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ანოტაცია
მიკროფინანსები,როგორცგლობალურიფი-

ნანსური სისტემის მნიშვნელოვანი და ანგა-
რიშგასაწევი ნაწილი, განსაკუთრებით ბოლო
ათწლეულების მანძილზე გახდადიდი ყურა-
დღებისა და ინტერესის საგანი მრავალი გან-
ვითარებადი თუ განვითარებული ქვეყნისა
და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის
მხრიდან. სტატიაში განხილულია მიკროფი-
ნანსების,როგორცკლასიკურისაბანკოსისტე-
მისგანგანსხვავებულიდამისიეფექტურიფი-
ნანსურიალტერნატივისწარმოშობისადაგან-
ვითარებისძირითადიეტაპები

საკვანძო სიტყვები: მიკროფინანსები, არა-
საბანკო ფინანსური ინსტიტუტი, ფინანსური
მომსახურება, განვითარებადი ბაზრები, და-
ბალშემოსავლიანიმომხმარებელი

შესავალი
მიკროფინანსები წარმოადგენს ფინანსური

მომსახურებისმიწოდებასდაბალიშემოსავლე-
ბისმქონეპირებისთვის.კლასიკურიგანმარტე-
ბითისხელსუწყობსღარიბიდადაბალშემო-
სავლიანი მოსახლეობის სოციალურეკონომი-
ური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, შემოსავ-
ლებისგენერირებას,ბიზნესაქტივებისზრდას,
ფინანსური თვითუზრუნველყოფის გაძლიე-

მალ ხაზ ძა ძუა
ეკო ნო მი კის პროგრამის დოქ ტო რან ტი, ქუ თა ი სის უნი ვერ სი ტე ტი.
ფი ნან სე ბის მა გის ტრი, ფრან კფურ ტის ფი ნან სე ბი სა და მე ნეჯ მენ ტის სკო ლა
makho77@yahoo.com

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა, მო ნე ტა რუ ლი რე ჟი მე ბი, ტრი ლე მა

J.E.L. classification: G21,G23.

მიკ რო ფი ნან სე ბის წარ მო შო ბა და გან ვი თა რე ბა 
სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე

რებას და ცხოვრების საერთო სტანდარტების
ამაღლებას.

მიკროფინანსების მომხმარებელთა უმეტე-
სობა მცირე საოჯახო მეურნეობებსა და არა-
ფორმალურბიზნესშიდასაქმებულიანთვით-
დასაქმებულიკერძოფიზიკურიპირებია,რომ-
ლებიცთავიანთმცირესამეწარმეოსაქმიანობას
შეზღუდულგეოგრაფიულარეალებსადაეკო-
ნომიკისლიმიტირებულსექტორებშიახორცი-
ელებენ(Basel Committee on Banking Supervision, 
2010:9).

ბიზნესის წარმოების ტრადიციული მიდ-
გომებისგან განსხვავებით, სადაცუმთავრესია
მოგებისმიღებადამესაკუთრეთამატერიალუ-
რი ინტერესების დაკმაყოფილება, კლასიკურ
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს გააჩნიათ
ე.წ. ორმაგი ეფექტიდა მიზნობრიობა (Double
bottom line), რაც გულისხმობს პასუხისმგებ-
ლობასროგორცფინანსური,ასევესოციალური
ამოცანებისგადაწყვეტაზე(Tulchin, Drew, 2005: 
5).

21-ე საუკუნისდასაწყისში აღნიშნულს ასე-
ვე დაემატა მესამე მიმართულება, რომელიც
მოიცავს პასუხისმგებლობის აღებას გარემოს
დაცვაზე (Triple bottom line). შესაბამისად, თა-
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ნამედროვე მიკროსაფინანსოორგანიზაციების
საერთო ზოგადი შეფასებისას ფინანსურ მაჩ-
ვენებლებთან ერთად აქტიურად განიხილება
მათისაქმიანობისსოციალურიეფექტიდაზე-
მოქმედებაგარემოზე.

ფართოფენებისთვისფინანსურმომსახურე-
ბაზეხელმისაწვდომობახელსუწყობსსიღარი-
ბისდონისსაერთოშემცირებასდასაშუალებას
აძლევსდაბალშემოსავლიანმომხმარებელსგა-
ზარდოსშემოსავლები,შექმნასღირებულიაქ-
ტივებიდაშეამციროსდამოკიდებულებისხა-
რისხიგარეეკონომიკურისტრესებისმიმართ.

