პროექტის ანგარიშგების პოლიტიკის
პროექტი 2019
კარგი მმართველობის პოლიტიკის მიმოხილვის
კონსულტაციები
თებერვალი – მარტი 2019

შეხვედრების მიდგომა

•

შეხვედრაში მონაწილეობა კონფიდენციალურია.
კონფიდენციალურია

•

უკუკავშირის ჩაწერა მოხდება შენიშვნების ან ჩანაწერის სახით
ინდივიდის/ორგანიზაციის
ინდივიდის ორგანიზაციის მითითების გარეშე (Chatham House Rule).

•

მონაწილეთა რიცხვი და კომენტარების შეჯამება ჩაიწერება “ანგარიშში
საჯარო კომენტარების წახალისების შესახებ”, რომელიც გამოქვეყნდება
მიმოხილვის გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფის მიზნით, თუმცა,
თუმცა
კონფიდენციალობის მიზნით დეტალები არ გამჟღავნდება.
•

თუ მონაწილეებისათვის ეს მეთოდი მისაღები არ არის, შესაძლებელია
ანონიმური წერილობითი კომენტარების მოწოდება ან საუბარი
შეხვედრის შემდეგ.
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ზოგადი მიმოხილვა

1.

დამოუკიდებელი პროექტის ანგარიშგების
მექანიზმი (IPAM)

2.

დღევანდელი მიზნები

3.

დღემდე ჩატარებული საკონსულტაციო
აქტივობები

4.

რა მოვისმინეთ

5.

2019 წლის პოლიტიკა:
პოლიტიკა

ა) ცვლილებები საქმის მიმდინარეობის მოდელში
ბ) ცვლილებები ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და
მმართველობაში
გ) პროცედურული ცვლილებები
დ) მომავალი:
მომავალი პოლიტიკის ცვლილების მიდგომა
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დამოუკიდებელი პროექტის ანგარიშგების
მექანიზმის ზოგადი მიმოხილვა (IPAM)
• IPAM EBRD-ის ანგარიშგების
მექანიზმია.
• წარმოადგენს დაინტერესებულ
მხარეთა მიერ გამოხატულ წუხილს,
როცა ბანკის პროექტები შესაძლოა ა)
იწვევდეს სოციალურ ან გარემოს
დაცვის ზიანს; ბ) არ არის საკმარისად
გამჭვირვალე
• პროექტის ანგარიშგების პოლიტიკა
აღწერს სტრუქტურას და
პროცედურებს, რომელთა
საშუალებითაც EBRD:
• ახდენს პროექტებთან
დაკავშირებულ საკითხებზე
რეაგირებას;
• ხელს უწყობს პროექტის
განხორციელებას/ინსტიტუციუ
რ ცოდნას
• IPAM პოლიტიკის გადახედვა ხდება 5
წელიწადში ერთხელ.

შესრულების
მიმოხილვა
განსაზღვრავს შეასრულა
თუ არა EBRD-მა
საკუთარი პოლიტიკა
(გარემოს დაცვისა და

სოციალური პოლიტიკა ან
ინფორმაციაზე წვდომის
პოლიტიკა)

პრობლემის
მოგვარება (PSI)
ხელს უწყობს დიალოგის
წარმოებას მოთხოვნის
გამომგზავნსა და კლიენტს
შორის და საკითხის
მოგვარებას
ბრალეულობის ან
დამნაშავე მხარის
გამოკვეთის გარეშე.

მონიტორინგი
IPAM მონიტორინგს უწევს
EBRD-ის მენეჯმენტის სამოქმედო გეგმას, რომელიც
პასუხობს შეუსრულებლობის დასკვნებს, რომლებიც
გამოიკვეთა IPAM-ის შესრულების მიმოხილვის
საშუალებით.
კლიენტსა და მოთხოვნის გამომმგზავნს შორის PSI-ის
საშუალებით მიღწეულ შეთანხმებებს.

* EBRD-ის
ის საჯარო ინფორმაციის პოლიტიკის (PIP) სახელწოდება შეიცვალა და გახდა წვდომა საინფორმაციო პოლიტიკაზე (AIP) 2019 წლის განხილვის
შემდეგ
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დღევანდელი მიზნები
1. პოლიტიკის მიმოხილვის შედეგების
გაზიარება:
გაზიარება
•

მიმოხილვის პროცესი
განხორციელდა.

•

შემოთავაზებული ცვლილებები და
შესაბამისი განმარტებები.

