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გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის მკვეთ რი 
ზრდის ფონ ზე, რე გუ ლა ცი ე ბი სა ხელ მწი ფოს ერ თერ თი უმ ნიშ ვნე ლო
ვა ნე სი ბერ კე ტი გახ და. ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის წარ მარ თვის ყვე ლა 
მსურ ველს სა ხელ მწი ფო უწე სებს შე სა ბა მის მოთხ ოვ ნებს და აკის რებს 
ვალ დე ბუ ლე ბებს, ხო ლო პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბი სას აკონ ტრო ლებს 
მას. სა ხელ მწი ფო ინ სპექ ტი რე ბის ძი რი თა დი მი ზა ნია უზ რუნ ველ ყოს 
ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი ტი პის საქ მი ა ნო ბე ბის სრუ ლი ზე დამ ხედ ვე
ლო ბა, რა თა თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი შე საძ ლო საფ რთხე ე ბი. უფ
რო მე ტიც, ინ სპექ ტი რე ბის მე ქა ნიზ მი გა დამ წყვეტ როლს ას რუ ლებს 
პრო აქ ტი უ ლი რე ა გი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას (Putnina 2006).

თე ო რი უ ლად, სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე
ბა ბიზ ნე სის თვის სტი მუ ლის მიმ ცე მი ა. პრაქ ტი კა ში, კა ნონ მდებ ლო
ბის დაც ვა გუ ლის ხმობს ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბის ან ქმე დე ბის გან თა ვის 
შეკავებას. სახელმწიფო, „თამაშის ერთიანი წესების“ შექ მნით, თა ნა
ბარ პი რო ბებ ში აყე ნებს კერ ძო სექ ტორს და მას ზე გა და აქვს სრუ ლად 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის ელე მენ ტე ბი, თა ვად კი, მე ო რა დი კონ ტრო ლის მე
თოდს ირ ჩევს.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: შრო მის უსაფ რთხო ე ბა, ბიზ ნე სის რის კე ბი, 
სა ინ სპექ ციო სამ სა ხუ რე ბი, სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბა. 
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სა ხელ მწი ფო სა ინ სპექ ციო სამ სა ხუ რე ბი კა ნონ მდებ ლო ბის აღ სრუ ლე-
ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტრუ მენ ტე ბია სა წარ მო ებ ში შრო მის უსაფ რთხო ე ბის, 
ჯან მრთე ლო ბი სა და გა რე მოს დაც ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ამას თა ნა ვე, ის 
ახორ ცი ე ლებს ისეთ ეკო ნო მი კურ ფუნ ქცი ას, რო გო რი ცაა სა ხელ მწი ფო ხა ზი-
ნის შევ სე ბა შე სა ბა მი სი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სახ დე ლე ბის და კის რე ბით გზით. 
თუმ ცა, ზო გი ერ თი სა ინ სპექ ციო რე ჟი მი გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ვერ ქმნის 
აღ სრუ ლე ბის ადეკ ვა ტურ მე ქა ნიზმს და ჩა მო ყა ლიბ და ბიზ ნეს ზე ზე წო ლის 
სა შუ ა ლე ბად, ასე ვე, კო რუფ ცი ის მა ღა ლი რის კის მა ტა რე ბელ ინ სტი ტუ ტად 
(Coolidge 2011).

