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შესავალი

ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რი სათ ვის ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი მხარ და ჭე რის 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა „ღია სა ზო გა დო ე ბის ინ ს ტი ტუ ტის“ ფი-
ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, გთა ვა ზობთ, მე სა მე ან გა რიშს: „საერთაშორისო ფუ ლა დი გზავ ნი-
ლე ბის რო ლი სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა ში“, რო გორც ან გა რი შის მე სა მე „მთავარ თე მას.“

ეს სა კითხი  სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბის გა მო შე ვარ ჩი ეთ. ან გა რიშ ში წარ-
მოდ გე ნი ლია კვლე ვის ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი და კონ კ რე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი. 
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ფუ ლა დი 
გზავნილების არსი 
„საერთაშორისო ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი ის პი რა დი თან ხე ბი ა, რომ ლებ საც მიგ რან ტე ბი თა ვი-
ანთ სამ შობ ლო ში მცხოვ რებ ოჯა ხებ სა და მე გობ რებს უგ ზავ ნი ან”1. მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით 215 
მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი სამ შობ ლოს გა რეთ ცხოვ რობს. 2008 წელს, მიგ რან ტე ბის ფუ ლად მა გზავ-
ნი ლებ მა ყვე ლა გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნის მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის (მშპ) 2% და და ბალ შე მო-
სავ ლი ა ნი ქვეყ ნის მშპ-ის 6%  შე ად გი ნა. სა ერ თოდ, 2000 წლი დან ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის რა ო დე-
ნო ბა გა ნუხ რე ლად იზ რ დე ბა. მა თი მო ცუ ლო ბა თით ქ მის უცხო უ რი პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
მო ცუ ლო ბას უტოლ დე ბა და ორ ჯერ და მე ტად აღე მა ტე ბა გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მი ერ მი-
ღე ბულ უცხო ურ დახ მა რე ბას. გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი ღა რი ბი მო სახ-
ლე ო ბის ერ თა დერ თი სა არ სე ბო წყა როა და სი ღა რი ბის დო ნე სა და სიმ ძი მეს ამ ცი რებს. პოს ტ - 
საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში, მიგ რა ცია გა დარ ჩე ნის სტრა ტე გი ა ა. და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
ნაკ ლე ბო ბა ხალხს სხვა ქვეყ ნებ ში სა მუ შა ოს ძი ე ბის კენ უბიძ გებს. რუ სე თი და ყა ზა ხე თი კი, პოს-
ტ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში, და ნიშ ნუ ლე ბის მთა ვა რი პუნ ქ ტე ბი ა, ვი ნა ი დან ამ ქვეყ ნე ბის შე მო სავ ლე ბი 
ერთ სულ მო სახ ლე ზე ყვე ლა ზე მა ღა ლია რე გი ონ ში2. 

ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა შიც მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს, ვი ნა ი დან 
ბევ რი ქარ თ ვე ლი ქვეყ ნი დან არის გა სუ ლი. მა თი უმ რავ ლე სო ბა რუ სე თის ფე დე რა ცი ა ში, უკ-
რა ი ნა ში, აშ შ - ში, სა ბერ ძ ნეთ ში, იტა ლი ა ში, ეს პა ნეთ სა და თურ ქეთ ში ცხოვ რობს. ადა მი ა ნე ბის 
გა და ად გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბა ყო ფი ლი საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე-
ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წყა რო ა. ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი პირ და პირ გავ ლე ნას ახ დენს სა ქარ თ ვე ლოს 
ეკო ნო მი კა ზე, მა გა ლი თად, ეროვ ნულ რე ზერ ვებ ზე; გარ და ამი სა, ქვე ყა ნა ში თით ქ მის ყო ვე ლი 
ათი ადა მი ა ნი დან ერ თის შე მო სავ ლის წყა რო ა. 2011 წლის სექ ტემ ბ რის მდგო მა რე ო ბით, სა ქარ-
თ ვე ლო ში შე მო სულ მა ფუ ლად მა გზავ ნი ლებ მა 812,6 მი ლი ონ აშშ დო ლარს მი აღ წია (გრაფიკი 
2), რაც 19.6%-იანია ზრდაა წი ნა წლის იმა ვე პე რი ოდ თან შე და რე ბით და ქვეყ ნის მშპ-ის 6%-ს 
შე ად გენს3. უხე ში გათ ვ ლე ბით, მო სახ ლე ო ბის 9% ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მიმ ღე ბი ა. ფი ნან სუ რი 
ინ ს ტი ტუ ტე ბის წმინ და შე მო სავ ლის 20% ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის გა და სა ხა დებ-
ზე მო დის, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ ინ ს ტი ტუ ტებს ძა ლი ან დიდ არა ფორ მა ლურ სექ ტორ თან, 
ანუ მე გობ რე ბის, ნა თე სა ვე ბი სა და სხვე ბის მეშ ვე ო ბით ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის გა მოგ ზავ ნას თან 
(სავარაუდოდ, მთე ლი გზავ ნი ლე ბის ერ თი მე სა მე დი) უწევს კონ კუ რენ ცი ა.

რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, რუ სე თი ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის რეს პუბ ლი კე ბი დან მიგ რან ტ თა და-
ნიშ ნუ ლე ბის ნო მე რი პირ ვე ლი პუნ ქ ტია და მსოფ ლი ო ში მე ო რე ქვე ყა ნა ა, აშ შ -ის შემ დეგ, სა ერ-

1 www.worldbank.org
2 www.worldbank.org
3 www.nbg.ge
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თა შო რი სო მიგ რან ტე ბის რა ო დე ნო ბით. 2006 წლის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, (წყარო: გა ე რო) 
საზღ ვარ გა რეთ 250-300 ათა სი ქარ თ ვე ლი მიგ რან ტი მუ შა ობს, მათ შო რის 200 000-მდე – რუ-
სეთ ში. რუ სე თი დან ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 7-ჯერ გა ი ზარ და 1999-2004 წლებ ში. 
ამ ჟა მად სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ფუ ლა დი გზავ ნი ლის 65% რუ სე თი დან შე მო დის, რო მელ საც 
მოს დევს სა ბერ ძ ნე თი და იტა ლია (გრაფიკი 1). ამას თა ნა ვე, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მსოფ ლიო ბან-
კის ვა რა უ დით, საზღ ვარ გა რეთ მცხოვ რებ ქარ თ ველ თა რა ო დე ნო ბა მი ლი ონს აჭარ ბებს. 

გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შე დე გად, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
მო ცუ ლო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და. 2009 წლი დან მა თი მცი რე დი კლე ბა სა ქარ თ ვე ლო შიც 
შე ი ნიშ ნე ბო და; თუმ ცა, ეს დრო ე ბი თი მოვ ლე ნა აღ მოჩ ნ და და ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მო ცუ ლო-
ბა ახ ლა კვლავ იზ რ დე ბა (გრაფიკი 2). ზოგ ეკო ნო მისტს მი აჩ ნი ა, რომ ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი 
ეკო ნო მი კუ რი შო კის მა ტა რე ბე ლი შე იძ ლე ბა იყოს, თუმ ცა არ სე ბობს უტყუ ა რი მტკი ცე ბუ ლე ბა 
იმი სა, რომ  ეკო ნო მი კუ რი რე ცე სი ის დროს ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან დახ მა რე ბას 
და ფი ნან სურ წყა როს წარ მო ად გენს4. 

თუმ ცა, ევ რო ზო ნის მიმ დი ნა რე კრი ზი სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მო სა ლოდ ნე ლია ფუ ლა დი გზავ-
ნი ლე ბის შემ ცი რე ბა იმ გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, რო მელ თა მო ქა ლა ქე ე ბიც კრი ზის ში მყოფ 
ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში ცხოვ რო ბენ. ამის საფ რ თხე სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა შეც დგას, რო მე ლიც ფუ-
ლა დი გზავ ნი ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს სა ბერ ძ ნე თი დან და იტა ლი ი დან იღებს. 2011 წლის 
მე სა მე კვარ ტ ლის მო ნა ცე მე ბი ჯერ ამ ტენ დენ ცი ას არ აჩ ვე ნებს. მცი რე დი კლე ბა აღი ნიშ ნე ბა 
ფუ ლად გზავ ნი ლებ ში ეს პა ნე თი დან, თურ ქე თი დან, უკ რა ი ნა სა და რუ სე თის ფე დე რა ცი ი დან. 
თუმ ცა, მე ოთხე კვარ ტალ ში, სე ზო ნუ რი დღე სას წა უ ლე ბის დად გო მას თან ერ თად, მო ნა ცე მე ბი 
შე იძ ლე ბა მკვეთ რად შე იც ვა ლოს, ანუ, ზრდა არის მო სა ლოდ ნე ლი (გრაფიკი 3). წარ მო ე ბის კლე-
ბა რუ სეთ ში მიგ რან ტე ბის ფუ ლად გზავ ნი ლებ საც ატყობს კვალს; რუ სე თი დან ფუ ლა დი გზავ-
ნი ლე ბის შემ ცი რე ბამ უკ ვე ნე გა ტი უ რი ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მიმ ღე ბი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კე ბის 
გან ვი თა რე ბა ზე.

გრაფიკი 2
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი (2007–2011I-III*) www.nbg.ge

4 www.un.org  

გრაფიკი 1
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით (2011 
წლის მო ნა ცე მი) www.nbg.ge
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ამ რი გად, ფუ ლად გზავ ნი ლებს შე იძ ლე ბა შევ ხე დოთ, რო გორც სტრა ტე გი უ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვანს 
მიმ ღე ბი ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის. მიგ რან ტ თა ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი უცხო უ რი ვა ლუ ტის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წყა რო ა, რაც ქვეყ ნებს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, შე ი ძი ნონ სა სი ცოცხ ლო სა იმ-
პორ ტო სა ქო ნე ლი ან გა და ი ხა დონ სა გა რეო ვა ლე ბი. ამა ვე დროს, დო ნო რი ეკო ნო მი კე ბი ძალ ზე 
მგრძნო ბი ა რე ნი არი ან სა გა რეო შო კე ბის მი მართ, უცხო ე თი დან ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი კი ამ სა-
გა რეო შო კე ბის გან დამ ცა ვი ბუ ფე რის ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს5. ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბის ზე გავ ლე ნი სა და მნიშ ვ ნე ლო ბის გა აზ რე ბა და გზავ ნი ლე ბის მარ თ ვის უფ რო ეფექ-
ტი ა ნი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის გზე ბის ძი ე ბა6 7. ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის სწო რად მარ თ ვას იმი სათ-
ვის, რომ ისი ნი პო ტენ ცი უ რი ზრდის შე საძ ლებ ლო ბად იქ ცეს, არ სე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა, 
გან სა კუთ რე ბით, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში შე მო სუ ლი 
გრან ტე ბი სა და პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ნა კა დებს აღე მა ტე ბა (გრაფიკები 4 და 5). 
ამას თან, პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის ოფი ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის სხვა დას ხ ვა წყა როს გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის თ ვის არ არის და მა ხა-
სი ა თე ბე ლი უკუ ნა კა დე ბი პრო ცენ ტის, ვა ლის ან დი ვი დენ დის გა დახ დის ფორ მით8.

გრაფიკი 3
ძი რი თა დი ქვეყ ნე ბი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
მი ხედ ვით (2007–2011 I-III*) www.nbg.ge

გრაფიკი 4
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი და გრან ტე ბი 2009–2010 
www.geostat.ge

5 www.eabr.org
6 www.iom.int
7 www.un.org
8 www.remitaid.org

გრაფიკი 5
პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი და ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბი 2007–2011 I-III* www.geostat.ge
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ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
და დე ბი თი და 
უარ ყო ფი თი ას პექ ტე ბი

ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის წვლი ლი ეკო ნო მი კებ ში შთამ ბეჭ და ვი ა. პოს ტ - საბ ჭო თა რეს პუბ ლი-
კე ბის უმე ტე სო ბა ძალ ზე და მო კი დე ბუ ლია ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე, რო მელ თა მო ცუ ლო-
ბაც მშპ-ის 25%-ს აღე მა ტე ბა. ერ თი მხრივ, ფუ ლად გზავ ნი ლებს ეკო ნო მი კის ცალ კე უ ლი 
სექ ტო რე ბის სტი მუ ლი რე ბის, ინ ვეს ტი ცი ე ბის და წარ მო ე ბის გაზ რ დის პო ტენ ცი ა ლი აქვს. 
მე ო რე მხრივ, მათ შე იძ ლე ბა ინ ფ ლა ცია გა მო იწ ვი ონ, ვი ნა ი დან ხალ ხის გაზ რ დი ლი მსყიდ-
ვე ლო ბი თი უნა რი ფა სე ბის მა ტე ბას და ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტით ჩა ნაც ვ-
ლე ბას უწყობს ხელს9. ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის შე სა ხებ სხვა დას ხ ვა მო საზ რე ბა არ სე ბობს: 
ზო გი ანა ლი ტი კო სი მთავ რო ბას და დო ნო რებს ურ ჩევს არ შე ა ფერ ხოს მიგ რა ცია და ფუ-
ლა დი გზავ ნი ლე ბი. ქვე მოთ მო ცე მულ ცხრილ ში ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის ზო გი და დე ბი თი 
და უარ ყო ფი თი ას პექ ტე ბია ნაჩ ვე ნე ბი.

