
მთავარი თემა

კაპიტალის მოძრაობა

მიკროსაფინანსო  
სამყარო

მიკროფინანსები გაჩნდა იქ, სადაც ძალზე სუსტი იყო ტრადიციული საბანკო მოდელი, 
2005 წელს გაეროს გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმა მიკროფინანსები სიღარიბის 

დაძლევის „კრიტიკულ იარაღად“ გამოაცხადა და დღეს მიკროფინანსებით უკვე 
განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკის ავტორებიც ინტერესდებიან. 

მიკროფინანსებს შესწევთ იმ „ნაპრალების“ ამოვსების უნარი, რომლებიც ეკონომიკაში 
ფინანსებზე წვდომის კუთხით არსებობს. როგორ ვითარდება მიკროსაფინანსო 

სექტორი საქართველოში და მსოფლიოში და რა ინოვაციებს ჰპირდება იგი 
მომხმარებლებსა და ინვესტორებს?

ავტორი: არჩილ ბაკურაძე
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მ
იკ რო ფი ნან სე ბი ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბის სა ხე ო ბა ა, 

რო მე ლიც კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის ალ ტერ ნა ტი ვას წარ

მო ად გენს. მი სი და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნიშ ნე ბი ა: სეს ხის 

მცი რე ზო მა, დაკ რე დი ტე ბა უზ რუნ ველ ყო ფის გა რე შე 

და და ბა ლი შე მო სავ ლე ბის მქო ნე მე წარ მე ე ბი, რომ ლებ საც 

საკ რე დი ტო ის ტო რი ი სა და სეს ხის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ჭი

რო აქ ტი ვე ბის უქონ ლო ბის გა მო არა აქვთ წვდო მა სა ბან კო 

მომ სა ხუ რე ბა ზე. მიკ რო ფი ნან სე ბის ად რე უ ლი მო დე ლე ბი 

სამ ხ რეთ აღ მო სავ ლეთ აზი ა ში თით ქ მის 40 წლის წინ გაჩ ნ და 

და მათ ბან გ ლა დე შე ლი ეკო ნო მი კის პრო ფე სო რის, ნო ბე ლის 

პრე მი ის ლა უ რე ა ტის, მუ ჰა მედ იანუ სის სა ხელს უკავ ში რე ბენ. 

მან პირ ველ მა სცა და სო ლი და რუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით ჯგუ

ფუ რი სეს ხის გა ცე მა, რა შიც საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ

ნ და. აღ ნიშ ნულ მო დელ ში საკ რე დი ტო რის კი შემ ცი რე ბუ ლი 

იყო მსეს ხე ბელ თა ჯგუ ფის წევ რე ბის მი ერ სო ლი და რუ ლად 

გა ზი ა რე ბუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით. თუ ერ თი მსეს ხე ბე ლი ვალს 

ვერ აბ რუ ნებ და, მის ნაც ვ ლად სესხს ის ტუმ რებ დ ნენ ჯგუ ფის 

და ნარ ჩე ნი წევ რე ბი. სო ლი და რულ მა პა სუ ხის მ გებ ლო ბამ ჩა ა

ნაც ვ ლა სეს ხის აქ ტი ვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა, რომ ლის უქონ

ლო ბა ან არა საკ მა რი სო ბა წარ მო ად გენ და ბა რი ერს სა ბან კო 

სეს ხის მი ღე ბი სას. 

გა საკ ვი რი არ არის, რომ სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის ალ ტერ

ნა ტი ვა – მიკ რო ფი ნან სე ბი – გაჩ ნ და იქ, სა დაც ძალ ზე სუს ტი 

იყო ტრა დი ცი უ ლი სა ბან კო მო დე ლი. დღეს მიკ რო ფი ნან სე ბით 

უკ ვე გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ავ

ტო რე ბიც ინ ტე რეს დე ბი ან, რად გან მიკ რო ფი ნან სებს შეს წევთ 

იმ „ნაპრალების“ ამოვ სე ბის უნა რი, რომ ლე ბიც ეკო ნო მი კა ში 

ფი ნან სებ ზე წვდო მის კუთხით არ სე ბობს. ღრმა ფი ნან სუ რი შუ

ა მავ ლო ბის მქო ნე ეკო ნო მი კებ შიც, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, 

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი და ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი, 

გან სა კუთ რე ბით ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შემ დეგ, მო სახ ლე ო ბის 

სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ფე ნა ვერ მი მარ თავს ტრა დი ცი ულ 

პრო ვა ი დე რებს – კო მერ ცი ულ ბან კებს, ამი ტომ მიკ რო სა ფი ნან

სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გო ნივ რულ ალ ტერ ნა ტი ვას წარ მო ად გენს. 

თუმ ცა ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ

რია არ სე ბობს ლა თი ნურ ამე რი კა სა და სამ ხ რეთ აღ მო სავ ლეთ 

აზი ა ში, სა დაც ად რი ა ნად მოხ და დარ გის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ა. 

თავ და პირ ვე ლად ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის ამ ინო ვა ცი უ

რი ფორ მით სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო ე ბი და 

მა თი დო ნო რე ბი და ინ ტე რეს დ ნენ, რომ ლებ მაც მას ში სი ღა რი

ბის დაძ ლე ვის იაფი გზა და ი ნა ხეს. 2005 წელს გა ე როს გე ნე რა

ლურ მა მდი ვან მა კო ფი ანან მა მიკ რო ფი ნან სე ბი სი ღა რი ბის 

დაძ ლე ვის „კრიტიკულ იარა ღად“ გა მო აცხა და. ყვე ლა ხიბლს 

ემა ტე ბო და ისიც, რომ მიკ რო სა ფი ნან სო მომ სა ხუ რე ბის მომ ხ

მა რებ ლებს ძი რი თა დად ქალ ბა ტო ნე ბი წარ მო ად გენ დ ნენ. 

ეიფო რია მა ლე ვე დას რულ და, რო ცა აღ მოჩ ნ და, რომ მიკ რო

ფი ნან სე ბი სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის „პანაცეას“ არ წარ მო ად გენ

და და შე მო სავ ლე ბის გარ კ ვე ულ ზღვარს ქვე მოთ მათ უარ

ყო ფი თი გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე ეძ ლო მსეს ხებ ლის ფი ნან სურ 

მდგო მა რე ო ბა ზე. აღ მოჩ ნ და, რომ „კაპიტალზე წვდო მა“, რაც 

თით ქოს და მდი დარს გა ნას ხ ვა ვებ და ღა რი ბის გან, არ იყო 

საკ მა რი სი სი ღა რი ბის და საძ ლე ვად. ფი ნან სებ ზე წვდო მამ 

გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო ვერ გა მო იწ ვია მსეს ხებ ლე ბის სრულ

ყო ფი ლი ინ ტეგ რა ცია ეკო ნო მი კურ პრო ცე სებ ში. უფ რო მე ტიც, 

ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ფუ ლა დი 

ნა კა დე ბი წა რი მარ თა სა მომ ხ მა რებ ლო სა ჭი რო ე ბე ბის და სა

ფი ნან სებ ლად. გა და ჭარ ბე ბულ მო ლო დი ნებს იმედ გაც რუ ე ბა 

მოჰ ყ ვა და მიკ რო ფი ნან სე ბის ოპო ნენ ტე ბი მიკ რო ფი ნან სე ბის 

„სასიკვდილო მა ხე ზე“ ალა პა რაკ დ ნენ. 

