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 სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ტე რი ტო რია ქარ თვე-
ლი ხალ ხის ორ გა ნუ ლი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური, 
დე მოგ რა ფი ული, ეთ ნო-ფსი ქო ლო გი ური და ეთ ნო-
კულ ტუ რუ ლი კა ნონ ზო მი ერი გან ვი თა რე ბის შე დე გია 
იმ მი წა ზე, სა დაც სა ხელ მწი ფოს თან ერ თად შე იქ მნა 
ქარ თუ ლი ერ ოვ ნე ბა და ერ ოვ ნუ ლი ცნო ბი ერ ება. 

მი წა ერ ის თვის მი სი ყო ფი ერ ებ ის ტე რი ტო რიაა, 
ფი ზი კუ რა დაც და ფსი ქი კუ რა დაც. იგი სა სი ცოცხლოდ 
აუც ილ ებ ელი ბა ზაა, რო მე ლიც არ სე ბი თად გან-
საზღვრავს ქვეყ ნის ყო ველ მხრი ვი და მო უკ იდ ებ ლო ბის 
ხა რის ხს და ფაქ ტობ რი ვად წარ მო ად გენს მო ცე მულ 
სივ რცე ში ერ ის სუ ლის დგმი სა და შე მოქ მე დე ბის აუც-
ილ ებ ელ პი რო ბას. 

ქარ თვე ლი ერ ის სი ცოცხლე გა ნუ ყო ფე ლია სა ქარ-
თვე ლოს მი წის გან. ვერც დი ას პო რის სა ხით, ვერც სა-
კუ თარ ქვე ყა ნა ში უმ ცი რე სო ბის სა ხით ქარ თვე ლი ერი 
ვერ იარ სე ბებს. ამ ას ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბი გა აჩ ნია:

I. ქარ თველ მა ერ მა იც ის, რომ მთე ლი თა ვი სი ის-
ტო რი ის მან ძილ ზე მი სი სა მო სახ ლო მი წა-წყა ლი დე-
და მი წა ზე ერთ-ერ თი სა უკ ეთ ესოა, მის მე ზობ ლო ბა ში 
კი - ყვე ლა ზე სა უკ ეთ ესო. ეს ქარ თველს ან იჭ ებს იმ ის 
გან ცდას (ცნო ბი ერ ად აც და ქვეც ნო ბი ერ ად აც), რომ 
მის მი ერ გა ღე ბუ ლი მსხვერ პლი ამ მი წის შე სა ნარ ჩუ-
ნებ ლად უაზ რო არ არ ის: იგი თა ვის შთა მო მავ ლო ბას 
და ნარ ჩენ კა ცობ რი ობ ას თან შე და რე ბით უპ ირ ატ ეს 
მდგო მა რე ობ აში აყ ენ ებს. ამ იტ ომ ას ეთი მო არ ული 
ფრა ზე ბი რო გო რი ცაა “მშვე ნი ერი სა ქარ თვე ლო”, 
“ტურ ფა სა ქარ თვე ლო”, “ცა-ფი რუზ-ხმე ლეთ-ზურ-
მუხ ტო ჩე მო სამ შობ ლო მხა რეო”, “ქარ თულ ზე უკ-
ეთ ეს ხილს ვერ სად შე ჭამ”, “აქა ურ ზე უკ ეთ ეს წყალს 
ვერ სად და ლევ”, “ჩვენ ზე უკ ეთ ესი საღ ვი ნე ყურ ძე ნი 
არ სად მო დის” და ა.შ. მხო ლოდ ლა მა ზი სიტყვე ბი არ 
არ ის. ქარ თველ მა კაც მა ის ტო რი ულ ად იც ის, რომ 
სა ქარ თვე ლოს მი წის და კარ გვით იგი და მი სი შთა მო-
მავ ლო ბა მო მა ვალს კარ გა ვენ.

II. ქარ თველ მა კაც მა იც ის, რომ სა ქარ თვე ლოს სამ-
ხედ რო, კულ ტუ რუ ლი, მო რა ლუ რი თვალ საზ რი სით, 
ზო გა დად – მო სახ ლე ობ ის ხა რის ხის თვალ საზ რი სით, 
აგ რეთ ვე სა კუ თა რი ცხოვ რე ბის მოწყო ბის ნი ჭის 
თვალ საზ რი სი თაც მსოფ ლი ოში ერთ-ერ თი სა უკ ეთ-
ესო ად გი ლი უჭ ირ ავს. ამ აში მას ეგ ულ ება ერთ-ერ თი 
უპ ირ ატ ეს ობა, რო მელ საც იგი თა ვის შთა მო მავ ლო-
ბას უტ ოვ ებს. ქარ თველ მა იც ის (ცნო ბი ერ ად აც და 
ქვეც ნო ბი ერ ად აც), რომ მი სი ერ ის მა ღა ლი ხა რის ხი 
მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია მი სი ქვეყ ნის 
ბუ ნებ რი ვი მა ხა სი ათ ებ ლე ბით (მა გა ლი თად, ყვე ლას 
ეს მის, რომ ად ამი ანი, რო მელ საც თვე ში ერ თხელ მა-
ინც მთა ზე შედ გო მა და ქვეყ ნის გა და ხედ ვა უწ ევს, 
უფ რო მე ტად არ ის აღ ჭურ ვი ლი წარ მო სახ ვი თა და 
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აქ ტი ური აზ როვ ნე ბის უნ არ ით, ვიდ რე ის, ვინც ტრა-
მალ ში ცხოვ რობს).

აზ როვ ნე ბის აქ ტი ურ ობა, რაც ად ამი ანს ბავ შო ბი-
დან უნ ვი თარ დე ბა, რო გორც ცნო ბი ლია, დი დი ფაქ ტო-
რია მი სი შე მოქ მე დე ბი თი აქ ტი ურ ობ ის თვის, შრო მი სა 
და შე მოქ მე დე ბის ყვე ლა დარ გში.

III. სა ქარ თვე ლოს ფი ზი კუ რი გე ოგ რა ფი ის მრა ვალ-
გვა რო ბა ქარ თველ კაცს (ცნო ბი ერ ად აც და ქვეც ნო-
ბი ერ ად აც) ან იჭ ებს იმ ის გან ცდას, რომ მა საც და მის 
მოდ გმა საც უნ არი აქ ვთ სრულ ფა სოვ ნად იშ რო მონ 
და იბ რძო ლონ ყვე ლა ნა ირ ექ სტრე მა ლურ პი რო-
ბებ ში, სიცხე შიც და ყინ ვა შიც, მთა შიც და ბარ შიც, 
წყალ შიც და ხმე ლეთ ზეც, ამ დე ნად, სა ქარ თვე ლოს 
მი წა-წყა ლი ქარ თველს უღ ირს სხვა ყო ვე ლი ვეს თან 
ერ თად, რო გორც თა ობ ათა აღ ზრდის ოპ ტი მა ლუ რი 
ბა ზა - სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბა ად ამი ანს არც ან აზ ებს, 
არც გა უს აძ ლი სი პი რო ბე ბით ჩაგ რავს. იგი მას გან ვი-
თა რე ბის სა უკ ეთ ესო პი რო ბებს უქ მნის!

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდე ბელს არა აქ ვს უფ ლე ბა 
ქარ თვე ლი ერ ის (სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა კრე-
ბუ ლის) ამ ბედ ნი ერ მემ კვიდ რე ობ ას, მის წი ნა პარ თა 
სის ხლით და ცულს თუნ დაც ერ თი გო ჯი მო აკ ლოს. 
სა ქარ თვე ლოს ფი ზი კუ რი გე ოგ რა ფია, რო გორც 
საცხოვ რი სის ის ტო რი ულ ად ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი ერ-
თი ანი სის ტე მა ვერ იფ უნ ქცი ებს მი სი ნა წილ-ნა წილ 
ხელ ყო ფის (გას ხვი სე ბის) შემ თხვე ვა ში.

სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ერ-
ის თვის არ ის არა მხო ლოდ ეკ ონ ომ იკ ური, არ ამ ედ 
სო ცი ალ ური და კულ ტუ რუ ლი ფა სე ულ ობა. არც 
სა ხალ ხო-სა მე ურ ნეო მო საზ რე ბი დან, არც მის და მი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბი სა და სო ცი ალ ური 
მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, არ შე იძ ლე ბა მი წა 
ავ ტო მა ტუ რად გა უთ ან აბ რდეს სხვა ქო ნებ რივ სი კე-
თე ებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებს, სა მარ თლებ რივ ბრუნ ვა ში 
კი იგი ვერ იქ ნე ბა მიჩ ნე ული და მი ღე ბუ ლი, რო გორც 
უძ რა ვი ქო ნე ბა.

მი წა არ ის შე უც ვლე ლი, გა უმ რავ ლე ბე ლი და “ამ-
ოწ ურ ვა დი” (შეზღუ დუ ლი) რე სურ სი. მო სახ ლე ობ ისა 
და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის პრო დუქ ტებ ზე მოთხოვ ნის 
ზრდას თან ერ თად მცირ დე ბა და უმ უშ ავ ებ ელი სოფ-
ლის მე ურ ნე ობ ის სა ვარ გუ ლე ბი და აქ ედ ან გა მომ დი-
ნა რე, იწ ურ ება რე სურ სიც. დე და მი წა ზე იაფი საკ ვე ბის 
ეპ ოქა დას რულ და. 

სწო რედ ამ იტ ომ, თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს თით-
ქმის ყვე ლა სა ხელ მწი ფო გან სა კუთ რე ბით ფრთხი ლად 
ეკ იდ ება სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მი წის უცხო ელ ებ ის-
თვის მი ყიდ ვას და ეს სფე რო უმ კაც რე სი რე გუ ლა ცი ით 
გა მო ირ ჩე ვა (დაშ ვე ბუ ლია მხო ლოდ გარ კვე ული და 
კონ კრე ტუ ლი წი ნა პი რო-ბე ბით). სა სოფ ლო-სა მე ურ-
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ნეო მი წის უცხო ელ ებ ზე გა ნუ საზღვრე ლი ოდ ენ ობ ით 
გას ხვი სე ბა  ის ტო რი ას ბარ დე ბა!

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ უმ ეტ-
ეს ქვეყ ნებ ში ყვე ლა ზე მკაც რი შეზღუდ ვე ბი წეს დე ბა 
იურ იდი ული პი რე ბის მი მართ სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო 
მი წის შეს ყიდ ვა ზე. ეს რომ ასე არ იყ ოს, მსოფ ლი ოს 
ნე ბის მი ერი მდი და რი კომ პა ნია რამ დენ სა მე წუთ ში 
შე ის ყი დის გა ჭირ ვე ბუ ლი მცი რე ქვეყ ნის სა ვარ გუ-
ლებს მთლი ან ად. 

ზოგ ჯერ არ სე ბობს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ ის მი ერ 
მი წის გას ხვი სე ბა ზე სპე ცი ალ ური, და მა ტე ბი თი ნე ბარ-
თვის მი ღე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი პრო ცე დუ რა, ხო ლო 
ზოგ შემ თხვე ვა ში, ქო ნე ბის შეს ყიდ ვა ზე პირ და პი რი 
აკ რძალ ვე ბიც. 

სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლია თა ვი სი 
მო ქა ლა ქის წი ნა შე, რომ უზ რუნ ველ ყოს გა რან ტი რე ბუ-
ლი პი რო ბე ბი იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლოს სა სი ცოცხლოდ 
აუც ილ ებ ელი რე სურ სე ბი არ შემ ცირ დეს, და 

- უზ რუნ ველ ყოს იმ იგ რა ცი ის საკ მა რი სი კონ ტრო-
ლი, სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა გამ რავ ლე ბის ტემ-
პე ბის გათ ვლით, რომ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა 
შთა მო მავ ლო ბა გან ჭვრე ტად მო მა ვალ ში არ დად გეს 
სა სურ სა თო, ეკ ოლ ოგი ური, კრა უდ ინ გუ ლი, ეკ ონ ომ-
იკ ური, დე მოგ რა ფი ული, სო ცი ალ ური და სხვა სა ხის 
მძი მე გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე. 

  - იმ იგ რა ცი ული ნა კა დე ბის უკ ონ ტრო ლო ბა და სა-
ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის უკ იდ ურ ესი გა ღა რი ბე ბა 
უკ ვე იმ ის სრუ ლი ად რე ალ ურ საფ რთხეს ქმნის, რომ 
უახ ლო ეს მო მა ვალ ში სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბა-
დი ტე რი ტო რი ის დი დი ნა წი ლი სხვა სა ხელ მწი ფო ებ ის 
მო ქა ლა ქე თა ხელ ში აღ მოჩ ნდე ბა. თან ეს ქვეყ ნე ბი (ჩი-
ნე თი, ინ დო ეთი, არ აბ ეთ ის რი გი სა ხელ მწი ფო, თურ ქე-
თი, ირ ანი), რომ ლე ბიც უკ ვე გა მო ხა ტა ვენ ქარ თუ ლი 
მი წით და ინ ტე რე სე ბას, გა მო ირ ჩე ვი ან უმ წვა ვე სი ჭარ-
ბმო სახ ლე ობ ით და მცი რე მი წი ან ობ ით. ამ ქვეყ ნე ბის 
დე მოგ რა ფი ული და სა ფი ნან სო-ეკ ონ ომ იკ ური პო ტენ-
ცი ალი იძ ლე ვა ვი თა რე ბის დრო ის უმ ოკ ლეს პე რი ოდ ში 
ჩვენ თვის ტრა გი კუ ლად შეც ვლის პროგ ნოზს. უკ ვე 
ვხე დავთ ამ პრო ცე სის შე დე გებს. სტა ტუს და კარ გუ ლი 
ქარ თუ ლი სო ფე ლი კარ გავს ის ტო რი ულ, სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ურ და დე მოგ რა ფი ულ ფუნ ქცი ას. ამ იტ ომ აც 
იზ რდე ბა და ძა ბუ ლო ბა ქვეყ ნის სხვა დას ხვა კუთხე ებ-
ში მცხოვ რებ მკვიდრ მო სახ ლე ობ ასა და ჩა მო სახ ლე-
ბულ უცხო ელ ებს შო რის. 

დღეს სა ქარ თვე ლოს სა სიკ ვდი ლო საფ რთხე ემ-
უქ რე ბა. მის ძი რი თად სიმ დიდ რეს – მის მი წას – უპ-
ას უხ იმ გებ ლო ად ამი ან ები უცხო ელ ებ ზე გა ყიდ ვას 
უპ ირ ებ ენ. სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდე ბელ ნი იმ ის უშუ-
ალო ცდუ ნე ბის წი ნა შე დგა ნან, რომ სა არ აკო ღა ლა ტი 
ჩა იდ ინ ონ და ახ ალი კა ნონ პრო ექ ტის თა ნახ მად, ჩვე ნი 
მი წის გა ნი ავ ებ ის იურ იდი ული პი რო ბე ბი შექ მნან. 

ძა ლი ან მოკ ლედ მო გახ სე ნებთ საქ მის ვი თა რე ბას. 
სა ქარ თვე ლოს უპ ას უხ ის მგებ ლო და უმ ეც არ მა სა-
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გააუქმა უამ ის ოდ აც უაღ რე სად არ ას რულ ყო ფი ლი, 
სა ხელ დობრ, სა ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დო ებ ის 
ინ ტე რეს თა უგ ულ ებ ელ მყო ფე ლი “სა სოფ ლო-სა მე-
ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის სა კუთ რე ბის შე სა ხებ” 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შეზღუდ-
ვე ბი უცხო ელ თა მი ერ სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მი წის 
შეს ყიდ ვა სა და სა კუთ რე ბა ში ქო ნა ზე. ამ ით სა ქარ-
თვე ლოს სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მი წა – ქარ თვე ლი 
ერ ისა და სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქის და მა თი 
შთა მომ ვლო ბის სა სი ცოცხლო და სა არ სე ბო ბა ზა აწ 
და მა რა დის – გა ტა ნი ლი აღ მოჩ ნდა მსოფ ლი ოს ღია 
ბა ზარ ზე, სა დაც, დღეს დღე ობ ით და უახ ლო ეს წლებ-
ში სა ქარ თვე ლოს სა ყო ველ თაო გა ღა ტა კე ბის ფონ ზე, 
მო სახ ლე ობ ის მთე ლი მა სა არ აკ ონ კუ რენ ტუ ნა რი ანია 
სა ქარ თვე ლოს მი წის მით ვი სე ბის უცხო ელ მსურ ვე-
ლებ თან შე და რე ბით. ამ ოპ ერ აცი ის მი ზა ნი და მო ტი ვა-
ცია, ხე ლი სუ ფალ თა ან გა რე ბის პა რა ლე ლუ რად, სხვა 
არა  არ ის რა, თუ არა სა ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი ული 
დე ქარ თვე ლი ზა ცია და მი სი მი წა-წყლის ათ ვი სე ბა 
ახ ალი, გა რე დან მოყ ვა ნი ლი ან ბუ ნებ რი ვად იმ იგ რი-
რე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის მი ერ.

კა ნონ პრო ექ ტი “სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ-
ლე ბის მი წის სა კუთ რე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თა ობ აზე სა ქარ თვე-
ლოს პარ ლა მენ ტში ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ ის “ზურ გს 
უკ ან შე ვი და”. მი სი სა ჯა რო გან ხილ ვა არ მომ ხდა რა. 
სა ზო გა დო ებ ამ კა ნონ პრო ექ ტზე მსჯე ლო ბა და იწყო 
მას შემ დეგ, რაც მი სი ტექ სტი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-
მენ ტის ელ ექ ტრო ნულ გვერ დზე და იდო. 

კა ნონ პრო ექ ტმა ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად უარ ყო ფი თი 
შე ფა სე ბა და იმ სა ხუ რა, რო გორც აკ ად ემი ურ წრე ებ ში, 
ისე ფარ თო სა ზო გა დო ებ აში. მას ზე არც ერ თი და დე-
ბი თი გა მოხ მა ურ ება არ ყო ფი ლა სა ჯა რო სივ რცე ში. 
თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ კა ნონ პრო ექ ტში (არც 
მის “ალ ტერ ნა ტი ულ ვა რი ან ტში,” რო მე ლიც დარ გობ-
რი ვი ეკ ონ ომ იკ ის კო მი ტეტ შია შე მუ შა ვე ბუ ლი) არ 
ჩანს მთავ რო ბის ხედ ვა და სტრა ტე გია სა სოფ ლო-სა-
მე ურ ნეო მი წის მი მართ. ას ევე, არ ჩანს, ან ალ იზ ზე 
და ფუძ ნე ბულ რა გა მოწ ვე ვებს პა სუ ხობს იგი. კა ნონ-
პრო ექ ტი უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს ხედ ვის, სტრა ტე გი-
ის და და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას და არა 
შიშ ვე ლი პრინ ცი პე ბის ჩა მო ნათ ვალს. თუ პარ ლა მენ ტი 
ეც დე ბა ის სუ ლის კვე თე ბა გა და იტ ან ოს ოფ იცი ალ ურ 
ვერ სი აში, რო მე ლიც სა მუ შაო ვა რი ან ტშია და რო მე-
ლიც იურ იდი ული პი რე ბის ინ ტე რე სე ბის ლო ბი რე-
ბი თაა გაჟღენ თი ლი, ეს იქ ნე ბა ქარ თვე ლი ხალ ხის 
მოტყუ ებ ის მცდე ლო ბა. ეს არ გა მო ვა. სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წევ რებ მა მხა რი არ უნ და და უჭ ერ ენ 
ქარ თუ ლი მი წის გა ნი ავ ებ ის დამ დგენ  კა ნონს მი ღე ბას. 

  ამ სა სი ცოცხლო თე მა ზე სა ზო გა დო ებ ამ უნ და 
იც ოდ ეს შემ დე გი:

- სა ქარ თვე ლო, რო გორც დე და მი წის ნა წი ლი, 
ეკ უთ ვნის ქარ თველ ერს, რო გორც კა ცობ რი ობ ის 
ერთ-ერთ ნა წილს. ქარ თვე ლი ერ ის უფ ლე ბაა, ეს ტე-
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რი ტო რია (მი წა) გა მო იყ ენ ოს თა ვი სი სა ზო გა დო ებ ის 
მშე ნებ ლო ბის თვის თა ვი სი ფი ზი კუ რი, მენ ტა ლუ რი, 
სუ ლი ერი შე საძ ლებ ლო ბე ბის, მიდ რე კი ლე ბე ბის, ტრა-
დი ცი ებ ისა და გე მოვ ნე ბის მი ხედ ვით, ანუ ეძ ებ ოს სა-
კუ თა რი გზე ბი კა ცობ რი ობ ის ერ თობ ლი ვი მა რა დი ული 
მიზ ნე ბი სა და იდე ალ ებ ის რე ალ იზ აცი ის თვის.

- სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა ვალ დე ბუ ლია, თა-
ვი სი მო ქა ლა ქე ებ ის შთა მო მავ ლო ბა და იც ვას არა მხო-
ლოდ სამ ხედ რო, ეკ ოლ ოგი ური, ეპ იდ ემი ური და სხვა 
მა სობ რი ვი კა ტას ტრო ფე ბის გან, არ ამ ედ სა სურ სა თოს-
გა ნაც (ანუ სტა ბი ლუ რი და მა სობ რი ვი შიმ ში ლო ბი სა-
გან) – კონ კრე ტუ ლად, მას მუდ მი ვად და უც ვლე ლად 
უნ და ჰქონ დეს ხელთ ის მი ნი მა ლუ რი რე სურ სი, რომ 
თა ვის მო სახ ლე ობ ას (ბუ ნებ რი ვია, მზარდ თა ობ ათა 
მან ძილ ზე) ბი ოლ ოგი ურ ად აუც ილ ებ ელი კა ლო რი ები 
მის ცეს. ამ ისი ერ თა დერ თი რე ალ ური გზაა – თა ვის 
მი ერ კონ ტრო ლი რე ბა დი პო ტენ ცი ალ ის საზღვრებ ში 
შე ინ არ ჩუ ნოს ის სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ები, რომ ლე ბიც 
საკ მა რი სია, რა თა თა ვის მო ქა ლა ქე თა შრო მის სა ჭი რო 
ნა წი ლი საკ ვე ბად მო სახ მარ მა სა ლად გარ დაქ მნას. ას-
ეთი სა წარ მოო სიმ ძლავ რე, რო მელ საც ალ ტერ ნა ტი ვა 
არა აქ ვს და ვერ ექ ნე ბა, არ ის მხო ლოდ მი წა. 

- თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი ული სა ხელ მწი ფო და 
სა ზო გა დო ება მი წის სა კითხს უდ გე ბა სა კუ თა რი ერ-
ოვ ნუ ლი და სა ზო გა დო ებ რი ვი მი ზან შე წო ნი ლო ბის 
მი ხედ ვით: თუ სა კუთ რე ბის კლა სი კუ რი გა გე ბა წი ნა-
აღ მდე გო ბა ში მო დის სა ზო გა დო ებ რივ ინ ტე რე სებ თან, 
მა შინ უყ ოყ მა ნოდ იწ ირ ება თე ორ ის მოთხოვ ნა. ამ 
მხრივ და სავ ლუ რი სა ხელ მწი ფო ები არ ავ ით არ სი მორ-
ცხვეს არ ამ ჟღავ ნე ბენ. 

- ქვეყ ნის რე სურ სულ პო ტენ ცი ალ ში მი წას, რო-
გორც უვ ადო ეკ ონ ომ იკ ურ აქ ტივს, გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება. სა ქარ თვე ლო ში გა ერ ოს სპე-
ცი ალ ური მე თო დი კით გა ან გა რი შე ბუ ლი ნივ თობ რი-
ვი სიმ დიდ რე 1990 წელს სულ 275 მლრდ დო ლა რის 
ტოლ ფა სი იყო, რო მელ შიც მი წას 54,3% ეკ ავა;

- ამ ჟა მად პლა ნე ტა ზე მი წის ერ თი ნაგ ლე ჯიც კი 
არ არ ის თა ვი სუ ფა ლი და, თუ გა დავ ხე დავთ თა ნა მედ-
რო ვე კონ ფლიქ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას, მა თი მი ზე ზი 
სწო რედ ტე რი ტო რი ული და ვაა; 

- მი წა არა მხო ლოდ პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის წყა-
როა, არ ამ ედ ქარ თუ ლი მოდ გმი სა და ერ ის გან მტკი-
ცე ბის ფაქ ტო რიც;

- ქვეყ ნის სიძ ლი ერე გლეხ კა ცის მი წას თან მა რა-
დი ულ კავ შირ შია;

- გლეხ კა ცი სოფ ლის მა ცოცხლე ბე ლი და გარ დამ-
ქნე ლია;

- მი წის გან გლეხ კა ცის მოწყვე ტა გა მო იწ ვევს, სოფ-
ლის, რო გორც ერ ოვ ნუ ლი კულ ტუ რის სა ძირ კვლის, 
ყო ფაცხოვ რე ბის წე სის შე მოქ მე დის, შემ ნახ ვე ლი სა 
და გან მა ახ ლებ ლის ფუნ ქცი ის მოშ ლას.

- ის ტო რი ულ ად, სამ შობ ლოს დაც ვით ქარ თვე ლი 
გლეხ კა ცი თა ვის პი რად მა მა პა პურ საც, თა ვის “მა-
მულ საც” იც ავ და. სხვა სიტყვით: თა ვის პი რად მა მულს 

იგი თა ვი სი დი დი მა მუ ლის _ თა ვი სი სა ხელ მწი ფოს _ 
დაც ვის სა ხით იც ავ და _ და იც ავს. ეს ბუ ნე ბი სა და 
სა ზო გა დო ებ ის ურ ყე ვი კა ნო ნია. ეს ფსი ქო ლო გი ური 
კა ნონ ზო მი ერ ება მა რა დი ულია. 

- მი წა, სა კუთ რე ბის სხვა ობი ექ ტე ბის გან გან სხვა-
ვებით, ერ თდრო ულ ად წარ მო ად გენს სა კუთ რე ბის 
ობი ექ ტს, წარ მო ებ ის სა შუ ალ ებ ას და სა ხელ მწი ფო 
ტე რი ტო რი ას აც. ამ დე ნად, მი წის სა კუთ რე ბას, გარ-
და ეკ ონ ომ იკ ური და იურ იდი ული დატ ვირ თვი სა, 
პო ლი ტი კუ რი ას პექ ტიც გა აჩ ნია. ესაა სა ხელ მწი ფო 
ტე რი ტო რი ული შე უვ ალ ობა ანუ სუ ვე რე ნი ტე ტი. სუ-
ვე რე ნია ხალ ხი (ერი). 

ის ფაქ ტი, რომ ტე რი ტო რი ულ სუ ვე რე ნი ტეტს 
იც ავს სა ხელ მწი ფო, სულ არ ნიშ ნავს იმ ას, რომ სა-
ხელ მწი ფოა მი წის უზ ენა ესი მე სა კუთ რე. სა ხელ მწი ფო 
ტე რი ტო რია (მი წა) ხალ ხის (ერ ის) სა კუთ რე ბაა. ერი, 
რო გორც აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბის სა მარ თალ მემ კვიდ რე, 
არ გუ ლის ხმობს მხო ლოდ დღე ვან დელ თა ობ ას. ერ ოვ-
ნუ ლი სა მარ თალ შეგ ნე ბა სა მარ თალ სუ ბი ექ ტად მი იჩ-
ნევს ას ევე წარ სულ და მო მა ვალ თა ობ ებ საც. სწო რედ 
ამ იტ ომ არც ერთ თა ობ ას (მით უფ რო, გარ კვე ული 
ვა დით მო სულ ხე ლი სუფ ლე ბას) არ აქ ვს არ ანა ირი 
უფ ლე ბა, საძ ვა ლე მო უშ ალ ოს წი ნაპ რებს და მა მუ ლი 
გა უყ იდ ოს შთა მო მავ ლო ბას. 

ფარ თოდ უნ და გაცხად დეს სა ქარ თვე ლოს სა ზო-
გა დო ებ ის ერ თობ ლი ვი აზ რი, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის 
გან ზრახ ვა უცხო ელ ებ ის თვის ხე ლოვ ნუ რად გა ღა ტა-
კე ბუ ლი გლე ხე ბის მი წის მი ყიდ ვი სა არ ის კა ნონ სა წი-
ნა აღ მდე გოდ მო პო ვე ბუ ლის გა ყიდ ვა და რომ ას ეთი 
ნას ყი დო ბე ბი გა უქ მდე ბა. 

დღეს ქარ თველ მა ერ მა მთლი ან ად იც ის, რომ მო-
ცე მულ პი რო ბებ ში ჩვე ნი მი წის უცხო ელ ებ ზე გა ნუ-
კითხა ვი გას ხვი სე ბა ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის მავ ნეა. სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა ხე ლი უნ და აიღ ოს შე მო სუ ლი 
არ ას ას ურ ვე ლი, სა ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დო ებ ის 
ინ ტე რეს თა უგ ულ ებ ელ-მყო ფე ლი კა ნონ პრო ექ ტის 
გან ხილ ვა ზე და ორი ენ ტა ცია მო ახ დი ნოს მი წათ სარ-
გებ ლო ბის ახ ალი რე ალ ის ტუ რი კა ნო ნის (მი წის კო-
დექ სი) შე მუ შა ვე ბა ზე უახ ლო ესი თვე ებ ის მან ძილ ზე. 

  ქარ თულ სა ზო გა დო ებ ას მოქ მე დე ბა უს წრა ფე სად 
ჰმარ თებს, რა თა ხე ლი არ ახ ლონ ჩვენს მა რა დი ულ 
სამ კვიდ რე ბელს.

სა ზო გა დო ებ ის 
“სა ქარ თვე ლოს მი წის გუ შა გი” სა ხე ლით: 

ბო ხუა მე რაბ, გი ორ გა ძე მა მუ კა, გო გო ხია რე ვაზ, 
დი ხა მინ ჯია თენ გიზ, ვაჩ ნა ძე მე რაბ, კა ცი ტა ძე ჯე მალ,  
კო ღუ აშ ვი ლი პა ატა, მარ გვე ლაშ ვი ლი გულ ნა რა, მა-
ქა ცა რია გუ რამ, მგა ლობ ლიშ ვი ლი ზა ზა, მეს ხიშ ვი ლი 
ან ზორ, მი ქე ლა ძე ზუ რაბ, მურ ღუ ლია გრი გოლ, ნა თა-
ძე ნო დარ, ნაჭყე ბია ზა ურ, პა პას ქუა იურ, ჟორ და ნია 
ოთ არ, რა მიშ ვი ლი ბად რი, ფა ღა ვა ყა რა მან, ფრუ იძე 
ლე ვან, ცნო ბი ლა ძე პა ატა, შა თი რიშ ვი ლი მე რაბ, ჩა ჩუა 
ლე ვან,  ჩხე იძე შო თა, ჩიხ ლა ძე ნი კო, ჯინ ჯო ლა ვა ზა
ურ, ჯო ლო ხა ვა დო დო,  ჯი ბუ ტი მი ხე ილ.
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მას აქ ეთ, რაც ნა ცი ონ ალ ური მოძ რა ობ ის ზე ობ ის 
პე რი ოდ ში, წი ნა მოწ ვე ვის სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-
მენ ტმა ბო ლო სა სე სიო სხდო მა ზე, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის მი ერ ინ იც ირ ებ ული  „ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის 
შე სა ხებ” კა ნო ნი დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით მი იღო, არ სე-
ბულ თან შე და რე ბით, ფაქ ტობ რი ვი მდგო მა რე ობა 
უკ იდ ურ ეს ად დამ ძიმ და. კერ ძო სექ ტორ ში ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის, 
არ სობ რი ვად გან სხვა ვე ბუ ლი ამ ორი სფე როს, ერ თი 
რე გუ ლა ცი ის ქვეშ მოქ ცე ვამ და თვით რე გუ ლი რე ბა ზე 
გა დაყ ვა ნამ, უარ ყო ფი თი უკ ურე აქ ცია და სა ხი ფა თო 
გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი წარ მოშ ვა. გან ვი თა რე ბის, ან 
ამ პრო ცე სი სად მი თუნ დაც ხელ შეწყო ბის ნაც ვლად, 
ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვა სა და აუდ იტ ურ საქ მი ან ობ-
აში სრუ ლი გა ურ კვევ ლო ბა და გა ნუ კითხა ობა დამ-
კვიდ რდა. ყვე ლა ზე ამ არ ზე ნი კი ისაა, რომ დამ დგარ 
შე დეგ ზე ჭი რი სუფ ლო ბას არ ავ ინ ლა მობს და არც 
ნუ გე შის თქმის სურ ვილს გა მო ხა ტავს ვინ მე. 

საქ მი ან წრე ებ ში კარ გად იცი ან და ზედ მე ტად მეჩ-
ვე ნე ბა ბუ ღალ ტრუ ლი თუ აუდ იტ ური საქ მი ან ობ ის 
არ სზე, როლ ზე, მით უმ ეტ ეს, მათ მნიშ ვნე ლო ბა ზე 
შევ ჩერ დე. 

ბევ რჯერ ით ქვა (ავ ტო რი ტე ტულ გა მო ცე მებ ში 
გა მოქ ვეყ ნდა, პრე მი ერს მოხ სენ და, პარ ლა მენ ტის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბას ეც ნო ბა, სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო 
კო მი ტეტ მაც გულ დას მით წა იკ ითხა და ფი ნან სთა 
მი ნის ტრსაც გა ეგ ზავ ნა წე რი ლო ბით)  აგ რეთ ვე, რომ 

„ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი 
წი ნა აღ მდე გო ბა შია ევ რო პის პარ ლა მენ ტი სა და ევ-
რო პის საბ ჭოს დი რექ ტი ვებ თან. თა ვი სი მრწამ სით, ეს 
კა ნო ნი მო ნო პო ლი ურია,  კო რუფ ცი ული კა რუ სე ლის 
შე მად გე ნე ლია  და დის კრი მი ნა ცი ის ელ ემ ენ ტებ საც 
შე იც ავს (რად გან მხო ლოდ ერ თი ეკ ონ ომ იკ ური აგ-
ენ ტის - ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცი ის 
(ბაფ) ოპ ერ ირ ებ ის თვის შე იქ მნა არ აკ ონ კუ რენ ტუ ლი, 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მდგო მა რე ობა და ხან გრძლივ ვა დი-
ანი კო მერ ცი ულ ად ხელ საყ რე ლი გა რე მო); არ ან აკ ლებ 
კომ პე ტენ ტუ რი სა ქარ თველ ში მოქ მე დი ად გი ლობ-
რი ვი აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის თვის ხე ლოვ ნუ რი 
ბა რი ერ ებ ის შექ მნის ხარ ჯზე, აღ ზევ და ცნო ბი ლი 
დი დი ოთხე ული და სა ერ თა შო რი სო ქსელ ში შე მა ვა ლი 
კომ პა ნი ებ ის მხო ლოდ ვიწ რო წრე). პრაქ ტი კუ ლად 
წა ერ თვათ ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის შე საძ ლებ ლო ბა აუდ იტ-
ორ თა უმ რავ ლე სო ბას, რაც მთლი ან ობ აში, ნა თე ლი 
და დას ტუ რე ბაა იმ ისა, რომ ამ კა ნონს არ აფ ერი აქ ვს 
სა ერ თო პრო ფე სი ის, მით უმ ეტ ეს, ეკ ონ ომ იკ ის გან-
ვი თა რე ბის მიზ ნებ თან. 

ფაქ ტობ რი ვად ყვე ლამ გა იზი არა პრობ ლე მის 
არ სი და გარ კვე ული ნა ბი ჯე ბიც კი გა და იდ გა წი ნა 
ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მის აღ-
მო საფხვრე ლად. ახ ალი მოწ ვე ვის სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის 
ინ იც ირ ებ ით შე იქ მნა და პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დზეც 
გა მოქ ვეყ ნდა სა ბა ზო კა ნონ პრო ექ ტი, რო მელ შიც 

aRricxvisa da auditis 
regulireba saqarTveloSi

ga un aw il eb eli gav le nis sfe ro Tu 

Seg ne bu li ar ak om pe ten tu ro ba

2013 wlis da sawyi si dan mwva ved dgas sa kiTxi Tu  ro gor 

un da aw ar mo os sa me war meo su bi eq tma bu Ral tru li aR ricxva 

an vin ar is uf le ba mo si li Ca at ar os aud iti?!.. ra od en ga-

sak vi ric ar un da iy os, dRe is mdgo ma re ob iT ac am kiTxva ze 

pa su xi ar ar se bobs. uf ro me tic, bu Ral tru li aR ricxvis da 

aud it uri saq mi an ob is sxva bevr mniS vne lo van sa kiTxTa nac 

sru li uk un eTia da ro gorc Cans, pa su xis gam ce mic ar av inaa. 

iuri papasqua

ekonomikur mecnierebaTa 

akademiuri doqtori, 

profesori
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სრუ ლად იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ-
გა ნი ზა ცი ებ ის პრინ ცი პუ ლი შე ნიშ ვნე ბი. პრობ ლე მის 
არ სის გა ზი არ ებ აზე და მი სი გა მოს წო რე ბის მზა ობ აზე 
აშ კა რად მი ან იშ ნებს ის გა რე მო ება, რომ გან მარ ტე-
ბით ბა რათ ში, რო მე ლიც კა ნონ პრო ექ ტს ერ თვო და, 
ეწ ერა: „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა-
ნონ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის მი ზეზს წარ მო ად გენს 
სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და 
ხარ ვე ზე ბის გა მოს წო რე ბა, რომ ლე ბიც არ აძ ლევს 
აღ ნიშ ნულ სფე რო ში და საქ მე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ებს, 
კომ პა ნი ებს და კერ ძო პი რებს ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი-
ონ ირ ებ ის სა შუ ალ ებ ას.

კა ნონ პრო ექ ტის მი ზანს წარ მო ად გენს კა ნო ნის 
სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას თან და ახ-
ლო ება, ევ რო დი რექ ტი რე ვის რე კო მენ და ცი ებ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა.

 სა ქარ თვე ლოს ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ერ ოვ-
ნუ ლი კო მი სი ას თან იქ მნე ბა სა ჯა რო სა მარ თლის 
იურ იდი ული პი რი – „ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და 
აუდ იტ ის სა ზე დამ ხედ ვე ლო სა აგ ენ ტო», რო მე ლიც 
გა ნა ხორ ცი ელ ებს აღ ნიშ ნულ სფე რო ში არ სე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბას, 
რე ეს ტრის წარ მო ებ ას და სხვა.

 კა ნონ პრო ექ ტით დე ტა ლუ რად არ ის გან-
საზღვრუ ლი სა აგ ენ ტოს შექ მნის წე სი, სრუქ ტუ რა 
და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა»1 და ა.შ. მაგ რამ მოგ ვი ან ებ-
ით ეს კა ნონ პრო ექ ტი უკ ან გა იწ ვი ეს და მი სი მი ღე ბა 
არ მოხ და.  მე რეც რამ დენ ჯერ მე იყო ცდა გა ეტ ან-
ათ კა ნონ პრო ექ ტის სა თა და რი გო ვა რი ან ტი, თუმ ცა 
ამა ოდ.

მაშ, რა მოხ და? რა ტომ არ შე ვი და კა ნონ ში ცვლი-
ლე ბა? ვის ინ ტე რე სებ შია ეს?

აგ ერ უკ ვე მე სა მე წე ლია კა ნო ნი მოქ მე დე ბა ში თუ 
უმ ოქ მე დე ბა შია, უფ რო მე ტი დრო კი მის ძა გე ბა სა და 
მუხ ლებს შო რის ჩა კი რუ ლი უკ უღ მარ თო ბის მხი ლე ბას 
მოხ მარ და, მაგ რამ  მო წა დი ნე ბუ ლი აქ ტი ვის ტე ბის 
მრა ვალ მხრი ვი ცდის მი უხ ედ ავ ად, მი სი რე ამ ინ აცია 
ვერ ხერ ხდე ბა. 

მო სა ლოდ ნე ლი სა ვა ლა ლო შე დე გე ბი ჯერ კი დევ 
კა ნო ნის მი ღე ბამ დე იყო ცნო ბი ლი. უარ ყო ფი თი გავ-
ლე ნის თა ვი დან აც ილ ებ ის მიზ ნით, ცხა რე დის კუ სია   
მიმ დი ნა რე ობ და, ერ თის მხრივ, საღ აზ რსა და მე ორე 
მხრივ, ლო ბის ტურ დაჯ გუ ფე ბას შო რის. ფაქ ტობ რივ 
გა რე მო ებ ებ ზე დაყ რდნო ბით, დარ გის სპე ცი ალ ის ტთა 
უმ ეტ ეს ობ ის არ გუ მენ ტებს, და ინ ტე რე სე ბუ ლი პრო-
ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის და ხე ლი სუფ ლე ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბი კუ ლუ არ ულ თუ სა ჯა რო გა მოს ვლებ-
ში პა ტე ტი კუ რად პა სუ ხობ დნენ, რომ „გულ რწფე ლად 
აწ უხ ებთ ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვა სა და აუდ იტ ორ ულ 
საქ მი ან ობ აში შექ მნი ლი ვი თა რე ბა, ასე გაგ რძე ლე ბა 
და უშ ვე ბე ლია, მა თი ძა ლის ხმე ვა მი მარ თუ ლია პრობ-

1  იხ. საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდი.

ლე მის გა დაწყვე ტის კენ”. მათ შო რის მიღ წე ულ იც კი 
იყო შე თან ხმე ბა პრინ ცი პუ ლად გან სხვა ვე ბულ პო ზი-
ცი ებ ზეც, თუმ ცა შე დე გი დღემ დე არ ჩანს - დი დი ხა-
ნია უაზ როდ იწ ელ ება კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა. 

სრულ მას შტა ბი ანი ცვლი ლე ბა ხან ევ რო დი რექ-
ტი ვე ბის არ სის გარ კვე ვას, ხან კი სტრუქ ტუ რულ რე-
ორ გა ნი ზა ცი ას და უს ახ სრო ბას და უკ ავ შირ და. უფ რო 
გა მოც დილ მა და „წინ და ხე დულ მა” ევ რო დი რექ ტი ვით 
რე კო მენ დი რე ბუ ლი სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს 
შექ მნა „ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის შე სა ხებ” კა-
ნო ნის მი ღე ბას მი აბა (ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბა ზა რი 
სა ქარ თვე ლო ში არ არ სე ბობს და ახ ლო მო მა ვალ შიც 
ვერ იქ ნე ბა, გარ და ამ ისა, კო მერ ცი ული ბან კე ბის 
ლო ბის ტე ბი თავ გა მო დე ბით შე ეც დე ბი ან  მის თვის 
ხელ შეშ ლას). მოკ ლედ, იქ მნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, 
რომ ხე ლოვ ნუ რად შე იქ მნა ალ იბი თი თის სხვის კენ 
გა საშ ვე რად. მა ღა ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის 
და მარ თლაც, სა გან გა შო მდგო მა რე ობ ის გა მო, კა-
ნონ ში ცალ კე ული მუხ ლის ამ ოქ მე დე ბა რა ღაც აბ-
სურ დუ ლი მი ზე ზე ბით რამ დენ ჯერ მე გა და ვად და და 
„პრობ ლე მის მშვიდ გა რე მო ში” გა დაწყვე ტა ყო ველ 
ჯერ ზე გარ კვე ული ვა დით კონ სერ ვდე ბა. მოვ ლე ნე-
ბის გან ვი თა რე ბა კი მოწ მობს, რომ  გა ფა ცი ცე ბით 
მიმ დი ნა რე ობს ვა რი ან ტე ბის შე მუ შა ვე ბა, თუ რო გორ 
უნ და შე ნარ ჩუნ დეს გავ ლე ნის სფე რო და ინ ტე რე სის 
ობი ექ ტი. ყვე ლა ფე რი ეს შორს გა მიზ ნუ ლი ჩა ნა ფიქ-
რის რე ალ იზ აცი ის ნა წი ლია. აუდ იტ ის სფე როს თან 
და კავ ში რე ბულ მა ყვე ლა პირ მა ფაქ ტობ რი ვად იც ის 
სა იდ ან იღ ებს „უბ ედ ურ ება” სა თა ვეს, ვის და რის თვის 
დას ჭირ და დარ გის თვით რე გუ ლი რე ბა ზე გა დაყ ვა ნა, 
ვინ და იწყო და ვინ რა ფა სად ჩა ით რი ეს „საქ მე ში”. 
ცნო ბი ლია ყვე ლას რო ლი და დამ სა ხუ რე ბა.  ძნე ლი 
მი სახ ვედ რი სუ ლაც არაა, რომ გარ კვე ულ პირ თა 
წრეს დღე საც აწყობს ას ეთი ქა ოსი. სა გულ და გუ ლო 
შე ფუთ ვის მი უხ ედ ავ ად, კარ გად ჩანს ვინ სად ზის და 
რო მელ ნი ღაბს ატ არ ებს. 

