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შე სა ვა ლი 

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი შის მი ზა ნია სა ქარ თ ვე ლო ში და ნერ გი ლი ელექ ტ რო ნუ ლი ხუ თი სერ ვი
სის ეფექ ტუ რო ბის და ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა. კერ ძოდ, ელექ ტ რო ნუ ლი დეკ ლა რა ცია (www.
rs.ge ), ელექ ტ რო ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბი (www.procurement.gov.ge ), აუქ ცი ო ნი (www.eauction.ge) , 
ნო ტა რი უ სი (www.notary.ge),  და ინ ფორ მა ცია სა მე წარ მეო და არა სა მე წარ მეო იური დი უ ლი პი
რე ბის შე სა ხებ. ან გა რი ში მო ი ცავს არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის რე კო მენ და ცი ებს, 
რომ ლე ბიც ჩა ტა რე ბუ ლი შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და. იგი, ასე ვე, წარ მო ად გენს კარგ 
გაკ ვე თილს ამ მი მარ თუ ლე ბით მო მა ვა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის. გარ და ამი
სა, ან გა რი ში სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მი თი თე ბად გა მო ად გე ბა  რო გორც სა ჯა რო სექ ტორს, ასე ვე 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და ექ ს პერ ტებს იმ მე თო დე ბის თ ვის, რომ ლე ბი თაც მომ ხ
მა რე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე მუ შა ვე ბა და მომ ხ მა რებ ლე ბი სა 
და მთავ რო ბის პრო დუქ ტი უ ლო ბა ზე მა თი ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბა უნ და მოხ დეს. წი ნამ დე ბა რე 
ან გა რი ში სა ქარ თ ვე ლო ში ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეფექ ტის შე ფა სე ბის პირ ვე ლი მცდე ლო
ბაა და კარგ ათ ვ ლის წერ ტილს წარ მო ად გენს მომ დევ ნო უფ რო ღრმა შეს წავ ლი სა და ანა ლი
ზის თ ვის.

შე ფა სე ბის ჩა სა ტა რებ ლად 13 ინ დი კა ტო რი გა ნი საზღ ვ რა. ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სე ბის 
ეფექტიანობის შე ფა სე ბის მთა ვა რი ინ დი კა ტო რი ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სე ბის მოხ მა რე ბით და
ზო გი ლი დრო და ხარ ჯი იყო, წარ სულ ში არ სე ბულ არა ე ლექ ტ რო ნულ ალ ტერ ნა ტი ვებ თან შე
და რე ბით. სერ ვი სის ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ფა სებ ლად გა ი ზო მა სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სის ხა რის ხის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა 4 ინ დი კა ტო რის მი ხედ ვით:  სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, გა მო ყე
ნე ბის სი მარ ტი ვე, გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა და კო რუფ ცი ის შემ თხ ვე ვე ბის შემ ცი რე ბა. მომ ხ მა რებ ლის 
სარ გე ბე ლი ორ კა ტე გო რი ად გა ი ყო: მო ქა ლა ქე ე ბი და ბიზ ნე სე ბი. სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბის 
სარ გე ბე ლი შემ დე გი კრი ტე რი უ მე ბით შე ფას და: სერ ვი სის მი წო დე ბის ხარ ჯის შემ ცი რე ბა, გა
უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ად მი ნის ტ რი რე ბა, სა ჯა რო მო ხე ლე თა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ტვირ თის შემ სუ ბუ
ქე ბა, კო რუფ ცი ის შემ ცი რე ბა და შეც დო მე ბის შემ ცი რე ბა.

 
სა მიზ ნე ჯგუ ფი ეფექ ტი ა ნო ბა ეფექ ტუ რო ბა

სარ გე ბე ლი 
მომ ხა რებ ლე
ბის თ ვის

ბიზ ნე სი სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის მი
ღე ბა ნაკ ლებ ფა სად;

და ზო გი ლი დრო

გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი მომ სა ხუ
რე ბა

გაზ რ დი ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბა= და ზო გი
ლი დრო, ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა სწრა ფად 
და მარ ტი ვად;

ინო ვა ცი ა, ახა ლი პრო დუქ ტი და მომ სა
ხუ რე ბა;

გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა სა ხელ მ
წი ფო სტრუქ ტუ რებ თან.

სარ გე ბე ლი 
მომ წო დებ ლე
ბის თ ვის

მთავ რო ბა /
უწყე ბა

და ზო გი ლი სახ ს რე ბი;

შემ ცი რე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა
ცი უ ლი წნე ხი სა ჯა რო მო ხე
ლე ე ბის თ ვის;

შემ ცი რე ბუ ლი კო რუფ ცი ა;

შემ ცი რე ბუ ლი შეც დო მე ბის 
რა ო დე ნო ბა

თა ნამ შ რო მელ თა მო ტი ვა ცი ა;

ახა ლი მომ ხ მა რებ ლე ბი;

და ზო გი ლი დრო;

ინო ვა ცი ა, სა მუ შაო პრო ცე დუ რე ბის გა
მარ ტი ვე ბა;

ინ ფორ მი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა.
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ბიზ ნე სის, მო ქა ლა ქე ე ბი სა და მომ წო დებ ლე ბის სარ გებ ლის შე სა ფა სებ ლად სა ჭი რო მო ნა ცე
მე ბი კვლე ვის სხვა დას ხ ვა მე თო დის სა შუ ა ლე ბით შეგ როვ და. მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის პირ ვე
ლად მე თო დად გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა ელექ ტ რო ნუ ლი გა მო კითხ ვა (141 რეს პონ დენ ტი, რომ ლე
ბიც წარ მო ად გენ დ ნენ მცი რე, სა შუ ა ლო და მსხვილ ბიზ ნე სებს), პი რის პი რი ინ ტერ ვი უ ე ბი და 
დაკ ვირ ვე ბის მე თო დი. მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის მე ო რად მე თოდს სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბის, 
სა ერ თა შო რი სო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მთე ლი რი გი კვლე ვე ბის ანა ლი ზი წარ
მო ად გენ და.

