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საქართველოს პარლამენტს

„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-3
პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ სსიპ საპენსიო სააგენტოს 2019 წლის ანგარიშს.

დანართი: 9 ფურცელი.

პატივისცემით,

გიორგი ჭიჭინაძე

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

სსიპ საპენსიო სააგენტო
2019 წლის ანგარიში

დაგროვებითი საპენსიო სქემის გამართული ფუნქციონირების მიზნით საანგარიშო პერიოდში
განხორციელდა:
1. დაგროვებითი საპენსიო სქემის იმპლემენტაცია
2019 წლის 3 იანვარს, საპენსიო სააგენტო გაიხსნა და დაიწყო კანონით გათვალისწინებული
მანდატით, დაგროვებითი საპენსიო სქემის იმპლემენტაცია - კერძოდ, საპენსიო შენატანების
მიღება და ადმინისტრირება. სააგენტოს ყველა ფუნქცია და სისტემები ამუშავდა არსებითი
შეფერხებების გარეშე.
2. მოქალაქეთა მომსახურების სივრცის გაფართოება
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, 2019 წლის თებერვლიდან,
მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოქალაქეთა მომართვიანობა, დაიტვირთა მომსახურების სივრცე,
განსაკუთრებით, ცხელი ხაზი. საპენსიო სააგენტო მუშაობის განსაკუთრებულ რეჟიმზე
გადავიდა: კვირაში 7 დღე, დილის 9 საათიდან საღამოს 21:00 საათამდე. აყვანილ იქნა
მომსახურების სივრცის და ცხელი ხაზის დამატებითი თანამშრომლები და საოპერაციო
დეპარტამენტმაც შეითავსა ცხელი ხაზის დამატებითი ფუნქციები.
3. საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა
2019 წლის პირველი იანვარიდან სააგენტოში შექმნილი საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების
ელექტრონული სისტემა და ოფიციალური ვებ-გვერდი, ფუნქციონირებდნენ გამართულად,
არსებითი შეფერხებების გარეშე. საწყის ეტაპზე, საპენსიო სააგენტო სარგებლობდა სსიპ
შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოყოფილი სერვერული ინფრასტრუქტურით. რამდენადაც
საზოგადოების მხრიდან აქტიურობა იყო ძალიან მაღალი, თებერვლის შუა რიცხვებში
გამოვლინდა სასერვერო და ციფრული კავშირის რესურსების მნიშვნელოვანი დეფიციტი,
რამდენადაც, თვითონ შემოსავლების სამსახურის რესურსებზე გაიზარდა მოთხოვნა და
პრაქტიკულად ვეღარ ხერხდებოდა სააგენტოსთვის რესურსების გამოყოფა და შემოსავლების
სამსახურის მიერ გამოყოფილი სერვერული ინფრასტრუქტურა ვეღარ უზრუნველყოფდა
სააგენტოს საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის შეუფერხებელ
რეჟიმში მუშაობას. სააგენტომ გადაუდებელ რეჟიმში, 2 სამუშაო დღის განმავლობაში, დაიქირავა
დროებითი სერვერები, მოაწყო საკუთარი სასერვერო, უზრუნველყო საკუთარი ციფრული
კავშირი და ოპერატიულად აღმოფხვრა შეფერხებები სისტემის მუშაობაში.
პარალელურ რეჟიმში ხდებოდა საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონული
