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„ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს განვითარების სტრატეგიული ხედვის“ მსგავსად, რომლის 

მომზადებაში წინამდებარე დოკუმენტის ავტორთა ნაწილმაც მიიღო მონაწილეობა, წინამდე-

ბარე დოკუმენტი  ჩვენს ქვეყანაში სოციალური დაცვის სისტემური და მდგრადი განვითარები-

სათვის კონცეპტუალური საფუძვლების შექმნას ემსახურება.  

დოკუმენტის ავტორთა აზრით, საქართველოს სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სის-

ტემების განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორი ამ სფეროებში ფარ-

თო საზოგადოებრივ კონსენსუსზე დამყარებული გრძელვადიანი ხედვის უქონლობაა – ჩვენი 

ქვეყნის დამოუკიდებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში. ამის შედეგი იყო არათან-

მიმდევრული, ზოგ შემთხვევაში კი წინააღმდეგობრივი რეფორმები, რომელიც იმ მომენტი-

სათვის ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალის, ან დამფინანსებელი ორგანიზაციების 

იდეოლოგიურ, ინსტიტუციონალურ, თუ ინდივიდუალურ პრეფერენციებს ემყარებოდა. ასეთ 

რეფორმებს ხშირად ვერ მოქონდა და მოაქვს მოსალოდნელი და ჩვენი საზოგადოებისათვის 

სასურველი შედეგი.

„სოციალური დაცვის სისტემის განვითარების სტრატეგიული ხედვა“ მოიცავს ავტორთა შორის 

შეჯერებულ ძირითად დებულებებს, რომელთაც, ჩვენი აზრით, უნდა დაემყაროს ქვეყნისა და 

საზოგადოებისათვის ოპტიმალური სოციალური დაცვის მოდელის შექმნა. 

იმავდროულად, დოკუმენტს არა აქვს პრეტენზია სრულად აღწეროს ეს მოდელი და არ გვთა-

ვაზობს მისი დანერგვის დეტალურ გეგმას, რომელიც უკვე ამ პროცესის მეორე ეტაპია. დეტა-

ლური გეგმის განხორციელების აუცილებელი წინაპირობაც სწორედ აქ მოცემულ ფუძემდებ-

ლურ დებულებებზე მაქსიმალურად ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსის მიღწევაა.  

შესაბამისად, როგორც ჯანმრთელობის სფეროს შემთხვევაში, ჩვენი მიზანი იყო და არის:

წინასიტყვაობა
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(ა) ბიძგი მივცეთ საზოგადოებრივ დისკუსიას იმ დებულებებზე, რომელზეც დაინტერესებულ 

მხარეთა შეთანხმების მიღწევის გარეშე დღევანდელი თუ მომავალი კანონმდებლობით 

დადგენილი ნორმები და შემუშავებული პოლიტიკა შეიძლება ცარიელ სიტყვებად და მიუღ-

წეველ ამოცანებად დარჩეს; 

(ბ) ამ პრინციპების ჩვენეული ვერსიის წარმოდგენით, მაგალითი მიგვეცა, როგორ ახერხებენ 

განსხვავებული ხედვის მქონე ადამიანები საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე 

შეთანხმებას.

დოკუმენტის მომზადების პროცესში საერთაშორისო თუ ეროვნულ დონზე დოგმად ქცეული 

ბევრი ცნება, ნორმა თუ მოსაზრება დადგა ეჭვქვეშ. ამ ცნებებიდან და ნორმებიდან ზოგიერთმა 

გაუძლო განხილვების ფილტრს და მათ შემოთავაზებული დებულებების განმარტებებში იხი-

ლავთ. ნაწილზე ვერ შევჯერდით და გვერდზე გადავდეთ, მაგრამ შევეცადეთ შემოგვეთავაზე-

ბინა ძირითადი კრიტერიუმები და/ან პრინციპები, რომელზე დაყრდნობითაც უნდა დაშენდეს 

სოციალური დაცვის სისტემის მოდელის შესაბამისი ბლოკი. ასევე მოველით, რომ დოკუმენ-

ტის ირგვლივ გამართულ საჯარო დისკუსიებში შევძლებთ პოზიციების შემდგომ შეჯერებას 

ახლა ან მომავალში. 

გვესმის, რომ ვერ ავცდებით პოლიტიკურ კონტექტსა და საარჩევნო ციკლებს, თუმცა მიგვაჩ-

ნია, რომ ქვეყნის სოციალური დაცვის სისტემის გრძელვადიან განვითარებაზე ფართო საზო-

გადოებრივი შეთანხმების მიღწევა ნაკლებად უნდა იყოს დამოკიდებული  მიმდინარე პოლი-

ტიკურ კონტექსტსა და საარჩევნო ციკლებზე. გრძელვადიან ხედვაზე დაფუძნებული „საგზაო 

რუკა“ საჭიროა, რათა ქვეყნის განვითარება სოციალურ და ჯანმრთელობის სფეროში მკვეთ-

რი რყევების გარეშე და, რაც მთავარია, თანმიმდევრულად ხორციელდებოდეს.  

ავტორთა ჯგუფი დიდ მადლობას ვუხდით აკაკი ზოიძეს ჯგუფის მუშაობის დროს და დოკუმენ-

ტის შექმნაში გაწეული დიდი ძალისხმევისთვის, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს 

(EPRC), ასევე შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს – USAID-ის 

დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივას (GGI), რომლებმაც შექმნეს პლატფორმა და ეს 

შესაძლებლობა, რომ დოკუმენტის ავტორებს განაცხადი საზოგადოებისათვის წარედგინათ.  

წინასიტყვაობა
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ძირითადი ცნებების
განმარტება1

ცხოვრების მისაღები სტანდარტი 
(დონე)

„ცხოვრების სტანდარტი, რომელიც აუცილებელია 

ადამიანის და მისი ოჯახის ჯანმრთელობისა და 

კეთილდღეობისთვის საკვების, ტანსაცმლის, 

საცხოვრებლის, სამედიცინო მოვლისა და საჭირო 

სოციალური მომსახურებების ჩათვლით“.2

სოციალური რისკები ეკონომიკურ (მაგ. უმუშევრობა), ფიზიოლოგიურ 

(დროებითი ან მუდმივი შრომისუუნარობა, ორსულობა 

და მშობიარობა, მხცოვანი ასაკი), პროფესიულ 

(შრომითი დასახიჩრება, პროფესიული დაავადებები) 

და დემოგრაფიულ (დიდი ოჯახი, მარტოხელა მშობელი, 

ობლობა) ფაქტორებთან დაკავშირებული ყველა ის რისკი, 

რომელიც იწვევს ცხოვრების მისაღები სტანდარტის 

მიუღწევლობას ან ამ დონიდან დაქვეითებას.

1   მოიცავს შეჯერებული დებულებების ჩამოსაყალიბებლად საჭირო ცნებების ისეთ განმარტებებს, რომლებზეც 
შეთანხმდნენ დოკუმენტის ავტორები და შეიძლება ემთხვეოდეს, ან არ ემთხვეოდეს ამა თუ იმ ავტორიტეტული 
საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებულ განმარტებას.

2 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. მუხლი 25.პ1
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პიროვნების შრომის, ქცევის, მომსახურებისა და საქონლის 

მოხმარების, საზოგადოების მიერ პიროვნებისათვის შექმნილი 

შესაძლებლობების გამოყენებისა და სოლიდარობის 

ფორმების  ერთობლიობა, რომლის დანიშნულებაა 

ცხოვრების მისაღები დონის შექმნა და შენარჩუნება. 

სოციალური დაცვა ინდივიდუალური გზით ან საზოგადოებრივი 

ურთიერთმხარდაჭერის სხვადასხვა ფორმით სოციალური 

რისკების პრევენცია, შემსუბუქება და დაძლევა. რისკების 

პრევენცია, შემსუბუქება და დაძლევა მოითხოვს 

საზოგადოების სოლიდარობას იმ ადამიანთა მიმართ, 

რომელთა შემოსავლებისა და აუცილებელი ხარჯების 

ბალანსი პოტენციურად შეიცავს ცხოვრების მისაღები 

სტანდარტის მიუღწევლობის ან ამ დონიდან დაქვეითების 

რისკს.3

სოლიდარობა (თანალმობა) ინტერესების, მიზნებისა და ცხოვრების მისაღები 

სტანდარტის თანაზიარობაზე დაფუძნებული ერთობის 

(მთლიანად საზოგადოების ან ადამიანთა ცალკეული 

ჯგუფების) ურთიერთმხარდაჭერა. 