ცხა დი ა, სარ გებ ლის უზ რუნ ველ ყო ფი სას ინ სპექ ტი რე ბა გა დამ წყვე ტია 
სა ზო გა დო ე ბის, ბიზ ნე სი სა და და საქ მე ბულ თათ ვის. უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, სა-
კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ცი ე ბი ეფექ ტუ რო ბის თვის სა ჭი რო ებს გან საზღ ვრულ 
„იძულებით სტიმულებს“. მი უ ხე და ვად ამი სა, ინ სპექ ტი რე ბის ფუნ ქცია აუ ცი-
ლე ბე ლია სა მარ თლის უზე ნა ე სო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, რის თვი საც სა ხელ მწი-
ფომ უნ და და ა წე სოს შეზღ უდ ვე ბი, რაც აკონ ტრო ლებს, ამ კაც რებს ან თუნ დაც 
კრძა ლავს გარ კვე უ ლი სა ხის ქმე დე ბებს, პრო დუქ ცი ა სა თუ მომ სა ხუ რე ბას. თუ 
სა ხელ მწი ფო არ უზ რუნ ველ ყოფს სა ინ სპექ ციო ზე დამ ხედ ვე ლო ბა სა და კონ-
ტროლს, სა ვა რა უ დო ა, რომ ბიზ ნე სის თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხი გა და ა ჭარ ბებს 
მის თვის გან საზღ ვრულ მოქ მე დე ბის არე ალს და შექ მნის უკონ ტრო ლო გა რე-
მოს, რაც არა ჯან სა ღი შრო მის ბაზ რის მთა ვა რი ინ დი კა ტო რი ა. 

სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის ის დარ გე ბი, რომ ლე ბიც არა ლე გა ლუ რია ან 
არა ფორ მა ლუ რი, ეკო ნო მი კის ნა წილს წარ მო ად გენს და შე სა ბა მი სად, არ ექ-
ვემ დე ბა რე ბა იძუ ლე ბით აღ სრუ ლე ბას, სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხევ დე ლო ბის გა რე-
თაა დარ ჩე ნი ლი. ფორ მა ლუ რად, ეს მდგო მა რე ო ბა მათ გარ კვე ულ უპი რა ტე-
სო ბას ანი ჭებს, ვი ნა ი დან ნაკ ლე ბი რე გუ ლა ცი ე ბის პი რო ბებ ში ბიზ ნესს ეძ ლე ვა 
ფი ნან სე ბის აკუ მუ ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბა.

კომ პლექ სურ სა მარ თლებ რივ და ინ სტი ტუ ცი ურ გა რე მო ში, რო მე ლიც 
და მა ხა სი ა თე ბე ლია გარ და მა ვა ლი და გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი სათ ვის, სა ხელ-
მწი ფო ინ სპექ ტი რე ბის ფუნ ქცია საკ მა ოდ მგრძნო ბი ა რეა მარ ცხის, არა ე ფექ-
ტი ა ნო ბი სა და ძა ლა დო ბი სად მი. ეს ქვეყ ნე ბი ხში რად ყვე ლა ზე არა ე ფექ ტუ რე-
ბი არი ან სა მარ თლებ რი ვი ნორ მე ბის დაც ვის კულ ტუ რით და გა მო ირ ჩე ვი ან 
მა ღა ლი ხარ ჯე ბით ბიზ ნე სი სა და მთავ რო ბის თვის (Scott, Cordova 2005).

ამ ტი პის ქვეყ ნებ ში, კა ნო ნის მი ე რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბი სას, 
სა ხელ მწი ფო ინ სპექ ცი ამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს არ სე ბი თი პრობ ლე მე ბი ბიზ-
ნე სის თვის, მათ შო რის - ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის შე ფერ ხე ბა, არაპ როგ ნო ზი რე ბა-
დი სან ქცი ე ბის რის კი და კო რუფ ცი ა. რო გორც წე სი, ასე თი პრობ ლე მე ბი არ 
შე მო ი ფარ გლე ბა მხო ლოდ ერ თი მი მარ თუ ლე ბით. ის ხში რად ვრცელ დე ბა ხე-
ლი სუფ ლე ბა ზე, იმ უწყ ე ბე ბი სა და ინ სპექ ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც პა-
სუ ხის მგე ბელ ნი არი ან გა და სა ხა დებ ზე, სა ბა ჟო საქ მი ა ნო ბა ზე, სა ნი ტა რი ა ზე, 
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გა რე მოს დაც ვა ზე, მომ ხმა რე ბელ თა და შრო მის დაც ვა ზე. სა ხელ მწი ფო ინ-
სპექ ტი რე ბის პრობ ლე მა კი ჩვე უ ლებ რივ მი უ თი თებს სის ტე მურ სი სუს ტე ებ ზე.

