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Abstract 

Development of corporate governance reforms hasbegun in early 1990s. Companies 
operating through transparent and sound standards of corporate governance considered be 
able to systematically develop an effective governance (including supervision, internal 
control, separation of powers), enhance accountability, appoint non-executive directors, deal 
with the economic and legal relations withthestakeholders, reduce risks associated with the 
investments, increase the engagement of shareholders and stakeholders,that in the long run, 
will have a positive impact on competitiveness and financial conditionof the company. 

The United Kingdom has made a significant contribution to the modern understanding of 
corporate governance. A consistent effort in this direction began by the Cadberry Report in 1992, 
also known as the internal organizational policy document and the forerunner of the corporate 
governance codes and guidlines. It has defined the corporate governance as an organized system 
through which the company is managed and controlled. Furtheremore, the report introduced an 
innovative principle of "comply or explain” and let the market decide whether certain standarts 
were appropriate for the individual companies. 

Following to the footsteps of the Cadbery Report, the Greenbury Report (introduced new 
remuneration model for directors), the Humpel Report(concentrated ontheinterests of employees, 
customers and creditors), and the UK Combined Corporate Governance Code (revised the 
composition, remuneration and accountability of the board), the TurbullReport (focused on the 
internal financial and operational controls and risks management), the Higgs Report (set new rules 
for the composition and duties of non-executive directors), the Smith Report (reiterated the 
impoartance of the audit committee), the Walker Report (enhanced the engagement of the 
institutional investor), the Hampton-Alexander Report (concentrated on improving the quality of 
accountability and geneder balance in the boards), the Parker Report (recommended improving 
ethnocultural diversity in the board), and others were adopted. 

The German government and expert groups from Berlin and Frankfurt have greatly 
contributed to the development of corporate governance in Germany. Unlike the UK's one-tier 
system of governance (board of directors), they have enhanced their two-tier model (board of 
directors and supervisory board) and focused on establishing a secure financial environment that 
encourages the shareholders to actively engage in the company’s long-term projects. The 
framework of the German Corporate Governance Code coversthe matters of shareholders’ right 
and general meetings, the rights and duties of the supervisory board and the board of directors, 
and transparency and accountability. The German model has successfully retained the British 
model of "comply or explain". 

The impact of international financial organizations such as the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD), the International Finance Corporation (IFC), and in 
particular, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) has been 
instrumental in improving corporate governanceprinciples. They have been acknowledged 
internationally and taken into consideration, while developing legislative, international and 
regulatory frameworks and recommendations for the stock exchanges, investors, corporations and 
other stakeholders intheG20/OECD countries. 

Furtheremore, the Basel Committee on Banking Supervision has introducedguidlines for 
commercial banks in recent years, by addressing the governance challenges identified after the 
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global financialcrisis, and published the Corporate Governance Principles for Banksin 2015. 
Therefore, the dissertation discusses the recommendations of the international organizations 

and practicalexamples of the developed countries that wouldmodernize the existing legal 
framework and economic policy in Georgia. 

The first chapter of the dissertation addresses the fundamental principles of corporate 
governance. It analyzes the modern concept of corporate governance (essence, importance, 
development in the world, basic principles of corporate governance), forms of governance and 
duties of shareholders, supervisory board and board of directors. 

The second chapter of the dissertation concentrates on the development of modern 
corporate governance and international practice. In particular, corporate governance codes of the 
United Kingdom and Germany and international corporate governance guidelines (OECD 
Principles, Basel Committee on Corporate Governance Principles for Banks, International 
Corporate Governance Network Principles) are observed. 

The third chapter of the dissertation is focuses on the development of corporate governance 
in Georgia. Namely, Corporate Governance Codes for Commercial Banks and Corporate 
Governance Code for Issuers of Public Securities were critically examined. The main focus is 
addressed on the accountability and information transparency, the functions and responsibilities 
of the supervisory board and its committees, and the compliance to the corporate governance 
codes (in particular examples of JSC TBC Bank and JSC Bank of Georgia). 

The conclusiondeterminesthe best practices of international corporate governance as a 
positive effect in the macroeconomic context and provides specific recommendations for they 
sound implementation in Georgia. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი  
დახასიათება 

თემის აქტუალურობა 

კორპორაციული მართვის სრულყოფის საკითხმა განსაკუთრებული მნიშვნე-

ლობა 21-ე საუკუნის დასაწყისში შეიძინა, როცა განვითარებულ ქვეყნებში დაიწყო 

გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, რამაც, თავის მხრივ, გამოიწვია ბაზრის 

უმსხვილესი მოთამაშეების ფინანსური კოლაფსი. შესაბამისად, კორპორაციული 

მართვის რეგულირების საკითხი საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში 

პრიორიტეტული გახდა. 

თუმცა, მანამდე, გასული საუკუნის 90-ან წლებში დაიწყო და შემდეგ 

ინტენსიურად გაგრძელდა კორპორაციული მართვის სრულყოფაზე მუშაობა. 

შედეგად შეიქმნა ე.წ. კორპორაციული მართვის მრავალი კოდექსი, რომლებიც 

შეიცავენ ზოგადი ხასიათის მეთოდურ რეკომენდაციებს. ჩამოყალიბდა ინოვა-

ციური მიდგომა - „შეასრულე ან განმარტე და წარმოადგინე ალტერნატივა“. კორ-

პორაციული მართვის გაუმჯობესებაში მოცემულმა სიახლემ უაღრესად მნიშვნე-

ლოვანი როლი შეასრულა მსოფლიოს მრავალ სახელმწიფოებრივ ეკონომიკურ 

სისტემაში.  

მართვის ჯანსაღი და გამჭვირვალე სტანდარტებით აღჭურვილ კომპანიებს, 

ამცირებენ რა კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებულ რისკებს, საგრძნობლად 

სწრაფი და იაფი წვდომა აქვთ საინვესტიციო ოპერაციებთან, რაც გრძელვადიან 

პერსპექტივაში დადებით გავლენას ახდენს მათივე ფინანსური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებაზე.    

კორპორაციული მართვის თანამედროვე მოდელი თავისი არსით ხელს 

უწყობს ორგანიზაციის ეფექტურ საქმიანობას, აქციონერთა და პოტენციურ ინვეს-

ტორთა ნდობის ესკალაციას, დამატებითი კაპიტალის მოზიდვასა და გრძელ-

ვადიანი პოლიტიკის დანერგვას.  

მოცემული ვითარების სისტემატიზაცია, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს 

ორგანიზაციის სამოქმედო გარემოს გაფართოებასა და ფინანსური დოვლათის 

რეგენირების პროცესზე, რაც, რასაკვირველია, ასევე დადებითად აისახება ქვეყნის 

სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, კორპორაციული მართვის ეფექტური სტან-
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დარტების დაწესება განსაკუთრებულ აქტუალურობას იძენს ისეთ რეგიონებში, 

რომლებიც გამოირჩევიან მწირე სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის 

მაჩვენებლებით. შესაბამისად, საქართველოს მაგალითზე, არათუ მნიშვნელოვანი, 

არამედ აუცილებელია შემუშავდეს ჯანსაღი და მდგრადი განვითარების საინ-

ვესტიციო პოლიტიკა კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავშირებით. ამასთან, ამ პრო-

ცესში არსებითი მნიშვნელობის მატარებელია ფასიანი ქაღალდების გამართული 

ბაზრის რეგულირების უზრუნველყოფა და მისი მიმზიდველი ფუნქციონირება.  

დღეის მდგომარეობით, კორპორაციული მართვის ძირითადი პრინციპები და 

მიდგომები საქართველოს კანონმდებლობის მრავალ ნორმატიულ აქტშია 

მოცემული, რის გამოც მათი გამოყენების ეფექტურობა შედარებით დაბალია. 

იმისათვის, რომ ქვეყანა გახდეს საინტერესო უცხოური კაპიტალის მოსაზიდად, 

ლოკალური ინვესტიციები გადანაწილდეს უფრო მომგებიანად, მოხდეს მნიშვ-

ნელოვანი ფინანსური რესურსების აკუმულირება და დაიხვეწოს კორპორაციული 

მართვის პოლიტიკა, აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელდეს 

ქმედითი რეფორმები ფინანსური ბაზრის გასავითარებლად.  

ამ მიმართებით, მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკის განხილვა აუცილებელი 

კომპონენტია მოცემული თემის კვლევისას. იმისათვის, რომ შევძლოთ ინფორ-

მაციის სისტემატიზაცია და აქტუალური საკითხების გადაჭრის გზების წარმოჩენა, 

საჭიროა შესწავლილ იქნეს განვითარებული სამყაროს, კერძოდ, ბრიტანული და 

კონტინენტურ-ევროპული რეფორმების გამოწვევები და შედეგები, როგორც 

ეკონომიკურ-პოლიტიკურ, ისე საკორპორაციო სამართლებრივ ჭრილში.  

აღნიშნული განაპირობებს საკვლევი თემის აქტუალურობას. 

საკვლევი  პრობლემა 

გაერთიანებული სამეფოსა და გერმანიის კორპორაციული მართვის კოდექ-

სების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების (ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

და განვითარების ორგანიზაციის, საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტე-

ტისა და საერთაშორისო კორპორაციული მართვის ქსელის) სახელმძღვანელო 

პრინციპებისა და რეკომენდაციების შესწავლა, საქართველოს კორპორაციული 

მართვის მოქმედ კოდექსებთან მათი შედარება და მოწინავე გამოცდილების 

დანერგვის მიზნით, პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები 
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ნაშრომის მიზანია კორპორაციული მართვის ფუნქციონირების მოწინავე 

საერთაშორისო გამოცდილების თავისებურებების, ფორმირებისა და მოდელების 

შესწავლა, შიდა და გარე კორპორაციული მართვის ინტერესების ურთიერთშე-

ჯერების დადგენა, კორპორაციული მართვის ეფექტურობისა და მისი დანერგვის 

აუცილებლობის წარმოდგენა, აგრეთვე, უცხოური და ქართული კაპიტალის 

მოზიდვის სტიმულირების კონტექსტში, საინვესტიციო გარემოსათვის საჭირო 

რეკომენდაციების შემუშავება. 

