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Abstract 

 

At the modern stages of human development, the state is constantly facing new 

challenges and tasks, in our era, state management bodies are required to constantly update 

and modernize their activities, they are obliged to respond promptly and adequately to rapidly 

changing events. In the process of implementing reforms, the concept, methods, tools and 

others of the management of corporations are changing. State management should serve not 

only the most rational and optimal use of existing resources and the conservation of existing 

resources, but also should promote innovative approaches. 

The use of forms of private-administrative activity by the state, which is manifested in 

the process of managing enterprises created with state equity participation, is becoming more 

and more widespread. 

The presence of state-owned enterprises is important for the stability and sustainable 

development of various sectors of the country's economy. Such enterprises are used by states 

to strengthen a specific area of the economy, namely, to implement state policy, to maintain 

state ownership of the country's strategic area, and to fulfill other goals. The creation of some 

state enterprises has only a political influence, while the creation of some may be motivated 

only by financial motivation, naturally, these circumstances are different in different 

countries. 

The attitude of specialists and experts towards the tortures created with the 

participation of the state is not uniform, there are both positive and negative attitudes, there is 

talk about their positive and negative impact on the development of the country's economy 

and business environment. Despite the differences of opinion, there is no doubt that a large 

number of state-owned enterprises play an important role in the national economy. 

The presented paper discusses the peculiarities of the management of enterprises 

created with the participation of the state, both from the legislative and institutional point of 

view. In addition, taking into account the best practices of foreign countries, the effective 

mechanisms of state enterprise management and its constituent components are discussed, 

which conditions the protection of balance and control by the state during the management of 

enterprises, the openness of information, the effectiveness of the due diligence and 

accountability system, the protection of the fiduciary duties of the leading persons, the state 

enterprise determination of purpose of establishment and ownership of shares in the 

enterprise by the state, protection of competitive neutrality, etc. 

The dissertation consists of an introduction, five chapters and a conclusion. 

    In the introduction of the work, the main aspects of the research topic, the challenges 

faced by the state in the process of managing the enterprises created with the equity 

participation of the state are reviewed. Relevant arguments about the relevance of the topic, 

the purpose of the research, novelty, problem, theoretical and practical importance and others 

are given. The literature review includes the review and analysis of the main textbooks, 

scientific and informational articles, international and local organization reports, 

recommendations, materials posted on the open Internet space, used in the research process 

of the dissertation topic. The main findings, emphases and evaluations of the thesis are based 

on various studies, statistical data, practical-scientific materials, which include issues related 

to the management process of state-owned enterprises. Considerable attention was paid to the 

views of both local and foreign scientists and practicing state officials and lawyers, which are 

reflected in scientific and practical journals, monographs and various types of works. In the 

research process, the views formed in the doctrines in terms of effective governance were 

shared. 

   In the first chapter, which deals with the concept and meaning of the state enterprise, 

it is said that the attitude of specialists and experts towards state enterprises is not uniform, 

however, despite the difference of opinion, there is no doubt that a large number of state 
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enterprises play an important role in the national economy. In addition, the circumstances 

that determine the need for the implementation of private-partnership powers by the state are 

discussed. Among them: nationally important and strategic directions, market stimulation, 

support of important branches of industry and others. 

   In the second sub-chapter of the same chapter, which refers to the concept of a state 

enterprise, it is discussed what a state enterprise means and whether it depends on the state's 

equity participation or not. We are talking about the circumstances when the definition of the 

terms should come from the involvement and role of the state in the management of the 

company, and not from the size of the share. The commonly accepted definition of the 

concept of state-owned enterprises accepted by the OECD is also given. 

    The second chapter, which deals with the corporate governance of state-owned 

enterprises, consists of four sub-chapters. The first sub-chapter talks about the three 

management mechanisms recognized according to international practice, centralized, 

decentralized and dualistic (dual) management systems, and the advantages and 

disadvantages characteristic of each of them are reviewed. In addition, the advantages of 

switching to centralized management in relation to Sakar-tvelo are mentioned. The political, 

regulatory, managerial and financial advantages of the mentioned mechanism in relation to 

other systems are classified. The examples of Sweden, Kosovo, Belarus, Romania, Croatia, 

Japan and other countries are reviewed in terms of defining management mechanisms. 

In the subsequent subsections, we talk about the existing management mechanism in 

Georgia, the peculiarities and challenges that stand in the process of managing state enterprises. 

In addition, the powers and competencies of the legal entity under public law - the National 

State Property Agency, the governing bodies, the Ministry of Finance of Georgia, the State 

Enterprises Reform Council, JSC "Partnership Fund" in relation to the management process of 

state enterprises are reviewed. In addition, the reform strategy and main directions determined 

by the 2021-2024 program of the Government of Georgia are reviewed. It is about the need to 

have a state property policy recognized according to the OECD guideline and the framework for 

the exercise of powers related to it.  

   The third chapter, which deals with the framework of legal regulation of state-owned 

enterprises, consists of two sub-chapters and reflects an overview of the law fields and 

legislative array, which regulates issues related to the management of state-owned enterprises. 

Among them, the guarantees provided by the Constitution of Georgia are reviewed: the 

principle of legality, the open and rigorous character of the governance process, the principle of 

economy of governance. In addition, the amendments made to the Law of Georgia "On 

Entrepreneurs" in relation to state enterprises and the difficulties related to the issues of 

legislative regulation are discussed. 

In the same chapter, there is talk about the reporting system in practice in Georgia, the 

rules and principles of mandatory implementation of the internal financial control system. 

The fourth chapter, which deals with the important aspects of corporate management of 

state-owned enterprises, consists of two sub-chapters. The first sub-chapter describes the 

influence of soft law on the corporate management system of enterprises. In addition, the 

difficulties of implementing the Code in practice in the future and the possibilities of 

transitioning from the old practice to the new practice are discussed. The practices of different 

countries are reviewed, including: Finland, Slovenia, Sweden and Bulgaria. 

  The second sub-chapter includes the discussion of the principles of corporate 

management of state enterprises in accordance with the recommendations of international 

organizations, including the development of a unified reporting system, the need for the 

mandatory existence of an internal audit unit, high standards of rigor, proactive publication of 

information and the mandatory nature of the code of ethics. 

The fifth chapter, which deals with the international practice of state-owned enterprise 

management, consists of three sub-chapters and covers ownership policies, the main 

institutional actors at both the state and sub-national levels, and is devoted to an overview of the 
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best practices of foreign countries (including Germany, Sweden and Bulgaria) regarding the 

management of state-owned enterprises. . For developing countries, including Georgia, it is 

extremely important to use the best practices of developed countries in relation to this or that 

issue.  

  The conclusion summarizes the studies carried out in the thesis, the main findings and 

relevant recommendations are given, which include determining the purpose of establishing a 

state enterprise and the state's share in the enterprise, adopting an independent legislative act, 

determining the management mechanism, the need for the existence/action of a strategic 

document, issues of hardship and effective accountability. the need to protect competitive 

neutrality and others. In addition, the positive measures implemented by the state in order to 

define the basic principles of enterprise management, improve the culture of corporate 

management and ensure the economic stability of the country are mentioned. 

The paper is elaborated based on Georgian and foreign literature, internet sources and 

relevant legal acts. The recommendations and advice of international organizations, which are 

given in the form of guiding principles especially for developing countries, are interesting. In 

addition, the experience of foreign countries is discussed in the work, taking into account the 

relevant recommendations in relation to Georgia. 

Acquaintance with the work will be equally interesting for anyone interested in the field, 

as well as for practicing lawyers, researchers and students. We hope that the work will find 

practical use and increase the effectiveness of the activities of relevant institutions. 

 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 

საწარმოების არსებობა მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის 

სტაბილურობისა და მდგრადი განვითარებისათვის. ასეთ საწარმოებს 

სახელმწიფოები იყენებენ ეკონომიკის კონკრეტული სფეროს გასაძლიერებლად,  

სახელმწიფო პოლიტიკის განსახორციელებლად, ქვეყნის სტრატეგიულ სფეროზე 

სახელმწიფო საკუთრების შესანარჩუნებლად და სხვა მიზნების შესასრულებლად. 