ინ სპექ ტი რე ბის სის ტე მის არას წო რი და გეგ მვა არამ ხო ლოდ ბიზ ნეს სექ-
ტორს აწევს ტვირ თად, არ მედ ხდე ბა კო რუფ ცი ი სა და ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო-
ტად გა მო ყე ნე ბის წყა რო, რო მე ლიც იწ ვევს არა თა ნა ზო მი ერ ხარ ჯებ სა და 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო პო ლი ტი კის მიზ ნე ბის მიღ წე ვის მარცხს. ყო ვე ლი ვე ეს კი 
ამ ცი რებს ნდო ბას სა ხელ მწი ფოს კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნო ე ბის მი მართ. ნი შან-
დობ ლი ვი ა, რომ ნაკ ლე ბი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ინ სპექ ცია ეკო ნო მი კურ 
ზი ანს აყე ნებს სა ხელ მწი ფო მარ თვის სის ტე მას, ხო ლო პრობ ლე მე ბის თა ვი დან 
ასა ცი ლებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია ბიზ ნე სის მარ თვის მაქ სი მა ლუ რი შე სა ბა მი სო-
ბა სა ხელ მწი ფო რე გუ ლა ცი ებ თან - საფ რთხე ე ბის დრო უ ლი აღ მო ჩე ნა და შე-
ჩე რე ბა, სან ქცი ე ბის და წე სე ბა ერ თ-ერ თი გა დამ წყვე ტი ნა ბი ჯია სა ხელ მწი ფო 
ინ სპექ ცი ა ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დის კრე ცი ის მას შტა ბი ბევ რად მე ტია გან ვი-
თა რე ბად, ვიდ რე ინ დუს ტრი ულ ქვეყ ნებ ში. სა მუ შაო პრო ცე სის შე ჩე რე ბა არის 
უკა ნას კნე ლი სა დამ სჯე ლო ღო ნის ძი ე ბა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბის მი ზან შე წო ნი-
ლო ბა პირ და პირ პრო პორ ცი უ ლია ეფექ ტი ა ნი ინ სპექ ცი ის არ სე ბო ბას თან. ასე 
მა გა ლი თად, ლატ ვი ა ში სა მუ შაო პრო ცე სის შე ჩე რე ბა და მო კი დე ბუ ლია თა ვად 
ინ სპექ ტო რის დის კრე ცი ულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ზე, მას შემ დეგ რაც დამ საქ მე-
ბელს მი ე ცე მა გო ნივ რუ ლი ვა და გა მო ას წო როს შე სა ბა მის სა კითხ ებ თან და კავ-
ში რე ბით აღ მო ჩე ნი ლი დარ ღვე ვე ბი, ხო ლო ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ეს 
სან ქცია შე საძ ლოა გას ცეს მხო ლოდ და მო უ კი დე ბელ მა მო სა მარ თლემ.

იმი სათ ვის, რომ გა უმ ჯო ბეს დეს ინ სპექ ცი ის ეფექ ტუ რო ბა, უნ და შემ-
ცირ დეს ინ სპექ ტო რის დის კრე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა სან ქცი ე ბის და წე სე-
ბი სას, ამას თან, სწო რად იქ ნეს და სა ხუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი და სა მო მავ ლო რე-
ფორ მე ბი. 
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სა ხელ მწი ფო ინ სპექ ცი ის საქ მი ა ნო ბა ვერ იქ ნე ბა ეფექ ტუ რი, თუ ის და-
იწყ ებს ბიზ ნეს ში კრი მი ნა ლის ძებ ნას. ში ში სა და ძა ლის მი ე რი ქმე დე ბე ბის ფონ-
ზე ვერ ცერ თი მა რე გუ ლი რე ბე ლი სის ტე მა ვერ იქ ნე ბა გა მარ თუ ლი. ნაც ვლად 
ამი სა, ინ სპექ ცი ას უნ და ჰქონ დეს გამ ჭვირ ვა ლე ურ თი ერ თო ბე ბი ბიზ ნეს სა და 
მის წარ მო მად გენ ლებ თან. ის უნ და მო ი აზ რე ბო დეს რო გორც დამ ხმა რე მომ სა-
ხუ რე ბის სერ ვი სი და არა ზე წო ლის ია რა ღი. 

