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er Ti mxriv, stra te gi u li xed vis (moq me de bis) are-

a li ga daf r Tov da da uf ro mra val m x ri vi dat vir T va 

Se i Zi na. sa xel m wi fo eb ri vi miz ne bis gan xor ci e le bis 

axa li al ter na ti u li wya ro e bi, mo ti va ci u ri mid go-

me bis mra val fe rov ne ba mniS v ne lo van wi lad ar Tu lebs 

pri o ri te te bis swra fad Ser Ce vas, gan vi Ta re ba Si sta-

bi lu ro bis miR we vis re a lu ri sa Su a le be bis gan sazR-

v ris pro cess. 

me o re mxriv, mka fi od ga mo ik ve Ta in teg ra ci is 

(ro gorc ase Tis) ro li sa xel m wi fo e bis gan vi Ta re bis 

stra te gi is gan sazR v ra Si. faq tob ri vad glo ba lu ri 

pro ce se bi da re gi o nu li in teg ra ci u li na ka de bi 

ne bis mi e ri qvey nis T vis gan vi Ta re bis um Tav re si 

ori en ti ri gax da. es Ta vi se bu re ba (eg zo ge nu ri da 

en do ge nu ri faq to re bis ur Ti er T moq me de biT gan pi-

ro be bu li) axal pa ra dig mebs sTa va zobs su ve re nul sa-

xel m wi fos, rom lis tra di ci u li fun q ci e bis Sec v lis 

(srul yo fis) auci leb lo ba Ta vad tran s for ma ci u li 

pro ce se bis lo gi ki dan ga mom di na re obs. 

sa xe zea ten den cia: su ve re nu li sa xel m wi fos 

zo gi er Ti fun q ci is ze sa xel m wi fo eb riv an qvey nis 

Si da struq tu reb ze de le gi re bis (gaR r ma ve bis) 

pro ce si. amis kar gi ma ga li Tia, ro gorc aRi niS-

na, ev ro kav Si ri. ni San dob li via, rom in teg ra ci u li 

pro ce se bis adek va tu rad, Ta na med ro ve sa xel m wi fo 

iZens axal fun q ci eb sac. ker Zod, glo ba lu ri da re-

gi o nu li pro ce se bis re gu li re bis, sa er Ta So ri so 

struq tu reb Tan Ta nam S rom lo bis, ge o po li ti kur 

da ge o e ko no mi kur siv r ce Si far Tod ma nev ri re bis, 

in teg ra ci ul pro ce seb Si qvey nis eko no mi ku ri in-

te re se bis dac vis da sxv. fun q ci ebs.

cno bi lia, rom glo ba lur ma pro ce seb ma ga na pi-

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

baz re bis, tran s na ci o na lu ri kor po ra ci e bis, ban ke-

bis for mi re ba-fun q ci o ni re ba. biz nes ma amiT upa su xa 

glo ba li za ci is ga mow ve vas da mas dro sa da siv r ce Si 

sa ku ta ri gan vi ta re bis adek va tu ri for me bic Ses Ta-

va za. 

ras Ses Ta va zebs su ve re nu li sa xel m wi fo glo-

ba li za ci is ga mow ve vebs? 

ro gorc msof lio praq ti ka gviC ve nebs, un da vi va ra-

u doT, rom su ve re nu li qvey ne bi ur Ti er T da kav Si re bis 

adek va tu ri for me bis ga mo ye ne biT, er Tob li vad Se ec-

de bi an dro is ga mow ve vebs upa su xon. am Sem Tx ve va Si 

Tvi seb ri vad axal dat vir T vas Se i Zens sa xel m wi fos 

ro li da ad gi li in teg ra ci ul kav Si reb Si. amas Tan, 

ga saT va lis wi ne be lia, rom pos t so ci a lis tur siv r ce-

Si axa li ti pis sa xel m wi fos, sa mo qa la qo sa zo ga do e bis 

da sa baz ro eko no mi ku ri sis te mis Ca mo ya li be bis rTu-

li pro ce si wi na aR m de gob ri via da uSu a lod ga nic dis 

ro gorc ga re, ase ve Si da faq to re bis gav le nas.

ro gorc aRi niS na so ci a lis tu ri sis te mis myi si e-

rad daS liT glo ba li za ci is pro ce se bi daC qar da da 

sti qi u rad (re gu li re bis ga re Se) ga far To e ba-gaR r-

ev ro kav Sir Tan eko no mi ku ri in teg ra cia 
da sa qar T ve los eko no mi kis 

(sof lis me ur ne o bis) ev ra zi is 
siv r ce Si gan vi Ta re bis per s peq ti va

nodar WiTanava,

ekonomikis mecnierebaTa 

doqtori, profesori

sa qar T ve los axa li ga mow ve ve bis wi na Se. msof lio 

(sam ya ro) swra fad da Tvi seb ri vad ic v le ba. uka nas k-

nel wleb Si man gan vi Ta re bis axa li niS ne bi Se i Zi na: 

glo ba li za cia, ro gorc mov le na uf ro aR q ma dia, 

ro gorc pro ce si, sa zo ga do e bis gan vi Ta re bis gan m-

sazR v re li faq to ri gax da. mim di na re ka tak liz me bis 

fon ze, Zve li da axa li prob le me bi rTul kvan Ze bad 

Ca mo ya lib da, ga re mo swra fad ic v le ba, mas S ta bi 

far Tov de ba. qvey ne bis gan vi Ta re bis tra di ci u li 

stra te gi e bic Se ic va la. re a lo ba (yo fi e re ba) gan s-

x va ve bu li Ta vi se bu re be biT ga moC n da!

ekonomika da politika
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ma ve bis axa li Se saZ leb lo be bi war moS va, xe li Se uwyo 

Zve li da axa li war moq m ni li pro ce se bis in teg ra ci as 

da Tvi seb ri vad axa li ga re mo Ca mo ya lib da. tran s for-

ma ci ul pro ce seb Si mo u lod ne lad Cab mu li pos t so ci-

a lis tu ri siv r cis qvey ne bi mo um za de bel ni Sex v d nen 

axal ga mow ve vebs. ase ve, gan vi Ta re bul qvey neb sac 

ar aR mo aC n daT ne ba adek va tu rad epa su xaT axa li 

ga mow ve ve bis T vis. uf ro me tic, maT sa ku Tar eko no-

mi kur in te re sebs da uq vem de ba res pos t so ci a lis-

tu ri qvey ne bis gar daq m ne bis sti qi u rad dawye bu li 

pro ce si da maT Ses Ta va zes (Tavs mo ax vi es) dros Tan 

ara a dek va tu ri re ko men da ci e bi (ma ga li Tad, ̀ va Sin-

g to nis kon se su si~ _ ̀ So ku ri Te ra pi a~, mo ne ta riz mi 

da sxv.). er T po lu si a ni cen t ris pi ro beb Si msof-

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

aR m de gob ri vi gax da, ga mo iw via lo ka lu ri ome bic, 

sxva das x va fe ris e.w. re vo lu ci e bic, fi nan sur-eko-

no mi ku ri kri zi se bic, sa xe Sec v li li diq ta tu rac. 

amas Tan, aR zev da in for ma ci u li in du s t ri is Se-

saZ leb lo be bi, gaRrmav da ge o po li ti ku ri ra di ka-

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

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

ka cob ri o ba mzad ar aR moC n da epa su xa dro is axa li 

ga mow ve ve bi saT vis.

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

glo ba li za ci is Se de gad da fiq sir da eko no mi kis 

gan vi Ta re bis pro ce sis sa xel m wi fos sazR v re bi dan 

gas v lis ten den cia, rac re a lu rad gu lis x mobs in-

teg ra ci u li kav Si re bis in ten si fi ka ci is Se uq ce vad 

xa si aTs (e ko no mi ku ri sazR v re bi pi ro bi Ti sazR v re-

bia, rom le bic ar em Tx ve va sa xel m wi fos sazR v rebs). 

dRes in teg ra ci u li pro ce se bi faq tob ri vad as-

ru lebs sa zo ga do e bis gan vi Ta re bis lo ko mo ti vis 

fun q ci as. 

ami tom, ro gorc aRi niS na, ne bis mi e ri qvey nis T vis, 

miT ume tes, ise Ti pa ta ra qvey nis T vis, ro go ric sa qar-

T ve loa, mra val m x ri vi in teg ra ci u li pro ce si gan vi-

Ta re bis ori en ti ria, erov nu li eko no mi kis po ten ci-

a lis maq si ma lu rad ga mo ye ne bis T vis `stra te gi u li 

re sur si a~. ase Ti ve ro lis Ses ru le bis po ten ci a li 

aqvs ze na ci o na lur sis te ma sac (or ga ni za ci ul war mo-

naq m nebs), rom le bic in teg ra ci is fon ze ya lib de ba. isi-

ni kon k re tu li sa xel m wi fos iuris diq ci as uSu a lod 

ar eq vem de ba re bi an, mag ram glo ba lur svrce Si wev ri 

qvey ne bis in te re se bis dac vis fun q ci as as ru le ben. 

ase Ti praq ti ka mkvid r de ba sak re di to-sa fi nan so, sa-

war moo da sa vaW ro sfe ro eb Si.

am ri gad, Ta na med ro ve msof li o Si glo ba li za ci i sa 

da re gi o nu li frag men ta ci is pro ce se bis ga dak ve Ta ze 

Ca mo ya lib da faq tor Ta er Tob li o ba, rom lis dro u-

li Sec no biT da efeq ti a nad amoq me de biT su ve re nul 

sa xel m wi fos Se uZ lia glo ba lur pro ce seb Tan adap-

ti re ba da sa ku Ta ri (stra te gi u li) in te re se bis Se sa-

ba mi sad in teg ra ci u li pro ce se bis mi zan mi mar Tu li 

re gu li re ba. Ta na med ro ve msof li os es Ta vi se bu re-

ba (ten den ci a) gan sa kuT re bul mniS v ne lo bas ani Webs 

ge o e ko no mi kur faq tors.

ge o e ko no mi ka sa qar T ve los so ci a lur-eko no mi-

ku ri gan vi Ta re bis mniS v ne lo va ni faq to ri. 

ter mi ni ̀ ge o e ko no mi ka~ XX sa u ku nis 80-ian wleb Si 

pir ve lad ga mo i ye na edu ard lut t vak ma (aSS na ci o na-

lu ri usaf r Txo e bis sab Wos kon sul tan ti). mi si az riT, 

so ci a lis tu ri sis te mis daS lis Sem de gac sa xel m wi fo-

ebs So ris da pi ris pi re ba grZel de ba, mag ram man uf ro 

Se niR bu li for ma mi i Ro _ sam xed ro-stra te gi u li 

sfe ro dan ga da i nac v la eko no mi kur sib r tye ze. 

ge o po li ti ka Sec va la ge o e ko no mi kam, ro me lic 

mi si az riT, mo iTxovs da mu Sav des eko no mi ku ri Tav-

dac vis Tu Se te ve bis ise Ti we si (xer xe bi), rom le bic 

uz run vel yo fen ga mar j ve bas, ra Ta sa ku Ta ri qvey-

nis mo sax le o bis yve la ze me ti na wi li sa u ke Te sod 

da saq m des da sa Wi ro e bi sas es SeZ le ba ga keT des 

ne bis mi e ri qvey nis (i gu lis x me ba da mar cxe bu li) 

xal xis xar j ze.1

am ri gad, wi na plan zea wa mo we u li sa xel m wi fo 

po li ti kis eko no mi za ci is prob le ma. es niS navs 

po li ti ku ri amo ca ne bis ga dawy ve tas, eko no mi ku ri 

me To de biT, ro ca qvey nis gan vi Ta re bis stra te gi is 

veq to ris gan sazR v ra Si do mi nan tia eko no mi ku ri da 

ara po li ti ku ri, ide o lo gi u ri an Za lo va ni mid go-

me bi (ge o po li ti ka aseT mid go mas swo red mi iC nevs, 

xo lo sam xed ro kom po nen ti mas icavs. amiT ik v re ba 

ori en ta cia _ kvan Zi, kon k re tu li si tu a ci e bis Se sa-

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

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

glo ba li za ciaa, xo lo mi si mniS v ne lo va ni mxa rea re gi-

o na li za cia. ami tom, swo red re gi o nis do ne zea sa Wi ro 

su ve re nu li sa xel m wi fos axa li ro li sa da fun q ci e bis 

swo rad ga az re ba.

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

v nis ter mi ni `tur bo ka pi ta liz mi~, ro me lic mi si ve 

gan mar te biT2 aris dRe van de li ka pi ta liz mi, rom lis 

dro sac msof li os eko no mi kis in for ma ti za ci i sa 

da glo ba li za ci is meS ve o biT, pro ce se bi mim di na re-

obs uf ro swra fad. amas Tan war mo i So ba axa li ti pis 

uTa nas wo ro ba. sa Su a lo kla si Tan da Ta no biT Ra-

rib de ba, rad ga nac ris ke bi iz r de ba. uf ro uare si 

msgo ma re o baa gan vi Ta re bad qvey neb Si, sa dac `tur-

bo ka pi ta liz mi~ qmnis pi ro bebs imis T vis, rom mdi-

dar ma fe neb ma fex q veS mo aq ci on mTe li eko no mi ka 

da erov nu li sim did re. rac auare sebs da nar Ce ni 

mo sax le o bis cxov re bas. 

`tur bo ka pi ta liz mi~ iw vevs axa li sa xis ge o e ko no-

mi kur kon f liq tebs. av to ris es va ra u di uka nas k nel 

1  Ekonomics. ihbt.ifmo.ru/jile/article(6803/odf).
2  iqve.
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wleb Si ga mar T l da. gan sa kuT re biT aR sa niS na via msof-

lio fi nan sur-eko no mi ku ri kri zi si, rom lis Se de geb ma 

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

Se sac v le lad.

ge o e ko no mi kas, anu po li ti ku ri amo ca ne bis eko-

no mi ku ri me To de biT ga dawy ve tas, ra tom eZ le va 

upi ra te so ba? igi ve av to ris az riT, ge o po li ti ki sa da 

ge o e ko no mi kis Se da re bi sas vaW ro bis me To di cvlis 

sam xed ro me Tods, ase ve Ta vi su fa li ka pi ta li uf ro 

mniS v ne lo va nia, vid re cecx liT Seq m ni li Za la, sa-

mo qa la qo ino va ci e bi uf ro ar se bi Tia, vid t re sam-

xed ro-teq ni ku ri gan vi ta re ba, sa baz ro me qa niz mis 

ga mo ye ne ba uf ro Zli e ria, vid re sam xed ro gar ni zo-

ne bis da ba ze bis flo ba.1 ase Ti po zi cia obi eq ti rad 

xsnis ge o po li ti kir fi lo so fi is de da azrs, ami tom 

ko men ta rebs ar sa Wi ro ebs.

am Ja mad msof li o Si sa mi ge o e ko no mi ku ri po lu sis 

_ Crdi lo-ame ri ku li, da sav leT-ev ro pu li da azi-

ur-wyna ro ke a ne Tis _ fun ci o ni re ba gan sazR v ravs 

glo ba li za ci i sa da re gi o na li za ci is wi na aR m de gob-

ri vi pro ce se bis mas S tabs, Ta vi se bu re bebs, di na mizms. 

ni San dob li via, rom pir vel ze mo dis msof lio mSp-is 

21%, me o re ze _ 20, Ci neT ze _ 12 da iapo ni a ze _ 7,5%. aR-

sa niS na via, rom da sa xe le bul pro ce sebs for mi re bi sa 

da stra te gi is er T ma ne Ti sa gan gan s x va ve bu li ide o lo-

gia ga aC ni aT. cno bi lia, rom aSS aRi a re bu lia Ta vi su-

fa li me war me o bis mo de lad, ev ro pa _ in teg ra ci is 

ma ga li Tad, azia-wyna ri o ke a ne Ti _ imis ma ga li Tad, 

Tu ro gor Se iZ le ba ra ci o na lu rad iq nas ga mo ye-

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

tra di ci eb Tan Se xa me biT.

aR niS nu li po lu se bis fun q ci o ni re ba gviC ve nebs 

imas, rom glo ba li za cia (far To far To ga ge biT cen-

t ra li za ci a) da re gi o na li za cia (far To ga ge biT 

de cen t ra li za ci a) Tav se ba di pro ce se bia da er Ti a ni 

mTli a no bi Ti sis te mis Se mad ge ne li na wi le bi. isi ni er-

T ma neTs av se ben, ur Ti er T gan pi ro be bu lo bis ma Ra li 

xa ris xiT ga mo ir Ce vi an da qmni an gan vi Ta re bis er Ti an 

sis te ma-pro cess. er Ti mxriv, re gi o nu li ga er Ti a ne be-

bi glo ba li za ci is ro gorc pro ce sis su bi eq te bi ari an 

da mZlavr im pul sebs aZ le ven kon k re tul siv r ce Si 

po li ti kur da so ci a lur-eko no mi kur gan vi Ta re bas. 

me o re mxriv, isi ni cdi lo ben glo ba li za ci is ro gorc 

pro ce sis ̀ er T pi rov nu li li de ris~ opo nen te bi iy v nen 

da re a lu rad ga na xor ci e lon gan sa kuT re bul (re gi o-

nul) po lu se bad Ca mo ya li be bis idea. 

ase Ti da mo ki de bu le bis fon ze ya lib de ba ori pro-

ce sis ur Ti er T miR we vis xel Sem wyo bi pi ro be bi, rac 

gan vi Ta re bis ten den ci e bis uf ro re a lu rad prog no-

zi re bis sa Su a le bas iZ le va. 

es ni u an si (Ta vi se bu re ba) yo vel m x riv yu radRe bas 

sa Wi ro ebs. ma ga li Tad, re gi o na li za cia mniS v ne lo van-

1  dasaxelebuli wyaro.

wi lad as ru lebs ra glo ba li za ci is `fil t ris `fun-

q ci as, iZ le va sa Su a le bas re gi o nul ga er Ti a ne beb Se 

(a li an seb Si) uf ro mo xer x des erov nu li Ta vi suf le be-

bis (tra di ci e bis) Se nar Cu ne ba da amiT mra val fe rov ne-

bis, ro gorc gan vi Ta re bis, um niS v ne lo va ne si pi ro bis 

efeq ti a nad ga mo ye ne ba. 

in teg ra ci is aseT xa risxs aqvs gan sa kuT re bu li 

Te o ri ul-me To do lo gi u ri dat vir T vac. er Ti mxriv, 

msof li o Si mim di na re glo ba lu ri pro ce se bi, me o re 

mxriv, mi si re gi o nu li frag men ta cia (msof li os kon-

k re tul siv r ce Si) in teg ri re bu li sis te mis, ro gorc 

mTe lis (msof li os) or ga nu li na wi lis Ca mo ya li be ba-

fin q ci o ni re ba) naT lad aC ve nebs msof li o Si mim di na re 

pro ce se bis mra val m x riv xa si aTs da Se sa ba mi sad, ma Ti 

re gu li re bis mra val va ri an tu lo bis per s peq ti vas.

ev ra zi is, ro gorc eko no mi ku ri siv r cis Ta vi se-

bu re ba. cxa dia, rom ev ra zia msof li os yu radRe bis 

cen t r Sia. es imi tom, rom igi inar Cu nebs Ta vis ge o-

po li ti kur mniS v ne lo bas. mi si azi u ri na wi li bo lo 

pe ri od Si gax da eko no mi ku ri gan vi Ta re bi sa da mzar-

di po li ti ku ri gav le nis mniS v ne lo va ni `sa Wad ra ko 

da fa~, ro mel zec grZel de ba brZo la glo ba lu ri 

ba to no bi saT vis.2

ro go ria sa qar T ve los ad gi li da ro li ev ra zi is 

eko no mi kur siv r ce Si?

ro gorc ze moT aRi niS na, eko no mi ku ri gar daq m ne bis 

Se de gad erov nu li eko no mi ka ara e feq ti a nia da qvey nis 

stra te gi ul in te re seb Tan ara a dek va tu ri. tran s for-

ma ci u li pro ce se bi kvla vac wi na aR m de gob ri vad mim di-

na re obs. ga mov lin da ri gi Ta vi se bu re be bi (so ci a lu ri 

po la ri za ci a), axa li ra kur siT ga mo ik ve Ta eko no mi ku-

ri gan vi Ta re bis ten den ci e bi (zig za gi se bu ri xa si a Ti), 

praq ti ka Si ar da das tur da zo gi er Ti kon cep tu a lu ri 

da me To do lo gi u ri mid go ma (sa baz ro me qa niz m ze ga fe-

ti Se bu li war mod ge ne bi, sa er Ta So ri so eko no mi ku ri 

da sxva struq tu re bis re ko men da ci e bis mar Te bu lo ba), 

sa baz ro me qa niz me bis uni ver sa lu ro bis Se sa xeb ste re-

o ti pe bi da im s x v ra.

eifo ri a Si yof nis xan g r Z liv pe ri od Si, sam wu-

xa rod, dam k vid r da sxvis xar j ze cxov re bis gan-

wyo ba, Se sa ba mi sad, gaZ li er da gul g ri lo bi sa da 

upa su xis m geb lo bis da mo ki de bu le ba (in s tin q ti). 

sa zo ga do e ba ne la ga mo dis iZu le biT (eg zo ge nu ri 

faq to re bis gav le niT) na zi a re bi kri mi na lu ri az-

rov ne bi dan. bev ri Tavs imiT im S vi debs, rom aseT mZi-

me mdgo ma re o ba Si, bev r jer yo fi la qve ya na, mag ram 

igi yo vel T vis ga dar Ce ni lao. swo red ase Ti gan wyo ba 

qmnis qvey nis T vis yve la ze did saf r Txes.

am ri gad, sa qar T ve lo Ta na med ro ve msof li os erT-

erT Ca mor Ce nil pe ri fe ri ad dar Ca.

2  З. Бзежинский, Великая шахматная доска. м. 1998. 
с.46.
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amas Tan, gan v lil pe ri od Si Ca mo ya lib da qvey nis 

gan vi Ta re bis xel Sem wyo bi po li ti ku ri, so ci a lur-

eko no mi ku ri faq to re bi. ma ga li Tad, qvey nis aq ti u ri 

mo na wi le o ba glo ba lur pro ce seb Si, po li ti ku ri da 

eko no mi ku ri de mok ra ti is fu Zem deb lu ri prin ci pe bis 

dam k vid re bis Se uq ce va di pro ce si, eko no mi ka Si ker Zo 

seq to ris gan m sazR v re li ro li da ad gi li, sa kuT re bis 

for me bis plu ra liz mi, eko no mi kis so ci a lu ri ori-

en ta cia, sa baz ro in f ras t ruq tu ris fun q ci o ni re ba, 

msof lio Ta na me gob ro bis aq ti u ri mxar da We ra.

ni San d lob li via, rom aR niS nu li faq to re bis ar-

se bo ba mniS v ne lo van wi lad ga na pi ro ba qvey nis axal ma 

ge o po li ti kur ma da ge o e ko no mi kur ma ga re mom.1 ten-

den cia mra val m x ri vo biT ga mo ir Ce va da sis te mu ri 

mdgo ma re o bis sa fuZ vel ze un da iyos gac no bi e re bu li.

ba qo-Tbi li si-je i ha nis nav Tob sa de ni we li wad Si 

50mln to na nav Tobs ga a ta rebs, ba qo-Tbi li si-er-

z ru mis gaz sa de ni _ 30 mlrd m3 gazs, ba qo-suf sis 

mil sa de ni _ 5 mln. to na nav Tobs. gar da ami sa sa qar-

T ve los te ri to ri a ze ga dis sat ran zi to ma gis t ra-

li, da ax lo e biT 400 km sig r Zis. ev ra zi u li de ref nis 

fun q ci o ni re ba mniS v ne lov nad aris da mo ki de bu li 

sazR vao tran s por ti sa da por te bis gan vi Ta re-

bas Tan. miS v ne lo va nia ba qo-Tbi li si-yar sis gzis 

mSe neb lo ba. yo ve li ve amis gaT va lis wi ne biT sa qar-

T ve lo uf ro mim zid ve li gax da.

aR sa niS na via, rom ev ra zi is siv r ce Si wam y van pro-

eq tad miC ne u lia `tra se ka~, ro mel sac sa fuZ ve li 

Ca e ya ra 1993 wlis ma is Si, bri u sel Si ga mar Tul kon-

fe ren ci a ze. 

`tra se ka~ em sa xu re ba 4 stra te gi ul mi zans: pir-

ve li. ev ri kav Sirs surs am pro eq tiT mxa ri da u Wi ros 

pos t sab Wo ur siv r ce Si Seq m nil sam x reT-kav ka si is 

da can t ra lu ri azi is sa xel m wi fo e bis, pir vel rig-

Si sa qar T ve los, azer ba i ja nis, som xe Tis, ya za xe Tis, 

uz be ke Tis, yir gi ze Tis, ta ji8keTis, Tur q me ne Tis su-

ve re ni te tis gan m t ki ce bas, maT po li ti kur da eko no-

mi kur da mo u ki deb lo bas, ra Ta Se saZ le be li gax des am 

qvey ne bis eko no mi kis efeq tu ri da kav Si re ba ev ro pul 

da msof lio ba zar Tan al ter na ti ul sat ran s por to-

sat ran zi to ko mu nu ka ci is (tra se kas) sa Su a le biT...

me o re. ev ro kav Si ri ̀ tra se kas~ meS ve o biT xels uwy-

obs sam x reT kav ka si i sa da cen t ra lu ri azi is sa xel m wi-

fo Ta re gi o nu li Ta nam S rom lo bi sa da ko o pe ri re bis 

gan vi Ta re bas. me sa me. tra se kam xe li un da Se uwyos re gi-

on Si msof lio in ves ti ci e bis zrdas. me oTxe. ev ra zi is 

sat ran s por to de re fa ni un da da u kav Sir des tran sev-

1  udidesi mniSvneloba hqonda `evropa-aziis 

satransporto derefnisa~ da `energetikuli dere-

fnis~ (baqo-Tbilisi-jeihanis, baqo-Tbilisi-erz-

rumis, baqo-sufsis milsadenebi) amoqmedebas. maTi 

funqcionirebiT saqarTvelom SeiZina evropa-azi-

is qveynebis interesebis dabalansebis xelSemwyobi 

qveynis funqcia.

ro pul da msof lio sat ran s por to ko mu ni ka ci ebs2...

ase Ti stra te gi u li miz nis fon ze kar gad Cans 

`tra se kas~ pro eq tis mniS v ne lo ba sa qar T ve los ge o-

e ko no mi ku ri mdgo ma re o bis efeq ti a nad ga mo ye ne ba Si. 

sa qar T ve los eZ le va San si ev ra zi is siv r ce Si erT-

er Ti in teg ra to ris ro li Se as ru los. 

es gan pi ro be bu lia imiT, rom `sa qar T ve lo dRes 

aR mo sav leT-da sav le Tis da ma kav Si re be li re gi o nis 

cen t r Sia moq ce u li. Se saZ loa, uf ro mi zan Se wo ni li 

iq ne bo da la pa ra ki ara is to ri u li `di di ab re Su mis~ 

gzis~ aR d ge nis da ga cocx le bis Se sa xeb, ara med `a xa-

li ab re Su mis gzis~ Seq m nis Se sa xeb, rom lis Zi ri Ta di 

aR mo sav leT-da sav le Tis da ma kav Si re be li ar te ria 

swo red sa qar T ve lo ze ga iv lis, rac sav se biT Se e sa ba-

me ba sa qar T ve los is to ri ul mi si as da sav lur-aR mo-

sav lu ri ci vi li za ci e bi sa da na ka de bis kul tu ru li 

Ser wy mi sa da ga er Ti a ne bis~.3 

aseT das k v nas, Cve ni az riT, sa gan ge bo is to ri u li 

mniS v ne lo ba aqvs dRes, ro ca glo ba li za ci is pro ce-

si, ro gorc ze moT aRi niS na, obi eq tu rad Ca mo ya lib da 

da `sa qar T ve los axa li fun q ci is Se Ze niT, ro gorc 

aR mo sav leT-da sav le Tis da ma kav Si re be li rgo li sa, 

msof lio stra te gi u li in te re se bis sfe ro Si eq ce va, 

rac mas da mo u ki deb lo bis ga ran ti ebs uq m nis~. 

sa qar T ve lo mo ma val Si Se as ru lebs nav To bi sa da ga-

zis tran s por ti re bis erT-er Ti mTa va ri kvan Zis fun q-

ci as, amas Tan, mas kav ka si a Si erT-er Ti li de ris ro lis 

Ses ru le bis po ten ci a lic ga aC nia. es gan pi ro be bu lia 

swra fad cva le ba di po li ti ku ri ko ni un q tu riT, azi is 

fe no me nis mzar di xa si a TiT, Sua azi is yo fi li sab Wo Ta 

res pub li ke bis gan vi Ta re bis Ta vi se bu re be biT, Sa vi 

zRvis re gi o nis prob le me bis kom p leq su ri xa si a TiT. 

dro sa da siv r ce Si aseT xel say rel faq tor Ta er-

Tob li o ba mniS v ne lo van wi lad qvey nis gan vi Ta re bis 

stra te gi u li re sur sia, rom lis go niv ru li ga mo ye-

ne ba amav d ro u lad Si da faq to re bis Tan mim dev ru lad 

da er Ti a ni sis te miT amoq me de bas sa Wi ro ebs. upir ve-

les yov li sa, erov nu li eko no mi kis kom p leq su ri da 

efeq ti a ni gan vi Ta re baa sa Wi ro, rac ga mom di na re obs 

qvey nis po li ti ku ri da eko no mi ku ri usaf r Txo e bis 

in te re se bi dan. 

usaf r Txo e bis ga ran ti efeq ti a ni eko no mi kaa, mi si 

Seq m na ki in teg ra ci u li pro ce se bis gaR r ma ve bi Taa 

Se saZ le be li. in teg ra cia mo iTxovs sxva das x va mxa ris 

in te re se bis gaT va lis wi ne bas. sxva na i rad re a lu ri 

eko no mi ku ri kav Si re bi ar Ca mo ya lib de ba. amis ga re Se ki 

Ria eko no mi kis prin ci pi azrs kar gavs. in teg ra ci u li 

pro ce se bi, ro gorc gan vi Ta re bis faq to ri, mo iTxovs 

er Ti an eko no mi kur siv r ce Si me war me o bis T vis xel say-

re li ga re mo Seq m nas (i gu lis x me ba Se sa ba mi si ka non m-

2  e. SevardnaZe. didi abreSumis gza. Tb., 1999. gv. 40.

3  akademikosi Tamaz gamyreliZe. `saqarTvelos 

respublika~, 4 dekemberi, 2001 w.

ekonomika da politika

 8 8

#
2

  
ap

r
i

l
i

-i
vl

i
s

i
  

 2
0

1
5



deb lo ba da re gu li re bis me qa niz me bis Se Tan x me bu li 

ga mo ye ne ba).

amis T vis auci le be lia Ti To e u li qvey nis so ci a-

lur-eko no mi ku ri po ten ci a lis (re sur se bi, spe ci a li-

za cia, ko o pe ra cia da a.S.) Tvi seb ri vad axal sawyi seb ze 

gan vi Ta re bis wi nas wa ri di fe ren ci re bu li ana li zi-

Se fa se ba, rac sa fuZ v lad da e de ba mya ri eko no mi ku ri 

kav Si re bis Seq m nas. Ta vad pro ce si aye nebs in teg ra ci-

u li pro ce se bis re gu li re bis auci leb lo bas, ra Tqma 

un da, mar T vis Se sa ba mi si struq tu re bis fun q ci o ni-

re biT. wi nas war Zne lia ga ni sazR v ros in teg ra ci u li 

pro ce se bis sa sur ve li mi mar Tu le biT gan vi Ta re bis 

mo sa lod ne li Se de ge bi, Tum ca arc is iw vevs eWvs, rom 

rTu li pro ce se bis re gu li re ba auci le be lia. 

es mra val g zis da am t ki ca sa me ur neo praq ti kam. mTa-

va ria Tvi seb ri vad axa li re sur sis _ in teg ra ci u li 

pro ce se bis gaRr ma ve bis auci leb lo ba ga ic no bi e ron 

sa xel m wi fo eb ma, biz nes ma, mec ni e re bam. am Tval saz-

ri siT, uni ka lu ri ga moc di le ba aqvT sa qar T ve los 

da dsT-s qvey nebs. maT ara mxo lod ga mos ca des in teg-

ra ci is upi ra te so ba da mi si efeq ti a no bis Se de ge bi, 

ara med mwa red aRiq ves eko no mi ku ri kav Si re bis moS liT 

ga mow ve u li kri zi sis Se de ge bic. 

dsT-s qvey ne bis ne ga ti u ri ga moc di le bi dan Se iZ-

le ba ga mo vi ta noT Sem de gi das k v ne bi. 

pir ve li. dsT-s qvey neb ma ver SeZ les srul;fa so va-

ni sa baz ro eko no mi ku ri kav Si re bis (ro gorc sis te mis) 

for mi re ba. es imi tom, rom sa war moo Za le bis gan vi-

Ta re bis TiT q mis er T do ni a ni pro ce si dan sxva das x va 

qvey nis Ta vi se bu re ba Ta (eT nok ri zi se bi, Se i a ra Re bu li 

ekon f liq te bi da sxv.) gav le niT Ca mo ya lib da sa baz ro 

gar daq m ne bis er T ma ne Tis gan mkveT rad gan s x va ve bu li 

mid go me bi, ten den ci e bi, Ta ma Sis we se bi (`So ku ri Te ra-

pi a~, sa xel m wi fo ka pi ta liz mi da sxv.). aman bu neb ri via, 

erov nu li eko no mi kis sa xel m wi fo eb ri vi re gu li re-

bi sa da me war me o bis Ta vi suf le bis, fas war moq m ni sa 

da da beg v ris er T ma ne Tis gan mkveT rad gan s x va ve bu li 

me qa niz me bis ga mo ye ne ba ga na pi ro ba, ra mac Se a fer xa 

er Ti a ni eko no mi ku ri siv r cis Ca mo ya li be bis pro ce si.

me o re. in teg ra ci is ro lis Se u fa seb lo bam, ro ca 

glo ba lu ri pro ce se bi obi eq tu ri re a lo baa, qvey nebs 

So ris su bi eq tur faq tor Ta gav liT Ca mo ya li be bul 

`kav Si rebs~ eko no mi ku ri sa fuZ ve li ga mo e ca la. dsT 

po li ti ze bul war mo naq m nad dar Ca, ro mel mac er Ti a-

ni kav Si ris wevr-qvey ne bis te ri to ri u li mTli a no bac 

ver da ic va (dnes t ris pi re Ti, afxa ze Ti, sam xerT ose Ti, 

mTi a ni ka ra ba xi).

me sa me. dsT _ ro gorc kav Si ri mxo lod sa kon sul-

ta cio or ga nos fun q ci e biT Se mo i far g la. ru seT ma, 

ro mel mac ikis ra dsT-s mTa va ri in teg ra to ris ro li, 

Ta vi si fun q cia ver Se as ru la. es ma Sin, ro ca obi eq tu-

rad mis in te re seb Si iyo er Ti a ni eko no mi ku ri siv r cis 

for mi re ba. amiT re gi o nu li in teg ra ci is, ro gorc 

glo ba li za ci is gan vi Ta re bis ka non zo mi e re bis _ 

efeq ti a ni ga mo ye ne bis re a lu ri Se saZ leb lo ba ga mo-

u ye ne be li dar Ca.

me oTxe. dsT-s qvey nebs jer ki dev iner ci iT Se nar-

Cu ne bu li aqvT sa mec ni e ro-teq ni ku ri po ten ci a li, 

mo sax le o bis ga naT le bis do ne, sa me ur neo kav Si re bis 

auci leb lo bis mniS v ne lo ba da, rac mTa va ria, aqvT imis 

ga moc di le ba uf ro re a lu rad gan sazR v ron in teg ra-

ci is siR r me, mas S ta bi, veq to ri. cxa dia, rom dsT-s Zli-

er re gi o nul war mo naq m nad Ca mo ya li be bis po ten ci a li 

TiT q mis amo wu ru lia. un da vi va ra u doT, rom dsT-s siv-

r ce Si sa mi mTa va ri mo Ta ma Sis (ev ro kav Si ris, aSS-s), 

ru se Tis da Ci ne Tis ro lis ga aq ti u re biT Se iZ le ba 

Se iq m nas axa li ti pis ali an se bis for mi re ba-fun q-

ci o ni re bis auci leb lo ba.

er Ti ram cxa dia, ne bis mi er Sem Tx ve va Si sa qar T-

ve los un da hqon des erov nul-sa xel m wi fo eb riv 

ide o lo gi a ze da fuZ ne bu li sa baz ro eko no mi ku ri 

sis te ma, ro me lic eko no mi kis efeq ti a no bis (ci-

vi li ze bu li ba za ri) da so ci a lu ri efeq ti a no bis 

(e ko no mi kis sa xel m wi fo eb ri vi re gu li re ba) Se xa me-

biT uz run vel yofs ada mi an Ta cxov re bis do ni sa da 

xa ris xis amaR le bas, msof lio in teg ra ci ul pro ce-

seb ze adek va tu rad re a gi re bas.

aq ve aR v niS navT, rom gan v lil pe ri od Si sa qar T-

ve lo Si ver Ca mo ya lib da er Ti a ni kon cep tu a lu ri 

da me To do lo gi u ri mid go ma so ci a lur-eko no mi ku-

ri mo de lis Se sa xeb. mig vaC nia (mig vaC n da),1 rom qvey nis 

so ci a lur-eko no mi ku ri sis te ma sxva qvey ne bis Tar g ze 

ar Se iq m ne ba. igi erov nu li fe no me ni dan un da amo vi des 

da da ey r d nos qvey nis TviT m yo fa do bis, efeq ti a no bi sa 

da sa mar T li a no bis prin ci pebs. 

aseT sis te mad gve sa xe ba Se re u li (mra val su bi eq-

ti a ni) so ci a lu rad ori en ti re bu li Ria eko no mi ka. 

igi eko no mi ku ri (mra val su bi eq ti a no ba), sa mar T-

leb ri vi (sa kuT re bis for me bis plu ra liz mi), or-

ga ni za ci u li (baz ri sa da sa xel m wi fos sim bi o zi), 

mmar T ve lo bi Ti (gan vi Ta re bis stra te gi u li da geg-

m va da mar T va), zne ob ri vi (a da mi a ne bis ke Til dRe o-

bis Ta na ba ri Se saZ leb lo be bis Seq m na), prin ci pe bis 

er Tob li o bas efuZ ne ba da em sa xu re ba, mka fi od ga-

mo xa tu li so ci a lur-po li ti kur mi zans _ mTe li 

sa zo ga do e bis mud mi vad mzar di ma te ri a lu ri da 

kul tu ru li moTxov ni le ba Ta maq si ma lu rad dak-

ma yo fi le bas.

ro gorc ana li zi gviC ve nebs mo ma val Si in teg ra-

ci u li pro ce se bis mas S tabs gan sazR v ravs qvey nis 

um Tav re si re sur si _ ge o e ko no mi ku ri upi ra te so ba. 

mxed ve lo ba Si gvaqvs, pir vel rig Si, qvey nis xel say re-

1  vrclad. n. WiTanava _ gardamavali periodis 

socialur-ekonomikuri problemebi, Tb., 1997. n. 

WiTanava, l. TakalanZe _ socialuri ekonomika. 

Tb., 2008. n. WiTanava _ saqarTvelos ekonomikis 

metamorfozebi da perspeqtivebi. Tb., 2012w.
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li bu neb riv-sa war moo pi ro be bi (ro gorc faq to ri) 

e.w. Se far de bi Ti upi ra te so bis Te o ri is Se sa ba mi sad, 

mi zan mi mar Tu lad ga mo vi ye noT. ga saT va lis wi ne be-

lia, rom qve ya nas ga aC nia `mTvle ma re~ re sur se bis 

er Tob li o ba, ro mel Ta mas S ta bu ri ga mo ye ne ba so ci a-

lur-eko no mi kur prog ress sa Wi ro di na mizms mis cems 

(hid ro re sur se bi, mi ne ra lu ri da mtkna ri wylis, 

sur sa Tis war mo e bis da rek re a ci u li re sur se bi, tu-

riz mis gan vi Ta re bis wi na pi ro be bi da sxv.). cal ke un da 

aRi niS nos qvey nis in te leq tu a lu ri po ten ci a li, rac 

ge ne ti ku rad Ca mo ya li be bu li fe no me nia. sa qar T ve-

los aqvs uni ka lu ri is to ri ul-so ci a lu ri re sur si 

_ zo gad qar Tu li kul tu ra, ro me lic yo vel T vis 

gan m sazR v re li iyo ci vi li za ci a Ta ur Ti er To beb Si. 

igi mar T l ma di deb lo bis fun da men tur prin ci pebs 

efuZ ne ba da dros Tan mi mar Te ba Si srul yo fas ga-

nic dis. ga mo ir Ce va mra val fe rov ne biT, Ta vis Ta-

va do biT, mTli a no biT, srul yo fi lad ga mo xa tavs 

erov nul xa si aTs, kac T moy va re o bis, Ta vi suf le bis, 

Ta nas wo ro bis hu ma nur ide a lebs, mud mi vad (is to-

ri u li pa u zis ga re Se) em sa xu re bo da (em sa xu re ba) 

erov nul-sa xel m w fi o eb riv in te re sebs.

yve la ze moT da sa xe le bu li da sxva re sur sis, 

ro me lic qvey nis cxov re bis `u xi lav~ wer ti leb zea 

gan Tav se bu li, gan vi Ta re bis er Ti an pro ces Si amoq me-

de ba iZ le va si ner gi is ma Ral efeqts mxo lod Se sa ba mis 

siv r ce-are al Si. Cve ni az riT, glo ba lu ri pro ce se-

bis gan vi Ta re bis fon ze aseT siv r ces ev ra zia war-

mo ad gens.

am ri gad, qve ya na stra te gi u li gan vi Ta re bis 

Tval saz ri siT, ar Ce va nis wi na Se dad ga: mo ma val Sic 

dar Ces Ca mor Ce nil pe ri fe ri ad Tu mzar di ge o e ko-

no mi ku ri upi ra te so ba sa ku Ta ri iden tu ro bi sa da 

Ta vis Ta va do bis gan m t ki ce bis T vis mi zan mi mar Tu-

lad ga mo i ye nos?

pir vel Sem Tx ve va Si gar k ve ul pe ri od Si iner-

ci iT Se nar Cun de ba Ca mo ya li be bu li ten den ci e bi, 

mi ni ma lu ri iq ne ba in ves ti ci e bi da eko no mi kis 

gan vi Ta re bis mxar da We ra, rac qvey nis mud mi vad po-

li ti ku ri da so ci a lu ri da Zab y lo bis re Jim Si fun-

q ci o ni re bas xels Se uwyobs. ami tom es gza Cven T vis 

mi u Re be lia. sa qar T ve lo mo va lea axa li re a lo bis 

da gar daq m ne bis mwa re ga moc di le bis gaT va lis wi-

ne biT Se i mu Sa vos da ga na xor ci e los `gar R ve vis 

stra te gia (vrclad qve moT gan vi xi lavT).

amas mniS v ne lo van wi lad ga na pi ro bebs sa qar T ve los 

ge o e ko no mi ku ri upi ra te so bis is to ri u li wi na pi ro-

be bi. ker Zod, sa qar T ve lo is to ri u li Tval saz ri siT 

or Zli er fe no mens _ ev ro pul sa da azi urs ey r d no ba. 

cno bi lia, rom ev ro pu li da azi u ri men ta li te ti, tra-

di ci e bi, fi lo so fia, fa se u lo be bi Ta da cxov re bis 

we siT er T ma ne Tis gan gan s x va ve bu lia. es mka fi od aisa xa 

ev ro pi sa da azi is qvey ne bis ro gorc zo gad kul tu ra-

ze, ase ve, so ci a lur-eko no mi kur sis te meb zec. er Ti 

mxriv, pro tes tan tu li eTi ka da, me o re mxriv, azi-

u ri war mo e bis we siT gan sazR v ru li pa ra dig me bi. 

mka fi od ga mo ik ve Ta prob le mis _ eko no mi ki sa da sa-

xel m wi fos ur Ti er T da mo ki de bu le bis _ gan s x va ve bu-

li kon cep tu a lu ri da me To do lo gi u ri mid go me bic. 

es re a lu rad aisa xa azi is qvey ne bis (i a po ni is, Ci ne Tis, 

in do e Tis, sam x reT-ko re is, sin ga pu ris, `pa ta ra vefx-

ve bis~) ga moc di le ba ze, ro me lic efuZ ne ba cen t ra li-

za cia-de cen t ra li za ci is Tav se ba do bis prin cips da 

ara mxo lod ro me li me maT gans.

am ri gad, sa qar T ve lo dgas ev ro pi sa da azi is 

gan s x va ve bu li eko no mi ku ri pa ra dig me bis (ten den-

ci e bis) mij na ze, sa dac po li ti ku ri da eko no mi ku ri 

in te re si (ro gorc ase Ti) gan sazR v ravs Ta na ar se bo-

bis we sebs, man faq ti u rad Se i Zi na ev ro pi sa da azi is 

qvey ne bis eko no mi kur in teg ra ci a Si erT-er Ti mniS v-

ne lo va ni su bi eq tis fun q cia. amas Tan igi bu fe ru li 

siv r cea, ro mel Sic Tvi seb ri vad axal ga re mos Tan 

adap ti re bis (Tav se ba do bis) pro ce si nak le bi wi-

na aR m de go be biT vi Tar de ba. di di dat vir T va aqvs 

imas, rom qar Tu li fe no me ni ze moTx se ne bu li ori-

ve Se mad gen lis ariT me ti kul jam ze me ti si di dea, 

e.i. Tvi seb ri o baa, am ri gad, igi ev ra zi u li fe no me nia. 

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

da sav le Tis T vis (ev ro kav Si ri, aSS) sa qar T ve lo uf ro 

mim zid ve lia da mi sa Re bi maT fa se u lo beb Tan si ax lo-

vis ga mo, xo lo mTli a nad azi is qvey ne bis T vis ma Ti 

sa er To (sa zi a ro) is to ri u li fes ve bis ga mo. ami tom 

mniS v ne lo va nia ndo bis faq to ri.

ge o e ko no mi kis, ro gorc sa qar T ve los stra te gi-

u li re sur sis uf ro efeq ti a nad ga mo ye ne bis Tval-

saz ri siT, yu radRe bas im py robs kav ka si is er Ti a ni 

eko no mi ku ri siv r cis (baz ris) for mi re bis per s peq ti va. 

mxed ve lo ba Si gvaqvs pir vel etap ze sam x reT kav ka si is 

qvey ne bis (sa qar T ve los, azer ba i ja ni sa da som xe Tis) 

eko no mi ku ri in teg ra cia, Sem d gom Si mi si gaR r ma ve ba 

ira nis, Tur qe Tis, ru se Tis (Zi ri Ta dad mi si Crdi lo 

kav ka si is su bi eq te bi) mo na wi le o biT. ase Ti eko no-

mi ku ri siv r cis Seq m nas ri gi upi ra te so be bi ga aC nia: 

po li ti ku ri sta bi li za ci is re gi o ni ucxo u ri 

in ves ti ci e bis da ban de bis mim zid ve li obi eq ti gax-

de ba, ra ci o na lu rad wa ri mar Te ba ener ge ti kis 

gan vi Ta re ba, sur sa Tis war mo e ba, rek re a ci u li 

re sur se bis aT vi se ba, in f ras t ruq tu ris mo der ni-

za cia. Se iq m ne ba er Tob li vi sa war mo e bi, sa fi nan so, 

sak re di to struq tu re bi, gaR r mav de ba kul tu ri sa 

da mec ni e re bis sfe ro Si Ta nam S rom lo ba da sxv.

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

be bi kav ka si is re gi o nu li eko no mi ku ri mo de lis 

Se saq m ne lad, ro me lic da e fuZ ne ba kav ka si is xal xe-

bis Sro mi Ti ga moc di le bis, me ur ne o bis gaZRo lis, 

TviT m mar T ve lo bis, so li da ro bis, sa mar T li a no bis, 
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eko no mi ku ri hu ma niz mis, to le ran to bis prin ci-

pebs. 

am Sem Tx ve va Si ev ro pa-azi is qvey ne bis in te re se bis 

ga far To e bis are a lic axa li Si na ar siT da it vir Te ba. 

msof lio mi i Rebs eko no mi ku ri in te re se bis da ba lan se-

bis erT-erT po luss _ kav ka si is po luss, ro me lic am-

Ja mad msof li o Si fun q ci o ni re bad sam ge o e ko no mi kur 

_ Crdi lo-ame ri ku li (`naf ta~), ev ro pu li (ev ro kav-

Si ri) da azi ur-wyna ri o ke a ne Tis po lu seb Tan er Tad 

Tvi seb ri vad Sec v lis (da ba lan se bis Tval saz ri siT) 

glo ba li za ci i sa da re gi o na li za ci is wi na aR m de-

gob riv pro ce sebs da yo vel m x riv xels Se uwyobs 

eko no mi ku ri in te re se bis da ba lan se bas. ase Ti uni-

ka lu ri ro li, ra Tqma un da, uf ro mci re mas S ta biT, 

sa qar T ve los sa u ku ne e bis gan mav lo ba Si hqon da 

(is to ri u li `ab re Su mis gza~), mag ram po li ti ku ri 

si tu a ci e bis cva le ba do bis ga mo epi zo du rad as ru-

leb da. am ro lis ga Ta na med ro ve o bis aq tu a lu ro ba 

dro is moTxov ne bis Se sa ba mi sad msof li o Si mim di-

na re wi na aR m de gob ri vi pro ce se biT un da aix s nas.

bu neb ri via, da is me ba kiTx vac: sa qar T ve los T vis 

ze mo aR niS nu li ro li (fun q ci a) ram de nad Tav se ba-

dia ev ro kav Sir Tan aso ci re bis Se Tan x me biT aRe bu-

li val de bu le be bis Ses ru le bas Tan? 

