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(შემუშავებულია სებ-ის მიერ)

გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი საკითხების ანგარიშგება და 
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საქართველოში კორპორაციული მართვის 
ეს შეფასება განხორციელდა საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს მოთხოვნით სტანდარტებისა და 
კოდექსების შესრულების ანგარიშის (ROSC) 
შესახებ მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდის ერთობლივი პროგრამის 
ფარგლებში. შეფასება და მისი გამოქვეყნება 
განხორციელდა მსოფლიო ბანკის მიერ, 
ევროკავშირის (EU) დაფინანსებით მიმდინარე 
ტექნიკური დახმარების პროექტის ნაწილის 
სახით (საქართველოს ფინანსური ჩართულობის 
და ანგარიშვალდებულების პროექტი (P169543)). 
ანგარიშის ავტორები არიან: ალექსანდრე ბერგი 
(ფინანსური სექტორის უფროსი სპეციალისტი), 
ნატალია მანუილოვა (მართვის უფროსი 
სპეციალისტი), ირინა გორდელაძე (უფროსი 
კონსულტანტი) და ბორის ჯანჯალია (საერთაშორისო 
საფინანსო კორპორაციის კორპორაციული მართვის 
ოფიცერი,). სამუშაო პროცესს ზედამხედველობას 
უწევდა დენიელ ბოისი (მართვის გლობალური 
პრაქტიკის მენეჯერი).

ავტორთა გუნდს სასარგებლო მითითებები 
მიაწოდეს სებასტიან მოლინეუსმა (მსოფლიო 
ბანკის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ 
კავკასიაში, აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ 
აზიაში) და ევგენი ნაჟდოვმა (უფროსი ეკონომისტი 
სამხრეთ კავკასიაში). ავტორები მადლობას უხდიან 
რეცენზენტებს რჩევისა და ანგარიშის მომზადებაში 
შეტანილი წვლილისთვის: მერიმა ზუფცევიჩს 
(კორპორაციული მართვის უფროსი ოფიცერი, IFC), 
ფაბიან ზაიდერერს (საჯარო სექტორის წამყვანი 
სპეციალისტი), და პასკუალე დი ბენდადეტას 
(საფინანსო სექტორის უფროსი სპეციალისტი).

ამ ROSC-ის მიგნებები ემყარება ქვეყნის დეტალურ 
შეფასებას (DCA, არ გამოქვეყნებულა), რომელიც 
მომზადებულია შპს „დენტონს ჯორჯიას“ მიერ. 
ანგარიში ასევე ეფუძნება საქართველოს ეროვნული 
ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს მხარდაჭერით 
ჩატარებულ კორპორაციული მართვის პრაქტიკის 
კვლევას საჯარო დაინტერესების მქონე პირებს 
შორის და შესაბამის გასაუბრებებს ძირითად 
დაინტერესებულ მხარეებთან, ქვეყანაში 
გავრცელებული კორპორაციული მართვის 
პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად 
და დასადასტურებლად. კვლევის შედეგები 
წარმოდგენილია მე-2 დანართში.

გუნდი მადლობას უხდის საქართველოს ეროვნული 
ბანკის, ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის 
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, 
საქართველოს საფონდო ბირჟის, აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის (SARAS) თანამშრომლებს, 
საქართველოს დამოუკიდებელ დირექტორთა 
ასოციაციას და კომპანია „გალტ ენდ თაგარტს“ 
აქტიური თანამშრომლობისთვის და დეტალური 
ტექნიკური დიკუსიებისთვის.

და ბოლოს, გუნდი მადლობას უხდის ფინანსური 
ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების 
ტექნიკური დახმარების პროექტის დონორს 
და პარტნიორს ევროკავშირს უწყვეტი 
მხარდაჭერისთვის.

მადლობა
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რა არის კორპორაციული 
მართვა? 
კორპორაციული მართვა გულისხმობს კომპანიების 
მართვის და კონტროლის სტრუქტურებსა 
და პროცესებს. ის კონკრეტულად ეხება 
ურთიერთობებს მენეჯმენტს, დირექტორთა 
საბჭოს, მაკონტროლებელ აქციონერებს, მცირე 
აქციონერებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს 
შორის. კარგი კორპორაციული მართვა ხელს უწყობს 
მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას კომპანიების 
ეფექტიანობის ამაღლებით და გარე კაპიტალზე 
მათი წვდომის ზრდით.

G20 / ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 
კორპორაციული მართვის პრინციპები 
უზრუნველყოფს ჩარჩოს ამ სფეროში მსოფლიო 
ბანკის ჯგუფის საქმიანობისთვის შემდეგი 
ძირითადი პრაქტიკული საკითხების განსაზღვრით: 
აქციონერთა და ფინანსური დაინტერესების 
მქონე სხვა მხარეთა უფლებები და მათ მიმართ 
სამართლიანი მოპყრობა, ფინანსური ინტერესის 
არმქონე მხარეების როლი, ინფორმაციის 
გამჟღავნება და გამჭვირვალობა, და საბჭოს 
პასუხისმგებლობა.

რატომ არის 
კორპორაციული მართვა 
მნიშვნელოვანი? 
განვითარებადი საბაზრო ეკონომიკის მქონე 
ქვეყნებისთვის, კორპორაციული მართვის 
გაუმჯობესებას შეუძლია საჯარო პოლიტიკის 
არაერთი მნიშვნელოვანი ამოცანის შესრულების 
ხელშეწყობა. კარგი კორპორაციული მართვა 
ამცირებს განვითარებადი ბაზრების დაუცველობას 
ფინანსური კრიზისების მიმართ, აძლიერებს 
საკუთრების უფლებებს, ამცირებს ტრანზაქციის 
ხარჯებს და კაპიტალის ღირებულებას და 
განაპირობებს კაპიტალის ბაზრის განვითარებას. 
სუსტი კორპორაციული მართვა კი ამცირებს 
ინვესტორების ნდობას და ხელს უშლის გარე 
ინვესტიციებს. ასევე, რამდენადაც საპენსიო 
ფონდები აგრძელებენ ინვესტირებას კაპიტალის 
ბაზრებზე, სანიმუშო კორპორაციული მართვა 
გადამწყვეტია საპენსიო დანაზოგების 
შესანარჩუნებლად. ბოლო რამდენიმე წლის 
განმავლობაში, კორპორაციული მართვის 
მნიშვნელობა ხაზგასმულ იქნა ბევრ აკადემიურ 
კვლევაში. მათ აჩვენეს, რომ კარგი კორპორაციული 
მართვის პრაქტიკამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი 
ფირმების დამატებითი ღირებულების ზრდას, 
აამაღლა პროდუქტიულობა და შეამცირა ქვეყნების 
სისტემური ფინანსური წარუმატებლობის რისკი.

კორპორაციული მართვის 
ROSC-ის შესახებ
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კორპორაციული 
მართვის ROSC-ი 
კორპორაციული მართვა საერთაშორისო საფინანსო 
საზოგადოების მიერ მიღებულ იქნა როგორც 
საუკეთესო პრაქტიკის თორმეტი ძირითადი 
სტანდარტიდან ერთ-ერთი. მსოფლიო ბანკი 
OECD-ის კორპორაციული მართვის პრინციპების 
გამოყენების შემფასებელია. მისი შეფასებები 
სტანდარტებისა და კოდექსების შესრულების 
ანგარიშის (ROSC) შესახებ მსოფლიო ბანკისა და 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) პროგრამის 
ნაწილს წარმოადგენს.

ROSC-ის ინიციატივის მიზანია იმ სისუსტეების 
გამოვლენა, რომლებმაც შეიძლება განაპირობონ 
ქვეყნის ეკონომიკური და ფინანსური დაუცველობა. 
კორპორაციული მართვის თითოეული 
ROSC შეფასება ქვეყნის საკანონმდებლო 
და მარეგულირებელ ჩარჩოს, ბირჟაზე 
სავაჭროდ დაშვებული ფირმების პრაქტიკას 
და კანონშესაბამისობას, და აღსრულების 
შესაძლებლობებს OECD-ის პრინციპებს ადარებს.

  შეფასებები სტანდარტიზებული და 
სისტემატურია. ისინი მოიცავს პოლიტიკასთან 
დაკავშირებულ რეკომენდაციებს და ქვეყნის 

სამოქმედო გეგმას. საპასუხოდ, ბევრმა 
ქვეყანამ წამოიწყო კორპორაციული მართვის 
სამართლებრივი, მარეგულირებელი და 
ინსტიტუციური რეფორმა.

  შეფასებები ფოკუსირებულია მის საფონდო 
ბირჟის ლისტინგში შემავალი კომპანიების 
კორპორაციულ მართვაზე. პოლიტიკის 
შემმუშავებლების მოთხოვნით, მსოფლიო 
ბანკს ასევე შეუძლია დარგობრივი პოლიტიკის 
სპეციალური მიმოხილვის განხორციელება, 
რომელიც ფოკუსირებული იქნება კონკრეტულ 
სექტორებზე, ბანკებისა და სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის.

  შეფასებები შეიძლება განახლდეს დროთა 
განმავლობაში მიღწეული პროგრესის 
შესაფასებლად.

  შეფასების პროცესში ქვეყნის მონაწილეობა 
და დასკვნითი ანგარიშის გამოქვეყნება 
ნებაყოფლობითია.

2020 წლის დეკემბრის ბოლოსთვის მსოფლიოს 58 
ქვეყანაში მიმდინარეობდა ან დასრულებული იყო 
86 შეფასება.
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1. ეს ანგარიში აფასებს საქართველოში 
კორპორაციული მართვის (CG) პოლიტიკის 
არსებულ ჩარჩოს 2021 წლის დეკემბრის 
მდგომარეობით. ROSC ანგარიში აშუქებს 
კორპორაციული მართვის რეგულაციების 
ბოლოდროინდელ გაუმჯობესებას, აფასებს 
ფაქტიურ პრაქტიკას, იძლევა რეკომენდაციებს 
პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ინვესტორებს 
აძლევს საბაზისო ნიშნულს რომლის მიმართაც უნდა 
მოხდეს საქართველოში კორპორაციული მართვის 
შეფასება. ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს 
საზოგადოებრივი დაინტერესების მქონე 
სუბიექტების მართვაზე, რომლებსაც საქართველოს 
კანონმდებლობის თანახმად მიეკუთვნებიან 
საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებული 
კომპანიები, ბანკები და სახელმწიფო საკუთრებაში 
არსებული საწარმოები (SOE).1 ანგარიში ეყრდნობა 
მონაცემთა რამდენიმე წყაროს, მათ შორის ქვეყნის 
დეტალურ შეფასებას, რომელიც მომზადდა შპს 
„დენტონს ჯორჯიას“ მიერ და მოიცავდა როგორც 
საკანონმდებლო ბაზის, ისე კორპორაციული 
მართვის პრაქტიკის კვლევას. გარდა ამისა, გუნდის 
წარმომადგენლებმა ჩაატარეს გასაუბრებები 
ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან და 
შეხვდნენ კომპანიებს ანგარიშის მიგნებების 
დადასტურების და განვრცობის მიზნით.

2. რეკომენდაციები ეყრდნობა საერთაშორისო 
აღიარების მქონე სტანდარტებს, მითითებებს 
და პრაქტიკას და მსოფლიო ბანკის და სხვების 
მიერ მომზადებულ უახლეს ხელმისაწვდომ 
კვლევებს. კერძოდ, ის ეყრდნობა G20/
OECD-ის კორპორაციული მართვის პრინციპებს და 

OECD-ის მითითებებს სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვის შესახებ,2 რომლებიც 
OECD-ის წევრი სახელმწიფოების მიერ 
აღიარებული წამყვანი სტანდარტებია. ანგარიში 
ასევე იყენებს სახელმწიფო საწარმოების შესახებ 
მსოფლიო ბანკის ინტეგრირებულ ჩარჩოში (iSOEF) 
და სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული 
მართვის ინსტრუმენტში ასახულ პოლიტიკასა 
და პრაქტიკას, საქართველოს სახელმწიფო 
საწარმოების3 მართვის ჩარჩოებისა და პრაქტიკის 
შესაფასებლად.

3. ეს ანგარიში გვთავაზობს საქართველოში 
კორპორაციული მართვის არსებული პოლიტიკისა 
და პრაქტიკის ყოვლისმომცველ შეფასებას 
და იძლევა პოლიტიკასთან დაკავშირებულ 
რეკომენდაციებს განსახილველად, რომლებიც 
შეჯამებულია თანმიმდევრულ სამოქმედო 
გეგმაში. ანგარიში და მისი რეკომენდაციები 
მორგებულია ქვეყნის კონტექსტსა და განვითარების 
ამჟამინდელ ეტაპზე და ასახავს სამართლებრივი 
და მარეგულირებელი გარემოს ბოლოდროინდელ 
გაუმჯობესებას. რეზიუმე მიჰყვება ანგარიშის 
ძირითადი თავების დასახელებებს და დაყოფილია 
ხუთ განყოფილებად:

  საჯარო და კერძო სექტორების ერთგულება 
რეფორმის მიმართ 

  აქციონერთა უფლებები 

  ინფორმაციის გამჟღავნება და გამჭვირვალობა 

  დირექტორთა საბჭო

  სახელმწიფო საწარმოები (SOEs)

 1  საქართველოს კანონი “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ” (2016).
 2  OECD Guidelines for Corporate Governance of SOEs (revised edition, 2015).
 3  Corporate Governance of State-Owned Enterprises, a Toolkit, World Bank Group (2014).
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საჯარო და კერძო 
სექტორების ერთგულება 
რეფორმის მიმართ 
4. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში გაიზარდა 
მთავრობის მხრიდან ყურადღება კორპორაციული 
მართვის მიმართ. მოსალოდნელია, რომ კარგი 
კორპორაციული მართვა ხელს შეუწყობს უფრო 
ძლიერ და გრძელვადიან ანგარიშვალდებულებასა 
და მდგრადობას.

5. 2015 წლამდე საქართველოს საკანონმდებლო 
და მარეგულირებელი ბაზა კორპორაციულ 
მართვასთან დაკავშირებით შეზღუდული 
იყო. არ არსებობდა კორპორაციული მართვის 
კოდექსი ან რეგულაცია ფასიანი ქაღალდების 
ემიტენტებისთვის და არსებობდა მხოლოდ 
ნებაყოფლობითი კოდექსი ბანკებისთვის, რომელიც 
არ იყო მიჩნეული გავლენის მქონედ. სახელმწიფო 
საწარმოების მფლობელობასთან და მართვასთან 
დაკავშირებული რეფორმები მინიმალური იყო. 
2015 წლის კვლევის მიხედვით, საქართველო იყო 
ერთადერთი ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპისა 
და ცენტრალური აზიის რეგიონში, რომელსაც არ 
ჰქონდა რაიმე სახის კორპორაციული მართვის 
კოდექსი ემიტენტებისთვის.4

6. 2016 წელს საქართველო-ევროკავშირის 
ასოცირების ხელშეკრულების5 ძალაში შესვლის 
შემდეგ, საკანონმდებლო და მარეგულირებელმა 
ბაზამ სრული ტრანსფორმაცია განიცადა:

  საქართველოს კანონი „მეწარმეთა 
შესახებ“ (კანონით “მეწარმეთა შესახებ”) 
მნიშვნელოვნად განახლდა 2021 წელს. ის 
საწარმოებისთვის უზრუნველყოფს კარგად 
შემუშავებულ თანამედროვე სამართლებრივ 
ჩარჩოს, რომელიც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა 
წინა კანონთან შედარებით და საქართველოს 
საკანონმდებლო ბაზა შესაბამისობაში მოჰყავს 
ევროკავშირის სათანადო კანონმდებლობასთან 
და დირექტივებთან. ის ავსებს მანამდე არსებულ 
ბევრ ხარვეზს, მათ შორის, მაგალითად, 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ფიდუციურ 
მოვალეობებს, კაპიტალის შემცირების 
დებულებებს, აქციონერთა უფლებებისა 
და აქციონერთა კრების თანამედროვე 
პროცედურებს.

  კორპორაციული მართვის კოდექსი 
ემიტენტებისთვის, რომელიც დამტკიცდა 
2021 წელს, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს 
ფასიანი ქაღალდების ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის ჩარჩოს და 
აახლოებს მას OECD-ის კორპორაციული 
მართვის პრინციპებთან. ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსი შეიმუშავა 
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა „შეასრულე ან 
განმარტე ალტერნატივა“ მიდგომის საფუძველზე 
გამოსაყენებლად. კომპანიები ვალდებულნი 
არიან წარადგინონ ყოველწლიური ანგარიში 
კოდექსთან შესაბამისობის შესახებ და 
შესაბამისი ინფორმაცია განათავსონ თავიანთ 
ვებგვერდებზე.

  კორპორაციული მართვის კოდექსი 
სახელმწიფო საწარმოებისთვის ასევე 
გამოქვეყნდა 2021 წელს და წარმოადგენს 
მნიშვნელოვან ნაბიჯს სახელმწიფო 
საწარმოების კორპორაციული მართვის ჩარჩოს 
ჩამოყალიბებაში. ის ადგენს კორპორაციული 
მართვის საბაზისო მოთხოვნებს და ასევე 
შექმნილია „შეასრულე ან განმარტე 
ალტერნატივა“ მიდგომით დასანერგად. ეს 
კოდექსი თავდაპირველად გამოყენებული 
იქნება უმსხვილესი სახელმწიფო 
კომპანიებისთვის (თუმცა მთავრობას ჯერ არ 
განუსაზღვრავს მათი ჩამონათვალი). 

  კომერციული ბანკების კორპორაციული 
მართვის კოდექსი მოქმედებს 2018 
წლიდან და სავალდებულოა საქართველოში 
მოქმედი ყველა კომერციული ბანკისთვის. 
რეგულაცია კარგად არის შემუშავებული, 
ყოვლისმომცველია და მიჰყვება საბანკო 
ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის მიერ 
გამოცემულ ბანკების კორპორაციული მართვის 
პრინციპებს, მათ შორის, სამეთვალყურეო 
საბჭოს როლის, რისკების მართვის, შიდა 
კონტროლის ზედამხედველობის და შიდა 
აუდიტორის შესახებ. რეგულაცია ასევე ეხება 
ბუნებრივი და სოციალური გარემოს დაცვასთან 
და მმართველობასთან დაკავშირებულ 
ასპექტებს, როგორებიცაა აღნიშნული 
საკითხების სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 
განხილვა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოსთან 
და მმართველობასთან დაკავშირებული 
რისკების და ინფორმაციის გამჟღავნებასთან 
დაკავშირებული მოთხოვნების 
გასათვალისწინებლად.

 4  Improving the Effectiveness of Corporate Governance Codes in Emerging Markets: Lessons from Experience, World Bank (2015)
 5  2016 წლის 1-ლ ივლისს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულება ღრმა და ყოვლისმოცველი 
თავისუფალი ვაჭრობის სფეროში სრულად ამოქმედდა. 



9რეზიუმე

  საქართველოს კანონი „ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 
შესახებ“ მიღებულ იქნა 2016 წელს, 
რომელიც განსაზღვრავს უმსხვილესი 
კომპანიებისთვის ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) 
დანერგვის ვალდებულებას, ფინანსური და 
არაფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნების 
შემოღებით და ამ მოთხოვნების შესრულების 
ზედამხედველობისთვის ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის (SARAS) 
შექმნით. 

  ბუნებრივი და სოციალური გარემოს 
და მმართველობის მარეგულირებელი 
ჩარჩო. ევროკავშირსა და საქართველოს 
შორის ასოცირების ხელშეკრულება მოიცავს 
ცალკეულ თავს კლიმატის ცვლილებისა და 
ბუნებრივი და სოციალური გარემოს დაცვის 
და მმართველობის შესაბამისი პრაქტიკის 
შესახებ, სადაც ხაზგასმულია კლიმატის 
ცვლილების ზემოქმედების შერბილებისა 
და მის მიმართ ადაპტაციის საკითხებზე 
თანამშრომლობის აუცილებლობა. ასოცირების 
ხელშეკრულების დებულებებმა წაახალისა 
ეროვნული ბანკის მიერ 2020 წელს ეროვნულმა 
ბანკმა გარემოსდაცვითი, სოციალური და 
მმართველობითი საკითხების ანგარიშგებისა და 
გამჟღავნების პრინციპების მიღება.6

7. საქართველოში რამდენიმე ინსტიტუტია 
პასუხისმგებელი კორპორაციული მართვის 
ნორმების აღსრულებაზე: 

  საქართველოს ეროვნული ბანკი 
პასუხისმგებელია ბანკებთან და ემიტენტებთან 
დაკავშირებული კორპორაციული მართვის 
წესების გამოცემასა და აღსრულებაზე.

  საქართველოს საფონდო ბირჟა (სსე) 
ახორციელებს ზედამხედველობის 
გარკვეულ ფუნქციებს ლისტინგში შემავალი 
კომპანიებისთვის და პასუხისმგებელია 
ბაზრის მონაწილეებთან დაკავშირებით 
საფონდო ბირჟის წესებისა და რეგულაციების 
აღსრულებაზე, ხოლო ეროვნული ბანკი 
პასუხისმგებელია ბაზრის ზედამხედველობასა 
და აღსრულების ღონისძიებებზე.

  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების 
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 
(SARAS) პასუხისმგებელია ბუღალტრული 
აღრიცხვის, აუდიტის და კორპორაციული 

ანგარიშგების სტანდარტების აღსრულებაზე 
და აუდიტის ხარისხის შენარჩუნებაზე 
საქართველოში.

  სახელმწიფო საწარმოების ზედამხედველობის 
სტრატეგია და სხვადასხვა სახელმწიფო 
უწყებების როლები ამ ანგარიშის მომზადების 
თარიღისთვის ჯერ კიდევ განსაზღვრის 
პროცესში იყო. 

8. საბანკო სექტორი საქართველოში კარგი 
კორპორაციული მართვის დანერგვის 
თვალსაზრისით მოწინავე იყო. როგორც ამ 
ROSC შეფასებისთვის ჩატარებულმა კვლევამ 
დაადასტურა, ბანკები ლიდერობენ კორპორაციული 
მართვის დანერგვის და დამოუკიდებლობის 
მოთხოვნების პრაქტიკულ განხორციელებაში 
საქართველოში. კაპიტალის ბაზრებზე 
წარმოდგენილი კომპანიების მცირე რაოდენობა 
იძლევა გაცილებით უფრო შერეულ სურათს. 

9. სახელმწიფო კომპანიების მიერ 
კორპორაციული მართვის პოლიტიკის 
განხორციელება ჩამორჩა და მას 
დაინტერესებული მხარეებისგან საკმარისი 
ყურადღება არ მიექცა. მიუხედავად იმისა, რომ 
მთავრობამ დაიწყო სპეციფიური საკითხების 
განხილვა სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვის ირგვლივ, 
სამართლებრივი და მარეგულირებელი ბაზა ჯერ 
კიდევ განვითარების პროცესშია. არ არსებობს 
კანონი სახელმწიფო საწარმოების შესახებ, 
რომელიც განსაზღვრავს მფლობელობის 
პასუხისმგებლობას, არ არსებობს მფლობელობის 
პოლიტიკა და მფლობელობის მკაფიო დასაბუთება. 
ასევე, როგორც ჩანს, არ არსებობს კონსენსუსი 
შემდგომი ნაბიჯების შესახებ და მთავრობის 
დონეზე მიღებული არ არის სახელმწიფო 
საწარმოთა რეფორმის სტრატეგია. ბევრ საწარმოში 
არ არის წარმოდგენილი სამეთვალყურეო საბჭო. 
მათთვის, სადაც არის, საბჭოს საქმიანობის 
თანამედროვე პრაქტიკა მხოლოდ შესწავლის 
პროცესში და მიღებულია რამდენიმე კომპანიაში. 
სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობა დაბალ 
დონეზე რჩება. 

10. კერძო სექტორმა შეზღუდული როლი ითამაშა 
საქართველოში ძლიერი კორპორაციული 
მართვის გარემოს ჩამოყალიბებაში. ზოგიერთმა 
ინსტიტუტმა აჩვენა მტკიცე ერთგულება, მათ 
შორის საფინანსო ინსტიტუტების ასოციაციებმა და 
ცალკეულმა კომპანიებმა, განსაკუთრებით საბანკო 

 6  https://old.nbg.gov.ge/uploads/esg/nbg_principles_on_esg_disclosure.pdf 
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სექტორში. კერძო სექტორის რამდენიმე ჯგუფი 
ახლახან შეიქმნა მმართველობის საკითხების 
გადასაჭრელად, როგორიცაა საქართველოს 
დამოუკიდებელ დირექტორთა ასოციაცია.

11. ROSC-ის ამ შეფასების მიზნებისათვის 
ჩატარებული კომპანიების გამოკითხვა აჩვენებს, 
რომ კორპორაციული მართვის ცნობადობა 
და მნიშვნელობის აღქმა გაიზარდა ბოლო 
15 წლის განმავლობაში. ყველა ბანკმა და 
ემიტენტმა აღნიშნა, რომ კორპორაციული მართვის 
კონცეფცია მათ კომპანიებში „კარგად იყო 
გაცნობიერებული“. ეს პროგრესის კარგი ნიშანია. 
ამავდროულად, კომპანიების უმეტესობა, როგორც 
ჩანს, იცავს არსებულ კანონს, მაგრამ არ ცდილობს 
გასცდეს საბაზისო პრაქტიკას. დამატებითი 
სტიმულების არსებობა შეიძლება სასარგებლო 
იყოს კორპორაციული მართვის კარგი პრაქტიკის 
დანერგვის გასაფართოებლად. 

აქციონერთა უფლებები 
12. აქციონერთა უფლებები და მცირე 
აქციონერთა დაცვა საქართველოში შედარებით 
ძლიერია. ახლახან განახლებული კანონი 
„მეწარმეთა შესახებ“ უზრუნველყოფს OECD-ის 
პრინციპების ძირითად დაცვას, მათ შორის ისეთ 
საკითხებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა 
აქციონერთა რეგისტრაცია და აქციების გადაცემა, 
საბჭოს წევრების დანიშვნა, აქციონერთა 
სხდომებზე დასწრება, დივიდენდების მიღება, 
კომპანიის ძირითად დოკუმენტებში ცვლილებების 
შეტანა, კაპიტალის ზრდა და განსაკუთრებული 
გარიგებების დამტკიცება. საქართველოში 
აქციების ემიტენტების მცირე რაოდენობისა და 
საქართველოს საფონდო ბირჟაზე თავისუფალ 
ბრუნვაში არსებული აქციების მცირე რაოდენობის 
გათვალისწინებით ზოგიერთი წესი პრაქტიკაში არ 
ყოფილა გამოყენებული.

13. გარიგებები დაკავშირებულ მხარეებთან 
საქართველოში აქციონერთა უფლებებთან 
მიმართებით კვლავ პრობლემად რჩება, 
როგორც განვითარებადი ბაზრების მქონე 
ქვეყნების უმრავლესობაში. საქართველო 
მიჰყვება საერთაშორისო მიდგომას დაკავშირებულ 
მხარეებთან გარიგებების განხილვის და 
დამტკიცების შესახებ და წესები ამ მიმართულებით 

მკაფიო და შედარებით მტკიცეა. კანონი 
„მეწარმეთა შესახებ“ ცალსახად მოითხოვს 
დაკავშირებულ მხარეებთან გარიგებების 
მონიტორინგს, მართვას და დამტკიცებას 
სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ. ეს ნიშნავს, რომ 
ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა, რომელიც 
არ ამჟღავნებს თავის ინტერესს გარიგებაში, 
კომპანიას უნდა აუნაზღაუროს ზიანი, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც ინტერესთა კონფლიქტის 
არარსებობის შემთხვევაში გარიგება არსებითად 
იგივე პირობებით იქნებოდა დადებული. 
დაინტერესებულ პირებს არ აქვთ უფლება ხმა 
მისცენ საბჭოს შესაბამის გადაწყვეტილებებს. 
ეროვნული ბანკი ასევე არეგულირებს 
დაკავშირებულ მხარეებთან გარიგებების 
დამტკიცებას ბანკებისა და ემიტენტებისთვის. 
თუმცა, დებულებები დაკავშირებულ მხარეებთან 
გარიგებების საბჭოს მიერ დამტკიცების 
შესახებ შედარებით ახალია და ნაკლებად არის 
დამკვიდრებული პრაქტიკაში.

14. აქციონერთა უფლებების დაცვის მექანიზმი 
სასამართლოს მეშვეობით ძლიერია და 
მისი გამოყენება ნებისმიერ აქციონერს 
შეუძლია. აქციონერებს აქვთ აქციონერთა 
კრების მოწვევის, მათი უფლებების დარღვევის 
შემთხვევაში კომპანიის დატოვების, აქციონერთა 
გადაწყვეტილებების გასაუქმებლად და 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების წინააღმდეგ 
სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება. იყო 
რამდენიმე სასამართლო საქმე, როდესაც 
აქციონერებს დროულად არ ეცნობათ 
აქციონერთა კრების შესახებ და აქციონერთა 
მოთხოვნით სასამართლომ აქციონერთა კრების 
გადაწყვეტილება გააუქმა. პრაქტიკოსი იურისტები, 
როგორც ჩანს, ამჯობინებენ სასამართლოსთვის 
მიმართვას საკითხის მარეგულირებელი 
ორგანოების მეშვეობით გადაწყვეტის ნაცვლად. 
სასამართლო ჩვეულებრივ აქციონერების 
სასარგებლოდ იღებს გადაწყვეტილებას.

15. აქციონერთა უფლებებისადმი მუდმივი 
ყურადღება აუცილებელია ამ სფეროს შემდგომი 
გაუმჯობესებისთვის. სხვა ქვეყნების მსგავსად, 
როგორც ცნობილია, სამეთვალყურეო საბჭოებს 
ყოველთვის არ შეუძლიათ ობიექტურობის 
შენარჩუნება მაკონტროლებელი აქციონერების 
ზეწოლის ფონზე, განსაკუთრებით კომპლექსური ან 
ისეთი ტრანზაქციებისთვის, რომლებისთვისაც არ 
არსებობს მარტივი საფუძველი საბაზრო პრინციპით 
განხორციელებულ გარიგებებთან შესადარებლად. 



11რეზიუმე

 7  იხ. აქ: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22971 
 8  საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებად კანონი განსაზღვრავს ემიტენტებს, ბანკებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, 
სადაზღვევო კომპანიებს, არასახელმწიფო საპენსიო ფონდებს, საინვესტიციო ფონდებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს 
და მსხვილ და საშუალო სახელმწიფო საწარმოებს. ეს მოთხოვნები ძირითადად შესაბამისობაშია ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 
2013 წლის 26 ივნისის დირექტივასთან (EU Directive 2013/34/EU) „წლიური ფინანსური ანგარიშგებების, კონსოლიდირებული ფინანსური 
ანგარიშგებების და გარკვეული ტიპის კომპანიების დაკავშირებული ანგარიშების შესახებ”.
 9  სდპ-ები, 1-ლი და მე-2 კატეგორიის საწარმოები „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მიხედვით 

ინფორმაციის 
გამჟღავნება და 
გამჭვირვალობა 
16. ფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების 
ხარისხი და დროულობა ბოლო რამდენიმე 
წლის განმავლობაში გაუმჯობესდა. ეს 
შეიძლება განპირობებული იყოს „ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
კანონის, აღრიცხვის და აუდიტის საერთაშორისო 
სტანდარტების მიღებით და SARAS-ის და 
ეროვნული ბანკის მხრიდან მონიტორინგის 
ფუნქციების გაძლიერებით.

17. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების 
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
(SARAS) დაარსებით შეიქმნა ფინანსური 
ანგარიშგების სტანდარტების სათანადო 
მონიტორინგის და აღსრულების და აუდიტორული 
პროფესიის ზედამხედველობის შესაძლებლობა, 
2015 წლის ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
აუდიტის ROSC-ის შეფასებით განსაზღვრული 
რეკომენდაციების შესაბამისად.7 სამსახური 
აკონტროლებს ფინანსური ანგარიშგების და 
ინფორმაციის გამჟღავნების პრაქტიკას, ამოწმებს 
ფინანსური ანგარიშგების შესაბამისობას კანონის 
მოთხოვნებთან შერჩევით საფუძველზე და ხელს 
უწყობს დამოუკიდებელი აუდიტის ხარისხის 
გაუმჯობესებას. სამსახურს აქვს უფლებამოსილება 
და რესურსები თავისი მანდატის შესასრულებლად. 
ბაზრის მონაწილეების აზრით, სამსახურს აქვს 
კარგი რეპუტაცია და მიიჩნევა დამოუკიდებლად 
აუდიტორული პროფესიის წარმომადგენლების 
მიერ.

18. კანონმა „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
საზოგადოებრივი დაინტერესების მქონე 
პირებისთვის (სდპ) განსაზღვრა ფინანსური 
ანგარიშგების, გამჟღავნებისა და აუდიტის უფრო 
მკაცრი და დახვეწილი მოთხოვნები.8 სდპ-ები და 

მსხვილი იურიდიული პირები კანონის თანახმად 
ვალდებულნი არიან თავიანთი ფინანსური 
ანგარიშგებები ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ 
გამოცემული ფასს-ის შესაბამისად მოამზადონ. ეს 
მოთხოვნები კანონის განსაზღვრების შესაბამისად 
ვრცელდება ყველა სდპ -სა და მსხვილ სუბიექტზე. 
სხვებს მოეთხოვებათ მცირე და საშუალო ზომის 
სუბიექტებისთვის ბასსს-ის მიერ შემუშავებული 
ფასს-ის გამოყენება, ან არჩევის შემთხვევაში 
სრული ფასს-ის გამოყენება. კანონის დანერგვის 
შედეგად, ქართული საწარმოების 15 პროცენტი 
თავის ფინანსურ ანგარიშგებას ამჟამად ფასს-ის 
გამოყენებით ამზადებს, ხოლო კომპანიების 85 
პროცენტი იყენებს მცირე და საშუალო ბიზნესის 
ფასს-ს. მთლიანობაში, კანონის პირობებში 
გააუმჯობესდა კომპანიების ფინანსური 
ანგარიშგებების ხარისხის და დროულობის 
მნიშვნელობის აღქმა. 

19. სდპ-ებს ასევე მოეთხოვებათ თავიანთი 
ანგარიშების აუდიტორული შემოწმება 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 
აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები 
ვალდებულნი არიან შეასრულონ აუდიტის და 
მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო 
საბჭოს (IAASB) მიერ შემუშავებული აუდიტის 
საერთაშორისო სტანდარტები (ISA). გარე 
აუდიტორებს ირჩევს და ათავისუფლებს 
აქციონერთა საერთო კრება, საბჭოს აუდიტის 
კომიტეტების რეკომენდაციების საფუძველზე.

20. არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების 
მოთხოვნები წარმოდგენილია კანონში 
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და 
აუდიტის შესახებ“ და სექტორის რეგულაციებში. 
კანონი სდპ -ებს, ისევე როგორც მსხვილ და 
საშუალო ზომის კომპანიებს9 ავალდებულებს, 
მოამზადონ და გამოაქვეყნონ მმართველობის 
ანგარიშები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
კომპანიის საქმიანობის აღწერას. ცალკეულ 
კომპანიებს ასევე მოეთხოვებათ კორპორაციული 
მართვის ანგარიშგების და არაფინანსური 
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ანგარიშგების შეტანა მმართველობის ანგარიშში. 
კორპორაციული მართვის ანგარიშის მომზადება 
მოეთხოვებათ საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ 
დაშვებულ კომპანიებს და ის უნდა შეიცავდეს 
ანგარიშგებას კორპორაციული მართვის კოდექსთან 
შესაბამისობის შესახებ და შიდა კონტროლისა 
და რისკის მართვის სისტემების, აქციონერთა 
და აქციონერთა საერთო კრების უფლებების 
მიმოხილვას. არაფინანსური ანგარიშგების 
წარდგენა მოეთხოვებათ მსხვილ სდპ -ებს 
რომლებსაც 500-ზე მეტი თანამშრომელი ჰყავთ და 
ის უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას „გარემოსდაცვით, 
სოციალურ, დასაქმების, ადამიანის უფლებებისა 
და კორუფციის საკითხებზე“, სუბიექტის 
ბიზნესმოდელის მოკლე მიმოხილვას, რისკების 
და საქმიანობის ძირითადი ინდიკატორების 
განხილვას.

21. გარემოსდაცვითი, სოციალური და 
მმართველობის ანგარიშგების და გამჟღავნების 
პრინციპები პირველად მიღებულ იქნა ეროვნული 
ბანკის მიერ 2020 წელს. პრინციპები ვრცელდება 
კომერციულ ბანკებზე, მაგრამ ასევე ხელს უწყობს 
სხვა საფინანსო ინსტიტუტებსა და ემიტენტებს 
გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი 
ინფორმაციის გამჟღავნებაში და ამ მიზნით 
შესაბამისი პრინციპების გამოყენებაში. პირველი 
გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი 
ანგარიშები კომერციულმა ბანკებმა 202110 წელს 
გამოაქვეყნეს და ამ მიმართულებით მუშაობა ისევ 
მიმდინარეობს.

22. თუმცა, არსებობს გარკვეული მოთხოვნები 
ემიტენტების მიერ არაფინანსური ინფორმაციის 
გამჟღავნებასთან დაკავშირებით, რომლებიც 
განმარტებულ და ჰარმონიზებულ უნდა 
იქნეს კანონთან „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“. როგორც 
ჩანს, არ არსებობს რაიმე კონკრეტული 
სამართლებრივი მოთხოვნები სდპ-ებისთვის, რომ 
საჯაროდ გაამჟღავნონ კომპანიის დოკუმენტები, 
მაგალითად როგორიცაა კომპანიის წესდება. 
მფლობელობის გამჟღავნებასთან დაკავშირებული 
მოთხოვნები შეიძლება გაუმჯობესდეს; როგორც 
ჩანს, არ არის მოთხოვნილი ჯგუფის სტრუქტურების, 
პირამიდის სტრუქტურების, ჯვარედინი აქციების ან 
აქციონერთა ხელშეკრულებების გამჟღავნება.

23. სამსახურის ანგარიშგების პლატფორმა 
ასრულებს როგორც კომპანიების მიერ 
წარდგენილი ანგარიშგებების შეგროვებისა და 
ანალიზის, ასევე ამ ინფორმაციის გასაჯაროების 
სისტემის როლს.11 „ონლაინ“ პლატფორმა არის 
ყველა ქართული კომპანიის მიერ მომზადებული 
და წარდგენილი ფინანსური და არაფინანსური 
ინფორმაციის ყოვლისმომცველი საცავი. 
ემიტენტებს შეუძლიათ თავიანთი წლიური და 
ნახევარწლიური ანგარიშების წარდგენა ეროვნული 
ბანკისთვის იმავე პორტალის გამოყენებით. 
აუდირებული წლიური ფინანსური ანგარიშგებები 
წლიური ანგარიშების და მმართველობის 
ანგარიშების ჩათვლით, უნდა გავრცელდეს 
ფინანსური წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 
ოთხი თვის ვადაში. ინფორმაციის გამჭვირვალობის 
წესები ემიტენტებს ავალდებულებს ინფორმაციის 
წარდგენას ეროვნულ ბანკში და საქართველოს 
საფონდო ბირჟაზე. ემიტენტებისა და ბანკების 
„პილარ“ 3-ის ანგარიშგებები წარედგინება 
ეროვნულ ბანკს და ქვეყნდება სებ-ის ვებგვერდზე. 
გარკვეული ინფორმაცია ასევე უნდა განთავსდეს 
თითოეული კომპანიის ვებგვერდზეც.

სამეთვალყურეო საბჭოს 
პრაქტიკა და კომპანიის 
ზედამხედველობა
24. განახლებული კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ 
განსაზღვრავს სამეთვალყურეო საბჭოს 
ძირითად მოთხოვნებს, რომლებსაც ავსებს 
კორპორაციული მართვის სამი კოდექსი. 
საქართველოს სააქციო საზოგადოებებისთვის 
(სს) აქვს საბჭოს ორსაფეხურიანი სისტემა, 
რომელიც მოიცავს სამეთვალყურეო საბჭოს და 
დირექტორთა საბჭოს. კანონი განსაზღვრავს 
საბჭოს წევრების მოვალეობებს, როგორებიცაა 
ზრუნვის მოვალეობა და ერთგულების მოვალეობა, 
და მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული 
კანონის წინა ვერსიასთან შედარებით. შეფასებამ 
გამოავლინა, რომ პრაქტიკაში, დამკვირვებლების 
აზრით, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 
უმრავლესობა კომპანიის ინტერესებიდან 

 10  ESG ანგარიშები ხელმისაწვდომია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე:  
https://nbg.gov.ge/en/financial-stability/esg-reporting-and-disclosure
 11  იხ. ვებგვერდი: www.reportal.ge
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გამომდინარე მოქმედებს. სარჩელებისა და 
საჩივრების უმეტესობა ეხება აღმასრულებელთა და 
არა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ქმედებებს. 
კანონი მკაფიოდ არ განსაზღვრავს აქციონერების 
ინტერესებში მოქმედების მკაფიო მოვალეობებს. 

25. ახალი კოდექსებით დაიხვეწა 
სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის 
რეგულირება. ემიტენტებისთვის განკუთვნილი 
კორპორაციული მართვის კოდექსი ემიტენტის 
სამეთვალყურეო საბჭოებს მოუწოდებს ჰყავდეთ 
სულ მცირე ხუთი წევრი, რომელთაგან ერთი 
მესამედი (ან მინიმუმ ორი) დამოუკიდებელი უნდა 
იყოს. კომერციული ბანკების კორპორაციული 
მართვის კოდექსს აქვს მსგავსი (სავალდებულო) 
მოთხოვნები ბანკებისთვის და ასევე დამატებით 
გენდერული მრავალფეროვნების მოთხოვნა. 
პრაქტიკაში, ბანკების საბჭოები ლიდერობენ 
დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, მაშინ როცა 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების პროფილი და 
კომპეტენციები მნიშვნელოვნად განსხვავებულია 
კომპანიის ან ბანკის სიდიდის მიხედვით. 
მიუხედავად იმისა, რომ უმსხვილეს და უფრო 
განვითარებულ კომპანიებს შეუძლიათ ყველაზე 
კვალიფიციური და გამოცდილი სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრების მოზიდვა, შედარებით უფრო 
შეზღუდული რესურსების მქონე სუბიექტები 
ცდილობენ გაუმკლავდნენ პრობლემებს საბჭოს 
წევრების პროფესიონალიზმთან და მათ 
მიერ ზრუნვის მოვალეობის შესრულებასთან 
დაკავშირებით. 

26. ზოგადად, OECD-ის მოთხოვნების უმეტესი 
ნაწილი საბჭოს პასუხისმგებლობასთან 
დაკავშირებით გათვალისწინებულია 
კორპორაციული მართვის კოდექსებით, 
რომლებიც განსაზღვრავენ სამეთვალყურეო 
საბჭოს ძირითად პასუხისმგებლობებს ბანკებისა 
და ემიტენტებისთვის. კოდექსები სამეთვალყურეო 
საბჭოს ანიჭებს უფლებამოსილებას დანიშნოს 
და აკონტროლოს გენერალური დირექტორი 
(CEO), დაამტკიცოს კომპანიის სტრატეგია და 
ზედამხედველობა გაუწიოს კორპორაციულ მართვას. 
კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ სამეთვალყურეო 
საბჭოსგან ცალსახად მოითხოვს მონიტორინგს 
და დაკავშირებულ მხარეებთან გარიგებების 
დამტკიცებას. კოდექსები სამეთვალყურეო საბჭოს 
აკისრებს ანაზღაურების პოლიტიკის განსაზღვრის 
პასუხისმგებლობას; კომერციული ბანკების 
კორპორაციული მართვის კოდექსი შეიცავს 
დახვეწილ დებულებებს ანაზღაურების შესახებ. 

თუმცა, აღმასრულებელი პირების ანაზღაურების 
განსაზღვრის უფლებამოსილებას ახალი კანონი 
სამეთვალყურეო საბჭოსგან აქციონერთა კრებას 
გადასცემს. ამ უკანასკნელმა ცვლილებამ შესაძლოა 
შეამციროს დირექტორატის ანგარიშვალდებულება 
სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე. დღეისათვის 
კომპანიებს არ აქვთ ფორმალიზებული 
ანაზღაურების პოლიტიკა ან არ ახდენენ ამ 
პოლიტიკის გამჟღავნებას. ძალიან ცოტა ასახელებს 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ხელფასს ან მის 
კავშირს კომპანიის ეფექტიანობასთან.

27. სამეთვალყურეო საბჭოები დირექტორატთან 
ერთად პასუხისმგებელნი არიან რისკის მართვის 
ჩარჩოების შემუშავებასა და დამტკიცებაზე. მათ 
ასევე უნდა უზრუნველყონ შიდა აუდიტის ფუნქციის 
დამოუკიდებლობა და ეფექტურობა, რომელიც 
ანგარიშვალდებული უნდა იყოს სამეთვალყურეო 
საბჭოსა და მისი აუდიტის კომიტეტის წინაშე. 
საბჭოს დონის აუდიტის კომიტეტი პასუხისმგებელია 
შიდა და გარე აუდიტორების მონიტორინგსა და 
მათთან აქტიურ თანამშრომლობაზე და შიდა 
და გარე აუდიტორებს შორის ადეკვატურობის, 
დამოუკიდებლობისა და ეფექტური 
თანამშრომლობის უზრუნველყოფაზე. ROSC-ის 
კვლევა მიუთითებს, რომ პრაქტიკაში, კომპანიების 
უმეტესობას აქვს შიდა აუდიტის ფუნქცია, მაგრამ 
შედარებით ცოტა მათგანმა ჩამოაყალიბა მკაფიო 
ანგარიშგების ხაზები აუდიტის კომიტეტის წინაშე. 
ბანკები 100 პროცენტით ასრულებენ კანონის 
მოთხოვნას.

28. ბანკებმა და ემიტენტებმა უნდა შექმნან 
კომიტეტები სამეთვალყურეო საბჭოს დონეზე. 
ყველა სდპ -ს „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 
თანახმად მოეთხოვება აუდიტის კომიტეტის შექმნა. 
ემიტენტებისთვის განკუთვნილი კორპორაციული 
მართვის კოდექსი განსაზღვრავს უფრო დეტალურ 
მოთხოვნებს აუდიტის კომიტეტისთვის, მაგალითად 
როგორიცაა დამოუკიდებელი თავმჯდომარის 
არსებობა, და რეკომენდაციას იძლევა სხვა 
„სასურველ“ კომიტეტებთან დაკავშირებით, 
რისკების მართვის, ანაზღაურების, ნომინაციის 
და კორპორაციული მართვის კომიტეტების 
ჩათვლით. კომერციული ბანკების კორპორაციული 
მართვის კოდექსი მოითხოვს უმრავლესობისგან 
დამოუკიდებელ აუდიტის კომიტეტებს და რისკის 
კომიტეტებს. ანაზღაურების და კომერციული 
მართვის კომიტეტები სავალდებულოა სამი 
სისტემურად მნიშვნელოვანი ბანკისთვის და 
რეკომენდებულია დანარჩენებისთვის.
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29. სამეთვალყურეო საბჭოს შეფასების 
მოთხოვნები განსაზღვრულია კოდექსებით, 
მაგრამ განხორციელების ადრეულ ეტაპზეა. 
ემიტენტებისთვის განკუთვნილი კორპორაციული 
მართვის კოდექსი მოუწოდებს ემიტენტის 
სამეთვალყურეო საბჭოს ჩაატაროს ყოველწლიური 
შეფასება. კომერციული ბანკების კორპორაციული 
მართვის კოდექსი მოითხოვს გარე შემფასებლის 
მიერ შეფასებას ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ. 
ორივე ეს მოთხოვნა ახალია და განხორციელების 
პრაქტიკა შეზღუდულია. ასევე შეზღუდულია 
მოთხოვნები საბჭოს წევრების ტრენინგთან და 
ორიენტაციასთან დაკავშირებით. კორპორაციული 
მართვის სასწავლო პროგრამები საქართველოში 
იშვიათია და არ არსებობს ტრენინგის 
განმახორციელებელი პროვაიდერები.

30. იმის გამო, რომ ქართული კომპანიების 
უმეტესობა მკაცრად კონტროლდება მათი 
მფლობელების მიერ, შეიძლება მოხდეს 
სამეთვალყურეო საბჭოების გვერდის ავლით 
გადაწყვეტილებების მიღება უშუალოდ 
მაკონტროლებელ აქციონერ(ებ)სა და მენეჯმენტს 
შორის. შედეგად, ზოგიერთ კომპანიაში 
სამეთვალყურეო საბჭოები შესაძლოა არ იყოს 
მამოძრავებელი ძალა კორპორაციული სტრატეგიისა 
და სტრატეგიული საკითხების უკან. ეს არ არის 
უჩვეულო განვითარებადი ქვეყნებისთვის; 
ძლიერი სამეთვალყურეო საბჭოების 
კულტურის ჩამოყალიბება, რომელსაც შეუძლია 
გააკონტროლოს მნიშვნელოვანი კორპორაციული 
გადაწყვეტილებები კომპანიის საუკეთესო 
ინტერესებიდან გამომდინარე, მოითხოვს დროს, 
მოთმინებას და მარეგულირებელ წახალისებას. 

31. ROSC-ის კვლევამ უზრუნველყო 
საქართველოში სამეთვალყურეო საბჭოს 
პრაქტიკის კარგი ასახვა, რაც ადასტურებს 
დასკვნას, რომ ასეთი პრაქტიკა კარგად 
არის დამკვიდრებული ბანკებისთვის და 
განვითარების ადრეულ ეტაპებზეა სახელმწიფო 
კომპანიებისთვის, ხოლო ემიტენტებისთვის 
სურათი უფრო შერეულია:

  ყველა ბანკმა და ემიტენტმა აღნიშნა, რომ 
ჰქონდა სამეთვალყურეო საბჭო, ხოლო 
გამოკითხული ცამეტი სახელმწიფო საწარმოდან 
ხუთმა განაცხადა, რომ სამეთვალყურეო საბჭო 
არ ჰქონდა.

  გამოკითხული კომპანიების საბჭოების საშუალო 
სიდიდე განისაზღვრა 5.1 წევრით და საბჭოს 
სიდიდე შედარებით თანმიმდევრული იყო 
სხვადასხვა ტიპის კომპანიებში.

  სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი 
წევრების არსებობა აღინიშნა ყველა ბანკის 
და ემიტენტის მიერ, მაგრამ რვა სახელმწიფო 
საწარმოდან მხოლოდ სამმა (სადაც 
წარმოდგენილი იყო სამეთვალყურეო საბჭო) 
აღნიშნა საბჭოს დამოუკიდებელი წევრების 
არსებობა. ორმა ემიტენტმა, ერთმა ბანკმა და 
ერთმა სახელმწიფო საწარმომ მიუთითა 100 
პროცენტით დამოუკიდებელი საბჭოს არსებობის 
შესახებ.

  საბჭოს მქონე თექვსმეტმა გამოკითხულმა 
კომპანიამ (რესპოდენტთა 43 პროცენტი) აღნიშნა 
რომ არ ჰყავს ქალი დირექტორი.

  თხუთმეტივე ბანკის მიერ შექმნილია საბჭოში 
აუდიტისა და რისკის კომიტეტები. სისტემურად 
მნიშვნელოვანმა ბანკებმა ასევე შექმნეს 
ანაზღაურებისა და კორპორაციული მართვის 
კომიტეტები. ემიტენტთა დაახლოებით 77 
პროცენტმა განაცხადა, რომ ჰყავდა აუდიტის 
კომიტეტი.

  კორპორაციული მართვის სამივე კოდექსით 
განსაზღვრული ეთიკის კოდექსი მიღებული იქნა 
ყველა ბანკის, ემიტენტების 64 პროცენტისა და 
გამოკითხული სახელმწიფოების ნახევრის მიერ.

სახელმწიფო 
საწარმოების მართვა
32. საქართველოს სახელმწიფო საწარმოები 
მოქმედებენ ეკონომიკურად მნიშვნელოვან 
სექტორებში, როგორებიცაა ენერგეტიკა, 
ტრანსპორტი, მრეწველობა და მშენებლობა, 
და მოქალაქეებს აწვდიან მნიშვნელოვან 
საჯარო მომსახურებას. 2020 წელს სახელმწიფო 
საწარმოების პორტფელი მოიცავდა 352 
სუბიექტს, რომელთაგან 179 ცენტრალური 
ხელისუფლების საკუთრებაში იყო. სახელმწიფო 
საწარმოებში დასაქმებულია დაახლოებით 
60,000 თანამშრომელი, რაც ოფიციალური 
დასაქმების დაახლოებით 5 პროცენტია და უფრო 
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დაბალია, ვიდრე რეგიონის მსგავსი ქვეყნების 
მაჩვენებელი.12 ბევრი სახელმწიფო საწარმო 
ცუდად მუშაობს, რაც იწვევს შეშფოთებას როგორც 
მომსახურების მიწოდების ისე ფისკალური რისკების 
თვალსაზრისით. სახელმწიფო საწარმოები ჯერ არ 
იყენებენ კორპორაციული მართვის თანამედროვე 
პრაქტიკას და ამ ტენდენციის ცვლილება მხოლოდ 
2021 წელს დაიწყო.

33. სახელმწიფო საწარმოები რამდენიმე 
სახელმწიფო უწყების საკუთრებაში და 
დაქვემდებარებაშია, რაც ართულებს 
ზედამხედველობას, ამცირებს სახელმწიფოს 
საწარმოს საჯარო ანგარიშვალდებულებას და 
ქმნის ინტერესთა კონფლიქტს მთავრობის 
საკუთრებასა და პოლიტიკის შემუშავების 
ფუნქციებს შორის. ამჟამად, შემდეგ უწყებებს 
ეკისრებათ სახელმწიფო ქონების ფლობის და 
ფინანსური ზედამხედველობის ფუნქციები: 
(i) ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 
(ზედამხედველობას უწევს 96 საწარმოს); 
(ii) გარესაბიუჯეტო საპარტნიორო ფონდი 
(ზედამხედველობას უწევს 31 საწარმოს); 
(iii) ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო (უშუალო ზედამხედველობას უწევს 
25 საწარმოს) და (iv) რამდენიმე დარგობრივი 
სამინისტრო (ერთობლივად ზედამხედველობას 
უწევს 19 საწარმოს). ყველა ეს უწყება ახორციელებს 
სახელმწიფოს საკუთრების ფუნქციას სახელმწიფო 
საწარმოების პორტფელთან მიმართებით, რაც 
იმას ნიშნავს, რომ ისინი იღებენ ძირითად 
გადაწყვეტილებებს როგორც სტრატეგიულ, 
ასევე ოპერაციულ დონეზე. ხშირ შემთხვევაში, 
მიუხედავად ერთი ორგანოს მიმართ ფორმალური 
დაქვემდებარებისა (მაგ., სახელმწიფო ქონების 
ეროვნული სააგენტოს მიმართ), გადაწყვეტილების 
მიღების რეალური უფლებამოსილება ეკუთვნის 
სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოს ან დარგობრივ 
სამინისტროს. ასეთი შეთანხმებები ასახავს 
ინტერესთა თანდაყოლილ კონფლიქტს 
სახელმწიფოს პოლიტიკის შემუშავებასა 
და სააქციო ფუნქციებს შორის, რომლებიც 
განცალკევებული უნდა იყოს სახელმწიფო 
საწარმოების კორპორაციული მართვის პრაქტიკის 
თანახმად.13 

34. ბევრი სამართლებრივი დებულება 
კერძო კომპანიების შესახებ სახელმწიფო 
საწარმოებზეც ვრცელდება. სახელმწიფო 
საწარმოები საქართველოში ფუნქციონირებენ 
როგორც სააქციო საზოგადოებები „მეწარმეთა 
შესახებ“ კანონის თანახმად ან როგორც 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიები 
(შპს). 2016 წლიდან სახელმწიფო საწარმოები 
უნდა ასრულებდნენ „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონის 
მოთხოვნებს, ფასს-ის შესაბამისად ანგარიშგების 
განხორციელებით და წლიური აუდიტის 
ჩატარებით. კანონი სდპ-ებად კლასიფიცირებული 
სახელმწიფო საწარმოებისგან ასევე მოითხოვს 
საბჭოს დონეზე აუდიტის კომიტეტის შექმნას, 
სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის შემთხვევაში. 
სდპ-ებს ასევე მოეთხოვებათ ჰყავდეთ საბჭოს 
ერთი დამოუკიდებელი წევრი მაინც და მინიმუმ 
ერთი წევრი, რომელიც კომპეტენტური იქნება 
ბუღალტრული აღრიცხვის და/ან აუდიტის 
სფეროში. თუმცა, არ არსებობს კონკრეტული 
სამართლებრივი ან პოლიტიკის ჩარჩო სახელმწიფო 
საწარმოების მფლობელობასთან დაკავშირებით. 
არ არსებობს კანონი სახელმწიფო საწარმოების 
ან მფლობელობის პოლიტიკის შესახებ, რომელიც 
აღწერს საკუთრების დასაბუთებას, ან თუ 
როგორ ახორციელებს მთავრობა სახელმწიფო 
საწარმოების ზედამხედველობას. 

35. სახელმწიფო საწარმოების მიმდინარე 
კორპორაციული მართვის პრაქტიკა 
არასაკმარისია. სამეთვალყურეო საბჭოების 
არსებობა არჩევითად რჩება და სახელმწიფო 
საწარმოების უმეტესობას ისინი არ შეუქმნია. 
მაგალითად, სახელმწიფო ქონების ეროვნული 
სააგენტოს მანდატის ქვეშ მყოფი 96 საწარმოდან 
მხოლოდ თორმეტსაქვს სამეთვალყურეო საბჭო, 
რომლებიც ძირითადად დაკომპლექტებულია 
სახელმწიფო მოხელეებისგან, მათი კვალიფიკაციის 
ან გამოცდილების გათვალისწინებით. არ არსებობს 
ერთიანი მიდგომა სახელმწიფო საწარმოების 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების, ან სახელმწიფო 
საწარმოების აღმასრულებელი მენეჯმენტის 
შერჩევის, დანიშვნისა და შეფასების მიმართ. 
სახელმწიფო საწარმოებისთვის, რომლებიც 
მონაწილეობდნენ ROSC კვლევაში და განაცხადეს, 
რომ ჰქონდათ სამეთვალყურეო საბჭო, საშუალო 

 12  Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Europe and Central Asia: A Survey. World Bank (2020). 
 13  იხ. შემდეგი პუბლიკაციები: OECD Guidelines for Corporate Governance of SOEs (revised edition, 2015), Corporate Governance of State-
Owned Enterprises, a Toolkit, World Bank Group (2014), and integrated State-Owned Enterprises Framework (iSOEF), World Bank (2019).
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სიდიდის საბჭო წარმოდგენილი იყო დაახლოებით 
ხუთი წევრით. სამმა სახელმწიფო საწარმომ 
აღნიშნა საბჭოში დამოუკიდებელი წევრების 
არსებობა. ეთიკის კოდექსი გამოკითხული 
სახელმწიფო საწარმოების დაახლოებით ნახევარმა 
მიიღო.

36. კორპორაციული მართვის ახალ კოდექსს 
სახელმწიფო საწარმოებისთვის შემოაქვს კარგი 
კორპორაციული მართვის ბევრი ელემენტი, 
მაგრამ მისი განხორციელება ჯერ კიდევ არ არის 
დაწყებული. კორპორაციული მართვა სახელმწიფო 
საწარმოებში თავდაპირველად მხოლოდ ყველაზე 
დიდ სახელმწიფო საწარმოებს შეეხება, თუმცა 
შესაბამისი სახელმწიფო საწარმოების სია ჯერ 
კიდევ განსასაზღვრია და დასამტკიცებელი 
მთავრობის მიერ. კორპორაციული მართვის 
კოდექსი სახელმწიფო საწარმოებისთვის ასევე 
ადგენს სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობის 
მონიტორინგის ახალ სისტემას, რომელსაც 
ხელმძღვანელობს ფინანსთა სამინისტრო, თუმცა, 
ინსტიტუციური ჩარჩო ჯერ არ არის შექმნილი მის 
მხარდასაჭერად.

37. 2019 წელს საქართველოს პარლამენტმა 
ჩაატარა თემატური მოკვლევა სახელმწიფო 
საწარმოების ეფექტურობისა და 
კორპორაციული მართვის შესახებ და გამოთქვა 
შეშფოთება სახელმწიფო საწარმოების 
არადამაკმაყოფილებელი საქმიანობის და 
მმართველობის გაუმჭვირვალე პრაქტიკის 
გამო. ამ მოკვლევის მიგნებების და დასკვნების 
შემდეგ, 2021 წლის აპრილში შეიქმნა მაღალი 
დონის სახელმწიფო საწარმოების რეფორმების 
შიდასამთავრობო საბჭო, რომელსაც დაევალა 
სახელმწიფო საწარმოების რეფორმის სტრატეგიის 
შემუშავება, აღნიშნული საწარმოების სახელმწიფო 
მფლობელობის გაგრძელების დასაბუთება და 
სახელმწიფო საწარმოებს და სახელმწიფოს, 
როგორც მათ აქციონერს შორის ურთიერთობის 
ფორმალიზება. 2021 წლის ნოემბერში ფინანსთა 
სამინისტრომ გამოაქვეყნა სახელმწიფო 
საწარმოების რეფორმის სტრატეგიის პროექტი, 
რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო 
საწარმოების ახალ „ჩარჩო კანონს“ და 
სახელმწიფო საწარმოების საკუთრების ფუნქციის 

ცენტრალიზაციას ფინანსთა სამინისტროში. 
სახელმწიფო საწარმოების ეს სტრატეგია ჯერ კიდევ 
არ არის დამტკიცებული მთავრობის მიერ.

38. სასწრაფოდ საჭიროა დამატებითი პროგრესი 
სახელმწიფო საწარმოების კანონმდებლობასთან 
და რეფორმების განხორციელებასთან 
დაკავშირებით. არადამაკმაყოფილებლად 
ფუნქციონირებადი და არაეფექტურად მართვადი 
სახელმწიფო საწარმოები ფიტავენ ბიუჯეტის 
შეზღუდულ რესურსებს, ახორციელებენ 
არაოპტიმალურ კაპიტალურ ინვესტიციებს 
და ქმნიან მაღალ პირობით ფისკალურ 
ვალდებულებებს. საქართველოს სახელმწიფო 
საწარმოების სუსტი ფინანსური მაჩვენებლები 
ნაწილობრივ განპირობებულია საკუთრების და 
მმართველობის ჩარჩოთი. საერთაშორისო კარგი 
პრაქტიკის ბევრი ძირითადი ელემენტი ჯერ 
კიდევ არ არსებობს, მათ შორის სახელმწიფო 
საწარმოების მკაფიო სტრატეგია, ცენტრალიზებული 
მფლობელობის ფუნქცია და კარგი კორპორაციული 
მართვის პრაქტიკის განხორციელება. პროგრესი 
დღემდე დანაწევრებული და ნელი იყო.