დასახული მიზნის მისაღწევად, შესრულდა შემდეგი ამოცანები: 

1. კრიტიკულად შეფასდა გაერთიანებული სამეფოსა და გერმანიის კორპო-

რაციული მართვის პრინციპები, ზოგადი მოდელები და განვითარების თანამედ-

როვე ტენდენციები;  

2. გაანალიზდა გაერთიანებულ სამეფოსა და გერმანიის კორპორაციული 

მართვის სისტემაში ჩატარებული რეფორმები და მათი შედეგები; 

3. შესწავლილი იქნა მოწინავე უცხოური პრაქტიკა მმართველობით ორგა-

ნოებს შორის უფლებამოსილებისა (ძირითადად, დელეგირება, ანგარიშვალდებუ-

ლება და გამჭვირვალობა) და დაკომპლექტების ნიშნით, ასევე ორგანიზაციის 

მართვის მარეგულირებელი შიდა და გარე დოკუმენტები; 

4. შესწავლილი იქნა საერთაშორისო პრაქტიკა სამეთვალყურეო საბჭოსა და 

დირექტორატის, ასევე აქციონერთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა ძირითადი 

ფუნქციები და უფლებები კორპორაციულ მართვაში; 

5. შესწავლილი იქნა კორპორაციული მართვის საერთაშორისო სახელმძღვა-

ნელო პრინციპები, სტანდარტები და რეკომენდაციები; 

6. მოწინავე უცხოური გამოცდილების გათვალისწინებით, კრიტიკულად 

შეფასდა საქართველოს კორპორაციული მართვის არსებული კოდექსები, ასევე 

სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების მოქმედი პრაქტიკა, რომელთა 

საფუძველზე შემუშავდა დასკვნები და მომზადდა საერთაშორისო მასშტაბით 

აღიარებულ პრინციპებთან და სტანდარტებთან დაახლოების რეკომენდაციები. 

კვლევის საგანი/ობიექტი 

კვლევის საგანია/ობიექტია კორპორაციული მართვის მოწინავე საერთაშო-

რისო გამოცდილება და მისი იმპლემენტაციის შესაძლებლობების გზების დადგენა 

საქართველოს კორპორაციული მართვის სისტემაში. 



8 

კვლევის მეთოდები და მეთოდოლოგია 

კვლევის ლოგიკურ-თეორიული და ანალიზის მეთოდების გამოყენებით 

შეფასებულია კორპორაციული მართვის განვითარების თანამედროვე ტენდენ-

ციები (27-35), კორპორაციული მართვის ზოგადი მოდელი და ძირითადი პრინ-

ციპები (35-40), ჯანსაღი და ეფექტურად გრძელვადიანი მმართველობის პრაქტი-

კაში აქციონერთა (განსაკუთრებით მინორიტართა) ინტერესების დაცვისა და 

უფლებების საკითხები (40-43), ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარების განმ-

საზღვრელი და ზედამხედველი ორგანოს - სამეთვალყურეო საბჭოსა და აღმასრუ-

ლებელი ორგანოს - დირექტორატის ფუნქციები, მათ შორის ურთიერთობები და 

ეკონომიკური ინტერესები, ორგანიზაციის საქმიანობაში აქციონერებისა და 

ინვესტორების აქტიურად ჩართვისა და დამატებითი კაპიტალის მოზიდვის 

შესაძლებლობები. (43-54) 

ისტორიული და ემპირიული მეთოდების გამოყენებით შესწავლილია ბოლო 

ათწლეულებში გაერთიანებულ სამეფოსა და გერმანიაში გატარებული კორპო-

რაციული მართვის რეფორმები, მიღებული საკანონმდებლო რეგულაციები და 

მათი შედეგები. (შესაბამისად, 55-68; 81-88)  

შედარებითი მეთოდის გამოყენებით მოცემულია კორპორაციული მმართ-

ველობის ერთ და ორსაფეხურიანი მოდელების განსხვავებები. (89-98) 

კომპარატივისტიკული მეთოდი განხილულია საერთაშორისო ორგანიზა-

ციების (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, საბანკო 

ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტი, საერთაშორისო კორპორაციული მართ-

ვის ქსელი) სახელმძღვანელო პრინციპები და რეკომენდაციები (98-118). ამავე 

მეთოდით შესწავლილია კორპორაციული მართვის მარეგულირებელი დოკუმენ-

ტების მოთხოვნები საქართველოში („კომერციული ბანკების კორპორაციული 

მართვის კოდექსი“ და „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისათვის კორპო-

რაციული მართვის კოდექსი“) (119-137) და დადგენილია სისტემური მნიშვნე-

ლობის კომერციული ბანკების (სს „თიბისი ბანკი“ და სს „საქართველოს ბანკი“) 

პრაქტიკის თანხვედრა/შეუსაბამობა კორპორაციული მართვის კოდექსებთან. (140-

148)  

კომპარატივისტიკული, ასევე ინდუქციურ-დედუქციური მეთოდების გამო-

ყენებით, მოცემულია დასკვნები და რეკომენდაციები და მათი დანერგვის შესაძ-
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ლებლობები საქართველოს კორპორაციული მართვის სისტემაში. (149-161)  

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე  

სადისერტაციო ნაშრომში მოცემულია როგორც ზოგადი, ასევე პრაქტიკული 

ხასიათის მეცნიერული სიახლეები და შემოთავაზებულია მათი იმპლემენტაციის 

შესაძლო გზები საქართველოს კორპორაციული მართვის სისტემაში, კერძოდ: 

• გაანალიზებულია გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის 

განვითარების ფუნდამენტური პრინციპები და დეტალურად შესწავლილია ის 

მიდგომები, რომელთა ქართულ რეალობაში დანერგვა მნიშვნელოვნად გააჯან-

საღებს მთლიანად საქართველოს კორპორაციული მართვის სისტემას და აამაღ-

ლებს მის ეფექტურობას; 

• განხილულია გერმანიის კორპორაციული მართვის სისტემა, რომლის 

პრაქტიკაში იმპლემენტაცია არსებითად გააუმჯობესებს საქართველოს კორპორა-

ციული მართვის სისტემაში მმართველი ორგანოების ანგარიშვალდებულებასა და 

საქმიანობის გამჭვირვალობას; 

• წარმოდგენილია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის (ეთგო), საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტისა და 

საერთაშორისო კორპორაციული მართვის ქსელის აღიარებული კორპორაციული 

მართვის პრინციპები, სტანდარტები და რეკომენდაციები, რომელთა საქართვე-

ლოს კორპორაციული მართვის სისტემაში არსებითად გათვალისწინება დააახ-

ლოებს მას კორპორაციული მართვის თანამედროვე გაგებასთან და განვითარების 

პროგრესულ ტენდენციებთან; 

• რეკომენდებულია საქართველოს კორპორაციული მართვის სისტემაში 

(საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018 წლის „კომერციული ბანკების კორპო-

რაციული მართვის კოდექსი“ და 2021 წლის „საჯარო ფასიანი ქაღალდების 

ემიტენტებისთვის კორპორაციული მართვის კოდექსი“) სისტემური და ტექნი-

კური ხასიათის ცვლილებები, რაც, ერთი მხრივ, ქართულ კომპანიებს მისცემს 

შესაძლებლობას გაჯანსაღებული მექანიზმებით მართონ შიდა კორპორაციული 

საკითხები, მეორე მხრივ კი, - უფრო დააახლოებს მათ კორპორაციული მართვის 

საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებულ პრინციპებთან და სტანდარტებთან. 

კვლევის ჩატარების პრინციპები 

სრულად დაცულია კვლევის ფუნდამენტური პრინციპები, კერძოდ, ინფორ-
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მაციის უტყუარობა, მიუკერძოებლობა, საავტორო უფლებები, გამჭვირვალობა და 

სხვ. 

ნაშრომის თეორიული/პრაქტიკული მნიშვნელობა 

ნაშრომის ანალიტიკური და ფაქტობრივი მასალა შეიძლება გამოყენებული 

იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის, როგორც საფინანსო სექტორის ზედამ-

ხედველის, მიერ ქართული კორპორაციული მართვის კოდექსებში სამომავლოდ 

განსახორციელებელი ცვლილებისათვის. 

ნაშრომის ანალიტიკური მასალა, ასევე მისი შედეგები (დასკვნები და რეკო-

მენდაციები), სასარგებლო იქნება საგანმანათლებლო პროცესში ისეთი სასწავლო 

დისციპლინის თემატიკაში გამოსაყენებლად, როგორიცაა კორპორაციული მენეჯ-

მენტი.  

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები 

ნაშრომის თემატიკაზე 2018-2019 წლებში სტუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების 

დეპარტამენტში დაცული იქნა 2 კოლოკვიუმი და ერთი შუალედური ანგარიში, 

ხოლო 2022 წელს ჩატარდა წინასწარი დაცვა. 

ნაშრომის თემატიკაზე ინდივიდუალური ავტორობით გამოქვეყნდა 3 საჟურ-

ნალო სტატია და მოხსენდა ერთ საერთაშორისო კონფერენციას. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა 

ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერული პროგრამით დაბეჭდილ 152 გვერდს და 

შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავისა და რვა ქვეთავი-

საგან, ასევე დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურისაგან.  