Tavse ba dia. mTa va ria, swo rad Se fas des gan vi Ta-

re bis Ta na med ro ve ten den ci e bi, ka non zo mi e re ba ni. 

re a lu rad ras Tan gvaqvs saq me? ev ro kav Sirs sa vaW ro-

eko no mi ku ri ur Ti er To be bi aqvs ̀ naf tas Tan~, wyna ri 

oke a ne Tis qvey neb Tan, dsT-s qvey neb Tan (maT So ris 

ru seT Tan) yve la mxa ri saT vis mi sa Re bi in te re se bis 

gaT va lis wi ne biT. ase Tia in teg ra ci is lo gi ka. amas Tan 

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

seT Ta nac vaW robs (`cxel gul ze~ mi Re bu li san q ci e bi 

po li ti ku ri ze moq me de bis dro e bi Ti for ma a).

am kon teq s t Si gan vi xi loT sa qar T ve lo da sam x reT 

kav ka si is er Ti a ni eko no mi ku ri siv r cis for mi re bis 

sa kiTxi. sa qar T ve los eko no mi ka mWid ro in teg ra ci-

a Sia azer ba i jan Tan, som xeT Tan, ro me lic ev ro kav Si-

ris T vis mi u Re be li ev ra zi is sa ba Jo kav Si ris wev ria. 

amas Tan, kar gi ur Ti er To ba aqvs stra te gi ul mo kav-

Si re ru seT Tan da pi ris pi re bul aSS da ev ro kav Si ris 

qvey neb Ta nac. 2014 wels sa qar T ve los sa vaW ro brun vis 

55% mo di o da dsT-s qvey neb Tan. 2013-2014 wleb Si ga um-

jo bes da sa vaW ro ur Ti er To be bi ru seT Ta nac (dip lo-

ma ti u ri ur Ti er To be bis Sewy ve tis fon ze). Ci neT Tan 

eko no mi ku ri ur Ti er To be bi Tvi seb ri vad axal for mas 

iZens. qvey ne bis gan vi Ta re bis is to ri ul Ta vi se bu re-

bad Cans is, rom mo xer x da sa qar T ve los is to ri ul 

mtreb Tan _ Tur qeT Tan da iran Tan ke Til me zob lu ri 

ur Ti er To be bis Ca mo ya li be ba da eko no mi ku ri kav Si-

re bis in ten si fi ka cia. 

ra tom un da Se u Sa los xe li ev ro kav Sir Si Ses v-

lam sa qar T ve los hqon des eko no mi ku ri ur Ti er To-

be bi (mi zan Se wo ni lo bis Sem Tx ve va Si) sxva qvey neb Tan, 

Tun dac maT Ta nac, vinc dRe van de li po li ti ku ri 

ko ni un q tu riT ev ro kav Si ris me gob rad ar mo i az re-

ba? Cve ni az riT, ev ro kav Sir Tan aso ci re bis Se sa xeb 

Se Tan x me ba (sa bo lo od ga wev ri a ne ba) sa qar T ve los 

eko no mi kas aZ levs re a lur Se saZ leb lo bas in ten-

si u rad gan vi Tar des da in teg ra ci u li pro ce se bis 

gaR r ma ve biT Ta vi da aR wi os qro ni kul Ca mor Ce nas. 

amas Tan eko no mi ku ri mzan Se wo ni lo bi dan ga mom di na re 

er Ti mxriv, ev ro kav Si ris wev ro ba, me o re mxriv, mo ma-

val Si e.w. ev ra zi is siv r cis qvey neb Tan ur Ti er To ba Ta 

(or m x ri vi an sxva for miT) in ten si o ba sa qar T ve los 

eni ka lu ri ro lis mra val fe rov ne bis (sa er To in te-

re se bis dac viT) axal Se saZ leb lo bas qmnis. sam x reT 

kav ka si is qvey ne bis in teg ra ci u li pro ce se bis er Ti an 

`kar ka sul sis te ma Si~ moq ce va da mas Si sa qar T ve los 

eko no mi kis aq ti u rad Car T va am Ja mad ar se bul eko no-

mi kur po lu sebs So ris ur Ti er To be bis gaR r ma ve bas 

xels Se uwyobs da sam x reT kav ka si as (ro gorc ev ra zi-

is siv r cis mniS v ne lo van na wils) upir ve les yov li sa 

uf ro mim zid vels gax dis. 

ase Ti sa qar T ve lo (sam x reT kav ka si a) uf ro sWir-

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

su per, ase ve sa te lit da gan vi Ta re bis Se da re biT 

da bal do ne ze mdgom qvey neb sac. mxed ve lo ba Si un da 

mi vi RoT is, rom 500 mi li o ni an ev ro pas ram de ni me 

mi li ar di an azi as Tan eko no mi kur ur Ti er To beb Si 

sWir de ba sa qar T ve lo (sam x reT kav ka sia, kav ka si a) 

ro gorc bu fe ru li siv r ce. rac mTa va ria, Ta vad 

sa qar T ve los sWir de ba, ro gorc aRi niS na, ase Ti 

po li ti kur-eko no mi ku ri siv r ce sa ku Ta ri is to-

ri u li ro lis Ses ru le bi saT vis. am miz niT Tvi seb-

ri vad un da gar da iq m nas erov nu li eko no mi ka, gan sa-

kuT re biT sof lis me ur ne o ba. auci le be lia am Ja mad 

Ca mo ya li be bul eg zo ge nur da en do ge nur faq tor Ta 

er Tob li o ba mi zan mi mar Tu lad iq nas ga mo ye ne bu li 

eko no mi kis efeq ti a no bis amaR le bi saT vis. amis T vis sa-

Wi roa stra te gi u li miz ne bis, amo ca ne bis, prob le me bis 

sis te ma ti za cia, pri o ri te te bis da ma Ti re a li za ci is 

eta pe bis, me qa niz me bis swo rad gan sazR v ra da prog ra-

mu li mid go me biT ma Ti gan xor ci e le ba.

am Tval saz ri siT, uaR re sad sa sar geb lo iq ne ba vr-

clad gan vi xi loT ev ro kav Si ris gan vi Ta re bis am je rad 

er Ti mxa re _ ag ra ru li po li ti kis Se mo Sa ve ba-gan xor-

ci e le bis is to ri u li ga moc di le ba.

ev ro kav Sir Tan in teg ra cia da ev ra zi is 

siv r ce Si sa qar T ve los sof lis 

me ur ne o bis gan vi Ta re bis per s peq ti va

in teg ra ci u li pro ce se bis ze moT gan xi lu li Ta-

vi se bu re be bi, ten den ci e bi yo vel m x riv ana lizs sa Wi-

ro ebs upir ve les yov li sa da un da Se fas des ma Ti Car-
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Co-prin ci pe bis prog re su lo ba, mo na wi le Ta erov nu li 

in te re se bis dac vis me qa niz mis re a lo ba, stra te gi u li 

miz ne bi sa da ma Ti gan xor ci e le bis taq ti kis Tav se ba-

do ba da sxv.

amo sa va li sawyi si un da iyos glo ba li za ci is 

(gan sa kuT re biT eko no mi ku ri glo ba li za ci is) ro-

gorc prob le mis, rea lo bi sa da pro ce sis obi eq tu ri 

gac no bi e re ba. pro ce sis mo na wi le Ta ur Ti er To be bis 

do nis ara mxo lod mxa re Ta sur vi le biT an is to ri u li 

ga moc di le biT, ara med mo ce mul dro Si (da per s peq ti-

va Si) eg zo ge nu ri da en do ge nu ri faq to re bis er Tob-

li o biT (bu neb ri via yvel gan da yo vel T vis upi ra te sad 

erov nu li in te re se bis dac vis ga ge bis auci leb lo biT) 

Se fa se ba.

mo va le ni varT ga vac no bi e roT, rom gan vi Ta re bi sa 

da Ta vis Ta va do bis Se nar Cu ne ba-gan m t ki ce bi saT vis sa-

qar T ve los bew vis xid ze mud mi vad, fxiz lad da sxva Ta 

in te re se bis gaT va lis wi ne biT gav la mi u wevs, es mi si 

is to ri u li be dis we raa.

ro gorc ze moT aRi niS na, am Ja mad sa qar T ve los 

aqvs xel say re li ge o po li ti ku ri da ge o e ko no mi ku ri 

mdgo ma re o ba ev ro pi sa da azi is qvey ne bis m ra val m x ri vi 

in te re se bis Se je re bi sa da sa ku Ta ri miz ne bis T vis maT 

ga mo sa ye neb lad.

qvey nis dRes gacxa de bu li stra te gi u li mi za nia ev-

ro kav Si ris siv r ce Si sru li in teg ra cia. mi si Zi ri Ta di 

niS ne bi eko no mi ku ri kav Si re bis mzard ga far To e ba Si 

ga mov lin da. es swo ri ori en ta ciaa. er Ti mxriv ev ro-

pis, sa er Tod da sav le Tis qvey ne bis ma Ra lin ten si ur 

eko no mi kas Tan (mis fu Zem deb lur prin ci peb Tan) ur-

Ti er T kav Si re bi xels Se uwyobs erov nu li eko no mi kis 

efeq ti a ni gan vi Ta re bis ga re mos mom za de bas. me o re 

mxriv sa qar T ve los eko no mi ka, ro gorc ze moT vna xeT, 

im de nad Ca mor Ca gan vi Ta re ba Si, rom mas ma Ra lin ten-

si ur eko no mi kas Tan kav Sir Tan er Tad sWir de ba sxva 

baz reb zec (sa dac am Ja min del qar Tul pro duq ci a ze 

moTxov na a) dam k vid re ba, mag ram es un da mox des eko-

no mi ku ri mi zan Se wo ni lo bis Se sa ba mi sad da ara po li-

ti ku ri ko ni un q tu riT, ro gorc am Ja mad. eko no mi ka 

cocxa li or ga niz mia, rom lis si cocx li su na ri a no bis 

wya ro e bi spon ta nu rad ic v le ba, mi Tu me tes am Ja mad, 

swra fad cva le bad si tu a ci eb Si. dro axal-axal ga mow-

ve vebs Ta va zobs eko no mi kas, ami tom igi adek va tu rad 

un da pa su xob des maT.

ro gorc erov nu li eko no mi kis gar daq m ne bis 

25-wli a ni ga moc di le ba gviC ve nebs, sa qar T ve lo axa li 

ga mow ve ve bis wi na Se sus ti aR moC n da. eko no mi ka, gan sa-

kuT re biT sof lis me ur ne o ba, gan vi Ta re ba Si di dad 

Ca mor Ca.

mim di na re pro ce se bis ana li zi gviC ve nebs: am Ja mad 

sa qar T ve los aqvs re sur si imi saT vis, rom Ta na med ro-

ve glo ba lur pro ce seb Si uf ro aq ti u rad Ca er Tos da 

er Ti mxriv da sav le Tis (ev ro pis, aSS-s) eko no mi kas Tan 

da me o re mxriv, azi is qvey ne bis eko no mi kas Tan in teg ra-

ci iT Se as ru los ev ra zi is siv r ce Si erT-er Ti mzar di 

sa xel m wi fos ro li.

am ri gad, sa qar T ve los eko no mi kis, ker Zod sof lis 

me ur ne o bis gan vi Ta re bis per s peq ti va mi zan Se wo ni lia 

gan vi xi loT ev ra zi is siv r ce Si.

amis T vis pir vel rig Si ga vec noT in teg ri re bis sa-

o ri en ta cio siv r cis _ ev ro kav Si ris fun q ci o ni re bis 

fu Zem deb lur prin ci pebs, wev ri sa xel m wi fo e bis eko-

no mi kis gan vi ta re bis ma te ri a lur da or ga ni za ci ul 

sa fuZ v lebs, rom vi co deT ro gor ali an s Si va pi rebT 

Ses v las, ra aris sa Wi ro imi saT vis, rom aR niS nul ga-

er Ti a ne ba Si ineg ra cia qvey nis T vis xel say re li iyos.

ev ro kav Si ris ag ra ru li po li ti kis ar si, prin-

ci pe bi, me qa niz me bi. ev ro kav Si ri sa xel m wi fo Ta re-

gi on Ta So ri si in teg ra ci u li ga er Ti a ne baa, ro mel sac 

ga aC nia er Ti a ni ag ra ru li po li ti ka. igi war mo ad gens 

stra te gi ul kon cef ci as, ro me lic miz nad isa xavs sa-

sof lo-sa me ur neo war mo e bis efeq ti a no bis amaR le bas 

da dar gis war mo mad ge nel Ta eko no mi ku ri in te re se bis 

dac vas. po li ti kis mTa var miz nad gan sazR v ru lia sur-

sa Tis sak ma ri si ra o de no bis ga ran ti re bu li war mo e ba 

da sof lis me ur ne o ba Si da saq me bu li ada mi a ne bis cxov-

re bis ma Ra li do nis uz run vel yo fa. mi si Zi ri Ta di 

prin ci pe bi ga ni sazR v ra 1962 wli dan da war mod ge ni lia 

Sem deg na i rad:

_ ag ra ru li pro duq ci is er Ti a ni ba za ri (rac 

gu lis x mobs Ta vi su fal vaW ro bas, Ses yid vis fa se bis 

Se Tan x me bas);

_ pre fe ren cia (lo ka lu ri pro duq te bis T vis 

Se Ra va Te bi, Si da vaW ro bis SezRud ve bis ga uq me ba, kav-

Si ris te ri to ri a ze er Ti a ni im por tu li ta ri fe bis 

da we se ba);

_ fi nan su ri so li da ro ba  (er Ti a ni ag ra ru li po-

li ti kis fi nan si re ba xde ba sa er To bi u je ti dan ga ran-

ti i sa da ori en ti re bis ev ro pu li fon dis meS ve o biT).

ev ro kav Si ri omis Sem d go mi ev ro pis ur Tu les pe-

ri od Si Se iq m na, ro me lic in teg ra ci u li pro ce se biT 

mrew ve lo bi sa da sof lis me ur ne o bis aR d ge na-gan vi-

Ta re bas isa xav da miz nad.

ag ra rul sfe ro Si Tav da pir ve lad Sem de gi amo ca-

ne bi ga ni sazR v ra: 

• sa sof lo-sa me ur neo pro duq ci is war mo e bis 

pro duq ti u lo bis amaR le ba teq ni ku ri prog re sis 

sti mu li re biT, ag ra ru li war mo e bis ra ci o na lu ri 

gan vi Ta re biT da war mo e bis faq to re bis (sa xel dobr 

Sro mis) op ti ma lu ri ga mo ye ne biT.

• sof lis mo sax le o bis cxov re bis sa mar T li-

a ni stan dar te bis uz run vel yo fa, sof lis me ur ne o-

ba Si da saq me bul Ta Se mo sav le bis zrdiT;

• baz re bis sta bi li za cia;

• sa sur sa To pro duq te bis sak ma ri si ra o de-

no biT war mo e ba;

ekonomika da politika

 12 12

#
2

  
ap

r
i

l
i

-i
vl

i
s

i
  

 2
0

1
5



• mi sa Re bi fa se biT mom x ma reb li saT vis pro-

duq ci is mi wo de ba.

ana lo gi u ri amo ca ne bi dgas sa qar T ve los eko no-

mi kis (sof lis me ur ne o bis) gan vi Ta re bis dRe van del 

etap ze. ami tom mi zan Se wo ni lia gan vi xi loT ev ro-

kav Si ris er Ti a ni ag ra ru li po li ti kis for mi re bis 

fun q ci o ni re bis da srul yo fis Zi ri Ta di ten den ci e bi.

li te ra tu ra Si ev ro kav Si ris er Ti a ni ag ra ru li po-

li ti kis gan vi Ta re bis ram de ni me eta pia ga mo yo fi li.1 

ma Ti mok led gan xil vac mog v cems sa Su a le bas sa er To 

ten den ci e bi ga mov yoT da Se va fa soT.

pir vel etap ze (1962-1977 w.w.)  mTa var amo ca nad 

da i sa xa kav Si ris qvey ne bis mo sax le o bis uz run vel yo-

fa auci le be li sa sur sa To pro duq te biT. war mo e bis 

ga di de bis wa xa li se ba xde bo da sa xel m wi fo Ses-

yid ve bis xar j ze. Ses yid vis fa se bi fiq si re bu li iyo. 

im por ti Se uzRu da vi, mwar mo eb le bi iReb d nen sub si-

di ebs. kav Si ris bi u je tis 65% ga mo i ye ne bo da sof lis 

me ur ne o ba Si. am etap ze uar yo fiT Se de gad da fiq sir da 

zo gi er Ti pro duq ci is War b war mo e ba.

me o re etap ze (1978-1984 w.w.)Bganxorcielda Ses-

yid vis fa se bis mkac ri re gu li re ba (ro mel mac SezRu da 

War b war mo e ba). gam kac r da sa fi nan so dis cip li na. sa eq-

s por to sub si di e bis ga mo ye ne biT Se iq m na pro duq ci is 

sazR var ga reT ga yid vis pi ro be bi.

me sa me eta pis (1984-1988 w.w.) Ta vi se bu re ba isaa, rom 

sa sof lo-sa me ur neo pro duq ci is mo cu lo bis Sem d-

go mi Sem ci re bis Ro nis Zi e be bi (fa se bis re gu li re ba, 

rZe ze kvo te bis da we se ba, rom lis mi xed viT xde bo da 

sub si di re ba) gan xor ci el da.

me oTxe etap ze (1988-1992 w.w.) Se saZ le be li gax da 

Si da ba zar ze Zi ri Ta di sa sur sa To pro duq ci is mi wo-

de bis sta bi li zi re ba. yu radRe ba ga da vi da pro duq ci is 

asor ti men ti sa da ma Ra li xa ris xis war mo e bis sti mu-

li re ba ze, ara xel say rel re gi o neb Si me ur ne o be bis 

mxar da We ra ze, ga re mos dac va ze, am etap ze da wes da kvo-

te bi Tav Ta vi an kul tu reb sa da ze To van mce na re eb ze 

da i ner ga sub si di e bis ga ce ma maT ze, vinc ad re ga vi da 

pen si a ze, fer mebs da e va laT Tes l b run vis mowyo ba sa-

var gu le bis 10%-mde.

me xu Te eta pi (1992-1996 w.w.) xa si aT de ba Tvi seb ri vi 

si ax le e biT: ga uq m da Se sas yi di fa se bis re gu li re bis 

ar se bu li sis te ma, ro me lic Se ic va la kom pen sa ci is 

me qa niz miT (i gi ga ni sazR v re bo da sa var gu lis er Ti heq-

t ri saT vis ga dax diT). da wes da kvo te bi xa ris, cxvris 

su la do ba ze, ga yi du li sa qon lis su la do ba ze kom-

pen sa cia, Zro xis da cxvris Se nax vi saT vis anazRa u re ba.

me eq v se eta pi (1997-2003 w.w.) ga mo ir Ce va sa sof lo-

1 vrclad, Иоланма Дрождз, Гедиминас Радзявичюс, 
типология Этапов развития единой аграрной политики.

ISSN 1822-6760. Management theory and studies for rural 
business and infrastructure development. 2010. Nr.21 (2). Re-
search papers.

sa me ur neo pro duq ci is war mo e bis pro ce sis  li be ra-

li za ci iT. ga ni sazR v ra po li ti kis axa li prin ci pe bi: 

mra val fun q ci o na lu ro ba (i gu lis x me bo da is, rom 

mi waT moq me di ara mxo lod mwar mo e bu lia, ara med so-

ci a lu ri, kul tu ru li, bu neb ri vi sis te mis mniS v ne-

lo va ni mo na wi le da aq ti u ri mo Ta ma Se);

• sa sof lo-sa me ur neo war mo e bis ev ro pu li 

mo de li, ro me lic kav Si ris sof lis me ur ne o bis si-

cocx li su na ri a no bi sa da kon ku ren tu na ri a no bis 

ga ran ti as war mo ad gens. yu radRe ba ga max vil da lan-

d Saf tis dac va ze, sof lis si cocx li su na ri a no bis 

mxar da We ra ze. xa ris x ze da sa sur sa To usaf r Txo e ba-

ze, ga re mos dac va ze da ke Til dRe o bis stan dar te bis 

mxar da We ra ze.

am etap ze gan sa kuT re bu li yu radRe ba mi eq ca mar c v-

lis, sa qon lis xor cis, rZis, Tam ba qos, ze Tis xi li sa da 

Rvi nis war mo e bi sa da ga sa Re bis re gu li re bas Tan er Tad 

sof lis gan vi Ta re bas, am miz niT fa se bi sa da baz re bis 

ga mo ye ne bas. ag ra rul po li ti ka Si me Tev ze o ba ga mo i yo 

cal ke da fi nan se biT.

meS vi de eta pi (2004-2007w.w.) da kav Si re bu lia ev ro-

kav Si ris did ga far To e bas Tan. am pe ri od Si 10 qve ya na 

mi i Res ali an s Si. da ad gi nes fer me re bi saT vis pir da pi ri 

ga dax dis mkac ri gra fi ki, Ti To e u li qvey nis mi xed-

viT. aR sa niS na via, rom ga dax da ar aris da kav Si re bu-

li pro duq ci is mo cu lo bas Tan, ara med war mo ad gens 

fer mer Ta sta bi lu ri Se mo sav le bis in s t ru ments. 

msxvi li me ur ne o be bi saT vis da wes da mo du la cia (ga-

dax de bis pro cen tu li Sem ci re ba). ga i zar da sof lis 

gan vi Ta re bis Ro nis Zi e ba Ta da fi nan se ba. yu radRe ba 

gaZ li er da sof lis me ur ne o bis mo der ni za ci a ze. kav-

Si ris ga far To e bam xe li Se uwyo Zve li wev ri qvey ne bis 

sa ga reo vaW ro bis mo cu lo bis mniS v ne lo van zrdas.

mer ve etap ze (2007-2013 w.w.) gaZ li er da sof lis te-

ri to ri is gan vi Ta re bi sad mi yu radRe ba. ga ni sazR v ra 

da fi nan se bis 4 Zi ri Ta di prog ra mu li mi mar Tu le ba:

I mi mar Tu le ba _ s/m kon ku ren tu na ri a no ba (a da-

mi a nu ri re sur se bis gan m t ki ce ba, fi zi ku ri ka pi ta lis 

mo der ni za cia, war mo e bis zrda da pro duq ci is xa ris xi  

(da ma te bu li Ri re bu le bis zrda).

II mi mar Tu le ba _ bu neb ri vi pi ro be bi sa da lan d-

Saf tis ga um jo be se ba (e ko lo gia, ga dax de bi ga re mos 

dac vis T vis, gatye ve ba, tyis po ten ci a lis aR d ge na, kom-

pen sa cia maT, vinc ara xel say rel ga re mo Si (re gi on Si) 

ewe va sa sof lo-sa me ur neo war mo e bas (mTis pi ro beb Si).

III mi mar Tu le ba _ sacxov re be li pi ro be bis ga um-

jo be se ba da sof lis te ri to ri a ze al ter na ti u li 

saq mi a no bis sti mu li re ba: ga das v la sof lis tu riz m ze, 

te ri to ri is ga nax le ba ze.

IV mi mar Tu le ba _ sof lis sa zo ga do e be bis, ad gi-

lob ri vi sa i ni ci a ti vo qgu fe bis aq ti u ro bis wa xa li-

se ba grZel va di a ni saq mi a no bi saT vis.

mecx re eta pi. 2013 wels ev ro kav Si ris qvey ne bis 
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sof lis me ur ne o bis mi nis t re bi Se Tan x m d nen 2014-2020 

wleb Si ag ra ru li po li ti kis Zi ri Tad mi mar Tu le beb-

ze, rac ev ro par la men t ma mo i wo na. ga ni sazR v ra, rom 

aR niS nul pe ri od Si fer me re bi mi i Re ben 408,3 mlrd 

ev ros, amas Tan sub si di e bis sa xiT 76,6%-s. 23,4% (95,6 

mlrd ev ro) ga mo yo fi li iq ne ba sof lis te ri to ri e bis 

gan vi Ta re bis T vis. ga ni sazR v ra ag ra ru li bi u je tis sa-

er To mo cu lo bac _ 960 mlrd ev ro. sub si di e bi Zi ri Ta-

dad ga mo ye ne bu li iq ne ba eko lo gi u ri Ro nis Zi e be bis, 

axal gaz r da fer mer Ta mxar da We ris, wvri li fer me bi sa 

da or ga nu li me ur ne o bis gan vi Ta re bis da fi nan se bis-

T vis.1 amas Tan 30%-mde sub si di as mi i Re ben fer me re bi, 

rom le bic da ner ga ven Tes l b run vas, da i ca ven sa Zov-

rebs, bu ne bas da a.S.

axa li kur si da iwyo 2014 wels, ro mel Sic gaT va lis-

wi ne bu lia ri gi cvli le be bi sa, rom le bic xels Se uwyo-

ben er Ti a ni ag ra ru li po li ti kis Sem d gom srul yo fas. 

ese nia: re sur se bis efeq ti a nad ga mo ye ne bis sti mu-

li re ba da s/m mdgrad gan vi Ta re ba ze ga das v la; s/m 

cod ni sa da ino va ci e bis gav r ce le bis mxar da We ra; 

me ur ne o bis yve la sa xis kon ku ren tu na ri a no bis 

amaR le ba; sur sa Tis mi wo de bi sa da s/m ris ke bis 

mar T vis or ga ni za ci is mxar da We ra; eko sis te mis 

aR d ge na, Se nar Cu ne ba da gan m t ki ce ba, rom le bic da-

mo ki de bu li ari an sof lis me ur ne o ba ze; so ci a lu ri 

in teg ra ci is, si Ra ri bis Sem ci re bi sa da re gi o ne bis 

eko no mi ku ri gan vi Ta re bis mxar da We ra.2

ro gorc Cans, wle bis man Zil ze er Ti a ni ag ra ru li 

po li ti ka Tvi seb ri vad (e vo lu ci u rad) Se ic va la. igi 

da iwyo fa se bis, war mo e bis mo cu lo bis da fer me ris 

sta bi lu ri Se mo sav lis mxar da We ris po li ti kiT da 

Sem d gom eta peb ze mid go me bis Sec v liT, kon k re tu li 

si tu a ci is Se sa ba mi sad, ga ni sazR v re bo da mas S ta bi 

da moq me de bis me qa niz me bi. prin ci pu li mniS v ne lo ba 

hqon da re gi o nu li gan vi Ta re bis ev ro pu li fon dis 

Seq m nas, ra mac mo am za da pi ro be bi te ri to ri e bis gan vi-

Ta re bis prog ra me bis gan xor ci e le bis T vis. es niS nav da 

seq to ra lu ri dan te ri to ri ul mid go ma ze ga das v las 

da ad gi lob ri vi ini ci a ti ve bis sti mu li re bis mxar da-

We ras. Tvi seb ri vi cvli le be bi ga mo iw via prog ra mam 

`dRis wes ri gi 2000~, ro mel mac sof lis te ri to ri is 

gan vi Ta re ba er Ti a ni po li ti kis prin ci pul mi mar-

Tu le bad aRi a ra. sis te ma gax da uf ro rTu li, mas Si 

ga er Ti an da sxva das x va ide o lo gi u ri, fi nan su ri da 

po li ti ku ri in te re se bi. da das tur da, rom er Ti a ni 

ag ra ru li po li ti ka cocxa li or ga niz mia, ro me lic 

dro ul re gu li re bas sa Wi ro ebs.

er Ti a ni ag ra ru li po li ti kis eta pob riv Ta vi se-

1 agroconf.org/Content/V-es-odobrena-novaya-edinaya-
agrarnay-politika

2  WaW.svorld.com.ua/konfer 29/1049.pdf  
Фалькович Е.Б. Особенности аграрной политики ЭС и 

направления её совершенствования  

bu re bebs, sa er Tod ev ro kav Si ris qvey neb Si sof lis 

me ur ne o bis gan vi Ta re bis ten den ci e bis Ses wav la-ana-

lizs ma o ri en ti re be li mniS v ne lo ba aqvs Cve ni qvey nis 

ag ra ru li po li ti kis Se mu Sa ve ba-gan xor ci e le bis T vis. 

un da vi co deT Cve ni eko no mi kis gan vi Ta re bis am Ja min-

de li do ne (ma xa si a Teb le bi), mi si po zi ti u ri da ne ga-

ti u ri mxa re e bi, ra Ta Se saZ le be li gax des Se sa ba mi si 

me qa niz me bis Ser Ce va-ga mo ye ne ba ev ro kav Si ris moTxov-

neb Tan adap ti re bis T vis.

ev ro kav Si ris er Ti a ni ag ra ru li po li ti kis wle bis 

man Zil ze Ca mo ya li be bu li ga moc di le ba iZ le va sa fuZ-

vels re a lu ri das k v ne bi ga va ke ToT:

pir ve li. Ta na med ro ve pi ro beb Si, mi Tu me tes mo-

ma val Si, ro ca glo ba lu ri pro ce se bis mas S ta bi far-

Tov de ba, Zve li da axa li prob le me bi (sxva das x va ga mow-

ve ve bis kva lo ba ze) rTul kvan Ze bad ya lib de ba, aseT 

si tu a ci a Si er Ta der Ti swo ri _ sis te mu ri mid go maa. 

amo ca ne bis ga dawy ve tis sa i me do in s t ru men ti ki 

miz nob ri vi prog ra ma. amas Tan auci le be li moTxov na, 

ro me lic ne bis mi er si tu a ci a Si wa e ye ne ba tran s for ma-

ci ul pro cess, un da iyos mas ze ze moq me de bis me qa niz-

me bis adek va tu ro ba da Tan mim dev ru lad ga mo ye ne ba.

me o re. mo ma val Sic sa qar T ve los eko no mi ka Si 

gar daq m nebs eq ne ba sta di u ri xa si a Ti. ami tom sa Wi roa 

axa li ga mow ve ve bis Se sa ba mi sad prob le me bi da ma Ti 

ga dawy ve tis amo ca ne bi swo rad Ca mo ya lib des da dro Si 

(e ta pe bi) ga ni sazR v ros. es rTu li pro ce sia, ro me lic 

gu lis x mobs qvey nis ag ra ru li seq to ris ad gi lob ri vi 

pi ro be bi sa da Ta vi se bu re be bis Se sa ba mi sad, gan vi Ta-

re bis swo ri stra te gi is for mi re bas Tan er Tad mi si 

ev ro kav Si ris moTxov neb Tan mi sa da ge bas, e.i. vdge biT 

axa li ga mow ve vis (pa ra dig mis) wi na Se: glo ba lu ri az-

rov ne ba, lo ka lu ri moq me de ba da so ci a lur-eko-

no mi kur-eko lo gi u ri efeq ti a no bis er Ti a no bis 

prin ci pis dac va.

me sa me. ev ro kav Si ris siv r ce Si in teg ra cia un da 

gan xor ci el des eta pob ri vad, qvey nis eko no mi kis 

gan vi Ta re bis do nis Se sa ba mi sad, ge o e ko no mi ku ri 

re sur se bis ga mo ye ne bis Ta vi se bu re be bis gaT va lis-

wi ne biT. Cve ni az riT, mi zan Se wo ni lia Sed ges 2020 

wlam de ag ra ru li seq to ris mdgra di gan vi Ta re bis 

kom p leq su ri prog ra ma, rom lis eta pob ri vi gan xor-

ci e le ba un da mi e sa da gos ev ro kav Sir Tan in teg ra ci is 

daC qa re bis pro cess. 

swra fad cva le ba di po li ti ku ri ko ni un q tu ra, 

azi is fe no me nis mzar di xa si a Ti, ru se Tis, Ci ne Tis, 

iapo ni is, in do e Tis, ira nis, Sua azi is yo fi li sab Wo Ta 

res pub li ke bis gan vi Ta re bis Ta vi se bu re ba ni, ten den-

ci e bi da ori en ti re bi, Sa vi zRvis auzi sa da wi na a zi is 

re gi o nu li prob le me bis ga dawy ve tis kom p leq su ri 

xa si a Ti sa qar T ve los uq m nis xel say rel ga re mos ev-

ra zi is siv r ce Si aq ti u rad ma nev ri re bis T vis. ge o e ko-

no mi ka is re sur sia, rom lis go niv ru lad ga mo ye ne ba, 

ekonomika da politika

 14 14

#
2

  
ap

r
i

l
i

-i
vl

i
s

i
  

 2
0

1
5



amav d ro u lad erov nu li Tan x mo bis (Si da erov nu li 

faq to re bis Tan mim dev ru lad da er Ti a ni sis te miT 

amoq me de biT) miR we vi sa da sim t ki cis ga ran ti ac iq ne ba 

(ga re da Si da faq to re bis er Tob li o ba, ro ca ma Ti Ser-

wy ma xde ba is to ri u li amo ca nis gan xor ci e le bi saT vis).

Cve ni az riT, sa qar T ve los un da hqon des grZel-

va di an pe ri od ze gaT v li li eko no mi kis mdgra di 

gan vi Ta re bis sce na ri, ro mel zec aisa xe ba ev ro pa-

azi is sat ran s por to de ref ni sa da ener ge ti ku li 

de ref nis gan vi Ta re bis per s peq ti ve bis gaT va-

lis wi ne biT qvey nis te ri to ri a ze sa er Ta So ri so 

av to ma gis t ra lis, rki nig zis, sazR vao da sa ha e ro 

tran s por tis gan vi Ta re bis amo ca ne bi. ker Zod, 

Ci ne Tis mi er `ab re Su mis gzis eko no mi ku ri sar-

tye lis~ Seq m nis per s peq ti vis gaT va lis wi ne biT 

qvey nis in s f ras t ruq tu ris mo der ni za ci is prog-

ra ma. udi de si mniS v ne lo ba aqvs anak li is sazR vao 

por ti sa da aero por tis mSe neb lo bas.

qve ya na mo va lea axa li ga mow ve ve bis Se sa ba mi sad 

Ta vi si Se saZ leb lo be bi, ro li, fun q ci e bi re a lu rad 

Se a fa sos ara mxo lod sa kuT riv, ara med msof lio gan-

vi Ta re bis in te re se bis gaT va lis wi ne bi Tac. sa qar T ve-

los ge o e ko no mi kis fon ze gan vi Ta re bis xel Sem wyo bi 

pi ro be bis Ca mo ya li be bas Tan er Tad, un da vi va ra u doT, 

rom ga iz r de ba ga mow ve ve bi da ris ke bi usaf r Txo e bis-

T vis. 

stra te gi u li mi za ni _ ev ro kav Si ris siv r ce-

Si sru li in teg ra cia ki ar ga mo ricxavs, pi ri qiT, 

aZ li e rebs in teg ra ci is in ten si vo bas sxva ali-

an seb Tan, qvey neb Tan. pir vel rig Si ru seT Tan, 

Tur qeT Tan, iran Tan, Ci neT Tan da sxveb Tan. ge o e-

ko no mi kis am Ja min de li po ten ci a li (tra se ka, ener-

ge ti ku li de re fa ni, yar si-axal qa la qis rki nig za, 

yu le vi, suf sa, per s peq ti va Si anak li is por ti da 

sxv.) sa qar T ve los aZ levs sa Su a le bas Se as ru los 

eq s k lu zi u ri ro li sam x reT-kav ka si is (kav ka si is) 

er Ti a ni eko no mi ku ri siv r cis (baz ris) for mi re ba-

Si. kav ka sia, ro gorc pla ne tis uni ka lu ri re gi o ni, 

un da war mo vid gi noT msof lio baz ris te ri to ri-

ul seg men tad. ga saT va lis wi ne be lia, rom `di di 

ab re Su mis~ gza or kon ti nents So ris ara mxo lod 

eko no mi kur (sa me ur ne o) in te re sebs em sa xu re bo da, 

ara med kul tu ris sfe ros gan vi Ta re ba sac. es fun-

q cia mo ma val Sic ̀ ab re Su mis gzis~ mo der ni ze bu li 

pro eq tis gan xor ci e le ba-fun q ci o ni re bis do ne ze 

Zli er faq to rad dar Ce ba. mi si ra ci o na lu ri ga-

mo ye ne bis pi ro beb Si kav ka si as Se eq m ne ba re a lu ri 

xel Sem wyo bi ga re mo glo ba lur pro ce seb Si sa ku-

Ta ri fe no me niT mo na wi le o bis T vis.

ase ve per s peq ti u lad mig vaC nia rki nig zis sad gur 

in gir Tan mim de ba re te ri to ri a ze (in gir-ga lis mo-

nak ve Ti) Ta na med ro ve stan dar te bis do ne ze Ta vi su-

fa li eko no mi ku ri (sa vaW ro) zo nis for mi re ba-fun-

q ci o ni re ba, mas mra val m x ri vi upi ra te so ba eq ne ba. igi 

anak li is sazR vao da aero por teb Tan, sa er Ta So ri so 

rki nig zi sa da av tot ran s por tis ma gis t ra leb Tan 

si ax lo viT, afxa ze Tis re gi on Tan eko no mi ku ri in teg-

ra ci iT, ru se Tis (mi si kav ka si is su bi eq te bis) eko no-

mi ku ri Ta nam S rom lo bis per s peq ti viT sat ran zi to 

de ref nis erT-er Ti mniS v ne lo va ni rgo lis fun q ci as 

Se as ru lebs.

ase ve mi zan Se wo ni lia Tbi li si-wno ri-azer ba i ja-

nis rki nig zis Sem d go mi ga far To e ba, rac av to ma gis-

t ral Tan er Tad mniS v ne lov nad xels Se uwyobs ka xe Tis 

re gi o nis in teg ra ci as sam x reT-kav ka si is so ci a lur-

eko no mi kur gan vi Ta re ba Si.

sa qar T ve los eko no mi ka iZ le va sa Su a le bas sof-

lis me ur ne o bi sa da mas Tan da kav Si re bu li dar ge bis 

in ten si u ri gan vi Ta re bis T vis. swo red ge o e ko no-

mi ka, ro gorc siv r ce xels uwyobs qve ya na mTli a-

nad ga da vi des eko lo gi u rad suf Ta pro duq ci is 

war mo e ba ze. ami saT vis mas Se sa ba mi si wi nam ZR v re bi 

ga aC nia. eko lo gi u rad suf Ta pro duq ci is war mo e-

ba, ra Tqma un da, da kav Si re bu lia did ma te ri a lur 

da na xar jeb Tan, gan sa kuT re biT pir vel xa neb Si. 

ga saT va lis wi ne be lia, rom sa qar T ve los bu neb-

riv-sa war moo pi ro be bis am Ja min de li mdgo ma re o ba 

xel Sem wyob ga re mos qmnis aR niS nu li pro duq ci is 

war mo e bis ma te ri a lu ri da or ga ni za ci u li sis te-

mis Ca mo ya li be bi saT vis. mo ma val Sic, in teg ra ci u-

li pro ce se bis gan vi Ta re bis fon ze, sa qar T ve los 

ag ra ru li pro duq cia mi si gam ra val fe rov ne biT, 

rom lis po ten ci a lic ar se bobs sa ga reo ba zar zec 

mu dam iq ne ba moTxov na di.

am ri gad, sa qar T ve los eko no mi kis (ag ra ru li seq-

to ris) dar gob ri vi struq tu ra ev ra zi is siv r ce Si 

axa li ga mow ve ve bis Se sa ba mis mas S ta bebs, di na mizms, 

spe ci a li za ci is for mebs Se i Zens.

sa qar T ve los, ro me lic gan vi Ta re bu li da gan-

vi Ta re ba di qvey ne bis ge o e ko no mi ku ri in te re se bis 

obi eq tia, aqvs re sur se bi da, rac mTa va ria, is to ri-

u li San si, TviT gan vi Ta re ba (in teg ra ci u li pro ce-

se bis gaR r ma ve biT) war mar Tos ara mxo lod sa ku Tar 

Za leb ze day r d no biT, ara med msof lio Ta na me gob-

ro bis aq ti u ri mxar da We ri Tac. 

qve ya nam swo rad un da gan sazR v ros dro is ga-

mow ve ve bis Se sa ba mi si ge o e ko no mi ku ri stra te gia. 

mi si amo sa va li sawyi si un da iyos po li ti ku ri 

amo ca ne bis ga dawy ve ta, upi ra te sad, grZel va di a-

ni eko no mi ku ri me To de biT, ar se bu li erov nu li 

sim did ris ra ci o na lu ri ga mo ye ne ba, me ur ne o bis 

kon ku ren tu na ri a no bis pi ro be bis Seq m na, sat-

ran s por to da ener ge ti ku li re for me bis po ten-

ci a lis maq si ma lu ri amoq me de ba, ci vi li za ci a Ta 

ur Ti er To beb Si qar Tu li kul tu ris ro lis gaZ-

li e re ba da sxv.
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ase Ti mid go ma mniS v ne lov nad afar To ebs dax ma-

re bis po ten ci ur mim Reb Ta wres. uz run vel yofs 

er Tis mxriv _ fi nan su ri da or ga ni za ci u li re-

sur se bis miz nob riv mi mar T vas da me o re mxriv _ 

auci le be li ka non q vem de ba re nor ma ti u li aq te-

bis mi Re bas. 

sam wu xa rod, ise ro gorc yo vel T vis, ax lac ar-

se bobs sa SiS ro e ba, rom aras wo ri kon cep tu a lu ri 

mid go me bis Sem Tx ve va Si ga we u li fi nan su ri dax ma-

rebis Se de ge bi iq ne ba da ba li qme di Tu na ri a no bis 

mqo ne, an su lac uku Se de gis mom ta ni, ro gorc xde-

bo da am bo lo aT w le ul Si. 

swo red aseT Sec do mas Tan gvaqvs saq me e.w. iafi 

kre di tis prog ra mas Tan mi mar Te ba Si, sa dac da fi-

nan se bu li pro eq te bis ab so lu tu ri um rav le so-

ba mxo lod sa ku Tar mo ge ba ze ori en ti re bul or ga-

ni za ci ul for meb ze, Zi ri Ta dad, Sps-eb ze mo dis da 

maT So ris ar aris arc er Ti sa sof lo-sa me ur neo 

ko o pe ra ti vi. 

ko o pe ra ti ve bis mu Sa o bis sti li moq ni lia da 

dRe van de li moTxov ni le bebis adek va tu ri. sa-

xel m wi fos T vis igi war mo ad gens Zli er da san do 

part niors sof lad rTu li eko no mi ku ri da or ga ni-

za ci u li prob le me bis mog va rebisas. am miz nis re a-

li za cia Se saZ le be li iq ne ba mxo lod mi wis wvril 

me sa kuT re Ta ne ba yof lo bi Ti ko o pe ra ci u li 

ga er Ti a ne be bis Seq m ni sa da ma Ti ga dam mu Sa ve bel 

sa war mo eb Tan in teg ri re bis gziT. ase Ti sis te mis 

for mi re biT gle xebs mi e ce maT ag ro ned le u lis  

war mo e bis, ga da mu Sa ve bi sa da re a li za ci is er-

Ti a ni sa war moo cik lis Seq m nis Se saZ leb lo ba, 

sa dac pro duq ci is Ri re bu le ba yo vel sa me ur neo 

sa fe xur ze iz r de ba da ag ro ned le u lis mwar-

mo eb le bi da in te re se bul ni iq ne bi an sa bo loo 

pro duqciis re a li za ci i dan mniS v ne lov nad gaz-

r di li mo ge biT. 

war mo e bis or ga ni za ci u li for ma un da iyos 

im de nad sru li, rom ad gils ar uto veb des war mo-

e bis pro ces Si sxvis (a ra ad gi lob ri vis) diq tats.

ama ve mo de liT un da Ca mo ya lib des so fel 

dar Ce lis Txi lis pro duq ci is mwar mo e be li ko-

o pe ra ti vi (Txi lis war mo e ba, da sawyo be ba, Sro ba, 

dam t v re va-na Wu Wi sa gan ga Ta vi suf le ba, da ka lib-

re ba,  mo xal va, daf q va sxva das x va fraq ci e bad, va-

ku u mu ri Se fuT va-da fa so e ba da re a li za ci a) da ara 

ise, ro gorc aqvT ga dawy ve ti li, mxo lod Txi lis 

war mo e ba, da sa w yobeba da Sro ba. es aris Sek ve ci-

li, aras ru li (ga me sa me de bu li) sa war moo cik li, 

ro de sac mo ge bis udi de si na wi li am pro duq ci is 

Sem s yid ve lebs rCe baT, rom le bic Ta vad da a ka lib-

re ben, mo xa la ven, daf q va ven sxva das x va fraq ci e bad, 

va ku u mu rad Se fu Ta ven-da a fa so e ben da ga yi di an 

mas, da ara ko o pe ra ti vis wev rebs. 

gle xe bi, praq ti ku lad, da uc ve li po zi ci e bis ga mo 

iZu le bu li iq ne bi an da Tan x m d nen Txi lis Ses yid vis 

Se Ta va ze bul (dis k ri mi na ci ul) fass, rac av to ma tu-

rad ga mo iw vevs  sof lis me ur ne o bis pro duq ciis 

war mo e bis mo ti va ci is da ad gil ze so ci a lur-eko-

no mi ku ri gan vi Ta re bis per s peq ti vis moS las da 

rac mTa va ria, sof lad cxov re bis ga u fa su re bas. 

jam Si: glexs Se mo sa va li an igi ve dar Ce ba, an 

um niS v ne lod ga ez r de ba. ko o pe ra ti vis wev rebs, 

ag ro war mo e bis pa ra li ze ba da sof li dan
gle xo bis ay ra un da Se Cer des!!!

(ko o pe ra cia war mo e bis, ga da mu Sa ve bi sa 

da re a li za ci is er Ti a ni cik li a)

sa qar T ve los mTav ro bis mi er dawye bu li 

sof lis me ur ne o bis dax ma re bis Ro nis Zi e ba-

Ta war ma te biT gan xor ci e le ba di da daa da mo-

ki de bu li im or ga nizaciul-sa mar T leb ri vi 

for mis dad ge na ze, ro me lic uz run vel yofs 

am dax ma re bis uku ge bis yve la ze ma Ral xa risxs. 

pa a ta ko Ru aS vi li, 

ek. mecn.doqtori, 

pro fe so ri
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xved riT wi lad mxo lod Txi lis mov la-ga Se ne-

ba da moy va na Rar Ce ba, rac sa bo lo od saf r Txes 

Seq m nis imi sas, rom gle xi  Txi lis plan ta ci as  

ga yi dis da sof li dan aiy re ba.

ag ra ru li seq to ris fun q ci o ni re bis eko no mi ku-

ri ana li zi naT lad war moaCens qar Tu li sof li sa da 

mi si mo sax le o bis yve la ze mniS v ne lo van prob lemas: 

ga dam mu Sa ve be li sa war mo e bi, rom le bic Zi ri-

Ta dad war mod ge nil ni ari an mo ge ba ze ori en ti-

re bu li or ga ni za ci ul-sa mar T leb ri vi for mis 

_ Sps-s sa xiT, mo ge bis gaz r dis miz niT ax de nen 

gle xo bis gan so fe lis me ur ne o bis pro duq ci is 

Ses yid vas rac Se iZ le ba da ba li fa se biT. isi ni 

praq ti ku lad ga da iq c nen ga da ulaxav ba ri e rad 

gle xo ba sa da Ta vi su fal ba zars So ris. 

in te res Ta aR niS nu li kon f liq ti, ro me lic ga-

mow ve u lia sa sof lo-sa me ur neo sis te mis aras wo ri, 

or ga ni za ci u li mowyo biT, mniS v ne lo van wi lad 

gax da sa fuZ ve li er Tis mxriv _ sof le bi dan mo-

sax leobis gaZ li e re bu li mig ra ci i sa da me o re 

mxriv _ ag ra ru li war mo e bis pa ra li ze bi sa. sxva 

sity ve biT. rom vTqvaT,  xde ba gle xis eq s p lu a ta-

cia: glexs, praq ti ku lad, ar aqvs imis sa Su a le ba, 

rom ga i sad am dros er Ti la riT uf ro mdi da ri 

iyos, vid re dRes aris. 

saq me exe ba aTi a Ta so biT wvril gle xur (o ja xur) 

me ur ne o bas, rom leb sac arc ga moc di le ba da arc 

fi nan su ri sa Su a le be bi ar ga aC ni aT da mo u ki deblad 

fex ze dad go mi saT vis. swo red aseT vi Ta re ba Sia sa-

xel m wi fo val de buli qme di Ti dax ma re ba ga u wi os 

glex Ta ko pe ra ci ul ga er Ti a ne bebs da iz ru nos 

ma Ti fi nan su ri mdgo ma re o bis ga jan sa Re bis T vis. 

wi na aR m deg SemTx ve vaSi mi vi RebT dac lil sof lebs, 

rac, ra Tqma un da, ar Se dis qvey nis in te re seb Si.

Sps-ebi sa da mo ge ba ze ori en ti re bu li sxva or ga-

ni za ci ul-sa mar T leb ri vi for me bis gan vi Ta re bas, 

ra Tqma un da, Ta vi si mniS v ne lo va ni ad gi li ga aC nia 

sa baz ro eko no mi kis pi ro beb Si, mag ram ro ca ar-

se bobs ag ro war mo e bis gan vi Ta re bis sxva, uf ro 

Zli e ri so ci a lu ri da eko no mi ku ri mo ti ve bi, 

ma Ti ig no ri re ba se ri o zul me To do lo gi ur Sec-

do mad un da Ca iT va los.

qar Tul so fel Si, dRe i saT vis ar se bu li so ci a-

lu ri, eko no mi ku ri, de mo grafiuli, sa me ur neo da 

sxva mZi me prob le me bis fon ze, sa sof lo-sa me ur neo 

ko o pe ra ci is sa Su a le biT Se saZ le be lia ori Zi ri-

Ta di sawyi sis ga er Ti a ne ba, ker Zod, sa kuT re bis 

(ro me lic aZ levs mis mflo bels ar Ce va nis Ta vi-

suf le bas) da mas S ta bu ri war mo e bis gan vi Ta re bis 

(rac ga na pi ro bebs er Ti mxriv _ teq ni kur da eko no-

mi kur upi ra te so bas da me o res mxriv _ av to ri tet sa 

da wo nas sa sa qon lo da sa fi nan so baz reb ze). sa yu-

radRe boa isic, rom ag ro sam rew ve lo in teg ra ci i sa 

da ko o pe ra ci is mra va li war ma te bu li ma ga li Ti 

gviC ve nebs, rom ko o pe ra ci u li Sro mis uku ge bis 

xa ris xi ga ci le biT ma Ra lia in di vi du a lur Sro-

mas Tan Se da re biT.

