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შე სა ვა ლი 

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში მომ ზად და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის მი ერ ფონ დი „ღია სა
ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს” მხარ და ჭე რით  კო ა ლი ცი უ რი1 პრო ექ ტის – „ელიტური კო რუფ ცი ი სა და ბიზ
ნეს ზე სა ხელ მ წი ფო ზე წო ლის შემ თხ ვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა” ფარ გ ლებ ში.  

მი უ ხე და ვად, 20032012 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბი სა, სა ქარ თ ვე ლო ში 
ერ თ ერთ მთა ვარ პრობ ლე მად  ელი ტუ რი კო რუფ ცია დარ ჩა. ამა ზე ამახ ვი ლებს ყუ რადღე ბას სა ერ თა
შო რი სო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის მი ერ 2011 წლის ოქ ტომ ბერ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ან გა რი შიც2. 

2012 წლის 1 ოქ ტომ ბ რის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ პრო ექ ტის მი ზა ნი ნა წი ლობ რივ შე იც ვა ლა: მი სი მი ზა ნია 
არა მხო ლოდ კონ კ რე ტუ ლი შემთხვევების მხი ლე ბა, არა მედ პრე ვენ ცი ის თ ვის იმ საფ რ თხე ე ბის და  გა
მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რა საც მსგავ სი ტენ დენ ცი ე ბი შე საძ ლოა მო მა ვალ შიც  შე ი ცავ დეს. ასე ვე 
პრო ექ ტის მი ზა ნია იმ ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტის შე ფა სე ბა, რო მელ საც ელი ტუ რი კო რუფ ცია იწ ვევს ქვე
ყა ნა ში.  

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ინ ფორ მა ცია მო ვი ძი ეთ შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბით: სა ქარ თ ვე ლო ში ეკო ნო მი კურ 
და ნა შა ულ თან ბრძო ლის სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა –  ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და სის ხ ლის სა მარ თ ლის და ვე
ბის სტა ტის ტი კუ რი და ში ნა არ სობ რი ვი ანა ლი ზი; 

ან გა რი ში მო ი ცავს 20112012 წლე ბის სა სა მარ თ ლო სტა ტის ტი კის ანა ლიზს, ასე ვე კონ კ რე ტულ სა სა
მარ თ ლო შემ თხ ვე ვებს    20082012 წლე ბის პე რი ოდ ში. 

ასე ვე გა ვა ა ნა ლი ზეთ სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი სტა ტის ტი კუ რი და სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი, რაც 
მოიცავდა  ელი ტუ რი კო რუფ ცი ის სა ფუძ ვ ლე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი ტენ დენ ცი ე ბის ანა ლიზს.

1  კოალიციური პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციებია: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა საქართველო, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და მწვანე ალტერნატივა.

2 საერთაშორისო გამჭვირვალობის 2011 წლის ანგარიში კორუფციის აღქმის ინდექსის თაობაზე.
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ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი
1. სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ ბიზ ნეს გა რე მოს თან და კავ ში რე ბით სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბა ში 
და ექ ს პერ ტებ ში აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა ა. ერ თი მხრივ სა უ ბა რია სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ ხელ საყ
რელ ბიზ ნეს გა რე მო ზე და უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო სა ზი დად არ სე ბულ მიმ ზიდ ველ გა რე მო ზე, 
პა რა ლე ლუ რად კი მიუთითებენ ღია და თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის არარ სე ბო ბას – სა ქარ თ ვე ლოს 
ყვე ლა მსხვილ სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი მო ნო პო ლი ე ბის ფონ ზე. მსგავს პრობ ლე მა ზე ამახ ვი ლებს ყუ
რადღე ბას მსოფ ლიო ბან კის და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ის სა წარ მოო კვლე ვა (2008), 
რომ ლის თა ნახ მა დაც, გა მო კითხუ ლი კომ პა ნი ე ბის 52% აღ ნიშ ნავს, რომ კონ კუ რენ ცი ის გა წე ვა უწევთ 
„დაურეგისტრირებელ ფირ მებ თან”. ამ გ ვა რად, იმის და მი უ ხე და ვად, რომ არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კის 
ზო მა სა ქარ თ ვე ლო ში საგ რ ძ ნობ ლად შემ ცირ და, ჯერ კი დევ მწვა ვედ დგას და უკ ვირ ვე ბად ეკო ნო მი კა ში 
არ სე ბუ ლი მო თა მა შე ე ბის რო ლი, რო მელ თაც შე საძ ლოა სა ხელ მ წი ფო მფარ ვე ლობ დეს.

2. ელიტური კო რუფ ცი ის ძი რი თა დი გა მო ხა ტუ ლე ბა არის სა ჯა რო სახ ს რე ბის გაფ ლან გ ვი სა და სა
ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის მხრი დან სამ სა ხუ რე ობ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ბო რო
ტად გა მო ყე ნე ბის ტენ დენ ცი ე ბი3. ელი ტუ რი კო რუფ ცი ის მსგავ სი მა გა ლი თე ბი იწ ვევს სა ხელ მ წი
ფოს მხრი დან ფა ვო რი ტიზმს და ში და გა რი გე ბებს ბიზ ნე სის ცალ კე ულ წარ მო მად გენ ლებ თან4. 

ასე თი გა რი გე ბე ბის დას ტუ რია მა გა ლი თად, მო ნო პო ლი ე ბი და არა თა ნა ბა რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ბიზ ნე სის წარ
მო მად გენ ლებ თან, ასე ვე  სა ჯა რი მო სან ქ ცი ე ბის და კის რე ბი სა თუ სა სა მარ თ ლო ში საქ მე ე ბის წარ მო ე ბის დროს 
არა თა ნა ბა რი მიდ გო მა. აშშს სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის 2011 წლის ან გა რიშ ში, აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ოპო ზი ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, სა ქარ
თ ვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით ხდე ბო და სა გა და სა ხა დო წნე ხის გა მო ყე ნე ბა კომ პა ნი ე ბის მი მართ; ად გი ლი 
ჰქონ და სა გა და სა ხა დო სტრუქ ტუ რე ბის მხრი დან კომ პა ნი ე ბის და ჯა რი მე ბას, რაც მა თი პო ლი ტი კუ რი ხედ ვით 
იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. სა გა და სა ხა დო სტრუქ ტუ რე ბი სა ჯა რი მო სან ქ ცი ებს იყე ნებ დ ნენ და ში ნე ბის მე ქა ნიზ მად 
იმ კომ პა ნი ე ბის წი ნა აღ მ დეგ ვი საც კავ ში რი ჰქონ და იმ დრო ინ დელ ოპო ზი ცი ის წარ მო მად გენ ლებ თან5.

ამ თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სო მა გა ლი თია  გახ მა უ რე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბი მე დია ბიზ ნე სი დან: 
Ø	2010 წლის სა გა და სა ხა დო ამ ნის ტი ით სა ხელ მ წი ფომ ტე ლე კომ პა ნი ებს „რუსთავი2”, „იმედი” და 

„საზოგადოებრივი არ ხი” 2010 წლის 36 მი ლი ო ნამ დე და ვა ლი ა ნე ბა ჩა მო ა წე რა; ანა ლო გი უ რი აქ
ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა სა ხელ მ წი ფომ 2012 წლის ოქ ტომ ბერ ში. 

Ø	ამა ვე პე რი ოდ ში ტე ლე კომ პა ნი ას „კავკასია”ს 30 000 ლა რის სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბა 2007 
წლის გა ზაფხულ ზე ყა და ღის გზით გა და ახ დე ვი ნეს. 2011 წელს კი ტე ლე კომ პა ნია „კავკასიის” 
მი ერ 15 რიცხ ვ ში ჩა ბა რე ბუ ლი დეკ ლა რა ცი ით აღი ა რე ბულ გა და სა ხად ზე სა გა და სა ხა დო სამ სა
ხურ მა იმა ვე თვის 21 რიცხ ვ ში და ა დო  ყა და ღა და მოხ ს ნა თან ხე ბი ტე ლე კომ პა ნია „კავკასიის” 
ან გა რი შე ბი დან. ყა და ღის გზით მოხ და ასე ვე 2,5 ლა რი ა ნი სა გა და სა ხა დო ნაშ თის ამო ღე ბა.

წარ მოდ გე ნი ლი ორ მა გი სტან დარ ტი ნა თე ლი მა გა ლი თია ხე ლი სუფ ლე ბას თან სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 
ფა ვო რი ტიზ მის, რაც თა ვი სუ ფალ კონ კუ რენ ცი ას უშ ლის ხელს. 

3 Betselmann Foundation, 2010

4 Freedom House, 2011   

5 http://www.state.gov
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3. სა სა მარ თ ლო სის ტე მის რე ფორ მა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის უმ თავ რე სი დეკ ლა რი რე ბუ ლი პრი
ო რი ტე ტი იყო. ამის და მი უ ხე და ვად, იგი ქვეყ ნის ყვე ლა ზე პრობ ლე მურ და არა თა ვი სუ ფალ სის ტე
მად მი იჩ ნე ვა. და ბა ლია ბიზ ნე სის მხრი დან სა სა მარ თ ლო სის ტე მის ნდო ბის ხა რის ხი. ამა ზე მოწ მობს 
აშშ სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის 2011 წლის ან გა რი ში, რო მელ შიც სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სის დაწყე
ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მე წარ მე ე ბის თ ვის მოყ ვა ნი ლია რე კო მენ და ცია რომ კონ ტ რაქ ტებ ში მი თი თე ბუ ლი 
იყოს სა ერ თა შო რი სო სა არ ბიტ რა ჟო სა სა მარ თ ლო, რო გორც და ვე ბის მოგ ვა რე ბის ორ გა ნო6.  

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ან გა რი შის (20112012) თა
ნახ მად კი (Heritage Foundation 2012),  მე წა რე ე ბი თვლი ან რომ სა ქარ თ ვე ლო სა სა მარ თ ლო და მო უ კი დებ
ლო ბის ხა რის ხით მკვეთ რად ჩა მო უ ვარ დე ბა მთელ რიგ ქვეყ ნებს.  რე ფორ მე ბის მი უ ხე და ვად სა სა მარ თ
ლო სის ტე მა ხა სი ათ დე ბა პო ლი ტი კუ რი ზე გავ ლე ნით. ძლი ე რია მთავ რო ბის გავ ლე ნა სა სა მარ თ ლო და ვე
ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე, მთელ რიგ შემ თხე ვებ ში სა ხელ მ წი ფოს ზე გავ ლე ნის გა მო მი ღე ბუ ლი გა დაწყ
ვე ტი ლე ბა უკა ნო ნო ა, რაც ნიშ ნავს რომ ქვე ყა ნა ში სა სა მარ თ ლო სის ტე მა არ არის და მო უ კი დე ბე ლი7.   

იმა ვე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ან გა რიშ ში უარ ყო ფი თად არის შე ფა სე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბა კერ ძო სა კუთ რე ბის დაც ვის კუთხით. სა უ ბა რია სა სა მარ თ ლოს მხრი დან ფა ვო რი ტიზ მ ზე 
გარ კ ვე უ ლი კომ პა ნი ე ბის და სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის მი მართ, რაც თა ვის მხრივ სა გან გა შო სიგ ნა ლია კერ
ძო სა კუთ რე ბის დაც ვის კუთხით. ამ დას კ ვ ნე ბის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა „ეკონომიკური პო ლი
ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის” მი ერ გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი შემ დე გი ფაქ ტე ბიც: 

Ø	სა ქარ თ ვე ლოს პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში შე სუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა ჩივ რე ბის 
რა ო დე ნო ბა დი დი ა. პირ ველ ინ ს ტან ცი ა ში გან მ ცხა დებ ლე ბის უმე ტე სო ბა (60 პრო ცენ ტამ დე) ფი
ზი კუ რი და იური დი უ ლი პი რე ბი არი ან. თუმ ცა ისი ნი ამ ინ ს ტან ცი ა ში  მო გე ბუ ლი პრო ცე სე ბით 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბი ან ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნო ებს (დაახლოებით 2/1–ზე თა ნა ფა რო
ბით). გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია სა გა და სა ხა დო და ვე ბის სა კითხი, სა დაც 2011–2012 წლე
ბის სტა ტის ტი კით, საქ მე ე ბის და ახ ლო ე ბით 81 პრო ცენ ტი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბის სა
სარ გებ ლოდ წყდე ბო და. 