ცხრი ლი 1 და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი (www.iom.int)

და დე ბი თი: უარ ყო ფი თი:

აფი ნან სებს სა გა რეო დე ფი ციტს ამ ცი რებს ზე წო ლას მთავ რო ბა ზე, გა ა ტა როს რე-
ფორ მე ბი სა გა რეო დის ბა ლან სის შე სამ ცი რებ ლად 

და ნა ზო გის და ინ ვეს ტი ცი ის პო ტენ ცი უ რი 
წყა როა 

ეკო ნო მი კუ რი შო კის მა ტა რე ბე ლი ა, გან სა კუთ რე-
ბით იმ ქვეყ ნე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც ფუ ლად გზავ ნი-
ლებ ზე და მო კი დე ბუ ლია

გა ნათ ლე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბას უწყობს ხელს ამ ცი რებს მიმ ღე ბი ოჯა ხე ბის მო ტი ვა ცი ას, იშოვ ნონ 
სა მუ შაო 

მიმ ღებ თა ცხოვ რე ბის სტან დარტს აუმ ჯო-
ბე სებს, სი ღა რი ბეს ამ ცი რებს

უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს ზრდა სა და გან ვი თა რე ბა-
ზე, ამ ცი რებს მუ შა ხე ლის რა ო დე ნო ბას

შრო მი თი მიგ რა ცი ის ყვე ლა ზე თვალ ნა თე ლი და დე ბი თი ას პექ ტი მიგ რან ტ თა ში ნა მე ურ-
ნე ო ბე ბის ცხოვ რე ბის სტან დარ ტე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ა, გან სა კუთ რე ბით თუ გა ვით ვა ლის-
წი ნებთ, რომ გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ხარ ჯ ვის მო დე ლე ბი შე იც ვა ლა და და ნა ხარ ჯე ბი 
საკ ვებ სა და ტან საც მ ლი დან გა ნათ ლე ბი სა და ჯან დაც ვის კენ გა და დის. ეს ფაქ ტო რე ბი, 
თა ვის მხრივ, ხელს უწყობს ქვე ყა ნა ში გა ნათ ლე ბუ ლი და ჯან სა ღი მუ შა ხე ლის შექ მ ნას10. 

9 www.ebrd.org
10  www.un.org
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თუმ ცა, ცხოვ რე ბის სტან დარ ტე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას თან ერ თად, ფუ ლად მა გზავ ნი ლებ მა 
შე საძ ლოა უთა ნას წო რო ბაც გა ზარ დოს და ის ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბი, რომ ლე ბიც ფუ ლად გზავ-
ნი ლებს არ იღე ბენ, დის კ რი მი ნა ცი ულ მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ დ ნენ.

ზე მოთ ნაჩ ვე ნე ბი ცხრი ლის ქარ თულ რე ა ლო ბა ში გა მო ყე ნე ბი სას, ყუ რადღე ბა ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბის შე მო დი ნე ბის რამ დე ნი მე უარ ყო ფით ეფექ ტ ზე უნ და გა ვა მახ ვი ლოთ. ყვე ლა-
ზე თვალ ში სა ცე მი პრობ ლე მა, რო მე ლიც ფუ ლად გზავ ნი ლებს მო აქვს, მიმ ღე ბი ოჯა ხე-
ბის მი ერ სა მუ შა ოს შოვ ნის მცდე ლო ბის შემ ცი რე ბა ა, ანუ, უმუ შე ვა რი ხალ ხი აღარ ეძებს 
სა მუ შა ოს. ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა მუ შა ო ბის, ინო ვა ცი უ რი სა მე წარ მეო 
საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბის მო ტი ვა ცი ას ანე ლებს, ვი ნა ი დან ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის უდი დე სი 
წი ლი მოხ მა რე ბა ზე იხარ ჯე ბა, ვიდ რე ეკო ნო მი კურ წარ მო ე ბა ზე11.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში უმუ შევ რო ბის დო ნე საკ მა ოდ მა ღა ლია და 2010 
წელს 16.3% შე ად გი ნა12, ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა 
კვლე ვამ13 აჩ ვე ნა, რომ 31% უმუ შე ვა რი რეს პონ დენ ტი დან მხო ლოდ 5% არ არის და ინ ტე-
რე სე ბუ ლი, მო ძებ ნოს სა მუ შა ო. ძნე ლია თქმა, და მო კი დე ბუ ლი არი ან ეს ადა მი ა ნე ბი ფუ-
ლად გზავ ნი ლებ ზე თუ არა და ეს არის  მა თი სა მუ შა ოს ძი ე ბით და უ ინ ტე რე სებ ლო ბის მი-
ზე ზი თუ არა. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წი ნა ნაშ რომ ში, ჩვენ გა მოვ ყა ვით დო მი ნან ტუ რი 
სტრუქ ტუ რუ ლი უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მა სა ქარ თ ვე ლო ში; ესეც შე იძ ლე ბა და კავ ში რე ბუ-
ლი იყოს ე.წ. „ინტელექტის გა დი ნე ბას თან“, რა საც მიგ რა ცი ის მა ღა ლი დო ნე ე ბი იწ ვევს.

ამა ვე დროს, ცნო ბი ლი ა, რომ ინ ფ ლა ცია და უმუ შევ რო ბა ერ თ მა ნეთ თან უკუქ მე დე ბით 
კავ შირ ში ა, ანუ, მა ღა ლი უმუ შევ რო ბის დროს, ინ ფ ლა ცია და ბა ლი ა, რად გან უმუ შევ რო ბის 
გა მო მო სახ ლე ო ბის მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რი მცირ დე ბა და შე დე გად, მთლი ა ნი მოთხოვ ნა 
და აქე დან გა მომ დი ნა რე, ინ ფ ლა ცი ის დო ნეც კლე ბუ ლობს. სა ინ ტე რე სო ა, რომ სა ქარ თ ვე-
ლოს შემ თხ ვე ვა ში ეს ასე არ არის (გრაფიკები 6 და 7).