აქედან გამომდინარე, მიკროფინანსები წარ-
მოადგენსმნიშვნელოვანდაქმედითინსტრუ-
მენტს საარსებო პირობების გასაუმჯობესებ-
ლადმათთვის, ვინციმყოფება სიღარიბის პი-
რამიდისფსკერზე(thebaseofthepyramid).

მსოფლიობანკისმონაცემებით,ორმილიარ-
დზემეტღარიბდადაბალშემოსავლიანადამი-
ანსგანვითარებადიქვეყნებიდანარააქვსსათა-
ნადოწვდომაადეკვატურფინანსურმომსახუ-
რებაზე.ესკისასიცოცხლოდმნიშვნელოვანია
მათი ცხოვრების არასტაბილური დინამიკის
დასარეგულირებლადდა გასაუმჯობესებლად
(Helms, Brigit, 2006:9).

2004წელსმსოფლიობანკისადამასთანარ-
სებული “ღარიბთა დახმარების საკონსულტა-
ციოჯგუფის”(CGAP)მიერშემუშავდადადამ-
ტკიცდა საერთაშორისო მიკროფინანსების 11
ძირითადისახელმძღვანელოპრინციპი:

1. ღარიბ მოსახლეობას ესაჭიროება მრა
ვალფეროვანიფინანსურიმომსახურებადა
არამხოლოდსესხები.

2. მიკროფინანსებიუნდაიყოსსიღარიბის
დაძლევისმძლავრიინსტრუმენტი.

3. მიკროფინანსებიგულისხმობსხელსაყ
რელიფინანსურისისტემისშექმნასღარიბი
მოსახლეობისთვის.

4. ფინანსური მდგრადობა აუცილებელი
პირობააღარიბიმოსახლეობისმნიშვნელო
ვანინაწილისმოცვისათვის.

5. მიკროფინანსები გულისხმობს ადგი
ლობრივი საფინანსო ინსტიტუტების მუდ
მივ განვითარებასა და შესაძლებლობათა
გაძლიერებას.

6. მიკროკრედიტიყოველთვისარისპასუ
ხიდაგამოსავალიპრობლემიდან.

7. საპროცენტოგანაკვეთისზედაზღვრის
დაწესებამ შესაძლოა შეზღუდოს ღარიბი
მოსახლეობისთვისფინანსურიმომსახურე
ბისხელმისაწვდომობა.

8. მთავრობამ უნდა შეასრულოს უფრო
მხარდამჭერის ვიდრე მომსახურების პირ
დაპირიმიმწოდებლისროლი.

9. დონორთა სუბსიდიებმაუნდა შეავსოს
დაარაჩაანცვლოსკერძოსექტორისკაპიტა
ლი.

10. მთავარ გამოწვევას წარმოად
გენს სუსტი ინსტიტუციონალურიდა ადა
მიანურიშესაძლებლობები.

11. აუცილებელია ფინანსური მომ
სახურებისადასაკრედიტოურთიერთობის
მაღალიგამჭვირვალობა.

მიკროფინანსებისწარმოშობისადაგანვითა
რებისეტაპები

მიკროფინანსებმა,როგორცფინანსურიშუა
მავლობისერთერთმასახეობამ,მისთანამედ
როვე მოდელამდე საკმაოდ ხანგრძლივი და
საინტერესოგანვითარებისგზაგანვლო.სხვა
დასხვასახითმისიპირველადიფორმებისაუ
კუნეების განმავლობაში არსებობდა მსოფლი
ოსბევრკუთხეში,როგორცკერძომევახშეობის
ეფექტურიდასაიმედოალტერნატივა.

არაფორმალურიფინანსურიჯგუფები,რომ
ლებიც ორგანიზებულად ახდენდნენ ერთმა
ნეთისგან მცირე დანაზოგების შეგროვებას
და შემდგომ ჯგუფის სხვა წევრებზე ამ თან
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ხების გასესხებას(ROSCAs, ASCAs, SelfHelp
Groups),ანტიკური დროიდან ფიქსირდება
აფრიკის, ლათინური ამერიკის, ევროპისა და
აზიისბევრქვეყანაში(Helms, Brigit, 2006:2).