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

შედეგები და მათი განსჯა 

თავი 1. კორპორაციული მართვის პრინციპები და განვითარების 

თანამედროვე ტენდენციები 

1.1. კორპორაციული მართვის თანამედროვე კონცეფცია 

1.1.1. კორპორაციული მართვის არსი და მნიშვნელობა 

1.1.2. კორპორაციული მართვის განვითარება მსოფლიოში 

1.1.3. კორპორაციული მართვის ზოგადი მოდელი და ძირითადი

პრინციპები 
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1.2. კორპორაციული მართვის ფორმები, ფუნქცია და მმართველობით               

ორგანოებს შორის უფლებამოსილების გადანაწილება 

1.2.1. აქციონერთა ძირითადი ფუნქცია კორპორაციულ მართვაში 

1.2.2. სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქცია და დამოუკიდებლობა                        

კორპორაციულ მართვაში 

1.2.3. დირექტორატის ფუნქცია კორპორაციულ მართვაში 

თავი 2. თანამედროვე კორპორაციული მართვის განვითარება და 

საერთაშორისო პრაქტიკა 

2.1. კორპორაციული მმართველობა გაერთიანებულ სამეფოში 

2.1.1. კორპორაციული მართვის რეფორმები 

2.1.2. გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის კოდექსის                      

ზოგადი ასპექტები 

2.1.3. გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის კოდექსი 

2.2. კორპორაციული მართვის რეფორმები გერმანიაში 

2.2.1. გერმანიის კორპორაციული მართვის კოდექსის ისტორია 

2.2.2. გერმანიის კორპორაციული მართვის კოდექსის ზოგადი ასპექტები 

2.2.3. გერმანიის კორპორაციული მართვის კოდექსი 

2.3. კორპორაციული მართვის საერთაშორისო სახელმძღვანელოები 

2.3.1. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

როლი კორპორაციულ მართვაში 

2.3.2. საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის კორპორაციული 

მართვის რეკომენდაციები 

2.3.3. საერთაშორისო კორპორაციული მართვის ქსელის განვითარების 

პერსპექტივები 

თავი 3. კორპორაციული მართვის განვითარება საქართველოში 

3.1. ანგარიშვალდებულება და ინფორმაციული გამჭვირვალობა 

საქართველოს კორპორაციული მართვის კოდექსებში 

3.2. სამეთვალყურეო საბჭოსა და კომიტეტების ფუნქცია-მოვალეობები 

3.2.1. სამეთვალყურეო საბჭოსა და კომიტეტების დაკომპლექტება  

3.2.2. დამოუკიდებლობის სტანდარტი სამეთვალყურეო საბჭოში 

3.2.3. კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში 
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განხორციელებული ძირითადი ცვლილებები 

3.3. სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების პრაქტიკის  

შესაბამისობა კორპორაციული მართვის კოდექსთან 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

სადისერტაციო ნაშრომის 
მოკლე შინაარსი 

შესავალში მოცემულია თემის აქტუალურობა, საკვლევი პრობლემა, კვლევის 

მიზანი და ამოცანები, ობიექტი, მეთოდები და მეთოდოლოგია, თეორიულ/პრაქ-

ტიკული მნიშვნელობა, აპრობაცია და პუბლიკაციები. 

ლიტერატურის მიმოხილვაში განხილულია 11 ქართული და 24 

უცხოენოვანი სპეციალური ლიტერატურული წყარო, რომლებშიც შეფასებულია 

თითოეული მათგანის წვლილი კორპორაციული მართვაში. 

თავი 1. „კორპორაციული მართვის პრინციპები და განვითარების თანამედ-

როვე ტენდენციები“ 

აღნიშნულია, რომ კორპორაციული მართვა არის ორგანიზაციული სისტემა, 

რომელიც ავითარებს კომპანიის ეფექტურ მმართველობასა და კონტროლს, ნერ-

გავს ანგარიშვალდებულებისა და გამჭირვალობის პოლიტიკას. ამასთან, სრულყო-

ფილად არეგულირებს დაინტერესებულ მხარეთა  ეკონომიკურ-სამართლებრივ 

ურთიერთობებს.  

გამომდინარე იქიდან, რომ კორპორაციული მართვა თავისი ბუნებით არის 

კონცეფცია, რომელშიც გათვალისწინებულია ორგანიზაციის ინდივიდუალური 

სტრუქტურა და სამოქმედო იურისდიქცია, მას სამეცნიერო ლიტერატურაში არ 

აქვს უნიფიცირებული დეფინიცია. თუმცა, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და 

სახელმწიფოთაშორისი შეთანხმებებით ჩამოყალიბდა კორპორაციული მართვის 

განსაზღვრული ურთიერთობების თანამედროვე სისტემა. 

მოცემულმა საკითხმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა მაშინ, 

როდესაც გასული ათწლეულის დასაწყისში განვითარებულ ქვეყნებში დაიწყო 

გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, რამაც, თავის მხრივ, გამოიწვია ბაზრის 

უმსხვილესი მოთამაშეების ფინანსური კოლაფსი. შესაბამისად, საერთაშორისო 
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თანამეგობრობის დღის წესრიგში, კორპორაციული მართვის რეგულირების 

საკითხმა ერთ-ერთი ცენტრალური ადგილი დაიკავა. 

შედეგად შეიქმნა ე.წ. „კორპორაციული მართვის კოდექსები“, რომლებიც 

შეიცავდნენ ზოგადი ხასიათის მეთოდურ რეკომენდაციებსა და დირექტივებს. 

ამასთან, ხსენებული ინიციატივების ნორმატიული წესით დარეგულირება 

საკმაოდ ეფექტურად გაგრძელდა არაერთ იურისდიქციაში.  

აღსანიშნავია ისიც, რომ ჯანსაღი კორპორაციული მართვის დანერგვის 

აუცილებლობა და მისი მნიშვნელობის ამაღლება, მხოლოდ არაგულისხმიერი 

მმართველობითი ტენდენციით მიღებული ფინანსური დანაკლისის პრევენციის 

შედეგი არ არის. თავის მხრივ, აღნიშნული პროცესების ჩამოყალიბებასა და 

დახვეწაზე გავლენა იქონია ორგანიზაციული მართვის ახალ საფეხურზე აყვანით 

მოსალოდნელმა სარგებელმა.  

გამომდინარე იქიდან, რომ მართვის ჯანსაღი და გამჭვირვალე სტანდარ-

ტებით აღჭურვილი კომპანიები ამცირებენ კაპიტალის მოზიდვასთან დაკავში-

რებულ რისკებს, მათ საგრძნობლად სწრაფი და იაფი წვდომა აქვთ საინვესტიციო 

ოპერაციებთან, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში დადებით გავლენას ახდენს 

კონკურენტულ ურთიერთობებში მათი ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობე-

სებაზე.    

შესაბამისად, კორპორაციული მართვის თანამედროვე მოდელი თავისი 

არსით ხელს უწყობს ორგანიზაციას განახორციელოს ეფექტური საქმიანობა, გაამ-

ყაროს აქციონერთა თუ პოტენციურ ინვესტორთა ნდობა, მოიზიდოს დამატებითი 

კაპიტალი და განახორციელოს გრძელვადიანი პოლიტიკა. აღნიშნული მოდელის 

სისტემატიზაცია, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს ორგანიზაციის სამოქმედო 

არეალის გაფართოებასა და ფინანსური დოვლათის წარმოქმნის დაჩქარებაზე. 

მიჩნეულია, რომ გამართული კორპორაციული მართვა უზრუნველყოფს 

კომერციული ურთიერთობების მონაწილეთა შორის ნდობის ამაღლებას, არეგუ-

ლირებს აქციონერებს შორის ძალაუფლებისა და უფლებამოსილების გადანაწი-

ლების წესებს, ადგენს მართვის მექანიზმებს და განსაზღვრავს ურთიერთობის 

სტანდარტებს ისეთ დაინტერესებულ მხარეებს შორის როგორებიც არიან კომპა-

ნიის თანამშრომლები, კონტრაქტორები, მომხმარებლები, ინვესტორები, და ზოგა-

დად, ფართო საზოგადოება. 
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აღნიშნულია ის გამორჩეული წვლილი, რომელიც დღეს მოქმედი და 

საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებული კორპორაციული მართვის კოდექსების 

ჩამოყალიბებაში შეიტანა გაერთიანებულმა სამეფომ, რომელმაც პირველმა გაატარა 

რეფორმები და კორპორაციული მართვა განმარტა როგორც სისტემა, რომლის 

მეშვეობით მიმდინარეობს კომპანიის მართვა და კონტროლი, ასევე ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ, რომელმაც პირველმა 

შეიმუშავა კორპორაციული მართვის პრინციპები (ინფორმაციის ღიაობა და 

გამჭვირვალობა, სამართლიანობა, ანგარიშვალდებულება და პასუხისმგებლობა) 

და კორპორაციული მართვა განმარტა როგორც კორპორაციების ფუნქციონირებისა 

და კონტროლის ე.წ. შიდა ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობით სისტემატიზებული 

და ერთმანეთისაგან გამიჯნულია მენეჯმენტის, სამეთვალყურეო საბჭოს, აქციონე-

რებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ერთმანეთთან დაკავშირებული 

ურთიერთობები. 

გაანალიზებულია კორპორაციული მართვის ერთსაფეხურიანი (უნიტარუ-

ლი) და ორსაფეხურიანი (დუალისტური) მოდელები. ასევე სამეთვალყურეო 

საბჭოსა და დირექტორატის ფუნქციები კორპორაციულ მართვაში.  