ხში რად, ინ სპექ ტი რე ბის სის ტე მის მარ ცხი და კავ ში რე ბუ ლია და ბა ლი რე-
გუ ლი რე ბის ხა რის ხზე. უკა ნას კნე ლი ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში, გან ვი თა-
რე ბუ ლი და სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის 
მი ერ სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ცი ე ბის მი ღე ბას თან მოჰ ყვა ინ სპექ ტი რე ბის 
სის ტე მე ბის ერ თდრო უ ლი გან ვი თა რე ბა. არა თა ნა ზო მი ერ მა სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბებ მა, რო მელ საც გა ურ კვე ვე ლი სა ზე დამ ხედ ვე ლო პო ლი ტი კის გა ტა-
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რე ბას უკავ შირ დე ბა, შე იძ ლე ბა შექ მნას ბუნ დო ვა ნი ინ სპექ ტი რე ბის მან და ტე-
ბი. ამავ დრო უ ლად, ფრაგ მენ ტუ ლი ჩა რე ვე ბი, რო გო რი ცა ა: სუს ტი და გეგ მა რე-
ბი სა და იმ პლე მენ ტა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, უწყ ე ბა თა შო რის არა ა დეკ ვა ტუ რი 
კო ორ დი ნა ცია და და ბა ლი ხა რის ხის დი ა ლო გი ბიზ ნეს თან, ხში რად, სის ტე მუ-
რი გა უ მარ თა ო ბის შე დე გი ა, ხო ლო სა ხელ მწი ფო ინ სპექ ტი რე ბის პრობ ლე მა კი 
ჩვე უ ლებ რივ მი უ თი თებს სის ტე მურ სი სუს ტე ებ ზე. 

სწო რედ ამი ტომ, ეფექ ტი ა ნი ინ სპექ ტი რე ბის სის ტე მის შექ მნა, რო გორც 
წე სი, რთუ ლი ა, რამ დე ნა დაც მა ღალ ხა რის ხი ა ნი ინ სპექ ცი ის სის ტე მის გან ვი-
თა რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია მრა ვალ უნარ თან – გან სა კუთ რე ბით პო ლი ტი კურ 
და მე ნე ჯე რულ უნა რებ თან, რაც მო ითხ ოვს და მა ტე ბით სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებს, 
სულ მცი რე, მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში, ხო ლო ინ სპექ ტი რე ბის რე ფორ მა და კავ-
ში რე ბუ ლია ბევრ პრო ცეს სა და ინ სტი ტუტ თან. ეს დათ ქმა თა ვის თავ ში მო ი აზ-
რებს ინ სპექ ტი რე ბის ფუნ ქცი ის მრა ვალ ას პექტს, დაწყ ე ბუ ლი ინ სპექ ტი რე ბის 
ლე გა ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი დან ბიზ ნე სის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გა-
სა ჩივ რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გაძ ლი ე რე ბით დამ თავ რე ბუ ლი.