სამ წუ ხა როა, რომ სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ-
რებ შიც აღ მოჩ ნდნენ „ძა ლა დობ რი ვი წარ სუ ლის” 
და დრო მოჭ მუ ლი აზ როვ ნე ბის მიმ დე ვარ ნი. დარ-
წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ არა მა თი გავ ლე ნა, აგ რეთ ვე 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის და პარ ლა მენ ტის სა ფი-
ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის არა ად ექ ვა ტუ რი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა პრობ ლე მის გა დაწყვე ტი სად მი, ას ეთ 
ვი თა რე ბას კა ნო ნის ამ ოქ მე დე ბამ დეც ავ ცდე ბო დით. 

იმ ათ თვის, ვი საც პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა ევ ალ-
ება (ქვეყ ნის კე თილ დღე ობ აზე ზრუ ნავს  და ხალ ხის 
სა წუ ხა რი აწ ურ ებს), არ უნ და იყ ოს ძნე ლი მი სახ ვედ-
რი, რომ „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” კა ნო ნი მარ თლაც 
არ ვარ გა. უფ რო სწო რია ით ქვას, რომ ეს აქ ტი წი ნა-
აღ მდე გობ რი ვი, გაუაზრებელი, გა უმ არ თა ვი, კერ ძო 
მიზ ნე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად შე კო წი წე ბუ ლი წი ნა-
და დე ბე ბის თუ ნორ მე ბის ას ხმას წარ მო ად გენს  და 
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ამ დე ნად, და უყ ოვ ნებ ლივ შე საც ვლე ლია. ის, რაც 
კარ გი იყო უკ ვე გა ფუჭ და. რაც დარ ჩა - ნად გურ დე ბა 
და ხვალ გვი ანი იქ ნე ბა.

ჩვე ნი მი ზა ნი სუ ლაც არაა ჭი ქა ში ქა რიშ ხლის 
ხე ლოვ ნუ რად აზ ვირ თე ბა, მაგ რამ ფაქ ტე ბი თა ვის-
თა ვად ქმნი ან შე უწყნა რე ბელ უკ იდ ურ ეს ობ ებს. მათ 
შო რის, თქვენს გან სას ჯე ლად გა მო ვი ტან რამ დე ნი მე 
არ სე ბი თად მნიშ ვნე ლო ვან გა რე მო ებ ას. ამ ას თან, 
ოპ ონ ენ ტე ბი და ნაც იქ ნე ბა ვინ მე ჩა ფიქ რდეს მა ინც, 
გა ერ კვეს, რას თან გვაქ ვს საქ მე.

 მო დი, ვნა ხოთ რა მოთხოვ ნე ბი მოქ მე დებს დღეს 
კერ ძო სექ ტორ ში ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სათ ვის? 

კა ნო ნის თა ნახ მად: „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა 
უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სტან დარ ტებს” 1;

6. კერ ძო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სტან დარ ტე ბი შედ გე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა გან (IFRS), მცი რე 
და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა (IFRS for SMEs) 
და არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ული) იურ იდი ული 
პი რე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ად გი ლობ რი ვი 
(ერ ოვ ნუ ლი) სტან დარ ტე ბი სა გან.

7. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბი (IFRS) არ ის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს (IASB) მი ერ 
მი ღე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი და ინ ტერ პრე ტა ცი ები, 
რომ ლე ბიც მო იც ავს:

ა) ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტებს;

1  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ბოლო წინადადება. და-
ინტერესებულ პირს შეუძლია თვალი მიადევნოს ორი-
გინალს და დარწმუნდეს: ფაბრიკაციას ან „კონტექ სტიდან 
ამოგლეჯვას” ადგილი არ აქვს;

ბ) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებს;

გ) ინ ტერ პრე ტა ცი ებს, რომ ლე ბიც მი ღე ბუ ლია 
ფი ნან სუ რი აღ რიცხვის ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ის სა ერ თა-
შო რი სო საბ ჭოს (IFRIC) მი ერ ან ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ის 
მუდ მივ მოქ მე დი კო მი ტე ტის (SIC) მი ერ.

8. მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (IFRS 
for SMEs) არ ის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა-
შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს (IASB) მი ერ დამ ტკი-
ცე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი (IFRS for SMEs) მცი რე და სა შუ ალო 
სა წარ მო ებ ის ათ ვის.2

 10. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი სა (IFRS) და მცი რე და სა შუ ალო სა-
წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის (IFRS for SMEs) სა ქარ თვე ლოს სა-
ხელ მწი ფო ენ აზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის მიზ ნით ის ინი 
ქარ თულ ენ აზე უნ და თარ გმნოს და გა მოს ცეს იმ 
აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ, რო-
მე ლიც ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის 
(IFAC) ნამ დვი ლი წევ რია.

11. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
ამ მუხ ლის მე-10 პუნ ქტში აღ ნიშ ნულ, ქარ თულ ენ აზე 
თარ გმნილ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი-
სო სტან დარ ტებ სა (IFRS) და მცი რე და სა შუ ალო 
სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტებს (IFRS for SMEs), აგ რეთ ვე თა ვის 
მი ერ დად გე ნილ არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ული) 
იურ იდი ული პი რე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ად-
გი ლობ რივ (ერ ოვ ნულ) სტან დარ ტებს რე გის ტრა ცი-
აში გა სა ტა რებ ლად წა რუდ გენს სა ჯა რო სა მარ თლის 
იურ იდი ულ პირს – სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტე ბი სა 

2  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-3 მუხლის მე-6, მე-7 და მე-8 პუნქტები; 
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და მეტ რო ლო გი ის ერ ოვ ნულ სა აგ ენ ტოს, რო მე ლიც 
ამ სტან დარ ტებს აქ ვეყ ნებს რე გის ტრა ცი აში გა ტა-
რე ბის შემ დეგ.

12. სა ვალ დე ბუ ლოა მხო ლოდ შე სა ბა მის პე რი ოდ ში 
მოქ მე დი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი სა (IFRS) და მცი რე და სა შუ ალო სა-
წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის (IFRS for SMEs) ქარ თუ ლი თარ გმა ნის 
გა მო ყე ნე ბა, რომ ლე ბიც რე გის ტრი რე ბუ ლია ამ მუხ-
ლის მე-11 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად. პირს უფ ლე ბა აქ ვს, 
გა მო იყ ენ ოს ამ სტან დარ ტე ბის ინ გლი სუ რი ტექ სტი.1

    მოკ ლედ, ცი ტი რე ბუ ლი ნორ მე ბი დან აშ კარდ 
ჩანს, რომ კერ ძო სექ ტორ ში ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა 
უნ და წარ მო ებ დეს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
თა ნახ მად, ეს სტან დარ ტე ბი უნ და იყ ოს თარ გმნი ლი 
მხო ლოდ აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა-
ცი ის მი ერ ქარ თულ ენ აზე და გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სსიპ 
სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტე ბი სა და მეტ რო ლო გი ის 
ერ ოვ ნულ სა აგ ენ ტო ში რე გის ტრა ცი ის შემ დეგ. აქ, 
სა გუ ლის ხმოა, რომ ას ეთი გან სა კუთ რე ბუ ლი უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბით აღ ჭურ ვი ლია არა სხვა, არ ამ ედ აკ რე-
დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცია და ეს სავ სე ბით 
მი სა ღე ბია. მაგ რამ რა ან ვინ არ ის ეს აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია? 

კა ნო ნი კი ამ სა კითხზე იძ ლე ვა კონ კრე ტულ, ცალ-
სა ხა შემ დეგ გან მარ ტე ბას: „აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო-
ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია ესაა ბუ ღალ ტერ თა ან/და 
აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად რე-
გის ტრი რე ბუ ლია არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ულ) 
იურ იდი ულ პი რად და არ ის ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა-
შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) ნამ დვი ლი წევ რი ან ბუ-
ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ 
აღი არ ებ ული რე გი ონ ალ ური ორ გა ნი ზა ცი ის ნამ დვი-
ლი წევ რი ან ამ კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პი რი”2, თუმ ცა, გარ და აღ ნიშ ნუ ლი სა, 
კა ნო ნი აკ რე დი ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბით აწ ეს ებს 
შემ დეგ მნიშ ვნე ლო ვან რე გუ ლა ცი ას აც:

2. ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი-
ული ორ გა ნი ზა ცი ის აკ რე დი ტა ცი ას ახ ორ ცი ელ ებს 
სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი – აკ რე დი ტა-
ცი ის ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი ორ გა ნო – აკ რე დი ტა ცი ის 
ცენ ტრი.3

7. ამ კა ნო ნის მიზ ნე ბი სათ ვის ბუ ღალ ტერ თა ან/და 
აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც 

1  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-3 მუხლის მე-10, მე-11 და მე-12 პუნქტები.

2  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-2 მუხლის „ს” პუნქტი;

3  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-11-ე მუხლის მე-2 პუნქტი;

არ ის ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის 
(IFAC) ნამ დვი ლი წევ რი ან ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო-
რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ აღი არ ებ ული რე გი-
ონ ალ ური ორ გა ნი ზა ცი ის ნამ დვი ლი წევ რი, აკ რე დი-
ტე ბუ ლად ით ვლე ბა მი სი წევ რო ბის გან მავ ლო ბა ში.

8. ამ მუხ ლის მე-7 პუნ ქტში აღ ნიშ ნუ ლი ბუ ღალ-
ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა-
ცია ვალ დე ბუ ლია სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ულ 
პირს – აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ან ერ ოვ ნულ ორ გა ნოს 
– აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრს პირ ველ წელს და უდ ას-
ტუ როს შე სა ბა მი სად ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცი ის (IFAC) წევ რო ბა ან ბუ ღალ ტერ თა სა ერ-
თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ აღი არ ებ ული 
რე გი ონ ალ ური ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბა.

9. ამ მუხ ლის მე-7 პუნ ქტში აღ ნიშ ნუ ლი ბუ ღალ-
ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი-
ზა ცია ვალ დე ბუ ლია შე სა ბა მი სად ბუ ღალ ტერ თა 
სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) წევ რო ბის ან 
ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) 
მი ერ აღი არ ებ ული რე გი ონ ალ ური ორ გა ნი ზა ცი ის წევ-
რო ბის შე ჩე რე ბის შემ თხვე ვა ში მი სი შე ჩე რე ბი დან 1 
თვის გან მავ ლო ბა ში აც ნო ბოს ეს სა ჯა რო სა მარ თლის 
იურ იდი ულ პირს – აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ან ერ ოვ ნულ 
ორ გა ნოს – აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრს. 4

აქ ედ ან, რო გო რა დაც არ უნ და მო ინ დო მო სა სურ-
ვე ლი ინ ტერ პრე ტა ცია,  აშ კა რად იკ ითხე ბა, რომ პრო-
ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის აკ რე დი ტა ცი ას ახ ორ ცი ელ-
ებს სსიპ აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი ორ გა ნო 
და აკ რე დი ტე ბუ ლია პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, 
რო მე ლიც აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრშია რე გის ტრი რე-
ბუ ლი, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, კა ნო ნი „თვლის” თუ არა 
მას აკ რე დი ტე ბუ ლად. ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცი ის (IFAC) წევ რმაც და ბუ ღალ ტერ თა სა ერ-
თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ აღი არ ებ ული 
რე გი ონ ალ ური ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რმაც უნ და მი მარ-
თოს აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ან ერ ოვ ნულ ცენ ტრს და 
აუც ილ ებ ელია და ფიქ სირ დეს აკ რე დი ტე ბულ პირ თა 
რე ეს ტრში.

სა ქარ თვე ლო ში აკ რე დი ტე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ად მი-
იჩ ნე ვა „ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცია” 
(ბაფ). ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ას ეთ ად აქ ვს წარ მოდ გე-
ნი ლი ეს ორ გა ნი ზა ცია მის ხელ მძღვა ნე ლო ბას და ამ 
„უპ ირ ატ ეს ობ ით” (IFAC წევ რო ბით) ის დი დი ხა ნია 
მა ნი პუ ლი რებს (თარ გმნის სტან დარ ტებს, ყი დის მათ 
და ინ ტე რე სე ბულ პი რებ ზე, ავ რცე ლებს სხვა დას ხვა 
ტი პის ინ ფორ მა ცი ებს, მო უწ ოდ ებს სუ ბი ექ ტებს მას-
თან გა წევ რი ან ებ აზე, კა ნო ნის ცალ კე ული მუხ ლის 
სატყუ არა ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ით უქ მნის ყალბ მო-
ტივ ცი ას და აგ ული ან ებს ობი ექ ტებს არ გა აფ ორ მონ 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ბაფ-ის არ აწ ევრ აუდ იტ ორ ებ თან  
და ა.შ). თუმ ცა მო დი ვნა ხოთ, არ ის თუ არა ბაფ-ი 

4  იხ. ამავე კანონის მე-11-ე მუხლის მე-7 და მე-8 
პუნქტები;
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აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ან ერ ოვ ნულ ცენ ტრში რე გის-
ტრი რე ბუ ლი და მა შა სა და მე, სრულ ფა სოვ ნად აკ რე-
დი ტე ბუ ლი? 

...აღ მოჩ ნდა, რომ სსიპ აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ან ერ-
ოვ ნულ ცენ ტრში ას ეთი აკ რე დი ტე ბუ ლად რე გის ტრი-
რე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია არ იძ ებ ნე ბა1.

ამ დე ნად, ბაფ-ც არ არ ის აკ რე დი ტე ბუ ლი ორ გა-
ნი ზა ცია! 

ბაფ და ვერც სხვა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
ვერ იქ ნე ბა აკ რე დი ტე ბუ ლი იმ მარ ტი ვი მი ზე ზის 
გა მოც, რომ კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი მოთხოვ ნე ბის 
შე სა ბა მი სად არ არ ის შე მუ შა ვე ბუ ლი (აღი არ ებ ული, 
დამ ტკი ცე ბუ ლი) აკ რე დი ტა ცი ის წე სი. ამ უკ ან ას-
კნელს ად გენს სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული 
პი რი – აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი ორ გა ნო 
– აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრი. კა ნო ნის თა ნახ მად, აკ რე-
დი ტა ცი ის ცენ ტრს ევ ალ ება ეს წე სი 2015 წლის 1 
ივ ნი სამ დე წა რუდ გი ნოს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო მი ტეტს2.

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლო ში არ არ ის 
აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 
თარ გმნი ლი და ქარ თულ ენ აზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბი (რომ არ-
აფ ერი ვთქვათ ორ იგ ინ ალ თან მათ ავ ტენ ტუ რო ბა-
ზე ან თარ გმნის ხა რის ხსა და სან დო ობ აზე). არ ის 
მხო ლოდ ბაფ-ის (არა აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ის) მი ერ თარ გმნი ლი და დას ტამ ბუ ლი 
სქელ ტა ნი ანი გა მო ცე მე ბი, რაც კა ნო ნის მოთხოვ ნი-
დან გა მომ დი ნა რე, არ არ ის საკ მა რი სი პი რო ბა მა თი 
ლე გი ტი მუ რად ცნო ბის თვის. სხვა რომ არ აფ ერი, 
ეს ხარ ვე ზიც სრუ ლი ად საკ მა რი სია ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის ქარ თუ ლად თარ გმნი ლი „სტან დარ ტე ბი” 
(მი სი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბით) მი ვიჩ ნი ოთ არ აკ ონ-
დინ ცი ურ, შე სას რუ ლებ ლად არააუცილებელ ბეჭ-
დურ პრო დუქ ტად (რომ ლის სახ მა რი ღი რე ბუ ლე ბა 
გა მო ცე მის და ნა ხარ ჯებ სა და გა სა ყიდ ფას ზე ბევ რად 

1  იხ. სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო 
-აკრედიტაციის ცენტრის ვებ გვერდი http://gac.gov.ge

2  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-16 მუხლის მე-13 პუნქტი.

ნაკ ლე ბია). ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ან გა რიშ გა სა წე ვი 
არ გუ მენ ტია!

... და მა ინც, მო დი ვნა ხოთ, სტან დარ ტებ თან მი-
მარ თე ბა ში და ცუ ლია თუ არა კა ნო ნის კი დევ ერ თი 
მთა ვა რი მოთხოვ ნა - სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი-
ული პი რის – სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტე ბი სა და 
მეტ რო ლო გი ის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს მი ერ მათ რე-
გის ტრა ცი ას თან და კავ ში რე ბით?

ამ შემ თხვე ვა შიც, დარ წმუ ნე ბით შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის არც ერ თი სტან დარ-
ტი სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტე ბი სა და მეტ რო ლო გი ის 
ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი არ არ ის.

რო გორც სსიპ სტან დარ ტე ბი სა და მეტ რო ლო გი-
ის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს 2014 წლის 25 დე კემ ბრის 
№549 წე რილ შია აღ ნიშ ნუ ლი, „სა ქარ თვე ლოს კა ნო-
ნის „პრო დუქ ცი ის უს აფ რთხო ებ ისა და თა ვი სუ ფა ლი 
მი მოქ ცე ვის კო დექ სის” შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს 
სტან დარ ტე ბის რე ეს ტრში რე გის ტრირ დე ბა ის სტან-
დარ ტე ბი, რომ ლე ბიც შე მუ შა ვე ბუ ლია სტან დარ ტი-
ზა ცი ის სა ერ თა შო რი სო/რე გი ონ ული ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი ერ გა მო ცე მუ ლი დო კუ მენ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე ან/
და რომ ლე ბიც მი ღე ბუ ლია სტან დარ ტი ზა ცი ის ტექ ნი-
კუ რი კო მი ტე ტის მი ერ. აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი ად-
გე ნენ მოთხოვ ნებს/პრო ცე დუ რებს პრო დუქ ცი ის ან/
და მომ სა ხუ რე ბის მი მართ. სა აგ ენ ტოს კომ პე ტენ ცი-
აში არ შე დის სხვა ტი პის დო კუ მენ ტე ბის, მათ შო რის 
პრო ფე სი ული და სა გან მა ნათ ლებ ლო სტან დარ ტე ბის 
რე გის ტრა ცია სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტად”3.

ამ დე ნად, გა მო დის, რომ სა ქარ თვე ლო ში არ არ ის 
სა მარ თებ ლი ვად ნე ბა დარ თუ ლი, გა მო სა ყე ნებ ლად 
ვარ გი სი, ქარ თუ ლად თარ გმნი ლი და სა თა ნა დოდ 
რე გის ტრი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან-
დარ ტე ბი. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ის გა მო სა ყე ნებ ლად 
სა ვალ დე ბუ ლო არ არ ის და მე წარ მე სუ ბი ექ ტს (ვერც 
დიდს, ვერც სა შუ ალ ოს და მცი რეს), ამ ხარ ვე ზის (თუ 
და კა ნო ნე ბუ ლი გა ნუ კითხა ობ ის) აღ მოფხვრამ დე, 
ვერც მოს თხოვ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის წარ მარ-
თვას სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად. მაშ, რო გორ უნ და 
წა რი მარ თოს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა, რო მე ლი 

3  იხ. ჟ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა”, №5 გვ. 24, 
მისამართზე: b-k.ge.
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სტან დარ ტე ბით? რა ხდე ბა? აქ ამ დე ეს ფაქ ტი არ 
იყო ცნო ბი ლი? 

სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით, 
არ ის ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რე მო ებ აც. ცნო ბი ლია, 
რომ წი ნა მორ ბე დი „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 
ან გა რიშ გე ბის რე გუ ლი რე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თვე-
ლოს კა ნო ნის თა ნახ მად, კერ ძო სა მარ თლის ყვე ლა 
იურ იდი ული პი რი (გარ და მცი რე სა წარ მო სი და არ აკ-
ომ ერ ცი ული იურ იდი ული პი რი სა) 2001 წლი დან ვალ-
დე ბუ ლი იყო ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბა ეწ არ მო ებ ინა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა და ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის დრო ებ ითი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, 
ხო ლო ინ დი ვი დუ ალ ურ მე წარ მე ებს, მცი რე სა წარ მო-
ებ სა და არ აკ ომ ერ ცი ულ იურ იდი ულ პი რებს უფ ლე ბა 
ქონ დათ (არ იყო სა ვალ დე ბუ ლო) გა მო ეყ ენ ებ ინ ათ ეს 
სტან დარ ტე ბი.

იყო თუ არა ას ეთი გა დაწყვე ტი ლე ბა სწო რი, 
სრულ დე ბო და თუ არა ის, სხვა სა კითხია და ცალ კე 
გან ხილ ვის სა გა ნი, თუმ ცა სა წარ მო ებს მო ეთხო ვე ბო-
და და რიცხვის მე თო დით გა ნე საზღვრათ შე მო სავ ლე-
ბი და ხარ ჯე ბი, აგ რეთ ვე სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის  
შე დე გე ბი და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა ეწ არ მო ებ ინ ათ 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად. აღ ნიშ-
ნუ ლის შე უს რუ ლებ ლო ბის თვის ის ინი ის ჯე ბოდ ნენ 
კი დე ვაც. ახ ალი რე გუ ლა ცი ით კი ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად მომ ზა დე ბა სა ვალ დე ბუ-
ლოა 2015 წლის 1 ივ ნი სი დან1. 

რო გორ შე იძ ლე ბა ეს გა ვი გოთ? აქ ამ დე რაც იყო 
გა კე თე ბუ ლი (და ხარ ჯუ ლი მა ტე რი ალ ური თუ ფუ ლა-
დი რე სურ სი) წყალ ში გა და იყ არა? ისე ჩა მო იწ ერა, რომ 
არ ავ ის მო ეკ ითხოს? დამ სა ხუ რე ბის მით ვლის თვის თუ 
გრან ტე ბის მო ზიდ ვის მომ დევ ნო ნა კა დის თვის ხომ არ 
ხდე ბა ახ ალი თა რი ღე ბის და ფიქ სი რე ბა?

ამ გვა რად დას მუ ლი კითხვე ბი ვინ მეს შე იძ ლე ბა 
ინ ტრი გად მო ეჩ ვე ნოს, თუმ ცა სა კითხი რო ცა პრო ფე-
სი ას ეხ ება და რე გუ ლა ცი ის პრობ ლე მის გა დაწყვე ტით 
და კა ვე ბუ ლი სტრუქ ტუ რე ბის თუ პი რე ბის ძი რი თა დი 
ძა ლის ხმე ვა კვლავ კერ ძო ინ ტე რე სე ბის, სა ეჭ ვო რე-
იტ ინ გე ბის ტყვე ობ აში ყოფ ნის უზ რუნ ველ ყო ფის გა-
ხან გრძლი ვე ბას ხმარ დე ბა, სწო რედ ღირ სე ბის საქ მედ 
უნ და მი ვიჩ ნი ოთ რე ალ ური ვი თა რე ბის წარ მო ჩე ნა. 
ფაქ ტობ რი ვი მდგო მა რე ობა კი მარ თლაც მძი მეა. 

კა ნო ნის მოქ მე დე ბის (თუ უმ ოქ მე დე ბის) გა მო, 
ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას თან შე და რე ბით, გა ცი ლე-
ბით უარ ესი შე დე გე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა აუდ იტ ური 
საქ მი ან ობა. ამ სფე როს რე გუ ლა ცი აშ იც ან ალ ოგი-
ურ ად ბევ რია წი ნა აღ მდე გობ რი ვი და გა უმ არ თა ვი 
დე ბუ ლე ბე ბი, რო მელ თა გან ზო გი ერ თი მათ გა ნი გან-

1  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-16 მუხლის მე-8 და მე-9 პუნქტები.

სა კუთ რე ბუ ლად სა გან გა შოა. 
ვი საც გულ დას მით აქ ვს წა კითხუ ლი დღეს მოქ-

მე დი კა ნო ნი, „აღ მო აჩ ენს”, რომ სა ქარ თვე ლო ში არ 
არ ის არც ერ თი აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა და 
მათ არ გა აჩ ნი ათ აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის, აუდ იტ ური 
საქ მი ან ობ ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა.

ეს რო გორ?, იკ ითხავს ალ ბათ წარ ბა ზი დუ ლი ოპ-
ონ ენ ტი. რო გორ და აი, ასე (ნა ხეთ რა წე რია კა ნონ ში):

2. სა ქარ თვე ლო ში აუდ იტი ტარ დე ბა აუდ იტ ის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (ISA) შე სა ბა მი სად.

3. აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (ISA) 
არ ის ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის 
(IFAC) მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი აუდ იტ ისა და მარ წმუ ნე-
ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ერ თა შო რი სო ოფ იცი ალ ური 
დო კუ მენ ტე ბის ცნო ბა რი, რომ ლე ბიც ამ კა ნო ნის 
მი ღე ბის დღის თვის მი ღე ბუ ლი და გა მო ცე მუ ლია 
ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) 
მი ერ და რომ ლე ბიც გა და მუ შა ვე ბუ ლი, შეც ვლი ლი, 
დამ ტკი ცე ბუ ლი და გა მო ცე მუ ლი იქ ნე ბა ბუ ღალ ტერ-
თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ ან მი სი 
უფ ლე ბა მო ნაც ვლე ორ გა ნოს მი ერ.

4. აუდ იტ ისა და მარ წმუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის სა-
ერ თა შო რი სო ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტე ბის ცნო ბა რი 
არ ის აუდ იტ ისა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა-
შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ სა ხელ მძღვა ნე ლოდ 
გა მო ცე მუ ლი დო კუ მენ ტე ბის კრე ბუ ლი.

5. აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (ISA) 
სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ენ აზე ხელ მი საწ ვდო მო-
ბის მიზ ნით ის ინი ქარ თულ ენ აზე უნ და თარ გმნოს და 
გა მოს ცეს იმ აკ რე დი ტე ბულ მა პრო ფე სი ულ მა ორ გა-
ნი ზა ცი ამ, რო მე ლიც ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცი ის (IFAC) ნამ დვი ლი წევ რია.

6. აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
ამ მუხ ლის მე-5 პუნ ქტში აღ ნიშ ნულ, ქარ თულ ენ აზე 
თარ გმნილ აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს 
(ISA) რე გის ტრა ცი აში გა სა ტა რებ ლად წა რუდ გენს 
სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ულ პირს – სა ქარ თვე-
ლოს სტან დარ ტე ბი სა და მეტ რო ლო გი ის ერ ოვ ნულ 
სა აგ ენ ტოს, რო მე ლიც ამ სტან დარ ტებს აქ ვეყ ნებს 
რე გის ტრა ცი აში გა ტა რე ბის შემ დეგ.

7. სა ვალ დე ბუ ლოა მხო ლოდ შე სა ბა მის პე რი ოდ ში 
მოქ მე დი აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
(ISA) ქარ თუ ლი თარ გმა ნის გა მო ყე ნე ბა, რომ ლე ბიც 
რე გის ტრი რე ბუ ლია ამ მუხ ლის მე-6 პუნ ქტის შე სა ბა-
მი სად. პირს უფ ლე ბა აქ ვს, გა მო იყ ენ ოს ამ სტან დარ-
ტე ბის ინ გლი სუ რი ტექ სტი.2

შე ნიშ ნეთ ალ ბათ, რომ აქ აც ან ალ ოგი ური მოთხოვ-
ნე ბია. მოკ ლედ, აუდ იტი და მარ წმუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ-
რე ბა უნ და წარ მო ებ დეს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-

2  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-5 მუხლის მე-2-მე-7 პუნქტები;
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ტე ბის შე სა ბა მი სად, ეს სტან დარ ტე ბი უნ და იყ ოს 
თარ გმნი ლი მხო ლოდ აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ქარ თულ ენ აზე და გა მოქ ვეყ-
ნე ბუ ლი სსიპ სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტე ბი სა და 
მეტ რო ლო გი ის ერ ოვ ნულ სა აგ ენ ტო ში რე გის ტრა-
ცი ის შემ დეგ. მაგ რამ ჩვენ უკ ვე ვნა ხეთ, რომ დღე ის 
მდგო მა რე ობ ით სა ქარ თვე ლო ში აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია არ არ ის; შე სა ბა მი სად, 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, არ გვაქ ვს მთა ვა რი ინ სტრუ მენ-
ტი: გა მო სა ყე ნებ ლად სა ვალ დე ბუ ლო ქარ თულ ენ აზე 
თარ გმნი ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის და არც აუდ-
იტ ისა და მარ წმუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ერ თა შო-
რი სო ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტე ბის ცნო ბა რი; ის ინი 
არც ერ თი არაა რე გის ტრი რე ბუ ლი სსიპ სა ქარ თვე-
ლოს სტან დარ ტე ბი სა და მეტ რო ლო გი ის ერ ოვ ნულ 
სა აგ ენ ტო ში. 

რას იტყვით, არ არ ის ეს არ სე ბი თი პრობ ლე მა?! 
არ ის, რა თქმა უნ და, მაგ რამ ეს არ არ ის ერ თა დერ თი 
სა წუ ხა რი. მნიშ ვნე ლო ვა ნი სხვაც ბევ რია. კერ ძოდ: მო
დი, ვნა ხოთ ვინ უნ და ჩა ატ არ ოს აუდ იტი?  კა ნო ნის 
თა ნახ მად, „სუ ბი ექ ტის აუდ იტი შე იძ ლე ბა ჩა ატ არ ოს 
აუდ იტ ორ მა ან აუდ იტ ორ ულ მა ფირ მამ”1. სავ სე ბით 
სწო რია, აბა ვინ უნ და ჩა ატ არ ოს აუდ იტი? მაგ რამ ახ
ლა ვნა ხოთ ვინ არ ის ეს „აუდ იტ ორი ან აუდ იტ ორ ული 
ფირ მა”? კა ნონ ში გან მარ ტე ბუ ლია, რომ „აუდ იტ ორი 
ესაა სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი, რო მე ლიც არ ის აკ-
რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი, 
რე გის ტრი რე ბუ ლია აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში და ახ-
ორ ცი ელ ებს პრო ფე სი ულ მომ სა ხუ რე ბას;

„აუდ იტ ორ ული (აუდ იტ ური) ფირ მა (შემ დგომ 
− აუდ იტ ორ ული ფირ მა) − სა ქარ თვე ლო ში რე გის-
ტრი რე ბუ ლი იურ იდი ული პი რი ან უცხო ეთ ში რე-
გის ტრი რე ბუ ლი იურ იდი ული პი რის სა ქარ თვე ლო ში 
არ სე ბუ ლი ფი ლი ალი, რო მე ლიც არ ის აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი, რე გის ტრი რე ბუ-
ლია აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში და ახ ორ ცი ელ ებს პრო-

1  იხ. ამავე კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი.

ფე სი ულ მომ სა ხუ რე ბას სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის 
(პი რე ბის) მეშ ვე ობ ით”.2 

ამ გან მარ ტე ბი დან აშ კა რად გა მოკ ვე თი ლია სა
მი აუც ილ ებ ელი პი რო ბა: 1 - სერ ტი ფი კა ტის ქო ნა 
(კვა ლი ფი კა ცია); 2 - აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბა; 3 - აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში 
რე გის ტრა ცია. აქ ედ ან, აკ რე დი ტა ცი ას თან და კავ ში-
რე ბით, ვფიქ რობ, ვთან ხმდე ბით, რომ სა ქარ თვე ლო ში 
არ არ ის სრულ ფა სოვ ნად აკ რე დი ტი რე ბუ ლი პრო ფე-
სი ული ორ გა ნი ზა ცია (თო რემ ისე, არა აკ რე დი ტი რე-
ბუ ლი - რამ დე ნი მეა, მათ შო რის, ბუ ღალ ტერ თა და 
აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცია - IFAC-ის წევ რი; აუდ იტ ორ-
თა, ბუ ღალ ტერ თა და ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა ფე დე რა-
ცია - EFAA-ის წევ რი; ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა 
სა ზო გა დო ება და ა.შ). 

ის ინი აკ რე დი ტე ბუ ლი ვერ იქ ნე ბოდ ნენ თუნ დაც 
იმ ის გა მო, რომ აუდ იტ ისა და მარ წმუ ნე ბე ლი მომ სა-
ხუ რე ბის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი პი რე ბის თვის არ არ-
სე ბობს „ხა რის ხის კონ ტრო ლის შემ მოწ მებ ლის სერ-
ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა და ხა რის ხის კონ ტრო ლის 
სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის დე ბუ ლე ბა”, რაც (ირ ონიაა, 
მაგ რამ მა ინც) აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი-
ზა ცი ას უნ და გა ეკ ეთ ებ ინა ჯერ კი დევ კა ნო ნის ამ ოქ-
მე დე ბამ დე (2013 წლის 1 იან ვრამ დე). 3

ანუ აკ რე დი ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბით კა ნო ნის 
რამ დე ნი მე მუხ ლი და ძი რი თა დი პი რო ბე ბი, რო გორც 
აღ ვნიშ ნე, უკ ვე დარ ღვე ულია და მა შა სა და მე, შე იძ-
ლე ბა ით ქვას, რომ აუდ იტ ის/მარ წმუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ-
რე ბის ჩა ტა რე ბა ზე სრულ ფა სოვ ნად უფ ლე ბა მო სი ლი 
აუდ იტ ორი ან აუდ იტ ური ფირ მა სა ქარ თვე ლო ში არაა 
(სხვა თა შო რის, ეს უცხო ეთ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 
პი რის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ ფი ლი ალ საც და ფი-
ზი კურ პი რებ საც ეხ ება). და ნარ ჩენ ორ პი რო ბას თან 
(სერ ტი ფი ცი რე ბას თან და  აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრთან) 

2  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-2 მუხლის ზ და თ პუნქტები;

3  იხ. კანონის მე-16 მუხლის მე-6 პუნქტი.
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და კავ ში რე ბი თაც არ სე ბობს სე რი ოზ ული პრობ ლე მა 
და აი, რო გო რი: მო დი, ჯერ ვნა ხოთ ვინ არ ის სერ ტი-
ფი ცი რე ბუ ლი პი რი?

კა ნო ნის თა ნახ მად, „სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი 
არ ის ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ აღი არ ებ ულია 
სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი ონ ალ ბუ ღალ ტრად ან 
სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტრად და რო მე ლიც თა-
ვის კვა ლი ფი კა ცი ას ად ას ტუ რებს აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ დად გე ნი ლი გან-
გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად”.1 

აქ ედ ან ირ კვე ვა, რომ კა ნო ნი ცნობს სერ ტი ფი ცი-
რე ბუ ლი პი რის ორ კა ტე გო რი ას - სერ ტი ფი ცი რე ბულ 
პრო ფე სი ონ ალ ბუ ღალ ტერს და სერ ტი ფი ცე რე ბულ 
ბუ ღალ ტერს.

„სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე რი 
არ ის ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც სერ ტი ფი ცი რე ბუ-
ლია პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტის 
შე სა ბა მი სად, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტებ ში (IFRS). ხო ლო სერ ტი ფი ცი-
რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი – ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც 
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლია პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე-
ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად, მცი რე და სა შუ ალო 
სა წარ მო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი-
სო სტან დარ ტებ ში (IFRS for SMEs).2 ამ ას თან, სა ყუ-
რადღე ბოა, რომ სხვა მნიშ ვნე ლო ვან წი ნა პი რო ბებ თან 
ერ თად, ფი ზი კურ პირს, აუდ იტ ური საქ მი ან ობ ის 
გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად მო ეთხო ვე ბა „იყ ოს სერ ტი ფი-
ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე რი” ან „იყ ოს 
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი”. ას ევე, აუდ იტ ურ 
ფირ მას პრო ფე სი ული საქ მის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად 
მო ეთხო ვე ბა „და საქ მე ბუ ლი ჰყავ დეს სულ ცო ტა 1 
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე რი” 
ან „და საქ მე ბუ ლი ჰყავ დეს სულ ცო ტა 1 სერ ტი ფი ცი-
რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი”3;

პრობ ლე მა იმ აშია, რომ მოქ მე დი კა ნო ნის შე სა-
ბა მი სად სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ-
ღალ ტრე ბი და სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრე ბი 
სა ქარ თვე ლოს არ ჰყავს. ას ეთი სერ ტი ფი კა ტე ბი 
არ ავ ის გა უცია და არც ას ეთი სერ ტი ფი კა ტე ბის გამ-
ცე მი ინ სტი ტუ ტი (ორ გა ნი ზა ცი ული სტრუქ ტუ რა) 
არ სე ბობ და. უფ რო მე ტიც, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
კა ნო ნი ავ ალ დე ბუ ლებ და აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ას 2013 წლის 1 ივ ლი სამ დე უზ რუნ ვე ლე-
ყო ბუ ღალ ტერ თა (სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი ონ ალ 
ბუ ღალ ტრად და სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტრად) 

1   იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-2 მუხლის კ პუნქტი.

2  იხ. ამავე კანონის მე-2 მუხლის ლ და მ პუნქტები;
3  იხ. ამავე კანონის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის ა 

ქვეპუნქტი, მე-7 პუნქტის ა ქვეპუნქტი, მე-8 პუნქტის ა 
ქვეპუნქტი და მე-9 პუნქტის ა ქვეპუნქტი.

სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა4, ას ეთი 
პროგ რა მა  შე მუ შა ვე ბუ ლი (მი ღე ბუ ლი, დამ ტკი ცე ბუ-
ლი, გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი) ჯერ არაა. ე.ი. კა ნო ნის შე სა-
ბა მი სად არც აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა ზე უფ ლე ბა მო სი ლი 
ფი ზი კუ რი თუ იურ იდი ული პი რი გვყავს.

... და თუ მა ინც ოპ ონ ენ ტი გაკ ვირ ვე ბუ ლი წა-
მო მა ძა ხებს: რას ამ ბობ, აბა ვინ არი ან ბაფ-ის მი ერ 
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბი? 
ვინ არი ან, ეს ჯერ კი დევ გა სარ კვე ვია. საქ მე იმ აშია, 
რომ კა ნონ ში წე რია: „თუ სა ჯა რო სა მარ თლის იურ-
იდი ული პი რი – აკ რე დი ტა ცი ის ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი 
ორ გა ნო – აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრი და ად ას ტუ რებს, 
რომ აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი ერ დად გე ნი ლი პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის 
სტან დარ ტი იგ ივეა, რაც სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან-
დარ ტი, რომ ლი თაც ეს აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცია ახ ორ ცი ელ ებ და პირ თა სერ ტი ფი ცი რე-
ბას აკ რე დი ტა ცი ამ დე, აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცია უფ ლე ბა მო სი ლია თა ვის მი ერ ამ სერ-
ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად სერ ტი ფი-
ცი რე ბუ ლი პი რი სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი ონ ალ 
ბუ ღალ ტრად აღი არ ოს”.5 აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრს კი 
ას ეთი პრო ცე დუ რა ჯერ არ ჩა უტ არ ებია; ამ ცენ ტრში 
ჯერ არც ერ თი აკ რე დი ტე ბუ ლად რე გის ტრი რე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია არ ფიქ სირ დე ბა; აკ რე-
დი ტა ცი ის ცენ ტრის თვის არ ავ ის მი უმ არ თავს გა ერ-
კვია აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი ერ დად გე ნი ლი პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის 
სტან დარ ტი იგ ივეა თუ არა, რაც სერ ტი ფი ცი რე ბის 
სტან დარ ტი, რომ ლი თაც ეს აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე-
სი ული ორ გა ნი ზა ცია ახ ორ ცი ელ ებ და პირ თა სერ ტი-
ფი ცი რე ბას აკ რე დი ტა ცი ამ დე.

ამ უაზ რო (არ აკ ონ დი ცი ური) კა ნო ნის მი ღე ბამ დე 
მოქ მე დებ და აუდ იტ ორ თა სერ ტი ფი ცი რე ბის ერ თი-
ანი წე სი: სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი 
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭო (და არა კერ ძო 
სა მარ თლის სუ ბი ექ ტი) ტეს ტი რე ბის სა ფუძ ველ ზე 
გან საზღვრავ და აუდ იტ ორ ის კვა ლი ფი კა ცი ას და გას-
ცემ და შე სა ბა მის სერ ტი ფი კატს სფე რო ებ ის მი ხედ-
ვით (სა ქარ თვე ლო ში მხო ლოდ ას ეთი სერ თი ფი კა ტის 
მქო ნე აუდ იტ ორ ები არი ან). 2013 წლის 1 იან ვრი სათ-
ვის მოქ მედ ას ეთ სერ თი ფი კა ტებს, მოქ მე დი კა ნო ნით, 
5 წლით გა უგ რძელ დათ ვა და,6 თუმ ცა მა თი მფლო ბე-
ლი მხო ლოდ სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის დო ნე-
ზე გა ნი ხი ლე ბა და „უფ ლე ბა აქ ვს, რე გის ტრი რე ბუ ლი 
იყ ოს მხო ლოდ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის 

4  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის  
მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტი.

5  იხ. კანონის მე-6 მუხლის მე-14 პუნქტი.
6  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტი;
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უფ ლე ბის არ მქო ნე პირ თა რე ეს ტრში.”1 ეს ნიშ ნავს, 
რომ  აუდ იტს, რო გორც ას ეთს, ის ინი ვერ ჩა ატ არ ებ ენ 
(კა ნო ნის თა ნახ მად, აუდ იტ ად მოიაზრება მხო ლოდ 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტი), სერ ტი ფი ცი რე-
ბულ ბუ ღალ ტრებს (სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან 
არ სე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს მი ერ 
კვა ლი ფი ცი რე ბულ  პი რებს) კი უფ ლე ბა აქ ვთ (გან წი-
რულ ნი არი ან) „გა მო ხა ტონ სხვა და სა ბუ თე ბუ ლი ან/
და შეზღუ დუ ლი მარ წმუ ნე ბე ლი გა რი გე ბის შე სა ბა-
მი სი მო საზ რე ბე ბი”. გარ და ამ ისა, ხუთ წლი ანი ვა და, 
რო მე ლიც სერ ტი ფი ცი რე ბულ აუდ იტ ორ ებს და უტ ოვ-
ეს, უკ ვე მა ლე ამო იწ ურ ება. კად რე ბის მომ ზა დე ბას 
დრო და პი რო ბე ბი სჭირ დე ბა. ინ გლი სი სა და უელ სის 
ნა ფიც სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტერ თა ას ოცი აცი-
ის (ACCA) მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი პროგ რა მის მი ხედ-
ვით სწავ ლე ბა, რო მელ საც ბაფ უალ ტერ ნა ტი ვოდ 
გვთა ვა ზობს ბუ ღალ ტერ თა სერ ტი ფი ცი რე ბის თვის,  
დრო ში გა წე ლი ლი, ძვი რი პრო ცე სია. სწო რედ ამ ის 
გა მო, ამ პროგ რა მით „სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი-
ონ ალი ბუ ღალ ტე რი” სა ქარ თვე ლო ში ძლი ერ ცო ტაა. 
ამ ას თან, ეს პროგ რა მა არ გახ ლავთ ერ თა დერ თი და 
სა უკ ეთ ეს ოც. ბევ რი ქვე ყა ნა მას ზე უარს აცხა დებს 
და ირ ჩევს ნა ცი ონ ალ ური სპე ცი ფი კი სათ ვის უფ რო 
მი სა ღებ მი მარ თუ ლე ბას.

მოქ მე დი პრაქ ტი კის თა ნახ მად, ქარ თუ ლი უმ-
აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მით აკ რე დი ტე ბუ ლი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის თუ ინ სტი ტუ ტის დიპ ლო მი რე ბუ ლი 
კურ სდამ თავ რე ბუ ლი, რო მე ლიც გა დი ოდა საგ ნებს 
ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვა სა და აუდ იტს სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით და კვა ლი ფი ცი რე-
ბუ ლია ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სპე-
ცი ალ ის ტად, „სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალი 
ბუ ღალ ტრის” ან „სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის” 
სტა ტუ სის მი სა ღე ბად იძ ულ ებ ულია ACCA-ის სწავ-
ლე ბა და ტეს ტი რე ბა თა ვი დან გაიაროს.