აღ ნიშ ნულ კრი ტი კას ხე ლი შე უწყო ინ დუს ტ რი ის სწრაფ მა 

კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ამ და კა პი ტა ლის მოზღ ვა ვე ბამ. სა ინ ვეს

ტი ციო წრე ებ ში გაჩ ნ და ახა ლი სა ინ ტე რე სო ინ ს ტ რუ მენ ტი, 

რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბო და მა ღა ლი დაბ რუ ნე ბა დო ბით, არ იყო 

კო რე ლი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კურ ციკ ლებ თან და რო მელ საც შე ეძ

ლო და დე ბი თი ეფექ ტის მოხ დე ნა სი ღა რი ბე ზე, რაც გარ და ფი

ნან სუ რი უკუ გე ბი სა, მნიშ ვ ნე ლო ვან რე პუ ტა ცი ულ დი ვი დენდს 

ჰპირ დე ბო და ინ ვეს ტო რებს. ამ ინ ფორ მა ცი ამ დი დი კა პი ტა ლი 

მი ი ზი და ჯერ კი დევ მყი ფე მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ა ში, 

რო მელ საც არ გა აჩ ნ და საკ მა რი სი სიმ ძ ლავ რე ე ბი და – რაც 

მთა ვა რია – პო ლი ტი კუ რი რის კე ბის მო გე რი ე ბის გა მოც დი ლე

ბა. 2010 წლამ დე, მა გა ლი თად, ინ დო ე თის შტატ ან დ რა პრა დე

შის მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ინ ვეს ტო რე ბის რი გე ბი 

იდ გა. მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბი კომ პა ნი ის 

სა ბუ ღალ ტ რო ღი რე ბუ ლე ბას თან შე და რე ბით 10დან 15მდე 

მულ ტიპ ლი კა ტო რით ხორ ცი ელ დე ბო და. მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გამ ს ხ ვილ დ ნენ, შე ა ვიწ რო ეს გა ზარ მა ცე ბუ ლი 

ბან კე ბი, რი თაც დიდ კორ პო რა ცი ულ ინ ტე რე სებს და უ პი რის

პირ დ ნენ. 

ან დ რა პრა დეშ ში მიკ რო ფი ნან სე ბის კრი ზი სი რამ დე ნი

მე სა გა ზე თო სტა ტი ით 2010 წლის შე მოდ გო მა ზე და იწყო, 

რო მე ლიც პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ებ მა აიტა ცეს და პო პუ ლა რულ 

ტალ ღა ზე საკ რე დი ტო არ და დე გე ბის გა მოცხა დე ბით პრაქ ტი კუ

ლად მოს პეს ფი ნან სუ რი ინ დუს ტ რი ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი. 

ჟურ ნა ლის ტე ბის ინ ტე რე სი გა მო იწ ვია თვით მ კ ვ ლე ლო ბე ბის 

მო მა ტე ბულ მა შემ თხ ვე ვებ მა, რომ ლე ბიც მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ებს უკავ შირ დე ბო და. უარ ყო ფი თი ტალ ღა გა ნავ

რ ცო მსოფ ლიო მე დი ამ და გარ კ ვე უ ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში 

ტაბ ლო ი დე ბი დან არ ქრე ბო და კრი ტი კა მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის, კლი ენ ტე ბის 

გა ღა რი ბე ბი სა და დი დი მიკ რო სა ფი ნან სო მა ხის შე სა ხებ. 

მიკროფინანსები საზღვარგარეთ



დღე საც მიმ დი ნა რე ობს პო ლე მი კა იმის თა ო ბა ზე, თუ რამ გა

მო იწ ვია „თვითმკვლელობების სე ზო ნი“ ინ დო ე თის ხსე ნე ბულ 

შტატ ში – მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ის აგ რე სი ულ მა ქცე ვამ, 

გე ნე ტი კუ რად მო დი ფი ცი რე ბულ მა საკ ვებ მა პრო დუქ ტებ მა, 

თუ უბ რა ლოდ და ბალ მო სავ ლი ან მა წელ მა, რაც ის ტო რი უ ლად 

წარ მო ად გენ და მო მა ტე ბუ ლი თვით მ კ ვ ლე ლო ბე ბის მი ზეზს ინ

დო ე თის ფერ მე რე ბით და სახ ლე ბულ შტა ტებ ში. 

პო ლი ტი კურ შე ტე ვას დე ფოლ ტე ბის სე რია მოჰ ყ ვა, რა მაც 

ინ ვეს ტო რე ბი და აფ რ თხო და და ბან დე ბა საგ რ ძ ნობ ლად შე

ამ ცი რა. ამან, თა ვის მხრივ, ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის მხრი დან 

ფი ნან სებ ზე წვდო მა გა ა უ ა რე სა და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი

კუ რი დაღ მას ვ ლა გა ნა პი რო ბა. მსგავ სი კრი ზი სი სხვა დას ხ ვა 

ფორ მით გან მე ორ და ნი კა რა გუ ა ში, პა კის ტან ში, ნი გე რი ა სა და 

ბოს ნი ა ჰერ ცე გო ვი ნა ში. 

რა საკ ვირ ვე ლი ა, მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ის კრი ზი სის 

თა ვი დან აცი ლე ბა აღ ნიშ ნულ ქვეყ ნებ ში შე საძ ლე ბე ლი იყო, 

რომ არა მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ისე თი უხე ში 

მ
იკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ სა ქარ

თ ვე ლოს კა ნო ნი 2007 წელს შე იქ მ ნა, რის შემ დეგ 

მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე გის ტ რა ცია 

და „მსუბუქი“ რე გუ ლი რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ 

ბანკს და ე ვა ლა. მა ნამ დე კი 2003 წელს სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში 

გაჩ ნ და „სპეციალიზებული მიკ რო სა ფი ნან სო ფონ დის“ ცნე ბა. 

ის წარ მო ად გენ და გარ და მა ვალ ფორ მას დო ნო რე ბის მი ერ 

და ფი ნან სე ბულ სუბ სი დი რე ბულ მიკ რო სა ფი ნან სო პროგ რა

მებ სა და კო მერ ცი ულ მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ას შო რის. 

მა შა სა და მე, სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე ძვე ლი მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დო ნო რე ბის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტე ბი

დან იღებს სა თა ვეს. 

რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, მიკ რო სა ფი ნან სო საქ მი ა ნო ბა 

გუ ლის ხ მობს მცი რე მე წარ მე ე ბი სა და ფერ მე რე ბის დაკ რე დი

ტე ბას, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა მა თი შე მო სავ ლის ანა ლი ზი სა 

და არა სეს ხის უზ რუნ ველ ყო ფა ში ჩა დე ბუ ლი ქო ნე ბის შე ფა

სე ბის სა ფუძ ველ ზე. ამ გან საზღ ვ რე ბის თა ნახ მად, მიკ რო სა

ფი ნან სო ინ დუს ტ რია მო ი ცავს რამ დე ნი მე მიკ რო სა ფი ნან სო 

ინ ს ტი ტუტს და კო მერ ცი ულ ბანკს (ჯამში, სა ვა რა უ დოდ, 20 

და წე სე ბუ ლე ბას), რომ ლე ბიც წარ მა ტე ბით ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ 

ქარ თულ მიკ რო სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე. 

მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის („მისო“) სტა ტუ სის მქო ნე 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ ბან კ ში და რე გის ტ რი რე ბუ ლი 70მდე 

ინ ს ტი ტუ ტი დან უმ რავ ლე სო ბა თა ვი სი ში ნა არ სით სა მომ ხ მა

შეც დო მე ბი, რო გო რი ცაა ზრდის მა ღა ლი ტემ პით გა მოწ ვე უ ლი 

მომ ხ მა რებ ლე ბის ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბა, სა სეს ხო ხელ შეკ რუ ლე ბის 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის პრობ ლე მე ბი და სეს ხის ამო ღე ბის აგ რე სი უ

ლი პრაქ ტი კა. 

ამ მწა რე გაკ ვე თი ლის გა მო მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რია 

შე იც ვა ლა – უფ რო თვით კ რი ტი კუ ლი, ფრთხი ლი და პა სუ ხის მ

გებ ლი ა ნი გახ და. ის ნელ  ნე ლა იბ რუ ნებს და კარ გულ სა ხელს. 

ამ გად მო სა ხე დი დან ნა თე ლი ა, რომ სწო რი რე გუ ლი რე ბის ან 

თვით რე გუ ლი რე ბის პი რო ბებ ში მიკ რო ფი ნან სებს უაღ რე სად 

და დე ბი თი წვლი ლის შე ტა ნა შე უძ ლი ათ მოწყ ვ ლა დი სო ცი ა ლუ

რი ფე ნის ფი ნან სუ რი ინ ტეგ რა ცი ი სა და ინ კ ლუ ზი უ რი ეკო ნო მი

კუ რი ზრდის სტი მუ ლი რე ბის საქ მე ში. ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბის 

ვერც ერ თი ფორ მა, მათ შო რის მიკ რო ფი ნან სე ბი, ცალ კე აღე

ბუ ლი, ვერ გა ნა პი რო ბებს ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას, მაგ რამ 

მას შე უძ ლია ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ რე ბის არას ტა ბი ლუ რო ბი სა

გან მომ ხ მა რებ ლის დაც ვა და ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში მი სი 

ეფექ ტუ რი ინ ტეგ რი რე ბა. 

რებ ლო ფი ნან სე ბის კომ პა ნი ას წარ მო ად გენს. მა თი საქ მი ა ნო

ბა აბ სო ლუ ტუ რად ლე გი ტი მუ რი ა, მაგ რამ გა სეს ხე ბა ეფუძ ნე ბა 

არა მომ ხ მა რებ ლის ფი ნან სე ბის ანა ლიზს, არა მედ მის მი ერ 

სეს ხის უზ რუნ ველ სა ყო ფად წარ მოდ გე ნი ლი ნივ თის ან ქო ნე ბის 

(ძვირფასეულობა, ავ ტო მო ბი ლი ან უძ რა ვი ქო ნე ბა) შე ფა სე ბას, 

ხო ლო სახ ს რე ბი მი ე მარ თე ბა არა ბიზ ნე სის და სა ფი ნან სებ

ლად, არა მედ ნე მის მი ე რი სა მომ ხ მა რებ ლო სა ჭი რო ე ბი სათ ვის. 

გა სეს ხე ბის აღ ნიშ ნულ მო დელ ში იგ ნო რი რე ბუ ლია მომ ხ მა რებ

ლის ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ანა ლი ზი, რაც შე საძ ლო ა, ჭარ

ბი საკ რე დი ტო ტვირ თის წარ მო შო ბის მი ზე ზი გახ დეს. ამი ტომ 

მცდა რია წარ მოდ გე ნა, რომ ყვე ლა „მისო“ თა ვი სი არ სით არის 

მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა. სა სურ ვე ლი ა, არ სე ბუ ლი სტა

ტუ სი შე იც ვა ლოს და მსგავს კომ პა ნი ებს და ერ ქ ვას სა კუ თა რი 

მთავარი თემა კაპიტალის მოძრაობა

მიკროსაფინანსო  
ორგანიზაციები საქართველოში



სა ხე ლი, მა გა ლი თად – „რეგისტრირებული ფი ნან სუ რი კომ პა

ნი ა“ და მათ გან მხო ლოდ მცი რე ნა წილს მი ე ნი ჭოს მიკ რო სა

ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის სტა ტუ სი. იგი ვე სტა ტუ სი შე იძ ლე ბა 

მი ე ნი ჭოს კო მერ ცი ულ ბან კებ სა და საკ რე დი ტო კავ ში რებს, 

რომ ლე ბიც იცა ვენ პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი დაკ რე დი ტე ბის პრინ ცი

პებს, ორი ენ ტი რე ბულ ნი არი ან ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბა ზე, დაკ

რე დი ტე ბის პრო ცეს ში კი ეყ რ დ ნო ბი ან გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის 

ანა ლიზს და არა ქო ნე ბის შე ფა სე ბას. 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, მიკ

რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ბიზ ნეს  დაკ რე დი ტე ბას თან 

ერ თად გას ცემ დ ნენ სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხებს ან აწარ მო ებ დ

ნენ სა ლომ ბარ დო ოპე რა ცი ებს, მაგ რამ სა მომ ხ მა რებ ლო ფი

ნან სე ბის ელე მენ ტი ამ ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის საკ რე დი ტო 

პორ ტ ფე ლის მცი რე ნა წილს უნ და შე ად გენ დეს. 

რე გის ტ რი რე ბულ ფი ნან სურ კომ პა ნი ებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ად გი ლი უჭი რავთ ფი ნან სურ ლან დ შაფ ტ ზე და მა თი რე გუ ლი რე

ბა უნ და გაგ რ ძელ დეს მი ნი მუმ არ სე ბუ ლი ფორ მით. პრობ ლე

მუ რი ა, რომ დღეს დღე ო ბით რე გუ ლი რე ბის მიღ მაა დარ ჩე ნი ლი 

მრა ვა ლი ფი ნან სუ რი კომ პა ნი ა, ლომ ბარ დი, ინ ტერ ნეტ გამ

სეს ხე ბე ლი თუ კერ ძო პი რი. რე გუ ლი რე ბის მიღ მა მო მუ შა ვე 

ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში თით ქ მის არ არ სე ბობს 

მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გა რან ტი ა. ეს კი ქმნის 

ბა ზარ ზე მტა ცებ ლუ რი დაკ რე დი ტე ბის პრაქ ტი კის გავ რ ცე ლე

ბის საფ რ თხეს, რომ ლის მსხვერ პ ლი გა უთ ვით ც ნო ბი ე რე ბე ლი 

მომ ხ მა რე ბე ლი ხდე ბა. დღეს დღე ო ბით სა ქარ თ ვე ლო ში მომ

ხ მა რებ ლე ბის, მას მე დი ი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ვერ გა ნას ხ ვა ვე ბენ მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ებს ყვე ლა და ნარ ჩე ნი არა სა ბან კო საკ რე დი ტო 