თავი  2. „თანამედროვე კორპორაციული მართვის განვითარება და საერთაშო-

რისო პრაქტიკა“ 

მოცემული თავში ყურადღება ეთმობა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა კორპო-

რაციული მმართველობა გაერთიანებულ სამეფოში, კორპორაციული მართვის 

რეფორმები გერმანიაში, კორპორაციული მართვის საერთაშორისო სახელმძღვა-

ნელოები (“OECD”-ის პრინციპები, ბაზელის კომიტეტის „კორპორაციული მართ-

ვის პრინციპები ბანკებისთვის“ და საერთაშორისო კორპორაციული მართვის 

ქსელის „გლობალური მართვის პრინციპები). 

აღნიშნულია, რომ კორპორაციული მართვის სფეროში არსებითი რეფორმები, 

პირველად, გაერთიანებულ სამეფოში 1990-ანი წლებიდან დაიწყო. შედეგად 

მიიღეს მრავალი ანგარიში, რომლებიც შემდეგ სახელმძღვანელო პრინციპებად 

იქცა მოქმედ კორპორაციათა მართვის სფეროში. მათი მიზანი იყო ინვესტორების 

ნდობის ამაღლება, საფინანსო ბაზრის სტაბილურობის გაუმჯობესება და ანგარიშ-

ვალდებულების გაძლიერება კომპანიების აქციონერებსა და აღმასრულებლებს 

შორის.  
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ამ მიმართულებით პირველ მცდელობად და საფუძვლად მიჩნეულია ქედ-

ბერის ანგარიში, რომელმაც შემოიღო კორპორაციული მართვის მაღალი სტან-

დარტები და დაამკვიდრა პროგრესული სტანდარტი _ „შეასრულე ან განმარტე“, 

რითაც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დაშვებული კომპანიები ვალდებული 

გახადა წლიურ ანგარიშებში მკაფიოდ დაედასტურებინათ, თუ როგორ ასრულებ-

დნენ ანგარიშის მოთხოვნებს, შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი, მათ ნათლად 

უნდა დაესაბუთებინათ ანგარიშთან შეუსაბამობა და მისი გამომწვევი მიზეზები. 

მომდევნო წლებში მრავალი დოკუმენტი დამუშავდა, რომლებმაც უფრო 

გაამდიდრა და სრულყოფილი გახდა ქედბერის ანგარიშის ძირითადი დებულე-

ბები, კერძოდ, გრინბერის ანგარიშმა ყურადღება გაამახვილა აღმასრულებელი 

პირების ანაზღაურებაზე, ასევე, აღმასრულებლებისა და აქციონერების ინტერესთა 

თანხვედრის აუცილებლობაზე; ჰამპელის ანგარიშმა _ თანამშრომლების, მომხმა-

რებლების, კრედიტორებისა და დაინტერესებული პირების ინტერესების დაცვაზე; 

გაერთიანებული მართვის კოდექსმა _ კომპანიის მმართველი აღმასრულებელი 

ორგანოს (დირექტორთა საბჭოს) შემადგენლობაზე, მათ ანაზღაურებაზე, ანგარიშ-

ვალდებულებასა და აუდიტორული პროცედურების დაცვაზე; თორნბულის 

ანგარიშმა _ შიდა ფინანსურ და ოპერატიულ კონტროლსა და რისკების მართვაზე; 

ჰიგსის ანგარიშმა _ არააღმასრულებელი დირექტორების შემადგენლობაზე, მათ 

როლზე, უფლებამოსილებებსა და საქმიანობის ეფექტიანობაზე; უოლკერის 

ანგარიშმა _ საბანკო და საფინანსო სექტორებში წარმოშობილ პრობლემებზე; საზე-

დამხედველო კოდექსმა _ ინსტიტუციური ინვესტორების ჩართულობის გააქტიუ-

რებაზე; კორპორაციული მართვის კოდექსმა _ დირექტორთა საბჭოს როლზე და 

ეფექტიანობაზე, მათ ანგარიშვალდებულებასა და აქციონერებთან ურთიერთო-

ბაზე; ჰემპტონ-ალექსანდერის ანგარიშმა _ მმართველ ორგანოში გენდერული 

ბალანსის გაუმჯობესებაზე; პარკერის ანგარიშმა კი _ მმართველ ორგანოში ეთნო-

კულტურული მრავალფეროვნების გაუმჯობესებაზე. 

ამავე თავში განხილულია კორპორაციული მართვის რეფორმები გერმანიაში, 

კერძოდ, კორპორაციული მართვის კოდექსის წარმოშობის ისტორია (ამ საქმეში 

ფედერაციული მთავრობის, ფრანკფურტის პრინციპების კომისიის, „კრომმეს 

კომისიისა“ და სხვათა აქტიური ჩართულობა) და თავისებურებები (ორსაფე-

ხურიანი სტრუქტურა ანუ სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს 
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კომპეტენციებისა და პასუხისმგებლობების გამიჯვნა, ასევე მათი დაკომპლექ-

ტების მოთხოვნები).  

საყურადღებოა ის გარემოება, რომ კორპორაციული მართვის თეორიაში 

გერმანიამ არსებითი ცვლილება შეიტანა - შემოიღო თანამონაწილეობის მოდელი, 

კერძოდ, სამეთვალყურეო საბჭოში დანერგა აქციონერებისა და თანამშრომლების 

წარმომადგენლობის პრაქტიკა და სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრს დააკისრა 

თანაბარი ვალდებულება იმოქმედოს კომპანიის საერთო ინტერესებიდან გამომ-

დინარე. 

ცალკე საკითხად შეფასებულია კორპორაციული მართვის საერთაშორისო 

სახელმძღვანელოები მათი შექმნიდან დღემდე (ქრონოლოგიურად, ახალი შესწო-

რებების გათვალისწინებით), კერძოდ, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვი-

თარების ორგანიზაციის (OECD) პრინციპები, საბანკო ზედამხედველობის ბაზე-

ლის კომიტეტის (BCBS) პრინციპები და რეკომენდაციები, ასევე საერთაშორისო 

კორპორაციული მართვის ქსელის (ICGN) სახელმძღვანელო პრინციპები.  

თავი 3. „კორპორაციული მართვის განვითარება საქართველოში“ 

საქართველოში კორპორაციული მართვის მნიშვნელობა და მისი საჭიროება 

ჯერჯერობით ინოვაციურ მოვლენას წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ კორ-

პორაციული მართვის ძირითადი პრინციპები ჩამოყალიბებული იყო სხვადასხვა 

ნორმატიულ აქტებში, მათ აკლდათ სისტემური შეფასება, ერთიან დოკუმენტებში 

უნიფიცირება და თანამედროვე საერთაშორისო პრაქტიკის ტენდენციებთან 

მიახლოება.  

2000-ანი წლებიდან, როცა საქართველოში შედარებით უფრო დიდი ყურად-

ღება დაეთმო კაპიტალის ბაზრის სიღრმისეულ განვითარებას, დამატებითი კაპი-

ტალის მოზიდვის შესაძლებლობას და ინვესტორებსა და კომპანიებს შორის 

ნდობის ამაღლებას, საქართველოს ბანკების ასოციაციამ, საერთაშორისო საფი-

ნანსო კორპორაციისა და საქართველოს საფონდო ბირჟის მხარდაჭერით, 2009 

წელს მიიღო „კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისთვის“. 

დოკუმენტი მიზნად ისახავდა კომერციულ ბანკებში მმართველობის კუთ-

ხით არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას, მართვის ეფექტური მექანიზმების 

დანერგვას, ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ამაღლებას, ინტერესთა 

კონფლიქტის საკითხების დარეგულირებას, მმართველობითი ორგანოების ფუნქ-
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ციებისა და კომპეტენციების გამიჯვნას და სხვ.  

ვინაიდან, აღნიშნული კოდექსი წარმოადგენდა მხოლოდ სარეკომენდაციო 

ხასიათის დოკუმენტს, საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკები მას სიმბო-

ლური დეკლარაციის ხელმოწერით შეუერთდნენ. თუმცა, იმავდროულად, გამოთ-

ქვეს მზაობა, რომ ყოველწლიურად მოახდენდნენ „კორპორაციული მართვის 

ანგარიშის“ გამოქვეყნებას, სადაც წარმოადგენდნენ იმ საკითხების შესახებ მონაცე-

მებს, რომელთა გათვალისწინებაც მოხდა კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, 

შეუსაბამობის შემთხვევაში კი, მიუთითებდნენ მის გამომწვევ მიზეზებს. არსები-

თად, ამ დოკუმენტმა საფუძველი დაუდო საქართველოში საერთაშორისო კორპო-

რაციული მართვის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპის _ „დაემორჩილე ან გან-

მარტეს“  (ე.წ. „comply or explain”) შექმნას.  

2018 წელს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, როგორც საფინანსო სექტორის 

სტაბილური ფუნქციონირების ზედამხედველმა ორგანომ, შეიმუშავა „კომერცი-

ული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი“, რითაც, ფაქტობრივად, 

საქართველოს ბანკების ასოციაციის მიერ დაწყებულ ინიციატივას მისცა საკანონ-

მდებლო ლეგიტიმაცია.  