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ci is gan xor ci e le-

ba ga miz nu lia uSu a lod sof lad mcxov re bi ada mi a-

ne bis da, sa bo loo an ga ri SiT, mTe li sa zo ga do e bis 

sa si ke Tod. aqe dan ga mom di na re, ar se bu li re a lo-

bis gaT va lis wi ne biT, sa xel mwifom un da aiRos 

pa su xis m geb lo ba da gan vi Ta re bu li qvey ne bis 

msgav sad ikis ros ko o pe ra ci is pro ce sis war m-

mar T ve li sa da xel Sem wyo bis Zi ri Ta di fun q cia. 

sa qar T ve los par la men tis mi er `sa sof lo-sa-

me ur neo ko o pe ra ti vis Se sa xeb~ ka no nis mi Re bas 

da sa ba mi un da mi e ca sa qar T ve los eko no mi kis mniS-

v ne lo vani dar ge bis ax le bu ri, or ga ni za ci u li 

mowyo bis T vis, rac pir da pir un da asa xu li yo mo sax-

le o bis eko no mi kur da so ci a lur mdgo ma re o ba ze. 

ka no nis aras rul yo fi le bis ga mo es ase ar xde ba.

ar Se iZ le ba yu radRe bis ga re Se dav to voT ka-

no nis is xar ve ze bi, rom le bic mo ma val Si ki dev 

uf ro ne ga ti u rad aisa xe ba ko o pe ra ci is pro ces-

ze. KkerZod, ka no niT ar xde ba sa sof lo-sa me ur neo 

ko o pe ra ti vis Se mo sav le bis ga na wi le bi sa da sa paio 

fon dis for mirebis Zi ri Ta di we se bis gan sazR v ra, 

mo ge bi sa da za ra lis sa kiTxis re gu li reba.

`sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ti vis Se sa xeb~ 

ka non ma ar ga iT va lis wi na ara na i ri eko no mi-

kur-fi nan su ri me qa niz mi sa xel m wi fos mxri dan 

ko o pe ra ti ve bis fi nan su ri xel Sewyo bis miz niT, 

rac un da ga na xor ci e los sa sof lo-sa me ur neo ko-

o pe ra ti ve bis sa a gen tom da ro me lic mi mar Tu li 

un da iyos mxo lod ko o pe ra ti veb ze da ara na ir sxva 

or ga ni zaciul-sa mar T leb riv for meb ze. fi nan-

su ri xel Sewyo bis ga re Se sa qar T ve lo Si ko o pe-

ra ti ve bis gan vi Ta re bis se ri o zu li pro ce sis 

dawye ba praq ti ku lad Se uZ le be lia. es pro ce si 

gan sa kuT re biT po zi ti u ri Se de ge bis mom ta ni iq ne ba 

mTi an ra i o neb Si da omiT da za ra le bul sazR v ris-

pi ra sof leb Si, sa dac Cvens Tval win mim di na re obs 

mkveT rad uar yo fi Ti so ci a lur-eko no mi ku ri da 

de mog ra fi u li pro ce se bi.

ka no niT `sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ti vis 

Se sa xeb~ ar xde ba ko o pe ra tivis Si da sa war moo ur-

Ti er To ba Ta ma re gu li re be li Zi ri Ta di we se bis 

gan sazRvra. es aris um niS v ne lo va ne si kom po nen ti, 

rom lis sa Su a le biT Se saZ lebelia ko o pe ra tiv ma Se-

i nar Cu nos mi si Zi ri Ta di ar si, rac ga nas x va vebs mas 

mo ge ba ze ori en ti re bu li sxva or ga ni za ci ul-sa-

mar T leb ri vi for me bi dan (Sps, sa aq cio sa zo ga do e ba 

da sxv.). ko o pe ra ti vis ar se bo bis mi zan Se wo ni lo-

bis gan m sazR v re li Zi ri Ta di faq to ri un da iyos 

ara sa paio fon d Si Se ta ni li fu la di da sxva sa xis 

qo neb ri vi sax s re bi, ro me lic me pa i es aZ levs di vi-

dendebis mi Re bis sa Su a le bas, ara med mi si wev re bis 

Sro mi Ti re sur se bis ka pi talizacia, sa dac do-

mi nan tia Sro ma, xo lo ma te ri a lu ri re sur se bis 

er Ta derT da niS nu le bas _ ara sa paio Se na ta ne bis 

pro por ci u lad di vi den de bis mi Re ba, ara med 

ko o pe ra ti vis wev r Ta Sro mis uku ge bis ma Ra li 

xa ris xis uz run vel yo fa war mo ad gens. 
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swo red am ori kom po nen tis _ Sro mi Ti da ma-

te ri a lu ris or ga nu li Ser wy miT, (sa dac do mi-

nan tia Sro ma, xo lo ma te ri a lu ri re sur se bis 

er Tad er Ti da niS nu le baa _ ara gaz r di li di vi-

den de bis mi Re ba, ara med ko o pe ra ti vis wev r Ta 

Sro mis uku ge bis ma Ra li xa ris xis uz run vel yo-

fa), mi iR we va ma Ra li eko no mi ku ri efe ti a no bis, 

so ci a lur so li da ro ba ze da sa mar T li a no ba ze 

da fuZ ne bu li sis te mis for mi re ba.

ev ro pu li ti pis ko o pe ra ti ve bis ga moc di le bi-

dan yve la ze ni San dob li via is, rom ko o pe ra ti vis 

mo ge ba na wil de ba ara sa paio Se na ta ne bis, ara-

med ko o pe ra ti vis sa er To sa me ur neo brun va Si 

mi si wev re bis mo na wi le o bis pro porciulad. 

Aam mi mar Tu le biT gan vi Ta re bu li yve la war ma-

te bu li qve ya na qmnis Se sa ba mis nor ma ti ul-sa ka-

non m deb lo ba zas, ri Tac ax de nen ko o pe ra ti vebis 

Si da sa war moo ur Ti er To be bis re gu li re bas 

sa ka non m deb lo do ne ze im mTa va ri miz niT, rom 

am ur Ti er To beb Si gan m sazR v re li iyos Sro mi Ti 

re sur sis faq to ri da mas ze ma te ri a lur ma ka pi-

tal ma, sa paio Se na ta ne bis sa xiT, ar mo ax di nos 

do mi nan tu ri ze gav le na.

rac Se e xe ba sa paio Se na ta ne bis Se u sa ba mo bas ko o-

pe ra ti vis wev re bis mo na wi le o bas Tan ko o pe ra ti vis 

sa er To sa me ur neo brun va Si, aman, ra Tqma, asax va 

un da hpo vos ko o pe ra ti vis mo ge bis ga na wi le ba Si. 

swo red amis T vis aris gan sazR v ru li ise Ti ka te-

go ri e bi, ro go ri caa: auci le be li da da ma te bi Ti 

sa paio Se na ta ne bi da ma Ti re gu li re bis we se bi.

ase Ti ad mi nis t ra ci u li re gu la ci e bis ga re Se 

ko o pe ra ti ve bi ver uz run velyofen yve la ze mTa-

vars _ iy v nen ori en ti re bu li Sro mi Ti re sur sis 

ka pi talizaciaze, mis maq si ma lur uku ge ba ze da 

ara fu la di da ma te ri a lu ri re sur se bis da ban-

de biT di vi den de bis mi Re ba ze (Sps-ebi sa da sxva 

mom ge bi a ni sa war mo e bis msgav sad).

am mi mar Tu le biT yve la war ma te bu li qve ya na qm-

nis Se sa ba mis nor ma ti ul-sa ka non m deb lo ba zas, 

sa dac ise Ti ele men te bis Se ta niT, ro go ri caa: 

sa paio Se na ta ni, da ma te bi Ti pai, ko o pe ra ci u li 

ga dax de bi, ko o pe ra ti vis aso ci re bu li wev ro ba 

da sxv., ax de nen ko o pe ra ti ve bis Si da sa war moo 

ur Ti er To be bis re gu li re bas uSu a lod sa ka-

non m deb lo do ne ze, im mTa va ri miz niT, rom am 

ur Ti er To beb Si Sro mi Ti re sur sis faq to ri iyos 

gan m sazR v re li da mas ze ma te ri a lur ma ka pi tal-

ma, sa paio Se na ta ne bis sa xiT, ar mo ax di nos do mi-

nan tu ri ze gav le na. 

zo gi erT qve ya na Si ar se bobs gan s x va ve bu li 

praq ti kac: sa ka non m deb lo do ne ze xde ba ka no nis 

mi Re ba sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ci is Se sa xeb 

ga mar tivebuli we siT, ro me lic ar ax dens ko o pe-

ra ti ve bis Si da sa war moo ur Ti er To bebis re gu li-

re bas, mag ram am Sem Tx ve va Si es sa kiTxi re gu lir-

de ba qvey nis mTav ro bis, an Se sa ba mi si sa xel m wi fo 

uwye bis nor ma ti u li aq tiT, rac ume tes Sem Tx ve-

va Si xde ba sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ti ve bis 

ti pu ri wes de bis mi Re ba-dam t ki ce biT.

sam wu xa rod, sa qar T ve los sa ka non m deb lo or ga-

nom Ta vis dro ze es sa kiT xebi ar mi iC nia sa Ta na dod 

mniS v ne lov nad, rom sxva gan vi Ta re bu li qvey ne bis 

msgav sad mo ex di na sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ti-

ve bis Si da sa war moo ur Ti erTobebis re gu li re ba 

sa ka non m deb lo do ne ze.  amitom rCe ba er Tad-er Ti 

swo ri ga mo sa va li: Se vi des cvli le be bi ka non Si 

sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra tivis Se sa xeb da 

ze moT aR niS nul ma nor meb ma asax va hpo vos mas Si.
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ara sak ma ri si gac no bi e re ba imi sa, rom ag ra rul 

seq tor Si ko o pe ra ci is gan vi Ta re ba sa xel m wi fo 

re for me bi sa da gar daq m ne bis yve la ze mniS v ne-

lo va ni mi mar Tu le baa da Ta vis Se ka ve ba am kuTxiT 

adek va tu ri qme di Ti Ro nis Zi e be bis ga ta re bi sa da 

war ma te bu li eko no mi kis qvey ne bis mdi da ri ga-

moc di le bis ga zi a re bis gan, auci leb lad Seq m nis 

se ri o zul prob le mebs, rac ne ga ti u rad aisa xe ba 

mTav ro bi sa da sa er Ta So ri so or ga ni za ci e bis mi er 

uk ve ga ta re bu li da ga sa ta re be li mas S ta bu ri Ro-

nis Zi e be bis efeq tu ro ba ze da mo sa lod nel sis te-

mur-si ner gi ul efeq t ze.

 mniS v ne lo va ni da yu rad sa Re bia ilia Wav Wa-

va Zis xed va sof lad ko o pe ra ci u li moZ ra o bis 

gan vi Ta re bi sad mi. eris gan ma naT le be li cdi lob da 

ev ro pu li ga moc di le bis ma ga liT ze Cven Sic da ner-

gi li yo ko o pe ra ci ul am xa na go ba Ta Ca mo ya li be bis 

ten den cia. ilia mi e sal ma Te la vis Ta va daz na ur Ta 

mi er Seq m nil „ka xe Tis sof lis me ur ne Ta kav Si-

ris“ Seq m nas, mo i wo na mi si wes de bis pro eq ti da 

ga moT q va ime di, rom „kav Si ri“ bevr sa si ke To saq mes 

ga a ke Teb da. „es imis Ta na saq mea (ko o pe ra ci u li 

moZ ra o ba_p.k.), ro me lic sa u ku nod sax sov rad 

gax dis imis sa xels, vinc am saq mes mes ve u ro bas 

da me Ta u ro bas ga u wevs“. 

1882 wels vin me ma is ner ma kav ka si is mTa var mar-

Tebels wa rud gi na ori pro eq ti sof lis me ur neo bis 

dar g Si sa aq ci o ne ro sa zo ga do e bis Seq m nis Se sa xeb. 

er Ti pro eq ti Se e xe bo da ami er kav ka si a Si Rvi nis 

ke Te bas, Rvi niT vaW ro bas da ar yis xdas, me o re 

ki _ xi li sa da bos t ne ul-baR Ce u lis war mo ebis 

saq mes. mTa var mar Te bels pro eq ti gan sa xil ve lad 

ga da ug zav nia kav ka si is sof lis me ur ne o bis sa zo-

ga do e bis T vis. sa zo ga do e bam ga mo yo spe cia luri 

ko mi sia, rom lis Se mad gen lo ba Si sxveb Tan er Tad 

Se di o da ra fi el eris Ta vic.

qar T vel sa zo ga do e ba Si gan sa kuT re bu li msje-

lobis sag nad iq ca pir ve li pro eq ti. ili as az riT, 

saq me Se e xe bo da imis Ta na war mo e bas da sim did ris 

imis Ta na wya ros, ro me lic qar T vel mi waT moq medT 

epy raT xelT. es wya ro iyo `Rvi nis ke Te ba~, ra sac 

`Ta vi si mi ze zi~ hqon da `da di dad pa tiv sa de bi ca, 

imi tom rom Rvi nis saq mis mi zez ni sa e ko no mio mi-

zez ni ari an da, ma Sa sa da me, iseT ni ve gar da u al ni, 

ro gorc Tvi Ton bu ne bis moTxov ni le ba ni~.

ko mi si is wev r Ta um rav le so bam ma is ne ris pro eq-

tis mi zan da sa xu lo ba sa sar geb lod cno, mi u xe da-

vad ra fi el eris Ta vis ga moT q mu li Si Si sa, rom am 

sa zo ga do e bas Se eZ lo ga e kot re bi na ad gi lob ri vi 

mwar mo eb le bi da mxo lod pi ra di mo ge bis T vis 

ez ru na. sam wu xa rod, ko mi si am ver SeZ lo siR r mi-

se u li ana li zi ga e ke Te bi na ma is ne ris   WeS ma ri ti 

miz ni sa da geg mis T vis, man um Tav res da de biT mo-

men tad kav ka sii sTvis or na xe va ri mi li o ni ma ne Tis 

Se mo tana mi iC nia.

`pro eq tis~ ar sis da sa xa si a Teb lad mo vus mi noT 

Ta vad ilia Wav Wa va Zes. ili as az riT, moq me de ba 

mar ti vi geg miT  ̀ vi yi di Rvi nos, rom isev gav yi do, 

ese igi, Rvi nis vaW ro bas gav mar Ta vo~ ar iq ne ba 

mom ge bi a ni sa qar T ve los sa zo ga do e bi saT vis. mi si 

da de bi Ti Se de gi mxo lod aq ci o ner Ta gam did re-

bis sa Su a le ba iq ne bo da da es uf ro me tad ga a Ra-

ri beb da Rvi nis uSu a lo mwar mo e bel gle xo bas. 

ili am swo rad gan W v ri ta ma is ne ris pro eq tis 

Ca na fiq ri da da a sa bu Ta mi si mi u Reb lo ba qar Tu-

li si nam d vi lis T vis. 

ma is ne ri sa qar T ve lo Si iafad Se i Zen da Rvi-

nos da ru seT Si sar fi a nad ga yid da, vi na i dan 

ru se Tis ba za ri dapy ro bi li hqon da Zvi rad 

Ri re bul fran gul Rvi no ebs da sa zo ga do e bis 

ma Ra  li fe nac mas eta ne bo da. ma is ners sa qar-

T ve lo dan ga ta ni li Rvi ni saT vis un da eZeb na 

sa Su a lo mom x ma rebeli, Se eC via igi qar Tu li 

Rvi nis T vis da Rvi noc fran gul Tan Se da re biT 

iafad ga e yi da. 

meo re mxriv, ma is ne ri api reb da ad gi lob ri vi 

mwar mo eb lebisgan Ses yi du li Rvi no qar T ve li 

gle xis er Tad erTi si sus tis _ ev ro pu li ko mer-

ci u li me nej men tis ar codnis _ da xe li suf le bis 

Se fa ru lad mtru li da mo ki de bu le bis wya lo biT 

mxo lod ru se Tis ba zar  ze ga e ta na, es ki sa qar T-

ve lo Si Rvi nis gaZ vi re bas ga mo iw vev da. 

jam Si: a) glexs Se mo sa va li an igi ve rCe bo da, 

an um niS v ne lod ez r de bo da, b) axa li muS t ris _ 

ma is ne ris _ ga Ce na glexs ac du neb da, rom ve na xi 

ga e yi da, g) Rvi nis gaZ vi re biT xar ji ema te bo da 

qar T vel mom x ma re bels. amiT za ral de boda sa-

zo ga do e ba mTli a nad.  qar T vel me ve na xes, praq-

ti ku lad, xved riT wi lad ve na xis mov la-ga Se ne ba 

da yur Z nis moy va na Ra rCe bo da, ma is ne ri ki xelT 

ig deb da TiT q mis uS ro mel ma Ral xa ris xo van pro-

duqts _ ig deb da mxo lod imiT, rom ad mi nis t ra-

cia mis mxa re ze iyo. es aris erT-er Ti ma ga li Ti 

war ma te bu li uiara Ro brZo li sa sa qar T ve los T vis 

di ver si u li pro eq tis wi na aRm deg (dRes ase Ti pro-

eq te bi aTo bi Ta a).

da sas rul. sa qar T ve los uda vod Se uZ lia, ko-

o pe ra ci ul sawyi seb ze mo ax di nos sof lad mo sax-

le o bis sa me war meo aq ti vo bis mo bi li za cia da ara 

mar to sof lis me ur ne o bis, ara med mas Tan teq ni-

kur-teq no lo gi u rad da kav Si re bu li dar ge bis 

swra fi re a bi li ta ci ac da Sem d go mi gan vi Ta re-

bac. so ci a lur so li da ro ba ze da fuZ ne bu li 

me ur ne ob ri o bis axa li for me bis dam k vid re bas 

av to ma tu rad mos devs sof lis mo sax le o bis ma-

sob ri vi da saq me ba, ma Ti Se mo sav le bis mkveT ri 

zrda, ag ra ru li Sro mis av to ri te tis amaR le ba, 

so ci a lur-eko no mi ku ri gan vi Ta re bis T vis xel-

say re li pi ro be bis Seq m na, eko no mi ku rad aq ti-

u ri mo sax leobis mig ra ci is Se Ce re ba, sof lis, 

ro gorc te ri to ri u li da so ci a lu ri er Te u-

lis kom p leq su ri da daC qa re bu li gan vi Ta re ba. 

esaa cne bis ̀ jan sa Ri sa Su a lo fe na~ re a lu ri Si-

na ar si. 
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აღ საქ მე ლი, ზოგ ჯერ ზო მა ზე მე ტად მკაც რი და უხ ეში 
იყო. ექ სპერ ტე ბის, სპე ცი ალ ის ტე ბის, მეც ნი ერ ებ ის, 
სა ეთ აშ ორ ისო და არ ას ამ თავ რო ბო  ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ის წარ მო მად გე ნე ლე ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით, 
მოქ მედ სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა ში სის ტე მა-
ტი ურ ად შე დი ოდა ცვლი ლე ბე ბი, და მა ტე ბე ბი და კო-
რექ ტი ვე ბი, რო მელ თა შე დე გა დაც გარ კვე ულ წი ლად 
და იხ ვე წა გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა სა გა და სა ხა დო 
ად მი ნის ტრი რე ბის ფორ მე ბი და მე თო დე ბი.

ახ ალი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ბიზ ნე სი სად მი ხელ-
შეწყო ბი სათ ვის გაცხა დე ბუ ლი კურ სი დან გა მომ დი-
ნა რე, სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სში 2012 
წლის დე კემ ბერ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბით მნიშ ვნე-
ლოვ ნად შერ ბილ და სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ-
ღვე ვებ ზე სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი ფი ნან სუ რი სან ქცი ებ ის ნორ მე ბი და გა ტარ და 
შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ები ბიზ ნეს ზე წნე ხის შე სამ სუ-
ბუ ქებ ლად. ამ დე ნად, გა და სა ხა დე ბის გა დამ ხდელ თა 
სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბა ში პროგ რე სი მარ-

ga da sa xa de bis ga dam xdel Ta 

sa ga da sa xa do ad mi nis tri re ba Si 

prob le me bi kvla vac rCe ba

    Za la dob riv ma war sul ma an ga riS ga sa we vi ga moc di le ba 

dag vi to va: ek on om ik is gan viT re ba ze ar mu Sa obs mxo lod xe-

li suf le bi sa Tu gar kve ul pir Ta wris ne bis ga mom xat ve li 

sa ga da sa xa do po li ti ka!

bev rs jer ki dev mwa red ax sovs is gax ma ur eb uli Sem Txve-

ve bi, ro ca sa xel mwi fo sa da ga dam xdels So ris par tni or uli 

ur Ti er To be bis nac vlad,  bi uj et Si rac Se iZ le ba me ti Tan xe-

bis am oR eb is mo ti va ci iT (Tu da va le biT) xe li suf le ba ma kon-

tro le bel or ga no ebs aiZ ul eb da ga da sa xas dis ga dam xdel Ta 

mi marT ga mo ey en eb in aT iZ ul eb is yve la for ma, maT So ris moq-

me di ka non mdeb lo bis nor me bis sxva das xvag va ri Se fuT va da 

in ter pre ta ci ebi. sa xel mwi fo bi ur ok ra ti uli me qa niz mi cdi-

lob da ga dam xde li sa gan amo eRo rac Se iZ le ba me ti Tan xa ise, 

rom ad eq va tur da ban de ba sac (xel Sewyo bas) ar ax den da.  re sur-

sgac li li ga dam xde li ki va la uv al mdgo ma re ob aSi var de bo da 

da el em en ta ru li sa ar se bo pi ro be bis Se nar Cu ne bas ew ir eb oda 

war mo eb is ga far To eba. 

mir za fut ka ra Ze

ba Tu mis So Ta 

rus Ta ve lis sa xel mwi fo 

un iv er si te tis

doq to ran ti

su li ko fut ka ra Ze 

biz ne sis mar Tvis 

ak ad emi uri doq to ri,

Jur nal ,,biz ne si   da ka-

non mdeb lo bis“ 

sa mec ni ero sab Wos wev ri   

თლაც შე ინ იშ ნე ბა, თუმ ცა სა ქარ თვე ლოს მოქ მედ 
სა გა და სა ხა დო სის ტე მა, გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა 
სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბა კვლა ვაც შორს არ ის 
იდე ალ ურ ის აგ ან და ამ კუთხით ქვეყ ნის სა გა დას და-
ხა დო პო ლი ტი კა ში გარ კვე ული პრობ ლე მე ბი კვლა-
ვაც რჩე ბა, რაც ცხა დია, უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს  
ბიზ ნე სის ხელ შეწყო ბა სა და ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბა ზე. სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბე ბი სას ჯერ 
კი დევ ხში რია შემ თხვე ვე ბი, რო ცა სა გა და სა ხა დო კა-
ნონ მდებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მოქ მე დი ნორ მე ბის და 
რე გუ ლა ცი ებ ის არ ას წო რი და უს ამ არ თლო ინ ტერ-
პრი რე ბით, გა დამ ხდე ლებს ბი უჯ ეტ ის სა სარ გებ ლოდ 
და მა ტე ბით გა და სახ დე ლად არ იცხა ვენ ფი ნან სურ 
სან ქცი ებს. შე დე გად მიმ დი ნა რე ობს გა ჭი ან ურ ებ ული 
სა გა და სა ხა დო და ვე ბი, რაც გა დამ ხდელ თა მხრი დან 
საკ მაო რე სურ სე ბის და ენ ერ გი ის ხარ ჯვას მო ითხოვს, 
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შე სა ბა მი სად, გარ კვე ული დრო ის გან მავ ლო ბა ში მნიშ-
ვნე ლოვ ნად ფერ ხდე ბა ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა.

გა და სა ხა დის ად მი ნის ტრი რე ბა ში ხარ ვე ზე ბის 
აღ რმოფხვრის და შემ დგო მი პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, მი-
ზან შე წო ნი ლად ჩავ თვა ლეთ, რომ სა აშ კა რა ოზე გა მო-
ვი ტა ნოთ სწო რედ ის ეთი შემ თხვე ვე ბი, რო მე ლებ მაც 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლებს ხე ლოვ ნუ რად შე უქ მნეს 
ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი (ფაქ ტე ბის გან ხილ ვი სას, 
ცხა დია, გა დამ ხდელ თა ინ დენ ტი ფი ცი რე ბი სა გან თავს 
შე ვი კა ვებთ, თუმ ცა ქვე მოთ გან ხი ლუ ლი მა გა ლი თე ბი 
უშუ ალ ოდ გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა სა გა და სა ხა-
დო ად მი ნის ტრი რე ბის რე ალ ური პრაქ ტი კი დან არ ის 
აღ ებ ული და მათ უტყუ არ ობ აზე პა სუ ხის მგებ ლო ბას 
სრუ ლად ვკის რუ ლობთ).

კერ ძოდ, ერთ-ერ თი სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის 
აქ ტით, შემ მოწ მებ ლე ბის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლია 
სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვის შემ დე გი ფაქ-
ტობ რი ვი გა რე მო ება და ას ეთი შე ფა სე ბა:

,,შპს -ს გა ცე მუ ლი აქ ვს თან ხე ბი თა ნამ შრომ ლებ-

ზე (მძღო ლებ ზე) სა მივ ლი ნე ბო ან აზღა ურ ებ ის სა ხით.  

შე მოწ მე ბა, მიჩ ნევს, რომ ვი ნა იდ ან კა ნონ მდებ ლო ბით 

მივ ლი ნე ბად ით ვლე ბა და ქირ ვე ბუ ლის მუდ მი ვი სა მუ-

შაო ად გი ლის ფარ გლებს გა რეთ მივ ლი ნე ბა, ხო ლო 

აღ ნიშ ნულ შემ თხვე ვა ში მძღო ლებს არ გა აჩ ნი ათ 

მუდ მი ვი სა მუ შაო ად გი ლი, ვი ნა იდ ან სა მუ შა ოს სპე-

ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე მუდ მი ვად უწ ევთ გა და ად გი-

ლე ბა სატ რან სპორ ტო გა და ზიდ ვე ბი სას, შე სა ბა მი სად 

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი გა ნა ცე მე ბი ვერ იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი 

მივ ლი ნე ბად და უნ და და იბ ეგ როს გა დახ დის წყა როს-

თან სა ხელ ფა სო გა ნა ცე მის სა ხით.” 

აღ ნიშ ნულ შე ფა სე ბას და სა გა და სა ხა დო სა მარ-
თალ დარ ღვე ვის ას ეთ კვა ლი ფი კა ცი ას გა დამ ხდე ლი, 
ცხა დია, არ და ეთ ან ხმა, რამ დე ნა დაც და ვის სა ფუძ-
ვე ლი აშ კა რად სა ხე ზეა შემ დეგ გა რე მო ებ ათა გა მო: 

საქ მე იმ აშია, რომ შპს-ს, რო მელ საც სა მარ თალ-
დარ ღვე ვა ში „ამ ხე ლენ”, გა აჩ ნია სა კუ თა რი სა მე ურ ნეო 
ეზო (მუდ მი ვი სა მუ შაო ად გი ლი) მო წეს რი გე ბუ ლი 
ავ ტო სად გო მი თა და ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა შუ-
ალ ებ ებ ით, სა დაც სა მუ შა ოს აგ ან თა ვი სუ ფალ დროს, 
აგ რეთ ვე სატ რან სპორ ტო მომ სა ხუ რე ბა ზე შეკ ვე-
თე ბის მი ღე ბამ დე, სა ზო გა დო ებ ის სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ებ ები (ავ ტო მან ქა ნე ბი, ტრაქ ტო რე ბი და სხვა 
ტექ ნი კუ რი სა შუ ალ ებ ები) დგა ნან. აღ ნიშ ნულ სატ რან-
სპორ ტო სა შუ ალ ებ ებს ყო ვე ლი შეს რუ ლე ბუ ლი რე ის ის 
შემ დეგ, თა ვად და ქი რა ვე ბუ ლე ბის (მძღო ლე ბის) მი ერ  
ამ ავე სა მე ურ ნეო ეზ ოში უტ არ დე ბათ მიმ დი ნა რე სა-
რე მონ ტო-ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ობ ის სა მუ შაოები და 
შემ დგო მი გას ვლის თვის ხდე ბა სატ რან სპორ ტო სა შუ-
ალ ებ ათა მომ ზა დე ბა. და ქი რა ვე ბუ ლი პი რი (მძღო ლი) 
შპს-ს წარ მო მად გე ნე ლია, ამ ას თან, სა ზო გა დო ებ ის 
სა მე ურ ნეო ეზო, პრაქ ტი კუ ლად წარ მო ად გენს მათ 
მუდ მივ სა მუ შაო ად გილს და მას ზე შემ მოწ მებ ლე ბის 
მი ერ მი ნი ჭე ბუ ლი კვა ლი ფი კა ცია, რომ ,,სა მუ შა ოს 

ხა სი ათ იდ ან გა მომ დი ნა რე მუდ მი ვად უწ ევთ გა და ად-

გი ლე ბა სატ რან სპორ ტო გა და ზიდ ვე ბი სას და თოთ-

ქოს და მათ არ გა აჩ ნი ათ მუდ მი ვი სა მუ შაო ად გი ლი”   
სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლია.

გარ და ამ ისა, შემ მოწ მებ ლის მი ერ და მოწ მე ბუ ლი 
მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის (,,და ქი რა ვე ბუ ლი სათ ვის 
გა დახ დი ლი სა მივ ლი ნე ბო ხარ ჯე ბის ნორ მე ბის გან-
საზღვრის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის-
ტრის 2005 წლის 5 აპ რი ლის N 220 ბრძა ნე ბის პირ ვე ლი 
ნა წი ლი) თა ნახ მად:

,,1. სამ სა ხუ რებ რი ვი და ვა ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად 

დამ ქი რა ვებ ლის ბრძა ნე ბით მუდ მი ვი სა მუ შაო ად გი-

ლის ფარ გლებს გა რეთ - ქვეყ ნის შიგ ნით და ქი რა ვე-

ბუ ლის მივ ლი ნე ბი სას:

ა) სამ სა ხუ რებ რი ვი მივ ლი ნე ბის სადღე ღა მი სო ხარ-

ჯე ბის ნორ მა გა ნი საზღვროს 15 ლა რის ოდ ენ ობ ით, 

რო მე ლიც გაიანგარიშება მივ ლი ნე ბა ში ფაქ ტობ რი ვად 

ყოფ ნის დღე ებ ის მი ხედ ვით, დას ვე ნე ბი სა და სადღე-

სას წა ულო, აგ რეთ ვე მივ ლი ნე ბა ში გამ გზავ რე ბი სა 

და მივ ლი ნე ბი დან დაბ რუ ნე ბის დღე ებ ის  გა მო ურ-

იცხა ვად, ხო ლო 30 კმ-მდე მან ძილ ზე მივ ლი ნე ბი სას, 

რო დე საც შე საძლ;ებ ელია სა მუ შაო (საცხოვ რე ბელ)  

ად გილ ზე  იმ ავე  დღეს დაბ რუ ნე ბა, ან აზღა ურ დეს 

მხო ლოდ მგზავ რო ბის ხარ ჯე ბი; 

ბ) მგზავ რო ბი სა და ბი ნის და ქი რა ვე ბის ხარ ჯე ბის 

ნორ მე ბი გა ნი საზღვრე ბა ფაქ ტობ რი ვად გა წე ული 

ხარ ჯე ბის მი ხედ ვით და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თე ბის 

წარ დგე ნის სა ფუძ ველ ზე.”

ამ ავე აქ ტის მე-2 ნა წი ლის მი ხედ ვით: 
,,2. სამ სა ხუ რებ რი ვი და ვა ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად 

დამ ქი რა ვებ ლის ბრძა ნე ბით და ქი რა ვე ბუ ლის ქვეყ ნის 

ფარ გლებს გა რეთ მივ ლი ნე ბი სას:

ა) სამ სა ხუ რებ რი ვი მივ ლი ნე ბის სადღე ღა მი სო და 

ბი ნის და ქი რა ვე ბის ხარ ჯე ბის ნორ მე ბი გა ნი საზღვროს 

თა ნახ მად და ნარ თი N1-ისა, რომ ლე ბიც გაიანგარიშება 

მივ ლი ნე ბა ში ფაქ ტობ რი ვად ყოფ ნის დღე ებ ის მი-

ხედ ვით, დას ვე ნე ბი სა და სადღე სას წა ულო  დღე ებ ის 

გა მო ურ იცხა ვად;

ბ) მგზავ რო ბის ხარ ჯე ბი ან აზღა ურ დე ბა შე სა ბა მის 

მი მარ თუ ლე ბა ზე არ სე ბუ ლი  მგზავ რო ბის ღი რე ბუ-

ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მაგ რამ არა უმ ეტ ეს ეკ ონ-

ომ კლა სის (ან  მი სი შერ სა ბა მი სი კლა სის) ბი ლე თის 

ღი რე ბუ ლე ბი სა.”   

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, და ქი რა ვე ბუ ლებ ზე (მძღო-
ლებ ზე) საზღვარ გა რეთ ყოფ ნის შემ თხვე ვა ში დღი ური 
სა მივ ლი ნე ბო ხარ ჯე ბის ან აზღა ურ ებ აზე სა ქარ თვე-
ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის ამ ავე ბრძა ნე ბის პირ ველ 
ნა წი ლის მი ხედ ვით გან საზღვრუ ლი დათ ქმის - ,,სამ-

სა ხუ რებ რი ვი და ვა ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად დამ ქი-

რა ვებ ლის ბრძა ნე ბით მუდ მი ვი სა მუ შაო ად გი ლის 

ფარ გლებს გა რეთ” გა მო ყე ნე ბა სრუ ლი ად არ აკ ან ონ-
ზო მი ერია, რამ დე ნა დაც ამ ავე ბრძა ნე ბის მე-2 ნა წი ლი 
და ქი რა ვე ბულ თა საზღვარ გა რეთ მივ ლი ნე ბის შემ-
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თხვე ვა ში მუდ მი ვი სა მუ შაო ად გი ლის ფარ გლებს გა-

რეთ   მოთხოვ ნას პრაქ ტი კუ ლად არ ით ვა ლის წი ნებს.
ამ დე ნად, და ქი რა ვე ბუ ლებ ზე (მძღო ლებ ზე) 

საზღვარ გა რეთ სამ სა ხუ რებ რი ვი და ვა ლე ბის (სატ-
რან სპორ ტო გა და ზიდ ვე ბის) სა მუ შა ოთა შეს რუ ლე ბის 
პრო ცეს ში საზღვარ გა რეთ ფაქ ტობ რი ვად ყოფ ნის 
დღე ებ ის მი ხედ ვით ან აზღა ურ ებ ული სა მივ ლი ნე ბო 
(სადღე ღა მი სო) ხარ ჯე ბი სრულ შე სა ბა მი სო ბა შია 
მოქ მე დი ნორ მა ტი ულ აქ ტის მოთხოვ ნებ თან და მა
თი ხელ ფა სე ბად გა დაკ ვა ლი ფი ცი რე ბის არ ანა ირი 
ფაქ ტობ რი ვი სა ფუძ ვე ლი არ არ სე ბობს. მით უმ ეტ ეს, 
და ქი რა ვე ბუ ლებ ზე (მძღო ლებ ზე) გა ცე მულ სა მივ-
ლი ნე ბო ხარ ჯებ ზე სა ზო გა დო ებ ის მი ერ შედ გე ნი ლი 
სა ბუ ღალ ტრო დო კუ მენ ტა ცია (ბრძა ნე ბე ბი და ქი-
რა ვე ბუ ლე ბის (მძღო ლე ბის) მივ ლი ნე ბა ში გაშ ვე ბის 
თა ობ აზე, სა მივ ლი ნე ბო ბა რა თე ბი მივ ლი ნე ბულ ქა-
ლა ქებ ში ყოფ ნის და დას ტუ რე ბით, მივ ლი ნე ბის ხარ-
ჯე ბის სა თა ნა დო გა ან გა რი შე ბე ბი) სრულ წეს რიგ ში 
და სრულ შე სა ბა მი სო ბა შია ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს 
ინ სტრუქ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მოთხოვ ნებ თან და 
შე მოწ მე ბის პრო ცეს ში მას ზე შემ მოწ მებ ლებს არ ანა-
ირი პრე ტენ ზი ები არ ქო ნი ათ. 

სა ყუ რადღე ბოა, რომ შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
მე დი აცი ის საბ ჭომ გა ნი ხი ლა რა აღ ნიშ ნუ ლი შემ თხვე-
ვა, გა დამ ხდე ლის პო ზი ცია მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ 
გა იზი არა და და ავ ალა აუდ იტ ის დე პარ ტა მენ ტს: „ ... 
მომ ჩი ვა ნის მი ერ სა ქარ თვე ლოს ფარ გლებს გა რეთ 

ყოფ ნის პე რი ოდ ში გა დახ დი ლი სა მივ ლი ნე ბო თან ხე-

ბი არ გა ნი ხი ლოს ხელ ფა სად და  გან ხორ ცი ელ დეს ამ 

სა ფუძ ვლე ბით და რიცხუ ლი თან ხე ბის კო რექ ტი რე ბა 

(შემ ცი რე ბა)”. მაგ რამ რამ დე ნა დაც შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხუ რის მე დი აცი ის საბ ჭოს მი ერ ბო ლომ დე არ 
იქ ნა გა ზი არ ებ ული გა დამ ხდე ლის მი ერ წარ დგე ნი ლი 
არ გუ მენ ტე ბი და მტკი ცე ბუ ლო ბე ბი, გა დამ ხდე ლი 

იძ ულ ებ ული გახ და სა გა და სა ხა დო და ვა შემ დგომ 
ინ სტან ცი აში, ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს თან არ სე ბულ 
და ვე ბის საბ ჭო ში გა ეგ რძე ლე ბი ნა. ცხა დია, ამ პრო-
ცეს საც დრო და ენ ერ გი ის ხარ ჯვა დას ჭირ დე ბა და 
გა დამ ხდე ლის ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა უს აფ უძ-
ვლოდ ფერ ხდე ბა.  

ვნა ხოთ კი დევ ერ თი მა გა ლი თი: ერთ-ერ თი მე-
წარ მე სუ ბი ექ ტის სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის აქ ტით 
შემ მოწ მებ ლე ბის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლია შემ დე გი 
სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვის ფაქ ტობ რი ვი 
გა რე მო ება და შე ფა სე ბა:

,,გა და სა ხა დის გა დამ ხდელს ყიდ ვა-გა ყიდ ვის ხელ-

შეკ რუ ლე ბე ბით რე ალ იზ ებ ული აქ ვს საცხოვ რე ბე ლი 

ბი ნე ბი, (ნა წი ლი ბი ნის რე ალ იზ აცი ები ას ახ ულია ბუ-

ღალ ტე რი აში, ხო ლო ნა წი ლი არა, ას ევე რამ დე ნი მე 

ბი ნის რე ალ იზ აცია რე გის ტრი რე ბუ ლია სა ჯა რო რე-

ეს ტრში). ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, საცხოვ რე ბე ლი 

ბი ნა გა და დის  მე პატ რო ნის სა კუთ რე ბა ში სურ ვი ლის 

შე სა ბა მი სად მა შინ რო ცა მე პატ რო ნე სრუ ლად გა და-

იხ დის თან ხას, მე პატ რო ნის სურ ვი ლის შე სა ბა მი სად 

ხდე ბა სა ჯა რო რე ეს ტრში რე გის ტრა ცია, ნა წი ლი 

ბი ნე ბის რე გის ტრი რე ბუ ლია თან ხის სრუ ლად გა დახ-

დის მო მენ ტში, ხო ლო ნა წი ლის რე გის ტრა ცია მოხ და 

ბი ნე ბის მე პატ რო ნის მოთხოვ ნის თა ნა ვე.”

,,ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რე ობ ებ ის მი ხედ ვით ბი ნის 

გა და ცე მის ფაქ ტი მომ ხდა რია და შე სა ბა მი სად სსკ-ის 

161-ე მუხ ლის 1 ნა წი ლის ა.ბ.ა) ქვე პუნ ქტის თა ნახ მად 

და სა ბეგ რი ოპ ერ აცია ით ვლე ბა გან ხორ ცი ელ ებ ულ-

ად, შე მოწ მე ბით აღ ნიშ ნუ ლი ბი ნე ბის რე ალ იზ აცია 

და ექ ვემ დე ბა რა და ბეგ ვრას და შე სა ბა მი სი თან ხე ბით 

დღგ-ის  გა რე შე გა იზ არ და ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა ლი” 

(სტი ლი და ცუ ლია).
აღ ნიშ ნულ შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე გა დამ ხდელს 

მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ეც ვა ლა შე მო სავ ლე ბის აღი არ ებ ის 
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ვა დე ბი და მას უს აფ უძ ვლოდ და ერ იცხა მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ფი ნან სუ რი სან ქცი ები. 

ამ შემ თხვე ვა შიც, შემ მოწ მებ ლის პო ზი ცია არ გახ-
ლავს სა ფუძ ვლი ანი და გა დამ ხდელ მა შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხუ რის მე დი აცი ის საბ ჭო ში და იწყო და ვა შემ დეგ 
გა რე მო ებ ათა გა მო:

იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც მო ცე მუ ლი კონ კრე ტუ ლი 
საქ მე ეხ ება უძ რა ვი ქო ნე ბის რე ალ იზ აცი ას, შემ მოწ-
მებ ლებს უნ და ეხ ელ მძღვა ნე ლათ არა სსკ-ის 161-ე 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის ა.ბ.ა) ქვე პუნ ქტით, რო-
მე ლიც ზო გა დად არ ეგ ულ ირ ებს  დღგ-ით და სა ბეგრ 
ოპ ერ აცი ებს,  არ ამ ედ სსკ-ის 161-ე მუხ ლის მე-8 
ნა წი ლით, რამ დე ნა დაც სწო რედ ეს უკ ან ას კნე ლი 
უშუ ალ ოდ და კონ კრე ტუ ლად გან საზღვრავს უძ რა-
ვი ქო ნე ბის რე ალ იზ აცი ის დროს. დამ კვიდ რე ბუ ლი 
პრაქ ტი კის მი ხედ ვით კი სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ები 
უძ რა ვი ქო ნე ბის რე ალ იზ აცი ის მო მენ ტად აფ იქ სი რე-
ბენ მა თი სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მის რე გის ტრა ცი ის, ან 
კი დევ რე გის ტრა ცი ის ათ ვის სა ჭი რო დო კუ მენ ტე ბის 
შედ გე ნის თა რიღს.

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მე დი აცი ის საბ ჭომ 
გა იზი არა გა დამ ხდე ლის არ გუ მენ ტა ცია და და ევ ალა 
აუდ იტ ის დე პარ ტა მენ ტს  გა დამ ხდე ლის მო ნა წი ლე-
ობ ით და მა ტე ბით შე ის წავ ლოს აღ ნიშ ნუ ლი სა დაო 
სა კითხი და შეს წავ ლის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
მო ახ დი ნოს და რიცხუ ლი თან ხე ბის კო რექ ტი რე ბა.

რო გორც ცნო ბი ლია გა დას და ხა დის გა დამ ხდელ-
თათ ვის ,,აქ ილ ევ სის ქუს ლად” არ ის ქცე ული ურ თი ერ-
თდა მო კი დე ბუ ლი პი რე ბის შემ თხვე ვა ში ე. წ. ,,სა ბაზ-
რო ფა სის” გა მო ყე ნე ბა გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა 
და სას ჯე ლად. ამ სა კითხზე დაწყე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო 
და ვე ბი სამ წუ ხა რად იშ ვი ათ ად წყდე ბა  გა დამ ხდელ თა 
სა სარ გებ ლოდ. 

„სა ბაზ რო ფა სის” არ ას წო რი ინ ტერ პრე ტა ცი ის 
სა მა გა ლი თო შემ თხვე ვას წარ მო ად გენს ერთ-ერთ მე-
წარ მე სუ ბი ექ ტთან სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის აქ ტით 
შემ მოწ მებ ლე ბის მი ერ სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ-
დარ ღვე ვად და ფიქ სი რე ბუ ლი შემ დე გი ფაქ ტობ რი ვი 
გა რე მო ება და შე ფა სე ბა:

,,2012 წლის 14 დე კემ ბერს გა და სა ხა დის გა დამ-

ხდელ სა და დი რექ ტორს მ. თ.-ს შო რის გა ფორ მე ბუ ლია 

ნას ყი დო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა ბი ნის ყიდ ვა-გა ყიდ ვის 

შე სა ხებ. ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად გა და სა ხა დის 

გა დამ ხდე ლი კერ ძო სა კუთ რე ბა ში გა დას ცემს თა-

ნამ შრო მელს უძ რავ ქო ნე ბას, კერ ძოდ ბი ნას 281 კვმ 

ფარ თით, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა და რე გის ტრი რე ბუ ლია 

სა ჯა რო რე ეს ტრში, დი რექ ტორს აღ ნიშ ნუ ლი ბი ნის 

სა ფა სუ რი არა აქ ვს გა დახ დი ლი, გა დამ ხდე ლის ახ-

სნა-გან მარ ტე ბით აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი წარ მო ად გენს 

ბი ნის ჩუ ქე ბას თა ნამ შრომ ლი სათ ვის და და ბეგ რი ლია 

შე სა ბა მი სი გა და სა ხა დე ბით.” 
,,გა და სა ხა დის  გა დამ ხდე ლის მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი ბი

ნა შე ფა სე ბუ ლი იქ ნა მი ნი მა ლუ რი ფა სით, შე მოწ მე ბის 

მი ერ შე და რე ბუ ლი იქ ნა ან ალ ოგი ური სა რე ალ იზ აციო 

ბი ნის ფა სი გა დამ ხდე ლის მი ერ აღი არ ებ ულ ფასს და 

დად გინ და, რომ   ბი ნის გა სა ყი დი ფა სი გა ცი ლე ბით 

აღ ემ ატ ება გა დამ ხდე ლის მი ერ აღი არ ებ ულ ფასს, 

შე მოწ მე ბით გა მოვ ლე ნი ლი სხვა ობა და იბ ეგ რა და მა-

ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დით.

აღ წე რი ლი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ებ ის ას ეთი კვა-
ლი ფი კა ცია სა დაოა იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც სა ზო გა-
დო ებ ასა და ფი ზი კურ პირ მ. თ.-ს შო რის 2012 წლის 
14 დე კემ ბერს გა ფორ მე ბუ ლი ჩვე ულ ებ რი ვი ყიდ ვა-
გა ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სა ბა მი სად, 281,16 კვ.მ. 
ფარ თი, ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ,,შა ვი კარ კა სით”, არ ის 
რე ალ იზ ებ ული 412 550 ლა რად (1 კვ.მ. ფარ თის სა-
რე ალ იზ აციო ფა სი - 1467,31 ლა რი, იმ დრო ის ათ ვის 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი კურ სის: 1 
აშშ დო ლა რი = 1,6646 ლა რის შე სა ბა მი სად, 881,48 აშშ 
დო ლა რად). აღ ნიშ ნუ ლი ოპ ერ აცი ის თან ხა (412 550 
ლა რი) სა ზო გა დო ებ ის მი ერ აღი არ ებ ულია შე მო სავ-
ლად და  და ბეგ რი ლია. 

ყო ველ გვარ ლო გი კა სა და სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ-
ლია, სა ზო გა დო ებ ის მთე ლი სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის 
პე რი ოდ ში ერ თა დერ თი ოპ ერ აცი ის - 2012 წლის  26 
დე კემ ბე რის ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, ეგ რეთ 
წო დე ბუ ლი ,,თეთ რი კარ კა სით” რე ალ იზ ებ ული ბი ნის 
ფა სის შე სა ბა მი სად, სა ბაზ რო ფა სად ფი ზი კურ  პირ - მ. 
თ.-ზე 12 დღით ად რე  (2012 წლის 14 დე კემ ბერს), ე.წ. 
,,შა ვი კარ კა სით” რე ალ იზ ებ ული ბი ნის გაზ რდი ლი ფა-
სის გა მო ყე ნე ბა. გარ და ამ ისა, ან გა რიშ გა სა წე ვია ის იც, 
რომ სწო რედ იგ ივე ფა სად ხდე ბო და ზო გა დად სა ზო-
გა დო ებ ის მი ერ ე. წ. ,,შა ვი კარ კა სით”  საცხოვ რე ბე ლი 
ფარ თე ბის 60%-ის რე ალ იზ აცია, სხვა შემ თხვე ვებ ში 
კი აღ ნიშ ნულ ფას ზე და ბალ ფა სა დაც კი.