Ø	სა სა მარ თ ლო სად მი და ბა ლი ნდო ბა იკ ვე თე ბა შემ დეგ სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებ შიც: 2012 წლის 
9 თვის სა სა მარ თ ლო სტა ტის ტი კის თა ნახ მად, ამას თან, ბიზ ნეს მენ თა საქ მე ე ბის უმე ტე სო ბა 
საპ რო ცე სო გა რი გე ბით დას რულ და – თით ქ მის 90 პრო ცენ ტამ დე. საპ რო ცე სო გა რი გე ბის ინ ს
ტი ტუ ტი სა და ამ სტა ტის ტი კის შე ფა სე ბა დღე საც ბო ლომ დე ერ თ გ ვა რო ვა ნი ვერ იქ ნე ბა. ერ თის 
მხრივ, ეს არის და ვის გა დაწყ ვე ტის სწრა ფი და ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბა, მაგ რამ, კვლე ვამ აჩ ვე ნა, 
რომ გა რი გე ბის ამ ფორ მამ სა ქარ თ ვე ლო ში საკ მა ოდ და მა ხინ ჯე ბუ ლი სა ხე მი ი ღო. 

Ø	საპ რო ცე სო გა რი გე ბით არის დას რუ ლე ბუ ლი იმ საქ მე თა უმე ტე სო ბა, რომ ლე ბიც ჯგუ ფის –  
„ბიზნესმენები სა ქარ თ ვე ლო ში თა ვი სუ ფა ლი ბიზ ნე სი სათ ვის” მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ „დევნილ 
ბიზ ნეს მენ თა” 147 კა ცი ან სი ა ში შე დის. (ეს სია კვლე ვის პე რი ოდ ში გა მოქ ვეყ ნ და). ამ საქ მე ე ბი
დან იკ ვე თე ბა ერ თი მთა ვა რი ტენ დენ ცი ა: სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის დაწყე ბამ დე სი ის წევ რი ყვე
ლა პი რი მსხვი ლი ბიზ ნე სის წარ მო მად გე ნე ლი იყო, დღე ის თ ვის კი მა თი უმე ტე სო ბის ბიზ ნე სის 
მფლო ბე ლად სხვა პი რი (თუ პი რე ბი) გვევ ლი ნე ბა, ან ბიზ ნე სი და ხუ რუ ლი ა. შე სა ბა მი სად, ლე გი
ტი მუ რია ამ საქ მე ე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ზე წო ლის კუთხით.  

6 http://www.state.gov
7 National Integrity System, 2011
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Ø	სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ბიზ ნეს ზე ზე წო ლის ერ თ ერთ ფორ მად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს საქ მე ე ბი, 
სა დაც ბიზ ნეს მე ნი სა და სა ხელ მ წი ფოს ურ თი ერ თო ბა, ქო ნებ რი ვი და ვე ბი სა ბო ლო ოდ ბიზ ნეს
მე ნის და კა ვე ბით და მის მი ერ ქო ნე ბის დათ მო ბით დამ თავ რ და. ან გა რიშ ში ამ სა კითხ თან და
კავ ში რე ბით კონ კ რე ტულ სა სა მარ თ ლო შემ თხ ვე ვებ საც გან ვი ხი ლავთ.  ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია 
კი დევ ერ თი დე ტა ლი: კვლე ვის დროს გა მო იკ ვე თა, რომ რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა ში ზე წო ლა სა
ხელ მ წი ფოს მხრი დან აშ კა რა ა. ამის პა რა ლე ლუ რად კი ჩანს, რომ დღე საც არ სე ბობს კითხ ვე ბი 
ჩა მორ თ მე უ ლი ქო ნე ბის წარ მო შო ბას თან და კავ ში რე ბით. ამის მი უ ხე და ვად, ფაქ ტი ა, რომ მა თი 
სა სა მარ თ ლოს გზით ჩა მორ თ მე ვა ვერ მო ხერ ხ და და სა ხელ მ წი ფომ გა მო ი ყე ნა ზე წო ლის არა
სა მარ თ ლებ რი ვი ფორ მე ბი. ეს ტენ დენ ცია გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა დღეს, რო ცა კვლავ 
აქ ტუ ა ლუ რია სა მარ თ ლი ა ნო ბის აღ დ გე ნის სა კითხი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ქო ნე ბის ე.წ. დაბ
რუ ნე ბი სა და სა მარ თ ლი ა ნო ბის აღ დ გე ნის პრო ცე სი გან ხორ ცი ელ დეს კა ნო ნის ფარ გ ლებ ში და 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის სა ხე ლით არ გან მე ორ დეს ან გა რიშ ში გან ხი ლუ ლი დარ ღ ვე ვე ბი.

Ø	ბიზ ნეს ზე ზე წო ლის ერ თ ერ თი ფორ მაა ის შემ თხ ვე ვე ბიც, რო ცა სა ხელ მ წი ფო და ვა ში პირ და პირ 
არ ფი გუ რი რებს, თუმ ცა სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა სა მარ თ ლოს ქცე ვა გარ კ ვე ულ მი
ნიშ ნე ბებს აკე თებს სა ხელ მ წი ფოს და ინ ტე რე სე ბა ზე. მა გა ლი თად, გვხვდე ბა შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა 
სა სა მარ თ ლო დაჩ ქა რე ბუ ლი ტემ პე ბით გა ნი ხი ლავს საქ მეს, რაც მხა რეს მო ბი ლი ზე ბის სა შუ ა ლე
ბას არ აძ ლევს; სა ჯა რო რე ეს ტ რის მი ერ დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით და არა სა მუ შაო სა ა თებ ში ხდე ბა 
გა რი გე ბის რე გის ტ რი რე ბა; სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დრო უ ლად არ მი ე წო დე ბა მხა რეს, 
რაც ზღუ დავს მის უფ ლე ბას კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ ვა და ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა ა სა ჩივ როს და 
ა.შ. წარ მოდ გე ნილ ან გა რიშ ში გან ხი ლუ ლია მსგავ სი საქ მე ე ბი. მათ ში ფი გუ რი რებს ად ვო კა ტი, 
რო მელ მაც არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ თა ვად აღი ა რა ერ თ ერთ გახ მა უ რე ბულ საქ მეს თან (თუმცა არა 
ჩვენს მი ერ გან ხი ლულ კონ კ რე ტულ საქ მე ებ თან) და კავ ში რე ბით მი სი პრო კუ რა ტუ რის სა ხე ლით 
ჩარ თუ ლო ბა ზე წო ლის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

Ø	არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა სა ხელ მ წი ფოს თან და ვა არ მთავ რ დე ბა ქო ნე ბის სრუ ლი და კარ გ ვით, 
თუმ ცა ქო ნე ბის და ყა და ღე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლია ბიზ ნეს ზე ზე წო ლად. 20082012 წლებ ში იკ ვე თე
ბა შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა სა ხელ მ წი ფოს თან და ვა ში და ვის გა ჭი ა ნუ რე ბა და ბიზ ნეს ზე ან ქო ნე ბა ზე 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყა და ღა მო ქა ლა ქე თა ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის სა ფუძ ვე ლი ხდე
ბა. მსგავ სი საქ მე ე ბის მა გა ლი თე ბი  სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 2011 წლის ან გა რიშ შიც მო ი პო ვე
ბა, თუმ ცა, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მი მარ თ ვის მი უ ხე და ვად, მათ ნა წილ ზე რე ა გი რე ბა დღემ დე არ 
მომ ხ და რა.  

Ø	სა გა და სა ხა დო და ვებ თან და კავ ში რე ბით კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დარ ღ ვე ვა ა, რო ცა სა გა
და სა ხა დო ორ გა ნო ე ბი უგუ ლე ბელ ყო ფენ 2004 წლის ამ ნის ტი ი სა და არა დეკ ლა რი რე ბუ ლი სა
გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბი სა ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ კა ნო ნის მოთხოვ ნებს – ახ დე ნენ  
2004 წლამ დე ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა და ხედ ვას. შე სა ბა მი სი ჯა რი მე ბის და კის რე ბის შემ დეგ 2012 
წლის თ ვის მე წარ მის მი ერ გა და სახ დე ლი თან ხა აღ წევს ნიშ ნულს, რო მელ მაც შე საძ ლოა ბიზ ნე
სის გა ჩე რე ბა გა მო იწ ვი ოს. ამას თან, ამ გ ვა რი არა თა ნა ბა რი მიდ გო მა ბიზ ნე სი სად მი პირ და პირ 
არის კო რუფ ცი უ ლი საფ რ თხე ე ბის შემ ც ვე ლი. 

 ზე მო აღ წე რილ ყვე ლა სა კითხ თან და კავ ში რე ბით ან გა რიშ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია კონ კ რე ტუ ლი სტა ტის
ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი, ექ ს პერ ტუ ლი შე ფა სე ბე ბი და შემ თხ ვე ვე ბი.
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1. სა სა მარ თ ლო სტა ტის ტი კა 
სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სტა ტის ტი კა მო ი ცავს ყვე ლა ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ე ბის 
მაჩ ვე ნებ ლებს8. სტა ტის ტი კა ცხად ყოფს, რომ საკ მა ოდ მა ღა ლია სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვი ა ნო ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი. 

მა გა ლი თად, სა ქარ თ ვე ლოს პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს მი ერ 2012 წლის 9 თვე ში გან ხი ლუ ლი 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საქ მე ე ბის რა ო დე ნო ბა 5 922–ს აღ წევს, შარ შან 9 თვე ში კი – 5 890–ს. სა ინ ტე რე სო ა, 
მა გა ლი თად, აშშს კა ლი ფორ ნი ის შტატ ში  პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში 20092010 წლებ ში 
სულ 9,652 საქ მე შე ვი და, რო გორც ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი, ისე სის ხ ლის სა მარ თ ლის და და ახ ლო ე ბით ამ
დე ნი ვე სარ ჩე ლი იქ ნა გან ხი ლუ ლი. ამ შტატ ში 37 მი ლი ო ნამ დე მო ქა ლა ქე ცხოვ რობს, სა ქარ თ ვე ლოს 
მო სახ ლო ე ბა ზე და ახ ლო ე ბით 10ჯერ მე ტი. შე სა ბა მი სად, ცხა დი ხდე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა სა მარ
თ ლო ებ ში გა ცი ლე ბით დი დი ოდე ნო ბით სარ ჩე ლე ბის  გან ხილ ვა უწევთ, რაც ერ თის მხრივ – კა ნონ
მორ ჩი ლე ბის და ბალ ხა რის ხ თან შე იძ ლე ბა იყოს და კავ ში რე ბუ ლი, მე ო რე მხრივ კი – მა კონ ტ რო ლე
ბელ თა მა ღალ სა ხელ მ წი ფო წნეხ ზე მი ა ნიშ ნებ დეს.  

სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ველ ინ ს ტან ცი ა ში მი მარ თ ვი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით ლი დე რო ბენ ფი ზი კუ რი და 
იური დი უ ლი პი რე ბი. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო სად მი ფი ზი კუ რი და იური დი უ ლი პი რე ბის 
მი მარ თ ვი ა ნო ბა მა ღა ლი ა, გა ნა ჩე ნე ბი მათ სა სარ გებ ლოდ არ მსჯე ლობს: პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ
თ ლო ში  ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს სა სარ გებ ლოდ გა სულ წელს და ახ ლო ე ბით 2,5ჯერ მე ტი საქ მე 
დამ თავ რ და მო გე ბით, ვიდ რე იური დი უ ლი და ფი ზი კუ რი პი რე ბის. 2012 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მცი
რე დი გა უმ ჯო ბე სე ბა ა. 

2011 წელს პირველი ინსტანციის 
სასამართლოში შესული საქმეები

2012 წლის 9 თვეში პირველი ინსტანციის 
სასამართლოში შესული საქმეები

ფიზიკური და იურიდიული პირი ადმინისტრაციული ორგანო

ადმინისტრაციული ორგანო ფიზიკური და იურიდიული პირი

3149
2741

3918

2004

8 ინფორმაციის წყარო. უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდი http://www.supremecourt.ge/statistics/)
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ასე თია ზო გა დი სტა ტის ტი კა. თუმ ცა სა გა და სა ხა დო და ვე ბის სტა ტის ტი კა ფი ზი კუ რი და იური დი უ ლი 
პი რე ბის თ ვის კი დევ უფ რო მძი მე ა: 

20112012 წლე ბის სა სა მარ თ ლო სტა ტის ტი კა გვამ ც ნობს, რომ სა სა მარ თ ლო ში  ამ წლებ ში შე სუ ლი 
სა გა და სა ხა დო და ვე ბის და ახ ლო ე ბით 81 პრო ცენ ტი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბის სა სარ გებ
ლოდ  მთავ რ დე ბა.  რაც, ცხა დი ა, აისა ხე ბა მომ ჩი ვან თა სა სა მარ თ ლო სად მი ნდო ბა ზე და ნა წი ლობ
რივ შემ დ გომ ინ ს ტან ცი ებ ში მი მარ თ ვი ა ნო ბა ზეც. 

პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ დაკმაყოფილებული სარჩელები

პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ დაკმაყოფილებული სარჩელები

იურიდიული და ფიზიკური პირების სასარგებლოდ

იურიდიული და ფიზიკური პირების სასარგებლოდ

2011

2011

2012

2012

ადმინისტრაციული ორგანოს სასარგებლოდ

საგადასახადო ორგანოს სასარგებლოდ

4120

1731

1426

340

2230

284

3395

1530
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იმა ვე უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სტა ტის ტი კის თა ნახ მად, საქ მე ე ბის 90 პრო ცენ ტი საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბით 
მთავ რ დე ბა. შე სა ბა მი სად, ლო გი კუ რი ა, რომ სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო ში მი ზე რუ ლი რა ო დე ნო ბის სა გა და
სა ხა დო და ვა ზე შე დის სა ჩივ რე ბი. კერ ძოდ:  2012 წლის  9  თვე ში  სა გა და სა ხა დო და ვებ ზე  სულ გან ხი ლუ ლია 
67 სა ჩი ვა რი, ხო ლო  2011 წლის   გან მავ ლო ბა ში –  194 სა ჩი ვა რი. ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს სა სარ გებ
ლოდ სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო შიც და ახ ლო ე ბით 90 პრო ცენ ტ ზე მე ტი საქ მე დას რულ და. 
 
მო გე ბუ ლი და წა გე ბუ ლი საქ მე ე ბის თა ნა ფარ დო ბის შე და რე ბით უკე თე სი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს შემ თხ ვე ვა ში. სა გა და სა ხა დო და ვებ ზე გან ხი ლუ ლი  სა კა სა ციო სა ჩივ რე ბის მო
ნა ცე მე ბის თა ნახ მად,  2012 წელს 9 თვე ში სულ გან ხი ლუ ლია 74  სა ჩი ვა რი. აქე დან 32  საქ მე დამ თავ რ და 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ე ბის სა სარ გებ ლოდ,  34 კი  ფი ზი კუ რი და იური დი უ ლი პი რე ბის სა სარ გებ ლოდ.  

კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო დე ტა ლი: სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო ში 2012 წლის გან მავ ლო ბა ში შე ტა
ნი ლი სარ ჩე ლე ბის სტა ტის ტი კა მოწ მობს, რომ რაც უფ რო მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის არის და ვა, მით 
ნაკ ლე ბი სარ ჩე ლია შე ტა ნი ლი სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო ში. სა კა სა ციო სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა მო
ტა ნი ლი გა ნა ჩე ნე ბი კი და ახ ლო ე ბით 50/50ზეა მხა რე ე ბის სა სარ გებ ლოდ.  კერ ძოდ: 

და ვა დამ თავ რ და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს სა სარ გებ ლოდ 32 საქ მე ზე. 50 ათას ლა რამ დე  ღი რე ბუ ლე ბის 
13 საქ მე, 50000დან 100 000მდე – ექ ვ სი, 100 000დან 500 000მდე ოთხი, 500 000დან 1000 000
მდე ერ თი. 1000 000ის ზე ვით ერ თი და ვა არ არის თან ხობ რი ვი, ან თან ხა არ არის და კონ კ რე ტე ბუ ლი  
–  ოთხი  საქ მე.

ფი ზი კუ რი ან იური დი უ ლი პი რის სა სარ გებ ლოდ კი დას რულ და 34 საქ მე. 50 ათას მ დე  ღი რე ბუ ლე ბის 25  
საქ მე, 50000დან 100 000მდე – ოთხი, 100 000დან 500 000მდე ერ თი, 1000 000ის ზე ვით ერ თი, და ვა 
არ არის თან ხობ რი ვი, ან თან ხა არ არის და კონ კ რე ტე ბუ ლი – 3 საქ მე ზე.

სა ხე ლი სუფ ლე ბო წნე ხის მას შ ტაბ ზე ზო გად წარ მოდ გე ნას ბიზ ნე სის თ ვის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა
სუ ხის მ გებ ლო ე ბის მი ყე ნე ბის სტა ტის ტი კაც ქმნის. სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა

2012 წლის 9 თვეში საგადასახადო დავებზე განხილული საკასაციო საჩივრები

50 000 ლარამდე

50 000დან 100 000 ლარამდე

100 000დან 500 000 ლარამდე

500 000დან 1 000 000 ლარამდე

1 000 000 ლარის ზევით

თანხა არ არის დაკონკრეტებული

59%

14%

11%

4%

3% 9%
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ხუ რის მო ნა ცე მე ბის  თა ნახ მად, დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ბიზ ნეს  სუ ბი ექ ტე ბის სი ა ში 58 951 
სუ ბი ექ ტი ა9.

2011 წლის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად სა სა მარ თ ლო ში შე ვი და 826 ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საქ მე, რაც მე
წარ მე თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 1,4 პრო ცენ ტი ა. შე სა ბა მი სად, ამ მი მარ თუ ლე ბით მას შ ტა ბურ ზე წო
ლა ზე სა უ ბა რი ვერ იქ ნე ბა, თუმ ცა, ცხა დი ა, ცალ კე სა კითხია ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ჯა რი მე ბის მო ცუ
ლო ბა, რაც სა ქარ თ ვე ლო ში საკ მა ოდ დი დი ა.   

ზო გა დად,  2011 წლის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ად მი ნის ტ რა ცი ულ დარ ღ ვე ვებს შო რის ლი დე რობს 
სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის წე სის დარ ღ ვე ვა, მე წარ მის მი ერ ვაჭ რო ბის (მომსახურების) წე სე ბის 
დარ ღ ვე ვა და გა და სა ხა დებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბი  ამ პე რი ოდ ში ად მი ნის ტ
რა ცი უ ლი სარ ჩე ლე ბი სა ერ თოდ არ გვხვდე ბა.

2011 წელს პირველი ინსტანციის 
სასამართლოში შესული ადმინისტრაციული საქმეები

მეწარმის მიერ ვაჭრობის (მომსახურების) 
წესის დარღვევა – 0

ვაჭრობის დაფინანსების დარგში 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები

სამეწარმეო საქმიანობის წესის დარღვევა

გადასახადებთან დაკავშირებული 
სამართალდარღვევები – 0

651

175

9 წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებ–გვერდი www.geostat.ge 



11

2. სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ე ბი 
ბიზ ნეს თან მი მარ თე ბა ში 

ბიზ ნეს ზე ზე წო ლის ერ თ ერ თი მთა ვა რი გზა, რო გორც ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბის, ისე ბიზ ნეს  საქ
მე ე ბის ად ვო კა ტე ბის აზ რით, მათ მი მართ მი ყე ნე ბულ სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ საქ მე ებ ზე გა დის. 2011 
წელს ბიზ ნეს  და ნა შა უ ლის თ ვის მი ყე ნე ბუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი მუხ ლე ბი და შე სა ბა მი სი სარ ჩე
ლე ბის სტა ტის ტი კა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მა რ თ ლო ში ასე გა მო ი ყუ რე ბა:

Ø	მით ვი სე ბა ან გაფ ლან გ ვა  (მუხლი – 182) – სა სა ამ რ თ ლო ში ნაშ თი (წინა წლე ბი) შე სუ ლია  33 
საქ მე. 2011 წელს შე ვი და 125 საქ მე. გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნით გან ხი ლუ ლია – 115. პრო კუ რო რის 
მოთხ ვ ნით გა და ცე მუ ლია 1 საქ მე. სულ დას რუ ლე ბუ ლია 116 საქ მე. და უმ თავ რე ბელ საქ მე თა 
ნაშ თი 42ია.

Ø	გა და სა ხა დის გან თვის არი დე ბა (მუხლი 218.) – ნაშ თი 24.  2011 წელს სა სა მარ თ ლო ში სულ 
შე ვი და 59 საქ მე. გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნით დას რულ და 54. წარ მო ე ბა შეწყ და 1 საქ მე ზე.  სულ დას
რულ და 55.

Ø	სა ბა ჟო წე სე ბის დარ ღ ვე ვა (მუხლი 214).  ნაშ თი 6. შე ვი და გან სა ხილ ვე ლად 51 საქ მე. გა ნა ჩე ნის 
გა მო ტა ნით დას რულ და სულ 50. 

Ø	სხვა ეკო ნო მი კუ რი და ნა შა უ ლე ბი (მუხლები 183, 185,196, 198, 199, 213. 215, 221) – ნაშ თი 27. 
შარ შან შე ვი და სულ  226 საქ მე, რო მელ თა გან გან ხი ლუ ლია გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნით 217. შეწყ ვე
ტი ლია წარ მო ე ბა 1 საქ მე ზე. გა და ცე მუ ლია პრო კუ რა ტუ რის მოთხოვ ნით 1 საქ მე. სულ დას რუ
ლე ბუ ე ლია 219 საქ მის გან ხილ ვა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ თან და კავ ში რე ბით უფ ლე ბა დამ ც ველ თა მთა ვა რი პრე
ტენ ზი ე ბი უკავ შირ დე ბა არა იმ დე ნად საქ მე ე ბის ში ნა არსს, რამ დე ნა დაც ამ მუხ ლე ბით და კა ვე ბულ ბიზ
ნეს მენ თათ ვის წი ნას წა რი პა ტიმ რო ბის გან საზღ ვ რას. 

ად ვო კა ტე ბი ამ ბო ბენ, რომ ზე წო ლა ბიზ ნეს ზე ზუს ტად ამ პე რი ოდ ში ხორ ცი ელ დე ბო და და ქო ნე ბის და 
ბიზ ნე სის ჩა მორ თ მე ვა  საპ რო ცე სო გა რი გე ბის გზით სრულ დე ბო და.