მთა ვა რი მიგ ნე ბე ბი

•  2009 წლი დან, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ ელექ ტ რო ნუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის და ნერ გ ვა ერ თ -
ერთ პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბად გა მო აცხა და. დღემ დე პრო ექ ტე ბის ფარ თო სპექ ტ რი 
გან ხორ ცი ელ და, ზო გი მათ გა ნი კი დღე საც გრძელ დე ბა. 2010 წლის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლო 44 
ად გი ლით და წი ნა ურ და და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 2014 წლის ელექ ტ რო ნუ-
ლი მმარ თ ვე ლო ბის კვლე ვის მი ხედ ვით, ელექ ტ რო ნუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის ინ
დექ ს ში 56-ე ად გი ლი და ი კა ვა 193 ქვე ყა ნას შო რის. 2012 წლის ანა ლო გი ურ კვლე ვას თან შე-
და რე ბით, სა ქარ თ ვე ლომ 16 პუნ ქ ტით გა ი უმ ჯო ბე სა მდგო მა რე ო ბა;

•  აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო იმ რამ დე ნი მე სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებს შო რის არის, 
რომ ლებ საც ელექ ტ რო ნუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის ინ დექ ს ში მო წი ნა ვე პო ზი ცი ე ბი 
უკა ვი ა. გარ და ამი სა, ელექ ტ რო ნუ ლი ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლით სა ქარ თ ვე ლო 50 წამ ყ ვან 
ქვე ყა ნას შო რი სა ა. ეს მო ნა ცე მი შთამ ბეჭ და ვი ა, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ მო სახ ლე ო ბის 
ნა ხე ვარ ზე ნაკ ლებს მი უწ ვ დე ბა ხე ლი ინ ტერ ნეტ თან1. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს 
არა აქვს ღია სამ თავ რო ბო მო ნა ცე მე ბის სპე ცი ა ლუ რი პორ ტა ლი, ქვე ყა ნა ში სამ თავ რო ბო ინ
ფორ მა ცი ის 66.6%ზე მე ტი ქვეყ ნ დე ბა;

•  წარ მოდ გე ნი ლი კვლე ვა უპ რე ცე დენ ტოა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის - კვლე ვის შე დე გად პირ ვე ლად 
გან ხორ ცი ელ და 5 ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სის (ელექტრონული დეკ ლა რა ცია www.rs.ge, ელექ
ტ რო ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბი tenders.procurement.gov.ge, ელექ ტ რო ნუ ლი აუქ ცი ო ნი www.eauc
tion.ge, ნო ტა რი უ სის ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სი www.notary.ge  და ინ ფორ მა ცია სა მე წარ მეო 
და არა სა მე წარ მეო იური დი უ ლი პი რე ბის შე სა ხებ) ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის 
მცდე ლო ბა, სერ ვი სე ბის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი სა და მათ მი ერ მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლის იდენ ტი ფი
ცი რე ბა, სერ ვი სე ბის სა ექს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბა; 

•  კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მი უ ხე და ვად გარ კ ვე უ ლი ტექ ნი კუ რი ხარ ვე ზე ბი სა, ყვე ლა ამ სერ ვის მა 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ზარ და სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა; სა ხელ მ წი
ფო შეს ყიდ ვებ სა და გა ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში ჩარ თულ მო ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა;  შე ამ ცი რა 
მათ მი ერ სა ხელ მ წი ფოს თან ურ თი ერ თო ბა ზე და ხარ ჯუ ლი დრო და თან ხე ბი; და ზო გა სა ხელ
მ წი ფო სახ ს რე ბი და/ ან გა ზარ და სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის რე ა ლი ზე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა
ლი; შე ამ ცი რა კო რუფ ცი ის ალ ბა თო ბა და გა ზარ და მომ ხ მა რე ბელ მო ქა ლა ქე თა კმა ყო ფი ლე ბა 
სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბით. მხო ლოდ ნო ტა რი უ სის მომ სა ხუ რე ბის მსოფ ლი ო ში უპ რე ცე დენ ტო 

1  ელექტრონული ჩართულობის კვლევა 2014 (გაერო). http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/
un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf 
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პრაქ ტი კამ, რო ცა ნო ტა რი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა სკა ი პის მეშ ვე ო ბით, სა ქარ თ ვე
ლოს მო ქა ლა ქე ებს ყო ველ წ ლი უ რად 30 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი და უ ზო გა; კვლე ვის ეს შე დე გე-
ბი ცხად  ყოფს, რომ გან ხი ლუ ლი სერ ვი სე ბი სა ინ ტე რე სო შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს სა ექ ს პორ ტო 
თვალ საზ რი სით გან ვი თა რე ბა დი დე მოკ რა ტი ი სა და ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის თ ვის;  

•  გარ და ამი სა, შე ფა სე ბის პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში არ არის და ნერ გი ლი 
მსგავ სი სერ ვი სე ბის შე ფა სე ბის სტან დარ ტი, არ წარ მო ებს ფი ნან სუ რი სტა ტის ტი კა, რო მე
ლიც შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ვ ცემ და რო გორც ყვე ლა სერ ვი სის შექ მ ნის ღი რე ბუ ლე ბის, ისე მი სი 
ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის გან საზღ ვ რის სა შუ ა ლე ბას; რაც შე საძ ლე ბე ლია გავ რ ცელ დეს 
უკ ვე არა მხო ლოდ აღ ნიშ ნულ 5 სერ ვის ზე; 