სისტემის შემდგომი ოპტიმიზაცია და განახლება. აღმოიფხვრა შემჩნეული ხარვეზები.
შემუშავდა და პროგრამულად დაინერგა შეცდომით ჩარიცხული თანხების კორექტირების ან/და
უკან დაბრუნების ავტომატიზირებული მოდელი.
4.
ხელშეკრულებები, ანგარიშები და ელექტრონული სერვისი კომერციულ ბანკებთან
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, საპენსიო სააგენტოს მიერ დამატებით რამდენიმე
კომერციულ ბანკში გახსნილ იქნა ნომინალური მფლობელობის მიმდინარე ანგარიშები,
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გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, რომლის ფარგლებშიც, ბანკები
სააგენტოს პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით აწვდიან ნომინალური მფლობელობის
ანგარიშზე ჩარიცხვების/გადარიცხვების შესახებ ინფორმაციას, როგორც ყოველი ტრანზაქციის
დასრულებისთანავე, ასევე ჯამურად სამუშაო დღის დასრულების ბოლოს.
5. სააგენტოს ანგარიშები და ელექტრონული სერვისი სახელმწიფო ხაზინასთან
შემუშავდა შესაბამისი პროცედურები და აიწყო ელექტრონული კავშირი სახელმწიფო ხაზინასა
და სააგენტოს საპენსიო შენატანების ელექტრონულ სისტემას შორის. გრძელდება ორ უწყებას
შორის თანამშრომლობა ელექტრონული სერვისის შემდგომი დახვეწის და საჭიროების
მიხედვით, დამატებითი ფუნქციონალების იმპლემენტაციის მიზნით.
6. სერვერების შეძენა დონორი ორგანიზაციის დახმარებით
სააგენტომ, აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით შეიძინა 2 ყველაზე თანამედროვე და
მძლავრი სერვერი და დამატებითი მოწყობილობები და გამართა თანამედროვე, მაღალი
წარმადობის საკუთარი სასერვერო, სარეზერვო ციფრული კავშირით და კვების წყაროებით, რაც
უზრუნველყოფს სააგენტოს საპენსიო შენატანების ელექტრონული სისტემის სწრაფ,
შეუფერხებელ და საიმედო მუშაობას პრაქტიკულად ნებისმიერი შესაძლო დატვირთვის
შემთხვევაში. ამჟამად, ელექტრონული სისტემის ყველა ფუნქციონალი შემოსავლების
სამსახურის სერვერებიდან გადმოტანილია სააგენტოს სერვერებზე, გარდა „Firewall” - ისა,
რომლის შეძენა სააგენტომ ვერ შეძლო შესაბამისი ბიუჯეტის არარსებობის გამო და განაგრძობს
შემოსავლების სამსახურის „Firewall” - ით სარგებლობას.
7. საპენსიო სააგენტოს ორგანიზაციული სტრუქტურა, საშტატო განრიგი, ბიუჯეტი და
კადრების დაკომპლექტება
საპენსიო სააგენტოს მიერ საანგარიშო პერიოდში შემუშავებულ იქნა საპენსიო სააგენტოს
ორგანიზაციული სტრუქტურა და ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცებულ იქნა სამეთვალყურეო
საბჭოს მიერ 2019 წლის 17 იანვრის N3 სხდომის ოქმით. ამავე ოქმით, სამეთვალყურეო საბჭოს
მიერ შეთანხმებულ იქნა საპენსიო სააგენტოს საშტატო ნუსხა. სააგენტოში განხორციელდა
დამტკიცებული საშტატო ნუსხის შესაბამისად თანამშრომლების კანონით გათვალისწინებული
კონკურსის წესით შერჩევა და დანიშვნა.