2011 წელს ბიზნეს-დანაშაულისთვის წარდგენილი სარჩელები

საბაჟო წესების დარღვევა

გადასახადისგან თავის არიდება

მითვისება ან გაფლანგვა

სხვა ეკონომიკური დანაშაულების მუხლები

226

125

51

59
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სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ამ ტი პის საქ მე ე ბის ანა ლი ზი საკ მა ოდ გარ თუ ლე ბუ ლი ა. პირ ველ რიგ ში იმის გა მო, 
რომ საქ მე ე ბი, რო მე ლიც ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რ მა გა მო ითხო ვა სა სა მარ თ ლო დან, 
უმე ტეს წი ლად დაშ ტ რი ხუ ლია და მი სი დე ტა ლუ რი ანა ლი ზი შე უძ ლე ბე ლი ა. ამას გარ და, ბიზ ნეს მე ნე ბი, 
რო გორც წე სი, თავს არი დებ დ ნენ (და რო გორც აღ მოჩ ნ და, მა თი დი დი ნა წი ლი დღე საც, ხე ლი სუფ ლე ბის 
შეც ვ ლის შემ დე გაც თავს არი დებს)  სა კუ თა რი პო ზი ცი ე ბის ღი ად და ფიქ სი რე ბას.

ამი ტომ ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რ მა, სა სა მარ თ ლო დან ოფი ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის გა
მოთხო ვის პა ლა ლე ლუ რად, სა სა მარ თ ლო საქ მე ე ბის ანა ლი ზის თ ვის გა მო ი ყე ნა შემ დე გი წყა რო ე ბი: ბიზ ნეს  
საქ მე ებ ზე მო მუ შა ვე ად ვო კა ტებ თან პირ და პი რი ინ ტერ ვი უ ე ბი; მხა რე ე ბის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა; 
სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ან გა რი შე ბი; მე დია და სხვა. ჩვე ნი ერ თ ერ თი წყა რო იყო ასე ვე სა ი ნი ცი ა ტი ვო უფ ლე ბა
დამ ც ველ თა ჯგუ ფი – „ბიზნესმენები სა ქარ თ ვე ლო ში თა ვი სუ ფა ლი ბიზ ნე სი სათ ვის”, რო მელ მაც სა ან გა რი შო 
პე რი ოდ ში  147მდე ბიზ ნეს მე ნის სია გა მო აქ ვეყ ნა,  მა თი აზ რით, ისი ნი კა ნონ დარ ღ ვე ვით არი ან და კა ვე ბუ ლი.

ცხა დი ა, ყვე ლა საქ მის შეს წავ ლა პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია ერ თი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი ერ. თუმ ცა,  ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის აზ რით,  „ბიზნესმენები სა ქარ თ ვე ლო ში 
თა ვი სუ ფა ლი ბიზ ნე სი სათ ვის” – ჯგუ ფის მი ერ წარ მოდ გე მილ სი ა ში უდა ვოდ იკ ვე თე ბა ერ თი მთა
ვა რი ტენ დენ ცი ა: სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის დაწყე ბამ დე სი ის წევ რი ყვე ლა პი რი მსხვი ლი ბიზ ნე სის 
წარ მო მად გე ნე ლი იყო, დღე ის თ ვის კი მა თი უმე ტე სო ბის ბიზ ნე სის მფლო ბე ლად სხვა პი რი (თუ პი
რე ბი) გვევ ლი ნე ბა, ან ბიზ ნე სი და ხუ რუ ლი ა.

შე სა ბა მი სად, ლე გი ტი მუ რია ამ საქ მე ებ ზე  სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ზე წო ლის გა ა ნა ლი ზე ბა.  
Ø	თუ მსჯავ რ დე ბუ ლი ბიზ ნეს მე ნე ბის და პა ტიმ რე ბის სა ფუძ ვ ლებს გა ვა ა ნა ლი ზებთ, აღ მოჩ ნ დე ბა, 

რომ ზე მოთ მო ცე მუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მსხვი ლი ბიზ ნე სის წარ
მო მად გე ნელ თა ნა წილს მი ყე ნე ბუ ლი აქვს ისე თი მუხ ლე ბი, რო გო რი ცაა 339 მუხ ლი –  ქრთა მის 
მი ცე მა; 314ე  –  ჯა შუ შო ბა; 260ე – ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბის, მი სი ანა ლო გის ან პრე კურ
სო რის უკა ნო ნო დამ ზა დე ბა, წარ მო ე ბა და ა.შ. ზო გა დი სუ რა თი ასე თი ა: ბიზ ნეს მენ თა ნა წი ლი 
სას ჯელს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის 210ე  მუხ ლით იხ დის, რაც ყალ ბი საკ რე დი ტო ან სა
ან გა რიშ ს წო რე ბო ბა რა თის დამ ზა დე ბას, გა სა ღე ბას ან გა მო ყე ნე ბას გუ ლის ხ მობს. 

Ø	მე ო რე ად გილ ზეა 194ე მუხ ლი, რაც კვა ლი ფი ცირ დე ბა, რო გორც უკა ნო ნო შე მო სავ ლის ლე გა
ლი ზა ცი ა, ანუ ფუ ლის გა თეთ რე ბა.

Ø	ბიზ ნეს მენ თა ნა წი ლი და პა ტიმ რე ბუ ლია 180ე მუხ ლით (თაღლითობა)  და 182ე მუხ ლით 
(მითვისება ან გაფ ლან გ ვა). 

Ø	გა სა მარ თ ლე ბუ ლე ბი არი ან 286ე (ეგმის სის ტე მის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის წე სე ბის დარ ღ ვე ვა) მუხ ლით. 
Ø	მე წარ მე ებს  წა ყე ნე ბუ ლი აქვთ 314ე  (ჯაშუშობა), 260ე (ნარკოტიკთან და კავ ში რე ბუ ლი და ნა შა უ

ლი), 223ე (უკანონო შე ი ა რა ღე ბუ ლი ფორ მი რე ბის შექ მ ნა ან ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ან მას ში მო ნა წი ლე
ო ბა) მუხ ლე ბიც, ჭარ ბობს 193ე (ცრუ მე წარ მე ო ბა) და 214ე (საბაჟო წე სე ბის დარ ღ ვე ვა) მუხ ლე ბიც.

ცხა დი ა, საქ მე ე ბის დე ტა ლუ რად შეს წავ ლის გა რე შე ძნე ლია მათ უსა ფუძ ვ ლო ბა ზე სა უ ბა რი. თუმ ცა, გარ კ
ვე უ ლი ტენ დენ ცი ე ბის გა მოკ ვე თა აქ შე საძ ლე ბე ლი ა, ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რ მა შე ფარ
დე ბუ ლი მუხ ლე ბი ამ მუხ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სას ჯე ლის სიმ ძი მეს შე ა და რა. ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ  
ერ თი და იგი ვე და ნა შა უ ლის თ ვის ბიზ ნეს მენ თა ნა წილს 12 წე ლი, ზოგს კი – 17 წე ლი აქვს მი ყე ნე ბუ ლი. 

საქ მე ე ბის უმე ტე სო ბა დამ თავ რე ბუ ლია საპ რო ცე სო გა რი გე ბით, რაც ამ საქ მე ებ ზე სა ზო გა დო ებ რივ 
კონ ტ როლს ფაქ ტობ რი ვად გა მო რიცხავს. 



13

3. საპროცესო შე თან ხ მე ბის  
გა მო ყე ნე ბის ფორ მე ბი და მე თო დე ბი 
გან ხი ლუ ლი საქ მე ე ბი და ნაც ჩანს, რომ ბიზ ნეს მენ თა საქ მე ე ბის უმე ტე სო ბა საპ რო ცე სო გა რი გე ბით დას რულ
და.  სა სა მარ თ ლო სტა ტის ტი კა გვიჩ ვე ნებს, რომ სა სა მარ თ ლო პრო ცე სე ბის დამ თ რ გუნ ვე ლი უმე ტე სო ბა, თით
ქ მის 90 პრო ცენ ტამ დე სწო რედ საპ რო ცე სო გა რი გე ბით სრულ დე ბა, კერ ძოდ: 

უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სტა ტის ტი კის თა ნახ მად, 2012 წლის 9 თვე ში სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით პირ ვე ლი 
ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში სულ შე ვი და 7668 საქ მე, სა ი და ნაც საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბით და სრულ და 6703, 
რაც ამ პე რი ოდ ში შე სულ სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 88,1 პრო ცენ ტი ა.  2011 წლის 9 
თვის გან მავ ლო ბა ში  საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბით დას რულ და 9209 საქ მე, ეს  ამ პე რი ოდ ში სა სა მარ თ ლო ში შე
სულ სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 87,3 პრო ცენ ტი ა.   2011 წელს   საპ რო ცე სო შე თან
ხ მე ბით პირ ვე ლი ინ ს ტა ცი ის სა სა მარ თ ლო ში სულ შე ვი და 14264 საქ მე, სა ი და ნაც საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბით 
დას რულ და 12718 საქ მე, რაც მთლი ა ნო ბა ში გან ხი ლულ სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის  
87,5 პრო ცენ ტი ა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში დღემ დე არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი მიდ გო მაა საპ რო ცე სო გა რი გე ბის ინ ს ტი ტუ ტი სად მი. გამ ჭ
ვირ ვა ლო ბის კუთხით იგი, რა თქმა უნ და, ქმნის პრობ ლე მებს, რად გან საპ რო ცე სო გა რი გე ბის დე ტა ლე ბი 
არ წარ მო ად გენს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას; მე ო რე მხრივ, ეს არის და ვის გა დაწყ ვე ტის სწრა ფი და ეფექ ტუ
რი სა შუ ა ლე ბა. ბიზ ნეს  და ვებ ზე მო მუ შა ვე ად ვო კა ტე ბი, რომ ლებ თა ნაც ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე
ვის ცენ ტ რ მა ინ ტერ ვი უ ე ბი10 ჩა ა ტა რა.  ინ ტერ ვი უ ე რე ბი  აცხა დე ბენ, რომ 2004 წელს, რო ცა სა ქარ თ ვე
ლო ში და ი ნერ გა საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბა,  იგი უდა ვოდ წინ გა დად გ მულ ნა ბი ჯად მო ი აზ რე ბო და, მაგ რამ 
გა რი გე ბის ამ ფორ მამ სა ქარ თ ვე ლო ში და მა ხინ ჯე ბუ ლი სა ხე მი ი ღო. 

ად ვო კა ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ საპ რო ცე სო გა რი გე ბა დღეს  არა მხო ლოდ  პირ და პი რი და ნიშ ნუ ლე ბით გა მო
ი ყე ნე ბა –  და კა ვე ბუ ლი  აღი ა რებს და ნა შა ულს,  გა მო ძი ე ბას ეხ მა რე ბა სხვა და ნა შა უ ლის გახ ს ნა ში, და ამის 
შემ დეგ შე თან ხ მე ბი სა მებრ იხ დის გარ კ ვუ ელ  თან ხას.  დღეს ეს არის იძუ ლე ბის გზა, რომ ხშირ შემ თხ ვე ვა ში 
სა სა მარ თ ლოს გა რე შე და ა კა ვონ ადა მი ა ნი და მას ზე გა ნა ხორ ცი ე ლონ ფი ნან სუ რი ზე წო ლა. 

ად ვო კა ტე ბის თქმით, სა გა და სა ხა დო და ფი ნან სურ სამ სა ხუ რებ თან და ვის დროს, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში 
სა შე მო სავ ლო სამ სა ხუ რის მოქ მე დე ბა მარ თ ლაც ლე გი ტი მუ რი იყო. მი თუ მე ტეს საწყის ეტაპ ზე არ გა
დახ დე ბის მას შ ტა ბი გა ცი ლე ბით მე ტი იყო, ვიდ რე 20112012 წლებ ში. თუმ ცა იურის ტებს პრე ტენ ზია 
აქვთ იმ ფორ მა ზე, რო გორც ხდე ბა ქო ნე ბის და ყა და ღე ბა და შემ დეგ ჩა მორ თ მე ვა. 