ძველი დროის ორგანიზებული არაფორმა
ლური ფინანსური ჯგუფებიდან განსაკუთ
რებით აღსანიშნავია: “Chit” ჯგუფები ინდო
ეთში, “Gui” ჩინეთში, “Arisan” ინდონეზიაში,
“Paluwagan”ფილიპინებში.

XV საუკუნის იტალიაში სწრაფად იზრდე
ბოდასალომბარდედაწესებულებებისრიცხვი,
რომლებმაცმნიშვნელოვნადშეავიწროვესკერ
ძომევახშეობისარსებულიინსტიტუტიდამა
ლევე გახდნენ მათი ეფექტური ალტერნატივა
მცირესესხებისაღებისმსურველთათვის.

1515 წელს რომის პაპი ლეონX ნებას
რთავსსალომბარდე დაწესებულებებსოფიცი
ალურად დააწესონ საპროცენტო სარგებელი
სესხებზე,რომელიცმანამდეაკრძალულიიყო
რელიგიური მოსაზრებებიდან გამომდინა
რე.აღნიშნულისშემდეგსალომბარდებაზარი
სწრაფად იზრდება და ფართოვდება ევროპის
ბევრ სახელმწიფოში, ასევე მათ კოლონიურ
ქვეყნებში.

XVIII საუკუნის დასაწყისში ირლანდიაში
ჩამოყალიბდა საკრედიტო ფონდების ახალი
ეფექტურისისტემა(Irishloanfunds),რომელიც
ასევე წარმოადგენს ორგანიზებული არასაბან
კოფინანსურიდაწესებულებისერთერთპირ
ველდაწარმატებულმაგალითსმსოფლიოში.

ირლანდიურიფონდებიდანგაიცემოდამცი
რე ზომის და მოკლევადიანი სესხები ფერმე
რებზე, რომელთა დაბრუნება ხდებოდა ყო
ველკვირეული გრაფიკით და არა ერთბაშად
პერიოდისბოლოს,როგორცესაქამდეიყომი
ღებული.ამსქემაშიარიყოსავალდებულოგი
რაოსჩადებასესხისუზრუნველსაყოფად,ფარ
თედ იყო გამოყენებული ურთიერთნდობისა
დაშიდამონიტორინგისმექანიზმები.

XIX საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ და

ცენტრალურევროპაშიჩნდებიანახალიტიპის
საკრედიტოსადეპოზიტო ფინანსური ინსტი
ტუტები, რომლებიც ფოკუსირდებიან სასოფ
ლო კლიენტებზე და დაბალშემოსავლიან პი
რებზე.

ამის მკაფიო მაგალითია ფინანსური აგრო
კოოპერატივების ჩამოყალიბება გერმანიაში
(Raiffeisen,Volksbanken,Sparkassen),რომელმაც
საშუალებამისცამისწევრმცირემიწიანფერმე
რებსმკვეთრადშეემცირებინათკერძომევახშე
ებზე კაბალურიდამოკიდებულების ხარისხი,
გაეუმჯობესებინათ თავიანთი შიდამეურნეო
ბებისფინანსურიუზრუნველყოფადასაერთო
ეკონომიურიმდგომარეობა.

გერმანული კოოპერაციული სისტემები იმ
დენად სიცოცხლისუნარიანი აღმოჩნდა, რომ
გაუძლო2 მსოფლიოომს,უამრავ კრიზისულ
პერიოდსდადღესაცწარმატებითფუნქციონი
რებსთანამედროვეგერმანიაში.

XXსაუკუნის70იანიწლებიდანკისათავეს
იღებს თანამედროვე მიკროფინანსების ისტო
რია, როდესაც სამხრეთაღმოსავლეთ აზიაში
დალათინურამერიკაშითითქმისერთდროუ
ლადდაიწყოკლასიკურისაბანკომომსახურე
ბისგან განსხვავებული, ექსპერიმენტული და
სოციალურ მიზნებზე ორიენტირებული ფი
ნანსური პროგრამების განხორციელება სიღა
რიბისშემცირებისმიზნით.

აღნიშნული ფინანსურსოციალური პროგ
რამებიუმთავრესადმიმართულიიყოღარიბე
ბის,ქალიმეწარმეებისდასოფლადმცხოვრები
დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის ფორმა
ლურ ფინანსურ სისტემებში ეფექტური ჩარ
თულობისკენ.

