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bafis Zvirfaso wevrebo,
sertificirebis pretendentebo!
bafis administraciisa da Jurnalis redaqciis saxeliT, pirvel rigSi, mxneobasa
da imedianad yofnas gisurvebT. gjerodeT, yvelaferi kargad iqneba!
Seqmnil viTarebaSi, vcdilobT SesaZleblobis maqsimumi gavakeToT Tqven
mxardasaWerad da aqtiuri komunikaciis SesanarCuneblad.

1. am mizniT, finansuri aRricxvis, auditisa da sagadasaxado sakiTxebSi
konsultaciebis misaRebad gTxovT isargebloT Semdegi sakontaqto
meilebiT: tamuna9@gmail.com da kote@gfpaa.ge da mobiluriT: 599 19 49 77
2. sxva saorganizacio sakiTxebTan dakavSirebiT, gTxovT isargebloT
Semdegi kontaqtebiT: sh.gamiashvili@gmail.com mobiluri: 593 30 98 02 an
595 92 77 03
3. wignebis SesaZenad gTxovT winaswar (erTi dRiT adre) SeaTanxmoT
Tqveni bafSi mosvlis dro da warmoadginoT wignis safasuris
bankSi gadaxdis damadasturebeli qviTari an daukavSirdiT meilze:
sandronutsa@hotmail.com
4. informacia, mimdinare etaze wevrebTan Cveni momsaxurebis saxeebisa da
formebis Sesaxeb, SegiZliaT ixiloT vebgverdze: baf.ge.
rac Seexeba profesiuli sertificirebis programas, TqvenTvis cnobilia,
rom leqciebi mimdinareobs distanciurad, onlain reJimSi da pretendentebis
absoluturi umravlesoba aqtiurad emzadeba ivlisis gamocdebisaTvis.
aRniSnulis gaTvaliswinebiT, bafi ar ganixilavs zafxulis sagamocdo sesiis
gamotovebis SesaZleblobas. qveyanaSi im periodisTvis (ivnisi-ivlisi) arsebuli
situaciis Sesabamisad, SeiZleba ganxilul iqnes mxolod gamocdebis TariRis
Secvla/gadavadeba.
vimedovnebT, sxva SesaZleblobebis SezRudvis fonze, meti dro geqnebaT
sazafxulo gamocdebisaTvis mosamzadeblad.

TiToeul Tqvengans gisurvebT janmrTelobas da warmatebebs, pirad cxovrebasa
da profesiul saqmianobaSi.
pativiscemiT
lavrenti WumburiZe
bafis aRmasrulebeli direqtori
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rubrikas uZRveba
babi alaverdaSvili

fass 8 – saoperacio segmentebi
(detaluri mimoxilva)

moduli `sawarmos strategiuli angariSgeba~
(umaRlesi done)
fass 8-is mizani
fass 8 adgens moTxovnebs, informaciis gamJRavnebisTvis sawarmos saoperacio
segmentebis, produqciis, momsaxurebisa da im geografiuli regionebis Sesaxeb,
sadac is saqmianobs, aseve mTavari momxmareblebis Sesaxeb, rac finansuri
angariSgebis momxmareblebs saSualebas aZlevs, gaaanalizon konkretuli
sawarmos samewarmeo saqmianobebis mimarTulebebis xasiaTi da maTi finansuri
Sedegebi.

moqmedebis sfero
am standartiT gansazRvruli informaciis gamJRavnebis moTxovnebi exeba:
a)

im sawarmos individualur finansur angariSgebas:
(i) romlis savalo an wilobrivi instrumentebi iyideba sajaro fasiani
qaRaldebis bazarze (adgilobriv an ucxour safondo birJaze, an fasiani
qaRaldebis meorad bazarze, maT Soris adgilobriv da regionalur
bazrebze); an
(ii) romelic, sajaro fasiani qaRaldebis bazarze romelime klasis instru
mentebis gamoSvebis mizniT, finansur angariSgebas waradgens fasiani
qaRaldebis komisiaSi, an sxva maregulirebel organizaciaSi, an wardgenis
procesSi imyofeba; da

b)

iseTi jgufis konsolidirebuli finansuri angariSgebisaTvis:
(i) romlis mSobeli sawarmos savalo an wilobrivi instrumentebi iyideba
sajaro fasiani qaRaldebis bazarze (adgilobriv an ucxour safondo
birJaze, an fasiani qaRaldebis meorad bazarze, maT Soris adgilobriv
da regionalur bazrebze); an
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(ii) romlis mSobeli sawarmo, sajaro fasiani qaRaldebis bazarze romelime
klasis instrumentebis gamoSvebis mizniT, Tavis finansur angariSgebas
waradgens fasiani qaRaldebis komisiaSi an sxva maregulirebel
organizaciaSi, an wardgenis procesSi imyofeba.

Tu finansuri angariSi moicavs mSobeli sawarmos konsolidirebul finansur
angariSgebas, romelic mocemuli standartis moqmedebis sferoSi xvdeba da,
amave dros, mSobeli sawarmos individualur finansur angariSgebasac, maSin
segmenturi informaciis wardgena moiTxoveba mxolod konsolidirebul finansur
angariSgebaSi.

saoperacio segmentebi
standartSi mocemuli ganmartebis Tanaxmad, saoperacio segmenti aris sawarmos
komponenti/qvedanayofi, romelsac axasiaTebs Semdegi aspeqtebi:
a)

ukavia biznesis iseTi nawili, sadac sawarmo eweva xarjebs da SesaZlebelia
amonagebis miReba (im amonagebisa da xarjebis CaTvliT, romelic dakavSirebulia
imave sawarmos sxva komponentebTan);

b)

romlis saoperacio Sedegebs regularulad ixilavs sawarmoSi saoperacio
gadawyvetilebebis mimRebi mTavari piri, am segmentze resursebis ganawilebis
Sesaxeb gadawyvetilebis misaRebad da misi saqmianobis Sedegebis Sesafaseblad;
da

g)

romlis Sesaxebac arsebobs gancalkevebuli finansuri informacia.

saoperacio segmentis ganmartebasTan dakavSirebuli sxva sakiTxebi
•

saoperacio segmenti SeiZleba biznesis iseTi nawili iyos, saidanac sawarmos
jer ar miuRia amonagebi, magaliTad axlad amoqmedebuli qvedanayofi SeiZleba
miCneuli iyos saoperacio segmentad amonagebis miRebamde;

•

sawarmos yvela qvedanayofi ar miiCneva saoperacio segmentad. sawarmos is
nawilebi, romlebic ar qmnian amonagebs, rogoricaa danaxarjebis centrebi,
ar miiCneva saoperacio segmentad, magaliTad kvlevisa da ganviTarebis (anu
samecniero-kvlevisa da sacdel-sakonstruqtoro samuSaoTa) departamenti,
an sawarmos mTavari korporaciuli gamgeoba;

•

termini „saoperacio gadawyvetilebebis mimRebi mTavari piri“ gansazRvravs
saoperacio segmentebze resursebis ganawilebisa da maTi saqmianobis Sedegebis
Sefasebis funqcias da ara maincdamainc specialuri uflebamosilebis mqone
menejers. xSirad sawarmos saoperacio gadawyvetilebebis mimRebi mTavari piri
aris sawarmos mTavari aRmasrulebeli an mTavari operatiuli muSaki, magram
SeiZleba iyos, magaliTad direqtorTa sabWo da sxva jgufi;

•

saoperacio segmentebis gansazRvra SesaZlebelia produqciis, momsaxurebis
an regionebis safuZvelze, konkretuli sawarmos Sida saangariSgebo struq
turidan gamomdinare.

saangariSgebo segmenti
standartis Tanaxmad, sawarmos calke informaciis gamJRavneba moeTxoveba im
saoperacio segmentis Sesaxeb, romelic akmayofilebs:
1)

saoperacio segmentis ganmartebas; da
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2)

qvemoT ganxiluli raodenobrivi zRvridan sul mcire erT-erTs mainc
akmayofilebs:
a)

misi saangariSgebo amonagebi, romelic moicavs rogorc gare momxmarebelze
realizacias, ise segmentTaSoris gayidvebs an transfers, Seadgens
sawarmos yvela saoperacio segmentis gaerTianebuli amonagebis (Sida da
gare) 10 %-s an mets;

b)

misi saangariSgebo mogebis an zaralis absoluturi Tanxa Seadgens Semdegi
ori absoluturi sidididan udidesis 10%-s an mets:
(i) yvela iseTi saoperacio segmentis gaerTianebuli saangariSgebo mogeba,
romelsac zarali ar warudgenia; da
(ii) yvela iseTi saoperacio segmentis gaerTianebuli saangariSgebo
zarali, romelsac zarali aqvs wardgenili;

g)

misi aqtivebi Seadgens yvela saoperacio segmentis gaerTianebuli
aqtivebis 10%-s an mets.

•

saoperacio segmenti, romelic akmayofilebs zemoaRniSnul kriteriumebs,
klasificirdeba saangariSgebo segmentad da sawarmos moeTxoveba masTan
dakavSirebiT informaciis calke gamJRavneba, am standartis moTxovnebis
Sesabamisad;

•

saangariSgebo segmentebad klasificirebuli saoperacio segmentebis mTliani
gare amonagebi unda Seadgendes sawarmos gare amonagebis sul mcire 75%s mainc, Tu ase ar aris, maSin sawarmos moeTxoveba damatebiT imdeni sxva
saoperacio segmentebis gansazRvra, romlebic klasificirebuli iqneba
saangariSgebo segmentebad (maSinac ki, Tu isini ar akmayofileben zemoaRniSnul
kriteriumebs), sanam sawarmos mTliani gare amonagebis sul mcire 75% mainc
ar moxvdeba saangariSgebo segmentebSi;

•

sawarmos ufleba aqvs, gaaerTianos ori an meti iseTi saoperacio segmentis
finansuri Sedegebi, romlebic standartiT gansazRvrul raodenobriv
zRvars qvemoTaa da waradginos rogorc erTi saangariSgebo segmenti, Tu am
saoperacio segmentebs msgavsi ekonomikuri maxasiaTeblebi gaaCnia, Semdegi
kriteriumebis (aspeqtebis) didi nawilis mixedviT:
a)

saoperacio segmentebis produqciisa da momsaxurebis xasiaTi/specifika;

b)

saoperacio segmentebis sawarmoo procesebis xasiaTi;

g)

saoperacio segmentebis produqciisa da momsaxurebis momxmareblebis
tipi an kategoria;

d) saoperacio segmentebis adgilmdebareoba (regioni) an bazrebi:
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e)

saoperacio segmentebis produqciis ganawilebis an momsaxurebis gasawevad
gamoyenebuli meTodebi;

v)

saoperacio segmentebis maregulirebeli garemos xasiaTi, magaliTad
sabanko saqme, dazRveva an komunaluri momsaxureba.

•

Tu xelmZRvaneloba miiCnevs, rom informacia wina periodSi saangariSgebo
segmentad klasificirebuli saoperacio segmentis Sesaxeb, isev
(mocemul saangariSgebo periodSic) arsebiTia finansuri angariSgebis
momxmareblebisTvis, maSin amgvari saoperacio segmenti mimdinare
periodSic klasificirebuli unda iyos saangariSgebo segmentad da,
Sesabamisad, mis Sesaxeb informacia isev calke unda iyos warmodgenili
mimdinare periodSic, am standartis moTxovnebis Sesabamisad, Tundac
igi ukve aRar akmayofilebdes saangariSgebo segmentisaTvis dadgenil
kriteriumebs/raodenobriv zRvrebs;

•

Tu sawarmos xelmZRvaneloba miiCnevs, rom finansuri angariSgebis
momxma
r eblebisTvis sasargeblo informacias Seicavs saoperacio
segmenti, romlis monacemebi standartiT dadgenil raodenobriv zRvrebs
qvemoT aris, SesaZlebelia amgvari saoperacio segmentis klasificireba
saangariSgebo segmentad da misi calke wardgena mimdinare periodSic,
mocemuli standartis moTxovnebis Sesabamisad;

•

saoperacio segmentebi, romlebic klasificirebuli ar aris, rogorc
saangariSgebo segmentebi winamdebare standartis kriteriumebis
gaTvaliswinebiT, unda gaerTiandes da agregirebuli saxiT calke iyos
wardgenili Semdeg kategoriaSi _ `yvela sxva segmenti~.

ganmartebiT SeniSvnebSi informaciis gamJRavnebis moTxovnebi
saangariSgebo segmentebisTvis
standartis Tanaxmad, sawarmom finansuri angariSgebis ganmartebiT SeniSvnebSi
iseTi informacia unda gaamJRavnos, rom finansuri angariSgebis momxmarebelma
SeZlos Tavisi samewarmeo saqmianobis xasiaTis, finansuri Sedegebisa da im
ekonomikuri garemos Sefaseba, romelSic is eweva saqmianobas. Semdeg CamoTvlilia
konkretulad, ra saxis aris es savaldebulo informacia:
•

im produqciisa da momsaxurebis aRwera, saidanac TiToeuli saangariSgebo
segmenti iRebs Semosavals;

•

safuZveli, romlis mixedviTac sawarmom ama Tu im saoperacio segments mianiWa
saangariSgebo segmentis klasifikacia, magaliTad produqti, momsaxureba an
geografiuli regioni, an am faqtorebis raime kombinacia;

•

garda amisa, sawarmos TiToeul saangariSgebo segmentTan mimarTebiT
moeTxoveba Semdegi saxis informaciis gamJRavneba:
a)

gare wyaroebidan miRebuli segmentis amonagebi;

b)

segmentis amonagebi, romelic miRebulia imave sawarmos sxva Sida
segmentebidan, maTTan ganxorcielebuli operaciebis Sedegad;

g)

segmentis aqtivebTan dakavSirebiT daricxuli cveTa an amortizacia;

d) saangariSgebo segmentTan dakavSirebuli finansuri danaxarjebi;
e)

saangariSgebo segmentTan dakavSirebuli finansuri Semosavali;
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v)

segmentis wili mekavSire sawarmoebisa da erToblivi sawarmos mogebaSi
an zaralSi, romlebic aRiricxeba wilobrivi meTodiT;

z) segmentis mogebis gadasaxadis xarji an Semosavali (dasabrunebeli mogebis
gadasaxadi);
T) nebismieri sxva arsebiTi arafuladi muxli, cveTisa da amortizaciis
garda;
i)

segmentis kuTvnili mTliani aqtivebi da segmentis aqtivebis zrdis cifri;

k)

segmentTan dakavSirebuli mTliani valdebulebebi.

•

Tu saprocento Semosavali saangariSgebo segmentis Semosavlis ZiriTadi
wyaroa, maSin sawarmom saprocento Semosavali unda aCvenos saprocento
xarjisgan gancalkevebiT _ sxva SemTxvevaSi, SesaZlebelia maTi neto saxiT
wardgena;

•

saangariSgebo segmentis mogeba/zaralis gansazRvrisTvis gamoyenebuli
Sefasebis meTodi, kerZod, saaRricxvo politika;

•

sangariSgebo segmentebze saerTo xarjebis mikuTvnebisTvis gamoyenebuli
meTodis aRwera;

•

segmentis aqtivebis odenobis gansazRvrisTvis gamoyenebuli saaRricxvo
politika da aseve imis axsna, riT gansxvavdeba segmentis aqtivebis mimarT
gamoyenebuli saaRricxvo politika sawarmos sxva aqtivebisTvis gamoyenebuli
saaRricxvo politikisgan, Tu aseTi arsebobs;

•

saaRricxvo politikaSi mimdinare saangariSgebo periodSi Setanili cvli
lebebis aRwera (wina periodTan SedarebiT).

garda amisa, sawarmom unda warmoadginos Semajerebeli monacemebi Semdegi
muxlebisTvis:
a)

saangariSgebo segmentebis mogeba/zaralisa sawarmos mTlian mogeba/zaralTan
mimarTebiT;

b)

saangariSgebo segmentebis amonagebisa, sawarmos mTlian amonagebTan mimar
TebiT;

g)

saangariSgebo segmentebis aqtivebisa, sawarmos mTlian aqtivebTan mimarTebiT;

d) saangariSgebo segmentebis valdebulebebisa, sawarmos mTlian valdebulebebTan
mimarTebiT.
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•

Tu sawarmos Sida struqtura imgvarad Seicvala, rom gamoiwvia sawarmos
segmentaciis safuZvlis Secvla, sawarmom unda warmoadginos rogorc axali,
ise Zveli segmenturi informacia;

•

Tu sawarmos samewarmeo qvedanayofebi organizebuli ar aris produqciis,
momsaxurebis an geografiuli regionebis gansxvavebebis safuZvelze da
sawarmos saangariSgebo segmentebi amonagebs warmoadgenen farTo speqtris
arsebiTad gansxvavebuli produqciisa da momsaxurebis mixedviT, an sawarmos
or an met saangariSgebo segments aqvs msgavsi produqtebi da momsaxureba, aseT
SemTxvevaSi, sawarmos moeTxoveba gare amonagebis Tanxis Cveneba TiToeuli

amgvari produqtis, momsaxurebisa da geografiuli regionis mixedviT,
Tu am informaciis momzadeba ar saWiroebs mizanSeuwonlad gadaWarbebul
danaxarjebs;
•

ganmartebiT SeniSvnebSi igive Tanxebi unda iyos naCvenebi, romlebic
wardgenilia sawarmos finansur angariSgebaSi;

•

sawarmos moeTxoveba, calke gaamJRavnos informacia imis Taobaze, ramdenad
eyrdnoba Tavis mTavar momxmareblebs. kerZod, amgvari informaciis gamJRavneba
im SemTxvevaSi aris savaldebulo, Tu erTi gare momxmareblidan miRebuli
amonagebi sawarmos mTliani amonagebis 10%-s an mets Seadgens. garda amisa,
sawarmom unda aCvenos TiToeuli zemoaRniSnuli momxmareblidan miRebuli
amonagebis mTliani Tanxa da miuTiTos segmenti an segmentebi, romlebic am
amonagebs aCveneben angariSgebaSi. Tumca, sawarmos ar evaleba amgvari mTavari
momxmareblebis dasaxeleba.

savarjiSo magaliTi
Sps `alfas~ aqvs Semdegi (sameurneo) biznessegmentebi, romlebic asaxulia
finansur angariSgebaSi. `alfa~ aris avtomanqanebis mwarmoebeli saerTaSoriso
jgufi, romelic xelmZRvanelobas regionebis mixedviT warudgens angariSs Sida
saangariSgebo miznebisTvis. amJamad igi finansur angariSgebaSi ar waradgens
segmentur informacias, rogorc es moiTxoveba fass 8-iT _ `saoperacio
segmentebi~. Semdeg cxrilSi mocemulia regionuli segmentebis Sedegebi 2018
wlis 31 dekembers dasrulebuli saangariSgebo periodisTvis.
segmenti
regioni

segmenti

segmenti
aqtivebi valdebulebebi
$ mln
$ mln

gare
$ mln

Sida
$ mln

mogeba/(zarali)
$ mln

samxreT azia

400

6

(20)

600

200

aRmosavleT azia

600

4

120

1,600

600

1,000

10

210

4,000

2,800

sxva regionebi

segmentis aqtivebsa da valdebulebebSi ar yofila mniSvnelovani Sidajgufuri
naSTebi.

mogeTxovebaT:
axsnaT, ra moTxovnebs iTvaliswinebs fass 8 _ `saoperacio segmentebi~ _ kompaniis
saangariSgebo saoperacio segmentebis gansazRvrasTan dakavSirebiT da rogor
unda gamoviyenoT es moTxovnebi Sps `alfasTan~ mimarTebiT 2018 wlis 31 dekembers
dasrulebuli saangariSgebo wlis finansur angariSgebaSi, amocanis pirobaSi
mocemuli informaciis gamoyenebiT.

amoxsna (standartuli):
sawarmom saoperacio segmenti saangariSgebo segmentad unda miiCnios im SemTxve
vaSi, Tu:
1)

igi akmayofilebs saoperacio segmentis ganmartebas, romelic mocemulia fass
8-Si; da
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2)

amave dros akmayofilebs qvemoT CamoTvlili raodenobrivi zRvrebidan sul
mcire erT-erTs mainc:
a)

misi saangariSgebo amonagebi, romelic moicavs rogorc Sida, ise gare
wyaroebidan miRebul amonagebs, Seadgens sawarmos yvela saoperacio
segmentis gaerTianebuli amonagebis (Sida da gare) 10%-s an mets;

b)

misi saangariSgebo mogebis an zaralis absoluturi Tanxa Seadgens Semdegi
ori absoluturi sidididan udidesis 10%-s an mets:
(i) yvela iseTi saoperacio segmentis gaerTianebuli saangariSgebo mogeba,
romelsac zarali ar warudgenia; da
(ii) yvela iseTi saoperacio segmentis gaerTianebuli saangariSgebo zara
li, romelsac zarali aqvs wardgenili;

g)

misi aqtivebi Seadgens yvela saoperacio segmentis gaerTianebuli
aqtivebis 10%-s an mets.