•  სწო რედ ამი ტომ,  სერ ვი სე ბის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბი სა და სა ექს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლის 
გა საძ ლი ე რებ ლად კვლე ვის ან გა რი ში მო ი ცავს არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის რე კო
მენ და ცი ებს, რომ ლე ბიც ჩა ტა რე ბუ ლი შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და. იგი, ასე ვე, წარ
მო ად გენს კარგ სა ფუძ ველს ამ მი მარ თუ ლე ბით მო მა ვა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის
თ ვის; 

•  ან გა რი ში სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მი თი თე ბად გა მო ად გე ბა რო გორც სა ჯა რო სექ ტორს, ასე ვე არა-
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და ექ ს პერ ტებს იმ მე თო დე ბის გან საზღ ვ რის თ ვის, რომ ლე ბი
თაც მომ ხ მა რე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე მუ შა ვე ბა და მომ ხ მა
რებ ლე ბი სა და მთავ რო ბის პრო დუქ ტი უ ლო ბა ზე მა თი ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბა უნ და მოხ დეს; 

•  წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში სა ქარ თ ვე ლო ში ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეფექ ტის შე ფა სე ბის პირ-
ვე ლი მცდე ლო ბაა და კარგ ათ ვ ლის წერ ტილს წარ მო ად გენს მომ დევ ნო უფ რო ღრმა შეს წავ
ლი სა და ანა ლი ზის თ ვის.

 

ელექ ტ რო ნუ ლი დეკ ლა რა ცია - შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
ელექ ტ რო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სერ ვი სი www.rs.ge  

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლებს 20-მდე სხვა დას ხ ვა ელექ ტ რო ნულ 
სერ ვისს სთა ვა ზობს, რი თიც სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო სამ სა ხუ რე ბის თ ვის ინ ფორ მა ცი ის წარ
დ გე ნის ვალ დე ბუ ლე ბას უმარ ტი ვებს. ელექ ტ რო ნუ ლი დეკ ლა რა ცი ის სერ ვი სი გა და სა ხა დის 
გა დამ ხ დე ლებს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, ელექ ტ რო ნუ ლად წა რად გი ნონ მოქ მე დი კა ნონ მ დებ
ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი ნე ბის მი ე რი სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცია თუ ან გა რი ში (ყოველთვიური, 
კვარ ტა ლუ რი და წლი უ რი)  სულ 34 ფორ მა. 

ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე მო ღე ბამ დე, გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლებს დეკ ლა რა ცი ე ბის და 
სხვა დო კუ მენ ტე ბის წარ დ გე ნა მხო ლოდ რე გის ტ რა ცი ის ად გი ლას, რე გი ო ნულ სა გა და სა ხა დო 
სამ სა ხუ რებ ში შე ეძ ლოთ, რის თ ვი საც გრძელ რი გებ ში დგო მა და დრო ის და კარ გ ვა უხ დე ბო დათ. 

სამ წუ ხა როდ, მომ ხ მა რე ბელ თა ხარ ჯის შემ ცი რე ბის რა ო დე ნობ რი ვად გა მო სახ ვა ვერ შევ
ძე ლით; თუმ ცა, პრო ცენ ტუ ლი თვალ საზ რი სით, 3 დღი დან 30 წუ თამ დე დრო ის შემ ცი რე ბა, 
8-საათიანი სა მუ შაო დღის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა მუ შაო დრო ის თით ქ მის 50-ჯერ შემ ცი რე ბას 
გვაძ ლევს, ხო ლო ბიზ ნეს სექ ტორ ში 980 ლა რის ოდე ნო ბის სა შუ ა ლო თვი უ რი ხელ ფა სის გათ-
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ვა ლის წი ნე ბით (საქსტატი2), ერთ ადა მი ან ზე სა შუ ა ლო და ნა ზო გი 40-50 ლა რი გა მო დის. ეს დიდ 
ციფ რად შე საძ ლოა არ მო გეჩ ვე ნოთ, მაგ რამ თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ბო ლო ორი წლის 
გან მავ ლო ბა ში ყო ველ თ ვი უ რად წარ დ გე ნი ლი დეკ ლა რა ცი ე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა 180,000-ს 
უდ რის, მთლი ა ნი და ნა ზო გი, დაახლოებით, 85 მი ლი ონ ლარს უტოლ დე ბა. 

2013 წლის ბიზ ნე სის კე თე ბის სი ად ვი ლის ინ დექ სის მი ხედ ვით3, რო მე ლიც 2011 წელს გა დახ-
დილ გა და სა ხა დებს ეხე ბა, გა და სა ხა დე ბის გა დახ და ზე წე ლი წად ში და ხარ ჯუ ლი სა ა თე ბის რა
ო დე ნო ბა 387-დან 280 სა ა თამ დე შემ ცირ და (რაც 27%-იანი კლე ბა ა). ჩვენს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, ამ სერ ვი სე ბის და ნერ გ ვამ დე მომ ხ მა რე ბელ თა 45%ს სა გა და სა
ხა დო სამ სა ხუ რის ოფი სებ ში სამ ჯერ ან მეტ ჯერ უხ დე ბო და მის ვ ლა. გა მო კითხულ თა 55%ს და
ახ ლო ე ბით ერ თი დღე, ხო ლო 26%-ს დღე ზე მე ტი სჭირ დე ბო და დეკ ლა რა ცი ის ჩა სა ბა რებ ლად. 
ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გ ვის შემ დეგ კი, რეს პონ დენ ტ თა ნა ხე ვარ ზე მეტს 30 წუთ ზე 
ნაკ ლე ბი სჭირ დე ბა დეკ ლა რა ცი ის გა საგ ზავ ნად.  მომ ხ მა რე ბელს ასე ვე და ე ზო გა სა კან ცე ლა
რიო თან ხე ბი, რო მე ლიც ქა ღალ დ ზე წარ მო ე ბულ დო კუ მენ ტა ცი ას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. 

ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა ქმნის ეკო ნო მი ას სერ ვი სის მიმ წო დებ ლის თ ვი საც. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლე ბის რა ო დე ნო ბა არ შემ ცი რე ბუ ლა და სამ სა ხურ
მა ვერც კონ კ რე ტუ ლი ეკო ნო მი ის შე სა ხებ მოგ ვა წო და ინ ფორ მა ცი ა, მა გა ლი თად, ერ თი დეკ
ლა რა ცი ის მხო ლოდ მომ სა ხუ რე ბას და ელექ ტ რო ნულ ბა ზა ში შეყ ვა ნას მი ნი მუმ სა გა და სა ხა დო 
სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რომ ლის 30 წუ თამ დე სჭირ დე ბო და. თვე ზე გა ან გა რი შე ბით ეს მი ნი მუმ 90 
000 სა ა თი და ზო გი ლი სა მუ შაო დრო ა;   თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ-
ში სა შუ ა ლო ხელ ფა სის მაჩ ვე ნე ბე ლი და ახ ლო ე ბით 1045 ლა რი ა, ანუ სა ა თი და ახ ლო ე ბით 26 
ლა რი, მხო ლოდ ამ ერ თი მომ სა ხუ რე ბა ზე დრო ის ეკო ნო მი ით თვი უ რი ეკო ნო მია და ახ ლო ე ბით 
2, 3 მი ლი ო ნი ლა რი ა; 

ასე ვე სარგებელს შო რი საა სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რი რე ბის პრო ცე სის ხა რის ხის ზ რ და; ქა ღალ
დ წარ მო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შეც დო მე ბის შემ ცი რე ბა და ა.შ.

ონ ლა ინ კვლე ვის შე დე გე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა 83% 
მათ სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის მიზ ნე ბის თ ვის იყე ნებს, 61%  მო გე ბის გა და სა ხა დის, ხო ლო 
55% დღგის დეკ ლა რი რე ბის თ ვის.

რეს პონ დენ ტ თა დიდ მა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ ელექ ტ რო ნუ ლი დეკ ლა რა ცია წინ გა დად გ მუ ლი 
უზარ მა ზა რი ნა ბი ჯია სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. კერ ძოდ, 85% თვლის, 
რომ ამ სერ ვის მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვა სერ ვი სის მი წო დე ბა; 54%ს ასე ვე მი აჩ ნი ა, რომ 
სერ ვი სის ხარ ჯე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და. გა მო კითხულ თა 53%ის თა ნახ მად, სერ ვი სის 
ხა რის ხი გა უმ ჯო ბეს და, ხო ლო 78% ფიქ რობს, რომ პრო ცე დუ რე ბის შეს რუ ლე ბის ტემ პი საგ რ
ძ ნობ ლად დაჩ ქარ და.

2  http://geostat.ge/?action=page&p_id=148&lang=geo

3  http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-
report.pdf
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უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რეს პონ დენ ტ თა უმე ტე სო ბა თან ხ მ დე ბა, რომ სერ ვი სე ბის შემ დ გო მი გა
უმ ჯო ბე სე ბაა სა ჭი რო, კერ ძოდ:

•  სერ ვი სის მი წო დე ბის სის წ რა ფე ში გარ კ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბი ა, კერ ძოდ, დეკ ლა რა ცი ის წარ დ-
გე ნის ბო ლო ვა დის მო ახ ლო ე ბას თან ერ თად სის ტე მის მუ შა ო ბა გარ კ ვე ულ წი ლად ნელ დე ბა 
სხვა დროს თან შე და რე ბით;

•  სხვა დას ხ ვა დეკ ლა რა ცი ის ფორ მებს სხვა დას ხ ვა ვა რი ან ტე ბი აქვს, რაც გა ურ კ ვევ ლო ბას იწ-
ვევს. ზოგ მა რეს პონ დენ ტ მა და ი ჩივ ლა, რომ სერ ვი სის გა მო ყე ნე ბის დროს კავ ში რი ხში რად 
წყდე ბა;

•  გა მო კითხულ თა ნა წილს გარ კ ვე უ ლი რე კო მენ და ცი ე ბიც აქვს სის ტე მის გა მარ ტი ვე ბა სა და 
ვებ  გ ვერ დის მომ ხ მა რე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბას თან და კავ ში რე ბით;

•  ზოგს მი აჩ ნი ა, რომ დამ ხ მა რე სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, რო მელ შიც სერ ვი სის გა მო ყე ნე ბაა აღ წე რი-
ლი, გა უმ ჯო ბე სე ბას სა ჭი რო ებს, სხვე ბი კი ონ ლა ინ კონ სულ ტა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბის სურ
ვილს გა მოთ ქ ვა მენ.  

ასე ვე გა მო კითხულ თა ნა წი ლი ამ ბობს, რომ სერ ვი სი ყვე ლა მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბის სა
შუ ა ლე ბას არ იძ ლე ვა.   ზო გი ერ თი მომ სა ხუ რე ბის: მაგ.(დღგს დაბ რუ ნე ბას თან და კავ ში რე ბით 
გა დამ ხ დე ლებს  მა ინც უწევთ მის ვ ლა (ქაღალდებით) სერ ვის ცენ ტ რ ში.

ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რი - შეს ყიდ ვე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა 
www.tenders.procurement.gov.ge

სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 2010 წელს და იწყო. შე იქ-
მ ნა შეს ყიდ ვე ბის ელექ ტ რონ უ ლი სის ტე მა, რო გორც ამ სა რე ფორ მო პრო ცე სის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
კომ პო ნენ ტი. შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, ამ პლატ ფორ მამ ფუნ ქ
ცი ო ნი რე ბა 2010 წლის ოქ ტომ ბერ ში და იწყო და ორ თვე ში სრუ ლად ჩა ა ნაც ვ ლა მი სი არა ე ლექ-
ტ რო ნუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვა. თუმ ცა, ეს სერ ვი სი კვლავ ვი თარ დე ბა და მას და მა ტე ბი თი მა ხა სი ა
თებ ლე ბი ემა ტე ბა.

ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რის შე მო ღე ბის ზო გა დი ამო ცა ნა შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე დუ რე ბის შემ ცი რე ბა 
და ზო გა დად, შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბა იყო, რი თიც კონ კუ რენ ცია გა იზ რ დე ბო და. ამა
ვე დროს, და სა ხულ მიზ ნებს შო რის იყო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის გაზ რ და და დრო ის შემ ცი რე ბა რო გორც 
მყიდ ვე ლის, ასე ვე მიმ წო დებ ლის თ ვის, ქარ თ ვე ლი და უცხო ე ლი მო ნა წი ლე ე ბის თ ვის ინ ფორ მა ცი ის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა ად ვი ლე ბა, აუცი ლე ბე ლი სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ის მი ღე ბის თ ვის სა ჭი
რო დრო ი სა და ხარ ჯის შემ ცი რე ბა. ელექ ტ რო ნუ ლი პორ ტა ლის შე მო ღე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი ბი უ
როკ რა ტი ის შემ ცი რე ბა, სა ტენ დე რო ინ ფორ მა ცი ის ად ვი ლი და იაფი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, ტენ დერ
ში მო ნა წი ლე ო ბის ხარ ჯე ბი სა და დრო ის და ზოგ ვა, რე გი ო ნუ ლი უთა ნას წო რო ბის შემ ცი რე ბა და 
ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის თ ვის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მ ნა იყო. 

პლატ ფორ მა სსიპ ეროვ ნუ ლი სა ჯა რო რე ეს ტ რის სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ყო ფი
ლე ბამ შექ მ ნა, რაც 1 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი დაჯ და. ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის ხარ ჯებს ამ ჟა მად ორი 
სსიპ  ეროვ ნუ ლი სა ჯა რო რე ეს ტ რი და სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბი სა ა გენ ტო ინა წი ლე ბენ.
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•  ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მი სად მი სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სი ვებ - გ ვერ დის ვი ზი ტო რე ბის რა ო დე-
ნო ბით დას ტურ დე ბა - 2013 წელს 2 მი ლი ონ ზე მე ტი შეს ვ ლა და ფიქ სირ და. 

•  2011 წლის ბო ლოს თ ვის ელექ ტ რო ნულ სის ტე მა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი იყო 10 417 მომ ხ მა რე-
ბე ლი, აქე დან 3 052 შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია და 7 365 მიმ წო დე ბე ლი; 

•  2014 ბო ლოს თ ვის სის ტე მა ში რე გის ტ რი რე ბულ მიმ წო დე ბელ თა რა ო დე ნო ბამ 19 911 მიმ წო-
დე ბე ლი შე ად გი ნა, რაც 3-ჯერ მე ტია 2011 წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე; 

•  ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მით ხარ ჯის და ნა ზოგ მა პირ ველ წელს 191 მი ლი ონ ლარს გა და-
ა ჭარ ბა, 2012-ში კი 155 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი და ი ზო გა კონ კუ რენ ცი ის გაზ რ დის გა მო. 
2014 წლის გან მავ ლო ბა ში ერ თი ა ნი ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით და ზო გილ იქ ნა 
241,132,563 ლა რი, რაც ჯა მუ რი სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბის და ახ ლო ე ბით 12%-ს შე ად-
გენს. 

•  ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რის შე მო ღე ბის შემ დეგ, ტენ დე რე ბის რა ო დე ნო ბა 15-ჯერ გა ი ზარ და 
- 2010 წლის 2,375-დან 33,598-მდე 2011 წელს, 2014 წელს 31 303 ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რი 
ჩა ტარ და4. 

ამ დანაზოგის გარ და, შეს ყიდ ვე ბის ელექ ტ რო ნულ მა ტენ დერ მა ტენ დე რის მიმ წო დე ბელს და უ
ზო გა ასე ვე გა ზეთ ში ტენ დე რის გა მოქ ვეყ ნე ბის თ ვის სა ჭი რო დრო და თან ხე ბი, რაც თი თო ე ულ 
გან ცხა დე ბა ზე 70-დან 150 ლა რამ დე მერ ყე ობ და. სა შუ ა ლოდ ეს ტენ დე რის რა ო დე ნო ბა ზე გათ-
ვ ლით წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ კი დევ   3,4 მი ლი ო ნი ლა რის ეკო ნო მი ა ა.   

კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, რეს პონ დენ ტ თა 27% რე გუ ლა რუ ლად იყე ნებს ელექ ტ რო ნუ ლი 
ტენ დე რის სერ ვისს. ამ სერ ვი სის შე მო ღე ბამ დე, გა მო კითხულ თა 63%ს შე სა ბა მის უწყე ბებ ში 
მის ვ ლა 3-ზე მეტ ჯერ უხ დე ბო და, ხო ლო 42% ორ დღე ზე მეტს ხარ ჯავ და მომ სა ხუ რე ბის მი სა-
ღე ბად. სერ ვი სის ამოქ მე დე ბის შემ დეგ, რეს პონ დენ ტ თა 80%-ს სა ათ ზე ნაკ ლე ბი დრო სჭირ დე-
ბა სერ ვი სის მი სა ღე ბად. გა მო კითხულ თა აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ ელექ ტ რო
ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბის შე მო ღე ბით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი აფ და და გა მარ ტივ და ამ სერ ვი სის მი ღე ბა. 
რეს პონ დენ ტ თა 35%ის თა ნახ მად, პრო ცე დუ რებს გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი დრო მი აქვს, ხო ლო 
25% ამ ბობს, რომ სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სერ ვი სი უფ რო გამ ჭ ვირ ვა ლე გახ და.  