8. სააგენტოს შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტაციის შემუშავება და დამტკიცება საანგარიშო
პერიოდში საპენსიო სააგენტოს მიერ შემუშავებულ იქნა საპენსიო სააგენტოს შრომის
შინაგანაწესი, ეთიკის კოდექსი და საპენსიო სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების
წესდებები, რომლებიც დამტკიცებულ იქნა სამეთვალყურეო საბჭოს 2019 წლის 3 ივნისის N4
სხდომის ოქმით. ამასთან, ამავე ოქმით შეთანხმებულ იქნა საპენსიო სააგენტოს საშტატო ნუსხაში
განსახორციელებელი ცვლილები.
9. ბუღალტრების ტრენინგების ორგანიზება და გამართვა სააგენტოში
საპენსიო სააგენტომ დაჩქარებულ რეჟიმში განახორციელა კერძო კომპანიების ბუღალტრების
ტრენინგების სერია: თებერვალ-მარტის თვეებში, ყოველდღიურად, საპენსიო სააგენტოს
მომსახურების სივრცეში მიმდინარეობდა 25-კაციანი ჯგუფების 2-საათიანი ტრენინგები: 2
ჯგუფი სამუშაო დღის ბოლოს, ხოლო 4 ჯგუფი უქმე დღეებში. ტრენინგები ჩატარდა
საქართველოს სხვა დიდი ქალაქებშიც. სულ თბილისში ჩატარდა 43 ტრენინგი, ხოლო
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რეგიონებში 17. სულ საპენსიო სააგენტოს მიერ დაახლოებით 1500 ბუღალტერი დატრენინგდა.
საპენსიო სააგენტოს მიერ გამოყოფილი სპეციალური ჯგუფი ყოველდღიურ რეჟიმში აწარმოებდა
ონლაინ კონსულტაციებს ბუღალტრებისთვის და ფიზიკური პირებისთვის. კონსულტაციებში
ასევე ჩართულნი იყვნენ ქოლ-ცენტრი და მომსახურების სივრცის თანამშრომლები.
10. საინფორმაციო კამპანია და კერძო და საჯარო სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრების
ორგანიზება და გამართვა
სააგენტოს დირექტორმა და მისმა მოადგილეებმა რამოდენიმე საათიანი შეხვედრები გამართეს
მოსახლეობასთან,
არასამთავრობო,
სამთავრობო,
მედიის,
კერძო
სექტორების
წარმომადგენლებთან და ადგილობრივი ბაზრის ლიდერებთან საქართველოს დიდ ქალაქებში:
გორში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, რუსთავში, თელავში. შეხვედრები გაიმართა თბილისში
ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა ასოციაციებთან, მოეწყო მედიატური
ბორჯომში.
შეიქმნა ინფორმაციული ანიმაციური კლიპი, რომელიც უფასოდ განთავსდა
სატელევიზიო არხებზე, მათ შორის, რეგიონებშიც (სოციალური სტატუსით);