სა ბედ ნი ერ ოდ, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მე დი-
აცი ის საბ ჭომ გარ კვე ულ წი ლად გა იზი არა გა დამ-
ხდე ლის მი ერ წარ დგე ნილ სა ჩი ვარ ში მო ცე მუ ლი 
არ გუ მენ ტე ბი და გა და სა ხა დის გა დამ ხდელს შე თა ვა-
ზა, რომ აუდ იტ ის დე პარ ტა მენ ტი სათ ვის წა რედ გი ნა 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც და ად ას ტუ რებ დნენ, 
აღ ნიშ ნუ ლი საცხოვ რე ბე ლი ფარ თის სა ზო გა დო ებ ის 
მი ერ ფი ზი კურ პირ მ.თ.-სთვის  ე. წ. ,,შა ვი კარ კა სით” 
მი წო დე ბას აგ რეთ ვე იმ ას, რომ ამ ფარ თზე რე მონ-
ტი არ გა ნუ ხორ ცი ელ ებია შპს-ს. მაგ რამ ამ ას თან, 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მე დი აცი ის საბ ჭოს გა-
დაწყვე ტი ლე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლია: „იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
დად გინ დე ბა, რომ სა წარ მოს მი ერ მი წო დე ბუ ლი იქ ნა 
ფარ თი ე. წ. ,,შა ვი კარ კა სით” და ამ ფარ თის რე მონ ტი 
არ გა ნუ ხორ ცი ელ ებია შპს-ს, აღ ნიშ ნუ ლის თა ობ აზე 
წე რი ლო ბით ეც ნო ბოს გა დამ ხდელს და მი ეც ეს წი ნა-
და დე ბა, მ. თ.-ზე მი წო დე ბუ ლი ე. წ. ,,შა ვი კარ კა სის” 
ღი რე ბუ ლე ბის გა ნას ზღვრის მიზ ნით, წა რუდ გი ნოს 
აუდ იტ ის დე პარ ტა მენ ტს „სა წარ მო ებ ის ათ ვის აუდ იტ-
ირ ებ ული ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის გან მა ხორ ცი ელ-
ებ ელ ან/სა ექ სპერ ტო და აუდ იტ ორ ული დას კვნე ბის 
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გამ ცემ პირ თა და სა ხელ მწი ფო სა წარ მო თა ნუს ხის 
დამ ტკი ცე ბის  შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
2012 წლის 5 სექ ტემ ბრის № 360 დად გე ნი ლე ბით 
გან საზღვრუ ლი ერთ-ერ თი პი რის მი ერ შედ გე ნი ლი 
სა ექ სპერ ტო დას კვნა. ხო ლო დას კვნის წარ მოდ გე ნამ-
დე, წე რი ლო ბი თი ინ ფორ მა ცი ის ჩა ბა რე ბი დან 10 სა-
მუ შაო დღის ვა და ში, აუდ იტ ის დე პარ ტა მენ ტი სათ ვის 
წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნეს ექ სპერ ტი ზი სათ ვის მი მარ თვის 
და მა დას ტუ რე ბე ლი მტკი ცე ბუ ლე ბა. ექ სპერ ტი ზის 
დას კვნის წარ მოდ გე ნის შემ თხვე ვა ში კი და ევ ალ ოს 
აუდ იტ ის დე პარ ტა მენ ტს  შე ის წავ ლოს წარ მოდ გე-
ნი ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი და შეს წავ ლის შე დე გე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე მო ახ დი ნოს თან ხე ბის კო რექ ტი რე ბა. 
თუ გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის მი ერ არ იქ ნე ბა წარ-
მოდ გე ნი ლი ამ გა დაწყვე ტი ლე ბით მი თი თე ბულ ვა და ში 
ექ სპერ ტი ზი სათ ვის მი მარ თვის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბა, მ. თ.-ზე მი წო დე ბუ ლი ე. წ. „შა ვი კარ-
კა სის” ღი რე ბუ ლე ბის გან საზღვრა გა ნა ხორ ცი ელ ოს 
აუდ იტ ის დე პარ ტა მენ ტმა”. ბევ რი რომ არ გა ვაგ-
რძე ლოთ, მე დი აცი ის საბ ჭოს ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის 
თა ნახ მად, გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ მა თა ვი სი უდ ან-
აშა ულ ობა ყვე ლას უნ და და უმ ტკი ცოს, ამ ას თან, ეს 
ის ეთ და მა ტე ბით და ნა ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, 
რომ და ვის ფი ნი შამ დე მიყ ვა ნა ხელ საყ რე ლი შე იძ ლე-
ბა არც იყ ოს. 

გან ვი ხი ლოთ კი დევ ერ თი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ება, 
რო მელ ზეც სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის აქ ტით შემ მოწ-
მებ ლე ბის მი ერ და ფიქ სირ და სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ის 
შმდე გი შე ფა სე ბა და კვა ლი ფი კა ცია:

2006 წლის  ივ ნი ში  ქა ლა ქის მე რი ის მი ერ დად-

გე ნი ლე ბით შპს-ს სა კუთ რე ბა ში გა და ეცა 1500 კვმ 

მი წის ნაკ ვე თი ქა ლა ქის ერთ-ერთ უბ ან ში, აღ ნიშ ნუ-

ლი დად გე ნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე  ქა ლა ქის  მე რი ასა 

და სა ზო გა დო ებ ას შო რის 2011 წლის სექ ტემ ბერ ში 

გა ფორ მე ბუ ლია მი ღე ბა-ჩა ბა რე ბის აქ ტი, რომ ლის თა-

ნახ მა დაც შპს ქა ლა ქის  მე რი ას გა დას ცემს რამ დე ნი მე 

ბი ნას - 4000 კვმ -დე  ფარ თს. 

შე მოწ მე ბით შე დე გად, სსკ-ის 18  მუხ ლის მე-10 

ნა წი ლის, 73-ე მუხ ლის 8 ნა წი ლის და სსკ-ის 161-ე მუხ-

ლის 7-ე ნა წი ლის სა ფუძ ველ ზე აღ ნიშ ნუ ლი ოპ ერ აცია, 

დაკ ვა ლი ფი ცირ და ბარ ტე რად, ქა ლა ქის მე რი ის ათ ვის 

მი წის სა ნაც ვლოდ სა ზო გა დო ებ ის მი ერ გა წე ული იქ ნა 

ბი ნის მშე ნებ ლო ბის მომ სა ხუ რე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი მომ-

სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბა და ბეგ რი ლი იქ ნა შე სა ბა მი სი 

გა და სა ხა დე ბით”.

სა და ვო სა კითხის გულ დას მით გაც ნო ბი სას, აშ კა რა 
ხდე ბა, რომ  შე ფა სე ბის სა ფუძ ვლად შემ მოწ მებ ლე ბის 
მი ერ და მოწ მე ბუ ლი არც ერ თი სა მარ თლებ რი ვი ნორ მა 
(სსკ-ის 18  მუხ ლის მე-10 ნა წი ლი, 73-ე მუხ ლის მე-8 

ნა წი ლი და სსკ-ის 161 მუხ ლის მე-7 ნა წი ლი) არ ად ას-
ტუ რებს ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი შემ თხვე ვის იდ ენ ტუ რო ბას 
მომ სა ხუ რე ბას თან ან გაც ვლის (ბარ ტე რულ) ოპ ერ აცი-
ებ თან, კერ ძოდ:  სსკ-ის მე-18  მუხ ლის მე-10 ნა წი ლი 

ეხ ება გაც ვლის (ბარ ტე რუ ლი) ოპ ერ აც ის თი თოეული 
მხა რი სათ ვის სა ქონ ლის/მომ სა ხუ რე ბის სა რე ალ იზ-
აციო და შე ძე ნის ფა სის გან საზღვრის პრონ ცი პებს; 
73-ე მუხ ლის მე-8 ნა წი ლით რეგ ლა მენ ტი რე ბუ ლია 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს ქმე დე ბა გა დამ ხდე ლის მი ერ 
ბარ ტე რუ ლი ოპ ერ აცი ის ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბუ-
ლად ჩვე ნე ბი სას; 161-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლი ად გენს 
გაც ვლის (ბარ ტე რუ ლი) ოპ ერ აცი ის თი თოეული მხა რი-
სათ ვის  და სა ბეგ რი ოპ ერ აცი ის თან ხას და და სა ბეგ რი 
ოპ ერ აცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის დროს. არც შე მოწ მე ბის 
მა სა ლებ ში არ სე ბობს ერ თი არ გუ მენ ტი მა ინც იმ ის სა-
წი ნა აღ მდე გოდ, რომ ქა ლა ქის მე რი ასა და შპს-ს შო რის 
2006 წელს გან ხორ ცი ელ ებ ულია მარ თლზო მი ერი გა რი-
გე ბა და გა ფორ მე ბუ ლია ,,სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში 

არ სე ბუ ლი არ ას ას ოფ ლო - სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის 

მი წის ნას ყი დო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა”, რაც იმ ას ნიშ ნავს, 
რომ სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ის ეს ფორ მა გა მო ხა ტავ და 
მხა რე თა ნე ბას, რო მე ლიც თა ვის მხრივ სრუ ლად შე ეს-
აბ ამ ება სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 477-ე 
და ნას ყი დო ბის ცნე ბას თან და კავ ში რე ბულ სხვა სა კა-
ნონ მდებ ლო ნორ მის მოთხოვ ნებს. 

აღ ნიშ ნუ ლის მი უხ ედ ავ ად, შე მოწ მე ბელ თა მი ერ, 
თვით ნე ბუ რად (სუ ბი ექ ტუ რად), ყო ველ გვა რი სა ფუძ-
ვლის გა რე შე შე იც ვა ლა მარ თლზო მი ერი გა რი გე ბის 
კვა ლი ფი კა ცია, ანუ, და სა ბუ თე ბის გა რე შე გა მო იყ ენა 
სსკ - ის 73 - ე მუხ ლის მე - 9 ნა წი ლის ,,ბ” პუნ ქტი, 
თუმ ცა და რიცხვის სა ფუძ ვლებ ში ეს ნორ მა არაა 

ნახ სე ნე ბი. 
ჩვე ნი აზ რით, ას ეთი მიდ გო მა არ გა მომ დი ნა რე-

ობს სა გა და სა ხა დო კო დექ სი დან, რად გან სსკ - ის 73 
- ე მუხ ლის მე - 9 ნა წი ლის ,,ბ” პუნ ქტის გა მო ყე ნე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია მა შინ, რო დე საც საქ მე გვაქ ვს ბა თილ 
გა რი გე ბებ თან, მ.შ. მოჩ ვე ნე ბით სა და თვალ თმაქ-
ცურ თან (იხ. სა მოქ. კო დექ სის 56-ე მუხ ლი). რა იმე 
ურ თი ერ თო ბის ფარ გლებ ში ოპ ერ აცი ის გან ხორ ცი ელ-
ებ ის ფორ მი დან გა მომ დი ნა რე ში ნა არ სს ად გენს არა 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ან სა გა და სა ხა დო კო დექ სი, 
არ ამ ედ ამ ურ თი ერ თო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ-
მდებ ლო ბა. რად გან ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა მე ურ ნეო ოპ-
ერ აცი ებ ის სა ფუძ ვე ლი სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბუ ლი არ ას ას ოფ ლო - სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის 
მი წის ნას ყი დო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბაა, მი სი რე გუ ლა ცია 
ხორ ცი ელ დე ბა რო გორც სა მო ქა ლა ქო კო დექ სით, ას-
ევე სხვა შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო და ნორ მა ტი ული 
აქ ტე ბით. მათ ზე დაყ რდნო ბით უნ და მოხ დეს კონ-
კრე ტუ ლი სა მარ თლებ რი ვი კონ სტრუქ ცი ის ფორ მის 
ნორ მა ტი ულ ად დად გე ნი ლი ში ნა არ სი სა და მხა რე თა 
ფაქ ტი ური ნე ბის შე პი რის პი რე ბა და იმ ის გან საზღვრა, 
შე ეს აბ ამ ება თუ არა ფორ მა მხა რე თა ნე ბას.

გარ და აღ ნიშ ნუ ლი სა,  მხა რე თა შო რის გა ფორ-
მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის მე- 3 ნა წი ლის თა ნახ მად, 
გან საზღვრუ ლია, რომ  „მი წის ნაკ ვე თის შეს ყიდ ვის 

ფა სი შე ად გენს 37 500 (ოც დაჩ ვიდ მე ტი ათ ას ხუ თას) 
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ლარს. მი წის ნაკ ვე თის შეს ყიდ ვის ფა სის მყიდ ვე ლის 

მი ერ სრუ ლად და ერ თჯე რა დად გა დახ და უნ და მოხ-

დეს წი ნამ დე ბა რე ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ნო ტა რო წე სით 

და დას ტუ რე ბი დან 14 სა მუ შაო დღის გან მავ ლო ბა ში.”

სა ყუ რადღე ბოა, რომ ეს ხელ შეკ რუ ლე ბა და ფუძ ნე-
ბუ ლია კონ კურ სის შე დე გებ ზე, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი არ ას ას ოფ-
ლო-სა მე ურ ნე და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის მარ თვი სა და 
გან კარ გვის კო მი სი ის შე მა ჯა მე ბე ლი ოქ მის დამ ტკი-
ცე ბის შე სა ხებ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
მთავ რო ბის შე სა ბა მი სი დად გე ნი ლე ბით, არ ას ას ოფ-
ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის სა რე ალ იზ აციო 
ფა სი გა ნი საზღვრა აღ ნიშ ნუ ლი სა კა დას ტრო ზო ნი-
სათ ვის - ტე რი ტო რი ული არე ალ ის ათ ვის მო ცე მუ ლი 
დრო ის ათ ვის (აღ ნიშ ნულ ქა ლაქ ში, არ აპ რეს ტი ჟულ 
ე. წ. ,,ჭა ობ ის უბ ან ში”) და ფიქ სი რე ბულ მაქ სი მა ლუ რი 
სა ბაზ რო ფა სის მი ხედ ვით და ხელ შეკ რუ ლე ბის სხვა 
პი რო ბებს და ვალ დე ბუ ლე ბებს მის ოდ ენ ობ ასა და გა-
დახ დის (ფუ ლად) ფორ მა ზე გავ ლე ნა არ მო უხ დე ნია.

შპს-ს სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბა ქა ლა ქის 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბი სათ ვის საცხოვ-
რე ბე ლი ფარ თის 15% - ის გა მო ყო ფის (გა და ცე მის) 
თა ობ აზე, და კავ ში რე ბუ ლია უშუ ალ ოდ სამ შე ნებ ლო 
საქ მი ან ობ ას თან და არა კონ კრე ტუ ლად მი წის შე ძე-
ნის ოპ ერ აცი ას თან, რაც დას ტურ დე ბა არა მხო ლოდ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის სხვა მუხ ლე ბის, გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ტერ მი ნე ბი სა (მე სა მე პი რი) და სხვა შეზღუდ ვე ბით, 
არ ამ ედ აღ ნიშ ნულ ქა ლაქ ში სა ბი ნაო ფონ დის შექ მნი სა 
და გან კარ გვის    წე სი-ს შე სა ხებ ქა ლა ქის საკ რე ბუ-
ლოს 2005 წლის იან ვრის გა დაწყვე ტი ლე ბით (მე-4 
მუხ ლის ა) პუნ ქტი), რომ ლის შე სა ბა მი სად - სა ხელ-
მწი ფო სა კუთ რე ბის მი წის ნაკ ვე თებ ზე, კონ კურ სის 
წე სით რე ალ იზ ებ ულ (სა კუთ რე ბის ფორ მის მი უხ ედ-
ავ ად) მე სა კუთ რე ებს, წარ მო ებ ულ ახ ალ აშ ენ ებ ულ 

საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის ფარ თის მი ნი მუმ 5-დან 15 
პრო ცენ ტამ დე (ქა ლა ქის ზო ნე ბის მი ხედ ვით)  უნ და 
გა და ეც ათ ქა ლა ქის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის სა ბი ნაო ფონ დის თვის.

ქა ლა ქის საკ რე ბუ ლოს 2005 წლის იან ვრის ზე მოთ 
აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა კი უშუ ალ ოდ და კავ-

ში რე ბუ ლი იყო ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ გაცხა დე ბუ ლი ქა ლა ქის 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მუ ნი ცი-
პა ლუ რი პროგ რა მის - ,,ქა ლა ქი ბა რა კე ბის გა რე შე” 
გან ხორ ცი ელ ებ ათ ან.

ამ რი გად, მი წის ნას ყი დო ბი სა და მშე ნებ ლო ბის 
პრო ცეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ერ-
თი ან ას პექ ტში გან ხილ ვა არ გა მომ დი ნა რე ობს არც 
ერ თი სა მარ თლებ რი ვი ნორ მი დან, მით უმ ეტ ეს, არც 
საკ რე ბუ ლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა და არც ხელ შეკ რუ-
ლე ბა წი ნას წარ არ გან საზღვრავს სა კუთ რე ბის გა-
და ცე მის ხა სი ათს (სას ყიდ ლი ანია, თუ უს ას ყიდ ლო). 
ყვე ლა ნიშ ნის მი ხედ ვით, იგი და მა ტე ბი თი ვალ დე-
ბუ ლე ბაა, რო მე ლიც სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ას (ის ევე 
რო გორც სხვა მე სა კუთ რე ებს),  ,,ქა ლა ქი ბა რა კე ბის 
გა რე შე” პროგ რა მის შე სა ბა მი სად ეკ ის რე ბათ.  ის არც 
თა ვი სი ფორ მით, არც ში ნა არ სით არ ანა ირ კავ შირ ში 
არ იმ ყო ფე ბა შე ძე ნი ლი მი წის ღი რე ბუ ლე ბას თან და 
ამ დე ნად, ის არ  შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ არ ას ას ოფ-
ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ყიდ ვა-გა ყიდ ვის 
ღი რე ბუ ლე ბის, ან ამ მი წის ღი რე ბუ ლე ბის ნა წი ლად.

აქ ვე უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ შე მო სავ ლე ბის სამ სა-
ხურ მა უგ ულ ვე ბელ ყო ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა-

მარ თლოს 2008 წლის 30 დე კემ ბრის კა ნო ნი ერ ძა ლა ში 

შე სუ ლი გან ჩი ნე ბაც, რომ ლის მი ხედ ვი თაც შპს-ს მი ერ 
ქა ლა ქის მე რი ის ათ ვის გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბა კვა ლი-
ფი ცი რე ბუ ლია, რო გორც თვით მმარ თვე ლი ქა ლა ქის-
თვის ქო ნე ბის უს ას ყიდ ლოდ სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის 

გა და ცე მად, რაც კი დევ ერ თხელ ად ას ტუ რებს შპს-ს 
არ გუ მენ ტე ბის მარ თე ბუ ლო ბას. 

უფ რო „სა ინ ტე რე სო” სხვა შემ თხვე ვას თან გვაქს 
საქ მე, რო ცა სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბი სას და ფიქ-
სირ და შემ დე გი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ებ ის შე ფა სე ბა 
და კვა ლი ფი კა ცია:

2011 წლის  თე ბერ ვალ ში თვით მმარ თველ ქა ლაქ სა 

და შპს-ს შო რის და დე ბუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის 

თა ნახ მა დაც ხდე ბა თვით მმარ თველ ქა ლა ქის 1274 კვმ 

და შპს-ს 623 კვმ. მი წის ნაკ ვე თე ბის თა ნა სა კუთ რე ბა ში 

გა ერ თი ან ება მას ზე საცხოვ რე ბე ლი კორ პუ სის აშ ენ-

ებ ის მიზ ნით. ხელ შკრუ ლე ბის მი ხედ ვით  თვით მმარ-
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თველ ქა ლა ქის მე რია თა ნახ მაა თა ნა სა კუთ რე ბა ში 

არ სე ბულ მი წის ნაკ ვეთ ზე გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ მა 

ააშ ენ ოს საცხოვ რე ბე ლი კორ პუ სი და მშე ნე ბა რე ნა გე-

ბო ბა ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა გა დას ცეს  შპს-ს, ხო ლო 

თა ვის მხრივ, შპს-მ უს ას ყიდ ლოდ უნ და გა დას ცეს  733, 

14 კვმ სა ერ თო ფარ თის საცხოვ რე ბე ლი ბი ნე ბი. 2013 

წლის ოქ ტომ ბერ ში გა ფორ მე ბუ ლია მი ღე ბა-ჩა ბა რე ბის 

აქ ტი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ-

მა ქა ლა ქის მე რი ას სა კუთ რე ბა ში გა დას ცა 12 ბი ნა, 

733,52 კვ.მ. ფარ თი. 

შე მოწ მე ბის აქ ტით, სსკ-ის 18  მუხ ლის მე-10 ნა წი-

ლის, 73-ე მუხ ლის 8 ნა წი ლის და სსკ-ის 161-ე მუხ ლის 

7-ე ნა წი ლის თა ნახ მად, აღ ნიშ ნუ ლი ოპ ერ აცია დაკ ვა-

ლი ფი ცირ და ბარ ტე რად. ქა ლა ქის მე რი ის ათ ვის მი წის 

სა ნაც ვლოდ სა ზო გა დო ებ ის მი ერ გა წე ულია ბი ნის 

მშე ნებ ლო ბის მომ სა ხუ რე ბა და აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა-

ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბა და ექ ვემ დე ბა რა და ბეგ ვრას 

შე სა ბა მი სი გა და სა ხა დე ბით.

ის ევე, რო გორც წი ნა შემ თხვე ვა ში, აქ აც, შე ფა სე-
ბის სა ფუძ ვლად შემ მოწ მებ ლე ბის მი ერ და მოწ მე ბუ ლი 
არც ერ თი სა მარ თლებ რი ვი ნორ მა (სსკ-ის 18  მუხ ლის 

მე-10 ნა წი ლი, 73-ე მუხ ლის 8 ნა წი ლი და სსკ-ის 161 

მუხ ლის 7-ე ნა წი ლი) არ ად ას ტუ რებს ზე მო აღ ნიშ ნუ-
ლი შემ თხვე ვის იდ ენ ტუ რო ბას მომ სა ხუ რე ბას თან ან 
გაც ვლის (ბარ ტე რულ) ოპ ერ აცი ებ თან.

ქა ლა ქის მე რი ასა და  შპს-ს შო რის 2011 წლის 18 
თე ბერ ვლის ხელ შეკ რუ ლე ბის  შე სა ბა მი სად მოხ და 
თვით მმარ თვე ლი ქა ლა ქის მე რი ის სა კუთ რე ბა ში არ სე-
ბუ ლი 1274 კვმ და შპს-ს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 623 
კვმ არ ას ას ოფ ლო-სა მე ურ ნე და ნიშ ნუ ლე ბის მი წე ბის 
ერ თი ან თა ნა სა კუთ რე ბად გა ერ თი ან ება, რა თა ქა ლა-
ქის არ ქი ტექ ტო რუ ლი გა ნა შე ნი ან ებ ის გა დაწყვე ტის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით ერ თი ან თა ნა სა კუთ რე ბა ში გა ერ-
თი ან ებ ულ მი წა ზე მომ ხდა რი ყო შე ნო ბა-ნა გე ბო ბის 
აღ მარ თვა.  მი წე ბის ას ეთი გა ერ თი ან ებ ის ბარ ტე რულ 

ოპ ერ აცი ად გან ხილ ვა ყო ველ გვარ ლო გი კას მოკ ლე-
ბუ ლი და სრუ ლი ად უს აფ უძ ვლოა იმ დე ნად, რამ დე-
ნა დაც ამ შემ თხვე ვა შიც მხა რე ებს შო რის ად გი ლი არ 
ჰქო ნია სა ქონ ლის/მომ სა ხუ რე ბის ურ თი ერთ შო რის 
გაც ვლას. 

მო ცე მულ შემ თხვე ვა შიც, ,,ქა ლა ქი ბა რა კე ბის 
გა რე შე” სა ხელ მწი ფო პროგ რა მი დან გა მომ დი ნა რე, 
რო გორც მშე ნე ბელს - შპს-ს და მა ტე ბით ვალ დე ბუ-
ლე ბად და ეკ ის რა ქა ლა ქის მე რი ის სა ბი ნაო ფონ დის 
სა კუთ რე ბა ში საცხოვ რე ბე ლი ფარ თის გარ კვე ული 
ნა წი ლის უს ას ყიდ ლოდ გა და ცე მა. ამ იტ ომ აც, ჩვე ნის 
აზ რით, სავ სე ბით სწო რია, რომ გა დამ ხდე ლი და ობს 
და მო ითხო ვა და რიცხუ ლი თან ხე ბის (დღგ-ისა და მო-
გე ბის გა და სა ხა დე ბის) შემ ცი რე ბა.

სამ წუ ხა როდ, გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის სა ჩი ვა-
რი ზე მოთ აღ ნიშ ნულ ბარ ტე რულ ოპ ერ აცი ებ თან და-
კავ ში რე ბით შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში არ დაკ მა ყო-
ფილ და და გა დამ ხდე ლი იძ ულ ებ ულია და ვა შემ დგომ 
ინ სტან ცი აში - ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს თან არ სე ბულ 
და ვე ბის საბ ჭო ში გა აგ რძე ლოს. მაგ რამ პრობ ლე მა 
იმ აშია, რომ სა გა და სა ხა დო და ვის დას რუ ლე ბამ დე, და-
ყა და ღე ბუ ლია სა ზო გა დო ებ ის ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი 
და ქო ნე ბა, რის გა მოც მას ფაქ ტობ რი ვად შე ჩე რე ბუ ლი 
აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა.

ას ეთი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის და არ აკ ვა ლი ფი ცი ური 
შე ფა სე ბე ბის შე დე გად, სა ბო ლოო ჯამ ში სა ხელ მწი ფო 
ბი უჯ ეტ იც კარ გავს გარ კვე ულ შე მო სავ ლებს და ზი ანი 
ად გე ბა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას.

ვფიქ რობთ, წარ მოდ გე ნი ლი პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი-
თე ბი ნა თე ლი და დას ტუ რე ბაა  იმ ისა, რომ სა ქარ თვე-
ლოს მოქ მედ სა გა და სა ხა დო სის ტე მა ში გა და სა ხა დე-
ბის გა დამ ხდელ თა სა გა დად სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბის 
საქ მე ში კვლა ვაც არ ის არ სე ბი თი ხა სი ათ ის ხარ ვე ზე ბი 
და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. მა თი დაძ ლე ვი სათ ვის მო მა ვალ-
შიც სა ჭი როა მუ შა ობა. 
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lia eli a va

pro fe so ri,

quTaisis universiteti

me o re msof lio omis Sem d gom pe ri od Si sa ban ko 

kri zi se bi sak ma od iS vi a Ti mov le na iyo. ma Ti dad-

go mis six Si re mkveT rad ga i zar da ga su li sa u ku nis 

70-iani wle bi dan, ro de sac, sxva das x va Se fa se biT, 

da ax lo e biT 150-ze met qve ya na Si pe ri o du lad vi-

Tar de bo da sa ban ko kri zi se bi. faq tob ri vad, sa er-

Ta So ri so sa va lu to fon dis wev ri qvey ne bis 3/4-ma 

gan s x va ve bu li for mi Ta da sim w va viT ga ni ca da sa-

ban ko kri zi si, ro me lic ro gorc lo ka lur, ase ve 

sis te mur xa si aTs ata reb da da maT ma Se de geb ma ne-

ga ti u ri kva li da am C nia ro gorc gan vi Ta re bu li, 

ase ve gan vi Ta re ba di eko no mi kis mqo ne qvey nebs.

gax Si re bu li sa ban ko kri zi se bis erT-er Ti um-

niS v ne lo va ne si faq to ri iyo axa li fi nan su ri in-

s t ru men te bis Se mo Re ba, gan sa kuT re biT es exe ba 

fi nan su ri war mo e bu le bis, anu e.w. de ri va ti ve bis 

war mo So bas da maT sak ma od far Tod gav r ce le bas. 

ga su li sa u ku nis 70-iani wle bis Sua pe ri o dam de 

ban ke bis ga re sa ba lan so an ga ri Seb ze asa xu li ope-

ra ci e bi sa da ga ri ge be bis mo cu lo ba iyo um niS-

v ne lo. fi nan su ri war mo e bu le bis gav r ce le bis 

Se de gad mox da sa fi nan so mom sa xu re bis di ver si-

fi ci re ba, rac da kav Si re bu li iyo axa li sa ban ko 

pro duq te bis win wa we vas Tan.

me o re mniS v ne lo va ni faq to ri, ro mel mac ga-

na pi ro ba sa ban ko kri zi se bis dad go mis six Si ris 

zrda, iyo uax le si teq no lo gi e bis swra fi gan vi-

Ta re ba da gav r ce le ba sa ban ko biz nes Si, sa ban ko 

saq mi a no bis kom pi u te ri za cia da an ga riS s wo re-

be bis on la in for me bis gav r ce le ba, rac iZ le-

va sa Su a le bas di di ode no bis fi nan su ri sax s re bi 

myi si e rad iq nas ga da ricxu li de da mi wis ne bis mi er 

wer til Si. 

sa ban ko kri zi se bis gax Si re bis me sa me mniS v ne-

lo va ni faq to ria sa ban ko sis te me bis mowy v la-

do bis zrda ga re So ke bis mi marT. es gan pi ro be bu-

li iyo ka pi ta lis moZ ra o bis daC qa re bu li li be ra-

li za ci iT, sa ban ko seq to ris T vis tra di ci u lad 

da ma xa si a Te be li pro teq ci o niz mis Se sus te biT.

aseT pi ro beb Si ban keb ma da iwyes ga u mar T leb-

lad di di ris ke bis aRe ba, rac yo vel T vis je rov-

nad ver kon t rol de bo da sa ban ko sa ze dam xed ve lo 

or ga no e bis mi er. am uka nas k nel TaA qme de be bi aseT 

vi Ta re ba Si yo vel T vis ar iyo adek va tu ri da, xSir 

Sem Tx ve va Si, iyo dag vi a ne bu lic ki. sa ban ko seq to-

ris sis te mu ri sta bi lu ro bis saf r Txe e bis Ta vi-

dan aci le bis auci leb lo biT iyo na kar na xe vi ise-

Ti sa er Ta So ri so or ga nos Seq m nis idea, rom lis 

amo ca na iq ne bo da sa ban ko sa ze dam xed ve lo praq-

ti kis ga moc di le bis ga zi a re ba da Se sa ba mi si re ko-

men da ci e bis Se mu Sa ve ba.

 Se de gad, 1974 wels Se iq m na sa ban ko ze dam xed-

ve lo bis ba ze lis ko mi te ti, ri Tac dRis wes rig Si 

dad ga sa ban ko ze dam xed ve lo bis kon cep tu a lu ri 

mid go me bis ga da sin j vis auci leb lo ba. Tum ca, am 

axa li mid go me bis praq ti ku li re a li ze ba gan xor-

ci el da mxo lod 1988 wels, ro de sac  ba ze lis ko-

mi tet ma Se i mu Sa va fu Zem deb lu ri do ku men ti “Se-

Tan x me ba ka pi ta lis Se sa xeb”, ro me lic cno bi lia 

ro gorc ba ze li I. mar Ta lia, es uka nas k ne li iyo 

win ga dad g mu li na bi ji sa ban ko ze dam xed ve lo ba Si, 

Tum ca igi ma inc met wi lad Zvel sa ze dam xed ve lo 

prin ci pebs ey r d no bo da.

sa ban ko saq mi a no bis ris ke bis zrda yo vel T vis 

ver fas de bo da adek va tu rad sa ban ko ze dam xed-

ve li or ga no e bis mi er. fi nan su ri ino va ci e bi, va-

lu te bis gac v li Ti kur se bis mar val fe rov ne ba, 

ban ke bis Ser wy ma da STan T q ma, an ga riS s wo re be bis 

uax le si teq no lo gi e bi da sxva sa xis pro ce se bi 

mka fi od aisa xe bo den sa ban ko saq mi a no bis biz nes-

sa ban ko ze dam xed ve lo bis 
mo de le bi da ma Ti Ta vi se bu re ba ni 
glo ba li za ci is pi ro beb Si

sa ban ko ze dam xed ve lo bis re gu li re bis Zi ri Ta di miz-

ne bia sa ban ko seq to ris sta bi lu ro bis mxar da We ra da 

me a nab re e bi sa da kre di to re bis in te re se bis dac va. mi u xe-

da vad ami sa, is to ri u lad sa ban ko ze dam xed ve lo ba met wil 

Sem Tx ve va Si srul yo fi lad ver uz run vel yof da Ta vi si 

miz ne bis re a li ze bas, rac gan pi ro be bu li iyo mra va li 

su bi eq tu ri da obi eq tu ri faq to riT. sa ban ko ze dam xed-

ve lo bis prob le ma gan sa kuT re biT mwva ved dad ga ga su li 

sa u ku nis me o re na xe var Si, ro de sac gax Si re bul ma sa ban ko 

kri zi seb ma sa ban ko ze dam xed ve lo bis or ga no e bi da a ye na 

ma Ti sa ze dam xed ve lo po li ti kis cvli le bis auci leb-

lo bis wi na Se.  

fulad-sakredito politika
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pro ce seb ze. praq ti ku lad, sa ban ko biz ne si da mi si 

Tan m x le bi ris ke bi vi Tar de bod nen uf ro swra fad, 

vid re maT ze sa xel m wi fo ze dam xed ve lo ba. am ga re-

mo e bam ga na pi ro ba ise Ti ukon t ro lo da umar Ta vi 

pro ce se bis gan vi Ta re ba, rom leb sac moh y ve bo da 

sxva das x va siZ li e ri sa da mas S ta bis sa ban ko kri zi-

se bi ro gorc gan vi Ta re bad, ase ve in dus t ri u lad 

gan vi Ta re bul qvey neb Si.   

dRes msof li o Si Ca mo ya lib da cxa di ga ge ba imi-

sa, rom sa ban ko sis te mis ga mar Tu li da sta bi lu-

ri fun q ci o ni re ba gu lis x mobs ro gorc sa ze dam-

xed ve lo ma re gu li re be li or ga no e bis efeq ti an 

ze dam xed ve lo ba sa da kon t rols, ase ve ban kis ma-

Ral p ro fe si ul mar T va sa da sa baz ro dis cip li nis 

dac vas. sa ban ko kri zi se bis war moq m ni sa da daZ le-

vis praq ti kam cxa dad aC ve na, rom ara mar to ma re-

gu li re be li or ga no e bi un da ubiZ geb d nen ban kebs 

ga a ta ron Se wo ni li po li ti ka, ara med amis ken un da 

ubiZ geb d nen jan sa Ri kon ku ren cia da mkac ri sa-

baz ro dis cip li na.

  swo red am Tvi seb ri vad axal ma mid go meb ma ga-

na pi ro bes ba ze lis ko mi te tis mi er axa li fu Zem-

deb lu ri do ku men tis Seq m na, ro mel sac ewo de ba 

“axa li Se Tan x me ba ka pi ta lis Se sa xeb”, anu ba ze-

li II.  es iyo sa ban ko ze dam xed ve lo bis axa li pa-

ra dig mis Seq m nis da sawyi si, ro me lic gu lis x mobs 

ban ke bis mi er ra o de nob ri vi nor ma ti ve bis ara mar-

to for ma lur dac vas, ara med ga das v las ris keb ze 

ori en ti re bul sa ban ko ze dam xed ve lo ba ze.   

2008-2009 wle bis fi nan su ri kri zi sis ga moc di-

le ba ze day r d no biT ba ze lis ko mi te tis mi er ga da-

i xe da ban ke bis ka pi ta lis adek va tu ro bis moTxov-

ne bi, Se iq m na moTxov na Ta axa li sis te ma da mas da-

er q va ba ze li III. es moTxov ne bi met wi lad Se e xe ba 

sis te ma war mom q m nel sa fi nan so in s ti tu tebs da 

iT va lis wi nebs ka pi ta lis adek va tu ro bis moTxov-

nis gam kac re ba sa da lik vi du ro bis axa li nor ma-

ti ve bis Se mo Re bas. ba ze li III-is mTa va ri mi za nia 

sa ban ko saq mi a no ba Si ris ke bis mar T vis xa ris xis 

zrda sa fi nan so sis te mis sta bi lu ro bis uz run-

vel yo fis miz niT.  

am ri gad, sa ban ko saq mi a no bis kon t ro li da ze-

dam xed ve lo ba war mo ad gens fi nan su ri sta bi lu-

ro bis uz run vel yo fis erT-er Ti mniS v ne lo van 

faq tors. sa ban ko ze dam xed ve lo bis ar se bo bis 

auci leb lo ba gan pi ro be bu lia ban ke bis so ci a lu ri 

mniS v ne lo bi Ta da ma Ti pa su xis m geb lo biT sa zo ga-

do e bis wi na Se. sa ban ko saq mi a no bis amo sa val de bu-

le bas war mo ad gens kli en ti sa da me a nab ris ndo ba 

ban kis me sa kuT re e bi sa da me ne je re bis mi marT. ro-

de sac es ndo ba ga nic dis kri ziss, me a nab re e bi ukan 

iTxo ven Ta vi anT fu lad sax s rebs ban ke bi dan, rac 

ara mar to akot rebs maT, ara med, iw vevs fu la di 

sfe ros de zor ga ni za ci as, eko no mi kur qa os sa da 

so ci a lu ri da Za bu lo bis zrdas. swo red es aris is 

Zi ri Ta di mi ze ze bi, ro mel Ta ga moc ban ke bi spe ci a-

lu rad Seq m ni li sa ze dam xed ve lo or ga no e bis mi er 

tra di ci u lad kon t rol de bi an.

sa ban ko ze dam xed ve lo bis ur Tu le si amo ca ne bis 

ga da sawy ve tad yve la qve ya na Si Seq m ni lia sa ban ko 

zrdam xed ve lo bis sam sa xu re bi, rom le bic or ga ni-

za ci u li da fun q ci u ri Tval saz ri siT ga mo ir Ce vi an 

sak ma od mniS v ne lo va ni mra val fe rov ne biT. am sam-

sa xu re bis or ga ni za ci u li mowyo ba da mo ki de bu lia 

qvey nis is to ri ul, eko no mi kur, po li ti kur da sxva 

sa xis pi ro beb ze.

imis da mi u xe da vad, Tu ro go ri mo de lia Se ir Ce o-

da sa ban ko saq mi a no bis ze dam xed ve lo bis gan sa xor-

ci e leb lad, mi si miz ne bi da amo ca ne bi praq ti ku lad 

ar ga nic di da ra di ka lur cvli le bebs dro Ta gan-

mav lo ba Si. Tum ca, mxed ve lo ba Sia mi sa Re bi sa ban ko 

ze dam xed ve lo bis miz ne bis gan s x va ve bu li for mu-

li re ba sxva das x va qve ya na Si, rom le bic Se iZ le ba 

Ca mo va ya li boT Sem deg na i rad:
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- fu la di da fi nan su ri sta bi lu ro bis 

xel Sewyo ba da auci leb lo bis Sem Tx ve va Si Ro-

nis Zi e be bis ga ta re ba ban ke bis ga jan sa Re bi sa da 

mi si sa na ci is T vis;

- sa ban ko saq mi a no bis efeq ti a no bis uz-

run vel yo fa ka pi ta li sa da aq ti ve bis xa ris xis 

mi marT moTxov ne bis da we se bis gziT. aseT Sem Tx-

ve va Si sa ban ko ze dam xed ve lo ba mo i cavs ag reT ve 

Si da kon t ro lis, ris ke bis mar T vis xa ris xis, Si da 

sa ban ko ope ra ci e bi sa da fi nan su ri mdgo ma re o-

bis Se fa se bas;

- me a nab re Ta in te re se bis dac va. am miz niT 

ban keb ze ze dam xed ve lo bis gam kac re ba, gan sa kuT-

re biT imaT ze, rom le bic ver as ru le ben Ta vi anT 

val de bu le bebs me a nab re e bis mi marT.

sa ban ko ze dam xed ve lo bis kla si ku ri va ri an ti 

mo i cavs sak re di to or ga ni za ci is li cen zi re bas da 

mi si struq tu ris Sec v lis Se Tan x me bas, sak re di to 

da we se bu le bis yo vel dRi u ri saq mi a no bis ze dam-

xed ve lo bas. gan vi Ta re ba di qvey ne bis T vis ase ve 

da ma xa si a Te be lia sak re di to da we se bu le be bis fi-

nan su ri ga jan sa Re bi sa da li cen zi a Ca mor T me u li 

ban ke bis lik vi da ci is pro ce sis kon t ro li.

sa ban ko ze dam xed ve lo bi sa da re gu li re bis kon-

k re tu li mo de lis ar Ce va gan pi ro be bu lia qvey nis 

spe ci fi kiT. mag ram, ze dam xed ve lo bis ra sa xis mo-

de li ar un da iq nas ar Ce u li, mi si Zi ri Ta di mi za ni 

yo vel T vis aris sa ze dam xed ve lo pro ce du re bis 

efeq ti a no bis amaR le ba da op ti ma lu ro bis uz run-

vel yo fa. ami to mac, ze dam xed ve lo bis for me bi araa 

mud mi vi da igi yve la qve ya na Si dro Ta gan mav lo ba Si 

ic v le ba. sa ban ko ze dam xed ve lo bis for me bis mra-

val va ri an tu lo ba ar iZ le va Se saZ leb lo bas mi si 

sa xe e bi mkac rad iq nas for ma li ze bu li, Tum ca, Se-

saZ le be lia pi ro bi Tad ga mo i yos sa ban ko ze dam xed-

ve lo bis sis te mis oTxi Zi ri Ta di mo de li.

pir ve li, cen t ra lu ri ban ke bis mo de li, ro me-

lic gu lis x mobs cen t ra lu ri ban ke bis eq s k lu zi-

ur uf le bas sa ban ko ze dam xe ve lo bi sa da re gu li-

re bis sfe ro Si. is to ri u lad es mo de li iyo da ner-

gi li TiT q mis yve la qve ya na Si. Tum ca, dRe i saT vis 

am mo del ma da kar ga do mi ni re bu li mdgo ma re o ba, 

mag ram jer ki dev moTxov na dia bevr ara mar to gan-

vi Ta re bad, ara med mTel rig gan vi Ta re bul qvey-

neb Si. ase Ti qvey ne bia, ma ga li Tad, es pa ne Ti, sa-

ber Z ne Ti, por tu ga lia. gar k ve u li daS ve be biT am 

qve ya na Ta ricxvs Se iZ le ba mi va kuT v noT ita lia 

da ho lan dia.

me o re, Se re u li mo de li, ro me lic gu lis x mobs 

sa ban ko ze dam xed ve lo bi sa da re gu li re bis fun-

q ci e bis Ses ru le bas spe ci a li zi re bu li or ga no-

e bis mi er cen t ra lu ri ban ki sa da fi nan s Ta sa mi-

nis t ros uSu a lo mo na wi le o biT. ase Ti mo de lis 

yve la ze Tval sa Ci no ma ga li Tia aSS-s sa ban ko ze-

dam xed ve lo bis sis te ma, ro me lic sxva qvey ne bis-

gan gan s x vav de ba sak ma od rTu li or ga ni za ci u li 

struq tu riT. 

aSS ko mer ci u li ban ke bi da sa fi nan so in s ti-

tu te bis sta tu si Se iZ le ba iyos fe de ra lu ri, anu 

igi ve sa er To e rov nu li, an saS ta to. maT ze ze dam-

xed ve lo bas axor ci e lebs sa mi or ga no: fe de ra-

lu ri sa re zer vo sis te ma; de po zi te bis dazR ve-

vis fe de ra lu ri kor po ra cia, ro me lic azR vevs 

de po zi tebs ban keb sa da sxva sak re di to in s ti-

tu teb Si; fu lis mi moq ce vis ma kon t ro le be li 

sam mar T ve lo, ro me lic war mo ad gens fi nan s Ta 

sa mi nis t ros bi u ros da axor ci e lebs ze dam xed-

ve lo bas fe de ra lur ban keb ze.

Ca moT v lil sa xel m wi fo struq tu rebs So ris 

ar se bobs Se Tan x me ba sa mu So Ta dub li re bis ga mo-

ricx vis Se sa xeb. sxva da nar Cen ban keb ze ze dam xed-

ve lo bas axor ci e le ben Se sa ba mi si Sta te bis sa-

ze dam xed ve lo or ga no e bi da fe de ra lu ri do nis 

sxva ma kon t ro le be li or ga no e bi.

sxva qvey ne bis gan gan s x va ve biT aSS-Si Sem nax ve li 

ban ke bi sa da sak re di to kav Si re bis ze dam xed ve lo-

bas axor ci e le ben da ma te biT ki dev sxva or ga no e-

bi: Sem nax ve li da we se bu le be bis ze dam xed ve lo bis 

sam mar T ve lo da sak re di to kav Si re bis erov nu li 

sam mar T ve lo.

Se re u li mo de li ga mo i ye ne ba ase ve saf ran geT-

Si, sa dac cen t ra lu ri ban ki ara gam W vir va le for-

miT Ta ma Sobs mniS v ne lo van rols sak re di to da we-

se bu le be bis ze dam xed ve lo bis saq me Si. saf ran ge-

Tis cen t ra lu ri ban ki sa da fi nan s Ta sa mi nis t ros 

gar da ban keb ze ze dam xed ve lo bas axor ci e lebs ki-

dev oTxi struq tu ra, rom leb sac ga aC ni aT far To 

ma kon t ro le be li fun q ci e bi:

 erov nu li sak re di to sab Wo, ro me lic 

as ru lebs sa kon sul ta cio fun q ci ebs sa ban ko 

sis te mis fun q ci o ni re bis pi ro be bis gan sazR-

v ri sas da mo na wi le obs sak re di to-sa fi nan so 

sfe ros Ses xeb ka non p ro eq te bis Se mu Sa ve ba Si;

 sa ban ko re gu li re bis ko mi te ti, ro mel-

sac xel m ZR va ne lobs eko no mi ki sa da fi nan s Ta 

mi nis t ri. mi si mo ad gi le imav d ro u lad aris 

saf ran ge Tis cen t ra lu ri ban kis mmar T ve li. 

ko mi te tis Se mad gen lo ba Si Se di an Ti To war mo-

mad ge ne li sa ban ko aso ci a ci i dan da prof kav Si-

re bi dan, ase ve ori mow ve u li spe ci a lis ti. ko-

mi te ti ad gens ban ke bis saq mi a no bis we seb sa da 

nor mebs. mi si ga dawy ve ti le be bi for m de ba eko-

no mi ki sa da fi nan s Ta sa mi nis t ros dad ge ni le-

be bis sa xiT;

 sak re di to da we se bu le be bis ko mi te ti, 

ro mel sac xel m ZR va ne lobs saf ran ge Tis cen t-

ra lu ri ban kis mmar T ve li. mas Si Se di an saf ran-

ge Tis xa zi nis di req to ri da ban ke bis war mo mad-

gen le bi. ko mi te ti iZ le va ne bar T vebs sa ban ko 

saq mi a no ba ze, ban kis sta tu sis cvli le ba ze, sa-

ban ko ope ra ci e bis gan xor ci e le ba ze, afa sebs 

mmar T ve le bis pro fe si ul do nes, iRebs ga dawy-

ve ti le bebs sa ban ko ka non m deb lo ba Si cvli le-

be bi sa da da ma te be bis Se sa xeb;
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 sa ban ko ko mi sia, ro mel sac xel m ZR va ne-

lobs saf ran ge Tis cen t ra lu ri ban kis mmar T-

ve li. sa ban ko ko mi sia akon t ro lebs ban ke bis yo-

vel dRi ur saq mi a no bas, Re bu lobs ban ke bis Se sa-

xeb an ga riS ge bebs, ro mel Ta sa fuZ vel ze geg mavs 

sa in s peq cio Se mow me bebs, kon sul ta ci ebs ban kis 

xel m ZR va ne lo bas Tan. ase Ti Se mow me be bis Se-

de gad fas de ba ban kis fi nan su ri mdgo ma re o ba, 

Se mu Sav de ba re ko men da ci e bi ban kis Si da kon t-

ro li sa da ris ke bis mar T vis ga um jo be se bis Se-

sa xeb. mi u xe da vad imi sa, rom sa ban ko ko mi sia ar 

war mo ad gens iuri di ul pirs, igi uf le ba mo si-

lia ban kis fi nan su ri mdgo ma re o bis se ri o zu li 

prob le me bis ar se bo bi sas da niS nos mi si lik vi-

da to ri ga kot re bis Se sa xeb sa sa mar T lo saq mis 

dawye bam de.  

sa ban ko ze dam xed ve lo bis Se re u li mo de li da-

ma xa si a Te be lia ita li is T vis da ni der lan de bis-

T vis. am qvey neb Si ze dam xed ve lo ba xor ci el de ba 

ori mi mar Tu le biT: sak re di to da we se bu le be bis 

fi nan su ri mdgra do bis uz run vel yo fa da sa ban ko 

biz ne sis war mar T vis ko req tu lo bis uz run vel yo-

fa. ma ga li Tad, ni der lan deb Si pir vel mi mar Tu-

le bas ku ri rebs cen t ra lu ri ban ki, xo lo me o res 

– sa fi nan so baz re bis ze dam xed ve lo bis sa a gen to. 

me sa me mo de lia sa ban ko ze dam xed ve lo bis gan-

ma xor ci e le be li da mo u ki de be li spe ci a lu ri or-

ga no, ro me lic mWid rod ur Ti er Tobs fi nan s Ta 

sa mi nis t ros Tan da gar k ve ul wi lad cen t ra lur 

ban k Tan. ze dam xed ve lo bis ase Ti mo de li da ma xa si-

a Te be lia ka na dis T vis, sa dac cen t ra lu ri ban kis 

ro li sa ban ko ze dam xed ve lo ba Si aris SezRu du-

li. ad re ul pe ri o deb Si sa ban ko ze dam xed ve lo bis 

msgav si praq ti ka ga aC n da av s t ri a sa da ger ma ni as.

me oTxe mo de lia sa fi nan so baz re bis me ga re-

gu la to ris mo de li, sa dac sa ban ko ze dam xed ve-

lo ba sru li ad aris ga mij nu li cen t ra lu ri ban-

ke bi sa gan. ga mo nak liss war mo ad gens sin ga pu ri da 

ru se Ti, sa dac me ga re gu la to ris fun q cia akis ria 

cen t ra lur ban kebs, da gar k ve ul wi lad ir lan dia, 

sa dac me ga re gu la to ri Seq m ni lia cen t ra lu ri 

ban kis da mo u ki de be li qve da na yo fis sa xiT.  