სოციალური რისკის პრევენცია

3 იმის მიუხედავად, რომ „სოციალური დაცვა“ (Social Protection) ხშირად გამოიყენება როგორც „სოციალური 
უსაფრთხოების“ (Social Safety) სინონიმი, უფრო მეტი მკვლევარი მოიაზრებს ამ ტერმინს როგორც სოციალური

 უსაფრთხოების ფორმალური მექანიზმების (Social Safety Net ესაა, მაგალითად, სოციალური დაზღვევა და
 სოციალური დახმარება) გაფართოებას სოლიდარობის არაფორმალური და არამონეტარული ფორმების ჩართვით.

ძირითადი ცნებების განმარტება
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ძირითადი
დებულებები

1 სოციალური დაცვის მექანიზმებმა უნდა უზრუნველყონ ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდა-

მენტური უფლების  – ცხოვრების მისაღები სტანდარტის – მიღწევისა და შენარჩუნების 

შესაძლებლობის თანაბრობა (equity) საზოგადოების ყველა წევრისთვის.

 მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებლობათა თანასწორობის (equal opportunities) პირო-

ბათა შექმნამ შეიძლება ვერ უზრუნველყოს ცხოვრების მისაღები სტანდარტის მიღწევა 

და შენარჩუნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის.

2 ცხოვრების მისაღები სტანდარტი უნივერსალურია, ამ სტანდარტის შესანარჩუნებლად 

გამოყენებული სოციალური დაცვის მექანიზმები კი – მიზნობრივი.

 ცხოვრების მისაღები სტანდარტი დინამიურია, ანუ იგი შეიძლება დროთა განმავლობა-

ში შეიცვალოს.

3 ცხოვრების მისაღები სტანდარტის მიუღწევლობის ან ამ დონიდან დაქვეითების რისკის 

პრევენციაში პირველადია ინდივიდის განათლება, შრომა და პირადი პასუხისმგებლო-

ბა. 

 საზოგადოება ხელს უწყობს ინდივიდს მიიღოს განათლება, იშრომოს და იყოს პრო-

დუქტიული და მიაღწიოს ინდივიდისთვის სასურველ ცხოვრების დონეს. ასევე, საზოგა-

დოებრივი სოლიდარობის, ანუ ურთიერთმხარდაჭერის ფორმები ახდენს იმ რისკების 

პრევენციას, რომლებიც ინდივიდუალურად არ იმართება.

4 სოციალური დაცვის მექანიზმები მიმართულია იმ რეალიზებული სოციალური რისკის 

შედეგების ზემოქმედების შესუსტებასა და დაძლევაზე, რომელიც დგება ინდივიდის და/

ან საზოგადოების მიერ მათ პრევენციაზე მიმართული ძალისხმევის მიუხედავად.
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 საზოგადოებას, საერთო შეთანხმებით, შეუძლია აიღოს დამატებითი ვალდებულებები 

სოლიდარობის პრინციპიდან და ჰუმანური მოსაზრებებიდან გამომდინარე.

5 სოციალური დაცვის სისტემის სამართავ ძირითად სოციალურ რისკებს მიეკუთვნება:

1. ცხოვრების მისაღები სტანდარტის მისაღწევად ან შესანარჩუნებლად  აუცილებელი 

შემოსავლების უქონლობა, რაც ძირითადად, ეხება ასაკის გამო უმუშევარ ადამი-

ანებს, შრომისუუნაროებს ან უმუშევრებს და მათ, ვინც დაკარგეს მარჩენალი.

2. ბავშვების დაბადებასა და ზრდა-განვითარებასთან დაკავშირებული განსაზღვრული 

საჭიროებების დაკმაყოფილება, რაც პოტენციურად შეიცავს ცხოვრების მისაღები 

სტანდარტის მიუღწევლობის ან ამ დონიდან დაქვეითების რისკს;

3. ჯანმრთელობის შენარჩუნების აუცილებლობა (ან მასთან დაკავშირებული ხარჯების 

დაფარვა)4, რაც პოტენციურად შეიცავს ცხოვრების მისაღები სტანდარტის მიუღწევ-

ლობის ან ამ დონიდან დაქვეითების რისკს.

6 სოციალური რისკების მართვის მექანიზმებია: ინდივიდუალურ-არაფორმალური, ინდი-

ვიდუალურ-ფორმალური (ე.წ. „საბაზრო“) და სახელმწიფო. 

 სახელმწიფო მექანიზმი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური მექა-

ნიზმები ვერ უზრუნველყოფენ რისკების სათანადო მართვას და მოიცავს სამ ძირითად 

კომპონენტს: 

 1.   საპენსიო სქემას (ებს)

2.  სოციალური დახმარების პროგრამას

3.  სოციალური სერვისების (მომსახურების) პროგრამას

7 არსებული ბაზისური საპენსიო სქემა, რომელიც თავისი არსით წარმოადგენს უნივერ-

სალურ ნულოვან საპენსიო სვეტს, ანუ დემოგრანტის პრინციპზე დამყარებულ უნივერ-

სალურ ასაკობრივ შემწეობას, შენარჩუნდება, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში 

ტრანსფორმირდება მიზნობრივ ნულოვან სვეტად. 

 

4 ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკის მართვის საკითხები განხილულია დოკუმენტში „ჯანმრთელობის დაცვის 
სფეროს განვითარების სტრატეგიული ხედვა“.

ძირითადი დებულებები
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 არსებული დაგროვებითი საპენსიო სქემა თავისი არსით წარმოადგენს სავალდებულო 

შენატანებზე დაფუძნებულ მეორე სვეტს. ამ სქემის მომავალზე ჯგუფის ფარგლებში 

ერთიანი პოზიციის შეჯერება ვერ მოხერხდა.   

 ხელი უნდა შეეწყოს ნებაყოფლობით შენატანებზე დაფუძნებული მესამე სვეტის განვი-

თარებას, მიუხედავად იმისა, თუ როგორი ხედვა ჩამოყალიბდება საბოლოოდ მეორე 

სვეტთან მიმართებაში. 

 საპენსიო ასაკის ადმიანებისათვის, მიზნობრიობის პრინციპის გათვალისწინებით, უნდა 

შენარჩუნდეს არა-ფინანსური მეოთხე სვეტის კომპონენტებიც, როგორიცაა სხვა სოცი-

ალურ პროგრამებზე (მაგალითად, ჯანმრთელობის სფეროში) ხელმისაწვდომობა.   

8 არსებული სოციალური დახმარების პროგრამებში ძირითადი კომპონენტია საარსებო 

ოჯახური შემწეობა, რომელიც მიზნობრივია და შესაბამისობაშია მე-2 დებულების პირ-

ველ პრინციპთან. ეს პროგრამა უნდა შენარჩუნდეს, ოღონდ ადგილობრივი თვითმ-

მართველობის ჩართულობით,  საშუალოვადიან პერსპექტივაში მისი ადმინისტრირება, 

ფისკალურ პასუხისმგებლობასთან ერთად, უნდა გადავიდეს მუნიციპალურ დონეზე და 

შეჯერდეს იმავე ბენეფიციარებისათვის მუნიციპალურ დონეზე განსაზღვრული სოცი-

ალური მომსახურების სხვა სახეობებთან. 

9 სოციალური სერვისების დეცენტრალიზაცია სახელმწიფო პრიორიტეტია. ოღონდ მუნი-

ციპალურ დონეზე ადამიანური და ფისკალური რესურსების შეზღუდულობის გათვა-

ლისწინებით, მიზანშეწონილია, კონკრეტული სერვისის ცენტრალურ დონეზე აწყობა 

და შემდეგ ადგილობრივ დონეზე მისი გადაცემა ეტაპობრივად, შემდეგი პრინციპების 

დაცვით:

1. სათანადო ადამიანური და ფისკალური რესურსების უზრუნველყოფა; 

2.  სერვისის სტანდარტის დადგენა; 

3.  სახელმწიფოს მიერ სერვისის მიწოდების კონტროლი.