ინ ს ტი ტუ ტის გან, ამი ტომ ხში რად კრი ტი კა ხვდე ბა წი ლად მათ, 

ვინც ამას ნამ დ ვი ლად არ იმ სა ხუ რებს. 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სოფ ლის მე ურ ნე

ო ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დამ ფი ნან სე ბე ლი მიკ რო სა ფი

ნან სო სექ ტო რი იყო. სებ ის მო ნა ცე მე ბით, სოფ ლის მე ურ ნე ო

ბის თ ვის გა ცე მუ ლი სეს ხე ბით ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში 

მი სო ე ბი ლი დე რობ დ ნენ. აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია შე იც ვა ლა მას 

შემ დეგ, რაც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის 

მეშ ვე ო ბით და იწყო იაფი აგ როკ რე დი ტის პროგ რა მის სუბ სი

დი რე ბა. 

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

100,000

200,000

ს/მ-ის დაკრედიტება

მისო ბანკები

ს/მ-ის წილი პორტფელში

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

მისო ბანკები

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

მისო-ების რაოდენობა 15 26 39 49 62 63 67

მთლიანი აქტივები (ათასი ლარი) 68,389 137,052 185,209 309,516 443,917 678,959 811,936

წმინდა სესხები (ათასი ლარი) 56,443 111,203 130,109 229,530 348,668 518,557 620,394

მათ შორის სოფ. მ-ბა და მეტყევეობა 9,437 23,570 29,140 62,184 92,417 143,203 145,977

სოფ. მ-ბის წილი მთელ პორტფელში 16.7% 21.2% 22.4% 27.1% 26.5% 27.6% 23.5%

კომერციული ბანკები 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ბანკების რაოდენობა 18 20 19 19 19 20 21
მთლიანი აქტივები (ათასი ლარი) 7,208,158 8,865,627 8,292,546 10,564,217 12,679,085 14,354,701 17,153,774

წმინდა სესხები (ათასი ლარი) 4,421,259 5,792,847 4,984,641 5,946,310 7,449,543 8,372,207 10,423,655
მათ შორის სოფ. მ-ბა და მეტყევეობა 56,672 53,990 49,461 47,219 59,868 59,206 153,711
სოფ. მ-ბის წილი მთელ პორტფელში 1.3% 0.9% 1.0% 0.8% 0.8% 0.7% 1.5%



ა
რ სე ბობს ფარ თოდ დამ კ ვიდ რე ბუ ლი „ექსპერტული“ 

მო საზ რე ბა, რომ მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რის 

მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი გა მომ დი ნა რე

ობს მო ჭარ ბე ბუ ლი საკ რე დი ტო რის კი სა და მას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯის გან. თუ და ვაკ ვირ დე ბით წამ ყ ვა ნი 

მიკ რო სა ფი ნან სო და წე სე ბუ ლე ბე ბის საკ რე დი ტო პორ ტ ფე ლის 

ხა რისხს (სტანდარტულად იზო მე ბა 30 დღე ზე მე ტი ვა და გა და

ცი ლე ბის მქო ნე სეს ხე ბის წი ლი სა ერ თო სა სეს ხო პორ ტ ფელ ში) 

ის ტო რი ულ პერ ს პექ ტი ვა ში და ვი ნა ხავთ, რომ მიკ რო სა ფი ნან

სო ორ გა ნი ზა ცი ებს ბან კებ ზე უკე თე სი საკ რე დი ტო პორ ტ ფე

ლე ბი გა აჩ ნი ათ. მა შა სა და მე, სა ეჭ ვო ვა ლე ბის და რე ზერ ვე ბის 

ხარ ჯი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არა ა. მა შინ რა ტომ არის მიკ რო სა ფი

ნან სო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი სა ბან კო ზე მა ღა ლი? მთა ვა რი 

მი ზე ზი – ოპე რა ცი უ ლი და ნა ხარ ჯე ბი ა. მი სო ებს უწევთ დი დი 

რა ო დე ნო ბის მცი რე ზო მის სეს ხე ბის (საშუალოდ და ახ ლო ე ბით 

1,900 ლა რი) ად მი ნის ტ რი რე ბა ვრცელ გე ოგ რა ფი ულ არე ალ ში, 

რაც თა ვის თა ვად შრო მა ტე ვა დი საქ მე ა. შე გახ სე ნებთ, რომ 

გა სეს ხე ბის პრო ცე სი მო ი ცავს კლი ენ ტი სა და მი სი ბიზ ნე სის 

სიღ რ მი სე ულ შეს წავ ლას, რაც მო ითხოვს სეს ხის ექ ს პერ ტის 

მა ღალ კომ პე ტენ ცი ას, სპე ცი ფი კურ უნა რებ სა და ტექ ნო ლო გი

ე ბის გა მო ყე ნე ბას. მა გა ლი თის თ ვის, თუ 50 მი ლი ო ნი ლა რის 

პორ ტ ფე ლის მარ თ ვას მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა ში ემ სა

ხუ რე ბა და ახ ლო ე ბით 300 თა ნამ შ რო მე ლი, აღ ნიშ ნუ ლი ზო მის 

საკ რე დი ტო პორ ტ ფე ლი შე იძ ლე ბა იმარ თე ბო დეს რამ დე ნი მე 

კორ პო რა ცი უ ლი ბან კი რის მი ერ. ამი ტო მაც შე უ და რე ბე ლია 

ოპე რა ცი უ ლი ხარ ჯი და მის გან გა მომ დი ნა რე საპ რო ცენ ტო გა

ნაკ ვე თი ბან კ სა და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა ში. 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ში გან ს ხ ვა ვე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

მი ზე ზი ასე ვე ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ღი რე ბუ ლე ბა წარ მო

ად გენს. კო მერ ცი ულ ბან კებს ხე ლი მი უწ ვ დე ბათ ეკო ნო მი კა ში 

ყვე ლა ზე იაფ საკ რე დი ტო რე სურ ს ზე, მა შინ რო ცა მიკ რო სა

ფი ნან სო ე ბი ნა წი ლობ რივ თა ვად კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი დან 

ფი ნან ს დე ბი ან. 

გა უ თა ვე ბე ლი მსჯე ლო ბა მა ღალ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ზე 

არ ეფუძ ნე ბა ფაქ ტე ბის ანა ლიზს და, რო გორც წე სი, ემო ცი უ რი 

ან იდე ო ლო გი უ რი მსჯე ლო ბის ფორ მას ატა რებს. მა გა ლი თად, 

იშ ვი ა თად იღე ბენ მხედ ვე ლო ბა ში მცი რე სეს ხე ბის ბა ზარ ზე 

გავ რ ცე ლე ბულ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს, რო მელ თა მიმ წო

დებ ლე ბად, მი სო ე ბის გარ და, ბან კე ბი და არა ფორ მა ლუ რი 

გამ სეს ხებ ლე ბი გვევ ლი ნე ბი ან. ამ შემ თხ ვე ვა ში კონ კუ რენ ცია 

მკაც რად აყა ლი ბებს ფა სებს და მი სო ე ბი სა შუ ა ლო ზე და ბა

ბ
ევ რად უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აქ ცენ ტე ბის გა და ტა

ნა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი დან ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის 

პრობ ლე მის ანა ლიზ ზე. სხვა ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კამ 

გვიჩ ვე ნა, რომ ბა ზა რი ხში რად უძ ლუ რია აღ კ ვე თოს 

ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბა და მის გან გა მომ დი ნა რე საკ რე დი ტო კრი ზი სი. 