2012 wlam de ev ro kav Si ris qvey neb Si ar se bob da 

sa ban ko ze dam xed ve lo bis oTxi Zi ri Ta di mo de li: 

 tra di ci u li seq to ra lu ri mo de li, ro-

de sac sa ban ko saq mi a no bas are gu li rebs mxo lod 

er Ti or ga no – ro gorc we si, cen t ra lu ri ban-

ki, xo lo sxva sa fi nan so seq to rebs (sa fon do, 

sa dazR ve vo, sa li zin go da sxv.) re gu lir de ba 

Se sa ba mi si or ga no e bis mi er. ase Ti mo de li ga mo-

i ye ne bo da, ma ga li Tad, sa ber Z neT Si. 

 fun q ci o na lu ri mo de liT sa ban ko seq-

to ri re gu lir de ba ram de ni me sa xel m wi fo or-

ga no Ti, ro mel Ta gan Ti To e u li pa su xis m ge be lia 

Ta vis mi mar Tu le ba ze. ase Ti mo de li ga mo i ye ne ba 

saf ran geT Si, ita li a Si, es pa neT Si da sxv.

 kom p leq su ri mo de liT, anu me ga re gu-

la to ris mo de liT, sa ban ko seq to ri sa da sxva 

sa fi nan so da we se bu le be bis saq mi a no ba re gu lir-

de ba er Ti da we se bu le biT. ga mo i ye ne ba lat vi a Si, 

Sve i ca ri a Si, slo va keT sa da sxv. me ga re gu la to ri 

Se iZ le ba iyos cen t ra lu ri ban ki an spe ci a lu rad 

Seq m ni li sa ze dam xed ve lo or ga no.

 jva re di ni re gu li re biT ban ke bis saq mi a-

no ba re gu lir de ba ori or ga nos mi er. er Ti pa su-

xis m ge be lia sa ban ko sis te mis saq mi a no bis usaf-

r Txo e ba sa da sa i me do o ba ze, xo lo me o re – kon-

ku ren ci is we seb sa da mom x ma re bel Ta uf le be bis 

dac va ze. es mo de li ga mo i ye ne ba ni der lan deb Si 

da na wi lob riv did bri ta neT Si, saf ran geT sa da 

ita li a Si.

 2012 wels ev ro kav Si ris qvey neb Si sa ban ko ze dam-

xed ve lo bis mo de le bis cvli le ba gan pi ro be bu li 

iyo ev ro pu li sa ban ko kav Si ris Seq m niT, rom li Tac 

sa ban ko sa ze dam xed ve lo po li ti kis ga ta re ba cal-

ke u li qvey ne bis do ni dan ga da vi da ev ro kav Si ri sa da 

ev ro pu li cen t ra lu ri ban kis do ne ze.

ev ro pu li sa ban ko kav Si ris Seq m nis mi ze ze bi 

iyo ev ro zo nis kri zi si, sa ban ko ze dam xed ve lo bis 

or ga no e bis sti mu le bis Se u sa ba mo ba, cen t ra lu ri 

ban ke bis mcde lo be bi Ta vi si qvey nis ban ke bis T vis mi-

e ni We bi naT kon ku ren tu li upi ra te so ba, rac ga mo-

i xa te bo da pru den ci u li moTxov ne bis Sem ci re ba sa 

da ris ke bis zrda Si, Se u sa ba mo ba ze dam xed ve lo bis 

erov nul mas S ta beb sa da sa fi nan so sis te mis aR q mis 

ev ro pul po li ti kas  So ris, cen t ra lu ri ban ke bis 

mi er Ta vis sa ban ko sis te ma Si sus ti ban ke bis ga mov-

le nis nak le bi sur vi li imis Si SiT, rom sus ti ban-

ke bi aR moC n de bi an ara sa sur vel kon ku ren tul po-

zi ci eb ze me zo be li qvey ne bis ban keb Tan Se da re biT.

sa ban ko kav Si ris Seq m nis idea ar aris axa li. igi 

Ca de bu li iyo jer ki dev ma as t rix tis xel Sek ru le-

ba Si, sa dac igi ga ni xi le bo da ro gorc sa va lu to 

kav Si ris Seq m nis sak van Zo ele men ti. idea efuZ ne-

bo da lo gi kur das k v nas imis Se sa xeb, rom er Ti a ni 

va lu tis Se mo Re ba xels Se uwyob da ev ro pis qvey-

ne bis er T ma neT Tan fi nan su ri da mo ki de bu le bis 

war moq m nas, ris ga moc auci le be li iq ne ba sa ban ko 

ze dam xed ve lo bis er Ti a ni sis te mis Seq m na. Tum ca, 

ev ro kav Si ris Seq m nis xel Sek ru le bam ev ro pul 

cen t ra lur banks, faq tob ri vad, ase Ti fun q ci is 

gan xor ci e le bis Se saZ leb lo ba wa ar T va.

2010-2011 wleb Si saf ran ge Tis, ita li is, es pa ne-

Tis, di di bri ta ne Tis sa ban ko sis te meb Si Se i niS ne-

bo da kri zi ku li mov le ne bi. ama ve pe ri od Si mox da 

cvli le be bi ev ro pu li cen t ra lu ri ban kis ro gorc 

gan sa kuT re bu li da we se bu le bis ka non m deb lo ba Si. 

faq tob ri vad ev ro pu li cen t ra lu ri ban ki im yo fe-

bo da bun des ban kis mxar da We ris qveS. Tum ca, ev ro-

zo na Si kri zi su li mov le ne bis Sem d gom ev ro pu li 

cen t ra lu ri ban ki iZu le bu li gax da ga ewy vi ta 

ur Ti er To be bi ger ma ni is cem t ra lur ban k Tan da 

man mi i Ro da mo u ki de be li da we se bu le bis sta tu si. 

am mov le ne bis Se de gad 2012 wlis iv nis Si da iwyo ev-
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ro pu li sa ban ko kav Si ris Seq m nis pro ce si, ro me lic 

gu lis x mob da ev ro zo nis sa ban ko seq to ris Zi ri Tad 

na wil ze ze dam xed ve lo bis uf le ba mo si le bis ga da-

ce mas ev ro pu li cen t ra lu ri ban ki saT vis. 

Se de gad, Se iq m na er Ti a ni sa ze dam xed ve lo 

me qa niz mi (SSM), ro me lic war mo ad gens ev ro pis 

sa ban ko ze dam xed ve lo bis er Ti an sis te mas. igi Sed-

ge ba ev ro pu li cen t ra lu ri ban ki sa gan da mo na wi le 

qvey ne bis erov nu li sa ze dam xed ve lo or ga no e bis-

gan. er Ti a ni sa ze dam xed ve lo me qa niz mis  Zi ri Ta di 

miz ne bia: ev ro pu li sa ban ko sis te mis usaf r Txo-

e bi sa da mdgra do bis uz run vel yo fa; fi nan su ri 

in teg ra ci i sa da sta bi lu ro bis do nis zrda; 

Se Tan x me bu li ze dam xed ve lo bis uz run vel yo fa;

ro gorc ev ro kav Si ris da mo u ki de be li da we se-

bu le ba, ev ro pu li cen t ra lu ri ban ki axor ci e lebs 

ze dam xed ve lo bas Sem deg mi mar Tu le beb ze: ad gens 

er Ti an mid go mebs mim di na re ze dam xed ve lo bis T vis; 

axor ci e lebs Se Tan x me bul sa ze dam xed ve lo Ro nis-

Zi e beb sa da ma ko req ti re bel zo mebs; uz run vel-

yofs ze dam xed ve lo bis sfe ro Si ar se bu li we se bi sa 

da po li ti kis Tan mim dev rul ga mo ye ne bas. yve la es 

zo ma xels uwyobs aR d ge nil iq nas ndo ba ev ro pis 

sa ban ko seq to ris mi marT.

gan xor ci e le bu li ze dam xed ve lo ba ata rebs pir-

da pir da irib xa si aTs. pir da pi ri ze dam xed ve lo ba 

xor ci el de ba ev ro zo nis 200-mde sis te ma war mom q-

m nel ban k ze. es ban ke bi flo ben ev ro zo nis sa ban ko 

aq ti ve bis da ax lo e biT 82 pro cents. sis te ma war-

mom q m nel ban kad miC ne vis kri te ri u me bia: aq ti ve bis 

mo cu lo ba aRe ma te ba 30 mlrd. ev ros; eko no mi ku ri 

mniS v ne lo ba kon k re tu li qvey nis T vis; pir da pi ri 

sa xel m wi fo fi nan su ri dax ma re ba, rac gu lis x mobs 

imas, iTxov da Tu ara ban ki fi nan sur mxar da We ras 

fi nan su ri sta bi lu ro bis ev ro pu li fon di dan an 

ev ro pu li mas ta bi li ze be li me qa niz mi dan. 

aR niS nu li ban ke bis re a lu ri mdgo ma re o bis Se-

fa se bis T vis ev ro pul ma cen t ra lur ma ban k ma Ca a-

ta ra kom p leq su ri Se mow me ba, ro me lic da iwyo 2013 

wels da das rul da 2014 wels. Se mow me bul iq na aq-

ti ve bis xa ris xi, ba lan se bi, Zi ri Ta di ris ke bi, rom-

leb sac iRe ben ban ke bi. Se fa se bam da ad gi na 25 ban k Si 

ka pi ta lis nak le bo ba 25 mlrd. ev ros ode no biT. 

2014 wels am ban ke bi dan 12-ma swra fad da fa ra de fi-

ci ti 15 mlrd. ev ros ode no biT, da nar Ce ne bi saT vis 

Se mu Sav da ka pi ta li za ci is Sev se bis prog ra me bi.

ara sis te ma war mom q m ne li ban ke bi jer ki dev im yo-

fe bi an ma Ti erov nu li sa ze dam xed ve lo or ga no e bis 

meT val yu re o bis qveS, rom le bic mWid rod Ta nam S-

rom lo ben ev ro pul cen t ra lur ban k Tan. ne bis mi er 

dros ev ro pul cen t ra lur banks Se uZ lia mi i Ros 

ga dawy ve ti le ba ga na xor ci e los ze dam xed ve lo ba 

ne bis mi er ban k ze uSu a lod, ze dam xed ve lo bis er-

Ti a ni ma Ra li stan dar te bis uz run vel sa yo fad.

am g va rad, ev ro kav Si ris qvey neb Si Ca mo ya lib da 

sa ban ko ze dam xed ve lo bis axa li mo de li, ro me-

lic gu lis x mobs sis te ma war mom q m nel ban keb ze 

ze dam xed ve lo bis fun q ci is ga da ce mas erov nu li 

do ni dan ze e rov nul do ne ze. Tum ca, ze dam xed ve-

lo bis sis te mis for mi re bis pro ce si jer-je ro-

biT im yo fe ba sawyis sta di a ze, ami to mac fi nan sur 

sta bi lu ro ba sa da eko no mi kur per s peq ti veb ze mi si 

gav le bis Se fa se ba dRe i saT vis sak ma od rTul amo-

ca nas war mo ad gens.

cen t ra lu ri ban ki dan sa ban ko sa ze dam xed ve lo 

sam sa xu ris ga mo yo fis mi zan Se wo ni lo bis mok le 

ga mar ti ve bu li SWOT ana li zis Ca ta re bi sas ik ve-

Te ba Sem de gi ar gu men te bi da kon t rar gu men te bi.

cen t ra lu ri ban ki dan sa ban ko ze dam xed ve lo-

bis ga mo yo fis wi na aR m deg ar gu men te bi Sem de gia: 

cen t ra lur ban keb Si kva li fi ci u ri spe ci a lis-

te bi sa da Zli e ri sa in for ma cio ba zis ar se bo ba, 
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ro me lic auci le be lia ro gorc sa ze dam xed ve lo 

fun q ci e bis Ses ru le bis T vis, ase ve mo ne ta ru li 

po li ti kis gan xor ci e le bis T vis; sa ze dam xed ve-

lo qve da na yo feb sa da mo ne ta ru li po li ti kis 

ga ta re ba ze pa su xis m ge bel qve da na yo febs So ris 

in for ma ci is Ta vi su fa li gac v la; kon cen t ri re-

ba sa ban ko seq to ris sis te mur mdgra do ba ze; cen-

t ra lu ri ban kis in s ti tu ci u ri, ma re gu li re be-

li da sa bi u je to da mo u ki deb lo ba icavs sa ban ko 

ze dam xed ve lo bas po li ti ku ri lo bi re bi sa gan da 

xdis mas uf ro efeq ti ans.

cen t ra lu ri ban ki dan sa ba ko ze dam xed ve lo bis 

ga mo yo fis mi zan Se wo ni lo ba na kar na xe via Sem de gi 

Zi ri Ta di ar gu men te biT: in te res Ta po ten ci u ri 

kon f liq ti  mo ne ta ru li po li ti kis miz neb sa da 

sa ban ko ze dam xed ve lo bis miz nebs So ris; sxva das-

x va sa fi nan so in s ti tu tebs So ris sazR v re bis waS-

la da spe ci a li zi re bu li sa ze dam xed ve lo or ga-

no e bis ar se bo bis mi zan Se u won lo ba; cen t ra lu ri 

ban kis xel Si uf le ba mo si le bis War bi kon cen r ta-

cia; cen t ra lu ri ban kis po li ti ze ba da mar ti u li 

mim x ro ba. 

ga mo yo fis mom x re ebs So ris gan sa kuT re biT 

aq tu a lu ria Te zi si imis Se sa xeb, rom ar se bobs 

in te res Ta kon f liq ti cen t ra lu ri ban kis mo ne-

ta ru li miz ne bis miR we va sa da sa ban ko sis te mis 

sta bi lu ro bis mxar da We ras So ris. am kon f liq tis 

ar si ima Si mdgo ma re obs, rom sa ban ko sis te mis sta-

bi lu ro bis mxar da We ra Se saZ loa wi na aR m de go ba Si 

mo vi des mo ne ta ru li po li ti kis miz neb Tan, gan-

sa kuT re biT ma Sin, ro de sac in f la ci is Sem ci re-

ba mo iTxovs mo ne ta ru li po li ti kis gam kac re bas, 

rac ne ga ti u rad aisa xe ba ban ke bis mdgra do ba ze. un

da aRi niS nos, rom zog qve ya na Si, sa dac cen t ra lu-

ri ban ki as ru lebs sa ze dam xed ve lo fun q ci ebs, in-

f la ci is maC ve ne be li gar k ve ul wi lad uares de ba. 

mi u xe da vad ami sa, in te res Ta kon f liq tis ar se bo-

ba ma inc sa ka ma To sa kiTxia, vi na i dan ar ik ve Te ba am 

kon f liq tis ar se bo bis mka fio da ma das tu re be li 

ga re mo e be bi. Tum ca, es ar niS navs, rom ar Se iZ le ba 

ar se bob des Te o ri u li daS ve ba ase Ti kon f liq tis 

ar se bo bis Se sa xeb.  

 ga mo yo fis mom x re e bis ki dev er Ti mniS v ne lo-

va ni ar gu men ti mdgo ma re obs cen t ra lu ri ban ke bis 

xel Si War bi eko no mi ku ri Za la uf le bis kon cen t ra-

ci a Si. swo red es mo saz re ba sa fuZ v lad edo mra val 

qve ya na Si cen t ra lu ri ban ke bi dan sa ze dam xed ve lo 

fun q ci e bis ga mo yo fas da maT faq tob riv ga mij v nas 

mak ro e ko no mi ku ri fun q ci e bis gan. uka nas k ne li 25 

wlis gan mav lo ba Si cen t ra lu ri ban kis da mo u ki-

deb lo bis auci leb lo ba mo ne ta ru li po li ti kis 

gan xor ci e le bis T vis eW vis qveS praq ti ku lad ar 

da ye ne bu la, Tum ca ase Ti da mo u ki deb lo ba war mo-

Sobs ris kebs, da kav Si re buls far To uf le be bis 

mqo ne cen t ra lu ri ban ke bis de mok ra ti u lo bas Tan, 

mcda ri ga dawy ve ti le be bis mi Re ba sa da Za la uf le-

bis zed met kon cen t ra ci as Tan.      
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SUM MARY

Models and or ga ni za ti o nal struc tu re of ban king re gu la ti on and su per vi si on in each co untry is cha rac te ri zed by na ti o nal 
cha rac te ris tics, which we re due to his to ri cal re a sons, eco no mic con di ti ons and na ti o nal men ta lity. The es tab lis h ment of 
ban king su per vi si on pro vi ded for pe ri o dic chan ge of its struc tu re and or ga ni za ti o nal form. To da te, the ban king su per vi si on 
im p le men ted by the cen t ral banks, me ga re gu la tors, spe ci ally cre a ted pub lic en ti ti es. But still the qu es ti on re ma ins abo ut 
the ap p rop ri a te ness of a par ti cu lar mo del of ban king re gu la ti on and su per vi si on. This qu es ti on is par ti cu larly with res pect 
to the fun c ti ons of the cen t ral bank as a ban king re gu la tor. Diversity of opi ni ons and ar gu ments in fa vor of or aga inst such 
a fun c ti on do es not gi ve a cle ar an s wer to the qu es ti on - will dec re a se or in c re a se the qu a lity of ban king re gu la ti on and 
con t rol if it is im p le men ted by the cen t ral bank or anot her pub lic en tity.

fulad-sakredito politika
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sa bi uj eto or ga ni za ci is saq mi an ob aSi sa me ur neo 

op er aci ebi Se iZ le ba gan xor ci el des ro gorc er ov-

nu li,  ise ucxo uri va lu tiT.

moq me di in struq cia „sa bi uj eto or ga ni za ci eb is 

bu Ral tru li aR ricxvi sa da fi nan su ri an ga riS ge bis 

Se sa xeb“  gan sazRvravs  ucxo ur va lu ta Si war mo eb uli  

op er aci eb is aR ricxvis, ucxo uri er Te ul eb is da fi-

nan su ri an ga riS ge bis  sa an ga riS ge bo va lu ta Si ga da an-

ga ri Se bi sa da fi nan sur an ga riS ge ba Si as ax vis we sebs.

ucxo ur va lu ta Si war mo eb uli 
op er aci eb is  bu Ral tru li aR ricxva

sa bi uj eto or ga ni za ci eb Si

ma ri am var di aS vi li,

iv ane ja va xiS vi lis sa xe lo bis 

Tbi li sis sa xel mwi fo 

un iv er ste tis ek on om ik isa da 

biz ne sis fa kul te tis 

as is tent-pro fe so ri

უცხო ური ვა ლუ ტის კურ სის ცვლი ლე ბე ბით გა მოწ ვე ულ შე დე გებ თან და კავ ში რე ბით ინ სტრუქ ცი ით 
გან საზღვრუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი გა მო იყ ენ ება:

● უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ოპ ერ აცი ებ ისა და არ სე ბუ ლი ნაშ თე ბის ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის თვის;

● უცხო ური ერ თე ულ ის ფი ნან სუ რი შე დე გე ბი სა და ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის გა და სა ან გა რი შებ ლად, 
რო მე ლიც კონ სო ლი დი რე ბის, პრო პორ ცი ული კონ სო ლი დი რე ბის ან კა პი ტალ- მე თო დის გა მო ყე ნე ბის 
შე დე გად შე დის ერ თე ულ ის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში; და

● ერ თე ულ ის ფი ნან სუ რი შე დე გე ბი სა და მი სი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის სა ან გა რიშ გე ბო ვა ლუ ტა ში 
გა და ან გა რი შე ბი სას.

 სა ბი უჯ ეტო  ორ გა ნი ზა ცი ებ ის პრაქ ტი კა ში სა ვა ლუ ტო ოპ ერ აცი ებს შე და რე ბით იშ ვი ათ ად აქ ვს ად-
გი ლი. ას ეთი ოპ ერ აცი ები ძი რი თა დად გვხვდე ბა, რო დე საც სა ბი უჯ ეტო და წე სე ბუ ლე ბა ახ ორ ცი ელ ებს:

  > საზღვარ გა რეთ სამ სა ხუ რებ რი ვი მივ ლი ნე ბე ბის ხარ ჯე ბის გა დახ დას;
  > არ არ ეზ იდ ენ ტე ბის გან სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვებს, მათ თვის გა მო ყო ფი ლი სა ბი უჯ-

ეტო და სხვა მიზ ნობ რი ვი ას იგ ნე ბე ბით;
  > შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბას არ არ ეზ იდ ენ ტე ბის თვის გა წე ული მომ სა ხუ რე ბი დან.
  
  ერთ-ერ თი ძი რი თა დი ტერ მი ნი, რო მელ თა ნაც და კავ ში რე ბუ ლია უცხო ურ ვა ლუ ტა ში  გან ხორ ცი ელ-

ებ ული ოპ ერ აცი ები და რო მელ ზეც აის ახ ება გაც ვლი თი კურ სის ცვლი ლე ბე ბი, არ ის სა მუ შაო ვა ლუ ტა. 
  ინ სტრუქ ცი ის მი ხედ ვით სა მუ შაო ვა ლუ ტა არ ის, ვა ლუ ტა:
● რო მელ შიც მი იღ ება შე მო სავ ლე ბი;
● რო მე ლიც ძი რი თა დად ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის სა რე ალ იზ აციო ფას ზე 

(ვა ლუ ტა, რო მელ შიც დგინ დე ბა და იხ დე ბა სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის სა რე ალ იზ აციო ფა სი);
● იმ ქვეყ ნის, რომ ლის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობა და რე გუ ლა ცი ები ძი რი თა დად გან საზღვრა ვენ მი სი 

სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის სა რე ალ იზ აციო ფა სებს;
●    რო მე ლიც ძი რი თა დად გავ ლე ნას ახ დენს მუ შა ხელ ზე, მა სა ლებ ზე და სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფის თვის სა ჭი რო სხვა და ნა ხარ ჯებ ზე (ვა ლუ ტა, რო მელ შიც გა მო იხ ატ ება და გა და იხ დე ბა 
ას ეთი და ნა ხარ ჯე ბი).

ერ თე ულ ის სა მუ შაო ვა ლუ ტას გან საზღვრავს ას ევე შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი:
● ფი ნან სუ რი საქ მი ან ობ იდ ან წარ მოქ მნი ლი სახ სრე ბის ვა ლუ ტა;
● სა ოპ ერ აციო საქ მი ან ობ იდ ან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის ას ახ ვის ვა ლუ ტა.

aRricxva-angariSgeba
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იმ შემ თხვე ვა ში,  რო დე საც სა მუ შაო ვა ლუ ტის გან მსაზღვრე ლი ინ დი კა ტო რე ბი შე რე ულია სა მუ შაო  
ვა ლუ ტის  გან საზღვრა,  რო მე ლიც  ყვე ლა ზე ზუს ტად წარ მო აჩ ენს სა ბა ზი სო ოპ ერ აცი ებ ის, მოვ ლე ნე ბი-
სა და მდგო მა რე ობ ის ეკ ონ ომ იკ ურ შე დე გებს, წარ მო ად გენს ხელ მძღვა ნე ლო ბის გან სჯის სა განს. ძი რი-
თა დად სა მუ შაო ვა ლუ ტად ით ვლე ბა ცალ კე ული ქვეყ ნის ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუტ, რო მე ლიც იმ ავ დრო ულ ად 
წარ მო ად გენს ამა თუ იმ ქვეყ ნის ფუ ლად ერ თე ულ საც. საქ რთვე ლოს თვის ეს არ ის ლა რი.

ოპ ერ აცია, რო მე ლიც აის ახ ება ან მო ითხოვს და ფარ ვას უცხო ურ ვა ლუ ტა ში მი ეკ უთ ვნე ბა სა ვა ლუ ტო 
ოპ ერ აცი ას. 

ას ეთ ოპ ერ აცი ებს ად გი ლი აქ ვს მა შინ, რო დე საც ორ გა ნი ზა ცია:
● ყი დუ ლობს, ან ყი დის სა ქო ნელს ან  მომ სა ხუ რე ბას, რომ ლის ფა სიც გა მო სა ხუ ლია უცხო ურ ვა ლუ ტა ში;
● სეს ხუ ლობს ან გა ას ეს ხებს სახ სრებს, რო დე საც მოთხოვ ნე ბის და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის თან ხე ბი გა მო-

სა ხუ ლია უცხო ურ ვა ლუ ტა ში;
● სხვაგ ვა რად იძ ენს ან ყი დის აქ ტი ვებს, იღ ებს ან ფა რავს ვალ დე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც დე ნო მი ნი რე-

ბუ ლია უცხო ურ ვა ლუ ტა ში.
უცხო ური ვა ლუ ტა არ ის ნე ბის მი ერი ვა ლუ ტა, რო მე ლიც გან სხვავ დე ბა ერ თე ულ ის სა მუ შაო ვა ლუ-

ტის გან.  
უცხო ურ  ვა ლუ ტა ში  წარ მო ებ ული  ოპ ერ აცი ები, თავ და პირ ვე ლი  აღი არ ებ ის ას,  აღ რიცხვა ში აის ახ ება 

ერ თე ულ ის სა მუ შაო ვა ლუ ტა ში, იმ დღეს სა მუ შაო ვა ლუ ტა სა და უცხო ურ ვა ლუ ტას შო რის არ სე ბუ ლი 
ოფ იცი ალ ური  გაც ვლი თი კურ სის მი ხედ ვით. 

სა ვა ლუ ტო კურ სი არ ის ორი ვა ლუ ტის ერ თი მე ორ ეზე გაც ვლის კო ეფ იცი ენ ტი. სა ქარ თვე ლო ში ვა ლუ-
ტებს შო რის ოფ იცი ალ ური  გაც ვლით კურ სს გან საზღვრავს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი.

უცხო ური ვა ლუ ტით წარ მო ებ ული ოპ ერ აცი ებ ით სა წარ მოს წარ მო ექ მნე ბა აქ ტი ვე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი.
  ვა ლუ ტის გაც ვლი თი კურ სის ცვლი ლე ბე ბის ას ახ ვის მიზ ნე ბის თვის,  უცხო ური ვა ლუ ტით შფა სე ბუ ლი 
სა ბა ლან სო მუხ ლე ბი იყ ოფა ფუ ლად და არ აფ ულ ად მუხ ლე ბად.

ფუ ლა დი სა ბა ლან სო მუხ ლის არ სე ბი თი მა ხა სი ათ ებ ელი არ ის უფ ლე ბა მი იღო (ან ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ 
შე ას რუ ლო) ვა ლუ ტის ერ თე ულ ის ფიქ სი რე ბუ ლი ან გან საზღვრუ ლი ოდ ენ ობა. მა გა ლი თად, ფუ ლით გა და-
სახ დე ლი სხვა დას ხვა სა ხის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, ან/ და დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ებ იდ ან მი სა ღე ბი თან ხე ბი.

არ აფ ულ ადი სა ბა ლან სო მუხ ლის მნიშ ვნე ლო ვან მა ხა სი ათ ებ ელს წარ მო ად გენს უფ ლე ბის არ ქო ნა მი იღო 
(ან ვალ დე ბუ ლე ბა შე ას რუ ლო) ვა ლუ ტის ერ თე ულ ის ფიქ სი რე ბუ ლი ან გან საზღვრუ ლი ოდ ენ ობა. მა გა ლი-
თად, სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის თვის წი ნას წარ გა დახ დი ლი თან ხა (მაგ., წი ნას წარ გა დახ დი ლი იჯ არა); 
გუდ ვი ლი, ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ები,  არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვე ბი, სა სა ქონ ლო-მა ტე რი ალ ური ფა სე ულ-
ობ ები და ან არ იცხე ბი, რომ ლის თვი საც ან გა რიშ სწო რე ბა  არ აფ ულ ადი მუხ ლით უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 

ამ რი გად, უცხო ური ვა ლუ ტით შე ფა სე ბუ ლი ყვე ლა დე ბი ტო რუ ლი და კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ება 
არ წარ მო ად გენს ფუ ლად მუხ ლს, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა რომ ის ინი გა მო სა ხუ ლია ფუ ლად ერ თე ულ ში.

უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ოპ ერ აცი ებ ისა ას ახ ვის თვის პირ ველ რიგ ში უნ და გა ნი-
საზღვროს ფუ ლა დი და არ აფ ულ ადი მუხ ლე ბი, რად გა ნაც  ინ სტრუქ ცი ის მი ხედ ვით თი თოეული

სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღი სათ ვის:
● ფუ ლა დი მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც შე ფა სე ბუ ლია უცხო ურ ვა ლუ ტა ში  სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის ბო-

ლოს გა და ან გა რიშ დე ბა    არ სე ბუ ლი სა ვა ლუ ტო კურ სით. 
●  არ აფ ულ ადი  მუხ ლე ბი,  რომ ლე ბიც  შე ფა სე ბუ ლია  ის ტო რი ული  ღი რე ბუ ლე ბის მი ხედ ვით უცხო ურ 

ვა ლუ ტა ში, გა და ან გა რიშ დე ბა ოპ ერ აცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის დღი სათ ვის არ სე ბუ ლი გაც ვლი თი კურ სის 
გა მო ყე ნე ბით, ხო ლო თუ იგი შე ფა სე ბუ ლია რე ალ ური ღი რე ბუ ლე ბით უცხო ურ ვა ლუ ტა ში, გა და ან გა რიშ-
დე ბა რე ალ ური ღი რე ბუ ლე ბის დად გე ნის თა რი ღი სათ ვის არ სე ბუ ლი გაც ვლი თი კურ სით.

თუ უცხო ურ ვა ლუ ტა ში შე ფა სე ბუ ლი ძი რი თა დი აქ ტი ვე ბის ან/და სა სა ქონ ლო- მა ტე რი ალ ური მა რა-
გე ბის ღი რე ბუ ლე ბა იც ვლე ბა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის ბო ლოს, ცვლი ლე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი შე-
დე გი, მა გა ლი თად გა უფ ას ურ ებ ის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ზა რა ლი, აღი არ დე ბა სა მუ შაო ვა ლუ ტა ში და არა 
უცხო ურ ვა ლუ ტა ში. 

ფუ ლად მუხ ლის წარ მოქ მნის და და ფარ ვის თა რიღს შო რის   გაც ვლი თი კურ სის ცვლი ლე ბა, წარ მო-
იქ მნის სა კურ სო სხვა ობ ას, რო მე ლიც გავ ლე ნას  ახ დენს უცხო ურ ვა ლუ ტა ში არ სე ბულ ან გა და სახ დელ 
ფუ ლად სახ სრებ ზე, ან მათ ეკ ვი ვა ლენ ტებ ზე.     

თუ ან გა რიშ სწო რე ბა ხდე ბა იმ ავე სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში, რო მელ შიც გან ხორ ცი ელ და ოპ ერ აცია, 
მთე ლი სა კურ სო სხვა ობა  არ სა ოპ ერ აციო შე მო სავ ლად ან ხარ ჯად აღი არ დე ბა ამ პე რი ოდ ში, ხო ლო 
რო დე საც ოპ ერ აცი ის ან გა რიშ სწო რე ბა ხდე ბა მომ დევ ნო სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში,  სა კურ სო სხვა ობა, 
ან გა რიშ სწო რე ბის თა რი ღამ დე, გა ნი საზღვრე ბა თი თოეული სა ან გა რიშ გე ბო  პე რი ოდ ის ბო ლოს, გაც-
ვლი თი კურ სის ცვლი ლე ბის შე სა ბა მი სად.
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   უცხო ური ვა ლუ ტის  კურ სის ცვლი ლე ბით გა მოწ ვე ული სხვა ობ ები გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც არ ასა ოპ-
ერ აციო შე მო სავ ლე ბი ან/ და ხარ ჯე ბი და აღ ირ იცხე ბა ან გა რი შებ ზე:

№ 8100 - არ ასა ოპ ერ აციო შე მო სავ ლე ბი;
№ 8200 - არ ასა ოპ ერ აციო ხარ ჯე ბი.
უცხო ური ვა ლუ ტით გან ხორ ცი ელ ებ ული ოპ ერ აცი ებ ის ას ახ ვის წე სის სა ილ უს ტა ცი ოდ გან ვი ხი ლოთ 

რამ დე ნი მე მა გა ლი თი.
მა გა ლი თი 1. ორ გა ნი ზა ცი ას იჯ არ ით გა ცე მუ ლი აქ ვს ძი რი თა დი აქ ტი ვი, რის თი საც მო იჯ არე ყო ველ-

თვი ურ ად 30 რიცხვში იხ დის $1000. გან ვი ხი ლოთ ნო ემ ბრის თვის შე მო სავ ლის ას ახ ვა თან ხის გა დახ დის 
სხვა დას ხვა შემ თხვე ვა ში .

I ვა რი ან ტი. ორ გა ნი ზა ცის იჯ არ ით გა ცე მუ ლი აქ ვს ძი რი თა დი აქ ტი ვე ბი, რის თვი საც მო იჯ არე ყო ველ-
თვი ურ ად 30 რიცხვში იხ დის 1000 აშშ დო ლარს. და ვუშ ვათ მო იჯ არ ემ თან ხა ჩა რიცხა 30 ნო ემ ბერს. ამ 
დღი სათ ვის ვა ლუ ტის გაც ვლი თი კურ სი შე ად გენ და $1 = 1.8 ლა რი.  ავ სა ხოთ იჯ არ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ოპ ერ აცი ები ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბით.

სა იჯ არო შე მო სავ ლი სა და მოთხოვ ნე ბის აღი არ ება და რიცხვის მე თო დით:

დე ბე ტი - 1355 მოთხოვ ნე ბი ფუ ლად სახ სრებ ზე აქ ტი ვე ბის/მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბით  1800
კრე დი ტი - 6423 სა ბაზ რო წე სით გა ყი დუ ლი სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა    1800

ჩა რიცხუ ლია სა იჯ არო გა და სა ხა დი $1000, კურ სით  $1= 1,8 ლა რი .

დე ბე ტი 1280 ხა ზი ნის სა ვა ლუ ტო ან გა რი ში          1800
  კრე დი ტი 1355 მოთხოვ ნე ბი ფუ ლად სახ სრებ ზე აქ ტი ვე ბის/მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბით  1800

აღ ნიშ ნუ ლი ოპ ერ აცი ით სა კურ სო სხვა ობა არ ფიქ სირ დე ბა, რად გან, მოთხოვ ნის წარ მოქ მნი სა და და-
ფარ ვის პე რი ოდი ერ თმა ნეთს ემ თხვე ვა. 

II ვა რი ან ტი. მო იჯ არ ემ წი ნას წარ 1 ნო ემ ბერს ჩა რიცხა ორი თვის თან ხა $2000. 1 ნო ემ ბერს  ვა ლუ ტის 
გაც ვლი თი კურ სი შე ად გენ და $1 = 2.0 ლა რი.

ხა ზი ნის სა ვა ლუ ტო ან გა რიშ ზე   $ 2 000 ჩა რიცხვა აის ახ ება გა ტა რე ბით:

დე ბე ტი 1280 ხა ზი ნის სა ვა ლუ ტო ან გა რი ში     4 000
  კრე დი ტი 3281 წი ნას წარ მი ღე ბუ ლი სა იჯ არო ქი რა    4 000

30 ნო ემ ბერს კურ სი შე ად გენს 1$ = 1.8ლა რი.

 ამ შემ თხვე ვა ში წი ნას წარ მი ღე ბუ ლი სა იჯ არო ქი რით (ანგ.#3281 ) ვალ დე ბუ ლე ბის  შეს რუ ლე ბა ხდე ბა 
არა ვა ლუ ტის ერ თე ულ ის ფიქ სი რე ბუ ლი, ან გან საზღვრუ ლი ოდ ენ ობ ით, არ ამ ედ, სა იჯ არო მომ სა ხუ რე ბის 
მი წო დე ბით. შე სა ბა მი სად, წარ მოქ მნი ლი ვალ დე ბუ ლე ბა  არ აფ ულ ადი მუხ ლია და კურ სთა შო რის სხვა-
ობა შე მო სავ ლის აღი არ ებ ის ას ამ მუხ ლს არ შე ეხ ება, შე მო სა ვა ლიც გა ნი საზღვრე ბა გა დახ დის დღის თვის 
არ სე ბუ ლი კურ სით.   30 ნო ემ ბერს $ 1 000 შე სა ბა მი სი შე მო სა ვა ლი იჯ არ იდ ან  შფას დე ბა 2 000 ლა რით   
($1 000 * 2.0ლა რი ), და აის ახ ება ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბით:

დე ბე ტი 3281 წი ნას წარ მი ღე ბუ ლი სა იჯ არო ქი რა      2 000
  კრე დი ტი 6423 სა ბაზ რო წე სით გა ყი დუ ლი სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა              2 000

 ან ალ ოგი ურ ად მოხ დე ბა დე კემ ბრის თვის სი ჯა რო შე მო სავ ლის აღი არ ება, რის შე დე გა დაც ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის ან გა რი ში და იხ ურ ება.

III ვა რი ან ტი. და ვუშ ვათ მო იჯ არ ემ ნო ემ ბრის თვის $ 1000 გად მო რიცხა არა 30 ნო ემ ბერს, არ ამ ედ 15 
დე კემ ბერს.
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ამ შემ თხვე ვა ში შე მო სა ვა ლი აღი არ დე ბა 30 ნო ემ ბრის კურ სით $1 000  * 1.8 = 1 800 ლა რი

 დე ბე ტი 1355 მოთხოვ ნე ბი ფუ ლად სახ სრებ ზე აქ ტი ვე ბის/მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბით 1800
    კრე დი ტი 6423 სა ბაზ რო წე სით გა ყი დუ ლი სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა             1800

 თან ხის ჩა რიცხვის დღეს 15 დე კემ ბერს, გაც ვლი თი კურ სი შე ად გენ და 1$ = 2.1, ამ შემ თხვე ვა ში 
მოთხოვ ნე ბი უნ და და იფ არ ოს ვა ლუ ტის გან საზღვრუ ლი ოდ ენ ობ ით, მა შა სა და მე ფუ ლა დი მუხ ლია. შე-
სა ბა მი სად მოთხოვ ნის წარ მოქ მნის და და ფარ ვის დღეს არ სე ბუ ლი კურ სთა შო რის სხვა ობა აის ახ ება, 
რო გორც არ ასა ოპ ერ აციო შე მო სავ ლე ბი და იას ახ ება გა ტა რე ბით:

 
დე ბე ტი 1280 ხა ზი ნის სა ვა ლუ ტო ან გა რი ში       2100
  კრე დი ტი 1355 მოთხოვ ნე ბი ფუ ლად სახ სრებ ზე აქ ტი ვე ბის/მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბით  1800
  კრე დი ტი 8100 არ ასა ოპ ერ აციო შე მო სავ ლე ბი               300

რამ დე ნი მე ვა რი ან ტით  გან ვი ხი ლოთ უცხო ური ვა ლუ ტით გან ხორ ცი ელ ებ ული ოპ ერ აცი ებ ის ას ახ ვის 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რო დე საც  აქ ტი ვე ბის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა ხორ ცი ელ დე ბა არ არ ეზ იდ ენტ კომ პა ნი-
ის გან.

მა გა ლი თი 2. ორ გა ნი ზა ცი ამ არ არ ეზ იდ ენტ კომ პა ნი ას თან სა ბი უჯ ეტო და ფი ნან სე ბის ფარ გლებ ში გა-
აფ ორ მა ხელ შეკ რუ ლე ბა აპ არ ატ ურ ის შეს ყიდ ვა ზე, რომ ლის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა 5 000 აშშ დო ლა რია. 

I ვა რი ან ტი. ორ გა ნი ზა ცი ამ აპ არ ატ ურ ის ღი რე ბუ ლე ბა მთლი ან ად  გა და იხ ადა 2015 წლის 15 აპ რილს 
(კურ სი : $1 = 1.7 ლა რი), ხო ლო არ არ ეზ იდ ენ ტმა კომ პა ნი ამ სა ქო ნე ლის მო წო დე ბა გა ნა ხორ ცი ელა 2015 
წლის 15 მა ისს, ამ დღეს ვა ლუ ტის გაც ვლი თი კურ სი შე ად გენ და $1 = 1.6 ლარს.

ავ სა ხოთ ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბით აპ არ ატ ურ ის შე ძე ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი ოპ ერ აცი ები.

ხა ზი ნა ში ლა რის კონ ვერ სია უცხო ურ ვა ლუ ტა ში  ოფ იცი ალ ური კურ სით წარ მო ებს. 

1. 15.04.2015 ლა რის კონ ვერ სია $5 000 * 1.7 = 8 500 ლა რი: 

დე ბე ტი    1280  ხა ზი ნის სა ვა ლუ ტო ან გა რი ში        8500
   კრე დი ტი 1250  ან გა რი ში სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბით ორ გა ნი ზა ცი ის
                                      სა კა სო ხარ ჯე ბის თვის        8500

2. 15.04.2015 ავ ან სის გა და რიცხვა:

დე ბე ტი 1432 მოთხოვ ნე ბი არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მი ღე ბა ზე წი ნას წა რი გა დახ დე ბით  8500
  კრე დი ტი 1280 ხა ზი ნის სა ვა ლუ ტო ან გა რი ში          8500 

3. ბი უჯ ეტ იდ ან და ფი ნან სე ბის მი ღე ბის ას ახ ვა:

დე ბე ტი 1250 ან გა რი ში სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბით ორ გა ნი ზა ცი ის
                                      სა კა სო ხარ ჯე ბი სათ ვის         8 500
კრე დი ტი 4100 ბი უჯ ეტ იდ ან მი ღე ბუ ლი დად ფი ნან სე ბა       8 500  

 
4. 2015 წლის 15 მა ისს აპ არ ატ ურ ის მი ღე ბა:

დე ბე ტი 2122 სხვა მან ქა ნა-და ნად გა რე ბი და ინ ვენ ტა რი      8 500
      კრე დი ტი1432 მოთხოვ ნე ბი არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მი ღე ბა ზე
                                                 წი ნას წა რი გა დახ დე ბით       8 500
 
   თუ ღი რე ბუ ლე ბის გა დახ დის თა რი ღი წინ უს წრებს სა ქონ ლის მი წო დე ბის მო მენ ტს, შე ძე ნი ლი სა-
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ქონ ლის თვის გა დახ დი ლი თან ხა სრუ ლი სი ზუს ტით არ ის გან საზღვრუ ლი და შე სა ბა მი სად, სა ქონ ლის 
მი წო დე ბის დღეს არ სე ბუ ლი უცხო ური ვა ლუ ტის კურ სი შე ძე ნი ლი სა ქონ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბის გან-
საზღვრის თვის არ არ ელ ევ ან ტუ რია, ხო ლო წარ მოქ მნი ლი მოთხოვ ნე ბი არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მი ღე ბა ზე 
წი ნას წა რი გა დახ დე ბით არ აფ ულ ადი მუხ ლია. ამ იტ ომ აც 15 აპ რილ სა და 15 მა ის ის წარ მოქ მნი ლი კურ-
სთა შო რი სი სხვა ობა 500 ლა რი ( 5 000 * 1.7 -5 000 * 1.6),    ან გა რი შით 1432 „მოთხოვ ნე ბი არ აფ ინ ან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის მი ღე ბა ზე წი ნას წა რი გა დახ დე ბით”, ან გა რიშ სწო რე ბა ზე  გავ ლე ნას არ მო ახ დენს.                                                      

                                                    
 იმ  შემ თხვე ვა ში, რო ცა სა ქონ ლის ღი რე ბუ ლე ბის გა დახ და ხდე ბა სა ქონ ლის მო წო დე ბის შემ დეგ, წარ-

მოქ მნი ლი ვალ დე ბუ ლე ბა გა ნი ხი ლე ბა რო გორც ფუ ლა დი მუხ ლი, შე სა ბა მი სად კურ სთა შო რის სხვა ობა 
პირ და პირ ექ ვემ დე ბა რე ბა არ ასა ოპ ერ აციო შე მო სავ ლის, ან ხარ ჯად აღი არ ებ ას

II ვა რი ან ტი. წი ნა მა გა ლი თის მი ხედ ვით და ვუშ ვათ აპ არ ატ ურ ის შე ძე ნა მოხ და 15 მარ ტს, ამ დღეს ოფ-
იცი ალ ური გაც ვლი თი კურ სი იყო $1 = 1. 8 ლარს. მი ღე ბუ ლი აპ არ ატ ურ ის ღი რე ბუ ლე ბა გა ნი საზღვრე ბა 
9 000 ლა რით  ( 5 000 * 1.8) და აის ახ ება ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბით:

დე ბე ტი 2122 სხვა მან ქა ნა-და ნად გა რე ბი და ინ ვენ ტა რი      9 000
   კრე დი ტი 3220 არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მო წო დე ბით და რიცხუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი    9 000

აპ არ ატ ურ ის ღი რე ბუ ლე ბა $ 5 000 გა და ირ იცხა 15 აპ რილს, გაც ვლი თი კურ სით $1 = 1.70 ლა რი:
 
დე ბე ტი 3220 არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მო წო დე ბით 
                                       და რიცხუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი          9 000
   კრე დი ტი 1280 ხა ზი ნის სა ვა ლუ ტო ან გა რი ში            8 500 
   კრე დი ტი 8100 არ ასა ოპ ერ აციო შე მო სავ ლე ბი                  500

ამ შემ თხვე ვა ში ან გა რი ში 3220 „არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მო წო დე ბით და რიცხუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე-
ბი”    ფუ ლა დი მუხ ლია, რად გა ნაც მი სი შეს რუ ლე ბა ხდე ბა გან საზღვრუ ლი ოდ ენ ობ ის ფუ ლის გა დახ დით.

თუ სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის გა დახ და ხდე ბა სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის მო წო დე-
ბამ დე ავ ნა სის სა ხით, ხო ლო დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლის გა დახ და ხდე ბა მო წო დე ბის შემ დეგ, მა შინ სა ქონ ლის 
მო წო დე ბამ დე გა დახ დილ თან ხა ზე გა ან გა რი შე ბუ ლი სა კურ სო სხვა ობა ჩა ირ თვე ბა შე ძე ნი ლი სა ქონ ლის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში, ხო ლო სა ქონ ლის მო წო დე ბის შემ დეგ გა დახ დილ თან ხა ზე გა ან გა რი შე ბუ ლი სა-
კურ სო სხვა ობა აღი არ დე ბა არ ასა ოპ ერ აციო შე მო სავ ლად ან ხარ ჯად.

III ვა რი ან ტი. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მა გა ლი თი გან ვი ხი ლოთ შემ დე გი პი რო ბით:
აპ არ ატ ურ ის ღი რე ბუ ლე ბა 5 000 აშშ დო ლა რია;
ღი რე ბუ ლე ბის 50% ($2 500) გა და რიცხუ ლია 15 მარ ტს;
აპ არ ატ ურ ის მო წო დე ბა მოხ და 15 აპ რილს; 
დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლი $2 500 გა და რიცხუ ლია 10 მა ისს. 

გაც ვლი თი კურ სი შე ად გენ და:
15 .03. 2015 -  $1 = 1. 8 ლარს;
15.04. 2015  -  $1 = 1.70 ლარს;
10.05.2015   -  $1 = 1. 75 ლარს.

აპ არ ატ ურ ის შე ძე ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი ოპ ერ აცი ები ავ სა ხოთ ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბი:

- გა და რიცხუ ლია ავ ან სი 4 500 ლა რი ( 2 500 *1.8 = 4 500).

დე ბე ტი 1432 მოთხოვ ნე ბი არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მი ღე ბა ზე 
                                                  წი ნას წა რი გა დახ დე ბით       4 500
   კრე დი ტი 1280 ხა ზი ნის სა ვა ლუ ტო ან გა რი ში          4 500

    მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში შე ძე ნი ლი აპ არ ატ ურ ის ღი რე ბუ ლე ბა იქ ნე ბა 8 750 ლა რი  (2500 * 1,8 + 2 
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500 * 1,7), ხო ლო 2015 წლის 10 მა ისს ვალ დე ბუ ლე ბის და ფარ ვი სას წარ მოქ მნი ლი სა კურ სო სხვა ობ ით 
გა მოწ ვე ული ზა რა ლი 175 ლა რი (2 500 * 1,75 – 2 500*1,7)  აის ახ ება არ ასა ოპ ერ აციო ხარ ჯად. 

- აპ არ ატ ურ ის მი ღე ბა:

დე ბე ტი 2122 სხვა მან ქა ნა-და ნად გა რე ბი და ინ ვენ ტა რი      8 750
   კრე დი ტი 3220 არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მო წო დე ბით
                                     და რიცხუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი           4 250
   კრე დი ტი 1432 მოთხოვ ნე ბი არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მი ღე ბა ზე 
                                                წი ნას წა რი გა დახ დე ბით       4 500

ვალ დე ბუ ლე ბის და ფარ ვა:

დე ბე ტი 3220 არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მო წო დე ბით
                                         და რიცხუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი      4 250
დე ბე ტი 8200 არ ასა ოპ ერ აციო ხარ ჯე ბი       175  
    კრე დი ტი 1280 ხა ზი ნის სა ვა ლუ ტო ან გა რი ში        4 375

  მოქ მე დი ინ სტრუქ ცი ის მი ხედ ვით უცხო ურ ვა ლუ ტა ში შე ფა სე ბუ ლი ფუ ლა დი მუხ ლე ბი თი თოეული 
სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღი სათ ვის გა და ან გა რიშ დე ბა სა ან გა რი გე ბო პე რი ოდ ის ბო ლოს არ სე ბუ ლი სა ვა ლუ-
ტო კურ სის გა მო ყე ნე ბით.

დას კვნა. სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კურ, ეკ ონ ომ იკ ურ და კულ ტუ რულ ურ თი ერ თო ბე ბი წარ მოქ მნის 
მოთხოვ ნებ სა და ვალ დე ბუ ლე ბებს უცხო ურ ვა ლუ ტით, რომ ლის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა ხა სი ათ დე ბა 
მთე ლი რი გი თა ვი სე ბუ რე ბე ბით. ეს თა ვი სე ბუ რე ბა გა მო იხ ატ ება იმ ით, რომ ოპ ერ აცი ები წარ მო ებს უცხო-
ურi ვა ლუ ტით, ხო ლო უცხო ურ  ვა ლუ ტა ში  წარ მო ებ ული ოპ ერ აცი ები, თავ და პირ ვე ლი  აღი არ ებ ის ას,  
აღ რიცხვა ში აის ახ ება ერ თე ულ ის სა მუ შაო ვა ლუ ტა ში, იმ დღეს სა მუ შაო ვა ლუ ტა სა და უცხო ურ ვა ლუ ტას 
შო რის არ სე ბუ ლი ოფ იცი ალ ური  გაც ვლი თი კურ სით, ამ ას თან, ყო ველ სა ან აგ არ იშ გე ბო პე რი ოდ ის ბო-
ლოს ფუ ლა დი მუხ ლე ბი, ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ას ახ ვის მიზ ნე ბის თვის ექ ვემ დე ბა რე ბა გად ფა სე ბას. 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა ვუ ლუ ტო ოპ ერ აცი ებ ის სწო რად და დრო ულ ად აღ რიცხვას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
ენ იჭ ება ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნის თვის.