სის ტე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი შე ნიშ ვ ნე ბი ტექ ნი კურ დე ტა ლებს უკავ შირ დე ბა, მა
გა ლი თად:  სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი ტენ დე რის დროს ეტა პობ რი ვი გა და რიცხ ვა 
არ აისა ხე ბა შეს ყიდ ვე ბის სა იტ ზე ავ ტო მა ტუ რად; გა მარ ტი ვე ბულ შეს ყიდ ვა ზე სა ი ტი არ აჯა
მებს  შეს ყი დულ მომ სა ხუ რე ბებ ზე გა წე ულ თან ხებს ავ ტო მა ტუ რად;  და ა.შ.

ამას გარ და, ძი რი თა დი შე ნიშ ვ ნე ბი უკავ შირ დე ბო და შეს ყიდ ვე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბას, და არა 
ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სის მა ხა სი ა თებ ლებს; მა გა ლი თად შემ ს ყიდ ვე ლე ბის თ ვის გან სა კუთ რე
ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პრობ ლე მა, რომ ფას ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ტენ დე რე ბი ხში რად ვერ უზ
რუნ ველ ყოფს მა ღა ლი ხა რის ხის მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბას, რად გან ქვე ყა ნა ში ხა რის ხის სტან

4  ეროვნული შესყიდვებისს სააგენტოს 2011, 2012, 2013 წლების ანგარიშები. http://procurement.gov.ge/index.
php?lang_id=GEO&sec_id=35
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დარ ტე ბი არ არის გან საზღ ვ რუ ლი გა სა გე ბად; მიმ წო დე ბელ თა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი კვლავ 
პრობ ლე მად თვლის პრო ცე სის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას, კერ ძოდ მო ითხოვს უფ რო და სა ბუ თე ბულ პა
სუ ხებს ტენ დე რის შე დე გებ თან და კავ ში რე ბით.  

ელექ ტ რო ნუ ლი აუქ ცი ო ნი  www.eauction.ge 

შე მუ შა ვე ბის ფა ზა ჯერ კი დევ 2009 წელს და იწყო, ხო ლო სერ ვი სი ოფი ცი ა ლუ რად 2010 წელს ამოქ-
მედ და. თავ და პირ ვე ლი ამო ცა ნა ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ ჩა მორ თ
მე უ ლი ქო ნე ბის აუქ ცი ო ნის წე სით გა ყიდ ვის გა მარ ტი ვე ბა იყო. მი ზა ნი აუქ ცი ონ ზე ვაჭ რო ბის მოქ
ნი ლი, გამ ჭ ვირ ვა ლე, ეფექ ტი ა ნი და უსაფ რ თხო სის ტე მის უზ რუნ ველ ყო ფა იყო. ახალ მა სის ტე მამ 
ბი უ როკ რა ტია შე ამ ცი რა. სა ჯა რო აუქ ცი ო ნის არა ე ლექ ტ რო ნულ ვერ სი ას რი გი ბი უ როკ რა ტი უ ლი 
ბა რი ე რე ბი ახ ლ და. აუქ ცი ო ნე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ად გი ლობ რივ გა ზე თებ ში იბეჭ დე ბო და, მო
ნა წი ლე ო ბით და ინ ტე რე სე ბულ ინ დი ვი დებს დო კუ მენ ტა ცი ის შეგ რო ვე ბა და ქო ნე ბის მე პატ რო ნი
სად მი წე რი ლო ბი თი ფორ მით მი მარ თ ვა, წი ნას წარ და რე გის ტ რი რე ბა, სა ფა სუ რის გა დახ და და მი სი 
სა ა გენ ტო სათ ვის წარ დ გე ნა უხ დე ბო დათ. სა ვალ დე ბუ ლო იყო აუქ ცი ონ ზე პი რა დად დას წ რე ბა და 
თუ ინ დი ვი დი ვერ გა ი მარ ჯ ვებ და, მას გა დახ დი ლი თან ხა წე რი ლო ბი თი მოთხოვ ნის წარ დ გე ნი დან 
10 დღის გან მავ ლო ბა ში უბ რუნ დე ბო და (საბანკო გა და რიცხ ვის გზით). 

ელექ ტ რო ნულ მა სერ ვის მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ზარ და სა აღ ს რუ ლე ბო და სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის 
ყიდ ვა გა ყიდ ვა ში ჩარ თუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რიცხ ვი  მხო ლოდ ორი წლის სტა ტის ტი კა შემ
დეგ სუ რათს გვაძ ლევს: 2010 წლის 31 მარტს ინ ტერ ნეტ აუქ ცი ო ნი პირ ვე ლად გა მოჩ ნ და სა ქარ-
თ ვე ლო ში. თუ 2010 წელს სა იტს დღე ში სა შუ ა ლოდ 500 მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავ და, უკ ვე 2012 წელს 
ამ რიცხ ვ მა დღე ში 8000-ს გა და ა ჭარ ბა. 2012 წელს Eauction.ge-ზე და რე გის ტ რი რე ბუ ლი იყო 21 
700-ზე მე ტი მომ ხ მა რე ბე ლი.