პოლიტიკასთან 
დაკავშირებული 
რეკომენდაციები
39. ROSC-ის ანგარიშით შემოთავაზებულია 
რეკომენდაციები სამეწარმეო პრაქტიკის 
მუდმივი გაუმჯობესების წახალისებისთვის. 
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში კორპორაციული 
მართვის ჩარჩოს არსებითი ცვლილებების შემდეგ, 
აქცენტი ახლა უნდა გაკეთდეს ახალი ჩარჩოების 
დანერგვაზე და კომპანიების, უპირველეს ყოვლისა, 
ემიტენტებისა და სახელმწიფო საწარმოების 
დახმარებაზე ახალი პრაქტიკის მიღებაში. 
ღონისძიებები უნდა მოიცავდეს სამეთვალყურეო 
საბჭოს არსებული და პოტენციური წევრების 
პროფესიული დონისა და შესაძლებლობების 
ამაღლებას და იმ ინსტიტუტების შესაძლებლობების 
გაზრდას, რომლებიც პასუხისმგებელნი 
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არიან იმპლემენტაციის ზედამხედველობაზე. 
რეკომენდაციების წარმატებით განხორციელებით 
სარგებელს მიიღებს საქართველოს მთელი 
ბიზნესსაზოგადოება.

40. ანგარიშის ძირითადი რეკომენდაცია 
შეჯამებულია თითოეულ თავში და დეტალურადაა 
წარმოდგენილი 1-ლ დანართში პრიორიტეტების 
მიხედვით. არსებობს მაღალი დონის სამი 
რეკომენდაცია:

  კორპორაციული მართვის რეფორმის 
უმაღლესი პრიორიტეტია რეფორმების 
დასრულება სახელმწიფო საწარმოების 
მფლობელობისა და მმართველობის 
გასაძლიერებლად. მთავრობამ წამოიწყო 
მნიშვნელოვანი ინიციატივები სახელმწიფო 
საწარმოების მმართველობის რეფორმაში, 
კერძოდ, სახელმწიფო საწარმოების სტრატეგიის 
შემუშავება, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო 
საწარმოების მფლობელობის დასაბუთებას 
და კორპორაციული მართვის ჩარჩოს. ეს 
უნდა დასრულდეს სახელმწიფო საწარმოების 
სტრატეგიის ოფიციალური დამტკიცებით 
და მხარდაჭერილ იქნეს სახელმწიფო 
საწარმოების შესახებ ახალი ჩარჩო კანონის 
მიღებით და მისი სრული განხორციელებით. 
მთავრობამ უნდა განიხილოს ღონისძიებები 
საკუთრების ფუნქციის ცენტრალიზებისთვის, 
შესაბამისი სუბიექტისთვის მფლობელობის 
მანდატის მინიჭებით და თავისი ფუნქციების 
შესასრულებლად საჭირო ფინანსური და 
ადამიანური რესურსების გამოყოფით.

  ახალი საკანონმდებლო და მარეგულირებელი 
ჩარჩოს მხარდასაჭერად შესაძლებლობების 
განვითარება. მთავრობამ მნიშვნელოვანი 
ნაბიჯები გადადგა კორპორაციული მართვის 
ყოვლისმომცველი სამართლებრივი და 

მარეგულირებელი ჩარჩოს დასანერგად; 
მომდევნო ნაბიჯია საჭიროებისამებრ შესაბამის 
კომპანიებში (წესების შესასრულებლად) 
და მარეგულირებელ ორგანოებში (წესების 
აღსრულების მიზნით) შესაძლებლობების 
განვითარება. გასათვალისწინებელია ტრენინგის 
და გაცვლითი პროგრამები, ფორმალიზებული 
საორიენტაციო პროგრამები და უწყვეტი 
სწავლის შესაძლებლობები, რომ ქართველ 
სპეციალისტებს მიეცეთ თავიანთი პროფესიული 
ცოდნის და გამოცდილების გაფართოების და 
საბჭოს საქმიანობაში ღირებული წვლილის 
შეტანის შესაძლებლობა. 

  კორპორაციული მართვის სამართლებრივი 
და მარეგულირებელი ჩარჩოს განახლება 
კერძო სექტორის კომპანიებისთვის 
საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. 
კანონში განხორციელებული მნიშვნელოვანი 
ცვლილებებისა და კოდექსის შემოღების 
გათვალისწინებით, მოკლევადიან პერიოდში 
არ არის რეკომენდებული სამართლებრივი 
და მარეგულირებელი ჩარჩოს განახლება. 
მომავლისთვის, როდესაც ჩარჩოს ელემენტების 
გადახედვა განხორციელდება, ROSC-ით 
შემოთავაზებულია წინადადებები არსებული 
წესების ჰარმონიზაციისა და საერთაშორისო 
კარგ პრაქტიკასთან მათი დაახლოების მიზნით.
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ROSC-ის ინიციატივის მიზანია იმ სისუსტეების გამოვლენა, რომლებმაც 
შეიძლება განაპირობონ ქვეყნის ეკონომიკური და ფინანსური დაუცველობა. 
კორპორაციული მართვის ამ ROSC შეფასების კონკრეტული მიზნებია: (i) 
საქართველოს სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს, პრაქტიკის და 
აღსრულების მექანიზმების შედარება G20/OECD-ის კორპორაციული მართვის 
პრინციპებთან (OECD-ის პრინციპები), რომლებიც კარგი კორპორაციული 
მართვის საერთაშორისო სტანდარტებია; და (ii) რეკომენდაციების სერიის 
მომზადება პოტენციური ხარვეზების შესამცირებლად ან აღმოსაფხვრელად. 

G20/OECD-ის პრინციპები ფოკუსირებულია ემიტენტების მართვაზე (საბირჟო 
ლისტინგში შემავალი და საჯარო კომპანიები).14 თუმცა, საქართველოში 
ამ სექტორის მცირე სიდიდის გამო, ეს ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს 
სდპ-ების უფრო ფართო სამყაროს საკანონმდებლო და მარეგულირებელ 
ჩარჩოსა და კორპორაციული მართვის პრაქტიკაზე. ეს კონცეფცია კარგად 
არის განვითარებული ქართულ კანონმდებლობაში და მოიცავს რეგულირებად 
საფინანსო ინსტიტუტებსა და სახელმწიფო საწარმოებს.15

ანგარიში ეყრდნობა საერთაშორისო აღიარების მქონე სტანდარტებს, 
მითითებებს და პრაქტიკას და მსოფლიო ბანკის და სხვების მიერ 
მომზადებულ უახლეს ხელმისაწვდომ კვლევებს, მათ შორისაა:

  G20/OECD-ის პრინციპები კორპორაციული მართვის შესახებ.

 14  ამ ანგარიშში გამოყენებულია ტერმინი „ემიტენტი“ რომელიც ეხება საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებს. ეს ტერმინი 
განხილულ უნდა იქნეს ანგარიშვალდებული საწარმოების ეკვივალენტურად „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონის თანახმად.
 15  კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ განსაზღვრავს საზოგადოებრივი დაინტერესების მქონე 
პირს როგორც იურიდიულ პირს, რომელიც არის: ა) ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის ფასიანი ქაღალდები დაშვებულია სავაჭროდ 
საფონდო ბირჟაზე „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონის თანახმად; ბ) კომერციული ბანკი „საქართველოს ეროვნული ბანკის 
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად; გ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის შესაბამისად; დ) მზღვეველი „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; ე) არასახელმწიფო 
საპენსიო სქემის დამფუძნებელი, „არასახელმწიფო საპენსიო და არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
შესაბამისად; ვ) საინვესტიციო ფონდი „კოლექტიური საინვესტიციო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; ზ) 
არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირი „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ამასთან ერთად, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით „საწარმოს საზოგადოებრივი 
ინტერესის სუბიექტად განსაზღვრის კრიტერიუმების დადგენის შესახებ“ #584, 29.11.2019 წ. სდპ სტატუსი მიენიჭა 49 მსხვილ 
სახელმწიფო საწარმოს.
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ეს ROSC 
მომზადებულია 

G20/OECD-ის 
კორპორაციული 

მართვის 
გადამუშავებული 
პრინციპების და 

მსოფლიო ბანკის 
მიერ მომზადებული 

განახლებული 
შეფასების 

მეთოდოლოგიის 
საფუძველზე 

  G20/OECD-ის სახელმძღვანელო მითითებები სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვის შესახებ.16 

  მსოფლიო ბანკის ინტეგრირებული ჩარჩო სახელმწიფო საწარმოებისთვის 
(iSOEF).

  „მსოფლიო ბანკის ინსტრუმენტი სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული 
მართვის შესახებ“.17

  IFC-ის კორპორაციული მართვის პროგრესის მატრიცა სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის.18

  IFC-ის ინსტრუმენტი ინფორმაციის გამჟღავნებისა და გამჭვირვალობისთვის 
- ბალანსის მიღმა.19

  ქვეყნის დეტალური შეფასება, კორპორაციული მართვის სტანდარტული 
ROSC კითხვარი, რომელიც განიხილავს როგორც საკანონმდებლო ბაზას, ისე 
კორპორაციული მართვის პრაქტიკას საქართველოში.

  ‘კორპორაციული მართვის პრაქტიკის კვლევა 42 სუბიექტს შორის, რომელიც 
ჩატარდა ROSC-ის შეფასებისთვის (ROSC-ის კვლევა). ROSC კვლევა 
შემუშავდა ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს მხარდაჭერით 
და გაეგზავნა 15 ბანკს,20 20 სახელმწიფო საწარმოს და 35 ემიტენტს 
(ანგარიშვალდებულ კომპანიას). პასუხი მიღებულ იქნა ყველა ბანკისგან, 
13 სახელმწიფო საწარმოსგან და 14 ემიტენტისგან, რითაც მიღწეულ 
იქნა გამოხმაურების 60 პროცენტიანი მაჩვენებელი.21 სრული შედეგები 
წარმოდგენილია მე-2 დანართში.

  ინტერვიუები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ძირითად 
დაინტერესებულ მხარეებთან.

  სხვა საინფორმაციო წყაროები, რომლებიც გამოიყენება სახელმწიფო 
საწარმოების კორპორაციული მართვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის 
შესაფასებლად, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროს ფისკალური რისკის 
ანგარიში, არსებული საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოს 
მიმოხილვა ჩამოთვლილი კომპანიებისა და სახელმწიფო საწარმოებისთვის, 
სამინისტროს მიერ მომზადებული ანგარიშები და დისკუსიები ცალკეულ 
სახელმწიფო საწარმოებთან.

ეს შეფასება შედგება შემდეგი სტანდარტული თავებისგან: 

  თავი 1. კორპორაციული მართვის ლანდშაფტი განიხილავს ეკონომიკურ 
ეფექტიანობას, კაპიტალის ბაზრებს და კორპორაციულ და მფლობელობის 
სტრუქტურას საქართველოში.

  თავი 2. კორპორაციული მართვის პრინციპებისადმი ერთგულება და 
აღსრულება მიმოიხილავს საჯარო და კერძო სექტორის ძალისხმევას 
კორპორაციული მართვის გაუმჯობესებასთან, მარეგულირებელი ორგანოების 
როლთან და საჯარო და კერძო აღსრულების დონესთან დაკავშირებით. 

ეს შეფასება ექვსი 
თავისგან შედგება

 16  OECD Guidelines for Corporate Governance of SOEs (revised edition, 2015).
 17  Corporate Governance of State-Owned Enterprises, a Toolkit, World Bank Group (2014).
 18  IFC Corporate Governance Progression Matrix for State-Owned Enterprises (2019).
 19  Beyond the Balance Sheet: IFC Toolkit for Disclosure and Transparency (2018).
 20  ROSC შეფასების დასრულებამდე „ფინკა ბანკმა“ დატოვა ბაზარი ინვესტორის მიერ მისი შესყიდვის გზით. საქართველოში მოქმედი 
კომერციული ბანკების მთლიანი რაოდენობა 2022 წელს 14 -მდე შემცირდა. 
 21  ერთი ემიტენტი გამოტოვებულ იქნა მონაცემთა ანალიზიდან რადგან ის აღარ შედის ლისტინგში და აღარ წარმოადგენს 
ანგარიშვალდებულ საწარმოს კანონის თანახმად. იმ ემიტენტების პასუხები რომლებიც ასევე წარმოადგენენ კომერციულ ბანკებს, 
მიჩნეულ იქნა ბანკების მიერ გაცემულ პასუხებად.
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  თავი 3. აქციონერთა უფლებები განიხილავს 
მცირე აქციონერებისთვის ხელმისაწვდომ 
დაცვის მექანიზმებს (OECD-ის პრინციპების II 
თავი).

  თავი 4. ინფორმაციის გამჟღავნება და 
გამჭვირვალობა განიხილავს საფონდო ბირჟაზე 
სავაჭროდ დაშვებული კომპანიებისთვის 
(ემიტენტები) ინფორმაციის გამჟღავნების 
მოთხოვნებს და მათთან შესაბამისობას (OECD 
პრინციპების V თავი).

  თავი 5. საბჭოს პრაქტიკა და კომპანიის 
ზედამხედველობა ეხება მარეგულირებელ 
ჩარჩოს და ეროვნულ პრაქტიკას 
სამეთვალყურეო საბჭოებისთვის, რომელიც 
თანამედროვე კორპორაციული მართვის 
ძირითადი ინსტიტუტია (OECD პრინციპების VI 
თავი).

  თავი 6. სახელმწიფო საწარმოები ეხება 
საქართველოს სახელმწიფო საწარმოების 
მართვის მექანიზმებს. ROSC შეფასება 
აჯამებს მსოფლიო ბანკის და სხვების წარსულ 
ანალიტიკურ საქმიანობას ამ სფეროში 
და შეიმუშავებს სისტემატური პოლიტიკის 
რეკომენდაციებს რეფორმისთვის. 

თითოეულ თავში წარმოდგენილია ორი ქვეთავი:

  ძირითადი მიგნებები, რომელიც განიხილავს 
სამართლებრივ და მარეგულირებელ ჩარჩოს და 
მნიშვნელოვან პრაქტიკას თითოეულ სფეროში, 
რომლებიც ორგანიზებულია OECD-ის შესაბამისი 
პრინციპების მიხედვით. 

  შემოთავაზებული პოლიტიკასთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები, რომელიც 
წარმოადგენს პოლიტიკასთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციების ნაკრებს საერთაშორისო 
კარგ პრაქტიკასთან შესაბამისობის დონის 
გასაუმჯობესებლად.

ანგარიში შეიცავს ორ დანართს:

  1-ლ დანართში წარმოდგენილია პოლიტიკასთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციების მატრიცა, 
რომელიც აერთიანებს ყველა რეკომენდაციას 
ანგარიშიდან და წარადგენს მათ 
პრიორიტეტულობის მიხედვით და განსაზღვრავს 
ძირითად პარტნიორებს. 

  მე-2 დანართში წარმოდგენილია ROSC კვლევის 
სრული დეტალები. 
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კორპორაციული 
მართვის 
ლანდშაფტი 

ეს თავი განიხილავს კორპორაციული მართვის რეფორმის რელევანტურობას 
არსებულ ეკონომიკურ გარემოში, წარმოადგენს მოკლე ინფორმაციას 
საქართველოში სდპ-ების მფლობელობისა და კონტროლის შესახებ და 
კაპიტალის ბაზრების მიმოხილვას.

საქართველოს ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების და თავისი 
მოქალაქეების ცხოვრების დონის ამაღლების მნიშვნელოვანი გამოცდილება 
აქვს. 2005-2019 წლებში ეკონომიკური ზრდა საშუალოდ წელიწადში 5 პროცენტს 
შეადგენდა და სიღარიბე (ეროვნული მაჩვენებელი) 19.5 პროცენტამდე 
შემცირდა (2019), რაც 2007 წლის მაჩვენებლის თითქმის ნახევარია. თუმცა, 
ეკონომიკას არ შეუქმნია სამუშაო ადგილების საკმარისი რაოდენობა და ბევრი 
ქართველი კვლავ დაბალპროდუქტიული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობითაა 
დაკავებული. საქართველოს საექსპორტო კალათა, რომელიც შედარებით 
მცირეა და არ არის დივერსიფიცირებული, ხაზს უსვამს ეკონომიკის არასრულ 
სტრუქტურულ ტრანსფორმაციას. COVID-19-ის გავრცელება საფრთხეს უქმნის ამ 
ეკონომიკურ მიღწევებს; 2020 წელს რეცესია დაიწყო და ეკონომიკური ზრდა 6.2 
პროცენტით შემცირდა.22 

საქართველოს საფინანსო სექტორი ბანკებზე ორიენტირებულია და 
მაღალი კონცენტრაციით გამოირჩევა. საბანკო სექტორს მიეკუთვნება 
საფინანსო ინსტიტუტების მთლიანი აქტივების 90 პროცენტზე მეტი. 
მოქმედებს თხუთმეტი კომერციული ბანკი,23 რომელთაგან თოთხმეტს 
უცხოელი მფლობელები ჰყავს (ან კონტროლდება სხვა ქვეყნებში დაფუძნებული 
ჰოლდინგური კომპანიებით).24 არ არსებობს სახელმწიფო ბანკები. ორი 

 22  იხ. მსოფლიო ბანკის მაკროპრუდენციული მიმოხილვა საქართველოსთვის, ხელმისაწვდომია  
http://macropovertyoutlook.worldbank.org/mpo_files/mpo/mpo-sm21-geo-scope.pdf.
 23  ROSC შეფასების დასრულებამდე „ფინკა ბანკმა“ დატოვა ბაზარი ინვესტორის მიერ მისი შესყიდვის გზით. საქართველოში მოქმედი 
კომერციული ბანკების მთლიანი რაოდენობა 2022 წელს 14 -მდე შემცირდა.
 24  იგულისხმება საქართველოს ბანკი და თიბისი ბანკი, რომელთა საბანკო კომპანიებს საქართველოში ფლობს გაერთიანებულ 
სამეფოში რეგისტრირებული ჰოლდინგური კომპანიები.

ბოლოდროინდელი 
მაკროეკონომიკური 

მაჩვენებლები 
ხაზს უსვამს 

გაუმჯობესებული 
კორპორაციული 

მართვის 
მნიშვნელობას 

1თავი

საფინანსო 
სექტორში ბანკები 

დომინირებენ



22 თავი 1. კორპორაციული მართვის ლანდშაფტი

უმსხვილესი ბანკი (საქართველოს ბანკი და თიბისი ბანკი) ფლობს მთლიანი 
საბანკო აქტივების 74 პროცენტს და აკონტროლებს სხვა არასაბანკო საფინანსო 
ინსტიტუტებს ლიზინგის, ფასიანი ქაღალდებისა და დაზღვევის სფეროში. 
ბანკები ასევე აფილირებულნი არიან არასაფინანსო კომპანიებთან სხვადასხვა 
დარგებში. სამი უმსხვილესი ბანკი ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრულია 
სისტემურად მნიშვნელოვან ადგილობრივ ბანკებად (D-SIB).

საქართველოს საფონდო ბირჟა, რომელიც 1999 წელს დაარსდა, იყენებს 
ერთადერთ აქტიურ რეგულირებად საბირჟო პლატფორმას საქართველოში, 
ასევე კლირინგის და ანგარიშსწორების საკუთარ ობიექტებს. ბირჟაზე 
წარმოდგენილი ფასიანი ქაღალდები, საუკეთესო შეთავაზებები და 
მოთხოვნები, გარიგებების ფასები და მოცულობა ყოველდღიურად ქვეყნდება 
საფონდო ბირჟის ვებგვერდზე. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე წარმოებული 
კონტრაქტებით ვაჭრობა არ ხორციელდება. 

საქართველოში არსებული კაპიტალის ბაზარი ზედაპირულია ემიტენტების 
მცირე რაოდენობის და შეზღუდული სავაჭრო აქტივობის გამო. ამჟამად 
საფონდო ბირჟაზე რვა კომპანიის აქციებია კოტირებული. კოტირებულ 
კომპანიებს მიეკუთვნებიან A და B კატეგორიის ლისტინგში შემავალი 
კომპანიები, ასევე ოთხი კომპანია, რომლებმაც განაცხადი წარადგინეს ბირჟაზე 
და ახლა დაშვებული არიან სავაჭროდ, ესენია: სს „თელასი“, სს „სარაჯიშვილი“, 
სს „ტრამმშენი“ და სს „ვითიბი ბანკი საქართველო“. ერთ კომპანია სს 
საქართველოს ბანკი მიეკუთვნება უმაღლესი A კატეგორიის ლისტინგს. სამ 
კომპანია - სს „ლიბერთი ბანკი“, სს „მწვანე დაზღვევა“ და სს „მეტრო ეიფორია 
ოტელი“ მიეკუთვნება B ლისტინგის კატეგორიას. ბოლო წლებში საჯარო 
აქციების შეთავაზება უმეტესად უცხოურ ბაზრებზე განხორციელდა.

ადგილობრივი ობლიგაციების ბაზრის პოპულარობა გაიზარდა და 
ახლა ადგილობრივი კომპანიებისა და საერთაშორისო ფინანსური 
ორგანიზაციების მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდები ადგილობრივი 
და უცხოური ვალუტით არის მითითებული. ამ ანგარიშის გამოქვეყნების 
თარიღისთვის საფონდო ბირჟის ლისტინგში წარმოდგენილია 24 ობლიგაცია, 
დაახლოებით 3.7 მილიარდი ლარის საერთო ღირებულებით, ამასთან 
ნომინალური ღირებულების დაახლოებით 77 პროცენტი გამოშვებულია აშშ 
დოლარით. ადგილობრივი ვალუტით ობლიგაციების ყველაზე დიდი მოცულობის 
ემისია განახორციელა ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიამ 
(263 მლნ ლარი) და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ (200 მლნ ლარი). 
უცხოური ვალუტით ობლიგაციების უმსხვილესი ემიტენტები იყვნენ სს თიბისი 
ბანკი (425 მლნ აშშ დოლარი) და სს „სილქნეტი“ (400 მლნ აშშ დოლარი). სს 
„სილქნეტი“ იყო პირველი კომპანია საქართველოში, რომელმაც პირველად 
გამოუშვა საქართველოს სადეპოზიტო ობლიგაციები (GeDN), რომლებიც 
დაკავშირებულია Euronext დუბლინის გლობალურ ბირჟაზე კოტირებულ 200 მლნ. 
აშშ დოლარის ღირებულების არაუზრუნველყოფილ ობლიგაციებთან. 

ემიტენტების რაოდენობა ბოლო წლებში გაიზარდა, ძირითადად 
ობლიგაციების ემიტენტების მიერ წახალისებით, ხოლო საბაზრო 
კაპიტალიზაცია ბოლო წლებში შემცირდა (დიაგრამა 1 და 2). ობლიგაციების 
ემისიის პოპულარობამ მოიმატა რაოდენობისა და მოცულობის მიხედვით, 
ხოლო კაპიტალის ემიტენტების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა შედარებით 
უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. კორპორაციული მართვის ROSC-
ის (2002)25 წინა შეფასების დროს საქართველოში 379 ანგარიშვალდებული 

 25  იხ. აქ: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14505 

საქართველოს 
საფონდო ბირჟა 

(სსბ) იყენებს 
ერთადერთ აქტიურ 

რეგულირებად 
საბირჟო 

პლატფორმას 
საქართველოში. 

კაპიტალის 
ბაზარი მცირეა, 

ვაჭრობის დაბალი 
მოცულობით

ობლიგაციების 
ბაზრის მოცულობა 

და ემიტენტების 
მრავალფეროვნება 

იზრდება 

საჯარო ვაჭრობაში 
მონაწილე აქციების 
რაოდენობა დროთა 

განმავლობაში 
შემცირდა 
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 დიაგრამა 1.  ემიტენტების რაოდენობა

 წყარო:  საქართველოს საფონდო ბირჟის ვებგვერდი
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38

 დიაგრამა 2.  სააქციო ბაზრის კაპიტალიზაცია  
            (მლნ. ლარი)

 წყარო:  საქართველოს საფონდო ბირჟის ვებგვერდი
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მთლიანი ბაზრის კაპიტალიზაცია

ლისტინგ ში შემავალი ფასიან ი ქაღალდების 
ბაზრის კაპიტალიზაცია

საწარმო (კაპიტალის და ობლიგაციების ემიტენტი) და დაახლოებით 500,000 
ინდივიდუალური ინვესტორი იყო, ანუ მოსახლეობის დაახლოებით ათი 
პროცენტი. საცალო ინვესტორების უმეტესობამ თავისი აქციები უფასოდ 
ან მინიმალური შენატანით მიიღო, პრივატიზაციის პროცესის ფარგლებში, 
რომელიც 1990-იან წლებში გაიმართა. ამ კომპანიების დიდი უმრავლესობა 
აღარ ითვლება ანგარიშვალდებული საწარმოების ემიტენტებად. უფრო მეტიც, 
თავდაპირველი ლისტინგის შემდეგ, ბევრმა კომპანიამ არსებობა შეწყვიტა, 
ხოლო სხვებში ბევრი მცირე აქციონერის აქციები შეძენილ იქნა გამოსყიდვის 
შეთავაზებებითა და „გამოდევნის“ მეშვეობით.

საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი ძველი 
ემიტენტების რაოდენობის შემცირება მნიშვნელოვანი მიღწევაა. ამ 
პროცესის შედეგად, ბაზარზე დარჩენილი ემიტენტები იქნებიან კომპანიები, 
რომლებიც მიზნად ისახავენ კაპიტალის მოზიდვას საჯარო ბაზრებზე და მზად 
არიან დაიცვან კაპიტალის ბაზრის რეგულაციები, გააუმჯობესონ კორპორაციული 
მართვა და აამაღლონ გამჭვირვალობის დონე.

შიდა ინსტიტუციური საინვესტიციო ბაზარი განვითარების ადრეულ 
ეტაპზეა. გარდამავალი ეკონომიკის მქონე სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, 
საქართველოში საპრივატიზაციო საინვესტიციო ფონდები უმნიშვნელო როლს 
ასრულებდნენ პრივატიზების პროგრამაში 1990-იან და 2000-იან წლებში. 
ახალი კანონი „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“, რომელიც 2020 წელს 
იქნა მიღებული, დიდწილად შეესაბამება ევროკავშირის შესაბამის ნორმებს. 
ამჟამად საქართველოში რეგისტრირებულია და მოქმედებს აქტივების ერთი 
მმართველი და ერთი ფონდი. მომავალში მათ შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი 
შეასრულონ მართვის გაუმჯობესებაში.

სებ-მა ცოტა ხნის 
წინ შექმნა ახალი 
სამართლებრივი 

ჩარჩო კოლექტიური 
საინვესტიციო 

ფონდებისთვის 
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2017 წლის საპენსიო რეფორმის ფარგლებში ამოქმედდა „პილარ 2“ საპენსიო 
სისტემა და შეიქმნა საპენსიო სააგენტო. 2019 წლიდან დაგროვებით საპენსიო 
სისტემაში მონაწილეობა სავალდებულო გახდა 40 წლამდე ლეგალურად 
დასაქმებული ადამიანებისთვის, რომლებსაც ახლა მოეთხოვებათ შემოსავლის 
2 პროცენტის შეტანა ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე. საპენსიო სააგენტოს 
საინვესტიციო სამსახური ამ აქტივების ინვესტიციისთვის საქართველოში 
შეიქმნა. სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი, 
რომელსაც ზედამხედველობს საინვესტიციო საბჭო. საინვესტიციო სამსახურის 
საინვესტიციო საქმიანობას არეგულირებს ეროვნული ბანკი „დაგროვებითი 
პენსიის შესახებ“ კანონის შესაბამისად. საინვესტიციო სამსახური საპენსიო 
აქტივებს მართავს საინვესტიციო მანდატის ფარგლებში დაგროვებითი 
საპენსიო სქემის მონაწილეთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

საპენსიო სააგენტო მზად არის გახდეს მსხვილი ინვესტორი ლისტინგში 
შემავალ ფასიან ქაღალდებში, რადგან ის აგროვებს საკმარის სახსრებს 
და ეძებს შესაძლებლობებს მეტი ინვესტიციისთვის ადგილობრივ საბაზრო 
ინსტრუმენტებში. პირველი ხუთი წლის განმავლობაში საპენსიო სააგენტოს 
მიერ დაგროვილი აქტივების ინვესტიცია შესაძლებელია მხოლოდ დაბალი 
რისკის მქონე საინვესტიციო პორტფელში. ამ ანგარიშის თარიღისთვის 
საპენსიო აქტივების მოცულობა 1.8 მლრდ ლარს (დაახლოებით 550 მლნ აშშ 
დოლარი) შეადგენდა. ჯერჯერობით საპენსიო სააგენტოს დაგროვილი აქტივები 
საქართველოს კომერციულ ბანკებში დეპოზიტების სახითაა განთავსებული.

საპენსიო სააგენტოს კორპორაციული მართვის სტრუქტურა კარგ პრაქტიკას 
მისდევს. მას მართავს სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც შედგება მთავრობის 
მიერ დანიშნული სამი და ერთი დამოუკიდებელი წევრისგან. საპენსიო 
სააგენტოს საინვესტიციო ოპერაციებს ზედამხედველობს უწევს საინვესტიციო 
საბჭო, რომელიც შედგება ოთხი დამოუკიდებელი წევრისაგან. საპენსიო 
სააგენტოს მართავს სამეთვალყურეო და საინვესტიციო საბჭოები. საპენსიო 
სააგენტო რეგულარულად აქვეყნებს წლიურ ანგარიშებს, რომლებიც საჯაროდ 
ხელმისაწვდომია მის ვებგვერდზე.

საქართველოს სახელმწიფო საწარმოების პორტფელი დიდია მასში 
შემავალი სუბიექტების რაოდენობის მიხედვით. ის კონცენტრირებულია 
ეკონომიკურად მნიშვნელოვან სექტორებში, სადაც სახელმწიფო ახორციელებს 
მნიშვნელოვანი საჯარო სერვისების გაწევას. ცენტრალურად მოქმედი 
სახელმწიფო საწარმოები შეადგენენ ქვეყნის ყველა სახელმწიფო საწარმოების 
დაახლოებით ნახევარს რიცხვის მიხედვით (179 სუბიექტი), რომლებიც 
აუცილებელ საჯარო მომსახურებას აწვდიან მოქალაქეებს და ასევე იმყოფებიან 
სხვა ეკონომიკურად მნიშვნელოვან სექტორებში, როგორებიცაა ენერგეტიკა, 
ჯანდაცვა, ტრანსპორტი, წარმოება, მშენებლობა, და უძრავი ქონება. 
სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციულ მართვაში არსებული გამოწვევები 
განხილულია მე-6 თავში. 

ახალი საპენსიო 
სააგენტო გახდება 

მნიშვნელოვანი 
ინსტიტუციური 

ინვესტორი 
მომავალში 

სახელმწიფო 
ბევრი კომპანიის 

მნიშვნელოვან 
მფლობელად რჩება 
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კომპანიების მფლობელობა საქართველოში მაღალი კონცენტრაციით 
გამოირჩევა, გარდამავალი ეკონომიკის მქონე სხვა ქვეყნებთან შედარებით. 
როგორც ROSC-ის კვლევამ (დიაგრამა 3) დაადასტურა, ბანკების უმსხვილესი 
პირდაპირი მფლობელი კაპიტალის საშუალოდ 90.7 პროცენტს ფლობს; 3 
აქციონერის დონეზე მფლობელობის კონცენტრაცია 92.7 პროცენტს შეადგენს. 
მფლობელობის საშუალო კონცენტრაცია ოდნავ დაბალია ემიტენტებისთვის - 
91.3 პროცენტი 3 აქციონერის დონეზე. ნიმუშში შემავალი ყველა სახელმწიფო 
საწარმო 100 პროცენტით სახელმწიფოს საკუთრებაშია. მნიშვნელოვანია, 
უმსხვილესი ემიტენტის, საქართველოს ბანკის მფლობელობა ყურადღებით 
იქნეს წაკითხული. სს საქართველოს ბანკს აკონტროლებს Bank of Georgia 
Group PLC, გაერთიანებულ სამეფოში რეგისტრირებული სუბიექტი, რომელიც 
ლონდონის საფონდო ბირჟის ლისტინგშია წარმოდგენილი. ამ ლისტინგის 
საშუალებით საქართველოს ბანკს აქვს დისპერსული მფლობელობა, რაც 
გამოიხატება საერთაშორისო ინსტიტუციური ინვესტორების მიერ მრავალი 
აქციის ფლობით. ჯგუფის საქართველოს საფონდო ბირჟის ლისტინგში შემავალი 
სუბიექტების აქციები თავისუფალ მიმოქცევაშია, რაც კაპიტალის დაახლოებით 
ერთ პროცენტს შეადგენს.

საქართველო განიცდის კლიმატის ცვლილების ზემოქმედებას რაც 
აღნიშნულ უნდა იქნეს მთელი კორპორაციული სექტორის კორპორაციული 
მართვის პოლიტიკასა და პრაქტიკაში. საქართველოსთვის კლიმატის 
რისკები ასახული იყო მსოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის მიერ 
კლიმატის რისკის შესახებ მომზადებულ ქვეყნის პროფილში.26 კლიმატის 
ცვლილების რისკების მიმართ ყველაზე მგრძნობიარე სექტორებია სოფლის 
მეურნეობა, ენერგეტიკა და ტურიზმი. ამ და სხვა სექტორებში მოქმედმა 
ყველა სუბიექტმა უნდა განახორციელოს კორპორაციული მართვის პრაქტიკის 
კორექტირება, რომ სათანადოდ მართოს და მოერგოს ცვალებად გარემოს და 
ჩართოს ასეთი რისკები თავიანთი კორპორაციული მართვის არქიტექტურაში. 
მზარდი ტემპერატურა და გვალვა, ექსტრემალური ამინდის მოვლენებისა და 
წყალდიდობის მზარდი სიხშირე და სიმძიმე, და სხვა მნიშვნელოვანი რისკები 
გათვალისწინებულ უნდა იქნეს კორპორაციულ სტრატეგიებსა და რისკის 
მართვაში ყველაზე დაუცველ სექტორებთან დაკავშირებით.

 26  Climate Risk Country Profile: Georgia. World Bank/ Asian Development Bank, 2021. 
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ვალდებულება და 
აღსრულება 

ეს თავი ყურადღებას ამახვილებს საქართველოში საჯარო და კერძო სექტორის 
მიერ აღქმულ მზაობაზე კორპორაციული მართვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის 
გასაუმჯობესებლად. ის მოიცავს OECD-ის კორპორაციული მართვის პრინციპების 
პირველ თავს (ეფექტური კორპორაციული მართვის ჩარჩოს საფუძვლის 
უზრუნველყოფა). ეს თავი შემდეგნაირად არის ორგანიზებული:

  სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს ხარისხი

  კერძო სექტორის ვალდებულება კარგ კორპორაციულ მართვასთან 
დაკავშირებით 

  საჯარო აღსრულება

ძირითადი მიგნებები 
2015 წლამდე კორპორაციული მართვა არ წარმოადგენდა პრიორიტეტს 
საქართველოს კერძო და საჯარო სექტორისთვის. შეზღუდული იყო 
სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩო; არ არსებობდა კორპორაციული 
მართვის კოდექსი ან რეგულაცია ემიტენტებისთვის; მხოლოდ ბანკებისთვის 
არსებობდა კორპორაციული მართვის ნებაყოფლობითი კოდექსი, რომელიც 
არ იყო აღქმული გავლენის მქონედ მისი ნებაყოფლობითი ხასიათის გამო. 
სახელმწიფო საწარმოების მფლობელობასთან და მართვასთან დაკავშირებული 
რეფორმები მინიმალური იყო. 

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებამ,27 რომელიც 
ძალაში 2016 წელს შევიდა, რეფორმები დააჩქარა. 2016 წლის შემდეგ 
სამართლებრივმა და მარეგულირებელმა ჩარჩომ არსებითი ცვლილება 

 27  2016 წლის 1-ლ ივლისს, საქართველოს და ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ (DCFTA) სრულად ამოქმედდა და მიმართულია პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციისკენ. 
შეთანხმება პირობითად მოქმედებდა 2014 წლის 1 ლი სექტემბრიდან.

გასული ხუთი წლის 
განმავლობაში 

საქართველოში 
ადგილი ჰქონდა 

უპრეცედენტო 
ყურადღებას 

კორპორაციული 
მართვის 

რეფორმებისადმი 

2თავი
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განიცადა. აღსანიშნავია ახალი კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“, რომელიც 2016 წელს იქნა მიღებული, 2018 
წლის ახალი, კორპორაციული მართვის სავალდებულო კოდექსი კომერციული 
ბანკებისთვის, 2021 წელს განახლებული კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 2021 
წელს მიღებული კორპორაციული მართვის ახალი კოდექსი ემიტენტებისთვის და 
ამავე წელს მიღებული კოდექსი სახელმწიფო საწარმოებისთვის.28 მთავრობამ 
ასევე დაასრულა სახელმწიფო საწარმოების მართვისა და ზედამხედველობის 
სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც დასამტკიცებელია.

კარგი კორპორაციული მართვის მნიშვნელობის შესახებ ინფორმირებულობა 
ახლა ძალიან მაღალია პოლიტიკის და სტანდარტების შემქმნელებს 
შორის. მთავრობისთვის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება სახელმწიფო 
საწარმოების კორპორაციული მართვის ჩარჩოს შემუშავება და ამოქმედება. 
მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო საწარმოებისთვის კორპორაციული 
მართვის ახალი კოდექსის შემუშავება წარმოადგენს მნიშვნელოვან 
წინგადადგმულ ნაბიჯს სამთავრობო პოლიტიკაში, სახელმწიფო საწარმოების 
სტრატეგია ჯერ არ არის დამტკიცებული და სახელმწიფო საწარმოების მართვის 
სტანდარტები და გამჭვირვალობის დონე კვლავ დაბალია. ეს საკითხები 
დეტალურად არის აღწერილი მე-6 თავში.

საბანკო სექტორი საქართველოში კარგი კორპორაციული მართვის 
დანერგვის ავანგარდში დგას. საბანკო სექტორმა ბევრი განახლებული 
პოლიტიკა მიიღო, მათ შორისაა პოლიტიკა დამოუკიდებელი დირექტორების 
მნიშვნელოვანი რაოდენობის მქონე სამეთვალყურეო საბჭოების, საბჭოს 
კომიტეტების სრული ნაკრების, რისკის მართვასთან დაკავშირებით 
სამეთვალყურეო საბჭოს მკაფიო პასუხისმგებლობის, შიდა კონტროლის 
და შიდა აუდიტორის შესახებ. ეს ცვლილებები განპირობებულია საბანკო 
სექტორის რეგულირებით, ისევე როგორც ბევრი ბანკის უცხოელი მფლობელის 
პოლიტიკითა და პრაქტიკით.

ბევრ მცირე კომპანიას არ მიუღია კორპორაციული მართვის გაუმჯობესების 
გამოწვევა და კომპანიების უმეტესობა არ ცდილობს გასცდეს საბაზისო 
პრაქტიკას. როგორც ქვეყნების უმეტესობაში, კომპანიების უმრავლესობა, 
როგორც ჩანს, კორპორაციულ მართვას კანონთან შესაბამისობის 
უზრუნველყოფის ღონისძიებად მიიჩნევს და არ ცდილობს საკუთარი თავი 
გამოიჩინოს ან გასცდეს საბაზისო პრაქტიკას. კერძო სექტორის ზოგიერთმა 
ორგანიზაციამ უფრო ძლიერი ერთგულება აჩვენა კორპორაციული მართვის 
პრინციპების მიმართ, მათ შორის არიან უცხოურ საკუთრებაში არსებული 
ბანკები და კომპანიები და საფინანსო ინსტიტუტების ასოციაციები. კერძო 
სექტორის ზოგიერთი ჯგუფი ახლახან შეიქმნა მართვის საკითხების 
გადასაჭრელად, მაგალითად როგორიცაა საქართველოს დამოუკიდებელ 
დირექტორთა ასოციაცია. ზოგიერთი ინსტიტუტი ეწინააღმდეგება 
კორპორაციული მართვის დამატებით რეგულაციას ან მითითებებს, 
რადგან ხედავს კომპანიებისთვის გაზრდილ ტვირთს და საჯარო ბაზრების 
მიმზიდველობის შემცირებას. მეტი წახალისება სასარგებლო იქნებოდა 
კორპორაციული მართვის პრაქტიკის ძირითადი სამართლებრივი მოთხოვნების 
მიღმა ასაწევად. 

კერძო სექტორის 
მხრიდან მზაობის 

ხარისხი შერეულია 

 28  სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსი ამჟამად არ მოქმედებს, რადგან მისაღებია მთავრობის 
გადაწყვეტილება იმ კომპანიების ჩამონათვალის შესახებ, რომლებსაც მოუწევთ მისი გამოყენება. 
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 29  სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსი ამჟამად არ მოქმედებს, რადგან მისაღებია მთავრობის 
გადაწყვეტილება იმ კომპანიების ჩამონათვალის შესახებ, რომლებსაც მოუწევთ მისი გამოყენება.

კანონების და 
რეგულაციების 

მნიშვნელობა

გასული ხუთი წელი 
მნიშვნელოვანი 

საკანონმდებლო 
რეფორმების 
პერიოდი იყო 

სამართლებრივი და მარეგულირებელი 
ჩარჩოს ხარისხი
საკანონმდებლო ბაზის ხარისხი კარგი კორპორაციული მართვის 
პრინციპების მიმართ მთავრობის ერთგულების ძირითადი მაჩვენებელია. 
საკანონმდებლო ბაზა - კანონებით მეწარმეთა და ფასიანი ქაღალდების 
შესახებ, საფონდო ბირჟის ლისტინგის წესებით და კორპორაციული მართვის 
კოდექსებით უნდა ასახავდეს საერთაშორისო კარგ პრაქტიკას, იყოს მკაფიოდ 
შემუშავებული, ჰარმონიზებული, სათანადოდ ნათარგმნი და რეგულარულად 
განახლებადი. ძლიერი საკანონმდებლო ბაზა ადგენს კარგი კორპორაციული 
მართვის მინიმალურ სტანდარტებს. კომპანიები უნდა ცდილობდნენ უფრო 
ფართო პოლიტიკის მიღებას, რომელიც სცდება მათი ბიზნესის სპეციფიკას და 
დარგის შესაბამის მინიმალურ მარეგულირებელ მოთხოვნებს.

კორპორაციული მართვის საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოს 
ძირითადი ელემენტები ახლახან განახლდა, რაც მნიშვნელოვანწილად 
განაპირობებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობას OECD-ის 
პრინციპებთან და ევროკავშირის რეგულაციებთან. მნიშვნელოვანი 
ბოლოდროინდელი მოვლენები მოიცავს შემდეგი ძირითადი კანონმდებლობის 
მიღებას ან განახლებას:

  კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ (კანონით “მეწარმეთა შესახებ”, 2021)

  კანონი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ (1999, განახლდა 2021 წელს)

  კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ (2016)

  კორპორაციული მართვის კოდექსი ემიტენტებისთვის, გამოიცა სებ-ის მიერ 
2021 წლის დეკემბერში

  კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისთვის, გამოიცა სებ-
ის მიერ 2018 წელს, განახლდა 2021 წელს

  კორპორაციული მართვის კოდექსი სახელმწიფო საწარმოებისთვის, გამოიცა 
ფინანსთა სამინისტროს მიერ 2021 წლის სექტემბერში29 

  ინფორმაციის გამჭვირვალობის წესები, გამოიცა სებ-ის მიერ 2020 წელს

  გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი საკითხების 
ანგარიშგებისა და გამჟღავნების პრინციპები, გამოიცა სებ-ის მიერ 2020 
წელს

ემიტენტებისა და სახელმწიფო საწარმოების კოდექსები მიღებულ იქნა 
2021 წელს და მათი განხორციელების ან აღსრულების გამოცდილება ჯერ არ 
არსებობს.
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სამეწარმეო 
კანონმდებლობა 
მნიშვნელოვნად 

განახლდა 2021 
წელს 

მიღებულია 
კორპორაციული 

მართვის კოდექსი 
ემიტენტებისთვის 

კომერციული 
ბანკებისთვის 
განკუთვნილი 

კორპორაციული 
მართვის კოდექსი 

2018 წლიდან 
არსებობს, ის 
განახლდა და 

კიდევ უფრო მეტად 
გაძლიერდა 

ახალი კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ (კანონით “მეწარმეთა შესახებ”), 
2021 წელს ამოქმედდა, რაც მნიშვნელოვნად აძლიერებს ზოგად 
სამეწარმეო კანონმდებლობას. ახალმა კანონმა განსაზღვრა კარგად 
შემუშავებული თანამედროვე სამეწარმეო საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც 
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა წინა კანონთან შედარებით და სამართლებრივი 
ბაზა შესაბამისობაში მოიყვანა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და 
დირექტივებთან.30 მასში განახლებულია ბევრი მნიშვნელოვანი დებულება, 
მათ შორის, მაგალითად, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ფიდუციური 
მოვალეობების, კაპიტალის შემცირების, აქციონერთა უფლებების, აქციონერთა 
კრების თანამედროვე პროცედურების შესახებ.

კორპორაციული მართვის ახალი კოდექსი ემიტენტებისთვის 
მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს კორპორაციული მართვის ჩარჩოს და კიდევ 
უფრო აახლოებს მას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. კორპორაციული 
მართვის კოდექსი ემიტენტებისთვის გამოიცა სებ-ის მიერ და შექმნილია 
იმისათვის, რომ გამოყენებულ იქნეს ემიტენტებისთვის „შეასრულე ან 
განმარტე ალტერნატივა“ მიდგომის საშუალებით. 2023 წლიდან კომპანიებმა 
უნდა იმუშაონ ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსის 
დებულებების დანერგვაზე, ან გამოავლინონ და გაამჟღავნონ ხარვეზები მის 
განხორციელებაში, ამგვარი ხარვეზების შერბილებისთვის თავისი გეგმის 
წარდგენის პარალელურად. კომპანიებს შეუძლიათ ალტერნატიული მიდგომების 
გამოყენება ემიტენტებისთვის შემუშავებულ კორპორაციული მართვის კოდექსში 
აღწერილი პრინციპების მისაღწევად. 2024 წლიდან ემიტენტებს მოეთხოვებათ 
კანონთან შესაბამისობის წლიური ანგარიშგებების წარდგენა ემიტენტებისთვის 
განკუთვნილი კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-2 დანართის შესაბამისად 
და ამ ინფორმაციის გამჟღავნება თავიანთ ვებგვერდებზე. კომერციულ ბანკებს, 
რომლებმაც უნდა გამოიყენონ კომერციული ბანკებისთვის შემუშავებული 
კორპორაციული მართვის კოდექსი, უფლება აქვთ უარი თქვან ემიტენტებისთვის 
შემუშავებული კორპორაციული მართვის კოდექსის გამოყენებაზე.

კომერციული ბანკებისთვის სავალდებულო კორპორაციული მართვის 
კოდექსი 2018 წელს გამოიცა და კიდევ უფრო გაძლიერდა 2021 წელს. მან 
სრულად ჩაანაცვლა ნებაყოფლობითი კოდექსი, რომელიც 2009 წლიდან 
არსებობდა. კორპორაციული მართვის კოდექსი ახლა სავალდებულოა 
საქართველოში მოქმედი ყველა კომერციული ბანკისთვის, მათ შორის უცხოური 
ბანკების ფილიალებისა და შვილობილი კომპანიებისთვის. რეგულაცია კარგად 
არის შემუშავებული და ყოვლისმომცველია და მკაცრად მიჰყვება ბაზელის 
კორპორაციული მართვის კომიტეტის კორპორაციული მართვის პრინციპებს, მათ 
შორის სამეთვალყურეო საბჭოს როლის, რისკის მართვის, შიდა კონტროლის 
ზედამხედველობის და შიდა აუდიტორის შესახებ. ემიტენტებისთვის 
შემუშავებული კორპორაციული მართვის კოდექსის მსგავსად, კომერციული 
ბანკებისთვის განკუთვნილი კორპორაციული მართვის კოდექსი ასევე 
განიხილავს გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი საკითხების 
ანგარიშგების (ESG) ასპექტებს, როგორებიცაა საბჭოს მიერ ESG საკითხების 
განხილვა, ESG რისკების განხილვის და ESG-ინფორმაციის გამჟღავნების 
მოთხოვნები, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევს აუდიტის კომიტეტი საბჭოს 
დონეზე.

 30  ახალი კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ სრულად ითვალისწინებს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების 
ხელშეკრულების XXVIII დანართის კორპორაციული კანონმდებლობის თავში მითითებულ შვიდ დირექტივას. 
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სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის ახალი კოდექსი 
განსაზღვრავს კორპორაციული მართვის ძირითად მოთხოვნებს შერჩეული 
სახელმწიფო საწარმოებისთვის. კოდექსი გამოქვეყნებულია ფინანსთა 
სამინისტროს მიერ და ასევე შექმნილია „შეასრულე ან განმარტე ალტერნატივა“ 
მიდგომის განსახორციელებლად. ეს მნიშვნელოვანი წინგადადგმული 
ნაბიჯია საქართველოს მთავრობისთვის, როგორც სახელმწიფო საწარმოების 
აქციონერისთვის. ამჟამად, ბევრ სახელმწიფო საწარმოს არ გააჩნია 
სამეთვალყურეო საბჭო. მცირე რაოდენობისთვის, ვისაც აქვს, საბჭოს 
თანამედროვე პრაქტიკის შესწავლა და მიღება მხოლოდ ახლა წარმოებს. 

2016 წლის კანონი “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 
შესახებ” განსაზღვრავს საფუძველს გაუმჯობესებული ფინანსური 
ანგარიშგების, არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების და აუდიტისთვის. 
კანონი “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ” 
ფინანსური ანგარიშგების მიმართ ადგენს მიდგომის დონეებს ფასს-
ის სავალდებულო გამოყენებით მსხვილი საწარმოებისთვის, და მცირე 
ბიზნესის ფასს-ის გამოყენებით მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. 
კანონის თანახმად შეიქმნა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და 
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური (SARAS) საქართველოში ფინანსური 
ანგარიშგების და აუდიტის პროცესზე ზედამხედველობის მიზნით. სამსახური 
პასუხისმგებელია ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტებზე, 
კორპორაციული ანგარიშგების აღსრულებაზე და აუდიტის პროფესიისა 
და აუდიტის ხარისხის ზედამხედველობაზე ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის საბჭოს მეშვეობით.

საქართველოს მთავრობა ბიზნესსა და ფართო საზოგადოებას აძლევს 
შესაძლებლობას გაიარონ კონსულტაციები კანონპროექტებისა და 
რეგულაციების შესახებ. ეს ეხებოდა კონსულტაციის პროცესს კორპორაციული 
მართვის კანონმდებლობის ბოლო განახლებების შესახებ. ეროვნულმა ბანკმა 
ბაზრის მონაწილეებს გაუზიარა რეგულაციების პროექტი, მოაწყო სამუშაო 
შეხვედრები და შეაგროვა კომენტარები, რომლებიც გათვალისწინებულ იქნა 
რეგულაციების დასკვნითი სახით მომზადებისას. ეს პროცესი უზრუნველყოფს 
საზოგადოების ჩართულობას და ხელს უწყობს კანონებისა და რეგულაციების 
ხარისხს და მათ შიდა ჰარმონიზაციის დონეს.

კერძო სექტორის ერთგულება კარგი 
კორპორაციული მართვის პრინციპების 
მიმართ 
კერძო სექტორმა შედარებით უფრო შეზღუდული როლი შეასრულა 
საქართველოში ძლიერი კორპორაციული მართვის გარემოს შექმნაში. 
როგორც ქვეყნების უმეტესობაში, კომპანიების უმრავლესობა, როგორც 
ჩანს, კორპორაციულ მართვას კანონთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის 
ღონისძიებად მიიჩნევს და არ ცდილობს საკუთარი თავი გამოიჩინოს ან 
გასცდეს ძირითად პრაქტიკას. კერძო სექტორის ზოგიერთმა ორგანიზაციამ 
უფრო ძლიერი ერთგულება აჩვენა კორპორაციული მართვის პრინციპების 
მიმართ, მათ შორის არიან უცხოური ბანკები და კომპანიები და საფინანსო 
ინსტიტუტების ასოციაციები. კერძო სექტორის ზოგიერთი ჯგუფი ახლახან 

კორპორაციული 
მართვის კოდექსის 

შემუშავება 
სახელმწიფო 

საწარმოებისთვის 
მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯია მართვის 
სათანადო ჩარჩოს 

შექმნის გზაზე 

“ბუღალტრული 
აღრიცხვის, 

ანგარიშგების და 
აუდიტის შესახებ” 

კანონის მიღება 
მნიშვნელოვანი 

ეტაპი იყო მართვის 
და გამჭვირვალობის 

თანამედროვე 
პრაქტიკის 

დამკვიდრებაში 

ხელისუფლება ქმნის 
მნიშვნელოვან 

შესაძლებლობებს 
ახალი კანონების და 
რეგულაციებისთვის 

კომენტარების 
მოსამზადებლად და 

კონსულტაციების 
საწარმოებლად 

კერძო სექტორს 
შეუძლია უფრო 

დიდი როლის 
შესრულება 

კორპორაციული 
მართვის გაცილებით 

ძლიერი პრაქტიკის 
დანერგვაში 
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შეიქმნა მართვის საკითხების გადასაჭრელად, მაგალითად როგორიცაა 
საქართველოს დამოუკიდებელ დირექტორთა ასოციაცია. ზოგიერთი ინსტიტუტი 
ეწინააღმდეგება კორპორაციული მართვის დამატებით რეგულაციას ან 
მითითებებს, რადგან ხედავს კომპანიებისთვის გაზრდილ ტვირთს და საჯარო 
ბაზრების მიმზიდველობის შემცირებას. 

უცხოურ მფლობელობაში და უცხოური კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანიები 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ კორპორაციული მართვის ხარისხსა 
და დონეზე. როგორც მსოფლიოს სხვა განვითარებად ქვეყნებში, უცხოური 
კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანიები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ 
კორპორაციული მართვის პრაქტიკის დონის ამაღლებაში, მსგავსი ქვეყნების 
მაგალითების წარმოდგენით და დირექტორებისთვის მოთხოვნების დონის 
ამაღლებით. ეს განსაკუთრებით ეხება საბანკო სექტორს, სადაც უცხოური 
საბანკო ჯგუფები ახდენენ თავიანთი პრაქტიკის გადმოტანას მშობელი ან 
ჰოლდინგური კომპანიებიდან.

ROSC-ის კვლევა აჩვენებს, რომ დაინტერესებული მხარეების 
ინფორმირებულობა და კორპორაციული მართვის მნიშვნელობის აღქმა 
ბოლო თორმეტი წლის განმავლობაში გაიზარდა. ეს პროგრესის კარგი 
ნიშანია. 2021 წლის მარტში, ამ ROSC შეფასების ფარგლებში, მსოფლიო 
ბანკმა ჩაატარა კორპორაციული მართვის პრაქტიკის კვლევა 42 ბანკს, 
ემიტენტს და სახელმწიფო საწარმოებს შორის. კვლევამ აჩვენა, რომ 
დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებულობა და კორპორაციული 
მართვის აღქმული მნიშვნელობა საქართველოში გაიზარდა 2008 წლის 
შემდეგ, როცა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ (IFC) მსგავსი კვლევა 
განახორციელა.31 ყველა ბანკმა და ემიტენტმა მიუთითა, რომ კორპორაციული 
მართვის კონცეფცია ახლა „კარგად არის აღქმული“ და მნიშვნელოვანია მათი 
კომპანიებისთვის, როგორც ნაჩვენებია მე-4 დიაგრამაზე. თუმცა, გამოკითხული 
სახელმწიფო საწარმოების მხოლოდ ორმა მესამედმა უპასუხა კითხვას 
დადებითად.

კერძო სექტორში 
კორპორაციული 

მართვის 
მნიშვნელობის 

შესახებ 
ინფორმირებულობის 

დონე მაღალია 

 დიაგრამა 4.  კორპორაციული მართვის მნიშვნელობა

 წყარო:  მსოფლიო ბანკი, ROSC კვლევა 2021
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თქვენი კომპანიისთვის?

ბანკები

10
0%

10
0%

 31  IFC-ის 2008 წლის კვლევა ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=24039
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აღსრულება
განვითარებადი ბაზრების მქონე ქვეყნების უმრავლესობაში 
თანმიმდევრული აღსრულება არის ძირითადი ფაქტორი, რომელიც ახდენს 
კომპანიების წახალისებას კორპორაციული მართვის კარგი პრაქტიკის 
დანერგვასთან დაკავშირებით. ეს მოიცავს როგორც სავალდებულო 
რეგულაციების აღსრულებას, ისე კორპორაციული მართვის კოდექსების 
გამოყენების მკაცრ ზედამხედველობას „შეასრულე ან განმარტე და 
წარმოადგინე ალტერნატივა“ პრინციპის საფუძველზე. აღსრულების გარეშე, 
ზოგიერთი პრაქტიკა შეიძლება სრულად არ იქნეს დამკვიდრებული, ან 
კორპორაციული მართვის პრაქტიკის ხარისხი დაბალი დარჩეს.

საქართველოს ეროვნული ბანკი არეგულირებს და ზედამხედველობას 
უწევს ფინანსურ სექტორსა და კაპიტალის ბაზრებს საქართველოში. 
ის პასუხისმგებელია საბანკო და ფასიანი ქაღალდების კანონების და 
რეგულაციების ყველა ასპექტის აღსრულებაზე.

კონსტიტუციის თანახმად, ეროვნული ბანკი თავისი ფუნქციების და 
უფლებამოსილების განხორციელებისას ოპერაციულად დამოუკიდებელია 
და ანგარიშვალდებულია საქართველოს პარლამენტის წინაშე. სებ-ს 
მართავს ცხრა წევრისგან შემდგარი საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც 
შედიან პრეზიდენტი, რომელიც თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს და 
სამი ვიცე-პრეზიდენტი.32 ეროვნული ბანკი აქვეყნებს წლიურ ანგარიშს თავისი 
წლიური ფინანსური ანგარიშგებებით, რომლებიც წარედგინება საქართველოს 
პარლამენტს. კანონის თანახმად, ეროვნული ბანკი არის ეკონომიკურად 
დამოუკიდებელი სუბიექტი, რომელიც ფარავს საკუთარ ხარჯებს. ბაზრის 
მონაწილეების მიერ გადახდილი საფასური მიემართება სახელმწიფო ბიუჯეტში 
და არ გამოიყენება ეროვნული ბანკის ოპერაციების დასაფინანსებლად.

საქართველოს ეროვნული ბანკი კაპიტალის ბაზრის ზედამხედველობის 
დეპარტამენტის მეშვეობით ახორციელებს კაპიტალის ბაზრის საქმიანობის 
ზედამხედველობას საქართველოში. დეპარტამენტი ამტკიცებს საჯარო 
შეთავაზების ყველა დოკუმენტს და ზედამხედველობას უწევს ყველა საფინანსო 
და არასაფინანსო ინფორმაციის გამჟღავნებას ემიტენტების მიერ. მისი 
რეორგანიზაცია 2018 წელს განხორციელდა და მოიცავს სამ ქვედანაყოფს, 
მათ შორის კორპორაციული ფინანსების განყოფილებას. კაპიტალის ბაზრის 
ზედამხედველობის დეპარტამენტი დაკომპლექტებულია ცხრამეტი ახალგაზრდა 
პროფესიონალით, რომლებსაც გამოცდილება აქვთ ფინანსების, სამართლის 
და ეკონომიკის სფეროებში და საშუალოდ ოთხწლიანი პროფესიული 
გამოცდილება. კანონის თანახმად, ეროვნულმა ბანკმა თანამშრომლებს უნდა 
გადაუხადოს საქართველოს საბანკო სისტემაში არსებული ანაზღაურების დონის 
„შესაბამისი“ ხელფასი. კაპიტალის ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტი 
განუწყვეტლივ მუშაობს პერსონალის შესაძლებლობების ამაღლებაზე, 
სარგებლობს სებ-ის ან საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის მსოფლიო 
ბანკის მიერ ორგანიზებული შესაძლებლობების განვითარების სხვადასხვა 
პროგრამებით.

ზედამხედველების 
მხრიდან აღსრულების 

ღონისძიებების 
განხორციელება 

გადამწყვეტი 
მნიშვნელობისაა 

კარგი კორპორაციული 
მართვის დასანერგად 

 32  ეროვნული ბანკის კანონმდებლობის თანახმად (მუხლი 7), სებ-ის საბჭო შედგება ცხრა წევრისგან და თუ ეროვნული ბანკის საბჭოს 
წევრთა რაოდენობა 5-ზე ნაკლებია, ეროვნული ბანკის საბჭო არ არის უფლებამოსილი, შეასრულოს თავისი ფუნქციები.. ამჟამად, სებ-
ის საბჭო ხუთი წევრისგან შედგება, რომელთაგან ორი არააღმასრულებელი წევრია და ოთხი პოზიცია ვაკანტურია, მათ შორის ვიცე-
პრეზიდენტის პოსტი. 

საქართველოს 
ეროვნული ბანკი 

არეგულირებს 
საფინანსო სექტორს 

და კაპიტალის ბაზრებს 

სებ-ის კაპიტალის 
ბაზრის 

ზედამხედველობის 
დეპარტამენტს 

საკმარისი 
რესურსები აქვს 

თავისი მანდატის 
განსახორციელებლად 

სებ-ის მართვა და 
დამოუკიდებლობა 

მტკიცეა 
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კაპიტალის ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს 
ეროვნული ბანკის ანგარიშგების და ინფორმაციის გამჟღავნების 
მოთხოვნებთან შესაბამისობას რისკზე დაფუძნებული მიდგომის 
გამოყენებით. კორპორაციული საფინანსო განყოფილება ახორციელებს 
ემიტენტის ანგარიშგების „ხარისხის შეფასებას“, კერძოდ მომზადებულია თუ 
არა ის ფასს-ის საფუძველზე. ცოტა ხნის წინ, ეროვნულმა ბანკმა ფინანსური 
ანგარიშგებების უფრო მეტად ხარისხობრივი შეფასებაც განახორციელა. 
ემიტენტების მიმართ ბოლო დროს სანქციები არ ყოფილა დაწესებული, 
მაგრამ ანგარიშგების დაგვიანებით წარდგენის შემთხვევაში ეროვნული ბანკი 
გამაფრთხილებელ წერილებს გასცემს.