დღეს მოქ მე დი რე გუ ლა ცი ის თა ნახ მად, ნათ ლად 

1  იხ. ამავე კანონის მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტი;

არაა გა მოკ ვე თი ლი თუ ვინ უნ და აწ არ მო ოს ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვა (ბუ ღალ ტერ მა თუ „სერ ტი ფი ცი რე-
ბულ მა პრო ფე სი ონ ალ მა ბუ ღალ ტერ მა” ან/და „სერ-
ტი ფი ცი რე ბულ მა ბუ ღალ ტერ მა” (იგ ივე აუდ იტ ორ მა). 
რა გან სხვა ვე ბაა ბუ ღალ ტერ სა და აუდ იტ ორს შო რის? 
სად იწყე ბა და მთავ რდე ბა ერ თის კომ პე ტენ ცია ან 
იწყე ბა და მთავ რდე ბა მე ორ ის? თუ ბუ ღალ ტე რი იგ-
ივე აუდ იტ ორია, მა შინ რა სა ჭი როა სხვა დას ხვა და-
სა ხე ლე ბა, ერ თის თვის აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბა და გან გრძო ბით სწავ ლე ბა, 
ხო ლო მე ორ ის თვის (ბუ ღალ ტრის თვის) ას ეთი ვალ-
დე ბუ ლე ბა რა ტომ გა მოკ ვე თი ლად არ ჩანს?

რა არ ის ეს? რა შე იძ ლე ბა ამ ას და ერ ქვას?
სავ სე ბით მი სა ღე ბია, ბუ ღალ ტე რი და აუდ იტ ორი 

პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი გახ დეს, გა დი-
ოდ ეს გან გრძო ბით სწავ ლე ბას და დრო გა მოშ ვე ბით 
ად ას ტუ რებ დეს საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნებ თან 
შე სა ბა მი სო ბას, მაგ რამ უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლის 
კურ სდამ თავ რე ბუ ლი და სპე ცი ალ ობ ის მი ხედ ვით 
კვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი სტა ტუ სის მი სა ღე ბად 
კვლავ თა ვი დან რა ტომ უნ და გა დი ოდ ეს სწავ ლე ბას? 
ვფიქ რობ, ეს უაზ რო ბის, დრო ის და სახ სრე ბის ფუ ჭად 
ხარ ჯვის, კომ პე ტენ ცი ათა გა მიჯ ვნის უუნ არ ობ ის ნი-
მუ შად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს.

რა ტომ არ შე იძ ლე ბა, რომ შე მუ შავ დეს ბუ ღალ-
ტერ თა („სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი ონ ალი ბუ-
ღალ ტრის” ან „სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის”) 
სერ ტი ფი ცი რე ბის ის ეთი ერ თი ანი პროგ რა მა, რო-
მე ლიც იდ ენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის მოთხოვ ნებ თან, უმ აღ ლე სი სას წავ-
ლებ ლე ბის თვის მოხ დეს მხო ლოდ ას ეთი პროგ რა მის 
აკ რე დი ტა ცია და კურ სდამ თავ რე ბუ ლის თვის შე სა ბა-
მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის მი ნი ჭე ბის შემ დეგ, პრო ფე სი ულ-
მა ორ გა ნი ზა ცი ამ, სა ხელ მწი ფო მა რე გუ ლი რე ბელ მა 
თუ სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნომ გა მარ ტი ვე ბუ ლი 
ტეს ტი რე ბის სა ფუძ ველ ზე სცნოს (გან საზღვროს) 
მა თი კომ პე ტენ ცია?
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 არა და, თუ სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბის ახ ალი 
ნა კა დი არ წა მო ვი და, სა ერ თოდ აუდ იტ ორ ებ ის (პრო-
ფე სი ის) გა რე შე დავ რჩე ბით.

ცალ კე „ხა თა ბა ლა და თავ სა ტე ხია” კა ნო ნით გან-
საზღვრუ ლი რე გუ ლა ცია აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრის შე-
სა ხებ. ეს ის მე-3 აუც ილ ებ ელი წი ნა პი რო ბაა, რომ ლის 
გა რე შეც აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა ნე ბა დარ თუ ლი არაა. „სა-
ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი იურ იდი ული პი რი, 
უცხო ეთ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რის სა ქარ თვე ლო ში 
არ სე ბუ ლი ფი ლი ალი და ფი ზი კუ რი პი რი სა ქარ თვე-
ლო ში აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას იძ-
ენ ენ აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში (შემ დგომ − რე ეს ტრი) 
რე გის ტრა ცი ის შემ დეგ”1.

უდ ავოა, რე ეს ტრი სა ჭი როა და აუც ილ ებ ელ იც, 
ოღ ონ დაც არა ის ეთი, რო გო რიც კა ნო ნის მი ხედ ვი თაა 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი: „რე ეს ტრს აწ არ მო ებს (აწ არ მო-
ებ ენ) აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია 
(ორ გა ნი ზა ცი ები)2.

„რე ეს ტრი არ ის 2 ტი პის:
ა) სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის 

მქო ნე პირ თა რე ეს ტრი, რო მელ შიც რე გის ტრი რე ბუ-
ლი არი ან ის აუდ იტ ორ ები/აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი, 
რომ ლებ საც აქ ვთ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე-
ბის უფ ლე ბა;

ბ) სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის 
არ მქო ნე პირ თა რე ეს ტრი, რო მელ შიც რე გის ტრი რე-
ბუ ლი არი ან ის აუდ იტ ორ ები/აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი, 
რომ ლებ საც არ აქ ვთ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა-
რე ბის უფ ლე ბა”3. 

ჯერ ერ თი, რო გორც ვნა ხეთ, სა ქარ თვე ლო ში არ 
არ სე ბობს არც ერ თი აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცია. მე ორე, და ვუშ ვათ, ბაფ მი ვიჩ ნი ეთ 
აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ად და სხვა 
ალ ტერ ნა ტი ვა არ არ ის. მა შინ რა ქნას იმ აუდ იტ-
ორ მა/აუდ იტ ორ ულ მა ფირ მამ, რო მელ საც გა აჩ ნია 
სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცია და გა მოც დი ლე ბა, თუმ ცა 
მი ზეზ თა გა მო, არ სურს ბაფ-ის წევ რო ბა (ას ეთი კი 
ბევ რია). და ან ებ ოს თა ვი აუდ იტ ურ საქ მი ან ობ ას და 
გა დაკ ვა ლი ფი ცირ დეს (პი რო ბი თად ვთქვათ) მიმ ტა-
ნად? მე სა მე, ვთქვათ, არ ის სხვა აკ რე დი ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი აც და მა საც აქ ვს აუდ-
იტ ორ თა რე ეს ტრი. რო მე ლია უფ რო სან დო? რო გორ 
უნ და გა ნას ხვა ონ ის ინი მომ ხმა რებ ლებ მა, რო მელს 
მი მარ თონ?

ას ეთი მიდ გო მა, გარ და იმ ისა, რომ დის კრი მი ნა ცი-
ის ელ ემ ენ ტებს შე იც ავს, და უშ ვე ბე ლია.

აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრი უნ და იყ ოს ერ თი ანი „ა” 
და „ბ” ტი პე პის გა რე შე და აწ არ მო ოს სა ჯა რო რე ეს-

1  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი);

2  იხ. ამავე კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტი;
3  იხ. ამავე კანონის მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის ა და ბ 

ქვეპუნქტები;

ტრმა (ან სა ხელ მწი ფო მა რე გუ ლი რე ბელ მა, სა ზე დამ-
ხედ ვე ლო ორ გა ნომ), ისე, რო გორც ამ ას აკ ეთ ებ და 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ იტ-
ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭო (ეს სრუ ლე ბი თაც არ 
გა მო რიცხავს იმ ას, რომ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის 
ჩა ტა რე ბის თვის იყ ოს და წე სე ბუ ლი გამ კაც რე ბუ ლი 
კრი ტე რი უმი). სხვა თა შო რის, თუ ამ ჟა მად მოქ მე დი 
კა ნო ნის ლო გი კას გავ ყვე ბით,  ეს ერ თი ანი რე ეს ტრი, 
ჯერ კი დევ არ სე ბობს და ფაქ ტობ რი ვად მოქ მე დია 
კი დეც. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 2013 წლის 1 იან ვრი-
დან ძა ლა და კარ გუ ლად გა მოცხა და „სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის 1995 წლის 30 ივ ნი სის დად გე ნი ლე ბა 
„სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუდ იტ-
ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს შე სა ხებ”4, ამ საბ ჭოს 
ლიკ ვი და ცია ჯერ არ მომ ხდა რა და „სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი  აუდ იტ ორ ული საქ მი ან-
ობ ის საბ ჭო მი სი ლიკ ვი და ცი ის თა ნა ვე გა დას ცემს 
ინ დი ვი დუ ალ ური აუდ იტ ორ ებ ისა და აუდ იტ ორ ული 
ფირ მე ბის ერ თი ან რე ეს ტრს სა ჯა რო სა მარ თლის 
იურ იდი ულ პირს − სა ჯა რო რე ეს ტრის ერ ოვ ნულ 
სა აგ ენ ტოს”.5 მაშ, რას ნიშ ნავს ეს ჩა ნა წე რი? აქ გარ-
კვე ვით წე რია: ერ თი ან რე ეს ტრს გა დას ცემს სა ჯა რო 
სა მარ თლის იურ იდი ულ  პირს − სა ჯა რო რე ეს ტრის 
ერ ოვ ნულ სა აგ ენ ტოს და არა არ ქივს. გა უგ ებ არია, 
სხვა რა და ნიშ ნუ ლე ბა უნ და ჰქონ დეს ამ რე ეს ტრს 
სა ჯა რო რე ეს ტრის ერ ოვ ნულ სა აგ ენ ტოს თვის გა და-
ცე მის შემ დეგ?

ცხა დია, აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი-
ას უნ და გა აჩ ნდეს მი სი წევ რი აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრი 
(ეს მი სი საქ მეა), მაგ რამ ა(ა)იპ-ის მი ერ წარ მო ებ ული 
რე ეს ტრი სა ხელ მწი ფოს თვის ვერ იქ ნე ბა და არც უნ და 
იყ ოს „გან სა კუთ რე ბუ ლი ავ ტო რი ტე ტი”.

მარ თა ლია, კა ნონ ში შე ვი და ცვლი ლე ბა, რომ ლის 
თა ნახ მად, „2015 წლის 1 ივ ნი სამ დე აუდ იტ ორ ებ ის/
აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ში გა წევ რე ბა არ მო ითხო ვე ბა”.6

ას ეთი ცვლი ლე ბა (პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში 
გა წევ რი ან ებ ის მოთხოვ ნის გა და ვა დე ბა) უკ ვე მე სა-
მედ ხორ ცი ელ დე ბა და ეს გა მო სა ვა ლი სუ ლაც არ 
არ ის. დრო ის გა წელ ვა მხო ლოდ ბაფ-ს აძ ლევს ხელს. 
ას ეთი „ხრი კი” უფ უნ ქცი ოდ დარ ჩე ნი ლი აუდ იტ ორ ებ-
ის ბაფ-ში იძ ულ ებ ით გა წევ რი ან ებ ას უქ მნის მო ტი ვა-
ცი ას.  პრობ ლე მე ბი უფ რო ღრმაა და სწო რედ ის ინია 
დრო ულ ად მი სა ხე დი (და არა გავ ლე ნა თა სფე რო ებ ის 
გა და ნა წი ლე ბა ზე გა მო დევ ნე ბა).

ამ რი გად, ჩვენ ვნა ხეთ, რომ მოქ მედ კა ნონ ში არ ის 
პრინ ცი პუ ლად მი უღ ებ ელი, უაზ რო, გა უმ არ თა ვი, 
ერ თმა ნეთ თან და უკ ავ ში რე ბე ლი დე ბუ ლე ბე ბი, რაც 
ქმნის ქა ოსს, აზ არ ალ ებს ეკ ონ ომ იკ ას, უმ უშ ევ არს 

4  იხ. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მე-17 მუხლის 1-ლი პუნქტის გ ქვეპუნქტი;

5  იხ. ამავე კანონის მე-16 მუხლის მე-16 პუნქტი;
6   იხ. ამავე კანონის მე-16 მუხლის მე-15 პუნქტი.
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REGULATION OF ACCOUNTING AND AUDIT IN GEORGIA -
UNSHARED SPHERE OF INFLUENCE OR DELIBERATE INCOMPETENCE
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R E S U M E
This article refers to a topical subject of regulation status of accounting and audit activities in Georgia.  In addition to 

assessment of the actual situation, the article provides arguments on reasons resulting in to a current circumstance. 
The author of this article believes that adoption of the following law „Regarding Accounting and Audit of Financial 

Statement“ during the previous convocation of the Georgian Parliament, when these two different spheres fell under a 
single regulation, as well as transition to a self-regulation of this sphere, will lead to negative reverse reaction and danger-
ous side effects. Instead of proper development, or at least promotion of this process, a full uncertainty and a disorder have 
been established in the accounting and audit activities. It turned out that it is impossible to fulfi l requirements for account-
ing and audit activities in Georgia, as per the pre-condition stipulated in the above mentioned law, due to the absence of 
appropriate international standards and accredited professional organization(s). There is also uncertainty about certifi cation 
and united registry of auditors what requires, in accordance to time requirements and situation, implementation of adequate 
measures in the nearest future.

In this article the author proposes certain ways and guidelines for solution of the above described problems. 

ტო ვებს ასე ულ ობ ით კვა ლი ფი ცი ურ პირს და აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, წარ მო შობს გარ და უვ ალ აუც ილ ებ ლო-
ბას, კა ნონ ში შე ვი დეს ფარ თო მას შტა ბი ანი ცვლი ლე-
ბე ბი და და მა ტე ბე ბი. უფ რო სწო რი იქ ნე ბა ით ქვას, 
რომ შე საქ მნე ლია ახ ალი კა ნონ პრო ექ ტი სრუ ლი ად 
გან სხვა ვე ბულ, პრო ევ რო პულ კონ ცეფ ცი აზე დაყ-
რდნო ბით. მიმ დი ნა რე წლის 1 ივ ნი სამ დე დარ ჩე ნი ლი 
დრო უნ და მოხ მარ დეს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სფე როს ნორ მა ლუ რი 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის სა ჭი რო რე გუ ლა ცი ებ ის შე-
მუ შა ვე ბას. 

პირ ველ ყოვ ლი სა, აუც ილ ებ ელია (და ეს ევ რო დი-
რექ ტი ვე ბი თა ცაა გან საზღვრუ ლი): 

- შე იქ მნას და მო უკ იდ ებ ელი სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო (არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა 
არ აქ ვს თუ რო მელ უწყე ბას მი ებ მე ბა მი სი ინ სტი ტუ-
ცი ური მოწყო ბა, მათ შო რის, და საშ ვე ბია ფი ნან სთა 
სა მი ნის ტროც  მო ვი აზ როთ. სრუ ლი ად ალ ოგ იკ-
ური იყო სა ქარ თვე ლოს პარ ლმენ ტთან არ სე ბუ ლი 
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის საბ ჭოს გა უქ მე ბა. თუ 
სტრუქ ტუ რა რა ღაც მი ზე ზის გა მო სა თა ნა დოდ ვერ 
მუ შა ობს, ეს სუ ლაც არაა ამ სტრუქ ტუ რის ხე ლა ღე-
ბით გა უქ მე ბის სა ფუძ ვე ლი. შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს 
მმარ თვე ლო ბის მიდ გო მა, ფორ მა ან ში ნა არ სი და 
პრობ ლე მა მოგ ვა რე ბა დია. ამ დე ნად, შე საძ ლე ბე ლია 
ვი ფიქ როთ სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს პარ ლა მენ-
ტის თვის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ზეც, მით უმ ეტ ეს, არ სე ბოს 
მა ტე რი ალ ურ-ტექ ნი კუ რი ბა ზა და პრაქ ტი კუ ლი გა-
მოც დი ლე ბაც. სრულ ყო ფა ზე ყო ველ თვის შე იძ ლე ბა 
მუ შა ობა); 

- პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს შე ექ მნათ თა ნა-
ბა რი სას ტარ ტო პი რო ბე ბი (შემ დგომ, მოვ ლე ნე ბის 

გან ვი თა რე ბა თვი თონ გა მოხ ში რავს მათ შო რის 
სუს ტსა და ფორ მა ლურ წარ მო ნაქ მნს). ეს აუც-
ილ ებ ელია კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს და რე გუ ლა-
ცი ებ ზე მუდ მი ვი კონ ტრო ლის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიზ ნით; 

მიკ რო და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ზე გავ-
ლე ნის შე საძ ლემ ლო ბის უნ არ ისა და მნიშ ვნე ლო ბის 
გა მო, ცი ვი ლურ მა სამ ყა რომ დი დი ხა ნია ბუ ღალ-
ტრულ აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 
თვით რე გუ ლა ცი აზე უარი გა ნაცხა და. 

თუ ევ რო პუ ლი ოჯ ახი ჩვენ თვის ღი რე ბუ ლე ბას 
წარ მო ად გენს, ევ რო პის პარ ლა მენ ტი სა და ევ რო პის 
საბ ჭოს დი რექ ტი ვე ბის მი ხედ ვით რე კო მენ დი რე ბუ-
ლია სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ინ სტი ტუ ტის 
არ სე ბო ბა. ეს რე კო მენ და ცია (თუ მოთხოვ ნა) ცნო-
ბი ლი იყო კა ნო ნის მი ღე ბამ დეც.

მაშ, რა ტომ ვახ დენთ დრო მოჭ მუ ლი და უარ ყო ფი-
ლი თვით რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მის რე ამ ინ აცი ას? ვის 
აძ ლევს ეს ხელს?

დროა ამ კითხვებს პა სუ ხი გა ეც ეს!
მიგ ვაჩ ნია, რომ ერ თა დერ თი პა სუ ხი კი ამ კითხვებ-

ზე ახ ალი, გა მარ თუ ლი, პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ჩარ ჩო რე გუ ლა ცი ის  მი ღე ბაა. 
ამ ას თან, პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო-
მი ტე ტი, მარ ტო ბაფ-ის ლო ბის ტე ბის მო საზ რე ბებს 
და კუ ლუ არ ულ გა დაწყვე ტი ლე ბებს კი არ ღე ბუ ლობ-
დეს, არ ამ ედ სა ჭი როა (თუ ძლი ერ დაგ ვი ან ებ ული არ 
არ ის) პრო ფე სი ონ ალი და დარ გის გან ვი თა რე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ექ სპერ ტე ბის მო ნა წი ლე ობ ით უკ ვე 
მუ შა ობ დეს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ-
ის რე გუ ლი რე ბის გა მარ თულ ევ რო პულ მო დელ ზე. 1 
ივ  ნი  სამ დე ცო ტა დრო დარ ჩა.
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სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა გარ და უვ ალ ად სა ჭი რო ებს სა ინ ვეს ტი ციო და ბიზ ნეს გა რე მოს 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბას, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, მო ითხოვს ნორ მა ტი ული და სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის 
სრულ ყო ფას, სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად. სა ქარ თვე ლო ში გაცხა დე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი და ეკ-
ონ ომ იკ ური კურ სის პი რო ბებ ში, რო დე საც დღის წეს რიგ ში დგე ბა სა კითხი - ქვე ყა ნა გახ დეს ევ რო კავ ში რის 
წევ რი, აუც ილ ებ ელია ბუ ღალ-ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის რე გუ ლი რე ბის 
სრულ ყო ფის ღო ნის ძი ებ ები გა ნი საზღვროს სა ერ თა შო რი სო ტენ დენ ცი ებ ისა და ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი 
დი რექ ტი ვე ბის მოთხოვ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

რე გუ ლი რე ბის ზე მო აღ ნიშ ნულ მი მარ თუ ლე ბას ალ ტერ ნა ტი ვა არა აქ ვს, რად გან “ევ რო კავ ში რის და ევ რო პის 
ატ ომ ური ენ ერ გი ის გა ერ თი ან ებ ასა და მათ წევრ სა ხელ მწი ფო ებ თან სა ქარ თვე ლოს თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ 
ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბით” სა ქარ თვე ლო ვალ დე ბუ ლე ბას იღ ებს, გან საზღვრულ ვა დებ ში ეტ აპ ობ რი ვად 
დაუახლოვოს თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა სა და სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ 
ინ სტრუ მენ ტებს, რომ ლე ბიც, ძი რი თა დად, მო იც ავს: 

• ერ ოვ ნულ დო ნე ზე შე სა ბა მი სი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის იმ პლე მენ ტა ცი ასა და ევ რო კავ ში რის 
წე სებ თან ეტ აპ ობ რივ და ახ ლო ებ ას;

• ინ ფორ მა ცი ისა და ექ სპერ ტუ ლი გა მოც დი ლე ბის ურ თი ერ თგა ზი არ ებ ას; 
• ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლას სა ხელ მწი ფო ებ ის ბიზ ნეს კომ პა ნი ებ ის რე ეს ტრსა და სა ქარ თვე ლოს კომ პა ნი-

ებ ის ერ ოვ ნულ რე ეს ტრს შო რის;
• ერ ოვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის და ახ ლო ებ ას ევ რო კავ ში რის სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტებ თან და სა ერ თა შო-

რი სო სა მარ თლებ რივ ინ სტრუ მენ ტებ თან. 
 ევ რო კავ ში რი სა და ევ რო პის ატ ომ ური ენ ერ გი ის გა ერ თი ან ებ ასა და მათ წევრ სა ხელ მწი ფო ებ თან სა ქარ თვე-

ლოს თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში (შემ დგომ ში – ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბა) 
გა მო ყო ფი ლია აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები და გა წე რი ლია 
მა თი შეს რუ ლე ბის ვა დე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბი მო ცე მუ ლია ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბის 28-ე და ნარ თში 
“კორ პო რა ცი ული სა მარ თა ლი, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და აუდ იტი, კორ პო რა ცი ული მმარ თვე ლო ბა”. მოკ ლედ 
მი მო ვი ხი ლოთ ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბის 28-ე და ნარ თით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რე ლე ვან ტუ რი დი რექ ტი-
ვე ბი სა და რე გუ ლა ცი ებ ის ძი რი თა დი სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც გან სხვა ვე ბუ ლია კომ პა ნი ებ ის სა მარ თლებ რი ვი 
ფორ მი სა და სი დი დის მი ხედ ვით:

fi nan su ri aR ricxvi sa da an ga riS ge bis 
re gu la cia sa qar Tve lo Si da 
ev ro kav Sir Tan as oc ir eb is 
xel Sek ru le bis moTxov ne bi

lav ren ti Wum bu ri Ze   

biz ne sis ad mi nis tri re bis doq-

to ri, sa qar Tve los pro fe si on al 

bu Ral ter Ta da aud it or Ta fe de-

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

Jur nal “bu Ral tru li aR ricxvis” 

mTa va ri re daq to ri

ფი ნან სუ რი აღ რიცხვის, ან გა რიშ გე ბის, აუდ იტ ისა და 
კორ პო რა ცი ული მარ თვის სა კითხებს შო რის მჭიდ რო კავ-
ში რია. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის რე გუ ლი-
რე ბა გა ნი ხი ლე ბა არა გან ყე ნე ბუ ლად, არ ამ ედ კომ პა ნი ებ ის 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის გა რე მო სა და ან გა რიშ გე ბის პრო ცე სის 
ჭრილ ში, რად გან კარ გად ინ ფორ მი რე ბუ ლი ბა ზა რი ბიზ-
ნეს საქ მი ან ობ ის სა უკ ეთ ესო რე გუ ლა ტო რია. ამ იტ ომაა, 
ბიზ ნე სის გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში, თა ნა მედ რო ვე 
ეტ აპ ზე, მსოფ ლი ოში ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სა და 
სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის ხელ შემ წყობ ფაქ ტო რებს შო რის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია კა პი ტა ლის თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე-
ბის ფაქ ტო რი. ამ პრო ცე სე ბის მარ თვა კი შე უძ ლე ბე ლია 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის რე გუ ლი რე ბის 
სა ერ თო წე სე ბი სა და ჰარ მო ნი ზა ცი ის გა რე შე.
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•  კომ პა ნი ებ ის სა მარ თლებ რი ვი ფორ მი დან გა მომ დი ნა რე, მოთხოვ ნე ბი (2013/34/EU). დი რექ ტი ვა მო იც ავს: 
ა) შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ჯა რო კომ პა ნი ებს (შპს), საკ რე დი ტო ინ სტი ტუ ტებს (2006/48/EC), 

სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს (91/674/EC ) და იმ ერ თე ულ ებს, რომ ლე ბიც სა ხელ მწი ფოს მი ერ არ ის გან საზღვრუ-
ლი, რო გორც სა ჯა რო ინ ტე რე სის ერ თე ული; 

ბ) პარ ტნი ორ ობ ებს, შეზღუ დუ ლი და შე უზღუ და ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის კომ პა ნი ებს, რო მელ თაც აქ ვთ შპს-ს 
მსგავ სი იურ იდი ული ფორ მა;

• კომ პა ნი ებ ის სი დი დი დან გა მომ დი ნა რე, მოთხოვ ნე ბი (2013/34/EU)
დი რექ ტი ვა გან საზღვრავს აღ რიცხვის დო ნე ებს სხვა დას ხვა ზო მის ფირ მებ ში. ფირ მე ბი ზო მის მი ხედ ვით 

და ყო ფი ლია შემ დეგ ნა ირ ად:
ა) მიკ რო სა წარ მო - სა წარ მო, რომ ლის თვი საც სრულ დე ბა ქვე მოთ მო ცე მუ ლი სა მი პი რო ბი დან ორი მა ინც, 

ბა ლან სის შედ გე ნის თა რი ღის თვის:
სა ბა ლან სო უწყი სის მთლი ანი რა ოდ ენ ობა (ჯა მუ რი აქ ტი ვე ბი) არ აღ ემ ატ ება €350,000-ს; მო გე ბა-ზა რა ლის 

უწყი სის მი ხედ ვით, მთლი ანი ბრუნ ვა არ აღ ემ ატ ება €700,000-ს; ფი ნან სუ რი წლის გან მავ ლო ბა ში და საქ მე ბუ-
ლი სა მუ შაო ძა ლის სა შუ ალო რა ოდ ენ ობა არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს 10-ს; 

ბ) მცი რე სა წარ მო - ერ თე ული, რომ ლის თვი საც სრულ დე ბა ქვე მოთ მო ცე მუ ლი სა მი პი რო ბი დან ორი მა ინც, 
მი სი ბა ლან სის შედ გე ნის თა რი ღი სათ ვის: 

სა ბა ლან სო უწყი სის მთლი ანი რა ოდ ენ ობა (ჯა მუ რი აქ ტი ვე ბი) არ აღ ემ ატ ება €4,000,000-ს; მო გე ბა-ზა რა ლის 
უწყი სის მი ხედ ვით მთლი ანი ბრუნ ვა არ აღ ემ ატ ება €8,000,000-ს; ფი ნან სუ რი წლის გან მავ ლო ბა ში და საქ მე-
ბუ ლი სა მუ შაო ძა ლის სა შუ ალო რა ოდ ენ ობა არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს 50-ს;

გ) სა შუ ალო ზო მის სა წარ მო - ერ თე ული, რომ ლის თვი საც სრულ დე ბა ქვე მოთ მო ცე მუ ლი სა მი პი რო ბი დან 
ორი მა ინც, მი სი ბა ლან სის შედ გე ნის თა რი ღი სათ ვის:

სა ბა ლან სო უწყი სის მთლი ანი რა ოდ ენ ობა (ჯა მუ რი აქ ტი ვე ბი) არ აღ ემ ატ ება €20,000,000-ს; მო გე ბა-ზა-
რა ლის უწყი სის მი ხედ ვით, მთლი ანი ბრუნ ვა არ აღ ემ ატ ება €40,000,000-ს; ფი ნან სუ რი წლის გან მავ ლო ბა ში 
და საქ მე ბუ ლი სა მუ შაო ძა ლის სა შუ ალო რა ოდ ენ ობა არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს 250-ს; 

დ) დი დი ზო მის სა წარ მო - ერ თე ული, რომ ლის მაჩ ვე ნებ ლე ბიც აჭ არ ბებს ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი სა მი ზღვრუ-
ლი მაჩ ვე ნებ ლი დან ორს მა ინც:

სა ბა ლან სო უწყი სის მთლი ანი რა ოდ ენ ობა (ჯა მუ რი აქ ტი ვე ბი) - €20,000,000; მო გე ბა-ზა რა ლის უწყი სის 
მი ხედ ვით, მთლი ანი ბრუნ ვა - €40,000,000; ფი ნან სუ რი წლის გან მავ ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი სა მუ შაო ძა ლის 
სა შუ ალო რა ოდ ენ ობა – 250. 

სა წარ მო ებ ის და ყო ფა ზო მის მი ხედ ვით (2013/34/EU)
 

mikrosawarmo mcire sawarmo saSualo sawarmo 

sabalanso uwyisi ≤ € 350,000 ≤ € 4,000,000 ≤ € 20,000,000 

brunva (Net) ≤ € 700,000 ≤ € 8,000,000 ≤ € 40,000,000 

TanamSromelTa 
saSualo raodenoba 

≤ 10 ≤ 50 ≤ 250 

 
მცი რე სა წარ მო ებ ის თვის ფი ნან სუ რი აღ რიცხვი სას გა მოკ ვე თი ლია აუც ილ ებ ელი და ნე ბა დარ თუ ლი ინ-

ფორ მა ცია. აუც ილ ებ ელი ინ ფორ მა ცია: ბუ ღალ ტრუ ლი პო ლი ტი კა; გა და ფა სე ბა და აქ ტი ვე ბის გა და ფა სე ბულ 
თან ხე ბამ დე კო რექ ტი რე ბა; გან სა კუთ რე ბუ ლი თან ხე ბი; გრძელ ვა დი ანი გა და სახ დე ლი თან ხე ბი - სულ მცი რე 5 
წლის შემ დეგ; თა ნამ შრო მელ თა სა შუ ალო რა ოდ ენ ობა; მე ნეჯ მენ ტი სად მი გა ცე მუ ლი კრე დი ტი. ნე ბა დარ თუ ლი 
(შე საძ ლო) ინ ფორ მა ცია: ბრუნ ვა ძი რი თად სა შუ ალ ებ ებ ში; ფირ მის იმ ქმე დე ბე ბის ბუ ნე ბა და და ნიშ ნუ ლე ბა, 
რომ ლე ბიც შე სუ ლი არ არ ის სა ბა ლან სო უწყის ში; პოსტ-სა ბა ლან სო უწყი სის მოვ ლე ნე ბი; ოპ ერ აცი ები და კავ-
ში რე ბულ მხა რე ებ თან.
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გა მარ ტი ვე ბა მიკ რო სა წარ მო ებ ის თვის

zogadi 

sabalanso uwyisi Sesa-

Zloa Seicavdes mxolod 

am informacias

mogeba-zaralis uwyisi 

SesaZloa Seicavdes mx-

olod am informacias

• aucilebeli ar aris winaswar gadax-

debis da daricxuli Semosavlis, ro-

gorc angariSis wardgena;

ar saWiroebs finansuri angariSgebis SeniS-

vnebs, garda im SemTxvevebisa, roca firmas 

aqvs gacemuli garantiebi da kreditebi 

menejmentisaTvis;

ar aqvs menejmentis reportis momzadebis 

valdebuleba;

publikacia xdeba kompetenturi organos 

meSveobiT.

gadauxdeli kapitali;

formaciis xarjebi;

ZiriTadi saSualebebi;

mimdinare aqtivebi;

kapitali da rezervebi;

kreditorebi.

sufTa (net) brunva;

sxva Semosavali;

masalebis xarjebi;

TanamSromlebis xarjebi;

Rirebulebebis koreqti-

rebebi;

sxva xarjebi da jarimebi;

gadasaxadebi;

mogeba (zarali)

სა შუ ალო ზო მის სა წარ მო ები. სა შუ ალო სა წარ მო ებს ეხ ება ყვე ლა ის მოთხოვ ნა, რაც ეხ ება მცი რე სა წარ-
მო ებს და ამ ას ემ ატ ება: ბრუნ ვა ძი რი თად სა შუ ალ ებ ებ ში; სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით წარ მო შო ბი ლი 
კო რექ ტი რე ბე ბი აქ ტი ვებ ში; ინ ფორ მა ცია ფი ნან სურ ინ სტრუ მენ ტებ ზე; დი რექ ტორ თა გა სამ რჯე ლო; წი ლის 
დე ტა ლე ბი შვი ლო ბილ კომ პა ნი ებ სა და ას ოც ირ ებ ულ კომ პა ნი ებ ში; გა და ვა დე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ-
ლე ბის პრო ვი ზია და ბრუნ ვა; კა პი ტა ლი სა და აქ ცი ებ ის შე სა ხებ დე ტა ლე ბი; სა ბო ლოო მა კონ ტრო ლე ბე ლი მხა რე 
და ის ად გი ლი, სა დაც კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ან გა რი შე ბი არ ის ხელ მი საწ ვდო მი; მო გე ბა-ზა რა ლის შე თა ვა ზე ბუ-
ლი გა ნა წი ლე ბა; არ ას აბ ალ ან სო საქ მი ან ობ ის დე ტა ლე ბი; არ აკ ორ ექ ტი რე ბუ ლი პოს ტსა ბა ლან სო მოვ ლე ნე ბი.

დი დი ზო მის სა წარ მო ებ ისა და სა ჯა რო ინ ტე რე სის კომ პა ნი ებ ის თვის მო ითხო ვე ბა: 
მთლი ანი სა ბა ლან სო უწყი სი; მთლი ანი მო გე ბა-ზა რა ლის უწყი სი; მთლი ანი მე ნეჯ მენ ტის რე პორ ტი; ფი ნან-

სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე ნიშ ნე ბი- მო იც ავს ყვე ლა იმ ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც მო ეთხო ვე ბა მცი რე და სა შუ ალო 
კომ პა ნი ებს და და მა ტე ბით მო იც ავს: ნეტ ბრუნ ვას, რო მე ლიც და ყო ფი ლი იქ ნე ბა საქ მი ან ობ ის კა ტე გო რი ისა 
და გე ოგ რა ფი ული ბაზ რე ბის მი ხედ ვით.

3. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა (რე გუ ლა ცია N 1606/2002)
სა ჯა რო ინ ტე რე სის მქო ნე კომ პა ნი ებს მო ეთხო ვე ბათ ჰქონ დეთ ერ თი ანი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა-

შო რი სო სტან დარ ტე ბი (ფასს), ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მო სამ ზა დებ ლად; აუც ილ ებ ელია ფასს-ის შე სა ბა მი სი 
ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ის გა მო ყე ნე ბა;

4. მოთხოვ ნე ბი წლი ური ან გა რიშ გე ბი სა და კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ან გა რიშ გე ბის კა ნო ნით დად გე ნი ლი 
აუდ იტ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის შე სა ხებ (2006/43/EC)

სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ებ ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია, რომ:
• აუდ იტი უნ და ჩა ტარ დეს აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (ISA) შე სა ბა მი სად; 
• სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩამ ტა რებ ლე ბი უნ და და ექ ვემ დე ბა რონ ხა რის ხის კონ ტროლს; 
• ად მი ნის ტრა ცი ული სან ქცი ის გა სა ტა რებ ლად უნ და არ სე ბობ დეს შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ტუ რი უწყე ბა, 

რო მე ლიც მო ახ დენს სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ორ ებ ისა და აუდ იტ ური ფირ მე ბის აღი არ ებ ას;
• უნ და არ სე ბობ დეს სა ვალ დე ბუ ლო და არ ას ავ ალ დე ბუ ლო აუდ იტ ორ ებ ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ზე დამ ხედ-

ვე ლო ბის სის ტე მა;
• არ სე ბობ დეს ის კრი ტე რი უმ ები, რომ ლებ საც უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დნენ აუდ იტ ური ფირ მე ბი, მა გა ლი-

თად: გან გრძო ბი თი სწავ ლე ბა, ში და ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მა, პრო ფე სი ონ ალ ური ეთ იკა და ა.შ; 
• სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო იყ ოს და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ის პრო ფე სი ის გან და, შე სა ბა მი სად, მარ თუ ლი 

უნ და იყ ოს არ აპ რაქ ტი კო სი პრო ფე სი ონ ალ ებ ის მი ერ. ტერ მი ნი “არ აპ რაქ ტი კო სი” გან მარ ტე ბუ ლია დი რექ ტი-
ვა ში;

• დად გე ნილ იყ ოს გარ კვე ული წე სე ბი აუდ იტ ორ ული ფირ მის აღი არ ებ ისა და აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრი-
სათ ვის;
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5.  სპე ცი ფი კუ რი მოთხოვ ნე ბი სა ჯა რო ინ ტე რე სის კომ პა ნი ებ ის სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ თან მი მარ თე ბა ში 
(რე გუ ლა ცია 537/2014)

რე გუ ლა ცია ხაზს უს ვამს, რომ სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩამ ტა რე ბე ლი აუდ იტ ორ ის მხრი დან აუდ ირ ებ ული 
კომ პა ნი ის ად მი სხვა სერ ვი სის შე თა ვა ზე ბა შე იძ ლე ბა აკ რძა ლუ ლი იყ ოს, რად გან იგი საფ რთხეს უქ მნის და მო-
უკ იდ ებ ლო ბას, თუმ ცა ეს სა კითხი და მი სი რე გუ ლა ცია მინ დო ბი ლია სა ხელ მწი ფო ზე. რე გუ ლა ცი აში აგ რეთ ვე 
გა მოკ ვე თი ლია, რომ: 

– უნ და არ სე ბობ დეს მი ნი მა ლუ რი მოთხოვ ნე ბი მის თვის, ვინც ავ ტო რი ზე ბუ ლია სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის 
ჩა ტა რე ბა ზე;

– სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის დას კვნა არ უნ და იქ ნეს გა მო ცე მუ ლი, პრო ექ ტის ში და ხა რის ხის კონ ტრო ლის 
გავ ლის გა რე შე;

– აკ რძა ლუ ლია ნე ბის მი ერი ის ეთი შე თან ხმე ბა, რო მე ლიც აუდ ირ ებ ული ფირ მის მხრი დან ზღუ დავს 
აუდ იტ ორ ის მოწ ვე ვის არ ჩე ვანს;

– ხაზ გას მუ ლია, რომ უნ და არ სე ბობ დეს აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის მაქ სი მა ლუ რი ვა და (პე რი ოდი, სა ნამ აუდ-
იტ ორი ამ ზა დებს ფირ მის აუდ იტ ის დას კვნას);

– აუც ილ ებ ელია აუდ იტ ორ ული მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის გა რე შე მოწ მე ბა; 
6.  აუდ იტ ური ფირ მე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის უზ რუნ ველ ყო ფა (2008/362/EC)
ევ რო კო მი სი ის ეს რე კო მენ და ცია ით ვა ლის წი ნებს სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მგებ ლო ბას აუდ იტ ორ ის მხრი დან, 

პრო ფე სი ონ ალ ური მო ვა ლე ობ ის დარ ღვე ვი დან გა მომ დი ნა რე და იგი უნ და იყ ოს შეზღუ დუ ლი; მი ზან შე წო ნი ლია 
მაქ სი მა ლუ რი ფი ნან სუ რი ჯა რი მის მი ღე ბა, ან იმ თან ხით და ჯა რი მე ბა, რაც, სა ვა რა უდ ოდ, ფირ მას მი აყ ენა 
აუდ იტ ორ ის მი ერ პრო ფე სი ონ ალ ური მო ვა ლე ობ ის დარ ღვე ვამ. აუც ილ ებ ელია ას ეთი პი რო ბე ბის ხელ შეკ რუ-
ლე ბა ში და ფიქ სი რე ბა აუდ იტ ის დაწყე ბამ დე.

ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე მოთ გან ხი ლუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ის ძი რი თა დი ნა წი ლის შეს რუ ლე ბას ით-
ვა ლის წი ნებს მი სი ამ ოქ მე დე ბი დან სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში. მიმ დი ნა რე ეტ აპ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია დრო ულ ად 
გა ან ალ იზ დეს ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოთხოვ ნებ თან “ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით დად გე ნი ლი პრო ფე სი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ცალ კე ული 
ნორ მე ბის შე სა ბა მი სო ბა და გა ნი საზღვროს მა თი თან ხვედ რა ში მოყ ვა ნის ღო ნის ძი ებ ები. 

 მოკ ლედ მი მო ვი ხი ლოთ დღე ვან დე ლი ვი თა რე ბა ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოთხოვ ნე ბი სა და “ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი 
ნორ მე ბის შე სა ბა მი სო ბას თან და კავ ში რე ბით. 

რე კო მენ და ცი ებ თან და დი რექ ტი ვებ თან შე სა ბა მი სო ბის მი მო ხილ ვა
• სა ქარ თვე ლო ში კა ნო ნით მი ღე ბუ ლია ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი, აუდ იტ-

ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი, მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო თა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი და მა თი გა მო ყე ნე ბა სა ვალ დე ბუ ლოა; 

• ეთ იკ ის კო დექ სი მი ღე ბუ ლია კა ნო ნით, რო მე ლიც მეტ წი ლად შე სა ბა მი სო ბა შია რე გუ ლა ცი ებ ით გან-
საზღვრულ ეთ იკ ურ მოთხოვ ნებ თან;

• კა ნო ნით დად გე ნი ლია სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის მქო ნე კომ პა ნი ებ ის გან საზღვრის 
კრი ტე რი უმ ები;

• სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი კომ პა ნი ებ ის თვის მოთხოვ ნი ლია, რომ და ექ ვემ დე ბა-
რონ მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის შე მოწ მე ბას. 

რე კო მენ და ცი ებ თან და დი რექ ტი ვებ თან შე უს აბ ამ ობ ები
• სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრუ ლი არაა კომ პა ნი ებ ის კა ტე გო რი ებ ად და ყო ფის (სი დი-

დი დან გა მომ დი ნა რე) კრი ტე რი უმ ები;
• კა ნო ნი არ ით ვა ლის წი ნებს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 

სის ტე მა ტუ რი თარ გმნის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და მა თი პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბის მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მებს;
• არ არ სე ბობს და მო უკ იდ ებ ელი სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნო, რო მე ლიც მო ნი ტო რინ გს 

გა ნა ხორ ცი ელ ებს პრო ფე სი ის რე გუ ლი რე ბა ზე. ამ ეტ აპ ზე რე გუ ლა ტო რის ფუნ ქცია და კის რე ბუ ლი აქ ვს აკ-
რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მე ლიც არ არ ის და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ის პრო ფე სი ის გან;

• შე უს აბ ამ ობაა სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის მო პო ვე ბას თან და კავ ში რე ბით. კერ ძოდ 
“ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით სა ვალ-
დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბის მო პო ვე ბა ხდე ბა ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის გავ ლის სა ფუძ-
ველ ზე, თუმ ცა არ სე ბობს მთავ რო ბის ალ ტერ ნა ტი ული დად გე ნი ლე ბა, რო მელ შიც კომ პა ნი ები და უდ გე ნე ლი 
წე სით ხვდე ბი ან;

• ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შე სა ბა მი სი დი რექ ტი ვით მო ითხო ვე ბა, რომ სა ვალ-
დე ბუ ლო აუდ იტ ორ ები უნ და და ექ ვემ დე ბა რონ ხა რის ხის რწმუ ნე ბის გა და ხედ ვას. სა ქარ თვე ლო ში, ამ ეტ აპ ზე, 
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აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია ახ ორ ცი ელ ებს თა ვი სი წევ რი აუდ იტ ური ფირ მე ბის ხა რის ხის 
კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გს, თუმ ცა მო ნი ტო რინ გს ექ ვემ დე ბა რე ბი ან მხო ლოდ მი სი წევ რი კომ პა-
ნი ები, ბა ზარ ზე კი ბევ რი ის ეთი ფირ მაა, რომ ლე ბიც არ არი ან აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის 
წევ რე ბი;

• კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრუ ლი არაა მიკ რო სა წარ მოს ცნე ბა და არ ხდე ბა ას ეთი სა წარ მო ებ ის თვის 
აღ რიცხვის გა მარ ტი ვე ბუ ლი წე სე ბის დად გე ნა; 

• სა წარ მო თა სა გა და სა ხა დო და ფი ნან სუ რი აღ რიცხვის წე სებს შო რის დი დი სხვა ობაა. აუც ილ ებ ელია ამ 
წე სე ბის ერ თმა ნეთ თან მაქ სი მა ლუ რად და ახ ლო ება ისე, რომ შე საძ ლე ბე ლი იყ ოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი დან 
სა გა და სა ხა დო აღ რიცხვის მარ ტი ვად წარ მო ება.

