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აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს
ეროვნული პლატფორმა არის საქართველოში რეგისტრირებული ადგილობრივი და
საერთაშორისო არაკომერციული იურიდიული პირების გაერთიანება, რომლებიც
მიზნად ისახავენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პრაღის, ვარშავისა და ვილნიუსის
სამიტების ერთობლივი დეკლარაციებითა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის
ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებით და სხვა ერთობლივი
ღონისძიებებით განსაზღვრული მიზნების განხორციელების ხელშეწყობას.

Eastern Partnership Civil Society Forum Georgian National Platform is an association
of local and international non-commercial legal entities registered in Georgia, aiming to
promote and implement the goals set by the Joint Declarations of the Prague, Warsaw
and Vilnius Eastern Partnership Summits and the EU-Georgia Association Agreement of
European Neighborhood Policy and other joint events.
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ნაშრომის მიზანია საქართველოში ბიზნეს სექტორის განვითარების პრობლემების
შესწავლა და გაანალიზება, კორპორაციული კულტურის დამკვიდრება და
განვითარების პერსპექტივები. მისი ამოცანაა შესწავლილი იქნას საქართველოში
არსებული: პოლიტიკა ბიზნეს გარემოსთან მიმართებაში და საგადასახო
პოლიტიკა განვითარების პერსპექტივით; ქვეყნის განვითარების მიმდინარე
ეტაპზე გაანალიზდეს ბიზნესის წინაშე მდგარი გამოწვევები და პრობლემები;
არსებული პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად შემუშავდეს ეფექტიანი, ეფექტური,
ეკონომიკური ინსტრუმენეტები.
კვლევა ეფუძნება ორივე − საველე და კაბინეტურ მიდგომას. ქრონოლოგიურად
შესწავლილი, დიაგნოზირებული
და გაანალიზებულია საკანონმდებლო,
პოლიტიკური და საბაზრო კონიუნქტურული პროცესები. შეფასდა ბიზნესისა და
მოქალაქეების მხრიდან საფინანსო ინსტიტუტებისადმი უნდობლობის მიზეზები.
გამოკვლეულია ბიზნესის წინაშე არსებული ის პრობლემები, რომლებიც
მიმდინარე ეტაპზე უშუალოდ უშლის ხელს კორპორაციული მმართველობისა
და მსხვილი ბიზნესორგანიზაციების ფორმირება-განვითარებას. სიღრმისეული
ინტერვიუებით, მოხდა ექსპერტებისა და ბიზნესის მფლობელთა გამოკითხვა,
შედარდა და გაანალიზირდა სხვადასხვა წყაროდან მოპოვებული ინფორმაცია,
შემუშავდა რეკომენდაციები.
ავტორთა აზრით, არსებული პრობლემების
განხორცილედეს შემდეგი აქტივობები:

გადაჭრის

მიზნით,

საჭიროა

•

კორპორაციულ მმართველობასთან დაკავშირებით აუცილებელია,
ქვეყნის მოსახლეობაში ამაღლდეს შესაბამისი უნარ-ჩვევები;

რომ

•

ფინანსური ინსტიტუტებისა და სახელმწიფოს მიმართ ნდობის გაზრდის მიზნით,
უნდა შემუშავდეს ე.წ. „დაუბრუნებელი ანაბრების“ დაბრუნების პოლიტიკა.
თავდაპირველად უნდა მოხდეს 1997 წელს აღიარებული ვალდებულების
ინდექსაცია, შემდეგ კი დაბრუნების პოლიტიკის განსაზღვრა შესაბამისი
ალტერნატივებით: 1) საგადასახადო ჩათვლის ვაუჩერი − ფასიანი ქაღალდი,
რომელიც შესაძლებელია, რომ თავად მესაკუთრემ „ჩაითვალოს“, როგორც
გადახდილი გადასახადი ან უბრალოდ გაყიდოს მესამე პირზე/ბიზნესზე; 2)
ამ ვალდებულების ფარგლებში სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცის წესით
გადაცემა და ამის პარალელურად შეღავათიანი პირობებით სესხის აღების
უფლების მინიჭება. ვფიქრობთ, სახელმწიფოსთვის მეორე ალტერნატივა უფრო
ხელსაყრელია, ვინაიდან პრივატიზების პროცედურების ადმინისტრირებაზე
საჭირო თანხების ნაწილის დაზოგავს, არ გასცემს ნაღდ ფულს და ხელს
შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას;

•

გასული საუკუნის 90-იან წლებში სამოქალაქო ომის დროს არა ოკუპირებულ
ტერიტორებზე ქონებრივად დაზარალებულ მოსახლეობას შეუფასოს
მიყენებული ზარალი და გადაუხადოს შესაბამისი კომპენსაცია;

•

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მდგრადი, სამართლიანი ბიზნესგარემო და
ამ მიზნით საჭიროა, უმოკლეს ვადაში დაფუძნდეს საგადასახადო არბიტრაჟი;
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•

საჭიროა, იმ ბიზნესმენების/ბიზნესების რეაბილიტაცია ან მათზე საკომპენსაციო
თანხების გაცემა, რომელებიც 2008-2012 წლებში დაზარალდნენ სახელმწიფოს
მიერ განხორციელებული უკანონო ქმედებების შედეგად;

•

დროულად და თანამიმდვერულად განახორციელდეს „ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
საფუძველზე აღებული ვალდებულებების იმპლემეტაციის პროცესი;

•

სხვადასხვაბიზნესინდუსტრიისთვისსაჭიროა შემუშავდეს დანაკარგებისრაოდ
ენობისგანსაზღვრის სტანდარტები.

მოსალოდნელი შედეგი:
•

გაიზრდება საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ მოსახლეობის სანდოობის
ხარისხი;

•

მოსახლეობაში გაიზრდება დანაზოგების დაგროვების მოტივაცია და ხარისხი;

•

მდგრადი ბიზნესგარემო გამოიწვევს ინვესტიციების ზრდასა და ეკონომიკური
სტიმულების შექმნას;

•

გაიზრდება ბიზნესორგანიზაციათა
და მსხვილ საწარმოთა რაოდენობა,
რაც, თავის მხრივ, დადებითად აისახება გაზრდილ სამუშაო ადგილებსა და
დასაქმების მაჩვენებელზე;

•

ხელისუფლებასა და ბიზნესს შორის ჩამოყალიბდება ურთიერთნდობისა და
პატივისცემის გარემო, რაც გენერირდება ეკონომიკაში და ხელს შეუწყობს
ქვეყნის მდგრად განვითრებას.
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