სსბ პასუხისმგებელია ბირჟის წესებისა და რეგულაციების აღსრულებაზე, 
რომლებიც ეხება ბაზრის მონაწილეებს, ხოლო ეროვნული ბანკი 
პასუხისმგებელია ბაზრის ზედამხედველობაზე და აღსრულებაზე. საფონდო 
ბირჟას შეუძლია ახალი საბაზრო წესების შემუშავება და დამტკიცება, 
რომლებიც უნდა შეფასდეს ეროვნული ბანკის მიერ არსებულ საკანონმდებლო 
და მარეგულირებელ ბაზასთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. საფონდო ბირჟა 
ფუნქციონირებს როგორც თვითრეგულირებადი ორგანიზაცია თავისი, საკმაოდ 
მინიმალური, საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებში. 

საქართველოს საფონდო ბირჟა ახორციელებს ზედამხედველობის 
გარკვეულ ფუნქციებს ლისტინგში შემავალ და კოტირებულ კომპანიებთან 
დაკავშირებით. ფასიანი ქაღალდების ერთ-ერთ კატეგორიაში დაშვებამდე, 
საფონდო ბირჟა განიხილავს ემიტენტის რეპუტაციას და გამჭვირვალობის 
ხარისხს, მათ შორის ემიტენტებისთვის შემუშავებული კორპორაციული 
მართვის კოდექსის მოთხოვნებთან შესაბამისობას (საქართველოს საფონდო 
ბირჟის ლისტინგის დებულება, მუხლი 3.7). საფონდო ბირჟა ვალდებულია 
აწარმოოს ემიტენტების მუდმივი მონიტორინგი (საქართველოს საფონდო 
ბირჟის ლისტინგის დებულება, მუხლი 7). ამისთვის ემიტენტებმა ბირჟას 
უნდა მიაწოდონ შესაბამისი ინფორმაცია და დოკუმენტები, ინფორმაციის 
პერიოდული გამჟღავნების ჩათვლით. აღნიშნულის შეუსრულებლობამ 
შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიის ვაჭრობის/ ლისტინგის შეჩერება ან კომპანიის 
ლისტინგიდან ამოღება (საქართველოს საფონდო ბირჟის ლისტინგის დებულება, 
მუხლები 6.3.3 და 6.10.1). დღემდე, საფონდო ბირჟას არ შეუჩერებია და არ 
გაუუქმებია ლისტინგი არცერთი ემიტენტისთვის ანგარიშგების ან გამჟღავნების 
მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო, მაგრამ მან გააფრთხილა ზოგიერთი 
ემიტენტი წარდგენის დაგვიანების გამო.

SARAS-ი შეიქმნა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 
შესახებ“ კანონის შესაბამისად და პასუხისმგებელია ფინანსური და 
არაფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნების და აუდიტის ხარისხის 
განსაზღვრასა და აღსრულებაზე. SARAS-ის მანდატი ითვალისწინებს 
ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების მიღებას და განახლებას, 
კორპორაციული ანგარიშგების წარმოების უზრუნველყოფას, აუდიტორული 
პროფესიის ზედამხედველობას ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების 
და აუდიტის საბჭოს მეშვეობით და აუდიტის ხარისხის შენარჩუნებას 
საქართველოში. სამსახური ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში 
არსებული უწყებაა. მას მართავს სამსახურის უფროსი და შვიდი წევრისგან 

კაპიტალის ბაზრის 
ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი 
ტრადიციულად 

ფოკუსირებულია 
ემიტენტების მიერ 

გამჟღავნებული 
საფინანსო ინფორმაციის 

შემოწმებაზე 

საქართველოს 
საფონდო ბირჟის 

საზედამხედველო 
როლი ლისტინგში 

შემავალ 
კომპანიებთან 
დაკავშირებით 

შედარებით 
შეზღუდულია 

SARAS-ი ძირითად 
როლს ასრულებს 

საქართველოში 
ფინანსური, 

არაფინანსური 
ანგარიშგების 

და აუდიტის 
მოთხოვნების 
აღსრულებაში 
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შემდგარი საბჭო. SARAS-ი ახორციელებს ფინანსური ანგარიშგებების 
დოკუმენტურ შემოწმებას, აწარმოებს აუდიტორული კომპანიის ხარისხის 
და დამოუკიდებლობის მოთხოვნების მონიტორინგს და პასუხისმგებელია 
ყოვლისმომცველ და საჯარო წვდომის მქონე ანგარიშგების პორტალზე 
(დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. მე-5 თავი).

შემოთავაზებული რეკომენდაციები
განახლებული საკანონმდებლო ბაზა მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს 
კორპორაციული მართვის პრაქტიკაზე საქართველოში. ვინაიდან 
საკანონმდებლო ჩარჩო ახლა ძირითადად შესაბამისობაშია OECD-ის 
პრინციპებთან და ევროკავშირის შესაბამის ნორმებთან, ახლა ჯერი მის 
სწორ დანერგვაზეა. ხელისუფლებას მოუწევს ქართულ ბიზნესსაზოგადოებაში 
ცნობიერების და მოლოდინების ამაღლება კორპორაციული მართვის 
განახლებული პოლიტიკის მიღებისა და აღსრულების დონეებთან 
დაკავშირებით, ბაზრის მონაწილეებისთვის პოტენციური სტიმულირებისა 
და შესაძლებლობების განვითარების შესაძლებლობის შეთავაზების 
პარალელურად.

რეკომენდაცია: საქართველოს ეროვნულმა 
ბანკმა უნდა განახორციელოს თავისი 
კორპორაციული მართვის კოდექსების 
რეგულარული გადახედვა
ახლად მიღებული კოდექსები (კორპორაციული მართვის კოდექსი 
კომერციული ბანკებისთვის და კორპორაციული მართვის კოდექსი 
ემიტენტებისთვის) უზრუნველყოფს მტკიცე საფუძველს დანერგვისთვის. 
უნდა წარმოებდეს მათი პერიოდული გადახედვა და განახლება საბაზრო 
პირობებში ცვლილებების ასახვის მიზნით და საბაზრო გამოხმაურებაზე 
რეაგირებისთვის. ქვევით წარმოდგენილი რეკომენდაციები ეხება ისეთ 
თემებს, რომლებიც შეიძლება განიხილებოდეს კანონების, კოდექსებისა 
და რეგულაციების შემდგომ განახლებებში. კოდექსების მიმოხილვა 
უნდა განხორციელდეს საკმარისი სიხშირით, რომ შესაძლებელი გახდეს 
რეგულაციების „დამკვიდრება“ და პრაქტიკაში უკეთესად გამოყენება, მაგრამ 
მინიმუმ სამ წელიწადში ერთხელ. კოდექსების მომავალი განახლებისას, 
შემმუშავებლებმა უნდა გამოიყენონ ყველა შესაძლებლობა ძირითადი 
მოთხოვნების ჰარმონიზაციისთვის და ასევე ისარგებლონ სხვა კოდექსებში 
უკვე არსებული დებულებებით. ეროვნულმა ბანკმა უნდა გააგრძელოს 
ფორმალიზებული კონსულტაციების პროცესი ან დაინტერესებული მხარეების 
კომიტეტის გამოყენება განახლებების შემუშავებაში დასახმარებლად.

საჭიროა 
კორპორაციული 

მართვის კოდექსის 
რეგულარული 

მიმოხილვა 
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რეკომენდაცია: საქართველოს ეროვნული 
ბანკის კაპიტალის ბაზრის ზედამხედველობის 
დეპარტამენტმა უნდა განახორციელოს 
აღსრულების ძალისხმევის რეფოკუსირება 
არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნებაზე 
კაპიტალის ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტმა უნდა განიხილოს 
აღსრულების ფარგლების გაფართოება რომ მოიცვას ემიტენტების მიერ 
არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნება. ტრადიციულად დეპარტამენტის 
ყურადღება დაეთმო ემიტენტების მიერ ფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების 
უზრუნველყოფას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფუნქცია არსებითია სუსტი 
ანგარიშგების და აუდიტის პრაქტიკის გარემოში, მისი მნიშვნელობა გაცილებით 
ნაკლებად მკაფიოა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 
შესახებ“ კანონის გარემოში. იმის გამო, რომ საქართველოში ფინანსური 
ანგარიშგებისა და გამჟღავნების პრაქტიკა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა 
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონის 
მიღებისა და SARAS-ის როლის გაძლიერების შემდეგ, ეროვნული ბანკის 
კაპიტალის ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტს შეუძლია უფრო 
მეტი ყურადღების გამახვილება ემიტენტების არაფინანსური ინფორმაციის 
გამჟღავნებაზე, მათ შორის შემდეგზე:

  არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნების განახლება 
და ჰარმონიზაცია, რომ ისინი უფრო მეტად შეესაბამებოდეს OECD-ის 
მოთხოვნებს (იხ. რეკომენდაციები მე-5 თავში).

  სტრატეგიის შემუშავება ემიტენტებისთვის განკუთვნილი კორპორაციული 
მართვის კოდექსის გამჟღავნების მოთხოვნების შესრულების და 
ანგარიშგებების მომზადების უზრუნველსაყოფად, რაც შეიძლება მოიცავდეს: 

 � არაფინანსური ანგარიშგების ხარისხის შეფასების შესაძლებლობის 
განვითარებას

 � ინსტიტუციური მიდგომის შემუშავებას მმართველობის ანგარიშგების, 
კორპორაციული მართვის ანგარიშგების, არაფინანსური ანგარიშგების 
და ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის შესაბამისად 
განხორციელებული გამჟღავნების ხარისხის შესაფასებლად.

 � წლიური ანგარიშების მომზადებას ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსთან შესაბამისობის შესახებ.

 � ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის გამჟღავნების 
ანგარიშგების გამარტივებას (ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსის მე-2 დანართი).

 � საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ემიტენტებისთვის „შეფასების 
ბარათის“ შემუშავებას.

  ფორმალიზებული ღონისძიებების შედარებით მცირე რაოდენობის 
გათვალისწინება არსებული რეგულაციის ეფექტურობის უკეთ აღსაქმელად 
და გასაუმჯობესებელი საკითხების გასარკვევად, მაგალითად როგორიცაა 
დამკვირვებლების სახით აქციონერთა შეხვედრებზე დასწრება და 
ინსტიტუციურ ინვესტორებთან და საკონსულტაციო ფირმებთან შეხვედრა, 
მათი წუხილების უკეთ გასარკვევად და გაუმჯობესების პოტენციური 
სფეროების პროაქტიურად განსასაზღვრად.

კაპიტალის ბაზრის 
ზედამხედველობის 

დეპარტამენტმა 
უნდა 

განახორციელოს 
აღსრულების 
ძალისხმევის 

რეფოკუსირება 
განსაკუთრებით 

არაფინანსური 
ინფორმაციის 

გამჟღავნებაზე 
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რეკომენდაცია: საფონდო ბირჟის როლის 
შეფასება ემიტენტების კონტროლსა და 
ზედამხედველობაში 
დღევანდელ გარემოში გაურკვეველია საფონდო ბირჟის როლი, 
რომელიც აკონტროლებს ემიტენტებს, როგორც თვითრეგულირებადი 
ორგანიზაცია. SARAS-ის მიერ უფრო ძლიერი ანგარიშგების ჩარჩოებისა და 
მისი პორტალის მეშვეობით ინფორმაციის გამჟღავნების გაუმჯობესებული 
პრაქტიკის გათვალისწინებით, ბირჟის როლი ემიტენტების ფინანსური 
ანგარიშგებისა და კორპორაციული მართვის ზედამხედველობაში შეიძლება 
გადაიხედოს. ეროვნულმა ბანკმა შეიძლება განიხილოს კაპიტალის ბაზრის 
ზედამხედველობის დეპარტამენტს, SARAS -ს და საფონდო ბირჟას შორის 
ამჟამად გაყოფილი ფუნქციების ანალიზის განხორციელება დუბლირებების 
გამოსავლენად და შესაძლოა ემიტენტების გამჟღავნებაზე ბირჟის 
საზედამხედველო როლის გასაუქმებლად. საფონდო ბირჟის შეზღუდული 
რესურსები შეიძლება მიმართულ იქნეს ბაზრის ან ფინანსური შუამავლების 
ზედამხედველობისკენ.

საქართველოს 
საფონდო ბირჟის 
როლის შეფასება 

და გადახედვა 
ძალისხმევის 
დუბლირების 

თავიდან 
ასაცილებლად 
და სინერგიის 

უზრუნველსაყოფად 
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აქციონერთა 
უფლებები 

ეს თავი ყურადღებას ამახვილებს ლისტინგში შემავალი კომპანიების 
აქციონერთა უფლებებზე. ის მოიცავს OECD-ის კორპორაციული მართვის 
პრინციპების II თავის უმეტეს ნაწილს (აქციონერთა უფლებები). აქ 
წარმოდგენილი განხილვა მჭიდრო კავშირშია წინა თავში საჯარო და კერძო 
აღსრულების შესახებ განხილვასთან. ეს თავი ორგანიზებულია შემდეგი 
ძირითადი საკითხების გარშემო:

  აქციონერთა ძირითადი უფლებები 

  აქციონერთა კრება

  დირექტორების დანიშვნა

  დაკავშირებული მხარის გარიგებების მიმოხილვა და დამტკიცება 

  ბაზრის რეგულირება კორპორაციული კონტროლისთვის 

  აქციონერებისთვის ზიანის ანაზღაურება

ძირითადი მიგნებები 
ახლახან განახლებული საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩო 
უზრუნველყოფს მცირე აქციონერთა ძირითადი უფლებების დაცვას OECD-
ის პრინციპების შესაბამისად. ეს მოიცავს მცირე აქციონერთა უფლებებს 
ხმის მიცემასთან, ინფორმაციის მოპოვებასთან, აქციების გადაცემასთან, 
აქციონერთა კრებებზე დასწრებასთან, დაკავშირებულ მხარეებთან 
გაფორმებული ზიანის მომტანი გარიგებების თავიდან აცილებასთან, 
კონტროლის ცვლილების დროს დაცვასთან და აქციონერთა უფლებების 
დარღვევის შემთხვევაში სამართლებრივი ზომების მიღებასთან დაკავშირებით. 
საქართველოში კაპიტალის ემიტენტების მცირე რაოდენობისა და მიმოქცევაში 
არსებული აქციების მცირე რაოდენობის გათვალისწინებით ამ წესებიდან ბევრი 
პრაქტიკაში არ არის გამოცდილი.

აქციონერთა 
უფლებები ძლიერია 

საქართველოში

3თავი
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აქციონერთა ძირითადი უფლებები 
განახლებული სამართლებრივი ჩარჩო უმეტესწილად უზრუნველყოფს 
აქციონერთა ძირითადი უფლებების დაცვას საქართველოში. ასეთი 
უფლებები შეჯამებულია 1-ლ ცხრილში და მოიცავს აქციონერთა რეგისტრაციას, 
აქციების გადაცემის უფლებას, საბჭოს წევრების დანიშვნის უფლებას, 
აქციონერთა კრებებზე დასწრების უფლებას, დივიდენდების მიღების უფლებას, 
კომპანიის ძირითად დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანის უფლებას, 
კაპიტალის გაზრდის უფლებას და საგანგებო გარიგებების დამტკიცების 
უფლებას. საქართველოში ეს საკითხები ზოგადად არ განიხილება როგორც 
აქციონერებისთვის ზიანის მიყენების წყაროები.

„მეწარმეთა შესახებ“ კანონის თანახმად კომპანიებს აქვთ მოქნილობა 
გამოუშვან პრივილეგირებული აქციები, ხმის უფლების არმქონე ან მრავალი 
ხმის მქონე აქციების ჩათვლით. თუმცა ასეთი აქციების ემისია პრაქტიკაში 
იშვიათად ხდება. 

აქციონერთა 
ძირითადი უფლებები 

დაცულია და 
გაუმჯობესდა 2021 

წლის კანონით 
„მეწარმეთა შესახებ“ 

კომპანიებს 
შეუძლიათ გადახვევა 

„ერთი აქცია, ერთი 
ხმა“ წესიდან მაგრამ 

ეს გავრცელებული არ 
არის

უფლება კომენტარი

აქციონერთა 
რეგისტრაცია



კომპანიებს მოეთხოვებათ აქციების რეესტრის წარმოება. სააქციო 
საზოგადოებამ, რომელსაც ჰყავს 50-ზე მეტი აქციონერი, უნდა აწარმოოს 
აქციონერთა რეესტრი დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით. 
საქართველოში აქციების სამი დამოუკიდებელი რეგისტრატორია. 
არსებული სისტემა სავარაუდოდ შეიცვლება ერთიანი რეგისტრატორით, 
რომელსაც მართავს ცენტრალური დეპოზიტარი.

აქციების გადაცემის 
უფლება 

საჯარო (და ლისტინგში შემავალ) კომპანიებს არ შეუძლიათ აქციების 
გადაცემის შეზღუდვა. 

საბჭოს წევრების 
დანიშვნის უფლება



სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს ირჩევენ აქციონერები. „მეწარმეთა 
შესახებ“ ახალი კანონის თანახმად, სამეთვალყურეო საბჭოში წევრის 
დელეგირების (შერჩევის) უფლება წესდებით შეიძლება მიენიჭოს ცალკეულ 
აქციონერებს ან აქციების გარკვეული მფლობელებს. დელეგირებული 
წევრების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამეთვალყურეო საბჭოს 
წევრთა 1/3-ს.

კომპანიის 
დოკუმენტების 
მიღების უფლება


აქციონერებს უფლება აქვთ მიიღონ კომპანიის დოკუმენტები და არსებული 
პრეცედენტული სამართალი აჩვენებს, რომ სასამართლომ უზრუნველყო 
აქციონერების წვდომა კომპანიის დოკუმენტებზე.

აქციონერთა 
კრებებზე 
დასწრების უფლება 

აქციონერთა კრებაზე დასწრების უფლება აქვს ყველა აქციონერს. 
„მეწარმეთა შესახებ“ კანონის წინა ვერსია (2021 წლამდე) საშუალებას 
აძლევდა კომპანიებს, რომლებსაც ჰყავდათ აქციონერების დიდი 
რაოდენობა, თავი აერიდებინათ აქციონერთა კრებისთვის. ეს ამოღებულია 
ახალი კანონით „მეწარმეთა შესახებ“.

დივიდენდების 
მიღების უფლება 

დივიდენდების განაწილება წარმოებს აქციონერთა საერთო კრების მიერ. 
დივიდენდის ოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს სამეთვალყურეო 
საბჭოს 2/3 უმრავლესობის მიერ რეკომენდებულ თანხას.

 ცხრილი 1.  აქციონერთა უფლებები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
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აქციონერთა კრება
განცხადება აქციონერთა კრების ჩატარების შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს 
აქციების რეგისტრატორის ელექტრონულ პლატფორმაზე კრების 
ჩატარებამდე არანაკლებ 21 დღით ადრე (კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 
მუხლი 189). კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება ასევე უნდა 
გამოქვეყნდეს კომპანიის ვებგვერდზე, თუ კომპანიას აქვს ასეთი. კომპანიებმა 
აქციონერებს უნდა მიაწოდონ აქციონერთა კრების დღის წესრიგი კრების 
შეტყობინებასთან ერთად. ეს პრაქტიკა დაცულია.

აქციონერთა კრების შესახებ არასათანადო შეტყობინება შეიძლება 
აქციონერების მიერ გასაჩივრდეს სასამართლოში. მოწინავე კორპორაციული 
მართვის პრაქტიკის მქონე ზოგიერთი, მაგრამ არა ყველა კომპანია ცდილობს 
აქციონერთა საერთო კრების შესახებ შეტყობინებასთან ერთად აქციონერებს 
მიაწოდოს საკმარისი ინფორმაცია. ადგილი ჰქონდა რამდენიმე სასამართლო 
საქმეს, როდესაც აქციონერებისთვის დროულად არ იქნა მიწოდებული 
ინფორმაცია და აქციონერთა მოთხოვნით სასამართლომ გააუქმა აქციონერთა 
კრების გადაწყვეტილება.

აქციონერებს 
აქვთ აქციონერთა 

საერთო კრებაზე 
დასწრების სრული 

უფლება 

უფლება კომენტარი

კომპანიის ძირითად 
დოკუმენტებში 
ცვლილების 
შეტანის უფლება



აქციონერთა საერთო კრებამ უნდა დაამტკიცოს ცვლილებები 
სარეგისტრაციო ჩანაწერებში და კომპანიის წესდებაში. წესდების 
შესწორება შეიძლება მიღებულ იქნეს მხოლოდ ხმების 3/4-ით, თუ 
წესდებით მოთხოვნილი არ არის უფრო დიდი უმრავლესობა.

კაპიტალის ზრდის 
დამტკიცების 
უფლება



„თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ახალი აქციების 
გამოშვებით კაპიტალის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება 
აქციონერთა კრებაზე დამსწრე პირთა ხმების არანაკლებ 3/4-ით. წესდებას 
ან აქციონერებს შეუძლიათ ასევე უფლება მისცენ საბჭოს განახორციელოს 
აქციების ემისია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 168-ე მუხლის შესაბამისად. 
აქციონერებს აქვთ ახლად გამოშვებული აქციების უპირატესი შესყიდვის 
უფლება. უპირატეს უფლებაზე უარის თქმა შეიძლება საერთო კრების 
უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, რომელსაც ესწრება ქვორუმი, ხმების 
არანაკლებ 2/3.

დიდი მოცულობის/ 
საგანგებო 
გარიგებების 
დამტკიცების 
უფლება



აქციონერთა საერთო კრებამ უნდა დაამტკიცოს „არსებითი ტრანზაქციები“, 
სადაც ღირებულება აღემატება კომპანიის აქტივების 50 პროცენტს, „გარდა 
ხელშეკრულებებისა, რომლებიც საწარმოს ჩვეულებრივ საქმიანობაში 
ექცევა“. გარიგება, რომლის ფასი აქტივების საბალანსო ღირებულების 25 
პროცენტია უნდა დამტკიცდეს სამეთვალყურეო საბჭოს ან აქციონერთა 
საერთო კრების მიერ, თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული წესდებით. 

აქციათა კლასთან 
დაკავშირებული 
უფლებების 
ცვლილების 
დამტკიცების 
უფლება 



აქციების კლასის ცვლილების უფლება უნდა დამტკიცდეს ამ კლასის 
წევრთა 3/4-ის მიერ
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მნიშვნელოვან აქციონერებს შეუძლიათ კრების მოწვევა და დღის წესრიგში 
ცვლილებების შეტანის მოთხოვნა. ცალკეულ აქციონერებს ან აქციონერთა 
ჯგუფებს, რომლებიც ფლობენ სააქციო კაპიტალის 5 პროცენტს ან მეტს, აქვთ 
უფლება მოიწვიონ აქციონერთა რიგგარეშე კრება, დაამატონ საკითხები 
აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგს ან წარადგინონ გადაწყვეტილებები 
და დასაბუთებები აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგის საკითხებთან 
დაკავშირებით (კანონი “მეწარმეთა შესახებ”, მუხლი 191).

კორპორაციული მართვის ჩარჩო არ მოითხოვს ან ხელს არ უწყობს 
აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის მიცემის კონფიდენციალური და 
უსაფრთხო მეთოდების გამოყენებას. ის კომპანიებს საშუალებას აძლევს, 
მიიღონ სახელობითი კენჭისყრის პროცედურა თავიანთ წესდებაში, ან 
აქციონერთა საერთო კრებაზე უმრავლესობის გადაწყვეტილებით. კომპანიის 
ვებგვერდი უნდა იძლეოდეს აქციონერთა საერთო კრებაზე მონაწილეობასთან 
და კენჭისყრასთან დაკავშირებული პროცედურების დეტალურ აღწერას, ხოლო 
კენჭისყრის შედეგები უნდა გამოცხადდეს აქციონერთა საერთო კრებაზე. 
არ არსებობს მოთხოვნა, რომ კომპანიებმა გამოიყენონ დამოუკიდებელი 
დამთვლელი კომისიები აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმების დასათვლელად.

აქციონერებს შეუძლიათ საერთო კრების საქმიანობაში მონაწილეობის და 
კენჭისყრის უფლების გამოყენება პირადად ან მინდობილობის საფუძველზე 
მოქმედი წარმომადგენლის მეშვეობით. განახლებული კანონი „მეწარმეთა 
შესახებ“ აქციონერებს აძლევს ფოსტით ან ელექტრონულად ხმის მიცემის 
საშუალებას. თუ აღნიშნული იქნება წესდებაში და ასეთ გადაწყვეტილებას 
მიიღებს სამეთვალყურეო საბჭო, საერთო კრება შეიძლება ჩატარდეს 
კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. აქციონერებს 
ასევე შეუძლიათ ხმის მიცემა წერილობით საერთო კრებამდე და მასზე 
დასწრების გარეშე, მათ შორის, ელექტრონული კომუნიკაციის გამოყენებით. ამ 
ფორმით ხმის მიცემა შესაძლებელია მხოლოდ საერთო კრების დაწყებამდე. 
ელექტრონული კენჭისყრის პრაქტიკა ჯერ არ არსებობს.

აქციონერთა საერთო კრების თარიღისთვის კრების საქმიანობაში 
მონაწილეობა და ხმის მიცემა შეუძლიათ მხოლოდ აქციონერებს, 
რომლებსაც აქვთ აქციებზე საკუთრების უფლება. ასეთი უფლება უნდა 
დადასტურდეს აქციონერთა რეესტრში ან ნომინალურ მფლობელთა რეესტრში 
ჩანაწერით. თუ უცხოელი ინვესტორის აქციები შუამავლის მფლობელობაშია 
ასეთი შუამავალი დარეგისტრირდება, როგორც აქციების ნომინალური 
მფლობელი აქციონერთა რეესტრში. ამ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე 
პრობლემა არ დაფიქსირებულა.

აქციონერთა საერთო კრების განმავლობაში თითოეულ მონაწილე 
აქციონერს უფლება აქვს კითხვები დაუსვას მმართველ ორგანოს/
პირებს. ასეთი კითხვები შეიძლება ეხებოდეს დღის წესრიგის საკითხებს, ან 
ნებისმიერი ინფორმაციის მოთხოვნას, რომელიც აუცილებელია განხილული 
საკითხების სათანადოდ შესწავლისა და შეფასებისთვის. მმართველი ორგანო 
ვალდებულია უპასუხოს აქციონერს და სრულად მიაწოდოს მოთხოვნილი 
ინფორმაცია კონფიდენციალურობისა და სხვა შეზღუდვების დაცვით. საერთო 
კრების თავმჯდომარემ კრების მონაწილე ყველა აქციონერს უნდა მისცეს დღის 
წესრიგის საკითხების განხილვისას გამოსვლის შესაძლებლობა.

კრების 
პროცედურები

აქციონერებს 
შეუძლიათ პირადად 

ან უფლებამოსილი 
წარმომადგენლის 
საშუალებით ხმის 

მიცემა 

აქციონერებს აქვთ 
კითხვის დასმის 
უფლება, ხოლო 

სამეთვალყურეო 
საბჭო ვალდებულია 

პასუხი გასცეს 
დასმულ კითხვას 

მნიშვნელოვან 
აქციონერებს 

შეუძლიათ რიგგარეშე 
კრების მოწვევა 

და დღის წესრიგში 
საკითხების დამატება 
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 33  კენჭისყრა ხმების აკუმულირებით არის ხმის მიცემის სისტემა, რომლის დროსაც აქციონერებს ეძლევათ მრავალი ხმა თითოეულ 
მათ აქციასთან დაკავშირებით და შეუძლიათ ყველა ხმის გამოყენება ერთი კანდიდატის მიმართ ან გადანაწილება რამდენიმე 
კანდიდატზე (მუხლი 201, კანონით “მეწარმეთა შესახებ”). ეს სისტემა საშუალებას მისცემს მცირე აქციონერებს განახორციელონ 
თავიანთი ხმების კონცენტრაცია და მეტი წვლილი შეიტანონ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მცირე რაოდენობის შერჩევაში.

აქციონერთან კონსულტაციები დაშვებულია საერთო კრებამდე, მაგრამ 
არსებობს გარკვეული პრაქტიკული შეზღუდვები. კორპორაციული მართვის 
ჩარჩო ინსტიტუციურ ინვესტორებს და სხვა აქციონერებს საშუალებას აძლევს, 
გაიარონ კონსულტაციები საბჭოს წევრების არჩევის ან სხვა საკითხების 
შესახებ, მინდობილობის მოთხოვნის წესებით ან მსგავსი მოთხოვნებით 
შეფერხების გარეშე. თუმცა, არ არსებობს პრაქტიკული მეთოდი, რომ 
აქციონერებმა მიიღონ აქციონერთა სია აქციონერთა კრებამდე. ეს ართულებს 
აქციონერთა კოორდინაციას, რადგან რეგისტრირებულ მფლობელს შეუძლია 
მიიღოს ინფორმაცია რეესტრიდან მხოლოდ მის სახელზე რეგისტრირებულ 
ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებით, მაგრამ არა სხვა აქციონერებთან 
მიმართებით.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების დანიშვნა
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს აქციონერები ირჩევენ. ახალი კანონით, 
კომპანიის წესდება შეიძლება განსაზღვრავდეს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
დელეგირების (არჩევის) უფლების გადაცემას ცალკეულ აქციონერებზე ან 
გარკვეული აქციების მფლობელებზე. დელეგირებული წევრების რაოდენობა არ 
უნდა აღემატებოდეს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა 1/3-ს.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ასარჩევად შესაძლებელია კენჭისყრა 
ხმების აკუმულირების მეთოდით,33 თუ ეს გათვალისწინებულია კომპანიის 
წესდებით ან აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით. თუმცა, 
ის პრაქტიკაში იშვიათად გამოიყენება. ინფორმაცია საბჭოს კანდიდატების 
შესახებ ცალსახად არ არის საჭირო, თუმცა დღის წესრიგი უნდა შეიცავდეს 
ყველა საჭირო ინფორმაციას გადაწყვეტილების მისაღებად, რომელიც ზოგჯერ 
შეიცავს კანდიდატების კვალიფიკაციის დეტალებს.

ცალკეულ აქციონერებს ან აქციონერთა ჯგუფს, რომლებსაც აქვთ 
ხმის უფლების მქონე აქციების არანაკლებ 5 პროცენტი, შეუძლიათ 
სამეთვალყურეო საბჭოს კანდიდატების წარდგენა. ასეთი ნომინაციები 
წარდგენილი უნდა იყოს 14 დღით ადრე, რომ დამტკიცებულ იქნეს აქციონერთა 
კრების მიერ.

დაკავშირებული მხარის გარიგებების 
განხილვა და დამტკიცება 
როგორც განვითარებადი ქვეყნების უმრავლესობაში, გარიგებები 
დაკავშირებულ მხარეებთან საქართველოში კვლავ რჩება წუხილად 
აქციონერთა უფლებებთან მიმართებით, მარეგულირებელი ჩარჩოს კარგ 
საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობის მიუხედავად. საქართველო 
მიჰყვება საერთაშორისოდ მიღებულ მიდგომას დაკავშირებულ მხარეებთან 
გარიგებების განხილვასთან და დამტკიცებასთან მიმართებით. აღნიშნული 
წესები მკაფიო და შედარებით ძლიერია.

კენჭისყრა ხმების 
აკუმულირებით 

არჩევითია

აქციონერთან 
კონსულტაცია 

შეიძლება ჩატარდეს 
აქციონერთა 

კრებამდე 

მნიშვნელოვან 
აქციონერებს 

შეუძლიათ 
კანდიდატების 

წარდგენა 
სამეთვალყურეო 

საბჭოში 
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კანონმა „მეწარმეთა შესახებ“ განაახლა მოთხოვნები დაკავშირებული 
მხარეების გარიგებებისთვის, რომლებიც სამეთვალყურეო საბჭოს 
ავალდებულებს, განახორციელოს ასეთი გარიგებების მონიტორინგი, 
მართოს და დაამტკიცოს ისინი. კანონის 56-ე მუხლის მიხედვით („ინტერესთა 
კონფლიქტი“), ნებისმიერი გარიგება „დაინტერესებულ პირთან“ უნდა 
დაამტკიცოს სამეთვალყურეო საბჭომ. დაინტერესებულ პირებს არ შეუძლიათ 
გამოიყენონ თავიანთი ხმის უფლება კომპანიის ყველა შესაბამის ორგანოში 
იმ ოპერაციებთან დაკავშირებით, რომლებშიც მათ აქვთ ინტერესი. თუ საბჭოს 
უმრავლესობა დაინტერესებულია ასეთი გარიგებით, ის უნდა დაამტკიცოს 
აქციონერთა საერთო კრებამ.34 ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა, 
რომელიც არ ამჟღავნებს თავის ინტერესს გარიგებაში, კომპანიას უნდა 
აუნაზღაუროს ზიანი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ინტერესთა კონფლიქტის 
არარსებობისას გარიგება არსებითად იმავე პირობებით დაიდებოდა.

საქართველოს ეროვნული ბანკის ბრძანება დაკავშირებული მხარეების 
შესახებ ძირითადად შეესაბამება საერთაშორისო კარგ პრაქტიკას. 
ბრძანება 26/04 (2015) არეგულირებს კომერციული ბანკების გარიგებებს 
დაკავშირებულ მხარეებთან. ის კომერციულ ბანკებს ავალდებულებს, 
გარიგებები განახორციელონ საბაზრო პრინციპით, აკონტროლონ ტრანზაქციები 
დაკავშირებულ მხარეებთან, მიიღონ შესაბამისი ზომები რისკის კონტროლისა 
და შერბილების ღონისძიებებისთვის და ჩამოწერონ დაკავშირებულ მხარეთა 
მიმართ რისკის პოზიციები სტანდარტული პოლიტიკის და პროცედურების 
შესაბამისად. ბანკები ვალდებულნი არიან დაადგინონ შიდა რეგულაციები 
პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენისა და მართვის შესახებ. 
ბანკების ხელმძღვანელობამ თავიდან უნდა აიცილოს ინტერესთა კონფლიქტი 
და არ უნდა დააყენოს თავისი ინტერესები ბანკის ინტერესებზე მაღლა, ან 
ბოროტად გამოიყენოს მათი უფლებამოსილება. ბანკების სამეთვალყურეო 
საბჭოებმა უნდა დაამტკიცონ დაკავშირებული მხარეების გარიგებები 
დადგენილ ფარგლებში.

კანონი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ ყველა ემიტენტისგან, 
რომელიც ახორციელებს არსებით გარიგებას დაინტერესებული პირების 
მონაწილეობით, დამატებით მოითხოვს ასეთი გარიგების გადამოწმებას 
გარე აუდიტორთან. „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონის 
161-ე მუხლი ადგენს, რომ ემიტენტის ნებისმიერი ტრანზაქცია, რომელშიც 
მონაწილეობენ დაინტერესებული პირები, და რომლის ღირებულება უდრის 
ანგარიშვალდებული კომპანიის აქტივების 10 პროცენტს ან მეტს (ან უფრო მცირე 
თანხას, თუ მითითებულია კომპანიის წესდებაში), უნდა გადამოწმდეს გარე 
აუდიტორის/ სერთიფიცირებული ბუღალტრის მიერ და დამტკიცდეს აქციონერთა 
საერთო კრების მიერ. გადამოწმება ნიშნავს იმის გარკვევას, არის თუ არა 
გარიგება დადებული არსებითად იმავე პირობებით, რომლითაც დადებული 
იქნებოდა პირებს შორის ყოველგვარი ინტერესის არსებობის გარეშე. გარე 

დაკავშირებულ 
მხარესთან 
გარიგების 

დამტკიცების 
მოთხოვნები 

განახლებულია 
კანონში „მეწარმეთა 

შესახებ“ 

დაკავშირებული 
მხარის გარიგებები 

ბანკებისთვის 
რეგულირდება 

ეროვნული ბანკის 
მიერ 

 34  56-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პირი დაინტერესებულ პირად მიიჩნევა, თუ ის ან მასთან დაკავშირებული პირი:
ა. გარიგების მეორე მხარეა;
ბ. პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს იმ სამეწარმეო საზოგადოების წილთა 20 პროცენტს ან 20 პროცენტზე მეტს, რომელიც 

გარიგების მეორე მხარეა;
გ. პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს იმ სამეწარმეო საზოგადოების წილთა 20 პროცენტს ან 20 პროცენტზე მეტს, რომლის სულ 

მცირე 20 -პროცენტიანი წილის მესაკუთრე გარიგების მეორე მხარეა;
დ. არის იმ სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი პირი ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რომელიც გარიგების მეორე მხარეა;
ე. გარიგების შედეგად იღებს სარგებელს, რომელიც სამეწარმეო საზოგადოებაში წილის ფლობასთან ან ხელმძღვანელი ორგანოს 

წევრობასთან დაკავშირებული არ არის;
ვ. დაინტერესებულ პირად მიიჩნევა წესდების თანახმად.

კანონი „ფასიანი 
ქაღალდების 

ბაზრის შესახებ“ 
განსაზღვრავს 

დაკავშირებული 
მხარის გარიგებების 
შესახებ დამატებით 

მოთხოვნებს 
ემიტენტებისთვის 
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აუდიტორის/სერთიფიცირებული ბუღალტრის მოსაზრება უნდა გაეგზავნოს 
ანგარიშვალდებული კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს ან მის აქციონერთა 
საერთო კრებას გარიგების დამტკიცებამდე. თუ ასეთი ტრანზაქციის 
ღირებულება უდრის ან აღემატება კომპანიის აქტივების 50 პროცენტს, გარიგება 
უნდა დამტკიცდეს აქციონერთა საერთო კრების მიერ.

ნაკლებად არის დამკვიდრებული პრაქტიკა დაკავშირებული მხარეების 
გარიგებების საბჭოს მიერ დამტკიცებასთან მიმართებით, რადგან ისინი 
ახალი და შეუმოწმებელია. ბოლო დროს არ დაფიქსირებულა ემიტენტებს 
შორის დაკავშირებული მხარეების მიერ ტრანზაქციის ბოროტად გამოყენების 
შემთხვევები. ეს საკითხი უწყვეტ ყურადღებას მოითხოვს, რამდენადაც 
სხვა ქვეყნებში საბჭოები ყოველთვის ვერ ინარჩუნებენ ობიექტურობას 
მაკონტროლებელი აქციონერების ზეწოლის ფონზე, განსაკუთრებით იმ 
გარიგებებთან დაკავშირებით, რომლებიც რთულია ან რომლებისთვისაც არ 
არსებობს მარტივი საფუძველი საბაზრო შედარებების განსახორციელებლად.

დაკავშირებული მხარეების გარიგების წესების დანერგვა კვლავაც 
მნიშვნელოვან საკითხად რჩება. ეროვნულმა ბანკმა უნდა გადახედოს 
ბაზრის გამოცდილებას დაკავშირებული მხარის ტრანზაქციის გამჟღავნებისა 
და დამტკიცების მოთხოვნებთან, დაკავშირებული მხარის განმარტებასთან 
და აუდიტის ანგარიშებთან მიმართებით, რომლებიც მზადდება კონკრეტული 
გარიგების სამართლიანობის შესახებ, იმისათვის რომ უზრუნველყოს 
აქციონერების სათანადო დაცვა პრაქტიკაში და გააუმჯობესოს წესები 
მომავალში.

ბაზრის რეგულირება კორპორაციული 
კონტროლისთვის
საქართველოში კორპორაციული კონტროლის ბაზარი შეზღუდულია 
კონცენტრირებული მფლობელობით. შთანთქმის საწინააღმდეგო 
მექანიზმები, როგორც ჩანს, არ არის საჭირო ან არ არსებობს. კონტროლის 
ცვლილებები, როგორც წესი, შემოიფარგლება საბირჟო ლისტინგის არმქონე 
კომპანიების მეგობრული შერწყმით. ზოგადად, შთანთქმა და კონტროლის 
ცვლილება იშვიათია.

შთანთქმის წესები შეესაბამება შთანთქმის შესახებ ევროკავშირის 
დირექტივას.35 თუ აქციონერი ან შეთანხმებით მოქმედი აქციონერთა ჯგუფი, 
ყიდულობს აქციებს, რაც იწვევს ანგარიშვალდებული კომპანიის ხმის უფლების 
მქონე აქციების 50 პროცენტზე მეტის კონტროლს, მან უნდა განახორციელოს 
სატენდერო შეთავაზება ყველა არსებული აქციისთვის ტრანზაქციის 
დასრულებიდან არაუგვიანეს 45 დღისა, ან უნდა შეამციროს თავიანთი აქციების 
მოცულობა 50 პროცენტიან ზღვარზე ქვემოთ იმავე პერიოდში. აუდიტორმა 
ან საბროკერო ფირმამ უნდა დაადგინოს შეთავაზების ფასი იმ მაქსიმალური 
ფასის დონეზე მაინც, რომელიც შემსყიდველმა გადაიხადა ბოლო ექვსი თვის 
განმავლობაში ანგარიშვალდებული კომპანიის აქციებისთვის. აუდიტორი 
ან საბროკერო ფირმა პასუხისმგებელია აქციონერისთვის მიყენებულ 
ნებისმიერ ზიანზე, რომელიც მას მიადგა შეთავაზებული გამოსყიდვის 
ფასის განსაზღვრისას გამოჩენილი დაუდევრობით ან განზრახ არასწორად 
მითითებით. 

 35  ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2004 წლის 21 აპრილის 2004/25/EC დირექტივა შთანთქმის შესახებ.

ბაზარი 
კორპორაციული 

კონტროლისთვის 
საქართველოში 

არააქტიურია 
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განახლებულმა კანონმა „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ბაზრის 
რეგულაციებში შემოიღო საერთაშორისო აღიარების მქონე კორპორაციული 
კონტროლის ღონისძიებები. მაგალითად, თუ აქციონერს აქციების შეძენის 
შედეგად საკუთრებაში აქვს სააქციო საზოგადოების ხმების არანაკლებ 95 
პროცენტისა, ამ აქციონერს უფლება აქვს, სამართლიან ფასად გამოისყიდოს 
სხვა აქციონერთა აქციები რაც წარმოადგენს ე.წ. „სავალდებულო მიყიდვის 
უფლებას“. მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი „გაყიდვის“ 
უფლება არ არსებობს. კიდევ ერთი მაგალითი მოცემულია კანონით „ფასიანი 
ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ და ინფორმაციის გამჟღავნების წესებით (2020) 
და აქციონერებისგან მოითხოვს თავიანთი მფლობელობის გამჟღავნებას, 
თუ მათი წილი გადალახავს გარკვეულ ზღვრებს (5 პროცენტი, 10 პროცენტი, 
15 პროცენტი, 20 პროცენტი, 25 პროცენტი, 30 პროცენტი, 50 პროცენტი და 75 
პროცენტი). ვალდებულება ვრცელდება ერთობლივად მოქმედ ჯგუფებზე და 
არაპირდაპირ (ბენეფიციარ) აქციებზე. ასეთმა აქციონერმა(ებ)მა უნდა აცნობოს 
ემიტენტს, ეროვნულ ბანკს და ფართო საზოგადოებას ზღვრის დარღვევის 
შესახებ ოთხი სამუშაო დღის განმავლობაში. გასაჯაროება უნდა მოხდეს 
უშუალოდ ემიტენტის მიერ მის ვებგვერდზე, საფონდო ბირჟის ან სებ-ის 
ვებგვერდზე.

კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
მოითხოვს, რომ სატენდერო შეთავაზების შემთხვევაში ემიტენტებმა 
გარკვეული ინფორმაცია შეიტანონ კორპორაციული მართვის ანგარიშგებაში. 
ასეთი ინფორმაცია მოიცავს კაპიტალში მნიშვნელოვან პირდაპირ ან 
არაპირდაპირ მონაწილეობას, განსაკუთრებულ წილობრივ უფლებებს, 
ინფორმაციას ხმის უფლების გამოყენების შეზღუდვის შესახებ, მმართველი 
ორგანოს წევრების დანიშვნის ან შეცვლის წესებს, აგრეთვე ინფორმაციას 
დებულებებში ცვლილებების შესახებ.

მინორიტარი აქციონერების დაცვა ემიტენტის ლისტინგიდან ამოღების 
დროს შეიძლება გაუმჯობესდეს. მინორიტარი აქციონერები შეიძლება 
მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდნენ, როდესაც ემიტენტი 
დატოვებს საფონდო ბირჟას, ან დაკარგავს „ანგარიშვალდებული საწარმოს“ 
სტატუსს. ამჟამად, არ არსებობს მცირე აქციონერების დაცვის წესები ან 
მექანიზმები კომპანიის ლისტინგიდან ამოღების ან „ანგარიშვალდებული 
საწარმოს“ სტატუსის დაკარგვის შემთხვევაში. შესაძლო ღონისძიებები, 
რომლებიც შეიძლება დაინერგოს მინორიტარი აქციონერების დაცვის 
გასაუმჯობესებლად, მოიცავს სატენდერო შეთავაზებებს მინორიტარი 
აქციონერებისთვის (რეგულირებადი ფასით).

კერძო აღსრულება (აქციონერებისთვის 
ზარალის ანაზღაურება)
საქართველოში აქციონერთა უფლებების დაცვა სასამართლოს მეშვეობით 
ოფიციალური სარჩელის წარდგენის გზით შედარებით ძლიერია, 
მფლობელობაში არსებული აქციების დაბალი ზღვრით ან მის გარეშე. 
აქციონერებს უფლება აქვთ მოიწვიონ საერთო კრება, დატოვონ კომპანია 
მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, შეიტანონ სარჩელი აქციონერთა 
გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით და უჩივლონ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრებს. როგორც ჩანს, პრაქტიკოს იურისტებს ურჩევნიათ 

კანონი “ბუღალტრული 
აღრიცხვის, 

ანგარიშგების და 
აუდიტის შესახებ” 

ინფორმაციის უფრო 
ძლიერ გამჟღავნებას 
წლიურ ანგარიშებში 

ლისტინგიდან 
ამოღების და 

ანგარიშვალდებული 
კომპანიის სტატუსზე 

„უარის თქმის“ 
პროცედურები 

საჭიროებს 
გაუმჯობესებას

ახალი კანონი 
მეწარმეთა 

შესახებ მოიცავს 
სავალდებულო 
მიყიდვის წესს 

და „მცოცავ 
გამჟღავნებას“

საქართველოში 
აქციონერებისთვის 
არსებობს ზარალის 

ანაზღაურების 
რამდენიმე 

შესაძლებლობა 
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სასამართლოს მიმართონ მარეგულირებელ ორგანოებთან საქმის გარკვევის 
ნაცვლად. სასამართლოები, როგორც წესი, გადაწყვეტილებას აქციონერების 
სასარგებლოდ იღებენ. ეროვნული ბანკი არ ერევა აქციონერთა დავაში, გარდა 
იმ შემთხვევებისა, როდესაც ადგილი აქვს ფასიანი ქაღალდების შესახებ 
კანონის აშკარა დარღვევას. 

აქციონერებს საქართველოში აქვთ შემდეგი სპეციფიკური უფლებები:

  აქციონერთა კრების მოწვევის შესაძლებლობა. ხმის უფლების მქონე 
აქციების ხუთ პროცენტის მფლობელს შეუძლია დირექტორებისგან 
მოითხოვოს რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევა.

  გასვლის უფლება. აქციონერებს უფლება აქვთ მოსთხოვონ კომპანიას მის 
მფლობელობაში არსებული აქციების გამოსყიდვა, თუ აქციონერი არ უჭერს 
მხარს გადაწყვეტილებას, რომელიც არსებითად არღვევს აქციონერის 
უფლებებს ან დაკავშირებულია საწარმოს რეორგანიზაციასთან.36

  საჩივრის შეტანის შესაძლებლობა კრების გადაწყვეტილების გაუქმების 
მიზნით. აქციონერთა საერთო კრების, სამეთვალყურეო საბჭოს და 
მმართველი ორგანოს/ ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებები შეიძლება 
გაუქმდეს, თუ ისინი არღვევს კანონს ან კომპანიის წესდებას და თუ ისინი 
არსებითად ითვლება.

  დირექტორების წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესაძლებლობა. ყველა 
აქციონერს უფლება აქვს უჩივლოს კომპანიას და საბჭოს წევრებს ზოგადი 
კანონმდებლობის შესაბამისად. აქციონერებს ასევე შეუძლიათ სარჩელის 
შეტანა საკუთარი სახელით კომპანიის ხელმძღვანელების წინააღმდეგ ამ 
უკანასკნელთა მიერ თავისი მოვალეობის დარღვევით გამოწვეული ზიანის 
ასანაზღაურებლად აქციონერებისთვის და კომპანიის სასარგებლოდ (ე.წ. 
„წარმოებული სარჩელი“).

შემოთავაზებული რეკომენდაციები
შემდეგი რეკომენდაციები აამაღლებს და გააუმჯობესებს შესაბამისობას 
OECD-ის კორპორაციული მართვის პრინციპებთან. მეწარმეთა კანონის და 
კორპორაციული მართვის სამი კოდექსის მიღების გათვალისწინებით, მოქმედი 
საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოს აქციონერთა უფლებებთან 
დაკავშირებული დებულებების შეცვლის წინადადებები შეზღუდულია. 
უფრო მაღალი პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ახლახან დამტკიცებული 
კანონმდებლობის შესრულებას.

არ არის რეკომენდებული მეწარმეთა კანონში ან კოდექსებში ცვლილებების 
შეტანა მინიმუმ სამი წლის განმავლობაში, იმისათვის რომ ბაზრის 
მონაწილეებმა შეძლონ ახალ ჩარჩოებთან შეგუება, დასკვნების გამოტანა და 
გამოცდილების დაგროვება.

 36  წესდება შეიძლება დეტალურად აღწერდეს აქციების შეფასების და გამოსყიდვის პროცედურებს (იხ. მუხლები 174 და 181).
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რეკომენდაცია: საბაზრო მექანიზმების 
ფორმალიზება ლისტინგიდან ამოსაღებად 
საფონდო ბირჟის ლისტინგიდან ამოღებულ კომპანიებში არსებული 
ბოლოდროინდელი ტენდენციების საპასუხოდ სებ-მა უნდა გადახედოს 
თავის რეგულაციას, რომელიც გამოიყენება ემიტენტების ლისტინგის 
და სერთიფიცირების გაუქმებას. სებ-მა უნდა შეიმუშაოს მკაფიო და 
ფორმალიზებული პროცედურები ნებისმიერი კომპანიისთვის, რომელიც 
დაინტერესებულია ლისტინგის გაუქმებით ან ანგარიშვალდებული 
კომპანიის სტატუსის დაკარგვაზე ასეთი რეგულაციები შეიძლება შეიცავდეს 
აქციონერებისთვის ხელსაყრელ ღონისძიებებს მინორიტარული აქციონერების 
ინტერესების დასაცავად ისეთ გარიგებებში, როგორიცაა მაგალითად 
სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება.

რეკომენდაცია: აქციონერთა უფლებების 
გაძლიერება მეწარმეთა კანონის არჩევითი 
დებულებების მიღების წახალისებით 
ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსის სამომავლო გადახედვისას 
აქციონერთა დაცვის გაძლიერება ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსში მეწარმეთა კანონის არჩევითი დებულებების შეტანით. როდესაც 
მომავალში ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის გადახედვა 
მოხდება, შეიძლება მას დაემატოს დებულებების გარკვეული რაოდენობა 
კომპანიების წასახალისებლად, რომ მათ დანერგონ ნებაყოფლობითი 
დებულებები მეწარმეთა კანონიდან, რომლებიც შეიძლება ემსახურებოდეს 
მინორიტარი აქციონერების დაცვას. ეს დამატებები შესაძლებელს გახდის 
კორპორაციული მართვის კოდექსის შეთანხმებულ მოქმედებას მეწარმეთა 
კანონთან. კანონის არჩევითი დებულებები, რომლებიც შეიძლება აღნიშნულ 
იქნეს ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსში მოიცავს შემდეგს:

  ელექტრონული ხმის მიცემა და ვადამდელი ხმის მიცემა

  ფარული კენჭისყრა

  ხმის მიცემა აკუმულირების პრინციპით

  ქვედა ზღვარი მსხვილი/ საგანგებო გარიგებების დასამტკიცებლად

  შეხვედრის გამოცხადების ადრეული თარიღები

ემიტენტების 
კორპორაციული 

მართვის კოდექსის 
სამომავლო 

ცვლილებები 
შეიძლება 

იყენებდეს 
მეწარმეთა კანონში 

ჩაშენებული 
მოქნილობის 

უპირატესობას 

ეროვნულმა 
ბანკმა უნდა 

განახორციელოს 
პროცესების 

ფორმალიზება 
ლისტინგიდან 

ამოღებისთვის 
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რეკომენდაცია: “აქციების ერთობლივად 
გაყიდვის უფლების” (tag along rights) 
შემოღება აქციონერების შემდგომი დაცვის 
მიზნით კონტროლის არაპირდაპირი 
ცვლილების დროს 
აქციონერთა დაცვის მიმართულებით საქართველოს კანონმდებლობის 
მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების მიუხედავად, კვლავ არსებობს 
გაუმჯობესების შესაძლებლობა. OECD-ის პრინციპები გვთავაზობს ზოგიერთ 
პუნქტს, რომელიც აკლია ამჟამინდელ საკანონმდებლო ბაზას, რამაც შეიძლება 
გააუმჯობესოს არსებული მდგომარეობა აქციონერთა დაცვის კუთხით. 
არსებული კანონმდებლობა, როგორც ჩანს, არ ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებულ 
„აქციების ერთობლივად გაყიდვის უფლებას“, ისე, რომ კონტროლის ირიბი 
ცვლილებები კანონით არ არის დაფარული. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია 
საკუთრების კომპლექსური სტრუქტურების მქონე ზოგიერთ ქვეყანაში, და 
მნიშვნელოვანი გახდება საქართველოში, მისი კორპორაციული მართვის 
სტრუქტურების განვითარების და მომწიფების პარალელურად. გარდა ამისა, 
არ არსებობს მოთხოვნები გეგმების გამჟღავნებასთან და გარიგებების 
დაფინანსებასთან დაკავშირებით როგორც შეთავაზების განმახორციელებელი 
საწარმოს, ისე სამიზნე კომპანიის აქციონერებისთვის. 

რეკომენდაცია: მიმდინარე გამოცდილების 
განხილვა დაკავშირებული მხარის 
გარიგებების დამტკიცებასთან და 
გამჟღავნებასთან დაკავშირებით 
გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეროვნულმა ბანკმა უნდა გადახედოს ბაზრის 
გამოცდილებას დაკავშირებულ მხარეებთან გარიგების გამჟღავნებისა და 
დამტკიცების მოთხოვნებთან მიმართებით, რომ დარწმუნდეს, პრაქტიკაში 
აქციონერების სათანადოდ დაცულობაში. ეს შეიძლება მოიცავდეს 
დაკავშირებული მხარის ტრანზაქციების განმარტების მიმოხილვას, რომ 
უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისი გარიგებების დაფიქსირება. ამასთან 
ერთად, აუდიტის ანგარიშები, რომლებიც შემუშავებულია კონკრეტული 
გარიგებების სამართლიანობის შესახებ, შეიძლება განიხილებოდეს იმის 
უზრუნველსაყოფად რომ ისინი ემსახურებოდნენ მინორიტარი აქციონერების 
დაცვას და დაცვის გაუმჯობესებას. 

სამართლებრივ 
ჩარჩოში შეტანილმა 

ზოგიერთმა 
ცვლილებამ 

შეიძლება 
გააუმჯობესოს 

აქციონერთა 
დაცვა კონტროლის 
ცვლილების დროს 

სებ-მა 
რეგულარულად 

უნდა განიხილოს 
თავისი 

საზედამხედველო 
გამოცდილება 

დაკავშირებული 
მხარის გარიგებების 
დამტკიცებასთან და 

გამჟღავნებასთან 
დაკავშირებით 
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ინფორმაციის 
გამჟღავნება და 
გამჭვირვალობა

ეს თავი ყურადღებას ამახვილებს ბირჟის ლისტინგში შესული კომპანიების 
გამჟღავნების ვალდებულებებზე და გამჭვირვალობაზე. ის მოიცავს OECD-ის 
კორპორაციული მართვის პრინციპების V თავის უმეტეს ნაწილს (ინფორმაციის 
გამჟღავნება და გამჭვირვალობა). ეს თავი ორგანიზებულია შემდეგნაირად:

  ფინანსური ანგარიშგება

  არაფინანსური ანგარიშგება

  არასაფინანსო გამჟღავნების შერჩეული ელემენტები

  აუდიტი და აუდიტის ზედამხედველობა

  ინფორმაციის გამჟღავნების არხები

ძირითადი მიგნებები 
საქართველომ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა ბოლო ხუთი წლის 
განმავლობაში ინფორმაციის გამჟღავნების ხარისხისა და დროულობის 
ამაღლების კუთხით. ეს შეიძლება განპირობებული იყოს „ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონის მიღებით, 
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების 
სრულად მიღებით და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის და ეროვნული ბანკის მხრიდან მონიტორინგის 
მზარდი როლით.

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა და რეგულაციები ასევე 
მოითხოვს მრავალი არაფინანსური საკითხის გამჟღავნებას, როგორც 
ეს რეკომენდებულია OECD-ის პრინციპებით. თუმცა, არაფინანსური 
ინფორმაციის გამჟღავნებას ისეთივე ყურადღება არ მიექცა როგორც ფინანსურ 
ანგარიშგებას და სრული დანერგვა უნდა იყოს რეფორმის დღის წესრიგის 
შემდეგი პუნქტი.

4თავი



49თავი 4. ინფორმაციის გამჟღავნება და გამჭვირვალობა

ფინანსური ანგარიშგება
ფინანსური ანგარიშგება საქართველოში რეგულირდება კანონით 
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“, რომელიც 
ძირითადად შეესაბამება ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებს 
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის შესახებ.37 კანონმა „ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ განსაზღვრა სათანადო 
ჩარჩოები ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების მონიტორინგისა და 
აღსრულებისთვის და აუდიტის პროფესიაზე ზედამხედველობისთვის, როგორც 
რეკომენდებული იყო 2015 წლის ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ROSC-
ის შეფასებით.38

“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ” კანონის 
თანახმად შეიქმნა მარეგულირებელი - ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური (SARAS) 
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების სათანადო მონიტორინგის 
და აუდიტორული პროფესიის ზედამხედველობის მიზნით. სამსახური 
აკონტროლებს ფინანსური ანგარიშგების და ინფორმაციის გამჟღავნების 
პრაქტიკას, ამოწმებს ფინანსური ანგარიშგების შესაბამისობას კანონის 
მოთხოვნებთან შერჩევით საფუძველზე და ხელს უწყობს დამოუკიდებელი 
აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესებას. ამ ზოგადი კანონის გარდა, სექტორის 
სპეციფიკური მარეგულირებლები აკონტროლებენ და ახორციელებენ მათი 
ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი სუბიექტების შესაბამისობას ბუღალტრული 
აღრიცხვისა და ანგარიშგების მოთხოვნებთან, მაგალითად როგორც ეროვნული 
ბანკი ახორციელებს ბანკების, ემიტენტების, საინვესტიციო ფონდების და 
ზოგიერთი სხვა ფინანსური ინსტიტუტის, ხოლო საქართველოს დაზღვევის 
სახელმწიფო სამსახური სადაზღვევო კომპანიების ზედამხედველობას.

კანონმა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
შემოიტანა სდპ-ის განმარტება, ევროკავშირის ბუღალტრული აღრიცხვის 
დირექტივის შესაბამისად, რომლის თანახმად სდპ ექვემდებარება 
ანგარიშგების, გამჟღავნებისა და აუდიტის უფრო მკაცრ და დახვეწილ 
მოთხოვნებს. სდპ -ებს მიეკუთვნებიან ემიტენტები, ბანკები, მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციები, სადაზღვევო კომპანიები, არასახელმწიფო საპენსიო ფონდები, 
საინვესტიციო ფონდები და არასაბანკო სადეპოზიტო ინსტიტუტები. 2019 წელს 
ამ განმარტებას მთავრობის დადგენილებით დაემატა 49 დიდი და საშუალო 
სიდიდის სახელმწიფო საწარმო.39 სდპ-ებს მოეთხოვებათ თავიანთი ფინანსური 
ანგარიშგების ბასს-ის მიერ გამოქვეყნებული ფასს-ის შესაბამისად და აუდიტის 
კომიტეტის შექმნა. 

საქართველოს 
კანონმდებლობა 

იმეორებს ევროპული 
კანონმდებლობის (EU 
acquis communautaire) 

მოთხოვნებს 
აღრიცხვის, 

ანგარიშგების და 
აუდიტის სფეროში

 37  ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2013 წლის 26 ივნისის დირექტივა (EU Directive 2013/34/EU) „წლიური ფინანსური ანგარიშგებების, 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებების და გარკვეული ტიპის კომპანიების დაკავშირებული ანგარიშების შესახებ“ და ევროპის 
პარლამენტის და საბჭოს 2014/56/EU დირექტივა წლიური ანგარიშების და კონსოლიდირებული ანგარიშების სავალდებულო აუდიტის 
შესახებ (16 აპრილი, 2014).
 38  ხელმისაწვდომია აქ: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22971 
 39  საქართველოს მთავრობის #584 დადგენილება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის მიერ იურიდიული პირის საზოგადოებრივი დაინტერესების პირად განსაზღვრის კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ 
03/12/2019.

ფინანსური 
ანგარიშგების 

და აუდიტის 
მოთხოვნების 

აღსრულება 

საზოგადოებრივი 
დაინტერესების 

პირები 
ექვემდებარებიან 

ანგარიშგების, 
გამჟღავნების და 

აუდიტის შედარებით 
უფრო მკაცრ 
მოთხოვნებს 
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კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
ახდენს ყველა სხვა სუბიექტის კლასიფიკაციას ოთხ კატეგორიად მთლიანი 
აქტივების, ბრუნვისა და დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით და აწესებს 
ფინანსური ანგარიშგების, გამჟღავნებისა და აუდიტის მრავალსაფეხურიან 
მოთხოვნებს. ყველაზე მსხვილი კატეგორიის (1-ლი კატეგორია) სუბიექტებმა 
უნდა გამოიყენონ ფასს-ი. საშუალო და მცირე სიდიდის კომპანიებს (მე-2 და მე-3 
კატეგორია) მოეთხოვებათ მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ბასს-ის მიერ 
შემუშავებული ფასს-ის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ისინი 
აირჩევენ სრული ფასს-ის გამოყენებას. მიკრო სუბიექტები (მე-4 კატეგორია) და 
არაკომერციული იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან გამოიყენონ SARAS-ის 
მიერ გამოქვეყნებული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების ადგილობრივი 
სტანდარტები.