სა ქარ თ ვე ლოს ახ ლო პერ ს პექ ტი ვა ში არ ემუქ რე ბა აშ შ ი

სა და ევ რო პის ზო გი ერ თი ქვეყ ნის იპო თე კუ რი კრი ზი სით 

გა მოწ ვე უ ლი ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის მსგავ სი სირ თუ ლე ე ბი, 

ლი ფა სით გა მო ირ ჩე ვი ან. შეც დო მით მი სოს სესხს ადა რე ბენ 

იპო თე კით უზ რუნ ველ ყო ფილ სა ბან კო სეს ხ საც, ან ისიც კი 

მომ ხ და რა ქარ თულ მე დი ა სივ რ ცე ში, რომ მი სო ე ბის სა შუ ა ლო 

გა ნაკ ვე თე ბი შე ა და რეს ევ რო პის ცენ ტ რა ლუ რი ბან კის მო ნე

ტა რუ ლი ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის (MFI – Monetary Financial 

Instrument ემ თხ ვე ვა Micro Finance Institutionს) საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თებს, რაც სა შუ ა ლოდ მი ლი ო ნი ევ როს მო ცუ ლო ბის სეს

ხე ბის თ ვის ბან კებ ში არ სე ბულ სა შუ ა ლო გა ნაკ ვეთს ასა ხავს. 

რა თქმა უნ და, არ არის მარ თე ბუ ლი შე ვა და როთ ათა სი ევ როს 

მო ცუ ლო ბის სოფ ლად გა ცე მუ ლი სეს ხის სა შუ ა ლო საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თი სა ქარ თ ვე ლო ში, მა გა ლი თად, მი ლი ო ნი ევ როს სეს

ხის გა ნაკ ვეთს ფი ნეთ ში. მაგ რამ იშ ვი ა თად ხდე ბა მიკ რო სა ფი

ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 2535%იანი გა ნაკ ვე თე ბის შე და რე ბა 

700%იან ინ ტერ ნეტ სეს ხე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ თან. 

დღეს დღე ო ბით მრა ვა ლი მომ ხ მა რე ბე ლი ვერც კი წარ მო იდ

გენს, რომ აღ ნიშ ნულ მცი რე სეს ხებ ზე ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თი ამ დე ნად მა ღა ლი შე იძ ლე ბა იყოს. 

თუ გვსურს, მარ თ ლაც სიღ რ მი სე უ ლად გა ვი გოთ საპ რო ცენ

ტო გა ნაკ ვე თე ბის ადეკ ვა ტუ რო ბა, უნ და გა ვა ა ნა ლი ზოთ, თუ რა 

გავ ლე ნას ახ დენს ესა თუ ის სა სეს ხო პრო დუქ ტი მომ ხ მა რებ

ლის ფი ნან სურ პო ზი ცი ა ზე. აქ აღ სა ნიშ ნა ვია ორი პა რა მეტ რი: 

ლიკ ვი დუ რო ბა – რა გავ ლე ნას ახ დენს სეს ხის გას ტუმ რე ბა 

(სესხის ვა დი ა ნო ბი დან და გა დახ დის გრა ფი კი დან გა მომ დი ნა

რე) მომ ხ მა რებ ლის ფი ნან სურ ნა კა დებ ზე, ანუ რა ძა ლის ხ მე ვის 

ხარ ჯ ზე უმ კ ლავ დე ბა მომ ხ მა რე ბე ლი სეს ხის მომ სა ხუ რე ბას, 

და მე ო რე – საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ხარ ჯი: რა წი ლი უჭი რავს 

საპ რო ცენ ტო ხარჯს მომ ხ მა რებ ლის ბიზ ნე სის სა ერ თო ხარ

ჯებ ში, ანუ რამ დე ნად ამ ცი რებს პრო ცენ ტი ბიზ ნე სის წმინ და 

მო გე ბას ან მომ ხ მა რებ ლის შე მო სა ვალს. თუ ბიზ ნე სი მა ღალ

მარ ჟი ა ნი ა, ერ თი შე ხედ ვით მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 

შე საძ ლოა უმ ნიშ ვ ნე ლო ხარჯს წარ მო ად გენ დეს, მა შინ რო ცა 

სეს ხის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ბიზ ნე სის ციკ ლის გან

ხორ ცი ე ლე ბა. ამი ტომ დრო ა, საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ზე მსჯე

ლო ბა თვი სებ რი ვად ახალ ეტაპ ზე გა და ვი დეს.

მთავარი თემა კაპიტალის მოძრაობა

რატომ აქვთ მაღალი 
საპროცენტო განაკვეთი 
მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციებს?

ჭარბვალიანობა 



რად გან ჩვე ნი იპო თე კუ რი დაკ რე დი ტე ბის სექ ტო რი ჯერ კი

დევ გან ვი თა რე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო დო ნით ხა სი ათ დე ბა, ხო ლო 

ეკო ნო მი კის ფი ნან სუ რი სიღ რ მე (ჯამური კრე დი ტი მშპსთან 

შე და რე ბით) საკ მა ოდ და ბა ლი ა. უფ რო სა ში შია ბოს ნი ა ჰერ ცე

გო ვი ნას საკ რე დი ტო კრი ზი სის ტი პის სცე ნა რი. მი სი და მა ხა

სი ა თე ბე ლი ნი შა ნია პა რა ლე ლუ რი სეს ხე ბის მო ჭარ ბე ბა, რო ცა 

მსეს ხებ ლე ბი დაღ მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი ციკ ლის შე დე გად 

მი ღე ბუ ლი ზა რა ლის გა მო არ სე ბუ ლი სეს ხის მომ სა ხუ რე ბას ვერ 

ახერ ხე ბენ და ამი ტომ უფ რო დი დი სეს ხის თ ვის სხვა ფი ნან სურ 

ინ ს ტი ტუ ტებს მი მარ თა ვენ. კრი ზი სი იწყე ბა მა შინ, რო ცა საკ

რე დი ტო და წე სე ბუ ლე ბე ბი წყვე ტენ ამ „პირამიდის“ და ფი ნან

სე ბას. სამ წუ ხა როდ, თა ვი სუ ფა ლი ბა ზა რი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს 

ზრდის ტემ პის შე ნე ლე ბას ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებ ში, რად გან 

მო ნა წი ლე ე ბი ბაზ რის წი ლი სა და მო გე ბის მაქ სი მი ზა ცი ა ში 

არი ან ჩარ თუ ლი. სა ქარ თ ვე ლო ში ორად არის გა ყო ფი ლი აზ რი 

იმის თა ო ბა ზე, თუ რამ დე ნად ახ ლოა ფი ნან სუ რი კრი ზი სი. ამის 

მი ზე ზი სან დო ეკო ნო მი კუ რი კვლე ვის არარ სე ბო ბა ა, რო მე ლიც 

სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს, შე ვა და როთ ჩვე ნი და სხვა ქვეყ ნე ბის 

ფი ნან სუ რი ბაზ რის პა რა მეტ რე ბი. ასე თი კვლე ვა ით ვა ლის წი

ნებს ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის მრა ვალ მ ხ რივ შე ფა სე ბას და კრი ტი კუ

ლი ინ დი კა ტო რე ბის მო ნი ტო რინგს. 