2. უკუკავშირის შეგროვება განსახილველად
პოლიტიკის საბოლოო ვერსიის ათვის:
ათვის
•
•

პოლიტიკის მიმოხილვის განრიგი

45 დღიანი საჯარო კონსულტაციები, 8
ქვეყანაში განხორციელებული მოვლენა.
ჩვენ მივესალმებით თქვენს
მოსაზრებებს და წერილობით
კომენტარებს.
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დღემდე ჩატარებული
საკონსულტაციო აქტივობები
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რა მოვისმინეთ
საქმის მიმდინარეობის მოდელის ირგვლივ არსებული კითხვები,
კითხვები რომელსაც
პასუხობს 2019 წლის პოლიტიკა:
პოლიტიკა
1. არათანმიმდევრულობა საქმის მიმდინარეობის მეთოდოლოგიის,
აქტივობებისა და ანგარიშგების პრაქტიკის კუთხით, რომლებსაც იყენებენ
გარე PCM ექსპერტები.
2. გაწელილი საქმის მიმდინარეობის ვადები.
საქმეების მიმდინარეობის საშუალო ხანგძლივობა (2010 – 2017)

40

შესაფერისობის შეფასება

60

შესრულების მიმოხილვა

სამუშაო დღეების რაოდენობა 2014
წლის პოლიტიკის მიხედვით საქმის
მიმდინარეობის ეტაპის
დასასრულებლად2

137

პრობლემის მოგვარების ინიციატივები
(PSI)

394
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სამუშაო დღეების რაოდენობა 2014
წლის პოლიტიკის მიხედვით საქმის
მიმდინარეობის ეტაპის
დასასრულებლად
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რა მოვისმინეთ (2)
ორგანიზაციული სტრუქტურის/მმართველობის
სტრუქტურის მმართველობის ირგვლივ არსებული კითხვები,
კითხვები
რომლებსაც პასუხობს 2019 წლის პოლიტიკა:
პოლიტიკა
3. დადებით საერთაშორისო გამოცდილებასთან შესაბამისობის ნაკლებობა:
ა) PCM განყოფილების არსებობა შესრულების მთავარი ოფიცრის ოფისის
ფარგლებში .
ბ) PCM-ის ანგარიშგება მთავარი შესრულების ოფიცრის და პრეზიდენტის
წინაშე.
გ) PCM ოფიცრის თანამდებობრივი შეზღუდვები
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2019 წლის პოლიტიკა: ცვლილებები
საქმის მიმდინარეობის მოდელში
ცვლილებები საქმის
მიმდინარეობის მოდელში
1. გადასვლა PCM-ის
ის ექსპერტების
მიერ გარე საქმის წარმოებიდან,
წარმოებიდან
შიდა მიმდინარეობაზე IPAM-ის
ის
გუნდის მიერ

2. გაუმჯობესებული ვადები საქმის
მიმდინარეობისათვის

9
9

9

ცვლილება 1: ცვლილება საქმის
შიდა მიმდინარეობის მოდელში

ცვლილება:
EBRD გააუქმებს გარე
ექსპერტების დაქირავების
მოდელს. IPAM-ის გუნდი
გაუძღვება/პასუხისმგებლობას
აიღებს საქმის
მიმდინარეობაზე/დასკვნებზე.

IPAM-ს
ს გუნდს უკეთესი პოზიცია
აქვს საქმეების მიმდინარეობის
სამართავად
ა) ბანკის პოლიტიკის და პრაქტიკის
ღრმა ცოდნა.
ბ) ბანკის თანამშრომლებს უშუალო
წვდომა აქვთ პროექტზე
ინფორმაციის შეგროვების,
შეხვედრების ჩატარების და
ადგილზე ვიზიტების დასაგეგმად.
გ) მეტი ზედამხედველობა და
ანგარიშგება საქმეების უფრო
ეფექტიანად წარმართვისათვის.

შედეგი:
საქმეების შიდა მიმდინარეობა
IPAM-ის ქმედითობას და
ეფექტიანობას გაზრდის, უფრო
მაღალი ხარისხის ანგარიშების და
საქმის მიმდინარეობის
შემჭიდროებული ვადების
უზრუნველყოფით,
დაინტერესებული მხარეების
ინტერესების თანახმად.
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ცვლილება 2: გაუმჯობესებული
ვადები საქმის მიმდინარეობისათვის
•

ცვლილება:. პოლიტის მიზანია საქმის მიმდინარეობის ვადების შემცირება და სხვა ბანკების
ანგარიშგების მექანიზმებთან მიახლოება.