10 სოციალური დაცვის სისტემის ეფექტიანობა იზომება ინდიკატორთა ერთობლიობით, 

სადაც შესაძლოა შედიოდეს რამდენიმე საერთაშორისოდ მიღებული და ასევე ეროვ-

ნული ინდიკატორი. 
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დებულებების
განმარტება

დებულება N1

სოციალური დაცვის მექანიზმებმა უნდა უზრუნველყონ ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდა-

მენტური უფლების –  ცხოვრების მისაღები სტანდარტის –  მიღწევისა და შენარჩუნების 

შესაძლებლობის თანაბრობა (equity) საზოგადოების ყველა წევრისთვის.

მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებლობათა თანასწორობის (equal opportunities) პირობა-

თა შექმნამ შეიძლება ვერ უზრუნველყოს ცხოვრების მისაღები სტანდარტის მიღწევა და 

შენარჩუნება საზოგადოების ყველა წევრისთვის.

დებულება მიზნად ისახავს, განსაზღვროს, რომელ ძირითად ფასეულობაზე უნდა იყოს 

ორიენტირებული სოციალური დაცვის სისტემა: (ა) სხვა საზოგადოებრივ მექანიზმებთან ერ-

თად, მხოლოდ შესაძლებლობის თანასწორობის უზრუნველყოფაზე: მაგალითად, გარკვეული 

სოციალური სერვისები არსებობდეს და ფინანსდებოდეს გარკვეულ ადგილას, თუ (ბ) ინდი-

ვიდის სპეციფიური გარემოებებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინებით, სა-

ზოგადოების ყველა წევრისათვისცხოვრების მისაღები სტანდარტის მიღწევის შანსის გათა-

ნაბრებაზე: მაგალითად, სერვისების მიწოდების ადგილი ადაპტირებული იყოს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და, იმავდროულად, ტრანსპორტით ან სატრანსპორტო 

ხარჯებით უზრუნველყოფილ იყოს სერვისის მიწოდების ადგილიდან შორს მცხოვრები ღა-

რიბები, რომელთაც სხვა შემთხვევაში, არა შშმ და არაღარიბ პირებთან შედარებით, უფრო 

გაუჭირდებათ აღნიშნული სერვისის მიღება. 

ამ დებულებაში მოცემული არჩევანი ეფუძნება შემდეგ დაშვებას: მართალია, ორივე – თა-

ნასწორობაც და თანაბრობაც – ემსახურება სოციალურ სამართლიანობას და მიმართულია 
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საზოგადოების წევრების სოციალური დაცულობის გაუმჯობესებისაკენ, მაგრამ მხოლოდ 

თანასწორი შესაძლებლობები, ან თანასწორი განაწილება („ყველას ერთნაირად“) ვერ უზ-

რუნველყოფს ცხოვრების საზოგადოებისათვის სტანდარტის მიღწევას იმის გაუთვალისწინებ-

ლად, რა სჭირდება კონკრეტულ ადამიანს მის დღევანდელ მდგომარეობაში, რათა მიაღწიოს 

ამ საბაზისო დონეს.  

ამ დებულებაში მოცემული არჩევანი ასევე განსაზღვრავს შემდეგი დებულების ერთი ნაწილის 

საფუძველს: სოციალური დაცვის მექანიზმები უნდა იყოს უნივერსალური (ანუ ყველას „ერთ-

ნაირი დახმარება“) თუ მიზნობრივი (ანუ „ყველას საჭიროების მიხედვით).

დაზუსტება

ამ დებულებაზე მსჯელობისას გამოიკვეთა დღეს არსებული ტერმინოლოგიური ბუნდოვა-

ნება, თუ რომელი ქართული ტერმინი შეესაბამება ინგლისურ ცნებებს: „equity“ და “equal 

opportunities”, რაც პოტენციურად ასევე დამაბნეველი შეიძლება იყოს ფართო საზოგადოებ-

რივი მსჯელობისას და  კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებისას. ამიტომ ავტორთა ჯგუფი 

შეთანხმდა ცნებების ქართულ შესატყვისზე და ეს აისახა დებულებაშიც.

დებულება N2

ცხოვრების მისაღები სტანდარტი უნივერსალურია, ამ სტანდარტის უზრუნველსაყოფად 

გამოყენებული სოციალური დაცვის მექანიზმები – მიზნობრივი.

ცხოვრების მისაღები სტანდარტი დინამიურია, ანუ იგი შეიძლება დროთა განმავლობაში 

შეიცვალოს.

ცხოვრების მისაღები სტანდარტის განსაზღვრა/დადგენა, ჩვენი აზრით, არის ერთ-ერთი საკ-

ვანძო საკითხი, რომელსაც სოციალური დაცვის მოწყობის მოდელი უნდა ეფუძნებოდეს. ძი-

რითადი ცნებების განმარტებაში ცხოვრების მისაღები სტანდარტი განმარტებულია ადამიანის 

უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიხედვით, როგორც ადამიანის უნივერსალური უფ-

ლება, იცხოვროს სრულფასოვანი ცხოვრებით. 
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ჩვენ ვთვლით, რომ ცხოვრების მისაღები სტანდარტი გამომდინარეობს მოცემულ საზოგადო-

ებაში ცხოვრების არსებული საჭიროებებიდან და ინდივიდისა და საზოგადოების ხელთ არ-

სებული შესაძლებლობებიდან და არა ინდივიდის სურვილიდან. ის განსაზღვრავს ცხოვრე-

ბის დონის იმ მინიმალურ, საზოგადოებისთვის მისაღებ უნივერსალურ სტანდარტს, რომელზე 

უარესადაც არცერთი ოჯახი უნდა ცხოვრობდეს და რომლის უზრუნველყოფაც შესაძლებელია 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მოცემულ ეტაპზე.

ცხოვრების მისაღები სტანდარტი, წმინდა მატერიალური თვალსაზრისით, გულისხმობს მოცემუ-

ლი საზოგადოების სიღარიბის ზღვარს ზემოთ ცხოვრებას. მსოფლიო ბანკის თანახმად, ეს სტან-

დარტი მოიცავს როგორც კვების აუცილებელი რაციონისა და სხვა ძირითადი საჭიროებების-

თვის (საცხოვრისი, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, სხვა აუცილებელი მომსახურებები და ნივთები) 

საჭირო ხარჯებს, ასევე სოციალური ფუნქციობისა და საზოგადოების ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

მონაწილეობისთვის აუცილებელ დამატებით საშუალებებს. მიგვაჩნია, რომ სიღარიბე ნიშნავს 

საზოგადოებისგან გარიყულობასაც და არა მხოლოდ პირველადი საჭიროებების ნაკლებობას.

ცხოვრების მისაღები სტანდარტი ზოგადად ცხოვრების სტანდარტთან უნდა განვიხილოთ. 

ცხოვრების სტანდარტი გულისხმობს იმ მატერიალურ ფასეულობებსა და მომსახურების რა-

ოდენობასა და ხარისხს, რომელიც ხელმისაწვდომია დროის მოცემულ პერიოდში კონკრე-

ტული მოსახლეობისთვის. ცხოვრების დონე დამოკიდებულია ისეთ ძირითად ფაქტორებზე, 

როგორიცაა, მაგალითად, შემოსავალი, მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ), სიცოცხლის ხანგრძ-

ლივობა და ეკონომიკური შესაძლებლობები.

დროთა განმავლობაში იცვლება ადამიანთა ცალკეული ჯგუფისა და საზოგადოების ცხოვრე-

ბის დონე და მისაღები მინიმალური სტანდარტიც. ცხოვრების მისაღები სტანდარტი მჭიდრო 

კავშირშია ქვეყნის კულტურულ და ეკონომიკურ განვითარებასთან. რაც შეეხება ინდივიდს, 

მასზე ზეგავლენას ახდენს იმ კონკრეტული საზოგადოებისა და ჯგუფის ფასეულობები და ნორ-

მები, რომელსაც ის ეკუთვნის და ის ტერიტორია, სადაც ის ცხოვრობს. შესაბამისად, აუცილე-

ბელია ცხოვრების მისაღები სტანდარტის პერიოდული განახლება სოციალ-ეკონომიკურ გან-

ვითარებასთან ერთად, რისთვისაც შესაბამისი მეთოდოლოგია უნდა შემუშავდეს. აღნიშნული 

მეთოდოლოგია განსხვავებული და გაცილებით უფრო ადექვატური უნდა იყოს, ვიდრე დღეს 

არსებული „საარსებო მინიმუმის“ დადგენის მეთოდოლოგია, რომელმაც უკვე დიდი ხანია 

დაკარგა რეალობასთან და ადამიანების რეალურ საჭიროებებთან კავშირი და აბსტრაქტულ 

სტატისტიკურ სიდიდედ გადაიქცა. 