ACCOUNTING OF TRANSACTIONS CONDUCTED BY THE BUDGETARY 
ORGANIZATIONS IN FOREIGN CURRENCY

Mariam Vardiashvili
SUMMARY  

The Article considers the provisions envisaged under the currently effective Georgian Instruction “On Ac-
counting  and Financial Reporting  of Budgetary Organizations”, which regulates the accounting procedures of 
transactions conducted by the budgetary organizations in foreign currency. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
1. ინ სტრუქ ცია „სა ბი უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ“.
2. სსბას  4 - უცხო ური ვა ლუ ტის კურ სის ცვლი ლე ბე ბით გა მოწ ვე ული შე დე გე ბი;
3. ე. ხა რა ბა ძე, ფი ნან სუ რი აღ რიცხვა,  თბ., 2012.
4. ნ. კვა ტა ში ძე, ა. ხო რა ვა, ზ. გოგ რი ჭი ანი, ფი ნან სუ რი აღ რიცხვა, თბ., 2009.
5. ფი ნან სუ რი აღ რიცხვა, სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სი ონ ალ ბუ ღალ ტერ თა და 

აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცია, თბ., 2000.
6. Гарнов И.Ю., Валютные операции бюджетных учреждений.,  “Ваш 

бюджетный учет”, 2006., № 1.
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სა ქარ თვე ლო ში სა დაზღვე ვო ურ თი ერ თო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბა სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა ჩა მო ყა ლიბ დეს 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის დო ნის სა დაზღვე ვო 
პრო დუქ ტე ბის ბა ზა რი, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნა-
პი რო ბა სა ქარ თვე ლოს სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის 
კა პი ტა ლი ზა ცი ისა და პრო ფე სი ული დო ნის სწრაფ მა 
ზრდამ. დღეს სა ქარ თვე ლო ში სა დაზღვე ვო კომ პა-
ნი ები მომ ხა რე ბელს სთა ვა ზო ბენ მომ სა ხუ რე ბას 
დაზღვე ვის თით ქმის ყვე ლა სა ხე ობ აში.

სა დაზღვე ვო რე ზერ ვე ბი მზღვე ვე ლის თვის წარ-
მო ად გენს ინ ვეს ტი ცი ის მნიშ ვნე ლო ვან ში და წყა როს. 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის ინ ვეს ტი რე ბის ძი რი თად 
ობი ექ ტს წარ მო ად გენს მა ღალ ლიკ ვი დუ რი აქ ტი ვე ბი.

დამ ზღვევ თა დრო ებ ით თა ვი სუ ფალ სა შუ ალ ებ ათა 
აუც ილ ებ ელი ინ ვეს ტი რე ბა გა მომ დი ნა რე ობს დაზღვე-
ვის ბუ ნე ბი დან. დამ ზღვე ვე ბი გარ დაქ მნი ან პა სი ური 
ფუ ლის ნა კადს აქ ტი ურ კა პი ტა ლად და ბან კებ თან ერ-
თად ხდე ბი ან მსხვი ლი სა ინ ვეს ტი ციო კა პი ტა ლის წყა-
რო. მზღვე ვე ლე ბი დრო ის გან საზღვრულ პე რი ოდ ში 
გან კარ გა ვენ სა შუ ალ ებ ათა მნიშ ვნე ლო ვან რა ოდ ენ ობ-
ას, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა მაქ სი მა ლუ რად ეფ ექ ტუ რად 
იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი, და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბის 
მი ღე ბის მიზ ნით. მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა-
მი სად, სა დაზღვე ვო ბა ზა რი ახ დენს არ სე ბით გავ ლე-
ნას მზღვე ველ თა ინ ვეს ტი ცი ურ შე საძ ლებ ლო ბებ სა და 
მა თი სა კუ თა რი კა პი ტა ლის გა დი დე ბა ზე. მსოფ ლი ოს 
ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში, დაზღვე ვა წარ მო ად გენს ეკ ონ-
ომ იკ ის სტრა ტე გი ულ სექ ტორს. მა გა ლი თად, 90-იანი 
წლე ბის და საწყის ში ევ რო პის, იაპ ონი ისა და აშშ-ს სა-
დაზღვე ვო კომ პა ნი ები წარ მარ თავ დე ნენ 40000 მი ლი-
არ დი დო ლა რის და ბან დე ბულ სა შუ ალ ებ ებს. ამ სა შუ-
ალ ებ ათა 80%-ზე მე ტი უზ რუნ ველ ყოფს სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის ოპ ერ აცი ებს, 50% უზ რუნ ველ ყოფს კერ ძო 
ან სა ხელ მწი ფო გა და ხა დის ვალ დე ბუ ლე ბებს, აქ ედ ან 
12% ობ ლი გა ცი ებ ში და 15% იპ ოთ ეკ აში. დრო ებ ით 
თა ვი სუ ფა ლი სახ სრე ბის სა დაზღვე ვო ინ ვეს ტი რე ბა 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან უნ და რე გუ ლირ დე ბო დეს. 

რე გუ ლი რე ბა ას ევე აუც ილ ებ ელია დამ ზღვევ თა 

უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად, რომ ლე ბიც მოკ ლე ბუ ლი 
არი ან კონ ტრო ლი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს. კონ ტრო-
ლი გუ ლის ხმობს, რამ დე ნად პრო ფე სი ონ ალ ურ ად 
უძ ღვე ბა სა დაზღვე ვო კომ პა ნია მინ დო ბი ლი სახ სრე-
ბის გა ნა წი ლე ბას და ხი ფა თის ქვეშ ხომ არ ჩა აყ ენ ებს 
სა დაზღვე ვო შე თან ხმე ბის ვალ დე ბუ ლე ბებს. ნორ-
მა ტი ული დო კუ მენ ტე ბის მი ხედ ვით სა დაზღვე ვო 
რე ზერ ვე ბის გა ნა წი ლე ბა უნ და ხდე ბო დეს დი ვერ სი-
ფი კა ცი ის, დაბ რუ ნე ბა დო ბის, ლიკ ვი დუ რო ბი სა და 
შე მო სავ ლი ან ობ ის პი რო ბე ბით. 

ობი ექ ტე ბის მი ხედ ვით ინ ვეს ტი ცი ებ ის და ბან დე ბა 
კლა სი ფი ცირ დე ბა შემ დეგ ნა ირ ად:

* რე ალ ური ინ ვეს ტი ცი ები, ან და ბან დე ბუ ლი სა შუ-

ალ ებ ები მა ტე რი ალ ურ და არ ამ ატ ერი ალ ურ (პა ტენ ტი, 

ლი ცენ ზია) აქ ტი ვებ ში;

* ფი ნან სუ რი ინ ვეს ტი ცი ები ან სა შუ ალ ებ ებ ის და-
ბან დე ბა სხვა დას ხვა ფი ნან სურ ინ სტრუ მენ ტში რო-
გო რი ცაა: ფა სი ანი ქა ღალ დე ბი, დე პო ზი ტე ბი, ბან კის 

მთლი ანი და ბან დე ბა.

     მსოფ ლი ოში მი ღე ბუ ლია სა ინ ვეს ტი ციო რე გუ-
ლი რე ბის მიდ გო მა, რო მელ საც ეწ ოდა ,,pigeon hole”. 
აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მა არ შე იც ავს შეზღუდ ვებს და გან-
საზღვრავს, რომ კომ პა ნი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ უნ და 
და ად გი ნოს სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა, სტან დარ ტე ბი 
და პრო ცე დუ რე ბი.

სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ები და მო უკ იდ ებ ლად ამ-
უშ ავ ებ ენ სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კას, მათ მი ერ სა-
დაზღვე ვო პორ ტფე ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა ფუძ ველ ზე. 
სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბა პირ ველ ყოვ ლი სა ეხ ება 
სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობ ის პრინ ცი პე ბის შეს რუ ლე-
ბას, ეკ ონ ომ იკ ურ ნორ მა ტი ვებ სა და მოთხოვ ნებს. 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის აქ ტი ვე ბის გა ნა წი ლე ბა 
ხორ ცი ელ დე ბა მეც ნი ერ ული და პრაქ ტი კუ ლად და-
ფუძ ნე ბუ ლი ლიკ ვი დუ რო ბის, დაბ რუ ნე ბა დო ბის, შე მო-
სავ ლი ან ობ ისა და აქ ტი ვე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის პრინ-
ცი პებ ზე. აქ ტი ვე ბის ლიკ ვი დუ რო ბა ში იგ ულ ის ხმე ბა 
შე საძ ლებ ლო ბა, სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის აქ ტი ვე ბის 
ოპ ერ ატი ულ ად გარ დაქ მნა ში ნაღდ ფულ ში და სხვა 

sa dazRve vo kom pa ni eb is 
sa in ves ti cio saq mi an ob is 
Se fa se bis kri te ri um ebi

mzRve ve le bis mi er mniS vne lo va ni fi nan su ri re-

sur se bis kon cen tri re ba aq ti uri sa in ves ti cio 

po li ti kis gan xor ci el eb is gziT dazRve vas aq cevs 

ek on om ik is gan vi Ta re bis mniS vne lo van faq to rad. 

mzRve ve le bi  sa in ves ti cio saq mi an ob iT uz run vel-

yo fen da ban de be bis ma Ral ren ta be lo bas, ra Ta in ves-

ti re bis pe ri od Si Se in ar Cu non da ban de be bis re al uri 

Ri re bu le ba da auc il eb lo bis Sem Txve va Si ga na xor-

ci el on aq ti ve bis re al iz acia.

sadazRvevo bazari

 39 39

#
2

  
ap

r
i

l
i

-i
vl

i
s

i
  

 2
0

1
5



გა და სა ხა დის ლიკ ვი დურ სა შუ ალ ებ ებ ში, რა თა და იფ-
არ ოს მი ღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. დაბ რუ ნე ბა დო ბა 
გუ ლის ხმობს ინ ვეს ტი ცი ური სა შუ ალ ებ ებ ის მთლი ანი 
მა სის შე საძ ლო დაბ რუ ნე ბას. რაც მზღვე ველს აძ ლევს 
სა შუ ალ ებ ას მი ნი მუ მამ დე და იყ ვა ნოს რის კი.ხო ლო შე-
მო სავ ლი ან ობ ის პრინ ცი პი გუ ლის ხმობს აუც ილ ებ ელი 
შე მო სავ ლის მი ღე ბას სა ინ ვეს ტი ციო სა შუ ალ ებ ებ იდ-
ან. რაც აძ ლევს მზღვე ველს სა შუ ალ ებ ას, ჰქონ დეს 
შე მო სა ვა ლი სა დაზღვე ვო ოპ ერ აცი ებ იდ ან და გა ამ-
ყა როს თა ვი სი პო ზი ცია კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში. 
თუმ ცა, ერ თის მხრივ, დი დი შე მო სავ ლის მი ღე ბა 
და კავ ში რე ბუ ლია დიდ რის კთან, ამ ას თან, მუდ მი ვად 
მა ღა ლი რის კი უზ რუნ ველ ყოფს მა ღალ შე მო სა ვალს.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პე ბი, რო გორც ინ ვეს ტი-
ცი ებ ის მი ზა ნი, საკ მა ოდ წი ნა აღ მდე გობ რი ვია, რამ დე-
ნა დაც უმ ეტ ეს წი ლად სან დო აქ ტი ვე ბი, რო გორც წე სი, 
ნაკ ლებ შე მო სავ ლი ანია და პი რი ქით. სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნი ის ინ ვეს ტი ცი ურ მიზ ნებს შო რის კომ პრო მი სი 
მი იღ წე ვა ინ ვეს ტი ცი ური პორ ტფე ლის დი ვერ სი ფი კა-
ცი ის სა შუ ალ ებ ით.

დი ვერ სი ფი კა ცია – ეს არ ის ფარ თო წრის სა ინ-
ვეს ტი ციო ობი ექ ტის ოდ ენ ობა და გა აჩ ნია სა ინ ვეს-
ტი ციო რის კის შემ ცი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, მი იღ ონ 
იმ აზე ნაკ ლე ბი შე მო სა ვა ლი, ვიდ რე იყო  გათ ვლი ლი. 
სა ინ ვეს ტი ციო რის კი თა ვის თავ ში შე იც ავს არ ად ივ-
ერ სი ფი ცი რე ბულ და დი ვერ სი ფი ცი რე ბულ რის კებს.

არ ად ივ ერ სი ფი ცი რე ბუ ლი არ ის რის კი, რომ ლის 
თა ვი დან აც ილ ება შე უძ ლე ბე ლია. იგი და კავ ში რე ბუ-
ლია იმ ფაქ ტო რებ თან, რომ ლე ბიც მოქ მე დებს ყვე ლა 
კომ პა ნი აზე ერ თდრო ულ ად (ინ ფლა ცია, ომი, ფუ ლად 
პო ლი ტი კა ში ცვლი ლე ბე ბი და ა.შ.)

დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი რის კი – ეს არ ის სა ინ ვეს-
ტი ციო რის კის ის ნა წი ლი, რომ ლის თა ვი დან აც ილ-
ება შე საძ ლე ბე ლია კარ გად დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი 
პორ ტფე ლის ფორ მი რე ბი სას. ყო ველ თვის არ სე ბობს 
რის კი იმ ისა, რომ ნე ბის მი ერ სა ინ ვეს ტი ციო ოპ ერ აცი-

ას შე უძ ლია მოგ ვი ტა ნოს დან კარ გი. 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ-

ცი ალი გა ნი საზღვრე ბა მა თი სა კუ თა რი კა პი ტა ლის 
მო ცუ ლო ბი თა და სა დაზღვე ვო რე ზერ ვე ბის დაგ რო-
ვე ბით. რაც უფ რო დიდ ხანს მოქ მე დებს კომ პა ნია ბა-
ზარ ზე, მით უფ რო დი დი წი ლი უჭ ირ ავს რე ზერ ვებს 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის სტრუქ ტუ რა ში.

მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია სა დაზღვე ვო ბაზ რის 
გან ვი თა რე ბის შემ დე გი სტრა ტე გი ის რე ალ იზ აცია:

* ოპ ერ აცი ებ ის გა მიჯ ვნა სი ცოცხლის დაზღვე ვი სა 

და სხვა დაზღვე ვის სა ხე ებ ის მი ხედ ვით;

* სა დაზღვე ვო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ნი მა ლუ რი 

სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის სი დი დის გაზ რდა და სა ხელ-

მწი ფოს მი ერ სა დაზღვე ვო ბაზ რის კა პი ტა ლი ზა ცი ის 

სტი მუ ლი რე ბის რე ალ იზ აცია;

* სა ვალ დე ბუ ლო სა დაზღვე ვო სის ტე მის მო წეს-

რი გე ბა;

* სტი მუ ლი რე ბის სის ტე მის შექ მნა გრძელ ვა დი ანი 

დაზღვე ვის, ას ევე სა პენ სიო დაზღვე ვის გან ვი თა რე-

ბის თვის;

* რე ზერ ვე ბის გან ვი თა რე ბის მე ქა ნიზ მის ფორ-

მი რე ბა სა ინ ვეს ტი ციო ინ სტი ტუ ტებ ში, რო მე ლიც 

აკ მა ყო ფი ლებს მზღვე ვე ლე ბის შე მო სავ ლი ან ობ ის, 

სან დო ობ ისა და ლიკ ვი დუ რო ბის მოთხოვ ნი ლო ბებს.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე აუც ილ ებ ელია შე იქ-

მნას ქვე ყა ნა ში სტა ბი ლუ რი  სა ფონ დო და საკ რე დი ტო 

ბაზ რე ბი.

       სა ერ თა შო რი სოდ აღი არ ებ ულია სა ინ ვეს ტი ციო 
ოპ ერ აცი ებ ის ეფ ექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბის  მაჩ ვე ნე ბელ-
თა სის ტე მის პრინ ცი პე ბი:

-- სა ინ ვეს ტი ციო კა პი ტა ლის ეფ ექ ტუ რო ბა ფას დე-
ბა ფუ ლა დი შე მო სავ ლე ბის გზით, რო მე ლიც მი იღ ება 
სა ინ ვეს ტი ციო პროიექტის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას. პრო-
ექ ტი ით ვლე ბა ეფ ექ ტუ რად, თუ გა დი ნე ბუ ლი თან ხე ბი 
დაბ რუნ დე ბა და ამ ავე დროს ინ ვეს ტო რე ბი, რომ ლებ-
მაც კა პი ტა ლი და აბ ან დეს, მი იღ ებ ენ შე მო სა ვალს;
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-- სა ინ ვეს ტი ციო კა პი ტა ლი მო ზი დუ ლია სა ან გა-
რი შო წლის და საწყის ში;

სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის თვის აუც ილ ებ ელია სა-
ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ება, რომ 
შე ინ არ ჩუ ნოს ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბა და იყ ოს კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ანი. რის თვი საც სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ამ 
უნ და შე იმ უშა ოს სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა, გა ნა ხორ-
ცი ელ ოს სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობ ის ორ გა ნი ზე ბა, 
შე ად გი ნოს საქ მი ან ობ ის აღ რიცხვა.სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნი ები, რო მელ თაც გა აჩ ნი ათ გან სხვა ვე ბუ ლი 
სა დაზღვე ვო პორ ტფე ლი, აყ ალ იბ ებ ენ გან სხვა ვე ბულ 
სა ინ ვეს ტი ციო პორ ტფელს. ამ ას თან, იყ ენ ებ ენ რის-
კის შე ფა სე ბის მე თო დებს. შე სა ბა მი სად, სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნი ის სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა გა ნი საზღვრე ბა 
ჩა ტა რე ბუ ლი სა დაზღვე ვო ოპ ერ აცი ებ ით.

ჩა ტა რე ბულ სა დაზღვე ვო ოპ ერ აცი ებ ზე მოქ მე დი 
ფაქ ტო რე ბია: 

ა) ში და ფაქ ტო რე ბი – სა დაზღვე ვო პორ ტფე ლის 
სტრუქ ტუ რა და დაზღვე ვის ვა და, აკ უმ ულ ირ ებ ული 
ფუ ლა დი სახ სრე ბის რა ოდ ენ ობა, სა ინ ვეს ტი ციო შე-
მო სავ ლებ ზე მოთხოვ ნა, პრო ფე სი ული კად რე ბის 
რა ოდ ენ ობა;

ბ) გა რე ფაქ ტო რე ბი – გან ვი თა რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი 
ბაზ რის არ სე ბო ბა, სა ინ ვეს ტი ციო კლი მა ტის არ სე-
ბო ბა ქვე ყა ნა ში, სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი რე გუ ლი რე ბის 
გან ვი თა რე ბუ ლი სის ტე მა.

ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბიც ეწ ევი ან სა რის კო 
სა ხის სა დაზღვე ვო საქ მი ან ობ ას, აკ უმ ულ ირ ებ ული 
თან ხე ბის რა ოდ ენ ობა უფ რო ნაკ ლე ბი აქ ვთ, ვიდ რე, 
იმ კომ პა ნი ებს, სა დაც სი ცოცხლის დაზღვე ვა პრი ორ-
იტ ეტ ულია თან ხე ბის დაგ რო ვე ბის მიზ ნით.

ამ რი გად, სა დაზღვე ვო პრო ექ ტე ბი იც ვლე ბა 
იმ ის მი ხედ ვით, თუ რა პრი ორ იტ ეტ ულ ოპ ერ ცი ებს 
ახ ორ ცი ელ ებს სა დაზღვე ვო კომ პა ნია. გან ხი ლუ ლი 
სა კითხე ბი ად ას ტუ რებს სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ში 
სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობ ის აუც ილ ებ ლო ბას.

    მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ას ევე, ეკ ონ ომ იკ ური თა-
ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
(OECD) წევ რი ქვეყ ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის, ობ ლი გა-
ცი ებ ის ლო კა ცია კერ ძო და სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი ებ ში.
ქვეყ ნე ბის და ახ ლო ებ ით 2/3-მა და აბ ან და სახ სრე ბის 
50%ზე მე ტი სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი ებ ში.

EVALUATING THE INVESTMENT ACTIVITIES 
OF INSURANCE COMPANIES

Nato Kakashvili 
Natia Jojuashvili

ABSTRACT
Insurance reserves are an important source for insurers’ investment.  Investing temporarily free means insurers arising 

from the need for insurance. Insurers will convert passive to active equity and cash fl ows are large investment banks with 
a source of capital. Concentrate fi nancial resources and the use of insurance companies to transform large investors. Insur-
ance is a strategic sector of the economy worldwide. The insurance company’s investment potential is determined by the 
amount of their own capital and insurance reserves accumulation. Investment activity in the fi eld of regulation should be 
based on the following principles: to stimulate economic insurers; economic independence of insurers in investment deci-
sions; changes in the regulation of insurers from operational.

ქვეყ ნებ მა მო ამ ზა დეს ან გა რი შე ბი სი ცოცხლის, 
არ ას იც ოცხლის და სხვა დაზღვე ვის სა ხე ებ ის მი-
ხედ ვით მო ზი დუ ლი სახ სრე ბის გა და ნა წი ლე ბა ზე. ამ 
ქვეყ ნებს შო რის გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი პრო ცენ ტით 
სა ხა ზი ნო ვალ დე ბუ ლე ბებ ში წარ მოდ გე ბა უნ გრე თი, 
თურ ქე თი, ურ უგ ვაი. მათ გან გან სხვა ვე ბით სა პი რის-
პი რო მდგო მა რე ობაა ჩი ლე ში, ნორ ვე გი აში, პა რაგ ვა-
იში. სა ჯა რო, სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი ები სა დაზღვე ვო 
სექ ტო რის მი ერ და სა ბან დებ ლად გან სა კუთ რე ბით 
ინ ტენ სი ურ ად გა მო იყ ენ ება იტ ალი აში, იაპ ონი აში, 
მექ სი კა ში, აშშ-ში, სლო ვა კეთ ში, უნ გრეთ ში. ქარ-
თულ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა ინ ვეს ტი ციო სტრა ტე გია, რაც გუ ლის ხმობს ის ეთი 
ინ ვეს ტი ცი ური პორ ტფე ლის ფორ მი რე ბას, რო მე ლიც 
შე საძ ლე ბელს გახ დის უმ ცი რე სი და ნა ხარ ჯით უზ რუნ-
ველ ყოს სრუ ლი შე ხა მე ბა, ფუ ლა დი სა შუ ალ ებ ებ ის ნა-
კა დის ინ ვეს ტი ცი ური საქ მი ან ობ იდ ან მზღვე ვე ლე ბის 
და ნა ხარ ჯებ თან. 

ნა ტო კა კაშ ვი ლი - 
ე.ა.დ. თსუ პრო ფე სო რი

ნა თია ჟო ჟუ აშ ვი ლი - 
ე.ა.დ. გო რის სა ხელ მწი ფო-სას წავ ლო 

უნ ივ ერ სი ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სია:

1. გი გო ლაშ ვი ლი გ. სა დაზღვე ვო საქ მე თბ., 2010
2. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი “დაზღვე ვის შე სა ხებ” (2013 

წლის 1 ოქ ტომ ბრის მდგო მა რე ობ ით);
3. შა თი რიშ ვი ლი ჯ. კა კაშ ვი ლი ნ.  სა დაზღვე ვო საქ მე  

თბ., 2012
4. Балабанов И.Т., Балабанов А.И., Страхавоние. 

М., 2004;
5. Скамай Л.Г.  Страхавое  дело. М., 2004;
6. www.strahovka.info;
7. www.nbg.ge
8. www.insurance.gov.ge/
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sa ga da sa xa do sis te mis fun qci on ir eb aSi mniS vne lo van rols 

Ta ma Sobs ga dam xdel Ta sa ga da sa xa do kul tu ra. Tum ca, aR niS-

nu li fe no me ni kav Sir Sia as eve sa ga da sa xa do ad mi nis tri re bis 

gan ma xor ci el eb el pir Ta qme de beb Tan. sa ga da sa xa do kul tu-

ra Si moiazreba, er Tis mxriv, ga dam xdel Ta gac no bi er eb uli da 

ne ba yof lo bi Ti qme de ba, mo na wi le oba mi iR on bi uj et is Se mo-

sav le bis for mi re ba sa da sa er To sa zo ga do eb ri vi si ke Tis Seq-

mna Si da me or es mxriv, sa ga da sa xa do or ga nos Ta nam Sro mel Ta 

pro fe si on al uri da ke Til sin di si eri saq mi an oba, ro me lic 

uSu al odaa da kav Si re bu li da beg vris prin ci pe bis dac vas Tan. 

am uk an as knel Ta Za lis xme va mi mar Tu li un da iy os ga dam xdel Ta 

in for mi re bu lo ba sa da sa ga da sa xa do val de bu le ba Ta ne ba yof-

lo bi Ti Ses ru le bis uz run vel yo fa ze.

sa ga da sa xa do kul tu ris 

for mi re ba ze moq me di

faq to re bi sa qar Tve lo Si

ek at er ine Sa in iZe

ba Tu mis So Ta rus Ta ve lis 

sa xel mwi fo

un iv er si te tis 

doq to ran ti

ქვე ყა ნა ში სა გა და სა ხა დო კულ ტუ რის დო ნე სა გა-
და სა ხა დო სის ტე მის გან ვი თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ინ დი კა ტო რია. და ბეგ ვრის მე ქა ნიზ მის ეფ ექ ტუ რო ბის 
ზრდა ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი თა და სა გა და სა ხა-
დო კულ ტუ რის დო ნის ამ აღ ლე ბით მი იღ წე ვა. თა ვის 
მხრივ, სა გა და სა ხა დო კულ ტუ რის ფორ მი რე ბა რთუ ლი 
პრო ცე სია, რო მელ საც სო ცი ალ ური, ეკ ონ ომ იკ ური და 
სა მარ თლებ რი ვი ას პექ ტე ბი გა აჩ ნია.

სა გა და სა ხა დო კულ ტუ რა გა დამ ხდე ლებ სა და სა გა-
და სა ხა დო ორ გა ნო თა წარ მო მად გენ ლებს შო რის სა გა-
და სა ხა დო ურ თი ერ თო ბე ბის დროს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
ქმე დე ბე ბის, პრინ ცი პე ბი სა და ნორ მე ბის ერ თობ ლი-
ობაა. სწო რედ ამ პრო ცეს შია მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამ ორი 
მო ნა წი ლის კე თილ გან წყო ბი ლი ურ თი ერ და მო კი დე ბუ-
ლე ბა, რო გორც პარ ტნი ორ ებ მა კე თილ სინ დი სი ერ ად 
შე ას რუ ლონ და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა ერ-
თო სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი აღ მავ ლო ბის უზ რუნ ველ სა-
ყო ფად. სა გა და სა ხა დო მო ხე ლის მა ღალ კულ ტუ რა ზე 
მეტყვე ლებს გა დამ ხდელ თა მი მართ ის ეთი ბერ კე ტე-
ბის გა მო ყე ნე ბა, რო გო რი ცაა: კონ სულ ტა ცი ებ ისა და 

რე კო მენ და ცი ებ ის გა ცე მა, სხვა დას ხვა სა გა და სა ხა დო 

სა კითხებ ზე მა თი დრო ული ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა, სა გა-

და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დრო ულ ად და სრუ ლად 

შეს რუ ლე ბა ში მის თვის კა ნონ მდებ ლო ბით მი ნი ჭე ბუ-

ლი უფ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა. ამ შემ თხვე ვა ში სამ სა-
ხუ რებ რი ვი მო ვა ლე ობ ებ ის შეს რუ ლე ბა და ბეგ ვრის 
ნორ მე ბის მი მართ  გა დამ ხდელ თა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა საც გუ ლის ხმობს.

სა ქარ თვე ლო ში სა გა და სა ხა დო კულ ტუ რის ფორ-
მი რე ბა ზე მოქ მედ ფაქ ტო რებს შო რის გა მოვ ყოვთ 
შემ დეგს:

მენ ტა ლუ რი პრობ ლე მა - სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის-
თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი უნ არ-ჩვე ვე ბის გა მო მუ შა ვე-

ბას, რაც თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნე სის წარ მარ თვის აუც-
ილ ებ ელი პი რო ბაა, გარ კვე ული დრო დას ჭირ დე ბა. 
თუმ ცა, აღ ნიშ ნულ პრო ცესს გარ კვე ულ წი ლად ხელს 
შე უწყობს სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში 
არ სე ბულ სხვა დას ხვა გაც ვლით პროგ რა მებ ში სტუ-
დენ ტე ბის ჩარ თვა, რაც უცხო ური გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი არ ებ ას შე უწყობს ხელს. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლებს გა ვაც ნოთ გან ვი თა-
რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის და ბეგ ვრის სუ ბი ექ ტე ბის თვის 
და მა ხა სი ათ ებ ელი ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი გა და სა ხა-
დებ თან მი მარ თე ბა ში და და ვა ნა ხოთ მა თი და დე ბი თი 
მხა რე ები, რი სი გან ხორ ცი ელ ებ აც შე იძ ლე ბა სხვა-
დას ხვა ფო რუ მე ბის მოწყო ბით, უფ ასო ტრე ნინ გე ბის 
ჩა ტა რე ბით, სა ინ ფორ მა ციო ბუკ ლე ტე ბის და რი გე ბით. 

სა ჭი როა გა დამ ხდე ლებ მა გა აც ნო ბი ერ ონ, რომ ეკ-
ონ ომ იკ ურ აღ მავ ლო ბა სა და ხალ ხის კე თილ დღე ობ აზე 
მი მარ თუ ლი უცხო ური გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ება 
მხო ლოდ და დე ბი თად აის ახ ება სა გა და სა ხა დო კულ-
ტუ რის ამ აღ ლე ბა ზე;

სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის ცოდ ნის და ბა-

ლი დო ნე - მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ინ იშ ნოს, რომ სა ქარ-
თვე ლო ში არ სე ბუ ლი და ბეგ ვრის წე სე ბის შე სა ხებ 
სრულ ყო ფი ლი  წარ მოდ გე ნა არა აქ ვთ არა მარ ტო 
გა დამ ხდელ თა აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას, არ ამ ედ, 
ეკ ონ ომ ის ტე ბის, იურ ის ტე ბი სა და თვით კა ნონ მდებ-
ლე ბის უმ ეტ ეს ნა წილს არა აქ ვს. აღ ნიშ ნულ პრობ-
ლე მას აღ რმა ვებს და ბეგ ვრის წე სე ბის სწავ ლე ბის 
და ბალ კვა ლი ფი ცი ური დო ნე.  ხში რად სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნოს წარ მო მად გე ნელ თა მხრი და ნაც რთუ ლია 
კომ პე ტენ ტუ რი პა სუ ხის მი ღე ბა ამა თუ იმ სა კითხზე, 
რად გან, ზოგ ჯერ მა თაც არ ას წო რად აქ ვთ გა გე ბუ ლი 
ესა თუ ის ნორ მა ან თავს არ იდ ებ ენ პა სუ ხის მგებ ლო-
ბის აღ ებ ას სა კუ თარ თავ ზე;
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არ ათ ან აბ რად გა და ნა წი ლე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო 

ტვირ თი - რო გორც ცნო ბი ლია, შე მო სავ ლის და ბეგ-
ვრი სას სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ-
ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს პრო პორ ცი ული გა ნაკ ვე თე ბის 
გა მო ყე ნე ბას. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ერ თის 
მხრივ, გა მარ ტივ და გა და სა ხა დე ბის გა მო ან გა რი შე ბის 
პრო ცე სი, თუმ ცა, მე ორ ეს მხრივ, ერ თნა ირ სა გა და-
სა ხა დო პი რო ბებ ში ჩა აყ ენა მა ღალ შე მო სავ ლი ანი, 
სა შუ ალო და და ბალ შე მო სავ ლი ანი გა დამ ხდე ლე ბი;

არ ას რულ ყო ფი ლი სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა 

- სა გა და სა ხა დო კულ ტუ რის ფორ მი რე ბა ზე გავ ლე ნას 
ახ დენს გა დამ ხდელ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა. ეს უკ ან-
ას კნე ლი კი პირ და პირ კავ შირ შია სა გა და სა ხა დო კა-
ნონ მდებ ლო ბის სი მარ ტი ვეს თან და აღ ქმა დო ბას თან. 

მა გა ლი თის თვის, გან ვი ხი ლოთ სა ქარ თვე ლოს სა გა-
და სა ხა დო კო დექ სის ერთ-ერ თი ნორ მა - 272-ე მუხ ლის 
მე-6 ნა წი ლი: „ამ კოდექსის 64-ემუხლის მე-2 ნაწილის 

„ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემ თხვე ვებ ში, თუ 

პირს სა გა და სა ხა დო მოთხოვ ნა ჩა ბარ და გა და სა ხა დის 

გა დახ დის ვა დის დად გო მის შემ დეგ, სა ურ ავ ის და-

რიცხვა გან ხორ ცი ელ დე ბა სა გა და სა ხა დო მოთხოვ ნის 

ჩა ბა რე ბის დღის შემ დეგ 30-ედღი დან”. ამ კო დექ სის 
64-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის „ა” ქვე პუნ ქტი კი გან მარ-
ტავს, რომ სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ვალ დე ბუ ლია პირს 
წა რუდ გი ნოს სა გა და სა ხა დო მოთხოვ ნა, რო ცა ხდე ბა 
იმ გა და სა ხა დე ბის და რიცხვა, რო მელ თა გა ან გა რი შე ბა 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს ვალ დე ბუ ლე ბაა. ამ რი გად, 
ერ თი კონ კრე ტუ ლი ნორ მის ში ნა არ სის გა სა გე ბად, 
მკითხველს უხ დე ბა უც ებ სხვა ნორ მის მო ძებ ნა და 
წა კითხვა, რაც საკ მა ოდ რთუ ლად აღ საქ მე ლია, მით 
უმ ეტ ეს მა შინ, რო ცა სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მრა ვა-
ლი მუხ ლი ამ გვა რი აგ ებ ულ ებ ისაა;

გა დამ ხდელ თა გარ კვე ული ნა წი ლის პარ ტი ულ-

პო ლი ტი კუ რი მფარ ვე ლო ბა - სა გა და სა ხა დო კულ-
ტუ რის ფორ მი რე ბის პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა მო ირ იცხოს ეკ ონ ომ იკ ის ცალ კე-
ული დარ გე ბი სა თუ ქვე დარ გე ბის მო ნო პო ლი ზე ბა, 
რის თვი საც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ხში რად გა მო იყ ენ-

ებ ოდა კონ კუ რენ ტთა საქ მი ან ობ ის და უს აბ უთ ებ ელი 
შე ფერ ხე ბა სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო თა ხელთ არ სე ბუ ლი 
ბერ კე ტე ბით, რო გო რი ცაა გა ჭი ან ურ ებ ული შე მოწ მე-
ბე ბი, ქო ნე ბის და სა ბან კო ან გა რი შე ბის და ყა და ღე ბა 
და ა.შ. უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია არ და ირ ღვეს და ბეგ ვრის 
ერთ-ერ თი უმ თავ რე სი პრინ ცი პი - სა ყო ველ თა ობა;

გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის მხრი დან ბი უჯ ეტ ში 

მო ბი ლი ზე ბუ ლი სახ სრე ბის ხარ ჯვის დროს შე სა ბა-

მი სი სა ზო გა დო ებ რი ვი სი კე თის მი უღ ებ ლო ბა - აქ 
მთა ვა რი პრობ ლე მა მდგო მა რე ობს იმ აში, რომ გა დამ-
ხდე ლებს და კარ გუ ლი აქ ვთ სა ხელ მწი ფოს მი მართ 
ნდო ბა. შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი კი მდგო მა რე ობ ის 
გა მოს წო რე ბას მის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრა ტე გი ის 
მი ხედ ვით, ის ეთი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბით აპ ირ ებს, 
რო გო რი ცაა: სა ინ ფორ მა ციო-სა ტე ლე ვი ზიო ვი დეო 

რგო ლე ბი, თოქ-შოუები, სხვა დას ხვა ინ ფორ მა ცი ებ ის 

გა მოქ ვეყ ნე ბა. თუმ ცა, ჩვე ნი აზ რით, ნდო ბის ამ აღ-
ლე ბის თვის და გა და სა ხა დის გა დახ დის სურ ვი ლის 
გა ჩე ნი სათ ვის მხო ლოდ აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მე ბი არ-
ას აკ მა რი სია. სა ჭი როა ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯე ბის ოპ ტი-
მა ლუ რი გა ნა წი ლე ბა, ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის თვის 
შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტუქ ტუ რის შექ მნა, სო ცი ალ ური 
პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბა და ა.შ., რა თა გა დამ ხდე ლი 
ხე დავ დეს, რომ მის მი ერ გა ღე ბუ ლი გა და სა ხა დის თან-
ხა, რო მე ლიც შე მო სავ ლებს აკ ლდე ბა, მო ნა წი ლე ობ ას 
ღე ბუ ლობს სა ერ თო სა ხელ მწი ფო ებ რივ სი კე თე ებ ში 
და ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბა ში;

კონ ტრო ლის ღო ნის ძი ებ ებ ის არ ას რულ ყო ფი ლი 

გან ხორ ცი ელ ება გა დამ ხდელ თა ფარ თო მა სებ ზე 
- თით ქმის არ ხორ ცი ელ დე ბა სა გა და სა ხა დო კონ-
ტრო ლის ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა საქ მი ან ობ ის 
ის ეთ სფე რო ებ ში და საქ მე ბუ ლი გა დამ ხდე ლე ბის 
მი მართ, რო გო რი ცაა უძ რა ვი ქო ნე ბის იჯ არ ით გა-
ცე მა, მგზავ რთა გა დაყ ვა ნის მომ სა ხუ რე ბა, ბაზ რო-
ბე ბის ტე რი ტო რი ებ ზე ვაჭ რო ბა და სხვა. ამ დე ნად, 
არ აკ ონ ტრო ლი რე ბად სფე რო ებ ში და საქ მე ბუ ლი 
გა დამ ხდე ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა არც თვლის თავს 
ვალ დე ბუ ლად, შე ას რუ ლოს სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ-
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ლე ბე ბი. ამ დე ნად, გა და სა ხა დე ბის გან თა ვის არ იდ ება 
და კავ ში რე ბუ ლია მი სი გა მოვ ლე ნის ალ ბა თო ბა სა და 
შე სა ბა მი სი სას ჯე ლის სიმ კაც რე ზე. და ნა შა ულ ის გა-
მოვ ლე ნის ალ ბა თო ბის ზრდა უნ და  მოხ დეს სა გა და-
სა ხა დო კონ ტრო ლის ღო ნის ძი ებ ებ ის მოქ მე დე ბე ბის 
არე ალ ის გა ფარ თო ებ ით. გა დამ ხდე ლი გა და იფ იქ რებს 
გა და სა ხა დე ბის და მალ ვას, თუ დარ წმუ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა, 
რომ სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ები აუც ილ ებ ლად გა მო-
ავ ლენს მას.აღ ნიშ ნულ პრო ცე სებ ში აუც ილ ებ ელია 
გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას მიდ გო მა - პრე ვენ ცია, ნაც ვლად 
რეპ რე სი ისა. ნა გუ ლის ხმე ვია, რომ კონ ტრო ლის პრო-
ცე დუ რე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის თან მიმ დევ რო ბი სას 
ჯერ ამ ოწ ურ ული იქ ნას პრე ვენ ცი ული მე თო დე ბის 
გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და მხო ლოდ ამ ის 
შემ დეგ გა და ვი დეთ უფ რო მკაცრ ღო ნის ძი ებ ებ ზე. 
სას ჯე ლის სიმ კაც რით მა ნი პუ ლი რე ბი სას სა ჭი როა 
და ცუ ლი იქ ნას პრინ ცი პი - მოხ დეს კომ პენ სი რე ბა, რო-
გორც გა და სა ხა დე ბის და მალ ვით სა ხელ მწი ფოს თვის  
მი ყე ნე ბუ ლი ზი ან ისა, ისე მის გა მოვ ლე ნა ზე გა წე ული 
ხარ ჯი სა. მაგ რამ მე ორე კომ პო ნენ ტის შერ ჩე ვი სას არ 
უნ და მოხ დეს გა და ჭარ ბე ბა ანუ სან ქცი ის ოდ ენ ობ ამ, 
ერ თის მხრივ, უარი უნ და ათ ქმე ვი ნოს გა დამ ხდელს 
და ნა შა ულ ის ხელ მე ორ ედ ჩა დე ნა ზე და მე ორ ეს მხრივ, 
არ უნ და გა მო იწ ვი ოს ამ ეკ ონ ომ იკ ური სუ ბი ექ ტის 
საქ მი ან ობ ის მთლი ან ად შე ფერ ხე ბა. ამ შემ თხვე ვა ში 
და სა ბეგ რი ბა ზის ზრდის ნაც ვლად მი ვი ღებთ შემ-
დგომ ში მის საგ რძნობ ლად შემ ცი რე ბას.

ამ რი გად, გა და სა ხა დე ბის გან თა ვის არ იდ ებ ის გა-
მოვ ლე ნამ და ად ეკ ვა ტურ მა სას ჯელ მა იმ გვა რად უნ და 
შეც ვა ლოს პო ტენ ცი ური დამ ნა შა ვის (ამ შემ თხვე ვა ში 
გა დამ ხდე ლის) ქცე ვა, რომ მან გა აც ნო ბი ერ ოს უმ თავ-
რე სი პი რო ბა ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი-

SUMMARY
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        The culture of paying taxes is very important for functioning The Tax   Paying System. This term   includes  as  legal 
actions of payers, but also timely   fulfi lling the duties of representatives of Tax  Paying Institutions.  This article discusses 
those factors, which we think,   are a big infl uence on forming The Tax  Paying system. The article also offers the ways of   
managing   the  factors, which will  accelerate this process.

ელ ებ ისა - ლე გა ლი ზე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ურ თი ერ-
თო ბე ბით უკ ეთ ეს მდგო მა რე ობ აში აღ მოჩ ნდე ბა მი სი 
ბიზ ნე სი, ვიდ რე უკ ან ონო ქმე დე ბე ბით.

მა შა სა და მე, ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
კომ პლექ სუ რად გან ხორ ცი ელ ება, ჩვე ნი აზ რით, მნიშ-
ვნე ლოვ ნად შეც ვლის გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა 
ქცე ვას სა გა და სა ხა დო კულ ტუ რის დო ნის ამ აღ ლე ბი-
სა და ბიზ ნე სის კე თე ბის ევ რო პუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვალ საზ რი სით. მთა ვა რია, ერ თის 
მხრივ, გა დამ ხდე ლებ მა იგ რძნონ, რომ სა ხელ მწი ფოს 
სურს პარ ტნი ორ ული ურ თი ერ თო ბე ბი სა დამ სჯე ლო 
ღო ნის ძი ებ ებ ის ნაც ვლად და ამ საქ მე ში თი თოეული 
მათ გა ნის ად ეკ ვა ტურ ქცე ვას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს 
და მე ორ ეს მხრივ, სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში მი სი გა მოვ ლე ნის 
ალ ბა თო ბა იყ ოს მა ღა ლი და სას ჯე ლი - შე სა ბა მი სი.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
1. სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სი, სსმ, 54, 

12/10/2010;
2. „სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ნე ბა ყოფ ლო-

ბი თი შეს რუ ლე ბის სტრა ტე გია 2015-2016”, გან თავ-
სე ბუ ლია 11 თე ბერ ვლი დან, 2015. // ელ. მის.: http://
rs.ge/ Default.aspx?sec_id=4845&lang=1&newsid=3315

3. Беккер Г.С. Человеческое поведение: эконо-
мический подход. Избранные труды по экономической 
теорий. Пер. с англ. М.: ГУ ВШЭ, 2003 г;

4. Энциклопедия Экономиста; Налоговое ад ми-
нис трирование: содержание, формы и методы;//ელ. 
მის.: http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovoe-
administrirovanie.html; Internet.
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2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ისა და ფი ნან სუ რი კრი ზი-
სის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე,  ქვე ყა ნა ში პრაქ ტი კუ-
ლად არა ერ თი ობი ექ ტის მშე ნებ ლო ბა შე ჩერ და.სამ შე-
ნებ ლო კომ პა ნი ებს,მშე ნებ ლო ბის ვა დის გაგ რძე ლე ბის, 
დას რუ ლე ბი სა თუ სამ შე ნებ ლო მა სა ლის მი წო დე ბი სას 
წარ მო ეშ ვათ დღგ-ის გა დახ დის სა გა და სა ხა დო ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბი, რის გა მოც მშე ნე ბა რე ობი ექ ტის უმ ეტ ესი 
ნა წი ლის დას რუ ლე ბა და ექ სპლო ატ აცი აში გაშ ვე ბა 
პრაქ ტი კუ ლად ვერ ხერ ხდე ბა.ხე ლი სუფ ლე ბამ, გა მო-
ხა ტა რა კე თი ლი ნე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის გა და-
საჭ რე ლად, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა 2015 წლის 
20 მარ ტს მი იღო N3407-IIს კა ნო ნი,,სა ქარ თვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის შე-
სა ხებ”, რომ ლის თა ნახ მად, სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 
309-ე მუხ ლს (გარ და მა ვა ლი დე ბუ ლე ბე ბი) და ემ ატა 
79-ე -  81-ე ნა წი ლე ბი, რომ ლე ბიც 2008 წლის აგ ვის-
ტოს ომ ის და ფი ნან სუ რი კრი ზი სის გა მო და ზა რა ლე-
ბუ ლი კომ პა ნი ებ ის ათ ვის მნიშ ვნე ლო ვან შე ღა ვა თებს 
ით ვა ლის წი ნებს.  კერ ძოდ:

„79. დღგ-ის აგ ან ჩათ ვლის უფ ლე ბით თა ვი სუფ-

ლდე ბა უძ რა ვი ქო ნე ბის მი წო დე ბა, თუ შეს რუ ლე ბუ-

ლია ყვე ლა შემ დე გი პი რო ბა:

ა) უძ რა ვი ქო ნე ბა მი წო დე ბულ იქ ნა 2015 წლის 1 

იან ვრი დან 2018 წლის 1 იან ვრამ დე პე რი ოდ ში;

ბ) მი წო დე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა გან თავ სე ბუ ლია 

2008 წლის 8 აგ ვის ტოს თვის ძა ლა ში მყო ფი მშე ნებ-

ლო ბის ნე ბარ თვით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ობი ექ ტში ან 

იმ ობი ექ ტში, რო მელ ზე დაც, 2008 წლის 8 აგ ვის ტოს 

მდგო მა რე ობ ით, საპ რო ექ ტო დო კუ მენ ტა ცია (არ ქი-

ტექ ტუ რუ ლი პრო ექ ტი) უფ ლე ბა მო სილ ორ გა ნოს თან 

შე თან ხმე ბუ ლი იყო, მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვა კი შემ-

დგომ გა იცა;

გ) უძ რა ვი ქო ნე ბის მი წო დე ბის გან მა ხორ ცი ელ-

ებ ელი პი რი არ ის ამ ნა წი ლის „ბ” ქვე პუნ ქტით გათ-

ვა ლის წი ნე ბულ ობი ექ ტზე გა ცე მუ ლი მშე ნებ ლო ბის 

ნე ბარ თვის მფლო ბე ლი (იგი შე იძ ლე ბა არ იყ ოს ამ 

ნა წი ლის „ბ” ქვე პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მშე-

ნებ ლო ბის ნე ბარ თვის/საპ რო ექ ტო დო კუ მენ ტა ცი ის 

(არ ქი ტექ ტუ რუ ლი პრო ექ ტის) მფლო ბე ლი);

დ) იმ  ობი ექ ტის ექ სპლუ ატ აცი აში მი სა ღე ბად, სა-

დაც გან თავ სე ბუ ლია მი წო დე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა, 

უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნო ინ დი ვი დუ ალ ურ ად მი ნის-

ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ რივ აქ ტს 2018 წლის 1 იან-

ვრამ დე გა მოს ცემს;

ე) ობი ექ ტი, სა დაც გან თავ სე ბუ ლია მი წო დე ბუ ლი 

უძ რა ვი ქო ნე ბა, მთლი ან ად ან ნა წი ლობ რივ საცხოვ-

რებ ლა დაა გან კუთ ვნი ლი;

ვ) ობი ექ ტი, სა დაც გან თავ სე ბუ ლია მი წო დე ბუ ლი 

უძ რა ვი ქო ნე ბა, ამ მუხ ლის 81-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის-

წი ნე ბულ ნუს ხა შია შე ტა ნი ლი.

80. ამ მუხ ლის 79-ე ნა წი ლის შე სა ბა მი სად დღგ-

ის აგ ან ჩათ ვლის უფ ლე ბით გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 

უძ რა ვი ქო ნე ბის მი წო დე ბის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი 

პი რი სათ ვის იმ ობი ექ ტთან და კავ ში რე ბით გა წე ული 

სამ შე ნებ ლო-სა მონ ტა ჟო მომ სა ხუ რე ბა, რო მე ლიც ამ 

მუხ ლის 81-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ნუს ხა შია 

შე ტა ნი ლი, გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია დღგ-ის აგ ან ჩათ-

ვლის უფ ლე ბით.

81. ამ მუხ ლის 79-ე და მე-80 ნა წი ლე ბით გათ ვა-

ლის წი ნე ბუ ლი შე ღა ვა თე ბის გა მო სა ყე ნებ ლად იმ 

ობი ექ ტე ბის ნუს ხას, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლებს ამ 

მუხ ლის 79-ენ აწ ილ ის „ბ” და „ე” ქვე პუნ ქტე ბით დად გე-

ნილ მოთხოვ ნებს, გან საზღვრავს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 

აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო.”