გრაფიკი 6
სა შუ ა ლო ინ ფ ლა ცი ის დო ნე სა ქარ თ ვე ლო ში 2009–2011 (I-XI) www.geostat.ge

11 www.iom.int
12 www.un.org
13 www.geostat.ge
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ამ გრა ფი კე ბი დან ჩანს, რომ უმუ შევ რო ბა ინ ფ ლა ცი ის ზრდას თან ერ თად მა ტუ ლობს. ამის 
ერ თ -ერ თი მი ზე ზი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის შე მო დი ნე ბა შე იძ ლე ბა იყოს, რა საც შე დე გად გა-
და ჭარ ბე ბუ ლი მოხ მა რე ბა და იმ პორ ტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა მო აქვს და ინ ფ ლა ცი ის ზრდას 
უწყობს ხელს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ემიგ რა ცი ამ მუ შა ხე ლის მი წო დე ბა შე ამ ცი რა, უმუ-
შევ რო ბის დო ნე ქვე ყა ნა ში მა ინც მა ღა ლი ა. 2000-იანი წლე ბის მე ო რე ნა ხე ვარ ში სა ჯა რო 
სექ ტორ ში კად რე ბის შემ ცი რე ბას, ხელ ფა სე ბის ზრდა მოყ ვა, თუმ ცა შრო მის პრო დუქ ტი-
უ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა არ მო ყო ლი ა, რა მაც ინ ფ ლა ცი უ რი ზე წო ლა გა მო იწ ვია ეკო ნო მი-
კა ში. ამ არ გუ მენტს ამ ყა რებს ქვე მოთ მო ცე მუ ლი გრა ფი კი, რო მელ შიც ბო ლო სა მი წლის 
გან მავ ლო ბა ში პრო ცენ ტუ ლი ცვლი ლე ლე ბე ბი ფუ ლად გზავ ნი ლებ სა და ინ ფ ლა ცი ა ში ერ-
თ მა ნეთ თან არის შე და რე ბუ ლი (გრაფიკი 8). ეს გრა ფი კი პო ზი ტი ურ კო რე ლა ცი ას აჩ ვე-
ნებს ფუ ლად გზავ ნი ლებ სა და ინ ფ ლა ცი ას შო რის. 

ამ არ გუ მენ ტის სის წო რე არ დას ტურ დე ბა 2009 წლის მო ნა ცე მე ბით, რო დე საც ქვე ყა ნა ში 
დეფ ლა ცი ა, ფუ ლად გზავ ნი ლებ თან ერ თად, სხვა ფაქ ტო რებ მაც გა ნა პი რო ბეს.

ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის კი დევ ერ თი უარ ყო ფი თი შე დე გი შე იძ ლე ბა ეკო ნო მი კუ რი არას-
ტა ბი ლუ რო ბა იყოს, ვი ნა ი დან ისი ნი ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბას უწყობს ხელს და კონ კუ რენ ცას 
ზღუ დავს. ამ ვა რა უ დის შე სა მოწ მებ ლად, ქარ თუ ლი ლა რის აშშ დო ლარ თან გაც ვ ლის ოფი-
ცი ა ლუ რი კურ სი გან ვი ხი ლოთ. ზო გა დად, ცნო ბი ლი ა, რომ ინ ფ ლა ცი ის დროს ეროვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტე ბი უფა სურ დე ბა; სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში ეს ასე არ არის (გრაფიკი 9). ქარ-
თუ ლი ლა რის აშშ დო ლარ თან გაც ვ ლის ოფი ცი ა ლუ რი კურ სი სტა ბი ლუ რად და ახ ლო ე ბით 
1.65 ლა რია ისე თი მა ღა ლი ინ ფ ლა ცი ის პი რო ბებ შიც კი, რო გო რიც 2011 წლის გა ზაფხულ 
- ზაფხულ ში იყო. ფუ ლად მა გზავ ნი ლებ მა, სა ვა რა უ დოდ, თა ვი სი წვლი ლი ვა ლუ ტის სტა-
ბი ლუ რო ბა შიც შე ი ტა ნა. მსხვი ლი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი და უცხო ურ ვა ლუ ტა ში კა პი ტა-
ლის ნა კა დე ბი ინ ფ ლა ცი ის ფაქ ტო რებს წარ მო ად გენს, ვი ნა ი დან კა პი ტა ლის ად გი ლობ რი ვი 
გა ნუ ვი თა რე ბე ლი ბაზ რის პი რო ბებ ში, ცენ ტ რა ლურ ბანკს არ ძა ლუძს, სტე რი ლი ზა ცი ის 
მსხვი ლი ინ ტერ ვენ ცი ე ბი რე გუ ლა რუ ლად გა ნა ხორ ცი ე ლოს. ეს მძი მე და მა ტე ბი თი ტვირ-

გრაფიკი 8
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი და ინ ფ ლა ცია 
2009–2011 www.nbg.ge, www.imf.org

გრაფიკი 7
ინ ფ ლა ცია და უმუ შევ რო ბა (2007–2010) www.
geostat.ge
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14 www.un.org  

გრაფიკი 9
აშშ დო ლა რის ოფი ცი ა ლუ რი გაც ვ ლი თი კურ სი 
www.nbg.ge

თია მიგ რან ტე ბის იმ ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც მი ღე ბულ დო ლა რებს იმა ვე რა-
ო დე ნო ბის და ბა ლი მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რის მქო ნე ლა რებ ში ცვლი ან. მე ო რე მხრივ, ფუ-
ლა დი გზავ ნი ლე ბის უწყ ვე ტი შე მო დი ნე ბის გა მო, ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა 
შე იძ ლე ბა რთუ ლი და ძვი რი საქ მე იყოს. მსხვი ლი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის ზე მოქ მე დე ბა 
ვა ლუ ტის გაც ვ ლის რე ა ლურ კურ ს ზე შე იძ ლე ბა გა ნე იტ რალ დეს სა წარ მოო სიმ ძ ლავ რე ე-
ბის და კონ კუ რენ ტუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბით, რაც ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ში ინ ვეს ტი რე ბი სა 
და ექ ს პორ ტის თ ვის ხელ საყ რე ლი გა რე მოს შექ მ ნის მეშ ვე ო ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. მი უ-
ხე და ვად იმი სა, რომ ექ ს პორ ტის ზრდას ისე თი ვე ეფექ ტი აქვს ვა ლუ ტა ზე (ანუ, ამ ყა რებს 
ვა ლუ ტას),  ეს ორი ზე წო ლა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხა სი ა თი საა - მარ ტი ვად თუ ვიტყ ვით, ექ ს-
პორ ტის გზით ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბას დეფ ლა ცი უ რი ზე წო ლა ანე იტ რა ლებს.