მსგავ სი კვლე ვის ჩა ტა რე ბას გეგ მავს სა ქარ თ ვე ლოს მიკ

რო სა ფი ნან სო ასო ცი ა ცია სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი სა 

და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის მხარ და ჭე რით. 

კვლე ვის ჩა ტა რე ბამ დე ად რეა ვიმ ს ჯე ლოთ, არ სე ბობს თუ არა 

სა ქარ თ ვე ლო ში ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის გა მო საკ რე დი ტო კრი ზი სის 

საფ რ თხე. ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად ასე ვე რთუ ლი სათ ქ მე ლი ა, თუ 

ვის გან მო დის დაკ რე დი ტე ბის აგ რე სი უ ლი ტალ ღა – მი სო ე

ბის, ბან კე ბი სა თუ რე გუ ლი რე ბის მიღ მა მოქ მე დი ინ ს ტი ტუ ტე

ბი სა გან. აქაც საქ მე გვაქვს დამ კ ვიდ რე ბულ სტე რე ო ტიპ თან, 

თით ქოს ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის მთა ვა რი მი ზე ზი სწრა ფად მზარ დი 

მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რის გან მომ დი ნა რე ობს. ცო ტა არ იყოს 

პა რა დოქ სია ბაზ რის „გაფუჭება“ და ვაბ რა ლოთ ბან კებ თან 

შე და რე ბით აქ ტი ვე ბის ზო მით 15ჯერ მცი რე სექ ტორს, თა ნაც 

კონ კ რე ტუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზი სა და ფაქ ტებ ზე და ფუძ ნე

ბუ ლი მსჯე ლო ბის გა რე შე. 

სხვა ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა კი სა პი რის პი რო ზე მეტყ ვე

ლებს: კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი, რომ ლებ საც უმ ცირ დე ბათ მო გე ბა 

კორ პო რა ცი უ ლი ბიზ ნე სი დან, აღ მო ა ჩე ნენ რა შე და რე ბით 

მა ღალ მარ ჟებს მიკ რო სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე, თა ვი ან თი უზარ მა

ზა რი რე სურ სე ბით ავან ტი უ რის ტუ ლად შე დი ან აღ ნიშ ნულ სეგ

მენ ტ ზე (პროცესს უწო დე ბენ downsizingს). სწო რედ ბან კე ბის 

აგ რე სი უ ლი ზრდა მიკ რო სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე იქ ცე ვა ჭარ ბ ვა

ლი ა ნო ბის მი ზე ზად. ამი ტომ მხო ლოდ და მო უ კი დე ბე ლი და 

გა მარ თულ მე თო დო ლო გი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კვლე ვა მოგ ვ ცემს 

იმის თქმის სა შუ ა ლე ბას, თუ რა მდგო მა რე ო ბა გვაქვს სა ქარ თ

ვე ლო ში ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის კუთხით. 

ე
როვ ნუ ლი ბან კი აწარ მო ებს მიკ რო სა ფი ნან სო ორ

გა ნი ზა ცი ე ბის რე გის ტ რა ცი ას, რა დრო საც გარ კ ვე ულ 

სტან დარ ტებს უწე სებს კან დი დატ კომ პა ნი ებს, მათ 

დამ ფუძ ნებ ლებ სა და დი რექ ტო რებს. მი სო ე ბი სებს 

რე გუ ლა რუ ლად აბა რე ბენ ან გა რიშს, ხო ლო ცენ ტ რა ლუ რი ბან

კის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ჩარ ჩო მი მარ თუ ლია მომ ხ მა რე ბელ თა 

უფ ლე ბე ბის დაც ვის, უკა ნო ნო შე მო სავ ლე ბის ლე გა ლი ზე ბი სა 

და ტე რო რიზ მის და ფი ნან სე ბის პრე ვენ ცი ის კენ. ეროვ ნუ ლი 

ბან კი არ ახ დენს მი სო ე ბის სიღ რ მი სე ულ რე გუ ლი რე ბას, რა საც 

ად გი ლი აქვს კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის შემ თხ ვე ვა ში. აღ ნიშ ნუ

ლი ნა კარ ნა ხე ვია სა ჯა რო ინ ტე რე სით, რა თა სა ზო გა დო ე ბის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლის დე პო ზი ტე ბი ფი ნან სუ რად ჯან საღ 

ინ ს ტი ტუ ტებ ში იყოს გან თავ სე ბუ ლი. ამი ტო მაც, ბან კე ბის გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით, მი სო ებს ეკ რ ძა ლე ბათ მო სახ ლე ო ბის გან დე პო

ზი ტე ბის მო ზიდ ვა. მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რის პრაქ ტი კო სე

ბის მო საზ რე ბით, სებ ი მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ას უფ რო 

სე რი ო ზუ ლად აღიქ ვამს, რი სი დას ტუ რიც არის გახ ში რე ბუ ლი და 

მო წეს რი გე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცია დარ გის ასო ცი ა ცი ას თან და მომ

ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით და ა ნონ სე ბუ

ლი რე ფორ მე ბი. ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია სებ ის, გა ნათ ლე ბი სა და 

მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო სა და მიკ რო სა ფი ნან სო ასო ცი ა ცი ის 

წლე ვან დე ლი ერ თობ ლი ვი ინი ცი ა ტი ვა, რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბა 

სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბი დან სტუ დენ ტე ბის სტა ჟი რე

ბას. 

მი სო ე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან ფი ნან სურ ინ ფ რას ტუქ ტუ რას წარ

მო ად გენს, გან სა კუთ რე ბით რე გი ო ნებ ში მცხოვ რე ბი მიკ რო და 

მცი რე მე წარ მე ე ბი სა და ფერ მე რე ბი სათ ვის. ეტა პობ რი ვად 

ხდე ბა იმის აღი ა რე ბა, რომ აქ ტი ვე ბის ზო მით, მსეს ხე ბელ თა 

რა ო დე ნო ბით, რის კე ბის მარ თ ვი სა და გა სეს ხე ბის სტან დარ ტე

ბით წამ ყ ვა ნი მი სო ე ბი არა თუ ჩა მორ ჩე ბი ან, არა მედ უს წ რე

ბენ კი დეც მცი რე ზო მის კო მერ ცი ულ ბან კებს. 