ამ ას თან, ამ ავე კა ნო ნის მე-2 მუხ ლით მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის აღ მას რუ ლე ბელ ორ გა ნო ებს და ევ ალ ათ: 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სში შე სუ ლი ცვლი ლე ბის ამ ოქ-
მე დე ბი დან ერ თი თვის ვა და ში უზ რუნ ველ ყონ სა ქარ-
თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 81-ე 
ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ნუს ხის გან საზღვრა და 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის თვის მი წო დე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის მე-3 მუხ ლით კი დად გინ-

sa ga da sa xa do Se Ra va Te bi, Sem su bu qe bu li 
sa ga da sa da xa do tvir Ti, 

li be ra li ze bu li ja ri me bi

mniS vne lo va ni cvli le be bi sa ga da sa xa do ko deq sSi

mim di na re wels, sa qar Tve los  sa ga da sa xa do ko-

deq sSi ram den jer me Se vi da ar se bi Ti xa si aT is cvli-

le be bi. ga da sa xa dis ga dam xdel Ta mi er ma Ti srul-

yo fi lad ga ge bis, aR qmi sa da ma Ti Si na ar sis swo rad 

ga az re bis  miz niT, sa sar geb lo iq ne ba maT Sev Ta va zoT 

ko men ta ri sa ga da sa xa do ko deq sSi gan xor ci el eb ul 

cvli le beb sa da da ma te beb ze.
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და, რომ სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 
309-ემ უხ ლის ახ ალი 79-ე–81-ე ნა წი ლე ბის მოქ მე დე ბა 
გავ რცელ დე ბა მხო ლოდ 2015 წლის 1 იან ვრი დან წარ-
მო შო ბილ სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ზე. მიგ ვაჩ-
ნია, რომ ას ეთი მიდ გო მა გარ კვე ულ წი ლად უთ ან აბ რო 
მდგო მა რე ობ აში აყ ენ ებს იმ კომ პა ნი ებს, რომ ლებ მაც 
თა ვის დრო ზე გა იჭ ირ ვეს და სა ბა კო სეს ხე ბის,კრე-
დი ტე ბი სა თუ სხვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღ ებ ის ხარ ჯზე 
მო ახ ერ ხეს ობი ექ ტე ბის დას რუ ლე ბა - რე ალ იზ ება. 
შე დე გად,  ის ინი ფაქ ტობ რი ვად  და იბ ეგ რნენ და მა ტე-
ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დე ბით, ხო ლო ის ინი, 
ვინც ეს არ გა აკ ეთა-პრაქ ტი კუ ლად შე ღა ვა თი ან პი-
რო ბებ ში აღ მოჩ ნდნენ და თა ვი სუფ ლდე ბი ან დღგ-ის 
გა და სა ხა დი სა გან.

კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და მას შტა ბუ რი ცვლი-
ლე ბა შე ვი და და ბეგ ვრის და ად მი ნის ტრი რე ბის მა რე-
გუ ლი რე ბელ ნორ მებ ში2015 წლის 1 მა ის ის N3581-IIს 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით,,სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ” -მას შტა-
ბუ რი  ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და სა ქარ თვე ლოს სა გა და-
სა ხა დო კო დექ სის მოქ მე დი რე დაქ ცი ით  დად გე ნილ 
და ბეგ ვრის და ად მი ნის ტრი რე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ 
ნორ მებ ში.და ბეგ ვრია და ად მი ნის ტრი რე ბის მა რე გუ-
ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი ახ ალი რე დაქ ცი ით მნიშ ვნე ლოვ-
ნდ დახ ვე წა, გას წორ და ზო გი ერ თი ორ აზ რო ვა ნი და 
ბუნ დო ვა ნი დე ბუ ლე ბა,აღ მო იფხვრა ბევ რი ტექ ნი კუ რი 
და რე დაქ ცი ული ხა სი ათ ის უზ უს ტო ბა,გან ხორ ცი ელ-
და სხვა დას ხვა სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვებ-
ზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფი ნან სუ რი სან ქცი ებ ის ლი ბე-
რა ლი ზა ცია, მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ სუ ბუქ და ცალ კე ული 
კა ტე გო რი ის გა დამ ხდელ თა სა გა და სა ხა დო ტვირ თი.

გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბის თა ნახ მად, რო-
გორც  სა სა მარ თლოს, ისე და ვის გან მხილ ვე ლი 
ორ გა ნოს მი ერ, და ვის გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის 
სა სარ გებ ლოდ დას რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში,სა გა და-
სა ხა დო კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ხან დაზ მუ-
ლო ბის ვა დე ბი არ გა მო იყ ენ ება.ანუ, ერ თის მხრივ, 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს ექ ნე ბა და რიცხუ ლი თან ხის 
შემ ცი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, ხო ლო მე ორ ეს მხრივ კი, 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს გა დამ ხდე ლი სათ ვის ხან დაზ-
მულ პე რი ოდ ზე,ბი უჯ ეტ ის სა სარ გებ ლოდ თან ხის 
და რიცხვის შე საძ ლებ ლო ბა არც აქ ვს და არც მო მა-
ვალ ში ექ ნე ბა.

,,ალ ტერ ნა ტი ული აუდ იტ ის” პრო ექ ტის გა უქ მე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე, გა უქ მდა ამ პრო ექ ტთან უშუ ალ ოდ 
და კავ ში რე ბუ ლი ის ნორ მე ბი, რომ ლებ საც ით ვა ლის წი-
ნებ და:სსკ-ის მე-8 მუხ ლის მე-5 ნა წი ლის ,,ა” ქვე პუნ-
ქტი, 39-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის ,,კ” ქვე პუნ ქტი, 48-ე 
მუხ ლის მე-3 ნა წი ლი,  61-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის ,,ა1” 
პუნ ქტი, 269 მუხ ლის მე-51 ნა წი ლი და 271 მუხ ლის 
პირ ვე ლი და მე-2 ნა წი ლე ბი. 

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მოქ მე დი რე დაქ ცი იდ ან 
53-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის ამ ოღ ება გა ნა პი რო ბა იმ 
გა რე მო ებ ამ, რომ პირს არ უნ და ჰქონ დეს ვალ დე ბუ-
ლე ბა, გა და სა ხა დი გა და იხ ად ოს აღ რიცხვის ად გი ლის 
მი ხედ ვით. შე სა ბა მი სად, პირს არ ექ ნე ბა ვალ დე ბუ ლე-
ბა სა გა დას და ხა დო და ვა ლე ბა ში მი უთ ით ოს ტე რი ტო-

რი ული ერ თე ულ ის გან საზღვრუ ლი სა ხა ზი ნო კო დი 
და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის რე გი ონ ული ცენ ტრი.

ახ ალი რე დაქ ცი ით ჩა მო ყა ლიბ და სა გად სა ხა დო 
კო დექ სის 63-ე მუხ ლი (ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან-
ხის დაბ რუ ნე ბა), რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც არ სე ბი თად 
იც ვლე ბა ზედ მე ტად გა დახ დი ლი გა და სა ხა დის ან/და 
სან ქცი ის თან ხე ბის  დაბ რუ ნე ბის ვა დე ბი. სა გა და სა-
ხა დო კო დექ სით დად გე ნი ლი იყო ზედ მე ტად გა დახ-
დი ლი დღგ-ის თან ხე ბის დაბ რუ ნე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი 
ვა დე ბი, კერ ძოდ: თუ ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხის 
წარ მოქ მნის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენ და ექ სპორ ტი, 
ან ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ებ ის იმ პორ ტი/შე ძე ნა/-გა დამ-
ხდე ლი ზედ მე ტად გა დახ დილ თან ხას იბ რუ ნებს ერ თი 
თვის ვა და ში.  სხვა შემ თხვე ვებ ში ეს შე საძ ლე ბე ლია 
მხო ლოდ 90 დღის ვა და ში. წარ მოდ გე ნი ლი ცვლი ლე-
ბის შე სა ბა მი სად კი, ყვე ლა სა ხის ზედ მე ტად გა დახ-
დი ლი თან ხა (მოთხოვ ნის შემ თხვე ვა ში), გა დამ ხდელს 
და უბ რუნ დე ბა ერ თი თვის ვა და ში.  

ას ევე არ სე ბი თად შე იც ვა ლა ზედ მე ტად გა დახ დი-
ლი გა და სა ხა დის ან/და სან ქცი ის თან ხე ბის მო მა ვალ 
გა და სა ხა დებ ში ჩათ ვლი სა და გა და სა ხა დის ერ თი სა-
ხი დან მე ორ ეში გა და ტა ნის პი რო ბე ბი. სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სის 63-ე მუხ ლს ახ ალი რე დაქ ცი იდ ან გა მომ-
დი ნა რე, ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხე ბით ავ ტო მა-
ტუ რად გან ხორ ცი ელ დე ბა მო მა ვა ლი სა გა და სა ხა დო 
და ვა ლი ან ებ ის და ფარ ვა და პირს აღ არ დას ჭირ დე ბა 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო სათ ვის მი მარ თვა აღ ნიშ ნუ-
ლი ოპ ერ აცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის მოთხოვ ნით. უნ და 
აღ ვნიშ ნოთ,  რომ ეს ყვე ლა ფე რი ამ ოქ მედ დე ბა 2015 
წლის 1 დე კემ ბრი დან. ღი ად უნ და ით ქვას იმ ის შე-
სა ხებ, რომ აღ ნიშ ნულ ნა წილ ში სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოქ მე დი რე დაქ ცი ის 
შე სა ბა მი სი რე გუ ლა ცი ით არ სე ბუ ლი სამ თვი ანი ვა და 
გა დამ ხდე ლებს გარ კვე ულ პრობ ლე მებ სა და დის კომ-
ფორ ტსუქ მნი და და კვლა ვაც უქ მნის.

უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვანდ მიგ ვაჩ ნია სსკ-ის 81-ე 
მუხ ლში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბა, რომ ლის 
თა ნახ მად,  საცხოვ რე ბე ლი ფარ თის იურ იდი ულ და 
ფი ზი კურ პი რებ ზე საცხოვ რე ბე ლი მიზ ნით გა ქი რა-
ვე ბის შემ თხვე ვა ში, შე მო სავ ლის და ბეგ ვრა ნაც ვლად 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 20%-ისა - 5%-მდე მცირ დე ბა. 
ან ალ ოგი ურ ად ვე 5%-მდე შემ ცირ და ფი ზი კუ რი პი-
რის მი ერ საცხოვ რე ბე ლი ბი ნის (სახ ლი) და მას ზე 
და მაგ რე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თის, აგ რეთ ვე ავ ტო სატ-
რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ებ ის მი წო დე ბით მი ღე ბუ ლი 
ნა მა ტი შე მო სავ ლის და ბეგ ვრა.

 აღ ნიშ ნუ ლი შე მო სავ ლე ბის და ბეგ ვრის ად მი ნის-
ტრი რე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ებ ის თვი საც საკ მა ოდ 
რთულ სა კითხს წარ მო ად გენ და. გან სა კუთ რე ბით  ეს 
ეხ ება ფი ზი კურ პი რებ ზე საცხოვ რებ ლად გა და ცე მუ-
ლი  ფარ თე ბის გა ქი რა ვე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ-
ლე ბის და ბეგ ვრას. ახ ლა, რო ცა აღ ნიშ ნუ ლი შე მო სავ-
ლე ბის და ბეგ ვრის გა ნაკ ვე თი პრაქ ტი კუ ლად4-ჯერ 
შემ ცირ და, ვფიქ რობთ,ამ შე მო სავ ლე ბის მიმ ღე ბი 
პი რე ბი აღ არ შე ეც დე ბი ან მათ და მალ ვას და შე სა ბა მი-
სად,  ბი უჯ ეტ ში უფ რო მე ტი შე მო სა ვა ლი შე ვა.

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მე-100  მუხ ლის მე-4 
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ნა წი ლის შე სა ბა მი სად და ზუს ტდა, რომ გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდელ თან გა ფორ მე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო შე თან-
ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე, გა და სა ხა დე ბის ან/და სან ქცი ებ-
ის შემ ცი რე ბის შე დე გად, სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ-
ის ჩა მო წე რით მი ღე ბულ სარ გე ბელ თან ერ თად, სსკ-ის 
269-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის (კე თილ სინ დი სი ერი 
გა დამ ხდე ლის სან ქცი ის აგ ან გან თა ვი სუფ ლე ბა) თა-
ნახ მად მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლიც არ აის ახ ება გა და სა-
ხა დის გა დამ ხდე ლის ერ თობ ლივ შე მო სა ვალ ში, რაც 
პრაქ ტი კუ ლად აქ ამ დე მოქ მე დი სა გა და სა ხა დო კო დექ-
სის ამ ნორ მის გარ კვე ულ ხარ ვეზს წარ მო ად გენ და.
აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ 
კა ნო ნის მე-2 მუხ ლის მე-6 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად,  ამ 
ნორ მის მოქ მე დე ბა უკ უქ ცე ვის ძა ლით გავ რცელ დე ბა 
2011 წლის 1 იან ვრი დან წარ მო შო ბილ სა მარ თლებ რივ 
ურ თი ერ თო ბებ ზე.

ახ ალი რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად,ამი ერ იდ ან ცა რა-
რე ზი დენ ტი სათ ვის გა დახ დი ლი როიალტი გა დახ დის 
წყა როს თან ნაც ვლად 10 პრო ცენ ტი ანი გა ნაკ ვე თი სა, 
5 პრო ცენ ტი ანი გა ნაკ ვე თით და იბ ეგ რე ბა (მუხ ლი 134, 
პუნ ქტი პირ ვე ლი, ქვე პუნ ქტი ,,ბ1”), ამ ას თან, შე ღა ვა-
თი ანი და ბეგ ვრის მქო ნე/ოფ შე რულ ქვე ყა ნა ში რე გის-
ტრი რე ბუ ლი პი რი სათ ვის გა დახ დილ როიალტთან მი-
მარ თე ბა ში შე ნარ ჩუნ და 15 პრო ცენ ტი ანი გა ნაკ ვე თი.

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 153-ე მუხ ლის (დეკ ლა-
რა ცი ის წარ დგე ნა) 31ნა წი ლის შე სა ბა მი სად,ფი ზი კურ-
პი რებს (გარ და სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის გან მხორ ცი-
ელ ებ ული ფი ზი კუ რი პი რი სა), რომ ლე ბიც მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბი დან არ ახ ორ ცი ელ ებ ენ გა მოქ ვით ვებს 
(გარ და დიპ ლო მა ტი ური სტა ტუ სის მქო ნე სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა-
ქე ებ ის ათ ვის გა დახ დი ლი ან აზღა ურ ებ ისა) უფ ლე ბა 
ეძ ლე ოდ ათ არ წა რედ გი ნათ სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის წლი ური დეკ ლა რა ცია. 
იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ  თან ხის გა დახ და გან-
ხორ ცი ელ დე ბა ერ თი ან სა ხა ზი ნო კოდ ზე, აღ რიცხვის 
მო წეს რი გე ბის მიზ ნით, ამი ერ იდ ან ყვე ლა პირს ექ ნე ბა 
წლი ური სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ის 
წარ დგე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა.

სსკ-ის 161-ე მუხ ლს და ემ ატა 21ნა წი ლი:
„21

.ამ მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის „ბ” ქვე პუნ ქტის მიზ-

ნი სათ ვის ამკ ოდ ექ სის მე-18 მუხ ლის მე-11 ნა წი ლის 

„ა” ქვე პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვა ში 

ით ვლე ბა, რომ პირ თა ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა 

გავ ლე ნას ახ დენს გა რი გე ბის შე დე გებ ზე, თუ არ სე-

ბობს ერთ-ერ თი შემ დე გი პი რო ბა:

       ა) გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის მი ერ დღგ-ით 

და სა ბეგ რი ოპ ერ აცი ის (გარ და გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 

ოპ ერ აცი ისა) გან ხორ ცი ელ ებ ის შე დე გად მი ღე ბუ ლი/

მი სა ღე ბი

სა კომ პენ სა ციო თან ხა მის მი ერ მი წო დე ბუ ლი 

სა ქონ ლის/გა წე ული მომ სა ხუ რე ბის სა ბაზ რო ფას ზე 

ნაკ ლე ბია. ამ ას თა ნა ვე, სა ქონ ლის ან/და მომ სა ხუ-

რე ბის მიმ ღებს აქ ვს დღგ-ის გან რო გორც ჩათ ვლის 

უფ ლე ბით, ისე ჩათ ვლის უფ ლე ბის გა რე შე გა თა ვი-

სუფ ლე ბუ ლი ბრუნ ვა;

 ბ) გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის მი ერ, ჩათ ვლის 

უფ ლე ბის გა რე შე გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ოპ ერ აცი ის 

გან ხორ ცი ელ ებ ის შე დე გად მი ღე ბუ ლი/მი სა ღე ბი სა-

კომ პენ სა ციო თან ხა მი წო დე ბუ ლი სა ქონ ლის/გა წე ული 

მომ სა ხუ რე ბის სა ბაზ რო ფას ზე ნაკ ლე ბია. ამ ას თა ნა ვე, 

სა ქონ ლის/მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელს აქ ვს დღგ-ის-

გან რო გორც ჩათ ვლის უფ ლე ბით,ისე ჩათ ვლის უფ-

ლე ბის გა რე შე გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ბრუნ ვა;

  გ) გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის მი ერ, და სა ბეგ რი 

ოპ ერ აცი ის (გარ და გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ოპ ერ აცი ისა) 

ან ჩათ ვლის უფ ლე ბის გა რე შე გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 

ოპ ერ აცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის შე დე გად მი ღე ბუ ლი/

მი სა ღე ბი სა კომ პენ სა ციო თან ხა მი წო დე ბუ ლი სა ქონ-

ლის/გა წე ული მომ სა ხუ რე ბის სა ბაზ რო ფას ზე მე ტია. 

ამ ას თა ნა ვე, სა ქონ ლის/მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელს 

აქ ვს დღგ-ის გან რო გორც ჩათ ვლის  უფ ლე ბით, ისე 

ჩათ ვლის უფ ლე ბის გა რე შე  გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 

ბრუნ ვა.”.

აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბით უფ რო მკა ფი ოდ გა ნი-
საზღვრა და დად გინ და იმ შემ თხვე ვე ბის ჩა მო ნათ-
ვა ლი, რო დე საც პირ თა ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა 
გავ ლე ნას ახ დენს გა რი გე ბის შე დე გებ ზე. ამ გვა რი გა-
რე მო ებ ის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში,  ურ თი ერ თდა მო კი-
დე ბულ პი რებს შო რის წარ მო ებ ული ოპ ერ აცი ის შე ფა-
სე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გან ხორ ცი ელ დე ბა 
სა ბაზ რო ფა სით დღგ-ის მიზ ნე ბი სათ ვის.

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 171-ემ უხ ლში (დეკ ლა რა-
ცი ის წარ დგე ნა და დღგ-ის გა დახ და) დღგ-ის გა დამ-
ხდელ თათ ვის მნიშ ვნე ლოვ ნად მარ ტივ დე ბა სა ქონ ლის 
დრო ებ ითი შე მო ტა ნი სა და უკ უდ აბ ეგ ვრის პრო ცე დუ-
რე ბი, კერ ძოდ:

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 171-ემ უხ ლში მე-2 ნა-
წი ლის ყო ფი ლი რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად სა ქონ ლის 
დრო ებ ით შე მო ტა ნის შემ თხვე ვა ში დღგ-ის  გა ან გა-
რი შე ბი სა და გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა ეკ ის რე ბო და 
სა ქონ ლის შე მომ ტან პირს (რო გორც  დღგ-ის გა-
დამ ხდე ლად რე გის ტრი რე ბულს, ისე დღგ-ის გა დამ-
ხდე ლად არ არ ეგ ის ტრი რე ბულს), ამ ნა წი ლის ახ ალი 
რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად კი:

,,ა) პირ მა, რო მე ლიც დღგ-ის გა დამ ხდე ლად რე-

გის ტრი რე ბუ ლი არ არ ის, და რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხა 

უნ და გა და იხ ად ოს არა უგ ვი ან ეს ყო ვე ლი თვის მომ-

დევ ნო თვის 15 რიცხვი სა, ხო ლო ბო ლო გა დახ და უნ და 

გა ნა ხორ ცი ელ ოს სა ქონ ლის დრო ებ ითი შე მო ტა ნის 

სა სა ქონ ლო ოპ ერ აცი ის დას რუ ლე ბის დღეს. დეკ ლა-

რან ტს უფ ლე ბა აქ ვს, მთე ლი გა და სახ დე ლი თან ხა 

ერ თდრო ულ ად გა და იხ ად ოს;

ბ) დღგ-ის გა დამ ხდე ლად რე გის ტრი რე ბულ პირს 

დღგ-ის და რიცხვის  ვალ დე ბუ ლე ბა არ ეკ ის რე ბა. 

ამ ას თა ნა ვე, ით ვლე ბა, რომ ამ სა ქო ნელ ზე მან გა ნა-

ხორ ცი ელა შე სა ბა მი სი ოდ ენ ობ ის დღგ-ის ჩათ ვლა.”

რი გორც ახ ალი რე დაქ ცი იდ ან ჩანს,სა ქონ ლის 
დრო ებ ითი შე მო ტა ნის შემ თხვე ვა ში, გრა ფი კის წარ-
დგე ნი სა და დღგ-ის თან ხის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბი-
სა გან თა ვი სუფ ლდე ბა დღგ-ის გა დამ ხდე ლად რე გის-
ტრი რე ბუ ლი პი რი და ით ვლე ბა, რომ ამ სა ქო ნელ ზე 
მან გა ნა ხორ ცი ელა შე სა ბა მი სი ოდ ენ ობ ის დღგ-ის  
ჩათ ვლა. 
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ამ ავე მუხ ლის მე-4 ნა წილ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბის 
შე სა ბა მი სად, დღგ-ის გა დამ ხდელ თათ ვის მნიშ ვნე-
ლოვ ნად გა მარ ტივ და სა ქო ნე ლის დრო ებ ით შე მო ტა-
ნი სა დადღგ-ით უკ უდ აბ ეგ ვრის შემ თხვე ვებ ში აქ ამ დე 
არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ები.  შე იც ვა ლა უკ უდ აბ ეგ ვრის 
წე სით და რიცხუ ლი დღგ-ის გა დახ დის წე სი, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც, ამი ერ იდ ან უკ უდ აბ ეგ ვრის წე სით და-
რიცხუ ლი დღგ-ის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა ეკ ის რე ბა 
პი რებს, რომ ლე ბიც დღგ-ის გა დამ ხდე ლე ბად არ არი ან 
რე გის ტრი რე ბულ ნი, ხო ლო დღგ-ის გა დამ ხდე ლად 
რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რი უკ უდ აბ ეგ ვრის დღგ-ის თან-
ხას ას ახ ავს შე სა ბა მი სი პე რი ოდ ის დღგ-ის დეკ ლა რა-
ცი აში - რო გორც დღგ-ის და რიცხვის , ას ევე დღგ-ის 
ჩათ ვლის ნა წილ შიც.

იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ დღგ-ის გა დამ ხდე-
ლად რე გის ტრი რე ბულ პირს,უკ უდ აბ ეგ ვრი სა და სა-
ქონ ლის დრო ებ ით შე მო ტა ნი სას, დღგ-ის გა დახ დის 
ვალ დე ბუ ლე ბა აღ არ გა აჩ ნი ათ, სსკ-ის 173-ე მუხ ლის 
(დღგ-ის ჩათ ვლა) მე-2 ნა წი ლი დან ამ ოღ ებ ული იქ ნა 
,,გ” და ,,დ” ქვე პუნ ქტე ბი, რომ ლე ბიც ად გენ და, რომ 
სა ქონ ლის დრო ებ ითი შე მო ტა ნი სა და უკ უდ აბ ეგ-
ვრი სას, დღგ-ის გა დახ დის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო-
კუ მენ ტი (სა გა და სა ხა დო და ვა ლე ბა) წარ მო ად გენ და 
რო გორც დღგ-ის ჩათ ვლის დო კუ მენ ტს.

დღგ-ის გა და სა ხად ში სა ქონ ლის დრო ებ ით შე-
მო ტა ნა სა  და უკ უდ აბ ეგ ვრას თან  და კავ ში რე ბუ ლი 
სსკ-ის 171-ე მუხ ლის მე-2 და მე-4 ნა წი ლე ბის ახ ალი 
რე გუ ლა ცი ები, სსკ-ის 173-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლი დან 
ამ ოღ ებ ული ,,გ” და ,,დ” ქვე პუნ ქტე ბი ზე მო თაღ ნიშ ნუ-
ლი ცვლი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით - ამ ოქ მედ დე ბა 
მ/წლის 1 ივ ლი სი დან. 

აღ ნიშ ნულ მა ცვლი ლე ბებ მა გა ნა პი რო ბა სსკ-ის 
174-ე (დღგ-ის ჩა სათ ვლე ლი თან ხა) და სსკ-ის 176-ე 
(უკ უდ აბ ეგ ვრა) მუხ ლე ბის შე სა ბა მის ნა წი ლებ ში კო-
რექ ტი ვე ბის შე ტა ნა. კერ ძოდ: 

სსკ-ის 174-ე მუხ ლის პირ ველ ნა წილს  და მა ტეა 
,,დ” ქვე პუნ ქტი:

„დ) დღგ-ის გა დამ ხდე ლად რე გის ტრი რე ბუ ლი პი-

რის მი ერ უკ უდ აბ ეგ ვრის შემ თხვე ვა ში და რიცხუ ლი 

და  დღგ-ის  დეკ ლა რა ცი აში  ას ახ ული  უკ უდ აბ ეგ ვრის 

დღგ-ის   თან ხა, რო მე ლიც იმ ავ დრო ულ ად ჩათ ვლის 

მი ღე ბის სა ფუძ ვე ლია.”

ამ ას თან სსკ-ის 176-ე მუხ ლის მე-4 ნა წი ლი ჩა მო-
ალ იბ და ახ ალი რე დაქ ცი ით:

„4. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე-

ბულ  შემ თხვე ვა ში:

ა) თუ სა გა და სა ხა დო აგ ენ ტი რე გის ტრი რე ბუ ლია 

დღგ-ის გა დამ ხდე ლად, და რიცხუ ლი უკ უდ აბ ეგ ვრის 

დღგ-ის თან ხა ექ ვემ დე ბა რე ბა შე სა ბა მი სი სა ან გა რი შო 

პე რი ოდ ის დღგ-ის დეკ ლა რა ცი აში ას ახ ვას;

ბ) თუ სა გა და სა ხა დო აგ ენ ტი რე გის ტრი რე ბუ ლი არ 

არ ის დღგ-ის გა დამ ხდე ლად, მის მი ერ სა გა და სა ხა დო 

ორ გა ნო ში ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნი სა და და რიცხუ-

ლი   გა და სა ხა დის ბი უჯ ეტ ში გა დახ დის წესს ად გენს 

სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრი.”

აღ ნიშ ნუ ლი კი გა ნა პი რო ბა იმ ან, რომ დღგ-ის უკ-
უდ აბ ეგ ვრა ში დღგ-ის გა დამ ხდე ლად რე გის ტრი რე ბუ-
ლი და დღგ-ის გა დამ ხდე ლად არ არ ეგ ის ტრი რე ბუ ლი 
პი რე ბი სათ ვის შე მო ღე ბუ ლია ახ ალი რე გუ ლა ცი ები. 
2015 წლის 1 ივ ლი სი დან დღგ-ის გა დამ ხდე ლად რე-
გის ტრი რე ბუ ლი პი რი ახ დენს უკ უდ აბ ეგ ვრით და-
რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხის ას ახ ვას შე სა ბა მი სი პე რი-
ოდ ის დღგ-ის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი აში (რო გორც 
და რიცხვის, ისე ჩათ ვლის ნა წილ ში), ხო ლო დღგ-ის 
გა დამ ხდე ლად არ არ ეგ ის ტრი რე ბუ ლი პი რი  ან გა რიშ-
გე ბას გა ნა ხორ ცი ელ ებს კვლა ვინ დე ბუ რად დღგ-ის 
უკ უდ აბ ეგ ვრის დეკ ლა რა ცი ის წარ დგე ნი სა და შე სა-
ბა მი სი  თან ხის გა დახ დის გზით. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ხაზ გა სას მე ლია ის გა რე მო ება, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ას ევე საგ რძნობ ლად 
გა ამ არ ტი ვებს დღგ-ის გა დამ ხდე ლე ბის სა გა და სა ხა-
დო ად მი ნის ტრი რე ბას თან  და კავ ში რე ბულ პრო ცე-
დუ რებს.

სსკ-ის 191-ე მუხ ლის პირ ველ ნა წი ლის ,,ა” ქვე-
პუნ ქტის ახ ალი რე დაქ ცით გას წორ და ტექ ნი კუ რი 
ხარ ვე ზი, და და ზუს ტდა, რომ აქ ცი ზის დეკ ლა რა-
ცი ის წარ დგე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა ეკ ის რე ბა აგ რეთ ვე 
იმ პი რებს, რომ ლე ბიც ახ ორ ცი ელ ებ ენ მო ბი ლურ ან 
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ფიქ სი რე ბულ ქსელ ში არ არ ეზ იდ ენ ტი ან რე ზი დენ ტი 
პი რი სა გან მი ღე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ზა რის დას რუ-
ლე ბის მომ სა ხუ რე ბას.

204-ე მუხ ლის (მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა-
ნაკ ვე თი) მე-3 ნა წი ლის ახ ალი რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად 
და მა ტე ბით დად გინ და: მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, მო სარ გებ-
ლის საქ მი ან ობა ლი ცენ ზი რე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა, თუ 
არა (მაგ. სა ხელ მწი ფო ტყის ფონ დით სპე ცი ალ ური 
და ნიშ ნუ ლე ბით სარ გებ ლო ბა, არ ექ ვემ დე ბა რე ბა ლი-
ცენ ზი რე ბას) - ერ თნა ირ ად და იბ ეგ რე ბა ქო ნე ბის (მი წის) 
გა და სა ხა დით  1 ჰექ ტარ ზე არა უმ ეტ ეს    3 ლა რი სა.

სსკ-ის 238-ე მუხ ლის (სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ-
ის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნოს მი ერ)  მე-8 - მე-11 ნა წი ლე ბი სა და 253-ე 
მუხ ლის (აღი არ ებ ული სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ ის 
და ფარ ვის წე სი) ახ ალი რე დაქ ცი ებ ით და ზუს ტდა, 
რომ სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ ის გა და ვა დე ბი სა და 
გა დახ დის წე სის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი ვრცელ-
დე ბა აღი არ ებ ულ სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ აზე.

272-ე მუხ ლში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბის 
შე სა ბა მი სად 2015 წლის 1 ივ ლი სი დან გა და სა ხა დის 
ვა და ში გა და უხ დე ლო ბი სათ ვის არ სე ბუ ლი სა ურ ავი 
0,06 პრო ცენ ტი დან, 0,05 პრო ცენ ტამ დე მცირ დე ბა, 
რაც მო მა ვალ ში საგ რძნო ბი შე ღა ვა თი იქ ნე ბა გა დამ-
ხდელ თათ ვის. ამ ას თან ყუ რად სა ღე ბია ის გა რე მო ება, 
რომ გა დამ ხდე ლებს 2013 წლის 1 იან ვრამ დე პე რი ოდ-
ზე სა ურ ავი კვლა ვინ დე ბუ რად 0,07 პრო ცენ ტი, ხო ლო 
2013 წლი დან 2015 წლის 1 ივ ლი სამ დე  -  კვლა ვინ დე-
ბუ რად  0,06 % და ერ იცხე ბათ.

მნიშ ვნე ლოვ ნად ლი ბე რა ლუ რი გახ და ჯა რი მა დღგ-
ის გა დამ ხდე ლად რე გის ტრა ცი ის გა რე შე საქ მი ან ობ ის-
ათ ვის  და იგი სსკ-ის 282-ე მუხ ლის პირ ველ ნა წი ლის 
ახ ალი რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად პრაქ ტი კუ ლად 3-ჯერ 
შემ ცირ და. სა გა და სა ხა დო კო დექ სის აღ ნიშ ნუ ლი 
ახ ალი ნორ მა დღგ-ის გა დამ ხდე ლად რე გის ტრა ცი-
ის გა რე შე საქ მი ან ობ ის ათ ვის პი რის  და ჯა რი მე ბას 
რე გის ტრა ცი ის გა რე შე საქ მი ან ობ ის პე რი ოდ ში გან-
ხორ ცი ელ ებ ული დღგ-ით და სა ბეგ რი ოპ ერ აცი ებ ის 
(გარ და გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ოპ ერ აცი ებ ისა) თან ხის 
15 პრო ცენ ტის ნაც ვლად, ამი ერ იდ ან, მხო ლოდ 5 პრო-
ცენ ტის ოდ ენ ობ ით და ჯა რი მე ბას ით ვა ლის წი ნებს.

ას ევ ემ ნიშ ვნე ლოვ ნად ლი ბე რა ლუ რი გახ და ჯა რი-
მე ბი, რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნებ და სსკ-ის 286-ე მუხ-
ლის (სა ქონ ლის დო კუ მენ ტე ბის გა რე შე ტრან სპორ ტი-
რე ბა ,რე ალ იზ აცია და აღ ურ იცხვე ლო ბა) სხვა დას ხვა 
ფი ნან სურ სან ქცი ებს.  კერ ძოდ:

აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის მე-4 ნა წი ლით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი ჯა რი მა - გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თან 
სა აღ რიცხვო დო კუ მენ ტა ცი აში აღ ურ იცხვე ლი და 
პირ ვე ლა დი სა გა და სა ხა დო დო კუ მენ ტის გა რე შე 
სა სა ქონ ლო-მა ტე რი ალ ური ფა სე ულ ობ ებ ის გა მოვ-
ლე ნი სათ ვის - გა მოვ ლე ნის მო მენ ტში იწ ვევ და პი რის 
100 პრო ცენ ტით და ჯა რი მე ბას, რაც  შემ ცირ და 50 
პრო ცენ ტამ დე,   ხო ლო ამ ავე მუხ ლის მე-9 ნა წი ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ჯა რი მა, რო ცა სა სა ქონ ლო-მა ტე-
რი ალ ური ფა სე ულ ობ ებ ის და ნაკ ლი სი სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნოს მი ერ ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გად გა მოვ-

ლინ და და რო მე ლიც იწ ვევ და პი რის და ჯა რი მე ბას აღ-
ნიშ ნუ ლი სა სა ქონ ლო-მა ტე რი ალ ური ფა სე ულ ობ ებ ის 
სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის 50 პრო ცენ ტის ოდ ენ ობ ით 
- ახ ალი რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად 10 პრო ცენ ტამ დე 
შემ ცირ და. (ყო ფი ლი ხე ლი სუფ ლე ბის პე რი ოდ ში ეს 
ჯა რი მე ბი კა ტას ტრო ფულ სი დი დეს აღ წევ და-ზედ-
მე ტო ბის გა მოვ ლე ნის შემ თხვე ვა ში 500%-ს, ხო ლო 
და ნაკ ლი სის -100 %-ს ით ვა ლის წი ნებ და, რო მელ თა 
გა მო ყე ნე ბამ ბევ რი გა დამ ხდე ლი გა კოტ რე ბამ დეც 
კი მი იყ ვა ნა).

სსკ-ის  309 მუხ ლში (გარ და მა ვა ლი დე ბუ ლე ბე ბი) 
და მა ტე ბით შე ტა ნი ლი 83-ე ნა წი ლით მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
შე ღა ვა თე ბი და უწ ეს დათ იმ პი რებს, რომ ლე ბიც ფლო-
ბენ სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო რი აზე 2015 წლის 
1 აპ რი ლამ დე შე მოყ ვა ნილ მე ქა ნი კურ სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ებ ებს.  კერ ძოდ:

„82. სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო რი აზე 2015 

წლის 1 მა ის ამ დე შე მოყ ვა ნი ლი მე ქა ნი კუ რი სატ რან-

სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის მფლო ბე ლი თა ვი სუფ ლდე ბა აღ-

ნიშ ნულ სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ აზე სა გა და სა ხა დო 

კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ ვა და ში გა და სა ხა დის გა-

და სახ დე ლი თან ხის გა და უხ დე ლო ბი სათ ვის, სა ქონ ლის 

წარ დგე ნის/ზო გა დი დეკ ლა რი რე ბის/დეკ ლა რი რე ბის 

ვა დის ან სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის გა მოცხა დე-

ბის ვა დის დარ ღვე ვი სათ ვის, სა სა ქონ ლო ოპ ერ აცი ის 

პი რო ბე ბის დარ ღვე ვი სათ ვის ამ კო დექ სის 272-ე მუხ-

ლი თა და 289-ე მუხ ლის პირ ვე ლი, მე-17 და მე-18 ნა წი-

ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა გან, 

თუ იგი 2015 წლის 1 სექ ტემ ბრამ დე უზ რუნ ველ ყოფს 

ამ მე ქა ნი კუ რი სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის წარ დგე-

ნა სა და გა ფორ მე ბას.”

ამ ას თან ამ ავე მუხ ლის 83-ენ აწ ილი ად გენს, რომ: 
,,83. ამ მუხ ლის 82-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე-

ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბა არ 

ვრცელ დე ბა იმ პირ ზე, რომ ლის მი მართ სა გა და სა-

ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი 

სა გა და სა ხა დო სან ქცი ები ამ ავე მუხ ლის 82-ე ნა წი ლის 

ამ ოქ მე დე ბამ დე აღ სრულ და.”

აღ ნიშ ნუ ლი და მა ტე ბე ბის შე დე გად, ულ მობ ლად 
დას ჯი ლე ბი რჩე ბი ან ის პი რე ბი, რომ ლებ მაც თა ვის 
დრო ზე გა იჭ ირ ვეს და რა ღაც სა შუ ალ ებ ებ ის მო ძი ებ ის 
გზით მო ახ ერ ხეს და კის რე ბუ ლი ჯა რი მე ბის გა დახ და. 
ის ინი კი, ვინც უპ ას უხ ის მგებ ლოდ მო ეკ იდ ნენ აღ ნიშ-
ნულ საქ მეს - შე ღა ვა თი ან პი რო ბებ ში აღ მოჩ ნდნენ.

სუ ლი კო ფუტ კა რა ძე

 ბიზ ნე სის მარ თვის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, 
ჟურ ნალ ,,ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბის” 

სა მეც ნი ერო საბ ჭოს წევ რი

მირ ზა ფუტ კა რა ძე

ბა თუ მის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტი

ლე ლა გურ გე ნა ძე

ბა თუ მის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის დოქ ტრან ტი
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nato bebiaSvili

ekonomikis akademiuri 

doqtori,

stu aso ci re bu li pro fe so ri

 warmoebis danaxarjTa klasifikacia saSualebas 

iZleva gamovlindes danaxarjTa obieqturad arse-

buli dajgufebebi. xarjebis formirebis procesebi 

da maT calkeul nawilebs Soris urTierTqmedeba. 

klasifikaciis gareSe SeuZlebelia sawarmos dana-

xarjTa marTvis amocanaTa amoxsna. xarjTa klasifi-

kacia marTvis miznebisTvis unda pasuxobdes mTavar 

amocanas _ unda Seicavdes sakmaris raodenobis kla-

sifikaciisTvis saWiro danaxarjTa Semadgenlobis 

niSnebs, raTa SesaZlebeli gaxdes xarjTa marTva 

sxvadasxva aspeqtebSi. (ix. cxrili 1)

danaxarjTa klasifikacia

cxrili 1. danaxarjTa klasifikacia ZiriTad niSnebis mixedviT.

klasifikaciis niSani 

(danaxarjTa jgufebi)
klasifikaciis elementebi SeniSvnebi

danaxarjTa saxeobebis 

mixedviT.

• ekonomikur elementebis mixedviT (danaxar-

jTa erTnairi saxeobebi)

• sakalkulacio statiebis mixedviT (danaxar-

jTa mizani, daniSnuleba)

ekonomikuri elementebis 

mixedviT

• materialuri danaxarjebi (gamoklebuli 

dabrunebadi narCenebis Rirebuleba)

• danaxarjebi Sromis anazRaurebaze

• gadaricxvebi socialuri saWiroebebisaTvis

• ZiriTadi fondebis amortizacia

• sxva danaxarjebi

elementi – danaxarj-

Ta erTgvarovani saxe-

oba damoukideblad 

misi daniSnulebisa.

sakalkulacio statiebis 

mixedviT

• nedleuli da masalebi

• dabrunebadi narCenebi (gamokleba)

• Sesasyidi nawarmi, naxevarfabrikatebi, mom-

saxureba, da sawarmoo xasiaTis samuSaoebi

• sawvavi da energia teqnologiur miznebisT-

vis

• sawarmos muSebis ZiriTadi xelfasi

• sawarmos muSebis damatebiTi xelfasi

• sawarmos muSebisTvis gadaricxvebi social-

uri saWiroebebisaTvis

• danaxarjebi warmoebis momzadebisa da aT-

visebisaTvis

• saerTo-sawarmo danaxarjebi

• saerTo-sameurneo danaxarjebi

• danakargebi wunisagan

• sxva sawarmoo danaxarjebi

• komerciuli danaxarjebi

statia gviCvenebs 

sawarmoo danaxarjTa 

mizans

warmoebis ekonomika
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warmoebis obieqtze 

damokidebulebiT

• cvladi

• pirobiTad-mudmivi

proporciuli. pro-

gresuli. degresiuli 

_ ar an mcired aris 

damokidebuli warmoe-

bis moculobaze.

TviTRirebulebaSi CarT-

vis xerxi

• pirdapiri

• arapirdapiri

pirdapir miekuTvneba 

produqciis TviTRire-

bulebas.

TviTRirebulebas 

miekuTvneba romelime 

bazis (mag. pirdapiri 

xarjebis) proporci-

ulad.

danaxarjTa Semadgenlo-

baze damokidebulebiT

• martivi (erTelementiani)

• kompleqsuri (rTuli)

Sedgebian danaxarjTa 

erTi elementisagan.

Sedgebian danaxarjTa 

ramdenime elementisa-

gan.

teqnikur-ekonomikuri 

Sinaarsi

• ZiriTadi

• zednadebi

danaxarjebi warmoe-

bis momsaxurebaze da 

marTvaze

warmoebis procesTan 

damokidebuleba

• Sromis sagnebi

• Sromis saSualebebi

• cocxali Sroma

saxsrebis brunvis sferoe-

bis mixedviT

• warmoebis sferos danaxarjebi

• mimoqcevis sferos danaxarjebi

sawarmoo danaxarjebi

mimoqcevis xarjebi

warmoqmnis periodulo-

baze damokidebulebiT

• erTjeradi danaxarjebi

• mimdinare danaxarjebi

• perioduli danaxarjebi

danaxarjebi, romlebic 

ganpirobebulia saan-

gariSgebo periodiT 

(Tve, kvartali)

normirebis mixedviT mocva
• normirebadi

• aranormirebadi

mocva dagegmvis mixedviT
• dagegmili

• daugegmavi

danaxarjebis limitireba
• limitirebuli

• ara limitirebuli

produqciis mzaobis 

xarisxi

• danaxarjebi mza produqciaze

• danaxarjebi daumTavrebel warmoebaSi

marTvis obieqti

• danaxarjebis warmoqmnis adgili

• danaxarjTa centrebi

• pasuxismgeblobis centrebi danaxarjTa 

sidideze

sawarmos saqmianobaze 

damokidebuleba

• damokidebuli danaxarjebi

• damoukidebeli danaxarjebi

normativebiT, romle-

bic kanonmdeblobiTaa 

dadgenili

warmoebis ekonomika
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miznobrivi mimarTuleba

• danaxarjebi warmoebis momzadebasa da aT-

visebaze

• sawarmoo procesTan uSualod dakavSire-

buli

• warmoebis teqnologiis gaumjobesebasTan 

dakavSirebuli danaxarjebi

• warmoebis organizaciasTan da marTvasTan 

dakavSirebuli danaxarjebi saamqros doneze

• warmoebis organizaciasTan da marTvasTan 

dakavSirebuli danaxarjebi sawarmos doneze

• danaxarjebi dakavSirebuli danakargebTan, 

romlebic gamowveulia sawarmoo mizezebiT 

mocdenisgan

• danaxarjebi kadrebis momzadebaze da kvali-

fikaciis amaRlebaze

• danaxarjebi xarisxze.

danaxarjebis Sesaxeb informaciis mravalmxrivi gamoyenebis gamo warmoebis marTvaSi, danaxarjebis 

klasifikacia ar amoiwureba mxolod cxrilSi moyvanili niSnebis mixedviT dajgufebebiT. analizis 

miznebisTvis danaxarjebs yofen droiTi periodebis mixedviT: wina periodis, mimdinare periodis 

da momavali periodis; agreTve danaxarjTa matarebelTa mimarT damokidebulebiT: danaxarjebi 

konkretul nakeTobaze, nakeTobaTa, samuSaoebis, momsaxurebis calkeul jgufze da danaxarjebi, 

romlebic ganekuTvnebian yvela samuSaos da momsaxurebas.

mmarTvelobiTi aRricxvis miznebisTvis mizanSewonilia danaxarjebis Semdegi klasifikaciis 

gamoyeneba:

cxrili 2. danaxarjebis klasifikacia (amerikis firmaTa magaliTze)                         

danaxarjebis aRricxvis mimarTuleba danaxarjebis klasifikaciis meTodi.

I. danaxarjebi produqciis maragebis Rirebuleb-

is gansazRvrisTvis

danaxarjebi saangariSo periodSi da produqciis 

TviTRirebuleba.

danaxarjebis Semadgenlebi produqciis warmoebaze.

SekveTis da procesis kalkulacia.

II. danaxarjebi warmoebaze, romelTa mixedviTac 

iReben gadawyvetilebebs. 

danaxarjebis dinamika. 

momavali periodis danaxarjebi. daubrunebadi da-

naxarjebi. miwerili danaxarjebi (warmoiqmnebian 

moqmedebis alternatiuli kursis miRebis Sedegad). 

zRvruli (marJinaluri) danaxarjebi da namati (ink-

rementuli) danaxarjebi.

III. danaxarjebi, romelTa monacemebis mixedviT 

xorcieldeba kontroli da regulireba

regulirebadi da araregulirebadi danaxarjebi.

danaxarjebis dinamika.

CLASSIFICATION OF COSTS

Nato Bebiashvili 
Academic doctor in Economics

Associated Professor, GTU
SUMMARY

The article discusses in detail classifi cation of costs. Elements of classifi cation and basic features of costs classi-
fi cation are given in tabular form. Also, in the article is given a table version of the classifi cation of expenses adopted 
by US fi rms. This version of the classifi cation of costs can be used for the organization management accounting in 
enterprises.

warmoebis ekonomika
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თუმ ცა, აქ ვს კი სა ზო გა დო ებ ას იმ ის გა რან ტია, რომ 
მა თი სახ სრე ბი იხ არ ჯე ბა რა ცი ონ ალ ურ ად, მიზ ნობ-
რი ვად, ეფ ექ ტი ან ად და კა ნო ნი ერ ად?

სა ხელ მწი ფო მარ თვის გან ვი თა რე ბის ის ტო რია 
მოწ მობს, რომ სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბის ეფ ექ ტუ რი 
ხარ ჯვი სა და შე დე გე ბის კარ დი ნა ლუ რი  ამ აღ ლე ბის 
მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში თა ნა მედ რო ვე მე-
ნეჯ მენ ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბით და ამ სის ტე მის ერთ-ერთ 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან კომ პო ნენ ტად  ით ვლე ბა ში და 
კონ ტრო ლი და ში და აუდ იტი.

სწო რედ, სა ხელ მწი ფოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა 
და სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის დამ კვიდ რე ბის თა ნა-
მედ რო ვე ეტ აპ ზე გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას 
იძ ენს სა ფი ნან სო-ეკ ონ ომ იკ ური კონ ტრო ლის თა ნა-
მედ რო ვე ფორ მე ბი სა და მიდ გო მე ბის შე მუ შა ვე ბა, 
სრულ ყო ფა და მა თი პრაქ ტი კა ში დამ კვიდ რე ბა.

ში და აუდ იტ მა და ში და კონ ტრო ლის სის ტე მამ, 
რო გორც სა ხელ მწი ფო მარ თვის ორ გა ნო ებ ის აუც ილ-
ებ ელ მა ატ რი ბუტ მა და გა ნუ ყო ფელ მა ნა წილ მა, ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა და იწყო ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში XX 
სა უკ უნ ის მე ორე ნა ხევ რი დან, თუმ ცა  პირ ვე ლი ში და 
აუდ იტ ორ ები გა მოჩ ნდნენ გა ცი ლე ბით ად რე 19 სა უკ-
უნ ის ბო ლოს მსხვილ კომ პა ნი ებ ში, რო მელ თა ბიზ ნე სი 
ხა სი ათ დე ბო და თაღ ლი თო ბის, სახ სრე ბის ბო რო ტად 
გა მო ყე ნე ბი სა და გაფ ლან გვის ყვე ლა ზე მა ღა ლი რის-
კე ბით იმ პე რი ოდ ში  ში და აუდ იტ ორ ებს უწ ოდ ებ დნენ 
,,გას ვლით აუდ იტ ორ ებს” და მათ მთა ვარ ამ ოც ან ას 

საწყის ეტ აპ ზე წარ მო ად გენ და აქ ტი ვე ბის დაც ვა და 
თაღ ლი თო ბის გა მოვ ლე ნა.