ინ სპექ ტი რე ბის რე გუ ლი რე ბის სის ტე მა რე ფორ მი რე ბის ერ თ-ერ თი ყვე-
ლა ზე რთუ ლი ნა წი ლი ა. თუმ ცა, ისიც ცხა დი ა, რომ კარ გად გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი რე ფორ მე ბის მხარ და ჭე რას შე უძ ლია შე ამ ცი როს ბიზ ნე სის სხა ვა დას ხვა 
დაბ რკო ლე ბა, გა ზარ დოს ექ სპორ ტი და შექ მნას სა მუ შაო ად გი ლე ბი და სხვა 
ბე ნე ფი ტე ბი. ინ სპექ ტი რე ბის რე ფორ მე ბის გა მოწ ვე ვე ბის დი დი ნა წი ლი და კავ-
ში რე ბუ ლია ინ სპექ ტი რე ბის ამო ცა ნე ბის გა გე ბის ნაკ ლე ბო ბას თან, ადეკ ვა ტუ-
რი გან ხილ ვი სა და მიმ დი ნა რე კვლე ვე ბის გა აზ რე ბის მარ ცხთან.

ინ სპექ ტი რე ბის სის ტე მის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის გა მარ თვის პა რა ლე ლუ რად, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯია ბიზ ნეს გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა. ბიზ ნე სი არ სე ბუ ლი 
ინ სპექ ტი რე ბის სის ტე მე ბის ფორ მა ლურ ზე წო ლას გა ნიც დის, რად გან შე მოწ-
მე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლია სხვა დას ხვა სა ხელ წი ფო სა ინ სპექ ციო სამ სა ხუ რი. 

შე საძ ლო გარ თუ ლე ბე ბის თა ვი დან ასა რი დებ ლად, სა ხელ მწი ფოს წარ მო-
მად გენ ლებ სა და ბიზ ნესს შო რის მუდ მი ვი კავ ში რია სა ჭი რო. სა ხელ მწი ფო ამ 
კავ შირს, რო გორც წე სი, სო ცი ა ლუ რი დი ა ლო გის ფორ მა ტით აწარ მო ებს, სა-
დაც მე სა მე მხა რე და საქ მე ბულ თა გა ერ თი ა ნე ბა ა. სწო რედ ამ პლაფ ტორ მის 
ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე ობს ისე თი სა კითხ ე ბის გან ხილ ვა, რო გო რი ცა ა: სა ინ-
სპექ ციო სამ სა ხუ რე ბის მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის გან ხილ ვა, ბიზ ნეს რე გუ ლა-
ცი ე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა, ინ სპექ ტორ თა უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბის გან საზღ-
ვრა და ა.შ. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ბიზნესის „თავის ტკივილი“ შე იძ ლე ბა გა მო იწ-
ვი ოს ისე თი მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბამ, რო გო რი ცაა პა რა ლე ლუ რი ინ სპექ ცი-
ე ბი სა წარ მო ში, ან /და მო მე ტე ბუ ლი და და უ სა ბუ თე ბე ლი ვი ზი ტე ბი წლის გან-
მავ ლო ბა ში. ინ სპექ ტი რე ბა რთუ ლი და ხან გრძლი ვი პრო ცე სი ა, რო ცა ბიზ ნე სის 
საქ მი ა ნო ბა დრო ე ბით ფერ ხდე ბა და სწო რედ ამ დროს მარ თებს სა ინ სპექ ციო 
სის ტე მას გა მო ავ ლი ნოს კვა ლი ფი კა ცი ის მა ღა ლი ხა რის ხი და პრო ცე სი უმ ნიშ-
ვნე ლო შე ფერ ხე ბით წარ მარ თოს.
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ბო ლო დროს ბიზ ნეს თან მი მარ თე ბით, სა ხელ მწი ფო ე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა - შე იც ვა ლოს უკ ვე მოძ ვე ლე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი ახ ლით, ერ-
თობ პროგ რე სულ ხედ ვად მო ჩანს. პროგ რე სუ ლი მიდ გო მე ბი მო ი საზ რებს მარ-
ტივ ფორ მულას: „უთხარი ბიზნესს მისი პრობლემების შესახებ და მხოლოდ 
იგნორირების შემთხვევაში დასაჯე ის“. ამ პი რო ბებ ში, დამ საქ მე ბელს ეძ ლე-
ვა სა შუ ა ლე ბა ნათ ლად და ი ნა ხოს დარ ღვე ვე ბი და გა აჩ ნდეს გო ნივ რუ ლი ვა და 
მის გა მო სას წო რებ ლად, ხო ლო დის კრე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბით აღ ჭურ ვი-
ლი ინ სპექ ცია სწო რედ ამ ვა დის გას ვლის შემ დეგ იღებ დეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 
ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სახ დე ლის შე სა ხებ. 