•

saoperacio segmenti, romelic akmayofilebs zemoaRniSnul kriteriumebs,
klasificirdeba saangariSgebo segmentad da sawarmos moeTxoveba masTan
dakavSirebiT informaciis gamJRavneba calke, fass 8-is moTxovnebis Sesa
bamisad;

•

saangariSgebo segmentebad klasificirebuli saoperacio segmentebis
mTliani gare amonagebi unda Seadgendes sawarmos gare amonagebis sul mcire
75%-s mainc, Tu ase ar aris, maSin sawarmos moeTxoveba damatebiT imdeni
sxva saoperacio segmentebis gansazRvra, romlebic klasificirebuli iqneba
saangariSgebo segmentebad (maSinac ki, Tu isini ar akmayofilebs zemoaRniSnul
kriteriumebs), sanam sawarmos mTliani gare amonagebis sul mcire 75% mainc
ar moxvdeba saangariSgebo segmentebSi;

•

sawarmos ufleba aqvs, gaaerTianos ori an meti iseTi saoperacio segmentis
finansuri Sedegebi, romlebic standartiT gansazRvrul raodenobriv
zRvars qvemoTaa da waradginos rogorc erTi saangariSgebo segmenti, Tu
am saoperacio segmentebs msgavsi ekonomikuri maxasiaTeblebi aqvT, Semdegi
kriteriumebis (aspeqtebis) didi nawilis mixedviT:
a) saoperacio segmentebis produqciisa da momsaxurebis xasiaTi/specifika;
b)

saoperacio segmentebis sawarmoo procesebis xasiaTi;

g)

saoperacio segmentebis produqciisa da momsaxurebis momxmareblebis
tipi an kategoria;

d) saoperacio segmentebis adgilmdebareoba (regioni) an bazrebi:
e)
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saoperacio segmentebis produqciis ganawilebis an momsaxurebis gasawevad
gamoyenebuli meTodebi.

gamoviTvaloT Sps `alfasTvis~ Sesaferisi raodenobrivi zRvrebi:
1. amocanis pirobis mixedviT, kompaniis mTliani Sida da gare amonagebi aris
$2,020 mln, maSasadame, misi 10% iqneba $202 mln;

2. kompaniis mTliani saangariSgebo mogeba aris $330 mln, e.i. misi 10% iqneba
$33 mln;
3. mTliani saangariSgebo zarali aris $20 mln, maSasadame, misi 10% iqneba $2 mln;
4. mTliani aqtivebi aris $6,200 mln, e.i. misi 10% iqneba $620 mln.

samxreT aziis segmenti akmayofilebs mxolod raodenobrivi zRvris erT kri
teriums. misi saangariSgebo amonagebi $406 mln aRemateba sawarmos mTliani,
Sida da gare amonagebis 10%-s. Tumca, misi zarali $20 mln, naklebia mTliani
mogebis 10%-sa da mTliani zaralis 10%-s Soris udides sidideze, amgvarad,
ver akmayofilebs am kriteriums. es segmenti ver akmayofilebs verc aqtivebis
kriteriums, radgan misi aqtivebi ($600 mln) naklebia kompaniis mTliani aqtivebis
10%-ze ($620 mln).
aRmosavleT aziis segmenti akmayofilebs raodenobrivi zRvris samive kriteriums.
misi saangariSgebo amonagebi $604 mln-ia, saangariSgebo mogeba _ $120 mln da
misi aqtivebi _ $800 mln.

amgvarad, pirveli ori segmenti klasificirebuli iqneba, rogorc saangariSgebo
segmenti da maT Sesaxeb informacia gamJRavndeba, fass 8-is moTxovnebis
Sesabamisad.
Tumca, fass 8 sawarmos avaldebulebs, rom identificirebul saangariSgebo
segmentebSi asaxuli unda iyos sawarmos mTliani gare amonagebis sul mcire 75%
mainc.
Sps `alfas~ SemTxvevaSi, Cven mier identficirebuli ori saangariSgebo segmenti
asaxavs mxolod kompaniis gare amonagebis 50%-s. amgvarad, Sps `alfam~ unda
gansazRvros damatebiTi saangariSgebo segmentebi, romlebic darCenilia
arasaangariSgebo segmentebidan, maT mimarT agregirebis kriteriumebis gamoyenebis
Semdeg.

ACCA Professional Diploma
in International Financial Reporting,
Study materials
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ra midgoma unda gamoviyenoT
iseT kiTxvebze pasuxis gacemisas,
romlebic axsnas saWiroebs
moduli F9 _ `finansuri marTva~
`finansuri marTvis~ modulis gamomcdelis araerT angariSSi iyo miTiTebuli,
rom studentebi gacilebiT ukeT pasuxoben kiTxvebs, romlebic gaangariSebas
moiTxovs, vidre iseT kiTxvebs, romlebic axsnas saWiroebs. amitom am statiaSi
yuradRebas gavamaxvilebT im midgomaze, romelic studentma gamocdaze unda
gamoiyenos amgvar kiTxvebze pasuxis gacemisas.

pirveli magaliTi
dasawyisisTvis ganvixiloT 2017 wlis seqtembris/dekembris erT-erTi sagamocdo
kiTxvis moTxovna.

kritikulad SeafaseT direqtorebis mosazreba, romelic exeba kompania `petas~
investiciis Sefasebas.
(6 qula)
sanam studentebi fiqrs imaze daiwyeben, rogor Camoayalibon ama Tu im kiTxvis
pasuxi, jer unda daukvirdnen, rogor unda gamoiyenon kiTxvis moTxovnaSi
mocemuli zmna. am magaliTSi gveubnebian `kritikulad SeafaseT~. es imas niSnavs,
rom studentebma unda gaaanalizon da daasabuTon direqtorebis mosazrebis
upiratesobebi da naklovanebebi (dadebiTi da uaryofiTi mxareebi) da, saWiroebis
SemTxvevaSi, pasuxis dasasabuTeblad moiSvelion Teoriuli safuZvlebi finansuri
marTvis saxelmZRvanelodan. imisaTvis, rom studentebma daadginon, konkretulad
romeli mosazrebebi unda `Seafason kritikulad~, maT unda gaaanalizon amocanis
pirobaSi aRwerili scenari. am SemTxvevaSi, scenaris Sesabamisi nawili ase
gamoiyureba:

`peltas~ direqtorebs miaCniaT, rom nebismieri sainvesticio proeqti unda
Sefasdes saqmianobis ganxorcielebis oTxi wlisTvis da, amasTan, meoTxe wlis
bolos savaraudo saboloo Rirebuleba unda Seadgendes investiciis sawyisi
Rirebulebis 5%-s. Sesafaseblad unda gamoiyenebodes wminda mimdinare Rirebuleba
da diskontirebuli amogebis periodi, xolo proeqtis amogebis maqsimaluri
diskontirebuli vada unda iyos 2 weli.
scenars Tu gavaanalizebT, vnaxavT, rom direqtorebis mosazreba investiciis
SefasebasTan dakavSirebiT sam aspeqts moicavs:
1. proeqtis Sefasebis periods;
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2. SemoTavazebuli/savaraudo saboloo Rirebulebas;
3. wminda mimdinare RirebulebasTan erTad (NPV) proeqtis amogebis diskon
tirebuli periodis gamoyenebas.

kiTxvis am moTxovnaze maqsimaluri qulebis misaRebad, pasuxSi ganxiluli unda
iyos samive aspeqti. es Cans pasuxis Sefasebis sqemaSi ganawilebuli qulebidanac,
sadac TiToeul am aspeqts miniWebuli aqvs or-ori qula.
amgvarad, am kiTxvaze pasuxis gasacemad, rigrigobiT unda ganvixiloT da
`kritikulad SevafasoT~ TiToeuli zemoaRniSnuli mosazreba. amasTan, unda
vimsjeloT, ras niSnavs TiToeuli mosazreba investiciis SefasebisTvis da ratom
SeiZleba iyos igi kargi an cudi kompaniisTvis.
TvalsaCinoebisaTvis ganvixiloT am kiTxvis pasuxis ramdenime varianti da
mivuTiToT, ramdeni qula mieniWeba pasuxis TiToeul variants.
magaliTad, Semdeg variantSi saucxood aris gaSuqebuli direqtorebis mosazrebis
pirveli aspeqti:
Sefasebis oTxwliani vada ar moicavs proeqtis yvela fulad nakads, amitom
wminda mimdinare Rirebuleba SeiZleba gadidebuli an Semcirebuli aRmoCndes.
amasTan erTad, SesaZlebelia imis mtkiceba, rom meoTxe wlis Semdeg miRebuli
fuladi nakadebi ufro riskiania da maTi argaTvaliswineba ufro konservatiuli
midgoma iqneba.
es pasuxi or gansxvavbul Teziss Seicavs, amitom imsaxurebs 2 qulas, anu maqsimalur
SesaZlo qulebs, rac sanimuSo pasuxis Sefasebis sqemaSia miTiTebuli. miaqcieT
yuradReba, rom aseTma mokle pasuxmac ki, Tu naTlad iqneba Camoyalibebuli da
arss lakonurad gamoxatavs, savsebiT SesaZlebelia, maqsimaluri qulebi miiRoT.
Semdegi pasuxi ori SesaZlo qulidan mxolod erTs imsaxurebs, vinaidan sakmarisad
ar aris ganvrcobili.

Tu Sefasebisas mxolod proeqtis oTx wels gaviTvaliswinebT, xuTi wlis nacvlad,
zogierTi fuladi nakadi ar moxvdeba SefasebaSi da wminda mimdinare Rirebuleba
zusti ar iqneba.
es ki Zalian susti pasuxis nimuSia:

SefasebisTvis gamoyenebuli oTxi weli ufro moklea, proeqtis vadasTan Seda
rebiT.
aq araferia naTqvami arc imis Sesaxeb, ra Sedegebi mohyveba saerTod oTxwliani
drois periodis SerCevas da arc imis Sesaxeb, ra gavlenas moaxdens es kompaniaze.
amitom aseT pasuxs aranairi qula ar mieniWeba.
zogierTi studenti Tavis pasuxs aformebs markirebuli siis saxiT (buletebiT),
romelic daumTavrebeli winadadebebisgan/azrisgan Sedgeba. gTavazobT aseTi
pasuxis magaliTs, romelic moicavs direqtorebis yvela mosazrebas:
•

oTxi weli ar iTvaliswinebs yvela fulad nakads;

•

saboloo Rirebuleba Sefasebas warmoadgens;

•

amogebis diskontirebuli periodi ufro naklebad sasargebloa, vidre wminda
mimdinare Rirebuleba (NPV).

13

miuxedavad imisa, rom es pasuxi moicavs direqtorebis mosazrebis samive aspeqts,
igi aranairad ar miesadageba kiTxvis moTxovnas (`kritikulad SeafaseT~), amitom
veranair qulas ver miiRebT.
imisaTvis, rom qulebi miiRoT iseT kiTxvebze, romlebic axsnas (ganxilvasa da
Sefasebas) saWiroebs, aucilebelia pasuxi gasceT sruli winadadebebiT, uSualod
upasuxoT konkretul davalebas (moTxovnas), romelic Camoyalibebulia kiTxvaSi.
arsebobs sxvanairi ukiduresobac: studenti kritikulad ixilavs investiciis
Sefasebis saerTo aspeqtebs, magram msjelobas ar ukavSirebs sagamocdo kiTxvis
scenars (anu ugulebelyofs konkretuli direqtorebis konkretul mosazrebebs
_ kiTxvaSi aRweril scenars) da, maSasadame, ar pasuxobs kiTxvis moTxovnas. aseT
pasuxebsac aranairi qula ar mieniWeba.

meore magaliTi
ganvixiloT kidev erTi wina wlebis (2016 weli) sagamocdo kiTxvis moTxovna,
romelic Sefasebas (axsnas) saWiroebs.

ganixileT mizezebi, romlebic iwvevs sainvesticio saxsrebis Zlier da sust
SezRudvas.
								
(5 qula)
es moTxovna kargi sailustracio magaliTia imis gasagebad, ramdenad mniSvnelovania
upasuxoT zustad imas, rasac gekiTxebian. sakiTxs axsna ar sWirdeba, ras niSnavs
sainvesticio saxsrebis Zlieri da susti SezRudva. amis nacvlad gTxoven
gansazRvroT da axsnaT, ram SeiZleba gamoiwvios sainvesticio saxsrebis Zlieri
da susti SezRudva. pasuxebs, sadac detalurad iqneba axsnili sainvesticio
saxsrebis Zlieri da susti SezRudvis sakiTxi, cota qula mieniWeba (Tuki saerTod
meniWeba raime qula).
Tqven unda igulisxmoT, rom sainvesticio saxsrebis SezRudvis mizezebis
ganxilvisaTvis Tanabari raodenobis qulaa gansazRvruli, amitom pasuxi saTanado
struqturiT unda CamoayaliboT. es Cans Sefasebis sqemidanac: sainvesticio
saxsrebis susti SezRudvis mizezebze mikuTvnebulia 2 qula da aseve 2 qula
aqvs mikuTvnebuli sainvesticio saxsrebis Zlieri SezRudvis mizezebs. amasTan,
damatebiT erTi qula aris mikuTvnebuli an susti, an Zlieri SezRudvis mizezebis
damatebiT axsnas.
am sagamocdo sesiis Sedegebis mixedviT momzadebul gamomcdelis angariSSi
xazgasmiTaa aRniSnuli, rom am kiTxvaze aucilebelia zusti, naTlad Camoya
libebuli pasuxis gacema. magaliTisTvis SevafasoT aseTi pasuxi:

sainvesticio saxsrebis Zlieri SezRudva maSin xdeba, rodesac bankebs ar surT
fulis gasesxeba.
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aseTi pasuxisTvis qulebs ver miiRebT, magram Tu am pasuxs logikurad daasru
lebT, SeiZleba gamomcdelma erTi qula dagiweroT da amiT gazardoT qulebis
raodenoba, romelsac mTlianad miiRebT am gamocdaze. magaliTad, ase:

sainvesticio saxsrebis Zlieri SezRudva maSin xdeba, rodesac bankebs ar surT
fulis gasesxeba, radgan kompanias Zalian riskianad miiCneven, misi davalianebis
mimdinare donis gamo.

am or pasuxs Soris gansxvavebidan naTlad Cans, ra mniSvneloba aqvs azris
daboloebas: sainvesticio saxsrebis SezRudva bankis problema ar aris (banks ar
surs fulis gasesxeba), aramed kompaniis problemaa (kompania ver miiRebs fuls
imitom, rom mas riskian kompaniad miiCneven).

mesame magaliTi
dasasrul, ganvixilavT 2017 wlis marti/ivnisis erT-erTi sagamocdo kiTxvis (b)
moTxovnas, romelic studentebisgan iTxovs konkretuli raodenobis raRacis
(meTodis, xerxis, meqanizmis da a.S.) ganxilvas.

ganixileT xuTi meTodi, romlis gamoyenebac kompania `panglis~ SeuZlia Tavisi
debitoruli davalianebis (moTxovnebis) marTvisTvis.
(10 qula)
TiToeul meTodze misakuTvnebeli qulebis raodenobis gansazRvra advilia. Cvens
SemTxvevaSi, TiTo meTodze ori qulaa miniWebuli. Sefasebis sqema gamoiyeneT,
rogorc orientiri, raTa gaigoT, ramdeni unda daweroT. aseve darwmundiT
imaSic, rom zustad da naTlad miuTiTeT 5 gansxvavebuli meTodi. kargi iqneba,
Tu am meTodebs danomravT. xuTze meti meTodis ganxilvisas, veranair damatebiT
qulas ver miiRebT, ase, rom dros fuWad nu daxarjavT gamocdaze meeqvse meTodis
ganxilvaze. ukeTesia, dro imaze daxarjoT, rom Tqvens pasuxSi swored sagamocdo
kiTxvis sakiTxebi iyos gaSlili.
axla gTavazobT kargi pasuxis nimuSs:
1. unda Sefasdes axali momxmareblebis kreditunarianoba, romlebic kompaniis
produqcias kreditiT iZenen. amisaTvis informaciis mopoveba SesaZlebelia
sakredito istoriebis biurodan, aseve SeiZleba sxva wyaroebis gamoyenebac,
magaliTad gamoqveynebuli finansuri angariSgebis. am Sefasebis Semdeg kompania
`pangli~ SeZlebs gadawyvetilebis miRebas imis Taobaze, ra periodiT unda
misces momxmareblebs gadaxdis ganvadeba;
2. Tu momxmareblis angariSi vadagadacilebulia, `panglis~ SeuZlia momxmare
belTan dakavSireba da imis Sefaseba, ramdenia gadaxdis miRebis albaToba
da saWiro iqneba Tu ara damatebiTi zomebis gatareba. damatebiTi zomebi
moicavs davalianebis amoRebis saqmianobiT dakavebuli saagentosTvis, an
sasamarTlosTvis mimarTvas;
3. `panglis~ SeuZlia vadaze adre ganxorcielebuli gadaxdebis waxaliseba aseTi
momxmareblisTvis garkveuli zomis fasdaTmobis micemiT, magram kompaniam
unda Seafasos, es fasdaTmoba ramdenad sasargeblo iqneba misi gacemis
RirebulebasTan/danaxarjTan SedarebiT;
4. `panglis~ SeuZlia faqtoringuli kompaniis gamocdilebis gamoyeneba savaWro
debitoruli davalianebis amoRebis sakiTxSi dasaxmareblad, Tumca es ar aris
iafi varianti;
5. ucxour valutaSi gamosaxuli debitorul davalianebasTan maRali donis
argadaxdis riskia dakavSirebuli, romlis Semcireba `panglis~ SeuZlia
saeqsporto kreditis dazRveviT.
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pirveli sami meTodi sakmaod kargad aris axsnili, TiToeuli axsna ori Tezisisgan
Sedgeba. Sesabamisad, TiToeul am meTods miekuTvneba or-ori qula. me-4 da me-5
meTodebi SedarebiT naklebad detalurad aris gaSuqebuli da TiToeul maTgans
TiTo qula mieniWeba.
amgvarad, es pasuxi daimsaxurebs aTi SesaZlo qulidan rvas.
axla ganvixiloT amave moTxovnis ufro susti pasuxis nimuSi:

kompania panglis surs, rom misi momxmareblebi ixdidnen da icavdnen SeTanxmebul
sakredito limitebs. Tu kompania regularulad gaaanalizebs debitorul
davalianebebs, warmoqmnis vadebis mixedviT, SesaZlebeli iqneba im momxmareblebis
dadgena, romlebic `wesebs~ arRveven.
aucilebelia, rom kompaniam aqtiurad ganaxorcielos kreditis kontroli da
Tvalyuri adevnos momxmareblebis angariSebs. kompanias SeuZlia vadaze adre
gadaxdebis waxaliseba Sesabamisi momxmareblebisTvis fasdaTmobebis micemiT.
kompanias SeuZlia faqtoringis gamoyeneba, uimedo valebze kompaniis pasuxis
mgeblobiT an kompaniis pasuxismgeblobis gareSe. faqtoringul kompanias SeuZlia
Tavis Tavze aiRos debitoruli davalianebis marTvis mTeli procesi da misi
momsaxureba SeiZleba moergos `panglis~ konkretul moTxovnilebebs.
am pasuxidan ar Cans, students esmis Tu ara, ramdeni meTodi ganixila da amitom
gamomcdeli TviTon unda ecados imis gagebas, misi azriT, sad mTavrdeba erTi
meTodi da sad iwyeba sxva. aseTi pasuxi, savaraudod, oTx qulas daimsaxurebs:
pirveli ori abzacisTvis TiTo-TiTo qulas da mesame abzacisTvis – or qulas.

daskvna
am statiidan Tqven dainaxeT, raze unda gaamaxviloT yuradReba iseT kiTxvebze
pasuxis gacemisas, romlebic axsnas saWiroebs modulis _ `finansuri marTva~
_ gamocdaze. vimedovnebT, rom Tqven dainaxeT swori pasuxis aucilebeli
struqtura da darwmunebuli varT, es dagexmarebaT rac SeiZleba meti qulebis
miRebasa da gamocdis warmatebiT CabarebaSi.