ში და კონ ტრო ლი სა და ში და აუდ იტ ის გან ვი თა რე-
ბის გარ დამ ტე ხი ეტ აპი და იწყო სა ომ არ პე რი ოდ ში, 
1941 წელს, რო დე საც მოხ და ორი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
მოვ ლე ნა:
 ფუნ და მენ ტუ რი ნაშ რო მის  - ვიქ ტორ ბრინ კის 

წიგ ნის ,,ში და აუდ იტ ის” გა მოქ ვეყ ნე ბა და 

 ში და ად იტ ორ თა ინ სტი ტუ ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბა 

(IIA Institute of Internal Auditors);  

ში და ად იტ ორ თა ინ სტი ტუ ტი, არ ის პრო ფე სი ონ ალ-
თა ას ოცი აცია, რო მე ლიც მუ შა ობს, რო გორც სა ჯა რო, 
ისე კერ ძო სექ ტორ ში. მა ლე ვე ამ ორ გა ნი ზა ცი ამ და-
იწყო ში და აუდ იტ ორ თა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე-
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და დღეს-დღე ობ ით ეს ინ სტი ტუ ტი 
აერ თი ან ებს 165-ზე მე ტი ქვეყ ნი დან 120 ათ ას ზე მეტ 
ში და აუდ იტ ორს.

სწო რედ ამ პე რი ოდ ის ათ ვის იწყე ბა და მო კი დე-
ბუ ლე ბის შეც ვლა ში და აუდ იტ ორ ებ ის მი მართ,  მათ 
შე უძ ლი ათ სა ჭი რო კონ სულ ტა ცი ებ ის გა წე ვა სა ხელ-
მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბი სათ ვის 
და სპე ცი ალ ის ტე ბი სათ ვის. 

მომ დევ ნო ნა ბი ჯი ში და კონ ტრო ლი სა და ში და 
აუდ იტ ის გან ვი თა რე ბის ის ტო რი აში კვლავ და კავ-
ში რე ბუ ლია ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ თან. 
უცხო ელი ექ სპერ ტე ბის დი დი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ 
რე ვო ლუ ცი ური გარ და ტე ხა სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის რის კე ბის მარ თვის  სფე რო ში გა მო იწ ვია 

Si da fi nan su ri kon tro li, ris ke bis 
mar Tva da Si da aud iti sa qar Tve los 

sa ja ro mmar Tve lo ba Si

  ir ma ge lan tia-ax vle di ani 

so xu mis sa xel mwi fo 

un iv er si te tis ek on om ik isa

da biz ne sis fa kul te tis 

doq to ran ti

 ,,ar Se ve gu oT ar af ris 

ke Te bis po li ti kas“

XXI - sa uk un is erT-erT mniS vne lo van ga mow ve vas qar Tu li 

sa xel mwi fo saT vis war mo ad gens sa ja ro re sur se bis ef eq ti ani 

gan kar gva - mxo lod Zli eri da qme di Ti fi nan su ri kon tro liT 

ar is Se saZ le be li sa xel mwi fo eb ri vi mowyo bis srul yo fa, 

so ci al uri sta bi lu ro ba, ek on om ik uri us af rTxo eba da rac 

mTa va ria, mo qa la qe Ta ke Til dRe oba.

ga da sa xa dis ga dam xde le bi un da iy vnen dar wmu ne bul ni, rom 

ma Ti sax sre bi ix ar je ba ra ci on al ur ad, miz nob ri vad da ef eq-

ti an ad. mniS vne lo va nia sa xel mwi fom mo ip ov os sa zo ga do eb is 

ndo ba, ro gorc Zli eri, sta bi lu ri da mdgra di sa xel mwi fos 

ga nu yo fe li el em en ti.

finansebi, riskebi, auditi
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ტრედ ვე ის კო მი სი ის სპონ სორ ორ გა ნი ზა ცი ათა კო მი-
ტე ტის (COSO1 – The Comitee of Sponsoring Organiza-

tions of the Tredway Comission)  მი ერ 1992 წელს აშშ-ში 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ მა 4 ტო მე ულ მა ან გა რიშ მა სა ხელ წო-
დე ბით ,,ში და კონ ტრო ლი -კოპ ლექ სუ რი მიდ გო მა” 

(Internal Control – Integrated Framework). აღ ნიშ ნულ 
 დო კუ მენ ტში პირ ვე ლად გაჩ ნდა  გან საზღვრე ბა ,,ში
და კონ ტრო ლი”  სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის, 
ამ ას თან, ში და კონ ტრო ლის ერთ-ერთ მთა ვარ ელ ემ-
ენ ტად და სა ხე ლე ბულ იქ ნა რის კე ბის შე ფა სე ბა, რაც 
და კავ ში რე ბუ ლი იყო და წე სე ბუ ლე ბის სტრა ტე გი ულ 
და ოპ ერ აცი ულ ამ ოც ან ებ თან. ავ ტორ თა აზ რით, 
რის კე ბის მარ თვა არ უნ და იყ ოს და კავ ში რე ბუ ლი 
ერ თჯე რად ღო ნის ძი ებ ებ თან, არ ამ ედ ეს უნ და იყ ოს 
გა ნუწყვე ტე ლი და შე სის ხლხორ ცე ბუ ლი პრო ცე სი 
და წე სე ბუ ლე ბის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით.

ამ რი გად, XX სა უკ უნ ის ბო ლო სათ ვის COSO-ს იდე-
ებ მა სწრა ფი გავ რცე ლე ბა ჰპო ვა

სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და თით ქმის ყვე-
ლა გან ვი თა რე ბულ მა ქვე ყა ნამ გა იზი არა აშშ-ს მა-
გა ლი თი და სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში შექ მნა ში და 
აუდ იტ ის ერ თე ული.

სა ყუ რადღე ბოა, რომ COSO არ შე ჩე რე ბუ ლა მიღ-
წე ულ ზე და 2004 წლის სექ ტემ ბერ ში გა მო აქ ვეყ ნა 
ახ ალი დო კუ მენ ტი სა ხელ წო დე ბით ,,რის კის მარ თვა 

და წე სე ბუ ლე ბის მაშ ტა ბით-კომ პლექ სუ რი მიდ გო მა” 

(,,Enterprise Risk Management-Integrated Framework”), 

სა დაც ში და კონ ტრო ლი გა ნი ხი ლა, რო გორც რის კის 
მარ თვის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი, რო მე ლიც უნ და გან-
ხორ ცი ელ დეს ნე ბის მი ერ და წე სე ბუ ლე ბა ში.

COSO-ს ახ ალი ან გა რი შის თა ნახ მად რის კი გა ნი ხი-
ლე ბა  არა მხო ლოდ რო გორც საფ რთხე, არ ამ ედ რო-
გორც ახ ალი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ორ გა ნი ზა ცი ის ათ ვის.

ამ ას თან ერ თად, სა ჯა რო სექ ტორ ში რის კე ბის 
მარ თვის პრაქ ტი კა ში და ნერ გვა სა და გან ვი თა რე ბას 
მნიშ ვნე ლოვ ნად ხე ლი შე უწყო ში და კონ ტრო ლის სა-
ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მი ღე ბამ, რი თაც ხა ზი 
გა ეს ვა გა რე მო ებ ას, რომ მთა ვა რი მი ზა ნი ში და კონ-
ტრო ლის სის ტე მის შექ მნი სას არ ის ორ გა ნი ზა ცი აში 
ქმე დი თი რის კე ბის მარ თვის სის ტე მის და ნერ გვა.

თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე ნე ბის მი ერი სა ჯა რო და წე-
სე ბუ ლე ბის თუ კერ ძო სა წარ მოს საქ მი ან ობა და კავ-
ში რე ბუ ლია ცნე ბას თან - ,,რის კი”.

მაგ.: ბან კი, რო მელ შიც გან თავ სე ბუ ლია ჩვე ნი 
ფუ ლა დი სახ სრე ბი, შე იძ ლე ბა გა კოტ რდეს, საქ მი ანი 
პარ ტნი ორი, რო მელ თა ნაც გვაქ ვს გა რი გე ბა შე იძ ლე-
ბა აღ მოჩ ნდეს თაღ ლი თი  და არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერი, 
თა ნამ შრო მე ლი, რო მელ საც მი ვი ღებთ სამ სა ხურ ში 

1  COSO - ტრედვეის კომისიის სპონსორ ორგანიზაციათა 
კომიტეტი - არის  კეთილნებაზე დაფუძნებული კერძო 
ორგანიზაცია    აშშ-ში, რომლის მიზანია შექმნას შესაბამისი 
რეკომენდაციები და ინსტრუქციები კორპორატიული 
მმართველობისათვის (საქმიანი ეთიკა, ფინანსური 
ანგარიშგება, შიდა კონტროლი, რისკების მართვა და სხვა).

- აღ მოჩ ნდეს არ აკ ომ პე ტენ ტუ რი, ას ევე ხა ზი გა ვუს-
ვათ ბუ ნებ რივ კა ტას ტრო ფებს, კომ პი უტ ერ ულ ვი რუ-
სებს, ეკ ონ ომ იკ ურ კრი ზი სებს, სა ვა ლუ ტო რყე ვებს, 
ინ ფლა ცი ას და სხვა მოვ ლე ნებს, რო მელ თაც შე უძ-
ლი ათ ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ ჩვე ნი და წე სე ბუ ლე ბის 
საქ მი ან ობ აზე.

XX-სა უკ უნ ის 90-იან წლე ბამ დე მსოფ ლიო მას შტა-
ბით სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში რის კე ბის მარ-
თვას არ ენ იჭ ებ ოდა გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა, 
მა თი იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა და მარ თვა ხორ ცი ელ დე ბო და 
მხო ლოდ ცალ კე ული პროგ რა მე ბი სა და პრო ექ ტე ბის 
მას შტა ბით, რაც მო იც ავ და მხო ლოდ სა ფი ნან სო და 
სა ბი უჯ ეტო რის კებს. თვით რის კი გა ნი ხი ლე ბო და, 
რო გორც ცალ კე ული უარ ყო ფი თი და ნე გა ტი ური ფაქ-
ტო რი, რო მე ლიც ხელს უშ ლი და და გეგ მი ლი მიზ ნის 
მიღ წე ვას, რა საც შე ეძ ლო სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე-
ბი სათ ვის მი ეყ ენ ებ ინა ფი ნან სუ რი და რე პუ ტა ცი ული 
ზი ანი.

ამ რი გად, რო დე საც სა უბ არია სა ჯა რო ფი ნან სე ბის, 
სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის ეფ ექ ტი ან და რა ცი ონ ალ ურ 
ხარ ჯვა ზე, და გეგ მი ლი პროგ რა მე ბის შეს რუ ლე ბი სა 
და მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ობ აზე გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის ხელ მძღვა-
ნე ლე ბის მხრი დან სა თა ნა დო ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ-
დეს ში და კონ ტრო ლის სის ტე მის,  რის კე ბის ან ალ იზ-
ისა და მარ თვის პრო ცე სებ ზე.

სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის სივ რცე ში 

ში და კონ ტრო ლის, რის კი სა და ში და აუდ იტ ის ცნე-

ბე ბის დამ კვიდ რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია მთავ რო ბის  
მი ერ სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში აღ ებ ულ 
ვალ დე ბუ ლე ბას თან, რომ ლის ფარ გლებ შიც 2007 წლი-
დან და იწყო ქვე ყა ნა ში სა ჯა რო ფი ნან სე ბის რე ფორ მის  
გან ხორ ცი ელ ება და  ,,სა ხელ მწი ფო ში და ფი ნან სუ რი 
კონ ტრო ლის (PIFC)” სის ტე მის და ნერ გვა, ას ევე მი სი 
სა ერ თა შო რი სო  სტან დარ ტებ თან მი ახ ლო ებ ისა და 
მო დერ ნი ზე ბის მიზ ნით მნიშ ვნე ლო ვა ნი აქ ტი ვო ბე ბის 
გა ტა რე ბა.

ამ ას თან, ში და ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის მნიშ ვნე-
ლო ბას ხა ზი გა უს ვა 2010-20112 წწ სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის მი ერ   ,,სა ხელ მწი ფო ში და ფი ნან სუ რი 
კონ ტრო ლის” შე სა ხებ კა ნო ნის მი ღე ბამ, რო მელ მაც  
სა ჯა რო სექ ტორ ში ფაქ ტობ რი ვად სა ფუძ ვე ლი ჩა უყ-
არა ში და კონ ტრო ლის სის ტე მის და ნერ გვას. აღ ნიშ-
ნუ ლი კა ნო ნით სა მი ნის ტრო ებს და ევ ალ ათ ში და აუდ-

იტ ის სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე ულ ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა  

და ფი ნან სუ რი მარ თვი სა და კონ ტრო ლის სა კუ თა რი 

სის ტე მის შექ მნა.

სა ქარ თვე ლო ში ბო ლო ორი ათ წლე ულ ის მან ძილ-
ზე ბევრ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში სა ხელ მწი ფო ში და 

2  2010 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი 
,,შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების” შესახებ, რომელშიც 
2011 წელს შევიდა ცვლილება და ჩამოყალიბდა ახალი 
სახელწოდებით ,,სახელმწიფო შიდა ფინანსური 
კონტროლის „ შესახებ საქართველოს კანონი.

finansebi, riskebi, auditi
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ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის არ ქო ნამ, სრულ მა ან ნა წი-
ლობ რივ მა მოშ ლამ სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბის ხარ ჯვის 
გამ ჭვირ ვა ლო ბა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი საფ რთხის წი ნა შე და აყ ენა.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ამ მხრივ ქვე ყა ნა ში 
გარ კვე ული ნა ბი ჯე ბი უკ ვე გა დად გმუ ლია   (შე მუ-
შა ვე ბუ ლია სა მარ თლებ რი ვი ბა ზა და არ სე ბობს შე-
სა ბა მი სი სის ტე მა), დღემ დე არ სე ბუ ლი მე თო დუ რი, 
სა მარ თლებ რი ვი, მენ ტა ლუ რი და ორ გა ნი ზა ცი ული 
სა კითხე ბი სრულ ყო ფას სა ჭი რო ებს.

რო გორც სხვა დას ხვა კვლე ვამ1, ას ევე პრაქ ტი კამ 
ცხად ყო,  რომ დღეს სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო მმარ თვე-
ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ში და ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის სის-
ტე მა სრულ ყო ფი ლად ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მხარ ჯა ვი 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას, აქ ტი ვე-
ბის დაც ვას, ინ ფორ მა ცი ის სან დო ობ ას, ბი უჯ ეტ ის  
პროგ რა მუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას და სხვა. 

სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის  სამ სა ხუ რი რამ დე ნი მე 
წლის  გან მავ ლო ბა ში  ფი ნან სუ რი აუდ იტ ის ფარ-
გლებ ში აფ ას ებ და სა მი ნის ტრო ებ ის ში და კონ ტრო ლის 
სის ტე მებს. აღ ნიშ ნუ ლი აუდ იტ ის ან გა რი შებ ში სა ხელ-
მწი ფო აუდ იტ ის სამ სა ხუ რი მი უთ ით ებ და  ფი ნან სუ რი 
მარ თვი სა და კონ ტრო ლის არ სე ბით სი სუს ტე ებ სა და 
ში და აუდ იტ ის შეზღუ დულ ეფ ექ ტი ან ობ აზე. ამ ას თან, 
იგ ივე შე ხე დუ ლე ბა გა მო ით ქვა ევ რო კო მი სი ის  მი ერ 
და ფი ნან სე ბულ შე ფა სე ბის ან გა რიშ ში  - ,,სა ხელ მწი ფო 
ფი ნან სე ბის მარ თვა - სექ ტო რის მხარ და ჭე რის პროგ-
რა მის გან ხორ ცი ელ ებ ის მი მო ხილ ვა2’’. ან გა რი შის მი-
ხედ ვით, ში და კონ ტრო ლი სა და აუდ იტ ის და ნერ გვის 
ღო ნის ძი ებ ებ ში მიღ წე ულია ,,მი ნი მა ლუ რი პროგ რე სი’’. 

უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში სა ბი უჯ ეტო და წე სე ბუ ლე-
ბე ბის ხელ მღვა ნე ლებს და  მა ღალ მე ნეჯ მენ ტს აქ ვს 
და ბა ლი ცნო ბი ერ ება ში და ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის 
არ სის, მნიშ ვნე ლო ბი სა  და და ნერ გვის  აუც ილ ებ-
ლო ბა ზე. ხშირ შემ თხვე ვა ში დღეს და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
არ სე ბუ ლი კონ ტრო ლის სის ტე მე ბი არა ეფ ექ ტუ რია, 
კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მე ბის უმ ეტ ეს ობა მე ქა ნი კუ რია 
და აღ მო ჩე ნი თი ხა სი ათ ის, ხო ლო ავ ტო მა ტუ რი და 
პრე ვენ ცი ული კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მე ბი პრაქ ტი-
კუ ლად არ არ სე ბობს და არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა შიც 
მეტ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია და უკ ავ შირ დე ბა სხვა 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში მოქ მედ ავ ტო მა ტუ რი კონ ტრო ლის 
სის ტე მებს (მაგ: სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის-
ტროს სა ხა ზი ნო სამ სა ხუ რი, სსიპ კონ კუ რენ ცი ისა 
და სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა აგ ენ ტო). ამ რი გად, 
სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მებს 
არ აქ ვს   ავ ტო მა ტუ რი, გა აზ რე ბუ ლი  და გაც ნო ბი-

1  სახელმწიფო აუდიტის 2010-2015წწ ანგარიშები, 
შიდა აუდიტის 2010-2015წწ ანგარიშები, საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა -  საქართველო / 2014 წლის ანგარიში 
,,სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის გამოწვევები 
საქართველოში: შეფასება და რეკომენდაციები”.

2  Review of the implementation of PFM SPSP, 
21/06/2011

ერ ებ ული სა ხე, რაც თა ვის მხრივ იწ ვევს  და წე სე ბუ-
ლე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი რის კე ბის რე ალ იზ ებ ისა და 
შეც დო მე ბის დაშ ვე ბის მა ღალ ალ ბა თო ბას.  

ამ ას თან, ,,სა ხელ მწი ფო ში და ფი ნან სუ რი კონ-
ტრო ლის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის II თა ვი 
,,ფი ნან სუ რი მარ თვა და კონ ტრო ლი’’ ით ვა ლის წი ნებს 
მე ნე ჯე რუ ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის პრინ ცი პებს 
და ორ გა ნი ზა ცი ის მმარ თვე ლო ბის პა სუ ხის მგებ ლო-
ბას, რო მელ მაც უნ და  და ნერ გოს ის ეთი ფი ნან სუ რი 
მარ თვი სა და კონ ტრო ლის სის ტე მა, რო მე ლიც შეძ-
ლებს ად ეკ ვა ტუ რად უპ ას უხ ოს ორ გა ნი ზა ცი ის წი ნა შე 
არ სე ბულ რის კებს. რო გორც წე სი ფი ნან სუ რი მარ თვა 
და კონ ტრო ლი ეფ უძ ნე ბა დო კუ მენ ტი რე ბუ ლი რის კის 
შე ფა სე ბის პრო ცე დუ რებს, რომ ლე ბიც გან ხორ ცი ელ-
ებ ულია  ორ გა ნი ზა ცი ის  ხელ მძღვა ნე ლო ბის  მი ერ 
სტრა ტე გი ული  მიზ ნე ბის  გათ ვა ლის წი ნე ბით. თუმ ცა 
სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მე ნე ჯე რე ბის უდ იდ ეს მა 
ნა წილ მა  არც კი იც ის, რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის 
II თა ვი არ ეგ ულ ირ ებს მათ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას 
და პა სუ ხის მგებ ლო ბას და ნერ გონ  ფი ნან სუ რი მარ-
თვი სა და კონ ტრო ლის სი სი ტე მა, ამ ას თან  მი აჩ ნი ათ, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი არ ეგ ულ ირ ებს მხო ლოდ 
ში და აუდ იტ ის საქ მი ან ობ ას  და არე ალს სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბა ში.

რა არ ის სა ხელ მწი ფო ში და ფი ნან სუ რი კონ ტრო-
ლის სის ტე მა, რა რო ლი აქ ვს მას, და ვინ უნ და უზ რუნ-
ველ ყოს მი სი და ნერ გვა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა ში?

ნე ბის მი ერი ად ამი ანი, მე ნე ჯე რი, პა სუ ხის მგე ბე ლი 
პი რი ყო ველ დღი ურ საქ მი ან ობ ასა თუ ცხოვ რე ბა ში 
იყ ენ ებს კონ ტრო ლის სხვა დას ხვა მე ქა ნიზ მებს, თუმ-
ცა ხშირ  შემ თხვე ვა ში  ამ ას აკ ეთ ებს ,,გა უც ნო ბი ერ-
ებ ლად’’. 

სწო რედ კა ნო ნის თა ნახ მად,3 ფი ნან სუ რი მარ თვა 
და კონ ტრო ლი არ ის და წე სე ბუ ლე ბის საქ მი ან ობ აში 
ინ ტეგ რი რე ბუ ლი პრო ცე სი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ-
ყოფს და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას, მი სი მთა ვა რი 
ამ ოც ანაა, და წე სე ბუ ლე ბა ში პრო ცე სე ბი მიმ დი ნა-
რე ობ დეს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბი სა და სხვა 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი წე სე ბის დაც ვით.  თი თოეული 
და წე სე ბუ ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლი პა სუ ხის მგე ბე ლია 
შე იმ უშა ოს ფი ნან სუ რი მარ თვი სა და კონ ტრო ლის სა-
კუ თა რი სის ტე მა, და წე სე ბუ ლე ბის ყვე ლა იერ არ ქი ულ 
სა ფე ხურ ზე მდგო მი ხელ მძღვა ნე ლი კი პა სუ ხის მგე ბე-
ლია ზემ დგო მი  ხელ მძღვა ნე ლის წი ნა შე, თა ვის მი ერ 
გან ხორ ცი ელ ებ ული ქმე დე ბე ბი სა და სა ხელ მწი ფო 
სახ სრე ბის კა ნო ნი ერი, ეკ ონ ომი ური, ეფ ექ ტი ანი და 
პრო დუქ ტი ული მარ თვის გზით, და წე სე ბუ ლე ბის მიზ-
ნე ბის მიღ წე ვი სა და ამ ოც ან ებ ის შეს რუ ლე ბი სათ ვის.

აღ ნიშ ნუ ლი გუ ლის ხმობს ხელ მძღვა ნე ლის მი ერ 
ის ეთ ქმე დე ბებს, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ გარ-
კვე ული ღო ნის ძი ებ ებ ის და გეგ მვას, ორ გა ნი ზე ბა სა და 

3  საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შიდა ფინანსური 
კონტროლის შესახებ”
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გან ხორ ცი ელ ებ ას, რა თა მი ღე ბულ იქ ნას საკ მა რი სი 
რწმუ ნე ბა, რომ: 
 სა ბი უჯ ეტო  სახ სრე ბი სა და რე სურ სე ბის 

გა მო ყე ნე ბა ხდე ბა ეკ ონ ომი ურ ად, ეფ ექ ტი ან ად და 

პრო დუქ ტი ულ ად;

 ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა არ ის სრულ ყო ფი ლი, 

ამ ომ წუ რა ვი და სან დო;

 სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ელ ება 

ხდე ბა კა ნო ნი ერ ად და ეფ ექ ტი ან ად;

 გან ხორ ცი ელ ებ ული ოპ ერ აცი ები შე სა ბა მი-

სო ბა შია მა რე გუ ლი რე ბელ კა ნონ მდებ ლო ბას თან, 

წე სებ თან და სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კას თან;

 აქ ტი ვე ბი, ინ ფორ მა ცია და სხვა რე სურ სე ბი 

და ცუ ლია და კარ გვი სა გან, არ ამ არ თლზო მი ერი გა მო-

ყე ნე ბი სა გან ან მარ თვი სა გან და და ზი ან ებ ის აგ ან;

 და წე სე ბუ ლე ბის მიზ ნე ბი არ ის მიღ წე ული და 

ამ ოც ან ები შეს რუ ლე ბუ ლი;

 ინ ფორ მა ცია სრუ ლია და სა იმ ედო;

 პო ლი ტი კის, გეგ მე ბის, პრო ცე დუ რე ბის, კა ნო-

ნე ბის, ბრძა ნე ბე ბი სა და დე ბუ ლე ბე ბის მოთხოვ ნე ბი 

და ცუ ლია.

ამ რი გად, და წე სე ბუ ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლი „ერ თი 
ხე ლით” ქმნის ფი ნან სუ რი მარ თვი სა და კონ ტრო ლის 
სის ტე მას,  „მე ორე ხე ლით”  - ში და აუდ იტ ის  სტრუქ-
ტუ რულ ერ თე ულს და   ში და აუდ იტ ის ინ სტრუ მენ ტის 
გა მო ყე ნე ბით აფ ას ებს და წე სე ბუ ლე ბა ში და ნერ გი ლი 
კონ ტრო ლის სის ტე მის ეფ ექ ტუ რო ბას, ად ეკ ვა ტუ რო-
ბას, სი სუს ტე ებ სა და ნაკ ლო ვა ნე ბებს, რის შემ დგო მაც 
კონ ტრო ლის სის ტე მის გა საძ ლი ერ ებ ლად და გა სა უმ-
ჯო ბე სებ ლად გას ცემს შე სა ბა მის რე კო მენ და ცი ებს. 

იხ. ცხრი ლი გან ვი ხი ლოთ სა თი თა ოდ სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად ურ თი ერ თდა კავ-
ში რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი მარ თვი სა და კონ ტრო ლის 5 
კომ პო ნენ ტი. 
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1.კომ პო ნენ ტი - კონ ტრო ლის გა რე მო

2. კომ პო ნენ ტი  - რის კის მარ თვა

3. კომ პო ნენ ტი  - კონ ტრო ლის ღო ნის ძი ებ ები

4. კომ პო ნენ ტი - ინ ფორ მა ცია და კო მუ ნი კა ცია
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ში და აუდ იტი (IA)

ში და აუდ იტი გარ კვე ულ წი ლად ხელ მძღვა ნე ლო ბის 
მრჩევ ლის როლ ში გა მო დის, რომ ლის მი ზა ნია და ეხ მა-
როს და წე სე ბუ ლე ბას სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ელ ებ აში. მი სი მი ზა ნია და წე სე-
ბუ ლე ბის საქ მი ან ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და მიზ ნე ბის 

მიღ წე ვის უზ რუნ ველ ყო ფის კენ მი მარ თუ ლი და მო უკ-

იდ ებ ელი, ობი ექ ტუ რი და სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან-
ობა, რო მე ლიც სის ტე მა ტი ზე ბუ ლი, დის ციპ ლი ნე ბუ ლი 
მიდ გო მით აფ ას ებს და აუმ ჯო ბე სებს რის კის მარ თვის, 
კონ ტრო ლი სა და მმარ თვე ლო ბი თი პრო ცე სის ეფ ექ ტი-

ან ობ ას და მი მარ თუ ლია და წე სე ბუ ლე ბის ამ ოც ან ებ ის 
სრულ ყო ფი ლად შეს რუ ლე ბის კენ.

 ში და აუდ იტი  ას რუ ლებს მნიშ ვნე ლო ვან პრე ვენ-
ცი ულ ფუნ ქცი ას, რო მე ლიც ძი რე ულ ად გან სხვავ დე ბა 
ინ სპექ ტი რე ბი სა და გა რე აუდ იტ ის აგ ან, ის და წე სე-
ბუ ლე ბის მმარ თვე ლო ბი სა და ოპ ერ აცი ებ ის ოპ ტი მი-
ზა ცი ით ქმნის და მა ტე ბით ღი რე ბუ ლე ბას და  გა აჩ ნია 
გა ცი ლე ბით დი დი პო ტენ ცი ალი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ-
მა ტე ბუ ლი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ხელ შეწყო ბი სათ ვის.

 თუ გა ვა ან ალ იზ ებთ 2010-2015 წლე ბის პე რი ოდს  
და სა ხელ მწი ფო ში და კონ ტრო ლის სის ტე მის რე ფორ-
მას სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა ში,    შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ 
შე იმ ჩნე ვა გარ კვე ული პროგ რე სი, ჯერ ჯე რო ბით მხო-
ლოდ ერ თი,  კერ ძოდ, ში და აუდ იტ ის მი მარ თუ ლე ბით. 
ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ჰარ მო ნი ზა ცი ის ცენ ტრი სა 
და გერ მა ნი ის სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის სა-
ზო გა დო ებ ის მხარ და ჭე რით დი დი ძა ლის ხმე ვა იქ ნა 
გა წე ული ქვე ყა ნა ში ში და აუდ იტ ის ინ სტი ტუ ცი ის 
ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად, ას ევე მი სი  გან ვი თა რე ბი სათ-
ვის  ხელ შემ წყო ბი გა რე მოს მო სამ ზა დებ ლად. დღე ის 
მდგო მა რე ობ ით, აუდ იტ ის სა ფუძ ვლებ ში გა დამ ზა დე-
ბუ ლია სხვა დას ხვა და წე სე ბუ ლე ბის 1741აუდ იტ ორი, 
გან ხორ ცი ელ და სპე ცი ალ ური კურ სი ში და აუდ იტ ის 
ხელ მძღვა ნე ლე ბი სათ ვის (სტრა ტე გი ული და გეგ მვა, 
პრო ექ ტე ბის მარ თვა, მე ნეჯ მენ ტის სა ფუძ ვლე ბი), 
მომ ზად და 10 ად გი ლობ რი ვი ტრე ნე რი, ხუთ სა მი-
ნის ტრო ში პი ლო ტურ რე ჟიმ ში გან ხორ ცი ელ და 4 

1 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო/ჰარმონიზაციის 
ცენტრი 29.06.2015 ანგარიში/პრეზენტაცია

სის ტე მუ რი, 1 ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის და 
1 შე სა ბა მი სო ბი სა და ფი ნან სუ რი აუდ იტი და სამ 
სა მი ნის ტრო ში ას ევე პი ლო ტურ რე ჟიმ ში მომ ზად და 
რის კე ბის შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე სტრა ტე გი ული 
წლი ური აუდ იტ ის გეგ მე ბი, ამ ას თან, ეტ აპ ობ რი-
ვად და გეგ მი ლია  ში და აუდ იტ ორ თა გა დამ ზა დე ბა, 
სერ თი ფი ცი რე ბის პროგ რა მის და ნერ გვა, უცხო ელი 
ექ სპერ ტე ბის მო ნა წი ლე ობ ით პი ლო ტუ რი პრო ექ-
ტე ბის გან ხორ ცი ელ ება ახ ალი აუდ იტ ის სა ხე ებ ის 
ას ათ ვი სებ ლად, ას ევე სა უკ ეთ ესო გა მოც დი ლე ბი სა 
და პრაქ ტი კის გა სა ზი არ ებ ლად იგ ეგ მე ბა სას წავ ლო 
ვი ზი ტე ბი სხვა დას ხვა ქვეყ ნებ ში. 

ას ევე, პო ზი ტი ურ ტენ დენ ცი ად შე იძ ლე ბა მიჩ ნე-
ულ იქ ნას ის გა რე მო ებ აც, რომ დღი თიდღე იზ რდე ბა 
მოთხოვ ნა და ინ ტე რე სი - ში და აუდ იტ ის ერ თე ულ ებ ის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და  კვა ლი ფი ცი ური ში და აუდ იტ ორ-
ებ ის მო ზიდ ვას თან და კავ ში რე ბით, რო გორც სა ჯა რო 
სა მარ თლის იურ იდი ულ პი რებ ში, ას ევე ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თველ ერ თე ულ ებ ში. დღე ის მდგო მა რე ობ ით 
ში და აუდ იტ ის სამ სა ხუ რი ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია: 

• 16  სა მი ნის ტრო ში;
• აჭ არ ის და აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი-

კის მთავ რო ბა სა და სა მი ნის ტრო ებ ში;
• ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში;
• სსიპ-ებ ში;
• 2015 წლის მო ნა ცე მით სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა ში  

არ ის  210 ში და აუდ იტ ორი.
თუმ ცა, ამ ავ დრო ულ ად ხაზ გა სას მე ლია, რომ დღე-

საც მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგა ნან 
აუდ იტ ის სამ სა ხუ რე ბი, რად გან ჯერ კი დევ და ბა ლია 
სა ზო გა დო ებ ისა და მე ნე ჯე რე ბის ცნო ბი ერ ება მის 
მნიშ ვნე ლო ბა სა და სარ გე ბელ ზე. ბევრ სა ჯა რო და-
წე სე ბუ ლე ბა ში დღემ დე ში და აუდ იტ ისა და ინ სპექ-
ტი რე ბის საქ მი ან ობა გა უმ იჯ ნა ვია, ერ თი და იგ ივე 
პი როვ ნე ბა ას რუ ლებს, რო გორც ში და აუდ იტ ორ ის, 
ას ევე ინ სპექ ტო რის ფუნ ქცი ებს, შე სა ბა მი სად  ში და 
აუდ იტ ის საქ მი ან ობა  გა იგ ივ ებ ულია სა დამ სჯე ლო და 
რეპ რე სი რე ბულ ღო ნის ძი ებ ებ თან, ას ოც ირ დე ბა გე-
ნე რა ლურ ინ სპექ ცი ას თან, დის ციპ ლი ნურ ზო მებ თან 
და სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბას თან, ან აღ იქ მე ბა, 

5. კომ პო ნენ ტი - მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბა

4.  -    

 
5.  -    
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მხო ლოდ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა-ან გა რიშ გე ბი-
სა  და ბა ლან სე ბის შე მოწ მე ბას თან. და ბა ლია ში და 
აუდ იტ ორ თა მო ტი ვა ცია, თვით გან ვი თა რე ბი სა და 
სი ახ ლე ებ ის აკ ენ სწრაფ ვა. ამ ავ დრო ულ ად პრობ ლე-
მუ რია ერ თის მხრივ კვა ლი ფი ცი ური და გა მოც დი ლი 
კად რე ბის მო ზიდ ვა და მე ორ ეს მხრივ პრო ფე სი ონ ალი 
კად რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, მა თი მო ტი ვა ცი ისა და კა-
რი ერ ული ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა. დე ფი ცი ტუ რია, 
ზე მო აღ ნიშ ნულ სფე რო ში ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ლი ტე რა-
ტუ რა, სა მეც ნი ერო ნაშ რო მე ბი, სა ხელ მძღვა ნე ლო ები, 
პრაქ ტი კუ ლი სას წავ ლო ტრე ნინგ-სე მი ნა რე ბი და სა-
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი.

ფი ნან სუ რი მარ თვა და კონ ტრო ლი (FMC)
რაც შე ეხ ება,  სა ხელ მწი ფო ში და ფი ნან სუ რი კონ-

ტრო ლის მე ორე კომ პო ნენ ტს  ფი ნან სუ რი მარ თვა და 
კონ ტრო ლი(FMC) - მი სი და ნერ გვა და  პრაქ ტი კუ ლი 
გა მო ყე ნე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა ში  დღეს იწყე ბა,   
ფი ნან სუ რი მარ თვა და კონ ტრო ლი (FMC) -ის სრუ ლად 
და ნერ გვას სჭირ დე ბა რამ დე ნი მე წე ლი, თუმ ცა, სა-
ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ჰარ მო ნი ზა ცი ის 
ცენ ტრის, ,,გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რა სა ჯა რო მმარ-
თვე ლო ბა სა და მე ნეჯ მენ ტში” (SIGMA)1-ს, გერ მა ნი ის 
სა ერ თა შო რი სო  თა ნამ შრომ ლო ბის სა ზო გა დო ებ ის 
(GIZ) და უცხო ელი ექ სპერ ტე ბის მო ნა წი ლე ობ ით 4 
შერ ჩე ულ სა მი ნის ტრო ში 3 ეტ აპ ად პი ლო ტურ რე ჟიმ ში 
და იწყე ბა ფი ნან სუ რი მარ თვი სა და კონ ტრო ლის (FMC) 
სის ტე მის და ნერ გვა, ამ ას თან, მომ ზად და2 ფი ნან სუ რი 
მარ თვი სა და კონ ტრო ლის სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
წე სე ბი სა და რე გუ ლა ცი ებ ის შე სა ხებ ინ სტრუქ ცი ის 
პრო ექ ტი, რო მე ლიც დამ ტკიც დე ბა 2015 წელს.

I ეტ აპი - ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის გან ხორ-
ცი ელ ებ აში  მე ნე ჯე რე ბის მო ნა წი ლე ობა (რაც 
გააუმჯობესებს ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის ხა რის ხს, 
შე ამ ცი რებს კო რუფ ცი ის რის კებს და  გარ კვე ულ წი-
ლად გააუმჯობესებს და ნა ხარ ჯე ბის ეფ ექ ტუ რო ბას, 
რად გან მე ნე ჯე რე ბი უფ რო მე ტად გა აც ნო ბი ერ ებ ენ 
ფი ნან სურ სა კითხებს);

II ეტ აპი - მმარ თვე ლო ბი თი კონ ტრო ლი  - (მო იც ავს 
რის კის მარ თვას, რის კე ბის მარ თვის სტრა ტე გი ის არ-
სე ბო ბას, რაც ამ ავ დრო ულ ად, უნ და აუმ ჯო ბე სებ დეს 
და ნა ხარ ჯე ბის ეფ ექ ტუ რო ბას და ხელს უწყობ დეს 
ფი ნან სურ ცნო ბი ერ ებ ას);

III  ეტ აპი - ფი ნა სუ რი მარ თვის გათ ვა ლის წი ნე ბა 
ყვე ლა ას პექ ტში (რა თა და იწყოს და ნა ხარ ჯე ბის ეფ-
ექ ტუ რო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სრუ ლი პრო ცე სი, რა 
დრო საც მე ნე ჯე რე ბი სრუ ლად უნ და აც ნო ბი ერ ებ დნენ 

1  SIGMA  (Support for Improvement in Governance 
and Management) - ,,განვითარების მხარდაჭერა საჯარო 
მმართველობასა  და მენეჯმენტში”.

2  ,,ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის” 
ჩამოყალიბების წესებისა და რეგულაციების შესახებ 
ინსტრუქციის სამუშაო დოკუმენტი მოამზადა 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ჰარმონიზაციის 
ცენტრმა და OECD-SIGMA-ს მხარდაჭერით.  

ფი ნა სურ სა კითხებს).
ფი ნან სუ რი მარ თვა და კონ ტრო ლის (FMC) მო დე-

ლი აპ რო ბი რე ბუ ლია და წარ მა ტე ბით მუ შა ობს ევ რო-
კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში, ას ევე  სა ჯა რო მმარ თვე ლო-
ბა ში მი სი და ნერ გვის  ვალ დე ბუ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს 
აღ ებ ული აქ ვს  ევ რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის ხელ-
შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში, ამ ას თან  გა მოც დი ლე ბის 
მქო ნე ქვეყ ნე ბი აღი არ ებ ენ, რომ  ეს  არ ის მო წი ნა ვე 
სის ტე მა, მი სი და ნერ გვის უპ ირ ატ ეს ობ ას წარ მო ად-
გენს და ნა ხარ ჯე ბის ეფ ექ ტუ რო ბის (Value for money) 

გა უმ ჯო ბე სე ბა სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბის გა მო ყე ნე ბი-
სას და უკ ეთ ესი ხა რის ხის ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლი. 

დღე ის ათ ვის სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სექ ტო რის 
მთა ვარ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს სუს ტი ორ გა ნი-
ზა ცი ული მარ თვა და შე სა ბა მი სად მე ნე ჯე რუ ლი ან-
გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის არ არ სე ბო ბა. ჩვენ, მუდ მი ვად 
ვის მენთ უკ მა ყო ფი ლო მო ქა ლა ქე თა, არ ას ამ თავ რო ბო 
და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მხრი დან კრი-
ტი კას სა ჯა რო სექ ტო რის არ აკ ომ პე ტენ ტუ რო ბა ზე, 
უუნ არ ობ აზე, უპ ას უხ ის მგებ ლო ბა ზე, სი სუს ტე ებ ზე, 
ჩა ვარ დნილ პრო ექ ტებ სა, თუ შე უს რუ ლე ბელ ბი უჯ-
ეტ ზე. სწო რედ ფი ნან სუ რი მარ თვი სა და კონ ტრო ლის 
სის ტე მის და ნერ გვის ძლი ერი და და დე ბი თი მხა რეა 
ის, რომ თი თოეულ პრო ცესს, ოპ ერ აცი ას ეყ ოლ ება 
კონ კრე ტუ ლი პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი, ყვე ლა გა-
დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა  არ იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი 
მხო ლოდ მე ნე ჯერ ზე, არ ამ ედ მოხ დე ბა დე ლე გი რე ბა, 
პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა და ან გა რიშ ვა ლე ბუ ლე ბის გაზ-
რდა უფ რო და ბა ლი რგო ლის მე ნე ჯე რებ ზე, სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რი  გახ დე ბა მე ტად ეფ ექ ტუ რი და მოქ ნი ლი.  
თუმ ცა, ფი ნან სუ რი მარ თვი სა და კონ ტრო ლის სის ტე-
მის და ნერ გვის პრო ცესს შე იძ ლე ბა ახ ლდეს რის კე ბიც, 
ხე ლის შემ შლე ლი გა რე მო ებ ები, რო გო რი ცაა:
 და ბა ლი ცნო ბი ერ ება რე ფორ მის მნიშ ვნე ლო-

ბა ზე;
 ზე და რგო ლის მე ნე ჯე რე ბის დარ წმუ ნე ბა პა სუ-

ხის მგებ ლო ბე ბი სა და უფ ლე ბა-მო სი ლე ბის დე ლე გი-
რე ბის თა ობ აზე;
 სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე ულ ის ხელ მძღვა ნელ თა 

მხრი დან სურ ვი ლის არ ქო ნა, აიღ ონ მე ნე ჯე რუ ლი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა; 
 სა ჯა რო ად მი ნის ტრა ცი ისა და ფი ნან სუ რი რე-

ფორ მე ბის არ ას აკ მა რი სი კო ორ დი ნა ცია;
 რე ფორ მის, სი ახ ლე ებ ისა და ცვლი ლე ბე ბის  ში ში 

და პე სი მიზ მი;
 მო ხა ლი სე სა მი ნის ტრო ებ ის არ არ სე ბო ბა პი ლო-

ტურ რე ჟიმ ში მო ნა წი ლე ობ ის მი სა ღე ბად.
ამ რი გად, ყვე ლა ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ებ ებ ის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია და მი ზან შე წო ნი-
ლი ფი ნან სუ რი მარ თვი სა და კონ ტრო ლის სის ტე მის 
და ნერ გვის საწყის ეტ აპ ზე მოხ დეს ში და აუდ იტ ის 
ერ თე ულ ის ჩარ თუ ლო ბა კონ სულ ტა ცი ებ ის გა წე ვი სა 
და მხარ და ჭე რის მიზ ნით, რად გან ში და აუდ იტს გა-
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აჩ ნია გა ცი ლე ბით მე ტი ინ ფორ მა ცია, გა მოც დი ლე ბა, 
და მო კი დე ბუ ლე ბა რე ფორ მის ეფ ექ ტი ან ად გან ხორ ცი-
ელ ებ ის ათ ვის. ში და აუდ იტი შე იძ ლე ბა გახ დეს გარ კვე-
ულ წი ლად ,,ხი დი” და წე სე ბუ ლე ბის მე ნეჯ მენ ტსა და 
ფი ნან სუ რი მარ თვი სა და კონ ტრო ლის სი სი ტე მის ეფ-
ექ ტი ან ად და სა ნერ გად და მე ნეჯ მენ ტის ცნო ბი ერ ებ ის 
ას ამ აღ ლებ ლად, ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ნერ გვის 

ეტ აპ ზე სწო რად შე ირ ჩნენ ინ იცი ატ ივი ანი, შე უპ ოვ-
არი, მცოდ ნე და გა მოც დი ლი ად ამ ინ ები, რომ ლე ბიც 
იმ ოქ მე დე ბენ ენ ერ გი ულ ად  და მო ტი ვი რე ბუ ლად. 
და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვი სა 
და წარ მა ტე ბის  გზა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია  ხელ მძღვა-
ნე ლის კე თი ლი ნე ბა  (TON OF THE TOP) ფი ნან სუ რი 
მარ თვი სა და კონ ტრო ლის სის ტე მის და სა ნერ გად.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. ,,სა ხელ მწი ფო ში და ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის” შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი; 
2. სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის ში და ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის რე ფორ მის სტრა ტე გი ული 

ხედ ვა, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა, თბი ლი სი 2009წ;
3. ,,ში და აუდ იტ ორ თა სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი” სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 

გან კარ გუ ლე ბა #1013 2010 წლის 30 ივ ლი სი, თბი ლი სი; 
4. ,,ში და აუდ იტ ის სტან დარ ტე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 

გან კარ გუ ლე ბა #1847 2011 წლის 14 სექ ტემ ბე რი, თბი ლი სი; სა ქარ თვე ლოს მთავ რო-
ბის 2010 წლის 30 ივ ლი სის #1015 გან კარ გუ ლე ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ;

5. „ში და აუდ იტ ორ თა ეთ იკ ის კო დექ სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ”     სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის გან კარ გუ ლე ბა № 1836     2011  წლის    14 სექ ტემ ბე რი       ქ. თბი ლი სი 
„ში და აუდ იტ ორ თა ეთ იკ ის კო დექ სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს მთავ რო-
ბის 2010 წლის 30 ივ ლი სის №1016    გან კარ გუ ლე ბა ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ;

6. ში და აუდ იტ ის მე თო დო ლო გია/სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2010 წლის 30 ივ ლი სის 
N1014 გან კარ გუ ლე ბა;

7. ,,სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში რის კის მარ ვის სა ხელ მძღვა ნე ლო” / www.ia.ge;
8. წლი ური ან გა რი ში/ ჰარ მო ნი ზა ცი ის ცენ ტრი/ თბი ლი სი 2012;
9. ,,სა ხელ მწი ფო ში და ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის რე ფორ მა”/თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლოს 

ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო/ჰარ მო ნი ზა ცი ის ცენ ტრი 29.06.2015 ან გა რი ში/პრე ზენ ტა ცია;
10. ,,ეფ ექ ტი ან ობ ის აუდ იტი და მი სი სრულ ყო ფის გზე ბი სა ქარ თვე ლო ში”/დი სერ-

ტა ცია/ თეა უდ ესი ანი, ქუ თა ისი 2014წ;
11. ,,PIFC”  - ГВФК – Государственный внутренний финансовый контроль /Роберт 

де Конинг / январь 2007г.;
12. Лимская декларация руководящих принципов контроля. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/ru/international/limskay/;
13. ,,Аудит как форма финансового контроля”/ Национальный исследовательский 

университет  - Высшая школа экономики, Максютова Г.Ф./ Москва, 2013 г.;
14. ,,ში და აუდ იტი სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა ში: გა მოწ ვე ვე ბი და პერ-

სპექ ტი ვე ბი”/ირ მა გე ლან ტია-ახ ვლე დი ანი/, სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი ის 
ფარ გლებ ში  ,,თა ნა მედ რო ვე ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის აქ ტუ ალ ური პრობ ლე მე ბი”/
გვ.108-113 /სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ-
ტე ტი/თბი ლი სი 2014;

15. ,,აფხა ზე თის მთავ რო ბა ში ში და აუდ იტ ის სამ სა ხუ რის სრულ ყო ფის ძი რი თა დი 

მი მარ თუ ლე ბე ბი’’-(სა ჯა რო პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი)/ირ მა გე ლან ტია-ახ ვლე დი ანი/ 
,,GFSIS სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გი ისა და სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბა თა კვლე ვის 
ფონ დი” თბი ლი სი 2012წ გვ 75,  WWW.GFSIS.org;

16. ევ რო კავ შირ თან ,,ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა”/279-ე მუხ ლი ,,სა ჯა რო 
ფი ნან სე ბის მარ თვა და ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლი”.

internet resursebi: http://www.ia.ge; http://www.mof.ge; http://www.issai.org; 
http://www.mfa.gov.ge; http://www.matcne.gov.ge;
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INTERNAL  FINANCIAL CONTROL, RISK MANAGEMENT AND INTERNAL AUDIT IN 
GEORGIAN PUBLIC ADMINISTRATION

Irma Gelantia-Akhvlediani  
PHD Program in Economics end Business 

Administration of Sokhumi State University

SUMMARY
The article discusses the intergration/foundation and improvement of the internal fi nancial control system in Georgian 

public administration. It contains the analisys of the difference  and the  synergy of the components in the government’s 
internal fi nancial control systems. Noted are the roles, scale and placement of internal audit, as well as of fi nancial control 
and management in public facilities. Underlined are the obstacles, problems and challenges of development of fi nancial 
management and control system, as well as of internal audit.

Attention is given to the historical stages of development in internal audit and internal control in the world, parallels 
are drawn to the ongoing reform of the fi nancial management in Georgia, which presents the part of Europe’s neighbor-
ing policy and aims at harmonizing Georgian public administration with European standards.

The analysis makes it obvious that the internal control system is implemented together with internal audit and is 
executed by the management, which provides the achievement of the goals of facility and the usage of budget funds in 
a lawful, transparent, economical, effective and productive ways. 

Author concludes, that on the initial levels of implementing fi nancial management and control system it is im-
portant to have the manager of the facility highly involved, supportive and with initiative. “Do nothing policy” must 
not be tolerated, the existing state reform must not be left in the “natural state”, we must not wait until “someone else 
will change the existing reform”, but instead we must purposefully, consistently and sensibly start executing the pilot 
program, receive the international experience, invite experts to receive the best international practice, give examples to 
other public facilities, that only with strong internal audit and with strong functional internal control system is it possible 
to effectively manage the state fi nances and to achieve the set goals.

Finally, we may say, that the development of the internal fi nancial control system will strongly support the proper 
functioning of the public sector and the effective management of state fi nances, which in it’s own way will enable Geor-
gian citizens to receive better governmental service with paid taxes.
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