ეროვნული ბანკისა და 
მიკროსაფინანსოების 
ურთიერთობა

ეტაპობრივად ხდება იმის აღიარება, 
რომ აქტივების ზომით, მსესხებელთა 
რაოდენობით, რისკების მართვისა 

და გასესხების სტანდარტებით 
წამყვანი მისო-ები არა თუ 

ჩამორჩებიან, არამედ უსწრებენ 
კიდეც მცირე ზომის კომერციულ 

ბანკებს.



მ
იკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ემ სა ხუ რე ბი ან 

მომ ხ მა რე ბელ თა დიდ რა ო დე ნო ბას სა ქარ თ ვე ლოს 

რე გი ო ნებ ში, სა დაც ნაკ ლე ბა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი კო

მერ ცი უ ლი სა ბან კო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა. დღეს დღე ო ბით 

და ახ ლო ე ბით 350 ათა სი მსეს ხე ბე ლი იღებს შე სა ბა მი სი ხა რის

ხის მომ სა ხუ რე ბას, ხო ლო მი სო ე ბის ქსე ლი მო ი ცავს 300მდე 

ფი ლი ალს, რომ ლებ შიც ჯა მუ რად და საქ მე ბუ ლია 3,200მდე 

ადა მი ა ნი. წვდო მა ფი ნან სებ ზე, საკ რე დი ტო დის ციპ ლი ნა და 

ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბა არის იმ წვლი ლის მცი რე ნა წი ლი, რო

მე ლიც მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტორს სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის 

გან ვი თა რებ ში შე აქვს. სეს ხე ბის გარ და მი სო ე ბი მომ ხ მა რებ

ლებს მიკ რო დაზღ ვე ვას, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის, სა გა და სა ხა დო 

და ვა ლუ ტის გა დაც ვ ლის მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობს. მიკ რო

სეს ხე ბის დი დი ნა წი ლი მი ე მარ თე ბა ბიზ ნე სი სა და სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბის დაკ რე დი ტე ბის კენ, ამა ვე დროს საგ რ ძ ნო ბია 

მიკ რო სეს ხე ბის გა მო ყე ნე ბის სიხ ში რე ისე თი სა მომ ხ მა რებ

ლო მიზ ნე ბი სათ ვის, რო გო რი ცაა საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის და ფი ნან სე ბა და 

რ
ო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა

ნი ზა ცი ებს ეკ რ ძა ლე ბათ მო სახ ლე ო ბის გან დე პო ზი

ტე ბის მო ზიდ ვა. მი სო ე ბი ასე ვე მოკ ლე ბულ ნი არი ან 

შე საძ ლებ ლო ბას, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ ეროვ ნუ ლი 

ბან კის რე ფი ნან სი რე ბის აუქ ცი ონ ში, ამი ტომ და ფი ნან სე ბის მთა

ვარ წყა როს წარ მო ად გენს უცხო უ რი სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ფონ დე ბი

დან მი ღე ბუ ლი სა სეს ხო კა პი ტა ლი და სა ბან კო კრე დი ტი. სა ქარ

თ ვე ლო ში აქ ტი უ რია 20მდე სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დი ან კომ პა ნია 

ისე თი ქვეყ ნე ბი დან, რო გო რი ცაა შვე ი ცა რი ა, ნი დერ ლან დე ბი, 

საფ რან გე თი, გერ მა ნი ა, ბელ გია და ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე

ბი. მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ის მნიშ ვ ნე ლო ვან მხარ დამ ჭე რებს 

შო რის არი ან ევ რო პის გან ვი თა რე ბი სა და რე კონ ს ტ რუქ ცი ის ბან კი 

(EBRD), გერ მა ნუ ლი KFW და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო

რა ცია (IFC). ბო ლო წლებ ში გა ი ზარ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი დან და 

ის რა ე ლი დან კერ ძო ინ ვეს ტო რე ბის მი ერ სექ ტო რის და ფი ნან სე ბა. 

სა ინ ტე რე სო ტენ დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის 

ბა ზარ ზე. ვახ სე ნეთ, რომ მი სო ებს ეკ რ ძა ლე ბათ დე პო ზი ტე ბის 

მო ზიდ ვა, მაგ რამ მათ შე უძ ლი ათ თა მა სუ ქე ბის გა მოშ ვე ბა, რაც 

დღე ვან დელ სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე დე პო ზი ტებ ზე არ სე ბუ ლი და ბა ლი 

გა ნაკ ვე თე ბის ფონ ზე მიმ ზიდ ველ ინ ს ტ რუ მენტს წარ მო ად გენს. 

გა ნათ ლე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბა. აქაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, და ვი ნა ხოთ 

გან ს ხ ვა ვე ბა არა სა სურ ველ და აუცი ლე ბელ სა მომ ხ მა რებ ლო 

დაკ რე დი ტე ბას შო რის. თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლია მიკ რო სეს ხე

ბის და ნიშ ნუ ლე ბის კონ ტ რო ლი, რად გან ბიზ ნე სის თ ვის გა ცე მუ

ლი სეს ხი შე საძ ლოა ირი ბად აფი ნან სებ დეს რა ი მე სა მომ ხ მა

რებ ლო სა ჭი რო ე ბას. მა გა ლი თად, თუ ფერ მე რი მი ი ღებს უარს 

სეს ხ ზე შვი ლის ქორ წი ლის თ ვის, ის და უ ფიქ რებ ლად გა ყი დის 

ძრო ხას, გა და იხ დის ქორ წილს და მე ო რე დღეს წარ მა ტე ბით 

მი ი ღებს სესხს ძრო ხის შე სა ძე ნად. ამი ტომ ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი 

მე თო დი მომ ხ მა რე ბელ თა გა ნათ ლე ბა და ფი ნან სუ რი დის ციპ

ლი ნის გა მო მუ შა ვე ბა ა, რო ცა მომ ხ მა რე ბელს შე უძ ლია უარი 

თქვას ისე თი ხარ ჯე ბის კრე დი ტით და ფი ნან სე ბა ზე, რო მელ

თა და ფი ნან სე ბა შე საძ ლე ბე ლია გარ კ ვე უ ლი დრო ის შემ დეგ, 

და ნა ზო გის მეშ ვე ო ბით. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მიკ რო სა

ფი ნან სო ასო ცი ა ცი ამ, სა ბან კო, სა დაზღ ვე ვო ასო ცი ა ცი ებ თან 

და სა ქარ თ ვე ლოს სა ფონ დო ბირ ჟას თან ერ თად სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბი სა და ექ ს პერ ტე ბის მხარ და ჭე რით და იწყო ფი

ნან სუ რი გა ნათ ლე ბის ინი ცი ა ტი ვა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს 

სა ფი ნან სო სექ ტო რის რო ლის ამაღ ლე ბას სა ზო გა დო ე ბის 

ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბი სა და ფი ნან სე ბის მარ თ ვის უნა რე ბის 

გაძ ლი ე რე ბა ში. 