დებულებების განმარტება
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ცხოვრების მისაღები სტანდარტი უნივერსალურია, ანუ ყველა ადამიანისა და ოჯახისათვის 

ერთნაირად აუცილებელია, რომ არ იყოს მინიმუმ ამ სტანდარტს ქვემოთ. იმავდროულად, თი-

თოეული ადამიანის და ოჯახის სოციალური რისკები და, შესაბამისად, საჭიროებები შეიძლება 

განსხვავდებოდეს(და განსხვავდება კიდეც). ამიტომ აუცილებელია საჭიროებაზე დაფუძნებუ-

ლი მიზნობრივი მექანიზმების გამოყენება, რაც თავის მხრივ განაპირობებს მე-7, 8 და 9 დებუ-

ლებებში მოცემულ არჩევანს. 

 ალტერნატივა

საზოგადოება ვალდებულია უზრუნველყოს ინდივიდის და მისი ოჯახის არა მისაღები, არამედ 

მაქსიმალური მიღწევადი სტანდარტი. მაგალითად: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

მიერ მოწოდებულ ჯანმრთელობის განსაზღვრებაში სრული სოციალური კეთილდღეობა ჯანმ-

რთელობის განსაზღვრის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, ხოლო ინდივიდის ჯანმრთელობის 

მაქსიმალურად შესაძლებელი სტანდარტის მიღწევა კი – ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, 

რომელიც საზოგადოებამ უნდა უზრუნველყოს. ანალოგიურად შეიძლება ჩამოყალიბდეს სა-

ზოგადოებრივი ვალდებულებები ინდივიდის და მისი ოჯახის კეთილდღეობის და სოციალური 

ფუნქციონირების სხვა განზომილებების მიმართ. 

საქართველოს დღევანდელ კანონმდებლობაში ასეთი ვალდებულების ნაწილი ჩამოყალიბებუ-

ლია დეკლარაციული ფორმით, რომელთა პრაქტიკული რეალიზება დღეს დ,ა ზოგიერთ შემთხ-

ვევაში, განჭვრეტად მომავალშიც კი შეუძლებელია, რაც უნდა შთამაგონებელი საერთო მიზანი 

იყოს ჩვენი საზოგადოების თითოეული წვერისათვის ცხოვრების ასეთ სტანდარტის მიღწევა.     

 არგუმენტები

ალტერნატივის საპასუხოდ, ამ დოკუმენტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოება ვალ-

დებულია, დაამკვიდროს შესაძლებლობათა თანაბრობა საზოგადოების თითოეული წევრი-

სათვის, რათა მათ შეძლონ ცხოვრების მაქსიმალურად შესაძლებელი სტანდარტის მიღწევა, 

მაგრამ უშუალოდ ამ სტანდარტის მიღწევა ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და პასუხის-

მგებლობაა. 

იმავდროულად, საზოგადოება ვალდებულია გარკვეული პირობებით (იხ. დებულება 3) შე-

უნარჩუნოს ინდივიდს და მის ოჯახს ცხოვრების ისეთი სტანდარტი, რომელიც მინიმალურად 
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მისაღებია ინდივიდისათვის და მთლიანად საზოგადოებისათვის ქვეყნის განვითარების მო-

ცემულ ეტაპზე. ეს არ გამორიცხავს, რომ დროის და ქვეყნის განვითარების გარკვეულ ეტაპზე 

მაქსიმალურად შესაძლებელი სტანდარტი პრაქტიკულად არ გაუტოლდეს მინიმალურად მი-

საღებ  სტანდარტს, ქვეყნის განვითარების შემდგომ ეტაპზე. 

დებულება N3

ცხოვრების მისაღები სტანდარტის მიუღწევლობის ან ამ დონიდან დაქვეითების რისკის 

პრევენციაში,  პირველადია ინდივიდის განათლება, შრომა და პირადი პასუხისმგებლობა. 

საზოგადოება ხელს უწყობს ინდივიდს მიიღოს განათლება, იშრომოს და იყოს პროდუქ-

ტიული და მიაღწიოს ცხოვრების ინდივიდისთვის სასურველ დონეს. ასევე, საზოგადოებ-

რივი სოლიდარობის, ანუ ურთიერთმხარდაჭერის ფორმები ახდენს იმ რისკების პრევენ-

ციას, რომლებიც ინდივიდუალურად არ იმართება.

საზოგადოებას საერთო შეთანხმებით შეუძლია აიღოს დამატებითი ვალდებულებები სო-

ლიდარობის პრინციპიდან და ჰუმანური მოსაზრებებიდან გამომდინარე.

ეს დებულება ხაზს უსვამს, რომ ადამიანის და მისი ოჯახისათვის ცხოვრების მისაღებ სტან-

დარტთან შეუსაბამობის რისკის პრევენცია, ისევე როგორც ზოგადად ცხოვრების მაქსიმალუ-

რად მიღწევადი თუ სასურველი  სტანდარტის მიღწევა უპირველესად თავად ამ ადამიანის პა-

სუხისმგებლობაა. იგი უნდა აცნობიერებდეს ამ პასუხისმგებლობას, იძენდეს განათლებასა და 

უნარ-ჩვევებს და ცხოვრები სასურველი სტანდარტის მისაღწევად საკუთარი განათლების და 

შრომის შედეგებს იყენებდეს. ამ შემთხვევაში საზოგადოების როლი  განათლების და შრომის 

შესაძლებლობების და პირობების თანაბრობის ხელშეწყობაა საზოგადოების თითოეული წევ-

რისათვის, აგრეთვე, იმ რისკების პრევენციის მექანიზმების შექმნა, რომელიც ინდივიდუალუ-

რად არ იმართება. ასეთი რისკებია გლობალური, რეგიონალური და ეროვნული კრიზისები, 

ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფები, უბედური შემთხვევები, ანუ ყველა ის მოვლენა, 

რომელმაც შესაძლოა დააქვეითოს ადამიანის ცხოვრების დონე მისაღები სტანდარტის მიღმა 

და რომელიც ინდივიდუალურ კონტროლს არ ექვემდებარება. ასეთი რისკების პრევენციის 

მექანიზმები ნაწილობრივ ექცევა სოციალური დაცვის სისტემის ფარგლებში, ნაწილობრივ კი 

გადის ამ ფარგლებიდან. 

დებულებების განმარტება
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დებულება N4

სოციალური დაცვის მექანიზმები მიმართულია იმ რეალიზებული სოციალური რისკის 

შედეგების ზემოქმედების შესუსტებასა და დაძლევაზე, რომელიც დგება ინდივიდის და/ან 

საზოგადოების მიერ მათ პრევენციაზე მიმართული ძალისხმევის მიუხედავად.

საზოგადოებას საერთო შეთანხმებით შეუძლია აიღოს დამატებითი ვალდებულებები 

სოლიდარობის პრინციპიდან და ჰუმანური მოსაზრებებიდან გამომდინარე.

დებულების თანახმად, სოციალური დაცვის მექანიზმები (უპირველესად, მისი ფორმალური 

ფორმები; იხილეთ მე-6 დებულებაში სახელმწიფო და საბაზრო მექანიზმები), ძირითადად5  

მიმართულია იმ არასასურველი შედეგების შესუსტებასა და დაძლევაზე, როდესაც ინდივიდმა 

და/ან მისმა ოჯახმა ვერ მიაღწია ცხოვრების მისაღებ სტანდარტს, ან მოხდა ამ სტანდარტი-

დან ჩამოქვეითება, ამ ინდივიდის მიერ გაწეული შემოწმებადი ძალისხმევისა და შესაბამისი 

რისკების პრევენციაზე მიმართული სხვა, მათ შორის, არა სოციალური დაცვის, საზოგადოებ-

რივი მექანიზმების გამოყენების მიუხედავად. დებულება კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს თავიდან 

აცილებადი რისკების პრევენციაში ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობას და 

ადგენს, რომ სოციალური დაცვის საზოგადოებრივი მექანიზმები სავალდებულოდ ერთვება 

მხოლოდ იმ შეთხვევაში, თუ ადამიანმა გონივრულ ფარგლებში მიიღო ყველა მისთვის ხელმი-

საწვდომი ზომა, რათა მისთვის და მისი ოჯახისათვის არ დამდგარიყო უარყოფითი შედეგი, და 

თუ რეალიზებული რისკი არ არის არარაციონალური ქმედების (მაგალითად,პირამიდულ სქე-

მებში ინვესტირების, აზარტული თამაშებით გატაცების, თუ უბრალოდ რესურსების გაფლან-

გვის) შედეგი. თუნდაც სოციალური დაცვის საზოგადოებრივი მექანიზმები სავალდებულოდ 

ჩართვის პირობები დაკმაყოფილებული არ იყოს, საზოგადოება, სოლიდარობის პრინციპზე 

დაყრდნობითა და ჰუმანურობის მოსაზრებებით, მაინც შეიძლება შეთანხმდეს სოციალური 

დაცვის საზოგადოებრივი მექანიზმების გამოყენებაზე, რათა ინდივიდმა და მისმა ოჯახმა არ 

იცხოვროს სიღარიბეში.  