წამყვან

საპენსიო სააგენტოს დირექტორი და მოადგილეები შეხვდნენ სხვადასხვა მსხვილი
ორგანიზაციების თანამშრომლებს, ბიზნეს ასოციაციებს, მესამე სექტორის წარმომადგენლებს,
დამსაქმებელთა ასოციაციას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და სხვა ინტერესთა ჯგუფებს. სულ
ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 68 მაშტაბური შეხვედრა. მთელი წლის განმავლობაში, სააგენტოს
ხელმძღვანელები სისტემატიურად მიმართავდნენ მოსახლეობას ტელევიზიისა და რადიოს
საშუალებით და განახორციელეს 218-ზე მეტი გამოსვლა. ასევე, დაგროვებითი საპენსიო
რეფორმის სიკეთეების შესახებ ონლაინ და ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნდა 1341 პუბლიკაცია.
მომზადდა და გავრცელდა სოციალური მედიით, ტელევიზიით და რადიო სადგურების
მეშვეობით 3 ანიმაციური, 3 ვიდეო და 6 აუდიო რგოლი. დამზადდა და ვებგვერდების და
სოციალური მედიის საშუალებით გავრცელდა 10-ზე მეტი საინფორმაციო პოსტერი. განახლდა
საპენსიო სააგენტოს ვებ-გვერდი და მასზე ყოველდღიურად ქვეყნდება მიმდინარე სიახლეები და
აქტივობები. ბლოგერები აქტიურად მუშაობდნენ დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის შესახებ
მოქალაქეთა ინფორმირებულობის გასაზრდელად. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო
სტუდენტებთან და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კომუნიკაციას. საპენსიო
სააგენტო იყო გამჭვირვალე და ინფორმაციულად ხელმისაწვდომი ყველა მედია
საშუალებისათვის, ასევე, აწვდიდა ინფორმაციას ყველა დაინტერესებულ პირს, სტრუქტურას,
თუ მოქალაქეს. ტარდებოდა მუშაობა სტუდენტებთან, რომელთა სამაგისტრო და სადოქტორო
ნაშრომები, ხშირ შემთხვევაში ეძღვნებოდა დაგროვებით საპენსიო რეფორმას და ამ რეფორმის
მნიშვნელოვან ასპექტებს.
11. „დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის, საპენსიო შენატანების და ამ შენატანებთან
დაკავშირებული საინვესტიციო ან/და სხვა შემოსავლის დაბრუნებისა და ხელახლა
გაწევრიანების წესი“-ს შემუშავება
„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში - კანონი) მე-3 მუხლის მე-2
პუნქტის თანახმად, დაგროვებით საპენსიო სქემაში გაწევრება სავალდებულოა ყველა
დასაქმებულისთვის, გარდა იმ დასაქმებულისა, რომელსაც ამ კანონის ამოქმედებამდე
შეუსრულდა 60 წელი (ქალის შემთხვევაში − 55 წელი). ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად,
დასაქმებული, რომელსაც კანონის ამოქმედებამდე (2018 წლის 6 აგვისტომდე) შეუსრულდა 40
წელი და რომელსაც არ სურს იყოს მონაწილე, უფლებამოსილია, ამ კანონის 22-ე მუხლის
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შესაბამისად, გავიდეს დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან, საპენსიო სააგენტოს მიერ
განსაზღვრული წესის შესაბამისად, სააგენტოსთვის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე,
დაგროვებით საპენსიო სქემაში, სავალდებულო წესით, ავტომატურად გაწევრებიდან 5 თვის
ვადაში, მაგრამ არაუადრეს გაწევრებიდან 3 თვისა.
საპენსიო სააგენტოს მიერ შემუშავებულ და საპენსიო სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 27
მაისის N001 ბრძანებით დამტკიცებულ იქნა „დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის,
საპენსიო შენატანების და ამ შენატანებთან დაკავშირებული საინვესტიციო ან/და სხვა
შემოსავლის დაბრუნებისა და ხელახლა გაწევრიანების წესი“, რომელიც დეტალურად
განსაზღვრავს იმ წესებს და პროცედურებს, რომლითაც უნდა იხელმძღვანელონ, სააგენტომ,
დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის სურვილის მქონე დასაქმებულებმა და მათმა
დამსაქმებლებმა.
12. დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის პროცესის მართვა
მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, საპენსიო სააგენტოს არ გააჩნია ტერიტორიული
ერთეულები და ის საქმიანობას ახორციელებს მხოლოდ ერთ მისამართზე (თბილისი, ნ.ყიფშიძის
ქ. N7ბ) მდებარე ადმინისტრაციულ ოფისში. შესაბამისად, დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან
გასვლის უფლების მქონე დასაქმებულებს ან მათ წარმომადგენლებს, განურჩევლად იმისა, თუ
საქართველოს რომელ დასახლებულ პუნქტში ცხოვრობენ და საქმიანობენ ისინი, დაგროვებითი
საპენსიო სქემიდან გასვლის სურვილის შემთხვევაში, მოუხდებოდათ თბილისში ჩამოსვლა,
საპენსიო სააგენტოსთვის შესაბამისი წერილობითი განცხადების წარდგენის მიზნით. ერთ
ლოკაციაზე წერილობითი განცხადებებით მიმართვა გამოიწვევდა რიგებს, დისკომფორტს და
გაუმართლებელ ხარჯებს მონაწილეებისთვის, რაც შეაფერხებდა პროცესის ნორმალურ რეჟიმში
წარმართვას. საპენსიო სააგენტომ განიხილა და მონაწილეთა ინტერესების დაცვის
ვალდებულების გათვალისწინებით მიზანშეუწონლად ჩათვალა ასეთი განცხადებების