სახელმწიფო საწარმო (SOE) კომერციული იურიდიული პირია, რომელიც 

დაფუძნებულია სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით და ახორციელებს 

სამეწარმეო საქმიანობას.1 SOE გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში (მათ შორის 

აშშ-ში (მაგ.: Freddie Mac და Fannie), ჩინეთში (Jin Jiang Hotel), ახალ ზელანდიაში, 

სამხრეთ აფრიკაში (Eskom რომელიც მსოფლიოში ელექტროენერგიის 

გამომუშავების სიმძლავრის მიხედვით მე-11 ადგილზეა), ინდოეთში, ნორვეგიაში 

(ტელეკომის ინდუსტრია თითქმის სრულად სახელმწიფო საწარმოთა ხელშია), 

                                                           
1სახელმწიფო საწარმოებს (SOE) თანამეგობრობის ქვეყნებში უწოდებენ "გვირგვინის კორპორაციას" 

("CROWN CORPORATION") ყველაზე გავრცელებულია თანამეგობრობის ქვეყნებში (კანადა, ახალი 

ზელანდია და ავსტრალია); ZOGIERT QVEYANASI MOIXSENIEBEN მოიხსენიებენ “მთავრობის 

საკუთრებაში არსებულ კორპორაციად (GOC), სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოდ (SOE) ან 

სამთავრობო ბიზნეს საწარმოდ (GBE). HTTPS://WWW.INVESTOPEDIA.COM/TERMS/S/SOE.ASP  

https://www.investopedia.com/terms/s/soe.asp
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ბრაზილიაში (ნავთობის ინდუსტრია) პოსტ. საჭოთა ქვეყნებში.  

   საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მონაცემებით სახელმწიფო 

საწარმოების აქტივების ღირებულება მსოფლიო მაშტაბით, 2020 წლის ბოლოს-

თვის შეადგენდა 45 ტრილიონ დოლარს.1 მიუხედავად აღნიშნულისა სახელმწიფო 

საწარმოები ფინანსურად ყოველთვის მომგებიანი კორპორაციები არ არიან, 

ზოგიერთი მათგანი (მაგ., აშშ-ის საფოსტო მომსახურების სფეროში მოქმედი SOE) 

დროდადრო სახელმწიფო დოტაციაზეა, თუმცა მათი საქმიანობა სახელმწიფო 

ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და უმეტესწილად 

სახელმწიფო ანდა საზოგადოებრივ ინტერესებს ემსახურება (ამ ტიპის 

სახელმწიფო საწარმოებს „ზომბი კორპორაციებსაც“ უწოდებენ).2  

 

სახელმწიფო საწამოთა მიმართ სპეციალისტთა და ექსპერტთა დამოკი-

დებულება არაერთგვაროვანია, არსებობს როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური 

განწყობები, საუბარია მათ როგორც დადებით, ისე უარყოფით გავლენაზე ქვეყნის 

ეკონომიკისა და ბიზნეს გარემოს განვითარებასთან მიმართებით. მიუხედავად 

აზრთა სხავადასხვაობისა, უდავოა, რომ სახელმწიფო საწარმოთა საკმაოდ დიდი 

ნაწილი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეროვნულ ეკონომიკაში.  

 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვის 

ეფექტურობისა და ეფექტიანობის საკითხი არ კარგავს აქტუალობას როგორც 

საქართველოში, ასევე ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში. საკითხის კვლევის 

საჭიროებას  განაპირობებს, მართვის თავისებური სისტემები, მოქნილობა, 

საბიუჯეტო საკითხები, დასაქმების პოლიტიკა, მონიტორინგი, 

ანგარიშვალდემულება, გამჭირვალობა და ა.შ.3 

   

    საქართველოში სახელმწიფო საწარმოების მართვის მარეგულირებელი 

საკანონმდებლო საფუძვლები და ჩარჩო გამოირჩევა ხარვეზებით, რომლის 

აღმოსაფხვრელად დაინიცირდა საკანონმდებლო სიახლეები 2021 წელს, მათ 

                                                           
1 WILL KENTON. STATE-OWNED ENTERPRISE (SOE). 2020. 

HTTPS://WWW.INVESTOPEDIA.COM/TERMS/S/SOE.ASP  
2 Will Kenton. State-Owned Enterprise (SOE). 2020. https://www.investopedia.com/terms/s/soe.asp 
3https://www.elibrary.imf.org/configurable/content/journals$002f001$002f2017$002f221$002farticle-A001-

en.xml?t:ac=journals%24002f001%24002f2017%24002f221%24002farticle-A001-en.xml  

https://www.investopedia.com/terms/s/soe.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/soe.asp
https://www.elibrary.imf.org/configurable/content/journals$002f001$002f2017$002f221$002farticle-A001-en.xml?t:ac=journals%24002f001%24002f2017%24002f221%24002farticle-A001-en.xml
https://www.elibrary.imf.org/configurable/content/journals$002f001$002f2017$002f221$002farticle-A001-en.xml?t:ac=journals%24002f001%24002f2017%24002f221%24002farticle-A001-en.xml
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შორის სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული მართვის კოდექსი. აღნიშნული 

თავის მხრივ განაპირობებს მზარდ ინტერესს სახელმწიფოს მხრიდან მოწესრიგ-

დეს და დარეგულირდეს სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 

საწარმოების მართვის ძირითადი ასპექტები რათა გამართლებული იყოს ამ ტიპის 

საწარმოების არსებობა ქვეყანაში.  

გარდა ცვლილებებისა საკანონმდებლო სივრცეში რომლის ინიციატორი 

მთავრობაა, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების 

მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი არსებობს არასამთავრობო სექტორის 

მხრიდან. ცხადია აღნიშნულის მიზეზი კომერციული ინტერესების სახელმწიფო 

ინტერესებისგან გამიჯვნა, სისტემის დეპოლიტიზება, გამჭვირვალობისა და 

ეფექტიანობის უზრუნველყოფაა. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მიმართ 

მზარდი და გამართლებული ინტერესი აქვთ როგორც სახელმწიფო 

სტრუქტურებსა და აქტორებს, ასევე არასამთავრობო სექტორს. თუმცა, კვლავ 

გამოწვევად რჩება სამეცნიერო და პოლიტიკური ანალიზის ნაკლებობა აღნიშნულ 

სფეროში, რის შევსებასაც თავისთავად მიზნად ისახავს წინამდებარე ნაშრომი.  

კვლევის პრობლემას წარმოადგენს: სახელმწიფოს წილობრივი მონაწი-

ლეობით შექმნილ საწარმოთა მართვის ძირითადი ასპექტები საქართველოსა და 

განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, მათი ეფექტურობა და 

პრაქტიკაში გამოვლენილი სირთულეეები, რაც გამოიხატება საკანონმდებლო თუ 

ინსტიტუციური ხარვეზებით, სამეცნიერო და პოლიტიკური ანალიზის 

ნაკლებობით. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს სახელ-

მწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვის თავისე-

ბურებების გაანალიზებას, საკითხის მეცნიერულ დამუშავებას. საზღვარგარეთის 

სხვადასხვა ქვეყნების, მათ შორის, შვედეთის, გერმანიის, ბულგარეთის კანომდებ-

ლობისა და პრაქტიკული გამოცდილების შედარებით ანალიზს, განზოგადებას და 

საქართველოში არსებული სახელმწიფო საწარმოების მართვასთან დაკავშირებულ 

ნაკლოვანებათა გამოვლენას, მათი გადაჭრის გზების მოძიებასა და რელევანტური 

დასკვნებისა და რეკომენდაციების ჩამოყალიბებას. კვლევის მიზანია ქვეყნის პრაქ-

ტიკაში არსებული პრობლემებისა და გამოწვევებისა იდენტიფიცირება, გადაჭრის 
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გზების დასახვა, შესაბამისი მოდელებისა და მეთოდოლოგიების შემუშავება.  