მი სო ებს არა აქვთ ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის სა ჯა რო გან თავ სე ბის 

უფ ლე ბა. თუ მი სოს დამ ფი ნან სე ბელ თა რა ო დე ნო ბა გა და ა ჭარ ბებს 

და წე სე ბულ ზღვარს, სებს უჩ ნ დე ბა ჩა რე ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რის 

შე დე გად ის ამ კაც რებს მი სოს რე გუ ლი რე ბის ჩარ ჩოს. ბა ზარ ზე ასე ვე 

არ სე ბობს ფი ნან სუ რი კომ პა ნი ე ბი, რომ ლებ საც არა ნა ი რი რე გის ტ

რა ცია ან ან გა რიშ გე ბა არ გა აჩ ნი ათ ეროვ ნულ ბან კ თან. მათ მი ერ 

და ა ნონ სე ბუ ლი თა მა სუ ქის გა ნაკ ვე თე ბი კი აშ კა რად აღე მა ტე ბა 

გო ნივ რულ მო ლო დინს. ასე თი კომ პა ნი ე ბის შემ თხ ვე ვა ში მომ ხ მა რე

ბე ლი საკ მა ოდ და უც ვე ლი ა, რად გან მა რე გუ ლი რე ბელს არ გა აჩ ნია 

მა თი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი. ამი ტომ 

მომ ხ მა რებ ლებ მა თა ვად უნ და შე ის წავ ლონ მსგავ სი კომ პა ნი ე ბის 

ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბა და რის კე ბის სა თა ნა დო ანა ლი ზის შემ დეგ 

და ა ბან დონ სა კუ თა რი სახ ს რე ბი.

მი სო ე ბის ნა წილს მი აჩ ნი ა, რომ დე პო ზი ტე ბის მო ზიდ ვის უფ ლე ბა 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან ის და ფი ნან სე ბის და მა ტე ბი თი წყა როა 

და ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა დე პო ზი ტო ან გა რი შე ბის შე თა ვა ზე ბით 

და ბალ შე მო სავ ლი ან მომ ხ მა რებ ლებ ში და ზოგ ვის კულ ტუ რის სტი

მუ ლი რე ბა. მაგ რამ ამა ვე დროს აშ კა რაა რე გუ ლი რე ბის და მა ტე ბი თი 

ტვირ თი, რო მელ საც მი სო მი ი ღებს სებ ის გან დე პო ზი ტე ბის მო ზიდ ვის 

უფ ლე ბის სა ნაც ვ ლოდ. ამი ტომ ჯერ ჯე რო ბით დე პო ზი ტე ბის მი ღე ბის 

უფ ლე ბა არ ასა ხუ ლა მიკ რო სა ფი ნან სო ასო ცი ა ცი ის მი ერ მოთხოვ ნი

ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის სი ა ში. ამა სო ბა ში კი ორი წამ ყ ვა

ნი მი სო გარ და იქ მ ნა კო მერ ცი ულ ბან კად. 

მთავარი თემა კაპიტალის მოძრაობა

მიკროსაფინანსოების როლი 
საქართველოს ეკონომიკაში

მიკროსაფინანსოების 
დაფინანსება



ს
ა ქარ თ ვე ლოს მიკ რო სა ფი ნან სო ასო ცი ა ცია აერ

თი ა ნებს მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის მქო ნე 17 მიკ რო

სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა სა და ჯერ ჯე რო ბით ერთ 

კო მერ ცი ულ ბანკს. ასო ცი ა ცია სრუ ლად ფი ნან ს დე ბა 

სა წევ რო შე ნა ტა ნე ბით. მის გან ვი თა რე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

წვლი ლი შე ი ტა ნა აშ შ ის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ

ტომ (USAID). ასო ცი ა ცი ას მარ თავს მი სი წევ რე ბის გან არ ჩე უ ლი 

გამ გე ო ბა. არ ჩევ ნე ბი წე ლი წად ში ერ თხელ იმარ თე ბა ყვე ლა 

წე სის დაც ვით: სა არ ჩევ ნო კო მი სი ა, კან დი და ტე ბი, პროგ რა მე

ბი, სა არ ჩევ ნო ყუ თი და კენ ჭის ყ რის „კაბინაც“ კი. ასო ცი ა ცი ამ 

შარ შან მი ი ღო ეთი კის კო დექ სი, რო მელ ზეც მი სი წევ რე ბი თით

ქ მის ერ თი წე ლი მუ შა ობ დ ნენ. ეთი კის კო დექ ს ში დეკ ლა რი რე

ბუ ლია მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი 

ზე მოქ მე დე ბის ის პრინ ცი პე ბი, რო მელ თაც ასო ცი ა ცი ის თი თო

ე უ ლი წევ რი ეთან ხ მე ბა და იცავს. ეთი კის კო დექ სი „ფარატინა 

ქა ღალ დად“ რომ არ დარ ჩე ნი ლი ყო, ასო ცი ა ცი ამ შექ მ ნა ეთი კის 

კო მი ტე ტი, რო მე ლიც იხი ლავს მომ ხ მა რებ ლე ბი სა და წევ რე ბის 

სა ჩივ რებს, გას ცემს რე კო მენ და ცი ებს და აწე სებს სან ქ ცი ებს. 

ქარ თუ ლი ასო ცი ა ცი ის საქ მი ა ნო ბა მა ღალ შე ფა სე ბას იმ სა

ხუ რებს გლო ბა ლურ ინ დუს ტ რი ა ში. გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე

სო შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს ასო ცი ა ცი ის რო ლი ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის 

გა ზომ ვი სა და თვით რე გუ ლი რე ბის კუთხით. 

მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რი გა ნაგ რ ძობს გან ვი თა რე ბას 

და მრა ვალ ინო ვა ცი ას ჰპირ დე ბა რო გორც მომ ხ მა რე ბელს, 

ასე ვე ქარ თ ველ თუ უცხო ელ ინ ვეს ტო რებს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რომ დარ გის ლი დე რე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი 

დაკ რე დი ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას და უფ რ თხილ დე ბი ან რო გორც 

სექ ტო რის, ასე ვე სა კუ თარ პრო ფე სი ულ რე პუ ტა ცი ას. სწო რედ 

მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რი და მი სი მომ ხ მა რებ ლე ბი უნ და 

გახ დ ნენ ინ კ ლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი

კის მთა ვა რი მო სარ გებ ლე ე ბი. ინ დუს ტ რი ა ში ყვე ლა იზი ა რებს 

მო მავ ლის ხედ ვას, რომ დღე ვან დე ლი თვით და საქ მე ბუ ლი 

მე წარ მე ე ბი და მიკ რო ფერ მე რე ბი ვი ხი ლოთ მზარ დი მცი რე და 

სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ლი დე რე ბად, რომ ლებ საც თვი სებ რი ვად 

ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი და დე მოკ რა ტი უ ლი რე ა ლო ბის შექ მ ნა შე

უძ ლი ათ სა ქარ თ ვე ლო ში. 

ეროვნული ასოციაციის როლი

დარგის ლიდერები აცნობიერებენ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების 
მნიშვნელობას და უფრთხილდებიან როგორც სექტორის, ასევე საკუთარ 
პროფესიულ რეპუტაციას. სწორედ მიკროსაფინანსო სექტორი და მისი 

მომხმარებლები უნდა გახდნენ ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარების 
პოლიტიკის მთავარი მოსარგებლეები. 
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