ბიზ ნეს  და ვებ ზე მო მუ შა ვე ად ვო კატ თა აზ რით, ბიზ ნეს სა და სა ხელ მ წი ფოს შო რის და ვე ბის დროს პრობ ლე
მა კი დევ ისა ა, რომ ბიზ ნეს მე ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ხმა მაღ ლა არ ასა ხე ლე ბეს თა ვის პრობ ლე მას და ურ ჩევ ნია 
სა ხელ მ წი ფოს თან მო ლა პა რა კე ბის გზით შე ი ნარ ჩუ ნოს ბიზ ნე სი. ვინც არ წა ვი და ხე ლი სუფ ლე ბას თან მო ლა პა
რა კე ბა ზე, ყვე ლა მათ განს მო უ წია სა ქარ თ ვე ლო დან წას ვ ლა და ამ გზით მა ინც და კარ გეს ყვე ლა ფე რი. თუმ ცა 
პრობ ლე მაა ისიც, რომ სა გა და სა ხა დო სა დამ ს ჯე ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი არ არის ერ თ ჯე რა დი. კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე
ბიც  სა ხელ მ წი ფოს თან გა რი გე ბა ზე წა ვიდ ნენ, ცო ტა ხნის შემ დეგ კვლავ იმა ვე პრობ ლე მის წი ნა შე დგე ბოდ ნენ

10  პროექტის ფარგლებში პირისპირ ინტერვიუები ჩატარდა შემდეგ ადვოკატებთან: დიმიტრი გაბუნია, თამაზ ინაშვილი, ლილი 
გელაშვილი, ნანა ფრიდონაშვილი, მალხაზ ჯანგირაშვილი; 
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4. ბიზ ნე სის ტი პუ რი პრობ ლე მე ბი 
კონ კ რე ტუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის  მა გა ლით ზე
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის მი ერ შეს წავ ლი ლი შემ თხ ვე ვე ბის და პირ და პი რი ინ ტერ ვი
უ ე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მო იკ ვე თა ტი პუ რი სა კითხე ბი, რო მელ თაც კონ კ რე ტუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის მა გა ლით
ზე გან ვი ხი ლავთ.

პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა ზე მოთ მოხ სე ნე ბუ ლი სი ის ერ თ ერთ წარ მო მად გე ნელს, ბა კურ კი ღუ რა ძეს ეხე
ბა. საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის, ბა კურ კი ღუ რა ძის მი ერ სა პა ტიმ რო დან გა
მოგ ზავ ნი ლი წე რი ლე ბის, კი ღუ რა ძის ად ვო კა ტის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტა ცი ის 
(ხელშეკრულებები, ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნე ბი), მთავ რო ბის და მე რი ის ბრძა ნე ბუ ლე ბე ბის და სხვა სა ჯა
რო დო კუ მენ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე;

1.  სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ბიზ ნეს ზე ზე წო ლის ერ თ ერთ ფორ მად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს საქ მე ე ბი, 
სა დაც ბიზ ნეს მე ნი სა და სა ხელ მ წი ფოს ურ თი ერ თო ბა და ქო ნებ რი ვი და ვე ბი სა ბო ლო ოდ ბიზ ნეს მე
ნის და კა ვე ბით  და მის მი ერ ქო ნე ბის დათ მო ბით მთავ რ დე ბა. ბა კურ კი ღუ რა ძის საქ მე ამ თვალ საზ
რი სით სა ინ ტე რე სოა.  

ბა კურ კი ღუ რა ძე შპს „უტას” გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი იყო. იგი ამავ დ რო უ ლად ორ გა ნი ზა ცია „გლობალიზაციის 
შემ ს წავ ლე ლი სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტი ტუ ტის” დამ ფუძ ნე ბე ლი ა. 2010 წლის 13 ივ ნისს ბა კურ კი ღუ რა ძე ჯა შუ
შო ბის ბრალ დე ბით და ა კა ვეს და 9 წლით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა მი უ სა ჯეს. წი ნამ დე ბა რე ან გა რი შის ავ ტო
რე ბის მი ზა ნი არაა ჯა შუ შო ბის მუხ ლ თან და კავ ში რე ბით დას კ ვ ნე ბის გა კე თე ბა. მი თუ მე ტეს, რომ კი ღუ რა ძის 
საქ მეს გრი ფით სა ი დუმ ლო ადევს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, უც ნო ბია კონ კ რე ტუ ლად რა და ნა შა უ ლის თ ვის ან რა 
მტკი ცე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზეა იგი და პა ტიმ რე ბუ ლი. თა ვად კი ღუ რა ძე თავს უდა ნა შა უ ლოდ თვლის, და ნა შა
ულს არ აღი ა რებს და სა კუ თა რი სი მარ თ ლის დამ ტ კი ცე ბას ევ რო პის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა სა მარ
თ ლოს გზით აპი რებს. მი სი გან ცხა დე ბა სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლომ წარ მო ე ბა ში უკ ვე მი ი ღო.

ან გა რი შის თ ვის სა ინ ტე რე სოა შემ დე გი ფაქ ტი: კი ღუ რა ძის ჯა შუ შო ბის საქ მის პა რა ლე ლუ რად, სა ქარ თ ვე
ლოს სა სა მარ თ ლო ებ ში ამ ჟა მა დაც მიმ დი ნა რე ობს რამ დე ნი მე და ვა მი სი ქო ნე ბის ჩა მორ თ მე ვას თან და კავ ში
რე ბით. ერ თ ერთ საქ მე ში ფი გუ რი რებს  ად ვო კა ტი გი ორ გი ყავ ლაშ ვი ლი, რო მელ მაც რა დიო ”ობიექტივის” 
ეთე რით 2012 წლის 1 ოქ ტომ ბ რის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ გა ნაცხა და, რომ იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს მა ღალ ჩი
ნოს ნე ბის უკა ნო ნო გა რი გე ბებ ში იყო ჩარ თუ ლი. ყავ ლაშ ვი ლის გვა რი ფი გუ რი რებს კი ღუ რა ძეს თან და კავ ში
რე ბულ ბო ლო და ვა შიც და ტე ლე კომ პა ნია „პირველ სტე რე ოს თან” და კავ ში რე ბულ და ვა შიც. 

ეს ფაქ ტი პრე ტენ ზი ებს სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ზე წო ლის შე სა ხებ, რა ზეც ცი ხი დან 
გა მოგ ზავ ნილ წე რილ ში ბა კურ კი ღუ რა ძე სა უბ რობს, გარ კ ვე ულ და მა ჯე რებ ლო ბას სძენს. ამი ტომ ვფიქ
რობთ, რომ ეს საქ მე სა მარ თალ დამ ცავ თა და ინ ტერ სე ბის საგ ნად უნ და იქ ცეს.

ამას თან, უნ და აღი ნიშ ნოს, თუ კი ღუ რა ძის ბიზ ნეს  ბი ოგ რა ფი ას და საქ მე ებს გა დავ ხე დავთ, შე საძ
ლოა გაჩ ნ დეს ეჭ ვე ბი მის მი ერ სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის არა კე თილ სინ დი სი ე რი გზე ბით მო პო ვე ბის 
შე სა ხებ. თუმ ცა პრობ ლე მა იმა ში ა, რომ სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი და და ვე ბის ის ტო რია 
მოწ მობს, რომ ქო ნე ბის გარ კ ვე ულ ნა წილ ზე და უ სა ბუ თე ბე ლი წარ მო შო ბა და არა კე თილ სინ დი სი ე
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რად მით ვი სე ბა დად გე ნი ლი არ ყო ფი ლა და სა სა მარ თ ლო გა ნა ჩე ნი ამ მი მარ თუ ლე ბით უმე ტეს შემ
თხ ვე ვა ში  გა მო ტა ნი ლი  არ არის. ის ფაქ ტი, რომ ქო ნე ბის ნა წი ლის დათ მო ბა ძი რი თა დად მო რი გე ბის 
გზით ხდე ბო და, ნა წილ ზე კი სა სა მარ თ ლომ დღემ დე ვერ გა მო ი ტა ნა სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 
საკ მა ოდ ტი პუ რია სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო პე რი ოდ ში ბიზ ნეს მე ნის და სა ხელ მ წი ფოს ურ თი ერ თო ბის 
პრაქ ტი კა ში.  გარ და ამი სა, ამ საქ მე ში გვხვდე ბა ბიზ ნეს  მო წი ლის თავ ს მოხ ვე ვის ფაქ ტიც. 

ამ ინ ფორ მა ცი ის გა და მოწ მე ბის მიზ ნით ჩვენ ვცა დეთ დავ კავ ში რე ბო დით გი ორ გი ყავ ლაშ ვილს,  მაგ რამ 
იგი სა ტე ლე ფო ნო ზა რებს არ პა სუ ხობდა. სა ბო ლო ოდ ამ პრო ცესს და ინ ვეს ტო რის ძი ე ბას  მოჰ ყ ვა წი
ლებ ზე და ვა.  მოგ ვი ა ნე ბით კი კი ღუ რა ძე და ა კა ვეს.  დე ლი სის სა ვაჭ რო ცენ ტ რის სა ძირ კ ვე ლის ჩაყ რას 
სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი და ეს წ რო, თუმ ცა მშე ნებ ლო ბა დღემ დე შე ჩე რე ბუ ლი ა. 

თუ შე ვა ჯა მებთ ზე მოხ სე ნე ბულს, ფაქ ტი ა, რომ ბიზ ნ სე მე ნი, რო მე ლიც 2003 წლამ დე საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი ქო
ნე ბი სა და ბიზ ნე სის მფლო ბე ლი იყო, 20072012 წლებ ში მი ღე ბუ ლი სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა თუ 
სა ხელ მ წი ფოს თან „გარიგებების” შე დე გად  ფაქ ტობ რი ვად ბიზ ნე სი სა და ქო ნე ბის გა რე შეა დარ ჩე ნი ლი. ქო ნე ბის 
ნა წილ ზე სა სა მარ თ ლო ში და ვა ჯერ კი დევ მიმ დი ნა რე ობს. თა ვად ბიზ ნეს მე ნი კი და კა ვე ბუ ლია ჯა შუ შო ბის მუხ
ლით. ამას თან, ბიზ ნეს მე ნი თა ვის წე რი ლებ ში ასა ხე ლებს უშუ ა ლო პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს, ასე ვე შუ ა მავ ლებს 
(რომელთა მოხ სე ნი ე ბის გან ჩვენ თა ვი შე ვი კა ვეთ) და სა უბ რობს სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ზე წო ლის ფორ მებ ზე. ვფიქ რობთ, ეს საქ მე უდა ვოდ სა ჭი რო ებს გა და ხედ ვა სა და და მა ტე ბით გა მო ძი ე ბას.  

ბიზ ნეს ზე ზე წო ლის ერ თ ერთ ფორ მად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ის შემ თხ ვე ვე ბიც, რო ცა სა ხელ მ წი ფო 
პირ და პირ არ ფი გუ რი რებს და ვა ში, თუმ ცა სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა სა მარ თ ლოს ქცე ვა 
გარ კ ვე ულ მი ნიშ ნე ბებს აკე თებს სა ხელ მ წი ფოს და ინ ტე რე სე ბა ზე. ასე თი საქ მე ე ბის მა გა ლი თად, ვფიქ
რობთ, გა მოდ გე ბა მა კა ასა თი ა ნის საქ მე, ასე ვე „პირველი სტე რე ოს” საქ მე. ან გა რიშ ში  არ ვა პი რებთ 
მტკი ცე ბით ფორ მა ში ვი სა უბ როთ სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ჩა რე ვა ზე, თუმ ცა შე და რე ბით დე ტა ლუ რად 
მი მო ვი ხი ლავთ, მა გა ლი თად,  მა კა ასა თი ა ნის კერ ძო და ვის სა კითხს და სა ხელ მ წი ფოს როლს ამ და ვა ში. 