statia moamzada `finansuri marTvis~
modulis sagamocdo komisiis wevrma.
Jurnali `Student accountant~,
2018 wlis dekemberi
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ra unda vicodeT dainteresebuli
mxareebis Sesaxeb
(me-2 nawili)
moduli `strategiuli bizneslideri~
am statiis pirveli nawili gamoqveynebuli iyo 2019 wlis noembris nomerSi. statiis
pirvel nawilSi ganvixileT dainteresebul mxareebTan dakavSirebuli ZiriTadi
cnebebi da maTi ganmartebebi, dainteresebul mxareTa moTxovnebi da Teoriuli
midgomebi, romlebic gamoiyeneba dainteresebuli mxareebis klasifikaciisTvis.
statiis am nawilSi ganvixilavT dainteresebul mxareTa sxvadasxva jgufs da
yuradRebas gavamaxvilebT dainteresebul mxareTa sxvadasxva jgufis poziciebze.
statias warmovadgenT Semdegi struqturiT:
•

vin vin aris: dainteresebuli mxare _ aqcioneri;

•

dainteresebul mxareTa Teoriis motivaciebi: sasargeblo/arsebiTi da
normatiuli;

•

kontinuumis Svidi pozicia: grei, oueni da adamsi;

•

daskvna.

vin vin aris: dainteresebuli mxare _ aqcioneri
dainteresebuli mxareebisa da aqcionerebis roli da mniSvneloba, rac safuZvlad
udevs organizaciebis socialuri pasuxismgeblobis _ eTikuri qcevis koncefcias,
debatebis sagania, vinaidan swored am cnebebis gamijvna adamianebs yofs politikur
da `eTikur~ banakebad. xSirad literaturaSi SeiZleba Segvxdes mosazreba imis
Taobaze, rom aqcionerebi arian dainteresebul mxareTa erTaderTi jgufi,
romelsac gaaCnia organizaciaze gavlenis moxdenis legitimuri ufleba.
faqtobrivad, aqcionerTa Teoriis momxreni amtkiceben, rom vinaidan organiza
ciebi maT marwmuneblebs `ekuTvnis~, agentebs (rwmunebulebs anu direqtorebs)
akisriaT zneobrivi da iuridiuli movaleoba, gaiTvaliswinon mxolod TavianTi
marwmuneblebis moTxovnebi, rodesac gansazRvraven organizaciis miznebs da iRe
ben gadawyvetilebebs. maSasadame, saaqcio kapitalis mqone organizaciebisTvis,
rogoricaa, magaliTad safondo birJaze kotirebuli kompania, SeiZleba vigu
lisxmoT, rom vinaidan marwmuneblebs (aqcionerebs) surT TavianTi kapitalidan
misaRebi ukugebis/mogebis maqsimalurad gazrda, rwmunebulebis (direqtorebis)
erTaderTi movaleobaa, imgvarad warmarTon organizaciis saqmianoba, imgvarad
imoqmedon, rom uzrunvelyon aqcionerTa miznebis/survilebis realizeba.
amis sapirispirod, dainteresebul mxareTa Teoriis warmomadgenlebi amtkice
ben, vinaidan komerciuli organizacia sazogadoebis moqalaqea, romelsac icavs
sazogadoeba da sargeblobs sazogadoebis mxardaWeriTa da upiratesobebiT, igi
valdebulia, aRiaros da gaiTvaliswinos mis mimarT wamoyenebuli mravali pre
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tenzia/moTxovna, iseve rogorc es SeiZleba gaakeTos nebismierma individumma,
rogorc pasuxismgeblobis grZnobis mqone, keTilsindisierma moqalaqem. faqtob
rivad, es imas niSnavs, rom organizaciam, aqcionerTa moTxovnebTan erTad, unda
aRiaros da gaiTvaliswinos amgvari moTxovnebic, rodesac gadawyvetilebebs iRebs
da gansazRvravs organizaciis strategias/startegiul xedvas.

dainteresebul mxareTa Teoriis motivaciebi:
sasargeblo/arsebiTi da normatiuli
eTikuri TvalsazrisiT, polemikis sagania aseve Semdegi sakiTxic: ratom, ra
mizeziT iTvaliswineben, an ar iTvaliswineben organizaciebi dainteresebul
mxareTa interesebs gadawyvetilebebis miRebisas, organizaciis strategiis
SemuSavebisa da cxovrebaSi gatarebisas. SegviZlia paraleli gavavloT or sakiTxs
Soris, rogor, ra gziT iTvaliswineben organizaciebi dainteresebul mxareTa
xedvas/interesebs da rogor iTvaliswineben (an ar iTvaliswineben) calkeuli
adamianebi sxvebis mosazrebebs. bevr adamians awuxebs sxvebis azri/mosazreba,
sxvebs es maincdamainc ar awuxebs/naklebad awuxebT an saerTodac ar ainteresebT
sxvebis mosazrebebi. garda amisa, gansxvavebulia TviTon is mizezebic, ris gamoc
adamianebi zrunaven sxvebze.
am problemis gadasaWrelad anu pasuxis gasacemad kiTxvaze, ratom iTvaliswineben
organizaciebi dainteresebul mxareTa interesebs, ra ubiZgebs maT amgvari
qmedebisken, donaldsonma da prestonma gamoiyenes ori sapirispiro motivaciis
cneba: sasargeblo/arsebiTi da normatiuli. maTi azriT, organizaciebisTvis
arsebobs ori saxis motivacia, rac aiZulebs maT, reagireba moaxdinon
dainteresebuli mxaris problemebsa da interesebze.

motivacia: sasargeblo/arsebiTi
dainteresebul mxareTa aRiarebis sargeblianobis/arsebiTobis motivacia, anu
dainteresebuli mxareebis, rogorc arsebiTi da organizaciisTvis sasargeblo
monawileebis aRqma gulisxmobs imas, rom organizaciebi mxolod imdenad
iTvaliswineben dainteresebul mxareTa mosazrebebs, ramdenadac maTi interesebi/
mosazrebebi SesabamisobaSi modis sxva, organizaciis ufro mniSvnelovan ekonomikur
miznebTan (rogoricaa mogebis maqsimalurad gazrda, bazris wilis mopoveba an
gazrda, korporaciuli marTvis standartis dacva). Sesabamisad, organizaciam
SesaZloa mxolod imis gamo aRiaros dainteresebuli mxareebi/gaiTvaliswinos
maTi interesebi, Tu miiCnevs, rom maTi mosazrebis gaTvaliswineba saukeTeso
gzaa organizaciis sxva miznebis misaRwevad (anu amis gakeTeba sasargebloa
organizaciisTvis). Tu dainteresebul mxareTa romelime mniSvnelovani ZiriTadi
an aqtiuri jgufis mimarT `erTgulebas~ safrTxe emuqreba, mosalodnelia, rom
organizacia aRiarebs am jgufs da gaiTvaliswinebs maT interesebs, radgan Tu
ase ar moiqceva, safrTxe Seeqmneba misi saqmianobis ekonomikur Sedegebs da,
gansakuTrebiT, organizaciis mogebianobas.
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motivacia: normatiuli
dainteresebul mxareTa aRiarebis normatiuli motivacia imiT gansxvavdeba
arsebiTobis motivaciisgan, rom es cneba asaxavs ara imas, rac aris, aramed imas,
rac unda iyos. aRniSnuli pozicia efuZneba im azrs, rom organizaciebs aqvT
moraluri valdebulebani dainteresebul mxareTa winaSe. amgvarad, dainteresebul

mxareTa problemebis mogvareba/maTi interesebis gaTvaliswineba erT-erTi
TviTmizania/`normativia~ yoveli organizaciisTvis. amgvari poziciis Tanaxmad,
ekonomikuri da samarTlebrivi ufleba-movaleobebis garda, arsebobs eTikuri
da filantropuli ufleba-movaleobebi da, aqedan gamomdinare, altruizmze
orientirebuli organizaciebi. normatiuli pozicia, ZiriTadad, efuZneba
germaneli filosofosis emanuel kantis (1724-1804) ideebs. kanti amtkicebda,
rom arsebobs garkveuli moqalaqeobrivi movaleobebi, romlebic mniSvnelovania
sazogadoebis saerTo keTildReobis SenarCunebisa da gazrdisTvis. movaleobebSi
Sedis moraluri valdebulebac, gaiTvaliswino sxva adamianebis interesebi da
azrebi. sxva sityvebiT, kantis eTika eyrdnoba im Tvalsazriss, rom yovel Cvengans
moraluri valdebuleba gagvaCnia erTmaneTis mimarT, gaviTvaliswinoT erTmaneTis
problemebi da mosazrebebi. am movaleobis ugulebelyofa gamoiwvevs socialuri
erTianobis darRvevas, rac, saboloo jamSi, gamoiwvevs saerTo zneobrivi
mdgomareobis da, SesaZlebelia, ekonomikuri mdgomareobis gauaresebasac ki.
gamoiyenes ra dainteresebul mxareTa TeoriaSi es argumenti, donaldsoni da
prestoni amtkiceben, rom organizaciebma dainteresebul mxareTa interesebi
unda gaiTvaliswinon ara imitom, rom organizaciam TviTon miiRos sargebeli
amisgan, aramed imitom, rom amgvari qmedebiT organizaciebi Seasruleben TavianT
moralur valdebulebebs, romlebic akisriaT TiToeuli dainteresebuli mxaris
mimarT. maSasadame, dainteresebul mxareebTan urTierTobis, rogorc (moraluri)
normativis aRqma gulisxmobs imas, rom dainteresebuli mxareebi da maTi
interesebi warmoadgens organizaciisTvis garkveul TviTmizans, normativs da ara
organizaciis sxva miznebis miRwevis saSualebas, organizaciisTvis sasargeblo
faqtors.

kontinuumis Svidi pozicia: grei, oueni da adamsi
korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis aspeqtSi dainteresebuli mxareebisa
da aqcionerTa mniSvnelobis sakiTxis ganxilva SegviZlia warmovidginoT, rogorc
garkveuli kontinuumi, romlis ori kidura wevri warmoadgens TiToeuli
argumentis `wminda~ versias. amasTan, rogorc nebismier kontinuumSi, aqac TviTon
am kontinuumis farglebSi bevr wertilSi arsebobs `realuri cxovreba~. amitom
gansakuTrebiT sasargebloa am kontinuumis farglebSi moqceuli sxvadasxva
poziciis gamoyofa da gamijvna, rac SeZles greim, ouenma da adamsma da uwodes
`socialuri pasuxismgeblobis Svidi pozicia~.

wminda kapitalistebi
aqcionerTa kontinuumSi erT-erTi kidura poziciaa wminda kapitalistebis pozicia.
am pozicias safuZvlad udevs mosazreba imis Taobaze, rom maqsimalurad unda
gaizardos aqcionerTa keTildReoba (mogeba), xolo am amocanis/miznis qveteqsti
ki isaa, rom yvelaferi/yvelanairi qmedeba, romelic gamoiwvevs aqcionerTa
keTildReobis/simdidris Semcirebas, faqtobrivad, aqcionerTa gaqurdvis
tolfasia. vinaidan aqcionerebma gariskes da TavianTi fuli Cades biznesSi da
swored isini arian biznesis/organizaciis kanonieri mesakuTreebi, maT unda
gansazRvron organizaciis miznebi da strategiebi. rwmunebulebi (direqtorebi),
romlebic, SesaZloa, socialuri pasuxismgeblobis saxeliT moqmedeben imgvarad,
rom SeiZleba Semcirdes aqcionerTa ukugeba/mogebis odenoba, gamodis, rom
ar moqmedeben miniWebuli mandatis farglebSi da anadgureben aqcionerTa
faseulebobs.
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xelsayreli
xelsayrelobis poziciasac igive mosazreba udevs safuZvlad, rac wminda
kapitalistebis pozicias (e.i. aqcionerTa keTilidReobis maqsimalurad gazrda),
magram es pozicia aRiarebs, rom SesaZloa aucilebeli gaxdes danaxarjebis gaweva
garkveul socialur pasuxismgeblobasTan dakavSirebiT, raTa organizaciam
miaRwios ukeTes strategiul mdgomareobas da, maSasadame, maqsimalurad gazardos
mogeba. Sesabamisad, organizaciam SesaZloa ganaxorcielos ekologiurad
`gamarTlebuli~ politika an fuli gasces saqvelmoqmedo saqmianobisTvis, Tu
igi darwmunebulia, rom amgvari qmedebiT Seiqmnis xelsayrel/karg imijs, rac mas
daexmareba saerTo strategiuli upiratesobis mopovebaSi.

socialuri kontraqtis/SeTanxmebis momxreni
socialuri kontraqtis cneba politikuri Teoriidan momdinareobs. miCneulia, rom
demokratiuli mTavrobebi mowodebulni arian imisTvis, rom marTon socialuri
kontraqtebi. es imas niSnavs, rom demokratiuli mTavrobebi, sazogadod,
saxelmwifos unda marTavdnen sazogadoebis molodinisa da normebis Sesabamisad,
xolo, amis sapasuxod, sazogadoeba unda icavdes mTavrobis mier SemoRebul
kanonebsa Tu sxva normatiul aqtebs. Tu romelime mxare am pirobebs daarRvevs,
es gamoiwvevs socialuri kontraqtis/SeTanxmebis darRvevas. biznesis SemTxvevaSi,
cotaTi ufro rTulad aris saqme, radgan demokratiuli mTavrobebisgan
gansxvavebiT, organizaciebi ar moqmedeben, demokratiuli procesebis Sesabamisad.
socialuri kontraqtis pozicia gulisxmobs, rom komerciuli organizaciebi
moqmedeben saqmianobis licenziis/nebarTvis safuZvelze da mas am nebarTvas
sazogadoeba gaugrZelebs im SemTxvevaSi, Tu organizacia Tavisi saqmianobiT
amas daimsaxurebs. Sesabamisad, komerciuli organizaciebi kargad unda iyvnen
informirebulebi sazogadoebis normebis (maT Soris, eTikuri normebis) Sesaxeb,
raTa maT mudmivad SeZlon TavianTi saqmianobis misadageba am normebTan. Tu
organizaciis saqmianoba sazogadoebis ukmayofilebas iwvevs, sazogadoebas
SeuZlia misTvis saqmianobis licenziis Sewyveta, rogorc es moxda audituri
firmis, artur andersonis SemTxvevaSi, enronis kraxis Semdeg.

garemos socialuri damcvelebi
garemos socialuri damcvelebi ufro Sors midian, vidre socialuri SeTanxmebis
momxreni, radgan aRiareben (sazogadoebis mosazrebebisa da xedvis miuxedavad),
rom komerciuli organizaciebi Tavisi saqmianobiT toveben socialur da
ekologiur kvals da, maSasadame, maT garkveuli pasuxismgebloba ekisrebaT imaze,
rom minimumamde daiyvanon sakuTari kvali. organizaciam SeiZleba ganaxorcielos
socialuri an/da ekologiuri TvalsazrisiT pasuxismgebeli politika, magram
ara imitom, rom misi saqmianoba Seesabamebodes sazogadoebis normebs (rogorc
amas ityodnen socialuri SeTanxmebis momxreni), aramed imitom, rom maT
gacnobierebuli aqvT amgvari pasuxismgebloba.
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socialistebi
socialistebi biznesis konceptualur safuZvlad erTi klasis (kapitalistebis)
mier sxva klasiT (muSebisa da socialurad daCagruli) manipulaciasa da Cagvras
miiCneven. Sesabamisad, biznesis mizania keTildReobis/simdidris koncentrireba

sazogadoebis garkveul wreebSi (da ara misi gadanawileba). amitom am poziciis
momxreTa Tanaxmad, saqmiani/komerciuli, socialuri da ekologiuri pasuxism
geblobis areali Zalian farToa, gacilebiT ufro masStaburia, vidre ubralod
simboluri politikis realizeba (rogorc amas socialistebi dainaxavdnen), ro
melic aseve mxars uWers kapitalistebis klasis batonobas. maTi azriT, organi
zaciebis saqmianoba sruliad sxvagvari formiT unda xorcieldebodes, kerZod
iseTi midgomebiT, romlebic Seicnobs da gamoasworebs sazogadoebaSi arsebul
disbalanss/Seusabamobebs da sargebels moutans bevr dainteresebul mxares da
ara marto kapitalis mesakuTreebs.

radikaluri feministebi
socialistebis msgavsad, radikaluri fenimistebi cdiloben sakuTrebisa da sa
zogadoebis struqturis Zireulad gardaqmnas. isini amtkiceben, rom sazogadoeba
da biznesi iseT faseulobebzea dafuZnebuli, romlebic, Tavisi bunebiT, mamaka
cur/mamrobiT Tvisebebad miiCneva, rogoricaa agresia, Zalaufleba, Tavdajere
buloba, ierarqia, dominireba da konkurentunarianoba. maTi azriT, swored amis
gamo sazogadoeba da garemo `qaosSi~ imyofeba, rogorc amas bevri sxva adamianic
aRniSnavs. radikalur feministebs miaCniaT, rom ukeTesi iqneboda, Tu sazogadoeba
da biznesi amis nacvlad daeyrdnoboda ufro qalur/mdedrobiT Rirebulebebs,
rogoricaa TanamSromloba, Tanasworoba, dialogi, Tanadgoma, samarTlianoba da
lmobiereba. arsebuli ekonomikuri da socialuri sistemebis mowyobis safuZvle
bi aSkarad seriozul problemas warmoadgens biznesis/komerciuli saqmianobis
warmarTvisTvis da, maSasadame, saWiroebs komerciuli saqmianobisa da socialuri
kulturis Zireul gardaqmnas. es Teoria dakavSirebulia hofsTedis `kulturul
aspeqtebTan~, romelic Seiswavleba F1 modulSi.

garemos radikaluri damcvelebi
dasasrul, kontinuumis farglebSi urTierTgagebis meore yvelaze ukiduresi
poziciaa garemos radikaluri damcvelebis (anu radikali mwvaneebis) pozicia.
am poziciis momxreebs mtkiced miaCniaT, rom adamianebs ara aqvT sicocxlis/
arsebobis imaze ufro meti uflebebi, vidre sxva biologiur saxeobebs. isini
amtkiceben, rom mxolod imis gamo, rom adamianebs SeuZliaT socialur da
ekologiur sistemebze kontrolis ganxorcieleba da maTi damorCileba, es ar
niSnavs imas, rom adamianebi amas unda akeTebdnen. florisa da faunis msof
lio ekosistemebs, sxvadasxva biologiur saxeobasa da sistemas Soris natif
balanss imdenad didi mniSvneloba aqvs da imdenad Rirebulia es yvelaferi,
rom uzneobaa am balansisTvis zianis miyeneba mxolod adamianTa ekonomikuri
zrdis misaRwevad.
garemos radikaluri damcvelebi amtkiceben, rom arsebul ekonomikur sistemeb
Si aris raRac imdenad cudi da miuRebeli, rom SeuZlebelia misi gamosworeba,
radgan arsebuli sistemebi eyrdnoba sruliad uzneo Rirebulebebs. yvela dain
teresebuli mxaris moTxovnebis srulad aRiarebisa da gaTvaliswinebis Sedegad
SeuZlebeli gaxdeba komerciuli organizaciebis saqmianobis gagrZeleba iseTi
formiT, rogorsac isini amJamad mimarTaven _ es aris swored garemos radika
luri damcvelebisa Tu radikali mwvaneebis ZiriTadi paradigma.