2 წლის გან მავ ლო ბა ში სა იტ ზე 41 000 მდე აუქ ცი ო ნი გა მოცხად და, პორ ტა ლის წლი ურ მა ბრუნ-
ვამ 2012 წელს - 57 472 251 ლა რი შე ად გი ნა5. 

ელექ ტ რო ნუ ლი აუქ ცი ო ნის მუ შა ო ბა ში პი რის პირ ინ ტერ ვი უ ე ბის დროს მომ ხ მა რებ ლებ მა შემ
დეგ ეტა პე ბი გა მოყ ვეს: 

პირ ვე ლი ეტა პი  სა აღ ს რუ ლე ბო ქო ნე ბა გან თავ ს და სა იტ ზე; თუმ ცა აუქ ცი ო ნი ტარ დე ბო და 
ად გილ ზე; ამან გა ზარ და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა, რად გან მა ნამ დე ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა გა სა ყი დი 
ქო ნე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ ძა ლი ან რთუ ლი იყო; 

მე ო რე ეტა პი  შე საძ ლე ბე ლი გახ და აუქ ცი ონ ში ელექ ტ რო ნუ ლი წე სით მო ნა წი ლე ო ბა; ამ ეტაპ
ზე და ი ზო გა დრო. თუ მა გა ლი თად აუქ ცი ო ნის ად გილ ზე მცხოვ რე ბის თ ვის აუქ ცი ონ ში მო ნა
წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად სა ჭი რო იყო მი ნი მუმ 8 სა ა თი  გზა, რე გის ტ რა ცი ა, ავან სის გა დახ და, 
აუქ ცი ონ ში მო ნა წი ლე ო ბა, თან ხის გა დახ და; (ორჯერადი ვი ზი ტი ად გილ ზე), ასე ვე მგზავ რო ბის 
თან ხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი; თბი ლის ში მაცხოვ რებ ლის თ ვის ეს დრო უკ ვე მი ნი მუმ 
ერ თი დღე გახ ლ დათ, ასე ვე მგზავ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბი; 

5  http://old.bpi.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=3147:wwweauctionge-2-&cat
id=49:2011-11-06-16-56-03
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ამ ჯე რად აუქ ცი ონ ში მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის სა ჭი რო გახ და მხო ლოდ აუქ ცი ო ნის პე რი ო დი 
(აუქციონის დაწყე ბი დან  დასრულებამდე ონ ლა ინ ყოფ ნა); მგზავ რო ბის ხარ ჯი კი სრუ
ლად და ი ზო გა; თუმ ცა ამ ეტაპ ზე პრობ ლე მას ქმნი და ის, რომ მსხვი ლი ქო ნე ბის სა ყიდ ლად 
(მაგალითად ბი ნა, მან ქა ნა) ავან სად და თან ხის გა დახ და ბან კ ში მის ვ ლის გზით ხორ ცი ელ
დე ბო და; 

მი უ ხე და ვად ამი სა, ინ ტერ ვი უმ გა მო ავ ლი ნა, რომ ელექ ტ რო ნუ ლი აუქ ცი ო ნი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
იყო ფსი ქო ლო გი უ რი კომ პ ლექ სის მო სახ ს ნე ლად  მა გა ლი თად რეს პონ დენ ტი აცხა დებს, რომ 
რომ არა სა შუ ა ლე ბა დის ტან ცი უ რად მი ე ღო მო ნა წი ლე ო ბა აღ ს რუ ლე ბა ში მყო ფი ქო ნე ბა ზე გა
მოცხა დე ბულ აუქ ცი ონ ში, იგი ამას ად გილ ზე მის ვ ლით არ გა ა კე თებ და. 

მე სა მე ეტა პი  რო გორც ავან სის გა დახ და, ასე ვე მთლი ა ნი თან ხის და ფარ ვა და ასე ვე ავან სის 
დაბ რუ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ და ელექ ტ რო ნუ ლად; ამას თან, მე ო რე ეტაპ ზე ავან სის და საბ რუ
ნებ ლად, წა გე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა ჭი რო იყო გან ცხა დე ბის და წე რა, რაც ამ ეტაპ ზე უკ ვე ავ ტო
მა ტუ რად ხორ ცი ელ დე ბა;  შე სა ბა მი სად, აუქ ცი ონ ში მო ნა წი ლე ო ბა ში და ხარ ჯუ ლი დრო შე მო ი
ფარ გ ლე ბა აუქ ცი ონ ზე რე გის ტ რა ცი ის, აუქ ცი ო ნის პე რი ო დი პლუს მაქ სი მუმ 10 წუ თით; 

ონ ლა ინ კონ სულ ტა ცია - ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, ასე ვე, რომ 10-დან 18 სა ა თამ დე ონ ლა-
ინ  კონ სულ ტა ცია მუ შა ობს; 

კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, რეს პონ დენ ტ თა 18% ელექ ტ რო ნუ ლი აუქ ცი ო ნის სერ ვისს, სა
შუ ა ლოდ, წე ლი წად ში ერ თ ზე მეტ ჯერ იყე ნებს. ამ სერ ვი სის შე მო ღე ბამ დე, გა მო კითხულ თა 
უმე ტე სო ბას შე სა ბა მის და წე სე ბუ ლე ბა ში ერ თ ზე მეტ ჯერ მის ვ ლა უხ დე ბო და და სერ ვი სის მი
სა ღე ბად ერთ დღე ზე მე ტი სჭირ დე ბო და. ამ ჟა მად, რეს პონ დენ ტ თა 65% იმა ვე მიზ ნით ერთ 
სა ათ ზე ნაკ ლებს ხარ ჯავს. რეს პონ დენ ტ თა აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ ელექ
ტ რო ნუ ლი აუქ ცი ო ნის შე მო ღე ბამ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ა ი ა ფა და გა ა მარ ტი ვა ამ სერ ვი სის მი ღე
ბა. გა მო კითხულ თა 40%-ის თა ნახ მად, პრო ცე დუ რას გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი დრო მი აქვს, ხო ლო 
28% ამ ბობს, რომ პრო ცე სი უფ რო გამ ჭ ვირ ვა ლე გახ და. 