კვლევის ამოცანას წარმოადგენს სახელმწიფო საწარმოთა მართვის არსებული 

მექანიზმების შესწავლა, შედარებითი ანალიზის საფუძველზე სახელმწიფო საწარ-

მოთა კორპორაციული მართვის საუკეთესო მექანიზმისა გამოვლენა, მისი 

ქართულ რეალობაში ინტეგრირების საშუალებათა წარმოჩენა და სამართლებრივი 

რეგულაციის ძირითადი და მნიშვნელოვანი ასპექტების წარმოდგენა. 

კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის ობიექტია სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით შექმნილი კერძო სამართლის კომერციული იურიდიული პირები, 

ხოლო კვლევის საგანია, სახელმწიფო საწარმოთა მართვის მექანიზმი და 

მართვასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები. 

სამეცნიერო სიახლე. სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო სიახლე 

მდგომარეობს სახელმწიფო საწარმოთა მართვის თავისებურებათა ანალიზში, 

არსებულ პრობლემათა იდენტიფიცირებასა და გამოკვლევაში. ნაშრომში კომპლექ-

სურად იქნა შესწავლილი და გაანალიზებული საქართველოს და საზღვარგარეთის 

ქვეყნების სახელმწიფო საწარმოების მართვის მექანიზმები. საერთაშორისო 

ორგანიზაციების სახელმძღვანელო პრინციპების, საზღვარგარეთის ქვეყნების 

სამართლებრივი რეგულაციისა და პრაქტიკული გამოცდილების შედარებითი 

ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა რიგი ხარვეზები, ჩამოყალიბდა რეკომენ-

დაციები და სახელმწიფო საწარმოთა განვითარების სამომავლო პერსპექტივები. 

განხილულია - სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ 

საწარმოთა მართვის თავისებურებები, როგორც საკანონმდებლო, ისე ინსტიტუ-

ციური კუთხით. ამასთან, საზღვარგარეთის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის 

გათვალისწინებით, განხილულია სახელმწიფო საწარმოთა მართვის ეფექტური 

მექანიზმები და მისი შემადგენელი კომპონენტები, რაც განაპირობებს საწარმოთა 

მართვის დროს სახელმწიფოს მხრიდან ბალანსისა და კონტროლის დაცვას, 

ინფორმაციის ღიაობას, გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სისტემის 

ეფექტიანობას, ხელმძღვანელ პირთა ფიდუციური მოვალეობების დაცვას, სახელ-

მწიფო საწარმოს დაფუძნების და სახელმწიფოს მიერ საწარმოში წილის ფლობის 

მიზნობრიობის განსაზღვრას. 

გამოვლენილია - რიგი ხარვეზები სახელმწიფო საწარმოთა მართვის 

პროცესში, რომელიც საჭიროებს როგორც საკანონმდებლო, ისე ინსტიტუციურ 
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რეგულირებას. 

გაანალიზებულია - საერთაშორისო ორგანიზაციების სახელმძღვანელო 

პრინციპები, რომელთა გათვალისწინებითაც ჩამოყალიბდა რეკომენდაციები და 

სახელმწიფო საწარმოთა განვითარების სამომავლო პერსპექტივები. 

      დასაბუთებულია - კონკურენტული ნეიტრალურობის არსებობის 

აუცილებლობა, როგორც საჯარო და კერძო ინტერესებს შორის ბალანსის 

უზრუნველყოფის მექანიზმი. ანგარიშვალდებულების ეფექტიანი სისტემის 

საჭიროება და გამჭირვალობის მაღალი სტანდარტების დანერგვის აუცილებლობა. 

      შემოთავაზებულია - სახელმწიფო საწარმოს დაფუძნების და სახელმწიფოს 

მიერ საწარმოში წილის ფლობის მიზნობრიობის პოლიტიკის განსაზღვრა 

საკანონმდებლო დონეზე. აგრეთვე, სახელმწიფო საწარმოების ფუნქციონირების 

მიზნობრიობის დამდგენი დოკუმენტი, რითაც განისაზღვრება სახელმწიფოს 

როგორც პარტნიორის/აქციონერის როლი და მისი როგორც სახელმწიფო 

პოლიტიკის გამტარებლის ან/და მარეგულირებლის როლი. რეკომენდაცია 

შემუშავებულია სუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე 

(შვედეთი, ბულგარეთი, გერმანია).  

ამასთან, შემოთავაზებულია სახელმწიფო საწარმოთა შესახებ 

დამოუკიდებელი საკანონმდებლო აქტის მიღება, რომლითაც განისაზღვრება 

სახელმწიფო საწარმოთა მართვის მექანიზმები. 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძველი საკვლევ თემაზე 

მუშაობისას გამოყენებულია სისტემური, სტრუქტურულ-ფუნქციონალური, 

კომპლექსური მიდგომის,  ანალიზის, სინთეზის, დედუქციის, ინდუქციის და 

შედარების მეთოდები.  კვლევა ეყრდნობა ლიტერატურის შესწავლის მეთოდებს, 

უცხოელი და ადგილობრივი სამეცნიერო და პრაქტიკოსი ექსპერტების დასკვნებსა 

და შეფასებებს, (საკვლევი თემის  lV- V თავები).  

კვლევის ლოგიკურ-თეორიული და ანალიზის მეთოდების გამოყენებით 

შეფასებულია საწარმოთა მართვის თანამედროვე ტენდენციები, კორპორაციული 

მართვის მექანიზმები და მისი ძირითადი ასპექტები. 

შედარებითი მეთოდის გამოყენებით მოცემულია კორპორაციული 

მმართველობის მექანიზმების უპირატესობები და ნაკლოვანებები (საკვლევი 

თემის ll თავი). 
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კომპარატივისტიკული მეთოდით განხილულია საერთაშორისო 

ორგანიზაციების (OECD, IDB, The World Bank, CIRIEC -ის) სახელმძღვანელო 

პრინციპები და რეკომენდაციები. ამავე მეთოდით შესწავლილია პოლიტიკის 

დოკუმენტები, რაც ხაზს უსვამს კვლევის კომპლექსურობას და 

ინტერდისციპლინურ ხედვას საკითხის გააზრების პროცესში. 

საკვლევ თემაზე მუშაობისას აუცილებელი იყო  შეგვესწავლა როგორც 

საქართველოს, ასევე სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება, მათი სინთეზით და 

მომავალზე ორიენტირებული პროგნოზების გათვალისწინებით, ინდუქციურ-

დედუქციური მეთოდების გამოყენებით,  გამოტანილ იქნა დასკვნები და 

შემუშავებულ იქნა რეკომენდაციები, მათი სამომავლოდ პერსპექტივაში 

გამოყენების შესაძლებლობის მიზნით. 

 

ნაშრომის თეორიულ/პრაქტიკული მნიშვნელობა.  

კვლევაზე და ანალიზზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების ხელ-

შეწყობას ისახავს მიზნად ნაშრომში ჩამოყალიბებული დასკვნები და რეკომენ-

დაციები. 

კვლევის პრაქტიკულ მნიშვნელობას განაპირობებს ის ფაქტი, რომ დასაბუ-

თებულია ნაშრომის რეალურ სიტუაციაში პრაქტიკულად გამოყენების შესაძ-

ლებლობა. მნიშვნელოვანია საქართველოში სახელმწიფო საწარმოების ეფექტუ-

რად ფუნქციონირების კუთხით, კვლევის შედეგების პრაქტიკული თვალსაზ-

რისით გამოყენება. 

ნაშრომში შემოთავაზებულია რიგი პრაქტიკული რეკომენდაციებისა: 

საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირების, საწარმოთა დაფუძნების მიზნობრი-

ობის, მართვის მექანიზმის განსაზღვრის, პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების, 

საწარმოთა გამჭირვალობისა და ანგარიშვადლებულების მიმართულებით, რომე-

ლიც ეფუძნება საერთაშორისო ორგანიზაციების, OECD-ის, WORLD BANK-ის, IDB-

ის და CAF-ის სახელმძღვანელო პრინციპებსა და გაიდლაინებს.  