გარ და ამი სა, ემ პი რი უ ლი კვლე ვით დად გინ და, რომ ფუ ლად გზავ ნი ლებ სა და ვაჭ რო ბის 
გა უ ა რე სე ბას შო რის კო რე ლა ცია არ სე ბობს - ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის, რო გორც მშპ-ის წი-
ლის 10%-იანი ზრდა ექ ს პორტს 2%-ით, ანუ, მშპ-ის 4%-მდე ამ ცი რებს14, რად გან ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბის შე მო დი ნე ბა ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბას იწ ვევს, რაც თა ვის მხრივ ქარ-
თულ პრო დუქ ცი ას აძ ვი რებს უცხო ურ ბა ზარ ზე, ამ გა ვა რად ამ ცი რებს ექ ს პორტს. სა ქარ-
თ ვე ლო ში, რო მელ საც მუდ მი ვად უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი აქვს (გრაფიკი 10), ფუ-
ლად მა გზავ ნი ლებ მა შე საძ ლოა მთა ვა რი რო ლი ითა მა შოს იმ პორ ტის მოთხოვ ნის ზრდა ში. 
რო გორც ამ გრა ფი კი დან ჩანს, 2011 წელს სა ვაჭ რო ბა ლან სი უკ ვე მე ო რედ, 2008 წლის 
შემ დეგ, რე კორ დუ ლად მა ღა ლი იყო. იმ პორ ტის დიდ ზრდას აგ რე გი რე ბუ ლი მოხ მა რე ბის 
მკვეთ რი მა ტე ბა იწ ვევს. ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი სა ქარ თ ვე ლოს სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტის ნა-
წილს აფი ნან სებს.

მოკ ლედ, სა ქარ თ ვე ლო პა ტა რა ქვე ყა ნა ა, სა ი და ნაც მიგ რან ტ თა დი დი ნა კა დი გა ე დი ნე ბა 
და ამავ დ რო უ ლად, უცხო უ რი ვა ლუ ტის მსხვი ლი ნა კა დე ბი შე მო ე დი ნე ბა. არა ო ფი ცი ა ლუ-



14  . საერთაშორისო ფულადი გზავნილების როლი საქართველოს ეკონომიკაში.  

რი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მო ცუ ლო ბა დი დია და მთლი ა ნი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის და ახ-
ლო ე ბით 40%-ს შე ად გენს. ფუ ლად გზავ ნი ლებს ად გი ლობ რი ვი მოთხოვ ნის მა ტე ბას თან, 
იმ პორ ტის ზრა სა და ექ ს პორ ტის კლე ბას თან მივ ყა ვართ. ძლი ე რი ზე გავ ლე ნა აღი ნიშ ნე ბა 
კერ ძო მოხ მა რე ბის, ად გი ლობ რი ვი მოთხოვ ნის და მშპ-ის ზრდის ტემ პებ ზე15.

და დე ბით მხა რე ებს რაც შე ე ხე ბა, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი უფ რო სტა ბი ლუ რი ა, ვიდ რე კერ ძო 
კა პი ტა ლის ნა კა დე ბი, და შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის სა გა რეო და ფი ნან სე ბის წყა რო ებს ამ რა-
ვალ ფე როვ ნებს. გან სა კუთ რე ბით, თუ მშობ ლი უ რი ქვეყ ნის და მას პინ ძე ლი ქვეყ ნის ეკო ნო-
მი კურ ციკ ლებს შო რის შე და რე ბით ნაკ ლე ბი კო რე ლა ცია არ სე ბობს, რაც ასეა სა ქარ თ ვე-
ლოს შემ თხ ვე ვა ში. მომ დევ ნო თავ ში ვი სა უბ რობთ იმა ზე, რომ ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი, მა თი 
სა თა ნა დო მარ თ ვი სა და გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის წყა როდ შე-
იძ ლე ბა იქ ცეს, რაც მათ ნე გა ტი ურ ას პექ ტებს გა ა ნე იტ რა ლებს.

გრაფიკი 10
სა გა რეო ვაჭ რო ბა (მილ. აშშ დო ლა რი) 2006–2011 www.geostat.ge

15 www.aiel.it
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რო გორ გა მო ვი ყე ნოთ 
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
სრუ ლი პო ტენ ცი ა ლი

ვი ნა ი დან გან ვი თა რე ბად და გარ და მა ვალ ქვეყ ნებ ში ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მსხვი ლი ნა-
კა დე ბი შე დის, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი გან ხი ლუ ლი იქ ნეს, რო გორც 
ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბა. მიმ ღებ მა ქვე ყა ნამ ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი გან ვი თა-
რე ბის თ ვის რომ გა მო ი ყე ნოს, მას ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე უფ რო სრულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა-
ცია და მო ნა ცე მე ბი, მა თი გა მო ყე ნე ბის უკე თე სი მო დე ლე ბი, გა და რიცხ ვის მე ქა ნიზ მე ბი, 
და ნა ზო გე ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბი სად მი მიდ გო მე ბი და პრე ფე რენ ცი ე ბი უნ და ჰქონ დეს16.

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი, რაც მთავ რო ბამ შე იძ ლე ბა გა დად გას, არის მაკ რო ე-
კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და გა ურ კ ვევ ლო ბის გან ც დის შემ ცი რე ბა  
სტა ბი ლუ რი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბით. ამა ვე დროს, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზე ბის სა უ კე თე სო გზას კა პი ტა ლის ნა კა დე ბის, მათ შო რის ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბის, ხელ შემ წყო ბი სტა ბი ლუ რი ლე გა ლუ რი გა რე მოს შექ მ ნა წარ მო ად გენს, რო-
გო რიც სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის ურ ყე ვი დაც ვა ა. ეს ნიშ ნავს ზო გა დი კლი მა ტის გა უმ ჯო-
ბე სე ბას და ნა ზო გე ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის თ ვის და ასე ვე, ფი ნან სუ რი სექ ტო რის მდგრად 
ზრდას.