ამ რი გად, ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი სა და “ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი-
სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის შე და რე ბი თი ან ალ იზ ით შე იძ ლე ბა 
და ვას კვნათ, რომ პრო ფე სი ის რე გუ ლი რე ბის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სის ტე მა სა ჭი რო ებს მნიშ ვნე ლო ვან 
სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებს. ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტის მო სამ ზა დებ ლად მი ზან შე წო ნი ლია შე იქ მნას სა მუ შაო 
ჯგუ ფი, რო მელ შიც შევ ლენ: პრო ფე სი ის, ბიზ ნე სის, აკ ად ემი ური სექ ტო რი სა და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის პა კე ტის მომ ზა დე ბი სას მთა ვა რი აქ ცენ ტი უნ და გა კეთ-
დეს პრო ფე სი ის რე გუ ლი რე ბის სფე როს სა ხელ მწი ფო სა ზე დამ ხედ ვე ლო სტრუქ ტუ რის შექ მნა ზე, მი სი შე მად-
გენ ლო ბი სა და სტრუქ ტუ რის გან საზღვრა ზე. ას ეთი მიდ გო მა გა ამ არ ტი ვებს ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მოთხოვ ნებ თან მო ცე მუ ლი სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი სხვა ნორ მე ბის შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას და 
შექ მნის ის ეთ ინ სტი ტუ ცი ურ სის ტე მას, რო მე ლიც უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა და ბა ლან სე ბის პრინ ცი პის მი ხედ ვით 
და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა, ერ თი მხრივ, პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა საქ-
მი ან ობ ის პრო ფე სი ულ რე გუ ლი რე ბა სა და ხა რის ხის კონ ტროლ ზე და, მე ორე მხრივ, სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოს 
მი ერ პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის საქ მი ან ობ ის სა ზო გა დო ებ¬რივ ზე დამ ხედ¬ვე ლო ბა სა და მო ნი ტო რინ გზე.

ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კი სა და ევ რო დი რექ ტი ვე ბის მოთხოვ ნე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რე გუ ლი რე ბის სრულ ყო ფის სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის მი ღე ბი თა და პრაქ ტი კა ში 
და ნერ გვით შე საძ ლე ბე ლია: 

1) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში სა ქარ თვე-
ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბით (და ნარ თი 28) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა;

2) ბიზ ნეს¬გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის 
რე გუ ლი რე ბის სფე როს სრულ ყო ფი ლი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის ჩა მო ყა ლი ბე ბით; 

3) სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ხელ შეწყო ბა - სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა და პრო ფე სი ის 
მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ მებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნი ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის აუდ იტ ის პრაქ ტი კის დამ კვიდ რე ბის გზით.
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FINANCIAL REPORTING AND ACCOUNTING REGULA-
TION IN GEORGIA AND THE REQUIREMENTS OF EU ASSO-

CIATION AGREEMENT

Lavrenti Tchumburidze – Doctor of Business Administration, Execu-
tive Director of the Georgian Federation of Professional Accountants and 
Auditors, Chief Editor of the magazine „Accounting“

RESUME 
Along with the favorable factors for economic development and over-

coming poverty, it is important to have the same favorable factors for free 
capital movement around the world. This process needs application of 
recognized international regulations for accounting and fi nancial report-
ing systems.

This article addresses consistence between the regulation practice in 
our county and the recommendations of ‘the association agreement about 
collaboration between Georgia and EU and European Atomic Energy Union 
and its membership countries’.

There are expressed views about the necessity for adopting legislative 
changes in developing regulation and its implementation into practice 
according to the international accounting and auditing practice and the 
requirements of European Union directives.
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THE MAGNA CARTA OF 1215, GOVERNMENT 
ETHICS, AND WOMEN’S RIGHTS

VINCENT R. JOHNSON
Professor of Law, St. Mary’s 

University, San Antonio, Texas, USA. 
Professor Johnson spent his fall 2014 
sabbatical in England researching the 

Magna Carta at Oxford University (St. 
Benet’s Hall) and Durham University.

I. The 800th Anniversary
The Magna Carta, England’s “Great Charter of 

Liberties,” 1 was fi rst issued in 1215.  As this landmark 
legal document marks its 800th anniversary this year, it 
will be celebrated for many reasons. 

The Great Charter was written in the medieval world 
when King John was forced by rebel barons to make 
concessions.  Ultimately, the document made important 
contributions to the shaping of western law, particularly 
in the United States.

The Magna Carta fi rmly embraced the idea of the 
Rule of Law, meaning that no one is above the law, not 
even a king.  According to the Magna Carta, everyone 
is accountable according to the “law of the land.”  The 
Great Charter also demanded due process, fair trials, and 
proportional punishment.  There are even provisions in 
the Magna Carta that dimly foreshadowed the idea that 
there should no taxation without representation—the 
issue that caused the American colonies to break from 
Britain in 1776.

However, the Great Charter also contained two other 
interesting sets of provisions.  The fi rst set deals with 
what might today be called ethics in government.  The 
other set of provisions was an early landmark in the 
recognition of women’s rights.

II. Ethics in Government
The 1215 Magna Carta contains a trove of anti-cor-

ruption provisions. Though framed in terms addressing 
the realities of thirteenth-century life, those provisions 
were driven by the same concerns that inspire modern 
efforts to fi ght corruption.

A. Justice is Not for Sale
Clause 40 is the shortest and most elegant provision 

in the Magna Carta. In language that still glows with 
ethical clarity, it provides: “To no one will we sell, to 
no one deny or delay right or justice.”2

Bribery of the king and his judges, and delays in 
rendering judgment, had been serious problems in the 
decades leading up to the barons’ rebellion. Clause 40 
has been interpreted as a universal guarantee of equal 

1  See J.C. Holt, Magna Carta xvi (2d ed. 1992).
2  The Magna Carta was written in Latin.  An English 

translation can be found on the website of the British Library.

justice. Today, the principle that justice is not for sale 
is a cornerstone of the American principles of judicial 
ethics which broadly prohibit judges from receiving gifts 
or other things of value from persons whose cases may 
come before them.

B. Improper Economic Benefi t is Prohibited
Three additional clauses in the 1215 Charter were in-

tended, in part, to address other corrupt practices. Clause 
28 provided: “No constable or other royal offi cial shall 
take corn or other movable goods from any man without 
immediate payment, unless the seller voluntarily offers 
postponement of this.” Clause 30 stated: “No sheriff, 
royal offi cial, or other person shall take horses or carts 
for transport from any free man, without his consent. 
And Clause 31 said: “Neither we nor any royal offi cial 
will take wood for our castle, or for any other purpose, 
without the consent of the owner.”

These provisions were intended to address abuses 
related to the right of the king to requisition supplies 
from citizens as the royal court travelled about England, 
but with an obligation to pay. The problem was that the 
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persons from whom supplies were requisitioned were 
often not paid, or were paid too little, or were paid too 
late. Some were compensated in “exchequer tallies,” 
a hated form of currency which could be used only to 
pay taxes. 

The abuses included not only takings to provide for 
the king’s household, but requisitioning by offi cials for 
their own personal benefi t. Clauses 28, 30, and 31 were 
intended to address that kind of abuse, too. In doing 
so, these clauses anticipated the later development of a 
broader, fundamental principle of modern government 
ethics jurisprudence. That principle holds that a govern-
ment offi cial or employee may not use offi cial power for 
personal economic benefi t.

C. Offi cials Must Be Accountable
Under anti-corruption principles, public offi cials and 

employees must be accountable for corrupt practices. In 
modern societies, the procedures often involve criminal 
indictment or impeachment. The Great Charter sought 
to achieve the same goal by extracting from King John 
a promise in Clause 55 that a committee of twenty-fi ve 
barons could hold him accountable, by majority vote, 
for failure to return all fi nes unjustly exacted.

D. Judicial Qualifi cations and Temperament
It is often taken for granted that judges will be learned 

in the law. However, even today, this is not always the 
case. Because judicial qualifi cations were also problems 
in medieval England, the barons forced King John to 
promise in Clause 45: “We will appoint as justices, con-
stables, sheriffs, or other offi cials, only men that know 
the law of the realm and are minded to keep it well.”

III. Women’s Rights
In the feudal world, “much of the sovereign’s revenue 

came from feudal incidents resulting from the king’s 
control of persons under disabilities. This included 
women whose husbands had died.

A. Forced Remarriage of Widows
In thirteenth century England, a widow “could be 

married at the wish of her feudal overlord to any man 
willing to pay the going rate.”1 However, in rare cases 
a widow was suffi ciently wealthy to be able to outbid 
suitors and buy a charter from her lord guaranteeing 
that she would not be forced to remarry. It is said that 
King John “did a lively business in payments for the 

1  See Geoffrey Hindley, The Magna Carta: The Story of the 
Origins of Liberty 167 (2008).

widow’s privilege of remaining single, of remarrying 
whom she wished, or of keeping control of the lives and 
fortunes of her minor children.”2 The pay ments, which 
sometimes included chattels (e.g., hunting animals) as 
well as money, testifi ed “eloquently to the greed of the 
King, the anxiety of the victims, and the extortionate 
nature of the system.”3

The Magna Carta addressed these deeply resented 
practices in language so strong that it is something of a 
landmark in the recognition of women’s rights. Clause 
8 states with certainty: “No widow shall be compelled 
to marry, so long as she wishes to remain without a 
husband. . . .” This victory for women was qualifi ed. 
This was only a prohibition against a forced second or 
later marriage, and a woman could not choose to remarry 
without her lord’s consent. Moreover, most widows had 
no option other than to remarry because there were few 
career opportunities.

B. Inheritance by Women
At the time of the Magna Carta, “[i]t was customary 

for a land-owner to bestow marriage portions [of his 
land] on his daughters.”4 In addition, it was usual for a 
new husband to establish a dowry for his wife as they 
were leaving the altar. If the husband failed to do so, the 
law stepped in and fi xed the dower at one-third of all 
his lands. The problem for a widow was that “she could 
only enter into possession [of the land] by permission 
of the King. . . .”5

To address this problem, Clause 7 of the Magna Carta 
provided: “At her husband’s death, a widow may have 
her marriage portion and inheritance at once and without 
trouble. She shall pay nothing for her dower, marriage 
portion, or any inheritance that she and her husband 
held jointly on the day of his death. She may remain in 
her husband’s house for forty days after his death, and 
within this period her dower shall be assigned to her.”

Issues remained relating to personal property, includ-
ing food and other necessities. Those matters were ad-
dressed in Clause 26, which provided limited protection 
to widows and surviving minor children by making clear 
that their reasonable shares of a deceased man’s estate 
would not be treated as assets of the estate, except in 
cases of an unpaid debt to the Crown.

2  Frances Gies & Joseph Gies, Women in the Middle Ages 
28 (1978).

3  Id.
4  William Sharp McKechnie, Magna Carta: A Commen-

tary on the Great Charter of King John 216 (2d ed. 1914). 
5  Id. at 215. 
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The 1215 Magna Carta was in no sense a model of 
equal treatment under law. However, it is important to 
remember that the Magna Carta did in fact protect a 
much wider array of persons and entities than just “free 
men” and aristocrats. It recognized the freedom of the 
church; the rights of “all merchants” and “any man ” to 
travel; the liberties, customs, and obligations of cities and 
similar entities; and the interests and needs of hostages 
and mercenaries (in addition to the interests of widows, 
surviving children, heirs, wards, and persons accused of 
crime). Though it did not provide for full equality, the 
Magna Carta moved legal institutions across the globe 
closer to the ideal of equal justice under law.

IV. Conclusion
Today, authors are quick to point out that only four 

of the original 63 provisions in the 1215 Magna Carta 
are still good law in the United Kingdom. Two of 
those provisions guarantee the freedom of the English 
Church and the rights of the City of London. The other 
two provisions deal with the administration of justice, 
guaranteeing that justice will not be sold or denied, 
and that persons will be punished only in accordance 
with the lawful judgment of their equals or the law of 
the land. 

It is not surprising that the other 59 clauses have been 
repealed. They dealt in specifi c terms with the problems 
of a different age. No one would have expected them 
to last 800 years. The important thing is that the Magna 
Carta set high expectations for the development of the 
law that continue to inspire the reform and administra-
tion of justice around the world.

რ ე ზ ი უ მ ე 

ამ ერ იკ ელი პრო ფე სო რის ვინ სენტ ჯონ სო ნის სტა ტია 
ეხ ება  თა ვი სუფ ლე ბის დიდ ქარ ტი ას, ას ევე მაგ ნა კარ-
ტას (ლათ. Magna Carta Libertatum), რო მე ლიც გა მო-
იცა ინგლისში 1215 წელს და იყო ერთ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა-
ნე სი  წი ნა პი რო ბა  ხან გრძლი ვი ის ტო რი ული პრო ცე სი სა, რომ-
ლის შე დე გად  თა ნა მედ რო ვე  კონსტიტუციური სამართალი  
ჩა მო ყა ლიბ და. ქარ ტი ის თა ნახ მად მე ფეს გარ კვე ული უფ ლე ბე ბი 
უნ და და ეთ მო, და მორ ჩი ლე ბო და სა მარ თლებ რივ პრო ცე დუ-
რებს და ეღი არ ებ ინა, რომ მე ფეც შეზღუ დუ ლი იყო კა ნო ნით.

ქარ ტი ის შე დე გად სა სა მარ თლო ებს მი ენ იჭ ათ და მო უკ იდ ებ-
ლო ბა, ის ამ კვიდ რებ და შე სა ბა მის სა სა მარ თლო პრო ცე დუ რას 
და კა ნო ნის წი ნა შე თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პებს. ქარ ტია აღი არ-
ებს მი წის მე სა კუთ რე თა უფ ლე ბებს და მემ კვიდ რე ობ ის უფ ლე-
ბას და ჩა მოთ ვლის უფ ლე ბა თა მთელ რიგს, რო გო რი ცაა ყვე-
ლა თა ვი სუ ფა ლი მო ქა ლა ქის უფ ლე ბა ჰქონ დეთ და მემ კვიდ-
რე ობ ით მი იღ ონ და გა დას ცენ სა კუთ რე ბა და გა თა ვი სუფ-
ლდნენ ზედ მე ტი გა და სა ხა დე ბი სა გან. გა მოცხად და გა და ად-
გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბა, აიკ რძა ლა სან ქცი ის გა რე შე სა კუ თა-
რი სახ ლე ბის ჩხრე კა და სხვ.

ხუ თი სა უკ უნ ის შემ დეგ ინ გლი სის პარ ლა მენ ტმა გა მოს-
ცა კა ნო ნი, რო მე ლიც აცხა დებ და, რომ აღ არ და უშ ვებ და სა მე ფო 
ჩა რე ვას თა ვის საქ მე ებ ში. იგი უკ რძა ლავ და მო ნარ ქებს შე ეჩ ერ-
ებ ინ ათ კა ნო ნის მოქ მე დე ბა პარ ლა მენ ტის თან ხმო ბის გა რე შე, 
გა მო აცხა და პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე ბი 
და სიტყვის თა ვი სუფ ლე ბა პარ ლა მენ ტში, რო მე ლიც არ უნ და 
დამ დგა რი ყო კითხვის ნიშ ნის ქვეშ სა სა მარ თლო ში ან სხვა ნე-
ბის მი ერ ად გი ლას. კონ სტი ტუ ცი ურ მო ნარ ქი ას, სა პარ ლა მენ-
ტო მმარ თვე ლო ბას სწო რედ 1215 წელს ჩა ეყ არა სა ფუძ ვე ლი 
თა ვი სუფ ლე ბის დი დი ქარ ტი ის სა შუ ალ ებ ით.
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ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be bis  
gan vi Ta re bis prob le me bi

yo fil sab Wo Ta res pub li keb 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

  sab Wo Ta kav Si ris daS lis Sem deg  pos tso ci al is tur 

res pub li keb Si erT-erT aq tu al ur sa kiTxad yo vel Tvis 

mi iC ne oda ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be bis for mi re-

ba da gaZ li er eba. bo lo ori aT wle ul is gan mav lo ba Si 

gan vi Ta re bis ram de ni me mo de li Se ir Ca, iyo po zi ti uri 

na bi je bic, Tum ca TviT mmar Tve lo ba Ta re al uri gan vi-

Ta re ba ma inc ver mo xer xda

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 პოს ტსო ცი ალ ის ტურ რეს პუბ ლი კე-
ბის უმ რავ ლე სო ბას 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 
ყო ფი ლი საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბის 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. მრა ვა ლი წლის 
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 აღ ნიშ ნულ რეს პუბ ლი კებ 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 
ყო ფი ლი საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბის 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 ბის თვის 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 პოს ტსო ცი ალ ის ტურ რეს პუბ ლი-
კებ ში 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 ობ ის 
გა ჯან სა ღე ბას და ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის პო ლი ტი კა ზე 
გა დას ვლას. 

 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე-
ბის მი მარ თუ ლე ბით ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ-
ში მდგო მა რე ობა თით ქმის ერ თნა ირია და ძი რი თად 
მნიშ ვნე ლო ვან და გა და უწყვე ტელ სა კითხე ბად კვლავ 
რჩე ბა:

• ცენ ტრსა და რე გი ონს შო რის უფ ლე ბა-მო ვა ლე ობ-
ებ ისა და კომ პე ტენ ცი ებ ის აღ რე ვა და მა თი გა მიჯ ვნის 
არ არ სე ბო ბა;

• ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ბი უჯ ეტ-
ებ ის და მო უკ იდ ებ ლო ბის და ბა ლი ხა რის ხი;

• ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში სა პა სუ ხის-
მგებ ლო თა ნამ დე ბო ბებ ზე და სა ნიშნ პირ თა მი მართ 
და წე სე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის არ არ სე ბო ბა;

• ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან არ სე ბუ-
ლი ბი ურ ოკ რა ტი ის მა ღა ლი ხა რის ხი;

• ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბებ ში და საქ მე-
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ბულ პირ თა სა ხელ ფა სო სარ გო ებ ის მო უწ ეს რი გებ-
ლო ბა;

• ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში სო ცი ალ-
ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის დად გე ნის კრი ტე-
რი უმ ის არ არ სე ბო ბა;

• ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის აღ მას რუ-
ლე ბე ლი და წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ებ ის ფუნ-
ქცი ებ ის გა ორ ება და მა თი კომ პე ტენ ცი ებ ის აღ რე ვა;

• ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ან გა-
რიშ ვალ დე ბუ ლო ბის და ბა ლი ხა რის ხი მო სახ ლე ობ ის 
მი მართ;

• ად გი ლობ რი ვი სა კითხე ბის გა დაწყვე ტა ში მო სახ-
ლე ობ ის თა ნა მო ნა წი ლე ობ ის და ბა ლი ხა რის ხი;

• ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის წი ნა შე არ სე ბუ-
ლი კო მუ ნა ლუ რი სა ხის პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის 
კუთხით ხელ შეწყო ბის არ არ სე ბო ბა.

• ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა-
რე ბის მოკ ლე ვა დი ანი და გრძელ ვა დი ანი სტრა ტე გი ის 
ფაქ ტი ურ ად არ არ სე ბო ბა.

 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა-
რე ბის კუთხით გან ვი ხი ლოთ ზო გი ერთ პოს ტსაბ ჭო თა 
რეს პუბ ლი კა ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობა.

 სომ ხე თის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
ფორ მი რე ბას სა ფუძ ვე ლი ჩა ეყ არა სომ ხე თის კონ სტი-
ტუ ცი ით, რო მე ლიც მი ღე ბუ ლი იქ ნა 1995 წელს რე ფე-
რენ დუ მით. სომ ხე თის კონ სტი ტუ ცი აში ცალ კე თა ვი 
აქ ვს დათ მო ბი ლი ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს 
და მათ სა მარ თლებ რივ რე გუ ლი რე ბას. იქ ვე მი თი-
თე ბუ ლია, რომ ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს 
უდ იდ ესი რო ლი გა აჩ ნია სა ხელ მწი ფო მშე ნებ ლო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა შე ვი და 
კონ სტი ტუ ცი აში 2005 წელს, რი თაც გა ნი საზღვრა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა მარ თლებ რი ვი სტა ტუ სი, 
რო გორც ცალ კე არ სე ბუ ლი იურ იდი ული პი რე ბი სა. 
კონ სტი ტუ ცი ითა და სხვა სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბით 
ამ ოც ან ად იქ ნა და სა ხუ ლი ცენ ტრსა და მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტებს შო რის უფ ლე ბე ბის გა მიჯ ვნა და მა თი კომ-
პე ტენ ცი ებ ის გან საზღვრა. სომ ხეთ ში ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის და რე გუ ლი რე-
ბის კუთხით არ სე ბობს ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი კა ნო ნი, 
ეს ენია “ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ” 
(მი ღე ბუ ლი 2002 წელს) და “ქა ლაქ ერ ევ ნის ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ” (მი ღე ბუ ლი 2008 
წელს) კა ნო ნე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნე ბით მკაც რა დაა 
გან საზღვრუ ლი ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
უფ ლე ბე ბი, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პა სუ ხის მგებ ლო ბე-
ბი. სომ ხე თის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბებ ზე 
სა ხელ მწი ფო დან გა და ცე მულ დე ლე გი რე ბულ უფ ლე-
ბებ ზე სა მარ თლებ რივ ზე დამ ხედ ვე ლო ბას კა ნო ნის 
შე სა ბა მი სად ახ ორ ცი ელ ებს შე სა ბა მი სი ცენ ტრა ლუ რი 
ორ გა ნო ები. მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით ცენ ტრა ლურ 
ხე ლი სუფ ლე ბას მკაც რად ეკ რძა ლე ბა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის საქ მი ან ობ აში ჩა რე ვა.

 სა ბი უჯ ეტო და სა ფი ნან სო-ეკ ონ ომ იკ ურ სფე რო-

ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის საქ მი ან ობა 
სომ ხეთ ში რე გუ ლირ დე ბა 1997 წელს მი ღე ბუ ლი კა-
ნო ნით “სა ბი უჯ ეტო სის ტე მის შე სა ხებ”. აღ ნიშ ნუ ლი 
კა ნო ნით გა ნი საზღვრე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის 
სა შე მო სავ ლო ნა წი ლის ფორ მი რე ბის წყა რო ები. 

მი უხ ედ ავ ად სომ ხე თის კა ნონ მდებ ლო ბით გან-
საზღვრუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უფ ლე ბე ბი სა და 
კომ პე ტენ ცი ებ ისა, მა თი და მო უკ იდ ებ ლო ბის ხა რის ხი 
ჯერ კი დევ და ბა ლია, გა ურ კვე ვე ლია აღ მას რუ ლე ბელ 
ორ გა ნო ებ ში და სა ნიშნ პირ თა კრი ტე რი უმ ები, ას ევე 
მა თი გა და ყე ნე ბის სა მარ თლებ რი ვი პრო ცე დუ რე ბი. 
აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მა ფერ ხე-
ბე ლი ფაქ ტო რია და დიდ პრობ ლე მებს უქ მნის სომ ხე-
თის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის შემ დგომ 
გან ვი თა რე ბას.

თურ ქმე ნე თის რეს პუბ ლი კა ში ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის ის ტო რია 20 წელ-
ზე მეტ ხანს ით ვლის. თურ ქმე ნე თის კონ სტი ტუ ცი აში 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს ცალ კე თა ვი 
აქ ვს დათ მო ბი ლი. კა ნო ნი თა და კა ნონ ქვემ დე ბა რე 
აქ ტე ბით უდ იდ ესი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს მი ნი ჭე ბუ ლი 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე-
ბას და მა თი და მო უკ იდ ებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ვან გაზ-
რდას. კა ნო ნით გან საზღვრუ ლია, რომ ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბა ეს არ ის მო სახ ლე ობ ის მხრი დან 
მმარ თვე ლო ბის ფორ მა, რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც ად-
გი ლებ ზე გა და იჭ რე ბა ის ეთი სა კითხე ბი, რომ ლე ბის 
არ შე დის ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის კომ პე ტენ-
ცი ებ ში. ად გი ლობ რი ვი სა კითხე ბის გა დაწყვე ტი სას 
მაქ სი მა ლუ რა დაა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი მო ქა ლა ქე თა 
თა ნა მო ნა წი ლე ობ ის პრინ ცი პი. ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბი იქ მნე ბა ის ტო რი ული, ნა ცი ონ ალ-
ურ–ეთ ნი კუ რი, რე გი ონ ული და ეკ ოლ ოგი ური თა ვი-
სე ბუ რე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რო მე ლიც ეფ უძ ნე ბა 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრინ ციპს, აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა 
კი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია ად გი ლობ რი ვი დე მოკ რა-
ტი ის გა სან ვი თა რებ ლად.

 თურ ქმე ნე თის კა ნონ მდებ ლო ბით უდ იდ ესი მნიშ-
ვნე ლო ბა ენ იჭ ება ის ეთი ად გი ლობ რი ვი სა კითხე ბის 
გა დაწყვე ტას რო გო რი ცაა:

• ად გი ლობ რი ვი ფი ნან სუ რი წყა რო ებ ის გაზ რდა;
• ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ებ ის ათ ვის სას-

წავ ლო ტრე ინ ინ გე ბის მოწყო ბა;
• ად გი ლობ რი ვი ქო ნე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა;
• ად გი ლობ რი ვი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა-

რის ხის ზრდა;
• ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის სა ყო ფაცხოვ რე ბო 

პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა.
თურ ქმე ნეთ ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე-

ბის რე ფორ მი რე ბა და იწყო “ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის მი ღე ბი დან. უცხო ეთ ის 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ებ ის 
შეს წავ ლი დან გა მომ დი ნა რე აღ ნიშ ნულ კა ნონ ში მო-
ცე მუ ლია, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი 
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წარ მო ად გენს დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის და ად გი ლობ რი ვი 
დე მოკ რა ტი ის ძი რი თად მარ თვე ლო ბით ფორ მას. ას ევე 
უდ იდ ესი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს მი ნი ჭე ბუ ლი ად გი ლობ რი-
ვი ხე ლი სუფ ლე ბე ბის საქ მი ან ობ ის გამ ჭვირ ვა ლო ბას 
და თა ნამ დე ბო ბის პირ თა პა სუ ხის მგებ ლო ბას მო სახ-
ლე ობ ის წი ნა შე. კა ნო ნით მკაც რა დაა გან საზღვრუ ლი 
დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის დროს ცენ ტრა-
ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბე ბის უფ ლე ბე ბი 
და კომ პე ტენ ცი ები.

 მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ თურ ქმე ნე თის კა ნონ-
მდებ ლო ბით მკაც რა დაა გან საზღვრუ ლი ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის კომ პე ტენ ცი ები, დღის 
წეს რიგ ში კვლავ დგას ად მი ნის ტრა ცი ული რე ფორ მის 
გა ტა რე ბის სა კითხი. აღ ნიშ ნულ მა რე ფორ მამ კი დევ 
უფ რო ნა თე ლი უნ და გა ხა დოს ცენ ტრა ლუ რი ორ გა-
ნო ებ ის და მო კი დე ბუ ლე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ-
თვე ლო ბებ თან მი მარ თე ბა ში, რა მაც სა ბო ლოო ჯამ ში 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა მკვეთ რი 
გა მიჯ ვნა.

ყირ გი ზე თის რეს პუბ ლი კა ში ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის კუთხით ჯერ კი დევ 
ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ რეს-
პუბ ლი კამ უკ ვე 20 წელ ზე მე ტია რაც და მო უკ იდ ებ-
ლო ბა მო იპ ოვა, თვით მმარ თვე ლო ბე ბის და მო უკ იდ ებ-
ლო ბის ხა რის ხი და ბა ლია და სას წრა ფოდ სა ჭი რო ებს 
სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებს. კვლავ მნიშ ვნე ლო ვან 
პრობ ლე მად რჩე ბა ხე ლი სუფ ლე ბა თა გა და ნა წი ლე ბა, 
რაც გა მო იხ ატ ება ცენ ტრსა და ად გი ლობ რივ თვით-
მმარ თვე ლო ბებს შო რის კომ პე ტენ ცი ათა მკვეთ რი 
გა მიჯ ვნით. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლი რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა კა-
ნო ნით “ყირ გი ზე თის რეს პუბ ლი კის ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ”. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნით 
ვერ ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 

და მო უკ იდ ებ ლო ბის ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბას და მა თი ცენ ტრზე და მო-
კი დე ბუ ლე ბის ხა რის ხს ზრდის. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ყირ გი ზე თის კონ სტი ტუ-
ცია წარ მო ად გენს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის და მო უკ იდ-
ებ ლო ბის გა რან ტს, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის სა მარ თლებ რი ვი რე ფორ მი რე ბის გა რე შე 
ფაქ ტი ურ ად წარ მო უდ გე ნე ლია ქვეყ ნის მთლი ანი 
ეკ ონ ომ იკ ის სტა ბი ლუ რო ბა, რაც მთლი ან ობ აში საფ-
რთხეს უქ მნის სო ცი ალ ურ–ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე-
ობ ის შემ დგომ გან ვი თა რე ბას. ამ ჟა მად ყირ გი ზე თის 
ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა ში მიმ დი ნა რე ობს მუ შა-
ობა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა-
რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. მზად დე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, რაც უნ და გახ დეს 
ყირ გი ზე თის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის გაზ რდის სა ფუძ ვე ლი.

 ტა ჯი კეთ ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბას ხელს უშ ლის არა ეფ ექ ტუ რი სა კა ნონ-
მდებ ლო ბა ზა, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მა ფერ ხე ბე ლი 
ფაქ ტო რია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბის კუთხით. თვით მმარ თვე ლო ბე ბის საქ-
მი ან ობა რე გუ ლირ დე ბა კა ნო ნით “ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ები და სახ ლე ბებ ში და 
სოფ ლებ ში”, რო მე ლიც მი ღე ბუ ლია 1994 წელს. 2005 
წელს დღის წეს რიგ ში დად გა ახ ალი კონ სტი ტუ ცი ური 
კა ნო ნის მი ღე ბის აუც ილ ებ ლო ბა, კერ ძოდ მი ღე ბულ 
იქ ნა კა ნო ნი “სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ად გი ლობ-
რი ვი ორ გა ნო ებ ის შე სა ხებ”. მი უხ ედ ავ ად მი ღე ბუ ლი 
კა ნო ნე ბი სა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბა მა ინც ვერ ხერ ხდე ბა. ამ ჯა მად ყირ გი-
ზეთ ში არ სე ბობს მარ თვე ლო ბის შე რე ული ფორ მა. 
საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის მი უხ ედ ავ ად ად გი ლობ-
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რი ვი მმარ თვე ლო ბი თი ფორ მა არ შეც ვლი ლა და ამ-
ჟა მად მოქ მე დი წე სი წარ მო ად გენს უკ ვე არ სე ბუ ლის 
გაგ რძე ლე ბას. 

 ამ ჟა მად ტა ჯი კე თის მთავ რო ბის მი ერ მიმ დი ნა რე-
ობს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე 
მუ შა ობა, რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ად გი ლობ რი ვი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ელ ება, 
სა მო ქა ლა ქო ინ იცი ატ ივ ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა, ად გი-
ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის გა დაწყვე ტი სას 
მო ქა ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი ლე ობ ის ზრდა. ტა ჯი კე თის 
რეს პუბ ლი კამ უკ ვე ბევ რი დრო და კარ გა, ამ იტ ომ 
დღის წეს რიგ ში დგას ად გი ლობ რი ვი რე ფორ მე ბის 
სწრა ფი და ეფ ექ ტუ რი გან ხორ ცი ელ ებ ის აუც ილ ებ-
ლო ბა. 

 რუ სეთ ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის გან ვი თა რე ბამ უდ იდ ესი მნიშ ვნე ლო ბა შე იძ ინა 
დე მოკ რა ტი ული პრო ცე სე ბის მიმ დი ნა რე ობ ის ას. 
რუ სე თის კონ სტი ტუ ცი ის მი ხედ ვით ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბა წარ მო ად გენს ქვეყ ნის კონ სტი-
ტუ ცი ური მშე ნებ ლო ბის ძი რი თად ინ სტი ტუტს. 2003 
წელს მი ღე ბუ ლი კა ნო ნით “ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის სა ერ თო პრინ ცი პე ბის შე სა ხებ რუ სე-
თის ფე დე რა ცი აში” მკაც რად არ ის გან საზღვრუ ლი 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის უფ ლე ბე ბი და 
კომ პე ტენ ცი ები, მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ობ ის აუც ილ-
ებ ლო ბა ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის 
გა დაწყვე ტა ში და სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი. 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ძი რი თად ვალ-
დე ბუ ლე ბებს წარ მო ად გენს სა ხალ ხო მმარ თვე ლო ბის 
და ნერ გვი სა და მი სი ეფ ექ ტუ რო ბის გაზ რდის აუც ილ-
ებ ლო ბა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა რომ აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნით 
გან საზღვრუ ლია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბე ბის უფ ლე ბე ბი, მო ქა ლა ქე თა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
აქ ტი ურ ობ ის ხა რის ხი მა ინც და ბა ლია, უმ ნიშ ვნე ლოა 
მო ქა ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი ლე ობა ად გი ლობ რი ვი მნიშ-
ვნე ლო ბის სა კითხე ბის გა დაწყვე ტა ში, აღ ნიშ ნუ ლის 

გა რე შე კი ფაქ ტი ურ ად წარ მო უდ გე ნე ლია ეფ ექ ტუ რი 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ელ ება.

 რუ სე თის სა მარ თლებ რი ვი, სო ცი ალ ურ–ეკ ონ ომ-
იკ ური და კულ ტუ რუ ლი ტრა დი ცი ებ იდ ან გა მომ დი-
ნა რე ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხარ და ჭე რის 
გა რე შე შუძ ლე ბე ლი გახ დე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა. ჯერ კი დევ და ბა ლია 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის თა ნამ დე ბო-
ბის პი რე ბის მუ შა ობ ის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხი, 
ფაქ ტი ურ ად არ ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის 
სა კითხე ბის მო ქა ლა ქე ებ თან გან ხილ ვა, და ბა ლია 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ბი უჯ ეტო 
და მო უკ იდ ებ ლო ბა და არ ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი სა გა-
და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის დი ვერ სი ფი კა ცია. 

 ამ ჟა მად რუ სეთ ში დღის წეს რიგ ში დგას ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის რე ფორ მი რე ბის სა კითხი, 
რო მე ლიც მო ითხოვს სპე ცი ალ ური ფე დე რა ლუ რი 
კა ნო ნე ბის მი ღე ბას. ევ რო საბ ჭოს სტან დარ ტე ბის 
მოთხოვ ნა თა შე სა ბა მი სად აუც ილ ებ ელია რუ სე თის 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი რე ფორ მი რე ბა, რო მელ მაც მაქ სი მა ლუ რად უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი ალ-
ურ–ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა უმ ჯო ბე სე ბა, რაც გახ დე ბა სა ფუძ ვე ლი ად გი ლობ-
რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის გა დაწყვე ტა ში მო ქა-
ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი ლე ობ ის გაზ რდი სა, რო მელ მაც 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს დე მოკ რა ტი ული პრო ცე სე ბის 
დაწყე ბა.

ყა ზა ხეთ ში ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის ორ-
გა ნო ები შე დი ან ცენ ტრა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ორ გა ნო ებ ის შე მად გენ ლო ბა ში. მოქ მე დი კა ნონ მდებ-
ლო ბის შე სა ბა მი სად ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბის 
პრე რო გა ტი ვაა ად გი ლობ რი ვი და რე გი ონ ული ხე-
ლი სუფ ლე ბე ბი სად მი ხელ შეწყო ბა და ად გი ლობ რი ვი 
მცხოვ რებ ლე ბის ინ ტე რე სე ბის მაქ სი მა ლუ რად გათ-
ვა ლის წი ნე ბა. რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტის მი ერ რე-
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გი ონ ებ ში ინ იშ ნე ბა სპე ცი ალ ური წარ მო მად გენ ლე ბი. 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის დო ნე ებ ზე კი ხდე ბა წარ მო-
მად გენ ლო ბი თო ორ გა ნო ებ ის არ ჩე ვა მო სახ ლე ობ ის 
მი ერ. მთავ რო ბის მი ერ დი დი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის რე ფორ მი რე-
ბის აუც ილ ებ ლო ბას, მი უხ ედ ავ ად იმია, რომ კა ნო ნით 
გა რან ტი რე ბუ ლია თვით მმარ თვე ლო ბე ბის და მო უკ-
იდ ებ ლო ბა, პრაქ ტი კა ში საქ მე სულ სხვაგ ვა რა დაა, 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბი გა ნიც დი ან სა კუ თა რი სა ბი უჯ-
ეტო შე მო სავ ლე ბის დე ფი ციტს, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
აფ ერ ხებს ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის 
ეფ ექ ტუ რად გა დაწყვე ტას, ეს კი უარ ყო ფი თად აის ახ-
ება მთე ლი ქვეყ ნის მდგო მა რე ობ აზე. 

 ყა ზა ხე თის მთავ რო ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა 
სტრა ტე გია, რო მე ლიც “ყა ზა ხე თი–2030”–ის სა ხე ლი-
თაა ცნო ბი ლი, სა დაც და სა ხუ ლია მიზ ნად ცენ ტრსა 
და ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს შო რის კომ-
პე ტენ ცი ათა მკვეთ რად გა მიჯ ვნის აუც ილ ებ ლო ბა. 
ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად აუც ილ ებ ლო ბა დაა მიჩ ნე ული 
ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბე ბის 
მე თო დი კის დახ ვე წა, რა მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბი დან ად გი ლებ ზე მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა და ცე მა. 

უკ რა ინ აში რეს პუბ ლი კა შიც ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის კუთხით ჯერ კი დევ 
ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
რეს პუბ ლი კამ უკ ვე 20 წელ ზე მე ტია რაც და მო უკ-
იდ ებ ლო ბა მო იპ ოვა, თვით მმარ თვე ლო ბე ბის და-
მო უკ იდ ებ ლო ბის ხა რის ხი და ბა ლია და სას წრა ფოდ 
სა ჭი რო ებს სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებს. უკ რა ინ აში 
კვლავ მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად რჩე ბა ხე ლი სუფ-
ლე ბა თა გა და ნა წი ლე ბის სა კითხი. მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა 
და სახ ვე წი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი. პრობ-
ლე მად რჩე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
სა ბი უჯ ეტო და მო უკ იდ ებ ლო ბის ხა რის ხი. არ ხდე ბა 
ად გი ლობ რი ვი სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის დი ვერ სი-
ფი კა ცია, არ არ სე ბობს თა ნამ დე ბო ბებ ზე და სა ნიშნ 
პირ თა კრი ტე რი უმ ები, ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ 
დო ნე ებ ზე ად გი ლი აქ ვს ნე პო ტიზ მის ნიშ ნებს, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად აფ ერ ხებს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის რე ფორ მი რე ბის პრო ცესს. სა კითხი კი-
დევ უფ რო აქ ტუ ალ ურია დღეს, რად გა ნაც უკ რა ინ ას 
კურ სი აქ ვს აღ ებ ული ევ რო–სტრუქ ტუ რე ბის კენ, რაც 
მნიშ ვნე ლო ვან სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებს სა ჭი-
რო ებს, რო გორც ცენ ტრა ლურ, ას ევე ად გი ლობ რივ 
დო ნე ებ ზე. 

ამ ჟა მად უკ რა ინ აში ცენ ტრა ლუ რი მთავ რო ბის მი
ერ დღის წეს რიგ ში დად გა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის რე ფორ მი რე ბის სა კითხი, იმ ედია პრო ცე-
სე ბი პო ზი ტი ურ ად გან ვი თარ დე ბა და მთავ რო ბის მი ერ 
მი ღე ბუ ლი იქ ნე ბა ის ეთი კა ნო ნე ბი, რომ ლე ბის მნიშ-
ვნე ლოვ ნად შე უწყობს ხელს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბას, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში უზ რუნ ველ ყოფს 

თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი ალ ურ–ეკ ონ ომ იკ ური 
მდგო მა რე ობ ის ზრდას. 

გან ხილ ვამ ცხად ყო, რომ თით ქმის ყვე ლა პოს ტსაბ-
ჭო თა რეს პუბ ლი კა ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის მხრივ პრობ ლე მე ბი ერ თნა-
ირია. კერ ძოდ:

ა) და ბა ლია თვით მმარ თვე ლო ბე ბის და მო უკ იდ ებ-
ლო ბის ხა რის ხი;

ბ) თვით მმარ თვე ლო ბებს არ გა აჩ ნი ათ სა ჭი რო 
ფი ნან სე ბი და მი სი მარ თვის და მო უკ იდ ებ ელი ბერ-
კე ტე ბი; 

გ) გა ურ კვე ვე ლია იმ ქო ნე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც 
უნ და გა და ეც ეს ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო-
ბებს;

დ) გა ურ კვე ვე ლია ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ-
ზე და სა ნიშნ პირ თა კრი ტე რი უმ ები;

ე) არ არ სე ბობს მო ხე ლე თა და წი ნა ურ ებ ის არ ანა-
ირი მე ქა ნიზ მი;

ვ) არ ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი შე მო სავ ლე ბის დი ვერ-
სი ფი კა ცია;

ზ) თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ არ ხდე ბა და მა-
ტე ბი თი სა ბი უჯ ეტო წყა რო ებ ის მო ძი ება;

თ) გა ურ კვე ვე ლია და და უს აბ უთ ებ ელია ად გი-
ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ზე გა და სა ცე მი ტრან-
სფე რის გა მო ან გა რი შე ბის წე სი;

ი) ტრან სფე რე ბის გა და ცე მი სას ცენ ტრა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ად გი ლი აქ ვს სუ ბი ექ ტურ 
მიდ გო მებს, რაც ნე პო ტიზ მის ნიშ ნებს ატ არ ებს;

კ) ფაქ ტი ურ ად არ ას რუ ლე ბენ თვით მმარ თვე ლო-
ბე ბი მათ ზე კა ნო ნით და კის რე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს 
ჯან სა ღი გა რე მოს შექ მნის და ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის 
სა ში ში რისკ–ფაქ ტო რე ბის გა მოვ ლე ნას მი მარ თუ ლე-
ბით;

ლ) ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე არ ხდე ბა უს ახ ლკა რო 
პირ თა გა მოვ ლე ნის და მა თი საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე-
ბით უზ რუნ ველ ყო ფა;

მ) ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე არ ხდე ბა თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბის შედ გე ნა და ამ 
გეგ მე ბის მიმ დი ნა რე ობ აზე მო ნი ტო რინ გის გან ხორ-
ცი ელ ება;

ნ) ფაქ ტი ურ ად არ ხდე ბა თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
მი ერ გა წე ულ ხარ ჯებ ზე მო ქა ლა ქე თა კონ ტრო ლი;

ო) ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ები მი იღ ება მო ქალ ქე-
ებ თან კონ სულ ტა ცი ებ ის გავ ლის გა რე შე;

პ) ბი უჯ ეტ ებ ის შედ გე ნი სას უმ ნიშ ვნე ლო დაა გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სპე ცი ფი კა;

ჟ) უმ ნიშ ვნე ლოდ იყ ენ ებ ენ თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბი უცხო ეთ ის გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი-
ლე ბას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად;

რ) მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბია მუ ნი ცი პა ლუ რი 
შეს ყიდ ვე ბის კუთხით, რაც ძი რი თა დად გა უმ არ თა ვი 
კა ნონ მდებ ლო ბი თაა გა მოწ ვე ული;

ს) ად გი ლი აქ ვს ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი 
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მთავ რო ბე ბის უფ ლე ბა–მო ვა ლე ობ ათა აღ რე ვას და 
პა რა ლე ლიზ მს.

გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ-
ლი კებ ში არ სე ბუ ლი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის რე-
გუ ლი რე ბის სის ტე მე ბი სას წრა ფოდ სა ჭი რო ებს 
რე ფორ მი რე ბას, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში კი დევ 
უფ რო გაღ რმავ დე ბა უფ სკრუ ლი ცენ ტრა ლურ და 
ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბებს შო რის, რაც მთლი ან-
ობ აში დე მოკ რა ტი ული პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბა ზე 
ნე გა ტი ურ ად აის ახ ება.