2012 წლის 23 აგ ვის ტოს  სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ ზე პი რი მოს მე ნით გა ნუ ხილ ვე ლად 
და ტო ვა შპს „აკას” საქ მე (№ 108010122012), რომ ლის მი ხედ ვი თაც  სა ბო ლო ოდ ძა ლა ში შე ვი და სა ა
პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს 11 ივ ნი სის გან ჩი ნე ბა და მა კა ასა თი ანს, სა ლო მე ასა თი ანს და ლუ ი ზა თა ვარ
თ ქი ლა ძეს მა თი კუთ ვ ნი ლი წი ლე ბი დან  შპს „აკაში” (მერსედესის წარ მო მად გენ ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში) 

11  ის, რომ გი ორ გი ყავ ლაშ ვი ლი იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს მა ღალ ჩი ნოს ნე ბის უკა ნო ნო გა რი გე ბებ ში იყო ჩარ თუ ლი, თა ვად ად ვო
კატ მა ოფი ცი ა ლუ რი ად რა დიო ”ობიექტივის” ეთე რით გა ნაცხა და. ყავ ლაშ ვი ლის აღი ა რე ბით, მან რო გორც  შპს ”გამას” დი რექ
ტორ მა კომ პა ნია ”ბურჯი” მთა ვა რი პრო კუ რო რის მურ თაზ ზო დე ლა ვას მი თი თე ბით შე ის ყი და. კომ პა ნია „გამამ”, სა ხელ მ წი ფო 
აუდი ტის სამ სა ხუ რის მოთხოვ ნით, და ყა და ღე ბუ ლი ”ბურჯის” ქო ნე ბა აუქ ცი ონ ზე 8 761 513 ლა რად აგ ვის ტო ში იყი და. თუმ ცა, 
ყავ ლაშ ვი ლის ინ ფორ მა ცი ით, კომ პა ნია ”გამას” შპს ”ბურჯის” შე სა ძე ნად აუქ ცი ო ნის ფარ გ ლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თან ხა 
რე ა ლუ რად არ გა და უხ დი ა. ცნო ბის თ ვის, ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის კომ პა ნია ”ბურჯი” კო ა ლი ცია ”ქართულ ოც ნე ბა ში” შე მა ვა ლი 
პარ ტი ე ბის თ ვის სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის მი ქი რა ვე ბი სა და ოფი სე ბის გა რე მონ ტე ბის გა მო სა სა მარ თ ლომ ზაფხულ ში 
უკა ნო ნო შე მომ წირ ვე ლად სცნო და 10 მი ლი ონ ზე მე ტი ლა რით და ა ჯა რი მა. ”ბურჯის” ქო ნე ბა აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნულ მა ბი
უ რომ აუქ ცი ონ ზე გა სა ყი დად 2012 წლის 26 ივ ლისს გა ი ტა ნა. იმა ვე დღეს, 26 ივ ლისს, სა ჯა რო რე ეს ტ რ მა და ა რე გის ტ რი რა 
ახა ლი კომ პა ნია – შპს ”გამა”. სწო რედ აღ ნიშ ნულ მა ფირ მამ შე ი ძი ნა 8 761 513.55 ლა რად შპს ”ბურჯის” ქო ნე ბა 2 აგ ვის ტოს. აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გი ორ გი ყავ ლაშ ვი ლის გვა რი ტე ლე კომ პა ნია ”პირველ სტე რე ოს თან” და კავ ში რე ბულ და ვა შიც ფი გუ რი რებ და. 
მა შინ, რო ცა არ ხის დამ ფუძ ნე ბე ლი და ვით ზილ ფი მი ა ნი ტე ლე კომ პა ნი ის დი რექ ტო რო ბი დან გა ა თა ვი სუფ ლეს და ახა ლი ხელ
მ ძღ ვა ნე ლი  ვა სილ კო ბა ი ძე და ი ნიშ ნა, ყავ ლაშ ვი ლი ”პირველ სტე რე ო ში” სწო რედ კო ბა ი ძის წარ მო მად გენ ლებ თან მი ავ ლი ნეს.

12  საქმე მომ ზა დე ბუ ლია სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის, მა კა ასა თი ა ნის სა ჯა რო გა მოს ვ ლე ბის, ასა თი ა ნის ად ვო კა ტის დი მიტ
რი გა ბუ ნი ას მი ერ მო წო დე ბუ ლი მა სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე; 
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სა ერ თო ჯამ ში ჩა მო ერ თ ვათ 20პროცენტიანი წი ლი, რომ ლის მე სა კუთ რე დაც სა სა მარ თ ლომ  ყო ფი ლი 
პარ ტ ნი ო რი და ვით ძო წე ნი ძე აღი ა რა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ: და ვით ძო წე ნი ძემ  თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს 2008 წელს მი მარ თა. შპს 
„აკას” პარ ტ ნი ორ მა პრე ტენ ზია სა კუ თარ წილ ზე კომ პა ნი ას თან პარ ტ ნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის გაწყ
ვე ტი დან  12 წლის შემ დეგ გა მოთ ქ ვა – ანუ საქ მის ხან დაზ მუ ლო ბის გას ვ ლის შემ დეგ.  
მა კა ასა თი ა ნი და მი სი ად ვო კა ტი ამ ფაქტს მა კა ასა თი ა ნი სა და ტე ლე კომ პა ნია „მაესტროს” ინ ტე რე
სე ბის გა დაკ ვე თას უკავ ში რე ბენ. ამ მო საზ რე ბას ჩვენ მტკი ცე ბით ფორ მა ში ვერ გა ვი ზი ა რებთ. თუმ ცა, 
დრო ში თან ხ ვედ რას ნამ დ ვი ლად აქვს ად გი ლი.

ამას თან, გარ და სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ში ნა არ სი სა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ საქ მის გან ხილ ვის 
ვა დე ბი თით ქ მის უპ რე ცე დენ ტოდ იყო დაჩ ქა რე ბუ ლი. კერ ძოდ, სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე
ტი ლე ბის გა მო ტა ნის შემ დეგ, რო მელ მაც უც ვ ლე ლად და ტო ვა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს გა
დაწყ ვე ტი ლე ბა, შპს „აკას” საქ მის გან ხილ ვა უმაღ ლეს სა სა მარ თ ლო ორ გა ნო ში 14 დღე ში დას რულ და. 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს  მო სა მარ თ ლე ებ მა ქვემ დ გო მი სა სა მარ თ ლო ე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ძა ლა ში და
ტო ვეს და ასა თი ა ნებს 859 195 ლა რის გა და სახ დე ლად აღ ს რუ ლე ბის ფურ ცე ლიც 5 დღე ში გა მო უ წე რეს.13 

დაჩ ქა რე ბულ ვა დებ ში საქ მის სა კა სა ციო წე სით გან ხილ ვა ამ ყა რებს ეჭ ვებს სა სა მარ თ ლოს მი კერ ძო ე
ბუ ლო ბის შე სა ხებ. ასა თი ა ნე ბის ოჯა ხის ინ ტე რე სე ბის დამ ც ვე ლე ბი თვლი ან, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში და
ირ ღ ვა სა კუთ რე ბის და სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს უფ ლე ბა, რის გა მოც მათ სა მარ თ ლის და სად გე ნად 
სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლოს მი მარ თეს. აქ ვე აღ სა ნი შა ვი ა, რომ და ვის მო ნა წი ლე – და ვით ძო წე ნი ძე 
„აკას” წილ თან და კავ ში რე ბით დაწყე ბულ და ვა ში სა ხელ მ წი ფოს თან რა მე სა ხის გა რი გე ბას კა ტე გო რი უ
ლად გა მო რიცხავს. 

სა სა მარ თ ლო ში და სა ჯა რო სამ სა ხუ რებ ში კერ ძო და ვის დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით გან ხილ ვას თან გვაქვს 
საქ მე ტე ლე კომ პა ნია „პირველ სტე რე ოს თან” და კავ ში რე ბულ და ვა შიც. აქ ასე ვე იკ ვე თე ბა ის ფაქ
ტიც, რომ მხა რეს ინ ფორ მა ცია მის ქო ნებ ზე ყა და ღის და დე ბის შე სა ხებ დრო უ ლად არ მი უ ღი ა, რის 
გა მოც ვერ შეძ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბა. 

ტე ლე კომ პა ნია „პირველ სტე რე ო ში”, რომ ლის 22 პრო ცენტს ფლობს და ვით ზილ ფა მი ა ნი (იგი 
„სტერეო+ის” 100 პრო ცენ ტი ა ნი წი ლის მფლო ბე ლი ა), ხო ლო 65 პრო ცენტს ვა სილ კო ბა ი ძე, თავ და პირ
ვე ლად და იწყო ქო ნებ რი ვი და ვა, რო მე ლიც შემ დეგ თა ნამ დე ბობ რივ ში გა და ი ზარ და. და ვით ზილ ფა მი

13  საქართველოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სი მუხ ლი 59. საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბის შეს რუ ლე ბის ვა და.  სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებს 
სა სა მარ თ ლო ე ბი გა ნი ხი ლა ვენ გან ცხა დე ბის მი ღე ბის დღი დან არა უგ ვი ა ნეს  2  თვი სა,  ხო ლო გან სა კუთ რე ბით რთუ ლი კა ტე გო რი ის 
საქ მე ებ ზე გან სა ხილ ვე ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით ეს ვა და შე იძ ლე ბა გაგ რ ძელ დეს არა უმე ტეს  5 თვი სა. მუხ ლი 201. სა
სა მარ თ ლოს და ვა ლე ბე ბი მო პა სუ ხი სად მი 1. საქ მის სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვი სათ ვის მომ ზა დე ბის მიზ ნით მო სა მარ თ ლე: ა)  უგ ზავ ნის 
მო პა სუ ხეს სარ ჩე ლის  (განცხადების)  და ამ კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის ას ლებს; ბ) და უ ნიშ ნავს მო პა სუ ხეს ვა დას 
იმის თ ვის, რომ მან წე რი ლო ბით შე ად გი ნოს თა ვი სი პა სუ ხი (შესაგებელი)  სარ ჩელ სა და მას ში დას მულ სა კითხებ ზე,  აგ რეთ ვე თა ვი სი 
მო საზ რე ბე ბი სარ ჩე ლი სათ ვის დარ თუ ლი დო კუ მენ ტე ბის შე სა ხებ და წა რუდ გი ნოს ისი ნი სა სა მარ თ ლოს. და ნიშ ნუ ლი ვა და არ უნ და 
აღე მა ტე ბო დეს 14 დღეს, ხო ლო რთუ ლი კა ტე გო რი ის საქ მე ებ ზე – 21 დღეს. თა ვი  მუხ ლი 401. სა კა სა ციო სა ჩივ რის და საშ ვე ბო ბის 
შე მოწ მე ბა 1. სა კა სა ციო სა ჩივ რის შე მოს ვ ლი დან  10  დღის ვა და ში მომ ხ სე ნე ბელ მა მო სა მარ თ ლემ  უნ და შე ა მოწ მოს,  შე ტა ნი ლია 
თუ არა სა კა სა ციო სა ჩი ვა რი ამ კო დექ სის  396ე მუხ ლის მოთხოვ ნა თა დაც ვით.  თუ სა კა სა ციო სა ჩი ვა რი აკ მა ყო ფი ლებს აღ ნიშ ნუ
ლი მუხ ლის მოთხოვ ნებს,  იგი წარ მო ე ბა ში მი ი ღე ბა ამ კო დექ სის 391ე მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე და საშ ვე ბო ბის შე სა მოწ მებ ლად მუხ ლი 
403. საქ მის გან ხილ ვის და ნიშ ვ ნა სა კა სა ციო  სა ჩივ რის  გან სა ხილ ვე ლად  მი ღე ბის  შე სა ხებ  გან ჩი ნე ბით  სა სა მარ თ ლო გან საზღ
ვ რავს საქ მის ზე პი რი გან ხილ ვის დროს,  რის შე სა ხე ბაც მხა რე ებს ატყო ბი ნებს ამ გან ჩი ნე ბის მი ღე ბი დან 3 დღის გან მავ ლო ბა ში.
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ა ნის გან ცხა დე ბით, პრობ ლე მე ბი მას შემ დეგ და იწყო, რაც შვი ლის სა ხელ ზე, რო მე ლიც იტა ლი ის მო
ქა ლა ქე ა, 11 მა ისს ”სტერეო პლუ სი” გა და ა ფორ მა და ტე ლე კომ პა ნია ”მეცხრე არ ხ თან” ტექ ნი კურ მომ
სა ხუ რე ბა ზე  და დო კონ ტ რაქ ტი.  ჩვენ ასე ვე ვერ და ვა დას ტუ რებთ ამ კავ ში რის უტყუ ა რო ბას, თუმ ცა, 
სა ხე ზეა რო გორც დრო ში თან ხ ვედ რა, ისე  რამ დე ნი მე დე ტა ლი: 