საქართველოში საბანკო და საფინანსო სექტორების ეფექტური ფუნქციო-

ნირებისა და მდგრადი განვითარების მიზნით შექმნილი საქართველოს ეროვ-

ნული ბანკის ეს დოკუმენტი შესასრულებლად სავალდებულო გახდა ქვეყანაში 

ლიცენზირებული ყველა კომერციული ბანკისათვის, რომლებსაც მათი სისტემუ-

რობის, მფლობელობის სტრუქტურის, რისკის პროფილის, საქმიანობის მაშტაბე-

ბისა და სხვა მახასიათებლების გათვალისწინებით, დამატებით დაუწესდათ 

კორპორაციული მართვის განსხვავებული (მათთვის სპეციფიკური) მოთხოვნები. 

2021 წელს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მიიღო კორპორაციული 

მართვის ახალი დოკუმენტი, ამჯერად, მხოლოდ საჯარო ფასიანი ქაღალდების 

ემიტენტებისათვის _ „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისათვის კორპო-

რაციული მართვის კოდექსი“, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს მათი საქმი-

ანობის გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება, მმართველობითი ორგანოების 

(სამეთვალყურეო საბჭო და დირექტორატი) კომპეტენციების სტრუქტურიზება და 

ინვესტორთა ნდობის ამაღლება. 

კრიტიკულად შეფასებულია საქართველოს ბანკების ასოციაციის 2009 წლის 
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„კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისთვის“, ასევე საქართ-

ველოს ეროვნული ბანკის 2018 წლის „კომერციული ბანკების კორპორაციული 

მართვის კოდექსი“ და 2021 წლის „საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტების-

თვის კორპორაციული მართვის კოდექსი“.  

კორპორაციული მართვის სამივე კოდექსში ყურადღება გამახვილებულია 

ანგარიშვალდებულებასა და ინფორმაციულ გამჭვირვალობაზე, სამეთვალყურეო 

საბჭოსა და მისი კომიტეტების ფუნქცია-მოვალეობებსა და მათ დაკომპლექტე-

ბაზე, დამოუკიდებლობის სტანდარტებზე და იმ ცვლილებებზე, რაც განხორ-

ციელდა კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში. 

ცალკე საკითხად დეტალურად განხილულია სისტემური მნიშვნელობის 

კომერციული ბანკების (სს „თიბისი ბანკი და სს „საქართველოს ბანკი“) პრაქტიკის 

შესაბამისობა კორპორაციული მართვის კოდექსების მოთხოვნებთან მიმართებაში. 

გარდა ამისა, სადისერტაციო ნაშრომში საკვლევი საკითხები შეფასებულია 

საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებისა და განვითარებული ქვეყნე-

ბის არსებული პრაქტიკის მიხედვით, რომელთა გათვალისწინება ხელს შეუწყობს 

საქართველოში კორპორაციული მართვის სისტემის სრულყოფას. 

დასკვნა 

კვლევის შედეგების განზოგადებით მიღებულია შემდეგი დასკვნები: 

I. კორპორაციული მართვის გამართული სტანდარტები, რომლებიც გამო-

რიცხავს მმართველ ორგანოებს შორის უფლებამოსილების აღრევასა და ინტე-

რესთა კონფლიქტის არსებობას, დადებით სიგნალს უგზავნის პოტენციურ ინვეს-

ტორებსა და დაინტერესებულ მხარეებს.  

II. კორპორაციული მართვის მოდელები ფუნქციურად იმ მიზნით შეიქმნა, 

რომ გაეჯანსაღებინა კომპანიის ოპერაციული მაჩვენებლები, გაემკაცრებინა და, 

იმავდროულად, ერთიან სტანდარტიზებულ სისტემაში მოექცია სამეთვალყურეო 

საბჭოს ზედამხედველობის ელემენტები და გაეზარდა აქციონერთა ჩართულობის 

მაჩვენებელი კომპანიის მნიშვნელოვან სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში.  

III. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეფექტურმა კორპორაციულმა მმართ-

ველობამ მკაფიოდ განსაზღვრა გადაწყვეტილების მიღებაზე კომპანიის მმართ-

ველობითი ორგანოების უფლებამოსილების წრე, მათი მონიტორინგის ხარისხი 
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და, ზოგადად, კომპანიის ფუნქციონირების ფორმალური პროცესი. საერთაშორისო 

რეკომენდაციებით არსებული ასპექტები, რაც უფრო ნათლად და მკაფიოდ არის 

ჩამოყალიბებული, დაინტერესებული მხარე მით უფრო ეფექტურად და ხარის-

ხიანად შეძლებს კომპანიის საქმიანობის შიდა პროცესებში ჩართვას.  

IV. შესაბამისად, ამ მოცემულობით, ნიშანდობლივია აღინიშნოს, რომ განვი-

თარებულ ქვეყნებში გავრცელებული მოსაზრებების თანახმად, რომლებსაც აქტი-

ურად იზიარებენ საერთაშორისო ფინანსური თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

სამეთვალყურეო საბჭოსა და აღმასრულებელ ორგანოში სასურველია დაინიშნოს 

ისეთი პირი, რომელიც  სათანადო გამოცდილებით, პრინციპულობითა და მიუ-

კერძოებლობით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მუდმივად დაიცავს 

დაინტერესებული პირების ინტერესთა გონივრულ ბალანსს. იქიდან გამომდი-

ნარე, რომ დამოუკიდებელი წევრები ყოველდღიურად არ არიან ჩართული 

კომპანიის საქმიანობაში, მათ შესაძლოა ჰქონდეთ საკუთარი მიმდინარე ბიზნესი 

და შემოსავლის სხვა წყარო. თუმცა, ამ შემთხვევაში, საფრთხე არ უნდა შეექმნას 

მათი მიუკერძოებლობის საკითხს. 

V. მეორე მხრივ, კომპანიაში მხოლოდ დამოუკიდებელი წევრების ინსტი-

ტუტის დანერგვა ცალმხრივად ვერ უზრუნველყოფს ყველა მმართველობითი 

ხარვეზის აღმოფხვრას. რიგ შემთხვევებში, თავად დამოუკიდებელი წევრებიც კი 

შესაძლოა უძლურნი გახდნენ ისეთი კომპლექსური და სისტემური პრობლემების 

მოსაგვარებლად, რომლებსაც  სიღრმისეული კვლევა და ცვლილება სჭირდება. 

VI. აღსანიშნავია ისიც, რომ თანამედროვე მმართველობითი სტრუქტურის 

იმპლემენტაცია, შიდა ფინანსური საქმიანობის გაუმჯობესებასთან ერთად, 

დამატებით ქმნის კომპანიაში ახალი კაპიტალის ან ბიზნესპარტნიორის მოზიდვის 

შესაძლებლობას. კორპორაციის მასშტაბებიდან და ეკონომიკური საჭიროებებიდან 

გამომდინარე, გამართული კორპორაციული მართვის მოდელის დანერგვა მას 

ინვესტორებისათვის უფრო მიმზიდველსა და ფინანასურად მომგებიან საზოგა-

დოებად წარმოაჩენს. სწორედ ამიტომ, ის კომპანიები, რომლებიც ეცდებიან დახარ-

ჯონ გონივრული დრო და რესურსი, როგორც მათი ორგანიზაციული მმართ-

ველობითი მოდელის დასახვეწად, ასევე ანგარიშვალდებულებისა და ინფორმა-

ციის გამჭვირვალობის გასაუმჯობესებლად, მაღალი ალბათობით, იქნებიან ბაზარ-

ზე მეტად კონკურენტულები და ფინანსურად  სტაბილურები. 
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VII. სადისერტაციო ნაშრომში წარმოდგენილი მსჯელობითა და არგუმენტა-

ციით კიდევ ერთხელ დადგინდა, რომ კომპანიაში, განურჩევლად მისი ორგანი-

ზაციული მოწყობისა, ზომისა, სტრუქტურისა თუ საქმიანობის სპეციფიკისა, 

ჯანსაღი კორპორაციული მართვის სისტემის იმპლემენტაციით შესაძლებელია 

რიგი სარგებლის მიღება, კერძოდ: (i) კაპიტალის ბაზრებზე წვდომის გაუმჯო-

ბესება და ფინანსური უკუგების გაზრდა; (ii) აქციონერების თუ პოტენციური 

ინვესტორების ნდობის ამაღლება; (iii) ბიზნესსაქმიანობის სტიმულირება და 

თანამდევი ბიზნესრისკების დროული იდენტიფიცირება/მართვა; iv) კონკურენტ-

უნარიანობის და რეპუტაბელურობის გაზრდა; v) მმართველ ორგანოებს შორის 

ფუნქცია-მოვალეობების მკაფიოდ გამიჯვნა; (vi) გადაწყვეტილების მიღების პრო-

ცესის გაჯანსაღება და სტრუქტურირება; (vii) გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალ-

დებულების  გაზრდა და სხვ. 

VIII. ამასთან, დადგინა, რომ გამართული კორპორაციული მართვის ეფექტური 

და სწორი იმპლემენტაცია, ასევე, დადებითი ეფექტის მომტანია მაკროეკონო-

მიკურ ჭრილშიც, რადგან კორპორაციული ორგანიზაციების მართვის გაჯანსაღება, 

თავის მხრივ, ხელს უწყობს ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრისა და, ზოგადად, კერძო 

სექტორის ეფექტურ ფუნქციონირებასა და მდგრად განვითარებას. 

იმის გათვალისწირებით, რომ ორივე ქართული კორპორაციული მართვის 

კოდექსს ჰყავს თვისებრივად ერთმანეთისაგან განსხვავებული რეგულირების 

სუბიექტი (თავისი ბიზნესსაქმიანობის, სტრუქტურული კომპლექსურობისა თუ 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში მისი წილის შესაბამისად) სადისერტაციო 

ნაშრომში წარმოდგენილია შემდეგი რეკომენდაციები, რომელთა იმპლემენტაცია 

ორივე ქართულ კორპორაციულ მართვის კოდექსს შესაბამისაბაში მოაქცევს 

თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებთან: 

1. გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის კოდექსის მსგავსად, 

სასურველია, ორივე ქართულ კორპორაციული მართვის კოდექსში ჩაიწეროს 

პირდაპირი რეკომენდაცია, რომ სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა განსაზღვროს 

კომპანიის მიზანი, ღირებულებები, სტრატეგია და ორგანიზაციული კულტურა. 