რე ფორ მი რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა გა მოწ ვე ულია ას-
ევე 1985 წელს მი ღე ბუ ლი ევ რო პუ ლი ქარ ტი ით «ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ», სა დაც 
მკა ფი ოდ არ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი იმ ქვეყ ნე ბის უფ-
ლე ბე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც აღი არ ებ ენ 
აღ ნიშ ნულ ქარ ტი ას და შე სა ბა მი სი რა ტი ფი ცი რე ბაც 
აქ ვთ მოხ დე ნი ლი თა ვი ანთ სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა-
ნო ებ ში. კერ ძოდ ქარ ტი ის პრე ამ ბუ ლა ში აღ ნიშ ნუ-
ლია, რომ: «ქვე მო რე ხელ მომ წე რი ევ რო პის საბ ჭოს 
წევ რი სა ხელ მწი ფო ები, ით ავ ლის წი ნე ბენ რა, რომ 
ევ რო პის საბ ჭოს მი ზანს წარ მო ად გენს მის წევ რებს 
შო რის უფ რო დი დი ერ თი ან ობ ის მიღ წე ვა იმ იდე ალ-
ებ ისა და პრინ ცი პე ბის დაც ვის მიზ ნით, რომ ლე ბიც 
წარ მო ად გე ნენ მათ სა ერ თო მემ კვიდ რე ობ ას;

ით ვა ლის წი ნე ბენ რა, რომ ამ მიზ ნის მიღ წე ვის 
ერთ-ერთ მე თოდს წარ მო ად გენს მმარ თვე ლო ბის 
სფე რო ში ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის და დე ბა;

ით ვა ლის წი ნე ბენ რა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის ად-
გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ები წარ მო ად გე ნენ ნე ბის მი ერი 
დე მოკ რა ტი ული რე ჟი მის ერთ-ერთ ძი რი თად სა ფუძ-
ველს;

ით ვა ლის წი ნე ბენ რა, რომ მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბა 
მო ნა წი ლე ობა მი იღ ონ სა ხელ მწი ფო საქ მე ებ ის წარ-
მარ თვა ში წარ მო ად გენს ერთ-ერთ დე მოკ რა ტი ულ 
პრინ ციპს, რო მე ლიც სა ერ თოა ევ რო პის საბ ჭოს ყვე-
ლა წევ რი სა ხელ მწი ფო სათ ვის;

ით ვა ლის წი ნე ბენ რა, რომ სწო რედ ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე შე იძ ლე ბა ყვე ლა ზე ეფ ექ ტუ რად ამ უფ ლე-
ბის პირ და პი რი რე ალ იზ აცია;

დარ წმუნ დნენ რა იმ აში, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის ად-
გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ებ ის არ სე ბო ბას, რომ ლებ საც 
გა აჩ ნი ათ რე ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა, შე უძ ლია 
უზ რუნ ველ ყოს ეფ ექ ტუ რი და ამ ას თან მო ქა ლა ქე ებ-
თან და ახ ლო ებ ული მმარ თვე ლო ბა;

აც ნო ბი ერ ებ ენ რა, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბის დაც ვა და გაძ ლი ერ ება სხვა დას ხვა 
ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში წარ მო ად გენს მნიშ ვნე ლო ვან 
წვლილს დე მოკ რა ტი ისა და ხე ლი სუფ ლე ბის დე ცენ-
ტრა ლი ზა ცი ის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ევ რო-
პის მშე ნებ ლო ბი სათ ვის;

ამ ტკი ცე ბენ რა, რომ ეს გუ ლის ხმობს ხე ლი სუფ-
ლე ბის ის ეთი ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ებ ის არ სე ბო-
ბას, რომ ლე ბიც უფ ლე ბა მო სილ ნი არი ან გა დაწყვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბის მქო ნე, დე მოკ რა ტი ული 

გზით შექ მნი ლი ორ გა ნო ებ ის მი ერ და რომ ლებ საც 
გა აჩ ნი ათ ფარ თო ავ ტო ნო მია მა თი კომ პე ტენ ცი ის, 
ამ კომ პე ტენ ცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ისა და ამ ის ათ ვის 
აუც ილ ებ ელი სახ სრე ბის მხრივ, თან ხმდე ბი ან» რომ 
ით ან ამ შრომ ლონ და მი იღ ონ ის ეთი კა ნო ნე ბი, რომ-
ლებ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყონ ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბის და მო უკ იდ ებ ლო ბის ზრდა და 
მა თი სტან დარ ტე ბის მი ახ ლო ება ევ რო პულ მოთხოვ-
ნებ თან. 

ყო ფი ლი საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბის თვით მმარ-
თვე ლო ბებ ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის გან ხილ ვა 
კი დევ ერ თხელ გვაძ ლევს იმ ის სა შუ ალ ებ ას, რომ 
აღ ვნიშ ნოთ:

 ა) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა ეს არ ის მო-
ქა ლა ქე თა უფ ლე ბა, და კა ვე ბუ ლი იყ ვნენ ად გი ლობ რი-
ვი სა კითხე ბის და გეგ მვა–გა დაწყვე ტა ში;

 ბ) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა ეს არ ის 
სა ხალ ხო მმარ თვე ლო ბის ფორ მა, რაც იმ ას ნიშ ნავს, 
რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ეკ უთ ვნის ხალ ხს;

გ) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა ეს არ ის 
მმარ თვე ლო ბის ის ეთი ფორ მა, რო მე ლიც არ სე ბობს 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის პა რა ლე ლუ რად;

დ) ად გი ლობ რივ მა თვით მმარ თვე ლო ბებ მა უნ და 
იფ უნ ქცი ონ ირ ოს სა კუ თა რი ხარ ჯე ბით, სა კუ თა რი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის ქვეშ;

ე) თვით მმარ თვე ლო ბე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან საქ-
მი ან ობა გა ნა ხორ ცი ელ ონ სა ჯა როდ;

ვ) თვით მმარ თვე ლო ბებ მა გა წე ული საქ მი ან ობ ის 
შე სა ხებ სის ტე მა ტუ რად უნ და წა რუდ გი ნონ ან გა რი-
ში ხალ ხს;

ზ) თვით მმარ თვე ლო ბებ მა პე რი ოდ ულ ად უნ და 
მო ახ დი ნონ სა კითხე ბის სა ჯა რო გან ხილ ვე ბი მო ქა-
ლა ქე ებ თან.

მხო ლოდ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კრი ტე რი უმ ებ ის დაც-
ვის შემ დეგ იქ ნე ბა თვით მმარ თვე ლო ბე ბი ნამ დვი ლად 
და მო უკ იდ ებ ელ ნი და მა თი მუ შა ობა დე მოკ რა ტი ულ 
საწყი სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, რაც მთლი ან ობ აში მნიშ-
ვნე ლოვ ნად გააუმჯობესებს ყო ფი ლი საბ ჭო თა რეს-
პუბ ლი კე ბის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
სო ცი ალ ურ–ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ ას, გა მომ დი-
ნა რე აქ ედ ან უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა მო ქა ლა ქე თა 
კე თილ დღე ობა.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
1) Уваров В. Н.,  Государственная  служба и 

управление,  Учебник,  Г. Петропавловск 2004 г.
2) ,,Проблемы и перспективы развития местного 

самоуправления в странах СНГ  и Европы“ Сборник 
материалов.  Г. Москва, Российский университет 
дружбы народов. 2013 г.

3) www.geostat.ge--სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის 
ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი ოფ იცი ალ ური ვებ.გვერ დი.

4) www.parliement.ge-სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
ოფ იცი ალ ური ვებ.გვერ დი.
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 რო გორც წე სი, ინ ვეს ტორს არ გა უჩ ნდე ბა სურ ვი ლი ფუ ლი და აბ ან დოს ის ეთ ქვე ყა ნა ში, სა დაც არ არ სე-
ბობს მი სი სა კუთ რე ბის ეფ ექ ტუ რი კონ ტრო ლი სა და დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბი. სწო რედ ამ იტ ომ, კორ პო რა ცი ული 
მარ თვის მნიშ ვნე ლო ბა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ური გახ და.

სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში კომ პა ნი ებ ის თვის გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ურია  ეკ ონ ომ იკ ური ღი რე-
ბუ ლე ბის მარ თვის ამ ოც ანა, რად გან ღი რე ბუ ლე ბე ბის მარ თვის მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა არ ის კომ პა ნი ის ღი-
რე ბუ ლე ბის ზრდის პო ტენ ცი ალი. 

ღი რე ბუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მარ თვა - კომ პა ნი ის მარ თვის სის ტე მაა, რომ ლის მი ზა ნია ღი რე ბუ ლე ბის 
მაქ სი მი ზა ცია და შე სა ბა მი სად, სის ტე მის შექ მნის მიზ ნე ბი, რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბის პრო ცე სი, ორ გა ნი ზა-
ცი ის საქ მი ან ობ ის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა ეფ უძ ნე ბა და მა ტე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ღი რე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბელს. 

და მა ტე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ღი რე ბუ ლე ბის კონ ცეფ ცია Economic Value Added (EVA) - კომ პა ნი ის ღი რე ბუ-
ლე ბის შექ მნამ უნ და გა მო იმ უშა ოს ინ ვეს ტი რე ბულ კა პი ტალ ზე მე ტი მო გე ბა, ვიდ რე მი სი კა პი ტა ლის ღი რე ბუ-
ლე ბაა.  ძი რი თა დად EVA არ ის სპე ცი ფი კუ რი მიდ გო მის ტერ მი ნი ეკ ონ ომ იკ ური მო გე ბის გა მო ან გა რი შე ბის თვის, 
რო მელ საც კომ პა ნია გა მო იმ უშ ავ ებს ყვე ლა კა პი ტა ლუ რი და ნა ხარ ჯის გა მოქ ვით ვის შემ დეგ.1 აღ ნიშ ნუ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი გა მო იყ ენ ება რო გორც ღი რე ბუ ლე ბის გან მსაზღვრე ლი ძი რი თა დი პა რა მეტ რი, ას ევე, მარ თვი სა 
და კომ პა ნი ის საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც კომ პა ნი ის მფლო-
ბე ლებს ეძ ლე ვათ შე ფა სე ბის სა შუ ალ ება. 

ბუ ღალ ტრუ ლი მო გე ბის გა მო ან გა რი შე ბე ბის სი ზუს ტე გა ნი ხი ლავს სეს ხით და ფი ნან სე ბის და რიცხვებს, 
მაგ რამ გა მო რიცხავს სა კუ თა რი კა პი ტა ლით და ფი ნან სე ბას თან და კავ ში რე ბულ და ნა ხარ ჯებს. ეკ ონ ომ იკ ური 
მო გე ბა და მა შა სა და მე, EVA გან სხვავ დე ბა ბუ ღალ ტრუ ლი მო გე ბის გან იმ ით, რომ იგი მო იც ავს კომ პა ნი ის 
მთე ლი კა პი ტა ლის ხარ ჯებს - რო გორც სეს ხზე, ას ევე სა კუ თარ კა პი ტალ ზე.  

ამ გვა რად, და დე ბი თი EVA ღი რე ბუ ლე ბა ძი რი თა დად მი უთ ით ებს აქ ცი ონ ერ ული ღი რე ბუ ლე ბის შექ მნა ზე, 
მა შინ რო დე საც უარ ყო ფი თი EVA ღი რე ბუ ლე ბა გვატყო ბი ნებს ღი რე ბუ ლე ბის და ცე მის შე სა ხებ. კომ პა ნია 
რე ალ ურ ად არ ქმნის აქ ცი ონ ერ ულ ღი რე ბუ ლე ბას, სა ნამ იგი არ შეძ ლებს და ფა როს ყვე ლა მი სი კა პი ტა ლუ რი 
და ნა ხარ ჯი. EVA-ს მო ნა ცე მებს გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას აქ ცე ვენ პო ტენ ცი ური ინ ვეს ტო რე ბი, რო მელ თა 
გა რე შეც კომ პა ნი ის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა შე უძ ლე ბე ლია. 

კომ პა ნი ას ბუ ღალ ტრუ ლი გა ან გა რი შე ბე ბით სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია ჰქონ დეს და დე ბი თი შე დე გე ბი მო გე ბის 
თვალ საზ რი სით, თუმ ცა EVA-ს უარ ყო ფი თი მო ნა ცე მე ბით ეს კომ პა ნია ვერ ქმნი დეს და მა ტე ბულ ეკ ონ ომ იკ ურ 
ღი რე ბუ ლე ბას. მოკ ლედ რომ ვთქვათ, EVA ეს არ ის კომ პა ნი ის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ის (მდგრა დო ბის) ყვე-
ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მაჩ ვე ნე ბე ლი. ღი რე ბუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მარ თვის სის ტე მის და ნერ გვა, რო გორც 
წე სი, გავ ლე ნას მო ახ დენს, რო გორც კომ პა ნი ებ ის ღი რე ბუ ლე ბი სა და მო გე ბის გაზ რდა ზე, ას ევე მმარ თვე ლო-

1  ჯეიმს ს. ვან ჰორნი; ჯონ მ. ვახოვიჩი, უმც. ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები. გამომცემლობა „საქართველოს 
მაცნე“  2009,  გვ.,  426.

kor po ra ti uli mar Tvi sa da 
sa kuT re bis maC ve neb le bi

qvey nis ek on om ik is Tvis mniS vne lo-

va nia, ro gorc ker Zo seq to ri sa  da me-

war me ob is gan vi Ta re ba, as eve, sa kuT re-

bis dac va, ro me lic uz run velyofi li 

un da iy os Se sa ba mi si sa mar Tleb ri vi 

ba zis sa fuZ vel ze, rad gan kom pa ni eb is 

ef eq ti ani saq mi an oba da mo ki de bu lia 

kor po ra ti uli mar Tvis xa ris xze, 

Tu ro go ri sa xis mar Tvis or ga no ebi 

ar se bobs qve ya na Si, ro go ria ma Ti uf-

le ba mo si le be bi, kom pe ten cia da ma Ti 

pa su xis mgeb lo bis sa kiTxe bi mniS vne-

lo va nia qve ya na Si in ves ti ci eb is mo-

zid vis Tvis.
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ბი თი გა დაწყვე ტი ლე ბის ხა რის ხის ამ აღ ლე ბა ზე.
და მა ტე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ღი რე ბუ ლე ბის კონ ცეფ ცია Economic Value Added (EVA) პო პუ ლა რუ ლია. 

კომ პა ნი ის თვის EVA  კონ ცეფ ცი ის გა მო ყე ნე ბა არ ის კორ პო რა ცი ული სტარ ტე გი ისა და ინ ვეს ტი ცი ებ ის სა უკ-
ეთ ესო და მა კავ ში რე ბე ლი აქ ცი ონ ერ ებ ის ღი რე ბუ ლე ბას თან. ზო გა დად, და მა ტე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ღი რე ბუ-
ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი გა მო იყ ენ ება მხო ლოდ ში და სა ბუ ღალ ტრო აღ რიცხვი სათ ვის და არა მმარ თვე ლო ბი თი 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას, რად გან, ეს შე იძ ლე ბა გა მოწ ვე ული იყ ოს სან დო ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბით.

სა ქარ თვე ლო ში სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ აზე გა დას ვლის პი რო ბებ ში სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის გან სა ხელ მწი ფო ებ-
რი ობ ის გზით სა ფუძ ვე ლი ჩა ეყ არა სა კუთ რე ბის სხვა დას ხვა ფორ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მე ლიც არ იყო გან-
მტკი ცე ბუ ლი შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბით. ყო ვე ლი ვე ეს კი ბუ ნებ რი ვია არ ათ ან აბ არ პი რო ბებ ში აყ ენ ებ და 
ეკ ონ ომ იკ ურ სუ ბი ექ ტებს და შე სა ბა მი სად, გარ კვე ულ ბა რი ერ ებს უქ მნი და მე წარ მე ობ ის გან ვი თა რე ბას.

 კორ პო რა ცი ებ ის მი ერ ბიზ ნე სის მარ თვა, მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ურ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე, 
მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ობ აზე და სო ცი ალ ურ პრობ ლე მა ტი კა ზე. სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა კორ პო-
რაtიულ მარ თვას თან და კავ ში რე ბულ დე ბუ ლე ბებს ნაკ ლე ბად შე იც ავ და, თუმ ცა ბო ლო წლებ ში აღ ნიშ ნუ ლი 
დე ბუ ლე ბე ბი  მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს და. კა ნონ მდებ ლო ბა გარ კვე ულ ზო გად წე სებს ად გენს, თუმ ცა 
კომ პა ნი ებს უფ ლე ბას აძ ლევს, რომ სხვა სა კითხე ბი ში და წეს დე ბი თა და ნორ მე ბით და არ ეგ ულ ირ ონ. კომ პა-
ნი ებ მა წე ლი წად ში ერ თხელ მა ინც პარ ტნი ორ თა სა ერ თო კრე ბა უნ და გა მარ თონ. ნე ბის მი ერი გა დაწყვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბა, რო მე ლიც კომ პა ნი ის საქ მი ან ობ ის სფე როს სცილ დე ბა, პარ ტნი ორ თა სა ერ თო კრე ბის თან ხმო ბას 
სა ჭი რო ებს. სა ერ თო კრე ბა იღ ებს გა დაწყვე ტი ლე ბებს ის ეთ სა კითხებ ზე, რო გო რი ცაა კომ პა ნი ის წეს დე ბა ში 
ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა, ფი ლი ალ ებ ის შექ მნა, წლი ური შე დე გე ბის დამ ტკი ცე ბა, აუდ იტ ორ ის არ ჩე ვა, ას ევე სა-
წარ მოს რე ორ გა ნი ზა ცია და ლიკ ვი და ცია.1

სა ქარ თვე ლო ში კერ ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა ზე მი უთ ით ებს ის ფაქ ტიც, რომ რე გის ტრი რე ბულ სა წარ მო-
თა 91,6% (539 099 ერ თე ული) კერ ძოა.  სწო რედ კერ ძო სექ ტორ ში იქ მნე ბა ქვე ყა ნა ში შექ მნი ლი და მა ტე ბუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბის 91,4%, გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 93,4%, ბრუნ ვის 95,7%, კერ ძო სექ ტორ შია და საქ მე ბულ თა 
89,4%.2 

საკუთრების ფორ მე ბი საქართველოში.

წყარო: http://www.geostat.ge. 2014 წლის 1 სექ ტემ ბრის მდგო მა რე ობ ით.

1  საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ. muxli 8-9.

2 http://www.geostat.ge საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. მეწარმეობა საქართველოში,   2014 წელი.   
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აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, კომ პა ნი ებ ის 11.3%-ი სა ხელ მწი ფოს სა კუთ რე ბა შია (სულ 7 724 ეკ ონ-
ომ იკ ური სუ ბი ექ ტი, რომ ლის სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის 50%-ზე მე ტი სა ხელ მწი ფოს სა კუთ რე ბა შია). კომ პა ნი ებ ის 
91.6%-ი (სულ 539 099 კომ პა ნია) კერ ძო პი რის სა კუთ რე ბა შია, ამ ას თან აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნი ებ ის 89.4%-ში 
(სულ 526 409 კო მაპ ნია) მფლო ბე ლი კერ ძო პი რი - სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეა, 1.6%-ის (სულ 9 469 კომ პა ნია) 
მფლო ბე ლი უცხო ელი კერ ძო პი რია, ხო ლო 0.5%-ი (სულ 3 221 კომ პა ნია) კერ ძო შე რე ული ფორ მი საა - ეკ ონ-
ომ იკ ური სუ ბი ექ ტე ბის სა წეს დე ბო კა პი ტალ ში სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქი სა და უცხო ელი კერ ძო პი რის წი ლობ-
რი ვი მო ნა წი ლე ობ ითაა.

2013 წელს ბიზ ნეს სექ ტო რის მთლი ანი ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბამ 41 249.9 მლნ. ლა რი შე ად გი ნა1, მათ შო რის, 
ბრუნ ვა სა კუთ რე ბის ფორ მის მი ხედ ვით 2013 წელს ასე გა მო იყ ურ ება: saxelmwifoს სა კუთ რე ბა ში მყო ფი სა-
წარ მო ებ ის თვის - 1 910.6 მლნ ლა რია, კერ ძო - 42 417.4 მლნ ლა რია, კერ ძო (ად გი ლობ რი ვი ფი ზი კუ რი და/ან 
იურ იდი ული პი რე ბი) – 29 248.7 მლნ ლა რი, ხო ლო კერ ძო (უცხო ელი ფი ზი კუ რი და/ან იურ იდი ული პი რე ბი) 
– 13 168.7 მლნ ლა რი.2

რას შე ეხ ება და მა ტე ბულ ღი რე ბუ ლე ბას 2013 წელს 12 139.1 მლნ. ლა რი შე ად გინ და, მათ შო რის სა ხელ-
მწი ფოს სა კუთ რე ბა ში მყო ფი სა წარ მო ებ ის თვის -  1 041.1 მლნ ლა რია, კერ ძო - 11 098.0 მლნ ლა რია, კერ ძო 
(ად გი ლობ რი ვი ფი ზი კუ რი და/ან იურ იდი ული პი რე ბი) – 7 188.7 მლნ ლა რი, ხო ლო კერ ძო (უცხო ელი ფი ზი კუ რი 
და/ან იურ იდი ული პი რე ბი) – 3 909.3 მლნ ლა რი.3 

კომ პა ნი ები ორ გა ნი ზა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი ფორ მის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლო ში ასე გა მო იყ ურ ება:

ორ გა ნი ზა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი ფორ მე ბი საქართველოში.

წყარო: http://www.geostat.ge. 2014 წლის 1 სექ ტემ ბრის მდგო მა რე ობ ით.

 2013 წელს მთლი ან მა ბრუნ ვამ ორ გა ნი ზა ცი ული-სა მარ თლებ რი ვი ფორ მის მი ხედ ვით  44 327.9 მლნ. ლა რი 
შე ად გი ნა, მათ შო რის შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ზო გა დო ებ ის - 35 994.0 მლნ. ლა რი, სა აქ ციო სა ზო-
გა დო ება - 4 155.3 მლნ. ლა რი; სო ლი და რუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის  სა ზო გა დო ება - 33.5 მლნ. ლა რი; კო მან დი-

1  http://www.economy.ge
2  http://www.geostat.ge 
3  http://www.geostat.ge
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ტუ რი სა ზო გა დო ება 9.2 მლნ. ლა რი, კო ოპ ერ ატ ივი  2.4 მლნ. ლა რი, ინ დი ვი დუ ალ ური მე წარ მე 2 693.7 მლნ. 
ლა რი; კერ ძო სა მარ თლის სხვა ორ გა ნი ზა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი ფორ მა 1 439.9 მლნ. ლა რია. 

2013 წელს და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა ორ გა ნი ზა ცი ული-სა მარ თლებ რი ვი ფორ მის მი ხედ ვით 12 139.1 მლნ. 
ლა რია, მათ შო რის შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ზო გა დო ებ ის - 8 779.4 მლნ. ლა რი, სა აქ ციო სა ზო გა დო-
ება - 1 486.9 მლნ. ლა რი; სო ლი და რუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის  სა ზო გა დო ება - 10.1 მლნ. ლა რი; კო მან დი ტუ რი 
სა ზო გა დო ება 3.5 მლნ. ლა რი, კო ოპ ერ ატ ივი  0.2 მლნ. ლა რი, ინ დი ვი დუ ალ ური მე წარ მე 314.0 მლნ. ლა რი; 
კერ ძო სა მარ თლის სხვა ორ გა ნი ზა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი ფორ მა 563.3 მლნ. ლა რია.1 

ბო ლო წლებ ში ქარ თულ ბან კებ ში წინ სვლა შე ინ იშ ნე ბა კორ პო რა ტი ული მარ თვის წე სე ბის შეს რუ ლე ბის 
მხრივ. ამ ის მი უხ ედ ავ ად, ამ სფე რო ში რამ დე ნი მე სუს ტი რგო ლი მა ინც რჩე ბა. არ არ სე ბობს უწყე ბა, რო მე ლიც 
შე სა ბა მი სი ნორ მე ბის შეს რუ ლე ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბას გა ნა ხორ ცი ელ ებს.2 2010–2011 წლე ბის „გლო ბა ლუ-
რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რიშ ში“ სა ქარ თვე ლოს 139 ქვეყ ნი დან 78–ე ად გი ლი უჭ ირ ავს კომ პა ნი ებ ის 
კორ პო რა ტი ული ეთ იკ ის მხრივ.3

ღი რე ბუ ლე ბის მარ თვა - საკ მა ოდ ახ ალი კონ ცეფ ციაა კომ პა ნი ებ ის თვის. ბაზ რე ბის სწრა ფი ზრდის ზე გავ-
ლე ნის გა მო მე ნე ჯე რე ბი ორი ენ ტი რე ბუ ლე ბი იყ ვნენ სა ბაზ რო წი ლე ბის გა ნა წი ლე ბა ზე და დი დი ყუ რადღე ბა არ 
და უთ მეს ღი რე ბუ ლე ბის მარ თვას. თუმ ცა უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ უკ ან ას კნელ პე რი ოდ ში მე ნე ჯე რე ბი უფ რო 
ინ ტე რეს დე ბი ან მარ თვის ახ ალი მიდ გო მე ბით, რო მე ლიც სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა მიღ წე ულ იქ ნას ბიზ ნე სის ღი რე-
ბუ ლე ბის მდგრა დი ზრდა. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი ინ არ ჩუ ნებს აქ ტუ ალ ობ ას კონ კუ რენ ცი ის ზრდის პი რო ბებ შიც.

კომ პა ნი ებ ის თვის, რომ ლე ბიც გა ნა ხორ ცი ელ ებ ენ ეკ ონ ომ იკ ური ღი რე ბუ ლე ბის მარ თვის მე თო დებს, მთა ვა რი 
ფაქ ტო რი მე ნეჯ მენ ტის მხარ და ჭე რა და ას ევე, თა ნამ შრომ ლე ბის მი ერ ღი რე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მარ თვის 
კონ ცეფ ცი ის გა გე ბის უზ რუნ ველ ყო ფაა. მარ თლაც, სრულ ყო ფი ლი სას წავ ლო-გან მარ ტე ბი თი მუ შა ობა დე-
ნერ გვის შე დეგ ზე და დე ბით გავ ლე ნას მო ახ დენს, ხო ლო სწავ ლე ბის არ ქო ნა შე საძ ლე ბე ლია წა რუ მა ტებ ლო ბის 
მი ზე ზი გახ დეს. ეკ ონ ომ იკ ური ღი რე ბუ ლე ბის მარ თვა კომ პა ნი ებ ის ათ ვის ძა ლი ან აქ ტუ ალ ურია, რად გან ღი-
რე ბუ ლე ბე ბის მარ თვის მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა არ ის კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდის პო ტენ ცი ალი. ჩვე ნი 
აზ რით, ღი რე ბუ ლე ბის მარ თვის სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი არ სე ბი თი უნ და იყ ოს კომ პა ნი-
ებ ის ათ ვის. წარ მა ტე ბის მთა ვა რი ფაქ ტო რი ხელ მძღვა ნე ლო ბის აქ ტი ური მხარ და ჭე რაა, ხო ლო მხარ და ჭე რის 
არ არ სე ბო ბა დი დი ალ ბა თო ბით არ ის რის კის ფაქ ტო რი.

იმ ფაქ ტო რე ბის გა მო სავ ლე ნად, რომ ლე ბიც მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დე ნენ ეკ ონ ომ იკ ური მო გე ბის 
შექ მნა ზე და კომ პა ნი ის ში და ღი რე ბუ ლე ბა ზე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის ეთი მაჩ ვე ნებ ლე ბის შერ ჩე ვა, რომ ლე ბიც 
ახ ასი ათ ებ ენ კორ პო რა ტი ულ მარ თვას და სა კუთ რე ბის კონ ცენ ტრა ცი ის სტრუქ ტუ რას და დო ნეს, კერ ძოდ: 

• გა ყიდ ვე ბის მა ღა ლი რენ ტა ბე ლო ბა;
• კა პი ტა ლის სტრუქ ტუ რა: კომ პა ნი ის ნა სეს ხე ბი და სა კუ თა რი კა პი ტა ლის თა ნა ფარ დო ბა; 
• კომ პა ნი ის ამ ონ აგ ებ ის ზრდის ტემ პი; 
• გა ყიდ ვე ბის რენ ტა ბე ლო ბა, კომ პა ნი ის რენ ტა ბე ლო ბა EBIT-ის (მო გე ბა პრო ცენ ტე ბამ დე და გა და სა-

ხა დე ბამ დე) მი ხედ ვით; 
• აქ ტი ვებ ზე ნორ მი რე ბუ ლი საქ მი ანი რის კი;
• კომ პა ნი ის სი დი დე - კომ პა ნი ის მთლი ანი აქ ტი ვე ბი;
• აქ ცი ონ ერ თა შო რის უცხო ელი აქ ცი ონ ერ ებ ის არ სე ბო ბა;
• და მო უკ იდ ებ ელი დი რექ ტო რე ბის წი ლი დი რექ ტორ თა საბ ჭო ში;
• სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა: სა ხელ მწი ფოს, რო გორც აქ ცი ონ ერ ის არ სე ბო ბა; 
• დარ გობ რი ვი ფაქ ტო რე ბი: კუთ ვნი ლე ბა გან საზღვრუ ლი დარ გი სად მი.
ეკ ონ ომ იკ ური მო გე ბის შექ მნა ზე და კომ პა ნი ის ში და ღი რე ბუ ლე ბა ზე და დე ბით გავ ლე ნას ახ დენს: 
• გა ყიდ ვე ბის რენ ტა ბე ლო ბა: ოპ ერ აცი ული რენ ტა ბე ლო ბის ზრდის დროს იზ რდე ბა სა კუ თა რი კა პი ტა-

ლის შე მო სავ ლი ან ობ აც;
• ზრდის ტემ პე ბი: კომ პა ნი ის ამ ონ აგ ებ ის ზრდის ტემ პი იწ ვევს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის შე მო სავ ლი ან ობ-

ის ზრდას; 
• უცხო ელი ინ ვეს ტო რე ბი: კომ პა ნი ის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი წი ლი, რო მე ლიც ეკ უთ ვნის უცხო ელ 

ინ ვეს ტო რებს, და დე ბით გავ ლე ნას ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ური მო გე ბის შექ მნა ზე;
• აქ ტი ვებ ზე ნორ მი რე ბუ ლი საქ მი ანი რის კი: საქ მი ანი რის კი, ერ თი მხრივ, უკ ავ შირ დე ბა და ბან დე ბე-

ბის რის კი ან ობ ას, მაგ რამ, მე ორე მხრივ, კომ პა ნი ებ ის სწრაფ ზრდას, რაც გან საზღვრას ღი რე ბუ ლე ბა ზე მის 
და დე ბით გავ ლე ნას;

• და მო უკ იდ ებ ელი დი რექ ტო რე ბის რა ოდ ენ ობა (წი ლი) დი რექ ტორ თა საბ ჭოს შემ და გენ ლო ბა ში. და მა-

1  http://www.geostat.ge
2  http://transparency.ge/nis/node/51 
3  World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011, 382.
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ტე ბით და მო უკ იდ ებ ელი დი რექ ტო რის ჩარ თვა საბ ჭო ში ზრდის ეკ ონ ომ იკ ურ მო გე ბას; 
• სა კუთ რე ბის კონ ცენ ტრა ცი ის მა ღა ლი დო ნე (აქ ცი ებ ის წი ლი კომ პა ნი ის სა მი უმ სხვი ლე სი აქ ცი ონ-

ერ ის ხელ ში)  - სა კუთ რე ბის კონ ცენ ტა რა ცი ის გაზ რდა გა მო იწ ვევს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის შე მო სავ ლი ან ობ ის 
გაზ რდას; 

• მსხვილ კომ პა ნი ებს აქ ვთ ეკ ონ ომ იკ ური შე მო სავ ლის უფ რო მა ღა ლი დო ნე. მნიშ ვნე ლო ვა ნია კომ პა ნი-
ის მთლი ანი აქ ტი ვე ბის კა პი ტა ლის სი დი დე, რო მე ლიც და დე ბით გავ ლე ნას ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ური მო გე ბა ზე.

ეკ ონ ომ იკ ური მო გე ბის შექ მნა ზე და კომ პა ნი ის ში და ღი რე ბუ ლე ბა ზე უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს: 
• დი რექ ტორ თა საბ ჭო ში მო ნა წი ლე ებ ის დი დი რა ოდ ენ ობა - რაც აიხ სნე ბა სტრა ტე გი ული გა დაწყვეტ-

ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში წარ მო შო ბი ლი პრობ ლე მე ბით; 
• ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური ინ ვეს ტო რე ბის არ სე ბო ბა - ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური ინ ვეს ტო რე ბის სა კუთ რე ბის 

წი ლის გაზ რდა იწ ვევს  ეკ ონ ომ იკ ური შემ ცი რე ბას. 
აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი - დი რექ ტორ თა სა ჭოს და მო უკ იდ ებ ლო ბა და სი დი დე, სა კუთ რე ბის კონ ცენ ტრა-

ცია უმ სხვი ლე სი აქ ცი ონ ერ ებ ისა და ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური ინ ვეს ტო რის ხელ ში, ას ევე, კომ პა ნი ის სი დი დე, 
მი სი რის კის დო ნე და კა პი ტა ლის სტრუქ ტუ რა სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა გან ვსაზღვროთ კომ პა ნი ის ეკ ონ ომ იკ ური 
მო გე ბის ფორ მი რე ბა. 

ღი რე ბუ ლე ბის მარ თვის პრინ ცი პის და ნერ გვის ინ იცი ატ ორ ები, რო გორც წე სი, უნ და იყ ვნენ აქ ცი ონ ერ ები 
- რაც მი ან იშ ნებს მარ თვი სა და გამ ჭირ ვა ლო ბის მა ღალ ხა რის ხზე, რაც მე ნე ჯე რებს მის ცემს მსგავ სი მარ თვის 
სის ტე მის სრულ ფა სო ვა ნი გა მო ყე ნე ბის სა შუ ალ ებ ას. ღი რე ბუ ლე ბის მარ თვა ვერ და ინ ერ გე ბა, თუ მე ნეჯ მენ-
ტი არ გა მო იყ ენ ებს ღი რე ბუ ლე ბის არ ჩე ულ პა რა მეტ რებს ყო ველ დღი ური გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად. 
აუც ილ ებ ელია მო ვახ დი ნოთ მო ტი ვი რე ბა ღი რე ბუ ლე ბის შე საქ მნე ლად, კერ ძოდ, ხელ მძღვა ნე ლო ბის თვის შე-
მუ შავ დეს ღი რე ბუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მო ტი ვა ცი ის სის ტე მა; ხო ლო თა ნამ შრო მე ლე ბი სათ ვის შე მუ შავ დეს 
ღი რე ბუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ბო ნუ სე ბის სის ტე მა და ას ევე, და ინ ერ გოს საქ მი ან ობ ის შე დე გე ბის შე ფა სე ბის 
პრო ცე სე ბი. 

სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში კომ პა ნი ებ ის ათ ვის გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ურია  ღი რე ბუ ლე ბის მარ-
თვის ამ ოც ანა. ზო გა დად, კომ პა ნი ებ ის უმ ეტ ეს ობ აში შე საძ ლე ბე ლია ღი რე ბუ ლე ბე ბის მარ თვის მე თო დე ბის 
და ნერ გვა, თუ ძი რი თა დი მოთხოვ ნე ბი ამ მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბი სათ ვის იქ ნე ბა და ცუ ლი, კერ ძოდ: 

• ორ გა ნი ზა ცი ული სტრუქ ტუ რა - კომ პა ნი ებ ში გა მო ყო ფილ უნ და იქ ნეს ცალ კე ული ერ თე ულ ები - მო-
გე ბის ცენ ტრე ბი, რო მელ თა ხელ მძღვა ნე ლე ბიც პა სუ ხის მგებ ლე ბი იქ ნე ბი ან მა თი საქ მი ან ობ ის ფი ნან სურ 
შე დე გებ ზე; 
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ABOUT CORPORATE MANAGEMENT AND PROPERTY INDICES
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Associate Professor
SUMMARY

Development of private sector and enterprise is as important for the economy of the country as property protection, 
which should be ensured by proper basis of legal framework. As usually investor will not invest in a country, where 
does not exist effective control and protection mechanism of ownership. This is the reason why importance of corporate 
management has become so actual.

The effi cient performance of companies depends on the quality of corporate management and its main body - the 
board of directors’ activities, as well as on regulatory norms, traditions and social values. Corporate management is dif-
ferent by countries and types of companies. What kind of management bodies exist in the country, what are their rights, 
competence and responsibilities, these are key issues in order to attract investments. 

Economic cost management task is very actual for companies in market economy conditions, because usage of value 
management approaches is the potential of company value growth. In our opinion, profi t received from usage of value 
management system is essential for companies. The key factor of success is active support of management and lack of 
support is most likely the risk factor.

• კომ პა ნი ებ ში ძი რი თა დი და აუც ილ ებ ელი ინ ფორ მა ცი ის მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის სის ტე მე ბი, სიხ ში რე-
თა ან ალ იზი და ან გა რი შე ბის ფორ მი რე ბის მო ცუ ლო ბა მო იც ავ ენ ღი რე ბუ ლე ბის პა რა მეტ რებს. აუც ილ ებ ელია, 
მხო ლოდ  მა თი უტყუ არ ობ ის დო ნის ამ აღ ლე ბა, რაც შე საძ ლე ბე ლია ან ალ იზ ის დე ტა ლი ზა ცი ით; 

• ღი რე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი ამა თუ იმ დო ნე ზე არ სე ბობს კომ პა ნი ებ ის მარ თვის სტრუქ ტუ რებ ში, 
მომ დევ ნო ნა ბი ჯი კი უნ და იყ ოს მა თი ჩაშ ლა ოპ ერ აცი ებ ის დო ნე ზე და ას ევე, უნ და მოხ დეს გა მო ყე ნე ბუ ლი 
სა ან გა რიშ სწო რე ბო მო ნა ცე მე ბის სის რუ ლე და სან დო ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა.

კორ პო რა ცი ებ ის მი ერ ბიზ ნე სის მარ თვა, მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ურ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე, 
მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ობ აზე და სო ცი ალ ურ პრობ ლე მა ტი კა ზე. კორ პო რა ტი ული მარ თვის სის ტე მა და მო კი-
დე ბუ ლია, რო გორც მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ მებ ზე, ას ევე ტრა დი ცი ებ ზე და სო ცი ალ ურ ფა სე ულ ობ ებ ზე. კორ პო-
რა ცი ული მარ თვა, რო გორც წე სი, გან სხვა ვე ბუ ლია, რო გორც ქვეყ ნე ბის, ისე კომ პა ნი ები ის ტი პის მი ხედ ვით. 

სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში კომ პა ნი ებ ის ათ ვის გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ურია  ეკ ონ ომ იკ ური ღი-
რე ბუ ლე ბის მარ თვის ამ ოც ანა, რად გან ღი რე ბუ ლე ბე ბის მარ თვის მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა არ ის კომ პა ნი ის 
ღი რე ბუ ლე ბის ზრდის პო ტენ ცი ალი. ღი რე ბუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მარ თვა - კომ პა ნი ის მარ თვის სის ტე მაა, 
რომ ლის მი ზა ნია ღი რე ბუ ლე ბის მაქ სი მი ზა ცია და შე სა ბა მი სად, სის ტე მის შექ მნის მიზ ნე ბი, რე სურ სე ბის გა-
ნა წი ლე ბის პრო ცე სი, ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ან ობ ის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა ეფ უძ ნე ბა და მა ტე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
ღი რე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბელს.

xa Tu na bar ba qa Ze

Tsu ek on om ik isa da biz ne sis fa kul te ti

as oc ir eb uli pro fe so ri

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სია:
1. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ, თბ.,1995
2. http://www.geostat.ge სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი. 

მე წარ მე ობა სა ქარ თვე ლო ში, თბ.,  2014 
3. http://www.economy.ge
4. ჯე იმს ს. ვან ჰორ ნი; ჯონ მ. ვა ხო ვი ჩი, უმც. ფი ნან სუ რი მე ნეჯ მენ ტის სა-

ფუძ ვლე ბი. გა მომ ცემ ლო ბა „სა ქარ თვე ლოს მაც ნე“, თბ.,  2009
5. http://transparency.ge/nis/node/51 
6. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011
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გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის მარ ჟის პირ ვე ლი კონ-
ცეფ ცია აღ მო ცენ და დიდ ბრი ტა ნეთ ში1  1946 წელს, 
სა დაც მი თი თე ბუ ლია, რომ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ში, 
რომ ლე ბიც სპე ცი ალ იზ დე ბი ან სა დაზღვე ვო მომ სა-
ხუ რე ბა ზე სი ცოცხლის დაზღვე ვის გარ და, აქ ტი ვე ბი  
ვალ დე ბუ ლე ბებს უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ნენ სა დაზღვე ვო 
პრე მი ის სი დი დის 10%-ის ოდ ენ ობ ით. გა დახ დი სუ ნა-
რი ან ობ ის რის კი მით უფ რო მე ტია, რაც უფ რო სუს-
ტად რე გუ ლირ დე ბა ბა ზა რი.  მა გა ლი თად შვე დეთ ში 
არ არ ის და ფიქ სი რე ბუ ლი მზღვე ველ თა გა დახ დი სუ-
უნ არ ობ ის არც ერ თი შემ თხვე ვა.2

ევ რო კავ ში რის კონ ცეფ ცი ის სა დაზღვე ვო ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ის გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის შე სა ხებ, ევ რო კავ-
ში რის პირ ვე ლი სა კო ორ დი ნა ციო დი რექ ტი ვის თა ნახ-
მად, 1973 წლის 24 ივ ლი სი დან ყო ვე ლი სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნია, სი ცოცხლის დამ ზღვე ვი სა დაზღვე ვო კომ-
პა ნი ებ ის გარ და, ვალ დე ბუ ლია ჰქონ დეს:

1. ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი რე ზერ ვე ბი, რომ-
ლის სი დი დე და  გან თავ სე ბის წე სი გა ნი საზღვრე ბა 
და მო უკ იდ ებ ლად მო ნა წი ლე ქვეყ ნის მი ერ.

2. გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის რე ზერ ვი (მარ ჟა), რო-
გორც და მა ტე ბი თი ფი ნან სუ რი გა რან ტია, თა ვი სუ-
ფა ლი უნ და იყ ოს ყო ველ გვა რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გან. 

3. სა გა რან ტიო ფონ დი, რო მე ლიც შედ გე ბა ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის გან თა ვი სუ ფა ლი ქო ნე ბის გან, სი დი დით 
გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის რე ზერ ვის 1/3-მდე. ეს ფონ-
დი იქ მნე ბა იმ ის თვის, რომ გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის 
რე ზერ ვი საქ მი ან ობ ის პრო ცეს ში ზღვარ ზე დაბ ლა 
არ და ეშ ვას.

სა დაზღვე ვო ბაზ რის თვის აქ ტუ ალ ური სა კითხია 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბა და 
გა დახ დი სუ ნა რი ან ობა, რაც  მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო-
რია სა დაზღვე ვო ბაზ რის გან ვი თა რე ბის, რად გან სან-

1 Theory and Practice of insuranse. Francois Outrev-
ille. Kluwer Academic Publishets. 1997.

2 Sigma No7. 1995. Zurich. Swiss Re.

sa dazRve vo kom pa ni is fi nan su ri 
mdgra do bis maC ve neb le bi

mzRve ve lis mi er fu la di 

val de bu le be bis Ses ru le bis-

Tvis, auc il eb elia sa dazRve vo 

kom pa ni as hqon des e.w. „ga dax di-

su na ri an ob is mar Ja“, e.i. aq ti ve-

bis si War be val de bu le beb Tan 

Se da re biT. ga dax di su na ri an-

ob is fi nan sur ga ran ti eb ad aRi-

ar eb ulia sa dazRve vo kom pa ni is  

sa ku Ta ri ka pi ta li.

დო და სტა ბი ლუ რად მო მუ შა ვე კომ პა ნი ებს შე უძ ლია 
პო ტენ ცი ური კლი ენ ტე ბის მო ზიდ ვა, გან სა კუთ რე ბით 
დაზღვე ვის ის ეთ მნიშ ვნე ლო ვან სფე რო ში, რო გო რი-
ცაა: სი ცოცხლის დაზღვე ვა.

1980 წლებ ში ფი ნეთ ში და შემ დგომ დიდ ბრი ტა-
ნეთ ში შე იქ მნა  “Finnish Solvency Working Party” და 
“British Solvency Working Party”, რომ ლე ბის მი ზა ნი 
იყო სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის 
შეს წავ ლა,რო მელ თა მი ზა ნი იყო სა დაზღვე ვო პრო ცე-
სის მო დე ლე ბის შექ მნა და ამ მო დე ლე ბის მე თო დი კის 
შეს წავ ლა.ამ ას თან შე მუ შავ და სტა ტის ტი კუ რი მო ნა-
ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის ახ ალი სტან დარ ტე ბი “Finnish 
Solvency Working Party” და “British Solvency Working 
Party”-ს სა ფუძ ველ ზე.

2002 წელს ევ რო კავ ში რის 2002/12 და 2002/13 დი-
რექ ტი ვე ბის შე სა ბა მი სად აღ ნიშ ნულ კონ ცეფ ცი აში 
შე ვი და შეს წო რე ბე ბი.3პირ ვე ლი დი რექ ტი ვა შე იც ავს, 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის ნორ-
მა ტი ვის და სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის გა რან ტი რე ბუ ლი 
ფონ დის გა ან გა რი შე ბის მე თო დი კას.

