გლობალიზაცია, ევროკავშირი და საქართველო

ნიკოლოზ ბაკაშვილი

ბიზნესი და აუდიტი გლობალიზაციის პროცესში
ნიკოლოზ ბაკაშვილი
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა და ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიების აკადემიკოსი, საქართველო
საკკვანძო სიტყვები: ბიზნესი, აუდიტი, ბიზნეს სტრუქტურა, გლობალიზაცია
კაცობრიობას თანამედროვე გლობალიზაციის პირო
ბებში უამრავი გამოწვევები აქვს სოციალური, პოლიტი
კური, ეთნიკური, რელიგიური, გენდერული და ა.შ. მი
მართულებით, მაგრამ უმნიშვნელოვანესს, გამოწვევათა
შორის, წარმოადგენს ეკონომიკურ სფეროში მიმდინარე
ნებსითი თუ უნებლიე, საკანონმდებლო თუ სოციალურეკონომიკური სისტემებისათვის დამახასიათებელი ბუნებ
რივი კანონზომიერებების გლობალიზაციის პრობლემებთან
მიმართებაში ახლებური გამოვლენა.
საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ფორმაციის ყველა
ეტაპზე ბიზნესისათვის დამახასიათებელი მგრძნობელობა
შიდა თუ გარე გარემოზე განსაკუთრებით სენსიტიურია
გლობალიზაციის პირობებში. თუ გავითვალისწინებთ, სო
ციალურ-ეკონომიკურ სისტემებზე მოქმედ გარე ფაქტო
რებს რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია აღნიშნული
ბიზნეს სტრუქტურების ეკონომიკურ ქცევაზე, მაშინ გლო
ბალიზაციის ყბადაღებულ პრობლემებს, რა თქმა უნდა და
დებით მოვლენებთან ერთად, უაღრესად მნიშვნელოვანი
ზემოქმედების მოხდენა ძალუძთ, რაც თავის მხრივ იწვევს
არსებული ბიზნეს სტრუქტურების ე.წ. „ბუნებრივი გადა
რჩენის“ პროცესის დაწყებას.
ბიზნესი არის სფერო სოციუმის აქტივობისა, რომელიც
გამოირჩევა განსაკუთრებული მოთხოვნებით, რომელთაგან
უმნიშვნელოვანესია მისი საფინანსო-ეკონომიკური მდგომა
რეობის გამჭირვალობა და ლეგიტიმურობა.
რამდენადაც გლობალიზაციის პროცესს თან ახლავს
ბიზნეს სუბიექტების სახით გადარჩენისათვის ბრძოლა,
აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად საჭიროა შესაბამისი რე
სურსებით (შრომითი, ფულადი, ნედლეულითა და/ან სხვა
მატერიალური თუ არამატერიალური) უზრუნველყ ოფა,
საკანონმდებლო სისტემაში კანონმორჩილი ლავირების
უნარი, ინვესტიციამიმზიდველობის უზრუნველყოფა, კეთილ
სინდისიერი გადასახადის გადამხდელის იმიჯი, საერთა
შორისო ჰარმონიზებულ საბაჟო-საგადასახადო პოლიტი
კასთან შესაბამისობა, პარტნიორულ და/ან აქციონერულ
კაპიტალში მონაწილეთა მიერ ნდობისა და გამჭირვალო
ბის დამკვიდრება, შესაძლო კონტრაგენტებთან მდგრადი
ფინანსური მდგომარეობის იმიჯის დასტური და ა.შ.
ყოველივე ზემოთაღნიშნულის უზრუნველყოფა კი მიღ
წევადია საბაზრო ინფრასტრუქტურის იმ უმნიშვნელოვანესი
სეგმენტის გამართულ მუშაობით, რომელსაც აუდიტი ჰქვია,
რადგან აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების მასალები
არის ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობის გამჭირვალობის,
ფინანსური მდგრადობის, ინვესტიციამიმზიდველობის, კე
თილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელის იმიჯის და