  

 ალტერნატივა

საზოგადოება და, შესაბამისად, სოციალური დაცვის სისტემა ვალდებულია შეუნარჩუნოს 

ცხოვრების მისაღები სტანდარტი ინდივიდს და მის ოჯახს, იმის მიუხედავად, თუ რატომ ვერ 

5 „ძირითადად“, რადგან სოციალური დაცვის მექანიზმები ასევე მიმართულია ასეთი რისკების პრევენციისაკენ 
(მაგალითად, უნივერსალური საბაზისო პენსია, თეორიულად სწორედ ასეთ მექანიზმს წარმოადგენს).



17სოციალური დაცვის სისტემის განვითარების სტრატეგიული ხედვა

მიაღწია ცხოვრების მისაღებ სტანდარტს ამ ინდივიდმა და მისმა ოჯახმა ან რატომ გაუუარეს-

და ეს სტანდარტი მათ. 

 

  არგუმენტები

ალტერნატივის საპასუხოდ, ამ დოკუმენტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ადამიანი პასუხისმგებე-

ლია, განათლების მიღებით, შრომითა და რაციონალური ქცევით გააუმჯობესოს და გაუფრთ-

ხილდეს საკუთარ და საკუთარი ოჯახის კეთილდღეობასა და ცხოვრების სტანდარტს. ინდივი-

დის სიზარმაცე, არარაციონალური, რისკიანი ქმედება და უპასუხისმგებლობა არ უნდა გახდეს 

საერთო საზოგადოებრივი რესურსის სავალდებულო ხარჯვის საფუძველი. ალტერნატიულმა 

მიდგომამ შეიძლება გააჩინოს უსამართლობის მძაფრი შეგრძნება: საზოგადოებრივი რესურ-

სი თანაბრად დაიხარჯება ადამიანზეც, რომელმაც დიდი ძალისხმევა გამოიჩინა ცხოვრების 

სასურველი დონის მისაღწევად და შესანარჩუნებლად და ამა თუ იმ გარემოების გამო ეს ვერ 

შეძლო, და იმ ადამიანზეც, რომელმაც იმავე მიზნის მისაღწევად არაფერი, ან ძალიან ცოტა გა-

აკეთა და/ან უპასუხისმგებლოდ და არარაციონალურად მოიქცა. ამასთან, სოციალური დაცვის 

მექანიზმების გამოყენების პირობები უნდა იყოს მკაფიო, გამჭვირვალე და გაზომვადი, რათა  

ინდივიდის ძალისხმევის ან ქცევის შეფასებაში სუბიექტურობა გამოირიცხოს.

როგორც აღვნიშნეთ, საზოგადოება სავალდებულოდ პასუხისმგებელია იმ რისკების პრევენ-

ციაზე, რომელიც ინდივიდის კონტროლს არ, ან ნაკლებად ექვემდებარება. ყველა იმ კონტრო-

ლირებადი რისკის პრევენცია, რომელმაც საფრთხე შეიძლება შეუქმნას ადამიანისა და მისი 

ოჯახის ცხოვრების სასურველ თუ მინიმალურად მისაღებ სტანდარტს, უპირველესად ინდივი-

დის პასუხისმგებლობაა. 

დებულება N5

 სოციალური დაცვის სისტემის სამართავ ძირითად სოციალურ რისკებს მიეკუთვნება:

1.  ცხოვრების მისაღები სტანდარტის მისაღწევად ან შესანარჩუნებლად  აუცილებელი 

შემოსავლების უქონლობა ანაზღაურებადი სამუშაოდან, რაც ძირითადად, ეხება ასაკის 

გამო უმუშევარ ადამიანებს, შრომისუუნაროებს ან უმუშევრებს და მათ, ვინც დაკარგეს 

მარჩენალი.

2.  ბავშვების დაბადებასა და ზრდა-განვითარებასთან დაკავშირებული განსაზღვრული 

საჭიროებების დაკმაყოფილების აუცილებლობა, რაც პოტენციურად შეიცავს ცხოვრე-

ბის მისაღები სტანდარტის მიუღწევლობის ან ამ დონიდან დაქვეითების რისკს.

დებულებების განმარტება
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3.  ჯანმრთელობის შენარჩუნების აუცილებლობა (ან მასთან დაკავშირებული ხარჯების 

დაფარვა)6, რაც პოტენციურად შეიცავს ცხოვრების მისაღები სტანდარტის მიუღწევლო-

ბის ან ამ დონიდან დაქვეითების რისკს.

ეს დებულება აზუსტებს იმ ძირითად რისკებს, რომელთა რეალიზების შემთხვევაშიც უნდა 

ამოქმედდეს სოციალური დაცვის სისტემის მექანიზმები წინა დებულებაში მოცემული იმ პი-

რობის გათვალისწინებით, რომ ინდივიდმა მიმართა ძალისხმევა, რათა თავიდან აეცილებინა 

„თავიდან აცილებადი“ რისკების დადგომა. ხაზგასასმელია, რომ პირველ ნაწილში იგულისხ-

მება შემოსავლის კონკრეტული შემოწმებადი წყაროს – ანაზღაურებადი სამუშაოს არარსე-

ბობა და/ან დაკარგვა, რაც ასევე განაპირობებს, რომელი კონკრეტული სოციალური დაცვის 

მექანიზმი უნდა ჩაირთოს კონკრეტულ შემთხვევაში: მაგალითად, პენსია და კომპენსაცია, თუ 

ადამიანი  ასაკის  ან ავადმყოფობის გამო მუდმივად ან დროებით კარგავს შემოსავალს ანაზ-

ღაურებადი სამუშაოდან; მიზნობრივი სოციალური დახმარება, თუ ადამიანს არ აქვს და არც 

ჰქონია შემოსავალი რაიმე შემოწმებადი წყაროდან, უპირველესად, ანაზღაურებადი სამუშა-

ოდან, რადგან არ მიეკუთვნება აქტიურ სამუშაო ძალას (ბავშვები, სტუდენტები, საპენსიო ასა-

კის ადამიანები, რომელთაც არ უმუშავიათ, სრულად შრომისუუნარო შშმ პირები და ა.შ.)  ან 

არის „მუდმივად“ უმუშევარი, ან არასრულად დასაქმებული. 

ამ დებულების მეორე პუნქტში იგულისხმება როგორც მონეტარული, ისე არამონეტარული 

საჭიროებები, რაც დაკავშირებულია ბავშვების ზრდა განვითარებასთან (მაგალითად, ხელმი-

საწვდომობა ადრეული განვითარების სერვისებზე, განათლებაზე, დასაქმებული მშობლების 

ხელშეწყობაზე და ა.შ.)

 ალტერნატივა

პირველი პუნქტი ყალიბდება შემდეგნაირად: „ცხოვრების მისაღები სტანდარტის მიღწევის ან 

შენარჩუნებისთვის აუცილებელი შემოსავლების უქონლობა“, რაც გულისხმობს ყველა ადა-

მიანს, რომლსაც არ აქვს, ან დაკარგა მისაღები სტანდარტის მისაღწევად ან შესანარჩუნებლად 

აუცილებელი შემოსავლები, იმისდა მიუხედავად, თუ რა არის მიუღწეველი, ან დაკარგული შე-

მოსავლის წყარო: ანაზღაურებადი სამუშაო, უძრავი ქონების გაქირავება, ფასიანი ქაღალდე-

ბი, თუ სხვა. ალტერნატიული ფორმულირება ეყრდნობა მიდგომას, რომ თუ ადამიანს ჰქონდა 

6 ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების მართვის საკითხები განხილულია დოკუმენტში „ჯანდაცვის 
სექტორის განვითარების სტრატეგიული ხედვა“.
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შემოსავალი და დაკარგა, პრინციპული მნიშვნელობა არა აქვს თუ რომელი წყაროდან იყო ეს 

შემოსავალი, რომელიც უზრუნველყოფდა ამ ადამიანის და მისი ოჯახის ცხოვრების მისაღებ 

სტანდარტს.    