მზღვე ველ თა გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ აზე კონ ტრო-
ლი სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს 
ად რე ულ სტა დი აზე გა მო ავ ლი ნოს პრობ ლე მუ რი 
შემ თხვე ვე ბი და და იც ვას დამ ზღვე ვე ბი. გა დახ დი-
სუ ნა რი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბა ზე Solvency–ის მი ერ  
მი ღე ბულ იქ ნა მოთხოვ ნე ბი 2002 წელს, რო მე ლიც 
ძა ლა ში შე ვი და 2004 წელს. რომ ლის სა ფუძ ველ ზე 
გა იზ არ და მი ნი მა ლუ რი სა გა რან ტიო ფონ დი, შე იც ვა-
ლა ლიკ ვი დუ რი კა პი ტა ლის სტრუქ ტუ რა. გაძ ლი ერ და 
კონ ტრო ლი მზღვე ვე ლებ ზე, ვი ნა იდ ან დად გინ და გა-
დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის ად მი მოთხოვ ნის შეს რუ ლე ბის 
აუც ილ ებ ლო ბა, გა ფარ თოვ და სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
ორ გა ნო ებ ის უფ ლე ბე ბი, მზღვე ვე ლის საქ მი ან ობ აში 
ჩა რე ვის თვალ საზ რი სით. 

3 Solvency Control Levels, Draft Guidance Paper, IAIS 
Subcommittee on Solvency and Actuarial Issues, Draft version 
24 June 2002.
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Solvency I - არ ის მარ ტი ვი და გა სა გე ბი სის ტე მა, 
რომ ლის მეშ ვე ობ ით აც შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა ერ თმა-
ნეთს შე უდ არ დეს სხვა დას ხვა კომ პა ნი ის შე დე გე ბი.
თუმ ცა გა აჩ ნია ნაკ ლო ვა ნე ბე ბიც, რო გო რი ცაა: აქ ტი-
ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე ფა სე ბა არ ემ ყა რე ბა 
სა ბაზ რო პრინ ცი პებს; გა მო ყე ნე ბუ ლი სი დი დე ები - 
პრე მი ები და გა დახ დე ბი - დაზღვე ვა ში (სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის გარ და), მა თე მა ტი კუ რი რე ზერ ვე ბი, 
რის კის ქვეშ მყო ფი კა პი ტა ლი, სი ცოცხლის დაზღვე-
ვი სას - სრუ ლად არ შე ეს აბ ამ ება ან დერ რე იტ ინ გუ ლი 
რის კის შე ფა სე ბის კო რექ ტი რე ბას; გა დახ დი სუ ნა რი-
ან ობ ის ნორ მა ტი ული მარ ჟა არ მო იც ავს სა ინ ვეს-
ტი ციო რის კს; მხედ ვე ლო ბა ში არ მი იღ ება რის კე ბის 
დი ვერ სი ფი კა ცია, რის კე ბის გა ცე მის გარ კვე ული 
ფორ მე ბი, და მო კი დე ბუ ლე ბა აქ ტი ვებ სა და ვალ დე-
ბუ ლე ბებს შო რის; გა დაზღვე ვის გათ ვა ლის წი ნე ბა 
შეზღუ დუ ლია. რის კე ბის გა და ცე მა ის ევე რო გორც 
გა დამ ზღვე ვის კრე დი ტუ ნა რი ან ობა არ ას აკ მა რი სად 
გა ით ვა ლის წი ნე ბა.1

2001 წელს ევ რო კო მი სი ამ და იწყო პრო ექ ტის Sol-
vency II-ის გან ხორ ცი ელ ება სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ზე 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ევ რო პუ ლი სის ტე მის გა და ხედ ვის 
მიზ ნით.2

იგი მო იც ავს შემ დეგ ძი რი თად სა კითხებს:
ფას დე ბა სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის სა ერ თო ფი-

ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბა;გა მო იყ ენ ება დაზღვე ვა ში 
ად აპ ტი რე ბუ ლი სამ სა ფე ხუ რი ანი სტრუქ ტუ რა ბან-
კე ბის თვის, ბა ზე ლის ნორ მა ტი ვე ბის ან ალ ოგი ურ ად; 
შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბა სა რის კო მიდ გო მის მეშ ვე-
ობ ით, რაც მზღვე ვე ლებს გა ნაწყობს პრო ფე სი ონ-
ალ ურ დო ნე ზე მარ თონ იგი, და შემ დგომ ში გა მო ყონ 
სა კუ თა რი მო დე ლე ბი.

Solvency II უნ და შე ეს აბ ამ ობ ოდ ეს შე ფა სე ბის და 
ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბით IASB-ს მოთხოვ ნებს 
(IASB – ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის საბ ჭო); ამ ის გარ და, იგი უნ და შე ეს ა-
ბა მე ბო დეს AIAIS-ის (სა დაზღვე ვო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
სა ერ თა შო რი სო ას ოცი აცია) და IAA-ს (სა ერ თა შო რი სო 
აქ ტუ ალ ური ას ოცი აცია) მოთხოვ ნებს.3 Solvency II-ის 
სის ტე მა ბა ზე ლის წე სე ბის ან ალ ოგი ურ ად გუ ლის-
ხმობს მოთხოვ ნე ბის სამ ჯგუფს: ნორ მა ტი ული კა პი-
ტა ლის რა ოდ ენ ობ რი ვი გან საზღვრა; ხა რის ხობ რი ვი 
მოთხოვ ნე ბი, კონ ტრო ლის პრო ცე დუ რე ბი სა ზე დამ-
ხედ ვე ლო ორ გა ნო ებ ის მხრი დან; მოთხოვ ნებს უყ ენ ებს 
სა ბაზ რო გამ ჭვირ ვა ლო ბას.

სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის 
მი ნი მა ლუ რი დო ნი სად მი მოთხოვ ნა სხვა დას ხვა ქვე-

1 Principles on Capital Adequacy and Solvency.IAIS 
Solvency and Actuarial Issues Subcommittee, 2002.

2 Principles on Capital Adequacy and Solvency.IAIS 
Solvency and Actuarial Issues Subcommittee, 2002.

3 Solvency Control Levels, Draft Guidance Paper, IAIS 
Subcommittee on Solvency and Actuarial Issues, Draft version 
24 June 2002.

ყა ნა ში უმ ნიშ ვნე ლოდ გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თი სა გან 
და პრაქ ტი კუ ლად 20%-ის ფარ გლებ ში თავ სდე ბა.

გარ და აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლი სა  გა მო იყ ენ ება სა-
კუ თა რი სახ სრე ბის და ფარ ვის საკ მა რი სო ბის დო ნის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი (Capital Adequacy Ratioან (AR)), რო მე-
ლიც გა მო ით ვლე ბა რო გორც სხვა ობა სა დაზღვე ვო 
ორ გა ნი ზა ცი ის გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის ფაქ ტი ურ 
დო ნე სა და მის ნორ მა ტი ულ სი დი დეს შო რის:
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სა დაც Uf(n) - გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის ფაქ ტი ური 
(ნორ მა ტი ული) დო ნე.

სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის გა დახ დი სუ ნა რი ან ობა მი-
იღ წე ვა მა შინ, რო ცა სა კუ თა რი სახ სრე ბის ფაქ ტი ური 
სი დი დე შე ეს აბ ამ ება ნორ მა ტი ულს. სა კუ თა რი სახ-
სრე ბის გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის ნორ მა ტი ული სი დი დე 
გა ნი საზღვრე ბა სა მი მაჩ ვე ნებ ლით:

სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის 
შე ფა სე ბი სას  მი უხ ედ ავ ად იმ ქვეყ ნი სა, რო მელ შიც 
იგი მუ შა ობს,  Standard & Poor’s–მა გა მო იყ ენა ერ თი 
და იგ ივე კა ტე გო რი ები. ეს კრი ტე რი უმ ები, დაჯ გუ-
ფე ბუ ლია რე იტ ინ გუ ლი ან ალ იზ ის რვა მი მარ თუ ლე-
ბის მი ხედ ვით, და რო გორც წე სი, ით ვა ლის წი ნებს 
პო ლი ტი კურ, ეკ ონ ომ იკ ურ, დარ გობ რივ, სა მე წარ მეო 
და ფი ნან სურ რის კებს (Insaranse Criteria: Property / 
Casaalty Edition Ratings Pirect, საკ რე დი ტო ან ალ იტ-
იკ ურ სის ტე მა ში Standard & Poor’s). ამ ის გარ და Stan-
dard & Poor’s ას ევე იხ ილ ავს თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს 
ქვეყ ნის და რე გი ონ ალ ური ფაქ ტო რე ბი მზღვე ვე ლის 
სა ოპ ერ აციო საქ მი ან ობ აზე. 

სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბა 
მი იღ წე ვა ან აზღა ურ ებ ული სა წეს დე ბო კა პი ტა ლით, 
რო მე ლიც სა დაზღვე ვო რე ზერ ვე ბით მი ღე ბუ ლი ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის ად ექ ვა ტუ რია.  მზღვე ვე ლის ფი ნან-
სუ რი მდგრა დო ბის, მი სი სა იმ ედ ობ ის  მაჩ ვე ნე ბე ლია 
გა დახ დი სუ ნა რი ან ობა.

ფი ნან სუ რი ან ალ იზ ის სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კით 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ფი ნან სუ რი კო ეფ იცი ენ ტე ბია :

სა კუ თა რი კა პი ტა ლის კონ ცენ ტრა ცი ის კო ეფ იცი-
ენ ტი ახ ასი ათ ებს სა წარ მოს მე სა კუთ რე თა წილს მის 
საქ მი ან ობ აში ავ ან სი რე ბუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის სა ერ თო 
ოდ ენ ობ აში. მი სი ოპ ტი მა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბა 0.5 – 0.8 
ფარ გლებ ში მერ ყე ობს. რაც უფ რო მა ღა ლია ამ კო-
ეფ იცი ენ ტის მნიშ ვნე ლო ბა ფი ნან სუ რად, მით უფ რო 
მდგრა დია სა წარ მო. სა ერ თოდ, მი ღე ბუ ლია, რომ სა-
კუ თა რი კა პი ტა ლის წი ლი აღ ემ ატ ებ ოდ ეს მო ზი დუ ლი 
კა პი ტა ლის წილს, რად გან ამ შემ თხვე ვა ში უფ რო დი-
დია იმ ის ალ ბა თო ბა, რომ ვა ლე ბი სა კუ თა რი სახ სრე-
ბით და იფ არ ება. აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი სა წარ მოს 
გრძელ ვა დი ანი გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის მაჩ ვე ნე ბე ლია.

სა კუ თა რი კა პი ტა ლის კონ ცენ ტრა ცი ის კო ეფ იცი-
ენ ტი = სა კუ თა რი კა პი ტა ლი / ბა ლან სის აქ ტი ვე ბის 
ჯა მი. 
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ნა სეს ხე ბი სახ სრე ბის კონ ცენ ტრა ცი ის კო ეფ იცი ენ-
ტი მი უთ ით ებს ქო ნე ბის რა ნა წი ლია შე ძე ნი ლი ნა სეს-
ხე ბი წყა რო ებ ის ხარ ჯზე და გაიანგარიშება შემ დე გი 
ფორ მუ ლით: 

ნა სეს ხე ბი სახ სრე ბის კონ ცენ ტრა ცი ის კო ეფ იცი ენ-
ტი = ნა სეს ხე ბი წყა რო ები / ბა ლან სის აქ ტი ვე ბის ჯა მი. 
სა სურ ვე ლია მი სი მნიშ ვნე ლო ბა 0,5-ზე ნაკ ლე ბი იყ ოს.

სახ სრე ბის მა ნევ რი რე ბის კო ეფ იცი ენ ტი თა ვი სი 
ეკ ონ ომ იკ ური ში ნა არ სით სა წარ მოს აქ ტი ვე ბის ლიკ ვი-
დურ სახ სრე ბად გარ დაქ მნის რე ალ ური შე საძ ლებ ლო-
ბის მა ხა სი ათ ებ ელია და იგი გაიანგარიშება, რო გორც 
მიმ დი ნა რე აქ ტი ვებ სა და მოკ ლე ვა დი ან ვალ დე ბუ-
ლე ბებს შო რის სხვა ობ ის თა ნა ფარ დო ბა საბ რუ ნა ვი 
აქ ტი ვე ბის ჯამ თან. მი სი ოპ ტი მა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბა 
0,2-ის ტო ლი ან მე ტი უნ და იყ ოს.

სახ სრე ბის მა ნევ რი რე ბის კო ეფ იცი ენ ტი= (მიმ დი-
ნა რე აქ ტი ვე ბი-მოკ ლე ვა დი ანი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი) / 
საბ რუ ნა ვი აქ ტი ვე ბის ჯა მი.

სახ სრე ბის მო ბი ლუ რო ბის კო ეფ იცი ენ ტი აქ ტი ვე-
ბის ლიკ ვი დურ სახ სრე ბად გარ დაქ მნის პო ტენ ცი ური 
შე საძ ლებ ლო ბის მა ხა სი ათ ებ ელია და საბ რუ ნა ვი 
და ბრუნ ვის გა რე შე აქ ტი ვე ბის თა ნა ფარ დო ბით 
გაიანგარიშება. თუ აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის მნიშ-
ვნე ლო ბა 0.5-ის ტო ლია ან მე ტია, მა შინ ბა ლან სის 
აქ ტი ური ნა წი ლის სტრუქ ტუ რა დარ ღვე ული არ არ ის 
და აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა წარ მოს ფი ნან სურ მდგო-
მა რე ობ ას გაუარესების სა შიშ რო ება არ ემ უქ რე ბა.

სახ სრე ბის მო ბი ლუ რო ბის კო ეფ იცი ენ ტი = საბ რუ-
ნა ვი აქ ტი ვე ბი / გრძელ ვა დი ანი აქ ტი ვე ბი.

სა კუ თა რი კა პი ტა ლის მა ნევ რი რე ბის კო ეფ იცი ენ ტი 
ახ ასი ათ ებს მიმ დი ნა რე საქ მი ან ობ ის და ფი ნან სე ბის-
თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი სა კუ თა რი საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის 
წილს, ანუ სა კუ თა რი კა პი ტა ლის იმ წილს, რო მე ლიც 
და ბან დე ბუ ლია საბ რუ ნავ სა შუ ალ ებ ებ ში. თა ვად ამ 
კო ეფ იცი ენ ტის ნორ მა ლუ რი სი დი დე დარ გის თა ვი-
სე ბუ რე ბებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი და გა ნი საზღვრე ბა 
სა კუ თა რი საბ რუ ნა ვი სახ სრე ბის შე ფარ დე ბით სა-
კუ თარ კა პი ტალ თან. მი სი სა შუ ალო ნორ მა ტი ული 
მაჩ ვე ნე ბე ლი მე ტია ან ტო ლი 0,5-ის.

სა კუ თა რი კა პი ტა ლის მა ნევ რი რე ბის კო ეფ იცი-

ენ ტი = სა კუ თა რი საბ რუ ნა ვი სახ სრე ბი / სა კუ თა რი 
კა პი ტა ლი.

სა კუ თა რი და ნა სეს ხე ბი სახ სრე ბის თა ნა ფარ დო-
ბის კო ეფ იცი ენ ტი ზო გა დად ახ ასი ათ ებს სა წარ მოს 
ფი ნან სურ სტრუქ ტუ რას და მდგრა დო ბას. რაც უფ რო 
მე ტია სა კუ თა რი სახ სრე ბის წი ლი კა პი ტალ ში, მით 
უფ რო და ბა ლია კომ პა ნი ის ფი ნან სუ რი რის კე ბი. ამ 
მაჩ ვე ნებ ლის ზრდა და დე ბით მოვ ლე ნად ით ვლე ბა. 
კო ეფ იცი ენ ტის მი ნი მა ლუ რი ზღვა რი ერ თის ტო ლია, 
წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო-
მა რე ობა არ ასა იმ ედო ხდე ბა. მი სი გა ან გა რი შე ბა ხდე ბა 
შემ დე გი ფორ მუ ლით:

სა კუ თა რი და ნა სეს ხე ბი სახ სრე ბის თა ნა ფარ დო-
ბის კო ეფ იცი ენ ტი = სა კუ თა რი კა პი ტა ლი / ნა სეს ხე ბი 
კა პი ტა ლი.

ფი ნან სუ რი და მო უკ იდ ებ ლო ბის კო ეფ იცი ენ ტი 
გაიანგარიშება სა კუ თა რი კა პი ტა ლის შე ფარ დე ბით 
და ფი ნან სე ბის წყა რო ებ ის მთლი ან ჯამ თან და გვიჩ ვე-
ნებს სა კუ თა რი სახ სრე ბის ხვედ რით წილს და ფი ნან სე-
ბის წყა რო ებ ის სა ერ თო ოდ ენ ობ აში. ამ კო ეფ იცი ენ ტის 
მნიშ ვნე ლო ბა სა კუ თა რი კა პი ტა ლის კონ ცენ ტრა ცი ის 
კო ეფ იცი ენ ტის ტო ლია, ვი ნა იდ ან გა ან გა რი შე ბა ში ერ
თი და იგ ივე სი დი დე ები მო ნა წი ლე ობს. (აქ ტი ვე ბის და 
მა თი და ფი ნან სე ბის წყა რო ებ ის სა ხით).

ფი ნან სუ რი და მო უკ იდ ებ ლო ბის კო ეფ იცი ენ ტი 
= სა კუ თა რი კა პი ტა ლი/და ფი ნან სე ბის წყა რო ებ ის 
მთლი ანი ჯა მი.

ფი ნან სუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის კო ეფ იცი ენ ტი სა-
კუ თა რი კა პი ტა ლის კონ ცენ ტრა ცი ის კო ეფ იცი ენ ტის 
შებ რუ ნე ბუ ლი სი დი დეა და გვიჩ ვე ნებს რამ დენ ჯერ 
აღ ემ ატ ება აქ ტი ვე ბი სა კუ თარ კა პი ტალს. მაჩ ვე ნებ-
ლის ზრდა ნა სეს ხე ბი სახ სრე ბის ზრდა ზე მი უთ ით ებს, 
რაც სა წარ მოს ფი ნან სურ სტა ბი ლუ რო ბას საფ რთხის 
წი ნა შე აყ ენ ებს. თუ ამ კო ეფ იცი ენ ტის მნიშ ვნე ლო ბა 
ერ თამ დე და ეცა, ეს ნიშ ნავს, რომ ქო ნე ბას სრუ ლად 
აფ ინ ან სე ბენ მე სა კუთ რე ები. მი სი გა ან გა რი შე ბა ხდე-
ბა ფორ მუ ლით:

ფი ნან სუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის კო ეფ იცი ენ ტი = 
მთლი ანი აქ ტი ვე ბი/სა კუ თარ კა პი ტა ლი.

გრძელ ვა დი ან და ბან დე ბა თა სტრუქ ტუ რის კო ეფ-
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იცი ენ ტი მი უთ ით ებს, გრძელ ვა დი ანი აქ ტი ვე ბის რა 
ნა წი ლია და ფი ნან სე ბუ ლი გა რე ინ ვეს ტო რე ბის მი ერ 
და რაც უფ რო მა ღა ლია ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი, მით უფ რო 
და მო კი დე ბუ ლია სა წარ მო გა რე ინ ვეს ტორ ზე.

გრძელ ვა დი ან და ბან დე ბა თა სტრუქ ტუ რის კო ეფ-
იცი ენ ტი = გრძელ ვა დი ანი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი / გრძელ-
ვა დი ანი აქ ტი ვე ბი.

სა წარ მოს მთლი ანი კა პი ტა ლის სტრუქ ტუ რას 
ახ ასი ათ ებს ნა სეს ხე ბი სახ სრე ბის გრძელ ვა დი ანი 
მო ზიდ ვის კო ეფ იცი ენ ტი, რო მე ლიც სპე ცი ალ ურ ეკ-
ონ ომ იკ ურ ლი ტე რა ტუ რა ში ფი ნან სუ რი ლე ვე რი ჯის 
სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი და გაიანგარიშება შემ დე გი 
ფორ მუ ლით:

ფი ნან სუ რი ლე ვე რი ჯი = გრძელ ვა დი ანი ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბი/(სა კუ თა რი კა პი ტა ლი+გრძელ ვა დი ანი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი).

ფი ნან სუ რი ლე ვე რი ჯის კო ეფ იცი ენ ტი გან-
საზღვრავს გრძელ ვა დი ანი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის წილს 
გა მო ყე ნე ბუ ლი კა პი ტა ლის თან ხა ში და მი სი ზრდა 
დი ნა მი კა ში უარ ყო ფი თი მაჩ ვე ნე ბე ლია. გა მო იყ ენ ება 
ფი ნან სუ რი ლე ვე რი ჯის რამ დე ნი მე  ფორ მა, კერ ძოდ:

ფი ნან სუ რი ლე ვე რი ჯი = (სეს ხე ბი + პრი ვი ლე გი-
ური კა პი ტა ლი) / (მთლი ანი აქ ტი ვე ბი - მოკ ლე ვა დი ანი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი).

ფი ნან სუ რი ლე ვე რი ჯის მაჩ ვე ნებ ლის მი ნი მა ლუ რი 
ზღვა რი ერ თის ტო ლია. რაც უფ რო მე ტია ნა სეს ხე ბი 
წყა რო ებ ის ხვედ რი თი წი ლი, მით მე ტი იქ ნე ბა ამ სეს-

ხებ ზე გა და სახ დე ლი პრო ცენ ტე ბის ოდ ენ ობა. შე სა ბა-
მი სად, უარ ეს დე ბა სა წარ მოს საქ მი ან ობ ის ფი ნან სუ რი 
შე დე გი.ფი ნან სუ რი ლე ვე რი ჯის დო ნის შე ფა სე ბი სას 
უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ მო გე ბი სა და ფუ ლა დი ნა კა-
დის ზრდის ტემ პე ბი. 

ფი ნან სუ რი ლე ვე რი ჯის კა ტე გო რია და კავ ში რე-
ბუ ლია ფი ნან სურ რის კთან, რო მე ლიც არ სე ბობს 
გრძელ ვა დი ან ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე პრო ცენ ტის გა-
დახ დის თვის სა ჭი რო სახ სრე ბის უკ მა რი სო ბის გა მო. 
ფი ნან სუ რი ლე ვე რი ჯის ზრდა სა წარ მოს ფი ნან სუ რი 
რის კის ზრდას მო ას წა ვებს. წმინ და მო გე ბა და ბა ლი 
იქ ნე ბა იქ, სა დაც ფი ნან სუ რი ლე ვე რი ჯი მა ღა ლია.თუ 
სა წარ მოს საქ მი ან ობა მთლი ან ად სა კუ თა რი სახ სრე-
ბი თაა და ფი ნან სე ბუ ლი, მა შინ ფი ნან სუ რი ლე ვე რი ჯი 
ერ თის ტო ლია. ამ დროს რის კი არ არ სე ბობს, ხო ლო 
მო გე ბის ცვლი ლე ბა მთლი ან ად რე ალ იზ აცი ის მო ცუ-
ლო ბის ცვლი ლე ბით, ანუ სა წარ მოო პი რო ბე ბი თაა 
გა მოწ ვე ული.

სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე-
ობა  არ ის მი სი ფი ნან სუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი, ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის და კა პი ტა ლის 
გა მო ყე ნე ბის, ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის სრულ-
ყო ფი სა და სხვა სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის წი ნა შე.

  na to ka kaS vi li - 

ek on om ik is ak ad emi uri doq to ri, 

Tsu pro fe so ri

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სია:
1. შა თი რიშ ვი ლი ჯ. კა კაშ ვი ლი ნ. სა დაზღვე ვო საქ მე თბ., 2012
2.heory and Practice of insuranse. Francois Outreville. Kluwer Academic Publishets. 1997.
3.Solvency Control Levels, Draft Guidance Paper, IAIS Subcommittee on Solvency and 

Actuarial Issues, Draft version 24 June 2002.
4.Principles on Capital Adequacy and Solvency.IAIS Solvency and Actuarial Issues Subcom-

mittee, 2002.
5.Solvency Control Levels, Draft Guidance Paper, IAIS Subcommittee on Solvency and 

Actuarial Issues, Draft version 24 June 2002.

INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY FOR THE INSURANCE COMPANIES.
                                                                                                  

Nato Kakashvili - TSU Professor
SUMMARY

In order to performance their fi nancial obligations by insurer, it is necessary to have the insurance company “Solvency 
margin”, iesurplus of assets to liabilities.Financial guarantees are recognized as a solvency of the insurance company’s 
own capital.

Current issue of insurance companies is a fi nancial stability and solvency in the insurance market, which is an im-
portant factor in the development of the insurance market, because reliable and stable companies can attract potential 
customers, especially in the vital areas of insurance, such as life insurance.

The insurance company’s fi nancial condition is an indicator of its fi nancial competitiveness, fi nancial resources and 
the use of capital, and other economic activities to improve the performance of obligations.
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saerTaSoriso reitingebSi 
asaxuli saqarTvelo

msoflioSi miRebuli praqtika ganviTarebis Sesafaseblad da gasazomad efuZneba ara 

mxolod qveynis ekonomikis zrdis maCveneblebs, aramed ganviTarebisTvis mniSvnelovani sxva 

faqtorebis Sefasebasac. dRevandel cvalebad samyaroSi reitingebsa da indeqsebs mravali 

saerTaSoriso organizacia Tu instituti aqveynebs, romelTa mniSvneloba gansakuTrebiT 

aqtualuri gaxda globalizaciis fonze, rodesac msoflio ekonomikaSi sruliad axali 

tipis konkurentuli garemo Camoyalibda. 

saerTaSoriso organizaciebi mTavrobebs sTavazoben sxvadasxva indeqsebis meSveobiT Seafason qveynis 

ekonomikuri politikis warmatebebi. miuxedavad imisa, rom maTi gamoyeneba ar cvlis cxovrebis donis 

Sefasebis maCveneblebs, maTi mniSvneloba aixsneba surviliT, rom saxelmwifoebs daanaxon qveyanaSi ar-

sebuli mdgomareoba: warmatebebi da naklovanebebi, rom dasaxon samomavlo perspeqtivebi.

am SemTxvevaSi  yuradRebas gavamaxvilebT sam mniSvnelovan indeqsze: biznesis keTebis simartive, 

ekonomikuri Tavisuflebis indeqsi da globaluri konkurentunarianobis indeqsi. pirveli ori ara 

mxolod specialistebisTvis, aramed mosaxleobisTvisac kargad aris cnobili, xolo bolo indeqsze 

mxolod akademiur wreebSi msjeloben

biznesis keTebis simartivis indeqss amuSavebs saerTaSoriso safinanso korporacia, msoflio bankis 

erT-erTi Semadgeneli struqtura. aRniSnuli indeqsi ZiriTadad orientirebulia potenciur inves-

torebze, raTa maT SeeqmnaT naTeli warmodgena sxvadasxva qveynebSi biznesis warmoebis procesze. indeqsi 

agebulia aTi maCveneblis safuZvelze, romlebsac Tanabari wonebi aqvT miniWebuli. es maCveneblebia: 

biznesis dawyeba; samSeneblo licenziebis raodenoba; muSakTa daqiraveba; sakuTrebis registracia; 

kreditis aRebis SesaZlebloba; investorTa dacva; gadasaxadebis gadaxda; sazRvrispira vaWroba; 

kontraqtebis Sesruleba; biznesis daxurva. TavisTavad cxadia, rom sxvadasxva maCveneblebi sx-

vadasxva erTeulebSi izomeba.

pirveli kvlevaSi monawileobas, romelic 2004 wlidan iRebs saTaves, iRebda 133 qveyana da moicavda 

mxolod 5 sferos. yovelwliurad qveynebis ricxvis zrdis Sedegad, izrdeboda im sferoebis mocva, 

romelic qveynebis saerTo reitings gansazRvravda. Sedegad 2014 wels gamoqveynebuli angariSi moicavs 

189 ekonomikis 10 maCvenebels. am 189 qveynidan afrikas warmoadgenda 47 qveyana; laTinuri amerikas da 

karibis zRvis auzis qveynebs 33 qveyana; evropas da centraluri azias 25 qveyana; aRmosavleTi azias da 

wynari okeanis qveynebs: 25 qveyana; Sua aRmosavleTs da CrdiloeTi afriks: 20 qveyana; samxreT azis: 8 

qveyana;  OECD-is maRali Semosavlebis mqone qveynebs: 31 qveyana.

diagrama : saqarTvelos pozicia “biznesis keTebis simartivis” reitingSi 20062-2015 wlebSi1

1  საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო: http://economy.ge/ge/economic-data/rankings-of-georgia
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saqarTvelo „biznesis keTebis reitingSi“ regularulad 2006 wlidan xvdeba. Tavdapirvelad igi 

112-e adgilze imyofeboda, Tumca misi reitingi yovelwliurad umjobesdeboda da ukve 2007 wels mniS-

vnelovani winsvla ganicda, dawinaurda ra mTeli 75 adgiliT da sabolood 37-e gaxldaT mTel msoflioSi. 

aRniSnuli naxtomiseburi cvlileba reitingSi ZiriTadad ganpirobebuli iyo im reformebis kursiT, 

rac 2004-2005 wlebSi ganxorcielda. moyolebuli 2005 wlidan qveyanaSi 36 ZiriTadi reforma ganxor-

cielda, romelic exeboda, rogorc instituciur, aseve maregulirebeli garemos daxvewis kuTxiT da 

gaumjobesebuli pozicia yvela maCveneblebSi SeiniSneba.

cxrili 1: saqarTvelos pozicia „biznesis keTebis reitingi“ 2015 wels: 1

pozicia 

2015 wels

komponentis 

qula

pozicia 

2014 wels

komponentis 

qula

biznesis keTebis reitingi 15 79.46 14 79.61

biznesis dawyeba 5 97.73 4 97.72

samSeneblo nebarTvebis gacema 3 91.44 3 91.43

eleqtroenergiiT momarageba 37 84.69 36 84.64

qonebis registracia 1 99.88 1 99.84

kreditebis aReba 7 85.00 5 85.00

minoritatuli investorTa dacva 43 60.83 43 60.83

gadasaxadebis gadaxda 38 82.76 22 86.99

vaWroba sazRvrebs Soris 33 84.02 31 84.08

kontraqtebis dacva 23 71.82 23 71.82

gadaxdisuunaroba 122 36.48 130 33.68

saqarTvelom msoflio bankis mier gamoqveynebul kvlevaSi `biznesis keTeba 2015~, biznesis keTebis 

simartivis mixedviT, msoflioSi me-15 adgili daikava. saqarTvelos maCveneblebi or ZiriTad jgufad 

unda davyoT. pirveli oTxi maCvenebliT saqarTvelo erT-erT lider qveyanas warmoadgens, xolo 

danarCen eqvs maCvenebelSi misi Sedegebi gacilebiT uaresia. aRsaniSnavia is faqti, rom pirveli oTxi 

maCvenebeli pirdapir kavSirSia saxelmwifo administrirebis procesTan maTi gaumjobeseba politikuri 

nebis arsebobis pirobebSi SesaZlebeli iyo. Sedegad, gatarebulma reformebma dadebiTi Sedegi gamoiRo. 

danarCeni maCveneblebi siRrmiseul ekonomikur reformebs moiTxoven, romelTa ganxorcieleba drois 

mokle periodSi sakmaod rTulia, xolo meores mxriv, maTi Sedegebi ekonomikaze myisierad ar aisaxeba

gansakuTrebuli yuradReba unda SeCerdes ori maCveneblis aSkara gansaxvavebaze. saqarTveloSi 

biznesis dawyeba sakmaod advilia, xolo biznesis daxurvas yvelaze cudi maCvenebeli gaaCnia qveyanas. 

Tavisi arsiT, orive es maCvenebeli administrirebis sferos miekuTvneba. Realurad Tu vismjelebT, 

biznesis dawyeba miekuTvneba disciplinur administrirebas, anu biznesis dawyeba regulirdeba licen-

ziebiTa da nebarTvebiT, Sesabamisad licenziebisa da nebarTvebis gauqmeba amartivebs biznesis dawyebis 

process. biznesis daxurva ki makontrolebeli administrirebis sferoa da aq mxolod nebarTvebis an 

licenziebis SemcirebiT SeuZlebelia procesis gamartiveba. gansxvaveba administrirebis am or formas 

Soris aSkarad mianiSnebs Tu ra nabijebi unda gadaidgas mdgomareobis gamosasworeblad. es gansxvaveba 

aseve adasturebs Tu ratom aris saqarTvelos ganmazogadebeli ekonomikuri maCvenebeli mSp mosaxleo-

bis erT sulze aSkara disonansSi im saxelmwifoebTan SedarebiT, romlebsac am indeqsiT daaxloebiT 

saqarTvelos msgavsi maCvenebeli aqvT.

ekonomikuri Tavisuflebis indeqsis gaangariSebas awarmoeben iseTi cnobili da avtoritetuli 

organizaciebi, rogoricaa: heritejis fondi da uolstrit Jurnali (Heritage Founda  on & Wall Street 
Journal). ekonomikuri Tavisuflebis indeqsi agebulia Tavisuflebis aT principze: biznesis; vaWrobis; 

fiskaluri; samTavrobo danaxarjebi; monetaruli; sainvesticio; finansuri; sakuTrebis uflebebi; 

korufcia da samuSao Zala.

2014 wlis ekonomikuri Tavisuflebis indeqsma 178 qveyana moicva, maT Soris: evropa 43 qveyana; aziisa 

1  http://www.economy.ge/uploads/ek_ciprebshi/reitingebi/reitingebi_geo/Doing_Business_2015_geo_1.pdf
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da wynari okeanis auzis 42 qveyana; CrdiloeT amerikis 3 qveyana; samxreTi da centraluri amerikis 29 

qveyana; axlo aRmosavleTi da Crdilo afrikis 15 qveyana da afrikis 46 qveyana. 

diagrama 1: saqarTvelos pozicia ekonomikuri Tavisuflebis indeqsi 1996-2014 wlebSi1

dadebiTi tendenciiT xasiaTdeba qveynis saerTo reitingi. am mxriv unda gamovyoT maCvenebelTa ori 

jgufi – dabali da maRali maCveneblebi. am ukanasknelSi unda vigulisxmoT korufcia da sakuTrebiTi 

uflebebi, rac ZiriTadad ganxorcielda administrirebis gaumjobesebis xarjze, kerZod, Zalian swrafi 

liberalizaciiT saqarTvelom miaRwia ramdenime maCveneblis mixedviT Zalian karg Sedegebs, ramac sab-

oloo jamSi ganapiroba sakmaod maRali maCvenebeli, kerZod, 22-e adgili msoflioSi da me-12 evropaSi 

saSualo quliT 72.6 aRemateba 5.5 quliT evropis regionis  saSualo qulas (67.1). yovelive amis gaTval-

iswinebiT saqarTvelo aRmoCnda umetesad Tavisufal qveyanaTa jgufSi

cxrili: 2: ekonomikuri Tavisuflebis indeqsi da misi Semadgeneli komponentebis Haritage 
Founda  on-is mixedviT2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ekonomikuri Tavisuflebis indeqsi 69.2 69.7 70.4 70.4 69.4 72.2 72.6

biznesis Tavisufleba 85.0 85.0 87.9 87.3 86.9 90.6 87.8

savaWro Tavisufleba 71.0 80.6 89.1 89.2 89.2 89.2 88.6

fiskaluri Tavisufleba 90.7 86.8 89.1 87.5 87.8 88.2 87.3

saxelmwifo xarjebi 81.3 74.6 65.0 60.3 55.8 68.9 69.7

monetaruli Tavisufleba 71.4 70.9 70.2 76.7 74.2 72.6 78.4

sainvesticio Tavisufleba 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 75.0 80.0

finansuri Tavisufleba 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

sakuTrebis ufleba 35.0 35.0 40.0 40.0 40.0 45.0 40.0

korufciisgan Tavisufleba 28.0 34.0 39.0 41.0 38.0 41.0 42.8

Sromis Tavisufleba 100.0 99.4 93.7 92.1 92.1 91.1 91.2

arsebobs ori msxvili organizacia, romlebic msoflioSi qveynebis konkurentunarianobis analizs 

axorcieleben. es aris marTvis saerTaSoriso instituti IMD da msoflio ekonomikuri forumi (World Eco-
nomic Forum). TiToeuli es organizacia yovelwliurad gamoscems angariSs (World Compe   veness Yearbook  
da Global Compe   veness Report), romelic msoflioSi mimdinare tendenciebsa da konkurentunarianobas 

eZRvneba. isini msoflio tendenciebisa da benCmarkingis analizisTvis aucilebel monacemebs iZlevian.

Oorive angariSSi saxelmwifos konkurentunarianobis Sefasebis rTuli meTodologia gamoiyeneba, sa-

1  saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro

2  http://www.heritage.org/index/visualize
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dac ganixileba faqtorebis farTo speqtris erToblioba, romelic msoflio doneze qveynis warmatebas 

gansazRvravs da misi mosaxleobis cxovrebis maRal dones uzrunvelhyofs.

msoflio konkurentunarianobis indeqsi (GCI), romelsac gansazRvravs msoflio ekonomikuri forumi, 

zomavs makroekonomikuri garemos xarisxs, qveynis sajaro institutebis mdgomareobas da teqnolo-

giuri mzaobis dones. reitingi eyrdnoba sajarod xelmisawvdom (statistikur) monacemebsa (msoflio 

banki, saerTaSoriso savaluto fondi) da msoflio ekonomikuri forumis aRmasrulebel pirTa mier 

Catarebuli kvlevebis Sedegebs. aRniSnuli yovelwliuri kvleva xorcieldeba partniori institutebis 

xelSewyobiT (samecniero institutebi da biznes-organizaciebi). GCI axdens im faqtorebis analizs, 

romlebic mniSvnelovan rols asruleben qveyanaSi biznes-klimatis SeqmnisaTvis da mniSvnelovania 

mwarmoeblurobisa da konkurentunarianobis TvalsazrisiT ganixilavs qveynis Zlier da sust mxareebs, 

axdens prioritetebis identificirebas politikuri reformebis ganxorcielebis xelSewyobisaTvis.

qveynebis ekonomikis konkurentuli ganviTarebis stadiebi (etapebi) ganisazRvreba ori kriteriumis 

mixedviT. pirveli kriteriumi es aris qveynis mSp-s done mosaxleobis erT sulze, valutis sabazro kur-

sis gaTvaliswinebiT, xolo meore - qveynis ganviTarebis damokidebuleba ZiriTad faqtorebze. pirveli 

kriteriumis mixedviT gamoyofen sam stadias (etaps):

• stadia pirveli: faqtorebze orientirebuli 2.000 aSS dolari; pirveli stadiidan meore 

stadiaze gardamavali periodi: 2.000-3.000 aSS dolari;

• stadia meore: efeqtianobaze orientirebuli 3.000-9.000 aSS dolari; meore stadiidan mesame 

stadiaze gardamavali periodi: 9.000-17.000 aSS dolari;

• stadia mesame: inovaciebze orientirebuli 17.000 aSS dolari.

meore kriteriumis mixedviT, izomeba qveynis ganviTarebis damokidebuleba ZiriTad faqtorebze. 

amiT miaxloebiT gaiangariSeba is, Tu qveynis eqsportSi ra wili modis nedleulze. im SemTxvevaSi, Tu 

eqsportSi sanedleulo produqcia 70%-ze metia, es imas niSnavs, rom qveynis ekonomika imyofeba ganvi-

Tarebis iseT stadiaze, sadac ekonomikis zrda uzrunvelyofilia ZiriTadad sabazo faqtorebiT. xolo 

is qveynebi, romelTa ekonomika am stadiebs Soris imyofeba, iTvleba „gardamavali ekonomikis“ qveynebad. 

Cveulebriv, gardamavali qveynebisTvis ganviTarebis mdgenelTa xvedriTi wili TandaTan icvleba da 

xdeba ganviTarebis erTi stadiidan meoreSi narnari gadasvla. xolo, im SemTxvevaSi, Tu es ase ar xdeba, 

maSin konkurentunarianobis globaluri indeqsi TandaTanobiT „sjis“ im qveynebs, romlebic mzad ar 

arian ekonomikis ganviTarebis Semdgom stadiaze gadasavlisaTvis.

msoflios konkurentunarianobis indeqssis mdgenelebi dajgufebulia sam subindeqsSi, romelTagan 

TiToeuli mniSvnelovania mxolod ekonomikis ganviTarebis gansazRvrul etapze. ase magaliTad, sabazo 

moTxovnebis subindeqsi Sedgeba mdgenelebisgan, romlebic gadamwyvetia im qveynebisTvis, sadac ekonomi-
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kuri ganviTareba damokidebulia sabazo faqtorebze (bunebrivi resursebi da samuSao Zala); efeqtianobis 

gamaZliereblebis subindeqsi Sedgeba im mdgenelebisgan (mwarmoebluri kapitaldabandebebi), romlebic 

SedarebiT mniSvnelovania qveynebisTvis, sadac ekonomikuri ganviTareba damokidebulia efeqtianobis 

amaRlebaze. inovaciebisa da ganviTarebis faqtorebis subindeqsi moicavs im mdgenelebs, romlebic 

mniSvnelovania qveynebisTvis, sadac ekonomikuri zrda damokidebulia gonebriv, SemoqmedebiT Sromaze 

da inovaciebze. 

globalizaciis pirobebSi erovnuli ekonomikis konkurentunarianobis kvleva saSualebas mogvcems 

ganvaviTaroT Teoriuli Sexedulebebi qveyanaTaSoris konkurenciis Taviseburebebze da davafuZnoT 

saqarTvelos erovnuli ekonomikis konkurentunarianobis zrdisa da globaluri konkurentuli upi-

ratesobis realizaciis mimarTulebebi.

saqarTvelosaTvis konkurentunarianobis analizi IMD-s saerTaSoriso kvlevebisa da msoflio 

ekonomikuri forumis CarCoebSi pirvelad _ 1993 wels Catarda. es iyo kvleva, romelic eZRvneboda gar-

damavali ekonomikis qveynebs. saqarTvelo globaluri konkurenciis mxriv, msoflios 144 qveyanas Soris 

69 - e adgilzea - aseTia msoflio ekonomikuri forumis 2014-2015 wlis angariSis Sedegebi, imyofeba ra 

efeqtianobis mamoZravebeli qveynebis siaSi (2011-2012 wlebSi pirvelidan meore safexurze gardamavali 

qveynebis siaSi imyofeboda). 2014-2015 wlebSi saqarTvelos mdgomareoba 2013-14 wlebTan SedarebiT: 

ZiriTadi moTxovnebi 48-e adgili, 4.9 qula (gaumjobesda 9 safexuriT), efeqtianobis gamaZlierebeli 

79-e adgili, 3.9 qula (gaumjobesda 7 safexuriT), inovaciisa da ganviTarebis faqtori 118-e adgili, 3.1 

qula (gaumjobesda 4 safexuriT).

diagrama: saqarTvelos pozicia msoflios konkurentunarianobis indeqsis mixedviT1

Tumca, msoflio ekonomikuri forumis globaluri konkurenciis indeqsisTvis mniSvnelovani 

calkeuli aspeqtebis mixedviT, saqarTvelos gacilebiT ukeTesi qulebi aqvs: magaliTad, igi msoflioSi 

biznesis keTebis siadvilis mixedviT me-15, xolo ekonomikuri Tavisuflebis mxriv – 22-e, evropaSi ki 

me-12 adgilzea - „metwilad Tavisufal” kategoriaSi.

qveynisTvis am gansxvavebebs iwvevs Tavad indeqsebis specifika. pirvel or SemTxvevaSi aqcenti keTdeba 

liberalizaciaze - biznesisTvis xelsayrel garemoze, da zogadad, ekonomikur Tavisuflebaze. glo-

baluri konkurenciis indeqsi ki aqcents am faqtorebis garda, efeqtiani mmarTvelobisTvis aucilebel 

institutebzec akeTebs.

msoflio ekonomikuri forumis angariSi miuTiTebs, rom liberalizacia da biznesisTvis xelsayreli 

garemos Seqmna qveynis konkurentunarianobis amaRlebisTvis aucilebeli, magram arasakmarisi pirobaa. 

amis mizezia Zveli, antisabazro institutebi, romelTa demontaJic aucilebelia da maT nacvlad saWiroa 

axali, efeqtiani mmarTvelobisTvis xelsayreli institutebis Seiqmna.