•

შედეგი: უფრო ქმედითი საქმის მიმდინარეობა, რომელიც დაინტერესებულ მხარეთა
მოსაზრებებზე უფრო სწრაფად რეაგირებს. მიზანი - საქმის მიმდინარეობის საშუალო დროის
2.4-დან
დან 1.2 წლამდე შემცირება.
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2019 წლის პოლიტიკა:
ორგანიზაციული სტრუქტურის და
მმართველობის ცვლილებები
ორგანიზაციული სტრუქტურის და
მმართველობის ცვლილებები
3. IPAM-ის
ის მმართველობა უფროსი
გადაწყვეტილების მიმღების მიერ
4. ანგარიშგება EBRD-ის
ის დირექტორთა
საბჭოს წინაშე ბანკის მენეჯმენტის
ნაცვლად
5. ცალკე IPAM განყოფილების შექმნა

12
12
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ცვლილება 3: IPAM-ის
ხელმძღვანელობა უფროსი
გადაწყვეტილების მიმღების მიერ
.

ცვლილება: უფროსი IPAM-ის
ის
ხელმძღვანელი წარმართავს მექანიზმს.
მექანიზმს

შედეგი: IPAM-ის
ის ხელმძღვანელი:
ხელმძღვანელი
• ხელმძღვანელობს
პროექტის
ანგარიშვალდებულებას
EBRD-ში,
წარმართავს მექანიზმის ხედვას
• აქვს ვალდებულება/პასუხისმგებელია
IPAM-ის
პუბლიკაციებსა
და
აქტივობებზე.
• ხელს აწერს საქმის ანგარიშებს,
მონაწილეობს მთავარ ადგილზე
ვიზიტებში, წარუდგენს საქმის
შედეგებს დირექტორთა საბჭოს.
• ანგარიშგება დირექტორთა საბჭოს
წინაშე, IPAM-ის თანამშრომლების
ხელმძღვანელობა
და
ბანკის
მენეჯმენტთან ურთიერთობა.
• წარმოდგენს IPAM-ს საერთაშორისო
ასპარეზზე.

IPAM-ის
ის ხელმძღვანელის
დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის
გარანტიები 2019 წლის პოლიტიკაში
IPAM-ის
ის ხელმძღვანელის შერჩევა ხდება
რამდენიმე დაინტერესებული მხარისაგან
შემდგარი კომიტეტის მიერ
(6 წევრი: საბჭო, მენეჯმენტი, და გარე დაინტერესებული
მხარეები წარმოდგენილნი იქნებიან თანაბრად; IPAM-ის
ხელმძღვანელი შეირჩევა ხმათა უმრავლესობით)

შეზღუდვები
დასაქმებამდე
აკრაძლვა
დასაქმების შემდეგ

ფიქსირებული
ხელფასი;
ხელფასი
ანაზღაურება არ
არის
დამოკიდებული
შერულებაზე
მუშაობის
ფიქსირებული ვადა
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ცვლილებები 4 და 5: ანგარიშგება
საბჭოს წინაშე და IPAM დეპარტამენტი
ცვლილება:
•

•

IPAM-ის გუნდი და ახალი
ხელმძღვანელი გადავლენ ახალ IPAM
დეპარტამენტში,
დეპარტამენტში მენეჯმენტისგან
განცალკევებით.

IPAM დეპარტამენტი და ანგარიშგება

დირექტორთა საბჭო
(აუდიტის
აუდიტის
კომიტეტი)
კომიტეტი

IPAM-ის ხელმძღვანელი
ანგარიშვალდებულია უშუალოდ და
მხოლოდ დირექტორთა საბჭოს წინაშე
აუდიტის კომიტეტის გავლით.

შედეგი:

IPAM-ის
ის
ხელმძღვანელი

• IPAM-ის დამოუკიდებელობა EBRD-ის
მენეჯმენტისაგან.
• მეტი ნდობა დაინტერესებული მხარეების
მხრიდან მექანიზმისადმი.
• IPAM შესაბამისობაში იქნება სხვა მსგავსი
ბანკების ანგარიშგების მექანიზმებთან.