ნაშრომის სტრუქტურა: სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს თაბახის ფურცელზე 

ნაბეჭდ 147 გვერდს. შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, ხუთი 

თავის, 13 ქვეთავისა და დასკვნისაგან, რომელსაც ერთვის გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხა. ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 
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შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1. სახელმწიფო საწარმოთა ცნება და მნიშვნელობა  

1.1სახელმწიფო საწარმოთა მნიშვნელობა; 

1.2.სახელმწიფო საწარმოს ცნება; 

თავი 2. სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული მართვა 

2.1.სახელმწიფო საწარმოთა მართვის მოდელები;  

2.2.სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს როლი სახელმწიფო 

 საწარმოთა მართვაში; 

2.3.სახელმწიფო საწარმოთა მმართველი პირები; 

2.4.სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის საბჭო; 

თავი 3. სახელმწიფო საწარმოთა სამართლებრივი რეგულირების ჩარჩო 

3.1.სახელმწიფო საწარმოთა სამართლებრივი რეგულირების  

თავისებურებები; 

3.2.ანგარიშვალდებულების სისტემა სახელმწიფო საწარმოებში; 

თავი 4. სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული მართვის მნიშვნელოვანი    

ასპექტები 

4.1.რბილი სამართალი და სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული მართვა; 

4.2. სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული მართვის პრინციპები; 

თავი 5. სახელმწიფო საწარმოთა მართვის საერთაშორისო პრაქტიკა 

5.1.საკუთრების პოლიტიკა და ჩარჩო/მთავარი ინსტიტუციური აქტორები; 

5.2.სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები სუბ-ეროვნულ 

დონეზე; 

 5.3. სახელმწიფო  საწარმოების მართვის პრაქტიკა გერმანიაში. 

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურა  

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

ნაშრომის შესავალში მიმოხილულია საკვლევი თემის ძირითადი ასპექტები, 

ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგას სახელმწიფო სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით შექმნილ საწარმოთა მართვის პროცესში. მოცემულია თემის 
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აქტუალობის შესახებ შესაბამისი არგუმენტები, კვლევის მიზანი, სამეცნიერო 

სიახლე, პრობლემა, თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა და  კვლევის 

მეთოდოლოგია. ლიტერატურის მიმოხილვა მოიცავს სადისერტაციო თემის 

კვლევის პროცესში გამოყენებულ  ძირითადი სახელმძღვანელოების, სამეცნიერო 

და საინფორმაციო სტატიების, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციის 

ანგარიშების, რეკომენდაციების, ღია ინტერნეტ სივრცეში განთავსებული 

მასალების მიმოხილვასა და ანალიზს. სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი 

მიგნებები, აქცენტები და შეფასებები ემყარება სხვადასხვა კვლევებს, 

სტატისტიკურ მონაცემებს, პრაქტიკულ-სამეცნიერო მასალებს, რომლებშიც 

მოცემულია სახელმწიფო საწარმოების მართვის პროცესთან დაკავშირებული 

საკითხები. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო როგორც ადგილობრივი, ისე 

უცხოელი მეცნიერებისა და პრაქტიკოსი სახელმწიფო მოხელეებისა და 

იურისტების შეხედულებებს, რომლებიც ასახულია სამეცნიერო თუ პრაქტიკულ 

ჟურნალებში, მონოგრაფიებსა და სხვადასხვა ტიპის შრომებში.  კვლევის პროცესში 

გაზიარებული იქნა დოქტრინებში ჩამოყალიბებული შეხედულებები ეფექტური 

მმართველობის კუთხით. 

  წარმოდგენილი ნაშრომის საკვლევი საკითხის საპასუხოდ მრავალმხრივი 

ლიტერატურა გაანალიზდა, რომელიც მოიცავს:  

საკანონმდებლო ჩარჩოს - რათა პასუხი გაეცეს და გამოიკვეთოს 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვის 

თავისებურებები საქართველოში და ამასთან არსებული გამოწვევები.  

      საერთაშორისო პრაქტიკას შვედეთის, ბულგარეთის, გერმანიის და სხვა 

ქვეყნების მაგალითზე - რათა უფრო ცხადი იყოს საერთაშორისო გამოცდილების 

რელევანტურობა და აქტუალობა საქართველოსთვის, რაც თავისთავად ქმნის 

საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების შესაძლებლობას. 

       საერთაშორისო ორგანიზაციების  OECD, IDB, The World Bank, CIRIEC  -ის 

სახელმძღვანელო პრინციპების მიმოხილვას, რათა მათი გათვალისწინებით, 

შემუშავებულ იქნას ის რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებაც და 

შესრულებაც განაპირობებს მართვის ეფექტურობასა და რელევანტურობას. 

 საქართველოში არსებული პოლიტიკის დოკუმენტებს  - რაც ხაზს უსვამს 

კვლევის კომპლექსურობას და ინტერდისციპლინურ ხედვას საკითხის გააზრების 
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პროცესში;  

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას - რაც განაპირობებს ხარისხობრივად 

ინფორმაციის და მონაცემების დამუშავების საფუძველს;  

 სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზს - რაც უზრუნველყოფს კვლევის 

ძირითადი მიმართულებისა და მახასიათებლების განსაზღვრას.  

   დისერტაციაში ასევე გამოყენებულია სხვადასხვა საერთაშორისო და 

ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ მომზადებული გზამკვლევები და 

ანგარიშები, რადგან ისინი ემყარება სახელმწიფოთა გამოცდილებას, პრაქტიკოსი 

და თეორიტიკოსი საჯარო მოხეელების რეკომენდაციებს და ხშირად ობიექტურად 

ასახავს  აქტუალურ პრობლემებსა და არსებულ საჭიროებებს.   

ნაშრომი დამუშავებულია ქართულ და უცხოურ ლიტერატურაზე, ინტერნეტ 

წყაროებსა და შესაბამის საკანონმდებლო აქტებზე დაყრდნობით.  საინტერესოა 

საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები და რჩევები, რომლებიც 

სახელმძღვანელო პრინციპების სახით არის მოცემული განსაკუთრებით განვითა-

რებადი სახელმწიფოებისათვის. ამასთან ნაშრომში განხილულია საზღვარგარეთის 

ქვეყნების გამოცდილებები, რომელთა გათვალისწინებითაც შემუშავებულ იქნა 

შესაბამისი რეკომენდაციები საქართველოსთან მიმართებაში. 

ნაშრომის პირველი თავში,  განხილულია სახელმწიფო საწარმოს ცნება და 

მისი მნიშვნელობა სახელმწიფოსთვის. განმარტებულია სახელმწიფო საწარმოთა 

როლი სტრატეგიულ დარგებში, რომელთა კერძო სამართლის სხვა 

სუბიექტებისათვის გადანდობა გარკვეული რისკის მატარებელია. საუბარია იმ 

ნაკლოვანებებზე, რომელიც განსაკუთრებით დამოუკიდებლობის მოპოვების 

შემდგომ, მნიშვნელოვან ნეგატიურ როლს ასრულებდა სახელმწიფო საწარმოთა 

უკონტროლო დაფუძნებაზე. ამავე თავში  განხილულია სახელმწიფო საწარმოს, 

როგორც ტერმინის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრის საკითხი. იმის გამო, 

რომ საკანონმდებლო აქტებში სახელმწიფო საწარმო მოცემულია შემდეგი 

სახელწოდებით: სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმო, 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმო, სახელმწიფოს 

წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმო, თუმცა სახელმწიფო 

საწარმოს ცნებაც დამკვიდრებულია პრაქტიკაში. მნიშვნელოვანია, ხსენებულ 

საკითხზე ერთგვაროვანი მიდგომის ჩამოყალიბების მიზნით სახელმწიფო 
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საწარმოს ცნება განისაზღვროს საკანონმდებლო დონეზე. ამასთან,  განხილულია 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების არსებობის 

მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის სტაბილურობისა და 

მდგრადი განვითარების ჭრილში. ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელია 

განისაზღვროს სახელმწიფოს მიერ საწარმოების დაფუძნების მიზნები, სფეროები 

და შესაძლო კრიტერიუმები. 