და ნა ზო გე ბი და ინ ვეს ტი ცი ე ბი - ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი მეტ - ნაკ ლე ბად სტა ბი ლუ რი ნა კა-
დე ბია და მათ კონ ტ რ - ციკ ლუ რო ბა არ ახა სი ა თებს ეკო ნო მი კუ რი რე ცე სი ის დროს, ვი ნა-
ი დან  ნა თე სა ვე ბი და მე გობ რე ბი, ხში რად, მეტს აგ ზავ ნი ან, რო დე საც მიმ ღე ბი ქვე ყა ნა 
ეკო ნო მი კურ დაღ მავ ლო ბას გა ნიც დის17. ამი ტომ ისი ნი სა გა რეო და ფი ნან სე ბის უფ რო 
სტა ბი ლურ წყა როდ შე იძ ლე ბა იქ ნეს გან ხი ლუ ლი. ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მიმ ღებ თა წა-
ხა ლი სე ბა, და ზო გონ მი ღე ბუ ლი თან ხე ბი, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბა იქ ნე ბა, შე იც-
ვა ლოს სა ქარ თ ვე ლოს ბან კებ ში არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც კრე დი ტე ბი 
დე პო ზი ტებს აჭარ ბებს (გრაფიკი 11). ად გი ლობ რი ვი კა პი ტა ლის ბაზ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა, 
თა ვის მხრივ, კრე დი ტებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს შე ამ ცი რებს და ფი ნან სებს უფ რო 
ხელ მი საწ ვ დომს გახ დის, რაც ხელს შე უწყობს მე წარ მე ო ბას, ბიზ ნესს და ინო ვა ცი ურ ბიზ-
ნეს - წა მოწყე ბებს და ეკო ნო მი კურ ზრდას მო ი ტანს. ფი ნან სე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა გან სა-
კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო სა კითხი ა, ვი ნა ი დან გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ლო ბის ან გა რი შის 

16 www.iom.int  
17 Ratha, 2011
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მი ხედ ვით, ეს პრობ ლე მა ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე უარ ყო ფი თი ფაქ ტორ თა გა ნი ა, რაც მე წარ მე-
ო ბის გან ვი თა რე ბას უშ ლის ხელს18. გარ და ამი სა, ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი-
თა რე ბის ბან კის კვლე ვის თა ნახ მად, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მიმ ღებ თა უმე ტე სო ბა - 46%, 
35-დან 49 წლამ დე ასა კის ადა მი ა ნე ბი არი ან, ანუ აქ ტი უ რი მუ შა ხე ლი, რო მელ საც ახა ლი 
ბიზ ნე სის დაწყე ბის პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნია19.

დი ას პო რის ობ ლი გა ცი ე ბი

და ნა ზო გე ბის სა კითხის მოგ ვა რე ბის კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო გზა ე.წ. დი ას პო რის ობ ლი-
გა ცი ე ბის გა მოშ ვე ბა ა. რამ დე ნი მე გან ვი თა რე ბად მა ქვე ყა ნამ ეს გა ა კე თა და წარ მა ტე ბა საც 
მი აღ წი ა. ეს სის ტე მა შემ დეგ ნა ი რად მუ შა ობს: მთავ რო ბა გა მოს ცემს სხვა დას ხ ვა დე ნო მი-
ნა ცი ის ობ ლი გა ცი ებს (მცირე თან ხი დან, მა გა ლი თად, 100 აშშ დო ლა რი დან დაწყე ბუ ლი) 
და სთა ვა ზობს მათ ემიგ რან ტებს, რომ ლე ბიც უფ რო გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ცხოვ რო-
ბენ. ამ ობ ლი გა ცი ებ მა ემიგ რან ტებს მე ტი მო გე ბა უნ და მო უ ტა ნოს, ვიდ რე იმ დე პო ზი ტებ-
მა, რომ ლე ბიც მათ იმ ქვეყ ნე ბის ბან კებ ში აქვთ გან თავ სე ბუ ლი, სა დაც ცხოვ რო ბენ. ამ 
ობ ლი გა ცი ე ბის გა ყიდ ვით შე მო სუ ლი თან ხა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ-
ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი, სო ცი ა ლუ რი ან ეკო ნო მი კუ რი ას პექ ტე ბის და სა ფი ნან სებ ლად გა მო-
ი ყე ნე ბა, რა თა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის სტან დარ ტე ბი ამაღ ლ დეს. ასე თი 
პროგ რა მე ბი საკ მა ოდ წარ მა ტე ბით ხორ ცი ელ დე ბა ბევრ ქვე ყა ნა ში (ისრაელსა და ინ დო ეთ-
ში20), რად გან ამ ქვეყ ნე ბის მიგ რან ტე ბი ხში რად პატ რი ო ტე ბი არი ან და მოს წონთ ის აზ რი, 

გრაფიკი 11
დე პო ზი ტე ბი და სეს ხე ბი www.nbg.ge

18 www.weforum.org
19 www.ebrd.com
20 www.economist.com
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რომ მა თი და ნა ზო გე ბი სამ შობ ლოს გა უმ ჯო ბე სე ბას ხმარ დე ბა. ამა ვე დროს, ისი ნი, სხვა 
ინ ვეს ტო რე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ბევ რად უკეთ იც ნო ბენ თა ვი ანთ სამ შობ ლო ში არ სე ბულ 
ვი თა რე ბას და ნაკ ლე ბად უფ რ თხი ან რისკს; ისი ნი უფ რო ლო ი ა ლუ რე ბი არი ან, გან სა კუთ-
რე ბით მა შინ, რო დე საც ქვე ყა ნას უჭირს21. მათ, ასე ვე, ნაკ ლე ბად აღელ ვებთ დე ვალ ვა ცი-
ის რის კი, ვი ნა ი დან ისი ნი უფ რო იყე ნე ბენ ად გი ლობ რივ ვა ლუ ტას. ასე თი ობ ლი გა ცი ე ბის 
გა ყიდ ვა ში წამ ყ ვა ნი რო ლი სა ელ ჩო ებ სა და სა კონ სუ ლო ებს შე უძ ლი ათ ითა მა შონ. თუმ ცა, 
ფუ ლა დი თან ხე ბის პო ტენ ცი უ რი შე მო დი ნე ბის და მა თი გა დი ნე ბის (როცა მა თი და ფარ ვის 
დრო დად გე ბა) ეს სის ტე მა ფრთხილ მაკ რო ე კო ნო მი კურ მე ნეჯ მენტს მო ითხოვს, გან სა-
კუთ რე ბით რო დე საც საქ მე გაც ვ ლის კურ სებს ეხე ბა.

