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სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროცესში გარემოსდამცველები და ექსპერტები უამრავ პრობლემას
ხედავენ, რომლის მოგვარებასაც მათივე თქმით, სახელმწიფო ჯერჯერობით არ ცდილობს.
რა ვიცით და რა უნდ ავიცოდეთ
პრივატიზებული საწარმოების საქმიანობის
შესახებ? როგორ აკონტროლებს
სახელმწიფო პრივატიზებულ საწარმოებს?
ვინ სარგებლობს პრივილეგიებით და
რატომ? _ ამ საკითხებზე არასამთავრობო
ორგანიზაცია "მწვანე ალტერნატივამ",
დღეს, სასტუმრო "ჰოლიდეი ინ"-ში
შეხვედრა გამართა, სადაც მსხვილი
საწარმოო ობიექტების პრივატიზებასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის, ამ საწარმოების
კონტროლის მექანიზმების ეფექტურობისა
და კანონაღსრულების სფეროში არსებული
გამოწვევები განიხილეს.
როგორც გარემოსდამცველები აცხადებენ,
პრივატიზების პროცესთან დაკავშირებულ
ინფორმაციაზე საზოგადოების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის საკითხი კვლავ პრობლემურია. პრივატიზების მარეგულირებელი
კანონმდებლობა ობიექტის პრივატიზების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების
მონაწილეობის შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს.
შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო ქონების პრივატიზების მარეგულირებელი კანონი საქართველომ 1997 წელს
მიიღო. კანონის მიღებიდან 2010 წელს მის გაუქმებამდე ცვლილება 34-ჯერ შევიდა. მომდევნო 2010 წელს
მიღებულ "სახელმწიფო ქონების შესახებ" კანონში დღემდე 22 ცვლილებაა შეტანილი, თუმცა ამ ცვლილებებმა
პრივატიზების პროცესის უფრო მეტი გამჭვირვალობა ვერ უზრუნველყო. აქ იგულისხმება არა უშუალოდ
გაყიდვის პროცესი, არამედ მთელი პროცესი, დაწყებული ობიექტის პრივატიზების შესახებ გადაწყვეტილების
მიღებიდან, დამთავრებული დედებული გარიგებით და გარიგებით გათვალისწინებული პირობების
შესრულების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობით. ცვლილებათა უმრავლესობა პრივატიზებას
დაქვემდებარებული ობიექტების რაოდენობის გაზრდაზე იყო მიმართული.

შრომითი უფლებების
დარღვევა, სამართლიანი
გაფიცვა და ეკოლოგიური
რისკები კაზრეთში

უზენაესმა სასამართლომ
უკანონოდ
გათავისუფლებულის
საქმეზე გამამართლებელი
გადაწყვეტილება გამოიტანა

ყალბი დიპლომები დეკანისა "ალდაგი ბისიაიმ" 4
და რექტორის
კლინიკის შეძენის შესახებ
"ხელმოწერით"
დავით სერგეენკო საქმის
კურსშიც არ ჩააყენა

ყირიმის მოსახლეობა რუს
მაიორს მიმართავს: “თქვენს
ჩამოსვლამდეც მშვიდად
ვცხოვრობდით“

სააკაშვილის და უკრაინის
უშიშროების სამსახურის
უფროსის ერთობლივი
თათბირი

"უკრაინაში, თავად ქვეყნის
შიგნით მიდის საკმაოდ
რთული პროცესები"

"ყირიმი ფაქტობრივად
ოკუპირებულია"

საჯარო სკოლების
დირექტორთა
სერტიფიცირების პროცესი
დაიწყო

ჭიკაიძე დღეს
საერთაშორისო
კონფერენციას გახსნის

აფხაზეთის მთავრობა
ჟიული შარტავას
დაბადებიდან 70
წლისთავისადმი მიძღვნილ
ღონისძებების კვირეულს
მართავს

"წულუკიანს პირად
საუბარში აქვს ნათქვამიალტერნატივის იგნორირება
ევროკავშირის პირდაპირი
ზეწოლის შედეგიაო"