“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ” კანონით 
განსაზღვრულ ფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
მაჩვენებელმა 90 პროცენტს მიაღწია ქართულ კომპანიებს შორის 2020 
წელს.40 მთლიანობაში, საქართველოში საწარმოების 15 პროცენტი ახლა 
ასრულებს მოთხოვნებს, რომ ფინანსური ანგარიშგება სრული ფასს-ის 
გამოყენებით (სდპ-ები და მსხვილი სუბიექტები, სხვები ამას ნებაყოფლობით 
აკეთებენ) მოამზადოს. კომპანიების 85 პროცენტი თავის ფინანსურ 
ანგარიშგებას მცირე და საშუალო საწარმოების ფასს-ის მიხედვით ამზადებს. 
სხვადასხვა კატეგორიის საწარმოებს შორის, სდპ -ებმა მიაღწიეს 99 
პროცენტიან შესაბამისობას ფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნებთან სრული 
ფასს-ის მიხედვით, საშუალო სიდიდის საწარმოებმა კი 88 პროცენტს ( მე-2 
კატეგორია). ფინანსური ანგარიშგების ხარისხისა და დროულობის შესახებ 
წარმოდგენები გაუმჯობესდა, SARAS-ის აღსრულების მექანიზმების წყალობით, 
რომელიც მხარდაჭერილია ბიზნეს საზოგადოებისთვის შემოთავაზებული 
რეგულარული ტრენინგის და უწყვეტი გამოხმაურების ანგარიშებით.

არაფინანსური ანგარიშგება
ადგილობრივი კანონმდებლობა ყველა მსხვილ და საშუალო კომპანიას 
ავალდებულებს მმართველობის ანგარიშგების გამოქვეყნებას. კანონი 
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ (მუხლი 7) 
განსაზღვრავს, რომ სდპ-ებმა, ისევე როგორც 1-ლი და მე-2 კატეგორიის 
საწარმოებმა მოამზადონ მმართველობის ანგარიშგებები და გამოაქვეყნონ 
ისინი SARAS-ის პორტალზე. მმართველობის ანგარიშგება „მენეჯმენტის 
განხილვისა და ანალიზის“ (აშშ) ან საბჭოს ანგარიშის (დიდი ბრიტანეთი) 
მსგავსია. მმართველობის ანგარიშგება ქვეყნდება წლიური ანგარიშისგან ცალკე, 
რომელიც მხოლოდ ფინანსურ ანგარიშგებას მოიცავს.

მმართველობის ანგარიშგება უნდა შეიცავდეს ფინანსურ და არაფინანსურ 
ინფორმაციას და წარმოადგენდეს კომპანიის საქმიანობის აღწერას. კანონი 
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ მოითხოვს რომ 
მმართველობის ანგარიშგება შეიცავდეს კომპანიის საქმიანობის მიმოხილვას, 
კომპანიის განვითარების, შედეგებისა და მიღწევების სრულ ანალიზს და 
ძირითად რისკებსა და გაურკვევლობებს, რომელთა წინაშეც დგას სუბიექტი. 
კომპანიის საქმიანობის განხილვა უნდა მოიცავდეს: განვითარების გეგმას; 

OECD-ის პრინციპებით 
განსაზღვრული 

გასამჟღავნებელი 
არაფინანსური 
ინფორმაციის 
ელემენტების 

უმეტესობა 
გათვალისწინებულია 

მოქმედ კანონებსა და 
წესებში 

 40  SARAS-ის წლიური ანგარიში 2020.

კანონი “ბუღალტრული 
აღრიცხვის, 

ანგარიშგების და 
აუდიტის შესახებ” 

განსაზღვრავს 
მრავალსაფეხურიან 

მიდგომას ფინანსური 
ანგარიშგების მიმართ. 

სხვა კომპანიები 
შეიძლება იყენებდნენ 

მათი სიდიდის 
შესაბამის სტანდარტებს 

შესაბამისობა 
ანგარიშგების ახალ 

მოთხოვნებთან 
და ინფორმაციის 

გამჟღავნება 
თანდათანობით 

გაიზარდა 
“ბუღალტრული 

აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და 

აუდიტის შესახებ” 
კანონის მიღების 

შემდეგ 
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კვლევითი საქმიანობის მიმოხილვას; ძირითადი რისკების მიმოხილვას; და 
ინფორმაციას კომპანიის რისკის მართვის ჩარჩოს შესახებ. ემიტენტების 
მმართველობის ანგარიშგებები ასევე უნდა ითვალისწინებდეს კომპანიის 
განვითარებისა და საქმიანობის მიმოხილვას, ემიტენტის პოზიციას, მის 
კონსოლიდირებულ ვალდებულებებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და 
ძირითადი რისკებისა და გაურკვევლობების აღწერას, რომელთა წინაშეც დგას 
ემიტენტი.

კომპანიის მმართველობის ანგარიშგება უნდა დამოწმდეს აუდიტორის 
მიერ კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებასთან მისი შესაბამისობის 
თვალსაზრისით. აუდიტორმა უნდა გამოთქვას მოსაზრება მმართველობის 
ასეთი ანგარიშგების შესაბამისობის შესახებ მარეგულირებელ მოთხოვნებთან 
და მმართველობის ანგარიშგების აღწერილობების თავსებადობის თაობაზე 
იმავე დოკუმენტში წარმოდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებასთან. აუდიტორმა 
ასევე უნდა გადახედოს, არის თუ არა ანგარიშში შეტანილი ან გამოტოვებული 
სხვა საჭირო ინფორმაცია.

კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
ცალკეული ტიპის კომპანიებისთვის მმართველობის ანგარიშგების 
დამატებით ელემენტებს მოითხოვს. ლისტინგში შემავალ კომპანიებს 
მოეთხოვებათ კორპორაციული მართვის ანგარიშგების წარდგენა, ხოლო 
გარკვეულმა სდპ-ებმა უნდა წარადგინონ არაფინანსური ანგარიშგება 
მმართველობის ანგარიშგებასთან ერთად (ცხრილი 2).

ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსი მოიცავს მოთხოვნებს 
კორპორაციული მართვის მნიშვნელოვანი ანგარიშგებისთვის და 
შეიცავს დეტალურ დებულებებს შესაბამისობის გამჟღავნების შესახებ. 
ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის 24-ე მუხლი ყველა ემიტენტს 
ავალდებულებს შეავსოს ყოველწლიური კითხვარები (დანართები 1, 2, და 3), 
წარუდგინოს ეროვნულ ბანკს და გამოაქვეყნოს თავის ვებგვერდებზე ყოველი 
წლის 15 მაისამდე.41 ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსი შეიცავს 
ანგარიშგების ნიმუშს, რომელიც დაფუძნებულია შემდეგ დანართებზე:

  დანართი 1: განსაზღვრავს კორპორაციული მართვის ანგარიშგების 
თავფურცელის ნიმუშს.

ემიტენტების 
კორპორაციული 

მართვის კოდექსი კარგი 
სასტარტო წერტილია 

კორპორაციული 
მართვის შესაბამისობის 

და გამჟღავნების 
გასაუმჯობესებლად 

მმართველობის 
ანგარიშგება 

განხილულ უნდა 
იქნეს აუდიტორის 

მიერ 

გარკვეულ კომპანიებს 
არაფინანსური 
ანგარიშგების 

მიმართ დამატებითი 
მოთხოვნები აქვთ 

დსპ კატ 1 კატ 2
სსბ-ზე 
ვაჭრობა

> 500 
თანამშრომელი

საქმიანობის მიმოხილვა     

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  

არაფინანსური ანგარიშგება     

 ცხრილი 2.  მმართველობის ანგარიშგებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

 წყარო:  კანონი “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ”, მუხლი 7

 41  ეს დისკუსია ემყარება ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის ვერსიას რომელიც მიღებულ იქნა 2021 წლის 9 ოქტომბერს
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  დანართი 2: შეიცავს კომპლექსურ კითხვარს 171 კითხვით ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსის ყველა დებულებასთან დაკავშირებით. 
დანართი კომპანიებისგან მოითხოვს, რომ კოდექსის თითოეულ 
დებულებას მიანიჭონ შესაბამისობის სტატუსი („სრულად შეესაბამება“, 
„ნაწილობრივ შეესაბამება“, „არ შეესაბამება“). დაახლოებით 40 დებულება 
წარმოდგენილია როგორც „სავალდებულო“, ემიტენტების კორპორაციული 
მართვის კოდექსის შესავალში შემოთავაზებული „შეასრულე ან განმარტე 
ალტერნატივა“ მიდგომისგან განსხვავებით.

  დანართი 3: ეს დანართი მოითხოვს, რომ კომპანიამ მიუთითოს, არის თუ 
არა საჯაროდ ხელმისაწვდომი კომპანიის 14 ძირითადი დოკუმენტი და 
პოლიტიკა. თუ ხელმისაწვდომია, კომპანიამ უნდა მიუთითოს კოდექსთან 
შესაბამისობის ანგარიშში თუ სად შეიძლება მოიძებნოს დოკუმენტები 
„ონლაინ“ რეჟიმში. 

კოდექსთან შესაბამისობის საჩვენებლად კითხვარის სტილის ეს მიდგომა 
კარგ მიდგომად ითვლება, მაგრამ ის შეიძლება რთულად იქნეს მიჩნეული 
სუბიექტი კომპანიების მიერ. ეს მიდგომა ემიტენტებს აიძულებს გადახედონ 
თავიანთ კანონშესაბამისობას უფრო დეტალურად, მიაწოდონ მეტი ინფორმაცია 
დაინტერესებულ მხარეებს, რასაც შედეგად შეიძლება მოჰყვეს მონაცემთა 
კარგი ბაზის ფორმირება კორპორაციული მართვის „ქულების ბარათის“ 
შესაქმნელად საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. თუმცა, ემიტენტების 
მიერ ის შეიძლება ზედმეტად რთულად იქნეს განხილული. შემდეგი საკითხები 
უნდა იქნეს გათვალისწინებული კოდექსის მომავალი განხილვისას: 

  დანართი 2 განასხვავებს „სავალდებულო“ და „შეასრულე ან განმარტე“ 
დებულებებს, რაც დამაბნეველია, ვინაიდან ემიტენტების კორპორაციული 
მართვის კოდექსი განსაზღვრულია როგორც ნებაყოფლობითი, ანუ 
„შეასრულე ან განმარტე“ დოკუმენტი.

  ზოგიერთი მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიძლება სცდებოდეს ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსის შესაბამისობის დემონსტრირების 
მცდელობას და ეხება ზოგადად მართვის უფრო სისტემატურ გამჟღავნებას.

  მე-2 და მე-3 დანართის მოთხოვნები შეიცავს გარკვეულ შეუსაბამობებს 
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონით 
განსაზღვრულ „კორპორაციული მართვის ანგარიშთან“; ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსი არ ეხმიანება „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონის მოთხოვნებს, რაც ბაზრის 
მონაწილეებისთვის შეიძლება გაუგებარი იყოს. 

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონით 
განსაზღვრული არაფინანსური ანგარიშგება ზოგიერთი უფრო მსხვილი 
კომპანიისთვის მრავალი თვალსაზრისით ბევრ ქვეყანაში შემოღებული 
„მდგრადი განვითარების ანგარიშგების“ მსგავსია. „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონის მე-7 მუხლის თანახმად, 
არაფინანსური ანგარიშგება უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას გარემოსდაცვითი, 
სოციალური, დასაქმების, ადამიანის უფლებათა და კორუფციის საკითხების 
შესახებ. თუმცა, ის ასევე უნდა მოიცავდეს სუბიექტის ბიზნესმოდელის 
მოკლე მიმოხილვას, რისკების განხილვას და საქმიანობის ეფექტიანობის 
ძირითად ინდიკატორებს. ჩამოთვლილი საკითხებიდან ზოგიერთი იკვეთება 
მმართველობის ანგარიშგების სხვა ელემენტებთან (და ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-2 დანართის მოთხოვნებთან). 

მდგრადი 
განვითარების 
ანგარიშგების 

მსგავსი 
არაფინანსური 

ანგარიშგება სწორი 
მიმართულებით 

გადადგმული 
ნაბიჯია 

ემიტენტების 
კორპორაციული 

მართვის კოდექსის 
დანართები 

კომპლექსურია 
და შეიძლება 

საფრთხე შეუქმნას 
კომპანიების 

კანონშესაბამისობის 
ძალისხმევას 
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მდგრადი განვითარების ანგარიშგების სტრუქტურისა და მითითებების 
დანერგვის მიზნით, ეროვნულმა ბანკმა 2020 წელს გამოსცა 
გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი საკითხების 
ანგარიშგების და გამჟღავნების პრინციპები (ESG). ეს პრინციპები 
წარმოადგენს გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი 
საკითხების ანგარიშგების სახელმძღვანელო მითითებებს საქართველოს 
საწარმოებისთვის. ისინი ეფუძნება გლობალურად მიღებულ ჩარჩოებს, 
რომლებსაც სუბიექტები იყენებენ მდგრადობისა და არაფინანსური 
ინფორმაციის წარდგენისთვის.42 პრინციპების სამიზნეა კომერციული 
ბანკები, როგორც ძირითადი ანგარიშვალდებული ჯგუფი, მაგრამ ისინი 
ასევე მოუწოდებს სხვა ტიპის საფინანსო ინსტიტუტებსა და ემიტენტებს, 
გაამჟღავნონ გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი ინფორმაცია 
და სახელმძღვანელოდ გამოიყენონ შესაბამისი პრინციპები. აღნიშნული 
პრინციპები არასავალდებულოა და ანგარიშვალდებულ სუბიექტს შეუძლია 
ალტერნატიული მიდგომების არჩევა გარემოსდაცვითი, სოციალური და 
მმართველობითი ინფორმაციის გამჟღავნების მიმართ, იმ პირობით, რომ ისინი 
აკმაყოფილებენ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
კანონის, ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის და საქართველოში 
მოქმედი ნებისმიერი სხვა შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს მოთხოვნებს. 
თუმცა, ეროვნული ბანკი კატეგორიულად მოუწოდებს საფინანსო ინსტიტუტებს 
დაიცვან პრინციპები, რათა უზრუნველყონ გარემოსდაცვითი, სოციალური და 
მმართველობითი ინფორმაციის თანმიმდევრული და შესადარისი გამჟღავნება 
და ამ მიზნით მათ შეიმუშაონ ESG ანგარიშგების შაბლონი, რომელიც 
გამოყენებული იყო ყველა კომერციული ბანკის მიერ, როდესაც მათ პირველად 
გამოაქვეყნეს ESG ანგარიშგება 2021 წელს.43

არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების 
შერჩეული ელემენტები 
G20/OECD-ის პრინციპები ემიტენტებისგან სპეციფიკურად მოითხოვს 
შემდეგი ელემენტების გამჟღავნებას.44 არაფინანსური ინფორმაციის 
გამჟღავნების ეს შერჩეული ელემენტები გამოიყენება ყველა სდპ-ისთვის. 
ზოგადად, არ არსებობს სპეციალური გამჟღავნების მოთხოვნები სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის, თუ ისინი არ შედიან სდპ-ების ჯგუფში.

როგორც ჩანს, არ არსებობს რაიმე კონკრეტული საკანონმდებლო მოთხოვნა, 
რომ სდპ-ებმა საჯაროდ გაამჟღავნონ კომპანიის დოკუმენტები, როგორიცაა 
მაგალითად კომპანიის წესდება. ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსის მიხედვით, კომპანიის წესდება, ეთიკის კოდექსი, სამეთვალყურეო 
საბჭოს და მისი კომიტეტების უფლებამოსილება და აქციონერთა კრების ოქმები 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ემიტენტის ვებგვერდზე. თითოეული კომპანიის 
წესდება საჯაროდ ხელმისაწვდომია სამეწარმეო რეესტრის ვებგვერდზე. 

 42  გლობალური ჩარჩო მოიცავს: ევროკავშირის მითითებებს არაფინანსური ინფორმაციის გასამჟღავნებლად, გლობალური 
ანგარიშგების ინიციატივის (GRI) მდგრადი განვითარების ანგარიშგების სტანდარტებს, საერთაშორისო ინტეგრირებული ანგარიშგების 
საბჭოს მიერ მომზადებულ ინტეგრირებული ანგარიშგების ჩარჩოს (IIRC), მდგრადი განვითარების აღრიცხვის სტანდარტების საბჭოს 
(SASB), კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების ფინანსური ასპექტების გამჟღავნების სამუშაო ჯგუფს (TCFD) და, საერთაშორისო 
საფინანსო კორპორაციის გამჟღავნების და გამჭვირვალობის ინსტრუმენტს.
 43  https://nbg.gov.ge/en/financial-stability/esg-reporting-and-disclosure 
 44  თავი V, პრინციპი V. A

კომპანიის 
ძირითადი 

დოკუმენტების 
გამჟღავნება 



54 თავი 4. ინფორმაციის გამჟღავნება და გამჭვირვალობა

უფრო მეტიც, „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 174-ე მუხლის თანახმად, 
თითოეულ აქციონერს უფლება აქვს მოითხოვოს სააქციო საზოგადოების 
ნებისმიერი დოკუმენტის ასლი. თუმცა, კანონი არ განსაზღვრავს გამჟღავნების 
კონკრეტულ მასშტაბს. სასამართლო პრეცედენტების კრებული აჩვენებს, 
რომ სასამართლოებმა უზრუნველყვეს აქციონერების წვდომა კომპანიის 
დოკუმენტებზე. დავები ჩვეულებრივ წარმოიქმნება ფინანსურ ანგარიშგებასთან 
ან სხვა კონფიდენციალურ დოკუმენტებთან დაკავშირებით, რომლებიც 
სხვაგვარად არ არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი.

პირდაპირი და არაპირდაპირი მფლობელობის გამჟღავნება 
კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, მაგრამ არაფერია ნათქვამი 
ჯგუფის სტრუქტურების, სააქციო კაპიტალში ჯვარედინი მონაწილეობის 
ან აქციონერთა ხელშეკრულებების შესახებ. ემიტენტებისთვის, კანონი 
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ შეიცავს ზოგად მოთხოვნას, რომ 
მოხდეს ინფორმაციის გამჟღავნება „...პირების შესახებ, რომლებიც ფლობენ 
ან აკონტროლებენ საერთო კრების ხმების მნიშვნელოვან წილს“. კანონის 
თანახმად, ეს მოიცავს არაპირდაპირ მფლობელობას. მფლობელობის 
და კონტროლის გამჟღავნება ასევე საჭიროა პროსპექტისთვის. ბანკებს 
მოეთხოვებათ გაამჟღავნონ ინფორმაცია მათი საკუთრების შესახებ მე-3 სვეტის 
გამჟღავნებაში. როგორც ჩანს, არ არსებობს გამჟღავნების მოთხოვნა ჯგუფური 
სტრუქტურების, პირამიდის სტრუქტურების, სააქციო კაპიტალში ჯვარედინი 
მონაწილეობის ან აქციონერთა ხელშეკრულებებისთვის. ასევე არ არსებობს 
კონკრეტული მითითებები იმის შესახებ, თუ სად უნდა იქნეს შეტანილი 
ეს ინფორმაცია (მაგ. მმართველობის ანგარიშგებაში თუ კორპორაციული 
მართვის ანგარიშში). ROSC კვლევა მიუთითებს, რომ პრაქტიკაში, კომპანიების 
უმეტესობა პირდაპირ და არაპირდაპირ მფლობელობას ამჟღავნებს თავის 
წლიურ ანგარიშგებაში.

სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორატის ანაზღაურების 
გამჟღავნება სავალდებულოა სდპ-ებისთვის, ემიტენტებისა და 
ბანკების ჩათვლით. ასეთი გამჟღავნება უნდა განხორციელდეს ფასს-
ის მიხედვით ანგარიშვალდებული სუბიექტების მიერ, რომლებმაც უნდა 
გაამჟღავნონ „ძირითადი ხელმძღვანელების“ მთლიანი ანაზღაურება, 
რომელიც ასევე მოიცავს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს. ასეთი მოთხოვნა 
განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტით 
(ბასს) 24 „დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები“. გარდა ამისა, 
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონის 111-ე მუხლი უფლებას 
აძლევს ემიტენტების 5 პროცენტიან აქციონერებს მიიღონ ინფორმაცია 
ანგარიშვალდებული საწარმოს დირექტორების, ან დირექტორატის წევრების 
ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მიერ მიღებული ხელფასისა და სხვა 
შემოსავლების შესახებ. გარდა ამისა, ინფორმაცია ემიტენტის მმართველი 
ორგანოს წევრებისთვის გადახდილი ანაზღაურებისა და დამატებითი 
სარგებლის შესახებ უნდა იყოს გამჟღავნებული პროსპექტში, საჯარო 
შეთავაზების პროცედურების ფარგლებში.

როგორც კორპორაციული მართვის კარგი პრაქტიკა მიუთითებს, ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსი (მუხლი 21) კომპანიებს მოუწოდებს 
ჰქონდეთ ანაზღაურების პოლიტიკა დოკუმენტური სახით. ანაზღაურების 
ოდენობა უნდა იყოს დაკავშირებული კომპანიის ეფექტიანობასთან. 
ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსი ასევე მოითხოვს ამ პოლიტიკის 
გამჟღავნებას „ანაზღაურების ანგარიშგების“ ნაწილის სახით. თუმცა, 

ანაზღაურების 
პოლიტიკა და 

სამეთვალყურეო 
საბჭოს და 
ძირითადი 

აღმასრულებელი 
პირების 

ანაზღაურების 
გამჟღავნება 

პირდაპირი ან 
არაპირდაპირი 
მფლობელობის 

გამჟღავნების 
მოთხოვნები 
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ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსი არ იძლევა მითითებებს ან 
მინიშნებას „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
კანონთან მიმართებით, თუ როგორ უკავშირდება ეს მოთხოვნა კანონით 
განსაზღვრულ მმართველობის ანგარიშგებას ან კორპორაციული მართვის 
ანგარიშგებას. პრაქტიკაში, როგორც ჩანს, ემიტენტები ინფორმაციას 
ხელმღვანელი პირების ანაზღაურების შესახებ ამჟღავნებენ გაერთიანებული 
სახით. ამავდროულად, ემიტენტები ჩვეულებრივ არ ამჟღავნებენ კავშირს 
ანაზღაურების მოცულობას და კომპანიის საქმიანობას შორის. კომერციული 
ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი ბანკებისგან მოითხოვს 
ანაზღაურების პოლიტიკის არსებობას, რომელიც მოიცავს „ეფექტიანობის 
საზომს, ანაზღაურების ფორმების ერთობლიობას (როგორიცაა ფიქსირებული და 
ცვლადი კომპონენტები, ფულადი სახსრები და კაპიტალთან დაკავშირებული 
სარგებელი) და ანაზღაურების მიღების დროს.”

კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
მოითხოვს, რომ კორპორაციული მართვის ანგარიშგების წარმდგენმა 
ემიტენტებმა ანგარიშგებაში შეიტანონ მიმოხილვა დირექტორატის და 
სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციონირების და წევრების შესახებ.45 ბანკებმა 
უნდა განსაზღვრონ ხელმძღვანელები და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები 
„პილარ 3-ის“ ანგარიშებში, მათ შორის, დეტალური ინფორმაცია საბჭოს 
წევრების გამოცდილებისა და კვალიფიკაციების შესახებ, ასევე ითვლებიან თუ 
არა საბჭოს ცალკეული წევრები დამოუკიდებლად და კრიტერიუმები, რომლებიც 
გამოიყენება დამოუკიდებელი დირექტორის დასადგენად.46 

ემიტენტებისთვის არ არსებობს სპეციალური მარეგულირებელი მოთხოვნები 
შემდეგი პუნქტების გამჟღავნებისთვის, რომლებიც რეკომენდებულია OECD-ის 
პრინციპებით:

  საბჭოს წევრების შერჩევის პროცესი,

  სამეთვალყურეო საბჭოს პოტენციური კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის 
გამჟღავნება შერჩევისა და დანიშვნის პროცესში;

  გამგეობის წევრების გამოცდილების და კვალიფიკაციის დეტალური 
გამჟღავნება,

  ინფორმაციის გამჟღავნება იმის შესახებ, ითვლება თუ არა საბჭოს 
ცალკეული წევრი დამოუკიდებლად და კრიტერიუმები, რომლებიც 
გამოიყენება დამოუკიდებელი დირექტორის განსაზღვრისათვის.

პრაქტიკაში, როგორც ჩანს, ემიტენტები ავრცელებენ გარკვეულ ინფორმაციას 
საბჭოს წევრების კვალიფიკაციის, ბიოგრაფიების და საბჭოს წევრების 
დამოუკიდებლობის შესახებ. ისინი, როგორც წესი, არ ამჟღავნებენ 
კრიტერიუმებს ან მარეგულირებელ ჩარჩოს დამოუკიდებელი წევრების 
განმარტებასთან ან კრიტერიუმებთან დაკავშირებით. ამ ტიპის გამჟღავნებამ 
შეიძლება მოითხოვოს მეტი ყურადღება მარეგულირებლების მხრიდან, 
საბჭოების კვალიფიკაციის, შერჩევის პროცესის გასაძლიერებლად და 
პრაქტიკაში დამოუკიდებლობის სათანადო მოთხოვნების დასანერგად.

 45  კანონი “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“, მუხლი 7.7. ე
 46  საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N92/04 "კომერციული ბანკების მიერ „პილარ 3-ის“ ფარგლებში 
ინფორმაციის გამჟღავნების წესის" დამტკიცების შესახებ 3

ინფორმაციის 
გამჟღავნება საბჭოს 

წევრების შესახებ
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ემიტენტებმა უნდა გაამჟღავნონ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და 
ხელმძღვანელების მფლობელობის შესახებ თავიანთ მმართველობის 
ანგარიშგებაში. დეტალები უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას მათი წილის 
შესახებ. ამასთან, ხელმძღვანელებმა და მათთან დაკავშირებულმა მხარეებმა 
სამი სამუშაო დღის ვადაში47 უნდა აცნობონ ემიტენტს და სებ-ს ემიტენტის 
ფასიანი ქაღალდებით განხორციელებული ნებისმიერი ტრანზაქციის შესახებ. 
ეს, ზოგადად, კორპორაციული მართვის კარგ პრაქტიკას შეესაბამება.

ბასს 24 „დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები“ მოითხოვს 
დაკავშირებული მხარეების ტრანზაქციების სრულ გამჟღავნებას 
ფინანსურ ანგარიშგებაში და წლიურ ანგარიშში. “ფასიანი ქაღალდების 
ბაზრის შესახებ” კანონს აქვს ინფორმაციის გამჟღავნების დამატებითი 
მოთხოვნები ემიტენტების მიმართ, რომლის მიხედვითაც კომპანიებმა უნდა 
აცნობონ ეროვნულ ბანკს დაინტერესებული პირების მიერ განხორციელებული 
ტრანზაქციის დამტკიცების, ასეთი ტრანზაქციის მოცულობის და ტიპისა და 
სხვა ძირითადი პირობების შესახებ. ემიტენტმა ასევე უნდა გამოაქვეყნოს ეს 
ინფორმაცია თავის ვებგვერდზე ან საფონდო ბირჟის ვებგვერდზე, ან ეროვნული 
ბანკის მიერ განსაზღვრული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით, ეროვნული 
ბანკის შეტყობინებიდან 5 დღის ვადაში. პრაქტიკაში, მაგალითების რაოდენობა 
შეზღუდულია და ასეთი გამჟღავნების შინაარსი და ხარისხი განსხვავდება 
კომპანიებს შორის.

კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
მოითხოვს, რომ მმართველობის ანგარიშგება მოიცავდეს ფინანსური 
ანგარიშგების პროცესთან დაკავშირებული შიდა კონტროლისა და 
რისკის მართვის სისტემების მიმოხილვას და ძირითადი რისკებისა და 
გაურკვევლობის ანალიზს.48 რისკის გამჟღავნების მსგავსი გადაფარვითი 
მოთხოვნები არსებობს კორპორაციული მართვის ანგარიშგებასა და 
არაფინანსურ ანგარიშგებაში, რასაც ასევე მოითხოვს კანონი „ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი 
მოთხოვნები შეიძლება გამარტივდეს, პრაქტიკაში კომპანიები წარადგენენ 
და ამჟღავნებენ თავიანთი რისკის მართვის პოლიტიკისა და სტრუქტურების 
შეჯამებას, დეტალების სხვადასხვა ხარისხით.

უმსხვილესმა ქართულმა კომპანიებმა უნდა გაამჟღავნონ ინფორმაცია 
გარემოს დაცვის და სოციალურ საკითხებზე. ემიტენტების კორპორაციული 
მართვის კოდექსის 23.2 მუხლი ემიტენტებს ავალდებულებს რომ თავიანთ 
ვებგვერდებზე გამოაქვეყნონ ინფორმაცია კორპორაციული მართვისა და 
გარემოს დაცვის, ასევე სოციალური მმართველობის შესახებ. არსებითი 
ინფორმაცია ემიტენტების თანამშრომლებისა და კრედიტორების შესახებ ასევე 
უნდა იყოს გამჟღავნებული, როგორც პროსპექტის ნაწილი. ეს ინფორმაცია 
არ არის ჰარმონიზებული „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და 
აუდიტის შესახებ“ კანონის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებთან არაფინანსური 
ანგარიშგების შესახებ. გასაუბრება დაინტერესებულ მხარეებთან მიუთითებს, 
რომ პრაქტიკაში, როგორც ჩანს, ემიტენტები ამჟღავნებენ ზოგიერთ 
ინფორმაციას თანამშრომლებთან დაკავშირებით, მაგალითად როგორიცაა 
დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა, მათი ხელფასები და შეღავათები. თუმცა, 

მფლობელობა 
და ინსაიდერთა 

გარიგებები

 47  კანონი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“, მუხლი 455.5; ინსაიდერული ვაჭრობა და ბაზრის მანიპულაცია, მუხლი 9.1
 48  კანონი “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“, მუხლი 7.7.გ

დაკავშირებული 
მხარის გარიგებების 

გამჟღავნება

რისკის ფაქტორები 
და რისკის მართვის 

პოლიტიკა 

სოციალური თემები, 
თანამშრომლები 

და სხვა 
დაინტერესებულ 

მხარეებთან 
დაკავშირებული 

საკითხები
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დეტალების ხარისხი განსხვავდება კომპანიებს შორის და შეიძლება მოიცავდეს 
ინფორმაციას სამუშაო გარემოს, დასაქმების უფლებების, ჯანმრთელობისა 
და უსაფრთხოების შესახებ. ზოგიერთ ანგარიშში ასევე შედის ინფორმაცია 
სქესის, ასაკის, დასაქმების ხანგრძლივობის და სხვა სტატისტიკის შესახებ 
(როგორც არაფინანსური ანგარიშგების ნაწილი). ამ სფეროში შეიძლება საჭირო 
გახდეს მეტი მითითება მარეგულირებლისგან გამჟღავნების და ძირითადი 
მოთხოვნების ჩამოყალიბების მიზნით.

აუდიტი და აუდიტის ზედამხედველობა
კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
მოითხოვს, რომ საქართველოში არსებულმა ყველა მსხვილმა კომპანიამ 
წლიური ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი დამოუკიდებელ აუდიტორს 
განახორციელებინოს. სუბიექტებს, რომლებმაც უნდა გაიარონ დამოუკიდებელი 
ყოველწლიური აუდიტი, მიეკუთვნებიან სდპ-ები, 1-ლი და მე-2 კატეგორიის 
კომპანიები, ყველა როგორც ეს განსაზღვრულია „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონით, ძირითადად ევროკავშირის 
ბუღალტრული აღრიცხვის დირექტივის შესაბამისად. აუდიტი არ მოეთხოვებათ 
მე-3 ან მე-4 კატეგორიის მცირე კომპანიებს.

საქართველომ მიიღო აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები და 
ასრულებს მათ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 
შესახებ“ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. საქართველოში 
აუდიტის ჩატარებისას აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები ვალდებულნი 
არიან დაიცვან აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების სტანდარტების 
საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ გამოცემული აუდიტის საერთაშორისო 
სტანდარტები. 

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
მიხედვით კანონის, საქართველოში აუდიტორების და სერტიფიცირებული 
ბუღალტერების რეგულირება წარმოებს SARAS-ის მიერ, რომელსაც 
ევალება დამოუკიდებელი აუდიტის ხარისხის კონტროლი, ზემოთ 
აღწერილ სხვა ფუნქციებთან ერთად. ევროკავშირის აუდიტის დირექტივის 
თანახმად,49 „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
კანონი აუდიტის ხარისხთან დაკავშირებით გარკვეულ ფუნქციებს ანიჭებს 
ბუღალტერთა და აუდიტორთა აღიარებულ პროფესიულ ორგანიზაციებს. 
SARAS-ი არის ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მოქმედი უწყება, 
რომელსაც ევალება კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების და გამჟღავნების 
პრაქტიკის მონიტორინგი, ფინანსური ანგარიშგების „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
ზედამხედველობა და აუდიტის ხარისხის რეგულირება საქართველოში. SARAS-ს 
მართავს სამსახურის უფროსი და შვიდი წევრისგან შემდგარი საბჭო, რომელთა 
შორის არიან მთავრობის და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები და ასევე 
დამოუკიდებელი წევრები.

აუდიტი 
ხორციელდება 

აუდიტის 
საერთაშორისო 
სტანდარტების 

შესაბამისად 

საჭიროა მსხვილი 
კომპანიების 

ფინანსური 
ანგარიშგებების 

აუდიტის 
განხორციელება 

 49  ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2014 წლის 16 აპრილის 2014/56/EU დირექტივა, რომელმაც შეცვალა დირექტივა „წლიური 
ანგარიშების და კონსოლიდირებული ანგარიშების სავალდებულო აუდიტის შესახებ“.

აუდიტორული 
პროფესია 

საქართველოში 
ექვემდებარება 

ხარისხის 
რეგულირებას 

SARAS-ის მხრიდან
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SARAS ახორციელებს რეგისტრირებული აუდიტორებისა და აუდიტორული 
ფირმების ხარისხის შემოწმებას და არეგულირებს პროფესიონალ 
ბუღალტერთა ორგანიზაციებს. ეს ორგანიზაციები, თავის მხრივ, 
აღმოაჩენენ დარღვევებს და შეუძლიათ თავიანთ ცალკეულ წევრებს 
დააკისრონ დისციპლინური ზომები, SARAS-თან შეთანხმებით შემუშავებული 
პროცედურების შესაბამისად. აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, 
მათ შორის გარიგების ცალკეული პარტნიორები, ვალდებულნი არიან 
დარეგისტრირდნენ აუდიტორების/ აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო 
რეესტრში რომელსაც აწარმოებს SARAS-ი.

ბაზრის მონაწილეების აზრით, სამსახურს აქვს კარგი რეპუტაცია და 
მიიჩნევა დამოუკიდებლად აუდიტორული პროფესიის წარმომადგენლების 
მიერ. SARAS-ს აქვს როგორც უფლებამოსილება, ისე რესურსები საკუთარი 
მანდატის განსახორციელებლად. SARAS-ი უწესებს ჯარიმებს აუდიტორებსა 
და აუდიტორულ ფირმებს და ნაკლებად ხშირად იყენებს უფრო მკაცრ ზომებს, 
როგორიცაა რეგისტრაციის გაუქმება.

როგორც კორპორაციული მართვის კარგი პრაქტიკა მიუთითებს, 
საქართველოში გარე აუდიტორებს ირჩევს და ათავისუფლებს აქციონერთა 
საერთო კრება. როგორც კორპორაციული მართვის შესაბამის კოდექსებშია 
ასახული, ბანკების აუდიტის კომიტეტები პასუხისმგებელნი არიან „…
დაამტკიცონ ან რეკომენდაცია წარუდგინონ სამეთვალყურეო საბჭოს ან 
აქციონერებს გარე აუდიტორების დანიშვნასთან, ანაზღაურებასთან და 
გათავისუფლებასთან დაკავშირებით“. ემიტენტების აუდიტის კომიტეტები 
ვალდებულნი არიან „...მართონ ურთიერთობა გარე აუდიტორთან“.

SARAS-ი უზრუნველყოფს აუდიტის ხარისხს და აწესებს სანქციებს 
აქციონერთა საჩივრების საპასუხოდ. ადგილი ჰქონდა რამდენიმე 
პრაქტიკული შემთხვევას, როდესაც აქციონერებმა შეიტანეს საჩივრები SARAS-
ში აუდიტორებთან და აუდიტორულ ფირმებთან დაკავშირებით, რასაც მოჰყვა 
სანქციების დაწესება ფირმების მიმართ და გამოსასწორებელი ღონისძიებები 
შესაბამისი კომპანიების აუდიტის შედეგებთან დაკავშირებით. აქციონერთა 
სარჩელები აუდიტორული ფირმების წინააღმდეგ ზიანის ანაზღაურებისთვის, 
როგორც ჩანს, ძალიან იშვიათია.

ინფორმაციის გამჟღავნების არხები
SARAS-ის ანგარიშგების პლატფორმა ემსახურება როგორც კომპანიების 
მიერ წარდგენილი ანგარიშგებების შეგროვებისა და ანალიზის სისტემას, 
ისე შეგროვებული ინფორმაციის გასაჯაროების სისტემას ყველა 
კომპანიისთვის.50 ონლაინ პლატფორმა არის ყველა ქართული კომპანიის მიერ 
წარდგენილი საფინანსო და არაფინანსური ინფორმაციის ყოვლისმომცველი 
საცავი. კომპანიების მმართველობის ანგარიშგება ცალკეა გამჟღავნებული. 
ემიტენტებს შეუძლიათ თავიანთი წლიური და ნახევარწლიური ანგარიშების 
წარდგენა ეროვნული ბანკისთვის იმავე პორტალის გამოყენებით. აუდირებული 
წლიური ფინანსური ანგარიშგება, მათ შორის წლიური ანგარიშები და 
მმართველობის ანგარიშგება, უნდა გავრცელდეს ფინანსური წლის დახურვიდან 
არაუგვიანეს ოთხი თვის განმავლობაში.

SARAS-ი მართავს 
ინფორმაციის 
გამჟღავნების 
პლატფორმას 

რომელიც 
შესაძლებელს ხდის 

წვდომას ყველა 
გასაჯაროებულ 
ინფორმაციაზე 

 50  იხ. ვებგვერდი: www.reportal.ge

SARAS-ი უკვე 
არის აუდიტორის 

ანგარიშვალდებულების 
მნიშვნელოვანი 

რესურსი 
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საქართველოში ასევე გამოიყენება გამჟღავნებისა და გამოქვეყნების სხვა 
არხები. მაგალითად, ემიტენტების მიერ ყოველწლიურად და კომერციული 
ბანკების მიერ „პილარ 3-ის“ შესაბამისად წარდგენილი ინფორმაცია მიეწოდება 
ეროვნულ ბანკს და ქვეყნდება მის ვებგვერდზე. ინფორმაციის გამჭვირვალობის 
წესები ემიტენტებს ავალდებულებს ინფორმაციის წარდგენას ეროვნული 
ბანკისთვის და საქართველოს საფონდო ბირჟისთვის. გარკვეული ინფორმაცია 
ასევე უნდა განთავსდეს თითოეული კომპანიის ვებგვერდზე.

„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონის თანახმად, ემიტენტები 
ვალდებულნი არიან საჯაროდ გაამჟღავნონ ინსაიდერული ინფორმაცია, 
რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს აქციების ფასზე.51 კანონი „ფასიანი 
ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ მუხლი 452.1 განსაზღვრავს ინსაიდერულ 
ინფორმაციას, როგორც „ზუსტი ხასიათის ინფორმაციას, რომელიც საჯაროდ 
არ გამჟღავნებულა და პირდაპირ ან არაპირდაპირ ეხება ერთ ან რამდენიმე 
ფასიან ქაღალდს ან მის /მათ ემიტენტს/ემიტენტებს და რომელმაც საჯაროდ 
გამჟღავნების შემთხვევაში შესაძლებელია აღნიშნული ფასიანი ქაღალდის/
ქაღალდების ან მასთან/მათთან დაკავშირებული ფინანსური ინსტრუმენტების 
ფასზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს…”

ემიტენტებმა დაუყოვნებლივ უნდა გაამჟღავნონ მათთან დაკავშირებული 
ინსაიდერული ინფორმაცია, თუ არ არსებობს ასეთი გამჟღავნების 
გადადების საფუძველი. ემიტენტებმა უნდა გაამჟღავნონ ინსაიდერული 
ინფორმაცია ისე, რომ საზოგადოებას მიეცეს საშუალება ეს ინფორმაცია 
სრულად, სწორად და დროულად შეაფასოს (ინსაიდერული ვაჭრობის და ბაზრის 
მანიპულაციის წესები, მუხლი 7.1).

საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდო (BARTA)52 
ამაღლებს ქართული საწარმოების ცნობიერებას სანიმუშო ანგარიშგების 
და ინფორმაციის გამჟღავნების მნიშვნელობის და სარგებლის შესახებ. 
ის 2019 წელს შეიქმნა და ქართულ კომპანიებს შორის კორპორაციული 
ანგარიშგების ხარისხისა და გამჭვირვალობის მიმართულებით არსებული 
გამოწვევების გადაჭრის ძალისხმევის ნაწილია. ყოველწლიური ჯილდო ხელს 
უწყობს ანგარიშგების ახალ რეგულაციებთან შესაბამისობას და მიზნად 
ისახავს კორპორაციული ანგარიშგების საერთო სტანდარტის გაუმჯობესებას, 
ინვესტორების ნდობის გასაძლიერებლად ადგილობრივ და საერთაშორისო 
დონეზე.

ლისტინგში შემავალი ყველა კომპანიის წარდგენა კონკურსში 
მონაწილეობისთვის ავტომატურად ხორციელდება, ხოლო სხვა სდპ-ებს, 
მათ შორის ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულ საწარმოებს შეუძლიათ 
თვითწარდგენა. ყველა კომპანია, რომელიც აკმაყოფილებს მონაწილეობის 
კრიტერიუმებს, ფასდება ჟიურის მიერ. გამარჯვებულის გამოვლენა წარმოებს 
კომპანიის მმართველობის ანგარიშგების, კორპორაციული მართვისა და 
არაფინანსური ანგარიშგებების აგრეთვე ხარისხის სხვა ფაქტორების შეფასების 
საფუძველზე, როგორიცაა ანგარიშის გამოქვეყნება მათ ვებსაიტებზე, წლიური 
ანგარიშების დროული წარდგენა და წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების 
ხარისხი. BARTA-მ აჩვენა დიდი განსხვავება ბანკების ანგარიშგების ხარისხსა 

კომპანიებს 
მოეთხოვებათ 

ნებისმიერი 
ინფორმაციის 
გამჟღავნება, 

რომელმაც 
შეიძლება გავლენა 

იქონიოს კომპანიის 
აქციების ფასზე 

საუკეთესო წლიური 
ანგარიშის და 

გამჭვირვალობის 
ჯილდო ამაღლებს 

ცნობიერებას კარგი 
ანგარიშგების 

მნიშვნელობის 
შესახებ 

 51  2020 წლის ივნისამდე ანგარიშვალდებული საწარმოები „მიმდინარე ანგარიშგებებს“ წარუდგენდნენ ეროვნულ ბანკს და ფასიანი 
ქაღალდების რეგისტრირებულ მფლობელებს; „მიმდინარე ანგარიშგებები“ ე.ი. ანგარიშგება ნებისმიერი არსებითი მოვლენის შესახებ 
რომელსაც ადგილი ჰქონდა მას შემდეგ რაც კომპანია ანგარიშვალდებული გახდა. 
 52  BARTA დაარსდა 2019 წელს და ყოველწლიურად ტარდება მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის მიერ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
აუდიტის და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულ ფონდთან თანამშრომლობით.
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და ყველა სხვა კომპანიის ანგარიშგების დონეს შორის. ეს გამოწვევა 
უჩვეულო არ არის განვითარებადი ქვეყნებისთვის, მაგრამ ის საქართველომ 
უნდა დაძლიოს კაპიტალის ბაზრის მიმართულებით თავისი მისწრაფებების 
შესასრულებლად.

შემოთავაზებული რეკომენდაციები

რეკომენდაცია: ინფორმაციის 
გამჭვირვალობის წესების განახლება 
ემიტენტებისთვის რომ მათში 
გათვალისწინებულ იქნეს კორპორაციული 
მართვის გამჟღავნების მოთხოვნები 
აღნიშნული მოიცავს:

  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონთან 
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონის და ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსის სრულ ჰარმონიზაციას; 

  ინფორმაციის სტანდარტული ნაკრების შემუშავებას, რომელიც შეტანილი 
უნდა იყოს ემიტენტების მმართველობის ანგარიშგებაში.

  განსხვავების აღმოფხვრის განხილვას მმართველობის, კორპორაციული 
მართვისა და არაფინანსური გამჟღავნების ანგარიშგებებს შორის 

  გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (ESG) საკითხების 
გამჟღავნების მითითებების ინტეგრირებას მდგრადი განვითარების/
არაფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნებში.

  ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანას 
კანონის რელევანტური დებულებების მითითებით და დუბლირებული 
მოთხოვნების ამოღებით.

არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების შემდეგი მოთხოვნები შეიძლება 
დაემატოს სავალდებულო მოთხოვნების სახით ემიტენტების ინფორმაციის 
გამჭვირვალობის წესებს:

  პირდაპირი და არაპირდაპირი მფლობელობის გამჟღავნების მკაფიო და 
სრულად განსაზღვრული მოთხოვნები.

  ჯგუფის სტრუქტურებისა და კავშირების გამჟღავნება კომპანიასა და უფრო 
დიდ კორპორაციულ ერთეულს შორის.

  არაპროპორციული კონტროლის მექანიზმები, აქციონერთა ხელშეკრულებები, 
მრავალჯერადი ხმის უფლების მქონე აქციები.

  საბჭოს წევრების პროფილების სრული გამჟღავნება, კვალიფიკაციის, 
ამჟამინდელი დასაქმების, სტაჟის და საბჭოს კომიტეტებში მოღვაწეობის 
დროის ჩათვლით.

არაფინანსური 
ინფორმაციის 
გამჟღავნების 
მოთხოვნების 

გაძლიერება 
ემიტენტებისთვის 

აღნიშნული 
მოთხოვნების OECD-

ის პრინციპებთან 
უფრო მეტად 

დასაახლოებლად 
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არაფინანსური 
ინფორმაციის 

გამჟღავნებასთან 
დაკავშირებით 
“ბუღალტრული 

აღრიცხვის, 
ანგარიშგების 

და აუდიტის 
შესახებ” კანონის 

მოთხოვნების 
გამარტივება 

  ინფორმაცია წლის განმავლობაში გამართული საბჭოსა და კომიტეტის 
სხდომების რაოდენობისა და თითოეული დირექტორის დასწრების შესახებ.

  არსებითი განჭვრეტადი რისკის ფაქტორები და „რისკის მადის“ შესახებ 
განცხადება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

  ანაზღაურების პოლიტიკა (ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის 
შესაბამისად).

  ინფორმაცია ანაზღაურების შესახებ ინდივიდუალურ დონეზე 
(ნებაყოფლობით საფუძველზე).

რეკომენდაცია: “ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ” კანონის 
მოთხოვნების გამარტივება არაფინანსური 
ინფორმაციის გამჟღავნებასთან 
დაკავშირებით (კანონი “ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 
შესახებ” მუხლი 7)
“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ” კანონის 
მომდევნო გადახედვისას მიზანშეწონილი იქნება მოთხოვნების 
გამარტივება არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნებასთან დაკავშირებით 
(კანონი “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ” 
მუხლი 7)

  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონისა და 
დარგობრივი მარეგულირებელი მოთხოვნების სრული ჰარმონიზაცია.

  მმართველობის ანგარიშგების დარგის მარეგულირებლებზე დელეგირების 
განხილვა. დარგის მარეგულირებლის არმქონე სუბიექტებისთვის, SARAS-ს 
შეუძლია ცალკე სპეციფიკური არაფინანსური გამჟღავნების მოთხოვნების 
შემუშავება სახელმძღვანელო მითითებების სახით.

  განსხვავების აღმოფხვრის განხილვა მმართველობის, კორპორაციული 
მართვისა და არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების ანგარიშგებებს 
შორის ან ჰარმონიზაცია.

  გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (ESG) საკითხების 
გამჟღავნების მითითებების ინტეგრირება მდგრადი განვითარების /
არაფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნებში.

  სდპ-ებისგან და 1-ლი კატეგორიის კომპანიებისგან ყველა საჭირო 
გამჟღავნებული ინფორმაციის საკუთარ ვებგვერდებზე გამოქვეყნების 
მოთხოვნა.

  ინფორმაციის სრული, სტრუქტურიზებული ჩამონათვალის უზრუნველყოფა, 
რომელიც შეტანილი უნდა იყოს მმართველობის ანგარიშგებაში.

  კორპორაციული მართვის ანგარიშში და არაფინანსურ ანგარიშგებაში 
არსებული ინფორმაციის უფრო მკაფიო აღწერა.

  არაფინანსური გამჟღავნების ანგარიშში არსებული ESG-ის გამჟღავნების 
სახელმძღვანელოს ელემენტების ჩართვა.
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რეკომენდაცია: მითითებების შემუშავება 
არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების 
კარგი პრაქტიკის შესახებ 
ფინანსური და არაფინანსური ანგარიშგების გაუმჯობესების კარგ 
ისტორიაზე დაყრდნობით, ქართული ბიზნესისთვის დახმარების 
გაწევის გათვალისწინება არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების 
გაუმჯობესების მიზნით. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 
შესახებ“ კანონის დანერგვიდან გამოტანილი დასკვნები, BARTA-ს დაარსება, 
ESG სახელმძღვანელოს მიღება და სხვა მსგავსი გამოცდილება, ერთად 
მიუთითებს, რომ SARAS-მა და ეროვნულმა ბანკმა ერთობლივად უნდა იმუშაონ 
ქართული ბიზნესისთვის სახელმძღვანელო მითითებების მომზადებაზე, თუ 
როგორ მოამზადონ კარგი არაფინანსური ინფორმაცია. განსაკუთრებული 
აქცენტი შეიძლება გაკეთდეს იმაზე, თუ როგორ უნდა შემუშავდეს მკაფიო და 
სასარგებლო „საქმიანობის მიმოხილვა“. შეძლებისდაგვარად გამოყენებულ 
უნდა იქნეს დონორებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება. IFC-
ის გამჭვირვალობისა და გამჟღავნების ინსტრუმენტი შეიძლება სასარგებლო 
საწყისი წერტილი იყოს.

კომპანიებისთვის 
კონსულტაციის 

გაწევა თუ როგორ 
მოამზადონ კარგი 

არაფინანსური 
გამჟღავნება 
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საბჭოს პრაქტიკა 
და კომპანიის 
ზედამხედველობა

ეს თავი ფოკუსირებულია ლისტინგში შემავალი კომპანიების სამეთვალყურეო 
საბჭოს შემადგენლობის, საქმიანობის და პროფესიონალიზმის გაუმჯობესებაზე. 
ის მოიცავს OECD-ის კორპორაციული მართვის პრინციპების (სამეთვალყურეო 
საბჭო) VI თავის უმეტეს ნაწილს. აღნიშნული თავი ეხება ემიტენტებისა 
და ბანკების სამეთვალყურეო საბჭოებთან დაკავშირებულ საკითხებს. 
სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოს როლი წარმოდგენილია 
მე-6 თავში.

თავი ორგანიზებულია შემდეგ განყოფილებებად:

  საბჭოს მოვალეობები და პასუხისმგებლობები

  საბჭოს შედგენილობა და შერჩევა

  საბჭოს კომიტეტები

  საბჭოს პროფესიონალიზმი

ძირითადი მიგნებები 
საქართველოს საკანონმდებლო და მარეგულირებელი მოთხოვნები კერძო 
სექტორის სამეთვალყურეო საბჭოებისთვის განსაზღვრულია კანონით 
“მეწარმეთა შესახებ”, კორპორაციული მართვის სამი კოდექსით და 
კომპანიის წესდებით. საქართველოს აქვს საბჭოს ორსაფეხურიანი სისტემა 
სააქციო საზოგადოებებისთვის, რომელიც მოიცავს სამეთვალყურეო საბჭოს 
და დირექტორთა საბჭოს (ზოგჯერ მოიხსენიება როგორც დირექტორატი). 
მიუხედავად იმისა, რომ კანონი “მეწარმეთა შესახებ” ადგენს საბჭოს ძირითად 
მოთხოვნებს, დეტალების განსაზღვრის უფლებამოსილებას ის ცალკეული 
კომპანიის წესდებას ანიჭებს. გარდა ამისა, კორპორაციული მართვის სამი 

საბჭოს პრაქტიკა 
საქართველოში 

რეგულირდება 
კანონით 

„მეწარმეთა 
შესახებ“ რომელიც 

2021 წელს 
განახლდა 

5თავი



64 თავი 5. საბჭოს პრაქტიკა და კომპანიის ზედამხედველობა

კოდექსი აწესებს სხვადასხვა მოთხოვნებს მათი რეგულირებადი სუბიექტების 
ჯგუფებისთვის. ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსი (მუხლი 6) 
მოითხოვს ემიტენტების სამეთვალყურეო საბჭოს ჰყავდეს არანაკლებ ხუთი 
წევრი, რომელთაგან ერთი მესამედი ან სულ მცირე ორი წევრი დამოუკიდებელი 
იქნება; ანალოგიური მოთხოვნები აქვს კომერციული ბანკების კორპორაციული 
მართვის კოდექსს.

ROSC-ის კვლევა მიუთითებს, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს პრაქტიკა 
კარგად არის განვითარებული ქართულ ბანკებს შორის და განვითარების 
ადრეულ ეტაპზეა სახელმწიფო საწარმოებისთვის. არაერთგვაროვანი 
შედეგები დაფიქსირდა ემიტენტებისთვის. მე-3 და მე-4 ცხრილი აჯამებს 
სამეთვალყურეო საბჭოს პრაქტიკას ROSC-ის კვლევის საფუძველზე. ძირითადი 
დასკვნებია:

  ყველა ბანკმა და ემიტენტმა განაცხადა რომ აქვს სამეთვალყურეო საბჭო.

  საშუალო სიდიდის საბჭო შედგებოდა 5.1 წევრისგან და ეს მაჩვენებელი 
შედარებით თანმიმდევრული იყო სხვადასხვა ტიპის კომპანიებში: 5.5 
ბანკებისთვის და 4.7 ემიტენტებისთვის.

  სამეთვალყურეო დამოუკიდებელი საბჭოს წევრები წარმოდგენილი იყვნენ 
ყველა ბანკისა და ემიტენტის საბჭოში. ბანკების საბჭოები მიჰყვებოდნენ 
კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსს და ჰყავდათ 
მინიმუმ ორი დამოუკიდებელი წევრი (საშუალოდ დაახლოებით 48 
პროცენტი დამოუკიდებელი). ემიტენტების საბჭოს წევრების საშუალოდ 37 
პროცენტი დამოუკიდებელი იყო. ორმა ემიტენტმა, ერთმა ბანკმა და ერთმა 
სახელმწიფო საწარმომ აღნიშნა 100 პროცენტით დამოუკიდებელი საბჭოს 
არსებობა.

  სამეთვალყურეო საბჭოს მქონე გამოკითხული თექვსმეტი კომპანიის მიერ 
(რესპოდენტთა 43%), რომელთაგან დაახლოებით 64% იყო ემიტენტი, 
აღინიშნა რომ არ ჰყავდათ წევრი ქალი.

ROSC-ის შეფასება 
წარმოგვიდგენს 
საქართველოში 

სამეთვალყურეო 
საბჭოს პრაქტიკის 

შერეულ სურათს 

მახასიათებლები ბანკები ემიტენტები

სამეთვალყურეო საბჭოების საშუალო სიდიდე, საიდანაც: 5.5 4.7

ძირითადი აქციონერების წარმომადგენლები 2.7 (49.1%) 1.6 (34.0%)

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრები 2.7 (49.1%) 1.5 (31.9%)

სამეთვალყურეო საბჭოს ქალი წევრები 1.3 (23.6%) 0.4 (8.5%)

სამეთვალყურეო საბჭოს უცხოელი წევრები 3.9 (70.9%) 0.9 (19.1%)

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა საშუალო ასაკი (წელი) 48.0 50.4

სამეთვალყურეო საბჭოს რამდენი კრება ჩატარდა 2020 წელს? 32.5 7.5

 ცხრილი 3.  სამეთვალყურეო საბჭო: სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების რაოდენობა და შერჩეული  
        მახასიათებლები 

 წყარო:  მსოფლიო ბანკის ROSC კვლევა 2021. პროცენტული მაჩვენებლების ჯამმა შეიძლება არ შეადგინოს 100%  
  პასუხების რამდენიმე ვარიანტის დაშვების გამო
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მახასიათებლები ბანკები53 ემიტენტები

რომელი ორგანოა პასუხისმგებელი დამატებითი აქციების ემისიის 
დამტკიცებაზე?

საერთო კრება 14 10

სამეთვალყურეო საბჭო 1 4

დირექტორთა საბჭო

სხვა (სამინისტრო ან სხვა სახელმწიფო უწყება) 

რომელი ორგანოა პასუხისმგებელი სამეთვალყურეო საბჭო დანიშვნაზე 

საერთო კრება 15 14

სამეთვალყურეო საბჭო

სხვა (სამინისტრო ან სხვა სახელმწიფო უწყება) 

რომელი ორგანოა პასუხისმგებელი დირექტორთა საბჭოს დანიშვნაზე?

საერთო კრება 3

სამეთვალყურეო საბჭო 15 9

სხვა (სამინისტრო ან სხვა სახელმწიფო უწყება) 2

რომელი ორგანოა პასუხისმგებელი კორპორაციული სტრატეგიის 
შემუშავებაზე?

დირექტორთა საბჭო 6 3

საერთო კრება 5

სამეთვალყურეო საბჭო 9 6

სხვა (სამინისტრო ან სხვა სახელმწიფო უწყება) 

რომელი ორგანოა პასუხისმგებელი კორპორაციული სტრატეგიის 
დამტკიცებაზე?

დირექტორთა საბჭო 1 1

საერთო კრება 1 7

სამეთვალყურეო საბჭო 13 6

სხვა (სამინისტრო ან სხვა სახელმწიფო უწყება) 

სულ რესპონდენტი კომპანიები 15 14

 ცხრილი 4.  დამტკიცების პასუხისმგებლობების განაწილება კვლევაში მონაწილე კომპანიებს შორის  
         (რესპონდენტი კომპანიების რაოდენობა)

 წყარო:  მსოფლიო ბანკის  ROSC კვლევა 2021.

 53  ROSC შეფასების დასრულებამდე „ფინკა ბანკმა“ დატოვა ბაზარი ინვესტორის მიერ მისი შესყიდვის გზით. საქართველოში მოქმედი 
კომერციული ბანკების მთლიანი რაოდენობა 2022 წელს 14 -მდე შემცირდა.
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საბჭოს მოვალეობები და 
პასუხისმგებლობები
ახალი კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ განსაზღვრავს გამგეობის წევრების 
მოვალეობებს, როგორიცაა ზრუნვის მოვალეობა და ერთგულების 
მოვალეობა და წარმოადგენს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას წინა კანონთან 
შედარებით. სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს წევრები უნდა 
მოქმედებდნენ „ გულმოდგინედ და კეთილსინდისიერად; კერძოდ, ზრუნავდნენ 
ისე, როგორც ზრუნავს ანალოგიურ თანამდებობაზე და ანალოგიურ პირობებში 
მყოფი ჩვეულებრივი, საღად მოაზროვნე პირი, და მოქმედებდნენ იმ რწმენით, 
რომ მათი ეს მოქმედება ყველაზე ხელსაყრელია საზოგადოებისათვის. “კანონი 
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ შეიცავს რამდენიმე დებულებას, 
რომლებიც კიდევ უფრო აფართოებს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 
მოვალეობებს. კორპორაციული მართვის კოდექსი ასევე აძლიერებს ფიდუციურ 
მოვალეობებს.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს არ შეუძლიათ იმავე საქმიანობის 
განხორციელება რომელსაც ეწევა კომპანია და მათ პირადი 
სარგებლობისთვის არ უნდა გამოიყენონ ნებისმიერი ბიზნესშესაძლებლობა, 
რომლის შესახებაც მათთვის ცნობილი გახდება მათი ოფიციალური 
მოვალეობების შესრულების ფარგლებში. მოქმედებს „ბიზნესის განსჯის წესი“ 
მოქმედებს და ზრუნვის მოვალეობა არ ირღვევა, თუ შეიძლება გონივრულად 
ვივარაუდოთ, რომ ბიზნესგადაწყვეტილება მიღებულ იქნა საკმარისი და 
სანდო ინფორმაციის საფუძველზე, კომპანიის საუკეთესო ინტერესებიდან 
გამომდინარე, დამოუკიდებლად და ინტერესთა კონფლიქტის ან სხვა 
გავლენის გარეშე. ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსი და კანონი 
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ ამყარებს ამ დებულებებს. კერძოდ, 
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონის მე-16 მუხლი მოითხოვს, რომ 
„ანგარიშვალდებული საწარმოს მმართველი ორგანოს წევრები თავიანთი 
უფლება - მოვალეობების განხორციელებისას უნდა მოქმედებდნენ იმ რწმენით, 
რომ მათი ეს მოქმედება ყველაზე უკეთესია საწარმოსა და მისი ფასიანი 
ქაღალდების მფლობელთა ინტერესებისათვის“.

პრაქტიკაში, დამკვირვებლების აზრით, საბჭოს წევრთა უმრავლესობა 
კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. სარჩელებისა და 
საჩივრების უმეტესობა ეხება აღმასრულებელ პირთა და არა სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრების ქმედებებს. ამავდროულად, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 
პროფილი და კომპეტენცია ძალიან განსხვავდება სუბიექტებს შორის, მათი 
ტიპისა და ხელმისაწვდომი რესურსების მიხედვით. მაშინ როცა უმსხვილეს 
და უფრო მოწინავე კომპანიებს შეუძლიათ ჰყავდეთ სამეთვალყურეო საბჭოს 
ყველაზე კვალიფიციური და გამოცდილი წევრები, ნაკლები რესურსის მქონე 
ბევრ სუბიექტს უჭირს წევრების პროფესიონალიზმის დონის და მათ მიერ 
ზრუნვის მოვალეობის შესრულების უზრუნველყოფა. 