სასურველი პარტნიორის სტატუსის მოპოვების საფუძველი.
თვითონ აუდიტორული საქმიანობის სათავე ინგლისის
სამეფო კარზე მე-14 საუკუნეში ჩაისახა, მაგრამ საქართ
ველოში ამ საქმიანობის საკანონმდებლო რეგულაციები 1995
წლიდან დაიწყო, როცა საქართველოს პარლამენტმა მიიღო
კანონი „აუდიტორული საქმიანობის შესახებ“ (1995 წლის
7 თებერვალი N623 კანონი), შემდეგ 2012 წლიდან მიღე
ბული იქნა კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ (2012 წლის 29 ივნისი
N6598 კანონი), ხოლო დღეისათვის მოქმედებს 2016 წლი
დან მიღებული კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშ
გებისა და აუდიტის შესახებ“ (2016 წლის 8 ივნისი N5386
კანონი).
საქართველოში შემოღებულია და მოქმედებს ბუღალ
ტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ
შემუშავებული სახელმძღვანელოები ბუღალტერთა და აუდი
ტორთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ,
რომლებითაც განსაზღვრულია პატიოსნების, ობიექტურო
ბის, პროფესიული კომპეტენციისა და სათანადო გულის
ხმიერების, კონფიდენციალურობისა და პროფესიული ქცევის
ნორმები.
ქვეყანაში შემოღებულია ფინანსური ანგარიშგების სა
ერთაშორისო სტანდარტები (ფასს) და მცირე საშუალო
საწარმოებისათვის ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტები (მსს ფასს).
ახალი კანონის ამოქმედებისთანავე შეიქმნა საქართ
ველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბუ
ღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედა
მხედველობის სამსახური, რომელიც უწევს რეგულირებას
საქართველოში. საბუღალტრო-სააღრიცხვო-საანგარიშგებო
და აუდიტორულ საქმიანობას საერთაშორისოდ აღიარე
ბული სტანდარტებისა და კანონის შესაბამისად. აღნიშნული
სამსახურის მიერ შემუშავებულია რეგულაციები პროფესი
ული პასუხისმგებლობის დაზღვევის, ხარისხის უზრუნველ
ყოფის, პროფესიული ეთიკისა და აუდიტორული მომსახუ
რების სტანდარტების მიმართულებით, ასევეა განსაზღვრული
განგრძობითი განათლების სტანდარტებისა და პროფესიული
სერტიფიცირების პროცედურები.
ევროკავშირთან პროცესების ხელშეკრულების გაფორ
მებით აღებულმა ვალდებულებებმა, განაპირობა გაგვეთვა
ლისწინებინა ევრო დირექტივა 2013-34 „ფინანსური ანგარიშ
გების შესახებ“ და ევტო დირექტივა 2006-43 „აუდიტის შესახებ“.
მოხდა საწარმოთა ახლებური კლასიფიკაცია ზომების
მიხედვით: მსხვილი, საშუალო, მცირე და მიკრო ბიზნესის
სუბიექტებად.
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სწორედ აღნიშნული საკანონმდებლო თუ კანონქვემ
დებარე აქტებით რეგულაციები არის მიმართული ერთიანი
ევროპული ოჯახის სტანდარტებზე ჩვენი ეკონომიკის მორგე
ბისაკენ, რითაც ქვეყნის სამეწარმეო-ეკონომიკურ ცხოვრებაზე
უკვე აისახება გლობალიზაციის ნებსითი თუ უნებლიე შედეგები.
ამდენად, გლობალიზაციის პროცესში ბიზნესის ადაპტა
ციის პროცესს თან ახლავს აუდიტორული სეგმენტის დატ

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

ვირთვის შესამაბისი ზრდა და თავად აუდიტის სფეროსთვის
დამატებითი მოთხოვნებისა და რეგულაციების წაყენების
გარდაუვალობა. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ თავად აუდი
ტის სფეროსა და პროფესიაზე ერთ-ერთი უმნიშვნელო
ვანესი გამოწვევებია დღეს საქართველოში გლობალიზა
ციის პირობებიდან გამომდინარე, რამაც წარმოიქმნა რიგი
საკანონმდებლო და სტრუქტურული ცვლილებები ქვეყანაში.
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SUMMARY
Humanity has a lot of challenges in regard of social,
political, ethnic, religious, gender etc. direction within the
context of modern globalization, but innovative reveal of
the natural regularities in regard of the globalization process
characteristic of legislative and social-economic systems
taking place willfully or involuntarily, can be considered as the
most important one among the mentioned challenges.
Sensitivity of business to the internal or external
environment characteristic of business within the conditions
of globalization can be considered as especially sensitive at
all stages of the social-economic formation. If we take into
consideration the impact of external factors, affecting socialeconomic systems, on the economic behavior of the mentioned
business structures, the problems related to globalization can
have extremely important impact together with the positive
events. The latter, on its side, causes the start of so-called
“natural survival process” of existing business structures.
Business is the field of activity of society distinguished
with special requirements. Transparency and legitimacy of
the financial-economic situation can be considered as the
most important among the mentioned requirements.
Since the globalization process is accompanied by the

strife for survival in a form of business subjects relevant
resources (labor, financial, material and/or other material or
non-material) will be provided. This may contain: ability to
make law-abiding maneuvering within the legislative system,
attractiveness of investment, image of honest taxpayer,
compliance with the international harmonized customstax system, establishment of trust and transparency by the
participants of partner and/or equity capital, confirmation of
stable financial image with possible contractors and so on.
All the above mentioned can be achieved through
proper working of the most important segment of market
infrastructure such as audit. Materials of audited financial
statements form the basis of transparency of working of
business subjects, financial stability, image of honest tax
payer and obtaining of desired partner status.
Herein, business adaptation process is accompanied by
the relevant increase of load of audit segment and inevitability
of additional requirements and regulations for the field of
audit within the globalization process. It should also be noted
that important challanges can be perceived in regard of audit
profession and auditorial activity as well that is caused by the
process of globalization. That caused a number of legislative
and structural changes in the country on its side.
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