10 081 ბენეფიციარზე 265
766 764 ლარის ოდენობის
აგროკრედიტი გაიცა

აგროექსპორტი 51
პროცენტით გაიზარდა

როგორც შეხვედრისას არასამთავრობო ორგანიზაცია "მწვანე ალტერნატივა"-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა
ნი ნო გუჯარ აი ძე მ განაცხადა, ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული მსხვილი კომპანიები გარკვეულ
პრობლემას ქმნის.
"მწვანე ალტერნატივას პრაქტიკაში არსებული შემთხვევების ანალიზისას თვალშისაცემია ერთი მნიშვნელოვანი
გარემოება, რომელიც ვფიქრობთ, მომავალში კიდევ უფრო მნიშვნელოვან პრობლემას შეუქმნის როგორც
ხელისუფლებას, ასევე საქართველოს მოსახლეობას. კონკრეტულად კი, იმ პრივატიზებული საწარმოების
ზეგავლენის ქვეშ მოქცეულ თემებს, რომლებსაც მნიშვნელოვანი ზეგავლენა აქვთ გარემოსა და ადამიანის
ჯანმრთელობაზე. ხშირად შეუძლებელია ამა თუ იმ პრივატიზებული მსხვილი საწარმოს მესაკუთრის
იდენტიფიცირება. შესაძლოა, ეს პრობლემა განსაკუთრებული სიმწვავით დღეს არ აღიქმება, მაგრამ ასეთი
ობიექტის ოპერირებით გამოწვეული ზიანის დადგომის შემთხვევაში, პრობლემა განსაკუთრებით თვალნათელი
ხდება. "მწვანე ალტერნატივა" მსხვილ დამბინძურებლებს (საწარმოებს) 2005 წლიდან აკვირდება. მაგალითად,
ოქროს მომპოვებელ საწარმო "მადნეულს", ჭიათურ-მანგანუმს, "ფეროშენადნობთა" ქარხანას, ვარციხე-ჰესების
კასკადს. პრობლემა ყველა საწარმოს პრივატიზებაში არსებობს. ამასთან, არა გვაქვს ინფორმაცია,
პრივატიზებული საწარმოების მიერ საპრივატიზებო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
შეუსრულებლობის შესახებ. ამასთან, არის შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულება ღიაა საზოგადოებისთვის,
თუმცა, მათი შესრულების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია დახურულია. ასეთ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე
"მადნეულისა" და "კვარციტის" შემთხვევაში", _ აცხადებს გუჯარაიძე.
მისივე განმარტებით, "ალოგიკური ვითარებაა შექმნილი თბილისის, მცხეთისა და რუსთავის წყალმომარაგების
სისტემების პრივატიზების შემთხვევაშიც"."კონკრეტულად, საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია საქართველოს
პრეზიდენტის განკარგულება, რომლითაც წესდება მყიდველის ვალდებულებები (ნასყიდობის პირობები),
მაგრამ დახურულია დასყიდობის ხელშეკრულება და ასევე დახურულია პირობების შესრულების მდგომარეობის
შესახებ ინფორმაცია", _ აღნიშნა გუჯარაიძემ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია "მწვანე ალტერნატივა"-ს წარმომადგენელი ი რ აკლი მაჭ არ აშვი ლი "გურია
ნიუსთან" საუბრისას ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ოფშორიულ ზონებში დარეგისტრირებული კომპანიების
მფლობელების არცოდნის გამო, ამ კომპანიის წინააღმდეგ სასამართლო დავები ვერ ხორციელდება.
"ჩვენი კვლევა ეხება კანონმდებლობის ხარვეზებს, რაც პრივატიზებასთან დაკავშირებით არსებობს. ყურადღება
გამახვილებული იყო იმ საწარმოებზე, რომელთა საქმიანობაც ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან არის
დაკავშირებული და რომელთა ფუნქციონირებაც უშუალო ზეგავლენას ახდენს როგორც ადამიანის
ჯანმრთელობაზე, ასევე ბიომრავალფეროვნებაზე. ჩვენს პრაქტიკაში, არა თუ ეკონომიკის სამინისტრო, არამედ,
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სასამართლოც კი ვერ არკვევდა ვინ არიან ამა თუ იმ კომპანიის მფლობელები და ხშირად დავებში ჩართვა ვერ
ხერხდებოდა. ამასთან, პრობლემაა მათ მიერ მომზადებული გარემოს დაცვითი ანგარიშების მიღება. ხშირ
შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვაღწევდით იმას, რომ ანგარიშს წარმოადგენდნენ, ის უხარისხო იყო. გვქონდა ანგარიშები,
რომელიც 15 წლის წინანდელი დოკუმენტიდან კოპირება იყო და ღირებულ ინფორმაციას არ შეიცავდა, რომ
გარემოს დაცვის თვალსაზრისით რაიმე სანქცია დაკისრებოდა", _ აცხადებს მაჭარაშვილი.
პოლიტოლოგი სო სო ცი სკარ ი შვი ლი "გურია ნიუსთან" საუბრისას აღნიშნავს, რომ პრივატიზების პროცესში
კომპლექსური დანაშაულის ნიშნები იკვეთება.
"რაც ჩვენ პრეზენტაციისას მოვისმინეთ, ძალიან შთამბეჭდავია, იგი, რასაკვირველია, სცილდება გარემოს დაცვის
პრობლემებს. ეს არის კომპლექსური დანაშაულის გამოვლინება. პრაქტიკულად, ყველა დიდი საწარმო
დარეგისტრირებულია მფლობელის ვინაობის გარეშე. ყველაფერი იმალება ამა თუ იმ ოფშორულ ზონაში, რაც
ცხადია, საწარმოს ქმედების სანდოობაც ეჭვის ქვეშ დგება და სიმშვიდის საფუძველს არ გვაძლევს. წლების
განმავლობაში იმდენი დარღვევაა საპრივატიზაციო პროცესში, ძნელია ვერ დაინახო სრულიად მკაფიო
სისტემური დანაშაულის ნიშნები. კანონში შედიოდა ისეთი ცვლილებები მხოლოდ საქმეს ვნებდა და აშკარა იყო
ამა თუ იმ პირის ხეირი. დღევანდელი ხელისუფლება არის სერიოზული გამოცდის წინაშე, როგორ მოიქცევა ის
ამჟამად იმ უკანონობის წინააღმდეგ, რომელიც უკვე დამკვიდრებულია ამ ბიზნესში. იმდენად მიუღწევადია
ინფორმაცია, არა მხოლოდ საწარმოების მეპატრონეების შესახებ, არამედ, ანგარიშებიც, რომელიც საჯარო უნდა
იყოს, რომ რაღაც ცალკეული იმპერიების შექმნის მომსწრენი ვართ. საუბარი იმაზე, რომ გადასახადები
შემცირდება და რაღაც შეიცვლება, უსაფუძვლოა, თუ თავად კანონმდებლობა არ გადაიხედა და არ გამომჟღავნდა
იმ პირთა შემოქმედება, ვინც ამ დღეში ჩააგდო ქვეყანა. დიდი ამბავი დაგვჭირდა, რომ გაგვეგო ვინ არიან
ტელეკომპანიების მფლობელები, მაგრამ ესეც ისეთივე ბიზნესია, როგორც სხვა დანარჩენი და რატომ არ უნდა
ვიცოდეთ სხვა საწარმოების მფლობელები? ძალიან ბევრ საწარმოში პერმანენტული გაფიცვებია, მაგრამ
რეალურად საწარმოს მფლობელების შესახებ ინფორმაციის უქონლობა სასამართლო პროცესების წარმოებას
ხელს უშლის. უნდა იყოს ერთიანი მიგდომა და გავიგოთ, რისი უნარი აქვს დღეს საქართველოს მთავარ
პროკურატურას, შეძლებს ამ საქმეების გამოძიებას, თუ მოუწევს 10-15 წლით გადაავადოს ეს საქმეები. ამიტომ,
გინდ ხუმრობად მიიღეთ და გინდ დაფიქრების საგნად, მწვანე ალტერნატივასთან ერთად, ვფიქრობ, მწვანე
პროკურატურაც უნდა შეიქმნას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისევ მოტყუებულები და ვიღაცის საკუთარი
ინტერესების გამო უდიერად განწყობილნი დავრჩებით", _ აცხადებს ცისკარიშვილი.