21

daskvna
eTikasTan dakavSirebuli sakiTxebis udides nawils safuZvlad udevs dainteresebul
mxareTa problema, amitom strategiuli bizneslideris modulis gamocdaze
am sakiTxebis codnas gansakuTrebuli mniSvneloba eqneba. sagamocdo kiTxvis
scenaridan dainteresebul mxareTa identifikaciisa da maTi individualuri
moTxovnebis gansazRvris/Secnobis unari erT-erTi mniSvnelovani unaria,
romlis demonstrirebac aucileblad unda SeeZloT studentebs strategiuli
bizneslideris modulis gamocdaze.
garda amisa, aseve mniSvnelovania, rom studentebs SeeZloT adamianTa eTikuri
mosazrebebis gansazRvra konkretuli sagamocdo scenaris mixedviT, savaraudod,
dainteresebuli mxareebis an aqcionerTa poziciidan, an greis, ouenisa da adamsis
poziciebis meSveobiT. nebismieri dainteresebuli mxaris analizis Casatareblad
namdvilad sasargebloa dainteresebul mxareTa klasifikaciis sxvadasxva meTodis
codna, magram dainteresebul mxareTa mniSvnelobis Sesaxeb realuri warmodgenis
Sesaqmnelad gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs zogadad imis codnas, rom
organizaciis gadawyvetilebebze gavlenas axdens mravali adamiani da adamianTa
jgufi, rogorc organizaciis farglebSi, ise mis gareT da piriqiT, organizaciis
gadawyvetilebebsac SeuZlia gavlenis moxdena bevr adamiansa da jgufze.

statia, romelic Tavdapirvelad moamzada P1 wignis
sagamocdo komisiis wevrma, adaptirebulia
axali programisTvis, anu strategiuli
bizneslideris modulis programisTvis
2018 wlis dekemberi
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riski da ekologiuri auditi
moduli `auditi da marwmunebeli momsaxureba~
(umaRlesi done)

Tanamedrove epoqaSi farTod aris gavrcelebuli riskebisa da socialuri da
ekologiuri auditis Catareba da am tipis auditis mniSvneloba dRiTi dRe
izrdeba. sul ufro meti mewarme subieqtebi mimarTaven socialur da ekologiur
audits, raTa aamaRlon TavianTi investorebisa Tu potenciuri investorebis da,
zogadad, sazogadoebis ndoba TavianTi saqmianobis, produqciisa Tu momsaxurebis
mimarT. SeZlebisdagvarad maqsimalurad daakmayofilon dainteresebul mxareTa
mzardi moTxovnebi, romlebic, dRes, ise rogor arasdros, mWidrod aris
dakavSirebuli sazogadoebis socialuri ganviTarebisa da garemos mdgradi
ganviTarebis sakiTxebTan.

ra aris riski?
Cven yvelas intuiciurad garkveuli warmodgena gvaqvs riskis Sesaxeb. riskis
erT-erTi yvelasTvis gasagebi da praqtikuli ganmarteba aseTia: ararealizebuli
samomavlo zarali, romelic warmoiSoba mimdinare periodis romelime qmedebidan
an umoqmedobidan. Tu me erTi dolariT vriskav latariis bileTis yidvisas imis
imediT, rom SeiZleba ramdenime mln-is odenobis jekpoti movigo, didia imis
albaToba, rom amJamad ararealizebuli zarali materializdeba (e.i. me SeiZleba ar
movigo latareaSi). mosalodnelia, rom ver movigeb latareaSi da, maSasadame, Cemi
erTdolariani investicia daikargeba. amis sapirispirod, Tu Cemi erTi dolariT
vriskav erT-erT karga xnis dafuZnebuli, msxvili stabiluri kompaniis erTi aqciis
yidvas, albaToba imisa, rom mTlianad davkargav erT dolars, ufro naklebi iqneba
(Tumca, SeiZleba davkargo `investiciis~ Rirebulebis nawili), magram, amave dros,
aqciis SeZenidan mosalodneli ukugeba, savaraudod, gacilebiT ufro naklebi
iqneba, latariis bileTidan misaReb maqsimalur SesaZlo mogebasTan SedarebiT.
saSualod, ukugeba (mogeba) aris riskis funqcia. `riskis wili~ fuladi saxsrebi
is fulia, romelsac SeiZleba didi odenobis SesaZlo Sedegi mohyves, magram
yvelaze didi ukugebis miRebis SesaZlebloba iqneba saukeTeso scenari, romelic
mocemul situaciaSi SeiZleba gaTamaSdes (magaliTad, investiciis Cadeba mcire
da saSualo sawarmoebSi da mcire zomis, mzard kompaniebSi).
modulSi `strategiuli bizneslideri~ riski, ZiriTadad zogadad, gankerZoebulad
aris ganxiluli, magram Cven imasac ganvixilavT, rogor ukavSirdeba riski
organizaciis Sida saqmianobas. amis mizezi isaa, rom riskis marTva Sida kontrolis
marTvis procesis mniSvnelovani nawilia, xolo Tavad Sida kontroli, Tavis
mxriv, korporaciuli marTvis mniSvnelovani nawilia. Tu Cven mxolod sinanuliT,
umoqmedod vuyurebT warsulSi momxdar movlenebs da arafers ar vcvliT, Sida
kontrolis sistemam SeiZleba ver SeZlos riskebis saTanadod gakontroleba.
amitom Zalian mniSvnelovania, rom organizaciam Seicnos da raodenobrivad
Seafasos is riskebi, romlebsac awydeba Tavis saqmianobaSi.

Sida da gare riskis auditi
riskis auditi da Sefaseba aris im riskebis Secnobis sistemuri gza, romlebsac
organizacia awydeba Tavis saqmianobaSi. imis gamo, rom didi raodenobis da
mravalnairi tipis riskebi arsebobs, riskis Sefaseba da misi auditi SeiZleba
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rTuli da kompleqsuri procesi iyos. zogierTi organizacia, magaliTad safinanso
momsaxurebis sferos msxvili dawesebulebebi specialurad qiraoben adamianTa
jgufebs, romlebsac evalebaT riskebis Secnoba, maTze mudmivi Tvalyuris devneba
da saTanado donis xelmZRvaneli personalisTvis angariSis Cabareba organizaciis
riskebis Sesaxeb. sxva organizaciebSi amgvar saqmianobas SeiZleba uwyveti xasiaTi
ar hqondes _ savaraudod, riskis marTva SeiZleba Sida kontrolis marTvis wliuri
ciklis nawili iyos. finansuri auditisgan gansxvavebiT, riskis auditis Catareba
organizaciebisTvis savaldebulo moTxovnas ar warmoadgens, magram zogierT
maRal doneze regulirebad dargebSi (rogoricaa, magaliTad sabanko saqme da
safinanso momsaxureba), bevr qveyanaSi savaldebuloa riskis Sefaseba da riskis
auditis Catareba raRac formiT. zogierTi organizacia qiraobs Sida riskebis
specialistebs riskis `Sida~ auditis Casatareblad, magram, sxva SemTxvevaSi, am
funqcias gare konsultantebi asruleben. Tumca, orive zemoxsenebul midgomas
gaaCnia rogorc upiratesobebi, aseve naklovanebebi.
riskis auditis, rogorc organizaciis Sida funqciis upiratesoba imaSi
mdgomareobs, rom isini, vinc audits atareben, savaraudod, Zalian kargad
icnoben organizacias, mis sistemebs, procedurebs, maregulirebel garemosa da
organizaciul kulturas. vinaidan Sida auditorebma ician vin rogor `muSaobs~
(vin ras akeTebs, ra meTodebs iyeneben maregulirebeli organoebi da rodis) da
amave dros maT esmiT Sesabamisi teqnikuri sakiTxebi, naTeli warmodgena aqvT
sakanonmdeblo moTxovnebisa da kontrolis sistemebis Sesaxeb, maT unda SeZlon
Zalian specifikuri riskebis auditis Catareba. auditi, savaraudod, moicavs
imis Sefasebas, rac dawerili da struqturirebulia organizaciis molodinisa
da normebis Sesabamisad, saTanado teqnikuri enis gamoyenebiT da iseTi formiT,
rac specialurad konkretuli organizaciis marTvisTvis aris gamiznuli.
rac Seexeba naklovanebas: arsebobs safrTxe imisa, rom Sida auditorebis
damoukidebloba Seilaxeba, aseve warmoiSoba zedmeti informirebulobiT
ganpirobebuli Tavdajerebulobis safrTxe, rac xSirad gvxvdeba praqtikaSi Sida
auditis situaciaSi. am safrTxeebis Tavidan asacileblad bevri organizacia
amjobinebs, rom riskis Sefaseba da auditi gareSe mxareebs Caatarebinos.
riskis gare auditis Catarebas bevri upiratesoba gaaCnia. pirveli, igi amci
rebs an Tavidan acilebs organizacias damoukideblobisa da familiaruli
urTierTobebis safrTxeebs. mosalodnelia, rom gare auditorebs kavSiri ar
eqnebaT vinmesTan, vinc im organizaciaSi muSaobs, romlis riskis auditic tardeba.
maSasadame, Zalian cota SeiZleba iyos iseTi adrindeli megobruli da piradi
urTierTobebi, romlebic gansaxilveli da gasaTvaliswinebeli iqneba amgvari
auditis Casatareblad.
meore, Tavad is faqti, rom zemoaRniSnuli safrTxeebi aRkveTili, an Semcirebuli
iqneba, investorebsa da, sadac Sesaferisia, maregulirebel organoebs, uyalibebs
did ndobas.
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mesame, gare auditori sxva TvaliT uyurebs davalebas, gansazRvravs iseT proble
mebs, romlebic SeiZleba Sida auditorebs gamorCeT, zedmeti informirebulobisa
da `Tavdajerebis~ gamo. rodesac TviTon organizaciis TanamSromlebi atareben
sistemis an romelime ganyofilebis audits, maTTvis SeiZleba im doneze iyos
cnobili organizaciis tipuri saqmianoba da procedurebi, kultura da normebi,
rom SeiZleba mTavari riski gamorCeT, an mcdarad Seafason.

meoTxe, mosalodnelia, rom gare auditorebs ufro eqnebaT am sferoSi Tanamedrove
miRwevebisa da uaxlesi teqnikis codna. kerZod, Tu gaviTvaliswinebT rom, rogorc
wesi, konsultantebi TviTon zrunaven yovelTvis Tavisi kvalifikaciis amaRlebaze,
mosalodnelia, rom xSirad isini ufro kvalificiuri da kompetenturebi arian,
vidre organizaciis Sida personali, romlis codna da kvalifikacia SeiZleba
konkretulad morgebuli iyos organizaciis saWiroebebsa da molodinze.

ras niSnavs riskis auditi?
riskis nebismieri tipis audits (Sidas Tu gares) oTxi stadia axasiaTebs: riskis
dadgena/gamovlena, Sefaseba, mimoxilva da angariSis momzadeba. amasTan, igi
moicavs organizaciis riskebis marTvis sistemis audits an mimoxilvas.

riskis dadgena
Tu gaviTvaliswinebT potenciuri ararealizebuli zaralis mravalnair
SesaZleblobas, romlis winaSec organizacia SeiZleba aRmoCndes, xelmZRvanelobas
aranairad ar epatieba, ar gaarkvios ra saxis riskebis winaSe dgas organizacia.
maSasadame, riskis auditSi pirveli etapia riskebis dadgena. riskebis warmoSobasa
da arsebobas ganapirobebs organizaciebis saqmianobis cvalebadi buneba, aseve im
garemos mudmivi cvalebadoba, romelSic organizacia saqmianobs. realoba aseTia:
axali riskebi Cndeba da Zveli qreba. maSasadame, riskebis dadgenas gansakuTrebuli
mniSvneloba aqvs im organizaciebisTvis, romlebic Zlier cvalebad da
araprognozirebad garemoSi muSaoben. ganusazRvreloba SeiZleba gamoiwvios im
garemos politikurma, ekonomikurma, bunebrivma, socialur-demografiulma, an
teqnologiurma faqtorebma, romelSic organizacia saqmianobs.

riskis Sefaseba
riskis bunebis dadgenis Semdeg saWiroa riskis Sefaseba. nebismieri gamov
lenili riski unda Sefasdes or cvladTan mimarTebiT: riskis realizebis
(materializebis) albaToba da riskis gavlena, anu ra Sedegi an safrTxe
mohyveba, Tu riski realizdeba. es aris ori saintereso koordinatTa RerZi,
romlebic SeiZleba gamoviyenoT albaTobis/gavlenis wertilebis koordinatebis
dasadgenad da individualuri riskis qcevis Sesaxeb Teoriuli warmodgenis
Sesaqmnelad. vgulisxmob, `Teoriuli~ radgan zogjer SeuZlebelia sakmarisi
informaciis mopoveba riskis Sesaxeb, raTa zusti suraTi miviRoT misi gavlenis
da/an albaTobis.
riskis Sefasebis amgvari strategia gamoiyeneba mraval situaciaSi, aqciebis
portfelis marTviT dawyebuli terorizmis winaaRmdeg brZoliT damTavrebuli da
internacionalur strategiul kursze riskebis gavlenis Sesacnobad. magaliTad,
antiterorizmis saqmianobis dagegmvisas, mTavroba `didi~ teroristuli
Tavdasxmebis garkveul SesaZleblobas afasebs, rogorc `didi gavlenis, magram
dabali albaTobis mqone movlenas~, xolo danarCen Tavdasxmebs _ amis sapirispirod.
Tu Cveni statiis Tema riskis marTva iqneboda, axla ganvixilavdi riskis marTvis
strategiebs `gadacema~ (an riskis ganawileba), `Tavidan acileba~, `Semcireba~ da
`sakuTar Tavze aReba~. amis nacvlad, riskis auditSi, auditori ganixilavs yvela
RonisZiebas, romelic organizaciam gaatara TiToeul gamovlenil da Sefasebul
riskze reagirebisaTvis.
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mimoxilva
mimoxilvis stadiaze, auditori aanalizebs kontrolis im saSualebebs, romlebic
organizacias aqvs im SemTxvevisTvis, Tu riski materializdeba. magaliTad,
rodesac Sesaferisia, auditorma SeiZleba Seamowmos dazRveva da misi pirobebi, ra
doneze aris riskis portfeli diversificirebuli da nebismieri sxva kontrolis
saSualeba, romelic riskTan aris dakavSirebuli. riskebisTvis, romlebic
organizacias Tavis Tavze aqvs aRebuli, auditori amowmebs im RonisZiebebis
dagegmvis efeqtianobas (rogoricaa, magaliTad evakuacia, sazogadoebrivi wesrigis
damyareba da a.S.), romlebic maSin gatardeba, rodesac riski materializdeba.
mimoxilva unda iyos arsebiTi amocana, radgan TiToeul Sefasebul riskze
reagirebisTvis gatarebuli RonisZieba mimoxilvis nawilia da SeiZleba praqtikaSi
bevri riski iyos gansaxilveli.

angariSis momzadeba
dasasrul, mimoxilvis Sedegebis mixedviT daiwereba angariSi da gadaecema
damkveTs, romelic xSirad aris xolme organizaciis direqtorTa sabWo, romlis
auditic tardeba. xelmZRvanelobas esaWiroeba informacia ZiriTadi riskebis
donis Sesaxeb (riskebi, romlebsac didi albaToba aqvT, riskebi, romlebsac didi
gavlena aqvT da gansakuTrebiT iseTi riskebi, romlebsac didi aqvs albaTobac
da gavlenac); riskebisa da organizaciaSi arsebuli kontrolis meqanizmebis
efeqtianobis Sefaseba. aSkaraa, rom nebismieri araaefeqturi kontrolis meqanizmi
angariSis ZiriTadi komponenti iqneba da maT xelmZRvanelobam dauyovnebliv unda
miaqcios yuradReba.

socialuri da ekologiuri auditi: risTvis aris saWiro?
Tanamedrove auditis erT-erTi mzardi sfero, romelic ukanasknel periodSi
gamoikveTa, aris socialuri da ekologiuri auditi. socialuri da garemos dacvis
buRaltruli aRricxvisken `moZraoba~ me-20 saukunis 80-ian wlebSi daiwyo. maSin
pirvelad daiwyes imis mtkiceba, rom bizness aqvs moraluri mxarec da, garda
imisa, rom aqcionerebs angariSi unda waredginos maTi investiciebis gamoyenebis
Sesaxeb, gaTvaliswinebul unda iqnes maTi gavlena socialur da bunebriv garemoze.
marTalia, finansuri Sedegebis angariSgebisTvis ukve arsebobda saaRricxvo
instrumentebi, magram ar arsebobda iseTi movlenebis aRricxvis meTodebi,
romelTa gavlena raodenobriv Sefasebas ar eqvemdebareboda. swored amis gamo
warmoiSva Tanamedrove socialuri da ekologiuri buRaltruli aRricxvis
Tanamedrove modeli.
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magaliTad, Tu xorcis gadamamuSavebeli kompania yidulobs saqonlis xorcs da
gadaamuSavebs mas gasayidad (mag., hamburgeris saxiT), saqonlis xorcis Rirebuleba
moicavs yvelanair identificirebad gaweul danaxarjs, miwodebis qselidan
dawyebuli am momentamde (plus mogebis marJebi, rasakvirvelia). ase, magaliTad
saqonlis xorcisTvis am danaxarjebSi CairTveba mecxoveleobis, miwis danaxarjebi,
saqonlis sasaklaos danaxarjebi, materialur-teqnikuri momaragebis danaxarjebi
da a.S. Tumca, fermerma, romelic saqonlis xorcs awarmoebs, SeiZleba nayid miwaze
tye gaCexa da iq amravlebs Tavis msxvilfexa rqosan saqonels. mas SeiZleba sabazro
fasi aqvs gadaxdili miwis nakveTis SesaZenad, sadac Tavis saqonels aZovebs,
magram Sedegi, romelic tyis gaCexvas mohyva, SeiZleba gaTvaliswinebuli ar iyo
miwis nakveTis SesaZenad gadaxdil fasSi. magaliTad, rogor miakuTvnebT Tqven
TviTRirebulebas im zarals, romelic gamoiwvia garemosTvis miyenebulma zianma

(bunebrivi mcenareebis gaCexvam), an zarals, romelic mohyveba gamofrqveuli
mavne nivTierebebiT haeris dabinZurebas? vinaidan Zalian rTulia saqonlis
TviTRirebulebaze iseTi tipis danaxarjebis mikuTvneba, rogoricaa, vTqvaT,
garemos dacvis samuSaoebi, zemoaRniSnuli saqonlis xorcis fasi ar asaxavs
WeSmarit, anu srul danaxarjebs, romelic unda moicavdes garemos dacvis
mimarTulebiT Catarebuli samuSaoebis danaxarjebs. es yvelaferi marto saqonlis
xorcis gadamuSavebas ki ar exeba, aramed TiTqmis yvela produqts. magaliTad,
navTobisa da gazis gadamamuSavebeli dargebisTvis damaxasiaTebeli niSania
arakvlavwarmoebadi energiis wyaroebis mopoveba da sawarmoo procesebis Sedegad
mavne nivTierebebis gamofrqveva garemoSi (mag., naxSirbadisa da gogirdis Semcveli
aerovani nivTierebebis).
saidan unda miviRoT yovelive amis Sesaxeb informacia? es informacia dRes
sazogadoebis did nawils ainteresebs. rogorc praqtika gviCvenebs, dRiTi dRe
sul ufro met investorsa da sxva dainteresebul mxares marto organizaciis
saqmianobis ekonomikuri Sedegebi ki ar ainteresebs, aramed isic, ra kvals tovebs
misi saqmianoba bunebaze. rogorc wesi, organizaciebi am sakiTxebTan dakavSirebiT
sami wyarodan ganicdian zewolas:
ganuxrelad izrdeba sazogadoebaSi imis rwmena, rom garemos dacvis sakiTxebi
riskis erT-erT wyaros warmoadgens moulodneli (Tu prognozirebadi) valde
bulebebis warmoSobis, reputaciis Selaxvis an sxva analogiuri faqtorebis
zemoqmedebis TvalsazrisiT;
organizaciis eTikuri saqmianoba, kerZod, misi qceva socialuri da garemos
dacvis kuTxiT, iseTi faqtoria, romlis gaTvaliswinebiTac zogierTi adamiani
gadawyvetilebas iRebs, romel organizaciaSi da romeli produqciis bazarze
daabandos Tavisi resursebi. magaliTad, es imas niSnavs, zogierTi momxmarebeli
ar iyidis iseTi kompaniis produqcias, romelsac arasando eTikuri reputacia
aqvT (e.i. resursebis dabandeba produqciis bazrebze), xolo resursebis bazrebze,
potenciurma TanamSromlebma SeiZleba organizaciis saqmianobis eTikuri mxare
gamoiyenos potenciuri damqiraveblis SesarCev kriteriumad;
Tanamedrove epoqaSi sul ufro meti investori sainvesticio gadawyvetilebebis
miRebis ZiriTad kriteriumad iyenebs organizaciis saqmianobis Sedegebs socialuri
da garemos dacvis kuTxiT. marTalia, eTikuri faseulobebi investorebisTvis
garkveul faqtorad manamdec miiCneoda, sanam me-20 saukunis 80-ian wlebSi aSkara
gaxdeboda maTi gavlena, magram organizaciebis saqmianobis eTikuri mxare swored
ukanasknel periodSi gadaiqca warmatebis mZlavr mamoZravebel Zalad.