ელექტრონული ფორმატით მიღება, რადგანაც საქმე ეხებოდა შესაბამისი თანხების განკარგვას
(უკან დაბრუნებას) და აუცილებლობას წარმოადგენდა განცხადების წარმომდგენის პირადი
იდენტიფიცირება.
საპენსიო სქემიდან გასვლის მსურველი უფლებამოსილი დასაქმებულებისათვის წერილობითი
განცხადებებით მიმართვის შესაძლებლობის გეოგრაფიული გაფართოების აუცილებლობიდან
გამომდინარე, საპენსიო სააგენტომ აწარმოა მოლაპარაკებები სსიპ სოციალური მომსახურების
სააგენტოსთან, თანამშრომლობის სათანადო ფორმატის განსაზღვრის თაობაზე, რომელსაც
საფუძვლად დაედო საპენსიო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს 2019 წლის 17 იანვრის N3
სხდომის ოქმით მიღებული გადაწყვეტილება. კერძოდ, იმის გათვალისწინებით, რომ
სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით გააჩნია 69 ტერიტორიული
ერთეული (ორგანო), შესაბამისი ინფრასტრუქტურული და საკადრო რესურსით, ამავე სააგენტოს
განცხადებით, იძლევა შესაძლებლობას, დაკისრებული სამსახურებრივი მოვალეობების
შეუფერხებელი შესრულების რეჟიმში, თავისი ტერიტორიული ორგანოების მეშვეობით,
იმავდროულად მიიღოს დაგროვებით საპენსიო გასვლის თაობაზე წერილობითი განცხადებები
და ხელი შეუწყოს საპენსიო სააგენტოს, კანონით გათვალისწინებული აღნიშნული პროცესის
შეუფერხებელ რეჟიმში წარმართვისათვის. საპენსიო სააგენტოსა და სოციალური მომსახურების
სააგენტოს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, ხოლო საპენსიო
სააგენტომ შესაბამის 69 ლოკაციაზე ჩაატარა აუცილებელი ტრენინგები.
იმავდროულად, საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონულ სისტემაში შეიქმნა და
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დაინერგა შესაბამისი ფუნქციონალი, რომლის საშუალებითაც ხდება საპენსიო სქემიდან გასული
მონაწილეების რეგისტრაცია, აღრიცხვა და შესაბამისი შენატანების და დარიცხული სარგებლის
წყაროსთან დაბრუნება და რომელიც საშუალებას იძლევა თითოეული მონაწილის სქემიდან
გასვლის პროცესი დასრულდეს საშუალოდ 30 წამიდან - 1 წუთამდე დროში.
მონაწილეების გასვლის პროცესი წარიმართა ნორმალურ და მშვიდ რეჟიმში რაიმე შეფერხებების
ან/და რიგების გარეშე.
13. საპენსიო შენატანებზე სარგებლის დარიცხვა
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მონაწილეთა ინტერესებიდან გამომდინარე, საპენსიო
სააგენტომ აწარმოა მოლაპარაკებები ეროვნულ ბანკთან და კომერციულ ბანკებთან. შედეგად,
ეროვნულ ბანკში გაიხსნა საპენსიო სააგენტოს ნომინალური მფლობელობის ანგარიშები სადაც
გადატანილ იქნა სახელმწიფო ხაზინაში სააგენტოს ანგარიშებზე განთავსებული საპენსიო
დანაზოგები, რომლებსაც ერიცხება ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული რეფინანსირების
განაკვეთის ტოლი წლიური სარგებელი (წინამდებარე დოკუმენტის თარიღისთვის, 9.0%).
ეროვნული ბანკიდან მიღებული განმარტების საფუძველზე, სააგენტომ კომერციულ ბანკებში
გახსნილ ნომინალური მფლობელობის მიმდინარე ანგარიშებზე განთავსებული საპენსიო
დანაზოგები გადაიტანა იმავე ბანკებში გახსნილ ნომინალური მფლობელობის სარგებლიან
მიმდინარე ანგარიშებზე, სადაც ამ დანაზოგებს ერიცხებათ 9.5%-მდე წლიური სარგებელი;
ბანკებთან დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში ნომინალური მფლობელობის სარგებლიანი
ანგარიშების განაკვეთი მიბმულია ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრულ მონეტარული
პოლიტიკის განაკვეთს.
14. საპენსიო ფონდის აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) შესაბამისი სისტემა
საპენსიო სააგენტოში შემუშავდა საპენსიო ფონდის აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების
(IFRS) შესაბამისი სისტემა და რეპორტების ფორმატები, რომლებიც დაექვემდებარებიან დიდი
ოთხეულიდან ერთერთი აუდიტორული კომპანიის აუდიტს წელიწადში ერთხელ.
მიმდინარეობს
სისტემის
პროგრამული
იმპლემენტაცია,
რომლის
ინტეგრირებაც
განხორციელდება საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონულ სისტემასთან.
15. დამოუკიდებელი აუდიტორული შემოწმება
საპენსიო სააგენტოსთვის საქართველოს პარლამენტის სპეციალურმა კომისიამ ტენდერის გზით
შეარჩია დიდი ოთხეულიდან ერთერთი აუდიტორული კომპანია - Ernst & Young, რომელმაც
მაისის ბოლომდე ჩაატარა სააგენტოს 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი. დასკვნა
განთავსებულია საპენსიო სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. აუდიტორული კომპანიის
აზრით, „წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით,
სამართლიანად ასახავს „სააგენტოს“ ფინანსურ მდგომარეობას 2018 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით, აგრეთვე მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების

მოძრაობას ამავე თარიღით დასრულებული პერიოდისთვის, ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტების („ფასს“) შესაბამისად“.
16. პროცესების აღწერა და დოკუმენტირება

მიმდინარეობს მუშაობა, მათ შორის უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით, საპენსიო
სააგენტოში დანერგილი პროცესების აღწერის და დოკუმენტირების მიზნით. ასეთი
დოკუმენტაცია აუცილებელია, მათ შორის, საოპერაციო რისკის ფაქტორების გამოსავლენად,
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ასეთი რისკების მონიტორინგის, რისკის ხდომილებების აღრიცხვის და საოპერაციო რისკების
რაოდენობრივი შეფასების მიზნებისთვის და ამ რისკების მიტიგაციისთვის.
17. საინფორმაციო უსაფრთხოება
საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით, შესაბამისმა ექსპერტებმა დეტალურად
შეისწავლეს და გაანალიზეს საპენსიო სააგენტოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების
უსაფრთხოების შესაბამისობა საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებთან და წარმოადგინეს
შესაბამისი დეტალური დასკვნა. საპენსიო სააგენტო აგრძელებს მუშაობას თავისი საინფორმაციო
სისტემების უსაფრთხოების საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაში
მოყვანაზე და მიზნად ისახავს შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიცირების პროცესის გავლას.
18. მომსახურების სივრცის და ქოლ-ცენტრის მომსახურების სტანდარტების შემდგომი დახვეწა
საპენსიო სააგენტოში ჩატარდა მნიშვნელოვანი სამუშაოები მომსახურების სივრცის და ქოლცენტრის პერსონალის ტრენინგის, მომსახურებაში არსებული ხარვეზების აღმოჩენის, აღრიცხვის
და აღმოფხვრის მიზნით. ხორციელდება ყოველდღიური რეპორტინგი. შედეგად,
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მოქალაქეთა მომსახურების ხარისხი, პრაქტიკულად ნულამდე
შემცირდა უპასუხო შემომავალი ზარების და დაფიქსირებული პრეტენზიების ოდენობა.
შემუშავებულ იქნა და დამტკიცდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საპენსიო სააგენტოს
მომსახურების განყოფილების სატელეფონო მომსახურებისა და მოქალაქეთა მისაღებ სივრცეში
მომსახურების ხარისხის სტანდარტი.
19. საპენსიო სააგენტოს რისკების შეფასება, დაგროვებითი საპენსიო სქემის განვითარებასა და
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვა და რეკომენდაციები
საპენსიო სააგენტომ „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-3
პუნქტის შესაბამისად, გაანალიზა საპენსიო სქემა, შეაფასეს არსებითი რისკები, შეიმუშავეს
ხედვები

და

რეკომენდაციები

გაუმჯობესებასთან

დაგროვებითი

დაკავშირებით,

რომლებიც

საპენსიო

სქემის

განხილული

და

განვითარებასა
დამტკიცებული

და
იქნა

სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ. კერძოდ, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის, ბაზელის ჯგუფის
რეკომენდაციების და ევროდირექტივის 2013/36/EU (რომლის შესრულებაზე და დანერგვაზე
საქართველოს აღებული აქვს ვალდებულება, ასოცირების ხელშეკრულებით) 76-ე მუხლის მე-3
და მე-5 პუნქტების შესაბამისად, საპენსიო სააგენტოში შეიქმნა რისკის კონტროლის სტრუქტურა,
რომლის მმართველობითი ორგანო უნდა იყოს რისკის კომიტეტი. შეიქმნა მთავარი რისკის
ოფიცრის პოზიცია და შესაბამისი რისკის კონტროლის სამსახურის სტრუქტურა.
აღნიშნული

რეკომენდაციების

გათვალისწინებით,

შემუშავდა

საპენსიო

სააგენტოს

განახლებული ორგანიზაციული სტრუქტურა, საშტატო ნუსხა და საპენსიო სააგენტოს
დებულებაში
ცვლილებების