1976წელსბანგლადეშშიპროფესორმოჰამედ
იუნუსის მიერ შექმნილი ჯგუფური სოლი
დარობისპროგრამადამისსაფუძველზე1983
წელს დაარსებული “გრამინ ბანკი” ითვლება
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პირველ კლასიკურ მიკროსაფინანსო ორგანი
ზაციადმსოფლიოში.

იუნუსის მიერ შემუშავებულიდაკრედიტე
ბისინოვაციურიმოდელი,რომელიცჯგუფუ
რი სესხების მეთოდოლოგიას ეყრდნობოდა,
დიდი პოპულარობით და წარმატებით სარ
გებლობდა 8090იანი წლების განვითარებად
ქვეყნებში.

გრამინ ბანკში სესხები გაიცემოდა გირა
ოს გარეშე, რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარ
ჯგუფზე, რომლებიც სოლიდარულ პასუხის
მგებლობას იღებდნენ ერთმანეთის საკრედი
ტოვალდებულებებზე.

“ესარარისქველმოქმედება.ესარისბიზნე
სი. ბიზნესი სოციალური მიზნით, რომელიც
ხელსუწყობსსიღარიბისდაძლევას”ასედაა
ხასიათამიკროფინანსებიპროფესორმაიუნუს
მა 2005 წელს ვაშინგტონში გამართულ მსოფ
ლიოკონგრესზე.

დაკრედიტებისამინოვაციური,მაგრამამას
თანავესაკმაოდრისკიანიმოდელისწარმატე
ბით განხორციელებით, გრამინ ბანკმა სათავე
დაუდო თანამედროვე მიკროფინანსების გან
მსაზღვრელ ფუნდამენტურ კონცეფციას, რომ
ღარიბებსაც შეუძლიათ ისესხონ(The World 
Bank Symposium, 1993:283).

გრამინის ინოვაციური მოდელი სწრაფად
გავრცელდა სხვა განვითარებად ქვეყნებში
(“რაკიათ ბანკი” ინდონეზიაში, „ბანკოსოლი“
ბოლივიაში, “ფინკა” ლათინურ ამერიკასა და
აფრიკაში). მან ასევე მოიპოვა საერთაშორისო
დონორი ორგანიზაციების დიდი მხარდაჭე
რაც,ვინაიდანმიკროფინანსებიმიჩნეულიქნა
სიღარიბესთან, უმუშევრობასთან, გენდერულ
უთანასწორობასთან და სხვადასხვა სოცია
ლურ პრობლემებთან გამკლავების ეფექტურ
საშუალებადგანვითარებადქვეყნებში.

სესხის საგარანტიოდ ჯგუფური სოლიდა

რობისპრინციპისგამოყენებამ,კლიენტთაშერ
ჩევის ეფექტურმა მექანიზმებმადამოქნილმა,
მარტივმასასესხოპროცედურებმაწარმატებით
ჩაანაცვლა ბანკების მკაცრიდა კონსერვატიუ
ლი მიდგომა (სესხის საგარანტიოდ მყარი გი
რაოს მოთხოვნა, ჭარბიფორმალურიდა ბიუ
როკრატიული პროცედურები, ტრადიციული
დისტანცირება „ბანკიმსესხებელი“), რამაც
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს საშუალება
მისცა სწრაფად გაზრდილიყვნენ ბაზარზედა
მოეცვათ დაბალშემოსავლიან მსესხებელთა
დიდისეგმენტი,რომელსაცმაღალირისკების
გამობანკებიტრადიციულადუარსეუბნებოდ
ნენდაფინანსებაზე.

ასეთი შთამბეჭდავი შედეგებისა და საყო
ველთაო მხარდაჭერის ფონზე გაერომ 2005
წელი გამოაცხადა მიკროფინანსების საერთა
შორისო წლად, ხოლო მომდევნო 2006 წელს
“გრამინბანკის”დამაარსებელს,პროფესორმო
ჰამედიუნუსს,მიენიჭანობელისპრემიასიღა
რიბესთან ბრძოლაში შეტანილი განსაკუთრე
ბულიწვლილისათვის.

“გრამინ ბანკი” დღესაც რჩება მიკროსაფი
ნანსო ინდუსტრიის ერთერთლიდერფინან
სურდაწესებულებად. 2,500 ფილიალითა და
20,000მდე პერსონალით იგი კვლავაც ეფექ
ტურადემსახურება 8 მილიონზე მეტმომხმა
რებელსბანგლადეშის80ათაზემეტსასოფლო
დასახლებაში.