ekologiuri auditi: ras niSnavs?
ekologiuri auditi da daskvnis Sedgena garemos dacvis sakiTxebze organizacias
saSualebas aZlevs, momxmareblebs da mTlianad sazogadoebas uCvenos Tavisi
pasuxismgebloba zemoT ganxilul sakiTxebTan mimarTebiT. zogierTi maRal doneze
regulirebadi sferos garda (rogoricaa wyali), sxva sferoebSi ekologiuri
auditis Catareba nebayoflobiTia. Tumca, amgvari (angariSebis) daskvnebis
Sedgena uzrunvelyofs imas, rom organizacias eqneba saTanado sistemebi iseTi
monacemebis Sesagroveblad, romelTa gamoyeneba SesaZlebelia garemos dacvis
sakiTxebze angariSgebis mosamzadeblad.
ekologiuri auditi, rogorc wesi, moicavs sam elements: SeTanxmebul maCveneblebs
(ra unda Sefasdes da rogor), organizaciis saqmianobis Sefasebas am maCveneblebTan
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mimarTebiT da daskvnis momzadebas maTi Sesabamisobis an gadaxrebis Sesaxeb. Tumca,
dResac problemas warmoadgens da sakamaTo sferod rCeba, ra unda Sefasdes
(gaizomos) ekologiur auditSi da rogor. vinaidan ekologiuri auditis Catareba
savaldebulo ar aris, ar arsebobs auditis savaldebulo standartebi da arc
savaldebulo procedurebia dadgenili ekologiuri auditis Casatareblad. ase,
rom organizacias socialuri da ekologiuri auditis Catareba SeuZlia nebismier
doneze, romelsac TviTon airCevs (yvelgan, im regulirebadi dargebis garda, sadac
amis gakeTeba savaldebuloa). konceptualuri safuZvlebi arsebobs, rogoricaa,
magaliTad monacemTa Segrovebis instrumentebi nebayoflobiTi globaluri
angariSgebisTvis, AA1000 da saerTaSoriso standartizaciis organizaciis
standarti (ISO) 1400, magram arc erTi maTganis gamoyeneba savaldebulo ar aris.
Tumca, es imas ar niSnavs, rom es sakiTxi mTlianad nebayoflobiTia, radgan
dainteresebuli mxareebi, garkveul situaciaSi, amis gakeTebas daJinebiT iTxoven.
ganviTarebul qveynebSi msxvili organizaciebis umetesoba did Zalisxmevas
xarjavs garemos dacvis Sesaxeb monacemebis Segrovebaze; bevr maTgans aqvs
garemos dacvis auditisTvis Sesaferisi sistemebi da TiTqmis yvela maTgani
amzadebs da (zog SemTxvevaSi) aqveynebs angariSs garemos dacvis sakiTxebze.
zogierTi organizacia TviTon organizaciis farglebSi atarebs ekologiur
audits, sxvebi gare auditorebs qiraoben _ nawilobriv imisTvis, rom aamaRlon
auditis sandooba da nawilobriv imitom, rom ara aqvT Sida resursebi am tipis
auditis Casatareblad.
rogorc praqtika gviCvenebs, ekologiur auditSi gamoyenebuli maCveneblebi
Zalian specifikuria da, garkveulwilad, sadavoa. Tumca, arsebobs tipuri
maCveneblebic, rogoricaa garemoSi gamoyofili nivTierebebis sazomebi (mag.,
garemos dabinZureba, narCenebi da momwamlavi aerovani nivTierebebi) da moxmarebis
maCveneblebi (mag., eleqtroenergiis, wylis, arakvalavwarmoebadi nedleulis).
yovelive es erTad aRebuli asaxavs organizaciis zemoqmedebis kvals garemoze.
zogierTi organizacia Tavisi saqmianobiT Zalian did kvals tovebs bunebaze
_ arsebiTi raodenobis mavne nivTierebebis gamofrqveviT, didi raodenobis
energiisa da arakvlavwarmoebadi nedleulis moxmarebiT, xolo sxvebi gacilebiT
mcire nakvalevs toveben. garemos dacvis sakiTxebis marTvaSi erT-erT daSvebas
warmoadgens, rom sasurvelia, maqsimalurad Semcirdes garemoze zemoqmedebis
kvali, an SesaZlo `nakvalevi erTeulze~: `nakvalevi~, romelic misakuTvnebelia
organizaciis mier warmoebul TiToeul erTeulze (produqciaze, momsaxurebaze,
samuSaoze). Tu ganisazRvreba sakontrolo maCvenebeli, maSin, cxadia, SesaZlebeli
iqneba am maCveneblidan gadaxris gamoTvla. zogierTi organizacia amgvari
monacemebis Sesaxeb angariSs aqveynebs, sxvebi _ ara.

28

Tumca, Tanamedrove tendenciis Tanaxmad, socialur da ekologiur auditSi
ufro miRebulia raodenobrivi midgomis gamoyeneba. auditis Sedegad Sekrebili
monacemebi saSualebas iZleva, daiweros angariSi imis Sesaxeb, ramdenad asrulebs
an ver asrulebs organizacia dasaxul sakontrolo maCveneblebs an tendenciebs
(an orives). amasTan, sayovelTaod aRiarebulia azri imis Sesaxeb, rom angariSSi
(daskvnaSi) mocemuli informaciis detalizaciis done mkiTxvels exmareba garemos
dacvis kuTxiT organizaciebis saqmianobis Sedegebis ukeT gagebaSi.

reziume
auditi da marwmunebeli momsaxureba iseTi cnebebia, romlebic moicavs
savaldebulo finansur audits. TandaTan, Sida auditis farTod gavrcelebasTan
erTad, farTo aRiarebas hpovebs aseve riskis auditi da socialuri da
ekologiuri auditi; sul ufro meti organizaciebi atareben am tipis audits
investorebis ndobis asamaRleblad da sxva dainteresebuli mxareebis moTxovnebis
dasakmayofileblad. zog SemTxvevaSi, amgvari auditi organizaciis Sida kontrolis
ganuyofel nawils warmoadgens, sxva SemTxvevaSi, gancalkevebuli saqmianobis
saxiT gvevlineba. orive SemTxvevaSi, angariSi (daskvna) eyrdnoba auditorebis
mier gansazRvrul Sefasebebs. socialuri da ekologiuri auditis dros, garda
imisa, rom xelmZRvanelobas miewodeba informacia, SesaZlebelia am monacemebis
gamoyeneba gare angariSgebis mosamzadeblad garemos dacvis sakiTxebze.
finansuri auditisa da sxva marwmunebeli momsaxurebisagan gansxvavebiT, am
sferoSi savaldebulo standartebis uqonloba imas niSnavs, rom amgvari auditis
Rirebuleba, anu mniSvneloba garkveulwilad sadavoa, Tumca, udavoa is, rom
umjobesia meti vicodeT, meti informacia gvqondes, organizaciis marTvisa da
saqmianobis nebismieri aspeqtis Sesaxeb, vidre cota.

statia, romelic Tavdapirvelad
moamzada P1 wignis
sagamocdo komisiis wevrma, adaptirebulia
umaRlesi donis auditisa da marwmunebeli momsaxurebis
modulis sagamocdo komisiis mier
2019 wlis seqtemberi
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proeqtebis menejeri
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ACCA-is brifingi ekonomikur problemebze _
Covid-19-is ekonomikuri Sedegebis prognozi
2020 wlis 24 marts ACCA-is mTavarma ekonomistma maikl teilorma waradgina
ACCA-is uaxlesi prognozebi, Covid-19-is epidemiis ekonomikur SedegebTan
dakavSirebiT.

globaluri ekonomika recesiisken mieqaneba, rac, rogorc Cans, sakmaod
mZime iqneba.
saxelmwifoebis mier gatarebuli zomebi, romlebic virusis gavrcelebis
Sesakaveblad gatarda, dramatul gavlenas axdens ekonomikur aqtivobaze.
saxeze gvaqvs warmoebuli produqtisa da dasaqmebis pirdapiri Semcireba, rac
maRaziebis, barebis, restornebis daxurvas, mogzaurobis Semcirebas da zogierT
qveyanaSi, srul sagangebo mdgomareobas mohyva.
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iseTi biznesebi, romelTa TanamSromlebic saxlidan agrZeleben muSaobas,
aRmoCndebian Semcirebuli produqtiulobis winaSe. globaluri ekonomikis
or yvelaze mniSvnelovan regions _ evropas da aSS-s _ yvelaze didi zarali
elodeba.
am ekonomikuri Sokis pirdapiri Sedegi maRali umuSevroba iqneba _ zogierT
qveyanaSi orniSna ricxvis procentuli maCvenebliT. im SemTxvevaSi, Tu
es pirobebi sam Tveze met xans gastans, produqtiulobis TiTqmis 10%-iT
Semcireba sruliad realuri gaxdeba. SedarebisTvis, 2008/09 wlebis globaluri
finansuri krizisis dros, yvelaze didi zaralis mqone ekonomikebSi mTliani
Sida produqti daaxloebiT 6%-iT Semcirda.

danakargebis anazRaureba da prognozebi
mas Semdeg, rac jandacvis krizisi dasruldeba, swori ekonomikuri politikis
warmatebis SemTxvevaSi, sakmaod swrafad unda moxerxdes ekonomikuri zrdis
tempis normalur maCvenebelze dabruneba. dakarguli ekonomikuri aqtivobis
nawili SesaZloa anazRaurdes, magaliTad _ samomxmareblo nivTebis Sesyidvebi
SesaZloa mogvianebiT ganxorcieldes, Tumca didi nawili samudamod dakargulia,
maT Soris servisis seqtori _ gauqmebuli vizitebi sastumroebSi, barebSi,
restornebSi, kinoTeatrebSi da a.S. verasodes anazRaurdeba.
am ekonomikuri Sokis uprecedento bunebidan gamomdinare, mis SesaZlo
Sedegebze mxolod varaudebis gamoTqmaa SesaZlebeli. moklevadiani dartyma
globalur mSp-ze, savaraudod, ufro didi iqneba, vidre 2008/9 wlebis recesiis
dros, roca globaluri mSp-s vardnis wliurma ganakveTma 2,5% Seadgina. 2008
wlis Cavardnisagan gansxvavebiT, 2020 wlis koronavirusis recesia namdvilad
globaluria Tavisi bunebiT da ar indobs arcerTi ekonomikuri mniSvnelobis
mqone regions. garda amisa, unda aRiniSnos, rom ekonomikuri zrda isedac
Senelebuli iyo gasuli wlis ganmavlobaSi aSS-CineTis savaWro daZabulobis
Sedegad. Cveni yvelaze optimisturi gaTvliT, mSps Semcirebis saSualo wliuri
tempi 2020 wlis meore kvartalSi 4%-dan 5%-mde iqneba.

gakveTili CineTisgan
CineTi, rogorc Covid-19-is pirveli recipientis magaliTi, miniSnebebs iZleva
ekonomikuri zianis simZimesa da xangrZlivobasTan dakavSirebiT. industriuli
warmoebis, investiciebis da sacalo gayidvebis monacemebis mixedviT, 2020
wlis pirvel kvartalSi CineTis ekonomikam mkveTrad iklo. bolo periodSi,
mas Semdeg, rac zomebi SedarebiT Semsubuqda jandacvis krizisis ganelebis
Semdeg, vxedavT gaumjobesebuli ekonomikuri aqtivobis niSnebs, rogorebicaa
qarxnebis muSaobis ganaxleba da mogzaurobis zrda. es migvaniSnebs SedarebiT
mokle, mkveTri ekonomikuri Sokis albaTobaze, rasac aRdgena mohyveba. Tumca,
aseTi Sedegi garantirebuli ar aris CineTSi da arc globaluri ekonomikis
romelime sxva regionSi.

politikuri pasuxi _ gardauvali recesiis depresiad gadaqcevis Tavidan
arideba
Covid-19-s winaaRmdeg mimarTuli globaluri politikuri reaqcia uprecedento
tempebs krefs. gatarebuli politikuri nabijebis umTavresi mizania, gardauvali
mkveTri ekonomikuri vardna xangrZliv recesiad an depresiad ar gadaiqces,
romelsac Zalian maRali umuSevrobis done axasiaTebs.
monetaruli politikis TvalsazrisiT, msoflios centraluri bankebis
umravlesobam saprocento ganakveTebi minimumamde daswies da axla maqsimaluri
monetaruli Semsubuqebis strategias mimarTaven. aRniSnuli politika Tavisi
masStaburobiT aRemateba 2008/9 wlis finansuri krizisis pasuxad gatarebul
politikas. magaliTad, evropis centralurma bankma (ECB) daiwyo „epidemiis
gadaudebeli daxmarebis programa“, romlis farglebSic wlis ganmavlobaSi is
750 miliardi evros Rirebulebis aqtivebs SeiZens. rac Seexeba raodenobriv
Semsubuqebas, maTi ZiriTadi mizania, gazardos finansuri seqtoris likviduroba
da xeli SeuSalos mis Semcirebas. amasTanave, centraluri bankebi amcireben
zogierT moTxovnas, kapitalis adekvaturobasTan dakavSirebiT da gascemen
iafian sesxebs sabanko sistemaSi.
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saWiroa farTomasStaburi fiskaluri qmedebebi
ekonomikuri vardnis tempi da masStaburoba mianiSnebs fiskaluri qmedebebis
saWiroebaze. marTlac, rogorc ECB-s prezidentma, qristin lagardma Tavis
bolo gamosvlaSi ganacxada, politikuri pasuxi unda iyos „fiskaluri
upirveles yovlisa“. es gulisxmobs saxelmwifo xarjebis masobriv zrdasa da
ekonomikaSi Carevis politikas imisaTvis, rom moxerxdes dakarguli kerZo
seqtoris Semosavlebis umravlesobis Canacvleba. rac ufro masStaburi iqneba
aRniSnuli nabijebi, miT ufro naklebi politikuri stimuli gaxdeba saWiro
mas Semdeg, rac jandacvis krizisi gadaivlis da aRdgeba pirobebi normaluri
ekonomikuri aqtivobisTvis.
aRniSnuli fiskaluri zomebis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani saxe saxelmwifos
mxridan pirdapiri fuladi daxmarebaa, konkretuli pirebis mimarT. zogierT
SemTxvevaSi, es gulisxmobs pirdapir fulad gadaricxvebs iseT pirebTan,
vinc akmayofilebs garkveul kriteriumebs. hong kongma ukve gaakeTa es wlis
dasawyisSi, xolo aSS aseve ganixilavs am zomas Tavisi politikuri pasuxis
erT-erT nawilad.
Tumca, ufro mizanze orientirebuli midgomaa is SemTxveva, roca saxelmwifo
mTlianad an nawilobriv ixdis dazaralebuli kompaniebis TanamSromelTa
xelfasebs. es politika airCia didi britaneTis mTavrobam. am gziT, saxelmwifo
exmareba kompaniebs, xolo maTi TanamSromlebi ar xvdebian SemcirebebSi da
ar uwevT gauaresebul finansur mdgomareobasTan gamklaveba. rac mTavaria,
mas Semdeg, rac pirobebi gaumjobesdeba, yvelaferi adgilzea imisaTvis,
rom daubrundes normalur ekonomikur aqtivobas. sxva zomebi moicavs
zogierTi gadasaxadis gadadebas an saerTod gauqmebasac, aseve grantebisa da
garantirebuli sesxebis gacemas dazaralebul kompaniebze. fiskaluri zomebis
udidesi nawili koncentrirebuli iqneba mcire da saSualo zomis biznesebze,
romlebic gansakuTrebulad sustebi aRmoCndnen, aRniSnuli ekonomikuri
Sokebis mimarT, radgan maT naklebi finansuri buferi gaaCniaT, did kompaniebTan
SedarebiT.
mraval qveyanaSi ekonomikaSi saxelmwifos Carevis masStabebi saomar mdgo
mareobas mogvagonebs: saxelmwifos gazrdili CarTuloba, romelic, ZiriTadad,
gare sesxebiT iqneba dafinansebuli. fiskaluri fasi marTlac Zalian didi
iqneba, sajaro seqtoris deficitebi da valis moculoba moimatebs; zogierT
SemTxvevaSi, deficitis moculoba gaizrdeba orniSna procentul maCveneblamde
mSp-sTan mimarTebiT. iseve, rogorc saomar mdgomareobaSi gazrdili gare
valebis SemTxvevaSi, gadaxdis ganawileba moxdeba momaval wlebze. amJamad,
mTavaria ekonomikuri kolafsi Tavidan aviridoT.
im SemTxvevaSi, Tu gatardeba Sesabamisi politikuri qmedebebi, Covid-19-is
krizisis ekonomikuri efeqti mZime, magram droebiTi iqneba.
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mas Semdeg, rac jandacvis krizisi piks gadaivlis da mdgomareoba dastabilurebas
daiwyebs, mosalodnelia, rom ekonomikis aRdgena swrafad moxdeba. amJamad
ekonomikuri politikis ZiriTadi mizania, droebiTma jandacvis krizisma
permanentuli ziani ar miayenos msoflio ekonomikas.
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შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №3386
2020 წლის 12 თებერვალი ქ. თბილისი
საბაჟო ფორმალობის განხორციელებისთვის საჭირო
სხვა ადგილების საბაჟო კონტროლის ზონად განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს საბაჟო კოდექსის 29-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ი“ ქვეპუნქტის,
„საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ
ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29
აგვისტოს №257 ბრძანებით დამტკიცებული „საბაჟო კონტროლის შესახებ“ ინსტრუქციის
(დანართი №2) 11 მუხლის მე-2 პუნქტისა და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის
მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. საბაჟო კონტროლის ზონად განისაზღვროს საბაჟო ფორმალობების განხორცი
ელებისთვის საჭირო შემდეგი სხვა ადგილები:
ა) ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიიდან გამომავალი სარკინიგზო ხაზის
მონაკვეთი სს „საქართველოს რკინიგზის“ სადგურ „ბათუმის“ ტერიტორიამდე;
ბ) საქართველოს საბაჟო საზღვრიდან ქ. თბილისის რკინიგზის სამგზავრო სადგურის
ტერიტორიის ჩათვლით და უკუმიმართულებით მოძრავი ერევანი-ბათუმი-ერევანი,
ბათუმი-ერევანი-ბათუმის საერთაშორისო სარკინიგზო მიმოსვლის ძირითადი მარშრუტის
სწრაფი სამგზავრო მატარებელი;
გ) ტერიტორია, სადაც ხორციელდება საბაჟო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული
საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების სკანირება.
2. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებულ ფიზიკურ პირთა მიმართ საბაჟო
კონტროლის განხორციელების მიზნით საბაჟო კონტროლის ზონები მოიცავს:
ა) საერთაშორისო აეროპორტში – მოფრენისა და გაფრენის ზონას და სექტორს;
ბ) საზღვაო ნავსადგურსა და პორტში – სამგზავრო დარბაზს;
გ) რკინიგზისა და საავტომობილო ვაგზალში – მგზავრების კომპლექტაციის ადგილს და
საბაჟო კონტროლის ქვეშ არსებული საქონლის სათავსს.
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2019
წლის 1 სექტემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
სამსახურის უფროსი