1  http://economy.ge/ge/economic-data/rankings-of-georgia
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xelisuflebis mier ekonomikuri reformebi mimarTuli unda iyo konkurentunarianobis maCveneblebis 

gaumjobesebaze. infrastruqturis ganviTareba saqarTvelos ekonomikisaTvis warmoadgens erT-erT mTa-

var amocanas, romelzec unda dafuZndes yvela sxva ekonomikuri RonisZiebebidan miRweuli warmatebebi. 

infrastruqtura warmoadgens baziss, romelic gamoiwvevs qveynis ekonomikuri mimzidvelobis amaRlebas, 

saqarTvelos ukeTes Sida, regionul da saerTaSoriso integracias, sacxovrebeli da sainvesticio 

garemos gaumjobesebas. Tanamedrove moTxovnebis Sesabamisi infrastruqtura qveynis prioritetuli 

dargebis   energetika, soflis meurneoba, turizmi,  mrewveloba ganviTarebisa da konkurentunarianobis 

zrdis saSualebaa.

moklevadian periodSi, imisTvis rom moxdes umuSevrobis swrafi Semcireba da ganxorcieldes ekonomi-

kis stimulireba saxelmwifom unda ganaxorcielos mniSvnelovani proeqtebi, romelic gaiTvaliswinebs 

Sromis bazris koniuqturas. sabiujeto saxsrebis xarjviT  infrastruqturul proeqtebSi, erTis mxriv 

kerZo seqtors gauumjobesdeba garemo ekonomikuri saqmianobisaTvis da meores mxriv, Seqmnis samuSao 

adgilebs. aseve, rac aranakleb mniSvnelovania, saxelmwifo saxrsebis ekonomikaSi investirebiT, mox-

deba bazarze  moTxovnis stimulireba, rac bunebrivad gaaCens axal biznes SesaZleblobebs da Seqmnis 

damatebiTi kerZo investiciebis mozidvis SesaZleblobas.

am RonisZiebebis konceptualizacia SesaZlebelia erTian saxelmwifo programaSi, romelic orien-

tirebuli iqneba  konkurentunarianobis mudmiv zrdaze. amave programis farglebSi mizanSewonilia 

yovelwliurad damuSavdes konkurentunarianobis angariSi da samoqmedo gegma, raSic didi roli eko-

nomikis saministros ekisreba. 
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GEORGIA IN INTERNATIONAL RATINGS AND INDEXES
Giorgi Kharshiladze 

PhD student of St. Andrew the First-Called Georgian University 

Summary
Nowadays, world countries ratings have a great importance. According to this, world leading organizations, 

such as World Bank, Heritage foundation, Fraser institute annually publishes world countries rating, which are com-
posed of several indicators. In this article is discussed the place of Georgia in three main world’s indicators: Indicator 
of Economic Freedom, the Global Competitiveness Index and the United Nations “doing business” index. The articles 
analyzes the shortcomings and delays, that the government should consider in order to improve country’s future rankings, 
which will be guarantee that it will be relatively improve Foreign Direct Investments, which in turn guarantee economic 
growth and reducing unemployment.
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გარ და მა ვა ლი ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში ქვე ყა ნა ში წარ მო შო ბი ლი მრა ვა ლი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
პრობ ლე მა დღის წეს რიგ ში აყ ენ ებს მა თი გა დაწყვე ტის თვის ყვე ლა ზე მოქ ნი ლი და ეფ ექ ტი ანი გზე ბის 
ძი ებ ას. სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის ტრან სფორ მი რე ბის პრო ცეს ში გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძ ენს, 
ერ თი მხრივ, ბაზ რის, რო გორც ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის, უპ ირ ატ ეს ობ ათა მაქ სი მა ლუ რი გა მოვ ლე ნა და 
სა ბაზ რო ინ სტი ტუ ტე ბი სა და მე ქა ნიზ მე ბის ფორ მი რე ბა-ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის თვის ხელ შეწყო ბა, ხო ლო 
მე ორე მხრივ, ეკ ონ ომ იკ ის სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი რე გუ ლი რე ბის ეკ ონ ომ იკ ურ ად მი ზან შე წო ნი ლი მას შტა-
ბე ბით გან ხორ ცი ელ ება იმ ფორ მე ბის, მე თო დე ბი სა და ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით, რომ ლე ბიც გან-
ვი თა რე ბის მო ცე მულ ეტ აპ ზე ყვე ლა ზე მე ტად მი ეს ად აგ ება ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლი ზა ცი ისა და 
რე ალ ური ზრდის მოთხოვ ნებს. 

ფი ნან სურ სექ ტორ ში ყვე ლა ზე მე ტად გან ვი თა რე ბუ ლია  სა ბან კო სექ ტო რი, სა დაც ხორ ცი ელ დე ბა 
მრა ვა ლი ინ ოვ აცია. მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში მიმ დი ნა რე გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცეს მა, რაც ფი ნან სუ რი 
ტექ ნო ლო გი ებ ის სირ თუ ლის ზრდის პა რა ლე ლუ რად მიმ დი ნა რე ობს, ბან კე ბის საქ მი ან ობა სულ უფ რო 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი და რთუ ლი გა ხა და. შე დე გად, სა ბან კო სის ტე მა ში სულ უფ რო მეტ ყუ რადღე ბას უთ-
მო ბენ რის კე ბის მარ თვას. სა ბან კო პრაქ ტი კა ში რის კი არ ის გარ კვე ული შემ თხვე ვე ბის დად გო მი სას ბან-
კის თვის ზა რა ლის მი ღე ბის სა შიშ რო ება. იმ ბან კებ ში, სა დაც ეფ ექ ტუ რად ხდე ბა რის კე ბის მარ თვა, დი დი 
ალ ბა თო ბით სწო რა დაა ორ გა ნი ზე ბუ ლი რის კე ბის მარ თვა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი ერ თე ულ ებ ის საქ მი ან ობა.

რაც შე ეხ ება რის კე ბის დაზღვე ვის მსოფ ლი ოში აღი არ ებ ულ და და ნერ გილ პრაქ ტი კას, რო დე საც 
ბან კე ბი თვი ანთ რის კებს აზღვე ვენ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ში და დამ დგა რი რის კის დროს უშ ულ ოდ სა-
დაზ ვე ვო კომ პა ნია გა მო დის პა სუ ხის მგებ ლის როლ ში, სა ქარ თვე ლო ში მსგავ სი პრაქ ტი კა ფაქ ტობ რი ვად 
არ არ სე ბობს, უფ რო ზუს ტად კი ჯე რაც ჩა ნა სა ხის სტა დი აშია. ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვის წი ლი 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კის 2012 წლის ან გა რი შით 0.5%-ს შე ად გენს [8, გვ. 89]

სა ბან კო რის კი არ ის სა ბან კო საქ მი ან ობ ის სი ტუ აცი ური მა ხა სი ათ ებ ელი, რო მე ლიც გვიჩ ვე ნებს შე დე-
გის გა ნუ საზღვრე ლო ბას და ახ ასი ათ ებს მო სა ლოდ ნე ლი დან რე ალ ური შე დე გის უარ ყო ფი თი გა დახ რის 
ალ ბა თო ბას [23. გვ. 27]. ამ გან მარ ტე ბის ქვეშ ძი რი თა დად იგ ულ ის ხმე ბა მო მა ვალ ში მო სა ლოდ ნე ლი შე-
დე გის მკა ფი ოდ დად გე ნის შე უძ ლებ ლო ბა, რის შე დე გა დაც შე საძ ლოა სა ბან კო და წე სე ბუ ლე ბამ იმ აზე 
უარ ყო ფი თი შე დე გი მი იღ ოს, ვიდ რე ეს მას აქ ვს გან საზღვრუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე უნ და 
ვი ვა რა უდ ოთ, რომ სა ბან კო და წე სე ბუ ლე ბებს წი ნას წარ აქ ვთ შე მუ შა ვე ბუ ლი მი საღ წე ვი გეგ მე ბი (სცე ნა-
რი), რომ ლის მი უღ წევ ლო ბაც მათ თვის ნიშ ნავს ფი ნან სურ რის კს. შე სა ბა მი სად, სა ბან კო და წე სე ბუ ლე ბე ბი 
ცდი ლო ბენ გან საზღვრონ ე.წ. სა ბან კო რის კე ბი და მარ თონ ის ინი ის ეთ ნა ირ ად, რომ უარ ყო ფი თი გა დახ-
რის შემ თხვე ვა ში რე აგ ირ ებ ის გზით მო ახ დი ნონ რის კე ბის მი ნი მი ზე ბა. სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის 
მიდ გო მით, რის კზე წას ვლა თა ვის თა ვად ნე გა ტი ური ნა ბი ჯი არ არ ის და იგი შე იძ ლე ბა და კავ ში რე ბუ ლი 
იყ ოს და მა ტე ბი თი მო გე ბის მი ღე ბას თან. ვი ნა იდ ან რის კე ბის იგ ნო რი რე ბა შე უძ ლე ბე ლია, კო მერ ცი ული 

fi nan su ri ris ke bis dazRve vis 
ten den ci ebi sa qar Tve lo Si

sa qar Tve los ek on om ik is sa baz-

ro ur Ti er To beb ze ga das vla rTu li 

da mra val wax na go va ni pro ce sia, rac 

mWid ro daa da kav Si re bu li sa baz ro 

me qa niz me bis for mi re ba-am oq me de ba sa 

da ma Ti ef eq ti an ad ga mo ye ne bis auc-

il eb lo bas Tan. 
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ბან კე ბის უმ თავ რეს ამ ოც ან ას წარ მო ად გენს რის კე ბის შემ ცი რე ბა. მას ში იგ ულ ის ხმე ბა ოპ ტი მა ლუ რი თა-
ნა ფარ დო ბის დაც ვა ერ თის მხრივ კრე დი ტებს, დე პო ზი ტებს, სხვა ვალ დე ბუ ლე ბებ სა და მე ორ ეს მხრივ 
სა კუ თარ კა პი ტალს შო რის [1. გვ. 287-288).

სა ბან კო რის კე ბი სამ ძი რი თად კა ტე გო რი აში ერ თი ან დე ბი ან: საკ რე დი ტო რის კე ბი, სა ბაზ რო რის კე ბი 
და ოპ ერ აცი ული რის კე ბი.

საკ რე დი ტო რის კი არ ის ბან კის კლი ენ ტე ბის მი ერ საკ რე დი ტო ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის ან გა კოტ რე ბის შე დე გად გა მოწ ვე ული და ნა კარ გე ბის 
რის კი. საკ რე დი ტო რის კი ბან კს შე იძ ლე ბა წარ მო ეშ ვას თა ვის კლი ენ ტებ თან (დე ბი ტო რე ბი) სხვა დას ხვა 
საქ მი ან ობ იდ ან, რო გო რი ცაა კრე დი ტე ბის გა ცე მა, სა ხა ზი ნო და სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობა, ვაჭ რო ბის 
და ფი ნან სე ბა და სხვ.

სა ოპ ერ აციო რის კებს გა ნე კუთ ვნე ბა და ნა კარ გის ან სან ქცი ის რის კი, რაც გა მოწ ვე ულია პრო ცე დუ-
რე ბი სა და ში და სის ტე მის შე უს აბ ამ ობ ით ან გა უმ არ თა ობ ით, ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მა ში შე საძ ლო 
ჩა ვარ დნე ბით, ად ამი ან ის მი ერ დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბით ან სხვა გა რე მო ებ ებ ით.

სა ბაზ რო რის კებს გა ნე კუთ ვნე ბა ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის (ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის) სა ბაზ რო ფა სე-
ბის და უცხო ური ვა ლუ ტის კურ სე ბის ცვლი ლე ბით, მერ ყე ობ ით და სა ბაზ რო კო ნი უნ ქტუ რის ნე ბის მი ერი 
სხვა ცვლი ლე ბით გა მოწ ვე ული რის კე ბი. სა ბაზ რო რის კი მო იც ავს საპ რო ცენ ტო, სა ფონ დო, სა ვა ლუ ტო 
და სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ებ ის რის კებს. სა ბაზ რო რის კი შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას ბან კის მი ერ გან ხორ ცი ელ-
ებ ულ სხვა დას ხვა სა ხის საქ მი ან ობ ის გან (ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ება, სხვა კომ პა ნი ათა კა პი ტალ ში 
წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ობა, სეს ხე ბის გა ცე მა და სხვ.)

სა ვა ლუ ტო რის კი არ ის უცხო ური ვა ლუ ტის გაც ვლი თი კურ სის ცვლი ლე ბით გა მოწ ვე ული ბან კის 
უცხო ურ ვა ლუ ტა ში ფორ მი რე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის გა უფ ას ურ ებ ის რის კი. საპ რო ცენ ტო რის კი არ ის პო ტენ-
ცი ური ზა რა ლი, რო მე ლიც გა მოწ ვე ულია სა ბაზ რო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ში ცვლი ლე ბის შე დე გად.

ბან კე ბის რის კი მათ მარ ჟა საც ეხ ება (მარ ჟა არ ის სხვა ობა ბან კის მი ერ გა ცე მუ ლი კრე დი ტე ბის საპ-
რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ სა და ან აბ რებ ზე გა ცე მულ პრო ცენ ტს შო რის). საპ რო ცენ ტო რის კი იმ ის სა შიშ რო-
ებაა, რომ შემ ცირ დე ბა მო გე ბის მომ ტა ნი აქ ტი ვე ბის შე მო სავ ლი ან ობა, ან მნიშ ვნე ლოვ ნად მო იმ ატ ებს 
პრო ცენ ტე ბის გა ცე მა ზე გა წე ული ხარ ჯე ბი და თა ნაც შემ ცირ დე ბა ბან კის შე მო სავ ლებ სა და ხარ ჯებს 
შო რის სხვა ობა, ე.ი. წმინ და მო გე ბა. ბო ლო წლებ ში ბან კებ მა მი აგ ნეს საპ რო ცენ ტო რის კის შემ ცი რე ბის 
ხერ ხებს,  მაგ რამ მი სი მთლი ან ად გა მო რიცხვა შე უძ ლე ბე ლია.

ლიკ ვი დო ბის რის კი - არ ის ბან კის რის კი, გა ის ტუმ როს ვალ დე ბუ ლე ბე ბი დათ ქმულ ვა და ში.  ლიკ ვი-
დო ბის რის კი შე იძ ლე ბა შემ დეგ კა ტე გო რი ებ ად და იყ ოს:

ა) სა ბაზ რო ლიკ ვი დო ბის რის კი, კერ ძოდ რის კი იმ ისა, რომ სუს ტი სა ბაზ რო ლიკ ვი დო ბის მდგო მა-
რე ობ ის ან ბა ზარ ზე შექ მნი ლი პრობ ლე მე ბის გა მო ბან კმა ვერ უზ რუნ ველ ყოს გარ კვე ული პო ზი ცი ებ ის 
და ბა ლან სე ბა სა ბაზ რო ფა სე ბით.

ბ) და ფი ნან სე ბის ლიკ ვი დო ბის რის კი, კერ ძოდ რის კი იმ ისა, რომ ბან კმა ვერ უზ რუნ ველ ყოს აქ ტი ვე ბის 
ფუ ლად ფორ მა ში გა დაყ ვა ნა ან სახ სრე ბის მო ზიდ ვა სხვა წყა რო ებ იდ ან.

ლიკ ვი დო ბის რის კი ბან კს შე იძ ლე ბა წარ მო ეშ ვას თა ვის კლი ენ ტებ თან სხვა დას ხვა საქ მი ან ობ იდ ან, 
რო გო რი ცაა: კრე დი ტე ბის გა ცე მა, სა ხა ზი ნო და სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობა და სხვა. ლიკ ვი დო ბის რის-
კის მარ თვა უკ იდ ურ ეს ად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ლიკ ვი დო ბის პრობ ლე მე ბი 
შე იძ ლე ბა და მან გრე ვე ლი იყ ოს არა მარ ტო ბან კის თვის, არ ამ ედ მთლი ან ად სა ბან კო სექ ტო რის თვის [4]. 

სა ბან კო რის კე ბის რე გუ ლი რე ბა მე თო დე ბის ერ თობ ლი ობაა, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია რის კის გან 
ბან კის დაც ვის კენ. ფი ნან სე ბის გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში იზ რდე ბა სა ერ თა შო რი სო რე გუ ლი რე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბა, რომ ლის მთა ვარ ამ ოც ან ას წარ მო ად გენს მსოფ ლიო სა ფი ნან სო სის ტე მის მყა რი გან ვი თა-
რე ბის ხელ შეწყო ბა. ბო ლო ათ წლე ულ ის გან მავ ლო ბა ში იც ვლე ბა სა ბან კო რე გუ ლი რე ბი სად მი და ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბი სად მი ტრა დი ცი ული მიდ გო მა. სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნო ები სულ უფ რო ნაკ ლებ 
ყუ რადღე ბას უთ მო ბენ სა ბან კო კა ნონ მდებ ლო ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გს და გა და დი ან რის კე ბის 
მარ თვის პრო ცე სის მო ნი ტო რინ გზე, რო მელ საც თა ვად ახ ორ ცი ელ ებ ენ. მე ორე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სი ახ ლეა 
ინ ფორ მა ცი ის სა ჯა რო ობ ის ად მი მოთხოვ ნე ბის გამ კაც რე ბა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია აღ ნიშ ნუ ლი მო ნი-
ტო რინ გის ფუნ ქცი ებ ის სა ზო გა დო ებ აზე გა და ტა ნის კენ [2, გვ. 27-32].

სა ბან კო სის ტე მის რის კე ბის რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი საკ მა ოდ მრვალ ფე რო ვა ნია და რო გორც 
წე სი კომ პლექ სუ რად მოქ მე დე ბენ, ანუ ავ სე ბენ ერ თმა ნეთს. სა ბან კო სის ტე მის დო ნე ზე ძი რი თად მა რე-
გუ ლი რებ ლებს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ები (ჩვე ულ ებ რივ ცენ ტრა ლუ რი ბან კის სა ხით) და თვით რე გუ ლი-
რე ბა დი ორ გა ნო ები (კო მერ ცი ული ბან კე ბის რის კე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რე ბი) წარ მო ად გე ნენ. თუმ ცა, 
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ბო ლო პე რი ოდ ში ბევ რი ქვეყ ნის სა ბან კო სექ ტო რის მი ერ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა გა და ტა ნი ლია 
სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ბა ზე ლის კო მი ტე ტის (The Basel Committee on Banking Supervision) მი ერ 
შე მო თა ვა ზე ბულ რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მებ ზე, რომ ლის იმ პლე მენ ტა ცი აც ჯერ ქვეყ ნის ცენ ტრა ლუ რი 
ბან კის მი ერ იწყე ბა, ხო ლო შემ დეგ მის შეს რუ ლე ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა კო მერ ცი ულ ბან კებს ეკ ის რე ბათ.

სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ბა ზე ლის კო მი ტე ტი არ ის ფო რუ მი სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა კითხებ ში 
რე გუ ლა რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბი სათ ვის. მი სი მი ზა ნია მსოფ ლიო მას შტა ბით გა აძ ლი ერ ოს ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბის სა კითხე ბი და სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ხა რის ხი. კო მი ტე ტის წევ რია მსოფ ლი ოს 27 ქვე ყა ნა. 
კო მი ტე ტის ამ ოც ანაა ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის ერ ოვ ნუ ლი სა ზე დამ ხედ ვე ლო სა კითხე ბის, მიდ გო მე ბის 
და ტექ ნი კის შე მუ შა ვე ბა, რა თა ხე ლი შე უწყოს პრობ ლე მა თა სა ერ თო გა გე ბას. კო მი ტე ტი სა ყო ველ თაო 
გა მო ყე ნე ბი სათ ვის ამ უშ ავ ებს გა იდ ლა ინ ებ სა და სა ზე დამ ხედ ვე ლო სტან დარ ტებს. 

სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ბა ზე ლის კო მი ტე ტი კო მი ტე ტი ყვე ლა ზე მე ტად ცნო ბი ლია კა პი ტა ლის 
ად ეკ ვა ტუ რო ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით, ეფ ექ ტი ანი სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ფუნ და მენ-
ტუ რი პრინ ცი პე ბით და ტრან სსა საზღვრო სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა ერ თა შო რი სო შე თან ხმე ბით. 
კონ ტაქ ტე ბის კი დევ უფ რო გან მტკი ცე ბი სათ ვის ყო ველ ორ წე ლი წად ში ერ თხელ იმ არ თე ბა სა ბან კო ხელ-
მძღვა ნე ლე ბის სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია (ICBS). სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ბა ზე ლის კო მი ტე ტი 
კო მი ტე ტის სამ დივ ნო გან თავ სე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის ბან კში ბა ზელ ში (შვე იც არია). 
კო მი ტეტ ში მო მუ შა ვე ექ სპერ ტე ბი სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ აძ ლე ვენ რჩე ვებს ნე ბის მი ერი ქვეყ ნის ცენ ტრა ლურ 
ბან კებს სა ზე დამ ხედ ვე ლო სა კითხებ ში.

“ბა ზე ლი II”, რო მე ლიც წარ მო ად გენს სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ბა ზე ლის კო მი ტე ტის რე კო მენ და ცი-
ებს, 2004 წლის ივ ნის ში გა მოქ ვეყ ნდა და მას შემ დეგ ბევ რმა ქვე ყა ნამ და იწყო სა კუ თა რი სა ბან კო ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბის რე გუ ლი რე ბის ამ ახ ალ პრინ ცი პებ ზე გა დას ვლა. ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ინ სტი ტუ ტის 
მო ნა ცე მე ბით, 2015 წლამ დე და ახ ლო ებ ით, 95 ქვეყ ნის რე გუ ლა ტო რი ამა თუ იმ ფორ მით გა ნა ხორ ცი ელ-
ებს “ბა ზე ლი II”-ს რე კო მენ და ცი ებს. სა ქარ თვე ლო ში მი სი და ნერ გვა 2011 წლი სათ ვი საა და გეგ მი ლი [4].

„ბა ზე ლი II“ ით ვა ლის წი ნებს, რო გორც საკ რე დი ტო და სა ბაზ რო, ისე სა ოპ ერ აციო რის კებ საც. სა ბან კო 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ბა ზე ლის კო მი ტეტ მა შე იმ უშ ავა სა ოპ ერ აციო რის კის შემ თხვე ვე ბის კა ტე გო რი ები, 
რო მელ თა დად გო მა საც შე საძ ლოა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზა რა ლი მოჰ ყვეს [17]:
 ში და მა ქი ნა ცი ები –– მა გა ლი თად: ტრან ზაქ ცი ის შეც დო მით გა ტა რე ბა, თა ნამ შრო მელ თა მი ერ 

ჩა დე ნი ლი ქურ დო ბა, თაღ ლი თო ბა, მით ვი სე ბა, გა მო ძალ ვა, ქრთა მის აღ ება და სხვა
 გა რე მა ქი ნა ცი ები –– მა გა ლი თად: გა რე შე პი რე ბის მი ერ ჩა დე ნი ლი ქურ დო ბა, თაღ ლი თო ბა, ყა-

ჩა ღო ბა, გა ყალ ბე ბა (ფუ ლის, ჩე კე ბის, დო კუ მენ ტე ბის), „ჰა კე რო ბა“ და სხვა;
 თა ნამ შრო მელ თა ქცე ვა და უს აფ რთხო სა მუ შაო გა რე მო –– მა გა ლი თად: თა ნამ შრო მელ თა მხრი დან 

კომ პენ სა ცი ებ ის მოთხოვ ნა მო რა ლუ რი ან ფი ზი კუ რი ზი ან ისა და დის კრი მი ნა ცი ის ათ ვის, თა ნამ შრო მელ-
თა ორ გა ნი ზე ბუ ლი გა ფიც ვე ბი და სხვა;
 ბიზ ნე სის, პრო დუქ ტე ბის და კლი ენ ტთა ქცე ვე ბი - მა გა ლი თად: ფი დუ ცი არ ული (ნდო ბი თი) შე-

თან ხმე ბის დარ ღვე ვა, კლი ენ ტის კონ ფი დენ ცი ალ ური ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟღავ ნე ბა, უთ ან ხმო ება სა კონ-
სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ას თან და კავ ში რე ბით, ლი მი ტე ბის გა და ჭარ ბე ბა, ფუ ლის გა თეთ რე ბა.
 მა ტე რი ალ ური აქ ტი ვე ბის და ზი ან ება - მა გა ლი თად: ტე რო რიზ მი, ვან და ლიზ მი, სტი ქი ური უბ ედ-

ურ ებ ები და სხვა;
 საქ მი ან ობ ის შე ფერ ხე ბა და სის ტე მე ბის მოშ ლა - მა გა ლი თად: კომ პი უტ ერ ებ ის და პროგ რა მე ბის 

მწყობ რი დან გა მოს ვლა, შე ფერ ხე ბე ბი სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო სის ტე მებ ში, შე ფერ ხე ბე ბი კო მუ ნა ლურ 
სფე რო ში და სხვა.

„ბა ზე ლი I“-სა გან გან სხვა ვე ბით (სა დაც ყუ რადღე ბა ძი რი თა დად საკ რე დი ტო რის კებ ზეა გა მახ ვი ლე-
ბუ ლი), ბა ზე ლის კო მი ტე ტის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი „ბა ზე ლი II“-ის სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის რე კო მენ-
და ცი ები ით ვა ლის წი ნებს სტან დარ ტე ბი სა და რე გუ ლა ცი ებ ის შექ მნას იმ ის თა ობ აზე, თუ რა მო ცუ ლო ბის 
კა პი ტა ლი უნ და და არ ეზ ერ ვოს სა ფი ნან სო ინ სტი ტუტ მა რის კე ბის შე სამ ცი რებ ლად. „ბა ზე ლი II“ შედ გე ბა 
სა მი ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტი სა გან:

I. მი ნი მა ლუ რი კა პი ტა ლის მოთხოვ ნე ბი (Minimum Capital Requirements). წარ მო ად გენს კა პი ტა ლის 
მი ნი მა ლუ რი მოთხოვ ნე ბის ან გა რიშს კრე დი ტო რუ ლი, სა ბაზ რო და ოპ ერ აცი ული რის კე ბის მი ხედ ვით. 
კა პი ტა ლის აქ ტი ვებ თან და მო კი დე ბუ ლე ბა გაიანგარიშება რე გუ ლი რე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი კა პი ტა ლის 
და რის კით შე წო ნი ლი აქ ტი ვე ბის გა მო ყე ნე ბით. მთე ლი კა პი ტა ლი სა და აქ ტი ვე ბის შე ფარ დე ბა (და მო კი-
დე ბუ ლე ბა) არ უნ და იყ ოს 8% ზე ნაკ ლე ბი [17].

კა პი ტა ლი / საკ რე დი ტო რის კი + სა ბაზ რო რის კი + სა ოპ ერ აციო რის კი ≥ 8 %
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II. ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცე სი (Supervisory Review Process). გა ნი ხი ლე ბა სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, ას ევე რის კე ბის მარ თვის და ან გა რი შე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის პრინ ცი პე ბი სა ბან-
კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ის წი ნა შე. მო იც ავს საკ რე დი ტო რის კთან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს 
(სტრეს-ტეს ტი რე ბა, დე ფოლ ტის გან საზღვრა, სა ოპ ერ აციო და კრე დი ტე ბის კონ ცენ ტრა ცი ის რის კი), 
ტრან სსა საზღვრო კავ ში რე ბის ზრდას და ურ თი ერ თქმე დე ბას, ას ევე დაც ვის გა რან ტი ებს [17].

III. სა ბაზ რო დის ციპ ლი ნა (Market Discipline). ავ სებს კა პი ტა ლის მი ნი მა ლურ მოთხოვ ნებს (I კომ პო-
ნენ ტი) და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცესს (II კომ პო ნენ ტი). კო მი ტე ტი მი ის წრა ფის სა ბაზ რო დის ციპ ლი-
ნის სტი მუ ლი რე ბის კენ ინ ფორ მა ცი ის გახ სნი ლო ბის შე სა ხებ მოთხოვ ნე ბის კომ პლექ სის შე მუ შა ვე ბით, 
რომ ლე ბიც სა შუ ალ ებ ას მის ცემს ბაზ რის მო ნა წი ლე ებს შე აფ ას ონ ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი გა მო ყე ნე ბის 
სფე რო ზე, კა პი ტალ ზე, რის კი ან ობ აზე, რის კის პრო ცე სე ბის შე ფა სე ბა ზე და შე სა ბა მი სად და წე სე ბუ ლე ბის 
კა პი ტა ლის საკ მა რი სო ბა ზე. კო მი ტე ტის აზ რით, ინ ფორ მა ცი ის ას ეთ გახ სნი ლო ბა გან სა კუთ რე ბუ ლად 
აქ ტუ ალ ურია [17].

ბა ზე ლის კო მი ტე ტის რე კო მენ და ცი ებ ის და მსოფ ლი ოში გავ რცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კის მი ხედ ვით, სა-
ბან კო სის ტე მის დო ნე ზე სა ბან კო რის კე ბის რე გუ ლი რე ბის ძი რი თად მე ქა ნიზ მებს წარ მო ად გენს: 

1. ახ ლად შექ მნი ლი ბან კე ბის თვის კა პი ტა ლის მი ნი მა ლუ რი დო ნის და წე სე ბა; 
2. მოთხოვ ნე ბი კა პი ტა ლის სტრუქ ტუ რი სად მი და საკ მა რი სო ბი სად მი; 
3. ში და კონ ტრო ლი სა და რის კე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ისა და საქ მი ან ობ ის ად მი 

მოთხოვ ნე ბი; 
4. ბან კის სა ერ თო რის კე ბი სა და ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის სა ჯა რო ობ ის ად მი 

მოთხოვ ნე ბი; 
5. რის კე ბის რა ოდ ენ ობ რი ვი შე ფა სე ბის მე თო დე ბი სად მი ნორ მა ტი ული მოთხოვ ნე ბი და სხვა. 
კო მერ ცი ული ბან კე ბის დო ნე ზე რის კე ბის მარ თვის გა რე მე ქა ნიზ მე ბის გარ და გა მო იყ ენ ება ში და მე-

ქა ნიზ მე ბიც, რო მელ თაც მი ეკ უთ ვნე ბა რის კე ბის შე ფა სე ბის და მარ თვის ში და მო დე ლე ბი და მე თო დე ბი: 
ლი მი ტი რე ბა, ჰე ჯი რე ბა, ში და კონ ტრო ლი...

სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის მი ერ დად გე ნი ლი წე სე ბის მი ხედ ვით, სა ბან კო სფე როს რე გუ ლი რე-
ბი სათ ვის დად გე ნი ლია რის კის შემ დე გი სა ხე ები: საკ რე დი ტო რის კი (თა ვი III), სა ბაზ რო და საპ რო ცენ ტო 
რის კე ბი (თა ვი IV), ლიკ ვი დო ბის რის კი (თა ვი V), სა ოპ ერ აციო რის კი (თა ვი VI), სა მარ თლებ რი ვი რის კი 
(თა ვი VII), რე პუ ტა ცი ის რის კი (თა ვი VIII), სტრა ტე გი ული რის კი (თა ვი IX) და შე სა ბა მი სო ბის რის კი (თა ვი 
X) [4]. წე სებ ში საკ მა ოდ დე ტა ლუ რად არ ის მო ცე მუ ლი თი თოეული რის კის არ სი და მა თი მარ თვის ინ-
სტრუ მენ ტე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი წე სე ბის შე მუ შა ვე ბას სა ფუძ ვლად უდ ევს ბა ზე ლის ფორ მა ტით სა ერ თა შო რი სო 
ან გა რიშ სწო რე ბის ბან კის (BIS – Bank for International Settlements) ყო ველ წლი ური შეხ ვედ რე ბი, სა ერ თა-
შო რი სო პრაქ ტი კა და კო მერ ცი ულ ბან კებ ში რის კე ბის მარ თვის აუც ილ ებ ლო ბა. წე სე ბი კო მერ ცი ული 
ბან კე ბის მი ერ რის კე ბის ეფ ექ ტი ან ად მარ თვი სა და გა კონ ტრო ლე ბის მიზ ნით შე იქ მნა, რა მაც ხე ლი უნ და 
შე უწყოს ბან კის მე ნეჯ მენ ტს დრო ულ ად აღ მო აჩ ინ ოს შე საძ ლო და ნა კარ გე ბი და მი სი უარ ყო ფი თი გავ-
ლე ნა ბან კის კა პი ტალ ზე. გა მომ დი ნა რე მის მი ერ დად გე ნი ლი წე სე ბი დან, 2008-2009 წლებ ში ერ ოვ ნუ ლი 
ბან კის ან ტიკ რი ზი სულ პო ლი ტი კას ორი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა გა აჩ ნდა: 

 სა ბან კო სექ ტო რის თვის მოკ ლე და სა შუ ალ ოვ ადი ანი ლიკ ვი დუ რი სახ სრე ბის მი წო დე ბა; 
 გაც ვლი თი კურ სის კონ ტრო ლი ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად [15, გვ. 61]. 
რის კე ბის ზუს ტად გან საზღვრის შემ დეგ, კო მერ ცი ულ მა ბან კმა თა ნა მიმ დევ რო ბით უნ და გა ნა ხორ ცი-

ელ ოს მა თი შე ფა სე ბა, მო ნი ტო რინ გი და კონ ტრო ლი. რის კე ბის შე ფა სე ბის მი ზა ნი ის არ ის, რომ ბან კმა 
შეძ ლოს მი სი ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ის ათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი რის კე ბის გა ან გა რი შე ბა, რა თა გა ნი საზღვროს 
რის კე ბის გავ ლე ნა ბან კის კა პი ტალ ზე, რო მე ლიც ამ ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ის ხელ შე საწყო ბად უნ და იქ ნეს შე-
ნარ ჩუ ნე ბუ ლი. ამ ის პა რა ლე ლუ რად ბან კის მი ერ რის კე ბის მო ნი ტო რინ გის ნა წილს უნ და წარ მო ად გენ დეს 
ბან კის მი ერ რის კე ბის შე ფა სე ბა, გან სა კუთ რე ბით ნე ბის მი ერი ის ეთი რის კის, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
და/ან შე უძ ლია გავ ლე ნა იქ ონი ოს ბან კის კა პი ტალ ზე [4].

სა ბან კო რის კე ბის მარ თვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის მი ერ დად გე ნი ლი წე-
სე ბის მი ხედ ვით, კო მერ ცი ული ბან კე ბის რის კე ბის მარ თვა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა მოქ მე დო გეგ მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გან რი გის შე სა ბა მი სად. ამ ას თან და კავ ში რე ბით ბან კმა უნ და გა ატ არ ოს და უყ ოვ ნე-
ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები რის კე ბის მარ თვის მომ ზა დე ბას თან და კავ ში რე ბით, მათ შო რის და ად გი ნოს ბან კის 
ში და მდგო მა რე ობა, რომ ლის შე დე გე ბი გა მო ყე ნე ბულ უნ და იქ ნეს რის კე ბის მარ თვის სა მოქ მე დო გეგ მის 
მო სამ ზა დებ ლად. ბან კმა რის კე ბის მარ თვა უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ოს ეტ აპ ობ რი ვად ან მის გა რე შე [4]. 

„კო მერ ცი ულ ბან კებ ში რის კე ბის მარ თვის თა ობ აზე“ დე ბუ ლე ბის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს სა ბან კო 
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სექ ტორ ში რის კე ბის მარ თვის პრო ცე სი მო იც ავს შემ დეგს: 
1. რის კე ბის დად გე ნა: რის კე ბის დად გე ნის მი ზა ნია ბან კის მი ერ სა ბან კო ოპ ერ აცი ებ ის ათ ვის და მა-

ხა სი ათ ებ სლი ყვე ლა სა ხე ობ ის რის კის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა, რა მაც შე იძ ლე ბა ბან კს ზა რა ლი მო უტ ან ოს; 
2. რის კე ბის შე ფა სე ბა: რის კე ბის შე ფა სე ბა გა მო იყ ენ ება ბან კის რის კის პრო ფი ლის შე სა ფა სებ ლად, 

რა თა მი ღე ბულ იქ ნეს რის კე ბის მარ თვის გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ის შე სა ხებ სრუ ლი სუ რა თი; 
3. მო ნი ტო რინ გი და ლი მი ტე ბი: რის კე ბის ლი მი ტე ბი, რო გორც რის კე ბის მო ნი ტო რინ გის ნა წი ლი, მი-

ნი მუმ შემ დეგ ნა ირ ად უნ და დად გინ დეს: 
 გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნეს ბან კის რის კე ბის მას შტა ბე ბი ან მის გან გა მოწ ვე ული ზა რა ლი სა და 

რის კე ბის მი მართ ბან კის კა პი ტა ლის ამ ტა ნო ბის ზღვრე ბი; 
 გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნეს წარ სუ ლის გა მოც დი ლე ბა ზა რალ თან მი მარ თე ბა ში და ად ამი ან ური 

რე სურ სე ბის უნ არი; 
 ნე ბის მი ერი პო ზი ცი ის და წე სე ბულ ლი მიტ ზე გა და მე ტე ბის შემ თხვე ვა ში ინ ფორ მა ცია უნ და წა რედ-

გი ნოს რის კე ბის მარ თვის სტრუქ ტუ რულ ერ თე ულს, რის კე ბის მარ თვის კო მი ტეტს და სა ჭი რო ებ ის შემ-
თხვე ვა ში დი რექ ტო რატს; 

4. რის კე ბის მარ თვის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მე ბი: რის კე ბის მარ თვის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მა, რო გორც 
რის კე ბის მარ თვის პრო ცე სის ნა წი ლი, მე ნეჯ მენ ტის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მე ბის ნა წი ლია, რო მე ლიც 
რის კე ბის მარ თვის ეფ ექ ტი ან ად გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით, ბან კის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად აუც ილ ებ ლად 
უნ და შე მუ შავ დეს; 

5. რის კე ბის კონ ტრო ლი: ბან კმა უნ და და აწ ეს ოს რის კე ბის კონ ტრო ლი, რა თა მარ თოს კონ კრე ტუ ლი 
რის კი, რად გან მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ნე ბის მი ერი რის კი, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა საფ რთხის წი ნა შე და-
აყ ენ ოს ბან კის არ სე ბო ბა; 

6. აქ ტი ვე ბის და ვა ლე ბუ ლე ბე ბის მარ თვა: საპ რო ცენ ტო, სა ვა ლუ ტო და ლიკ ვი დო ბის რის კე ბის კონ-
ტრო ლი სათ ვის ბან კებ მა უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ონ აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მარ თვა; 

7. სტრეს-ტეს ტე ბის გა მო ყე ნე ბა: რის კე ბის შე ფა სე ბის მო დე ლე ბის სტრეს-ტეს ტე ბის გა მო ყე ნე ბა [4].  
თუ ინ სპექ ტი რე ბის შე დე გად დად გინ დე ბა, რომ ბან კის მი ერ რის კე ბის მარ თვა არ არ ის ად ეკ ვა ტუ რი 

ან ეფ ექ ტი ანი ბან კის გან სა კუთ რე ბუ ლი რის კის პრო ფი ლი სათ ვის, კო მერ ცი ულ ბან კს სა ქარ თვე ლოს ერ-
ოვ ნულ მა ბან კმა უნ და გა უწი ოს ინ ტენ სი ური ან სპე ცი ალ ური ზე დამ ხედ ვე ლო ბა [4]. 

სა ინ ტე რე სოა, რომ სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი კო მერ ცი ული ბან კე ბის უმ ეტ ეს ობა რის კე ბის მარ თვის 
მე თი დო ლო გი ას სა იდ უმ ლოდ ტო ვებს. ზო გი ერთ მათ განს მხო ლოდ რა მო დე ნი მე ზო გა დი მე თო დი აქ ვს 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი დეკ ლა რი რე ბის დო ნე ზე. ამ მხრივ ყვე ლა ზე ინ ფორ მა ცი ული ბან კი „რეს პუბ ლი კას“ 
რის კე ბის მარ თვის მე ქა ნიზ მე ბია. რის კე ბის ეფ ექ ტი ანი და სა იმ ედო მარ თვი სათ ვის ბან კი „რეს პუბ ლი კა“ 
კა ტე გო რი ებ ის მი ხედ ვით შემ დე გი სა ხის რის კე ბის მარ თვას აწ არ მო ებს:

 საკ რე დი ტო რის კი: ბან კის კლი ენ ტე ბი სა და კონ ტრა გენ ტე ბის მი ერ ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შე უს რუ ლებ ლო ბის შე დე გად გა მოწ ვე ული და ნა კარ გის რის კი. საკ რე დი ტო რის კი შე საძ ლოა გა იზ არ დოს 
კონ კრე ტუ ლი კონ ტრა გენ ტის მას შტა ბუ რი დაკ რე დი ტე ბის გა მო, რაც მა ღა ლი კონ ცენ ტრა ცი ის რის კს 
წარ მო ად გენს; 

 სა ბაზ რო რის კი: სა ბაზ რო პრო დუქ ტე ბის ფა სის ცვლი ლე ბით, მერ ყე ობ ითა და კო რე ლა ცი ით გა-
მოწ ვე ული რის კი; 

 სა ოპ ერ აციო რის კი (სა მარ თლებ რი ვი, სა ბუ ღალ ტრო, ეკ ოლ ოგი ური, შე სა ბა მი სო ბი სა და რე პუ-
ტა ცი ის რის კი): და ნა კარ გის ან სან ქცი ის რის კი, რაც გა მოწ ვე ულია პრო ცე დუ რე ბი სა და ში გა სის ტე მის 
შე უს აბ ამ ობ ით ან გა უმ არ თა ობ ით, აგ რეთ ვე, ად ამი ან ის მი ერ დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბით ან სხვა გა რე მო-
ებ ებ ით; 

 სა ინ ვეს ტი ციო პორ ტფე ლის რის კი: ბან კის სა ინ ვეს ტი ციო პორ ტფელ ში კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბის 
მერ ყე ობ ით გა მოწ ვე ული რის კი; 

 სტრუქ ტუ რუ ლი პრო ცენ ტი სა და კონ ვერ ტა ცი ის კურ სის გა ნაკ ვე თის რის კი: ბან კის აქ ტივ თა 
გა უფ ას ურ ებ ის ან და ნა კარ გის რის კი, რაც გა მოწ ვე ულია პრო ცენ ტე ბის ან კონ ვერ ტა ცი ის კურ სის გა-
ნაკ ვე თის ცვლი ლე ბით; 

 ლიკ ვი დუ რო ბის რის კი: და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის რის კი; 
 სტრა ტე გი ული რის კი: სტრა ტე გი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ან შერ ჩე ული სტრა ტე გი ის შე უს რუ ლებ-

ლო ბის რის კი; 
 ბიზ ნე სის რის კი: ხარ ჯე ბის შე მო სა ვალ ზე მე ტო ბით გა მოწ ვე ული ზა რა ლის რის კი. 
რის კე ბის ეფ ექ ტი ანი მარ თვა აუც ილ ებ ლად გუ ლის ხმობს ყვე ლა შე საძ ლო რის კის მარ თვას. აღ ნიშ ნუ ლი 
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მი იღ წე ვა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ბან კში დამ კვიდ რე ბუ ლია სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს, დი რექ ტო რა ტის, ში და 
აუდ იტ ის, გა რე აუდ იტ ისა და თვით რის კე ბის მარ თვის ში და სტრუქ ტუ რე ბის მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა და 
ღია კო მუ ნი კა ცია. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ბან კმა უნ და გან საზღვროს რის კე ბის მარ თვას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი თი თოეული დო ნის სამ სა ხუ რი სათ ვის ზუს ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და პა სუ ხის მგებ ლო ბა. 

ბან კის თვის არ სე ბი თი რის კის ფაქ ტო რე ბი სა ზო გა დოდ ორ ჯგუ ფად შეგ ვიძ ლია დავ ყოთ: ში და და გა რე 
ფაქ ტო რე ბად. რის კე ბის ში და ფაქ ტო რე ბი ბან კე ბის საქ მი ან ობ ის შე დე გად ჩნდე ბა და და მო კი დე ბუ ლია 
მათ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ოპ ერ აცი ებ ის ხა სი ათ ზე, თვით ბან კე ბის მი ერ თა ვი ან თი საქ მი ან ობ ის ყვე ლა მხა-
რის მარ თვა ზე. ას ეთი ფაქ ტო რე ბია, კერ ძოდ:

 ბან კის პა სი ვე ბის, აქ ტი ვე ბი სა და სა კუ თა რი კა პი ტა ლის მეტ ნაკ ლე ბად არა ეფ ექ ტი ანი სტრუქ ტუ რა;
 ბან კის ხელ მძღვა ნე ლო ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი მეტ-ნაკ ლე ბად არა ეფ ექ ტი ანი სტრა ტე გია და პო-

ლი ტი კა, მათ შო რის – რის კე ბის ზო მი სა და ხა რის ხის არ ას წო რი შე ფა სე ბე ბი, მცდა რი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი, 
ოპ ერ აცი ებ ის ჩა ტა რე ბის პი რო ბე ბი სა და ვა დე ბის არ ას წო რად გან საზღვრა, ბან კის და ნა ხარ ჯე ბი სა და 
და ნა კარ გე ბის სა თა ნა დო კონ ტრო ლის უქ ონ ლო ბა და ა.შ.