IPAM-ის
ის გუნდი:
გუნდი
პრობლემის
მოგვარების
ფუნქცია (PSI)

IPAM-ის
ის გუნდი:
გუნდი
შესრულების
ფუნქცია
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2019 წლის პოლიტიკა:
პროცედურული ცვლილებები
პროცედურული ცვლილებები:
ცვლილებები
PCM-ის
ის მუშაობის 7 წლიან
გამოცდილებაზე დაყრდობით
6. რეგისტრაციის დაზუსტებული
კრიტერიუმები
7. შესაბამისობის შეფასების გაფართოებული
ეტაპი
8. შესრულების მიმოხილვის შესაბამისობის
დაზუსტებული კრიტერიუმები
9. საკონსულტაციო მანდატის დამატება
15
15

15

საქმის მოგვარების ეტაპები

16

საქმის მოგვარების ეტაპები - განახლებული
** საბჭო,
ის ანგარიშებს ეტაპების შედეგების აღწერით,
ის
საბჭო მხარეები და საზოგადოება მიიღებენ IPAM-ის
აღწერით ხელმისაწვდომია IPAM-ის
საიტზე.
საიტზე

16

16

ცვლილება 6: დაზუსტებული
რეგისტრაციის კრიტერიუმები
ცვლილება

შედეგი

მოთხოვნათა დროითი შესაბამისობა
სხვა განვითარების ბანკებში

•

ახალი კრიტერიუმრები
სამოქალაქო საზოგადოების
მოთხოვნებისათვის.

•

ხელს უწყობს IPAM-ის საქმეებში
დაზარალებულთა ჩართულობას, სადაც
ეს შესაძლებელია

•ფინანსური
ფინანსური
ინტერესი

•ფინანსური
ინტერესი ან
აქტიურად
განიხილება

•

მოთხოვნები დაკავშირებული
უნდა იყოს გარემოს დაცვის და
სოციალური პოლიტიკის ან
ინფორმაციაზე წვდომის
პოლიტიკის
ვალდებულებებთან .

•

ხელს უწყობს იმ საქმეების
მიმდინარეობას, რომლებიც შეესაბამება
IPAM-ის ხასიათსა და მანდატს
(პასუხობს ზიანისა და
შეუსრულებლობების პრობლემებს)

EBRD

IFC

•ფინანსური
ფინანსური
ინტერესი

•2 წლის
მანძილზე
ფინანსური
ინტერესი

მოთხოვნების შესწავლა
შეიძლება მოხდეს სანამ EBRD-ს
აქვს ფინანსური ინტერესი
პროექტში (i.e., if მოთხოვნები
შეიძლება მიღებული იყოს
სესხის გადმორიცხვის ან სესხის
გადახდის პერიოდში)

•

აფართოებს PSI შესრულების
შესაძლებლობებს

WB

ADB

•

უზრუნველყოფს შესრულების
მიმოხილვის დასრულებას, სანამ IPAMს აქვს საშუალება გავლენა იქონიოს
ცვლილებაზე
მომთხოვნებისათვის/ბანკისათვის;
მომთხოვნებს არასოდეს მოუთხოვიათ
PCM-საგან პროექტის მიმოხილვა
დასრულების შემდეგ.

•ბოლო
ბოლო
გადარიცხვიდან
2 წლის
განმავლობაში

•ზიანის
შეტყობიდან 2
წლის
განმავლობაში

IDB

AfDB

•
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ცვლილება 7: შესაბამისობის შეფასების
გაფართოებული ფარგლები
გამოცდილება – შესრულების
მიმოხილვა vs. PSI-ები
ები სხვა
განვითარების ბანკებში (2010-2017)
•

პრობლემა: PCM-ის მიხედვით, უნდა
განხორციელდეს შესრულების მიმოხილვა და/ან
PSI ერთდროულად. გამოცდილება აჩვენებს,
რომ ეს იწვევს შესრულების ვარიანტის არჩევას.

90%
80%
70%
60%

•

ცვლილება: შეფასების მანდატი გაფართოვდა

50%

მომთხოვნებისათვის უკეთესი შედეგის
უზრუნველყოფის მიზნით.

40%
30%
20%

•

შედეგი: გაფართოებული ფარგლები IPAM-ს
საშუალებას აძლევს
•
•

•

ცხადად განავითაროს მოთხოვნაში
წამოყენებული საკითხი.
მხარეებთან განიხილოს PSI-ების და
შესრულების მიმოხილვის მოცულობა დაა
შესაძლო შედეგები.
შეაფასოს მხარეთა მონდომება ჩაერთონ
PSI და შესრულების მიმოხილვაში და
გადაწყვიტოს საქმე გაგრძელდება PSI-ით
თუ გადაიცემა შესრულების შეფასებას.