„პირველი სტე რე ოს” ყო ფი ლი დი რექ ტო რი ამ ბობს, რომ არ მი უ ღია არა ნა ი რი დო კუ მენ ტი ყა და ღის და
დე ბას თან და კავ ში რე ბით. ანუ სა სა მარ თ ლო დან ოფი ცი ა ლუ რი წე რი ლი, ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტე ბი არ 
მის ვ ლი ა. შე სა ბა მი სად მას არ ჰქონ და შე საძ ლებ ლო ბა გა ეპ რო ტეს ტე ბი ნა და შე ე ტა ნა თა ვი სი წე რი ლო
ბი თი პა სუ ხი აღ ნიშ ნულ დო კუ მენ ტებ თან და კავ ში რე ბით. 

ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ საქ მე შიც  ფი გუ რი რებს ად ვო კა ტი გი ორ გი ყავ ლაშ ვი ლი, იგი ამ შემ თხ
ვე ვა ში „პირველი სტე რე ოს”  სა კონ ტ რო ლო პა კე ტის მფლო ბე ლის ად ვო კა ტი იყო. 

აქ ვე უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ, რომ უკ ვე 2012 წლის 1 ოქ ტომ ბ რის, ანუ არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ, 2012 წლის 8 ნო ემ
ბერს, თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა კო ლე გი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, მო სარ
ჩე ლე და ვით ზილ ფა მი ა ნის  სარ ჩე ლი მო პა სუ ხე ე ბის შპს „ტელეკომპანია პირ ვე ლი სტე რე ოს”  პარ ტ ნი
ო რის ვა სილ კო ბა ი ძის მი მართ დაკ მა ყო ფილ და. მო სარ ჩე ლე შპს ”ტელეკომპანია I სტე რე ოს” 2012 წლის 
18 მა ი სის პარ ტ ნი ორ თა კრე ბის ოქ მის ბა თი ლად ცნო ბას მო ითხოვ და14. 

სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის არად რო უ ლი მი წო დე ბა,  რო გორც ჩანს, საკ მა ოდ კარ გად აპ რო
ბი რე ბუ ლი მე თო დი ა. ეს ზღუ დავს მხა რის მი ერ საქ მის გა სა ჩივ რე ბის პერ ს პექ ტი ვას. ასე თი და ვე
ბი გვხვდე ბა სა გა და სა ხა დო სამ სა ხუ რებ თან ურ თი ერ თო ბის პრო ცეს ში და, სა ბო ლო ოდ, ჯა რი მე ბის 
მას შ ტა ბის გაზ რ დი თა და ქო ნე ბის და ყა და ღე ბით მთავ რ დე ბა.

არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა სა ხელ მ წი ფოს თან და ვა არ მთავ რ დე ბა ქო ნე ბის სრუ ლი და კარ გ ვით, თუმ ცა 
ქო ნე ბის და ყა და ღე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლია ბიზ ნეს ზე ზე წო ლის მიზ ნით. 20082012 წლებ ში გა მოკ ვე თი ლია 
შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა სა ხელ მ წი ფოს თან და ვა ში და ვის გა ჭი ა ნუ რე ბა და ბიზ ნეს ზე ან ადა მი ა ნის ქო ნე
ბა ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყა და ღა მო ქა ლა ქე თა ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის სა ფუძ ვე ლი ხდე ბა.  
მსგავ სი საქ მე ე ბის მა გა ლი თე ბი მო ი პო ვე ბა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 2011 წლის ან გა რიშ შიც, თუმ ცა, სა
ხალ ხო დამ ც ვე ლის მი მარ თ ვის მი უ ხე და ვად, მათ ნა წილ ზე რე ა გი რე ბა დღემ დე არ მომ ხ და რა.  

ტა ტი ა ნა ჯა ნი ქის საქ მე – ყა და ღის და დე ბა. ტ. ჯა ნიქს 2008 წლის 22  ოქ ტომ ბერს წა რედ გი ნა ბრალ დე ბა სა
ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის 188–ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ნა შა უ
ლის ჩა დე ნი სათ ვის.  მი სი შვი ლე ბის,  რო გორც მას თან და კავ ში რე ბუ ლი პი რე ბის, ქო ნე ბას კი ყა და ღა და ე დო. 

აღ ნიშ ნუ ლი საქ მე ორი კუთხით არის სა ინ ტე რე სო: პირ ვე ლი გახ ლავთ ის, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ჯერ კი დევ 2009 წლის 1 სექ ტემ ბერს პრო კუ რო რის დად გე ნი ლე ბით შეწყ და სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი 
დევ ნა ტა ტი ა ნა ჯა ნი ქის მი მართ, 2011 წლის 17 მარ ტამ დე პრო კუ რა ტუ რას არ მი უ ღია გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
(ანუ გა სუ ლი იყო 1,5 წელ ზე მე ტი).

მე ო რე მი მარ თუ ლე ბა, სა ვა რა უ დოდ, სა კა ნონ მ დე ბლო სა კითხებ თა ნაც არის და კავ ში რე ბუ ლი:

14  საქმე მომზადებულია სასამართლო გადაწყვეტილების, დავით ზილფამიანის საჯარო გამოსვლების, ადვოკატის მიერ 
მოწოდებული მასალების, საქალაქო სასამართლოს განცხადების  საფუძველზე; 
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კა ნონ მ დე ლო ბით პირს, რო მე ლიც არ არის პრო ცე სის მხა რე (არის მოწ მე) და ამავ დ რო უ ლად, და ყა და
ღე ბუ ლია მი სი ქო ნე ბა (შეზღუდულია მი სი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა), არ აქვს უფ ლე ბა მო ითხო ვოს ყა და ღის 
გა უქ მე ბა (საკუთარი უფ ლე ბის და სა ცა ვად მი მარ თოს სა სა მარ თ ლოს), თუნ დაც ამის კა ნო ნი ე რი სა ფუძ
ვე ლი არ სე ბობ დეს . სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი მი იჩ ნევს, რომ ნორ მა თა მსგავ სი ფორ მუ ლი რე ბა არ ღ ვევს  სა
კუთ რე ბის უფ ლე ბას, ასე ვე ხელ ყოფს პი რის უფ ლე ბას, მი მარ თოს სა სა მარ თ ლოს. 

შე სა ბა მი სად, პი რო ბებ ში, რო ცა და ზა რა ლე ბულ მხა რეს (ანუ მხა რეს, რო მელ საც ყა და ღას არ უხ ს ნი ან 
ქო ნე ბა ზე) არ აქვს სა სა მარ თ ლო ში ყა და ღის მოხ ს ნის მოთხოვ ნით სარ ჩე ლის წარ დ გე ნის უფ ლე ბა, ხე ლი
სუფ ლე ბას, პრო კუ რა ტუ რის სა ხით, რჩე ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ზე წო ლის ბერ კე ტი საქ მე ში მოწ მის სა ხით 
მო ნა წი ლე მო ქა ლა ქე ზე, მათ შო რის  ბიზ ნეს მენ ზე. ქო ნე ბის, მათ შო რის ბიზ ნე სის 1,5 და მე ტი წლით და
ყა და ღე ბამ, მო სა ლო დენ ლი ა, გა მო უს წო რე ბე ლი ზა რა ლი მი ა ყე ნოს ნე ბის მი ერ ბიზ ნესს. ამას ემა ტე ბა ის 
ფაქ ტიც, რომ ზოგ შემ თხ ვე ვა ში, სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ე ბი სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბი დან (მაგალითად, სა ჯა
რო რე ეს ტ რი დან) სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბე ბის ფარ გ ლებ ში დო კუ მენ ტა ცი ის ამო ღე ბას ახორ ცი ე ლე ბენ, 
რაც ასე ვე სა კუთ რე ბით პრობ ლე მებს ქმნის.  ასე თი შემ თხ ვე ვე ბის მა გა ლი თი შემ დე გი საქ მე ა: 

თენ გიზ უბი ლა ვას საქ მე – სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნოს მი ერ დო კუ მენ ტა ცი ის ამო ღე ბა. 

თენ გიზ უბი ლა ვამ 2008 წლის 14 ივ ნისს  მცხე თის რა ი ო ნის სო ფელ გლდან ში შე ი ძი ნა მი წის ნაკ ვე თი. ნას ყი დო
ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა გა ფორ მ და სა ნო ტა რო წე სით. 2009 წლის 7 დე კემ ბერს მან მი მარ თა სა ჯა რო რე ეს ტ რის 
ეროვ ნულ სა ა გენ ტოს აღ ნიშ ნუ ლი მი წის ნაკ ვე თის თა ვის სა კუთ რე ბად და რე გის ტ რი რე ბის მოთხოვ ნით. თუმ ცა, 
სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნულ მა სა ა გენ ტომ არ და ა რე გის ტ რი რა უძ რა ვი ქო ნე ბის სა კუთ რე ბა, ვი ნა ი დან უძ რავ 
ნივ თ თან და კავ ში რე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცია  სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ე ბის მი ერ იყო ამო ღე ბუ ლი. გან მ ცხა დე ბე ლი 
აღ ნიშ ნავ და, რომ 2008 წლი დან 2011 წლის სექ ტემ ბ რამ დე მის თ ვის უც ნო ბი იყო გა მო ძი ე ბის მიმ დი ნა რე ო ბის შე
დე გე ბი, რის გა მოც გან მ ცხა დე ბე ლი ვერ ახერ ხებ და თა ვის კუთ ვ ნი ლი მი წის ნაკ ვეთ ზე სახ ლის აშე ნე ბას.

სა გა და სა ხა დო და ვებ თან და კავ ში რე ბით კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დარ ღ ვე ვა ა, რო ცა სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნო ე ბი უგუ ლე ბელ ყო ფენ 2004 წლის ამ ნის ტი ი სა და არა დეკ ლა რი რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ვალ
დე ბუ ლე ბის ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ კა ნო ნის მოთხოვ ნებს, ახ დე ნენ  2004 წლამ დე ვალ დე ბუ
ლე ბე ბის გა და ხედ ვას, შე სა ბა მი სი ჯა რი მე ბის და კის რე ბის შემ დეგ კი 2012 წლის თ ვის მე წარ მის მი ერ 
გა და სახ დე ლი თან ხა აღ წევს ნიშ ნულს, რო მელ მაც შე საძ ლოა ბიზ ნე სის გა ჩე რე ბა გა მო იწ ვი ოს.