კანონში „მეწარმეთა შესახებ“ არ არსებობს რაიმე კონკრეტული 
დებულება, რომელიც განსაზღვრავს საბჭოს წევრთა რაიმე მოვალეობას 
დაინტერესებული მხარეების მიმართ. თუმცა, ემიტენტების კორპორაციული 
მართვის კოდექსი მოითხოვს, რომ „…სამეთვალყურეო საბჭომ პირველ 
რიგში გაითვალისწინოს კომპანიის, აქციონერების /პარტნიორების და სხვა 
დაინტერესებული მხარეების ინტერესები… და უზრუნველყოს ეფექტური 
კომუნიკაცია, განავითაროს და შეინარჩუნოს თანამშრომლობა აქციონერებთან/
პარტნიორებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან“.

სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრთა 

ფიდუციური 
მოვალეობები ახლა 

განსაზღვრულია 
ახალი კანონით 

“მეწარმეთა 
შესახებ”

კანონი “მეწარმეთა 
შესახებ” კონკრეტულად 

არ განსაზღვრავს 
სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრთა 
რაიმე მოვალეობას 

იმოქმედონ აქციონერთა 
ინტერესებში 
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ეთიკის კოდექსის არსებობის საჭიროება განისაზღვრება კორპორაციული 
მართვის კოდექსით. ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის 
მე-4 მუხლი ყველა ემიტენტისგან მოითხოვს ეთიკის კოდექსის შემუშავებას, 
რომელიც უნდა „ნერგავდეს ეთიკური ქცევის მაღალ სტანდარტებს 
თანამშრომლებისა და მმართველი ორგანოსთვის“. ის სამეთვალყურეო 
საბჭოს აკისრებს პასუხისმგებლობას ეთიკის კოდექსის შემუშავებისა და 
შესრულების მონიტორინგზე. ბანკები ვალდებულნი არიან დაიცვან ეთიკის 
დეტალური კოდექსი, რომელიც განსაზღვრულია ეროვნული ბანკის მიერ. ROSC 
კვლევის მიხედვით, ეთიკის კოდექსი მიღებულია ყველა ბანკისა და ემიტენტის 
დაახლოებით 64 პროცენტის მიერ.

კორპორაციული მართვის კოდექსები კორპორაციული მართვის კარგი 
პრაქტიკის შესაბამისად სამეთვალყურეო საბჭოს ანიჭებს სტრატეგიის 
დადგენის და კომპანიის ძირითადი გადაწყვეტილებების წარმართვის 
პასუხისმგებლობას. ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსი 
საკმაოდ სპეციფიკურია იმ სტრატეგიული როლის აღნიშვნისას, რომელიც 
სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა შეასრულოს. ანალოგიურად, კორპორაციული 
მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისთვის მოითხოვს, რომ ბანკის 
სამეთვალყურეო საბჭომ აიღოს პასუხისმგებლობა „…ბანკის სტრატეგიის 
განსაზღვრაზე და მენეჯმენტის მიერ ბანკის სტრატეგიული მიზნების 
განხორციელების ზედამხედველობაზე“. მეორე მხრივ, კოდექსში არ არის 
კონკრეტული მითითება, რომ სამეთვალყურეო საბჭოებმა უნდა განიხილონ და 
დაამტკიცონ კომპანიების ბიზნეს გეგმები ან განსაზღვრონ საქმიანობის სამიზნე 
მაჩვენებლები და ძირითადი ინდიკატორები, როგორც ეს რეკომენდებულია 
OECD-ის პრინციპებით.

იმის გამო, რომ ქართული კომპანიების უმეტესობა მკაცრად კონტროლდება 
მათი მფლობელების მიერ, ზოგჯერ ხდება სამეთვალყურეო საბჭოების 
გვერდის ავლა. ხშირად არსებობს პირდაპირი კავშირი კომპანიის 
ხელმძღვანელობას და უცხოურ „მშობელ“ კომპანიას, ან მაკონტროლებელ 
აქციონერს შორის და ამდენად ბევრი მნიშვნელოვანი კორპორაციული 
გადაწყვეტილება არ მიიღება სამეთვალყურეო საბჭოს ან საერთო კრების 
დონეზე. შედეგად, ზოგიერთ კომპანიაში სამეთვალყურეო საბჭოები შესაძლოა 
არ იყოს მამოძრავებელი ძალა კორპორაციული სტრატეგიისა და სტრატეგიული 
საკითხების უკან.

კორპორაციული მართვის კოდექსები სამეთვალყურეო საბჭოს აკისრებს 
პასუხისმგებლობას განახორციელოს კორპორაციული მართვის 
მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი და დანიშნოს კორპორაციული 
მდივანი. ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-3 მუხლის 
თანახმად, სამეთვალყურეო საბჭო პასუხისმგებელია ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსის მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე, ხოლო მე-
18 მუხლი მოუწოდებს კომპანიებს შექმნან კორპორაციული მდივნის პოზიცია. 
კორპორაციულ მდივანს უშუალოდ უნდა აკონტროლებდეს სამეთვალყურეო 
საბჭო და მდივანმა უნდა უზრუნველყოს ინფორმაციული და ორგანიზაციული 
მხარდაჭერა მმართველი ორგანოებისთვის, პარტნიორებისთვის /
აქციონერებისთვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. სამეთვალყურეო 
საბჭო ნიშნავს კორპორაციულ მდივანს და განსაზღვრავს მისი დასაქმების 
პირობებს. კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისთვის 
აღნიშნავს კორპორაციული მდივნის როლს, მაგრამ ცალსახად არ მოითხოვს 
მას.

ბანკებს და 
ემიტენტებს 

მოეთხოვებათ 
ეთიკის კოდექსის 

მიღება

საბჭოს 
პასუხისმგებლობები: 

სტრატეგია 
და ძირითადი 

გადაწყვეტილებები 

სამეთვალყურეო 
საბჭოს აკისრია 

კომპანიის 
კორპორაციული 

მართვის პრაქტიკის 
ეფექტურობის 
მონიტორინგი 
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პრაქტიკაში, კორპორატიული მდივნის თანამდებობა საქართველოში 
ძალიან ცოტა კომპანიაშია დანერგილი. ROSC კვლევის მიხედვით, 42 
რესპონდენტი კომპანიიდან მხოლოდ რვამ განაცხადა, რომ ჰყავდა კომპანიის 
მდივანი, ანუ დაახლოებით 20 პროცენტმა, მათ შორის ექვსი (თხუთმეტიდან)54 
ბანკია და ერთი ემიტენტი.

კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ სამეთვალყურეო საბჭოს ანიჭებს 
უფლებამოსილებას, დანიშნოს გენერალური დირექტორი და 
დირექტორატის სხვა წევრები. “მეწარმეთა შესახებ” კანონის 206-ე და 207-
ე მუხლი სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილებას ანიჭებს დანიშნოს 
აღმასრულებელი დირექტორები არა უმეტეს სამი წლის ვადით. ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსი აძლიერებს და უფრო დეტალურად 
აღწერს „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის დებულებებს, რომ სამეთვალყურეო 
საბჭოს ევალება გენერალური დირექტორის დანიშვნა, ისევე როგორც 
„დირექტორთა საბჭოს (დირექტორატის) საქმიანობის მონიტორინგი და მისი 
გადაწყვეტილებების შეფასება“, და უზრუნველყოფა, რომ დირექტორატის 
საქმიანობა „სრულიად შეესაბამებოდეს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 
დამტკიცებულ სტრატეგიას და რისკების მართვის ჩარჩოს“. საბჭოებმა 
უნდა შეიმუშაონ კომპანიის პოლიტიკა აღმასრულებელი პირის დანიშვნის, 
თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ხელახალი არჩევისთვის. ჩანაცვლების 
დაგეგმვა ცალსახად არ არის ნახსენები. კომერციული ბანკებისთვის 
განკუთვნილი კორპორაციული მართვის კოდექსი ბანკის სამეთვალყურეო 
საბჭოსგან მოითხოვს „ზედამხედველობას გაუწიოს ხელმძღვანელი პირების 
საქმიანობას და შეაფასოს მათი გადაწყვეტილებები“ და დარწმუნდეს, 
რომ არსებობს ადეკვატური პოლიტიკა და პროცედურები, რომლებიც 
დაკავშირებულია „ხელმძღვანელი პირების დაქირავებასთან, თანამდებობიდან 
გათავისუფლებასთან და ჩანაცვლებასთან და აქტიურად იყოს ჩართული ასეთ 
პროცესებში.”

ახალი კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ აღმასრულებელ პირთა ანაზღაურების 
განსაზღვრის უფლებამოსილებას სამეთვალყურეო საბჭოდან აქციონერთა 
კრებას გადასცემს. ეს ცვლილება შეიცავს დირექტორატის სამეთვალყურეო 
საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებულების შესუსტების რისკს. უფრო მეტიც, ეს 
ცვლილება ეწინააღმდეგება ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის 
(მუხლი 21) და სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსის 
(მუხლები 9 და 16) მიმდინარე რედაქციას, რომელიც ანაზღაურებასთან 
დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილებას ემიტენტების და 
სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოს ანიჭებს. 

ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის თანახმად, 
ემიტენტებმა საბჭოში უნდა შექმნან ანაზღაურების კომიტეტი, რომელიც 
პასუხისმგებელია კომპანიის ანაზღაურების პოლიტიკაზე. ეს კომიტეტი 
(ან საბჭოს სრული შემადგენლობა კომიტეტის არარსებობის შემთხვევაში) 
პასუხისმგებელია ყოველწლიურად განსაზღვროს, რეგულარულად განიხილოს 
ანაზღაურების პოლიტიკა და თავისი რეკომენდაციები წარუდგინოს 
სამეთვალყურეო საბჭოს. 21-ე მუხლის მიხედვით, ანაზღაურება „... უნდა 
ემყარებოდეს მთელი კომპანიის გრძელვადიან შედეგებს, ასევე ცალკეული 
წევრების საქმიანობის შედეგებს“. ის ასევე გვთავაზობს ძირითად 
ელემენტებს, რომლებიც უნდა იქნეს შეტანილი ასეთ პოლიტიკაში. მე-11 მუხლი 

 54  ROSC შეფასების დასრულებამდე „ფინკა ბანკმა“ დატოვა ბაზარი ინვესტორის მიერ მისი შესყიდვის გზით. საქართველოში მოქმედი 
კომერციული ბანკების მთლიანი რაოდენობა 2022 წელს 14 -მდე შემცირდა.

ძირითადი 
აღმასრულებელი 
პირების შერჩევა, 

დანიშვნა და 
გათავისუფლება 
სამეთვალყურეო 

საბჭოს 
პასუხისმგებლობა 

უნდა იყოს

შეიძლება 
გაუმჯობესდეს 

აღმასრულებელი 
პირების და 

სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრების 

ანაზღაურების 
შემუშავება, 

დამტკიცება და 
გამჟღავნება 
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უფლებამოსილებას ანიჭებს ანაზღაურების კომიტეტს, მოამზადოს ფორმულები 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ანაზღაურების შესახებ, საერთო კრებისთვის 
დასამტკიცებლად წარსადგენად. არ არსებობს მკაფიო მოთხოვნა, რომ საბჭოს 
დამოუკიდებელმა წევრებმა შეასრულონ თავისი როლი ამ გადაწყვეტილების 
მიღებაში.

კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-19 მუხლი 
ბანკს სამეთვალყურეო საბჭოებს ავალდებულებს „ზედამხედველობა 
გაუწიონ… ანაზღაურების სისტემის მიდგომებს“. კომერციული ბანკების 
კორპორაციული მართვის კოდექსი შეიცავს ბევრ მოწინავე დებულებას 
ანაზღაურების შესახებ, მათ შორისაა „ზედამხედველობა აღმასრულებელი 
პირების კომპენსაციაზე და იმის შეფასება, შეესაბამება თუ არა ის ბანკის 
რისკის კულტურას და რისკის „მადას““. კომერციული ბანკების კორპორაციული 
მართვის კოდექსი ასევე შეიცავს კარგი პრაქტიკის malus/forfeiture და clawback 
დებულებებს, სადაც კომპენსაცია შეიძლება შემცირდეს ან გაუქმდეს ცვლადი 
კომპენსაციის გადახდამდე, რეალიზებული რისკების ან სხვა მოვლენების 
საფუძველზე.

ROSC-ის კვლევამ გამოავლინა, რომ პრაქტიკაში, ქართულ კომპანიებში 
საბჭოს დონეზე ანაზღაურების კომიტეტები იშვიათია და მათი 
სამეთვალყურეო საბჭოს ან ძირითადი აღმასრულებლების ხელფასების 
გამჟღავნება არასათანადოდ ხდება. ყველა გამოკითხული კომპანიიდან, 
მხოლოდ ოთხმა ბანკმა, სამი სისტემურად მნიშვნელოვანი ბანკის 
ჩათვლით, განაცხადა, რომ აქვს ანაზღაურების კომიტეტი. სხვა ბანკებს ან 
კომპანიებს არ აქვთ ასეთი კომიტეტები და არ შეიმუშავებენ ან ავრცელებენ 
ანაზღაურების პოლიტიკას. კომპანიების ძლიან მცირე რაოდენობა ამჟღავნებს 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ან ძირითადი აღმასრულებლების ხელფასს 
და მათ ურთიერთობას კომპანიის საქმიანობასთან, რაც მოთხოვნილია G20/
OECD-ის პრინციპებით.

კორპორაციული მართვის კოდექსები ადგენს სამეთვალყურეო საბჭოს 
წევრების ფორმალიზებული და გამჭვირვალე შერჩევის, წარდგენისა 
და დანიშვნის პროცედურებს. ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსის მე-6 მუხლის თანახმად, ემიტენტებმა უნდა შეიმუშაონ შესაბამისი 
პოლიტიკა და პროცედურები სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების დანიშვნასთან 
დაკავშირებით. თუ არსებობს წარდგენის კომიტეტი, ის პასუხისმგებელია ამ 
პროცედურების განსაზღვრაზე. დამოუკიდებელ დირექტორებს ამ პროცესში 
კონკრეტული როლი არ ენიჭებათ. ანალოგიურად, კომერციული ბანკების 
კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკის წარდგენის კომიტეტს 
ავალებს რეკომენდაციების წარდგენას სამეთვალყურეო საბჭოსთვის როგორც 
აღმასრულებელი დირექტორების ისე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 
დანიშვნასთან დაკავშირებით.

არც ერთი კოდექსი ცალსახად არ ეხება წარდგენის (ნომინაციის) პროცესის 
გამჭვირვალობას. პრაქტიკაში ნაკლებად არის გამჟღავნებული კომპანიების 
დანიშვნის პოლიტიკა, საბჭოს წევრობის კანდიდატების გამოცდილება ან 
შერჩევის პროცესი. ეს სისუსტე მჭიდროდ არის დაკავშირებული ნომინაციისა და 
ანაზღაურების კომიტეტების მცირე რაოდენობასთან.

საბჭოში წარდგენის 
და არჩევნების 

ფორმალიზებული 
და გამჭვირვალე 

მოთხოვნები 
არსებობს, მაგრამ 

იშვიათად წარმოებს 
მათი გამჟღავნება 
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კანონი “მეწარმეთა შესახებ”, კანონი “ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
შესახებ” და კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი 
ცალსახად ავალდებულებს სამეთვალყურეო საბჭოებს რომ აწარმოონ 
მონიტორინგი, მართონ და დაამტკიცონ დაკავშირებული მხარის გარიგებები. 
კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ (მუხლი 208 ინტერესთა კონფლიქტი), მოითხოვს, 
რომ ნებისმიერი გარიგება „დაინტერესებულ პირთან“ დამტკიცებული იყოს 
სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ. დაინტერესებულ პირებს არ შეუძლიათ 
ხმის მიცემა განსახილველ გარიგებაზე. თუ საბჭოს უმრავლესობას აქვს 
ინტერესთა კონფლიქტი, ის უნდა დაამტკიცოს აქციონერთა საერთო კრებამ. 
არ არსებობს ზოგადი მოთხოვნა ხელმძღვანელობის, საბჭოს წევრებისა და 
აქციონერებისთვის პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის მონიტორინგისა 
და მართვის შესახებ, დაკავშირებული მხარის გარიგებებში კორპორაციული 
აქტივების არასწორად და ბოროტად გამოყენების ჩათვლით. კომერციული 
ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი ითვალისწინებს ბევრ მოთხოვნას 
ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოსთვის ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტის 
მონიტორინგთან და მართვასთან დაკავშირებით.55

კორპორაციული მართვის სამივე კოდექსი სამეთვალყურეო საბჭოს 
აკისრებს რისკების მართვის სათანადო სისტემების შექმნის და 
მონიტორინგის ვალდებულებას, რაც ხელს უწყობს ძლიერი აღრიცხვისა 
და ფინანსური ანგარიშგების პრაქტიკას. ემიტენტების კორპორაციული 
მართვის კოდექსის მე-5 მუხლის თანახმად, სამეთვალყურეო საბჭოს 
წევრები (ინდივიდუალურად და ერთობლივად), დირექტორატთან ერთად, 
პასუხისმგებელნი არიან ემიტენტების რისკის მართვის ჩარჩოს განსაზღვრასა 
და დამტკიცებაზე. მე-15 მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, დირექტორატმა 
და სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა „შექმნან ფინანსური და არაფინანსური 
რისკების მართვის ეფექტური სისტემა, ასევე რისკის კულტურა, პროცესები 
და კონტროლი“. ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-20 
მუხლი სამეთვალყურეო საბჭოს რისკების მართვის სისტემის შექმნისა და 
მონიტორინგის საბოლოო პასუხისმგებლობას აკისრებს. ამის მისაღწევად 
დირექტორატმა სამეთვალყურეო საბჭოს უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია, 
რომელიც აუცილებელია ამ ფუნქციების შესასრულებლად.

კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი ადგენს 
ბანკებისთვის რისკის მართვის თანამედროვე ჩარჩოს. ბანკების 
სამეთვალყურეო საბჭოები პასუხისმგებელნი არიან რისკების მართვის ძლიერი 
სისტემების ჩამოყალიბებაზე და მონიტორინგზე, რომელიც დაფუძნებულია 
რისკის ძლიერ კულტურასა და „რისკის ჯანსაღ მადაზე“, რისკების მართვისა 
და კონტროლის ფუნქციებზე ეფექტურად განსაზღვრული პასუხისმგებლობით. 
ყოველივე ზემოთქმული უნდა იყოს დოკუმენტირებული „რისკის მადის“ 
შესაბამის ანგარიშგებაში.

კორპორაციული მართვის კოდექსები მოითხოვს რომ კოდექსის სუბიექტებს 
ჰქონდეთ შიდა აუდიტის ფუნქცია. 

  ემიტენტების სამეთვალყურეო საბჭომ და დირექტორატმა უნდა 
უზრუნველყოს კომპანიის შიდა აუდიტის ფუნქციის დამოუკიდებლობა 
და ეფექტურობა, როგორც ამას მოითხოვს ემიტენტების კორპორაციული 
მართვის კოდექსის 21-ე მუხლი. შიდა აუდიტის სამსახური 
ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს და მის აუდიტის კომიტეტის 

შიდა აუდიტის 
ფუნქცია 

კანონმდებლობით 
სათანადოდ არის 

განსაზღვრული, 
განსხვავებული 

პრაქტიკული 
განხორციელებით 

სუბიექტებს შორის 

დაკავშირებული 
მხარის გარიგებების 

ან პოტენციური 
ინტერესთა 

კონფლიქტის 
მონიტორინგი 

და დამტკიცება 
ძირითადად 

წარმოებს 

 55  ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N215/4 კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის დამტკიცების შესახებ, 
მუხლი 3(4), მუხლი 4(4), მუხლი 13(5), მუხლი 8(5.b), მუხლი 17(22), მუხლი 19(6) 

საბჭოები 
ძირითადად 

უზრუნველყოფენ 
კომპანიების 

ბუღალტრული 
აღრიცხვის და 

ფინანსური 
ანგარიშგების 

სისტემების 
გამართულ 

საქმიანობას
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წინაშე. სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება შიდა 
აუდიტის სამსახურის უფროსის დანიშვნა-გათავისუფლების, შეფასების 
და ანაზღაურების შესახებ. დირექტორატი ვერ მიიღებს მონაწილეობას 
შიდა აუდიტის თანამშრომლების ანაზღაურების დამტკიცებაში. აუდიტის 
კომიტეტი პასუხისმგებელია შიდა და გარე აუდიტორების მონიტორინგზე და 
მათთან „აქტიურ თანამშრომლობაზე“, და ასევე შიდა და გარე აუდიტორების 
ფუნქციების ადეკვატურობის, დამოუკიდებლობისა და ეფექტური 
თანამშრომლობის უზრუნველყოფაზე.

  მსგავსი (მაგრამ სავალდებულო) წესები მოქმედებს კომერციული 
ბანკებისთვის; კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის 
კოდექსი დეტალურად არეგულირებს შიდა აუდიტის ფუნქციას და მის 
დამოუკიდებლობას. 

ROSC კვლევის მონაცემები ადასტურებს, რომ პრაქტიკაში ბანკები სრულად 
ასრულებენ შიდა აუდიტის მოთხოვნებს, ხოლო არასაფინანსო კომპანიები 
ჩამორჩებიან მათ ამ მნიშვნელოვან სფეროში. დიაგრამა 5 გვიჩვენებს, რომ 
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ბანკი ასრულებს ამ მოთხოვნას, ემიტენტების 
მხოლოდ 78 პროცენტს აქვს შექმნილი შიდა აუდიტის ერთეული. შიდა აუდიტის 
დაქვემდებარება და ანგარიშგების მკაფიო მიმართულებების განსაზღვრა 
კიდევ უფრო დაბალ დონეზეა, ემიტენტებისთვის ეს მაჩვენებელი 57 პროცენტს 
შეადგენს.

კორპორაციული მართვის კოდექსები შეიცავს გარკვეულ სახელმძღვანელო 
მითითებებს სამეთვალყურეო საბჭოსთვის, გამჟღავნების და კომუნიკაციის 
პოლიტიკის დადგენასთან და ზედამხედველობასთან დაკავშირებით. 
კერძოდ, ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსი მოუწოდებს 
სამეთვალყურეო საბჭოებს, რომ განახორციელონ გამჟღავნებისა და 
კომუნიკაციის ზედამხედველობა. ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსის 22-ე მუხლის თანახმად, „საწარმომ უნდა უზრუნველყოს 
აქციონერებთან /პარტნიორებთან და პოტენციურ აქციონერებთან/
პარტნიორებთან კომუნიკაციისა და ინფორმაციის გამჟღავნების პოლიტიკის 
შემუშავება“. კორპორაციული მართვის ჩარჩოს არ გააჩნია მკაფიო მოთხოვნა 
ინვესტორებთან ურთიერთობის ფუნქციის შექმნის შესახებ, თუმცა 
წახალისებულია ეფექტური კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან და ასევე 
ინფორმაციის გამოქვეყნება კომპანიების ვებგვერდებზე. ეს პასუხისმგებლობა 
ცალსახად არ არის მინიჭებული სამეთვალყურეო საბჭოსთვის.

 დიაგრამა 5.  შიდა აუდიტის ფუნქციის შექმნა

 წყარო:  მსოფლიო ბანკის ROSC კვლევა 2021

არსებობს თუ არა შიდა აუდიტის ფუნქცია?

არის თუ არა შიდა აუდიტორი 
ანგარიშვალდებული აუდიტის კომიტეტის 
წინაშე?ბანკები

84
.6

%
53

.3
%

ემიტენტები
10

0%
10

0%

ემიტენტებს 
ეკისრებათ 

კომუნიკაციის 
და გამჟღავნების 

მექანიზმების 
შემუშავება, თუმცა 
პასუხისმგებლობა 

საბჭოს მკაფიოდ არ 
ეკისრება 
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საბჭოს შემადგენლობა და შერჩევა 
ბოლო საკანონმდებლო ცვლილებებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა 
რეგულაციები საბჭოს სიდიდესთან და შემადგენლობასთან დაკავშირებით. 
ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-6 მუხლი მოუწოდებს 
სამეთვალყურეო საბჭოებს რომ ჰყავდეთ არანაკლებ ხუთი წევრი, რომელთაგან 
ერთი მესამედი (ან მინიმუმ ორი) დამოუკიდებელი უნდა იყოს. ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსის თანახმად აქციონერთა კრებამ „უნდა 
უზრუნველყოს, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები… იცავდნენ აზრთა 
მრავალფეროვნების ბალანსს“, სხვადასხვა სქესის, უნარების, კვალიფიკაციისა 
და გამოცდილების მქონე ადამიანებთან, რომლებსაც აქვთ საკმარისი დრო, 
რესურსები, სათანადო კვალიფიკაცია, პროფესიული გამოცდილება, შესაბამისი 
კომპეტენცია თავიანთი ფუნქციების შესასრულებლად და მოქმედებენ 
კეთილსინდისიერად. კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის 
კოდექსს მსგავსი (სავალდებულო) მოთხოვნები აქვს ბანკების მიმართ და 
მასში დამატებულია გენდერული მრავალფეროვნების სპეციფიკური მოთხოვნა. 
„მეწარმეთა შესახებ“ კანონის თანახმად სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ 
შეიძლება ერთდროულად იყოს დირექტორატის წევრი. ეს კანონი განსაზღვრავს 
რომ არცერთი აღმასრულებელი პირი არ შეიძლება იყოს სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრი. ეს ნორმა ასევე გამყარებულია კორპორაციული მართვის 
კოდექსების შესაბამისი დებულებებით.

ROSC-ის კვლევამ აჩვენა, რომ ბანკების საბჭოები მოწინავეთა რიგებში 
არიან დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. როგორც მე-3 ცხრილშია 
ზევით შეჯამებული, სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრები 
წარმოდგენილნი არიან ყველა ბანკისა და ემიტენტის საბჭოში. ბანკების 
საბჭოები მიჰყვებოდნენ კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის 
კოდექსს და ჰყავდათ მინიმუმ ორი დამოუკიდებელი წევრი, საშუალოდ 
დაახლოებით 48 პროცენტი. ემიტენტების საბჭოს წევრების საშუალოდ 37 
პროცენტი იყო დამოუკიდებელი. ორმა ემიტენტმა და ერთმა ბანკმა აღნიშნა 
რომ მისი ორგანიზაციის საბჭო 100 პროცენტით დამოუკიდებელი იყო. 

საბჭოს დამოუკიდებელი წევრები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ 
ბანკებში, რადგან ისინი შეადგენენ უმრავლესობას აუდიტისა და 
რისკის კომიტეტებში. მაგალითად, ბანკის საბჭოს დამოუკიდებელი 
წევრები ხელმძღვანელობენ სააღრიცხვო პოლიტიკის, რისკის „მადის“, 
შიდა კონტროლის, ანაზღაურების და ფინანსური ანგარიშგების განხილვას. 
არაფინანსური კომპანიების სამეთვალყურეო საბჭოებისთვის, სადაც 
უმრავლესობის დამოუკიდებლობის მოთხოვნა არ არსებობს, დამოუკიდებელ 
წევრებს შეიძლება ჰქონდეთ ნაკლები გავლენა. 

კოდექსი განსაზღვრავს დამოუკიდებლობას, მაგრამ ოდნავ განსხვავებული 
გზით.56 ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსი (მუხლი 16) 
განსაზღვრავს დამოუკიდებლობას საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის 
შესაბამისად. დამოუკიდებლობა ითვლება „შეფერხებულად“ იმ შემთხვევაში, 
თუ კანდიდატს ან გამგეობის წევრს აქვს:

  არსებითი ფინანსური, სამართლებრივი, ეკონომიკური ან სხვა სახის 
კავშირი/ვალდებულება საწარმოს/შვილობილი საწარმოს, დირექტორთა 
საბჭოს ან მნიშვნელოვანი წილის მფლობელი აქციონერების/პარტნიორების 
წინაშე; 

კორპორაციული 
მართვის კოდექსები 

განსაზღვრავს 
სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრის 
დამოუკიდებლობას 

საბჭოს 
შემადგენლობასთან 

დაკავშირებული 
მოთხოვნები 

განსაზღვრულია 
კანონით 

“მეწარმეთა 
შესახებ” და 

კორპორაციული 
მართვის 

კოდექსებით 

ბანკები და 
ემიტენტები 

მოწინავეთა რიგებში 
არიან საბჭოს 

დამოუკიდებლობის 
თვალსაზრისით, 

ხოლო სახელმწიფო 
საწარმოები მათ 

ჩამორჩებიან

 56  კანონი “მეწარმეთა შესახებ” (მუხლი 61) ასევე განსაზღვრავს დამოუკიდებლობას. თუმცა, ის ეხება მხოლოდ აუდიტის კომიტეტის 
წევრებს და მოიცავს ძირითად ელემენტებს, როგორებიცაა სამართლებრივი და/ ან ეკონომიკური ურთიერთობის არქონა კომპანიასთან, 
კომპანიის აქციების ფლობა, და კომპანიისგან ანაზღაურების და სხვა ეკონომიკური სარგებლის მიღება. 
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   პირდაპირ ან არაპირდაპირ რაიმე არსებითი ფინანსური ინტერესი 
(მაგალითად, როგორიცაა საკუთრება, ინვესტიცია) საწარმოში ან მის 
შვილობილ საწარმოში ან ამ საწარმოების მნიშვნელოვანი წილის მფლობელ 
აქციონერებთან/პარტნიორებთან; 

  პირს უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ჰქონია პროფესიული ან 
სამუშაო ურთიერთობა (მათ შორის, საქმიანი მომსახურების გაწევა) ამ 
საწარმოსთან ან მის შვილობილ საწარმოსთან/ მნიშვნელოვანი წილის 
მფლობელ აქციონერთან/პარტნიორთან; 

  უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში პირი აწარმოებს/აწარმოებდა 
ბიზნესს (პირდაპირ/არაპირდაპირ) ან აქვს/ჰქონია სხვა სახის საქმიანი 
ურთიერთობა საწარმოს მმართველი ორგანოს წევრთან ან პირთან, 
რომელიც საწარმოში ფლობს მნიშვნელოვან წილს;

  პირი იღებს რაიმე დამატებით ანაზღაურებას საწარმოსგან, გარდა 
ფიქსირებული ანაზღაურებისა, რომელიც უკავშირდება სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრობას ან აქციების/წილის ფლობას; 

  პირი წარმოადგენს საწარმოს ან მისი შვილობილი საწარმოს მმართველი 
ორგანოს ოჯახის წევრს ან მნიშვნელოვანი წილის მფლობელი პირის ოჯახის 
წევრს; 

  პირს აქვს სხვა სახის ურთიერთობები, პოზიცია ან რაიმე კავშირი, რომელიც 
შესაძლოა გავლენას ახდენდეს საწარმოს ინტერესზე ან/და საწარმოს 
სამეთვალყურეო საბჭოს/აუდიტის კომიტეტის წევრობაზე, მათ შორის, 
პირადი ურთიერთობა ან ბიზნეს კავშირი ისეთ პირთან, ვინც საწარმოში ან 
მის შვილობილ საწარმოში ფლობს მნიშვნელოვან წილს; 

  პირის დამოუკიდებელ წევრად დანიშვნიდან გასულია 5 წელი, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც საწარმოს მიერ წარმოდგენილი იქნება შესაბამისი 
დასაბუთება ამ წევრის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში დარჩენის 
თაობაზე;

მსგავსი დებულებები ასევე წარმოდგენილია კომერციული ბანკების 
კორპორაციული მართვის კოდექსში.

კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი ადგილობრივი 
შვილობილი კომპანიის საბჭოს უფლებას აძლევს ჰქონდეს იგივე 
შემადგენლობა რაც უცხოური მშობელი კომპანიის საბჭოს. კომერციული 
ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-5 მუხლის თანახმად 
„მშობელი საწარმო ან/და საბანკო ჯგუფის წევრი ბანკის სამეთვალყურეო 
საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი შვილობილი ბანკისთვისაც ჩაითვლება 
დამოუკიდებლად იმ პირობებში, თუ ბანკი/კანდიდატი/წევრი დაადასტურებს, 
რომ ბანკის მშობელი საწარმო სამეთვალყურეო საბჭოს დონეზე 
დამოუკიდებლობის განმსაზღვრელი ფაქტორები შეესაბამება წინამდებარე 
კოდექსით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ან აღიარებულ საერთაშორისო 
პრაქტიკას.“. ეს საშუალებას აძლევს მინიმუმ ერთ ადგილობრივ ბანკს მაინც 
„სარკისებურად ასახოს“ უცხოური მშობელი და ქართული შვილობილი 
კომპანიის საბჭო. ამ მიდგომას აქვს რამდენიმე დადებითი და უარყოფითი 
მხარე:

  ერთი მხრივ, ის საშუალებას აძლევს უცხოელი მშობლის საბჭოს 
პროფესიონალ წევრებს, იმსახურონ საბჭოებში საქართველოში და 
თავიანთი გამოცდილება მიაწოდონ ქართულ ბაზარს დაბალ ფასად. ამ 
გზით, მაგალითად, საქართველოს ადგილობრივი ბანკის სამეთვალყურეო 
საბჭოს ექნება ბევრად მეტი გამოცდილება, ვიდრე ჩვეულებრივ იქნებოდა 
ხელმისაწვდომი ბანკებისთვის ბევრ განვითარებად ბაზარზე.

ბანკის 
სამეთვალყურეო 

საბჭოს 
დამოუკიდებლობის 

წესები უშვებს 
საბჭოს 

შემადგენლობა 
იყოს იგივე, 

როგორც ბანკის 
უცხოური „მშობელი“ 

კომპანიის 
სამეთვალყურეო 

საბჭოსი 
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  მეორე მხრივ, ზოგიერთი დამკვირვებელი ამტკიცებს, რომ ასეთი მიდგომა 
ზედმეტად აფართოებს „დამოუკიდებლობის“ განმარტებას და ვერ 
აფიქსირებს ინტერესთა კონფლიქტს მშობელ და შვილობილ კომპანიას 
შორის.

  ეს მიდგომა საქართველოში ასევე იწვევს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 
ძლიერი კადრების ჩამოყალიბების შესაძლებლობის დაკარგვას, რადგან 
ადგილობრივი ექსპერტების ნაკლები რაოდენობა იმსახურებს ბანკების 
საბჭოებში.

საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის შესაბამისად, კომერციული 
ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსმა განსაზღვრა გენდერული 
მრავალფეროვნების მოთხოვნა. კომერციული ბანკების კორპორაციული 
მართვის კოდექსი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოსგან მოითხოვს, რომ მათი 
წევრების მინიმუმ 20 პროცენტი (ან მინიმუმ ერთი) იყოს ქალი, და უფრო 
ზოგადი მოთხოვნაა „…სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა იმგვარად 
რომ უზრუნველყოფილი იყოს აზრთა მრავალფეროვნების ბალანსი... წევრები 
იყვნენ განსხვავებული სქესის, უნარების კვალიფიკაციისა და გამოცდილების 
მქონე ადამიანები, რომლებსაც აქვთ საკმარისი დრო, რესურსები, სათანადო 
კვალიფიკაცია, პროფესიული გამოცდილება, შესაბამისი კომპეტენცია 
თავიანთი ფუნქციების შესასრულებლად.“ ემიტენტების კორპორაციული 
მართვის კოდექსში გენდერული მრავალფეროვნება არ არის ნახსენები, რაც 
მნიშვნელოვანი ნაკლია.

პრაქტიკაში, საბჭოში ქალების რაოდენობა დაბალია, მაგრამ, როგორც 
ჩანს, იზრდება. ROSC კვლევის მიხედვით, ქალები ახლა შეადგენენ ბანკის 
სამეთვალყურეო საბჭოების 24 პროცენტს, რაც საჭირო მინიმალურ მოთხოვნაზე 
(20 პროცენტი) მაღალია. ემიტენტების სამეთვალყურეო საბჭოში ქალების 
რაოდენობა დაახლოებით 10 პროცენტია, კანონით განსაზღვრული მოთხოვნის 
არქონის მიუხედავად.

საბჭოს კომიტეტები
კორპორაციული მართვის ჩარჩო სამეთვალყურეო საბჭოსგან მოითხოვს 
სხვადასხვა კომიტეტის შექმნას:

  კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ მოითხოვს ყველა სდპ-ის მიერ აუდიტის 
კომიტეტის შექმნას.

  ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსი ყველა ემიტენტისგან 
მოითხოვს, შექმნას აუდიტის კომიტეტი, რომელსაც უხელმძღვანელებს 
დამოუკიდებელი თავმჯდომარე. ის ასევე უწევს რეკომენდაციას სხვა 
კომიტეტების, მათ შორის, რისკების მართვის, ანაზღაურების, ნომინაციისა 
და კორპორაციული მართვის კომიტეტების შექმნას, რომლებისთვისაც არ 
არსებობს დამოუკიდებლობის კონკრეტული მოთხოვნები.

  კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი მოითხოვს 
უმრავლესობისგან დამოუკიდებელ აუდიტის კომიტეტს და რისკების 
კომიტეტს. ანაზღაურებისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტები 
საჭიროა სისტემურად მნიშვნელოვანი ბანკებისთვის (სამი ასეთი ბანკია 
საქართველოში) და რეკომენდებულია სხვებისთვის.

გენდერული 
მრავალფეროვნების 

მოთხოვნა ბანკის 
საბჭოებისთვის 

ახლახან იქნა 
შემოღებული 

კანონმდებლობა 
შეიცავს რამდენიმე 

ურთიერთგადამფარავ 
მოთხოვნას 

სამეთვალყურეო 
საბჭოს კომიტეტებთან 

დაკავშირებით 
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 57  ROSC შეფასების დასრულებამდე „ფინკა ბანკმა“ დატოვა ბაზარი ინვესტორის მიერ მისი შესყიდვის გზით. საქართველოში მოქმედი 
კომერციული ბანკების მთლიანი რაოდენობა 2022 წელს 14 -მდე შემცირდა.

 დიაგრამა 6.  საბჭოს კომიტეტები

 წყარო:  მსოფლიო ბანკის ROSC კვლევა 2021

რისკის 
კომიტეტი

10
0%

0%

ბანკები

ემიტენტები

აუდიტის 
კომიტეტი

10
0%

77
% 27

%
0%

ანაზღაურების 
კომიტეტი

20
%

0%

კორპორაციული 
მართვის 
კომიტეტი

ROSC კვლევის მონაცემებმა აჩვენა, რომ პრაქტიკაში არსებობს პრაქტიკის 
ფართო სპექტრი საბჭოს კომიტეტების შექმნის ირგვლივ. მე-6 დიაგრამა 
აჩვენებს, რომ ყველა (1557) გამოკითხულ ბანკს აქვს შექმნილი აუდიტისა და 
რისკის კომიტეტები; ხოლო სისტემურად მნიშვნელოვანმა ბანკებმა შექმნეს 
ანაზღაურებისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტები. ემიტენტების 
დაახლოებით 77 პროცენტმა შექმნა აუდიტის კომიტეტი და სხვა არა (იხ. 
ცხრილი 5 და 6 ქვევით).

კორპორაციული მართვის კარგი პრაქტიკის შესაბამისად, აუდიტის 
კომიტეტის არსებობის მოთხოვნა ახლა საჭიროა ყველა სდპ-ისთვის. ყველა 
სდპ -ს მოეთხოვება შექმნას აუდიტის კომიტეტი სხვადასხვა რეგულაციების 
მეშვეობით. კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ მოითხოვს აუდიტის კომიტეტს 
სდპ-ებისთვის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ 
კანონის შესაბამისად. მოთხოვნები უფრო დეტალურად არის აღწერილი 
კორპორაციული მართვის კოდექსებში ემიტენტების, ბანკებისა და სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის და ისინი საკმაოდ მსგავსია, გარდა იმისა, რომ ბანკების 
აუდიტის კომიტეტი უნდა შეიცავდეს დამოუკიდებელი წევრების უმრავლესობას. 
კანონი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ ასევე შეიცავს მოთხოვნას 
ემიტენტების მიმართ, რომლის განახლება შეიძლება საჭირო გახდეს სხვა 
არსებულ კანონმდებლობასთან და კარგ პრაქტიკასთან შესაბამისობაში 
მოსაყვანად. ეს მოთხოვნები შეჯამებულია მე-5 ცხრილში. კომპანიებს არ 
მოეთხოვებათ თავიანთი კომიტეტების მანდატების და კომპეტენციების 
გამჟღავნება, რაც ეწინააღმდეგება კარგ პრაქტიკას.

მნიშვნელოვანი 
განსხვავებაა ბანკების 

მიერ საბჭოში 
შექმნილ კომიტეტებსა 

და არასაფინანსო 
კომპანიების 

კომიტეტებს შორის 

აუდიტის კომიტეტის 
არსებობის 

მოთხოვნა ეხება 
ყველა სდპ-ს 
სხვადასხვა 

კანონების და 
რეგულაციების 

შესაბამისად 
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კანონი 
“მეწარმეთა 
შესახებ”

კანონი “ფასიანი 
ქაღალდების 
ბაზრის შესახებ”

ემიტენტების 
კორპორაციული 
მართვის კოდექსი 

კომერციული 
ბანკების 
კორპორაციული 
მართვის 
კოდექსი

სახელმწიფო 
საწარმოების 
კორპორაციული 
მართვის 
კოდექსი

ეხება… სდპ-ები, 
“ბუღალტრული 
აღრიცხვის, 
ანგარიშგების 
და აუდიტის 
შესახებ” 
კანონის 
შესაბამისად

ემიტენტები ემიტენტები 
“შეასრულე 
ან განმარტე“ 
მიდგომის 
საფუძველზე 

ბანკები, 
სავალდებულო 
გამოყენება

შერჩეული 
მსხვილი 
სახელმწიფო 
საწარმოები, 
რომლებიც 
წარმოადგენენ 
სდპ-ებს 

შემადგენლობა:

წევრების რ-ბა მოთხოვნების 
არარსებობა

მოთხოვნების 
არარსებობა

მინიმუმ 3 წევრი 
(2 მცირე ემიტენტის 
შემთხვევაში)

მინიმუმ 3 წევრი მინიმუმ 3 წევრი 

ვინ შეიძლება 
იყოს წევრი?

არ არის 
ნახსენები

დამოუკიდებლობის 
მოთხოვნები

სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრები 
მხოლოდ

სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრები 
მხოლოდ

სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრები 
მხოლოდ

ფინანსური 
გამოცდილება

მინიმუმ 1 
წევრი

მოთხოვნების 
არარსებობა

მინიმუმ 2 წევრი მინიმუმ 2 წევრი მინიმუმ 2 წევრი

დამოუკიდებელი 
თავმჯდომარე

არ არის 
მოთხოვნა

დამოუკიდებელი დამოუკიდებელი დამოუკიდებელი დამოუკიდებელი 

დამოუკიდებლობის 
მოთხოვნები 

არ არის არ არის 
თავმჯდომარის 
გარდა 

არ 
არისთავმჯდომარის 
გარდა 

უმრავლესობა ყველა წევრი 
დამოუკიდებელია 

დამოუკიდებლობის 
მოთხოვნის 
განსაზღვრების 
ძალა

არ არის 
მოთხოვნა

არ არის 
განსაზღვრება

ძლიერი ძლიერი ძლიერი 

 ცხრილი 5.  მოთხოვნები აუდიტის კომიტეტისთვის

 წყარო:  მსოფლიო ბანკის მიმოხილვა სხვადასხვა კოდექსების და “მეწარმეთა შესახებ” კანონის შესახებ
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მახასიათებლები ბანკები58 ემიტენტები

კომპანიები აუდიტის კომიტეტით 15 (100.0%) 10 (69.2%)

კომპანიებისთვის რომლებსაც აქვთ აუდიტის კომიტეტები, საშუალო რაოდენობა: 

აუდიტის კომიტეტის წევრები 3.1 (100%) 3.1 (100%)

დამოუკიდებლობის არმქონე წევრები 0.8 (26%) 1.0 (32%)

დამოუკიდებელი წევრები 2.3 (74%) 1.2 (38%)

წევრები რომლებიც არ არიან სამეთვალყურეო საბჭოს 
წევრები 

0.0 (0%) 0.3 (9%)

წევრები რომლებიც არიან მენეჯერები 0.0 (0%) 0.4 (12%)

წევრები რომლებიც არიან ქალები 0.9 (28%) 0.3 (9%)

წევრები რომლებიც არიან უცხოელები 1.8 (59%) 0.6 (21%)

წევრები ფინანსური გამოცდილებით 2.9 (93%) 2.3 (75%)

 ცხრილი 6.  აუდიტის კომიტეტის მახასიათებლები კვლევაში მონაწილე კომპანიებს შორის 

 58  ROSC შეფასების დასრულებამდე „ფინკა ბანკმა“ დატოვა ბაზარი ინვესტორის მიერ მისი შესყიდვის გზით. საქართველოში მოქმედი 
კომერციული ბანკების მთლიანი რაოდენობა 2022 წელს 14 -მდე შემცირდა.

 წყარო:  კორპორაციული მართვის კვლევა, მსოფლიო ბანკი, 2021. სრული ნიმუში მოიცავს სახელმწიფო  
  საწარმოებს

ქართული ბანკები ვალდებულნი არიან შექმნან რისკის კომიტეტი 
კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსისა და 
საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის შესაბამისად. ყველა გამოკითხულმა 
ბანკმა განაცხადა, რომ შექმნა რისკების კომიტეტი. რისკების კომიტეტი 
უნდა შედგებოდეს მინიმუმ სამი წევრისაგან, რომელთა უმრავლესობა უნდა 
იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი. თავმჯდომარე უნდა 
იყოს დამოუკიდებელი და არ უნდა იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს ან სხვა 
კომიტეტის თავმჯდომარე. რეგულაცია რისკების კომიტეტს აკისრებს შემდეგ 
პასუხისმგებლობებს:

  განიხილავს ყველა რისკის სტრატეგიას როგორც გაერთიანებულ 
საფუძველზე, ასევე რისკის ტიპების მიხედვით, აყალიბებს ბანკის 
მიმდინარე და სამომავლო რისკის მადას,

  აწარმოებს ანგარიშგებას ბანკში არსებული რისკის კულტურის 
მდგომარეობის შესახებ და განიხილავს ბანკის რისკის პოლიტიკას მინიმუმ 
ყოველწლიურად,

  აკონტროლებს, რომ დირექტორატს ჰქონდეს პროცესები, რომ ხელი შეუწყოს 
ბანკის მიერ დამტკიცებული რისკის პოლიტიკის დაცვას,

  აწვდის სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციებს და ხედვებს არსებული და 
მომავალი რისკის მადის შესახებ,

  თანამშრომლობს და აკონტროლებს რისკების მთავარი ოფიცრის 
საქმიანობას.

ბანკებს 
მოეთხოვებათ 

საერთაშორისო 
სტანდარტების 

შესაბამისი 
რისკების კომიტეტის 

შექმნა 



78 თავი 5. საბჭოს პრაქტიკა და კომპანიის ზედამხედველობა

საბჭოს შეფასება 
ხორციელდება 

საქართველოში 
მაგრამ მათი ათვისება 

ადრეულ ეტაპზეა

საბჭოს პროფესიონალიზმი
მოქმედ კანონმდებლობაში ან კოდექსში შეზღუდული მოთხოვნებია 
საბჭოს წევრების მომზადებისა და ორიენტაციისთვის. ემიტენტებისთვის, 
ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-18 მუხლი მოითხოვს, 
რომ კორპორაციულმა მდივანმა „დაგეგმოს აუცილებელი ტრენინგები და 
მოსამზადებელი საორიენტაციო შეხვედრები“ სამეთვალყურეო საბჭოს 
წევრებთან. კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი 
ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოსგან მოითხოვს „წევრების მონაწილეობის 
უზრუნველყოფას გაცნობით პროგრამებში“ და „წვდომის უზრუნველყოფას 
შესაბამის საკითხებზე გამართულ ტრენინგებში“. თუმცა, პრაქტიკაში, 
საქართველოში დირექტორებისთვის ხელმისაწვდომი ტრენინგ-პროგრამები 
იშვიათია და არ არსებობს საბჭოს ტრენინგ სერვისების ორგანიზებული 
პროვაიდერები. 

OECD-ის პრინციპები ემიტენტებს სთხოვს საჯაროდ გაამჟღავნონ დეტალური 
ინფორმაცია საბჭოს წევრების შესახებ და ეს მოთხოვნა მხოლოდ 
ნაწილობრივ არის ასახული საქართველოს კანონმდებლობაში. არსებობს 
სხვადასხვა მოთხოვნები სამეთვალყურეო საბჭოს შესახებ ინფორმაციის 
გამოსაქვეყნებლად. კერძოდ, „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 221-ე მუხლი 
მოითხოვს რომ კომპანიებმა გამოაქვეყნონ თავიანთი სამეთვალყურეო 
საბჭოს შემადგენლობა, თავმჯდომარის არჩევა და მასთან დაკავშირებული 
ცვლილებები. ეს ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს კომპანიის 
ვებგვერდზე.

თუმცა, არ არის მოთხოვნილი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების შესახებ 
სხვა დეტალური ინფორმაციის გამჟღავნება. ეს მოიცავს დირექტორის 
როგორც საბჭოს წევრის საქმიანობის ხანგრძლივობას, სხვადასხვა საბჭოს 
კომიტეტებში მისი საქმიანობის ვადას, მის ძირითად სამუშაო ადგილს, 
ინფორმაციას წლის განმავლობაში გამართული საბჭოსა და კომიტეტის 
სხდომების რაოდენობის ან თითოეული დირექტორის დასწრების შესახებ - ეს 
ყოველივე საინტერესოა მარეგულირებლებისა და ფართო საზოგადოებისთვის 
რომ გაერკვნენ კორპორაციული მართვის მიმართ საბჭოს ერთგულებაში. 

კორპორაციული მართვის კოდექსები სამეთვალყურეო საბჭოებს მოუწოდებს 
და მათგან მოითხოვს საბჭოს შესაბამისი შეფასების პროცედურების 
შექმნას. ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-13 მუხლის 
თანახმად ემიტენტების სამეთვალყურეო საბჭოებმა ყოველწლიურად 
უნდა ჩაატარონ შეფასება, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება „საბჭოს 
სტრუქტურა, ზომა და შემადგენლობა, ასევე სამეთვალყურეო საბჭოსთან 
შექმნილი კომიტეტების სტრუქტურა და კოორდინაცია, საბჭოს თითოეული 
წევრის შესაბამისობა კანონმდებლობისა და საწარმოს შიდა წესების 
მოთხოვნებთან, ასევე, შეფასებული უნდა იქნეს საბჭოს შიდა პრაქტიკებისა და 
პროცედურების ეფექტურობა.“. კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის 
კოდექსის მე-12 მუხლი ბანკების სამეთვალყურეო საბჭოებისგან მოითხოვს, 
რომ მათ შეიმუშაონ პროცედურები „საკუთარი საქმიანობის შესაფასებლად 

საბჭოს ერთგულება 
პასუხისმგებლობების 

მიმართ, საბჭოს 
წევრების შესახებ 

ინფორმაციის 
გამჟღავნება 

საბჭოს წევრის 
ტრენინგი 

სათანადოდ არის 
განსაზღვრული 

კანონით, მაგრამ 
შესაძლებლობები 

შეზღუდულია 
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ყოველწლიურად მაინც“ ისევე როგორც „პროცედურა ინდივიდუალური 
დირექტორების შესაფასებლად ყოველწლიურად დამოუკიდებლად ან გარე 
ექსპერტის დახმარებით.“ ის კონკრეტულად მოითხოვს შეფასებას გარე 
შემფასებლის მიერ ყოველ სამ წელიწადში. 

სამეთვალყურეო საბჭოს შეფასების ყველა მოთხოვნა ახალია და 
განხორციელების პრაქტიკა შეზღუდულია. როგორც მე-7 ცხრილშია 
შეჯამებული კერძო სექტორის 29 გამოკითხული კომპანიიდან 11-მა განაცხადა, 
რომ არ ჩაუტარებიათ საბჭოს შეფასება, 12-მა მხოლოდ თვითშეფასება 
განახორციელა და 4 კომპანიამ (ოთხივე ბანკია) აღნიშნა, რომ გამოიყენა 
ფასილიტატორი თავიანთი საბჭოს შეფასებაში დასახმარებლად. დროთა 
განმავლობაში, ეს პრაქტიკა უნდა დაიხვეწოს, რათა მოხდეს საბჭოს სათანადო 
და დროული შეფასება.

 59  ROSC შეფასების დასრულებამდე „ფინკა ბანკმა“ დატოვა ბაზარი ინვესტორის მიერ მისი შესყიდვის გზით. საქართველოში მოქმედი 
კომერციული ბანკების მთლიანი რაოდენობა 2022 წელს 14 -მდე შემცირდა.

მახასიათებლები ბანკები59 ემიტენტები

შეფასება არ განხორციელებულა 3 8

თვითშეფასება: 7 5

ყოველწლიური 6 4

ყოველ სამ წელიწადში 1

წელიწადში ორჯერ

მუდმივად 1

შეფასება ფასილიტატორთან: 4 0

როგორც თვითშეფასება ისე შეფასება ფასილიტატორის 
დახმარებით (ყოველწლიური) 

ყოველწლიური თვითშეფასება / ფასილიტატორთან 
ერთად (ყოველ 3 წელიწადში)

3

შეფასება ფასილიტატორთან ერთად (ყოველწლიური) 1

სხვა 1 1

სულ 15 14

 ცხრილი 7.  საბჭოს შეფასების პრაქტიკა. ROSC კვლევაში მონაწილე ბანკების რაოდენობა

 წყარო:  მსოფლიო ბანკის ROSC კვლევა 2021
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შემოთავაზებული 
რეკომენდაციები

რეკომენდაცია: ემიტენტების 
კორპორაციული 
მართვის კოდექსის და 
კომერციული ბანკების 
კორპორაციული მართვის 
კოდექსის განახლების 
გათვალისწინება 
სამეთვალყურეო საბჭოების 
გასაძლიერებლად და 
შესაბამისობაში მოსაყვანად 
OECD-ის მოთხოვნებთან
შემდეგი რეკომენდაციები უნდა იქნეს 
გათვალისწინებული ემიტენტების კორპორაციული 
მართვის კოდექსის და კომერციული ბანკების 
კორპორაციული მართვის კოდექსის განხილვისას 
მომავალში:

  კოდექსების ჰარმონიზაცია „მეწარმეთა 
შესახებ“ კანონით განსაზღვრულ 
ანაზღაურების დებულებასთან. კორპორაციული 
მართვის სამი კოდექსი ეფუძნება „მეწარმეთა 
შესახებ“ ძველი კანონის მოდელს და 
უშვებს, რომ ეს პასუხისმგებლობა რჩება 
სამეთვალყურეო საბჭოსთან; ეს დებულებები 
უნდა დაზუსტდეს.

  მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული 
კავშირი დირექტორატის ანაზღაურებასა და 
კომპანიის საქმიანობას შორის. კოდექსები 
უნდა განახლდეს, რათა აშკარად წახალისდეს 
დირექტორატის ანაზღაურების დაკავშირება 
კომპანიის საქმიანობასთან და აქციონერების 
მიერ დადგენილ მიზნებთან.

  კომერციული ბანკების კორპორაციული 
მართვის კოდექსის მე-5 მუხლის 
დამოუკიდებლობის მოთხოვნების გადახედვა 
უცხოური ბანკების წარმომადგენლების 
მიმართ. ცოდნის გადაცემისა და პროფესიონალ 
დირექტორთა ადგილობრივი კოჰორტის 
ჩამოყალიბების მიზნით, განხილულ უნდა იქნეს 

მოთხოვნის შემოღება ბანკების საბჭოებში 
საქართველოს ზოგიერთი მოქალაქის 
დანიშვნასთან დაკავშირებით.

  გენდერული მრავალფეროვნება უნდა 
დაემატოს ემიტენტების კორპორაციული 
მართვის კოდექსს. გლობალური ტენდენციის 
და კომერციული ბანკების კორპორაციული 
მართვის კოდექსში და სახელმწიფო 
საწარმოების კორპორაციული მართვის 
კოდექსში არსებული კარგი პრაქტიკის 
მაგალითის დასამკვიდრებლად, ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსს უნდა 
დაემატოს გენდერული მრავალფეროვნების 
მოთხოვნა.

  აუდიტის კომიტეტისთვის უმრავლესობის 
დამოუკიდებლობის მოთხოვნა უნდა იქნეს 
შემოღებული. ემიტენტების კორპორაციული 
მართვის კოდექსი უნდა შეიცავდეს მოთხოვნას, 
რომ აუდიტის კომიტეტი იყოს უმრავლესობით 
დამოუკიდებელი, როგორც ამას კარგი პრაქტიკა 
გვთავაზობს და უკვე ასახულია კომერციული 
ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში.

  საბჭოს ერთი წევრის მიერ დაკავებული 
ადგილების რაოდენობაზე ლიმიტების 
დაწესება. იმისათვის, რომ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრმა საკმარისი დრო დაუთმოს 
თავის სამუშაოს, მიზანშეწონილია დაწესდეს 
ლიმიტი იმ ადგილების რაოდენობაზე, რომელთა 
დაკავებაც მას ერთდროულად შეუძლია. 
ზოგიერთი კარგი პრაქტიკა მიუთითებს, რომ 
მაქსიმუმ სამიდან ხუთამდე ადგილი კარგი 
მაჩვენებელი იქნება.

  კორპორაციული მდივნის პოზიციის 
შეტანა კორპორაციული მართვის ყველა 
კოდექსში. მაგალითად, ამჟამად კომერციული 
ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში 
აღნიშნულია კორპორაციული მდივნის როლი, 
მაგრამ ცალსახად არ არის ის მოთხოვნილი. 
ის ცალსახად უნდა ითხოვდეს ბანკებში 
კორპორაციული მდივნის არსებობას, რომელიც 
ანგარიშვალდებული იქნება სამეთვალყურეო 
საბჭოს წინაშე. მსგავსი მოთხოვნა უნდა 
შევიდეს ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსში.

  საბჭოს ტრენინგის მოთხოვნების დაზუსტება. 
კარგი პრაქტიკის მიხედვით, უნდა გაძლიერდეს 
კორპორაციული მართვის მიმართულებით 
ტრენინგები საბჭოს ახალი და არსებული 
წევრებისთვის.
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  საბჭოს შეფასების პროცედურების გაძლიერება, კანონმდებლობის 
მასშტაბით მოთხოვნების შეთანხმება. ენა და ტერმინოლოგია საბჭოს 
შეფასების გარშემო შეიძლება გაუმჯობესდეს კანონებსა და კორპორაციული 
მართვის სხვადასხვა კოდექსებში. ზოგიერთი წინადადება შეიძლება 
აღებულ იქნეს კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის 
მოთხოვნებიდან.

  სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა პასუხისმგებლობების განმარტება 
OECD-ის პრინციპების შესაბამისად. კოდექსები შეიძლება იყოს უფრო 
მეტად ჰარმონიზებული ერთმანეთთან და აღნიშნავდეს საბჭოს კონკრეტულ 
პასუხისმგებლობას:

 � დაამტკიცოს კომპანიების წლიური ბიუჯეტები და ბიზნეს გეგმები,

 � განსაზღვროს შესასრულებელი ამოცანები და საქმიანობის ძირითადი 
ინდიკატორები ხელმძღვანელებისთვის,

 � აიღოს პასუხისმგებლობა ESG რისკებზე და ESG პოლიტიკისა და 
პროცედურების ადეკვატურობაზე,

 � მოახდინოს ინვესტორებთან ურთიერთობის ფუნქციის ჩამოყალიბება,

 � მოახდინოს ჩანაცვლების პოლიტიკის შემუშავება.

რეკომენდაცია: ყველა დაინტერესებულმა 
მხარემ ერთად უნდა იმუშაოს 
სამეთვალყურეო საბჭოს ქართველი 
წევრების საკადრო შემადგენლობის 
გასაფართოებლად და პროფესიონალიზმის 
ასამაღლებლად 
მთავრობამ, ბიზნესსაზოგადოებამ და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა 
ერთად უნდა იმუშაონ, რომ გააფართოვონ საბჭოს ქართველი წევრების 
გუნდი და აამაღლონ მათი პროფესიონალიზმი. როგორც ბევრ განვითარებად 
ბაზარზე, ამ პროცესს დრო სჭირდება და მოითხოვს მნიშვნელოვან ინვესტიციას 
ადამიანურ შესაძლებლობებში. საჭიროა დონორთა დახმარება ამ პროცესის 
გასაადვილებლად და გამგეობის წევრთა შესაძლებლობების განვითარების 
გლობალური გამოცდილების გასაძლიერებლად. კონკრეტული საწყისი 
წინადადებები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, შემდეგით:

  საბჭოს ტრენინგის უფრო მკაცრი და ძლიერი მოთხოვნების შეტანა 
კორპორაციული მართვის კოდექსებში,

  ტრენინგის პროგრამა(ები) სამეთვალყურეო საბჭოების ახალი და არსებული 
დამოუკიდებელი წევრებისთვის,

  დამატებითი ინსტრუქციები და მასალები ხელმისაწვდომი იქნება ქართულ 
ენაზე,

  დამოუკიდებლობის გამკაცრებული მოთხოვნა კომერციული ბანკების 
კორპორაციული მართვის კოდექსში, რომ მოითხოვოს სულ მცირე, ქართული 
ეროვნების მქონე რამდენიმე საბჭოს წევრი.

ყველა 
დაინტერესებულმა 

მხარემ უნდა 
ითანამშრომლოს 

საქართველოს 
სამეთვალყურეო საბჭოს 

წევრთა საკადრო 
შემადგენლობის 

გასაფართოებლად და 
პროფესიონალიზმის 

ასამაღლებლად



82 თავი 5. საბჭოს პრაქტიკა და კომპანიის ზედამხედველობა

რეკომენდაცია: “ფასიანი ქაღალდების 
ბაზრის შესახებ” კანონის ჰარმონიზაცია 
“მეწარმეთა შესახებ” კანონთან და 
კორპორაციული მართვის კოდექსთან
არსებობს ორი სფერო, სადაც კორპორაციული მართვის გარკვეული სპეციფიკური 
დებულებები არ არის ჰარმონიზებული ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსთან ან კანონთან „მეწარმეთა შესახებ“:

  მე-16 მუხლში წარმოდგენილია სამეთვალყურეო საბჭოს ფიდუციური 
მოვალეობების აღწერა, რომლებიც მსგავსია, მაგრამ მათში გამოყენებულია 
განსხვავებული სტილი და ტერმინოლოგია, ვიდრე კანონში „მეწარმეთა 
შესახებ“. ამ დებულების დამატებული ღირებულება გაურკვეველია; 
ფიდუციური მოვალეობები, როგორც წესი, არის სამეწარმეო სამართლის 
საკითხი, რომელიც გამოიყენება ყველა სახის კომპანიისთვის.