და

„დაგროვებითი

პროექტები,

პენსიის

რომლებიც

შესახებ“

შეითანხმა

და

საქართველოს
დაამტკიცა

კანონში
საპენსიო

შესატანი
სააგენტოს

სამეთვალყურეო საბჭომ (სამეთვალყურეო საბჭოს ოქმი №2 და ოქმი №3).
20.
უცხოური გამოცდილების შესწავლა და დონორი ორგანიზაციების დახმარება
მიმდინარეობს ინტენსიური თანამშრომლობა და კონსულტაციები საერთაშორისო დონორი
ორგანიზაციების ექსპერტებთან, მათ შორის, საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს, აზიის
განვითარების ბანკის, მსოფლიო ბანკის, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და
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საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტებთან.
21. საინვესტიციო საბჭოს წევრების შერჩევა და დამტკიცება
საანგარიშო პერიოდში, კანონის შესაბამისად შეიქმნა საინვესტიციო საბჭოს წევრების შესარჩევი
კომისია, რომელმაც შეიმუშავა და შესარჩევი კომისიის 2019 წლის 21 მარტის N1 სხდომის ოქმით
დაამტკიცა საინვესტიციო საბჭოს წევრობის კანდიდატურების შერჩევის წესი და პროცედურები.
ასევე, შემუშავდა და დაამტკიცდა გამოსაქვეყნებელი ვაკანსიის ტექსტი, რომელიც საპენსიო
სააგენტომ გამოაქვეყნა ორ საერთაშორისო გამოცემაში: Financial Times და The Economist და
ადგილობრივ გამოცემაში The Financial.
შესარჩევმა კომისიამ, კონკურსის შედეგად, 2019 წლის 20 მაისის N2 სხდომის ოქმის საფუძველზე
შეარჩია და საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს
წევრების კანდიდატურები.
2019 წლის 11 ივნისს საქართველოს პარლამენტის მიერ შესაბამისი დადგენილებებით (N4754,
N4755, N4756, N4757, N4758) დაამტკიცა საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს შემდეგი
შემადგენლობა: ოლივიერ რუსო; ტიმო ვიჰერკენტა; მაიკლ რიდლი; ჟან-ფრედერიკ პოლსენი;
დავით წიკლაური.
22. საინვესტიციო საბჭოს სხდომები
საინვესტიციო საბჭომ პირველი სხდომა 8 ივლისს გამართა, სადაც საინვესტიციო საბჭოს
თავმჯდომარედ ერთხმად იქნა არჩეული ბატონი ოლივიერ რუსსო, ხოლო თავმჯდომარის
მოადგილედ - ბატონი ჟან-ფრედერიკ პოლსენი. 2019 წლის განმავლობაში საინვესტიციო საბჭოს
5 სხდომა ჩატარდა, აქედან სამი - დისტანციურად, ხოლო ორი თბილისში გაიმართა.
23. საინვესტიციო საბჭოს წევრების შეხვედრა ბიზნეს სექტორთან
გაიმართა
საპენსიო
სააგენტოს
საინვესტიციო
საბჭოს