ამასთან, სამეთვალყურეო საბჭოს უნდა მიეცეს რეკომენდაცია პერიოდულად 

აწარმოოს ზედამხედველობა, რომ ეს ოთხი უმთავრესი პრინციპი ყოველთვის 

იყოს ერთმანეთთან შესაბამისობაში. აღნიშნულის შესახებ ჩანაწერი აუცილებლად 
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უნდა გაკეთდეს ყოველწლიური მმართველობის ანგარიშში და, შეუსაბამობის 

შემთხვევაში, წარმოდგენილი იყოს შესაბამისი ახსნა-განმარტება და სამომავლოდ 

მისი გამოსწორების გეგმა; 

2. გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის კოდექსის მსგავსად, 

სასურველია, ორივე ქართულ კორპორაციული მართვის კოდექსში ჩაიწეროს 

პირდაპირი რეკომენდაცია, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების შემადგენლობა 

ყოველწლიურად დამტკიცდეს აქციონერთა საერთო კრებაზე. აღნიშნული ინიცი-

ატივა, ერთი მხრივ, გაზრდის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების პასუხისმგებ-

ლობას აქციონერთა წინაშე და მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგის 

ხარისხს, მეორე მხრივ კი, ისინი თანამდებობაზე დამტკიცების პროცესში ყოველწ-

ლიურად მოახდენენ მათი დამოუკიდებლობის (ასეთი საჭიროების შემთხვევაში) 

და ინტერესთა კონფლიქტის გამორიცხვის შესახებ დეკლარაციის წარმოდგენას; 

3. სასურველია, ორივე ქართულ კორპორაციული მართვის კოდექსში 

ერთგვაროვნად გაიწეროს ანონიმური მხილების ეფექტური სისტემის საკითხი, 

რომლითაც დაინტერესებულ მხარეებს მიეცემათ შესაძლებლობა ორგანიზაციაში 

არსებული გადაცდომების შესახებ ანონიმურად მოახდინონ ინფორმაციის დაფიქ-

სირება. ვინაიდან, საკითხი წარმოადგენს ნოვაციას ქართული საკორპორაციო თუ 

მმართველობის მოდელში და იმის გათვალისწინებით, რომ მიუხედავად 

განსხვავებული რეგულირებადი სუბიექტებისა (ფასიანი ქაღალდების ემიტენტი 

და კომერციული ბანკი), ანონიმური მხილების სისტემა თვისებრივად არის 

ერთიანი სტანდარტი, რაც აუცილებელია ერთგვაროვნად იყოს განვითარებული 

სხვადასხვა ქართულ კორპორაციული მართვის კოდექსებში, მით უმეტეს, 

აღნიშნულზე სამეთვალყურეო საბჭოს ზედამხედველობის ჭრილში. შესაბამისად, 

კომერციული ბანკებისთვის განკუთვნილ დოკუმენტში არსებული ჩანაწერი უნდა 

განახლდეს ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის ჩანაწერით, ხოლო 

ორივე რედაქციას, გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის კოდექსის 

შესაბამისად, დაემატოს სამეთვალყურეო საბჭოს ვალდებულება პერიოდულად 

შეაფასოს აღნიშნული მეთოდით დაფიქსირებულ ფაქტებზე რეაგირების პროცე-

დურის ეფექტურობა და იმპლემენტაცია; 

4. სასურველია, კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში 

გათვალისწინებული იქნას აქციონერების უფლებებისა და მათთან ეფექტური 
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კომუნიკაციის შესაბამისი ჩანაწერები ემიტენტებისთვის განკუთვნილი დოკუმენ-

ტის მსგავსად, სადაც, მართალია ზოგადი პრინციპების დაცვით, თუმცა, აღიარე-

ბულია და გამოკვეთილია აქციონერების ძირითადი უფლებები და ამ კუთხით 

სამეთვალყურეო საბჭოს ვალდებულებები. ერთი მხრივ, შინაარსობრივი თვალ-

საზრისით, აღნიშნული უფრო დააახლოებს ორ მოქმედ ქართულ კოდექსს 

ერთმანეთთან და დანერგავს კორპორაციული მართვის ერთგვაროვან სტანდარტს, 

მეორე მხრივ კი, გაზრდის კომერციული ბანკების ანგარიშვალდებულებას აქცი-

ონერთა საერთო კრების მიმართ, რათა ეს უკანასკნელები უფრო აქტიურად და 

ეფექტურად ჩაერთონ კომპანიის ზედამხედველობის პროცესში. ხსენებულ 

მოსაზრებას, იზიარებს გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის 

კოდექსიც, რომლის თანახმად, იმისთვის, რომ კომპანიამ შეძლოს მის მიერ 

დასახული ვალდებულებების დროული და სათანადო შესრულება, დირექტორთა 

საბჭომ (ერთსაფეხურიანი მმართველობითი სისტემის გათვალისწინებით) უნდა 

უზრუნველყოს აქციონერთა ეფექტური ჩართულობა ორგანიზაციის მმართვე-

ლობის პროცესში; 

5. სასურველია, ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსს დაემატოს 

ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ემიტენტები მოახდენენ სამეთვალყურეო საბჭოსა 

და მისი კომიტეტების გადაწყვეტილებების სათანადოდ დაოქმებას, რაც, 

იმავდროულად, უნდა ასახავდეს მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილების 

სასარგებლოდ და საწინააღმდეგოდ წევრების მიერ გამოხატულ პოზიციებსა და 

არგუმენტებს. კომერციული ბანკების კოდექსში აღნიშნული სტანდარტის გათვა-

ლისწინება ხელს შეუწყობს სამეთვალყურეო საბჭოსა და მისი კომიტეტების განსა-

ხილველი საკითხების ფორმალიზებასა და დოკუმენტირებას, ასევე, საჭიროების 

შემთხვევაში, აქციონერთა საერთო კრებისთვის ინფორმაციული გამჭვირვალო-

ბისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდას. თუმცა, კომერციული ბანკების მსგავ-

სად, ემიტენტებს არ უნდა ჰქონდეთ ვალდებულება ხსენებული ოქმები განსახილ-

ველად წარუდგინონ საქართველოს ეროვნულ ბანკს, ვინაიდან კერძო კომერციულ 

საქმიანობაში იგი გააჩენს არამიზნობრივ და არაპროპორციულ საზედამხედველო 

ფუნქციებს;  

6. გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის კოდექსის თანახმად, 

როდესაც სამეთვალყურეო საბჭოს ან დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაციის 
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დამტკიცების წინააღმდეგია ხმის უფლების მქონე აქციონერთა 20% ან მეტი, 

კომპანია ვალდებულია განსაზღვროს, თუ რა საშუალებების გამოყენებით 

შეეცდება მიიღოს ინფორმაცია ამგვარი აქციონერების წინააღმდეგობის მიზეზების 

შესახებ, მიღებული ინფორმაცია გამოაქვეყოს საჯაროდ და წლიურ ანგარიშში 

აღწეროს, თუ რა გავლენა იქონია აქციონერების ასეთმა გამოხმაურებამ გადაწყ-

ვეტილებებზე და შემდგომ შემოთავაზებულ ნებისმიერ ქმედებაზე ან რეზოლუ-

ციაზე. შესაბამისად, იმისთვის, რომ კომპანიას ჰქონდეს დამატებითი მოტივაცია 

გაიგოს მნიშვნელოვანი წილის (კონკრეტული პროცენტული წილის მითითების 

გარეშე) მფლობელი აქციონერის წინააღმდეგობის მიზეზი, სასურველია, დაახლო-

ებით მსგავსი ჩანაწერი გაჩნდეს ორივე ქართულ კორპორაციული მართვის 

კოდექსში, რაც კომპანიებს საშუალებას მისცემს შეაფასონ აღნიშნულის გავლენა 

ორგანიზაციის საქმიანობაზე და სამომავლოდ იზრუნონ ისეთი საქმიანობის 

განხორციელებაზე, რომელიც, მეტწილად, თანხვედრაში იქნება აქციონერთა 

ინტერესებთან; 

7. სასურველია, კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი 

სრულფასოვნად ახდენდეს დაინტერესებულ მხარეთა უფლებების რეალიზებას. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ორივე ქართული დოკუმენტი ერთგვაროვნად 

განმარტავდეს და განსაზღვრავდეს დაინტერესებულ მხარეთა დაკავშირებულ 

საკითხებს. ამისთვის აუცილებელია, რომ კომერციული ბანკების დოკუმენტში ამ 

მიმართულებით გადმოტანილი იქნას ემიტენტების კოდესის ჩანაწერები, რითაც, 

პრაქტიკული თვალსაზრისით, უფრო გამყარდება კომერციულ ბანკებში დაინტე-

რესებულ მხარეებთან დაკავშირებული რეგულირების საკითხები. დამატებით, 

გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის კოდექსის მსგავსად, სასურ-

ველია, ორივე ქართულმა კორპორაციული მართვის კოდექსმა მოუწოდოს სამეთ-

ვალყურეო საბჭოს უფრო გაზარდოს დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომ-