ლევან კაკავა
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საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №124
2020 წლის 20 თებერვალი ქ. თბილისი
„დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 დეკემბრის №473 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ
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მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის
მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 დეკემბრის №473 დადგენილებაში
(www.matsne.gov.ge, 16/12/2011, 200230110.10.003.016633) შეტანილ იქნეს ცვლილება და
დადგენილებით დამტკიცებული „დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტის“:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. რეგლამენტის მოქმედების სფერო
დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტი (შემდგომში – რეგლამენტი) არის
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში არსებული საგადასახადო/საბაჟო დავის
განმხილველი ორგანოების სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს
საჩივრის განხილვისა და მომჩივნებთან ურთიერთობის წესს, აგრეთვე დავის განმხილველი
ორგანოებისა და მათი აპარატების საქმიანობის სამართლებრივ საფუძვლებს, ფუნქციებსა და
ფუნქციონირების წესს.“.
2. მე-2 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) მომჩივანი – პირი, რომელიც არ ეთანხმება საგადასახადო/საბაჟო ორგანოს მიერ
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის/საქართველოს საბაჟო კოდექსის საფუძველზე
მიღებულ გადაწყვეტილებას და მას ასაჩივრებს დავის განმხილველ ორგანოში;“.
3. მე-3 მუხლის:
ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. საგადასახადო/საბაჟო დავის შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვა“;
ბ) მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. დავის განმხილველი ორგანოდან მომჩივნის თანხმობის გარეშე მესამე პირისათვის
ინფორმაციის/დოკუმენტაციის გაცემა დაუშვებელია, თუ კანონით სხვა რამ არ არის
დადგენილი. ამ პუნქტის მიზნებისთვის მესამე პირად არ მიიჩნევა დავების განხილვის
საბჭოს წევრი და აპარატის თანამშრომელი.
3. დავის განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამოქვეყნება
დასაშვებია მომჩივნის თანხმობით ან მომჩივნის იდენტიფიკაციის გამომრიცხავი ფორმით,
ასევე ამ რეგლამენტის 39-ე მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.“.
4. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. დავების განხილვის საბჭოს სიმბოლიკა
დავების განხილვის საბჭოს შესაძლებელია, ჰქონდეს დავების განხილვის საბჭოს
თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული ბლანკი და ლოგო, ასევე ოფიციალური ვებგვერდი.“.
5. მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო/საბაჟო დავა
ორეტაპიანია და იწყება საჩივრის შემოსავლების სამსახურში წარდგენით, გარდა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა.“.
6. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) საგადასახადო/საბაჟო ორგანოს გასაჩივრებული გადაწყვეტი-ლების რეკვიზიტები;“.
7. მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ზეპირი განხილვის სხდომა დახურულია. დავების განხილვის საბჭოს სხდომას
შესაძლებელია, დაესწროს შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელი, ხოლო საბჭოსა და
მხარეთა თანხმობით – გარეშე პირი.“.
8. 27-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 27. ექსპერტის/სპეციალისტის მოწვევა
1. დავის განმხილველ ორგანოს იმ საკითხების შესაფასებლად, რომლებიც მოითხოვს
სპეციალურ ცოდნას, უფლება აქვს, ზეპირ განხილვაზე მიიწვიოს ექსპერტი/სპეციალისტი.
2. მომჩივანს უფლება აქვს, მოტივირებული შუამდგომლობით მოითხოვოს ექსპერტის/
სპეციალისტის აცილება.
3. დაინტერესებული მხარე ექსპერტად/სპეციალისტად არ დაიშვება.“.
9. 28-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დავის განმხილველ ორგანოს უფლება აქვს, არ მიიღოს ისეთი წერილობითი
მტკიცებულება, რომელიც მომჩივნის მიზეზით არ იქნა წარდგენილი საგადასახადო/
საბაჟო ორგანოსათვის გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მიღებამდე. ამასთანავე,
დავების განხილვის საბჭოს უფლება აქვს, არ მიიღოს ისეთი წერილობითი მტკიცებულება,
რომელიც მომჩივნის მიზეზით არ იქნა წარდგენილი შემოსავლების სამსახურში საჩივრის
განხილვისას.“.
10. 30-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 30. განხილვის შეჩერება კვორუმის არარსებობის გამო
დავების განხილვის საბჭოს სხდომაზე საბჭოს წევრთა არასაკმარისი რაოდენობის
შეკრების შემთხვევაში საბჭოს აპარატი წერილობით ატყობინებს საგადასახადო/საბაჟო
დავაში ჩართულ პირებს განხილვის შეჩერების მიზეზისა და ვადის თაობაზე.“.
11. 33-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში,
დავების განხილვის საბჭოს შეუძლია, არ გადააგზავნოს საქმე უკან და თვითონ გადაწყვიტოს
იგი.“.
12. 34-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 34. საკანონმდებლო ცვლილების საკითხის ინიციირება
იმ შემთხვევაში, თუ დავის განმხილველი ორგანო მიიჩნევს, რომ საგადასახადო/საბაჟო
კანონმდებლობის რომელიმე ნორმა სხვადასხვაგვარი განმარტების საშუალებას იძლევა, იგი
ავალებს თავის აპარატს, უზრუნველყოს შესაბამისი ორგანოს წერილობითი ინფორმირება
აღმოჩენილი ბუნდოვანი საკანონმდებლო ჩანაწერის თაობაზე.“.
13. 37-ე მუხლის მე-2 პუნქტის:
ა) „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) მოპასუხის დასახელება;“;
ბ) „ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ლ) მომჩივნისა და მოპასუხის არგუმენტები; დავების განხილვის საბჭოს
გადაწყვეტილების შემთხვევაში – შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების შინაარსი;“.
14. 39-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დავის განმხილველი ორგანოს შუალედური და საბოლოო გადაწყვეტილება
ეგზავნება მხარეებს. საჭიროების შემთხვევაში დასაშვებია გადაწყვეტილების გაგზავნა მესამე
პირისათვის, საგადასახადო/საბაჟო საიდუმლოების დაცვით.“.
15. 41-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დავის განმხილველი ორგანო მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე წერილობით
განმარტებას უგზავნის მოპასუხესა და მომჩივანს.“.
16. 42-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 42. საგადასახადო/საბაჟო კანონმდებლობაში აღმოჩენილი ნაკლოვანების
შესახებ სათანადო ორგანოს ინფორმირება
1. დავის განმხილველი ორგანოს მიერ საქართველოს საგადასახადო/საბაჟო
კანონმდებლობაში აღმოჩენილი ნაკლოვანებების შესახებ აპარატი ატყობინებს საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს სათანადო სტრუქტურულ ერთეულს.
2. ინფორმაცია საგადასახადო/საბაჟო კანონმდებლობაში აღმოჩენილი ნაკლოვანების
შესახებ იგზავნება დავის განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების
გაგზავნიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.“.
17. 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. გადაწყვეტილების აღუსრულებლობასთან დაკავშირებული განცხადების მიღებიდან
არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა დავის განმხილველი ორგანოს აპარატი გამოითხოვს დასკვნას
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საგადასახადო/საბაჟო ორგანოდან აღსრულების შემაფერხებელი გარემოებების შესახებ და
წარუდგენს მას დავის განმხილველ ორგანოს.“.
18. დანართი №1 და დანართი №6 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ - მინისტრი		

გიორგი გახარია

„დანართი №1 – საჩივრის ფორმა:
საჩივარი №
შემსრულებელი
ივსება აპარატის თანამშრომლის მიერ
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა
საჩივარი
(საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 299 ე მუხლის შესაბამისად)
ეს საჩივარი არის ოფიციალური იურიდიული დოკუმენტი და შესაძლოა, გავლენა
იქონიოს თქვენს უფლებებსა და მოვალეობებზე
1. მომჩივანი
2. დავის განმხილველი ორგანო[1]

ა) შემოსავლების სამსახური
ბ) საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსთან არსებული
დავების განხილვის საბჭო

3. საიდენტიფიკაციო ან პირადი
ნომერი
4. ოფიციალური მისამართი
5. ფაქტობრივი მისამართი (თუ
იგი განსხვავდება ოფიციალური
მისამართისაგან)
6. ტელეფონი
7. მობ. ტელეფონ(ებ)ი[2]
8. ფაქსი/ელფოსტა
9. წარმომადგენელი
10. წარმომადგენლის მისამართი
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11. წარმომადგენლის (მობილური)
ტელეფონი
12. მოპასუხე საგადასახადო/საბაჟო
ორგანო
13. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების რეკვიზიტები
ა) გამოცემის თარიღი

დ) სათაური

გ) ჩაბარების თარიღი
ბ)) დოკუმენტის ნომერი

14. სხვა გასაჩივრებული დოკუმენტების ჩამონათვალი
(მიუთითეთ თითოეული დოკუმენტის რეკვიზიტი, რომლის
ნაწილობრივ/სრულ გაუქმებასაც ითხოვთ დავის განმხილველი
ორგანოსაგან)
15. სადავო თანხა

სულ
მათ შორის:

16. ფაქტების აღწერა
(ქრონოლოგიურად აღწერეთ ის ფაქტობრივი გარემოებები, რომლებიც უკავშირდება
გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მიღებას)[3] .
17. თქვენი არგუმენტები
(მიუთითეთ, თუ რა საფუძვლით მიაჩნია მომჩივანს გასაჩივრებული გადაწყვეტილების
მიღება
არამართლზომიერად.
დასაბუთებისას
უნდა
მიეთითოს
საქართველოს
კანონმდებლობისა და სხვა ნორმატიულ აქტებში არსებული დებულებები, რომლებიც
თქვენი პოზიციის მართებულობაზე მეტყველებს)[4].
18. თქვენი მოთხოვნა
(მიუთითეთ მომჩივნის მოთხოვნა (მაგ.: „საგადასახადო მოთხოვნის“ სრულად/
ნაწილობრივ გაუქმება; შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების სრულად/ნაწილობრივ
გაუქმება და ა.შ.).
19. თქვენს საჩივარზე დართული მტკიცებულებების ჩამონათვალი
(მიუთითეთ საჩივარზე დართული თითოეული დოკუმენტის დასახელება).
20. დადასტურება.
p თანახმა ვარ, რომ დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს
საჯაროდ;
p ვადასტურებ, რომ წინამდებარე საჩივრის ფორმით მოწოდებული ყველა ცნობა
ნამდვილია.
ა) საჩივრის შევსებული ფურცლების საერთო რაოდენობა
ბ) ადგილი
გ) თარიღი

მომჩივნის/უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– “.
„დანართი №6
დავის განმხილველი ორგანო
საჩივრის ზეპირ განხილვაზე გამოცხადების რეესტრი
№

მომჩივანი

მომჩივნის
წარმომადგენელი

ხელმოწერა

მოპასუხე

მოპასუხის
წარმომადგენელი

ხელმოწერა

1
2
3
4
5
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გვერდი
გვერდი

ხელმოწერა“.
ხელმოწერა“.

ვებგვერდი, 05/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017297

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №65
2020 წლის 4 მარტი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის
31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 200090000.22.033.016112)
დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. 71-ე მუხლის:
ა) მე-7 და 71 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირს უფლება აქვს პროგრამის/პროექტის
ფარგლებში საქონლის/მომსახურების შეძენისას გადახდილი დღგ-ის თანხა საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილი წესით დაიბრუნოს ან/და ჩაითვალოს
მომავალი საგადასახადო ვალდებულებების ანგარიშში.
71. საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ განცხადება პროგრამის/პროექტის
ფარგლებში საქონლის/მომსახურების შეძენისას გადახდილი დღგ-ის თანხის გადასახადის
გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე ასახვის თაობაზე, საგადასახადო ორგანოს
წარედგინება არაუგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების (საქონლის/მომსახურების
მიწოდების) თვის მომდევნო 3 თვისა. განცხადებას თან უნდა დაერთოს შეძენილ საქონელზე/
მომსახურებაზე გამოწერილი საფ-ები, ხოლო მატერიალური ფორმით გამოწერილი საფ-ების
შემთხვევაში – პირველი ეგზემპლარები. გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის
ბარათზე თანხის ასახვა ხორციელდება წარდგენილი განცხადების შესწავლის შედეგად.“;
ბ ) 72 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;
გ) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. პროგრამის/პროექტის ფარგლებში საქონლის/მომსახურების შეძენისას გადახდილი და
ამ მუხლის 71 პუნქტის მიხედვით გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე
ასახული დღგ-ის თანხის დაბრუნების მიზნით, საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის
მიერ საგადასახადო ორგანოს წარედგინება განაცხადი №III-24 დანართის შესაბამისად.“.
2. 861 მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 და 22 პუნქტები:
„21. საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირს უფლება აქვს, პროგრამის/პროექტის
ფარგლებში საქონლის/მომსახურების შეძენისას გადახდილი აქციზის თანხა საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილი წესით დაიბრუნოს ან/და ჩაითვალოს
მომავალი საგადასახადო ვალდებულებების ანგარიშში.
22. საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ საგადასახადო ორგანოს
წარედგინება განცხადება, პროგრამის/პროექტის ფარგლებში საქონლის/მომსახურების
შეძენისას გადახდილი აქციზის თანხის გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის
ბარათზე ასახვის თაობაზე. განცხადებას თან უნდა დაერთოს შეძენილ საქონელზე/
მომსახურებაზე გამოწერილი საფ-ები, ხოლო მატერიალური ფორმით გამოწერილი საფ-ების
შემთხვევაში – პირველი ეგზემპლარები. გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის
ბარათზე თანხის ასახვა ხორციელდება განცხადების შესწავლის შედეგად.“;
ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. პროგრამის/პროექტის ფარგლებში აქციზური საქონლის/მომსახურების შეძენისას
გადახდილი და ამ მუხლის 22 პუნქტის მიხედვით გადასახადის გადამხდელის პირადი
აღრიცხვის ბარათზე ასახული აქციზის თანხის დაბრუნების მიზნით, საგადასახადო
შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ საგადასახადო ორგანოს წარედგინება განაცხადი
დანართი №IV–101 შესაბამისად.“
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

ვებგვერდი, 05/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017296

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №64
2020 წლის 4 მარტი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 772 მუხლის:
1. მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. საქართველოში მოყვანილი საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული
სასაქონლო ნომენკლატურის 2401, 2403 11 000 00, 2403 19 000 00 ან 2403 91 000 00 კოდში
მითითებული საქონლის 50 ან 100 გრამი ნეტო-მასის პირველად საფუთავებში დაფასოების
გარეშე მიწოდება შესაძლებელია თუ მიწოდება ხდება თამბაქოს ნაწარმის დამზადების
მიზნით, ამასთან, თუ აღნიშნულ მიწოდებას თან ახლავს ტრანსპორტირება, მიმღების მიერ
გამოწერილია სასაქონლო ზედნადები.“.
2. მე-4 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. თამბაქოს ნაწარმის წარმოებად:
ა) იმპორტირებულ საქონელთან მიმართებით განიხილება იმპორტიორის მიერ
თამბაქოს ნაზავის მომზადება და დაჭრილი თამბაქოს მომზადება (თამბაქოს ნედლეულის
გაჩეჩვა, დანამვა და სოუსირება, თამბაქოს ნედლეულის შერევა, თამბაქოს დაჭრა, დაჭრილი
თამბაქოს თერმული დამუშავება, დაჭრილი თამბაქოს არომატიზირება, დაჭრილი თამბაქოს
შერევა, შეფუთვა და შენახვა);
ბ) ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მიწოდების მიზნებისათვის არ
განიხილება ფიზიკური პირის მიერ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული
სასაქონლო ნომენკლატურის 2401 კოდში მითითებული საქონლის საქართველოში მოყვანა,
პირველადი დამუშავება, დაჭრა.
5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის, შემოსავლების სამსახური
აწარმოებს თამბაქოს ნაწარმის მწარმოებელ პირთა ელექტრონულ რეესტრს. თამბაქოს
ნაწარმის მწარმოებელ პირთა ელექტრონული რეესტრი ხელმისაწვდომია დაინტერესებული
პირისათვის.“.
3. 81 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) თუ პირი არ აკმაყოფილებს ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.“.
4. მე-9 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.
5. მე-9 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-10 პუნქტი:
„10. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ საქონელთან მიმართებით, საგარეოეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2401, 2403 11 000 00, 2403
19 000 00 ან 2403 91 000 00 კოდში მითითებული საქონლის მიმღებზე ვრცელდება აქციზური
საქონლის მწარმოებლისთვის დადგენილი აქციზით დაბეგვრის და საქონლის აქციზური
მარკებით ნიშანდების წესი.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 12/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017299

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №72
2020 წლის 11 მარტი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

40

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. 51-ე მუხლს მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 პუნქტი:
„31. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1811 მუხლის საფუძველზე, ამ ინსტრუქციის
XIX3 თავით გათვალისწინებული წესით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დღგ-ის
გადამხდელისათვის დღგ-ის დაბრუნების მიზნებისათვის, ამ თავით გათვალისწინებულ
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების ფორმებში მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომრის
აღმნიშვნელ სტრიქონზე შესაძლებელია შეტანილ იქნეს შესაბამისი პირის დღგ-ის
საიდენტიფიკაციო ნომერი ევროკავშირის იმ წევრ სახელმწიფოში, რომელშიც დაფუძნებულია
გადამხდელი ან სადაც მას გააჩნია მუდმივი დაწესებულება.“.
2. 7513 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) გადამხდელისათვის ევროკავშირის შესაბამის წევრ სახელმწიფოში მინიჭებული
დღგ-ით დასაბეგრი პირის საიდენტიფიკაციო ნომერი და დღგ-ის გადამხდელად
რეგისტრაციის თარიღი;“.
3. 7517 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) ამ ინსტრუქციის 7518 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, დადგენილ ვადაში არ იქნა
წარმოდგენილი მოთხოვნილი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია ან/და არ იქნა აღმოფხვრილი
წარმოდგენილ განცხადებაში/დოკუმენტაციაში არსებული ხარვეზი;“.
4. 7518 მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ამ ინსტრუქციის 7513 მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის
წარმოუდგენლობის ან წარმოდგენილ განცხადებაში/დოკუმენტაციაში ხარვეზის არსებობის
შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური გადამხდელის წარმომადგენელს ინფორმაციის/
დოკუმენტაციის წარმოსადგენად ან/და ხარვეზის აღმოსაფხვრელად განუსაზღვრავს 1-თვიან
ვადას, რა დროსაც ჩერდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვადა.“.
ბ) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი:
„5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ხარვეზის დადგენის ან/და
განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველს არ წარმოადგენს მხოლოდ ის
გარემოება, რომ შესაბამისი დასაბეგრი ოპერაციის ფარგლებში საქონლის მიწოდებამდე/
მომსახურების გაწევამდე მისაწოდებელი საქონლის/გასაწევი მომსახურების საკომპენსაციო
თანხის/ თანხის ნაწილის გადახდისას, საქონლის მიმწოდებლის/ მომსახურების გამწევის
მიერ მატერიალური ფორმის ანგარიშ-ფაქტურა არ არის გამოწერილი ამ ინსტრუქციის
დანართი №III-051 დადგენილი ფორმით.“.
5. NIII-28 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

ივანე მაჭავარიანი

დანართი NIII-28

განცხადების ფორმა დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის დასაბრუნებლად
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დღგ-ის გადამხდელისთვის
წინამდებარე განცხადება
წარმოადგენს თუ
არა საქართველოს
საგადასახადო
კოდექსის 1811 მუხლის
საფუძველზე დამატებული
ღირებულების გადასახადის
თანხის დასაბრუნებლად
თქვენ მიერ წარმოდგენილ
პირველ განცხადებას?
დიახ

არა*

*უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, მიუთითეთ უკანასკნელი განცხადების
სარეგისტრაციო ნომერი

1

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დღგ-ის გადამხდელის (შემდგომში - გადამხდელი)
დასახელება ან სახელი და გვარი:
.................................................................
ქუჩისა და შენობის ნომერი:
.................................................................
საფოსტო ინდექსი, მისამართი და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დასახელება:
.................................................................

2

გადამხდელის უფლებამოსილი წარმომადგენლის დასახელება ან სახელი და გვარი:
.................................................................
ქუჩისა და შენობის ნომერი:
.................................................................
საფოსტო ინდექსი და მისამართი საქართველოში:
................................................................
საქართველოში დღგ-ის გადამხდელის სარეგისტრაციო ნომერი:
.................................................................

3

გადამხდელის ევროკავშირის შესაბამის ქვეყანაში განხორციელებული ეკონომიკური
საქმიანობის სახე:
.................................................................
გადამხდელის მიერ საქართველოში განხორციელებული საქმიანობის სახე, ასეთის
არსებობის შემთხვევაში:
.................................................................

4

შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს რეკვიზიტები და გადამხდელის დღგ-ის
საიდენტიფიკაციო ნომერი ევროკავშირის იმ წევრ სახელმწიფოში, რომელშიც
დაფუძნებულია გადამხდელი ან სადაც მას გააჩნია მუდმივი დაწესებულება:
.................................................................

5

საანგარიშო პერიოდი, რომელზეც განცხადებით მოთხოვნილია დღგ-ის თანხის დაბრუნება:
.................................................................

41

6

მოთხოვნილი თანხის მთლიანი ოდენობა (ციფრებით):
.................................................................

7

საქართველოში უფლებამოსილი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი:
.................................................................
ანგარიშის მფლობელის სახელი და გვარი:
.................................................................
ბანკის დასახელება და მისამართი:
.................................................................

8

თანდართული დოკუმენტების ნუსხა:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
ფურცლების რაოდენობა: ..................
გადამხდელზე გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურ(ებ)ის სერია და ნომერი:
.................................................................
გადამხდელის შესაბამისი იმპორტის საბაჟო დეკლარაციის ნომერი:
........................................................

9

გადამხდელი და მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი თანდართული დოკუმენტების
საფუძველზე აცხადებენ, რომ:
(ა) განცხადებაში აღნიშნული საქონელი და მომსახურება გამოყენებული იყო ევროკავშირის
წევრი სახელმწიფოს დღგ-ის გადამხდელის მიერ .................... პერიოდის განმავლობაში
განხორციელებული ............... (საქმიანობის დასახელება) საქმიანობის მიზნებისათვის;
(ბ) წინამდებარე განცხადებაში მითითებული პერიოდის განმავლობაში, გადამხდელი
საქართველოში:
არ ახორციელებდა საქონლის და/ან მომსახურების მიწოდებას, რისთვისაც
დაერიცხებოდა და გადაიხდიდა დღგ-ს საქართველოში;
ახორციელებდა მომსახურების გაწევას/საქონლის მიწოდებას საქართველოში,
რომლისთვისაც გადასახადს იხდის მხოლოდ საგადასახადო აგენტი (უკუდაბეგვრა);
- ახორციელებდა დღგ-ით დასაბეგრ იმ ოპერაციებს, რაზეც გამოიყენება ჩათვლის უფლება;
(გ) წინამდებარე განცხადებაში წარმოდგენილი ინფორმაცია შეესაბამება სიმართლეს.