  მუხლი 91-ე მოითხოვს ემიტენტებისთვის აუდიტის კომიტეტს. მოთხოვნები 
მსგავსია, მაგრამ არ არის იგივე, რაც ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსის მოთხოვნები. ეს დებულება შეიძლება წაიშალოს.

რეკომენდაცია: “მეწარმეთა შესახებ” 
ახალი კანონის დებულებების გადახედვა, 
რომლებიც ანაზღაურების განსაზღვრის 
პასუხისმგებლობას სამეთვალყურეო საბჭოს 
აკისრებს
განხილულ უნდა იქნეს საბჭოების გაძლიერება საბჭოსთვის ანაზღაურების 
დადგენის პასუხისმგებლობის დაბრუნებით. ახალმა კანონმა „მეწარმეთა 
შესახებ“ აღმასრულებელთა ანაზღაურების დაწესების უფლებამოსილება 
სამეთვალყურეო საბჭოდან აქციონერთა კრებას გადასცა. ეს იწვევს 
შეშფოთებას იმის გამო, რომ შედეგად დირექტორატი ნაკლებად არის 
ანგარიშვალდებული სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.

გარკვეული დროის 
შემდეგ განხილულ 

უნდა იქნეს 
“მეწარმეთა შესახებ” 
კანონის დებულებები 

ანაზღაურებასთან 
დაკავშირებით 

კანონი “ფასიანი 
ქაღალდების 

ბაზრის შესახებ” 
უნდა განახლდეს 

და შესაბამისობაში 
იქნეს მოყვანილი 

ემიტენტების 
კორპორაციული 

მართვის კოდექსთან 
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სახელმწიფო 
საწარმოების 
მართვა

ეს თავი აღწერს საქართველოში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 
საწარმოების კორპორაციული მართვის არსებულ პოლიტიკას, პრაქტიკას და 
გამოწვევებს. მასში შეჯამებულია ბოლოდროინდელი რეფორმები და კვლევის 
შედეგები, მათ შორის ROSC პროცესის ფარგლებში განხორციელებული 
გასაუბრებები. თავის ბოლოს წარმოდგენილია რეკომენდაციები პროცესის 
მომდევნო ნაბიჯებთან დაკავშირებით. მისი სტრუქტურა ასეთია:

  სახელმწიფო საწარმოების პორტფელის მიმოხილვა

  სახელმწიფო მფლობელობასთან დაკავშირებული მოწყობა

  სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩო სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვისთვის

  სახელმწიფო საწარმოების საბჭოს შემადგენლობა და წევრების დანიშვნა

  სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობისა და გამჟღავნების პრაქტიკა

მთავარი მიგნებები
საქართველოს სახელმწიფო საწარმოების პორტფელი კვლავ დიდია 
მასში შემავალი საწარმოების რაოდენობის გამო, რომლებიც საქმიანობას 
ეწევიან ეკონომიკურად ისეთ მნიშვნელოვან სექტორებში, როგორებიცაა 
ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, მრეწველობა, მშენებლობა და მნიშვნელოვანი 
საჯარო სერვისების მიწოდება მოქალაქეებისთვის. 2020 წელს სახელმწიფო 
საწარმოების პორტფელი შედგებოდა 352 სუბიექტისგან, საიდანაც 179 
ცენტრალური ხელისუფლების, ხოლო 173 ადგილობრივი ხელისუფლების 
საკუთრებაში იყო.60 ამ სახელმწიფო საწარმოებში დასაქმებულია დაახლოებით 
60,000 ადამიანი, რაც შეადგენს ოფიციალური დასაქმების დაახლოებით 5 
პროცენტს. 

საქართველოს 
სახელმწიფო 
საწარმოების 

პორტფელი კვლავ 
დიდია საწარმოების 

რაოდენობის 
მიხედვით 

6თავი

 60  ეს რაოდენობა შეიცავს ცენტრალური დონის ყველა სახელმწიფო საწარმოს, მინორიტარული წილის ჩათვლით, და მუნიციპალურ 
საწარმოებს 25 პროცენტი და მეტი სახელმწიფო მფლობელობით და წლიური ბრუნვით, რომელიც აღემატება 200 ათას ლარს, ან წლიური 
სახელფასო ფონდით, რომელიც აღემატება 15 ათას ლარს. 
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ბევრი სახელმწიფო საწარმო არადამაკმაყოფილებლად ფუნქციონირებს, 
რაც შეშფოთებას იწვევს როგორც სერვისების მიწოდების, ისე 
საქართველოს ბიუჯეტის წინაშე არსებული ფისკალური რისკების 
თვალსაზრისით. სახელმწიფო საწარმოები მოითხოვს კაპიტალის 
მზარდ ინექციებს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სუბსიდიების და სესხების 
ზრდას, ხოლო მოქალაქეებისთვის მათი მომსახურების მიწოდება რჩება 
არაოპტიმალური, ხოლო მათი წვლილი ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადებისა 
და დივიდენდების სახით არასაკმარისია. 2014-2018 წლებში სახელმწიფო 
საწარმოებმა 1.3 მილიარდი ლარის (412 მილიონი აშშ დოლარი) ინექცია 
მიიღეს. ამის მიუხედავად, სახელმწიფო საწარმოების მთლიანი კაპიტალი 
შემცირდა დაახლოებით 0.7 მილიარდი ლარით, ზარალის უწყვეტობის გამო 
რომელმაც 2018 წელს 0.8 მილიარდი ლარი, ხოლო 2019 წელს 0.2 მილიარდი 
ლარი შეადგინა.61 გლობალური პანდემიით გამოწვეული მძიმე ეკონომიკური 
პირობების შედეგად მოსალოდნელია, რომ ზარალის ეს ტენდენცია 
გაგრძელდება. ამ ფაქტორებმა, არასაკმარისი კორპორაციული მართვის 
სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან ერთად, განსაკუთრებით იმ სახელმწიფო 
საწარმოების შემთხვევაში, რომლებიც კრიტიკული საჯარო სერვისების გაწევას 
ახორციელებენ, სახელმწიფო საწარმოები მთავრობის რეფორმის დღის 
წესრიგის სათავეში დააყენა.

სახელმწიფო საწარმოების უმეტესობა ამჟამად არ ახორციელებს 
კორპორაციული მართვის თანამედროვე პრაქტიკას. მიუხედავად იმისა, 
რომ ადგილი ჰქონდა კანონმდებლობის გაუმჯობესების ბევრი მნიშვნელოვან 
მცდელობას, სახელმწიფო საწარმოებს არ გააჩნიათ სამეთვალყურეო 
საბჭო, საბჭოს კომიტეტები და თანამედროვე კონტროლის ფუნქციები. ეს 
მნიშვნელოვნად ამცირებს მათ ავტონომიას, ეფექტურობას და კონკურენციის 
უნარს.

არცერთი სახელმწიფო საწარმო არ შედის საფონდო ბირჟის ლისტინგში, 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება მომგებიანი იყოს საბაზრო 
საქმიანობისთვის და თვითონ სახელმწიფო საწარმოებისთვის. ეს პრაქტიკა 
საქართველოში არ არის გავრცელებული, მაგრამ მას შეუძლია სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის ხელშესახები სარგებლის მოტანა კორპორაციული 
კულტურის დამკვიდრებით, კორპორაციული მართვის პრაქტიკის გაძლიერებით 
და მათი გამჭვირვალობის ამაღლებით. უფრო მეტიც, სახელმწიფო 
საწარმოების მინორიტარული წილების ან მათი ობლიგაციების ლისტინგში 
შეტანით ადგილობრივმა ბაზარმა შესაძლოა დამატებითი სტიმული მიიღოს 
ხელმისაწვდომი ფინანსური ინსტრუმენტების ზრდით და მოიზიდოს მეტი 
ინვესტორი.

სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე 
რეაგირებისთვის, მთავრობამ დაიწყო სახელმწიფო საწარმოების 
საკუთრების და მმართველობის საკითხების მოგვარება საკანონმდებლო 
ბაზის განახლებით. 2017 წლიდან ფინანსთა სამინისტრომ გააძლიერა 
სახელმწიფო საწარმოების ფისკალური ზედამხედველობა ყოვლისმომცველი 
წლიური ფისკალური რისკების ანგარიშის გამოქვეყნების გზით. ფისკალური 
რისკების ანგარიში შეიცავს დეტალურ ანალიზს სახელმწიფო საწარმოების 
საქმიანობის და კორპორაციული მართვის შესახებ. ის წარედგინება 
პარლამენტს და ქვეყნდება კარგი პრაქტიკის შესაბამისად. ასევე 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური 

სახელმწიფო 
საწარმოები 

წარმოადგენენ 
ფისკალურ ტვირთს 

ბიუჯეტისთვის თავისი 
სუსტი ფინანსური 

მდგომარეობით და 
სუსტი კორპორაციული 

მართვით

 61  წყარო: ფისკალური რისკების ანგარიში, დეკემბერი 2020, ფინანსთა სამინისტრო.

სახელმწიფო 
საწარმოების 

კორპორაციული 
მართვის მიმდინარე 

პრაქტიკა 
არასაკმარისია 

გასული ათწლეულის 
განმავლობაში 

მთავრობამ 
რამდენიმე 

კონკრეტული ნაბიჯი 
გადადგა სახელმწიფო 

საწარმოებთან 
დაკავშირებული 

გამოწვევების 
დასაძლევად, რაც 

ფისკალური რისკის 
ანალიზით დაიწყო 
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მონიტორინგის ფუნქციის გასაუმჯობესებლად სახელმწიფო საწარმოებთან 
დაკავშირებით. შეიქმნა ფისკალური რისკების მართვის განყოფილება, 
რომელიც პასუხისმგებელია სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობის შესახებ 
ინფორმაციის შედგენაზე, შეფასებასა და ანგარიშგებაზე.

საქართველოს პარლამენტი აქტიურად ჩაერია სახელმწიფო საწარმოების 
რეფორმის დღის წესრიგში და მხარს უჭერდა მთავრობას საჯარო 
განხილვებში. 2019 წელს პარლამენტმა სახელმწიფო საწარმოების 
ეფექტიანობისა და კორპორაციული მართვის თემატური კვლევა ჩაატარა. ამ 
გამოკითხვის შედეგი იყო ექსპერტთა ჯგუფის ანგარიში, რომელმაც მთავრობას 
მიაწოდა კონკრეტული რეკომენდაციები და ახალი იმპულსი მისცა მიმდინარე 
რეფორმებს. ბევრმა რეკომენდაციამ გაუკვალა გზა სახელმწიფო საწარმოების 
შემდგომი რეფორმის პროცესს.

სახელმწიფო საწარმოების რეფორმის მხარდასაჭერად და 
მთავრობათაშორისი დისკუსიის გასატარებლად, მთავრობამ შექმნა 
სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმების საბჭო (სახელმწიფო საწარმოების 
საბჭო). საბჭო 2021 წლის აპრილში შეიქმნა და მას ხელმძღვანელობენ 
ფინანსთა და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრები. მის 
შემადგენლობაში შედიან იუსტიციის, რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის მინისტრები და მათი მოადგილეები. საბჭოს დამფუძნებელი 
ბრძანების თანახმად, სახელმწიფო საწარმოების საბჭოს მიზანია შეიმუშაოს 
სახელმწიფო საწარმოების ყოვლისმომცველი რეფორმის სტრატეგია და 
ზედამხედველობა გაუწიოს მის განხორციელებას.62

სახელმწიფო საწარმოების რეფორმის ბოლოდროინდელი ძალისხმევის 
მთავარი მიღწევა არის ახალი კორპორაციული მართვის კოდექსის მიღება 
სახელმწიფო საწარმოებისთვის (სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული 
მართვის კოდექსი) 2021 წლის სექტემბერში. სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვის კოდექსი ყოვლისმომცველი დოკუმენტია, რომელიც 
ემყარება OECD-ის მითითებებს სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული 
მართვის შესახებ. ის ეხება კორპორაციული მართვის პრინციპების ძირითად 
ელემენტებს, მათ შორის სახელმწიფო საწარმოების საბჭოებს, გამგეობის 
დონის კომიტეტებს, დამოუკიდებლობის მოთხოვნებს, საბჭოს წევრებისა და 
მენეჯმენტის შერჩევასა და დანიშვნას, ფინანსურ ანგარიშგებას, გამჟღავნებას 
და ა.შ. მიღების მიუხედავად სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული 
მართვის კოდექსის გამოყენება ელოდება მთავრობის საბოლოო 
გადაწყვეტილებას იმ კომპანიების ჩამონათვალის შესახებ რომლებსაც 
მოეთხოვებათ მისი გამოყენება.

მთავრობამ საერთაშორისო ორგანიზაციების63 მხარდაჭერით შეიმუშავა 
სახელმწიფო საწარმოების სტრატეგია; ის ასახავს აღნიშნული საწარმოების 
სახელმწიფოს მიერ მფლობელობის გაგრძელების საფუძველს. სახელმწიფო 
საწარმოების სტრატეგიის პროექტი შეიცავს მთავრობის მიერ მომზადებულ 
დასაბუთებას აღნიშნული საწარმოების სახელმწიფოს მიერ მფლობელობის 
გაგრძელების შესახებ, ადგენს კრიტერიუმებს სახელმწიფო საწარმოებში 
მფლობელობის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით, აღწერს ურთიერთობას 
მთავრობასა და სახელმწიფო საწარმოებს შორის, განმარტავს სახელმწიფო 

შეიქმნა 
სახელმწიფო 

საწარმოთა 
რეფორმის მაღალი 

დონის საბჭო 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

კორპორაციული 
მართვის კოდექსი 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

მიმდინარე რეფორმის 
ერთ-ერთი მთავარი 

მიღწევაა 

 62  ბრძანება სახელმწიფო საწარმოების რეფორმათა საბჭოს შექმნის შესახებ (აპრილი, 2021).
 63  საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერას საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ახორციელებს საერთაშორისო სავალუტო 
ფონდი, მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია და ა.შ. 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

რეფორმების სტრატეგია 
შემუშავდა ფინანსთა 

სამინისტროს მიერ 
მაგრამ ჯერ არ არის 

დამტკიცებული 
მთავრობის მიერ 
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საწარმოების კონკურენტული ნეიტრალიტეტის პრინციპებს, ახდენს ფინანსთა 
სამინისტროს შეთავაზებას ცენტრალიზებულ მფლობელ სუბიექტად და ადგენს 
კორპორაციული მართვის მკაფიო მოთხოვნებს. ის მოითხოვს სახელმწიფო 
საწარმოების ახალი ჩარჩო კანონის შემუშავებას და ამოქმედებას სახელმწიფო 
საწარმოების რეფორმის წარმართვისთვის. კომერციული სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის, რომლებიც დარჩებიან სახელმწიფო საკუთრებაში, 
სტრატეგია ითვალისწინებს OECD-ის მითითებების განხორციელებას 
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების კორპორაციული მართვის 
შესახებ. ამ ანგარიშის შედგენის თარიღისთვის, სახელმწიფო საწარმოების 
სტრატეგია რჩება პროექტის სახით და ჯერ არ არის დამტკიცებული მთავრობის 
მიერ.

სახელმწიფო საწარმოების სტრატეგიის პროექტი ეფუძნება სახელმწიფო 
საწარმოების კატეგორიების განსაზღვრის ღონისძიებას, რომელიც 
დასრულდა 2020 წლის აპრილში. სახელმწიფო საწარმოების კატეგორიების 
განსაზღვრა განხორციელდა ფინანსთა სამინისტროს მიერ საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდის დახმარებით. საქართველოს ყველა სახელმწიფო საწარმო 
დაიყო შემდეგ კლასებად: (i) საჯარო კორპორაციები (სახელმწიფო საწარმოები) 
და (ii) ზოგადი სახელმწიფო ერთეულები, სსფ-ის მიერ მომზადებული 
სახელმწიფოს ფინანსური სტატისტიკის სახელმძღვანელოს მიხედვით.64 ეს 
კლასიფიკაცია დამოუკიდებელია საქართველოს კანონმდებლობაში მოცემული 
სდპ-ის განსაზღვრებისგან. ახალი კლასიფიკაციის მიხედვით:

  52 სუბიექტი განისაზღვრა როგორც საჯარო კორპორაცია, რომლებიც 
ფუნქციონირებენ როგორც სრულად კომერციული სუბიექტები ან აქვთ 
კომერციულ საწარმოებში გადასვლის პოტენციალი, და

  183 სუბიექტი განისაზღვრა ზოგად სახელმწიფო ერთეულად, რადგან 
ისინი არ ახორციელებენ კომერციულ საქმიანობას და მუდმივად არიან 
დამოკიდებულნი სახელმწიფო სუბსიდიებზე და სხვა სახის ფინანსურ 
მხარდაჭერაზე.

სახელმწიფო საწარმოების სტრატეგიის დამტკიცების შემდეგ, მთავრობა 
განახორციელებს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომ 
ყველა სახელმწიფო საწარმო ახალი სტატუსის ქვეშ მოაქციოს: საჯარო 
კორპორაციები /სახელმწიფო საწარმოები უნდა დარეგისტრირდნენ როგორც 
სააქციო საზოგადოებები, ხოლო სახელმწიფო საწარმოები, რომლებიც 
განსაზღვრულნი არიან როგორც ზოგადი სახელმწიფო ერთეულები გახდებიან 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ქვედანაყოფები. ხაზგასმით უნდა 
აღინიშნოს, რომ ამ გარდამავალ პროცესში ყველა სახელმწიფო საწარმომ, 
რომლებიც მონიშნულია საჯარო კორპორაციად, უნდა განახორციელოს 
კორპორატიზაცია სააქციო საზოგადოებად, თუნდაც დღეს რეგისტრირებული 
იყოს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებად.

სახელმწიფო 
საწარმოების 
პორტფელის 
მიმოხილვა 

დასრულდა 2020 
წელს სსფ-ის 
დახმარებით 

 64  IMF: Government Finance Statistics Manual 2014 (https://www.imf.org/external/np/sta/gfsm/ )



87თავი 6. სახელმწიფო საწარმოების მართვა

სახელმწიფო მფლობელობის 
მექანიზმები
მრავალი სახელმწიფო უწყება ამჟამად ფლობს და ზედამხედველობს 
სახელმწიფო საწარმოებს, რაც ართულებს ზედამხედველობის მოწყობას, 
ამცირებს სახელმწიფო საწარმოების საჯარო ანგარიშვალდებულებას 
და იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს მთავრობის მიერ მფლობელობის 
და პოლიტიკის შემუშავების ფუნქციებს შორის. ეს სხვადასხვა უწყება 
ახორციელებს მთავრობის საკუთრების ფუნქციებს მათი პორტფელში შემავალ 
სახელმწიფო საწარმოებთან მიმართებით, რაც ნიშნავს, რომ ისინი იღებენ 
საკვანძო გადაწყვეტილებებს როგორც სტრატეგიულ, ისე ოპერაციულ დონეზე. 
ეს უწყებები ადგენენ პოლიტიკას, მონაწილეობენ კენჭისყრაში აქციონერთა 
კრებაზე, რითაც ამტკიცებენ კაპიტალის ზრდას და ცვლილებებს კომპანიების 
წესდებაში, აკონტროლებენ და აფასებენ ფინანსურ საქმიანობას. სახელმწიფო 
საწარმოების მფლობელობის ფუნქციასა და ფინანსურ ზედამხედველობას 
ამჟამად ახორციელებენ შემდეგი უწყებები:

  სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო აკონტროლებს 96 
კომპანიას. ის მთავრობაში სახელმწიფო საწარმოების უმსხვილესი 
მფლობელია რაოდენობის თვალსაზრისით. ის კოორდინაციას უწევს 
თავის ფუნქციებს სახელმწიფო საწარმოებთან ერთად, აკონტროლებს 
და აფასებს სახელმწიფო საწარმოების ფინანსურ ეფექტიანობას, 
ნიშნავს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს, ამტკიცებს კაპიტალის 
ზრდას და სახელმწიფო საწარმოების წესდების ცვლილებას. სააგენტო 
ანგარიშვალდებულია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
წინაშე.

  საპარტნიორო ფონდი მსგავს ფუნქციას ასრულებს საქართველოს 
31 უმსხვილეს სახელმწიფო საწარმოსთან მიმართებით, ძირითადად 
ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის სექტორებში. საპარტნიორო ფონდი 
არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საინვესტიციო ფონდი, 
რომელიც 2011 წელს დაარსდა და რომელიც სახელმწიფო საწარმოების 
მფლობელობის ფუნქციის გარდა, კერძო სექტორთან ერთად ახორციელებს 
ინვესტიციებს კომერციულად სიცოცხლისუნარიან პროექტებში.

  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და დარგობრივი 
სამინისტროები თავიანთი პირდაპირი მანდატით მოქმედებენ როგორც 
სახელმწიფო საწარმოების მფლობელები. 25 სახელმწიფო საწარმო 
იმყოფება ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
უშუალო კონტროლის ქვეშ. 19 სახელმწიფო საწარმო იმყოფება შემდეგი 
დარგობრივი სამინისტროების ზედამხედველობის ქვეშ: ხუთი გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ზედამხედველობის ქვეშ; 
სამი თავდაცვის სამინისტროს ზედამხედველობის ქვეშ; ორი რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ზედამხედველობის 
ქვეშ; ორი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 
ზედამხედველობის ქვეშ; და შვიდი სხვა დარგობრივი სამინისტროების 
ზედამხედველობის ქვეშ. სამინისტროები ასევე ახორციელებენ 
მონიტორინგისა და კოორდინაციის სხვა ფუნქციებს საპარტნიორო ფონდის 
მფლობელობაში არსებულ სახელმწიფო საწარმოებთან მიმართებით.

სახელმწიფო 
საწარმოების 

მფლობელობა 
და მართვა 

საქართველოში 
შეიძლება 

კლასიფიცირებულ 
იქნეს 

დეცენტრალიზებულად 
ან დუალურად 

შერჩეულ 
შემთხვევებში 
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  მუნიციპალურ მფლობელობაში არსებულ სახელმწიფო საწარმოებს 
ზედამხედველობას უწევს უშუალოდ რეგიონის ხელისუფლება. 
მუნიციპალური საკუთრებაში არსებული 173 სახელმწიფო საწარმოდან 35 
პროცენტი თბილისისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტების მფლობელობაშია, 
რომლებზეც მოდის სახელმწიფო საწარმოების მთლიანი ბრუნვის 94%.

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ეკონომიკის და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო, დარგობრივი სამინისტროები და 
მუნიციპალიტეტები იღებენ საკვანძო გადაწყვეტილებებს სახელმწიფო 
საწარმოებთან მიმართებით თავიანთი მანდატის ან სექტორის ფარგლებში. 
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო და დარგობრივი სამინისტროები პასუხისმგებელნი 
არიან სახელმწიფო საწარმოებში მთავრობის საკუთრების უფლებათა 
განხორციელებაზე, და იღებენ ბევრ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას 
როგორც სტრატეგიულ, ისე ოპერაციულ დონეზე სახელმწიფო საწარმოს 
მიხედვით. ისინი მონაწილეობენ კენჭისყრაში აქციონერთა კრებაზე და 
ამით ამტკიცებენ კაპიტალის ზრდას და სახელმწიფო საწარმოების წესდების 
ცვლილებებს, აკონტროლებენ და აფასებენ მათ ფინანსურ მაჩვენებელს. 
ეს უწყებები წარადგენენ მთავრობის მიერ დანიშნული საბჭოს წევრებისა 
და აღმასრულებელი ხელმძღვანელების უმრავლესობას. დარგობრივი 
სამინისტროს საკუთრების როლი წარმოადგენს ინტერესთა თანდაყოლილ 
კონფლიქტს სახელმწიფოს პოლიტიკის შემუშავებასა და აქციონერის ფუნქციებს 
შორის.65 

შერჩეულმა დარგობრივმა სამინისტროებმა გააფორმეს მართვის 
ხელშეკრულებები სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან. მართვის 
ხელშეკრულება დეტალურად აღწერს როგორც სამინისტროს (მოხსენიებულია 
როგორც აქციების მმართველი) ისე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 
უფლებებს და ვალდებულებებს. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 
აკონტროლებს მართვის ხელშეკრულებას და პასუხისმგებელია აქციების 
მმართველთა კონკრეტული გადაწყვეტილებების დამტკიცებაზე გარკვეულ 
კორპორაციულ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა ქონების გასხვისება, 
სესხის აღება, გაკოტრება და ა.შ. ეს მიდგომა ამცირებს ინტერესთა კონფლიქტს 
მთავრობის, როგორც მფლობელის და პოლიტიკის განმსაზღვრელის როლებს 
შორის. 

სახელმწიფო საწარმოები ასევე ექვემდებარებიან ზედამხედველობას სხვა 
სამინისტროებისა და უწყებების მხრიდან. კერძოდ:

  ფინანსთა სამინისტრო პასუხისმგებელია სახელმწიფო საწარმოების 
ფისკალური რისკების იდენტიფიცირებაზე, ანალიზსა და გამჟღავნებაზე. 
ზოგიერთ შემთხვევაში, სამინისტროს შეუძლია სამეთვალყურეო საბჭოებში 
წევრის დანიშვნა.

  სახელმწიფო აუდიტის სამსახური66 ატარებს შესაბამისობის აუდიტს იმ 
სახელმწიფო საწარმოების ფინანსურ და ეკონომიკურ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით, რომლებშიც მთავრობა ფლობს აქციების 50 პროცენტზე მეტს, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საწარმოს ფასიანი ქაღალდები არ არის 
დაშვებული სავაჭროდ საფონდო ბირჟაზე, რომელ შემთხვევაშიც საწარმო 
არ ექვემდებარება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ აუდიტის 
განხორციელებას. 

სხვა სამინისტროები 
და უწყებები ასევე 

მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებენ 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

ზედამხედველობის 
სისტემაში 

 65  თემატური მოკვლევის ანგარიში სახელმწიფო საწარმოთა მართვის ეფექტურობის შესახებ (საქართველოს პარლამენტი, 2019)
 66  საქართველოს კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, მუხლი 17.2.i. 
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  SARAS ზედამხედველობას უწევს კორპორაციულ ანგარიშგებას და 
მის ხარისხს ყველა ქართული კომპანიის, მათ შორის სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის.

  მარეგულირებელი ორგანოები ადგენენ სტანდარტებს და რეგულაციებს 
სექტორულ დონეზე ოპერაციებისთვის.

  სახელმწიფო საწარმოების სუფთა მოგების განაწილებისა და გამოყენების 
შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიმღები 
კომისია („დივიდენდების კომისია“) იღებს გადაწყვეტილებას სახელმწიფო 
საწარმოების სუფთა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ. 
კომისია ძირითადად მინისტრებისა და მათი მოადგილეებისგან შედგება.

ვინაიდან ზედამხედველობის პასუხისმგებლობა მრავალ სამინისტროსა 
და უწყებას შორისაა განაწილებული, არც ერთი სუბიექტი არ ახორციელებს 
სახელმწიფო საწარმოების აქტიურ ზედამხედველობას და მონიტორინგს. 
შედეგად, არ არის თანმიმდევრულობა სახელმწიფო საწარმოების 
ზედამხედველობაში, არ აქვს ადგილი ანგარიშვალდებულებას შედეგებთან 
დაკავშირებით და არ არსებობს გაერთიანებული ინფორმაცია სახელმწიფო 
საწარმოების საქმიანობის შესახებ. ეს ქმნის გართულებებს ინფორმირებული 
გადაწყვეტილების მიღებასა და სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური და 
ოპერაციული საქმიანობის საფუძვლიან ზედამხედველობაში. უფრო მეტიც, 
მთავრობას არ გააჩნია კორპორაციული მართვის მიდგომის ეფექტურობის 
ანალიზის ცენტრალიზებული სისტემა. მაგალითად, ამ ანგარიშის მომზადების 
დროს გართულდა ინფორმაციის მოპოვება, თუ რამდენმა სახელმწიფო 
საწარმომ შექმნა სამეთვალყურეო საბჭო.

სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსი 
განსაზღვრავს სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობის მონიტორინგის 
სისტემას, რომელსაც ხელმძღვანელობს ფინანსთა სამინისტრო, თუმცა, 
ინსტიტუციური ჩარჩო ჯერ არ არის შექმნილი მის მხარდასაჭერად. ფინანსთა 
სამინისტროს აქვს მანდატი სახელმწიფო საწარმოებიდან მომდინარე 
ფისკალური რისკების მონიტორინგისთვის, მაგრამ ეს ანალიზი შემოიფარგლება 
ფისკალური რისკებითა და ხარჯებით და არ ფარავს სახელმწიფო საწარმოების 
ოპერაციულ საქმიანობას ან მენეჯმენტის ეფექტიანობას. სახელმწიფო 
საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსის 2.გ მუხლი განსაზღვრავს 
„კორპორაციული განზრახვის განაცხადს“, რომელიც მიზნად ისახავს 
„განსაზღვროს საწარმოში არსებული რისკების ნაკრები საფინანსო და 
არასაფინანსო მიზნების მისაღწევად“. ეს განაცხადი არის ოთხწლიანი გეგმა, 
რომელიც წარედგინება სამინისტროს და ყოველწლიურად განახლდება. ეს 
მკაფიო მიზნის დასახვა მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია სახელმწიფო 
საწარმოების რეფორმაში, მაგრამ რადგან ეს მოთხოვნა ახალია, ჯერ არ არის 
გამოცდილი განხორციელების ეფექტურობის თვალსაზრისით.

დარგობრივი სამინისტროები ჩვეულებრივ უფრო მეტ ყურადღებას 
ამახვილებენ სახელმწიფო საწარმოების შესაბამისობაზე სექტორის 
ამოცანებთან და არა მათ ოპერაციულ და ფინანსურ საქმიანობაზე, 
გრძელვადიან სტრატეგიაზე ან ფინანსურ მდგრადობაზე. სამინისტროებს 
აკლიათ კომერციული და ფინანსური გამოცდილების მქონე პერსონალი, 
რომ სათანადოდ განახორციელონ სახელმწიფო მფლობელობის ფუნქციები. 
სამინისტროს ფუნქციონირებისთვის საჭირო უნარები და გამოცდილება, 
სავარაუდოდ, მნიშვნელოვნად განსხვავდება კომერციული კომპანიების 

ადეკვატური 
ცენტრალიზებული 

ზედამხედველობის 
არარსებობა 

მნიშვნელოვნად 
უშლის ხელს 

მთავრობას 
სახელმწიფო 
საწარმოების 

მფლობელის როლის 
შესრულებაში

სახელმწიფო 
საწარმოების 

კორპორაციული 
მართვის ახალი 

კოდექსი ადგენს 
პლატფორმას 

გაუმჯობესებული 
კორპორაციული 

მართვისთვის და 
საქმიანობის მართვის 

სისტემას სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის 

ტექნიკური 
შესაძლებლობა 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

მფლობელ 
ერთეულში 

არასაკმარისია 
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ოპერირების ან მონიტორინგისთვის საჭირო უნარებისგან. ბევრი სუბიექტის 
ჩართვა ასევე იწვევს მფლობელობის მწირი უნარებისა და შესაძლებლობების 
გაფანტვას იქ, სადაც ისინი არსებობს. ამიტომ, სახელმწიფო საწარმოების 
ფლობის, მმართველობის და ზედამხედველობის ფუნქციების ცენტრალიზაცია 
გადამწყვეტია საქართველოში სახელმწიფო საწარმოების ეფექტურობის 
გასაუმჯობესებლად.

სამართლებრივი და 
მარეგულირებელი ჩარჩო 
სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვისთვის
საქართველოში სახელმწიფო საწარმოები ექვემდებარებიან მეწარმეთა 
შესახებ ზოგად კანონმდებლობას და შექმნილნი არიან როგორც 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ან სააქციო საზოგადოება. 
სახელმწიფო საწარმოებისთვის არ არსებობს ყოვლისმომცველი კანონი 
სახელმწიფო საწარმოების შესახებ ან სხვა საკანონმდებლო ბაზა, რადგან მათი 
რეგულირება ხორციელდება „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის, „ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონის, “საქართველოს 
შრომის კოდექსის”,67 “რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური 
დაკმაყოფილების შესახებ”68 კანონის და კერძო კომპანიების მიმართ 
მოქმედი სხვა კანონების ზოგადი ნორმების შესაბამისად. კომპანიის ზოგადი 
კანონმდებლობის გარდა, სახელმწიფო საწარმოები ასევე ექვემდებარება 
კონკრეტულ საჯარო სექტორის კანონმდებლობას:

  სახელმწიფო საწარმოები ექვემდებარება სახელმწიფო აუდიტს 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ, როდესაც სახელმწიფო საწარმო 
ხდება სახელშეკრულებო ვალდებულებების მხარე, საჯარო დაფინანსების 
ან სახელმწიფოს გარანტიით აღებული სესხის მიმღები, ან თუ სახელმწიფო 
ფლობს სახელმწიფო საწარმოების აქციების 50%-ზე მეტს, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც საწარმოს ფასიანი ქაღალდები ივაჭრება ფასიანი 
ქაღალდების ბაზარზე, რომელ შემთხვევაშიც სახელმწიფო საწარმოები არ 
ექვემდებარება სას-ის აუდიტს.69

  “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” კანონი ვრცელდება საქართველოში 
მაჟორიტარულ მფლობელობაში არსებულ ყველა სახელმწიფო საწარმოზე.

  100 პროცენტით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოს 
გენერალური დირექტორი ვალდებულია ყოველწლიურად წარადგინოს 
აქტივების დეკლარაცია.70

საქართველოში 
სახელმწიფო 
საწარმოები 

კერძო სამართლის 
სუბიექტები არიან 

 67  საქართველოს შრომის კოდექსი #4113-rs, 17 დეკემბერი, 2010.
 68  საქართველოს კანონი რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ”# 7165-Is, 25 სექტემბერი, 2020.
 69  საქართველოს კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, მუხლი 17.2.i.
 70  საქართველოს მთავრობის დადგენილება საჯარო მოხელის აქტივების დეკლარაციის წარდგენის წესის შესახებ და საჯარო 
მოხელეთა სამუშაო რეესტრის დამტკიცების შესახებ რომლებიც ვალდებულნი არიან წარადგინონ აქტივების დეკლარაცია, მუხლი 20.
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სახელმწიფო საწარმოების მფლობელობის მკაფიო პოლიტიკისა 
და დასაბუთების არარსებობა არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, 
რამაც გამოიწვია ფრაგმენტული მიდგომა მთავრობაში სახელმწიფო 
საწარმოების მფლობელობის მიმართ. მთავრობის, როგორც პოლიტიკის 
შემქმნელის, მარეგულირებლის და სახელმწიფო საწარმოების მფლობელის, 
ურთიერთგამომრიცხავი მანდატები იწვევს სახელმწიფო საწარმოების 
მიმართ მოთხოვნების გადაფარვას და ერთი ფუნქციის დაქვემდებარებას 
სხვადასხვა უწყებისადმი. საჭიროა ასეთი ფუნქციების გამიჯვნა სხვადასხვა 
სამინისტროებსა და უწყებებს შორის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ან 
მინიმუმამდე დაყვანილი ინტერესთა კონფლიქტი პოლიტიკის შემუშავების, 
რეგულირების და საკუთრების ფუნქციებს შორის. მოსალოდნელია, რომ 
სახელმწიფო საწარმოების სტრატეგიის პროექტის დამტკიცება ხელს შეუწყობს 
ამ აქტუალური საკითხების მოგვარებას.

სახელმწიფო საწარმოების უმეტესობა არ იყენებს კორპორაციული მართვის 
თანამედროვე პრაქტიკას, მაგრამ მდგომარეობის ცვლილება იწყება 2021 
წლის სექტემბერში გამოცემული სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული 
მართვის ახალი კოდექსით. ის ნერგავს კორპორაციული მართვის ბევრ 
თანამედროვე პრაქტიკას OECD-ის მითითებების შესაბამისად სახელმწიფო 
საწარმოების კორპორაციული მართვის შესახებ:

  ვრცელდება შერჩეულ სახელმწიფო საწარმოებზე, თუმცა იმ სახელმწიფო 
საწარმოების ჩამონათვალი, რომლებზეც გავრცელდება კოდექსი, ჯერ არ 
გამოქვეყნებულა, რაც აფერხებს მის გამოყენებას,

  მოქმედებს „შეასრულე ან განმარტე ალტერნატივა“ პრინციპის საფუძველზე,

   იძლევა სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის რეკომენდაციას 100 პროცენტით 
დამოუკიდებელი საბჭოს წევრებით და განსაზღვრავს საბჭოს წევრების 
დამოუკიდებლობას,

  მოითხოვს თითოეულ კომპანიაში კორპორაციული მდივნის დანიშვნას,

  მოითხოვს თითოეული კომპანიისგან ეთიკის კოდექსის შემუშავებას,

  ადგენს, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 25 პროცენტი ქალი უნდა 
იყოს,

  ქმნის შერჩევის საკონსულტაციო კომისიას, რომელიც შედგება მთავრობის 
წარმომადგენლებისგან, ბიზნეს ასოციაციების კანდიდატებისგან და 
სამოქალაქო საზოგადოების შესაბამისი ჯგუფებისგან;

  ადგენს სამეთვალყურეო საბჭოს მკაფიო უფლებამოსილებას, რომ დანიშნოს 
და გაათავისუფლოს გენერალური დირექტორი, დირექტორატის სხვა წევრები 
და დასახოს სტრატეგია,

  მოითხოვს აუდიტის, ანაზღაურების, წარდგენის და კორპორაციული მართვის 
კომიტეტების არსებობას,

  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისგან მოითხოვს მონაწილეობას სასწავლო 
პროგრამებში და საბჭოს თვითშეფასების ყოველწლიურად ჩატარებას,

  მოითხოვს შიდა აუდიტისა და რისკის მართვის თანამედროვე ფუნქციებს და 
ადგენს მათზე სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილებას,

  ფინანსთა სამინისტროს ანიჭებს უფლებამოსილებას განავითაროს 
საქმიანობის მართვის ფორმალიზებული პროცესი „კორპორაციული 
განზრახვის შესახებ“ - დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს საფინანსო და 
არასაფინანსო მიზნებს თითოეული სახელმწიფო საწარმოსთვის.

ურთიერთობა 
სახელმწიფო 

საწარმოებსა და 
სახელმწიფოს 

შორის არ არის 
ფორმალიზებული

კორპორაციული 
მართვის 

მოთხოვნები 
განსაზღვრულია 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

კორპორაციული 
მართვის ახალი 

კოდექსით
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სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსი აყალიბებს 
პირველ ნამდვილ მოლოდინებს მთავრობისგან, თუ როგორ უნდა 
იმართებოდეს მისი სახელმწიფო საწარმოები, რომლის განხორციელებაც 
უახლოეს წლებში უნდა შეფასდეს. ის განსაზღვრავს რამდენიმე 
მნიშვნელოვან პროცესს მთავრობის მფლობელობის დონეზე, მათ შორის 
საქმიანობის შესრულების მართვის ფუნქციას და შერჩევის საკონსულტაციო 
კომისიის მიერ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების დანიშვნას. თუმცა:

  სახელმწიფო საწარმოების მფლობელობის ჩარჩო ფრაგმენტულად რჩება და 
გაურკვეველია, რომელი სამინისტრო ან უწყება აიღებს პასუხისმგებლობას 
მთელ მთავრობაში ცალკეული სუბიექტების მიერ სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვის კოდექსის დანერგვაზე და წახალისებაზე.

  ახალი ინსტიტუტების შექმნით, როგორიცაა მაგალითად შერჩევის 
საკონსულტაციო კომისია, რომელიც მართავს საბჭოს წევრთა საქმიანობას 
და დანიშვნას, სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსი 
გარკვეულწილად ზრდის მფლობელობის ფრაგმენტაციას, საკუთრების 
უფლებების აღსრულებაზე პასუხისმგებელი უწყებების კიდევ უფრო მეტი 
რაოდენობით.

ყველა სახელმწიფო საწარმო საქართველოში ექვემდებარება კანონს 
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ მოთხოვნებს 
მათი აქტივებისა და შემოსავლების სიდიდის, ასევე დასაქმებულ პირთა 
რაოდენობის მიხედვით. 2020 წლიდან მოყოლებული 49 სახელმწიფო 
საწარმო იყო კლასიფიცირებული, როგორც საჯარო დაინტერესების მქონე 
პირი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონის 
თანახმად და ახლა უნდა ასრულებდეს ფინანსურ ანგარიშგების, აუდიტის 
და გამჟღავნების უფრო მკაცრ მოთხოვნებს ამ კანონის შესაბამისად.71 ეს 
მოიცავს გამჭვირვალობისა და გამჟღავნების გაძლიერებულ მოთხოვნებს, 
მათ შორის ფასს -ზე დაფუძნებულ ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ 
ანგარიშგებას და არაფინანსური ანგარიშგების მომზადებას გარკვეული 
სახელმწიფო საწარმოებისთვის SARAS-ის პორტალზე (www.reportal.ge). 
სახელმწიფო საწარმოებს, რომლებიც სდპ -ებად არიან კლასიფიცირებულნი, 
ასევე მოეთხოვებათ აუდიტის კომიტეტის შექმნა თავისი სამეთვალყურეო 
საბჭოს ფარგლებში თუ აქვთ ასეთი საბჭო. საბჭოს არარსებობის შემთხვევაში 
სდპ-ებმა უნდა შექმნან აუდიტის კომიტეტი აქციონერთა საერთო კრების 
დონეზე. სდპ -ებს უნდა ჰყავდეთ საბჭოს ერთი დამოუკიდებელი წევრი მაინც 
და საბჭოს მინიმუმ ერთი წევრი, რომელიც კომპეტენტური იქნება ბუღალტრული 
აღრიცხვისა და/ან აუდიტის საკითხებში.

სახელმწიფო საწარმოების საბჭოს 
შედგენილობა და დანიშვნა 
სამეთვალყურეო საბჭო ტრადიციულად არჩევითია სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის. „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 39-ე მუხლის თანახმად, 
სამეთვალყურეო საბჭო არ არის სავალდებულო არც შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის და არც სააქციო საზოგადოებისთვის თუ ეს არ არის 
გათვალისწინებული „კანონით ან წესდებით“. პრაქტიკაში სამეთვალყურეო 

არ არსებობს 
ერთიანი მიდგომა 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

სამეთვალყურეო 
საბჭოების მიმართ 

 71  საქართველოს მთავრობის ბრძანებულება # 584, 29.11.2019 საწარმოს საზოგადოებრივი დაინტერესების პირად განსაზღვრის 
კრიტერიუმების შესახებ ს

სახელმწიფო 
საწარმოების 

კორპორაციული 
მართვის კოდექსი 

მნიშვნელოვანი 
ეტაპია სახელმწიფო 

საწარმოების 
რეფორმაში 

მაგრამ შეიძლება 
გამოწვევების 

წინაშე აღმოჩნდეს 
განხორციელების 

თვალსაზრისით 

კანონი 
“ბუღალტრული 

აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და 

აუდიტის შესახებ” 
ეხება სახელმწიფო 

საწარმოებს 
ისევე როგორც 

ყველა კომპანიას 
საქართველოში 
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საბჭოები იშვიათია სახელმწიფო საწარმოებში. მაგალითად, სახელმწიფო 
ქონების ეროვნულ სააგენტოს დაქვემდებარებული 96 საწარმოდან მხოლოდ 
12-ს აქვს სამეთვალყურეო საბჭო. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო 
საწარმოების კორპორაციული მართვის ახალი კოდექსი ითვალისწინებს 
სამეთვალყურეო საბჭოს სავალდებულო შექმნას შერჩეული უმსხვილესი 
სახელმწიფო საწარმოებისთვის, აღნიშნული საწარმოების ჩამონათვალი, 
რომლებმაც უნდა გამოიყენონ კოდექსი, ჯერ კიდევ არ არის დამტკიცებული 
მთავრობის მიერ, რაც ზღუდავს სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული 
მართვის კოდექსის შესრულებას.

სახელმწიფო საწარმოებში არსებული სამეთვალყურეო საბჭოები, 
ძირითადად შედგება სახელმწიფო მოხელეებისგან, რომლებიც დანიშნულნი 
არიან თავიანთი თანამდებობის ძალით (ex officio) მათი კვალიფიკაციისა 
და გამოცდილების ნაკლებად გათვალისწინებით. არ არსებობს ერთიანი 
მიდგომა სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის 
ან სიდიდის მიმართ. სახელმწიფო საწარმოებში სამეთვალყურეო საბჭოების 
უფლებამოსილება და ფუნქციები, როგორც წესი, შემოიფარგლება წესდების 
მიერ განსაზღვრული ფუნქციებით და მათი საქმიანობა ფორმალური რჩება. 
უმეტეს შემთხვევაში, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები არიან მაღალი დონის 
თანამდებობის პირები, მინისტრები ან მათი მოადგილეები, რომლებსაც 
შესაძლოა არ ჰქონდეთ დრო, მოტივაცია და ზოგჯერ ობიექტურობა და უნარები, 
რომლებიც აუცილებელია თავიანთი მოვალეობების შესასრულებლად. 
ამავდროულად, არის შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო საწარმოების 
აღმასრულებელი დირექტორები ვერ იღებენ საოპერაციო გადაწყვეტილებებს 
თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში, თუ ისინი არ არის დამტკიცებული 
სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ. ეს ნახევრად ფორმალიზებული პროცესი იწვევს 
გადაწყვეტილების მიღების გართულებას და დროის არასაჭირო შეზღუდვას.72

სახელმწიფო საწარმოები მხოლოდ იწყებენ საბჭოს დამოუკიდებელი 
წევრების კონცეფციის დანერგვას. მიუხედავად იმისა, რომ მსხვილ და 
საშუალო საწარმოებს მოეთხოვებათ დამოუკიდებელი საბჭოს წევრების 
დანიშვნა 2020 წლიდან, სდპ სტატუსის მოპოვების შემდეგ, მხოლოდ ერთმა 
სახელმწიფო საწარმომ დანიშნა საბჭოს დამოუკიდებელი წევრები.73 
სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი პროფესიული კვალიფიკაციით 
და შესაბამისი დარგობრივი გამოცდილებით დამატებით ღირებულებას 
სძენენ სამეთვალყურეო საბჭოებს. ამ მიზნის მისაღწევად და შესაბამისი 
უნარ-ჩვევების მქონე ექსპერტების მოზიდვისთვის მნიშვნელოვანია შერჩევის 
მკაფიო კრიტერიუმების ჩამოყალიბება, როგორიცაა მაგალითად ცოდნა 
ბიზნესის ადმინისტრირების, კონკრეტული დარგის, სამართლის ან საფინანსო 
სფეროებში, გამოცდილების მინიმალური პერიოდი, მაგალითად, 15-20 წელი. 
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების კორპორაციული მართვის 
შესახებ OECD-ის სახელმძღვანელოში ნათქვამია, რომ „დამოუკიდებელ 
წევრებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი კომპეტენცია და გამოცდილება 
სახელმწიფო საწარმოების საბჭოების ეფექტურობის ასამაღლებლად“.74

სახელმწიფო 
საწარმოების 

სამეთვალყურეო 
საბჭოები 

ძირითადად 
შედგება 

სახელმწიფო 
მოხელეებისგან 

დამოუკიდებელი 
წევრების არსებობა 

ჯერ არ არის 
გავრცელებული 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

საბჭოების 
უმეტესობაში 

 72  თემატური მოკვლევის ანგარიში სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტურობის შესახებ, 2019
 73  ROSC-ის ამ ანგარიშის გამოქვეყნების თარიღისთვის საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის სამეთვალყურეო საბჭო 
დანიშნული იყო და შედგებოდა მთავრობისგან დამოუკიდებელი წევრებისგან.
 74  Annotations to Chapter VII. Responsibilities of the Boards of State-Owned Enterprises, OECD Guidelines on Corporate Governance for State-
owned Enterprises, 2015 Edition.
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უმეტეს სახელმწიფო საწარმოებში სამეთვალყურეო საბჭოებს არ გააჩნიათ 
საბჭოს დონის კომიტეტები. ROSC კვლევის მონაცემების მიხედვით, 
ცამეტი გამოკითხული სახელმწიფო საწარმოდან მხოლოდ ორმა განაცხადა, 
რომ ჰქონდა საბჭოს დონის სპეციალიზებული კომიტეტები. სახელმწიფო 
საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსის მიხედვით, სახელმწიფო 
საწარმოებს მომავალში მოეთხოვებათ სულ მცირე, აუდიტის, ანაზღაურების, 
წარდგენის და კორპორაციული მართვის კომიტეტის შექმნა.

არ არსებობს წერილობითი კრიტერიუმები სახელმწიფო საწარმოების 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ან დირექტორატის შერჩევის, დანიშვნისა 
და შეფასების შესახებ. საჯარო მოხელეები ხშირად ინიშნებიან პოლიტიკური 
პრეფერენციების საფუძველზე და ნაკლებად ითვალისწინებენ მათ ბიზნეს 
გამოცდილებას. არ არსებობს დირექტორთა მუშაობის შეფასების კრიტერიუმები 
და არც სამინისტროებში არსებობს ასეთი შეფასების სისტემა.75 კარგად 
სტრუქტურიზებული, დამსახურებაზე დაფუძნებული და გამჭვირვალე საბჭოს 
წარდგენის და მენეჯმენტის შერჩევის პროცესი აუცილებელია სახელმწიფო 
საწარმოების პროფესიონალური მართვისთვის.

სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსი 
განსაზღვრავს მტკიცე გზას მომავალი რეფორმებისკენ. ის მოითხოვს 
შერჩევის საკონსულტაციო კომისიის შექმნას, სახელმწიფო საწარმოების 
სამეთვალყურეო საბჭოების წევრთა დანიშვნაში დასახმარებლად. კომისია 
უნდა დაკომპლექტდეს მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოების და სხვა 
დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლებისგან. კომისია განიხილავს 
განაცხადებს და იმუშავებს ფინანსთა სამინისტროსთან და სხვა შესაბამის 
დარგობრივ სამინისტროებთან, სახელმწიფო საწარმოების საბჭოში წევრების 
დანიშვნასთან დაკავშირებით ინფორმირებული გადაწყვეტილებების 
მისაღებად.

სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის პოლიტიკის 
განხორციელების პილოტად მთავრობამ საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა აირჩია. პროცესი 2019 წელს დაიწყო. მას შემდეგ 
სამეთვალყურეო საბჭო აირჩია სპეციალურმა კომისიამ, რომელშიც სამი 
შესაბამისი მინისტრისგან და ბიზნესასოციაციის ორი წევრისგან შედგებოდა. 
შერჩევის კონკრეტული კრიტერიუმები და კვალიფიკაცია განისაზღვრა 
მთავრობის სპეციალური დადგენილებით.76 საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემის საბჭო დაინიშნა 2021 წლის მაისში და მის შემადგენლობაში 
შედის ხუთი წევრი კერძო სექტორიდან, რომლებიც დამოუკიდებელნი არიან 
მთავრობისგან, მათგან სამი ქალია.77 კომპანია სამეთვალყურეო საბჭოს დონეზე 
ხუთი კომიტეტის შექმნის პროცესშია. შემდეგი ნაბიჯები იქნება ანაზღაურების 
პოლიტიკისა და საბჭოს შეფასების მექანიზმის ჩამოყალიბება. როდესაც 
კომპანიის კორპორაციული მართვის ტრანსფორმაცია დასრულდება, მთავრობა 
გეგმავს მსგავსი მიდგომის გავრცელებას სხვა სახელმწიფო საწარმოებზეც.

საქართველოს 
სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა 
პირველი კომპანიაა 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

კორპორაციული 
მართვის პოლიტიკის 

დანერგვის 
მიმართულებით

არ არსებობს 
ერთიანი მიდგომა 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

საბჭოს წევრების 
და დირექტორატის 

არჩევასთან, 
დანიშვნასთან 

და შეფასებასთან 
დაკავშირებით 

სახელმწიფო 
საწარმოების საბჭოებში 
კომიტეტების არსებობა 

ჯერ არ გამხდარა 
გავრცელებული 

პრაქტიკა 

 75  თემატური მოკვლევის ანგარიში სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტურობის შესახებ, 2019.
 76  საქართველოს მთავრობის ბრძანებულება #130 / 29.01.2021 საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრობის კანდიდატების შესარჩევი კომისიის შექმნის შესახებ 
 77  საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების შერჩევის შესახებ მთავრობის ბრძანების 
თანახმად შერჩევის ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო ორწლიანი „შესვენება“ ნებისმიერი პოლიტიკური ან სახელმწიფო თანამდებობიდან. 
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ROSC-ის კვლევამ დაადასტურა, რომ ქართულ სახელმწიფო საწარმოებს 
მნიშვნელოვანი ღონისძიებები აქვთ განსახორციელებელი საბჭოს 
პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად. მიუხედავად იმისა, რომ მალე მოსალოდნელია 
ცვლილებები სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსის 
მიღებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს შემდეგი მიგნებები 
კორპორაციული მართვის პრაქტიკასთან დაკავშირებით ქართულ სახელმწიფო 
საწარმოებში:78

  სამეთვალყურეო საბჭოების არსებობა ჯერ კიდევ არ არის გავრცელებული 
პრაქტიკა სახელმწიფო საწარმოებს შორის, რომლებიც კლასიფიცირდებიან 
სდპ-ებად: გამოკითხული ცამეტი სახელმწიფო საწარმოდან მხოლოდ ხუთს 
აქვს საბჭო;

  სახელმწიფო საწარმოებში სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციები, როგორც 
ჩანს, არ მოიცავს სტრატეგიის განსაზღვრას და უფრო მეტად „მექანიკური“ 
ხასიათისაა: გამოკითხული სახელმწიფო საწარმოების საბჭოების მხოლოდ 
15 პროცენტს აქვს სტრატეგიის განსაზღვრის ფუნქცია;

  სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოების უმრავლესობა 
დაკომპლექტებულია საჯარო მოხელეებით: გამოკითხული სახელმწიფო 
საწარმოების საბჭოს წევრების 75 პროცენტი მთავრობის წარმომადგენელია;

  სახელმწიფო საწარმოებში იშვიათია საბჭოს დონის კომიტეტები: 
გამოკითხული ცამეტი საწარმოდან მხოლოდ ორს აქვს საბჭოს დონის 
სპეციალიზებული კომიტეტები;

  საბჭოს დამოუკიდებელი წევრები იშვიათია ქართულ სახელმწიფო 
საწარმოებს შორის: რვა სახელმწიფო საწარმოდან ხუთმა აღნიშნა რომ არ 
ჰყავს საბჭოს დამოუკიდებელი წევრები.

  სახელმწიფო საწარმოების საბჭოს სიდიდე მერყეობს სამიდან შვიდ 
წევრამდე;

  სახელმწიფო საწარმოების საბჭოებში გენდერული მრავალფეროვნება 
დაბალია: დირექტორთა მხოლოდ 8 პროცენტია ქალი;

  სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოების შეფასება არ 
წარმოებს: გამოკითხული სახელმწიფო საწარმოების საბჭოების 85 
პროცენტს არ განუხორციელებია რაიმე სახის შეფასება მათი საბჭოს 
პრაქტიკის შესახებ;

  არ არსებობს სახელმწიფო საწარმოების საბჭოს წევრების შერჩევის, 
წარდგენის და დანიშვნის სტანდარტიზებული პროცედურები;

  მთავრობას არ აქვს სახელმწიფო საწარმოების ან დირექტორატის 
ანაზღაურების პოლიტიკა და არ ახდენს ამ ფუნქციის დელეგირებას 
სახელმწიფო საწარმოების საბჭოებზე;79

  სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოები არ იღებენ 
სათანადო თანამდებობაზე დანიშვნასთან დაკავშირებულ ტრენინგებსა და 
ორიენტაციას.

საქართველოს 
სახელმწიფო 
საწარმოებში 

არსებული საბჭოს 
პრაქტიკა არ 

შეესაბამება OECD-
ის მითითებებს და 

კარგ კორპორაციულ 
პრაქტიკას 

 78  ROSC-ის ამ კვლევის ფარგლებში კითხვარი გაეგზავნა თორმეტ უდიდეს სახელმწიფო კომპანიას საქართველოში 2021 წლის 
იანვარში. პასუხები მიღებულ იქნა ცამეტი სახელმწიფო საწარმოსგან. 
 79  სახელმწიფო საწარმოს სამეთვალყურეო საბჭოს ის წევრები, რომელთაც ეს პოზიცია უკავიათ საქართველოში თავიანთი საჯარო 
თანამდებობიდან გამომდინარე არ იღებენ ანაზღაურებას, რაც შესაბამისობაშია კარგ კორპორაციულ პრაქტიკასთან.
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სახელმწიფო საწარმოების 
გამჭვირვალობა და ინფორმაციის 
გამჟღავნების პრაქტიკა 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და გამჟღავნების მოთხოვნები 
ძირითადად შესაბამისობაშია კარგ პრაქტიკასთან, რომელიც 
განსაზღვრულია OECD-ის მითითებებით სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვის შესახებ. OECD-ის მითითებებში ნათქვამია, რომ 
გამჭვირვალობა სახელმწიფო საწარმოების საფინანსო და არასაფინანსო 
საქმიანობასთან დაკავშირებით გადამწყვეტია სახელმწიფო საწარმოების 
საბჭოებისა და მენეჯმენტის ანგარიშვალდებულების გასაძლიერებლად და 
სახელმწიფოს მიერ ინფორმირებული მფლობელის როლის შესასრულებლად.80 
ამ პრინციპებს საქართველოში სახელმწიფო საწარმოები ძირითადად იცავენ, 
რადგან ისინი ანგარიშგებას ახორციელებენ საერთაშორისოდ აღიარებული 
სტანდარტების მიხედვით, ახორციელებენ თავისი ანგარიშების აუდიტს და 
აქვეყნებენ ფინანსურ ანგარიშგებას SARAS-ის პორტალზე.

2016 წლიდან ქართული სახელმწიფო საწარმოები, ისევე როგორც კერძო 
კომპანიები, თავიანთ ფინანსურ და არაფინანსურ ანგარიშებს წარადგენენ 
SARAS-ის ონლაინ პორტალზე. პორტალი ღიაა საზოგადოებისთვის და 
დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ სახელმწიფო საწარმოების ანგარიშების 
ნახვა. ROSC-ის კვლევამ დაადასტურა, რომ გამოკითხული სახელმწიფო 
საწარმოების უმრავლესობამ (78 პროცენტი) თავისი ანგარიშგებები SARAS-ში 
(www.reportal.ge) 2020 წელს წარადგინა.

ROSC-ის კვლევამ აჩვენა, რომ გარკვეული მოთხოვნების პრაქტიკული 
გამოყენება შეიძლება გაუმჯობესდეს სახელმწიფო საწარმოების მიერ. 
მაგალითად, ბევრი სახელმწიფო საწარმო არ ამჟღავნებს თავის წლიურ 
ანგარიშებს და სხვა კორპორაციულ ინფორმაციას თავიანთ ვებგვერდებზე. 
ახალი რეგულაციის თანახმად, სახელმწიფო საწარმოებმა, რომლებიც 
კლასიფიცირდებიან სდპ-ებად,81 სდპ-ებად, თავიანთი წლიური ანგარიში 
SARAS-ს 1-ლ ივლისს უნდა წარუდგინონ. სახელმწიფო საწარმოების 
უმრავლესობამ ეს ვადა არ დააკმაყოფილა. რამდენადაც საჯარო გამჟღავნება 
არის სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობის ამაღლების ერთ-ერთი 
მთავარი ელემენტი, SARAS-მა და სახელმწიფო საწარმოების მფლობელმა 
სუბიექტმა უფრო მტკიცედ უნდა აღასრულონ სახელმწიფო საწარმოების 
შესაბამისობა ინფორმაციის გამჟღავნების და გამჭვირვალობის არსებულ 
მოთხოვნებთან.

სახელმწიფო საწარმოების არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნება 
შეიძლება გაუმჯობესდეს, რომ პრაქტიკა უფრო მჭიდროდ მოერგოს 
OECD-ის სახელმძღვანელო მითითებებს სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვის შესახებ. 2021 წლიდან სახელმწიფო საწარმოები 
დაიწყებენ თავიანთი კორპორაციული ანგარიშების წარდგენას როგორც სდპ-
ები. OECD-ის მითითებებში ნახსენები რამდენიმე პუნქტი არ შედის არსებულ 

კანონი “ბუღალტრული 
აღრიცხვის, 

ანგარიშგების და 
აუდიტის შესახებ” 

განსაზღვრავს 
სათანადო 

მოთხოვნებს ფინანსურ 
ანგარიშგებასთან, 

გამჭვირვალობასთან 
და ინფორმაციის 

გამჟღავნებასთან 
დაკავშირებით 

ისტორიულად 
წესები 

თანმიმდევრულად 
არ გამოიყენება 

პრაქტიკაში 

 80  Annotations to Chapter VI. Disclosure and transparency, OECD Guidelines on the Corporate Governance of State-owned Enterprises, 2015 
Edition.
 81  საქართველოს მთავრობის ბრძანება საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებად კლასიფიცირებული სახელმწიფო საწარმოების 
ანგარიშგების ვადების განსაზღვრის შესახებ, 11 თებერვალი, 2021.