მე ო რე მიდ გო მა ეფუძ ნე ბა რის კე ბის შე ფა სე ბის შე დე გად გან ხორ ცი ე ლე-
ბულ ინ სპექ ტი რე ბას. სა ხელ მწი ფო სა ინ სპექ ციო სამ სა ხუ რე ბი წი ნას წარ სწავ-
ლო ბენ მა ღა ლი რის კის შემ ცველ კომ პა ნი ებს, აყა ლი ბე ბენ ხედ ვებს და შემ დეგ 
გეგ მუ რი და არა გე მუ რი ინ სპექ ტი რე ბის ფორ მა ტით ახორ ცი ე ლე ბენ შე მოწ-
მე ბებს. ამ მიდ გო მის მთა ვა რი ნაკ ლო ვა ნე ბა სწო რედ შერ ჩე ვი თი კონ ტრო ლი ა, 
რად გან ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გა რეთ რჩე ბა რი გი ბიზ ნეს სექ ტო რე ბი, რაც თვით-
რე გუ ლი რე ბის პი რო ბებ ში მათ მო დუ ნე ბას იწ ვევს.

ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის მომ ხრე თა მი ერ XXI სა უ კუ ნის და საწყ ი სი-
დან შე მო თა ვა ზე ბულ იქ ნა ახა ლი იდეა - სა ხელ მწი ფომ უა რი თქვას მკაცრ რე-
გუ ლი რე ბა ზე და ბიზ ნესს მის ცეს სა შუ ა ლე ბა თა ვად მო ახ დი ნოს საფ რთხე ე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა და რის კე ბის შე ფა სე ბა, ხო ლო დარ ღვე ვე ბის აღ მო ჩე ნის შემ-
დეგ, თა ვად მო აგ ვა როს ან მი მარ თოს სა ხელ მწი ფო სა ინ სპექ ციო სამ სა ხურს და 
მათ თან ერ თად მო ახ დი ნოს პრობ ლე მის ზუს ტი იდენ ტი ფი ცი რე ბა და გა დაჭ რა. 
აღ ნიშ ნუ ლი იდეა გა ი ზი ა რა სა ქარ თვე ლომ 2006 წლი დან, რო დე საც ბიზ ნე სის 
თა ვი სუფ ლე ბი სა და მე ტი სა მუ შაო ად გი ლის შექ მნის მო ტი ვით გა უქ მდა შე სა-
ბა მი სი ინ სტი ტუ ცი უ რი ორ გა ნო ე ბი, ასე ვე ძა ლა და კარ გუ ლად გა მოცხ ად და სა-
კა ნონ მდებ ლო ბა ზის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც თა ვი სი რე გუ ლი რე ბის ხა სი ა თი დან 
გა მომ დი ნა რე, შეზღ უდ ვას წარ მო ად გენ და ბიზ ნე სი სათ ვის.