“გრამინ ბანკის” დაკრედიტების მოდელი
სხვადასხვა ვარიაციებითა და სახეცვლილე
ბითგამოიყენება60მდექვეყანაში,მათშორის
განვითარებულ ბაზრებზეც (აშშ, კანადა, საფ
რანგეთი,ნიდერლანდებიდასხვა).

მიკროსაფინანსო ბაზრის ტრანსფორმაცია
XXIსაუკუნეში

საკრედიტოპორტფელისსწრაფმადახარის
ხიანმაზრდამ,მსესხებელთადიდმარაოდენო
ბამ და წამყვანი მიკროსაფინანსო ორგანიზა
ციების მიერ ნაჩვენებმა შთამბეჭდავმა ფინან
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სურმაშედეგებმამალევეგამოიწვიასექტორის
მიმართფინანსურიინვესტორებისდიდიდა
ინტერესება, რამაც არსებითი გავლენა იქონია
მიკროფინანსების შემდგომგანვითარებასადა
ტრანსფორმაციაზე.

8090ანი წლების დონორთა საგრანტოდა
ფინანსებადასოციალურიფონდებისმხარდა
ჭერა თანდათან ჩაანაცვლა კერძო კაპიტალმა
და ფინანსურმა ინვესტიციებმა. მოხდა სექ
ტორისსწრაფიტრანსფორმაციადაკომერცია
ლიზაცია. ახალიმესაკუთრეებისთვისუმთავ
რსად ფინანსური ინტერესი გახდა დომინან
ტური,რომელმაცსაგრძნობლადჩაანაცვლადა
შეავიწროვამიკროფინანსებისთავდაპირველი
სოციალურიმიზნები.

მსოფლიობანკისმიერ2006წელსგამოქვეყ
ნებულიკვლევის“მიკროსაფინსოინსტიტუტე
ბის ტრანსფორმაცია”მიხედვით, დადგენილ
იქნა მიკროფინანსების კომერციალიზაციის 4
ძირითადისახე(Ledgerwood, White, 2006:245).

1) არამომგებიანი და არაკომერციული
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ტრან
სფორმაცია (რეორგანიზცია) რეგულირებად
ანლიცენზირებულფინანსურინსტიტუტად;

2) კომერციული მიკროსაფინანსო ინსტი
ტუტის პირდაპირი დაფუძნება კერძო კაპი
ტალით;

3) ტრადიციულიკომერციულიბანკისმი
ერ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის (ან მისი
საკრედიტო პორტფელის) შეძენა. ასევე ბან
კის შიგნითვე სპეციალური განყოფილების
შექმნა,რომელიცუშუალოდმიკროსაკრედი
ტო სეგმენტზე არის ორიენტირებული, ე.წ.
“downscaling”მოდელი;

4) მცირეარასაბანკომიკროსაფინანსოორ
განიზაციების შერწყმა და მის საფუძველზე
მსხვილი რეგულირებული ფინანსური ინ
სტიტუტისჩამოყალიბება.
2000იანი წლებიდან ბაზარზე მასობრივად

ჩნდება ახალი თაობის, წმინდა კომერციუ

ლი,უმეტესადსამომხმარებლოსაჭიროებებზე
ორიენტირებული მიკროსაფინანსო ორგანი
ზაციები. ხდება ციფრული ტექნოლოგიების
სწრაფი დანერგვა ინდუსტრიაში და ონლაინ
საკრედიტო ორგანიზაციების აქტიური ექ
სპანსია. მათიუმთავრესიმოტივაციამოგების
მაქსიმიზაციადაკერძომესაკუთრეებისმატე
რიალურიინტერესებისდაკმაყოფილებაა,რის
გამოც საგრძნობლად შესუსტდა სოციალური
პასუხისმგებლობისმიმართულებადადაკნინ
დამიკროფინანსებისთავდაპირველი,ფუნდა
მენტურიღირებულებები

უნდა აღინიშნოს, რომ პირველ ეტაპზე კო
მერციალიზაციამ და კერძო ინვესტიციებმა
მნიშვნელოვნად გაზარდა მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციების ფინანსური შესაძლებლო
ბები, მათ მიერ კლიენტურისთვის შეთავაზე
ბულიმომსახურებისხარისხი, მასშტაბებიდა
მრავალფეროვნება.გაიზარდაკონკურენციადა
დაინტერესებასაბანკოსექტორისადამსხვილი
ფინანსურიინვესტორებისმხრიდან.