დი ას პო რის წარ მო მად გენ ლებ მა შე იძ ლე ბა, ასე ვე, თა ვი ან თი მშობ ლი უ რი ქვეყ ნის კა პი ტა-
ლის ბაზ რის გან ვი თა რე ბა ში კა ტა ლი ზა ტო რის რო ლი ითა მა შონ, ინ ვეს ტორ თა ბა ზის დი-
ვერ სი ფი კა ცი ის, ახა ლი ფი ნან სუ რი პრო დუქ ტე ბის და ნერ გ ვის და და ფი ნან სე ბის სა ი მე დო 
წყა როს უზ რუნ ველ ყო ფის გზით. დი ას პო რის წევ რებს შე უძ ლი ათ ორ ქვე ყა ნას შო რის სა-
ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის გაზ რ და, ვი ნა ი დან ისი ნი ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ას ფლო-
ბენ, რაც სა ინ ვეს ტი ციო შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან საზღ ვ რას და რე გუ ლი რე ბის მოთხოვ ნებ-
თან შე სა ბა მი სო ბას ხელს შე უწყობს. მიგ რან ტე ბი შე იძ ლე ბა ინ ვეს ტო რებ ზე მე ტად იყ ვ ნენ 
მზად, გას წი ონ რის კი თა ვი ანთ მშობ ლი ურ ქვე ყა ნა ში, ვი ნა ი დან მათ უკეთ შე უძ ლი ათ შე-
ა ფა სონ სა ინ ვეს ტი ციო შე საძ ლებ ლო ბე ბი და აქვთ კონ ტაქ ტე ბი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ცე სის 
ხელ შე საწყო ბად.

ექ ს პერ ტე ბის აზ რით, უნარ - ჩ ვე ვებ თან, ცოდ ნა სა და სა მე წარ მეო შე საძ ლებ ლო ბებ თან  ერ-
თად, დი ას პო რას ბევ რი სხვა სი კე თის მო ტა ნა შე უძ ლი ა, გარ და ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი სა. 
მა გა ლი თად, მიგ რან ტე ბი უპი რა ტე სო ბას თა ვი ან თი მშობ ლი უ რი ქვეყ ნის სა ქო ნელ სა და 
მომ სა ხუ რე ბას ანი ჭე ბენ და ეთ ნი კუ რი პრო დუქ ტე ბით „ნოსტალგიურ“ ვაჭ რო ბას უწყო ბენ 
ხელს. აფ რი კულ მა ქვეყ ნებ მა შექ მ ნეს დი ას პო რის სა ვაჭ რო საბ ჭო ე ბი და ჩარ თეს დი ას პო-
რა სა ვაჭ რო მი სი ებ სა და ბიზ ნეს ქსე ლებ ში. ეს წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და აფ რი კუ ლი ვაჭ-
რო ბის ხელ შეწყო ბის თ ვის და მი სი სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ში ინ ტეგ რი რე ბი სათ ვის.

ფი ნან სუ რი სექ ტო რი - ვი ნა ი დან ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი მხო ლოდ კერ ძო ფონ დე ბი ა, მა თი 
გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზე ბის თ ვის მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი მხო ლოდ სტი მუ ლე ბის 
ფორ მით უნ და იყოს, მა გა ლი თად, გა და რიცხ ვის პრო ცე სის გა ი ა ფე ბის, ხელ მი საწ ვ დო მო-
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის და მე ტი და ცუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სა ხით. ვი ნა ი დან არა ფორ მა-
ლუ რი არ ხე ბით გა მოგ ზავ ნა უფ რო იაფი ჯდე ბა, ად ვი ლია და ანო ნი მუ რო ბას უზ რუნ ველ-
ყოფს, დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა ფორ მა ლუ რი არ ხე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას. სტი მუ ლე ბის 
სა ხით შე იძ ლე ბა შე თა ვა ზე ბუ ლი იყოს სა ბან კო ან გა რი შე ბი, კრე დი ტე ბი, იპო თე კა და საკ-
რე დი ტო ხა ზე ბი. ანაბ რე ბის მო ზიდ ვა ში ერ თ -ერ თი სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა შე საძ ლოა ფი-
ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი სად მი ნდო ბის ნაკ ლე ბო ბა იყოს. 2009 წლის მდგო მა რე ო ბით, ფუ-
ლა დი გზავ ნი ლე ბის მიმ ღებ თა მხო ლოდ 9%-ს ჰქონ და ბან კ ში ან გა რი ში გახ ს ნი ლი, თუმ ცა 
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ბან კე ბი სად მი ზო გა დი გან წყო ბა და დე ბი თია და ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მიმ ღებ თა 79%-ს 
პო ზი ტი უ რი შე ხე დუ ლე ბა აქვს ბან კე ბის შე სა ხებ. სა ბან კო სექ ტო რი უბ რა ლოდ ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბის მი სა ღებ შუ ა მა ვალ რგო ლად არის გა მო ყე ნე ბუ ლი და ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
მიმ ღებ თა უმე ტე სო ბა სა ბან კო ან გა რიშს არ იყე ნებს. ბან კის რო ლი, რო გორც სხვა სა ბან კო 
სერ ვი სე ბის გამ წე ვი სა, მა გა ლი თად, ან გა რი შის შე ნახ ვის, ანაბ რის გახ ს ნის და კრე დი ტის 
აღე ბის, შეზღუ დუ ლი ა. ამი ტომ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ამაღ ლ დეს ფი ნან სე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის 
დო ნე, მოხ დეს სხვა დას ხ ვა ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა, მიმ ზიდ ვე ლი გახ-
დეს ეს მომ სა ხუ რე ბა ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მიმ ღებ თათ ვის, გან ვი თარ დეს თა ნა მედ რო ვე 
ტექ ნო ლო გი ე ბი მო ბი ლუ რი ბან კინ გის, რე გი ო ნებ ში ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტებ ში შეღ წე ვის 
ფორ მე ბით22.  

ამა ვე დროს, სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ სა სარ გებ ლოა მიგ რან ტე ბის თ ვის გა-
მიზ ნუ ლი და მათ ზე მორ გე ბუ ლი ფი ნან სუ რი პრო დუქ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე თა ვა ზე ბაც. 
იქ სა დაც კერ ძო ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი მიგ რან ტე ბის ოჯა ხე ბის კენ მი ე მარ თე ბა, ზოგ მა 
ქვე ყა ნამ (მაგალითად, ინ დო ეთ მა) შექ მ ნა ე.წ. „არარეზიდენტების“ ანაბ რე ბი სა ინ ვეს ტი-
ციო ნა კა დე ბის გაზ რ დი სათ ვის, რომ ლე ბიც გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა უფ რო და ნა ზო გე ბის 
შე საქ მ ნე ლად, ვიდ რე მოხ მა რე ბი სათ ვის (როგორც ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში ა). 
ამ ანაბ რებს აქვს მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი, გაც ვ ლი კურ სის გა რან ტი ე ბი და 
მათ ზე და რიცხუ ლი პრო ცენ ტი გა და სა ხა დის გან არის გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი. იქ სა დაც სა ინ-
ვეს ტი ციო კლი მა ტი ხელ საყ რე ლია და მო გე ბა მა ღა ლი, შე და რე ბით მდი და რი მიგ რან ტე ბი 
ინ ვეს ტი ცი ებს ფი ნან სურ ინ ს ტ რუ მენ ტებ ში აბან დე ბენ, რო გორც, მა გა ლი თად, ინ დო ე თის 
ობ ლი გა ცი ე ბის შემ თხ ვე ვა შია23.