    მეორე თავი, რომელიც ეხება სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციულ მართვას,   

შედგება ოთხი ქვეთავისაგან. ამ თავში მიმოხილულია სახელმწიფო საწარმოებთან 

მიმართებაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გავრცელებული მენეჯმენტის 

მექანიზმები, მათი მრავალფეროვნების განმაპირობებელი გარემოებებით 

(ეკონომიკური განვითარების დონე, SOE სექტორის ზომა, ინსტიტუციური 

განვითარება და ა.შ.). წარმოდგენილია ამ ფაქტორების გავლენის ფარგლები 

თითოეული მოდელის პასუხისმგებლობის ხარისხზე. გამოკვლეულია 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოთა კორპორაციული 

მმართველობის ძირითადი სამი მექანიზმი, მათი უპირატესობები და 

ნაკლოვანებები, სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით. 

ამასთან აღნიშნულია საქართველოსთან მიმართებაში  ცენტრალიზებულ 

მართვაზე გადასვლის უპირატესობები. კლასიფიცირებულია აღნიშნული 

მექანიზმის პოლიტიკური, მარეგულირებელი, მენეჯმენტული და ფინანსური 

უპირატესობები სხვა სისტემებთან მიმართებაში. მიმოხილულია შვედეთის, 

კოსოვოს, ბელორუსიის, რუმინეთის, ხორვატიის, იაპონიის და სხვა ქვეყნების 

მაგალითები მართვის მექანიზმების ფუნქციონირების კუთხით. 

შემდგომ  ქვეთავებში კი  საუბარია საქართველოში არსებულ მართვის 

სისტემაზე, იმ თავისებურებებსა და გამოწვევებზე, რომლებიც დგას სახელმწიფო 

საწარმოთა მართვის პროცესში. ამასთან, მიმოხილულია  საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს, მმართველი 

პირების, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, სახელმწიფო საწარმოთა 

რეფორმის საბჭოს, სს „საპარტნიორო ფონდის“  უფლებამოსილებები და 

კომპეტენციები სახელმწიფო საწარმოთა მართვის პროცესთან მიმართებით. 

ამასთან მიმოხილულია საქართველოს მთავრობის 2021-2024 წლების პროგრამით 

განსაზღვრული რეფორმის სტრატეგია და  ძირითადი მიმართულებები. საუბარია 
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OECD-ის სახელმძღვანელო პრინციპის თანახმად აღიარებულ სახელმწიფო 

საკუთრების პოლიტიკის არსებობის საჭიროებაზე და მასთან დაკავშირებული 

უფლებამოსილების განხორციელების ჩარჩოებზე. განხილულია შვედეთის 

სახელმწიფო საკუთრების პოლიტიკა (State Ownership Policy), რის საფუძველზეც 

შვედეთის მთავრობა ახორციელებს სახელმწიფო საწარმოების მართვას. 

მესამე თავი, რომელიც ეხება სახელმწიფო საწარმოთა სამართლებრივი 

რეგულირების ჩარჩოს, შედგება ორი ქვეთავისგან  მოიცავს სახელმწიფო საწარმოთა 

სამართლებრივი რეგულირების თავისებურებებს და სახელმწიფო საწარმოებში 

ანგარიშვალდებულების სისტემის მოწყობას. განხილულია სოციალური 

სახელმწიფოს როლი და არსი და მოწესრიგებული რეგულაციების მნიშვნელობა, 

მოქალაქეზე ორიენტირებული სახელმწიფოს მიერ ამ ძირითადი მიზნის 

მიღწევაზე. ეს თავი მოიცავს მსჯელობას სახელმწიფო მმართველობის ისეთ 

ფუძემდებლურ პრინციპებზე, როგორიცაა კანონიერების პრინციპი, 

მმართველობითი პროცესის ღია და გამჭვირვალე ხასიათი,  მმართველობის 

ეკონომიურობის პრინციპი.  ამასთან მოცემულია იმ საკანონმდებლო მასივის 

მიმოხილვა, რითაც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 

საწარმოების მართვასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება ხდება. მათ 

შორის  „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებები 

სახელმწიფო საწარმოებთან მიმართებაში და ის სირთულეები რაც საკანონმდებლო 

რეგულირების საკითხებთან არის დაკავშირებული. მიმოხილულია „სახელმწიფო 

ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი, „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 

შესახებ“ საქართველოს კანონი, “სახელმწიფო აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონი. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი, სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით 

შექმნილი საწარმოების კაპიტალში არსებული ძირითადი საშუალებების განკარგვის 

წესი, „სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით არსებული 

საწარმოების დაშლის წესის დამტკიცების შესახებ“ 2022 წლის 12 იანვარის ბრძანება 

და სხვა. 

მეოთხე თავი, რომელიც ეხება სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული 

მართვის მნიშვნელოვან ასპექტებს, შედგება ორი ქვეთავისგან, პირველ ქვეთავში 

ასახულია რბილი სამართლის გავლენა საწარმოთა კორპორაციული მართვის 
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სისტემაზე, საუბარია საქართველოში მიღებულ სახელმწიფო საწარმოთა მართვის 

კორპორაციულ კოდექსზე და იმ ძირითად პრინციპებზე რასაც აღნიშნული 

დოკუმენტი ითვალისწინებს, კერძოდ კი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის 

დამოუკიდებლობის კრიტერიუმებს და დამსახურებაზე დაფუძნებულ შერჩევის 

პროცედურებს, საბჭოს, მისი კომიტეტებისა და ხელმძღვანელი პირების როლებსა 

და პასუხისმგებლობას, აუდიტის და ანაზღაურების, ნომინირების და 

მმართველობის კომიტეტების დაკომპლექტების წესსა და უფლებამოსილების 

ფარგლებს, რისკების მართვის და შიდა კონტროლის სისტემებს, გამჭვირვალობის, 

ანგარიშვალდებულებისა და ანგარიშგების პრინციპებს. ამასთან,  განხილულია 

სამომავლოდ კოდექსის პრაქტიკაში დანერგვის სირთულეები და ძველი 

პრაქტიკიდან ახალ პრაქტიკაზე გადასვლის  შესაძლებლობები. მიმოხილულია 

სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკა, მათ შორის: ფინეთის, სლოვენიის, შვედეთისა და 

ბულგარეთის. 

  მეორე ქვეთავში კი განხილულია ძირითადი საკვლევი თემის საკვანძო 

საკითხები. მოცემული ეკონომიკური განვითარების და თანამშრომლობის 

ორგანიზაციის (OECD) სახელმძღვანელო პრინციპები, რომლებიც მიუთითებს 

სახელმწიფოს, როგორც პარტნიორის ფუნქციის ცენტრალიზებასა და ამ როლის 

განმახორციელებელი შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოს განსაზღვრაზე. ასეთი 

მექანიზმის არსებობა უზრუნველყოფს, სახელმწიფოს, როგორც პარტნიორის 

როლის გამიჯვნას პოლიტიკის გამტარებლის/მარეგულირებლის როლისგან, რაც 

კარგ პრაქტიკას წარმოადგენს. ამასთან, აღნიშნულ მექანიზმს ახასიათებს უფრო 

ძლიერი და მოქნილი ზედამხედველობა, რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო 

საწარმოებიდან საკმარისი და დროული ინფორმაციის მიღებას, პრობლემების 

ოპერატიულად იდენტიფიცირებას და მათი მოგვარების პრაქტიკის უნიფიკაციას 

ამასთან, განხილულია ერთიანი ანგარიშგების სისტემის შემუშავების საკითხები, 

შიდა აუდიტის ერთეულის სავალდებულო წესით არსებობის საჭიროება, 

გამჭირვალობის მაღალი სტანდარტები, ინფორმაციის პროაქტიულად 

გამოქვეყნება და ეთიკის კოდექსის სავალდებულო ხასიათი.  