წევრების,

საერთაშორისო

ორგანიზაციებისა და საფონდო ბირჟის წარმომადგენლების შეხვედრა. აღნიშნულ შეხვედრაზე
განხილულ იქნა ინვესტირების პროცესი, სააგენტოს სტრუქტურა, საინვესტიციო პოლიტიკა,
საპენსიო დანაზოგების დაცულობა და ოპერაციული რისკები.
24. მთავარი რისკის ოფიცერი
საანგარიშო პერიოდში საპენსიო სააგენტოს მთავარი რისკის ოფიცრის თანამდებობაზე ბაქარ
მარუაშვილი დაინიშნა. რისკის კონტროლის სამსახური დამოუკიდებლად შეაფასებს
საინვესტიციო პროცესს. ის განხორციელდება საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტების
მიხედვით და ყველაზე თანამედროვე მეთოდოლოგიების გამოყენებით. მიმდინარეობს რისკის
კონტროლის პოლიტიკის და მეთოდოლოგიის შემუშავება.
25. უფროსი საინვესტიციო ოფიცრის შერჩევა
საინვესტიციო საბჭო დანიშვნის შემდეგ აქტიურად შეუდგა უფროსი საინვესტიციო ოფიცრის
შერჩევის პროცესს. კანონის შესაბამისად, გამოცხადდა ვაკანსია, მაგრამ მიღებული
განაცხადებიდან კვალიფიკაციისა და გამოცდილების გათვალისწინებით საინვესტიციო საბჭომ
ვერ შეარჩია შესაფერისი კანდიდატი. საინვესტიციო საბჭომ გადაწყვიტა, რომ გაგრძელებულიყო
პოტენციურად შესაფერის კანდიდატებთან შეხვედრა უფროსი საინვესტიციო ოფიცრის შერჩევის
მიზნით.
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აღნიშნული
გარემოებების
გათვალისწინებით,
საინვესტიციო
პროცესის
დაწყების
უზრუნველყოფისთვის, საინვესტიციო საბჭომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ საბჭოს ერთერთი წევრისთვის, დავით წიკლაურისთვის, დროებით დაეკისრებინა უფროსი საინვესტიციო
ოფიცრის ფუნქცია. დავით წიკლაურმა შეიმუშავა დროებითი საინვესტიციო პოლიტიკა ფულის
და ფულის მსგავსი ინსტრუმენტებისთვის, რომელიც საინვესტიციო საბჭომ დაამტკიცა
ეროვნული ბანკის მიერ მისი კანონთან შესაბამისობის დადასტურების შემდეგ. დავით
წიკლაური აგრეთვე უძღვებოდა მოლაპარაკებების პროცესს ადგილობრივ კომერციულ
ბანკებთან, დაგროვილი საპენსიო აქტივების განთავსების მიზნით. ამ პროცესის შედეგად, 2020
წლის თებერვალ-მარტში, 590 მილიონი ლარის განთავსება მოხდა შვიდი კომერციული ბანკის
სადეპოზიტო სერთიფიკატებსა და ვადიან დეპოზიტზე.
26. საპენსიო შენატანებზე სარგებლის დარიცხვა
მონაწილეთა ინტერესებიდან გამომდინარე, საპენსიო სააგენტომ აწარმოა მოლაპარაკებები
ეროვნულ ბანკთან და კომერციულ ბანკებთან. შედეგად, ეროვნულ ბანკში გაიხსნა საპენსიო
სააგენტოს ნომინალური მფლობელობის ანგარიშები სადაც გადატანილ იქნა სახელმწიფო
ხაზინაში სააგენტოს ანგარიშებზე განთავსებული საპენსიო დანაზოგები, რომლებსაც ერიცხება
ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული რეფინანსირების განაკვეთის ტოლი წლიური
სარგებელი, რაც საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის შეადგენდა 9 პროცენტს.
ეროვნული ბანკიდან მიღებული განმარტების საფუძველზე, სააგენტომ კომერციულ ბანკებში
გახსნილ ნომინალური მფლობელობის მიმდინარე ანგარიშებზე განთავსებული საპენსიო
დანაზოგები გადაიტანა იმავე ბანკებში გახსნილ ნომინალური მფლობელობის სარგებლიან
მიმდინარე ანგარიშებზე, სადაც ამ დანაზოგებს ერიცხებათ 9.5%-მდე ნომინალური წლიური
სარგებელი. ბანკებთან დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში ნომინალური მფლობელობის
სარგებლიანი ანგარიშების განაკვეთი მიბმულია ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრულ
მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს.
27. სპეციალიზებული დეპოზიტარის შერჩევა
საინვესტიციო საბჭომ 2019 წელს დაიწყო სპეციალიზებული დეპოზიტარის შერჩევის
პროცესისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები. აღნიშნული მომსახურება სიახლეს წარმოადგენს
საქართველოს კაპიტალის ბაზრისთვის, შესაბამისად, შედგა კომუნიკაცია ეროვნულ ბანკთან,
რათა
დაზუსტებული
ყოფილიყო
სპეციალიზებული
დეპოზიტარის
რეგულაციით
განსაზღვრული მოთხოვნები. საერთაშორისო პარტნიორების ტექნიკური დახმარებით
შესაძლებელი გახდა შექმნილიყო წინადადების მოთხოვნების დოკუმენტი (RfP), რის
საფუძველზეც 2020 წლის იანვარში გამოცხადდა ტენდერი სპეციალიზებული დეპოზიტარის
შესარჩევად.
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28. ინფორმაცია საპენსიო სქემაში გაწევრიანების და ფონდის ღირებულების შესახებ
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით:
სულ უნიკალური მონაწილე
(2019 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით რეგისტრირებული)
კერძო სექტორი
საჯარო სექტორი

960,394

სულ უნიკალური გასული
კერძო სექტორი
საჯარო სექტორი

164,096
121,841
42,255

737,774
222,620

მლნ ლარი
სულ ფონდის ღირებულება
მათ შორის დარიცხული სარგებელი

508
17
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