    

 არგუმენტები

„ალტერნატივის საპასუხოდ, ამ დოკუმენტის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ისტორიულად, სოცი-

ალური დაცვის კონკრეტული მექანიზმები და, უპირველესად, სოციალური დაზღვევა დაკავში-

რებულია შრომის ბაზარზე ანაზღაურებადი სამუშაოდან შემოსავლის მიღება-არმიღებასა თუ 

დაკარგვასთან. ეს, თავის მხრივ, კავშირშია ფორმალურ სექტორში დასაქმებასთან, იქნება ეს 

დაქირავებით მომუშავე, თუ თვითდასაქმებული. ამასთან, ამ კონკრეტული სოციალური დაც-

ვის მექანიზმის ამოქმედება (ასაკობრივი პენსია, დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმა-

რება და მუდმივი შრომისუუნარობის პენსია თუ კომპენსაცია) დამოკიდებულია ინდივიდის 

მიერ ამა თუ იმ ფორმით განხორცილებულ თანხობრივ კონტრიბუციაზე (მიზნობრივი შენატა-

ნები ან საერთო დანიშნულების გადასახადები) ამ ინდივიდის შრომის ბაზარზე აქტიურობის 

პერიოდში.  ამ დებულების პირველ პუნქტში „ანაზღაურებადი სამუშაოს“ დაკონკრეტება სწო-

რედ ამ კავშირის არსებობას და აუცილებლობას უსვამს ხაზს. 

დებულება N6

სოციალური რისკების მართვის მექანიზმებია: ინდივიდუალური-არაფორმალური, ინდი-

ვიდუალური-ფორმალური (ე. წ. „საბაზრო“) და სახელმწიფო. 

სახელმწიფო მექანიზმი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ინდივიდუალური მექანიზ-

მები ვერ უზრუნველყოფენ რისკების სათანადო მართვას და მოიცავს სამ ძირითად კომ-

პონენტს: 

1.  საპენსიო სქემას (ებს)

2.  სოციალური დახმარების პროგრამას

3.  სოციალური სერვისების (მომსახურების) პროგრამას.

ინდივიდუალურ-არაფორმალურ მექანიზმებს მიეკუთვნება ოჯახის, თემის ან საზოგადოებრივი 

ჯგუფების მიერ სხვადასხვა სოციალური სტრუქტურების და ქსელების მეშვეობით გამოჩენილი 

ზრუნვა და მხარდაჭერა, როგორიცაა: გაფართოებულ ოჯახებში, სამეზობლოსა და თემში ურ-

დებულებების განმარტება



შეჯერებული დებულებები20

თიერთდახმარება და თანაზიარობა, ტრადიციებზე დაფუძნებულ ცხოვრებისეულ მოვლენებში 

(მაგალითად, ნათლობა, ქორწილი, დაკრძალვა) მიღებული ურთიერთდახმარების ფონდები 

და ა.შ. ამ მექანიზმებს, ტრადიციულად, დიდი როლი ჰქონდათ და აქვთ საქართველოში, მაგ-

რამ მათი როლი კნინდება ეკონომიკური კრიზისების, მასობრივი უმუშევრობისა და გაღარი-

ბების პირობებში, როდესაც საზოგადოების დიდი ნაწილი განიცდის ეკონომიკურ სიძნელეებს. 

ასეთი კრიზისები უარყოფითად მოქმედებს ურთიერთდახმარების ინდივიდუალურ-არაფორ-

მალური მექანიზმების მდგრადობაზე. მდგრადობის პრობლემა რომც არ იდგეს, მიზანშეწონი-

ლია ინდივიდუალური-ფორმალური ანუ „საბაზრო“ სოციალური დაცვის მექანიზმების, ხოლო 

ამ უკანასკნელის არარსებობის, ან არასაკმარისობის პირობებში, სახელმწიფო მექანიზმების 

მოქმედება, რათა რისკების სათანადოდ პრევენცია, შემსუბუქება და დაძლევა იყოს შესაძლე-

ბელი. ინდივიდუალურ-ფორმალურ მექანიზმებში ვგულისხმობთ ყველა იმ ნებაყოფლობით 

(მაგალითად, სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაზღვევა) და სავალდებულო (მაგალითად, სა-

ვალდებულო დაზღვევა უბედური შემთხვევისაგან და დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება) 

სქემას, რომელიც კანონმდებლობის და/ან ფორმალური ურთიერთშეთანხმების/კონტრაქტის 

საფუძველზე ყალიბდება და ხორციელდება. 

ეს დებულება ამკვიდრებს პრინციპს, რომ სახელმწიფო (ანუ სახელმწიფოს მიერ დაფინან-

სებულმა და განხორციელებულმა) მექანიზმებმა, როგორიცაა საპენსიო სქემები, სოციალური 

დახმარების და სოციალური სერვისების მიწოდების პროგრამები, კი არ უნდა ჩაანაცვლონ, 

არამედ, შეძლებისდაგვარად, უნდა შეავსონ ინდივიდუალური არაფორმალური და ფორმა-

ლური მექანიზმები. 

საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში დღეს არსებულმა საპენსიო სქემებმა, სახელმწი-

ფო კომპენსაციების სქემებმა, სოციალური დახმარების და სოციალური სერვისების პროგრა-

მებმა უნდა განიცადონ ტრანსფორმაცია, მათ შორის მე-2 დებულების პირველი პრინციპის 

– მიზნობრიობის გაღრმავების მიმართულებით. 

დებულება N7

არსებული ბაზისური საპენსიო სქემა, რომელიც თავის არსით წარმოადგენს 

უნივერსალურ ნულოვან საპენსიო სვეტს, ანუ დემოგრანტის პრინციპზე დამყარებულ 

უნივერსალურ ასაკობრივ შემწეობას, შენარჩუნდება, მაგრამ გრძელვადიან 

პერსპექტივაში ტრანსფორმირდება მიზნობრივ ნულოვან სვეტად. 
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არსებული დაგროვებითი საპენსიო სქემა, თავისი არსით წარმოადგენს  სავალდებულო 

შენატანებზე დაფუძნებულ მეორე სვეტს. ამ სქემის მომავალზე ჯგუფის ფარგლებში 

ერთიანი პოზიციის შეჯერება ვერ მოხერხდა.    

ხელი უნდა შეეწყოს ნებაყოფლობით შენატანებზე დაფუძნებული მესამე სვეტის 

განვითარებას, მიუხედავად იმისა, თუ როგორი ხედვა ჩამოყალიბდება საბოლოოდ 

მეორე სვეტთან მიმართებაში. 

საპენსიო ასაკის ადამიანებისათვის, მიზნობრიობის პრინციპის გათვალისწინებით, უნდა 

შენარჩუნდეს არა-ფინანსური მეოთხე სვეტის კომპონენტებიც, როგორიც არის სხვა 

სოციალურ  პროგრამებზე (მაგალითად, ჯანმრთელობის სფეროში) ხელმისაწვდომობა.  