ემზარ კვიციანი
მოსამართლის განაჩენის
გასაჩივრებას არ აპირებს

ლაგოდეხის რაიონში
ნარკოდანაშაულის
ბრალდებით ერთი პირი
დააკავეს

შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი შეხვედრა ჩატარდა ფონდი "ღია საზოგადოების ინსტიტუტის" (FOSI)
ფინანსური მხარდაჭერით.
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პოსტის დატოვებას გურიის
გუბერნატორიც აპირებს
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მინისტრის განმარტებები
ექსკლუზიურად "გურია ნიუსის"
მკითხველისთვის

საქართველოს პრეზიდენტი
მიხეილ სააკაშვილი
გუბერნატორებს ხვდება.
"გურია ნიუსი" გურიის
გუბერნატორს ...

ახალი გამგებლის კანდიდატურა
და "გურიას" უეფაზე გაყვანის
პირობა
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როდის გავა ქართული ღვინო
რუსულ ბაზარზე,
წინასაარჩევნოდ დაპირებულ
სოფლის მეურნეობის...

კითხვები ქვეყნის პირველ პირს
და მის გარემოცვას _ რა მოხდა
თურქეთში?

"გურია ნიუსის"
ინფორმაციით, ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტს მალე ახალი
გამგებელი ეყოლება.
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საქართველოს პრეზიდენტის,
მიხეილ სააკაშვილის მიერ
მიღებული ტრავმის შესახებ ამ
დრომდე დაზუსტებით...

მასალების გამოყენებისას აუცილებელია რედაქციის ნებართვა
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