აღნიშნულის მკაფიო დადასტურებაა 2007
წლის აპრილში წამყვანი მექსიკური მიკრო
საფინანსო ბანკის “Banco Compartamos” მიერ
განხორციელებულიპირველისაჯაროგასვლა
საფონდობირჟაზე(IPO,InitialPublicOffering),
სადაცბანკისაქციებისღირებულებაგაიზარდა
13ჯერდასაერთოჯამშიმოზიდულიქნარე
კორდული467მილიონიდოლარისოდენობის
ინვესტიცია.

მსგავსი კომერციული წარმატება ჰქონდა
2010 წელს ინდური მიკროსაფინანსო ბანკის
(SKS) საჯარო შეთავაზებასაც, რომლის აქციე
ბის ღირებულება გაიზარდა 4ჯერდა მოზი
დულიქნა100მილიონდოლარზემეტიდამა
ტებითიინვესტიცია.

ასეთი წარმატებული კომერციული შედე
გების პარალელურად შესამჩნევად შესუსტდა
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სოციალურიპასუხისმგებლობისმიმართულე
ბადადაკნინდამიკროფინანსებისთავდაპირ
ველიფუნდამენტურიღირებულებები.კომერ
ციალიზაციისადატრანსფორმაციისშედეგად
მიკროფინანსები ჩამოყალიბდა, როგორც უფ
რო მოგებაზე ორიენტირებული ფინანსური
ბაზრისშემადგენელინაწილი,ვიდრესიღარი
ბესთან და სოციალურ პრობლემებთან ბრძო
ლისინსტრუმენტიდაეფექტურისაშუალება.

ქვემოთმოტანილცხრილში(იხ.ცხრ.1)მო
ცემულიატრანსფორმაციისადაგანვითარების
რაძირითადიეტაპებიგაიარამიკროსაფინანსო
ინდუსტრიამუძველესიდროიდანდღემდე.

სექტორისძირითადიგამოწვევები
მომგებიანობისადა ზრდის ტემპების მაღა

ლი მაჩვენებლების გამო, XX საუკუნის მიწუ
რულიდან მიკროსაფინანსო კომპანიებს გზა

გაეხსნათფინანსურიბაზრებისადაკერძოსა
ინვესტიციო კაპიტალისკენ. დიდი მოცულო
ბითდაიოლადმოზიდულმასახსრებმაკითა
ვის მხრივ გამოიწვიარესურსების მიწოდების
სიჭარბებაზარზე,რამაცწაახალისაფინანსური
პირამიდების შექმნადა მსესხებელთა ნაწილს
შეუქმნაე.წ.“ჭარბვალიანობის”პრობლემები.

თუკი 2000იან წლებამდე მიკროსაფინან
სო ორგანიზაციების ძირითადი მისია და შე
თავაზება იყო ფინანსური ხელმისაწვდომო
ბის ზრდა ღარიბთათვის (Access to Finance),
მომდევნო პერიოდში ინდუსტრიის სწრაფმა
ზრდამდა სპეკულაციურმა ინვესტიციებმა ამ
კუთხით უკუშედეგი გამოიღო და პრობლემა
გახდა უკვე ფინანსების ჭარბი და უპასუხის
მგებლომიწოდებაბაზარზე.

2000იან წლებში რამდენიმე ქვეყანაში და
ფიქსირდა მიკროსაფინანსო ბაზრის პირველი

ცხრილი1
მიკროფინანსებისისტორიულიგანვითარებისეტაპები

პერიოდი მოვლენა

XVსაუკუნემდე
არაფორმალურითვითორგანიზებულიჯგუფები(ROSCAs,ASCAs,Self
HelpGroups).მცირედანაზოგებისმობილიზებადასესხებისგაცემა
ჯგუფისწევრებზე.

XVXVIIსაუკუნე
ები

სალომბარდედაწესებულებებისშექმნაევროპაში.1515წელსრომისპა
პილეონXნებასრთავსლომბარდებსოფიციალურადდააწესონსაპრო
ცენტოსარგებელისესხებზე.

XVIIIსაუკუნე
სასესხოფონდებისსისტემისდაფუძნებაირლანდიაში(Irishloanfunds),
რომელიცგასცემსმცირესესხებსფერმერებზეგირაოსგარეშე,შიდამო
ნიტორინგისმექანიზმებით.