ლობისა და კოორდინაციის ხარისხი - თანამშრომლების მაგალითზე, როგორიცაა 

(i) დირექტორატის წევრების პერიოდული დანიშვნა თანამშრომლებისგან; (ii) 

თანამშრომლებთან საკონსულტაციო ეფექტური მექანიზმების შექმნა; ან/და (iii) 

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრებით დანიშვნა; 

8. გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის კოდექსის მსგავსად, 

სასურველია, ორივე ქართულ კოდექსს დაემატოს ჩანაწერი სამეთვალყურეო 
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საბჭოს თავმჯდომარის ვალდებულებაზე, რომ მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს 

დამოუკიდებელ წევრებთან გამართოს რეგულარული შეხვედრები იმისთვის, რომ 

ეფექტურად და კოორდინირებულად მოახდინოს დირექტორატის საქმიანობაზე 

ზედამხედეველობა. იმ შემთხვევაში, თუ ორგანიზაციას სამეთვალყურეო საბჭოში 

დანიშნული ჰყავს უფროსი დამოუკიდებელი წევრი, აღნიშნული ფუნქციები, 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ჩართულობის გარეშე, განახორციელოს 

უფროსმა დამოუკიდებელმა წევრმა; 

9. სასურველია, ორივე ქართულ კოდექსში გაჩნდეს ზოგადი ხასიათის 

ჩანაწერი და კოდექსებმა კომერციულ ბანკებსა და ემიტენტებს მოუწოდონ 

დირექტორატის წევრობის თანამდებობაზე დანიშნონ ისეთი კვალიფიციური, 

სათანადო პროფესიული გამოცდილებისა და განათლების მქონე პირები, რომ-

ლებსაც აქვთ მათთვის განკუთვნილი ფუნქცია-მოვალეობების შესასრულებლად 

საკმარისი დრო, რესურსი და საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება. 

ამასთან, დაცული უნდა იყოს მოსაზრებათა მრავალფეროვნების ბალანსი, მსგავ-

სად, როგორც ეს საკითხი რეგულირებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 

შემთხვევაში; 

10. სასურველია, ორივე ქართულ კოდექსს დაემატოს ჩანაწერი სამეთვალ-

ყურეო საბჭოს  წევრების დანიშვნასთან, გათავისუფლებასა და გადარჩევასთან 

დაკავშირებით შესაბამისი პოლიტიკა-პროცედურების დაცვის თაობაზე. აღნიშ-

ნული რეკომენდაციის იმპლემენტაციით, კომერციული ბანკები და ემიტენტები, 

გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის კოდექსის მსგავსად, მოახ-

დენენ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების დანიშვნისა და გათავისუფლების საკით-

ხების ფორმალიზებას და შესაბამისი პროცედურების  გამჭვირვალედ ჩამოყალი-

ბებას; 

11. სასურველია, ემიტენტის კორპორაციული მართვის კოდექსში დაზუსტ-

დეს ნომინაციის კომიტეტის თავმჯდომარის დამოუკიდებლობის საკითხი. 

მოცემული რედაქციით, კოდექსი არ ითვალისწინებს მსგავს ჩანაწერს, რაც პრაქ-

ტიკაში იძლევა შესაძლებლობას ნომინაციის კომიტეტის თავმჯდომარე გახდეს 

სამეთვალყურეო საბჭოს არადამოუკიდებელი წევრი. აღნიშნული შეზღუდვა 

არამარტო გათვალისწინებულია კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის 

კოდექსში, არამედ გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის კოდექსით. 
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ამ უკანასკნელის შესაბამისად, როდესაც საქმე ეხება ნომინაციის კომიტეტის ახალი 

თავმჯდომარის არჩევის საკითხს, აუცილებელია იგი იყოს საბჭოს დამოუკიდე-

ბელი წევრი, იმისთვის, რომ შემცირდეს აღმასრულებელი პირის მიერ სასურველი 

პირის კანდიტატურის დანიშვნის რისკი; 

12. გერმანიის კორპორაციული კოდექსის მსგავსად, სასურველია, ორივე 

ქართულ კოდექსში ჩაიწეროს, რომ მოქმედ დირექტორს გარკვეული პერიოდი 

შეზღუდული უნდა ჰქონდეს იმავე კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოში გადასვ-

ლასთან დაკავშირებით, იმისთვის, რომ შემცირდეს  ინტერესთა კონფლიქტი და 

საკუთარი შესრულებული სამუშაოს ზედამხედველობის რისკი; 

13.  სასურველია, ორივე ქართულ კოდექსში გაჩნდეს ჩანაწერი, რომ კორპო-

რაციულმა ბანკებმა და ემიტენტებმა უნდა უზრუნველყონ საკუთრ ვებ-გვერ-

დებზე კორპორაციული მართვის ანგარიშის საჯაროდ ხელმისაწვდომობა გარკ-

ვეული ვადის განმავლობაში. აღნიშნული რეკომენდაციის გათვალისწინებით, 

აქციონერებს, პოტენციულ ინვესტორებსა თუ დაინტერესებულ მხარეებს მიეცე-

მათ შესაძლებლობა არამხოლოდ გაეცნონ მიმდინარე კორპორაციული მართვის 

ანგარიშებს, არამედ შეისწავლონ წინა წლების დოკუმენტები და დამოუკიდებლად 

შეაფასონ ორგანიზაციის მმართველობითი პროგრესი; 

14. სასურველია, მსგავსად კომერციული ბანკისა, რომელსაც არა კორპორა-

ციული მართვის კოდექსით, არამედ პილარ 3-ის წესების მიხედვით, ემიტენტმა 

გამოაქვეყნოს კორპორაციული მართვის შესახებ ხარისხობრივი ინფორმაცია, მაგ., 

(i) სამეთვალყურეო საბჭოს დაბალანსებულობის შეფასება (მათი გამოცდილება, 

განათლება და ა.შ.); (ii) კომპანიის საქმიანობაში სამეთვალყურეო საბჭოს 

ჩართულობის აღწერა, საბჭოსა და კომიტეტების კრებების ჩატარების სიხშირე და 

წევრების დასწრების სტატისტიკა და ა.შ. რეკომენდებულია ორივე ქართული 

კოდექსი მოიცავდეს აღნიშნულზე ჩანაწერს, რაც საბოლოო ჯამში, ერთი მხრივ, 

უზრუნველყოფს არსებითად ერთნაირი საკითხის ერგვაროვნად მოწესრიგებას 

კორპორაციული მართვის კოდექსებში, მეორე მხრივ კი, გაზრდის ანგარიშვალ-

დებულებისა და ინფორმაციული გამჭვირვალობის ხარისხს; 

15. მსგავსად გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის კოდექსისა 

და კომერციული ბანკებისთვის განკუთვნილი დოკუმენტისა, სასურველია, ემი-

ტენტებისთვისაც გაიწეროს რეკომენდაცია, რომ გარე შემფასებლის მიერ პერიო-
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დულად შეფასდეს სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობა. მოცემულ შემთხვევაში, 

მნიშვნელოვანია ჩანაწერი ემიტენტებისთვის იყოს მოქნილი და ორგანიზაციას 

თავად უტოვებდეს გარე შემფასებლის მიერ ჩასატარებელი სამუშაოს პერიო-

დულობის განსაზღვრის შესაძლებლობას. გაერთიანებული სამეფოს კორპორა-

ციული მართვის კოდექსის მიხედვით, აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტის 

დისკრეცია საბჭოზეა  მინდობილი; 

16. რისკების კომიტეტის ფუნქციებისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით, 

სასურველია, რისკების კომიტეტის შექმნა რეკომენდებული იყოს ემიტენტე-

ბისთვის, განურჩევლად მათი საქმიანობის ბუნებისა, მასშტაბებისა და კომპ-

ლექსურობისა. ამასთან, ორაზროვნების გამოსარიცხად, ემიტენტების კოდექსში 

პირდაპირ გაკეთდეს მითითება, რომ ორგანიზაციაში რისკების კომიტეტის 

არსებობის შემთხვევაში, მისი თავმჯდომარე უნდა იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს 

დამოუკიდებელი წევრი, ხოლო დამოუკიდებელი წევრები ერთობლიობაში 

წარმოადგენდეს უმრავლესობას. აღნიშნული რეკომენდაცია იმ შემთხვევაშიც 

უნდა გავრცელდეს, როცა სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა კომიტეტი ასრულებს 

რისკების კომიტეტის ფუნქციებს; 

17. სასურველია, კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსს 

დაემატოს ემიტენტებისთვის განკუთვნილ დოკუმენტში არსებული რეკომენდაცია 

სპეციფიკური მიზნობრიობის მქონე კომიტეტების ჩამოყალიბებასთან დაკავში-

რებით, მაგალითად, როგორიცაა ინფორმაციული ტექნოლოგიების, უსაფრთხო-

ებისა და მდგრადი განვითარების კომიტეტები. აღნიშნული ჩამატება კომერციულ 

ბანკებში წაახალისებს მსგავსი კომიტეტ(ებ)ის გაჩენის შესაძლებლობას, მით უფრო 

იმის გათვალისწინებით, კომერციულ ბანკებს ყოველდღიურად თუ რა მოცუ-

ლობის პირადი მონაცემების დამუშავება უწევთ საოპერაციო პროცედურების 

შესასრულებლად; 

18. სასურველია, ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსის მსგავ-

სად, კომერციული ბანკების კოდექსს დაემატოს რეკომენდაცია, რომ სამეთვალ-

ყურეო საბჭოში,ერთი მესამედის (მაგრამ, არანაკლებ ორი წევრის) პროპორციით, 

დაინიშნონ ისეთი კომპეტენციისა და უნარების მქონე პირები, რომლებსაც ექნებათ 

ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის უნარი და გამოცდილება ეკონომიკურ, 