მეხუთე თავი, რომელიც ეხება სახელმწიფო საწარმოთა მართვის 

საერთაშორისო პრაქტიკას,  შედგება სამი ქვეთავისგან და მოიცავს საკუთრების 

პოლიტიკას, მთავარ ინსტიტუციურ აქტორებს როგორც სახელმწიფო, ასევე სუბ-
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ეროვნულ დონეზე და  ეძღვნება უცხო ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის (მათ 

შორის გერმანიის, შვედეთისა  და ბულგარეთის) მიმოხილვას სახელმწიფო 

საწარმოების მართვასთან დაკავშირებით. განვითარებადი ქვეყნებისათვის, 

მათშორის კი საქართველოსათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია განვითარებული 

სახელმწიფოების საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენება ამა თუ იმ საკითხთან 

მიმართებაში. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც საქართველომ ასოცირების 

შეთანხმებით იკისრა ვალდებულება ეროვნული კანონმდებლობა დაუახლოვოს 

ევროკავშირის სახელმწიფოების კანონმდებლობას, გაიზიაროს მათი საუკეთესო 

გამოცდილება და საკანონმდებლო დონეზე ასახოს დროის განსაზღვრულ 

პერიოდში.  

დასკვნა 

  დასკვნაში შეჯამებულია სადისერტაციო ნაშრომში ჩატარებული კვლევები, 

ძირითადი მიგნებები და მოცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები.  

   ამასთან აღნიშნულია  ის პოზიტიური ღონისძიებები, რაც სახელმწიფომ 

საწარმოთა მართვის ძირითადი პრინციპების განსაზღვრის, კორპორაციული მარ-

თვის კულტურის გაუმჯობესების  და ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობის 

უზრუნველყოფის მიზნით განახორციელა სახელმწიფო საწარმოებთან მიმარ-

თებაში, რომელიც მოიცავს როგორც საკანომდებლო,  ასევე მართვის სტრატეგიას-

თან დაკავშირებულ ცვლილებებს, თუმცა აუცილებელია სხვა, დამატებითი 

ღონისძიებების განხორციელება, უპირველეს ყოვლისა, სახელმწიფოს ერთიანი 

სტრატეგიისა და ხედვის ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია განისაზღვროს 

სახელმწიფო საწარმოს დაფუძნების და სახელმწიფოს მიერ საწარმოში წილის 

ფლობის მიზნობრიობა. აღნიშნული გულისხმობს სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების დაფუძნებისა და ფუნქციონირების ზოგადი 

მიზნების დასაბუთებას. მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ  უზრუნველყოს იმ მიზნების 

საჯაროობა, რაც განაპირობებს საწარმოში წილის ფლობის საჭიროებას.  

სახელმწიფოს მიერ საწარმოს ფლობის საბოლოო მიზანი მოსახლეობისთვის 

დამატებითი ღირებულების შექმნა უნდა იყოს. შესაბამისად, სახელმწიფომ უნდა 

შეაფასოს კონკრეტულ საწარმოში წილის ფლობა წარმოადგენს თუ არა საჯარო 

ფინანსების ეფექტიან განაწილებას და შესაძლებელია თუ არა, დასახული მიზნის 
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რაიმე სხვა, უკეთესი, გზით მიღწევა1. ამის განსახორციელებლად, აუცილებელია, 

შემუშავებულ იქნეს სახელმწიფო საწარმოთა ფლობის პოლიტიკა, რაც მოიცავს 

ხსენებული საწარმოების დაფუძნებისა და ფუნქციონირების ზოგად მიზნებს და 

განსაზღვრავს სახელმწიფოს როლს მათი მართვის პროცესში. ასეთი პოლიტიკის 

დოკუმენტი შესაძლებლობას მისცემს სახელმწიფო საწარმოებს, კერძო სექტორს და 

დაინტერსებულ პირებს გააანალიზონ და შეაფასონ ქვეყნის პოლიტიკა აღნიშნულ 

სექტორში, რაც, თავის მხრივ, სახელმწიფო პოლიტიკის განჭვრეტადობას 

უზრუნველყოფს.2   

სახელმწიფო საწარმოთა შესახებ დამოუკიდებელი საკანონმდებლო აქტის  

მიღება. ვფიქრობთ, ერთ ერთი უმთავრესი ნაბიჯი რაც სახელმწიფოს მხრიდან 

უნდა გადაიდგას, სახელმწიფო საწარმოთა თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამი-

სად რეგულირების მწყობრი სისტემის შექმნის მიზნით, ეს არის დამოუკიდებელი 

საკანონმდებლო აქტის შექმნა.   

საერთაშორისო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ საქართველოში სახელმწიფო 

კორპორაციების კომპლექსური, ძლიერი და მდგრადი რეფორმის გასატარებლად, 

საჭიროა პარლამენტმა მიიღოს ჩარჩო კანონი სახელმწიფო კორპორაციების 

შესახებ. აღნიშნულის მიზეზი არის ის, რომ მოქმედი კანონმდებლობა საკმარისად 

არ ითვალისწინებს ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ საწარ-

მოთა ფლობასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ გარემოებებს, ამასთან სახელმწიფო 

საწარმოთა რეგულირების ნორმები გაფანტულია სხვადასხვა ნორმატიულ 

აქტებში,  შესაბამისად, აუცილებელია მათი დახვეწა, ხარვეზების შევსება  და 

სისტემატიზაცია.  

„სახელმწიფო საწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღების 

უპირატესობა არის სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებული საკითხების 

კომპლექსური და ერთიანი მოწესრიგება. მან უნდა მოაწესრიგოს ცენტრალური და 

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ შექმნილი საწარმოების 

დაფუძნების, მართვის, გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და პასუხის-

მგებლობის ყველა სპეციფიური საკითხი.  

                                                           
1 სახელმწიფო საწარმოები საქართველოშიარსებული სამართლებრივი რეგულირება, გამოწვევები 

და რეკომენდაციებიავტორთა ჯგუფი: დავით მაისურაძე, გიორგი ნარმანია, მაგდა ლაზიშვილი, 

მარიამ ტყეშელაშვილი, ირაკლი შაკიაშვილი, იევგენ ზვიერიევ, 2019, გვ.103 
2 იქვე. 
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სახელმწიფო საწარმოთა სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ მათ მართვასთან დაკავშირებულ საკითხთა 

რეგულირება მხოლოდ ე.წ. „რბილი სამართლის“ ნორმებით, ვერ უზრუნველყოფს 

გადაწყვეტილებათა მიღების მაქსიმალურ გამჭვირვალეობას, რაც თავის მხრივ  

სახელმწიფო საწარმოთა ეფექტურობის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. 

მართვის მექანიზმის განსაზღვრა. სახელმწიფო საწარმოების მართვის 

კორპორაციული სტანდარტების დადგენა, კერძოდ, რამდენად ეფექტურად არის 

მათი მმართველობის ორგანოების მიერ კორპორაციული მართვის საუკეთესო 

პრაქტიკა იმპლემენტირებული და კორპორაციული მართვის რა მექანიზმია 

საუკეთესო სახელმწიფო საწარმოებისთვის, მეტად მნიშვნელოვანია. აღნიშნული 

ასპექტი დიდ გავლენას ახდენს ინვესტორთა მოზიდვაზე, მინორიტარ 

აქციონერთა უფლებების და კანონიერ ინტერესების დაცვაზე, გადაწყვეტილებათა 

მიღების გამჭვირვალეობაზე, ბიზნესის კონკურენტულ გარემოზე. ასევე, 

გასათვალისწი-ნებელია, რომ სახელმწიფოს მონაწილეობა კორპორაციაში 

გულისხმობს არა მხოლოდ მისი ეკონომიკური ინტერესების განხორციელებას, 

არამედ ზოგადად, დაინტერესებულ მხარეთა (Stakeholder) ინტერესების დაცვასაც, 

სპეციფიკურ სფეროში ინვესტიციის განხორციელებას, კონკურენციის 

სტიმულირებას, გარემოს დაცვას და სხვა.1 

  საერთაშორისო გამოცდილება ცხადჰოფს, რომ სახელმწიფო საწარმოების 

მართვაში უმჯობესია გამოყენებული იქნას ცენტრალიზებული მართვა (მაგ. 