XIXსაუკუნე
ფინანსურიკოოპერატივებისწარმოშობაგანვითარებულქვეყნებში
(გერმანია,საფრანგეთი,კანადა),რომლებიცმცირემიწიანდაღარიბ
ფერმერებზეაორიენტირებული.
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კრიზისი და სესხების მასიური გაპრობლემე
ბისფაქტები(ინდოეთი,პაკისტანი,ნიკარაგუა,
მოროკო,ბოსნიაჰერცეგოვინა).

აღნიშნულიპრობლემაგანსაკუთრებითგამ
წვავდა20072008წლებში,როდესაცმსოფლიო
გლობალურიკრიზისისფონზემკვეთრადმო
იმატაკომპანიებისმხრიდანმსესხებლებისმი
მართ აგრესიულმა, არაეთიკურმა მოპყრობამ
და კლიენტთა ფუნდამენტური უფლებების
დარღვევისგახშირებულმაფაქტებმა.

ამ გამოწვევებისა და კრიტიკის საპასუხოდ
2010იან წლებში გლობალურ მიკროსაფინან
სო ინდუსტრიაში დაიწყო ახალი მოძრაობა
(Microfinance 3.0),რომელიც ცდილობს გარ
კვეული სტანდარტებისადა ეთიკური ქცევის
წესების დანერგვით დააბალანსოს სექტორის
კომერციულიდასოციალურიამოცანები,გაა
უმჯობესოსკლიენტთაუფლებებისდაცვისმე
ქანიზმებიდაგააძლიეროსსექტორისრეპუტა
ცია(Kohn, Doris, 2013:127)

მსოფლიო ბანკის, გაეროს, სხვადასხვა დო
ნორიორგანიზაციებისადასოციალურიფონ
დებისმხარდაჭერითშეიქმნარამდენიმესაერ
თაშორისო პროგრამა, რომელიც მიზნად ისა
ხავს ხელი შეუწყოს გამჭვირვალებისა და პა
სუხისმგებლიანი დაფინანსების პრინციპების

გაძლიერებასმიკროსაფინანსოინდუსტრიაში.
ამ პროგრამებიდან აღსანიშნავია შემდეგი 4
ინიციატივა:

The Smart Campaign ( www.smartcampaign.org)
TheSocialPerformanceTaskForce(www.sptf.

info)
MicroFinance Transparency ( www.mftransparency.

org)
Microfinance Information Exchange Platform ( 

www.mixmarket.org)

დასკვნა
ბოლოათწლეულებისგანმავლობაშიმიკრო

ფინანსებსგანვითარებადდაღარიბქვეყნებში
მდგრადიდასიცოცხლისუნარიანიფინანსური
პროგრამების, ასევე პოზიტიური სოციალურ
ეკონომიური ეფექტის საკმაოდ დიდი გამოც
დილებადაუგროვდა.სწორიბიზნესმოდელის
შერჩევისა და პასუხისმგებლიანი დაფინანსე
ბის დანერგვის შემთხვევაში, მას მნიშვნელო
ვანიდადებითიროლისშესრულებაშეუძლია
როგორცსიღარიბისშემცირების, ასევეფინან
სური ჩართულობისა და ეკონომიკური თვი
თუზრუნველყოფისამაღლებისკუთხით.

XX5070წლები
სახელმწიფოსუბსიდირებულიპროგრამები,რომლებიცხორციელდება
განვითარებისფინანსურიინსტიტუტებისმიერსასოფლოდასახლებებ
ში(წარუმატებლად).

XXსაუკუნის
80იანიწლები

თანამედროვემიკროსაფინანსოორგანიზაციებისწარმოშობა.ჯგუფუ
რისესხებიგირაოსგარეშე,სოციალურიმიზნებისპრიორიტეტულობა.
დონორთაფინანსურიმხარდაჭერა.

2000იანიწლები მიკროფინანსებისტრანსფორმაციადაკომერციალიზაცია.პირველი
წარმატებულისაჯაროშეთავაზება(IPO)

2010იანიწლები
ციფრულიტექნოლოგიებისმასიურიშემოსვლამიკროსაფინანსოინ
დუსტრიაში.ონლაინსაკრედიტოორგანიზაციები.სახელმწიფორეგუ
ლაციებისგამკაცრება.