ფინანსურ, აუდიტორულ ან/და სხვა დაკავშირებულ სფეროებში. აღნიშნული 
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განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ საკითხი ეხება 

კომერციული ბანკის, როგორც წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტის სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრს და მის მიერ შესასრულებელ ფუნქცია-მოვალეობებს; 

19. სასურველია, ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსში გაუქმ-

დეს შეზღუდვა სამეთვალყურეო საბჭოში წევრთა მინიმუმ რაოდენობასთან 

დაკავშირებით. რეკომენდებულია, რომ მათი რაოდენობა შეესაბამებოდეს კომპა-

ნიის საქმიანობის კომპლექსურობასა და მასშტაბებს და კომპანიამ თავად განსაზღ-

ვროს აღნიშნული; 

20. სასურველია, კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში 

ერთგვაროვნად ჩაიწეროს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის დამოუკიდებ-

ლობის საკითხი. მოცემული რეკომენდაციის გაზიარებით აღმოიფხვრება არსები-

თად მსგავსი პრინციპის არაერთგვაროვნად გათვალისწინება და კომერციული 

ბანკებისთვის, განურჩევლად მათი სისტემური მნიშვნელობისა, დაწესდება 

თავმჯდომარედ დამოუკიდებელი წევრის დანიშვნის მოთხოვნა; 

21. სასურველია, ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსში გაუქმ-

დეს შეზღუდვა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ერთდროულად ორზე მეტი 

კომიტეტის წევრობასთან დაკავშირებით. მოცემული შეზღუდვა არ არის გათვა-

ლისწინებული კორპორაციული ბანკების კოდექსში და აღნიშნული საკითხი 

მოწესრიგებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის მოთხოვნებით, რომ მას ჰქონ-

დეს სათანადო დრო და რესურსი შეასრულოს მასზე დაკისრებული უფლება-

მოვალეობა; 

22. სასურველია, ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსში დამოუ-

კიდებელი წევრების განმარტებას დაემატოს ჩანაწერი, რომ  დამოუკიდებლობის 

დამაბრკოლებელი რომელიმე გარემოების არსებობა ცალსახად არ გულისხმობს 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის დამოუკიდებლობის ავტომატურ გამორიცხვას. 

მსგავსი გარემოების არსებობა კომპანიის მიერ მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული 

და შესაბამისი ახსნა-განმარტება გაკეთებული ასეთი პირის დამოუკიდებლად 

მიჩნევის შემთხვევაში. კომერციული ბანკების კოდექსში ანალოგიური მიდგომის  

გათვალისწინება ორგანიზაციას მისცემს მეტი მოქნილობის შესაძლებლობას, რომ 

ყოველი კონკრეტული შემთხვევა შეაფასოს დეტალურად, მიუსადაგოს მას ფაქტობ-

რივი გარემოებები და ამგვარი ანალიზის საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება; 



28 

23.  სასურველია, ორივე ქართულმა კოდექსმა განსაზღვროს ერთგვაროვანი 

მიდგომა არსებითად მსგავს ისეთ საკითხზე, როგორიცაა სამეთვალყურეო საბჭოს 

წევრის დამოუკიდებლობის შეწყვეტის ვადა. კომერციული ბანკების კორპორა-

ციული მართვის კოდექსით, აღნიშნული ვადა 9 წლიდან 7 წლამდე შემცირდა, 

თუმცა ემიტენტების კოდექსში იგი შეადგენს 5 წელს. ამ კუთხით საერთაშორისო 

პრაქტიკაც განსხვებულია, მაგ., გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული 

მართვის კოდექსით საბჭოს წევრის დამოუკიდებლობის ვადა შეადგენს 9 წელს, 

გერმანიის კორპორაციული მართვის კოდექსით _ 12 წელს, ხოლო ICNG-ის 

გლობალური მართვის პრინციპებით 8-დან 12 წლამდე მერყეობს. შესაბამისად, 

იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს ერთგვაროვანი პრაქტიკა, მნიშვნელოვანია ქარ-

თული კორპორაციული მართვის დოკუმენტებში სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუ-

კიდებლობის საკითხი იდენტურად  დარეგულირდეს; 

24. სასურველია, ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსში გაიწე-

როს კომერციული ბანკების კოდექსის მსგავსი ჩანაწერი, რომ ემიტენტის სამეთ-

ვალყურეო საბჭოსა და დირექტორატის წევრები სრულად უნდა იყვნენ გაცნობი-

ერებულები კომპანიის ორგანიზაციულ სტრუქტურას და დეტალურად იცნობდ-

ნენ კომპანიის მიზანს, საჭიროებებს, მის სისუსტეებსა და შეზღუდვებს. აღნიშ-

ნული ასევე მნიშვნელოვანია გავრცელდეს კომპანიის ჯგუფის მასშტაბზეც 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), იმისთვის, რომ მშობელი კომპანიის მმართველ 

ორგანოს ჰქონდეს ინფორმაცია ყველა იმ არსებით რისკებსა და პრობლემებზე, 

რომლებმაც შესაძლოა გარკვეული გავლენა იქონიოს მშობელი ან შვილობილი 

კომპანიების საქმიანობაზე; 

25. სასურველია, ორივე ქართულ კოდექსს დაემატოს რეკომენდაცია, რომ 

კომერციულმა ბანკებმა და ემიტენტებმა საკუთარ ვებ-გვერდებზე სამეთვალ-

ყურეო საბჭოს წევრების დახასიათების სექციაში უზრუნველყონ მათი გამოც-

დილებისა და განათლების შესახებ ინფორმაციის განთავსება. როგორც წესი, 

აღნიშნული ინფორმაცია მითითებულია კორპორაციული მართვის ყოველწლიურ 

ანგარიშგებაში, თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ ხსენებული დოკუმენტი 

ექვემდებარება ყოველწლიურად განახლებას, პრაქტიკაში შესაძლებელია სამეთ-

ვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში შევიდეს ცვლილება და ახალ წევრზე ინფორ-

მაცია დაინტერესებული მხარეებისთვის არ იყოს სრულად ხელმისაწვდომი. ამასთან, 



29 

აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს არაერთგვაროვანი ინფორმაციის განთავ-

სების რისკის შემცირებას და ჩამოყალიბდება, როგორც ერთიანი სტანდარტის სახით; 

26. სასურველია, კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსს 

დაემატოს ემიტენტებისთვის განკუთვნილ კოდექსში არსებული ჩანაწერი 

სამეთვალყურეო საბჭოს ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომ ამ უკანასკნელმა 

უზრუნველყოს (კომერციული ბანკების საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწი-

ნებით) დირექტორატისა და მნიშვნელოვანი თანამშრომლების ჩანაცვლების 

ეფექტური სისტემის დანერგვა და ზედამხედველობის გაწევა აღნიშნული 

სისტემის გამართულ ფუნქციონირებაზე. მოცემული რეკომენდაცია, ერთი მხრივ, 

მოახდენს არსებითად იდენტური საკითხების ერთგვაროვან განვითარებას ქარ-

თულ კორპორაციული მართვის კოდექსებში, მეორე მხრივ კი, _ ორგანიზაციის 

აღმასრულებლებისა და მნიშვნელოვანი თანამშრომლების მობილობის, როტა-

ციისა და განახლების პროცესთა ფორმალიზებასა და სტანდარტიზაციას; 

27. სასურველია, კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში 

ცალსახად გაიწეროს, რომ კოდექსი ეფუძნება მიდგომას „შეასრულე ან განმარტეს 

და წარმოადგინე ალტერნატივას“. წინააღმდეგ შემთხვევაში კოდექსი იქნება 

ნორმატიული აქტი, რომელიც სავალდებულოდ არის შესასრულებელი და არა 

საერთაშორისო პრაქტიკით აღიარებული მოდელი კორპორაციული მართვის 

კოდექსებთან მიმართებაში. საქართველოს ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებ-

თან მიმართებით არაპირდაპირ ახდენს ამ პრინციპის აღიარებას, მაშინ, როდესაც 

ბანკებს აძლევს შესაძლებლობას განსაკუთრებულ შემთხვევებში დააწესონ ინდი-

ვიდუალური მოთხოვნები, თუმცა, მანამდე მოითხოვონ შესაბამისი დასაბუთე-

ბის/ინფორმაციის წარმოდგენა; 

28. სასურველია, ემიტენტების კორპორაციული მართვის კოდექსს დაემატოს 

ჩანაწერი კომპანიის მიერ მისი სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრის 

დანიშვნამდე ან შემდგომ პირის დამოუკიდებლობა პერიოდულად უნდა დას-

ტურდებოდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შედგენილი სპეციალური 

კითხვარის ანალიზით. ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ გათვალისწინებული იქნება 

აქციონერთა საბჭოს მიერ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების თანამდებობაზე 

ყოველწლიური დამტკიცების რეკომენდაცია, აღნიშნული კითხვარის გადახედ-

ვა/განახლება შესაძლებელი იქნება აქციონერთა საერთო კრებისათვის.  
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სადისერტაციო ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტანტის მიერ დაცული კოლოქვიუმები და ნაშრომის 

წინასწარი დაცვა: 

1. დამოუკიდებელი დირექტორების როლი თანამედროვე კორპორაციულ 

მართვაში. სტუ. ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი. 2018. 

2. კორპორაციული მართვის პრინციპები და განვითარების თანამედროვე 

ტენდენციები. სტუ. ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი. 2019. 

3. შუალედური ანგარიში. სტუ. ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტა-მენტი. 2019. 
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