შვედეთის მოდელი), რაც ხასიათდება არაერთი უპირატესობით, როდესაც საქმე 

ეხება აღნიშნული სექტორის მენეჯმენტს, მონიტორინგს და ზედამხედველობას. ის 

იძლევა სახელმწიფო სექტორის ყოვლისმომცველ და ერთგვაროვან ანალიზს, რაც 

საშუალებას იძლევა განხორციელდეს  ეფექტური კორპორაციული მმართველობა,  

მენეჯმენტის ჰარმონიზაცია, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის სისტემების 

გამართულობა და უკეთესი ხარისხის ინფორმაციის გენერირება, რაც თავის მხრივ 

უზრუნველყოფს უფრო მეტ გამჭვირვალობას. ანალოგიურად, აღნიშნული 

მექანიზმი ქმნის უფრო მეტ ეკონომიას და სინერგიას ჯგუფის საწარმოებს შორის 

და ხელს უწყობს უფრო მეტ დამოუკიდებლობას პოლიტიკური ძალაუფლებისგან, 

                                                           
1 Joo W. T., Corporate Governance, Law, Theory and Policy, Kent Greenfi eld, There’sa Forest in Those Trees: 

Teaching About the Role of Corporations in Society, Carolina Academic Press, 2nded., Durham, 2010, P. 12-17. 
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მრავალი მფლობელის პრობლემის გადაჭრას - და განასხვავებს 

მარეგულირებლისა და მფლობელის ფუნქციებს. 

სასურველია საერთაშორისო რეკომენდაციებისა და საზღვარგარეთის 

ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, შვედეთის, ბელგიის, 

პოლონეთის, ჰოლანდიის საფრანგეთისა და  ნორვეგიის მსგავსად, საქართველოც 

ეტაპობრივად გადავიდეს ცენტრალიზირებულ მართვაზე. აღნიშნული პროცესი 

რა თქმა უნდა ბევრ ცვლილებებს მოითხოვს როგორც საკანონმდებლო, ასევე 

ინსტიტუციური შესაძლებლობების  კუთხით.  

პოლიტიკა-სტრატეგიული დოკუმენტი. აუცილებელია სახელმწიფოს 

ჰქონდეს სახელმწიფო საწარმოების ფუნქციონირების მიზნობრიობის დამდგენი 

დოკუმენტი, რითაც განისაზღვრება სახელმწიფოს როგორც პარტნიორის/აქცი-

ონერის როლი და მისი როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებლის ან/და 

მარეგულირებლის როლი.  ამასთან  კარგ პრაქტიკას წარმოადგენს საკუთრების 

პოლიტიკის რეგულარულად გადახედვა და განახლება (ფინეთის, გერმანიის, 

ნიდერლანდების, ნორვეგიის მაგალითი).  

საქართველოში სახელმწიფო საწარმოების ეფექტური მართვისა და 

ფუნქციობისათვის საჭიროა სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც 

განსაზღვრავს საწარმოთა დაფუძნების სფეროებსა და კრიტერიუმებს; დაადგენს 

საწარმოთა მართვისა და ეფექტიანობის სტანდარტებს; უზრუნველყოფს 

საწარმოებში გამართული ანგარიშგებისა და მონიტორინგის სისტემის დანერგვას, 

ასევე სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

გამჭვირვალობასა და ხელმისაწვდომობას. 

 გამჭვირვალობა. იმ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სოციალური 

გავლენიდან გამომდინარე, რომელიც სახელმწიფო საწარმოებს ქვეყნის მოსახ-

ლეობაზე აქვთ, მათი გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტები და ინფორმაციის 

პროაქტიულად გამოქვეყნება პირდაპირ კავშირშია მათდამი ნდობის ხარისხთან. 

ინფორმაციის წვდომასთან დაკავშირებული საერთაშორისო სტანდარტების 

თანახმად, სახელმწიფო საწარმოები იმ ინსტიტუტებს მიეკუთვნებიან, რომლებიც 

ვალდებულნი არიან გამოეხმაურონ ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნებს და 

პროაქტიულად გამოაქვეყნონ ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციის 

გაცემის შესახებ კანონმდებლობა სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია, 
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აღინიშნება ზოგადი ტენდენცია, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა 

გამოქვეყნდეს პროაქტიულად და რომ ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება რაც 

შეიძლება მეტ ინსტიტუტს უნდა დაეკისროს. არსებობს კონკრეტული ქვეყნები, 

სადაც სახელმწიფო საწარმოებს კანონი ავალდებულებს ინფორმაციის 

პროაქტიულად გამოქვეყნებას, მათ შორის ბრაზილია, ესტონეთი და ესპანეთი. 

საერთაშორისო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ სახელმწიფო საწარმოების მართვასთან 

დაკავშირებული რისკების პრევენციის საუკეთესო საშუალება მეტი ღიაობაა.1 

თანამედროვე პირობებში, საწარმოს საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის 

მიღების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას მისი ვებგვერდი და ელექტრონული 

რესურსები წარმოადგენს. რეკომენდირებულია, სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით შექმნილი ყველა საწარმოსთვის შეიქმნას ერთიანი ვებგვერდი, 

სადაც  საწარმოს საქმიანობის თაობაზე განახლებული და სრულყოფილი ინფორ-

მაციის გამოქვეყნება განხორციელდება. მნიშვნელოვანია სახელმწიფო საწარმო-

ებში ინფორმაციის საჯაროობა. ვინაიდან სახელმწიფო საწარმოებს გადაცემული 

აქვს სახელმწიფო ქონება და მათი საქმიანობა ხშირად პირდაპირ უკავშირდება 

სახელმწიფო ბიუჯეტს, ამ ეტაპზე აუცილებელია სახელმწიფო ბიუჯეტთან და 

სახელმწიფო ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნ-

ველყოფა. ამავდროულად, დასაშვებია გარკვეული ხარისხით კონფიდენციალუ-

რობის დაცვა, თუ იარსებებს ლეგიტიმური და დასაბუთებული სახელმწიფო ან 

საზოგადოებრივი ინტერესი.2 

  ანგარიშვალდებულება. აუცილებელია  მაკოორდინებელი ორგანოსა და 

მმართველობის უშუალოდ განმახორციელებელი უწყების მხრიდან საწარმოთა 

ანგარიშების კონსოლიდაცია და აგრეგირებული რეპორტინგის წარმოება. რაც 

თავის მხრივ, ზრდის ანგარიშვალდებულების სისტემის ეფექტიანობას, საწარმოთა 

მართვაში ჩართული პირების პასუხისმგებლობას და პრობლემების იდენტიფი-

                                                           
1 საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო (2016) საქართველოს სახელმწიფო საწარმოები: 

გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და კორუფციის პრევენცია, 

https://www.transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/sakartvelos_saxelmcipo_sacarmoebi_gamc

hvirvaloba_angarishvaldebuleba_da_korupciis_prevencia.pdf   

  2 სახელმწიფო საწარმოები საქართველოშიარსებული სამართლებრივი რეგულირება, გამოწვევები 

და რეკომენდაციებიავტორთა ჯგუფი: დავით მაისურაძე, გიორგი ნარმანია, მაგდა ლაზიშვილი, 

მარიამ ტყეშელაშვილი, ირაკლი შაკიაშვილი, იევგენ ზვიერიევ, 2019, გვ. 168 



22 

ცირებისა და მათზე დროულად რეაგირების საშუალებას იძლევა.1 აღნიშნული 

ანგარიში უნდა იყოს საჯარო და წარედგინოს დაინტერესებულ მხარეებს. 

გარდა გამართული რეპორტინგის სისტემისა, სახელმწიფო საწარმოთა 

საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად, 

მათი საქმიანობის თაობაზე სრული და სანდო ინფორმაციის მოსაპოვებლად, 

აუცილებელია შიდა და გარე აუდიტის ეფექტური ფუნქციონირება და მათი 

სავალდებულოდ არსებობის განსაზღვრა საკანონმდებლო დონეზე. 