 ბან კის თა ნამ შრო მელ თა არ ას აკ მა რი სი პრო ფე სი ონ ალ იზ მი;   
 ბან კის სა ინ ფორ მა ციო, ფი ნან სუ რი უს აფ რთხო ებ ის მეტ–ნაკ ლე ბად არ ას აკ მა რი სი უზ რუნ ველ-

ყო ფა;
 ბან კის კომ პი უტ ერ ულ სის ტე მებ ში შე ფერ ხე ბის, დო კუ მენ ტე ბის და კარ გვის, ბუ ღალ ტრულ გა-

ტა რე ბა თა არ ას წო რად და არ ად რო ულ ად გან ხორ ცი ელ ებ ის შე საძ ლებ ლო ბა;
 ბან კის თა ნამ შრო მელ თა მხრი დან თაღ ლი თო ბი სა და ბო როტ მოქ მე დე ბის აღ კვე თის სრუ ლი გა-

რან ტი ის უქ ონ ლო ბა და სხვა.
სა ბან კო რის კე ბის გა რე ფაქ ტო რე ბი (წყა რო ები) ის პო ტენ ცი ური, არ ას ას ურ ვე ლი მოვ ლე ნე ბია, რომ-

ლე ბიც ბან კის გა რეთ არ სე ბულ სივ რცე ში ხდე ბა და მის საქ მი ან ობ აზე არაა და მო კი დე ბუ ლი. ას ეთი 
ფაქ ტო რე ბია:

 პო ლი ტი კუ რი;
 სო ცი ალ ური;
 სა მარ თლებ რი ვი (სა მარ თლებ რი ვი ნორ მე ბის უქ ონ ლო ბა, მა თი გამ კაც რე ბა და დარ ღვე ვა);  
 სა ერ თო ეკ ონ ომ იკ ური და ფი ნან სუ რი;
 კონ კუ რენ ტუ ლი (ფი ნან სუ რი ბაზ რის მო ნა წი ლე თა მხრი დან ზე წო ლა);
 ინ ფორ მა ცი ული (პო ლი ტი კუ რი, ეკ ონ ომ იკ ური,სო ცი ალ ური, კო მერ ცი ული, ტექ ნი კუ რი, ფი ნან-

სუ რი და სხვა ინ ფორ მა ცი ის უქ ონ ლო ბა ან მა თი     უკ მა რი სო ბა);
 სტი ქი ური უბ ედ ურ ებ ები (და უძ ლე ვე ლი ძა ლის მქო ნე არ ას ას იკ ეთო ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნე ბი), აგ-

რეთ ვე: ძარ ცვა, ავ არი ები და ხან ძა რი.
ბან კე ბის დაც ვა რის კის გან.  ბან კე ბი სხვა დას ხვა ხერ ხებს მი მარ თა ვენ რის კე ბის გან თა ვის და სა ცა-

ვად. მათ გან შეგ ვიძ ლია გა მოვ ყოთ - ხა რის ხის მარ თვა, დი ვერ სი ფი კა ცია, დე პო ზი ტე ბის დაზღვე ვა და 
სა კუ თა რი კა პი ტა ლი.    

ხა რის ხის მარ თვა რის კი სა გან დაც ვის ერ თერ თი მე თო დია, რომ ლის დრო საც მე ნე ჯე რე ბი ცდი ლო ბენ 
მა ნამ დე გა დაჭ რან ბან კში წარ მოქ მნი ლი პრობ ლე მე ბი, ვიდ რე ის ინი სე რი ოზ ულ სირ თუ ლე ებს შე უქ მნი ან 
ბან კებს. 

დი ვერ სი ფი კა ცია არ ის რის კის შემ ცი რე ბის მიზ ნით კა პი ტა ლის გა და ნა წი ლე ბა სხვა დას ხვა აქ ტი ვებ-
ში. ბან კე ბი, ჩვე ულ ებ რივ, ცდი ლო ბენ გა მო იყ ენ ონ რის კის შე მამ ცი რე ბე ლი დი ვერ სი ფი კა ცი ის ორი ტი პი 
- პორ ტფე ლუ რი და გე ოგ რა ფი ული. პორ ტფე ლის დი ვერ სი ფი კა ცია ნიშ ნავს ბან კის კრე დი ტე ბი სა და 
დე პო ზი ტე ბის გა ნა წი ლე ბას კლი ენ ტთა ფარ თო წრე ზე. გე ოგ რა ფი ული დი ვერ სი ფი კა ცია ნიშ ნავს, კლი-
ენ ტე ბის მო ზიდ ვას სხვა დას ხვა გე ოგ რა ფი ული რაიონებიდან ან გან სხვა ვე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბე ბის 
მქო ნე ქვეყ ნე ბი დან. დი ვერ სი ფი კა ცი ის ეს ფორ მე ბი ყვე ლა ზე ეფ ექ ტი ან ად ამ ცი რე ბენ სა ბან კო რის კს, 
რად გან ამ დროს ერ თი ჯგუ ფის კლი ენ ტე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის კლე ბის კომ პენ სი რე ბა სხვა 
ჯგუ ფი სა გან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მა ტე ბით ხდე ბა. 

დე პო ზი ტე ბის დაზღვე ვა რის კის გან თა ვის დაც ვის კი დევ ერ თი მე თო დია, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს 
კრი ზი სის დროს ან აბ რე ბის დაბ რუ ნე ბის გა რან ტი ას.

სა კუ თარ კა პი ტალს (მფლო ბელ თა კა პი ტალს) იყ ენ ებ ენ რის კის შე სამ ცი რებ ლად, რო დე საც ყვე ლა 
დამ ცა ვი ხერ ხი ამო იწ ურ ება. მის ხარ ჯზე კომ პენ სირ დე ბა წა რუ მა ტე ბე ლი კრე დი ტე ბი სა და ფა სი ან ქა-
ღალ დებ ში და ბან დე ბულ ინ ვეს ტი ცი ათ აგ ან, აგ რეთ ვე, და ნა შა ულ ობ ებ ისა და მმარ თვე ლუ რი შეც დო მის გან 
მი ღე ბუ ლი და ნა კარ გე ბი. ასე რომ ბან კს შე უძ ლია ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის გაგ რძე ლე ბა წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მე-
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ბის მოგ ვა რე ბამ დე და ზა რა ლის და ფარ ვამ დე. სა კუ თა რი კა პი ტა ლი ბან კის გა კოტ რე ბის სა წი ნა აღ მდე გო 
უკ ან ას კნე ლი სა შუ ალ ებაა, რაც უფ რო მა ღა ლია გა კოტ რე ბის რის კი (რო მე ლი ფაქ ტო რი და ნაც არ უნ და 
მომ დი ნა რე ობ დეს ეს საფ რთხე, მით უფ რო მე ტი სა კუ თა რი კა პი ტა ლი უნ და ჰქონ დეს ბან კს. 

კო მერ ცი ული ბან კე ბის მი ერ რის კე ბის მი ნი მი ზა ცი ის ერთ-ერ თი სა შუ ალ ება ად ეკ ვა ტუ რი კა პი ტა ლის 
შექ მნაა. სა ქარ თველ შო მოქ მე დი ბან კი სათ ვის მი ნი მა ლუ რი სა ზე დამ ხედ ვე ლო კა პი ტა ლის ოდ ენ ობა დგინ-
დე ბა ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ნორ მა ტი ული აქ ტით. სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი ყვე ლა ბან კი სათ ვის მი ნი მა ლუ რი 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო კა პი ტა ლის ოდ ენ ობა უნ და შე ად გენ დეს 12 მი ლი ონ ლარს. სა ზე დამ ხედ ვე ლო კა პი ტა-
ლის შემ დგო მი ზრდა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მხო ლოდ ფუ ლა დი ფორ მით და მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტით. სა ზე დამ ხედ ვე ლო კა პი ტა ლი არ ის კა პი ტა ლის სა ხე ობა, რო მე ლიც იქ მნე ბა სა ბან-
კო საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის, მო სა ლოდ ნე ლი და მო ულ ოდ ნე ლი ფი ნან სუ რი და ნა კარ გე ბის/
ზა რა ლის გა ნე იტ რა ლე ბი სა და სხვა დას ხვა რის კის თა ვი დან აც ილ ებ ის ათ ვის [4].

პირ ვე ლა დი კა პი ტა ლი უნ და შე ად გენ დეს სა ზე დამ ხედ ვე ლო კა პი ტა ლის არ ან აკ ლებ 50 პრო ცენ ტს. 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო კა პი ტა ლის დაქ ვით ვა შედ გე ბა შემ დე გი კომ პო ნენ ტე ბი სა გან:    

ა) ინ ვეს ტი ცი ები სა ქარ თვე ლოს რე ზი დენ ტი ბან კე ბის სა წეს დე ბო კა პი ტალ ში;
ბ) არ აკ ონ სო ლი დი რე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ები ბან კის შვი ლო ბი ლი სა წარ მო ებ ის სა წეს დე ბო კა პი ტალ ში.
რად გა ნაც სა ბან კო საქ მი ან ობა მე ტად სა რის კოა, ამ იტ ომ აც დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს სა ბან კო სფე როს 

სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბას, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ბან კე ბის ლი ცენ ზი რე ბის მთელ რიგ პრინ ცი პულ 
მოთხოვ ნებს, მა თი საქ მი ან ობ ის სფე როს შეზღუდ ვას, კა პი ტა ლის საკ მა რი სო ბას, ლიკ ვი დუ რო ბას, აუც-
ილ ებ ელი რე ზერ ვე ბის ფორ მი რე ბას.  

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით კო მერ ცი ული ბან კე ბის საქ მი ან ობ აზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სრუ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მი ნი ჭე ბუ ლი აქ ვს სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნულ ბან კს.  სა ბან კო საქ მი ან ობ ის ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბის და რე გუ ლი რე ბის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს სა ბან კო სის ტე მის სტა ბი ლუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის, 
კო მერ ცი ული ბან კე ბის სა იმ ედო ობ ისა და მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, შე საძ ლო რის კის თა ვი დან აც-
ილ ება და ამ გზით კო მერ ცი ული ბან კე ბის მე ან აბ რე თა და სხვა კრე დი ტორ თა, აგ რეთ ვე ერ ოვ ნუ ლი ბან კის 
ინ ტე რე სე ბის მაქ სი მა ლუ რი დაც ვა. სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი სა ბან კო საქ მი ან ობ ის ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბა სა და რე გუ ლი რე ბას ახ ორ ცი ელ ებს კო მერ ცი ული ბან კე ბი სათ ვის ეკ ონ ომ იკ ური ნორ მა ტი ვე ბი სა 
და ლი მი ტე ბის დად გე ნით და მა თი შეს რუ ლე ბის კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ელ ებ ით. სა ბან კო საქ მი ან ობ აზე 
კონ ტრო ლი ორი სა ხი საა: ში და და გა რე. გა რე კონ ტროლს ახ ორ ცი ელ ებს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი და გა რე 
აუდ იტ ორ ები. ში და კონ ტრო ლის ორ გა ნი ზე ბას ახ დენს თა ვად ბან კი. ამ ფუნ ქცი ას ახ ორ ცი ელ ებ ენ მე ნე-
ჯე რე ბი, მა თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შე სა ბა მი სად, აგ რეთ ვე ში და აუდ იტ ის შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ები. ში და 
სა ბან კო კონ ტრო ლის მთა ვა რი და ნიშ ნუ ლე ბაა უარ ყო ფი თი ტენ დენ ცი ებ ის, ას ევე სა ბან კო საქ მი ან ობ ის 
ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის აღ მო ჩე ნის და აღ მოფხვრის ოპ ერ ატი ული სის ტე მის შექ მნა. ში და სა ბან კო კონ ტრო ლი 
უპ ირ ვე ლე სად მი მარ თუ ლია სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ის მი ერ დად გე ნი ლი მოთხოვ-
ნე ბი სა და ნორ მა ტი ვე ბის დაც ვი სა კენ.

მსხვი ლი რის კე ბის რე გუ ლი რე ბის მიზ ნით სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის მი ერ დად გე ნი ლი ლი მი-
ტე ბი:

ა) ბან კის მი ერ ერ თი პი რის თვის გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი სა და სხვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სა ერ თო თან ხა არ 
უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს ბან კის სა ზე დამ ხედ ვე ლო კა პი ტა ლის  15%-ს; 

ბ) ბან კის მი ერ ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბულ მსეს ხე ბელ თა ჯგუ ფი სათ ვის გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი სა და სხვა 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სა ერ თო თან ხა არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს ბან კის სა ზე დამ ხედ ვე ლო კა პი ტა ლის 25%-ს; 

გ) ბან კის მი ერ გა ცე მუ ლი ყვე ლა მსხვი ლი სეს ხი სა და სხვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სა ერ თო თან ხა არ უნ და 
აღ ემ ატ ებ ოდ ეს ბან კის სა ზე დამ ხედ ვე ლო კა პი ტა ლის ორ მაგ ოდ ენ ობ ას;     

დ) ბან კის მი ერ გა ცე მუ ლი ყვე ლა საბ ლან კო სეს ხის სა ერ თო თან ხა არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს ბან კის 
საკ რე დი ტო და ბან დე ბის 25%-ს. 

აგ რეთ ვე დად გე ნი ლია ბან კის მი ერ პი რე ბი სათ ვის სეს ხის გა ცე მის შემ დე გი შეზღუდ ვე ბი: 
ა) ბან კს ეკ რძა ლე ბა კლი ენ ტს მის ცეს სეს ხი თა ვი სი აქ ცი ებ ის შე სა ძე ნად;   
ბ) ბან კს ეკ რძა ლე ბა კლი ენ ტს მის ცეს სეს ხი ამ ავე ბან კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლის მფლო ბე ლი აქ ცი ონ-

ერ ის ან მა კონ ტრო ლე ბე ლი პი რის აქ ცი ებ ის შე სა ძე ნად;
გ) ბან კს ეკ რძა ლე ბა კლი ენ ტს მის ცეს სეს ხი ამ ავე ბან კის შვი ლო ბი ლი კომ პა ნი ის აქ ცი ებ ის შე სა ძე ნად.
ამ დე ბუ ლე ბით დად გე ნი ლი ლი მი ტე ბის გა ან გა რი შე ბი სას არ გა ით ვა ლის წი ნე ბა ბან კის მი ერ გა ცე მუ ლი 

ის სეს ხე ბი და სხვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც: 
ა) პირ და პირ და უპ ირ ობ ოდ გა რან ტი რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის მი ერ;   
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ბ) პირ და პირ და უპ ირ ობ ოდ გა რან ტი რე ბუ ლია „ეგ თო-ს“ წევ რი ქვეყ ნე ბის ცენ ტრა ლუ რი მთავ რო ბე ბის 

და/ან ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის მი ერ;
გ) უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ,,ეგ თო-ს“ წევ რი ქვეყ ნე ბის ცენ ტრა ლუ რი მთავ რო ბე ბის და/ან ცენ ტრა ლუ რი 

ბან კე ბის მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი და გა რან ტი რე ბუ ლი სა ვა ლო ფა სი ანი ქა ღალ დე ბით;    
  

დ) უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ამ ავე ბან კში და ჯავ შნუ ლი დე პო ზი ტე ბით.  
ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვა სა ქარ თვე ლო ში. სა ქარ თვე ლოს სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე ქარ თუ ლი სა-

დაზღვე ვო კომ პა ნი ები შემ დე გი სა ხის ფი ნან სურ რის კებს აზღვე ვენ:
სა დაზღვე ვო კომ პა ნია ალ და გი ბი-სი-აი მომ ხმა რე ბელს სთა ვა ზობს ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვის 

შემ დეგ პო ლი სებს:
 სა ბა ჟო ვალ დე ბუ ლე ბა თა შეს რუ ლე ბის გა რან ტია - ფი ნან სუ რი რის კის დაზღვე ვის პო ლი სი 
 სა გა რან ტიო მომ სა ხუ რე ბა;
 სა სა ქონ ლო კრე დი ტის (კონ სიგ ნა ცი ის) რის კე ბის დაზღვე ვა. 
“ჯი პიაი ჰოლ დინ გმა” შე იმ უშ ავა სა დაზღვე ვო პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც მიზ ნად ის ახ ავ ენ ფი ნან სუ რი 

ინ სტი ტუ ტე ბის პრო ფე სი ულ საქ მი ან ობ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის მი ნი მი ზე ბას. მათ შო რი საა:
 BBB - ბან კე ბის კომ პლექ სუ რი სა დაზღვე ვო მომ სა ხუ რე ბა;
 ელ ექ ტრო ნუ ლი და კომ პი უტ ერ ული და ნა შა ულ ის აგ ან მი ყე ნე ბუ ლი ქო ნებ რი ვი ინ ტე რე სის დაზღვე-

ვა;
 კომ პა ნი ის დი რექ ტო რე ბი სა და მე ნე ჯე რე ბის სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მგებ ლო ბის დაზღვე ვა.
ჩარ ტის ევ რო პა ს.ა. სა ქარ თვე ლოს ფი ლი ალი მომ ხმა რე ბელს სთა ვა ზობს ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე-

ვის შემ დეგ პრო დუქ ტებს:
ა) სა ბან კო ბა რა თის მფლო ბელ თა დაზღვე ვა
 პო ლი სის მფლო ბე ლის მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი ბა რა თის თაღ ლი თუ რი გზით გა მო ყე ნე ბა ბა რა თის 

და კარ გვის ან მო პარ ვის შემ დეგ – და კარ გუ ლი ან მო პა რუ ლი ბა რა თის უკ ან ონ ოდ გა მო ყე ნე ბა;
 ბა რა თით ბან კო მა ტი დან აღ ებ ული ფუ ლის გა ტა ცე ბა ძარ ცვა/ყა ჩა ღო ბის გზით – ძარ ცვა;
 ბა რა თით შე ძე ნი ლი ნივ თის ქურ დო ბა (უბ რა ლო ქურ დო ბის გა მოკ ლე ბით), ძარ ცვა, ყა ჩა ღო ბა ან 

შემ თხვე ვი თი და ზი ან ება - შე ნა ძე ნის დაც ვა;
 ბა რა თის და მას თან ერ თად ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტა ცი ის და კარ გვა ან მო პარ ვა – დო კუ მენ-

ტე ბის შეც ვლა.
ბ) კე თილ სინ დი სი ერ ებ ის/ ბო როტ მოქ მე დე ბის გან დაზღვე ვა გუ ლის ხმობს ფუ ლის ან სხვა ქო ნე ბის და-

კარ გვას, რო მე ლიც ქურ დო ბის, თაღ ლი თო ბის, და ტა ცე ბის ან სხვა მსგავ სი ბო როტ მოქ მე დე ბის შე დე გია 
და ჩა დე ნი ლია ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრომ ლის მი ერ გან ზრახ, და მო უკ იდ ებ ლად ან სხვას თან შეთ ქმუ ლე-
ბით. იგი მო იც ავს შემ დეგ რის კებს:

 თა ნამ შრომ ლის (და მო უკ იდ ებ ლად ან მე სა მე მხა რეს თან შეთ ქმუ ლე ბა ში მყო ფი) მი ერ დამ ზღვე-
ვი სათ ვის გან ზრახ მი ყე ნე ბუ ლი ზი ანი;

 მე სა მე პირ თა და ნა კარ გი სა თავ სებ ში;
 და ნა კარ გი გა და ზიდ ვის დროს;
 გა ყალ ბე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლე ბე ბი;
 ჩე კე ბი სა და ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის გა ყალ ბე ბა;
 მე სა მე მხა რის კომ პი უტ ერ ული თაღ ლი თო ბა.
გ) დი რექ ტო რე ბი სა და ოფ იც რე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბის დაზღვე ვა გუ ლის ხმობს დი რექ ტო რე ბის, ოფ იც რე-

ბის და კორ პო რა ტი ული პა სუ ხის მგებ ლო ბის დაზღვე ვას და ით ვა ლის წი ნებს კომ პა ნი ის, მი სი შვი ლო ბი ლი კომ პა-
ნი ებ ის დი რექ ტო რე ბი სა და ოფ იც რე ბის დაც ვას მე სა მე მხა რის სარ ჩე ლე ბი სა გან.  ას ეთი მე სა მე მხა რე მო იც ავს: 
აქ ცი ონ ერ ებს, თა ნამ შრომ ლებს, კლი ენ ტებს, კონ კუ რენ ტებს. პო ლი სით შე იძ ლე ბა და იფ არ ოს შემ დე გი:

 სა იდ უმ ლოს შე ნახ ვის ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღვე ვა, შეც დო მა, და უდ ევ რო ბა (მაგ რამ არა პრო ფე-
სი ული პა სუ ხის მგებ ლო ბა);

 დაზღვე ული კომ პა ნი ის ან სხვა ორ გა ნი ზა ცი ის დი რექ ტო რის ან ოფ იც რის რა იმე სა ხის ქმე დე ბა;
 და საქ მე ბის წე სე ბის დარ ღვე ვა.
დ) პრო ფე სი ული პა სუ ხის მგებ ლო ბის დაზღვე ვა გუ ლის ხმობს ყვე ლა იმ ზა რა ლის და ფარ ვას, რომ-

ლის თვი საც დამ ზღვევს სარ ჩე ლი წა რედ გი ნე ბა პრო ფე სი ული მო ვა ლე ობ ებ ის დარ ღვე ვით გა მოწ ვე ული 
ზი ან ის გა მო. არ ამ არ თლზო მი ერი პრო ფე სი ული ქმე დე ბა მო იც ავს: გა უფ რთხი ლებ ლო ბას, შეც დო მა სა 
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და და უდ ევ რო ბას; მო ვა ლე ობ ის შე უს რუ ლებ ლო ბას; რწმუ ნე ბის დარ ღვე ვას, მათ შო რის რწმუ ნე ბუ ლის 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღვე ვას; სა იდ უმ ლოს გათ ქმას; უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შე სა ხებ გა რან ტი ის დარ ღვე ვას; 
ჭორს და ცი ლის წა მე ბას   (არა წი ნას წარ გან ზრა ხუ ლი სის ხლის სა მარ თლის ქმე დე ბა); თა ნამ შრო მელ თა 
არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერ ებ ას, თაღ ლი თო ბას, ბო როტ გან ზრახ ვით ან სის ხლის სა მარ თლის ქმე დე ბას;  დო კუ-
მენ ტე ბის (და კომ პი უტ ერ ული სის ტე მე ბის) და კარ გვას; სა სა მარ თლო ში დას წრე ბის ხარ ჯე ბის  ან აზღა-
ურ ებ ას.  

სა ინ ტე რე სოა რომ ჩარ ტის ევ რო პა ს.ა. სა ქარ თვე ლოს ფი ლი ალი ფი ნან სურ რის კებ ში აერ თი ან ებს 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის დაზღვე ვას. საზღვარ გა რე თაც მი ღე ბუ ლია მსგავ სი პრაქ ტი კა. 

„აი-სი“ ჯგუ ფი მომ ხმა რე ბელს სთა ვა ზობს ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვის შემ დეგ პრო დუქ ტებს:
 კომ პლექ სუ რი სა ბან კო დაზღვე ვა
 საქ მი ან ობ ის დრო ებ ით შე ჩე რე ბის გან დაზღვე ვა
 გი რა ოს დაზღვე ვა
 სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტის მი ერ მოთხოვ ნი ლი ფი ნან სუ რი გა რან ტი ები
 სხვა ფი ნან სუ რი გა რან ტი ები.
სა ქარ თვე ლო ში ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვას გარ კვე ულ სტი მუ ლა ცი ას აძ ლევს სა ხელ მწი ფო. 

კერ ძოდ, სა ხელ მწი ფო ითხოვს გა რან ტებს კომ პა ნი ებ ის გან (გა რან ტი არ ის ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტი, 
რო მელ საც გას ცემს ან ბან კი ან სა დაზღვე ვო კომ პა ნია).    სა ხელ მწი ფო თუ კერ ძო სტრუქ ტუ რე ბი არ 
აფ ორ მე ბენ ხელ შეკ რუ ლე ბას შემ სრუ ლებ ლის მი ერ გა რან ტის პო ლი სის წარ დგე ნის გა რე შე, არც წი ნას-
წარ თან ხებს რიცხა ვენ, რაც იმ ას ნიშ ნავს რომ ფი ნან სუ რი რის კე ბი სა გან დაზღვე ვა ნელ–ნე ლა ფეხს 
იკ იდ ებს  სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე.

ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვის პრო დუქ ტე ბი დან  გა მო ყო ფენ შემ დეგ სა დაზღვე ვო პა კე ტებს:
სა გა რან ტიო მომ სა ხუ რე ბა - წი ნა სა ტენ დე რო გა რან ტია (სა ჭი როა იმ ის ათ ვის რომ კლი ენ ტმა ტენ დერ ში 

მი იღ ოს მო ნა წი ლე ობა); ხელ შეკ რუყ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გა რან ტია (იმ ის ათ ვის რომ კლი ენ ტმა ბე ნე-
ფი ცი არ თან გა აფ ორ მოს ხელ შეკ რუ ლე ბა); სა ავ ან სო გა დახ დის  სა გა რან ტიო უზ რუნ ველ ყო ფა (ბე ნე ფი-
ცი არ თან წარ სად გე ნად წი ნას წარ ავ ან სის ას აღ ებ ად);  სა ბა ჟო გა რან ტია (რა იმ ეს დრო ებ ითი გან ბა ჟე ბის 
ან დრო ებ ითი გა და მუ შა ვე ბის რე ჯიმ ში მო საქ ცე ვად); TIR–ის გა რან ტია (სა ერ თა შო რი სო გა და ზიდ ვე ბი-
სათ ვის ლი ცენ ზი ის მი სა ღე ბად) და ხა რის ხის გა რან ტია (ამა თუ იმ სა მუ შაოების დას რუ ლე ბის შემ დეგ 
ბე ნე ფი ცი არი შემ სრუ ლე ბელს უკ ავ ებს პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბის გარ კვე ულ პრო ცენ ტს, მას ზედ, რომ 
გარ კვე ული პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში, თუ რა იმე დე ფექ ტი აღ მო იფხრა, და კა ვე ბუ ლი თან ხის მეშ ვე ობ ით 
კლი ენ ტი აღ მოფხვრის ამ დე ფექ ტებს. ხა რის ხის გა რან ტი ის წარ დგე ნის შემ თხვე ვა ში და კა ვე ბუ ლი თან ხა 
კლი ენ ტს უბ რუნ დე ბა და ამ გა რან ტი ის მეშ ვე ობ ით ხდე ბა მო მა ვალ ში ზა რა ლის ან აზღა ურ ება. 

ყვე ლა ზე აქ ტი ური მოთხოვ ნა ფი ნან სუ რი გა რა ტი ებ იდ ან არ ის წი ნა სა ტენ დე რო, ხელ შეკ რუ ლე ბის 
შეს რუ ლე ბის და სა ავ ან სო გა რან ტი ებ ზე.

სა ბა ჟო ვალ დე ბუ ლე ბა თა შეს რუ ლე ბის გა რან ტია.  ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვის აღ ნიშ ნუ ლი პო-
ლი სის გა ცე მა შე უძ ლია ბან კებ საც (ამ დე ნად ის არ წარ მო ად გენს მხო ლოდ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის 
პრო დუქ ტს). სა ბა ჟო გა რან ტია არ ის სა ქონ ლის მე სა კუთ რის, მფლო ბე ლის ან გა დამ ზი და ვის მი ერ სა ბა ჟო 
ორ გა ნოს თვის წე რი ლო ბით ან ელ ექ ტრო ნუ ლი ფორ მით სა ბა ჟო ვალ დე ბუ ლე ბის (გა და სახ დე ლე ბის გა-
დახ და, სა ქონ ლის სა ბა ჟო ზე დრო ული წარ დგე ნა და სხვა) უზ რუნ ველ ყო ფა. მა გა ლი თად, რო ცა საზღვარ-
გა რე თი დან დრო ებ ით შე მო აქ ვთ სა ქო ნე ლი, ვალ დე ბუ ლე ბე ბის პი რო ბე ბის დარ ღვე ვი სას სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნია (ან ბან კი) აან აზღა ურ ებს ხარ ჯებს. 

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის დაზღვე ვა -  რო დე საც რო მე ლი მე სა ხელ მწი ფო უწყე ბა აცხა დებს ტენ-
დერს (მა გა ლი თის თვის ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს მი ერ შკო დის მარ კის ავ ტო მან ქა ნე ბის შე ძე ნა) და 
გა მარ ჯვე ბულ კომ პა ნი ას შეს ყიდ ვის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად გა დას ცემს თან ხას, სწო რედ შეს ყიდ ვე ბის-
თვის გან კუთ ვნილ ვა და ში იზღვე ვა გა და ცე მუ ლი თან ხა. ამ დროს კომ პა ნი ის არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერ ებ ით 
გა მოწ ვე ული რის კის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად (თუ გა და იფ იქ რებს ან უბ რა ლოდ უარს იტყვის მო ვა ლე-
ობ ის შეს რუ ლე ბა ზე) ტენ დე რის ორ გა ნი ზე ბა ზე გა წე ულ ხარ ჯებს და ფა რავს სა დაზღვე ვო კომ პა ნია. 
სა ტენ დე რო გა რან ტია უზ რუნ ველ ყოფს სა ტენ დე რო მა სა ლე ბის კე თილ სინ დი სი ერ ად მომ ზა დე ბას. იგი 
გა რან ტი ას აძ ლევს დამ ქი რა ვე ბელს, რომ ტენ დე რის მო ნა წი ლე გა მარ ჯვე ბის შემ თხვე ვა ში სა ტენ დე რო 
დო კუ მე ტა ცი ით გან საზღვრუ ლი პი რო ბე ბით გა ფორ მდე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბა. ხშირ შემ თხვე ვა ში წარ მო-
ად გენს კონ ტრაქ ტის ღი რე ბუ ლე ბის და ბალ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს და უქ მდე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს-
რუ ლე ბის შემ დეგ. რის კე ბი:

1. სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ის გახ სნის შემ დეგ ტენ დე რის მო ნა წი ლის უარი ტენ დერ ში მო ნა წი ლე-
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ობ აზე, ტენ დე რის მოქ მე დი ვა დის ამ ოწ ურ ვამ დე.
2. ტენ დერ ში გა მარ ჯვე ბის შემ დეგ მო ნა წი ლის უარი  დამ კვეთ თან ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე ხე ლის მო წე რა ზე.
3. ტენ დე რის მო ნა წი ლე დის კვა ლი ფი კა ცია არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერი ქმე დე ბის თვის სა კონ ტრაქ ტო სა-

მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის დროს.
მა გა ლი თად, რო მე ლი მე სა ხელ მწი ფო უწყე ბა მის მი ერ გა მოცხა დე ბულ ტენ დერ ში გა მარ ჯვე ბულ 

კომ პა ნი ას გა დას ცემს თან ხას, რა თა გა ნა ხორ ცი ელ ოს შეს ყიდ ვა. შეს ყიდ ვე ბის თვის გან კუთ ვნილ ვა და ში 
იზღვე ვა გა და ცე მუ ლი თან ხა, რა თა თა ვი დან იქ ნას აც ილ ებ ული კომ პა ნი ის არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერ ებ ით 
(მო ვა ლე ობ ის შეს რუ ლე ბა ზე უარ ის თქმა) გა მოწ ვე ული რის კი. ამ შემ თხვე ვა ში გა წე ულ ხარ ჯებს ტენ დე-
რის ორ გა ნი ზე ბა ზე და ა.შ. და ფა რავს სა დაზღვე ვო კომ პა ნია. 

სა ავ ან სო გა რან ტია. გა რან ტია ეძ ლე ვა დამ ქი რა ვე ბელს, მას ზედ რომ მის მი ერ კონ ტრაქ ტო რი სად მი 
წი ნას წა რი ან გა რიშ სწო რე ბი სას გა დახ დი ლი თან ხა ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სა ბა მი სად გა იხ არ ჯე ბა ან წი ნა-
აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში თან ხა და უბ რუნ დე ბა დამ ქი რა ვე ბელს კონ ტრაქ ტო რის მი ერ.

გა რან ტია ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი გა-
რან ტია არ ის პა სუ ხის მგებ ლო ბა მას ზედ, რომ კონ ტრაქ ტო რი შე ას რუ ლებს სა მუ შა ოს ხელ შეკ რუ ლე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბით. გა რან ტი პა სუ ხის მგე ბე ლია შე უს რუ ლებ ლო ბა ზე, დაგ ვი ან ებ აზე და 
გან საზღვრულ ჯა რი მებ ზე.

სა სა ქონ ლო კრე დი ტის (კონ სიგ ნა ცი ის) რის კე ბის დაზღვე ვა. კომ პა ნია სთა ვა ზობს მომ ხმა რე ბელს 
სა ქო ნელს ან მომ სა ხუ რე ბას ის ეთი შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე, რომ ან გა რიშ სწო რე ბა მოხ დე ბა მოგ ვი-
ან ებ ით. სა სა ქონ ლო კრე დი ტის რის კე ბის დაზღვე ვა იც ავს მომ წო დე ბელს და მწარ მო ებ ელს კრე დი ტის 
პი რო ბე ბით მი წო დე ბუ ლი სა ქო ნე ლის ან მომ სა ხუ რე ბის გა და უხ დე ლო ბის რის კი სა გან.

სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მე ბით, ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვა წარ მოდ გე ნი ლია სა
მი ტი პის პო ლი სით: ფი ნან სუ რი და ნა კარ გე ბის გან დაზღვე ვა, ვალ დე ბუ ლე ბა თა შეს რუ ლე ბის დაზღვე ვა, 
საკ რე დი ტო ვალ დე ბუ ლე ბა თა დაზღვე ვა.

ქვე მოთ მო ცე მულ ცხრილ ში წარ მოდ გე ნი ლია ვალ დე ბუ ლე ბა თა შეს რუ ლე ბის დაზღვე ვის ხუ თი წლის 
დი ნა მი კა. რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს პირ ვე ლი ოთხი წე ლი ის ზრდა დი იყო, ხო ლო 2012 წელს ად გი ლი 
ჰქონ და ვარ დნას თით ქმის 50%-ით.

ცხრი ლი: 1.  ვალ დე ბუ ლე ბა თა შეს რუ ლე ბის დაზღვე ვა

№ სა დაზღვე ვო კომ პა ნია 2008 2009 2010 2011 2012
1 ალ და გი ბი-სი-აი 2008758 1569440 686649 1469155 793669
2 "იმ ედი L International" * 482912 331107 482801 507635 258962
3 ჯი-პი-აი ჰოლ დინ გი 507543 963617 1160358 1740533 1351179
4 ,,სა ხალ ხო დაზღვე ვა“ 1036899
5 „არ დი ჯგუ ფი“ 612191 2223767 1879410
6 ,,ირაო“ 3062868 3511620 1169884 172010 1936
7 ტაო 645436 1332159 463788 88077 24312

8 „სტან დარტ დაზღვე ვა სა ქარ თვე-
ლო“ 3018 22416 48037

9 აი-სი ჯგუ ფი 1174445 1962263 1117564 241664 54699
10 პარ ტნი ორი 137384 68101 150732
11 ვეს ტი 6150889 9387349 5618801
12 მო ბი უსი 222351 2818485
13 უნ ის ონი 562318 427476

ჯა მი 15207134 19348007 14284271 7027574 4839680

* სს სა ერ თა შო რი სო სა დაზღვე ვო კომ პა ნია “იმ ედი L International”-ის მო ნა ცე მე ბი წარ მოდ გე ნი ლია 
2012 წლის 9 თვის ან გა რიშ გე ბის შე სა ბა მი სად

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი. ვებ. გვერ დი. სა დაზღვე ვო ბაზ რის   სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი.http://nbg.gov.ge/index.php?m=489

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი ცხრი ლი ას ახ ავს სა ფი ნან სო და ნა კარ გე ბი სა გან დაზღვე ვას.  რო გორც ცხრილ ში 
ვხე დავთ,  სა ფი ნან სო და ნა კარ გე ბი სა გან დაზღვე ვის  დი ნა მი კა არ ის ზრდა დი. 
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ცხრი ლი: 2.  სა ფი ნან სო და ნა კარ გე ბი სა გან დაზღვე ვა

№ სა დაზღვე ვო კომ პა ნია 2008 2009 2010 2011 2012

1 ჯი-პი-აი ჰოლ დინ გი 559 321 421039 415444 504248 498320

2 ,,სა ხალ ხო დაზღვე ვა“ 58746

3 ,,ქარ თუ“ 29750 38957 37341

4 ,,ირაო“ 26103 171290 176771 750031

5 ჩარ თი სი   ჯორ ჯია                  34122 13600 400558 577368 248 000

6 აი-სი ჯგუ ფი 94645 328030 253266 278422 255365

7 პარ ტნი ორი 18738

8 ვეს ტი 6374

9 უნ ის ონი 14496 240482

 ჯა მი 791674 963709 1252414 1413490 2029654

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი. ვებ. გვერ დი. სა დაზღვე ვო ბაზ რის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი.http://nbg.gov.ge/index.php?m=489

საკ რე დი ტო ვალ დე ბუ ლე ბა თა დაზღვე ვის თვი საც ას ევე და მა ხა სი ათ ებ ელია ზრდა დი დი ნა მი კა, თუმ-
ცა მი სი ბა ზა რი ნაკ ლე ბად სტა ბი ლუ რია, რად გან მუდ მი ვად იც ვლე ბა კომ პა ნი ები ან აკ ლდე ბა ძვე ლი, ან 
ემ ატ ება ახ ალი მო თა მა შე. 

ცხრი ლი: 3. საკ რე დი ტო ვალ დე ბუ ლე ბა თა დაზღვე ვა

№ სა დაზღვე ვო კომ პა ნია 2008 2009 2010 2011 2012
1 "იმ ედი L International" *

952 18,012 908,727 8,648
 2 ქარ თუ

12,796 9,438

3  „არ დი ჯგუ ფი“ 83,092
4 ტაო 398,916

ჯა მი
12,796 10,391 18,012 908,727 490,656

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი. ვებ. გვერ დი. სა დაზღვე ვო ბაზ რის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი.http://nbg.gov.ge/index.php?m=489

ექ სპერ ტთა აზ რით, ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვის ბა ზა რი სა ქარ თვე ლო ში ზრდა დია და თან და თან 
ვი თარ დე ბა. ქვე მოთ მო ცე მუ ლი გრა ფი კი და ნაც ნათ ლად ჩანს, რომ წლის და საწყი სის თვის გა ფორ მე ბუ-
ლი პო ლი სე ბი ყო ველ თვის არ მუ შა ობ და წლის ბო ლომ დე. ჩვენ თვის უც ნო ბია კონ ტრაქ ტის შეწყვე ტის 
მი ზე ზე ბი, (რად გან ამ აზე სა უბ რის გან თა ვი შე იკ ავ ეს კომ პა ნი ის წარ მო მად გენ ლებ მა), მაგ რამ შე იძ ლე ბა 
ვი ვა რა უდ ოთ, რომ რო მე ლი ღაც მხა რე არ იც ავ და ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბას (იხ. გრაფიკი 1).

ამ რი გად, არც ერ თი სა ხელ მწი ფო თუ კერ ძო სტრუქ ტუ რა არ აფ ორ მებს ხელ შეკ რუ ლე ბას შემ სრუ ლებ-
ლის მი ერ გა რან ტის პო ლი სის წარ დგე ნის გა რე შე, არც წი ნას წარ თან ხებს რიცხა ვენ, რაც იმ ას ნიშ ნავს 
რომ ეს პრო დუქ ტი ნელ–ნე ლა ფეხს იკ იდ ებს სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე.

ერ ოვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მე ბით ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვა წარ მოდ გე ნი ლია სა მი ტი პის პო ლი-
სით: ფი ნან სუ რი და ნა კარ გე ბის გან დაზღვე ვა, ვალ დე ბუ ლე ბა თა დაზღვე ვა, საკ რე დი ტო ვალ დე ბუ ლე ბა თა 
დაზღვე ვა. დღეს დღე ობ ით გა იც ემა, შემ დე გი სა ხის ფი ნან სუ რი გა რან ტი ები: წი ნა სა ტენ დე რო გა რან ტია, 
ხელ შეკ რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გა რან ტია, სა ავ ან სო გა დახ დის  სა გა რან ტიო უზ რუნ ველ ყო ფა,  სა ბა ჟო 
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გა რან ტია, TIR–ის გა რან ტია (სა ერ თა შო რი სო გა და ზიდ ვე ბი სათ ვის ლი ცენ ზი ის მი სა ღე ბად) და ხა რის ხის 
გა რან ტია. პრო დუქ ტის გან ვი თა რე ბის თვის ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტი იქ ნე ბა პირ ველ რიგ ში, თუ რო მე ლი მე 
სა დაზღევ ვო კომ პა ნია ისე არ აან აზღა ურ ებს ზა რალს, რო გორც გა რან ტი აში აქ ვს გა წე რი ლი და ეს უკ ვე 
გა მო იწ ვევს სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის ად მი ნდო ბის  და კარ გვას. სწო რედ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის ად მი 
ნდო ბის არ არ სე ბო ბის ბრა ლია, რომ ბევ რი ბე ნე ფი ცი არი მხო ლოდ ბან კი დან წარ მოდ გე ნილ ფი ნან სურ 
გა რან ტი ას ითხოვს, რაც ხელს უშ ლის  სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე ამ პრო დუქ ტის გან ვი თა რე ბას. აქ ვე აღ-
სა ნიშ ნა ვია, რომ პრო დუქ ტის უმ თავ რე სი ნაკ ლია ის გა რე მო ება, რომ ის არ არ ის მხო ლოდ დაზღვე ვის 
პრო დუქ ტი და მი სი გა ცე მა შე უძ ლი ათ ბან კებ საც.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ სა ქარ თვე ლოს სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე 
ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვა ნაკ ლე ბა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი. დღეს დღე ობ ით მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნია გას ცემს ფი ნან სურ გა რან ტი ებს. სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე სა ერ თოდ არ არ სე ბობს 
ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვის პრო დუქ ტი, რომ ლის გა ცე მა მხო ლოდ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის პრე-
რო გა ტი ვაა. ბან კე ბი იყ ენ ებ ენ ში და რისკ-მე ნეჯ მენ ტს, რო მელ საც არ ეგ ულ ირ ებს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი. შე-
იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვა ში ბან კე ბი გვევ ლი ნე ბი ან სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის 
კონ კუ რენ ტე ბად.

სა დაზღვე ვო სფე რო ში ფი ნან სუ რი რის კე ბის დაზღვე ვის გან ვი თა რე ბის  ხე ლის შემ წყობ ფაქ ტო რად 
შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ პრო ექ ტე ბის ზრდა, რომ ლებ ზე დაც გა მოცხად დე ბა ტენ დე რე ბი. ას ევე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის ად მი ნდო ბის ფაქ ტო რის ამ აღ ლე ბა. ამ ით მე წარ მე შე ეც დე ბა ფი ნა ნა სუ რი 
გა რან ტი ის სა ჭი რო ებ ის ას მი მარ თოს არა ბან კს, არ ამ ედ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ას. 

თენ გიზ ვე რუ ლა ვა,
 მე დი ცი ნის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, 

ილი ას სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სრუ ლი პრო ფე სო რი
ნე ლი კი ლა სო ნია, 

სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნე სის აკ ად ემი ის მე ნე ჯე რი.

გრა ფი კი: 1. ფი ნან სუ რი რის კე ბის პო ლი სე ბის გა ყიდ ვე ბის სტა ტის ტი კა 2009-2012წწ.
წყა რო: სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი. ვებ. გვერ დი. სა დაზღვე ვო ბაზ რის სტა ტის ტი კუ რი 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი. http://nbg.gov.ge/index.php?m=489
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FINANCIAL RISK INSURANCE TRENDS IN GEORGIA

Tengiz Verulava, Doctor of Medical Science. Ilia State University
Neli Kilasonia, Manager of SBA. Business Academy of Georgia

ABSTRACT
Precondition: The theme of article is fi nancial risk management and Insurance system development trends in Geor-

gia and formation of its key features. Methodology: We have studied the theoretical secondary materials: Risk, Financial 
Risk, The standards for worlds fi nancial institutions, articles and publications published in various journals, the results 
of the research conducted by governmental and non-governmental organizations. All of this was followed by the primary 
information, such as: qualitative researches carried out by insurance companies and we learned from the offi cials what kind 
of fi nancial risk insurance products work in Georgia. Results: This study allowed us to present how companies manage 
their fi nancial risks in Georgia and if this risks are insured, what kind of fi nancial risk are insured  by Georgian insurance 
companies and what are the dynamics of fi nancial risk insurance, etc. Conclusion: The development of the insurance sec-
tor primarily depends on several issues such as: formation of insurance companies’ culture, stabilization of economy, if 
societies trust for insurance companies grows. These factors impede the development of insurance sector.
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