სახელმწიფო 
საწარმოების 
ანგარიშგება 

საჯაროდ 
ხელმისაწვდომია 

არაფინანსური 
ინფორმაციის 

გამჟღავნება 
შესაძლებელია 
გაუმჯობესდეს
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მარეგულირებელ ჩარჩოში და მათი კორექტირება შესაძლებელია სახელმწიფო 
საწარმოების გამჭვირვალობისა და გამჟღავნების გასაუმჯობესებლად, მათ 
შორის: 

  სახელმწიფო საწარმოების ამოცანების საჯარო გაცხადება და მათი 
შესრულება. სრულ მფლობელობაში მყოფი სახელმწიფო საწარმოებისთვის 
ეს მოიცავს სახელმწიფო მფლობელობის განმახორციელებელი სუბიექტის 
მიერ განსაზღვრულ მანდატს;

  საჯარო პოლიტიკის მიზნების ან საჯარო სამსახურის ვალდებულებების 
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯებისა და დაფინანსების 
ღონისძიებების გამჟღავნება;

  ინფორმაცია სახელმწიფოსგან მიღებული ფინანსური დახმარების, 
გარანტიების, სუბსიდიების და კაპიტალის ტრანსფერების შესახებ;

  მოთხოვნა სახელმწიფო საწარმოებისთვის რომ მოამზადონ და 
გამოაქვეყნონ კორპორაციული მართვის ანგარიში, სადაც დეტალურადაა 
აღწერილი მათი შესაბამისობა სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული 
მართვის კოდექსთან;

  ინფორმაცია მთავრობასთან და დაკავშირებულ სუბიექტებთან არსებითი 
გარიგებების შესახებ;

  სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და 
ძირითადი აღმასრულებლების ანაზღაურების გამჟღავნება;

  ინფორმაცია თანამშრომლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან 
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

კარგი პრაქტიკა ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფო საწარმოების 
პორტფელის ერთიან ანგარიშგებაზე, რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო 
საწარმოების ფუნქციონირების საერთო სურათს. OECD რეკომენდაციაა 
რომ ერთიანი ანგარიში შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: (i) ფინანსური 
მაჩვენებლები და სახელმწიფო საწარმოების ღირებულება; (ii) ინფორმაცია 
საქმიანობის შესრულებასთან დაკავშირებული არაფინანსური ინდიკატორების 
შესახებ; (iii) სახელმწიფო პორტფელის მთლიანი ღირებულების მითითება; 
(iv) ზოგადი განცხადება სახელმწიფო საკუთრების პოლიტიკის შესახებ და 
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ განახორციელა სახელმწიფომ ეს 
პოლიტიკა; (v) ინფორმაცია საკუთრების ფუნქციის ორგანიზაციის შესახებ; 
(vi) სახელმწიფო საწარმოების განვითარების, მთლიანი საფინანსო 
ინფორმაციის და სახელმწიფო საწარმოების საბჭოებში ცვლილებების შესახებ 
ანგარიშგების მიმოხილვა; და (vii) ძირითადი ფინანსური ინდიკატორები, 
მათ შორის ბრუნვა, მოგება, ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო 
საქმიანობიდან, მთლიანი ინვესტიციები, კაპიტალის ანაზღაურება, კაპიტალის 
აქტივებთან ფარდობის კოეფიციენტი და დივიდენდები. საქართველოში 
მნიშვნელოვანი გაერთიანებული ინფორმაცია სახელმწიფო საწარმოებზე 
ხელმისაწვდომია ყოველწლიური ფისკალური რისკის შესახებ ანგარიშში, 
რომელიც გამოქვეყნებულია ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე. ეს არის 
დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი სახელმწიფო საწარმოების მონაცემების 
გამჭვირვალობისა და საქართველოს სახელმწიფო საწარმოების პორტფელის 
საერთო ინფორმაციის გაზრდისკენ.

ფინანსთა 
სამინისტროს მიერ 

მომზადებული 
გაერთიანებული 

ანგარიში 
სახელმწიფო 
საწარმოების 

შესახებ 
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შემოთავაზებული რეკომენდაციები
სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის ჩარჩო გაუმჯობესდა, 
მაგრამ აკლია განხორციელების იმპულსი და არათანმიმდევრულია 
საქართველოს მიერ სხვა სექტორებში მიღწეულ პროგრესთან. 
არასათანადოდ მართვადი სახელმწიფო საწარმოები დაბალი დონის 
მომსახურებას აწვდიან მომხმარებელს, ფიტავენ შეზღუდულ საბიუჯეტო 
რესურსებს, ახორციელებენ არაოპტიმალურ კაპიტალურ ინვესტიციებს, 
წარმოქმნიან მაღალ პირობით ფისკალურ ვალდებულებებს და კომპანიათშორის 
დავალიანებას. მფლობელობის ყოვლისმომცველი სტრატეგიის არარსებობის 
და სუსტი კორპორაციული მართვის პრაქტიკის პირობებში, სახელმწიფო 
საწარმოების მანდატები კვლავ გაურკვეველი ან ურთიერთგამომრიცხავია, 
არაკომერციული ამოცანებით, რომლებიც დასახულია არაეფექტიანი და 
გაუმჭვირვალე ფორმით. არ ხდება როლების და პასუხისმგებლობების 
მკაფიო განსაზღვრა; საბჭოები არაკვალიფიციური ან პოლიტიზირებულია; 
მენეჯმენტის ანგარიშვალდებულების და გადაწყვეტილების მიღების ავტონომია 
არ არსებობს; და მონიტორინგისა და ანგარიშვალდებულების სისტემები 
არაადეკვატურად ფუნქციონირებს.

სახელმწიფო საწარმოების ფრაგმენტული მფლობელობის და მართვის 
ჩარჩო განაპირობებს არასათანადო შესრულებას. მთავრობამ ტექნიკური 
დახმარება მიიღო საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკისგან, 
მაგრამ პროგრესი ნაწილობრივი და ნელი იყო სახელმწიფო საწარმოების 
საკუთრების ეფექტური პოლიტიკის და თანამედროვე კორპორაციული მართვის 
გაუმჯობესებაში. აქამდე მთავრობის მიერ განხორციელებული ნაწილობრივი 
რეფორმები არ იყო საკმარისი საკუთრების და მმართველობის თანმიმდევრული 
სტრატეგიის ყოვლისმომცველი საჭიროების დასაკმაყოფილებლად და ვერ 
შემოაბრუნა ფინანსური მაჩვენებლების გაუარესება.

სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის ახლახან გამოშვებული 
კოდექსი არის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ საჭიროებს 
შესაბამისი ფინანსური და ადამიანური რესურსებით მხარდაჭერას. 
როგორც სხვა ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვის რეფორმა ვერ იქნება წარმატებული მთავრობის 
მხრიდან სათანადო ყურადღების გარეშე, რაც გამოიხატება ადეკვატური 
ფინანსური (საბიუჯეტო) რესურსებით და პროფესიული გამოცდილებით, 
რომელიც საჭიროა მის განსახორციელებლად. 

მეტი ყურადღებაა საჭირო მთავრობის მხრიდან სახელმწიფო საწარმოების 
მფლობელობის მიზანშეწონილობის დასაბუთების მიმართ, კორპორაციული 
მართვის პრაქტიკაში და ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგში არსებულ 
ხარვეზებზე რეაგირებისთვის. სახელმწიფო საწარმოების რეფორმასთან 
დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის ვალდებულების აღიარების 
და გასულ წლებში ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესის საფუძველზე ეს 
ანგარიში წარმოგვიდგენს რეკომენდაციებს სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვის გასაუმჯობესებლად, რაც საბოლოოდ ხელს შეუწყობს 
მათი საქმიანობის გაუმჯობესებას. სახელმწიფო საწარმოების რეფორმები 
მრავალგანზომილებიანია და მოითხოვს კომპლექსურ და ინტეგრირებულ 
მიდგომას. ეს ანგარიში, როგორც ასეთი, ყურადღებას ამახვილებს 

მთავრობამ თავიდან 
უნდა დაადასტუროს 
თავისი ერთგულება 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

კორპორაციული 
მართვის მიმართ 

დანერგვის ძლიერი 
ძალისხმევის 

მეშვეობით 
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ურთიერთდაკავშირებული ძირითადი რეფორმების პრიორიტეტებზე, რაც 
საშუალებას მისცემს მთავრობას გააძლიეროს საკუთარი როგორც მფლობელის 
ფუნქცია და სახელმწიფო საწარმოების მართვა.

რეკომენდაცია: სახელმწიფო საწარმოების 
სტრატეგიის მიღება, რომელიც წარმართავს 
სახელმწიფო საწარმოების რეფორმის 
განხორციელებას
2020-2021 წლებში კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების 
საფუძველზე, მთავრობამ უნდა დაასრულოს ერთიანი და ყოვლისმომცველი 
სტრატეგია სახელმწიფო საწარმოების შესახებ. არსებული სტრატეგიის 
პროექტი ეფუძნება საუკეთესო პრაქტიკას და წარმოადგენს კარგ გზამკვლევს 
სახელმწიფო საწარმოების რეფორმის წინსვლისთვის. სახელმწიფო 
საწარმოების ჩარჩო კანონის გეგმა სტრატეგიის სხვადასხვა ელემენტების 
განსახორციელებლად კარგად არის დასაბუთებული და აღწერილი. თუმცა, 
სტრატეგიის ზოგიერთი ელემენტი შეიძლება გაძლიერდეს:

  სახელმწიფო საწარმოების მფლობელი სუბიექტის შექმნა. სტრატეგიის 
რეკომენდაციაა (ნაწილი F), რომ ფინანსთა სამინისტრო გახდეს ერთიანი 
მესაკუთრე სუბიექტი, რაც გამართლებულია. თუმცა, სტრატეგიის 
პროექტში არ არის ნახსენები ისეთი ერთეულის შექმნის ინსტიტუციური 
გამოწვევა, რომელიც ფუნქციონირებს როგორც სახელმწიფო საწარმოების 
მფლობელი სუბიექტი ფინანსთა სამინისტროს ფარგლებში. ეს ცვლილება 
მოითხოვს მაღალი თანამდებობის პირების ყურადღებას, ფინანსურ და 
ადამიანურ რესურსებს, ძირითადი პერსონალის დაქირავებას და არსებითი 
შესაძლებლობების განვითარებას. სახელმწიფო საწარმოების სტრატეგიამ 
უნდა უზრუნველყოს ცვლილების აშკარა დასაბუთება და ფინანსთა 
სამინისტროს მზაობისა და უნარის შეფასება ამ როლის შესრულებასთან 
დაკავშირებით.

  სახელმწიფო საწარმოების ჩარჩო კანონი და სახელმწიფო საწარმოების 
მფლობელობის პოლიტიკის საჭიროება. სტრატეგიაში განსხვავება 
„სახელმწიფო საწარმოების ჩარჩო კანონს“ და „მფლობელობის პოლიტიკის“ 
შინაარსს შორის გაურკვეველია. სახელმწიფო საწარმოების ჩარჩო კანონი 
(თავისი მეორადი რეგულაციებით) შეიძლება ასრულებდეს მფლობელობის 
პოლიტიკის როლს, მაგრამ ამჟამად არ არსებობს მისი ცალკე არსებობის 
მკაფიო დასაბუთება.

  რეფორმის განხორციელება. შემოთავაზებული საპილოტო სახელმწიფო 
საწარმოები სახელმწიფო საწარმოების პორტფელში ყველაზე რთულ 
მაგალითებს წარმოადგენენ. უკეთესი სადემონსტრაციო ეფექტისთვის 
შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს დიდი და მცირე კომპანიების ნაკრების 
არსებობა.

  სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსი. 
სახელმწიფო საწარმოების სტრატეგია შეიძლება ასევე ჰარმონიზებული 
იყოს სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსთან.

მთავრობამ 
ოფიციალურად 

უნდა მიიღოს 
სახელმწიფო 
საწარმოების 

მფლობელობის 
ერთიანი და 

ყოვლისმომცველი 
სტრატეგია 
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რეკომენდაცია: განხორციელების გეგმის 
შემუშავება სახელმწიფო საწარმოების 
კორპორაციული მართვის კოდექსის სრულად 
მისაღებად
კორპორაციული მართვის ახალი კოდექსი სახელმწიფო საწარმოებისთვის 
მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია და უნდა დაინერგოს 
განხორციელების მხარდაჭერითა და აღსრულებით. კოდექსის დანერგვა 
მოითხოვს დამტკიცების საპილოტო პროცესის ჩამოყალიბებასა და 
განხორციელებაზე პასუხისმგებლობის დაკისრებას. ფინანსთა სამინისტრომ 
ერთ ან ორ დარგობრივ სამინისტროსთან / უწყებასთან ერთად უნდა იმუშაოს, 
რომ განსაზღვროს საპილოტო სახელმწიფო საწარმოები კორპორაციული 
მართვის კოდექსის დასანერგად. მიზანი საპილოტო სახელმწიფო საწარმოების 
სრულ ოპერაციულ ავტონომიაზე გადასვლა უნდა იყოს.

მთავრობამ დროულად უნდა დაამტკიცოს სახელმწიფო საწარმოების 
ჩამონათვალი, რომელთაც მოუწევთ მათთვის შემუშავებული 
კორპორაციული მართვის კოდექსის შესრულება. განხორციელების გეგმა 
ორიენტირებული უნდა იყოს შემდეგ ელემენტებზე:

  დროზე დაფუძნებული სამოქმედო გეგმის შემუშავება საჭირო საფეხურებისა 
და ქმედებების განსასაზღვრად;

  სახელმწიფო საწარმოების სტრატეგიით საჯარო კორპორაციებად 
განსაზღვრული ყველა სახელმწიფო საწარმოს “კორპორატიზაცია”; 

  სახელმწიფო საწარმოების წესდებების განახლება;

  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების, მათ შორის დამოუკიდებელი წევრების 
დანიშვნა;

  კორპორაციული განზრახვის განცხადების განხორციელება;

  კორპორაციული გამჟღავნების განახლება.

მთავრობამ უნდა განიხილოს დონორ პარტნიორებთან დაკავშირება პროცესში 
დახმარების მიღების მიზნით. 

რეკომენდაცია: სახელმწიფო საწარმოების 
საქმიანობის მართვის სისტემის დანერგვა 
და ფინანსთა სამინისტროს შიგნით 
საზედამხედველო ერთეულის შექმნა 
რეფორმის იმპულსის გამოყენების მიზნით, ფინანსთა სამინისტრომ 
სწრაფად უნდა იმოქმედოს სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობის 
მართვის პროცესის დასამკვიდრებლად. ეფექტიანობის მონიტორინგის 
ძლიერი სისტემა განსაზღვრავს მიზნებსა და ამოცანებს, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ სიცხადეს სახელმწიფო საწარმოების საბჭოსა და 
დირექტორატისთვის მთავრობის მოლოდინებთან დაკავშირებით. როგორც 
სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსშია ასახული, 

ფინანსთა 
სამინისტრო სწრაფად 

უნდა გადავიდეს 
საქმიანობის მართვის 

ინსტიტუციონალიზაციაზე 

კორპორაციული 
მართვის ახალი 

კოდექსის დანერგვა 
სახელმწიფო 

საწარმოებისთვის 
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სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობის მონიტორინგი მეტად რესურსტევადია. 
ის მოითხოვს კორპორაციული ბიზნესმოდელების და სტრატეგიის ცოდნას, 
დისკუსიების და მოლაპარაკებების წარმოებას კომპანიის დირექტორატთან და 
საბჭოებთან და მრჩევლებისა და კონსულტანტების ჩართვის შესაძლებლობას 
საჭიროებიდან გამომდინარე ამ პროცესში დასახმარებლად. ამას დასჭირდება 
გამოყოფილი რესურსები მაღალი სტატუსით, ავტორიტეტით და მინისტრის 
სახელით საუბრის შესაძლებლობით. შემოთავაზებულია, რომ სამინისტრომ 
შექმნას სამინისტროს ფარგლებში გამოყოფილი სახელმწიფო საწარმოების 
საქმიანობის მართვის ერთეული, შედარებით მრავალრიცხოვანი პერსონალით 
და ძლიერი მენეჯერით (რომელსაც შეუძლია პროცესის დაგეგმვა და 
პილოტირება) და ბიუჯეტით გარე მრჩევლებისთვის. სამინისტრომ უნდა 
განიხილოს დონორ პარტნიორებთან დაკავშირების შესაძლებლობა ამ 
პროცესში დახმარების მიზნით.

სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობის მონიტორინგის სისტემის 
წარმატება განპირობებული იქნება შემდეგი სამი ძირითადი ელემენტით: 

i. სახელმწიფო საწარმოების მანდატების, სტრატეგიებისა და ამოცანების 
დადგენა კორპორაციული განზრახვის განაცხადის მეშვეობით;

ii. ანგარიშგების ჩარჩოს სტრუქტურიზება ან საქმიანობის შეთანხმებები 
სახელმწიფო საწარმოებსა და მთავრობას შორის თითოეული სახელმწიფო 
საწარმოს საქმიანობის მონიტორინგისთვის; და

iii. საქმიანობის ძირითადი ინდიკატორებისა და მიზნების შემუშავება. 
გასათვალისწინებელია ამ ინფორმაციის საჯაროდ გამჟღავნება. ეს 
ქმედება გაძლიერდება დამსახურებაზე დაფუძნებული ანაზღაურებით 
და სათანადო სტიმულით სახელმწიფო საწარმოების მენეჯმენტისთვის 
და დაკავშირებული იქნება სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობის 
ეფექტიანობის ინდიკატორებთან.

რეკომენდაცია: ძლიერი კანდიდატების 
გუნდის შეკრება სახელმწიფო საწარმოების 
სამეთვალყურეო საბჭოებისთვის
სახელმწიფო საწარმოების საბჭოს წევრებისთვის კვალიფიკაციისა და 
გამოცდილების მოთხოვნების დაწესება სახელმწიფო საწარმოებისთვის 
ფინანსთა სამინისტროს სტრატეგიის შესაბამისად უზრუნველყოფს 
ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვას ამ პოზიციებზე. სახელმწიფო საწარმოების 
საბჭოს წევრების შერჩევის გამჭვირვალე და ყოვლისმომცველი სისტემა უნდა 
დაინერგოს, შერჩევის პროცესში დამოუკიდებელი მხარეების მოსაზიდად 
და საბჭოს პოტენციური კანდიდატების ნაკრების შესაქმნელად. ეს პროცესი 
მოიცავს სამეთვალყურეო საბჭოს პროფილების შექმნას თითოეული 
სახელმწიფო საწარმოსთვის, კანდიდატების იდენტიფიცირებას (მათ 
შორის რეკლამით და საძიებო ფირმების გამოყენებით) და კანდიდატებთან 
გასაუბრებას. ასევე გასათვალისწინებელია სხვა ქვეყნებიდან დამოუკიდებელი 
დირექტორების მოზიდვა, რომლებიც შეძლებენ სახელმწიფო საწარმოების 
საბჭოებში წარმოდგენილი უნარების გამდიდრებას, თავიანთი ცოდნის 
გადაცემას ქართველი კოლეგებისთვის და სახელმწიფო საწარმოებზე 
არასათანადო პოლიტიკური გავლენის შემცირებას.

სახელმწიფო 
საწარმოების 

საბჭოების 
პროფესიონალიზმის 

და დამოუკიდებლობის 
ამაღლება
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რეკომენდაცია: სახელმწიფო საწარმოების 
გამჭვირვალობის ზრდა არსებული 
მოთხოვნების აღსრულებით 
წლიური ანგარიშების რეგულარული გამოქვეყნება აუდირებული 
ფინანსური ანგარიშგებით და მმართველობის ანგარიშგებით უნდა იქნეს 
უზრუნველყოფილი სახელმწიფო საწარმოებისთვის. ფინანსური ანგარიშგების 
შემოწმება უნდა გაძლიერდეს რეპუტაციის მქონე ფირმებისგან დამოუკიდებელი 
აუდიტის მოთხოვნით. ძლიერი ფინანსური ანგარიშგება ასევე გადამწყვეტია 
საქმიანობის კარგი მართვისთვის. ფინანსთა სამინისტრომ უნდა გამოავლინოს 
კომპანიები, რომლებიც ამ სფეროში სირთულეების წინაშე დგანან, შეხვდეს 
სახელმწიფო საწარმოების მფლობელებს და მათ გამგეობებსა და მენეჯმენტს, 
შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმები და განახორციელოს მათი მონიტორინგი სრული 
შესაბამისობის მისაღწევად. 

რეკომენდაცია: სახელმწიფო საწარმოების 
მმართველობის ანგარიშგების განახლება
მმართველობის ანგარიშგების არსებული მოთხოვნები სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის, რომლებიც განსაზღვრულია კანონით „ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის“ შესახებ, შეიძლება გაძლიერდეს 
(ფინანსთა სამინისტროს რეგულაციის მეშვეობით, SARAS-იდან მიღებული 
დახმარებით) შემდეგის ჩათვლით:

  კორპორაციული მართვის ანგარიში, რომელიც მიუთითებს სახელმწიფო 
საწარმოების შესაბამისობაზე კორპორაციული მართვის კოდექსთან, 
რომელიც შემუშავდა სახელმწიფო საწარმოებისთვის; 

  სახელმწიფო საწარმოების მიზნებისა და მათი შესრულების შესახებ საჯარო 
განცხადება; სრულ მფლობელობაში მყოფი სახელმწიფო საწარმოებისთვის 
ეს მოიცავს მესაკუთრე სუბიექტის მიერ შემუშავებულ მანდატს;

  ხარჯები და დაფინანსების ღონისძიებები, რომლებიც დაკავშირებულია 
საჯარო პოლიტიკის მიზნების ან საჯარო სამსახურის ვალდებულებების 
შესრულებასთან;

  სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და 
ძირითადი აღმასრულებლების ანაზღაურება;

  ინფორმაცია სახელმწიფოსგან მიღებული ფინანსური დახმარების, მათ 
შორის გარანტიების, სუბსიდიებისა და კაპიტალის ტრანსფერების შესახებ;

  ინფორმაცია მთავრობასთან და დაკავშირებულ სუბიექტებთან არსებითი 
გარიგებების შესახებ;

  ინფორმაცია თანამშრომლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან 
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

SARAS, ფინანსთა 
სამინისტრო, 

ეკონომიკის და 
მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო, 
სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული 
სააგენტო უნდა 

უზრუნველყოფდნენ 
საწარმოების 

შესაბამისობას 
ანგარიშგების და 

გამჟღავნების 
მიმდინარე 

მოთხოვნებთან 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

მმართველობის 
ანგარიშგების 
შედგენილობა 

საჭიროებს 
გაუმჯობესებას 
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რეკომენდაცია: სახელმწიფო საწარმოების 
სექტორის შესახებ წლიური გაერთიანებული 
ანგარიშის მომზადება
ფინანსთა სამინისტრომ უნდა უხელმძღვანელოს სახელმწიფო საწარმოების 
გაერთიანებული ანგარიშგების გაუმჯობესებას. ფისკალური რისკის 
არსებული ანგარიშგება უკვე მეტად ყოვლისმომცველია და კარგი საფუძველია 
რეგულარული სახელმწიფო საწარმოების გაერთიანებული ანგარიშგებისთვის. 
მისი გაძლიერება შესაძლებელია ძირითადი სახელმწიფო საწარმოების 
საქმიანობის ტენდენციების, ასევე მთავრობის დარგობრივი პოლიტიკის, 
ცალკეული სახელმწიფო საწარმოების კადრებისა და მიმდინარე რეფორმების 
დეტალების დაზუსტებით. ფინანსთა სამინისტრომ უნდა იმუშაოს სხვა 
სამინისტროებთან ინდივიდუალურ საკუთრებაში არსებულ ერთეულებთან, 
რათა უზრუნველყოს ინფორმაცია. გაერთიანებული ანგარიში შეიძლება 
ახლდეს ფისკალური რისკის ანგარიშს, წარედგინოს პარლამენტს და საჯაროდ 
გამჟღავნდეს.

რეკომენდაცია: შესაძლებლობების 
განვითარების პროგრამის დაწყება ყველა 
დონეზე
სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 
შესაძლებლობების განვითარება აუცილებელია სახელმწიფო საწარმოების 
რეფორმის წარმატებისთვის. ადეკვატური ტრენინგის პროგრამები, 
მსგავს კომპანიებთან ინფორმაციის გაცვლა, ფორმალიზებული გაცნობითი 
საორიენტაციო პროგრამები და სწავლის მიმდინარე შესაძლებლობები უნდა 
დაინერგოს პოტენციური კანდიდატებისა და სახელმწიფო საწარმოების საბჭოს 
არსებული წევრებისთვის. პროგრამები შეიძლება შეთავაზებულ იქნეს:

  სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისთვის: 
კორპორაციული მართვის, სტრატეგიისა და დარგობრივ /სამეწარმეო 
სპეციფიკურ საკითხებში;

  კომპანიის მდივნებისთვის: თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა, 
დასრულების სერტიფიკატის შესაძლო მიღების ჩათვლით;

  სამინისტროების/ უწყებების პერსონალისთვის, რომლებიც ჩართულნი არიან 
სახელმწიფო საწარმოების ზედამხედველობაში: კორპორაციული მართვა, 
ფინანსური ანალიზი და საფინანსო და არასაფინანსო მიზნების დასახვა;

  შიდა აუდიტორებისთვის: თანამედროვე სტანდარტები და სერტიფიცირება.

ამ მიმართულებით ჩამორჩენა ხშირია ბევრ განვითარებად ბაზარზე და ხსნის 
მხარდაჭერის გაზრდილ მოთხოვნას ასეთი პროგრამების დასამკვიდრებლად. 
მსოფლიო ბანკმა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ (IFC) ახლახან 
გამოაქვეყნეს სახელმწიფო საწარმოების ხელმძღვანელებისთვის განკუთვნილი 
ტრენინგ-ინსტრუმენტი აღნიშნული ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, რომელიც 
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საქართველოში.82 

სახელმწიფო 
საწარმოების 

პორტფელთან 
დაკავშირებული 

პერიოდული 
გაერთიანებული 

ანგარიშგება 
უნდა შეგროვდეს, 

ჩამოყალიბდეს და 
გამოქვეყნდეს 

 82  SOE Leadership Toolkit. World Bank Group, 2021. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/
documentdetail/099131006062213216/p16606801f7dc00608e640e02fa57c3c37

შესაძლებლობების 
განვითარების 

პროგრამა საჭიროა 
სახელმწიფო 
საწარმოებში 
რეფორმების 

მომენტის 
გამოსაყენებლად 
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რეკომენდაცია: სახელმწიფო საწარმოების 
მინორიტარული წილის საფონდო ბირჟაზე 
სავაჭროდ გატანის გათვალისწინება
მთავრობამ უნდა განახორციელოს ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა 
საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ზოგიერთი სახელმწიფო საწარმოს 
აქციების განთავსებისთვის. კომპანიებმა უნდა ისარგებლონ ფინანსებზე 
გაუმჯობესებული წვდომით და უკეთესი მმართველობით. თუმცა, კომპანიები 
სიფრთხილით უნდა შეირჩნენ და იყვნენ საკმარისად მომგებიანი, ლისტინგის 
მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. IFC-ის ბოლო პუბლიკაცია იკვლევს 
სახელმწიფო საწარმოების ლისტინგის უპირატესობებსა და გამოწვევებს.83

როგორც 
სახელმწიფო 

საწარმოებმა ისე 
ბაზარმა შეიძლება 

მიიღოს სარგებელი 
აქციების სავაჭროდ 

გატანით 

 83  Listing State-Owned Enterprises in Emerging and Developing Economies: Lessons Learned From 30 Years of Success and Failure. World Bank, 
2020.
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1დანართი
 

პოლიტიკის 
განმსაზღვრელი 
რეკომენდაციების 
მატრიცა

პრიორიტეტი

მოკლევადიანი

პარტნიორები

ფინანსთა 
სამინისტრო, 
ეკონომიკის 
და მდგრადი 

განვითარების 
სამინისტრო

რეკომენდაცია 1: სახელმწიფო 
საწარმოების რეფორმის პროცესის 
გაგრძელება
მთავრობამ  მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა  მფლობელობის და 
კორპორაციული მართვის ყოვლისმომცველი ჩარჩოს შესაქმნელად; ამას უნდა 
მოჰყვეს სახელმწიფო საწარმოების მფლობელობის სტრატეგია და ახალი 
ჩარჩოს სრული ამოქმედება.

1.1. სახელმწიფო საწარმოების სტრატეგიის 
მიღება, რომელიც წარმართავს სახელმწიფო 
საწარმოების რეფორმის განხორციელებას
2020-2021 წლებში კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების 
საფუძველზე, მთავრობამ უნდა დაასრულოს ერთიანი და ყოვლისმომცველი 
სტრატეგია სახელმწიფო საწარმოების შესახებ. არსებული სტრატეგიის 
პროექტი ეფუძნება საუკეთესო პრაქტიკას და წარმოადგენს კარგ გზამკვლევს 
სახელმწიფო საწარმოების რეფორმის წინსვლისთვის. სახელმწიფო 
საწარმოების ჩარჩო კანონის გეგმა სტრატეგიის სხვადასხვა ელემენტების 
განსახორციელებლად კარგად არის დასაბუთებული და აღწერილი. თუმცა, 
სტრატეგიის ზოგიერთი ელემენტი შეიძლება გაძლიერდეს:

  სახელმწიფო საწარმოების მფლობელი სუბიექტის შექმნა. სტრატეგიის 
რეკომენდაციაა (ნაწილი F), რომ ფინანსთა სამინისტრო გახდეს ერთიანი 
მესაკუთრე სუბიექტი, რაც გამართლებულია. თუმცა, სტრატეგიის 
პროექტში არ არის ნახსენები ისეთი ერთეულის შექმნის ინსტიტუციური 
გამოწვევა, რომელიც ფუნქციონირებს როგორც სახელმწიფო საწარმოების 
მფლობელი სუბიექტი ფინანსთა სამინისტროს ფარგლებში. ეს ცვლილება 
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მოითხოვს მაღალი თანამდებობის პირების ყურადღებას, ფინანსურ და 
ადამიანურ რესურსებს, ძირითადი პერსონალის დაქირავებას და არსებითი 
შესაძლებლობების განვითარებას. სახელმწიფო საწარმოების სტრატეგიამ 
უნდა უზრუნველყოს ცვლილების აშკარა დასაბუთება და ფინანსთა 
სამინისტროს მზაობისა და უნარის შეფასება ამ როლის შესრულებასთან 
დაკავშირებით.

  სახელმწიფო საწარმოების ჩარჩო კანონი და სახელმწიფო საწარმოების 
მფლობელობის პოლიტიკის საჭიროება. სტრატეგიაში განსხვავება 
„სახელმწიფო საწარმოების ჩარჩო კანონს“ და „მფლობელობის პოლიტიკის“ 
შინაარსს შორის გაურკვეველია. სახელმწიფო საწარმოების ჩარჩო კანონი 
(თავისი მეორადი რეგულაციებით) შეიძლება ასრულებდეს მფლობელობის 
პოლიტიკის როლს, მაგრამ ამჟამად არ არსებობს მისი ცალკე არსებობის 
მკაფიო დასაბუთება.

  რეფორმის განხორციელება. შემოთავაზებული საპილოტო სახელმწიფო 
საწარმოები სახელმწიფო საწარმოების პორტფელში ყველაზე რთულ 
მაგალითებს წარმოადგენენ. უკეთესი სადემონსტრაციო ეფექტისთვის 
შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს დიდი და მცირე კომპანიების ნაკრების 
არსებობა.

  სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსი. 
სახელმწიფო საწარმოების სტრატეგია შეიძლება ასევე ჰარმონიზებული 
იყოს სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსთან. 

1.2. დანერგვის გეგმის შემუშავება 
სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული 
მართვის კოდექსის სრულად მისაღებად 
კორპორაციული მართვის ახალი კოდექსი სახელმწიფო საწარმოებისთვის 
მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია და უნდა დაინერგოს განხორციელების 
მხარდაჭერითა და აღსრულებით. კოდექსის დანერგვა მოითხოვს 
მიღების საპილოტო პროცესის ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაზე 
პასუხისმგებლობის დაკისრებას. ფინანსთა სამინისტრომ ერთ ან ორ 
დარგობრივ სამინისტროსთან / უწყებასთან ერთად უნდა იმუშაოს, რომ 
განსაზღვროს საპილოტო სახელმწიფო საწარმოები კორპორაციული მართვის 
კოდექსის განსახორციელებლად.

განხორციელების გეგმა ორიენტირებული უნდა იყოს შემდეგ ელემენტებზე:

  სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსს 
დაქვემდებარებული სახელმწიფო საწარმოების სრული ჩამონათვალის 
დამტკიცება

  დროზე დაფუძნებული სამოქმედო გეგმის შემუშავება საჭირო საფეხურებისა 
და ქმედებების განსასაზღვრად;

  ყველა სახელმწიფო საწარმოს განსაზღვრა სახელმწიფო საწარმოების 
სტრატეგიით საჯარო კორპორაციებად; სააქციო საზოგადოებად როგორც 
უპირატეს სამართლებრივ ფორმად მათი გარდაქმნით,

  სახელმწიფო საწარმოების წესდების განახლება;

  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების, მათ შორის დამოუკიდებელი წევრების 
დანიშვნა;

  კორპორაციული განზრახვის განცხადების განხორციელება;

  კორპორაციული გამჟღავნების განახლება.

პრიორიტეტი

მოკლევადიანი

პარტნიორები

ფინანსთა 
სამინისტრო, 
ეკონომიკის 
და მდგრადი 

განვითარების 
სამინისტრო
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1.3. სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობის 
მართვის სისტემის დანერგვა და ფინანსთა 
სამინისტროს შიგნით საზედამხედველო 
ერთეულის შექმნა
ფინანსთა სამინისტრომ უნდა იმუშაოს იმავე საპილოტო სახელმწიფო 
საწარმოებთან და დაიწყოს საქმიანობის მონიტორინგის ძლიერი სისტემის 
დანერგვა სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის კოდექსში 
ასახული პრინციპების შესაბამისად. საქმიანობის მონიტორინგის სისტემამ უნდა 
დაადგინოს ამოცანები და მიზნები ცალკეული სახელმწიფო საწარმოებისთვის, 
რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო საწარმოების საბჭოს და დირექტორების 
ინფორმირებას მთავრობის მოლოდინების შესახებ.

ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ სახელმწიფო 
საწარმოების მფლობელ ერთეულს უნდა ჰყავდეს სახელმწიფო საწარმოების 
საქმიანობის მართვის გუნდი, რომელსაც უხელმძღვანელებს ტექნიკურად 
ძლიერი მენეჯერი, რომელსაც შეუძლია პროცესის დაპროექტება და 
პილოტირება.

1.4. ძლიერი კანდიდატების გუნდის შეკრება 
სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო 
საბჭოებისთვის
უნდა დაინერგოს სახელმწიფო საწარმოების საბჭოს წევრების შერჩევის 
გამჭვირვალე და ყოვლისმომცველი სისტემა, შერჩევის პროცესში 
დამოუკიდებელი მხარეების მოსაზიდად და საბჭოს პოტენციური კანდიდატების 
ნაკრების შესაქმნელად. ეს პროცესი მოიცავს სამეთვალყურეო საბჭოს 
პროფილების შექმნას თითოეული სახელმწიფო საწარმოსთვის, კანდიდატების 
იდენტიფიცირებას (მათ შორის რეკლამით და საძიებო ფირმების გამოყენებით) 
და კანდიდატებთან გასაუბრებას. ასევე გასათვალისწინებელია სხვა 
ქვეყნებიდან დამოუკიდებელი დირექტორების მოზიდვა, რომლებიც შეძლებენ 
სახელმწიფო საწარმოების საბჭოებში წარმოდგენილი უნარების გამდიდრებას, 
თავიანთი ცოდნის გადაცემას ქართველი კოლეგებისთვის და სახელმწიფო 
საწარმოებზე არასათანადო პოლიტიკური გავლენის შემცირებას.

1.5. სახელმწიფო საწარმოების 
გამჭვირვალობის ზრდა არსებული 
მოთხოვნების აღსრულებით
SARAS -მა და ფინანსთა სამინისტრომ უნდა უზრუნველყონ სახელმწიფო 
საწარმოების შესაბამისობა ანგარიშგების და გამჟღავნების მიმდინარე 
მოთხოვნებთან. ფინანსთა სამინისტრომ უნდა გამოავლინოს კომპანიები, 
რომლებიც ამ სფეროში სირთულეების წინაშე დგანან, შეხვდეს სახელმწიფო 
საწარმოების მფლობელებს და მათ საბჭოებსა და მენეჯმენტს, შეიმუშაოს 
სამოქმედო გეგმები და განახორციელოს მათი მონიტორინგი სრული 
შესაბამისობის მისაღწევად.

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი

პარტნიორები

ფინანსთა 
სამინისტრო

პარტნიორები

ფინანსთა 
სამინისტრო, 
ეკონომიკის 
და მდგრადი 

განვითარების 
სამინისტრო, 
სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული 
სააგენტო, 

დარგობრივი 
სამინისტროები 

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი

პარტნიორები

ფინანსთა 
სამინისტრო, 

SARAS

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი
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1.6. სახელმწიფო საწარმოების 
მმართველობის ანგარიშგების მოთხოვნების 
განახლება
მმართველობის ანგარიშგების არსებული მოთხოვნები სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის, რომლებიც განსაზღვრულია კანონით „ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის“ შესახებ, შეიძლება გაძლიერდეს 
(ფინანსთა სამინისტროს რეგულაციის მეშვეობით, SARAS-იდან მიღებული 
დახმარებით) შემდეგის ჩათვლით:

  კორპორაციული მართვის ანგარიში, რომელიც მიუთითებს სახელმწიფო 
საწარმოების შესაბამისობაზე კორპორაციული მართვის კოდექსთან, 
რომელიც შემუშავდა სახელმწიფო საწარმოებისთვის; 

  სახელმწიფო საწარმოების მიზნებისა და მათი შესრულების შესახებ საჯარო 
განცხადება; სრულ მფლობელობაში მყოფი სახელმწიფო საწარმოებისთვის 
ეს მოიცავს მესაკუთრე სუბიექტის მიერ შემუშავებულ მანდატს;

  ხარჯები და დაფინანსების ღონისძიებები, რომლებიც დაკავშირებულია 
საჯარო პოლიტიკის მიზნების ან საჯარო სამსახურის ვალდებულებების 
შესრულებასთან;

  სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და 
ძირითადი აღმასრულებლების ანაზღაურება;

  ინფორმაცია სახელმწიფოსგან მიღებული ფინანსური დახმარების, მათ 
შორის გარანტიების, სუბსიდიებისა და კაპიტალის ტრანსფერების შესახებ;

  ინფორმაცია მთავრობასთან და დაკავშირებულ სუბიექტებთან არსებითი 
გარიგებების შესახებ;

  ინფორმაცია თანამშრომლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან 
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

1.7. სახელმწიფო საწარმოების სექტორის 
შესახებ წლიური გაერთიანებული ანგარიშის 
მომზადება
ფინანსთა სამინისტრომ უნდა უხელმძღვანელოს მთლიანი სახელმწიფო 
საწარმოების ანგარიშგების გაუმჯობესებას. ფისკალური რისკის არსებული 
ანგარიშგება უკვე ყოვლისმომცველია და კარგი საფუძველია რეგულარული 
სახელმწიფო საწარმოების სტანდარტული საერთო ანგარიშგებისთვის. მისი 
გაძლიერება შესაძლებელია ძირითადი სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობის 
ტენდენციების, ასევე მთავრობის დარგობრივი პოლიტიკის, ცალკეული 
სახელმწიფო საწარმოების კადრებისა და მიმდინარე რეფორმების დეტალების 
დაზუსტებით. ფინანსთა სამინისტრომ უნდა იმუშაოს სხვა სამინისტროებთან 
მათი წვლილის უზრუნველსაყოფად. გაერთიანებული ანგარიში შეიძლება 
ახლდეს ფისკალური რისკის ანგარიშგებას, წარედგინოს პარლამენტს და 
საჯაროდ გამჟღავნდეს.

პარტნიორები

ფინანსთა 
სამინისტრო, 

SARAS

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი

პარტნიორები

ფინანსთა 
სამინისტრო, 

SARAS

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი
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1.8. შესაძლებლობების განვითარების 
პროგრამის დაწყება ყველა დონეზე 
სახელმწიფო საწარმოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 
შესაძლებლობების განვითარება აუცილებელია სახელმწიფო საწარმოების 
რეფორმის წარმატებისთვის. ტრენინგის პროგრამები, მსგავს კომპანიებთან 
ინფორმაციის გაცვლა, ფორმალიზებული გაცნობითი- საორიენტაციო 
პროგრამები და სწავლის მიმდინარე შესაძლებლობები უნდა განხორციელდეს 
პოტენციური კანდიდატებისა და არსებული სახელმწიფო საწარმოების 
საბჭოს წევრებისთვის, ძირითადი პროფესიონალებისთვის და სახელმწიფო 
მფლობელობის განმახორციელებელი სუბიექტის პერსონალისთვის.

1.9. სახელმწიფო საწარმოების 
მინორიტარული წილის საფონდო ბირჟაზე 
სავაჭროდ გატანა 
სახელმწიფო საწარმოების მფლობელმა სუბიექტმა უნდა ჩაატაროს ზოგიერთი 
სახელმწიფო საწარმოს აქციების საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ გატანის 
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. კომპანიებმა უნდა ისარგებლონ ფინანსების 
ხელმისაწვდომობით და უკეთესი მმართველობით. თუმცა, კომპანიები 
ფრთხილად უნდა შეირჩეს და ისინი საკმარისად მომგებიანი უნდა იყოს 
ლისტინგის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. IFC-ის ბოლო პუბლიკაცია 
იკვლევს სახელმწიფო საწარმოების ლისტინგის უპირატესობებსა და 
გამოწვევებს.

რეკომენდაცია 2: შესაძლებლობების 
განვითარება ახალი საკანონმდებლო 
და მარეგულირებელი ჩარჩოს 
მხარდასაჭერად 
მთავრობამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა კორპორაციული მართვის 
ყოვლისმომცველი სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს დასანერგად; 
მომდევნო ნაბიჯია შესაძლებლობების საჭიროებისამებრ განვითარება (წესების 
შესრულების მიზნით) და მარეგულირებელ ორგანოებში (წესების აღსრულების 
მიზნით) შესაძლებლობების შექმნა.

პარტნიორები

მთავრობა, 
დონორები, 

საერთაშორისო 
პარტნიორები

პრიორიტეტი

მოკლე და 
საშუალოვადიანი

პრიორიტეტი

საშუალო და 
გრძელვადიანი

პარტნიორები

მფლობელი 
სუბიექტი, სსბ
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2.1. კორპორაციული მართვის ახალი 
სამართლებრივი და მარეგულირებელი 
ჩარჩოს ამოქმედება
ფინანსური ინსტიტუტებისა და ემიტენტების მარეგულირებლებმა და 
მთავრობამ, როგორც სახელმწიფო საწარმოების მფლობელმა, უნდა 
წაახალისონ კომპანიები და მოსთხოვონ მათ ახალი კორპორაციული 
მართვის საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოს მიღება /შესრულება. 
აღნიშნული შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს, თუ შეივსება საჭირო დახმარებით, 
შესაძლებლობების განვითარებით და შესაბამისობის საფუძვლიანი 
მონიტორინგით.

2.2. საქართველოს ეროვნული ბანკის 
კაპიტალის ბაზრის ზედამხედველობის 
დეპარტამენტმა უნდა განახორციელოს 
აღსრულების ძალისხმევის რეფოკუსირება 
არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნებაზე 
იმის გამო, რომ საქართველოში ფინანსური ანგარიშგებისა და გამჟღავნების 
პრაქტიკა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონის მიღების შემდეგ, ეროვნული 
ბანკის კაპიტალის ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტმა უნდა განიხილოს 
აღსრულების მიმართულებით თავისი მოქმედების სფეროს გაფართოება, 
რომ მოიცვას ემიტენტების არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნება. 
დეპარტამენტის ტრადიციული ფოკუსირების (ფინანსური ინფორმაციის 
გამჟღავნების) მნიშვნელობა გაცილებით ნაკლებადაა ნათელი აღნიშნული 
კანონის მიღების შემდგომ პერიოდში. ეს მოიცავს სტრატეგიის შემუშავებას 
ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის გამჟღავნების მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად ქვევით ჩამოთვლილის საშუალებით:

  არაფინანსური ანგარიშგების ხარისხის შეფასების შესაძლებლობის 
განვითარება

  ინსტიტუციური მიდგომის შემუშავება მმართველობის ანგარიშგების, 
კორპორაციული მართვის ანგარიშგების, არაფინანსური ანგარიშგების 
და ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის შესაბამისად 
განხორციელებული გამჟღავნების ხარისხის შესაფასებლად.

  წლიური ანგარიშების მომზადება ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსთან შესაბამისობის შესახებ.

  ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის გამჟღავნების 
ანგარიშგების გამარტივება (ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის 
მე-2 დანართი).

  საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ემიტენტებისთვის „შეფასების 
ბარათის“ შემუშავება.

პარტნიორები

მთავრობა

პრიორიტეტი

მოკლე და 
საშუალოვადიანი

პარტნიორები

სებ-ის კაპიტალის 
ბაზრის 

ზედამხედველობის 
დეპარტამენტი, 

SARAS

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი
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აღნიშნული ასევე მოიცავს ნაკლებად ფორმალიზებული ღონისძიებების 
შედარებით მცირე რაოდენობას არსებული რეგულაციის ეფექტურობის უკეთ 
აღსაქმელად და გასაუმჯობესებელი საკითხების გასარკვევად, მაგალითად 
როგორიცაა დამკვირვებლების სახით აქციონერთა შეხვედრებზე დასწრება 
და ინსტიტუციურ ინვესტორებთან და საკონსულტაციო ფირმებთან შეხვედრა, 
მათი წუხილების უკეთ გასარკვევად და გაუმჯობესების პოტენციური სფეროების 
პროაქტიურად განსასაზღვრად..

იხ. ასევე რეკომენდაცია 3.1. ქვევით.

2.3. საფონდო ბირჟის როლის 
განხილვა ემიტენტების კონტროლსა და 
ზედამხედველობაში 
საფონდო ბირჟას შეუძლია მკაფიო როლის შესრულება ბაზრის რეგულირებასა 
და ემიტენტების ზედამხედველობაში. ეროვნულმა ბანკმა შეიძლება განიხილოს 
კაპიტალის ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტს, SARAS -ს და საფონდო 
ბირჟას შორის ამჟამად გაყოფილი ფუნქციების ანალიზის განხორციელება 
დუბლირებების გამოსავლენად და შესაძლოა ემიტენტების გამჟღავნებაზე 
ბირჟის საზედამხედველო როლის გასაუქმებლად. საფონდო ბირჟის შეზღუდული 
რესურსები შეიძლება მიმართულ იქნეს ბაზრის ან ფინანსური შუამავლების 
ზედამხედველობისკენ.

2.4. მითითებების შემუშავება არაფინანსური 
გამჟღავნების კარგი პრაქტიკის შესახებ 
ეროვნულმა ბანკმა უნდა განიხილოს დახმარების გაწევა ქართული 
კომპანიებისთვის არაფინანსური ინფორმაციის გაუმჯობესების მიზნით. 
“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ” კანონის 
დანერგვიდან გამოტანილი დასკვნები, BARTA-ს დაარსება, ESG 
სახელმძღვანელოს მიღება და სხვა მსგავსი გამოცდილება, ერთად მიუთითებს, 
რომ SARAS-მა და ეროვნულმა ბანკმა ერთობლივად უნდა იმუშაონ ქართული 
ბიზნესისთვის სახელმძღვანელო მითითებების მომზადებაზე, თუ როგორ 
მოამზადონ კარგი არაფინანსური ინფორმაცია. განსაკუთრებული აქცენტი 
შეიძლება გაკეთდეს იმაზე, თუ როგორ უნდა შემუშავდეს მკაფიო და 
სასარგებლო „საქმიანობების მიმოხილვა“. 

შეძლებისდაგვარად გამოყენებულ უნდა იქნეს დონორებისა და საერთაშორისო 
ორგანიზაციების დახმარება. IFC-ის გამჭვირვალობისა და გამჟღავნების 
ინსტრუმენტი შეიძლება სასარგებლო საწყისი წერტილი იყოს.

პრიორიტეტი

საშუალო და 
გრძელვადიანი

პარტნიორები

სებ-ის კაპიტალის 
ბაზრის 

ზედამხედველობის 
დეპარტამენტი, 

სსბ

პარტნიორები

სებ-ის კაპიტალის 
ბაზრის 

ზედამხედველობის 
დეპარტამენტი, 

დონორები

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი
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რეკომენდაცია 3: კორპორაციული 
მართვის სამართლებრივი და 
მარეგულირებელი ჩარჩოს 
განახლება არსებული წესების 
ჰარმონიზაციისთვის და მათ 
შესაბამისობაში მოსაყვანად 
საერთაშორისო კარგ პრაქტიკასთან 
ეს რეკომენდაციები ძირითადად ეხება ემიტენტებისთვის განკუთვნილ 
კორპორაციული მართვის ჩარჩოს.

3.1. ინფორმაციის გამჭვირვალობის წესების 
განახლება ემიტენტებისთვის რომ მათში 
გათვალისწინებულ იქნეს კორპორაციული 
მართვის გამჟღავნების მოთხოვნები 
კორპორაციული მართვის მოთხოვნების გაუმჯობესება ინფორმაციის 
გამჟღავნებასთან დაკავშირებით: 

  ინფორმაციის სრული, სტრუქტურიზებული ჩამონათვალის შექმნა, რომელიც 
შეტანილ უნდა იქნეს მმართველობის ანგარიშგებაში.

  კოდექსის გამჟღავნების მოთხოვნის - „შეასრულე ან განმარტე“ ჩართვა 
(როგორც ეს მითითებულია ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის 
მე-2 დანართში)

  ინფორმაციის დეტალური ჩამონათვალის უზრუნველყოფა, რომელიც 
საჭიროა განთავსდეს ემიტენტების ვებგვერდებზე, მათ შორის ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-3 დანართის ჩამონათვალი, 
კორპორაციული კანონქვემდებარე აქტები, ეთიკის კოდექსი, საბჭო და 
კომიტეტის დებულება/ ტექნიკური დავალება, რისკის მართვის პოლიტიკა, 
შიდა კონტროლის პოლიტიკა.

  ინფორმაციის სრული ჩამონათვალის შედგენა, რომელიც აუცილებელია 
განთავსდეს ემიტენტის ვებგვერდზე აქციონერთა კრებამდე.

   „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონის 
შესაბამისი დებულებების მითითება და გამეორებული მოთხოვნების 
ამოღება

არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების შემდეგი მოთხოვნები შეიძლება 
სავალდებულო მოთხოვნების სახით დაემატოს ემიტენტების ინფორმაციის 
გამჭვირვალობის წესებს:

  პირდაპირი და არაპირდაპირი მფლობელობის გამჟღავნების მკაფიო და 
სრულად განსაზღვრული მოთხოვნები.

  ჯგუფის სტრუქტურებისა და კავშირების გამჟღავნება კომპანიასა და უფრო 
დიდ კორპორაციულ ერთეულს შორის.

პარტნიორები

სებ-ის კაპიტალის 
ბაზრის 

ზედამხედველობის 
დეპარტამენტი

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი

პარტნიორები

სებ-ის კაპიტალის 
ბაზრების 

ზედამხედველობის 
დეპარტამენტი

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი
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  არაპროპორციული კონტროლის მექანიზმები, აქციონერთა ხელშეკრულებები, 
მრავალჯერადი ხმის უფლების მქონე აქციები.

  საბჭოს წევრების პროფილების სრული გამჟღავნება, კვალიფიკაციის, 
ამჟამინდელი დასაქმების, სტაჟის და საბჭოს კომიტეტებში მოღვაწეობის 
დროის ჩათვლით.

  ინფორმაცია წლის განმავლობაში გამართული საბჭოსა და კომიტეტის 
სხდომების რაოდენობისა და თითოეული დირექტორის დასწრების შესახებ.

  არსებითი განჭვრეტადი რისკის ფაქტორები და „რისკის მადის“ შესახებ 
განცხადება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

  ანაზღაურების პოლიტიკა (ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის 
შესაბამისად).

  ინფორმაცია ანაზღაურების შესახებ ინდივიდუალურ დონეზე 
(ნებაყოფლობით საფუძველზე).

3.2. “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების 
და აუდიტის შესახებ” კანონის მე-7 მუხლის 
განახლება
“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ” კანონის 
მომდევნო განხილვისთვის, კარგი იქნება მე-7 მუხლის გამარტივება 
(არაფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნება). აქ გათვალისწინებულ უნდა იქნეს:

  ინფორმაციის სრული, სტრუქტურიზებული ჩამონათვალის უზრუნველყოფა, 
რომელიც შეტანილი უნდა იყოს სდპ-ების მმართველობის ანგარიშგებაში.

  კორპორაციული მართვის ანგარიშს და არაფინანსური ინფორმაციის 
ანგარიშგებას შორის მკაფიო განსხვავებების უზრუნველყოფა

  თუ შესაძლებელია ამოღებულ იქნეს კანონიდან კონკრეტული 
გასამჟღავნებელი მუხლები და შეტანილ იქნეს მარტივად გასაახლებელ 
დარგობრივ წესებში, რომლებშიც მითითებულია თითოეული ტიპის სდპ-
ისთვის წარსადგენ მმართველობით ანგარიშგებაში შესატანი დეტალები. 
იმ სუბიექტებისთვის, რომლებსაც არ ჰყავთ მარეგულირებელი, უნდა 
შემუშავდეს კანონის ცალკე დანართები ფინანსური განმარტებითი 
შენიშვნების დეტალური მოთხოვნებით. 

  არასაფინანსო ინფორმაციის გამჟღავნების ანგარიშში არსებული ESG-ის 
გამჟღავნების მითითებების ელემენტების ჩართვა.

3.3. საბაზრო მექანიზმების ფორმალიზება 
ლისტინგიდან ამოსაღებად  
საფონდო ბირჟის ლისტინგიდან ამოღებულ კომპანიებში არსებული 
ბოლოდროინდელი ტენდენციების საპასუხოდ სებ-მა უნდა გადახედოს თავის 
რეგულაციას, რომელიც ეხება ემიტენტების ლისტინგის და სერთიფიცირების 
გაუქმებას. სებ-მა უნდა შეიმუშაოს მკაფიო და ფორმალიზებული პროცედურები 
ნებისმიერი კომპანიისთვის, რომელიც დაინტერესებულია ლისტინგის 
გაუქმებით. ასეთი რეგულაციები შეიძლება შეიცავდეს აქციონერებისთვის 

პარტნიორები

SARAS

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი

პარტნიორები

სებ

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი
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ხელსაყრელ ღონისძიებებს მინორიტარული აქციონერების ინტერესების 
დასაცავად ისეთ გარიგებებში, როგორიცაა მაგალითად სავალდებულო 
სატენდერო შეთავაზება.

3.4. “ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ” 
კანონის ჰარმონიზაცია “მეწარმეთა შესახებ” 
კანონთან და კორპორაციული მართვის 
კოდექსთან 
არსებობს ორი სფერო, სადაც კორპორაციული მართვის გარკვეული 
სპეციფიკური დებულებები შეიძლება არ იყოს სრულად ჰარმონიზებული 
ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსთან ან კანონთან „მეწარმეთა 
შესახებ“:

  მე-16 მუხლში წარმოდგენილია სამეთვალყურეო საბჭოს ფიდუციური 
მოვალეობების აღწერა, რომლებიც მსგავსია, მაგრამ იყენებს განსხვავებულ 
სტილსა და ტერმინოლოგიას, ვიდრე „მეწარმეთა შესახებ“ კანონით 
განსაზღვრული ფიდუციური მოვალეობები. ამ დებულების დამატებული 
ღირებულება გაურკვეველია; ფიდუციური მოვალეობები, როგორც წესი, 
სამეწარმეო სამართლის საკითხია, რომელიც გამოიყენება ყველა სახის 
კომპანიის მიმართ.

  მე-9 მუხლი ემიტენტებისთვის მოითხოვს აუდიტის კომიტეტის არსებობას. ეს 
მოთხოვნა ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის მოთხოვნების 
მსგავსია, მაგრამ არ არის იგივე. ეს დებულება შეიძლება ამოღებულ იქნეს.

3.5. სებ -მა თავისი კორპორაციული მართვის 
კოდექსების გადახედვა რეგულარულად 
უნდა განახორციელოს
ახლად მიღებული კოდექსები (კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული 
ბანკებისთვის და კორპორაციული მართვის კოდექსი ემიტენტებისთვის) მტკიცე 
საფუძველს უზრუნველყოფს მათი დანერგვისთვის. საჭიროა წარმოებდეს მათი 
პერიოდული გადახედვა და განახლება საბაზრო პირობებში ცვლილებების 
ასახვის მიზნით და საბაზრო გამოხმაურებაზე რეაგირებისთვის. ქვევით 
წარმოდგენილი რეკომენდაციები ეხება ისეთ თემებს, რომლებიც შეიძლება 
განიხილებოდეს კანონების, კოდექსებისა და რეგულაციების შემდგომ 
განახლებებში. კოდექსების მიმოხილვა უნდა განხორციელდეს საკმარისი 
სიხშირით, რომ შესაძლებელი გახდეს რეგულაციების „დამკვიდრება“ და 
პრაქტიკაში უკეთესად გამოყენება, მაგრამ მინიმუმ სამ წელიწადში ერთხელ. 
ეროვნულმა ბანკმა უნდა გააგრძელოს ფორმალიზებული კონსულტაციების 
პროცესი ან დაინტერესებული მხარეების კომიტეტის გამოყენება განახლებების 
შემუშავებაში დასახმარებლად.

პარტნიორები

სებ-ის კაპიტალის 
ბაზრების 

ზედამხედველობის 
დეპარტამენტი

პრიორიტეტი

გრძელვადიანი 

პრიორიტეტი

საშუალო და 
გრძელვადიანი

პარტნიორები

სებ
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3.6. ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსის და კომერციული ბანკების 
კორპორაციული მართვის კოდექსის 
განახლების განხილვა სამეთვალყურეო 
საბჭოების გასაძლიერებლად და 
შესაბამისობაში მოსაყვანად OECD-ის 
მოთხოვნებთან
როდესაც ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსი და კომერციული 
ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი განხილული იქნება მომავალში, 
შემდეგი რეკომენდაციები უნდა იქნეს გათვალისწინებული მთელი 
საკანონმდებლო ჩარჩოს მასშტაბით: 

  საჭიროა კოდექსების ჰარმონიზაცია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონით 
განსაზღვრულ ანაზღაურების დებულებასთან. კორპორაციული მართვის 
სამი კოდექსი ეფუძნება „მეწარმეთა შესახებ“ ძველი კანონის მოდელს და 
უშვებს, რომ ეს პასუხისმგებლობა რჩება სამეთვალყურეო საბჭოსთან; ეს 
დებულებები უნდა დაზუსტდეს.

  მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული კავშირი დირექტორატის ანაზღაურებასა 
და კომპანიის საქმიანობის შედეგებს შორის. 

  კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-5 მუხლის 
დამოუკიდებლობის მოთხოვნების მიმოხილვა უცხოური ბანკების 
წარმომადგენლებისთვის. 

  გენდერული მრავალფეროვნების მოთხოვნის დამატება ემიტენტების 
კორპორაციული მართვის კოდექსისთვის. 

  აუდიტის კომიტეტისთვის უმრავლესობის დამოუკიდებლობის მოთხოვნის 
შემოღება. 

  საბჭოს ერთი წევრის მიერ დაკავებული ადგილების რაოდენობაზე 
ლიმიტების დაწესება. 

  კორპორაციული მდივნის პოზიციის არსებობის მოთხოვნის შეტანა 
კორპორაციული მართვის ყველა კოდექსში. 

  საბჭოს ტრენინგის მოთხოვნების დაზუსტება. 

  საბჭოს შეფასების პროცედურების გაძლიერება, კანონმდებლობის 
მასშტაბით მოთხოვნების შეთანხმება. 

  სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა პასუხისმგებლობების განმარტება OECD-ის 
პრინციპების შესაბამისად.

პარტნიორები

სებ

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი
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3.7. აქციონერთა დაცვის გაძლიერება 
ემიტენტების კორპორაციული მართვის 
კოდექსში მეწარმეთა კანონის არჩევითი 
დებულებების შეტანით
როდესაც მომავალში ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის 
განხილვა მოხდება, შეიძლება მას დაემატოს დებულებების გარკვეული 
რაოდენობა კომპანიების წასახალისებლად, რომ მათ მიიღონ არჩევითი 
დათქმები მეწარმეთა კანონიდან, რომლებიც შეიძლება ემსახურებოდეს 
მინორიტარი აქციონერების დაცვას (იხ. მე-3 თავი: აქციონერთა უფლებები). 
ეს დამატებები შესაძლებელს გახდის კორპორაციული მართვის კოდექსის 
შეთანხმებულ მოქმედებას მეწარმეთა კანონთან და გამარტივდება მისი 
მონიტორინგი. 

3.8. “აქციების ერთობლივად გაყიდვის 
უფლების” (tag along rights) შემოღება 
აქციონერების შემდგომი დაცვის მიზნით 
კონტროლის არაპირდაპირი ცვლილების 
დროს
სამართლებრივი ჩარჩოს ზოგიერთმა ცვლილებამ შეიძლება გააუმჯობესოს 
აქციონერთა დაცვა კონტროლის ცვლილების განმავლობაში. არსებული 
კანონმდებლობა, როგორც ჩანს, არ ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებულ „აქციების 
ერთობლივად გაყიდვის უფლებას“, ისე, რომ კონტროლის ირიბი ცვლილებები 
კანონით არ არის დაფარული. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია საკუთრების 
კომპლექსური სტრუქტურების მქონე ზოგიერთ ქვეყანაში, და მნიშვნელოვანი 
გახდება საქართველოში, მისი კორპორაციული მართვის სტრუქტურების 
განვითარების და მომწიფების პარალელურად. გარდა ამისა, არ არსებობს 
მოთხოვნები გეგმების გამჟღავნებასთან და გარიგებების დაფინანსებასთან 
დაკავშირებით როგორც შეთავაზებების განმახორციელებელი საწარმოს, ისე 
სამიზნე კომპანიის აქციონერებისთვის.

3.9. დაკავშირებული მხარის გარიგების 
დამტკიცებასა და გამჟღავნებასთან 
დაკავშირებული გამოცდილების მიმოხილვა
გრძელვადიან პერსპექტივაში, სებ-მა უნდა განიხილოს საბაზრო გამოცდილება 
დაკავშირებული მხარის გარიგების გამჟღავნებისა და დამტკიცების 
მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომ დარწმუნდეს პრაქტიკაში აქციონერების 
კარგად დაცულობაში. ეს შეიძლება მოიცავდეს დაკავშირებული მხარის 
გარიგებების განსაზღვრების მიმოხილვას, შესაბამისი ტრანზაქციების მოცვის 

პარტნიორები

სებ

პრიორიტეტი

გრძელვადიანი 

პარტნიორები

სებ

პრიორიტეტი

გრძელვადიანი 

პარტნიორები

სებ

პრიორიტეტი

საშუალოვადიანი



117დანართი 1. პოლიტიკის განმსაზღვრელი რეკომენდაციების მატრიცა

პარტნიორები

სებ

პრიორიტეტი

გრძელვადიანი 

უზრუნველსაყოფად. გარდა ამისა, აუდიტის ანგარიშები, რომლებიც მზადდება 
კონკრეტული გარიგების სამართლიანობის შესახებ, შეიძლება განხილულ 
იქნეს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ისინი ემსახურებოდეს მინორიტარი 
აქციონერების დაცვას და იმის გარკვევას თუ როგორ შეიძლება მათი 
გაუმჯობესება.