  

ეს დებულება აყალიბებს ქვეყნის საპენსიო სისტემის განვითარების საშუალო და გრძელვა-

დიან ნიშანსვეტებს. დღეს არსებული სისტემა უნივერსალურიდან7 („ყველას ერთნაირი პენ-

სია“, რაც არ ითვალისწინებს ინდივიდის საჭიროებებს) ეტაპობრივად უნდა გარდაიქმნას მიზ-

ნობრივ ასაკობრივ შემწეობად, როგორც ეს მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაშია, სადაც ნულოვანი 

სვეტი არსებობს. ეტაპობრივი გარდაქმნა გულისხმობს არსებული ნულოვანი სვეტის „მილე-

ვად“ რეჟიმში შენარჩუნებას: ანუ წლიდან-წლამდე მოხდება უნივერსალური პენსიის მხოლოდ 

ინდექსაცია, სავარაუდოდ, დღეს არსებული ინდექსაციის მექანიზმის შენარჩუნებით, ხოლო 

პენსიის თვისობრივი მატებისათვის მოძიებული ნებისმიერი რესურსი მიმართული იქნება 

უფრო მეტი საჭიროების მქონე პენსიონერთა პენსიის მიზანმიმართულ და თანმიმდევრულ 

გაზრდაზე. ამისთვის მიზნობრიობის უზრუნველყოფის იგივე მექანიზმები უნდა გამოვიყენოთ, 

რაც სოციალური დახმარების პროგრამაშია. შშმ პირების შემთხვევაში მას კიდევ დაემატება  

სამედიცინო-სოციალური მოდელის მიხედვით განსაზღვრული საჭიროებები. მომავალ პენ-

სიონერებს შეუნარჩუნდებათ და, შესაძლოა, დაემატოთ ე.წ. მეოთხე სვეტის არა-ფინანსური 

შეღავათები, როგორიცაა, მაგალითად, უნივერსალური ჯანდაცვის პროგრამის სრული პაკეტი. 

იგივე პრინციპების დაცვით უნდა მოხდეს სახელმწიფო კომპენსაციების არსებული სქემების „მი-

ლევად“ რეჟიმში გადაყვანა. უნდა გამოცხადდეს მორატორიუმი ნებისმიერი ახალი სახის კომ-

პენსაციის დაწესებაზე და/ან არსებული კომპენსაციების მატებაზე. გარკვეული პერიოდის (5-7 

წლის) შემდეგ უნდა მოხდეს კომპენსაციების გაუქმება ანუ აღარ მოხდეს ახალი ბენეფიციარე-

ბისათვის კომპენსაციის დანიშვნა და გაგრძელდეს მხოლოდ „ძველი“ კომპენსაციების გადახდა.

7 დღეს არსებული ასაკობრივი სხვაობა პენსიის ოდენობაში (70 წლამდე და 70 წლის ზემოთ) არ მიიღება მხედველობაში.

დებულებების განმარტება



შეჯერებული დებულებები22

დღეს არსებულ სავალდებულო შენატანებზე დაფუძნებული ინდივიდუალური დაგროვებითი 

სქემის მომავლის თაობაზე ავტორთა შორის შეთანხმება ვერ მოხერხდა. ნაწილი თვლის, რომ 

ეს სქემა უნდა შენარჩუნდეს არსებული სახით, ხოლო მეორე ნაწილი ეწინააღმდეგება სავალ-

დებულოობის პრინციპს და, შესაბამისად, ემხრობა ამ სისტემის ტრანსფორმაციას მესამე სვე-

ტად, ანუ ნებაყოფლობით შენატანებზე დამყარებულ ინდივიდუალური დაგროვების საპენსიო 

სქემად. ეს საკითხი უფრო ფართო საზოგადოებრივი დისკუსიის საგნად შეიძლება იქცეს ახლა 

ან მომავალში.

დებულება N8

არსებულ სოციალური დახმარების პროგრამებში ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს 

საარსებო ოჯახური შემწეობა, რომელიც მიზნობრივია და შესაბამისობაშია მე-2 დებუ-

ლების პირველ პრინციპთან. ეს პროგრამა უნდა შენარჩუნდეს, ოღონდ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ჩართულობით, საშუალოვადიან პერსპექტივაში მისი ადმინისტრი-

რება, ფისკალურ პასუხისმგებლობასთან ერთად, უნდა გადავიდეს მუნიციპალურ დონეზე 

და შეჯერდეს იმავე ბენეფიციარებისათვის მუნიციპალურ დონეზე განსაზღვრული სოცი-

ალური მომსახურების სხვა სახეობებთან. 

სოციალური დახმარების არსებული პროგრამები უნდა შენარჩუნდეს და, მათი მიზნობრიობის 

გაუმჯობესების მიზნით, მათ ადმინისტრირებაში ადგილობრივი თვითმმართველობები უნდა 

ჩაერთოს. საწყის ეტაპზე შესაძლებელია ადგილობრივ თვითმმართველობას მიეცეს უფლება, 

გამონაკლისის წესით დაუნიშნოს საარსებო შემწეობა იმ ოჯახებს, რომლებიც ფორმალურად 

არ აკმაყოფილებენ შესაბამის კრიტერიუმებს (არ გააჩნიათ შესაბამისი სარეიტინგო ქულა), 

მაგრამ თემის მიერ მიჩნეული არიან შესაბამისი საჭიროების მქონე ღარიბ ოჯახად. ამ გა-

დაწყვეტილების უფლება უნდა იყოს შემოსაზღვრული, მაგალითად, იმ თვითმმართველობის 

არეალში არსებული ბენეფიციარების გარკვეული წილით: მაგალითად, 5-10%-ით. ამ შემთხ-

ვევაში შესაძლებელი გახდება ე.წ. „არჩართვის შეცდომის“ (ანუ ვისაც ეკუთვნის დახმარება, 

მაგრამ დამიზნების სისტემის ნაკლოვანების გამო არ ხდება ამ უფლების ფორმალურად და-

ფიქსირება)  ნაწილობრივი პრევენცია.  უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში კი, უნდა მოხდეს 

ამ სისტემის ადმინისტრირების და ფისკალური პასუხისმგებლობის მთლიანად ადგილობრივ 

თვითმმართველობაზე გადაცემა, ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან კონტროლის ეფექ-

ტიანი მექანიზმის შექნის პირობით.  
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დებულება N9

სოციალური სერვისების დეცენტრალიზაცია სახელმწიფო პრიორიტეტია. ოღონდ მუნიცი-

პალურ დონეზე ადამიანური და ფისკალური რესურსების შეზღუდულობის გათვალისწი-

ნებით, მიზანშეწონილია, კონკრეტული სერვისის ცენტრალურ დონეზე აწყობა და შემდეგ 

ადგილობრივ დონეზე მისი გადაცემა ეტაპობრივად შემდეგი პრინციპების დაცვით: 

1.  სათანადო ადამიანური და ფისკალური რესურსების უზრუნველყოფა; 

2.  სერვისის სტანდარტის დადგენა; 

3.  სახელმწიფოს მიერ სერვისის მიწოდების მონიტორინგი. 

  

ეს დებულება ეყრდნობა ზოგად პრინციპს, რომ სოციალური სერვისები უნდა იყოს ბენეფიცი-

არებთან მაქსიმალურად ახლოს, რაც მიიღწევა ამ სერვისების ადგილობრივ თვითმმართველო-

ბებზე გადაცემით. იმავდროულად, შემოთავაზებულია კონკრეტული წინაპირობები, რომლებიც 

აუცილებლად უნდა დაკმაყოფილდეს მანამდე, ვიდრე განხორცილდება სერვისების ადგილობ-

რივ თვითმმართველობებზე გადაცემა, რათა ხელი შევუწყოთ ამ პროგრამების ეფექტიანობის 

გაზრდას და მდგრადობას. ამასთან, არსებული პროგრამების ნაწილი, რომელიც მაღალ ტექნო-

ლოგიებს და/ან სპეციალიზებულ სერვისებს მოიცავს, შესაძლებელია შენარჩუნდეს ცენტრალურ 

დონეზე, რადგან ამ პროგრამების განხორციელების ადგილობრივი შესაძლებლობების განვი-

თარება, შესაძლოა, არ იყოს მიზანშეწონილი/ხარჯთეფექტიანი (იხ. ილუსტრაცია 2). 

დებულება N10

სოციალური დაცვის სისტემის ეფექტიანობა იზომება ინდიკატორთა ერთობლიობით, 

სადაც შესაძლოა შედიოდეს რამდენიმე საერთაშორისოდ მიღებული და ასევე ეროვნული 

ინდიკატორები.  