დასკვნა

და სას რულ, დას კვნის სა ხით ხაზ გას მით გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ სა ინ-
სპექ ციო სის ტე მის და გემ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის ეტაპ ზე ხე ლი სუფ ლე ბას 
მარ თებს უზ რუნ ველ ყოს სა მარ თლებ რი ვი, ტექ ნი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ანა-
ლი ზის ჩა ტა რე ბა და ბიზ ნეს გა რე მოს შეს წავ ლა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
თი თო ე ულ ეტაპ ზე დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა შე სა ბა მის სფე რო ში არ სე ბუ-
ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბას და სწო რი პრაქ ტი კის იმ პლე მენ ტი რე ბას. გან-
ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი რე ფორ მი რე ბის პო ლი ტი კის 
გა ტა რე ბი სას ,სა ინ სპექ ციო სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბა ზე ეფექ ტუ რი კონ ტრო-
ლის დამ ყა რე ბა ამ კვიდ რებს სის ტე მის კო რუფ ცი ი სა და არა თა ნა ზო მი ე რი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის სა წი ნა აღ მდე გო პრე ვენ ცი ულ მე ქა ნიზ მებს.
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ბიზ ნეს მა, თა ვის მხრივ, უნ და უზ რუნ ველ ყოს შე სა ბა მის სფე რო ში არ სე-
ბუ ლი სტან დარ ტე ბი სა და კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე-
ბის ჯე რო ვა ნი შეს რუ ლე ბა, ხო ლო სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში - ზე დამ ხედ ვე ლი 
ორ გა ნოს მი ერ გა ცე მუ ლი მი თი თე ბის გან საზღ ვრულ ვა და ში შეს რუ ლე ბა.

და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დაც-
ვის მიზ ნით, აუ ცი ლე ბე ლია სა ინ სპექ ციო სამ სა ხუ რი სა და ბიზ ნე სის წარ მო-
მად გენ ლე ბის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბა, რაც გუ ლის ხმობს სა ინ სპექ ციო 
სამ სა ხუ რის მი ერ ბიზ ნე სის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის თვის სა ინ ფორ მა ციო 
კამ პა ნი ე ბის ჩა ტა რე ბას. ბიზ ნე სის ჩარ თუ ლო ბა სხვა დას ხვა საკ ნონ მდებ ლო 
ინი ცი ა ტი ვის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში უზ რუნ ველ ყოფს მი სი კა ნო ნი ე რი ინ ტე-
რე სე ბის დაც ვას არა თა ნა ზო მი ე რი ხელ ყო ფი სა გან. ამას თან, უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ სო ცი ა ლუ რი დი ა ლო გის პლატ ფორ მის არ სე ბო ბა, რო მე ლიც მრა ვალ ქვე-
ყა ნა ში წარ მა ტე ბით ფუნ ქცი ო ნი რებს, ხელს უწყ ობს იმ ოქ როს შუ ა ლე დის გა-
მო ნახ ვას, რო მე ლიც მკაც რი სა ზე დამ ხედ ვე ლო პო ლი ტი კის პი რო ბებ შიც კი, 
უზ რუნ ველ ყოფს კონ სო ლი და ცი ას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და 
არ სე ბუ ლი ბიზ ნეს გა რე მოს გა ჯან სა ღე ბას. 
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At the stage of planning and implementation of state inspection (supervision) 
system, the government should conduct legal, technical and economic analysis 
and study the business environment. When State makes its own decision, special 
importance is given to share the experience in the relevant field for implement practice. 
In the developing countries, at the stage of establishing effective control mechanism, 
supervise of inspection services is a key element to release system corruption.

The business should underline the requirements of the national standards and 
legislation in the relevant field, and in case of necessity, resolve problems, determined 
by the supervising body in the specified timeframe.

To achieve the goals and to protect public interests, it is necessary to coordinate 
the work of the Inspection Service and Business Representatives, which covers raising 
awareness of society. Business involvement in the process of development of various 
legislative initiatives ensures the protection of its legitimate interests from inadequate 
infringement. It should also be noted that the existence of a social dialogue platform, 
which is successfully functioning in many countries, promotes the right decision, even 
strict supervisory policy is in action, providing consolidation in the decision-making 
process and refresh business environment.
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