10%
0%
EBRD

ADB

AfDB

IFC

IDB

პრობლემის მოგვარების ინიციატივები
შესრულების მიმოხილვები

**ახალი
ახალი,
ახალი 2019 წლის პოლიტიკის თანახმად,
თანახმად საბჭომ უნდა დაადასტუროს საქმის დასრულება შეფასების ეტაპზე.
ეტაპზე
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ცვლილება 8: დაზუსტებული შესრულების
მიმოხილვის შესაბამისობის კრიტერიუმები
ცვლილება: ახალი შესრულების მიმოხილვის
ზღვარი: უშუალო და მატერიალური ზიანი

შედეგი:
•

•

სიცხადის და თანმიმდევრულობის
უზრუნველყოფა თუ როგორ განსაზღვრავს
IPAM საქმეების შესაბამისობას შესრულების
მიმოხილვისათვის.
უზრუნველყოფს, რომ კონცენტრირებული
იყოს საქმეებზე, რომელიც შეესაბამება მის
ხასიათსა და მანდატს:

ა)
ბ)
•

იკვეთება გარემოს დაცვის, სოციალური ან გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებული
ზიანი და
იწვევენ კითხვებს და შესაძლოა ახლოს იყოს ბანკის არშესრულების ზღვართან.

მატერიალური ზიანი შეფასდება გამჭვირვალედ, საერთაშორისოდ მიღებულ გარემოს
დაცვისა და სოციალური შეაფსების (ESIA) კრიტერიუმებით: მოცულობა, გეოგრაფიული
მასშტაბი, ხანგძლივობა, შექცევადობა, სიხშირე და ალბათობა.

**ახალი
ახალი,
ახალი 2019 წლის პოლიტიკის თანახმად,
თანახმად საბჭომ უნდა დაადასტუროს საქმის დასრულება შესრულების შეფასების ეტაპზე.
ეტაპზე
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ცვლილება 9: საკონსულტაციო
მანდატი

პრობლემა: PCM-სს არ აქვს მანდატი , რჩევა მისცეს მენეჯმენტს საქმის
ერთიანი ხედვიდან გამომდინარე
•

აგვარებს საკითხებს ინდივიდუალურად, ცალკეული შემთხვევებისათვის, არ
ხდება მთავარი რისკების თუ გაუმჯობესების შესაძლებლობების იდენტიფიცირება
ა) საქმეების ტენდეციებიდან გამომდინარე ბ) ინსტიტუციურ დონეზე.

ცვლილება: IPAM საკონსულტაციო მანდატი “ინსტიტუციური
ინსტიტუციური ცოდნის”
ცოდნის
გასაზიარებლად

შედეგი:
•

“ინსტიტუციური ცოდნის” წარდგენა IPAM-ის წლიურ ანგარიშში საქმეების
შესწავლის მტკიცებულებებსა და ტენდენციებზე დაყრდნობით

•

ბანკის საერთო გამოწვევების იდენტიფიცირება; უწყვეტი სწავლის ხელშეწყობა.
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მომავალი: პოლიტიკის ცვლილების
მიდგომა

• პოლიტიკის დამტკიცება:
დამტკიცება მოსალოდნელია 2019 წლის მეორე კვარტალში.

• პოლიტიკის ძალაში შესვლის თარიღი:
თარიღი ახალი ხელმძღვანელის დანიშვნის შემდგომ
(მოსალოდნელია 2020 წლის პირველ კვარტალში).

• ახალი და მიმდინარე საქმეები PCM შესაბამისობის შეფასების ან PSI-ის
ის ეტაპებზე:
ეტაპებზე
დასრულდება 2019 წლის პროექტის ანგარიშგების პოლიტიკის ფარგლებში
ორგანიზაციის შიდა საქმის მიმდინარეობით.
• მიმდინარე შესრულების მიმოხილვები:
მიმოხილვები შესაძლოა დაასრულოს PCM ექსპერტმა, ან
შესაძლოა გადაეცეს საქმის შიდა მიმდინარეობის მექანიზმს/პროცედურას, ან
გადაწყვიტოს IPAM-ის ხელმძღვანელმა (მხარეებთან მოლაპარაკების გზით) იმის
მიხედვით, რა ეტაპზეა საქმე. ამგვარი გადაწყვეტილებები შეიძლება გამოქვეყნდეს
IPAM-ის საიტზე.
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დაგვიკავშირდით
დიდი მადლობა მონაწილეობისათვის!
მონაწილეობისათვის
მოგვაწოდეთ წერილობითი შენიშვნები:
შენიშვნები
პოლიტიკის მიმოხილვის ი-მეილი
მეილი:
მეილი
PCMReview2019@ebrd.com
PCM საფოსტო მისამართი:
მისამართი
პროექტის საჩივრები მექანიზმი (PCM)
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
One Exchange Square
ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო, EC2A 2JN

ზოგადი PCM ი-მელისl (საქმის მიმდინარეობის
კითხვებისათვის ან საკითხებისათვის, რაც არ არის
დაკავშირებული IPAM პოლიტიკის
მიმოხილვასთან): pcm@ebrd.com