საქართველოში ერთიანი ფინანსური რეესტრის არსებობა, კორპორაციული 

მართვის კოდექსით გათვალისწინებული აუდიტის კომიტეტის შექმნის 

ვალდებულება, ეთიკის კოდექსის სავალდებულო ხასიათი და ზოგადად 

ანგარიშვალდებულებისა და გამჭირვალობის დაცვის კუთხით გადადგმული 

ნაბიჯები საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მოთხოვნებთან არის 

შესაბამისობაში. თუმცა, სასურველია, საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვროს 

სახელმწიფო საწარმოებში შიდა აუდიტის სუბიექტის სავალდებულოდ შექმნის 

საკითხი, განისაზღვროს ერთიანი აგრეგირებული რეპორტინგის სისტემის 

შემუშავება/დანერგვის ეტაპები, გამჭირვალობის კუთხით კი განხორციელდეს 

მონიტორინგი სახელმწიფო საწარმოების მიერ ინფორმაციის პროაქტიულად 

გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. 

 სახელმწიფო საწარმოში არსებული სამეთვალყურეო საბჭოს პასუხის-

მგებლობა / ხელმძღვანელ პირთა ფიდუციური მოვალეობა. „მეწარმეთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  „იმ სამეწარმეო 

საზოგადოებაში, რომელშიც სახელმწიფო, აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკა ფლობს ხმათა საერთო რაოდენობის 50 პროცენტზე მეტს, 

საქართველოს მთავრობის, აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიძლება შეიქმნას სამეთვალყურეო საბჭო. ამ 

შემთხვევაში სამეთვალყურეო საბჭოში სახელმწიფოს, აფხაზეთის ან აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენელი შეიძლება იყოს საჯარო მოსამსა-

ხურე, თუ მას კონკრეტულ საწარმოსთან ინტერესთა კონფლიქტი არ აქვს. 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რომელიც იმავდროულად საჯარო მოსამსახურეა, 

                                                           
  

1
 სახელმწიფო საწარმოების მართვის და განკარგვის ეფექტიანობის აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტის 

ანგარიში 2015 წ. გვ.41 
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მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს სათანადო ანაზღაურების გარეშე ასრულებს 

და მისი საქმიანობა არ მიიჩნევა საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 

შეუთავსებლობად“. 1 

სამეთვალყურეო საბჭოს უმთავრესი ფუნქციაა საწარმოს ხელმძღვანელობაზე 

კონტროლის განხორციელება და თავის მხრივ ანგარიშვალდებულია პარტნი-

ორების წინაშე.  SOE-ის საბჭოებმა ეფექტურად უნდა განახორციელონ საწარმოს 

სტრატეგიის შედგენისა და ზედამხედველობის ფუნქციები, სამეთვალყურეო 

საბჭოს უნდა ჰქონდეს სათანადო უფლებამოსილება მისი ფუნქციების შესასრუ-

ლებლად, აღნიშნული კი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა დირექტორის 

დანიშვნისა და გათავისუფლების და მენეჯმენტის ანაზღაურების განსაზღვრის 

უფლებამოსილება, კომპანიის სტრატეგიისა და შესრულებული სამუშაოს 

შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა, რისკის ეფექტური მენეჯმენტისათვის 

საჭირო ეფექტიანი პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავება და სხვა2. 

   ზემოხსენებული კანონის იმავე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად,  „იმ 

საწარმოში, რომელშიც სახელმწიფო, აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკა ფლობს ხმათა საერთო რაოდენობის 50 პროცენტზე მეტს, 

ხელმძღვანელი პირის თანამდებობაზე დანიშვნა და თანამდებობიდან 

გათავისუფლება სამეთვალყურეო საბჭომ საწარმოს ხმების 50 პროცენტზე მეტის 

მფლობელ აქციონერს უნდა შეუთანხმოს3“ - ანუ სახელმწიფოს. 

  ახალი კანონით კიდევ უფრო განმტკიცდა ხელმძღვანელ პირთა და 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ფიდუციური მოვალეობები, რაც მათ საქმი-

ანობაში გულისხმიერებისა და კეთილსინდისიერების ვალდებულების/მოვალე-

ობის დაცვას/შესრულებას და დამრღვევთა სათანადო პასუხისმგებლობას 

გულისხმობს4.  შესაბამისად, ხელმძღვანელი ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს 

წევრთა უმთავრესი მოვალეობაა კეთილსინდისიერად მართოს საწარმო. 

კეთილსინდისიერი ხელმძღვანელობა  ტოლფასია გონივრული მართვის, რაც 

                                                           
 
1
 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, საკანონმდებლო მაცნე, მუხლი 46 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5230186#DOCUMENT:1;  

   
2
 Frederick R W (2011) Enhancing the Role of the Boards of Directors of State-Owned Enterprises, OECD 

Corporate Governance Working Papers, No.2,   
3
 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, საკანონმდებლო მაცნე, მუხლი 46 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5230186#DOCUMENT:1;  
4
 ჯუღელი გ., კაპიტალის დაცვა სააქციო საზოგადოებაში, თბილისი, 2010, გვ. 164. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5230186#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5230186#DOCUMENT:1;
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თავისთავში მოიცავს დირექტორის მიერ საწარმოს წინაშე მდგარი ამოცანების 

რაციონალურ გადაწყვეტასა და პრობლემების აღმოფხვრის კუთხით ეფექტიანი 

ზომების გატარებას. კეთილსინდისიერების მოვალეობის დაკმაყოფილებისათვის 

დირექტორს მოეთხოვება გონივრულად, ყოველმხრივ ხელმისაწვდომ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიიღოს ფინანსურად, ეთიკურად და სამართლებ-

რივად სამეწარმეო საზოგადოებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი გადაწყვეტი-

ლებები. შესაბამისად, დირექტორი მაქსიმალურ ძალისხმევას უნდა იყენებდეს 

საზოგადოებისთვის საუკეთესო გადაწყვეტილებების მისაღებად, რისთვისაც 

ისინი უნდა იყვნენ მიუკერძოებლები, ეყრდნობოდნენ სანდო, ყოველმხრივ 

ინფორმაციას და საუკეთესო პრაქტიკას 1. ვფიქრობთ ფიდუციურ მოვალეობათა 

დაცვა სახელმწიფო საწარმოთა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია. 

 კონკურენტული ნეიტრალურობა. აღნიშნულის განსახორციელებლად, 

აუცილებელია  სამართლიანი კონკურენციის არსებობა ბაზარზე, სახელმწიფომ 

უნდა უზრუნველყოს ისეთი საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ბაზის 

არსებობა, რაც განაპირობებს  ბაზარზე სამართლიანი კონკურენციის არსებობას, 

რათა სახელმწიფო საწარმოს საქმიანობით დაინტერესებულ პირებს ჰქონდეთ 

სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენების  თანაბარი შესაძლებლობა.  

სასურველია  გაიმიჯნოს სახელმწიფო საწარმოს ეკონომიკური საქმიანობა იმ 

საქმიანობისგან, რომელსაც ის საჯარო მიზნით ახორციელებს. სახელმწიფო 

საწარმოს ის ხარჯები, რომელიც საჯარო მიზნებით განხორციელებული 

საქმიანობის ფარგლებში გაიწევა უნდა დაფინანსდეს სახელმწიფოს მიერ, რათა 

სახელმწიფო საწარმო არაკონკურენტულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს 

კონკურენტ კერძო კომპანიებთან შედარებით2. 

ამრიგად, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული 

საწარმოების არსებობა მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის 

სტაბილურობისა და მდგრადი განვითარებისათვის. აღნიშნულის მისაღწევად 

აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან ბალანსის დაცვა პარტნიორის უფლება-

მოსილების აქტიურად განხორციელებასა და საწარმოთა საქმიანობაში ზედმეტ 

                                                           
1
 განმარტებები „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტზე (09.02.2021 წლის     

რედაქციით) გიორგი ჯუღელი, გიორგი გიგუაშვილი, გვ 72-73. 
2
  OECD, Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises (2015 
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ჩარევას შორის. მნიშვნელოვანია,  სახელმწიფომ საქმიანობა  წარმართოს როგორც 

ინფორმირებულმა და აქტიურმა პარტნიორმა და უზრუნველყოს, რომ 

სახელმწიფო საწარმოთა მართვა განხორციელდეს გამჭირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების პრინციპების დაცვით, ეფექტიანად და პროფესიონალიზ-

მის მაღალი ხარისხით. 
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