3.10. “მეწარმეთა შესახებ” კანონის 
დებულებების განხილვა, რომლებიც 
ანაზღაურების განსაზღვრის 
პასუხისმგებლობას აქციონერთა კრებას 
ანიჭებს 
საბჭოს გაძლიერების გათვალისწინება სამეთვალყურეო საბჭოსთვის 
ანაზღაურების დადგენის პასუხისმგებლობის დაბრუნებით. „მეწარმეთა 
შესახებ“ ახალი კანონით აღმასრულებელი პირების ანაზღაურების განსაზღვრის 
უფლებამოსილება სამეთვალყურეო საბჭოსგან აქციონერთა კრებას გადაეცა. 
ეს იწვევს შეშფოთებას, რომ შედეგად დირექტორატი ნაკლებად იქნება 
ანგარიშვალდებული სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.
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2დანართი
 

ROSC-ის კვლევის 
დეტალური შედეგები 

კვლევის შესახებ
ROSC-ის ეს კვლევა საქართველოში ჩატარდა 
კარგი კორპორაციული მართვის დანერგვის 
ხარისხის უკეთ შესასწავლად. კვლევის მიზანი 
იყო: (i) კორპორაციული მართვის პრაქტიკის 
დანერგვის დონის განსაზღვრა ქართულ 
კომპანიებში წინა კვლევების შემდეგ, რომლებიც 
2004 და 2008 წლებში განხორციელდა; (ii) 
კორპორაციული მართვის პრაქტიკის შემდგომი 
გაუმჯობესების ძირითადი სფეროების 
განსაზღვრა; და (iii) ქვეყნის ხელისუფლების და 
ბიზნესსაზოგადოების დახმარება კორპორაციული 
მართვის ჩარჩოსთან დაკავშირებით 
პრიორიტეტული რეფორმების სფეროების 
იდენტიფიცირებაში.

მსოფლიო ბანკი იმედოვნებს, რომ ეს კვლევა 
შეძლებს ასახოს კორპორაციული მართვის 
არსებული პრაქტიკის რეალური სურათი და 
მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველოში 
კორპორაციული მართვის პოლიტიკის 
შემდგომ გაუმჯობესებაში. გამოკითხვა 
შეიძლება სასარგებლო იყოს საქართველოს 

ხელისუფლებისთვის, კომპანიების მფლობელებისა 
და აქციონერებისთვის, მენეჯერების ზედა 
რგოლისთვის, ინვესტორებისთვის და სხვა 
დაინტერესებული მხარეებისთვის და შეიძლება 
გახდეს ქართულ კომპანიებს შორის კორპორაციული 
მართვის პრაქტიკის თვითშეფასების და ჯვარედინი 
შედარების ინსტრუმენტი. მთავრობას შეუძლია 
ეს ანგარიში გამოიყენოს თავისი საკანონმდებლო 
და მარეგულირებელი ძალისხმევის 
კორექტირებისთვის კვლევის დასკვნების 
საპასუხოდ. დარგობრივმა ასოციაციებმა, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, დონორებმა 
და საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა 
შეიძლება დაინახონ მიმართულებები 
მომავალი საგანმანათლებლო ან პოლიტიკური 
ინიციატივებისთვის.

კვლევა საქართველოში 2021 წელს 
განხორციელდა კორპორაციული მართვის 
რეგულაციებს დაქვემდებარებულ ბიზნესებს 
შორის. კითხვარები დაურიგდა საქართველოში 
მოქმედ 1584 (ყველა) კომერციულ ბანკს, 20 
უმსხვილეს სახელმწიფო საწარმოს და 35 (ყველა)85 
Tემიტენტს. გამოხმაურების კოეფიციენტმა 

 84  ROSC შეფასების დასრულებამდე „ფინკა ბანკმა“ დატოვა ბაზარი ინვესტორის მიერ მისი შესყიდვის გზით. საქართველოში მოქმედი 
კომერციული ბანკების მთლიანი რაოდენობა 2022 წელს 14 -მდე შემცირდა.
 85  ეს ანგარიში მიჰყვება მთავარ ანგარიშს და ეხება ანგარიშვალდებულ საწარმოებს როგორც „ემიტენტებს“ „ფასიანი ქაღალდების 
ბაზრის შესახებ“ კანონის შესაბამისად.
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60 პროცენტს მიაღწია: (i) კითხვარს ყველა 
კომერციულმა ბანკმა; (ii) 13 სახელმწიფო საწარმომ; 
და (iii) 35 ემიტენტიდან 14-მა უპასუხა. ამ დანართში 
წარმოდგენილი შედეგები სწორედ მიღებულ 
პასუხებს ემყარება. კვლევის შედეგები შედარებულ 
იქნა IFC-ის მიერ 2004 და 2008 წლებში კომპანიებსა 
და ბანკებს86 (სადაც მონაცემები შესადარისი იყო) 
შორის ჩატარებული კორპორაციული მართვის 
კვლევების შედეგებთან.

შემდეგი შეზღუდვები გამოიყენება ამ კვლევაში 
წარმოდგენილი ინფორმაციის მიმართ: 

  კვლევის სფერო არ მოიცავდა გამოკითხულ 
ბანკებში, სახელმწიფო საწარმოებსა 
და ანგარიშვალდებულ საწარმოებში /
საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებში 
მითითებული კორპორაციული პრაქტიკის 
გადამოწმებას;

  კვლევა ვერ გავრცელდება „ციფრებს მიღმა“. 
მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ კვლევას 
შეუძლია მიიღოს რაოდენობრივი მონაცემები იმ 
რესპონდენტთა რიცხვის შესახებ, რომლებმაც 
დააარსეს სამეთვალყურეო საბჭოები, მას 
არ შეუძლია კომენტარის გაკეთება იმასთან 
დაკავშირებით თუ რამდენად სწორად 
ასრულებენ საბჭოები და მათი წევრები თავიანთ 
როლებსა და პასუხისმგებლობებს.

  ამ ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაცია 
ეფუძნება შევსებულ კითხვარებს, რომლებიც 
მიღებულ იქნა 2021 წლის იანვრიდან მაისამდე 
პერიოდში. ნებისმიერი შემდგომი მოვლენა 
არ ყოფილა გათვალისწინებული კვლევის 
შედეგების ანალიზისას.

  გამოკითხული სუბიექტების ნიმუში დაიყო 
სამ დიდ კატეგორიად: ბანკები, სახელმწიფო 
საწარმოები და ანგარიშვალდებული 
კომპანიები.87 მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში 
ასახავს გამოკითხული ნიმუშის პრაქტიკას ამ 
კატეგორიების მიხედვით, მიზანშეწონილია 
აღვნიშნოთ, რომ ამ კვლევის მიზანი არ იყო 
ამ კატეგორიებში განსხვავებების ხაზგასმა 
და კომენტარის გაკეთება, არამედ მთლიანად 
საქართველოში კორპორაციული მართვის 
პრაქტიკის შესახებ ზუსტი წარმოდგენის შექმნა.

მსოფლიო ბანკი მადლობას უხდის ფინანსთა 
სამინისტროს და საქართველოს ეროვნულ ბანკს 
კვლევის ჩატარებაში თანამშრომლობისა და 
დახმარებისთვის, და ასევე, ყველა რესპონდენტს 
მათი ჩართულობისთვის და კითხვარებზე 
პასუხის გასაცემად დახარჯული დროისთვის. 
რესპონდენტებისგან მიღებული ინფორმაცია 
აუცილებელი იყო კვლევის განსახორციელებლად 
და შედეგად მიღებული დასკვნების 
შესამუშავებლად.

რატომ არის 
კორპორაციული მართვა 
მნიშვნელოვანი?
განვითარებადი საბაზრო ეკონომიკის 
მქონე ქვეყნებისთვის, კორპორაციული 
მართვის გაუმჯობესებას შეუძლია საჯარო 
პოლიტიკის არაერთი მნიშვნელოვანი 
ამოცანის შესრულების ხელშეწყობა. კარგი 
კორპორაციული მართვა ამცირებს განვითარებადი 
ბაზრების დაუცველობას ფინანსური კრიზისების 
მიმართ, აძლიერებს საკუთრების უფლებებს, 
ამცირებს ტრანზაქციის ხარჯებს და კაპიტალის 
ღირებულებას და განაპირობებს კაპიტალის 
ბაზრის განვითარებას. სუსტი კორპორაციული 
მართვა კი ამცირებს ინვესტორების ნდობას 
და ხელს უშლის გარე ინვესტიციებს. ასევე, 
რამდენადაც საპენსიო ფონდები აგრძელებენ 
ინვესტირებას კაპიტალის ბაზრებზე, სანიმუშო 
კორპორაციული მართვა გადამწყვეტია საპენსიო 
დანაზოგების შესანარჩუნებლად. ბოლო რამდენიმე 
წლის განმავლობაში, კორპორაციული მართვის 
მნიშვნელობა ხაზგასმულ იქნა ბევრ აკადემიურ 
კვლევაში. მათ აჩვენეს, რომ კარგი კორპორაციული 
მართვის პრაქტიკამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი 
ფირმების დამატებითი ღირებულების ზრდას, 
აამაღლა პროდუქტიულობა და შეამცირა ქვეყნების 
სისტემური ფინანსური წარუმატებლობის რისკი.

 86  IFC-ის კორპორაციული მართვის კვლევა კომერციული ბანკებისთვის (2008): განხორციელდა 22 ბანკიდან 15-ის გამოკითხვა. IFC-ის 
კორპორაციული მართვის კვლევა კომპანიებისთვის (2008): საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის 150 საწარმოს და 15 ბანკის 
კვლევა განხორციელდა.
 87  კომერციული ბანკები რომლებიც ასევე წარმოადგენენ ემიტენტებს კლასიფიცირებული არიან ბანკებად 
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ინფორმირებულობა 
კორპორაციული 
მართვის შესახებ
კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ 
საქართველოში კორპორაციული მართვის 
შესახებ ცნობადობა თითქმის გაორმაგდა ბოლო 
ჩვიდმეტი წლის განმავლობაში. გამოკითხული 
ემიტენტებისა და სახელმწიფო საწარმოების88 
85 პროცენტმა განაცხადა, რომ მას ესმის 
ტერმინი „კორპორაციული მართვა“. 2008 წელს 
ეს სამოცდაჩვიდმეტი პროცენტი, ხოლო 2004 
წელს მხოლოდ ორმოცდასამი პროცენტი იყო 
(დიაგრამა 7).

ქართული კომპანიებისა და ბანკების რაოდენობა, 
რომლებიც აღიარებენ კორპორაციული მართვის 
მნიშვნელობას, საგრძნობლად გაიზარდა 2004 
წლის შემდეგ. კვლევამ აჩვენა, რომ 2021 წელს 
კომპანიების 89 პროცენტი და ბანკების 100 
პროცენტი კორპორაციულ მართვას მნიშვნელოვნად 
განიხილავდა. ეს მაჩვენებლები 2008 წელს 
კომპანიებისთვის 65 პროცენტს და ბანკებისთვის 
კი 80 პროცენტს შეადგენდა (დიაგრამა 8). 2004 
წელთან შედარებით, როდესაც რესპონდენტთა 
მხოლოდ 13.8 პროცენტმა მიიჩნია კორპორაციული 
მართვა ძალიან მნიშვნელოვნად, ამ კვლევამ 
დაადასტურა, რომ ცნობიერება კორპორაციული 
მართვის მნიშვნელობის შესახებ მნიშვნელოვნად 
ამაღლდა ბოლო 17 წლის განმავლობაში.

 88  ანგარიშში გამოყენებული ტერმინი „კომპანიები“ ეხება კვლევაში მონაწილე სახელმწიფო და ანგარიშვალდებულ საწარმოებს 

 დიაგრამა 8.  კორპორაციული მართვის მნიშვნელობა თქვენს კომპანიაში / ბანკში

კომპანია

2009

2021

65%

88
.9%

2009

2021

80
%

100%

ბანკი

 დიაგრამა 7.  რამდენად ესმით ტერმინის „კორპორაციული მართვა“ მნიშვნელობა კომპანიებში 

მესმის არ მესმის

2004

43.4%

56.6%

2008

77.3%

2021

22.7%

85.2%

14.8%
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რესპონდენტებმა აღნიშნეს კორპორაციული 
მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესების სხვადასხვა 
მიზნები. მათ შორის ყველაზე პრიორიტეტული 
იყო: (i) სტრატეგიული გადაწყვეტილების 
მიღების ეფექტიანობის გაზრდა, (ii) კომპანიაზე 
ზედამხედველობისა და კონტროლის გაუმჯობესება 
და (iii) შიდა კონტროლის ეფექტიანობის ამაღლება. 
კორპორაციული მართვის გასაუმჯობესებლად 
კომპანიებში ძირითადი დაბრკოლებებია (i) 
ინფორმაციის ნაკლებობა ან არარსებობა, (ii) 
კვალიფიციური სპეციალისტების ნაკლებობა და (iii) 
საკანონმდებლო ხარვეზები. მიუხედავად ამისა, 
გამოკითხული კომპანიების მნიშვნელოვანმა 
ნაწილმა (49.1 პროცენტი) კომპანიებში 
კორპორაციულ მართვასთან დაკავშირებით რაიმე 
დაბრკოლება ვერ დაინახა. დიაგრამა 9 აჩვენებს, 
თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კორპორაციული 
მართვის „ნოუ-ჰაუს“ შესახებ ტრენინგი ან 
ინფორმირება კომპანიების დასახმარებლად 
კორპორაციული მართვის რეფორმების 
განხორციელებაში.

გასული სამი წლის განმავლობაში გამოკითხული 
კომპანიების უმეტესობამ მიიღო კონკრეტული 
ზომები კორპორაციული მართვის პრაქტიკის 
გასაუმჯობესებლად. განხორციელებული 
ღონისძიებებიდან ყველაზე პოპულარული იყო: (i) 
დამატებითი დამოუკიდებელი წევრების დანიშვნა 
სამეთვალყურეო საბჭოში; (ii) შიდა დოკუმენტების 
გაუმჯობესება; და (iii) ფინანსური ანგარიშგების 
პრაქტიკის გაუმჯობესება (დიაგრამა 10). სამომავლო 
გეგმებთან დაკავშირებით რესპონდენტებმა 
აღნიშნეს, რომ გეგმავენ კორპორაციული მართვის 
შემდგომ გაუმჯობესებას მომდევნო სამი წლის 
განმავლობაში, შემდეგი პრიორიტეტებით: (i) 
შიდა დოკუმენტების გაუმჯობესება, (ii) ფინანსური 
ანგარიშგების გაუმჯობესება და (iii) ეფექტური 
ანაზღაურების სისტემის დანერგვა სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრებისთვის. აღსანიშნავია, რომ შიდა 
დოკუმენტების და ფინანსური ანგარიშგების 
გაუმჯობესება დასახელდა მთავარ პრიორიტეტად 
გასული სამი წლის და მომდევნო სამი წლის 
განმავლობაში. 

 დიაგრამა 9.  პრიორიტეტული მიზნები კორპორაციული მართვის გასაუმჯობესებლად 

ბანკები კომპანიები

სტრატეგიული გადაწყვეტილების  
მიღების ეფექტიანობის ზრდა

60.0%
85.2%

კომპანიის ზედამხედველობის  
და კონტროლის გაუმჯობესება

60.0%
63.0%

შიდა კონტროლის ეფექტიანობის ზრდა
60.0%

63.0%

აქციონერებს და მმართველობით ორგანოებს  
შორის ურთიერთობების ეფექტიანობის ზრდა

46.7%
37.0%

მმართველობის სხვადასხვა ორგანოებს 
 შორის კონფლიქტის შემცირება

13.3%
11.1%

აქციონერთა უფლებების დაცვა
26.7%

14.8%

მმართველობითი ორგანოების  
ანგარიშვალდებულების ზრდა

60.0%
22.2%

სხვა კორპორაციული კონფლიქტების პრევენცია
20.0%

22.2%

კომპანიის ინფორმაციის დროული  
და ზუსტი გამჟღავნება

53.3%
29.6%

სხვა 
0%

3.7%
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კვლევამ აჩვენა, რომ ქართული კომპანიები 
სულ უფრო მეტად ახორციელებენ 
კორპორაციული მართვის პრაქტიკის 
ფორმალიზებას მნიშვნელოვანი კორპორაციული 
დოკუმენტაციით. შიდა დოკუმენტების მიღება 
შესანიშნავი პირველი ნაბიჯია კორპორაციული 
მართვის რეფორმების საერთო მიმართულების 
განსასაზღვრად. ასეთი დოკუმენტები 
აუცილებელია კომპანიის დონეზე შიდა ჩარჩოს 
ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც არეგულირებს 
კორპორაციული მართვის ელემენტებს, საბჭოს ასეთ 
პრაქტიკას, ინტერესთა კონფლიქტს, ეთიკას და ა.შ. 
კვლევა მიუთითებს, რომ კომპანიების რაოდენობა, 
რომლებიც შეიმუშავებენ თავიანთი საბჭოს 
დებულებას, ინტერესთა კონფლიქტის პოლიტიკას 
და ეთიკის კოდექსებს, 2004 წლიდან საგრძნობლად 
გაიზარდა (დიაგრამა 11). ამ ტენდენციიდან 
ერთადერთი გამონაკლისი არის საბჭოს დებულება, 
რომელთა მაჩვენებელი 65.3 პროცენტიდან (2008) 

55.6 პროცენტამდე (2021) დაეცა, რაც აიხსნება 
„მეწარმეთა შესახებ“ კანონის89 ცვლილებით, 
რომლითაც საბჭო არჩევითად იქცა 100 -ზე ნაკლები 
აქციონერის მქონე კომპანიებისთვის, სებ-ის მიერ 
ლიცენზირებული კომპანიების გარდა. ეს ფაქტები 
ადასტურებს, რომ კომპანიებმა მართლაც აამაღლეს 
თავიანთი ცნობიერება კორპორაციული მართვისა 
და მისი მნიშვნელობის შესახებ, თუმცა კვლევას არ 
შეუსწავლია კომპანიის მიღებული დოკუმენტების 
მასშტაბი ან ხარისხი, რადგან ის სცილდებოდა 
კვლევის ფარგლებს. 

კორპორაციულ მდივანს შეუძლია მნიშვნელოვანი 
როლი ითამაშოს კორპორაციული მართვის 
პრაქტიკის გაუმჯობესებასა და საბჭოს 
საქმიანობის პროფესიონალიზაციაში. 
პრაქტიკაში, კორპორაციული მდივნის თანამდებობა 
საქართველოში ძალიან ცოტა კომპანიაშია 
დანერგილი. 42 კომპანიიდან 19-მა განაცხადა, რომ 

 დიაგრამა 10.  პრიორიტეტული ღონისძიებები კორპორაციული მართვის გასაუმჯობესებლად ჩატარებული   
              გასული 3 წლის განმავლობაში 

ბანკები კომპანიები

სამეთვალყურეო საბჭოში დამატებითი  
დამოუკიდებელი წევრების ჩართვა

100.0%
33.3%

სამეთვალურეო საბჭოს წევრებისთვის  
ანაზღაურების ეფექტური სისტემის დანერგვა

26.7%
11.1%

დირექტორთა საბჭოს წევრებისთვის  
ანაზღაურების ეფექტური სისტემის დანერგვა

33.3%
3.7%

შიდა კონტროლის ორგანოს შექმნა
46.7%

33.3%

შიდა დოკუმენტების გაუმჯობესება
80.0%

63.0%

კორპორაციული მდივნის პოზიციის შექმნა
20.0%

11.1%

ტრენინგი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისთვის  
კორპორაცული მართვის საკითხების შესახებ

33.3%
3.7%

ფინანსური ანგარიშგების გაუმჯობესება
26.7%

55.6%

ცვლილებები არ არის დაგეგმილი  
ყველაფერი დარჩება ისე როგორც იყო

სხვა (გთხოვთ მიუთითეთ ქვევით მოცემულ გრაფაში)
20.0%

11.1%

 89  კანონით “მეწარმეთა შესახებ” მუხლი 55.1

0%
3.7%
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კომპანიები

 დიაგრამა 11.  კორპორაციული დოკუმენტების მიღება

ბანკები

2008

2021

53 .3 %

100%

ეთიკის 
კოდექსი

2008

2021

33
.3

%

100%

ინტერესთა
კონფლიქტის
პოლიტიკა

2008

66 .7 %

საბჭოს 
წესდება

86
.7

%

2021

 დიაგრამა 12.  კორპორაციული მდივნის პოზიცია

კომპანია

2008

2021

20%

2008

2021

26.7%

60%

ბანკი

37
%

ეთიკის 
კოდექსი

2008 13.3%

2021

59.3%

2004 8.6%

საბჭოს 
წესდება

2008

65.3%

2021

55.6%

2004

38.
8%

ინტერესთა
კონფლიქტის
პოლიტიკა

2021

48.1%

2008 11.3%

ჰყავდა კორპორაციული მდივანი, ანუ დაახლოებით 
45 პროცენტმა, მათ შორისაა ცხრა ბანკი, ხუთი 
სახელმწიფო საწარმო და ხუთი ემიტენტი. 2008 
წელს ეს მაჩვენებელი კომპანიებისთვის 20 
პროცენტი ხოლო ბანკებისთვის 26 პროცენტი იყო 
(დიაგრამა 12). გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ 

ანგარიშვალდებული კომპანიებიდან არცერთი 
არ გეგმავდა კორპორაციული მდივნის დანიშვნას 
მომდევნო 3 წლის განმავლობაში. კომპანიების 
მცირე რაოდენობა, რომელსაც კორპორაციული 
მდივანი ჰყავს, მიუთითებს ამ როლის შესახებ 
არასაკმარის ინფორმირებულობაზე. 
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კვლევა მიუთითებს რესპონდენტთა შორის 
კორპორაციული მდივნის მოვალეობების 
თანდათანობით ცვლილებაზე. 2008 წელს 
კორპორაციული მდივნების უმეტესობა 
ორიენტირებული იყო აქციონერთა საერთო 
კრების ორგანიზებაზე (კომპანიების 70 პროცენტი 
და ბანკების 100 პროცენტი). 2021 წელს ასეთი 
მოვალეობები უფრო თანაბრად ნაწილდება 
სხვადასხვა ფუნქციებს შორის: აქციონერთა 

საერთო კრების ორგანიზება, შუამავლობა 
სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორატს შორის 
და შუამავლობა აქციონერებსა და საბჭოს წევრებს 
შორის (დიაგრამა 13). ბანკების შემთხვევაში, 
კორპორაციული მდივნები ასევე ორიენტირებული 
არიან ინვესტორებთან ურთიერთობაზე და 
აქციონერებთან კომუნიკაციაზე. ეს ცვლილება 
აბალანსებს კორპორაციული მდივნების როლს და 
აახლოებს მას კარგ საერთაშორისო პრაქტიკასთან.

 დიაგრამა 13.  კორპორაციული მდივნის მოვალეობები90

 90  ამ კითხვასთან დაკავშირებით შესაძლებელია ერთზე მეტი პასუხი: ჯამი შეიძლება ყოველთვის არ შეადგენდეს 100 %-ს.

ბანკები
აქციონერთა ყოველწლიური  
საერთო კრების ორგანიზება

100.0%
92.3%

ურთიერთობები ინვესტორებთან/ 
კომუნიკაცია აქციონერებთან 46.2%

საზოგადოებასთან ურთიერთობა
15.4%

ურთიერთობა აქციონერებს და  
დირექტორთა საბჭოს შორის

25.0%
61.5%

ურთიერთობა სამეთვალყურეო საბჭოს  
და დირექტორთა საბჭოს შორის

50.0%
84.6%

კორპორაციული კონფლიქტების გადაწყვეტა
25.5%

23.1%

მიჭირს პასუხის გაცემა/ სხვა
0%

15.4%

0.0%

0.0%

კომპანიები

აქციონერთა ყოველწლიური  
საერთო კრების ორგანიზება

70.0%
25.9%

ურთიერთობები ინვესტორებთან / 
კომუნიკაცია აქციონერებთან 11.1%

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

ურთიერთობა აქციონერებს და  
დირექტორთა საბჭოს შორის

33.3%
14.8%

ურთიერთობა სამეთვალყურეო საბჭოს  
და დირექტორთა საბჭოს შორის

26.7%
22.2%

კორპორაციული კონფლიქტების გადაწყვეტა
20.0%

3.7%

მიჭირს პასუხის გაცემა/ სხვა
3.3%

13.3%

0.0%
11.1%

3.7%

2008 2021
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აქციონერთა საერთო 
კრება
აქციონერთა საერთო კრება არის კომპანიის 
მართვის უმაღლესი ორგანო, სადაც განიხილება 
და მტკიცდება წლიური შედეგები და სხვა 
ძირითადი საკითხები. კარგი პრაქტიკაა 
აქციონერთა ფორმალიზებული საერთო კრების 
ჩატარება გამჭვირვალობის, აქციონერებისა და 
დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის 
წასახალისებლად და კარგად ინფორმირებული 
და დოკუმენტირებული გადაწყვეტილებების 
მისაღებად. საქართველოში, ყველა გამოკითხულ 
რესპონდენტთა მხოლოდ 66 პროცენტმა 
დაადასტურა, რომ 2020 წელს (დიაგრამა 
14) ჩაატარა აქციონერთა საერთო კრება. 
ის სუბიექტები, რომლებიც არ ატარებდნენ 
აქციონერთა საერთო კრებას ექვემდებარებოდნენ 
იმ საკანონმდებლო ნორმებს, რომლებიც 
აქციონერს საშუალებას აძლევდა დამოუკიდებელ 
მფლობელობაში ჰქონოდა აქციების 75%-ზე 
მეტი და მიეღო გადაწყვეტილებები საერთო 
კრების მოწვევის გარეშე.91 ეს არ შეესაბამებოდა 
კარგ პრაქტიკას, რადგან ახდენდა მინორიტარი 
აქციონერების დისკრიმინაციას. ამიტომ ეს ნორმა 
გაუქმდა „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის ახალი 
ვერსიით, რომელიც 2022 წლის 1 იანვრიდან 
ამოქმედდება.

კომპანიების მფლობელობა მეტად 
კონცენტრირებულია საქართველოში, თუნდაც 
სხვა განვითარებად ბაზრებთან შედარებით. 
როგორც კვლევამ (დიაგრამა 15) დაადასტურა, 
ბანკების უმსხვილესი პირდაპირი მფლობელი 
კაპიტალის საშუალოდ 90.7 პროცენტს ფლობს; 3 
აქციონერის დონეზე საკუთრების კონცენტრაცია 
92.7 პროცენტს შეადგენს. საკუთრების საშუალო 
კონცენტრაცია ოდნავ დაბალია ემიტენტებისთვის 
- 91.3 პროცენტი 3 აქციონერის დონეზე. ნიმუშში 
წარმოდგენილი ყველა სახელმწიფო საწარმო 
100 პროცენტით სახელმწიფოს საკუთრებაშია. 
მნიშვნელოვანია, რომ უმსხვილესი ემიტენტის, 
„საქართველოს ბანკის“ მფლობელობა 
სიფრთხილით იქნეს წაკითხული. სს „საქართველოს 
ბანკს“ აკონტროლებს Bank of Georgia Group PLC, 
გაერთიანებულ სამეფოში რეგისტრირებული 

სუბიექტი, რომელიც ლონდონის საფონდო ბირჟის 
ლისტინგში შედის. ამ ლისტინგის მეშვეობით 
საქართველოს ბანკს აქვს დისპერსული 
მფლობელობა, რაც გამოიხატება მრავალი 
აქციის ფლობაში საერთაშორისო ინსტიტუციური 
ინვესტორების მიერ. ჯგუფის სუბიექტების აქციები, 
რომლებიც საქართველოს საფონდო ბირჟის 
ლისტინგში შედის თავისუფალ მიმოქცევაშია და 
კაპიტალის დაახლოებით ერთ პროცენტს შეადგენს. 

 91  კანონით “მეწარმეთა შესახებ” 1994, მუხლი 54.1.11

 დიაგრამა 14.  2020 წელს ჩატარებული აქციონერთა  
              საერთო კრება 

ბანკები

86.7%
ანგარიშ-

ვალდებული
კომპანიები

64.3%
სახელმწიფო 
საწარმოები

46.2%
სულ

66.7%

 დიაგრამა 15.  მფლობელობის კონცენტრაცია  
              საზოგადოებრივი დაინტერესების  
              მქონე პირებში

ბანკები

90
.7

%
92

.7
%

სახელმწიფო 
საწარმოები

10
0%

10
0%

ემიტენტები

70
.8

%
91

.3
%

უმსხვილესი აქციონერი

სამი უმსხვილესი აქციონერი
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სამეთვალყურეო საბჭო
ეფექტური და პროფესიონალი სამეთვალყურეო 
საბჭო აუცილებლად მიიჩნევა კარგი 
კორპორაციული მართვისთვის. საქართველოს 
სააქციო საზოგადოებები საბჭოს ორდონიან 
სისტემას იყენებენ, რომელიც მოიცავს 
სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს 
(დირექტორატს).

ამ ანგარიშის მიზნებისთვის ჩატარებული 
კვლევის დასკვნის თანახმად სამეთვალყურეო 
საბჭოს პრაქტიკა კარგად არის განვითარებული 
ქართულ ბანკებში, განვითარების ადრეულ 
სტადიაზეა სახელმწიფო კომპანიებში, ხოლო 
ემიტენტებს შორის შერეული შედეგები იქნა 
მიღებული. 8-ლ ცხრილში წარმოდგენილია 
სამეთვალყურეო საბჭოს პრაქტიკის შეჯამება სდპ 
-ებს შორის, შემდეგი ძირითადი დასკვნებით:

  ყველა გამოკითხულმა ბანკმა და ემიტენტმა 
აღნიშნა სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის 
შესახებ, გამოკითხული ცამეტი სახელმწიფო 
საწარმოდან ხუთმა განაცხადა, რომ არ ჰქონდა 
სამეთვალყურეო საბჭო.

  გამოკითხულ კომპანიებში საშუალო სიდიდის 
საბჭო 5.1 წევრისგან შედგება და მეტნაკლებად 
მსგავსი მაჩვენებელი გვხვდება სხვადასხვა 
ტიპის კომპანიებში: 5.5 წევრი ბანკებისთვის, 
4.7 ემიტენტებისთვის და 5.1 სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის.

  ყველა ბანკმა და ემიტენტმა მიუთითა თავის 
სამეთვალყურეო საბჭოში დამოუკიდებელი 
წევრების არსებობა, მაგრამ რვა სახელმწიფო 
საწარმოდან (სადაც წარმოდგენილია 
სამეთვალყურეო საბჭოები) მხოლოდ 
სამმა აღნიშნა ამის შესახებ. ბანკების 
საბჭოებში სულ მცირე ორი წევრი მაინც არის 
დამოუკიდებელი (საშუალოდ დაახლოებით 
48 პროცენტი დამოუკიდებელია). ემიტენტთა 
საბჭოების წევრთა საშუალოდ 37 პროცენტია 
დამოუკიდებელი. ორმა ემიტენტმა, ერთმა 
ბანკმა და ერთმა სახელმწიფო საწარმომ 
აღნიშნა 100 პროცენტით დამოუკიდებელი 
საბჭოს არსებობა.

  სამეთვალყურეო საბჭოს მქონე თექვსმეტმა 
გამოკითხულმა კომპანიამ (რესპოდენტთა 43 
პროცენტი) მიუთითა, რომ არ ჰყავდა ქალი 
საბჭოს წევრი. ამ კომპანიების 75 პროცენტი 
სახელმწიფო საწარმოს წარმოადგენდა და 64 
პროცენტი ემიტენტი იყო.

  კომპენსაციის დონე მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება რესპონდენტთა სხვადასხვა 
ჯგუფში. ემიტენტების სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრები საშუალოდ ორჯერ უფრო მეტ 
ანაზღაურებას იღებენ ბანკებთან შედარებით 
(309 ათასი ლარი 114 ათას ლართან შედარებით), 
მიუხედავად იმისა, რომ ბანკებისგან 
განსხვავებით გაცილებით ნაკლები სიხშირით 
მართავენ სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომებს 
(წელიწადში საშუალოდ 7.5 სხდომა 33 -თან 
შედარებით). 

მახასიათებლები ბანკები ემიტენტები 
სახელმწიფო 
საწარმოები 

სრული 
ნიმუში

სამეთვალყურეო საბჭოს მქონე 
კომპანიების პროცენტული წილი 

100.0% 100.0% 61.5% 87.8%

სამეთვალყურეო საბჭოს საშუალო სიდიდე, 
სადაც წარმოდგენილია

5.5 4.7 5.1 5.1

ძირითადი აქციონერების 
წარმომადგენლები

2.7 (49.1%) 1.6 (34.0%) 3.3 (64.7%) 2.4 (47.1%)

დამოუკიდებელი წევრები 2.7 (49.1%) 1.5 (31.9%) 1.9 (37.3%) 2.1 (41.2%)

ქალი წევრები 1.3 (23.6%) 0.4 (8.5%) 0.4 (7.8%) 0.8 (15.7%)

უცხოელი წევრები 3.9 (70.9%) 0.9 (19.1%) 0.1 (2.0%) 1.9 (37.3%)

 ცხრილი 8.  სამეთვალყურეო საბჭოები: სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა და შერჩეული  
         მახასიათებლები 
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კომერციული ბანკებისთვის შემუშავებულმა 
კორპორაციული მართვის კოდექსმა 
მნიშვნელოვნად და დადებითად იმოქმედა 
ბანკებში კორპორაციული მართვის პრაქტიკაზე 
2018 წელს მისი მიღების შემდეგ. მიუხედავად 
იმისა, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 
საშუალო რაოდენობა მხოლოდ უმნიშვნელოდ 
გაიზარდა 2008 წლის შემდეგ, სამეთვალყურეო 
საბჭოს სხდომების რაოდენობა სამჯერ გაიზარდა 
წელიწადში 11-დან (2008) 33 -მდე (2021). 
კომპანიებში აღნიშნული ტენდენციის მსგავსად, 
ბანკების სამეთვალყურეო საბჭოების წევრების 
საშუალო ასაკი 40-დან (2008) 48 წლამდე (2021) 
გაიზარდა. ბანკების საბჭოებმა დადებითი დინამიკა 
აჩვენეს მათი საბჭოების დამოუკიდებლობის 
ზრდის თვალსაზრისით, კერძოდ დამოუკიდებელი 
წევრების რაოდენობის ზრდით 1-დან (2008) 
3-მდე (2021). საბჭოს შემადგენლობაში წევრ 

ქალთა წილმა ასევე დადებითი დინამიკა აჩვენა 
მნიშვნელოვანი ზრდით 9 პროცენტიდან (2008) 24 
პროცენტამდე (2021). გაუმჯობესების აღნიშნული 
ფაქტები შეიძლება უშუალოდ მიეწეროს კოდექსის 
მოთხოვნებს საბჭოს შემადგენლობაში ქალი 
და დამოუკიდებელი წევრების არსებობასთან 
დაკავშირებით. 

კორპორაციული მართვის კარგი პრაქტიკა 
მიუთითებს, რომ შედარებით მცირე სიდიდის 
საბჭოები გაცილებით მაღალი ეფექტიანობით 
გამოირჩევიან თუ აღჭურვილი არიან უნარების 
და მხარდაჭერის ნაკრებით, მაგალითად 
კორპორაციული მდივნის სახით. თუმცა, 
საქართველოში, საბჭოები შეიძლება იყოს ძალიან 
მცირე საიმისოდ რომ უზრუნველყოს უნარების და 
გამოცდილების საკმარისი მრავალფეროვნება და 
მათ შეიძლება აკლდეთ ადეკვატური მხარდაჭერა. 

 დიაგრამა 16.  შემადგენლობა და დინამიკა გამოკითხულ ბანკებში

წლის 
განმავლობაში 

სხდომების 
საშუალო 

რაოდენობა

11 33
2008 2021

სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრების 
საშუალო ასაკი

40 48
2008 2021

დამოუკიდებელ 
წევრთა 

რაოდენობა

1 3
2008 2021

ქალთა 
პროცენტული 
წილი საბჭოში

9% 24.3%

2008 2021

საბჭოს წევრთა 
საშუალო 

რაოდენობა

4 5
2008 2021

მახასიათებლები ბანკები ემიტენტები 
სახელმწიფო 
საწარმოები 

სრული 
ნიმუში

წევრთა საშუალო ასაკი (წელი) 48.0 50.4 49.1 49.1

სამეთვალყურეო საბჭოს რამდენი სხდომა 
ჩატარდა 2020 წელს? 

32.5 7.5 11.6 19.5

კომპანიების პროცენტული წილი, სადაც 
კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს 
დამოუკიდებელი თავმჯდომარე ჰყავს. 

26.7% 21.4% N/A 24.1% 
(მხოლოდ 
კომპანიები 
და ბანკები)

სამეთვალყურეო საბჭოს ანაზღაურება 
(ლარი, წლიური)

114,275 309,969 32,906 157,791
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საბჭო სადაც წევრთა ძალზე მცირე რაოდენობაა, 
შეიძლება კომპანიას არ აძლევდეს სათანადო 
უნარებიდან და გამოცდილებიდან სარგებლის 
მიღების საშუალებას. კვლევამ აჩვენა, რომ 
ბოლო 13 წლის განმავლობაში სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრების საშუალო რაოდენობა ქართულ 
კომპანიებს შორის არ შეცვლილა, ხოლო საბჭოს 
წევრ ქალთა პროცენტული წილი სამწუხაროდ 
25 პროცენტიდან (2008) 10 პროცენტამდე (2021) 
შემცირდა. საბჭოს წევრების საშუალო ასაკი ოდნავ 
გაიზარდა 47-დან 50 წლამდე. საბჭოს ჩართულობა 
გაიზარდა სხდომების საშუალო რაოდენობის 
მატებასთან ერთად, წელიწადში 6 სხდომიდან 
(2008) 8 სხდომამდე (2021).

საბჭოს კომიტეტები
კვლევის მონაცემებმა აჩვენა მრავალფეროვანი 
პრაქტიკა სამეთვალყურეო საბჭოს დონეზე 
არსებულ კომიტეტებთან დაკავშირებით 
(დიაგრამა 18). ყველა ბანკი ასრულებს 
კორპორაციული მართვის კოდექსს - კვლევაში 
მონაწილე თხუთმეტივე ბანკს შექმნილი აქვს 
აუდიტისა და რისკის კომიტეტები და სისტემურად 
მნიშვნელოვან ბანკებში წარმოდგენილია 
ანაზღაურებისა და კორპორაციული მართვის 
კომიტეტები. ემიტენტების დაახლოებით 77 
პროცენტს შექმნილი აქვს აუდიტის კომიტეტი, 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონის მოთხოვნაა. 

ამავდროულად, ყველა გამოკითხულ ემიტენტთან 
და სახელმწიფო საწარმოსთან აღინიშნება 
ჩამორჩენა სხვა ტიპის კომიტეტების შექმნასთან 
დაკავშირებით - მხოლოდ ერთმა სახელმწიფო 
საწარმომ მიუთითა, რომ შექმნა სხვა კომიტეტი 
(რისკის კომიტეტი). როგორც აღინიშნა, 
საქართველოში სახელმწიფო საწარმოებსა და 
ემიტენტ კომპანიებში საბჭოს დონეზე კომიტეტების 
შექმნის მიმართულებით კიდევ ბევრი რამ 
საჭიროებს გაუმჯობესებას. 

საქართველოში გასული 13 წლის განმავლობაში 
საბჭოს დონეზე კომიტეტები აქტიურად 
იქმნებოდა. ბანკებმა ჩამოაყალიბეს ყველა საჭირო 
კომიტეტი და სხვა კომპანიები მიჰყვებოდნენ 
მათ მაგალითს, თუმცა დაბალი ტემპით. მე-19 
დიაგრამაზე შეჯამებულია დინამიკა კომპანიების 
სხვადასხვა ჯგუფს შორის, რომლებმაც შექმნეს 
სამი ძირითადი კომიტეტი: აუდიტის, რისკის და 
ანაზღაურების კომიტეტები. ყველა გამოკითხულმა 
ბანკმა მიუთითა, რომ 2021 წელს ჰქონდა აუდიტისა 
და რისკის კომიტეტები. შესაბამისი მაჩვენებლები 
2008 წელს 60 და 7 პროცენტი იყო. ეს პროგრესი 
აიხსნება კომერციული ბანკების კორპორაციული 
მართვის კოდექსის მოთხოვნით, რომლის 
თანახმადაც ყველა ბანკი ვალდებულია ჰქონდეს 
ეს ორი კომიტეტი. შრომის ანაზღაურების კომიტეტი 
საქართველოში ნაკლებად არის გავრცელებული, 
თუმცა, ბანკების 27 პროცენტმა ის შექმნა კოდექსის 
რეკომენდაციის შესაბამისად, რაც მნიშვნელოვანი 
წინსვლაა 2008 წელთან შედარებით, როცა ეს 
მაჩვენებელი მხოლოდ 7 პროცენტს შეადგენდა.

 დიაგრამა 17.  საბჭოს შემადგენლობა და დინამიკა გამოკითხულ ემიტენტებსა და სახელმწიფო საწარმოებში 

საბჭოს წევრთა 
საშუალო 

რაოდენობა

5 5
2008 2021

წლის განმავლობაში 
სხდომების საშუალო 

რაოდენობა

6 8
2008 2021

ქალთა 
პროცენტული 
წილი საბჭოში

25% 10%

2008 2021

სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრების 
საშუალო ასაკი

47 50
2008 2021
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კვლევა ადასტურებს, რომ აუდიტის კომიტეტი 
არის ყველაზე გავრცელებული საბჭოს დონის 
კომიტეტებიდან, რომლის რიცხვი გაორმაგდა 
ბოლო 17 წლის განმავლობაში. ეს შეიძლება 
აიხსნას იმით, რომ აუდიტის კომიტეტის არსებობა 
სავალდებულო გახდა ემიტენტებისთვის 2016 
წლიდან, ხოლო საშუალო და მსხვილი სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის 2020 წლიდან. როგორც 
ასეთი, აუდიტის კომიტეტის არსებობა ახლა 
სავალდებულოა ყველა სდპ-ისთვის კორპორაციული 
მართვის კარგი პრაქტიკის შესაბამისად. 
რესპონდენტთა აუდიტის კომიტეტების ძირითადი 
მახასიათებლები შეჯამებულია მე-9 ცხრილში და 
შეიძლება დახასიათდეს შემდეგნაირად:

  აუდიტის კომიტეტები შედგება საშუალოდ 3 
წევრისგან,

  საშუალოდ, აუდიტის კომიტეტის 1.7 წევრი 
სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი 
წევრია (58 პროცენტი).

  აუდიტის კომიტეტის წევრების უმრავლესობას (90 
პროცენტი, ანუ საშუალოდ 2.7) აქვს საფინანსო 
გამოცდილება,

  აუდიტის კომიტეტის ხუთი წევრიდან მხოლოდ 
ერთი წევრია ქალი (19 პროცენტი),

  ბანკების აუდიტის კომიტეტის წევრების 
ორი მესამედი უცხოელი ექსპერტები არიან 
(58.7 პროცენტი), ემიტენტ კომპანიებში ეს 
მაჩვენებელი 22.6 პროცენტია, სახელმწიფო 
საწარმოების აუდიტის კომიტეტებში კი 
უცხოელი ექსპერტები საერთოდ არ არიან 
წარმოდგენილნი.

 დიაგრამა 18.  საბჭოს კომიტეტების შექმნა (რესპონდენტების % წილი)

ბანკები ემიტენტები სახელმწიფო საწარმოები

აუდიტის
კომიტეტი

10
0%

77
% 8%

რისკის
კომიტეტი

10
0%

0% 8%

ანაზღაურების 
კომიტეტი

27
%

0% 0%

კორპორაციული 
კომიტეტი

20
%

0% 0%
 დიაგრამა 19.  სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტების დინამიკა (რესპონდენტების % წილი) 

2008 2021

60
%

10
0%

აუდიტის 
კომიტეტი

6.
7%

10
0%

რისკების 
კომიტეტი

6.
7%

26
.7

%

ანაზღაურების 
კომიტეტი

ბანკები ემიტენტები და სახელმწიფო 
საწარმოები (SOEs)

8.
7%

0%

ანაზღაურების 
კომიტეტი

0% 3.
7%

რისკების 
კომიტეტი

24
%

44
.4

%

აუდიტის 
კომიტეტი
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მახასიათებლები ბანკები92 ემიტენტები 
სახელმწიფო 
საწარმოები 

მთლიანი 
ნიმუში

კომპანიები სადაც წარმოდგენილია 
აუდიტის კომიტეტები

15 
(100.0%)

10 (69.2%) 1 (7.7%)
26 
(63.4%)

აუდიტის კომიტეტის მქონე კომპანიებისთვის წევრთა საშუალო რაოდენობები წარმოდგენილია 
ქვევით: 

აუდიტის კომიტეტის წევრები 3.1 (100%) 3.1 (100%) 1.0 (100%) 3.0 (100%)

წევრები, რომლებიც არ არიან 
დამოუკიდებელნი

0.8 (26%) 1.0 (32%) 0.0 (0%) 0.9 (29%)

დამოუკიდებელი წევრები 2.3 (74%) 1.2 (38%) 1.0 (100%) 1.7 (58%)

წევრები რომლებიც არ არიან 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები 

0.0 (0%) 0.3 (9%) 0.0 (0%) 0.1 (4%)

წევრი მენეჯერები 0.0 (0%) 0.4 (12%) 0.0 (0%) 0.2 (5%)

წევრი ქალები 0.9 (28%) 0.3 (9%) 0.0 (0%) 0.6 (19%)

უცხოელი წევრები 1.8 (59%) 0.6 (21%) 0.0 (0%) 1.3 (44%)

ფინანსური ცოდნისა და გამოცდილების 
მქონე წევრები 

2.9 (93%) 2.3 (75%) 1.0 (100%) 2.7 (90%)

 ცხრილი 9.  კვლევაში მონაწილე კომპანიების აუდიტის კომიტეტების მახასიათებლები 

 92  ROSC შეფასების დასრულებამდე „ფინკა ბანკმა“ დატოვა ბაზარი ინვესტორის მიერ მისი შესყიდვის გზით. საქართველოში მოქმედი 
კომერციული ბანკების მთლიანი რაოდენობა 2022 წელს 14 -მდე შემცირდა. 

მმართველობითი 
ორგანოების ფუნქციები
კომპანიის მმართველი ორგანოს როლები 
და პასუხისმგებლობები კარგად უნდა იყოს 
განსაზღვრული და დაცული კომპანიის, მისი 
აქციონერებისა და დაინტერესებული მხარეების 
საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. დარგის 
ცოდნის მქონე აღმასრულებელი დირექტორები 
საუკეთესო პოზიციაში იმყოფებიან სტრატეგიების 
შემუშავებისა და განხორციელებისთვის, 
ფოკუსირებით ოპერაციულ და ფინანსურ 
ასპექტებზე. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები კი 
საუკეთესო პოზიციაში იმყოფებიან აღნიშნული 
სტრატეგიების განხილვის, გაკრიტიკების და 
საბოლოო დამტკიცების თვალსაზრისით, თავიანთი 

კომბინირებული უნარების, გამოცდილების და 
ობიექტურობის გამოყენებით. პასუხისმგებლობების 
ეს დანაწილება საქართველოში მხოლოდ იწყება.

სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთი მთავარი 
ამოცანაა კორპორაციული სტრატეგიის 
დამტკიცება და მის განხორციელებაზე 
ზედამხედველობა. კვლევამ დაადასტურა 
(დიაგრამა 20), რომ გამოკითხულთა 
უმრავლესობისთვის მათი სამეთვალყურეო 
საბჭო პასუხისმგებელია კომპანიის სტრატეგიის 
დამტკიცებაზე: ბანკების 86.7 პროცენტის 
და ლისტინგში შემავალი კომპანიების 50 
პროცენტისთვის. აღნიშნულის საპირისპიროდ, 
სახელმწიფო საწარმოების უმრავლესობამ აღნიშნა, 
რომ მათ სტრატეგიას ამტკიცებს მთავრობა, 
როგორც აქციონერი. აღინიშნა, რომ აქციონერთა 
საერთო კრებამ დაამტკიცა კორპორაციული 
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სტრატეგია ანგარიშვალდებული კომპანიების 
ნახევარში, სახელმწიფო საწარმოების 15.4 
პროცენტში და გამოკითხული ბანკების 6.7 
პროცენტში. დირექტორთა საბჭო (დირექტორატი) 
სტრატეგიას საშუალოდ რესპონდენტთა 14.3 
პროცენტში ამტკიცებს.

მთავარი აღმასრულებელი პირების შერჩევა, 
დანიშვნა და გათავისუფლება სამეთვალყურეო 
საბჭოს პასუხისმგებლობა უნდა იყოს. 21-ე 
დიაგრამა უჩვენებს, რომ ყველა ბანკი და 
ანგარიშვალდებული კომპანიების საბჭოების 

უმრავლესობა ირჩევს და ათავისუფლებს 
დირექტორებს (ანგარიშვალდებული კომპანიების 
71.4 პროცენტი). თუმცა, ანგარიშვალდებული 
კომპანიების და სახელმწიფო საწარმოების 
დაახლოებით მეოთხედმა აღნიშნა, რომ 
აქციონერთა საერთო კრება ირჩევს და 
ათავისუფლებს აღმასრულებელ დირექტორებს, 
რაც, სავარაუდოდ, ეწინააღმდეგება კორპორაციული 
მართვის კარგ პრაქტიკას, რადგან ის ძირს უთხრის 
სამეთვალყურეო საბჭოების უფლებამოსილებას და 
მათ მანდატს ანგარიშვალდებულების ძირითადი 
მექანიზმის გარეშე ტოვებს.

 93  ერთზე მეტი პასუხის გაცემა იყო შესაძლებელი ამ კითხვაზე; ჯამური მნიშვნელობა ყოველთვის 100 %-ს არ შეადგენს 
 94  იქვე

 დიაგრამა 20.  კორპორაციული სტრატეგიის დამტკიცებაზე პასუხისმგებელი ორგანოები93
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შიდა აუდიტის დამოუკიდებლობა საქართველოში 
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ბოლო 
წლების განმავლობაში. კვლევის მონაცემები 
ადასტურებს, რომ პრაქტიკაში ბანკები სრულად 
ასრულებენ შიდა აუდიტის მოთხოვნებს, ხოლო 
არასაფინანსო კომპანიები ჩამორჩებიან 
ამ მნიშვნელოვან სფეროში. 2004 წლიდან 
მოყოლებული, შიდა აუდიტის სტრუქტურული 
ერთეულის არმქონე კომპანიების რაოდენობა 
59.2 პროცენტიდან (2004) 26.7 პროცენტამდე 
(2008) და შემდგომ 16.7 პროცენტამდე (2021 
წ.) შემცირდა. 22-ე დიაგრამა აჩვენებს ყველა 
ბანკის შესაბამისობას, ხოლო ემიტენტებისა და 
სახელმწიფო საწარმოებისთვის, რომლებმაც 
შექმნეს შიდა აუდიტის ფუნქცია, აღინიშნება 
ჩამორჩენა 78 პროცენტი (ემიტენტებისთვის) და 
69 პროცენტი (სახელმწიფო საწარმოებისთვის). 
შიდა აუდიტის ერთეულის დაქვემდებარება და 
ანგარიშგების მკაფიო ხაზების დადგენა საბჭოს 
დონეზე აუდიტის კომიტეტის მიმართ კიდევ 
უფრო დაბალია - 57 პროცენტი ემიტენტებისთვის 
და მხოლოდ 7 პროცენტი სახელმწიფო 
საწარმოებისთვის.

 დიაგრამა 22.  შიდა აუდიტის ფუნქციის შექმნა
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 დიაგრამა 23.  შიდა აუდიტის და შიდა კონტროლის ფუნქციების ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი  
              ორგანოები95
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 95  ერთზე მეტი პასუხის გაცემა იყო შესაძლებელი ამ კითხვაზე; ჯამური მნიშვნელობა ყოველთვის 100 %-ს არ შეადგენს.
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იმისთვის, რომ შიდა აუდიტის ფუნქცია 
ეფექტური იყოს, ის ანგარიშვალდებული უნდა 
იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს და მისი აუდიტის 
კომიტეტის წინაშე. დაქვემდებარების ეს პრაქტიკა 
განვითარდა და გაუმჯობესდა საქართველოში 
ბოლო 17 წლის განმავლობაში - 2004 წელს 
შიდა აუდიტი დანიშნული იყო დირექტორატის 
მიერ კომპანიების 45.2 პროცენტში, 2008 წელს 
ეს მაჩვენებელი შემცირდა დაახლოებით 26.6 
პროცენტამდე და 2021 წელს კი 21.4 პროცენტამდე 
(დიაგრამა 23).

სამეთვალყურეო 
საბჭოს შეფასება და 
ანაზღაურება
საბჭოს შეფასებამ შეიძლება მნიშვნელოვანი 
როლი შეასრულოს საბჭოს მუშაობის 
ეფექტურობისა და ეფექტიანობის ამაღლებაში. 
უფრო მეტიც, ის აჩვენებს, რომ საბჭო თავად 
„ქმნის ამინდს“. ადგილობრივი კანონმდებლობის 
შესაბამისად, სამეთვალყურეო საბჭოებმა 
უნდა დაადგინონ შესაბამისი პროცედურები 
თვითშეფასებისა და გარედან ორგანიზებული 
შეფასებისთვის. სამეთვალყურეო საბჭოს 
შეფასების მოთხოვნები ახალია და მათი 
განხორციელების პრაქტიკა შეზღუდულია. როგორც 
მე-10 ცხრილშია მითითებული, ბანკების 80 
პროცენტი, ემიტენტების მხოლოდ 42 პროცენტი და 
სახელმწიფო საწარმოების 15 პროცენტი ატარებს 
საბჭოს შეფასებას.

ბანკები96
სახელმწიფო 
საწარმოები 

ემიტენტები სულ
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წლიური 6 1 4 11

ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ 1 1

წელიწადში ორჯერ 1 1

მუდმივად 1 1

შეფასება ფასილიტატორთან: 4 1 0 5
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(ყოველწლიური)

1 1

ყოველწლიური თვითშეფასება / ფასილიტატორის 
მიერ შეფასება ყოველ 3 წელიწადში

3 3

შეფასება ფასილიტატორთან (ყოველწლიური) 1 1

სხვა 1 1 2

სულ 15 13 14 42

 ცხრილი 10.  საბჭოს შეფასების პრაქტიკა (კომპანიების რაოდენობა კვლევაში)

 96  ROSC შეფასების დასრულებამდე „ფინკა ბანკმა“ დატოვა ბაზარი ინვესტორის მიერ მისი შესყიდვის გზით. საქართველოში მოქმედი 
კომერციული ბანკების მთლიანი რაოდენობა 2022 წელს 14 -მდე შემცირდა.
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სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 
ანაზღაურებისადმი მიდგომა მნიშვნელოვნად 
შეიცვალა ბოლო 13 წლის განმავლობაში 
(დიაგრამა 24). მიუხედავად იმისა, რომ ბანკების 
მეოთხედი ანაზღაურებას არ უხდიდა თავისი 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს 2008 წელს, 
ამჟამად, ყველა ბანკი ანაზღაურებს მათ 
შრომას. ბანკების უმრავლესობა (86.7 პროცენტი) 
უზრუნველყოფს ფიქსირებულ თვიურ ანაზღაურებას, 
ხოლო ზოგიერთი ბანკი (6.7 პროცენტი) წევრთა 

ანაზღაურებას საბჭოს სხდომებზე დასწრებასთან 
აკავშირებს. ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
საშუალო ანაზღაურება თვეში დაახლოებით 9522 
ლარია. გამოკითხულ კომპანიებს შორის აღინიშნა 
პროგრესი ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, 
კერძოდ კომპანიების რაოდენობა რომელიც 
არ უხდიდა ანაზღაურებას სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრებს 34 პროცენტიდან (2008 წ.) 22.7 
პროცენტამდე შემცირდა (2021 წ.). ამ შედეგზე 
ნაწილობრივ გავლენა იქონია სახელმწიფო 

 დიაგრამა 24.  სამეთვალყურეო საბჭოს ანაზღაურების დინამიკა 2008 – 2021
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საწარმოების უფრო დიდმა რაოდენობამ, 
რომელიც ჩართულ იქნა 2021 წლის კვლევაში, 
სადაც საბჭოებში დომინირებდნენ სახელმწიფო 
უწყებების წარმომადგენლები რომლებიც 
არ იღებდნენ ანაზღაურებას. გამოკითხული 
კომპანიების ნახევარი საბჭოს წევრებს უხდის 
ყოველთვიურ ანაზღაურებას. ანგარიშვალდებული 
კომპანიისთვის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
საშუალო თვიური ანაზღაურება გაიზარდა 7,600 
ლარიდან (2008) 25,830 ლარამდე (2021 წ.).

გამჭვირვალობა 
და ინფორმაციის 
გამჟღავნება
საქართველომ მნიშვნელოვანი პროგრესი 
განიცადა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 
ინფორმაციის გამჟღავნების ხარისხისა და 
დროულობის ამაღლების კუთხით. ეს შეიძლება 
განპირობებული იყოს „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ“ კანონის 
მიღებით, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის 
საერთაშორისო სტანდარტების სრულად მიღებით 
და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების 
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
და ეროვნული ბანკის მხრიდან მონიტორინგის 
მზარდი როლით. ბოლო რამდენიმე წლის 
განმავლობაში ქართული კომპანიების მიერ 
ფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნება თანდათან 
უმჯობესდება. თუმცა, არაფინანსური ინფორმაციის 
გამჟღავნებას ისეთივე ყურადღება არ მიექცა 
როგორც ფინანსურ ანგარიშგებას და სრული 
დანერგვა უნდა იყოს რეფორმის დღის წესრიგის 
შემდეგი პუნქტი.

წლიური ანგარიშების გამოქვეყნებამ პოზიტიური 
დინამიკა აჩვენა ბოლო 13 წლის განმავლობაში, 
რაც დადასტურებულია კვლევით. 2008 წელს 
კომპანიების მხოლოდ მესამედმა (30.7 პროცენტი) 
გამოაქვეყნა წლიური ანგარიშები. 2020 წელს 

ყველა ბანკმა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში, 
ისევე როგორც ემიტენტების უმრავლესობამ (92.9 
პროცენტი) და სახელმწიფო საწარმოებმა (84.6 
პროცენტი), როგორც ნაჩვენებია 25-ე დიაგრამაზე. 
კვლევაში მონაწილე ყველა კომპანიას 
მოეთხოვება მმართველობის ანგარიშგების 
მომზადება, თუმცა ბანკების მხოლოდ 86.7 
პროცენტმა, ანგარიშვალდებული კომპანიების 
78.6 პროცენტმა და სახელმწიფო საწარმოების 
92.3 პროცენტმა დაურთო თავისი მმართველობის 
ანგარიშგება SARAS-ისთვის წარდგენილ ფინანსურ 
ანგარიშგებებს, “ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ” კანონის 
შესაბამისად. შესაძლებელია არაფინანსური 
ანგარიშგების დონის შემდგომი ამაღლება. 

 დიაგრამა 25.  კომპანიები რომლებმაც  
              გამოაქვეყნეს წლიური და   
              მმართველობის ანგარიშგებები 2020  
              წელს

ბანკები

10
0%

86
.7

%

სახელმწიფო 
საწარმოები 

84
.6

%
92

.3
%

სულ

92
.9

%
85

.7
%

გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში 2020 წელს

გამოაქვეყნა მმართველობის ანგარიშგება 2020 
წელს

კომპანიები

92
.9

%
78

.6
%
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 დიაგრამა 27.  საჯარო ვალის ან ფასიანი  
              ქაღალდების ემიტენტების  
              რაოდენობა*

ვალი

7
აქციები

3
არცერთი

15
ორივე

4

* სულ 29 კომპანია. მათში არ შედის სახელმწიფო 
საწარმოები, მხოლოდ ბანკები და სხვა კომპანიები 

 დიაგრამა 28.  კომპანიების რაოდენობა  
              რომელმაც გამოუშვა ახალი აქციები  
              გასული 5 წლის განმავლობაში 

12

30

განახორციელა 
აქციების ემისია

არ განუხორციელებია 
აქციების ემისია

 დიაგრამა 26.  განაწილება ეკონომიკის სექტორების მიხედვით (კომპანიების რაოდენობის შესაბამისად)*

ფინანსები 
(საბანკო 

საქმიანობის 
ჩათვლით)

18
სხვა

11
ენერგეტიკა

6
მშენებლობა

3

საბითუმო/ 
საცალო 
ვაჭრობა

2

ჯანდაცვა

1
სოფლის 

მეურნეობა/ 
სურსათის 

გადამუშავება

1
მრეწველობა

1

* სულ 42 კომპანია. თუმცა: შპს „საქართველოს მელიორაცია“ შედის ორ ჯგუფში: „სოფლის მეურნეობა/სურსათის 
გადამუშავება“ და „სხვა“ (ირიგაციის და დრენაჟის მომსახურება) როგორც თავისი საქმიანობის ორ ძირითად 
სექტორში 

ზოგადი ინფორმაცია კვლევის რესპონდენტების 
შესახებ
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 დიაგრამა 30.  კომპანიების რაოდენობა უმსხვილესი აქციონერის მიხედვით*

სახელმწიფო 13

სამეთვალყურეო საბჭოს ამჟამინდელი წევრი 7

ქართველი იურიდიული პირი 7

უცხოელი ინვესტორი ფიზიკური პირი 2

კომპანიის თანამშრომელი 2

უცხოური იურიდიული პირი 13

ქართველი ინვესტორი ფიზიკური პირი 8

* სულ 42 კომპანია. თუმცა კომპანიებმა: ა) სს საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია, ტერაბანკი, სს 
„კაუკაზუს ენერჯი ენდ ინფრასთრაქჩა“, „სარაჯიშვილი“, „ტრანსმისია“, „ნიკორა ტრეიდი“, „ნიკორა“ მიუთითეს ორი 
უმსხვილესი აქციონერის შესახებ; ბ) „ლისი ლეიკ დეველოპმენტმა“ აირჩია ოთხი უმსხვილესი აქციონერი 

დირექტორთა საბჭოს ამჟამინდელი წევრი 0%

 დიაგრამა 29.  მფლობელობა კატეგორიების მიხედვით (კომპანიების რაოდენობის შესაბამისად)*

უცხოელი ინვესტორები და უმსხვილესი
აქციონერი და სამი უმსხვილესი აქციონერი

სახელმწიფო ორგანოები და უმსხვილესი
აქციონერი და სამი უმსხვილესი აქციონერი

* სულ 41 კომპანია, რამდენადაც ერთმა კომპანიამ არ მიუთითა ინვესტორი/ აქციონერი 

უმსხვილესი აქციონერი და სამი უმსხვილესი აქციონერი

18

13

10
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