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დღგ-ის გადამხდელი და მისი უფლებამოსილი
წარმომადგენელი პასუხისმგებელი არიან, აანაზღაურონ არამართლზომიერი გზით დაბრუნებული
ნებისმიერი თანხა.

…………………
………….
(თარიღი)
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………….........………………………………………
(საგადასახადო წარმომადგენლის ხელმოწერა)

ვებგვერდი, 16/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017301

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №74
2020 წლის 13 მარტი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 78-ე მუხლის 71 პუნქტის შემდეგ
დაემატოს შემდეგი შინაარსის 72 პუნქტი:
„72. სატრანსპორტო საშუალებაზე სტაციონარულად დამაგრებული მრავალჯერადი
გამოყენების ლუდის გადასაზიდი ჭურჭლის სავალდებულო ნიშანდება ხორციელდება
შერჩეული პირის მიერ გაცემული მატერიალური ფორმის აქციზური მარკით, რომელიც,
შესაბამისი ჭურჭლის ყოველი შევსებისთანავე, დატანილი უნდა იყოს ამ ჭურჭლის
თვალსაჩინო ადგილზე.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

ვებგვერდი, 23/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.019796

საქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო
მაცნე, №54, 12.10.2010, მუხ. 343) 39-ე მუხლის მე-2 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის
„ბ2“ ქვეპუნქტი:
„ბ2) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს − საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით;“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2020 წლის 1 მაისიდან.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
17 მარტი 2020 წ.
N5758-IIს
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ვებგვერდი, 23/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი
270000000.04.001.017944

საქართველოს ორგანული კანონი
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“
ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსი“
(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №75, 27.12.2010, მუხ. 461) მე-4 მუხლს დაემატოს
შემდეგი შინაარსის მე-6 და მე-7 პუნქტები:
„6. აკრძალულია „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების
შესახებ“ საქართველოს კანონით ან „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონით განსაზღვრულ დაწესებულებაში, არასრულწლოვანთათვის ნებისმიერი სახის
საგანმანათლებლო/სასწავლო/სააღმზრდელო მომსახურების გამწევ დაწესებულებაში, მათ
შორის, სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებაში, ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში (თავშესაფარში),
„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ თავშესაფარში/
კრიზისულ ცენტრში, „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებულ სპეციალიზებულ დაწესებულებად/სპეციალიზებულ დაწესებულებაში
იმ პირის დასაქმება, რომელიც ნასამართლევია „სქესობრივი თავისუფლებისა და
ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებული სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის, მიუხედავად ნასამართლობის მოხსნისა
ან გაქარწყლებისა.
7. აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შესაბამის
დაწესებულებაში იმ პირის დასაქმება, რომელიც ნასამართლევია „სქესობრივი
თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სქესობრივი თავისუფლებისა და
ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ან რომელსაც იმავე
კანონის საფუძველზე ჩამოერთვა აღნიშნულ დაწესებულებაში საქმიანობის უფლება.“.
მუხლი 2. თუ ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ, საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით გამოვლინდა, რომ ამ კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებული
საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსი“ მე-4 მუხლის მე-6
პუნქტით განსაზღვრულ დაწესებულებაში დასაქმებულია პირი, რომელსაც ეკრძალება
აღნიშნულ დაწესებულებაში საქმიანობა, ეს დაწესებულება ვალდებულია ამ პირთან
შეწყვიტოს შრომითი ურთიერთობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს 2020 წლის 1 მაისიდან.
საქართველოს პრეზიდენტი		
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სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
17 მარტი 2020 წ.
N5774-IIს

ვებგვერდი, 20/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017305

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №79
2020 წლის 18 მარტი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 251 მუხლის მე-15 პუნქტის „ა“
ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) პირისათვის მომსახურების გასაწევად განკუთვნილი იმ სასაქონლო მატერიალური
ფასეულობის/ძირითადი საშუალების ტრანსპორტირებისას, რომელიც რჩება მომსახურების
გამწევის საკუთრებაში;“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

ვებგვერდი, 30/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017309

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №85
2020 წლის 26 მარტი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:1.
251 მუხლის მე-15 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“
ქვეპუნქტი:
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„ვ) მშენებლობასთან დაკავშირებული საქონლის ტრანსპორტირებისას, ამ ინსტრუქციის
253 მუხლის შესაბამისად.“.
2. 252 მუხლის მე-5 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“
ქვეპუნქტი:
„ვ) მშენებლობასთან დაკავშირებული საქონლის ტრანსპორტირებისას, ამ ინსტრუქციის
253 მუხლის შესაბამისად.“.
3. 252 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 253 მუხლი:
„მუხლი 253. მშენებლობასთან დაკავშირებული საქონლის ტრანსპორტირებისას
სასაქონლო ზედნადების გამოყენება
1. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების ან/და ამავე სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს
დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (ამ მუხლის მიზნებისათვის
შემდეგში – დამკვეთი) მიერ სამშენებლო სამუშაოების თაობაზე გაფორმებული
ხელშეკრულების საფუძველზე, კონტრაქტორთა მიერ მშენებლობასთან დაკავშირებული
საქონლის (მასალების, ხელსაწყოებისა და დანადგარების, ასევე, მშენებლობის პროცესში
წარმოქმნილი გამონამუშევარის – მიწისა და ქანების) ტრანსპორტირებისას, სასაქონლო
ზედნადების გამოწერა სავალდებულო არ არის, თუ ტრანსპორტირების დაწყების და
დასრულების პუნქტები მდებარეობს სამშენებლო მოედნის ფარგლებში.
2. ამ მუხლის მიზნებისათვის, სამშენებლო მოედანს წარმოადგენს მშენებლობის
განხორციელების დოკუმენტებით განსაზღვრული ტერიტორია, რომელიც აუცილებელია
სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისათვის.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რეგულაციით სარგებლობის
მიზნით, დაინტერესებული პირის (კონტრაქტორის) მიერ შემოსავლების სამსახურს
წარედგინება განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს:
ა) დაინტერესებული პირის სახელწოდებას/საფირმო სახელწოდებას (ინდივიდუალური
მეწარმის შემთხვევაში – სახელსა და გვარს) და საიდენტიფიკაციო/პირად ნომერს;
ბ) ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების გაფორმების
თარიღსა და ამ ხელშეკრულების საგნის შესახებ ინფორმაციას;
გ) შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის ფარგლებში არსებულ დროის
მონაკვეთს, რომლის განმავლობაშიც დაინტერესებულ პირს სურს ისარგებლოს ამ მუხლის
პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რეგულაციით.
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ განცხადებას უნდა დაერთოს დამკვეთის
ან/და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
მიერ გაცემული ცნობა დაინტერესებული პირის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებულ სამშენებლო სამუშაოებში მონაწილეობის დადასტურების შესახებ.
ამასთანავე, ცნობით უნდა დასტურდებოდეს:
ა) დაინტერესებული პირის სახელწოდება/საფირმო სახელწოდება (ინდივიდუალური
მეწარმის შემთხვევაში – სახელი და გვარი) და საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;
ბ) პროექტის სახელწოდება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ამ მუხლის პირველი
პუნქტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოები;
გ) სამშენებლო მოედნის ტერიტორიის შესახებ ინფორმაცია, კონკრეტული გეოგრაფიული
პუნქტებისა და საავტომობილო გზების მონაკვეთების მითითებით;
დ) დაინტერესებულ პირთან გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედებისა და
შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადები.
5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციის ცვლილების
შემთხვევაში, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ამ მუხლის პირველი პუნქტის
რეგულაციის გავრცელებაზე, დაინტერესებული პირი ვალდებულია, შემოსავლების
სამსახურს წარუდგინოს დაზუსტებული ინფორმაცია.

6. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული განცხადების მიღებიდან 10
სამუშაო დღის ვადაში, შემოსავლების სამსახური, შემოსავლების სამსახურის უფროსის
შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე,
უზრუნველყოფს დაინტერესებული პირის შესახებ მონაცემების შესაბამის რეესტრში
შეტანას. რეესტრს აწარმოებს შემოსავლების სამსახური და იგი განთავსდება შემოსავლების
სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე.
7. ამ მუხლით გათვალისწინებულ განცხადებაში/დოკუმენტაციაში ხარვეზის არსებობის
შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური დაინტერესებულ პირს განუსაზღვრავს გონივრულ
ვადას ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ერთ თვეს. ასეთ
შემთხვევაში, ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის ათვლა დაიწყება
დაინტერესებული პირის მიერ ხარვეზის აღმოფხვრის მომდევნო სამუშაო დღიდან.
8. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ რეესტრში შეიტანება შემდეგი
მონაცემები:
ა) დაინტერესებული პირის სახელწოდება/საფირმო სახელწოდება (ინდივიდუალური
მეწარმის შემთხვევაში – სახელი და გვარი) და საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;
ბ) პროექტის სახელწოდება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მშენებლობისთვის
განკუთვნილი საქონლის ტრანსპორტირება;
გ) სამშენებლო სამუშაოების დამკვეთი;
დ) სამშენებლო მოედნის ტერიტორია (კონკრეტული გეოგრაფიული პუნქტებისა და
საავტომობილო გზების მონაკვეთების მითითებით);
ე) ვადა, რომლის განმავლობაშიც ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირი
სარგებლობს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რეგულაციით.
9. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ხარვეზის აღმოუფხვრელობის ან
სხვა მიზეზით შემოსავლების სამსახურის მიერ განცხადების დაუკმაყოფილებლობის
შემთხვევაში, განცხადება შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს განმეორებით.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

		

ივანე მაჭავარიანი
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva:

var individualuri mewarme da maqvs ramdenime savaWro obieqti, sadac ganTavsebulia ZiriTadi saSualebebi, romelic SeZenili maqvs indmewarmeobis periodSi.
SeZenis dokumentebSi, ZiriTadSi, dafiqsirebulia Cemi piradoba da saxeli da
gvari ise, rom moxseniebuli ar aris es aqtivi Cemi saqmianobisaTvis rom SeviZine.
gTxovT gangvimartoT, ramdenad aris SesaZlebeli gamoviyeno wliuri (indmewarmis saSemosavlo) deklaraciis Sevsebisas ZiriTadi saSualebebis sagadasaxado
cveTis normebi, rogorc jgufis Rirebulebis mimarT, ise sruli gamoqviTvis
100%-iani SesaZlebloba da Tu maTi gamoyenebis SemTxvevaSi zarali ganvicade,
ra saxis gadasaxads vixdi am SemTxvevaSi?
pasuxi:

im qonebaze, romelic gamoiyeneba ekonomikuri saqmianobisTvis, mewarme fizikur
pirs aqvs amortizaciis gamoqviTvis uflebac da e.w. „100 %-iani cveTis“ gamoyenebis
uflebac. amasTan, e.w. „100 %-iani cveTis“ gamoyenebis ufleba arsebobs mxolod
axlad SeZenil an warmoebul ZiriTad saSualebebze im sagadasaxado wels, roca
isini eqspluataciaSi Sevida. gaiTvaliswineT, rom Tu Tqven am meTods gamoiyenebT,
valdebuli iqnebiT, momdevno 5 wlis ganmavlobaSi es meTodi gamoiyenoT yvela
axlad SeZenili/warmoebuli ZiriTadi saSualebis mimarT.
gamoqviTvebis Semosavlebze gadametebis SemTxvevaSi miRebuli zarali daifareba
momdevno wlebis „mogebis“ xarjze _ ara umetes 5 wlis ganmavlobaSi. mTavaria
dadasturdes, rom am ZiriTad saSualebas faqtobrivad iyenebT ekonomikur
saqmianobaSi. zaralis SemTxvevaSi, gadasaxads ar ixdiT.

kiTxva:

Cveni kompania aris savaWro obieqti, saqmianobisaTvis ijariT aRebuli gvaqvs
sxva iuridiuli piridan savaWro farTobi.
sagadasaxdo miznebisaTvis gvaqvs Tu ara ufleba, rom ijariT aRebuli farTobis
remontze SeZenili masalebi xarjebSi gavataroT?
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aseve, remontis SromiTi danaxarjebi fizikur pirebze Cven unda davbegroT, Tu
daqiravebulebi ixdian kuTvnil gadasaxadebs?
pasuxi:

vvaraudobT, rom Tqven e.w. „estonuri modelis“ sawarmo xarT. aqedan gamomdinare,
danaxarjebis kapitalizaciisa Tu xarjebze mikuTvnebis sakiTxi unda gadawyvitoT,
Tqveni „saaRricxvo politikis“ Sesabamisad, romelsac SeimuSavebT fass-is
mixedviT. Tu xarT kompania, romelic ar aris gadasuli e.w. estonur modelze,

maSin aseTi xarjebi wliuri saSemosavlo gadasaxadis miznebisTvis unda
gamoqviToT, ssk-is 115-e muxlis safuZvelze 15%-iani normis Sesabamisad.
Tu momsaxurebis gamwevi fizikuri pirebi ar arian registrirebulni indmewarmed
da/an dRg-is gadamxdelad da a.S., maSin Tqven valdebuli xarT, daukavoT maT
saSemosavlo gadasaxadi da gadaricxoT biujetSi.

kiTxva:

rezidenti kompozitorisgan (saavtoro uflebiT) unda SeviZino musika, speqtaklSi gamosayeneblad.
gvainteresebs, es sagadasaxado dabegvrisa da xarjebisaTvis CvenTvis iqneba
rogorc aramaterialuri aqtivi, Tu roialti da amasTan dakavSirebiT gveqneba
kidev rame gadasaxadi?
dabegvris valdebuleba rogor Camoyalibdeba?
pasuxi:

saavtoro uflebis mravaljeradi gamoyenebis ufleba aris aramaterialuri aqtivi,
xolo am aqtivis SesaZenad gadaxdili Tanxa _ roialti. rezidenti fizikuri
pirisTvis (garda dRg-is gadamxdelad registrirebuli fizikuri pirisa), m.S.
i/m-sTvis gadaxdili roialti ibegreba gadaxdis wyarosTan gadasaxdeli Tanxis
20-procentiani ganakveTiT.

kiTxva:

varT Sps, direqtors winaswar ramdenime TviT adre dagegmili hqonda mivlineba
italiaSi, mivlinebis xarji winaswar gavwieT (sastumro, aviabileTebi), romelic
korona virusis gavrcelebis gamo gauqmda. turistuli kompania am xarjs ukan ar
abrunebs, ar viciT rogor moviqceT am SemTxvevaSi.
xarjad rom gavataroT, sagadasaxado CaTvlis Tu ara xarjad, an ra gadasaxa
debTan SeiZleba gvqondes momavalSi saqme?
pasuxi:

samwuxarod, sagadasaxado kodeqsis X Tavi sagangebo mdgomareobis dros aqtivebis
Camoweras iTvaliswinebs, magram xarjebis gamoqviTvas _ ara. amdenad, Tu Tqven
gadaricxvebi pirdapir sazRvargareT gaqvT gadaricxuli, SeiZleba mogiwioT
maTi mogebis gadasaxadiT dabegvra. xolo Tu Tqven Tanxa saqarTvelos rezidents
gadauxadeT, maSin dabegvris valdebuleba ar unda warmogeSvaT.

kiTxva:

ararezidentis warmomadgenloba Tu ar eweva ekonomikur saqmianobas (mxolod
promociis datvirTva aqvs da Semosavali ara aqvs, mxolod saTavo ofisis
dafinansebaze aris), gadasaxadebis kuTxiT rogor ibegreba, ixdis Tu ara mogebis
gadasaxads an qonebis gadasaxads?
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pasuxi:

Tu warmomadgenloba ar warmoadgens „mudmiv dawesebulebas“ (anu mas ara aqvs
saqarTveloSi arsebuli wyarodan miRebuli Semosavali, igi mogebis gadasaxads
ar ixdis. qonebis gadasaxadis gadaxdis valdebuleba ki SeiZleba warmoeSvas
(vTqvaT, miwaze).

kiTxva

Sps Tavis qonebas srulad yidis (sasawyobe farTobebi) da mainteresebs, gadasaxadebis mxriv rogor daibegreba.
dRg-is gadamxdeli ar aris, magram qonebis realizaciis fasma Tu gadaaWarba
100’000 lars, maSin mouwevs dRg-is gadaxda?
agreTve, Sedegis Tanxis gatana damfuZneblebis wilis gatanad CaiTvleba Tu dividendis ganawilebad?
pasuxi:

Tu dasabegri operaciebis jamuri Tanxa gadaaWarbebs 100’000 lars, maSin
mogiwevT dRg-is gadamxdelad registracia da dRg-is gadaxda. 168-e muxlis
me-4 nawilis „m“ qvepunqtiT dadgenilia „sawarmos miwodebis gaTavisufleba“
dRg-isgan, romelic moqmedebs mxolod im SemTxvevaSi, Tu myidvelic da gamyidvelic
dRg-is gadamxdelebi arian da xdeba sawarmos yvela aqtivis an damoukideblad
moqmedi qvedanayofis miwodeba erTi operaciis farglebSi.
kapitalis Semcirebis gziT kapitalSi ganxorcielebuli Senatanebis Rirebulebis
odenobiT Tanxis gatana dividendad ar iTvleba da dabegvras ar warmoSobs.
amaze meti Tanxis gatana CaiTvleba mogebis ganawilebad da daibegreba mogebisa
da dividendze gadasaxadebiT.

kiTxva:

Sps-s (araa dRg-is gadamxdeli) ianvarSi poloneTSi gadaricxuli aqvs manqanis saburavis Tanxa, romelsac aprilSi daaxvedreben rbolaSi SejibrisTvis.
es saburavebi meoradebia da Sejibris mere, faqtobrivad, mwyobridan gamova da
nagavSi gadaiyreba.
gvainteresebs ,unda davbegro Tu ara dRg-is ukudabegvriT da romel TveSi?
pasuxi:

saqarTvelos farglebs gareT saqonlis miwodeba dRg-iT dabegvris obieqti ar
aris.
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kiTxva:

iuridiulma pirma, saqmianoba SeCerebulma Sps-m droebiT (2 wliT) sxva Sps-s
Senoba gadasca usasyidlo gankargvis uflebiT.

gvaintresebs, mimRebma Sps-m am SemTxvevaSi unda gazardos Sesabamisi jgufis RirebulebiTi balansi sabazro fasiT da, Sesabamisad, daericxos cveTa, Tu unda
daematos mimdinare wlis erTobliv Semosavals sabazro RirebulebiT da daibegros gadasaxadebiT?
valdebuleba warmoeSoba dRg-is kuTxiT Tu ara?
aseve, ra emarTeba qonebis gadmomcems gadasaxadebis kuTxiT?
pasuxi:

1. gaugebaria, ras gulisxmobT „usasyidlo gankargvaSi“ _ Cuqebas, usasyidlod
ijariT/qiriT an uzufruqtiT gadacemas, Tu raime sxvas?
2. sazogadod, ZiriTad saSualebebs cveTas aricxavs da qonebis gadasaxads ixdis
qonebis mesakuTre.
3. saqonlis/momsaxurebis usasyidlo miwodeba mimwodebeli mxarisTvis dRg-iT
ibegreba, sabazro fasebidan gamomdinare.

kiTxva:

sawarmom 2019 wels miiRo zarali, Tumca 2020 wlis pirveli kvartali mogebiT
daxura, ramac 2019 wlis zaralic gadafara.
gvainteresebs, Tu aris SesaZlebeli pirveli kvartalis mogebis (kumulaciuri)
Sualeduri dividendis saxiT gacema?
pasuxi:

Tu gulisxmobT „saldirebul“ mogebas (wina wlebis zaralis gamoklebiT), maSin
diax, SesaZlebelia.

kiTxva

kompaniam korporaciuli saRamo gamarTa restoranSi da restoranma dagviwera
angariS-faqtura momsaxurebaze (faqturas ar viTvli). es sagadasaxado kuTxiT
rogorc erToblivi Semosavali ise unda vaRiaro da TanamSromlebTan mimarTebaSi saSemosavlo deklaraciaSi avsaxo da, Sesabamisad, sapensio anaricxic unda
davukavo, Tu rogor iqneba swori administrireba?
pasuxi:

Tu es korporaciuli saRamo eqceva warmomadgenlobiTi xarjebis farglebSi
da am xarjis odenoba ar aRemateba dadgenil normas (ssk 984 muxli), maSin isini
dabegvras ar warmoSobs. sxva SemTxvevaSi, SeiZleba warmogeSvaT saSemosavlo
gadasaxadis (an mogebis gadasaxadis) dakavebisa da gadaxdis, aseve, saSemosavlo
gadasaxadiT dabegvris SemTxvevaSi, sapensio anaricxebis dakavebisa da gadaxdis
valdebulebebi.
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უნგრული
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ამერიკული
დოლარი

თარიღი

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2020 wlis martSi

1

10

1

1

100

100

10

10

10

100

10

1

10

1

01.03.20 1.5735 4.1195 3.0782 3.5975 2.2098 2.6186 2.9591 7.0998 6.3963 0.9058 2.8858 2.8935 1.2095 2.7905
02.03.20 1.5735 4.1195 3.0782 3.5975 2.2098 2.6186 2.9591 7.0998 6.3963 0.9058 2.8858 2.8935 1.2095 2.7905
03.03.20 1.5777 4.1291 3.0858 3.5581 2.1978 2.6253 2.9725 7.1337 6.4145 0.9134 2.9154 2.8965 1.2106 2.7835
04.03.20 1.5777 4.1291 3.0858 3.5581 2.1978 2.6253 2.9725 7.1337 6.4145 0.9134 2.9154 2.8965 1.2106 2.7835
05.03.20 1.5882 4.1568 3.1064 3.5652 2.1844 2.6424 3.0104 7.2335 6.4631 0.9272 2.9459 2.9173 1.2258 2.7860
06.03.20 1.5834 4.1448 3.0969 3.5834 2.1779 2.6351 2.9898 7.1981 6.4407 0.9218 2.9277 2.9091 1.2228 2.7735
07.03.20 1.6048 4.2021 3.1386 3.6067 2.1980 2.6699 2.9993 7.2921 6.5236 0.9309 2.9579 2.9611 1.2322 2.7748
08.03.20 1.6048 4.2021 3.1386 3.6067 2.1980 2.6699 2.9993 7.2921 6.5236 0.9309 2.9579 2.9611 1.2322 2.7748
09.03.20 1.6048 4.2021 3.1386 3.6067 2.1980 2.6699 2.9993 7.2921 6.5236 0.9309 2.9579 2.9611 1.2322 2.7748
10.03.20 1.6319 4.2732 3.1931 3.6604 2.2022 2.7159 2.9329 7.3923 6.6269 0.9505 2.9828 3.0146 1.2497 2.7963
11.03.20 1.6501 4.3200 3.2274 3.7119 2.2121 2.7438 3.0070 7.4732 6.6997 0.9613 3.0041 3.0419 1.2629 2.8463
12.03.20 1.6668 4.3612 3.2591 3.7218 2.2430 2.7702 3.0038 7.5436 6.7632 0.9725 3.0343 3.0753 1.2671 2.8791
13.03.20 1.6966 4.4359 3.3145 3.7575 2.2441 2.8163 2.9596 7.6312 6.8807 0.9832 3.0628 3.1413 1.2741 2.9494
14.03.20 1.7118 4.4723 3.3421 3.7736 2.2253 2.8392 2.9816 7.6570 6.9365 0.9860 3.0739 3.1675 1.2770 2.9942
15.03.20 1.7118 4.4723 3.3421 3.7736 2.2253 2.8392 2.9816 7.6570 6.9365 0.9860 3.0739 3.1675 1.2770 2.9942
16.03.20 1.7118 4.4723 3.3421 3.7736 2.2253 2.8392 2.9816 7.6570 6.9365 0.9860 3.0739 3.1675 1.2770 2.9942
17.03.20 1.7213 4.5076 3.3684 3.7105 2.2280 2.8625 2.9510 7.6734 6.9803 0.9883 3.1139 3.1935 1.2549 3.0118
18.03.20 1.7409 4.5464 3.3974 3.7292 2.1961 2.8899 2.9649 7.5725 7.0137 0.9783 3.1038 3.2171 1.2486 3.0807
19.03.20 1.7883 4.6832 3.4997 3.8149 2.3000 2.9764 3.0197 7.8200 7.2244 1.0004 3.1946 3.3167 1.2918 3.1804
20.03.20 1.7451 4.5641 3.4109 3.6376 2.2409 2.9009 2.6902 7.4490 7.0347 0.9527 3.0277 3.2354 1.2314 3.1568
21.03.20 1.7507 4.5807 3.4230 3.7583 2.2825 2.9117 2.9348 7.5473 7.0650 0.9766 3.0986 3.2484 1.2615 3.1880
22.03.20 1.7507 4.5807 3.4230 3.7583 2.2825 2.9117 2.9348 7.5473 7.0650 0.9766 3.0986 3.2484 1.2615 3.1880
23.03.20 1.7507 4.5807 3.4230 3.7583 2.2825 2.9117 2.9348 7.5473 7.0650 0.9766 3.0986 3.2484 1.2615 3.1880
24.03.20 1.7681 4.6289 3.4578 3.7526 2.2869 2.9414 2.7619 7.5757 7.1362 0.9840 3.0986 3.2816 1.2560 3.2389
25.03.20 1.9154 5.0137 3.7436 4.0558 2.4681 3.1852 3.1573 8.1475 7.7268 1.0689 3.3991 3.5378 1.3501 3.4494
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26.03.20 1.9136 5.0043 3.7370 4.1190 2.4602 3.1799 3.1701 8.1607 7.7263 1.0519 3.4275 3.5213 1.3679 3.4576
27.03.20 1.9511 5.1099 3.8159 4.1650 2.4825 3.2462 3.2788 8.3356 7.8926 1.0722 3.4633 3.5897 1.3853 3.4842
28.03.20 1.8526 4.8557 3.6232 4.0330 2.3527 3.0835 3.1322 7.9905 7.4954 1.0230 3.2979 3.4188 1.3311 3.2896
29.03.20 1.8526 4.8557 3.6232 4.0330 2.3527 3.0835 3.1322 7.9905 7.4954 1.0230 3.2979 3.4188 1.3311 3.2896
30.03.20 1.8526 4.8557 3.6232 4.0330 2.3527 3.0835 3.1322 7.9905 7.4954 1.0230 3.2979 3.4188 1.3311 3.2896
31.03.20 1.8591 4.8700 3.6363 4.0725 2.3565 3.0939 3.1087 7.9999 7.5312 1.0159 3.2999 3.4364 1.3337 3.2845

კანადური
დოლარი

ავსტრალიური
დოლარი

ეგვიპტური
გირვანქა

თურქული
ლირა

იაპონური იენი

აგს დირჰამი

ირანული რიალი

ისრაელის შეკელი

სინგაპურული
დოლარი

ქუვეითური დინარი

ჩინური იუანი

ჰონ-კონგური
დოლარი

ინდური რუპია

ახალზელანდიური
დოლარი

თარიღი

1

1

10

1

100

10

10000

10

1

1

10

10

100

1

01.03.20 2.0758 1.8194 1.7847 0.4485 2.5667 7.5973 0.6644 8.0592 2.0014 9.1223 3.9926 3.5799 3.8697 1.7416
02.03.20 2.0758 1.8194 1.7847 0.4485 2.5667 7.5973 0.6644 8.0592 2.0014 9.1223 3.9926 3.5799 3.8697 1.7416
03.03.20 2.0856 1.8232 1.7797 0.4451 2.5828 7.5783 0.6627 8.0064 2.0031 9.0845 3.9973 3.5780 3.8420 1.7455
04.03.20 2.0856 1.8232 1.7797 0.4451 2.5828 7.5783 0.6627 8.0064 2.0031 9.0845 3.9973 3.5780 3.8420 1.7455
05.03.20 2.0861 1.8432 1.7787 0.4583 2.5916 7.5851 0.6633 8.0965 2.0124 9.1046 4.0240 3.5858 3.8031 1.7541
06.03.20 2.0682 1.8377 1.7742 0.4556 2.5942 7.5510 0.6604 7.9921 2.0019 9.0667 3.9988 3.5691 3.7862 1.7537
07.03.20 2.0703 1.8436 1.7746 0.4555 2.6336 7.5544 0.6607 7.9717 2.0128 9.0858 4.0051 3.5707 3.7638 1.7637
08.03.20 2.0703 1.8436 1.7746 0.4555 2.6336 7.5544 0.6607 7.9717 2.0128 9.0858 4.0051 3.5707 3.7638 1.7637
09.03.20 2.0703 1.8436 1.7746 0.4555 2.6336 7.5544 0.6607 7.9717 2.0128 9.0858 4.0051 3.5707 3.7638 1.7637
10.03.20 2.0525 1.8478 1.7799 0.4580 2.7302 7.6127 0.6658 7.9676 2.0218 9.1682 4.0236 3.5992 3.7747 1.7726
11.03.20 2.0850 1.8666 1.8106 0.4651 2.7084 7.7488 0.6777 8.0771 2.0459 9.3016 4.0930 3.6634 3.8419 1.7949
12.03.20 2.1018 1.8783 1.8271 0.4668 2.7402 7.8386 0.6855 8.1115 2.0720 9.3935 4.1428 3.7057 3.9098 1.8193
13.03.20 2.1400 1.8885 1.8762 0.4731 2.8431 8.0299 0.7022 8.1126 2.1034 9.6134 4.2155 3.7935 3.9736 1.8381
14.03.20 2.1694 1.8860 1.9071 0.4765 2.8178 8.1519 0.7129 8.1880 2.1258 9.7341 4.2862 3.8543 4.0496 1.8420
15.03.20 2.1694 1.8860 1.9071 0.4765 2.8178 8.1519 0.7129 8.1880 2.1258 9.7341 4.2862 3.8543 4.0496 1.8420
16.03.20 2.1694 1.8860 1.9071 0.4765 2.8178 8.1519 0.7129 8.1880 2.1258 9.7341 4.2862 3.8543 4.0496 1.8420
17.03.20 2.1665 1.8607 1.9117 0.4717 2.8448 8.1998 0.7171 8.0495 2.1184 9.7532 4.2981 3.8775 4.0570 1.8221
18.03.20 2.1882 1.8515 1.9552 0.4756 2.8816 8.3874 0.7335 8.0486 2.1567 9.9474 4.3880 3.9669 4.1498 1.8330
19.03.20 2.2200 1.8876 2.0145 0.4919 2.9640 8.6589 0.7572 8.2741 2.2112 10.2594 4.5292 4.0946 4.2802 1.8650
20.03.20 2.1741 1.8051 2.0005 0.4830 2.8887 8.5944 0.7516 8.5757 2.1764 10.1374 4.4412 4.0666 4.1983 1.7886
21.03.20 2.2377 1.8902 2.0244 0.4906 2.9011 8.6796 0.7590 8.8708 2.2059 10.2475 4.5047 4.1098 4.2454 1.8586
22.03.20 2.2377 1.8902 2.0244 0.4906 2.9011 8.6796 0.7590 8.8708 2.2059 10.2475 4.5047 4.1098 4.2454 1.8586
23.03.20 2.2377 1.8902 2.0244 0.4906 2.9011 8.6796 0.7590 8.8708 2.2059 10.2475 4.5047 4.1098 4.2454 1.8586
24.03.20 2.2353 1.8591 2.0570 0.4907 2.9287 8.8181 0.7712 8.7911 2.2122 10.3711 4.5496 4.1759 4.2549 1.8238
25.03.20 2.3976 2.0503 2.1856 0.5316 3.1194 9.3915 0.8213 9.4769 2.3843 10.9994 4.8873 4.4485 4.5286 2.0041
26.03.20 2.4036 2.0842 2.1951 0.5389 3.1082 9.4141 0.8232 9.5259 2.3888 10.9695 4.8704 4.4591 4.5433 2.0255
27.03.20 2.4669 2.0836 2.2124 0.5415 3.1721 9.4860 0.8296 9.6182 2.4226 11.0891 4.9206 4.4937 4.6349 2.0442
28.03.20 2.3374 2.0007 2.0892 0.5096 3.0260 8.9562 0.7832 9.1586 2.2954 10.4998 4.6387 4.2439 4.3956 1.9596
29.03.20 2.3374 2.0007 2.0892 0.5096 3.0260 8.9562 0.7832 9.1586 2.2954 10.4998 4.6387 4.2439 4.3956 1.9596
30.03.20 2.3374 2.0007 2.0892 0.5096 3.0260 8.9562 0.7832 9.1586 2.2954 10.4998 4.6387 4.2439 4.3956 1.9596
31.03.20 2.3275 2.0177 2.0826 0.5039 3.0418 8.9423 0.7820 9.1592 2.3035 10.4369 4.6273 4.2355 4.3461 1.9766
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რუსული რუბლი

აზერბაიჯანული
მანათი

ბელორუსული რუბლი

თურქმენული მანათი

მოლდავური ლეი

სომხური დრამი

ტაჯიკური სომონი

უზბეკური სუმი

უკრაინული გრივნა

ყაზახური თენგე

ყირგიზული სომი

სამხრეთ აფრიკული
რანდი

ბრაზილიური რიალი

თარიღი
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10000
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10
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10

100

100

10

1

01.03.20

4.1597 1.6435 1.2492 7.9729 1.5810 5.8257 2.8827 0.2929 1.1339 0.7312 3.9934 1.7910 0.6213

02.03.20

4.1597 1.6435 1.2492 7.9729 1.5810 5.8257 2.8827 0.2929 1.1339 0.7312 3.9934 1.7910 0.6213

03.03.20

4.1660 1.6338 1.2428 7.9529 1.5860 5.8080 2.8755 0.2922 1.1197 0.7291 3.9834 1.7780 0.6224

04.03.20

4.1660 1.6338 1.2428 7.9529 1.5860 5.8080 2.8755 0.2922 1.1197 0.7291 3.9834 1.7780 0.6224

05.03.20

4.2438 1.6409 1.2496 7.9600 1.5966 5.8145 2.8781 0.2928 1.1191 0.7340 3.9870 1.8262 0.6181

06.03.20

4.1748 1.6335 1.2398 7.9243 1.5894 5.7862 2.8652 0.2915 1.1158 0.7280 3.9691 1.8079 0.6057

07.03.20

4.0872 1.6343 1.2396 7.9280 1.5920 5.7838 2.8665 0.2917 1.1168 0.7245 3.9715 1.7672 0.6011

08.03.20

4.0872 1.6343 1.2396 7.9280 1.5920 5.7838 2.8665 0.2917 1.1168 0.7245 3.9715 1.7672 0.6011

09.03.20

4.0872 1.6343 1.2396 7.9280 1.5920 5.7838 2.8665 0.2917 1.1168 0.7245 3.9715 1.7672 0.6011

10.03.20

3.7546 1.6469 1.1887 7.9894 1.6136 5.8037 2.8887 0.2939 1.1216 0.7303 4.0023 1.7535 0.6044

11.03.20

3.9955 1.6764 1.2335 8.1323 1.6400 5.9019 2.9404 0.2996 1.1208 0.7255 4.0632 1.8005 0.6027

12.03.20

4.0224 1.6957 1.2429 8.2260 1.6528 5.9609 2.9681 0.3030 1.1147 0.7279 4.1202 1.7940 0.6201

13.03.20

3.9416 1.7371 1.2508 8.4269 1.6758 6.0695 3.0406 0.3104 1.1345 0.7403 4.0500 1.7985 0.6119

14.03.20

4.1028 1.7635 1.2825 8.5549 1.7003 6.1277 3.0868 0.3152 1.1486 0.7426 4.1083 1.8468 0.6245

15.03.20

4.1028 1.7635 1.2825 8.5549 1.7003 6.1277 3.0868 0.3152 1.1486 0.7426 4.1083 1.8468 0.6245

16.03.20

4.1028 1.7635 1.2825 8.5549 1.7003 6.1277 3.0868 0.3152 1.1486 0.7426 4.1083 1.8468 0.6245

17.03.20

4.0213 1.7784 1.2731 8.6051 1.7064 6.1465 3.0990 0.3170 1.1329 0.7159 4.1216 1.8030 0.6222

18.03.20

4.1163 1.8191 1.2959 8.8020 1.7376 6.2951 3.1668 0.3236 1.1357 0.7056 4.2254 1.8547 0.6160

19.03.20

4.0835 1.8780 1.2989 9.0869 1.7797 6.4922 3.2660 0.3341 1.1643 0.7249 4.3515 1.8812 0.6351

20.03.20

3.9323 1.8641 1.2352 9.0194 1.7611 6.4276 3.2382 0.3316 1.1552 0.7121 4.3171 1.8191 0.6179

21.03.20

4.0410 1.8825 1.2417 9.1086 1.7687 6.4606 3.2702 0.3349 1.1499 0.7164 4.3777 1.8394 0.6257

22.03.20

4.0410 1.8825 1.2417 9.1086 1.7687 6.4606 3.2702 0.3349 1.1499 0.7164 4.3777 1.8394 0.6257

23.03.20

4.0410 1.8825 1.2417 9.1086 1.7687 6.4606 3.2702 0.3349 1.1499 0.7164 4.3777 1.8394 0.6257

24.03.20

4.0193 1.9125 1.2337 9.2540 1.7994 6.5565 3.1754 0.3402 1.1524 0.7234 4.4430 1.8235 0.6397

25.03.20

4.3828 2.0368 1.3196 9.8554 1.9195 6.9702 3.3818 0.3623 1.2457 0.7704 4.7228 1.9642 0.6709

26.03.20

4.4135 2.0417 1.3291 9.8789 1.9188 6.9973 3.3898 0.3627 1.2382 0.7743 4.7441 1.9841 0.6783

27.03.20

4.4618 2.0574 1.3364 9.9549 1.9287 7.0246 3.4159 0.3655 1.2373 0.7810 4.3680 1.9937 0.6917

28.03.20

4.2168 1.9425 1.2753 9.3989 1.8165 6.6457 3.2251 0.3451 1.1736 0.7385 4.1146 1.8777 0.6547

29.03.20

4.2168 1.9425 1.2753 9.3989 1.8165 6.6457 3.2251 0.3451 1.1736 0.7385 4.1146 1.8777 0.6547

30.03.20

4.2168 1.9425 1.2753 9.3989 1.8165 6.6457 3.2251 0.3451 1.1736 0.7385 4.1146 1.8777 0.6547

31.03.20

4.1226 1.9321 1.2639 9.3843 1.8032 6.5904 3.2201 0.3445 1.1648 0.7363 4.0940 1.8425 0.6440
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warsulidan dRevandelobamde
ამა თუ იმ ხალხმა ეროვნული თავისუფლება რომ მოიპოვოს,
აუცილებელია ჯერ ეკონომიკურად აღორძინდეს. მაგალითად
იტალიას ასახელებდა. იტალიამ მანამ ვერ მოიპოვა ეროვნული
დამოუკიდებლობა, სანამ ეკონომიკურად არ წამოდგაო ფეხზე.
ეკონომიკური განვითარების ეს გზა საქართველოსაც უნდა გაევ
ლო. ამ მხრივ საქართველოს ჩამორჩენილობა მაშინ უდავო და
აშკარა იყო.


ყოველი ქვეყნის ეკონომიკური ძალ-ღონე სამ ბურჯს ეყრდნ ობა.
ორი უკვე მოვიხსენიეთ — სოფლის მეურნეობა და მრეწველობა.
მესამეა ვაჭრობა, აღებ-მ იცემობა, ნ. ნიკოლაძემ ვაჭრობის ფასი
კარგად იცოდა. არა მხოლოდ იმის გამო, რომ ვაჭრის შვილი იყო.
უფრო იმიტომ, რომ ევროპაში ნამყოფ-ნავალს კარგი გამოცდი
ლება ჰქონდა მიღებული. შეიძლებოდა სოფლის მეურნეობისა და
მრეწველობის მთელი მოგება წყალში გადაყრილიყო, თუ იგი გო
ნიერი, შორსმხედველი და დაკვირვებული კომერსანტის ხელში
არ აღმოჩნდებოდა. მარტო ვაჭრობა ახერხებდა ეროვნული დოვ
ლათის მონაგები ერის საკეთილდღეოდ დახარჯულიყო.


ნიკო ნიკოლაძე ქართველ საზოგადოებას არწმუნებდა: „ვიდრე
ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობას სისხლსა და ხორცში ის
რწმენა არ გაუჯდება, რომ საზიზღარი, სამარცხვინო და სათაკილო
ქვეყანაზე მარტო უსაქმობა და მუქთა პურის ჭამაა; მანამდე ნუ
გწამთ, ვითომ განათლებისა ანუ წარმატების მირონი მოგვეცხოს.
ვაჭრობა შრომაა და ისევე პატივსაცემია, როგორც ყოველნაირი
შრომაა“.
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, romelic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saerTo daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansuri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis wardgenisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.
profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom interesTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gadawyvetilebebis kompromentireba.
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