დღეს ეროვნულ თუ საერთაშორისო დონეზე გამოყენებული არცერთი ინდიკატორი თუ ინ-

დექსი (მაგალითდ, ჯინის კოეფიციენტი, სიღარიბის აბსოლუტური თუ ფარდობითი დონეები, 

ადამიანის განვითარების ინდექსი HDI) არ ასახავს სრულფასოვნად ინდივიდების და ოჯახების 

ცხოვრების სტანდარტს და ცვლილებებს ამ სტანდარტში. არადა ეს მაჩვენებლები მოწოდებუ-

ლია, გაზომოს სოციალური დაცვის სისტემის ეფექტიანობა, იმდენად, რამდენადაც ამ სისტემის 

დებულებების განმარტება
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ძირითადი დანიშნულება სწორედ ცხოვრების სტანდარტის რაც შეიძლება მეტი საზოგადების 

წევრისათვის მისაღებ დონეზე შენარჩუნებაა. შემოთავაზებულია, რომ გადაიხედოს არსებუ-

ლი ინდიკატორების სისტემა (მათ შორის, ყურადღება მიექცეს ისეთ საერთაშორისო კომპ-

ლექსურ ინდექსებს, როგორიცაა ე.წ. „ბედნიერების ინდექსი“, მსოფლიო ბანკის „ადამიანური 

კაპიტალის ინდექსი“ და OECD-ის „კეთილდღეობის ჩარჩო“)და შეთანხმდეს ინდიკატორთა 

ერთობლიობა, რომლითაც  მომავალში გაიზომება სოციალური დაცვის პროგრამების და 

მთლიანად სისტემის ეფექტიანობა. 
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დანართი

საპენსიო სისტემების მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული ჩარჩო 

გამოყოფს ხუთ საპენსიო „სვეტს“:  

შენატანისგან დამოუკიდებელი ნულოვანი სვეტი: ასაკობრივი სოციალური შემწეობის 

პროგრამა, რომელიც ჩვეულებრივ დემოგრანტის პრინციპით ფი-

ნანსდება ზოგადი საბიუჯეტო შემოსავლებით და რომლის ძირითა-

დი დანიშნულება სიღარიბის შემსუბუქებაა. ეს სვეტი სოციალური 

დაცვის ყველაზე უფრო ბაზისური მექანიზმია. იგი შეიძლება იყოს 

უნივერსალური ან მიზნობრივი. ეს მექანიზმი მოწყვლადია დემოგ-

რაფიული (მოსახლეობის დაბერება) და პოლიტიკური რისკების მი-

მართ.

სავალდებულო შენატანებზე დაფუძნებული პირველი სვეტი: იგივე „დაუფინანსებელი“, ანუ 

„განსაზღვრული სარგებლის“ საპენსიო სქემა, რომელიც სხვადასხ-

ვა ხარისხით არის დაკავშირებული სქემაში მონაწილის შენატანის 

სიდიდესთან და რომლის ამოცანაცაა პენსიამდელი შემოსავლების 

გარკვეული წილის ჩანაცვლება. პირველი სვეტის ნაირსახეობები 

მიზნად ისახავს ინდივიდუალური „ახლომხედველობის“, დაბალი 

შემოსავლების, სავარაუდო სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაურკვევ-

ლობასთან დაკავშირებული არაადეკვატური დაგეგმვის და ფინან-

სური ბაზრების არ-არსებობის რისკების პრევენციას. ეს მექანიზმი 

დამყარებულია pay-as-you-go-ს პრინციპზე და ასევე მოწყვლადია 

დემოგრაფიული და პოლიტიკური რისკების მიმართ.

ილუსტრაცია 1

საპენსიო სისტემის 
სვეტები
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სავალდებულო შენატანებზე დაფუძნებული მეორე სვეტი: იგივე „დაფინანსებული“, ანუ 

„განსაზღვრულ შენატანზე“ დამყარებული ინდივიდუალური დაგ-

როვებითი საპენსიო სქემა, სხვადასხვა დიზაინით, რომელიც მო-

იცავს მონაწილის მიერ ინვესტიციების აქტიურ ან პასიურ მართვას, 

და სარგებლის მიღების სხვადასხვა პირობებსა და რეჟიმებს. ასეთი 

სქემები ამყარებენ პირდაპირ კავშირს შენატანის ოდენობას, საინ-

ვესტიციო საქმიანობის წარმატებასა და მისაღებ სარგებელს (პენ-

სიას) შორის.    

ნებაყოფლობით შენატანებზე დაფუძნებული მესამე სვეტი: შეიძლება იყოს მრავალი ფორ-

მის (ინდივიდუალური დაგროვებითი საპენსიო ანგარიში, სიცოცხ-

ლის და შრომისუუნარობის დაზღვევა, დამქირავებლის მიერ დას-

პონსორებული, განსაზღვრული სარგებლის, ან განსაზღვრული 

შენატანის), მაგრამ მათი საერთო მახასიათებლებია მოქნილობა და 

დისკრეციულობა. აქვს იგივე რისკები, რაც მეორე სვეტს. 

არა-ფინანსური მეოთხე სვეტი: მოიცავს ხელმისაწვდომობას რისკის მართვის 

არაფორმალურ (მაგალითად, ოჯახი, სოციალური წრე) ასევე სხვა 

ფორმალურ, მათ შორის, არამონეტარულ, მექანიზმებზე.  
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ა.  კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმა-

რების ქვეპროგრამა;  

ბ.  ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;  

გ.  ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა 

დ. ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;

ე.  დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა; 

ვ.  დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა:  

ვ.ა.  სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფისა და შშმ პირთა და-

საქმების ხელშეწყობის კომპონენტი;  

ვ.ბ.  საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყო-

ფის კომპონენტი;  

ვ.გ.  სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტი;  

ვ.დ. ყრუ და სმენის არმქონე შშმ პირთა ვიდეო კონფერენციის 

ფუნქციის მქონე ტექნიკური საშუალებით (სმარტფონი) უზ-

რუნველყოფის კომპონენტი;  

ვ.ე.  კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტი;  

ვ.ვ. ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯო-

ხებითა და გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყო-

ფის კომპონენტი.  

ზ.  ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;  

თ.  დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა;  

ი.  მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამა;   

კ.  მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მომსახურებით უზრუნველყო-

ფის ქვეპროგრამა;  

ლ. მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგ-

რამა;  

დღეს არსებული სოციალური მომსახურების ქვეპროგრამების ჩამონათვალი და მომავალში რეკომენდირებული განხორცილების დონე 
(ცენტრალური თუ ადგილობრივი)

სოციალური სერვისების პროგრამის არსებული ქვეპროგრამები (2020 წ.) რეკომენდაცია: ცენტრალური 
თუ ადგილობრივი

ადგილობრივი

ადგილობრივი

ცენტრალური

ადგილობრივი

ადგილობრივი

ცენტრალური

ცენტრალური

ცენტრალური

ცენტრალური

ცენტრალური

ცენტრალური

ცენტრალური

ადგილობრივი

ადგილობრივი

ცენტრალური

ცენტრალური

ადგილობრივი

დანართი
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მ.  სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფის 

ქვეპროგრამა: 

მ.ა. ხანდაზმულთა და შშმ პირთა სათემო მომსახურებით უზრუნ-

ველყოფის კომპონენტი; 

მ.ბ. შშმ პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების 

ხელშემწყობი მომსახურებით უზრუნველყოფის კომპონენტი.

ნ.  განვითარების მძიმე და ღრმა შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინა-

ზე მოვლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა;  

ო. მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელო-

ბის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო 

ტიპის მომსახურების ქვეპროგრამა.

ცენტრალური 

(სანამ დეინსტიტუცი-

ონალიზება 

არ დასრულდება)

ადგილობრივი

ცენტრალური

ილუსტრაცია 3
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ღატაკი ღარიბი /
სიღარიბის ზღვარზე

არაღარიბი 
(მოწყვლადი) შეძლებული

საწარმოო ტრავმა & პროფესიული დაავადებების კომპენსაცია

ავადობის სარგებელი („ბიულეტენი“)

ორსულობის სარგებელი („დეკრეტული“)

სიბერის უზრუნველყოფა (დაზღვევა)

სამედიცინო ხარჯების დაფარვა (დაზღვევა)

სიბერის უზრუნველყოფა (დაგროვება)

სამედიცინო ხარჯების დაფარვა (ჯიბიდან, ქველმოქმედება)

ფულადი და არაფულადი დახმარება („ხელის გამართვა“, ზრუნვა, ა.შ.)

ფულადი შემწეობის, 60-300 ლარამდე...

ბავშვების აღზრდაზე ფულად დახმარებას

უნივერსალურ ჯანდაცვას (ძირითად პაკეტს)

სოციალური სერვისებს

პენსიას, 250 ლარის ოდენობით

კომპენსაციას (სარგებელს)

უნივერსალურ ჯანდაცვას (დიფერენცირებულ პაკეტებს)

დასაქმების სერვისებს

სიბერე