22 www.iom.ge
23 www.un.org
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დასკვნები და 
რეკომენდაციები

ფულად გზავნილებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს შინამეურნეობათა მოხმარების 
სტაბილურობაში. ისინი საქართველოში სამუშაოს არმქონე ოჯახების სოციალური 
უზრუნველყოფის და შემოსავლის წყაროა. ამავე დროს, ფულადი გზავნილები არ უნდა 
განიხილებოდეს, როგორც განვითარების ხელშეწყობის ოფიციალური დახმარება. ასეთი 
გზავნილები დაბალშემოსავლიანი ქვეყნების განსაკურნავ წამალს არ წარმოადგენს. 
მიგრანტთა ფულადი გზავნილებით შესაძლებელია გადაუდებელი საბიუჯეტო 
შეზღუდვების შემსუბუქება სურსათზე, ჯანდაცვასა და განათლებაზე დანახარჯების 
გაზარდის გზით, მაგრამ ფულადი გზავნილების არაპროგნოზირებადობის გამო, მათი 
განხილვა, როგორც ადგილობრივი შემოსავლის ჩამნაცვლებლისა, არ შეიძლება.

მიუხედავად ამისა, ფულადი გზავნილები ეფექტიანია ადგილობრივი ეკონომიკური 
და ფინანსური გარემოს გასაუმჯობესებალდ. კარგად განვითარებული ფინანსური 
სისტემებითა და ინსტიტუტებით შესაძლებელია ხელი შეეწყოს ფულადი გზავნილების 
უფრო დიდი წილის ეკონომიკური უსაფრთხოების გაძლიერებაში ინვესტირებას. 
სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო და სტაბილურობის განცდა ხელს შეუწყობს 
პირადი დანაზოგების ზრდას. ხელსაყრელი საინვესტიციო კლიმატის შექმნა 
წაახალისებს ფულადი გზავნილების გამოყენებას ბიზნესში ინვესტირებისთვის, ვიდრე 
უბრალოდ საოჯახო მოხმარებისათვის, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკურ 
უსაფრთხოებას ყველა დონეზე გააძლიერებს.

ფულად გზავნილებს ორი დაინტერესებული მხარე ჰყავს - გამომგზავნი და მიმღები, 
თუმცა მთავრობაც მნიშვნელოვანი მოთამაშეა და მას ფულადი გზავნილების პოტენციური 
როლის რეალიზების ხელშეწყობა გამართული ინსტიტუციური ჩარჩოს შექმნით 
შეუძლია, რაც გააძლიერებს ფულადი გზავნილების განვითარებაზე ზემოქმედებას. 
ფულადი გზავნილები არა მარტო მიმღებ შინამეურნეობებს უზრუნველყოფს საარსებო 
საჭიროებების დაფინანსების საშუალებებით, არამედ აქვს პოტენციალი შეიტანოს წვლილი 
ეკონომიკის განვითარებაში ადგილობრივ, რეგიონულ და ნაციონალურ დონეებზე.

წინამდებარე რეკომენდაციები სამი მთავარი მოთამაშისკენ (ფულადი გზავნილების 
მიმღებების გარდა) არის მიმართული: საქართველოს მთავრობის, კომერციული ბანკების 
და საქართველოს ეროვნული ბანკისკენ.

- ფულად გზავნილებზე მონაცემთა შეგროვება, შინამეურნეობათა კვლევები ხარჯვით 
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მოდელებზე, არაფორმალურად გამოგზავნილი ფულადი გზავნილების მოცულობა და მათი 
გავლენა. კვლევის მასშტაბი მეტ-ნაკლებად შეზღუდულია ამ მონაცემთა ნაკლებობის გამო. 
არაფორმალური გადმორიცხვების მოცულობის შემცირება შესაძლებელია გადმორიცხვის 
ფორმალური არხების გამოყენების პოპულარიზაციით და მათი გამოყენების სარგებელზე 
ფოკუსირებით.

იმ ზოგადი არგუმენტების შესაბამისად, რაც წინამდებარე ნაშრომშია მოტანილი, 
მიგვაჩნია, რომ შემდეგი ნაბიჯებია გადასადგმელი:

მთავრობის მიერ:

- სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ დიასპორებთან კომუნიკაციის და, ზოგადად, 
ურთიერთობების გაძლიერება; ბიზნეს-ფორუმების ორგანიზება დიასპორის 
ინვესტიციების ხელშესაწყობად; დიასპორის წარმატებულ და გამოცდილ წევრებთან 
სპეციფიკური საქმიანობების და პროგრამების შემუშავება, ცოდნის გაზიარების ქსელების 
გასაძლიერებლად.

- მძლავრი ეროვნული საგანმანათლებლო სისტემა ასევე ხელს შეუწყობს ფულადი 
გზავნილების მიმართვას ეკონომიკის პროდუქტიული სექტორებისაკენ.

- ხელშემწყობი სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს დამყარება სტაბილურობის 
განცდის შექმნის გზით.

კომერციული ბანკების მიერ: 

- არარეზიდენტებისათვის სპეციალიზებული საბანკო მომსახურების სახეების შეთავაზება.

- სხვა ისეთი ფინანსური პროდუქტების პოპულარიზაცია, რომლებიც დაანახებს ფულადი 
გზავნილების მიმღებებს საბანკო ანგარიშის სიკეთეს, ისეთი ფინანსური სერვისების 
შეთავაზებით, როგორებიცაა საკრედიტო ხაზი, იპოთეკის შესაძლებლობები. რადგანაც 
ფულადი გზავნილები დაუსაქმებელთა შემოსავლის წყაროდ მიჩნევა, მსგავსი ნაბიჯები 
დაუსაქმებლებს კრედიტის აღების შესაძლებლბას მისცემს.
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