ასე თი მა გა ლი თია სა ვა ნე ლი ვ. გ. ს საქ მე. საქ მის შე სა ხებ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია სა ხალ ხო დამ ც ვე
ლის 2011 წლის ან გა რიშ შია მო წო დე ბუ ლი. სა გა და სა ხა დო მოთხოვ ნა სა გა და სა ხა დო და სა ჯა რი მო თან
ხე ბის და რიცხ ვის შე სა ხებ, გა დახ დის ად გი ლი და წე სი გა დამ ხ დელს ეც ნო ბა მხო ლოდ 2009 წლის 13 იან
ვ რის სა გა და სა ხა დო მოთხოვ ნით, ანუ და ვა ლი ა ნე ბის შე საძ ლო წარ მო შო ბი დან 6 წლის შემ დეგ. ამას თან,  
„ამინისტიისა და არა დეკ ლა რი რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და ქო ნე ბის ლე გა ლი ზა ცი ის 
შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნიც უკ ვე დი დი ხა ნია შე სუ ლი იყო ძა ლა ში.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი მი იჩ ნევს, რომ ამით და ირ ღ ვა 2004 წლის 24 დე კემ ბ რის „ამნისტიისა და არა დეკ ლა
რი რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და ქო ნე ბის ლე გა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ” კა ნო ნი.

წი ნამ დე ბა რე საქ მე და სხვა მსგავ სი საქ მე ე ბი, გარ და იმი სა, რომ სა ვა რა უ დოდ წარ მო ად გე ნენ კა
ნონ დარ ღ ვე ვას (რაც სა სა მარ თ ლოს და სად გე ნი ა),  ქმნი ან  ე.წ. ამ ნის ტი ის გა და ხედ ვის პრე ცე დენტს, 
რაც შერ ჩე ვი თო ბი სა და არა თა ნა ბა რი მიდ გო მის საფ რ თხეს აჩენს. 
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დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი 
კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა 20082012 წლებ ში ბიზ ნეს ზე ზე წო ლის თ ვის საკ მა
ოდ აქ ტი უ რად იყე ნებ და ისეთ მე ქა ნიზ მებს, რო გო რი ცა ა;

1. სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბა (მათ შო რის, ამი ნის ტი რე ბუ ლი პე რი ო დის); იმის პერ ს პექ ტი ვით, რომ 
გა სა ჩივ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში 100დან 81 საქ მეს სა გა და სა ხა დო სამ სა ხუ რი იგებს;

2. ქო ნე ბის და ყა და ღე ბა და ყა და ღის მოხ ს ნის გა ჭი ა ნუ რე ბა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამის იური დი
უ ლი სა ფუძ ვე ლი არ არ სე ბობ და;  

3. სა სა მარ თ ლო და სხვა იური დი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის უპ რე ცე დენ ტო დაჩ ქა რე ბა, სა სა მარ თ ლო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი წო დე ბის დაგ ვი ა ნე ბა და სხვა, ერ თი შე ხედ ვით ვიწ რო პრო ცე დუ რუ ლი სა
კითხე ბი, რა თა მხა რეს ვერ მო ეხ დი ნა სა მარ თ ლებ რი ვი რე ა გი რე ბა;

4. ბიზ ნეს ში მო წი ლის თავ ს მოხ ვე ვა, პრო კუ რა ტუ რის სა ხე ლი თა და კონ კ რე ტუ ლი ად ვო კა ტის  
პრო ცეს ში ჩარ თ ვით;   

5. წი ნას წა რი და კა ვე ბა, რომ ლის დრო საც ხდე ბო და საპ რო ცე სო გა რი გე ბის და დე ბა; საპ რო ცე სო 
გა რი გე ბის მთა ვა რი შე დე გი კი ბიზ ნე სის და ქო ნე ბის და კარ გ ვა გახ ლ დათ;

6. საპ რო ცე სო გა რი გე ბის მი უღ წევ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში გვხვდე ბა ბრა ლის დამ ძი მე ბი სა და ზოგ 
შემ თხ ვე ვა ში  ისე თი მუხ ლე ბის, მი ყე ნე ბის ფაქ ტე ბი, რო გო რი ცაა „ჯაშუშობა”; ამას თან, რად გან 
ამ მუხ ლით გან ხი ლუ ლი საქ მე ე ბი გა სა ი დუმ ლო ე ბუ ლი ა, მუხ ლე ბის მი ყე ნე ბის კა ნო ნი ე რე ბის შე
მოწ მე ბა სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა;  

7. ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბი სად მი არა თა ნა ბა რი მიდ გო მა სა გა და სა ხა დო სამ სა ხუ რე ბის მხრი
დან, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ან გა რი შე ბის და ყა და ღე ბი სა და სა გა და სა ხა დო პრო ცე დუ რე ბის არა თა
ნა ბარ გა მო ყე ნე ბა ში სხვა დას ხ ვა ბიზ ნეს  სუ ბი ექ ტე ბის მი მართ. 

ეს და მსგავ სი გა დაც დო მე ბი ნა თელ ყოფს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ელი ტუ რი კო რუფ
ცი ის ისე თი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, რო გო რი ცა ა: 

•	 სამ სა ხუ რე ობ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის ტენ დენ ცი ე ბი;  ფა ვო რი ტიზ მი 
სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან და ში და გა რი გე ბე ბი ბიზ ნე სის ცალ კე ულ წარ მო მად გენ ლებ თან; 

•	 სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ხა სი ათ დე ბა პო ლი ტი კუ რი ზე გავ ლე ნით. ძლი ე რია მთავ რო ბის გავ ლე ნა 
სა სა მარ თ ლო და ვე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე, მთელ რიგ შემ თხე ვებ ში სა ხელ მ წი ფოს ზე გავ ლე
ნის გა მო მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უკა ნო ნო ა, რაც ნიშ ნავს რომ სა სა მარ თ ლო სის ტე მა არ 
არის და მო უ კი დე ბე ლი ქვე ყა ნა ში.   

•	 გა უმ ჭ ვირ ვა ლე სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ხელს უშ ლის უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე მო დი ნე ბას ქვე
ყა ნა ში და  იწ ვევს უნ დობ ლო ბას სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს ტო რე ბის თვალ ში.
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ელი ტუ რი კო რუფ ცია პირ და პირ ზე გავ ლე ნას ახ დენს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე.  არ სე ბობს 
მთე ლი რი გი კვლე ვე ბის, მათ შო რის მსოფ ლიო ბან კის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ნაშ რო მე ბი, რომ ლე ბიც 
ადას ტუ რე ბენ კავ შირს ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო ნო მი კის ზო მა სა და კო რუფ ცი ას შო
რის. ამას თა ნა ვე, აღ სა ნიშ ნა ვია რომ ელი ტუ რი კო რუფ ცი ის შემ თხ ვე ვა ში ეს კავ ში რი კი დევ უფ რო მყა
რი ა. ქვეყ ნებ ში სა დაც ხე ლი სუფ ლე ბის მა ღალ ეშე ლო ნებ ში კო რუფ ცი ას აქვს ად გი ლი, უფ რო დი დია 
არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კის ზო მა მშპსთან მი მარ თე ბა ში. ელი ტუ რი კო რუფ ცია ქმნის ხე ლოვ ნურ ბა
რი ე რებს ბიზ ნე სის თ ვის ბა ზარ ზე შე საღ წე ვად, შე სა ბა მი სად იქ მ ნე ბა არა ხელ საყ რე ლი ბიზ ნეს გა რე მო, 
იზ რ დე ბა ბიზ ნეს რის კე ბი, რად გან სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ხში რია არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი პო ლი ტი კუ რი 
გა დაწ ვე ტი ლე ბე ბი. 

ამას თა ნა ვე, არა ფორ მა ლურ ეკო ნო მი კას ახა ლი სებს სა გა და სა ხა დო მა რე გუ ლი რებ ლე ბის პო ლი ტი კუ
რად მო ტი ვი რე ბუ ლი წნე ხი; ასე ვე, და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო ნო მი კა მა ღა ლია იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც და ბა ლია 
კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა და და უც ვე ლია კერ ძო სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა. 

2012 წელს სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი რე გი ო ნა ლუ რი ან გა რი შის მი
ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლო ში არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კის ზო მა მშპს თით ქ მის 30%ია, რაც აღე მა ტე ბა 
უზ ბე კე თის, ბე ლო რუ სის, თურ ქე თის, ლიტ ვის, ყირ გი ზე თის, რუ მი ნე თის, ბულ გა რე თის, ხორ ვა ტი ის და 
სხვა გან ვი თა რე ბუ ლი თუ გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნის მო ნა ცე მებს. არა ფორ მა ლუ რი საქ მი ა ნო ბა გა და სა ხა
დე ბის გვერ დის ავ ლით ხორ ცი ელ დე ბა რაც თა ვის თა ვად ვნებს სა ჯა რო ფი ნან სებს. ან გა რიშ ში აღ ნიშ
ნუ ლია რომ ძი რი თა დი ფაქ ტო რი რაც გა ნა პი რო ბებს არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კის მა ღალ მაჩ ვე ნებლს 
არის კო რუფ ცი ა, არა სა მარ თ ლი ა ნი სა გა და სა ხა დო რე გუ ლა ცი ე ბი, ბიზ ნე სის სა წარ მო ებ ლად შექ მ ნი ლი 
უთა ნა სო წო რო პი რო ბე ბი, რაც ძი რი თა დად გა მო ი ხა ტე ბა მო ნო პო ლი ე ბის არ სე ბო ბა სა და თა ვი სუ ფა
ლი კონ კუ რენ ცი ის და ბალ მაჩ ვე ნე ბელ ში. სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მი ზე ზე ბი დან 
გან სა კუთ რე ბით გა მოკ ვე თი ლი იყო მა რე გუ ლი რებ ლე ბის წნე ხი და ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის ხა რის ხი. მა რე გუ
ლი რებ ლე ბის წნე ხი მო ი ცავ და არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში მოქ ცე ულ ბიზ ნე სებს, მო ნო პო ლი ებს, რაც ცალ
კე უ ლი ბიზ ნე სე ბის მი ერ ბა ზარ ზე დო მი ნი რე ბი თაა გა მო ხა ტუ ლი, ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი დან გა მო ყო ფი ლი იყო 
სა სა მარ თ ლო სის ტე მის გა უ მარ თა ო ბა, გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის და ბა ლი ხა რის ხი. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის გა მომწ ვე ვი მი ზე ზი სწო რედ ელი ტურ კო რუფ ცი ა ში უნ და ვე ძე ბოთ. 
ძი რი თა დი რე კო მენ და ცი ე ბი არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კის მო ცუ ლო ბის შე სამ ცი რებ ლად შემ დეგ ნა ი რად 
შე იძ ლე ბა ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ:

ü	ბიზ ნე სის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის გა მუ ჯო ბე სე ბა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა რე გუ ლა ცი ე ბის 
სა მარ თ ლი ან აღ ს რუ ლე ბა ში, ბიზ ნე სის დე პო ლი ტი ზი რე ბა ში, რა თა ბიზ ნესს მი ე ცეს თა ნა ბა რი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი და შე ექ მ ნას სა მარ თ ლი ა ნი გა რე მო;

ü	გა ი ზარ დოს გამ ჭ ვირ ვა ლე ო ბის ხა რის ხი სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტებ ში;

ü	გან ხორ ცი ელ დეს რე ფორ მა და  შე იქ მ ნას და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლო სის ტე მა;

ü	და ცუ ლი იქ ნას კერ ძო სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბა.
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