მი უ ხე და ვად ამ რე ფორ მი სად მი ზო გა დი და დე ბი თი გან წყო ბი სა, გა მო კითხულ თა აბ სო ლუ ტურ 
უმ რავ ლე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ სერ ვისს შემ დ გო მი გა უმ ჯო ბე სე ბა სჭირ დე ბა. გა მო კითხულ თა 
გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი თვლის, რომ სა ჭი როა სერ ვი სის პო პუ ლა რი ზა ცია სხვა ქვეყ ნე ბის მსგავ სი 
გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მეშ ვე ო ბით ისე, რომ მეტ ხალხს ჰქონ დეს ინ ფორ მა ცია ელექ ტ-
რო ნუ ლი აუქ ცი ო ნის და მი სი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე სა ხებ. მოძ რა ვი ქო ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა არ 
არის ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ან აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს 
საწყობ ში და შემ ს ყიდ ველს უწევს ად გილ ზე მის ვ ლა ქო ნე ბის პირ ველ მფლო ბელ თან; სა იტ ზე 
ხში რად არას რუ ლა დაა ასა ხუ ლი გა სა ყი დი სა ქონ ლის ტექ ნი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი; შე იძ ლე ბა 
გა უმ ჯო ბეს დეს მა გა ლი თად, მი წო დე ბის სერ ვი სით  თუნ დაც ფა სი ა ნით; მომ ხ მა რებ ლე ბი ასე ვე 
ფიქ რო ბენ, რომ ინ ფორ მა ცია ლო ტე ბის შე სა ხებ არას რულ ყო ფი ლია და გა უმ ჯო ბე სე ბას სა ჭი
რო ებს.
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ელექ ტ რო ნუ ლი ნო ტა რი უ სი  www.notary.ge 

ამ სერ ვი სის შე მუ შა ვე ბა 2009 წელს და იწყო და ის 2010 წელს ამოქ მედ და.  სერ ვი სი ით ვა ლის-
წი ნებს შემ დე გი სა ნო ტა რო სერ ვი სე ბის ონ ლა ინ უზ რუნ ველ ყო ფას (სკაიპის მეშ ვე ო ბით): მინ
დო ბი ლო ბა, თან ხ მო ბის შე სა ხებ გა ნაცხა დი, სხვა დას ხ ვა ტი პის კონ ტ რაქ ტე ბი/ ხელ შეკ რუ ლე
ბე ბი. სერ ვი სი სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ით შე მო ი ფარ გ ლე ბა. ამ სერ ვი სის მი ზა ნი სა ნო ტა რო 
სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის გა მარ ტი ვე ბა იყო. შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ძი რი თა დად მო ნა წი ლე ობ დ
ნენ სა ქარ თ ვე ლოს ნო ტა რი უს თა პა ლა ტა, ნო ტა რი უ სე ბი და სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის
ტ რო. სა მიზ ნე ჯგუ ფებს სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი წარ მო ად გენ დ ნენ (რადგან მხო ლოდ მო
ქა ლა ქე ებს და მუდ მი ვი ბი ნად რო ბის უფ ლე ბის მფლო ბე ლებს აქვთ ამ სერ ვი სით სარ გებ ლო ბის 
უფ ლე ბა), გან სა კუთ რე ბით ის მო ქა ლა ქე ე ბი, რომ ლე ბიც საზღ ვარ გა რეთ ცხოვ რო ბენ, რად გან 
მათ სა კონ სუ ლო ე ბის თ ვის მი მარ თ ვა ან სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოს ვ ლა აღარ უხ დე ბათ. 

ტექ ნო ლო გი უ რი უზ რუნ ველ ყო ფის თვალ საზ რი სით, ყვე ლა სა ნო ტა რო ბი უ რო სა ჭი რო სა ინ
ფორ მა ცი ო ტექ ნო ლო გი უ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რით აღი ჭურ ვა (კომპიუტერები, ვი დე ო, აუდი ო
აღ ჭურ ვი ლო ბა). თი თო ე ულ კომ პი უ ტერ ში სკა ი პის პროგ რა მას თან ერ თად სპე ცი ა ლუ რი კომ პი
უ ტე რუ ლი პროგ რა მა და მონ ტაჟ და ვი დე ო ზა რე ბის ჩა სა წე რად.

2010 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მომ ხ მა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და 2014 
წლის ექვს თვე ში სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე, ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით, 24 204 სა ნო ტა რო 
აქ ტი და მოწ მ და. 2010 წელს ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით 6 390 სა ნო ტა რო აქ ტი და მოწ მ და, 2011 
წელს - 25 633, 2012 წელს - 32 674, 2013 წელს - 39 401 სა ნო ტა რო აქ ტი. რაც ნიშ ნავს, რომ 
2010 წლი დან 2014 წლამ დე პე რი ოდ ში ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სით და მოწ მე ბუ ლი სა ნო ტა რო აქ-
ტე ბის რა ო დე ნო ბა 4ჯერ გა ი ზარ და6. 

ამ სერ ვის მა პირ ველ რიგ ში და ზო გა მომ ხ მა რებ ლის ხარ ჯე ბი; კვლე ვის პე რი ოდ ში ვერ მო ვი
პო ვეთ სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი სა ნო ტა რო აქ ტე ბის დამ მოწ მე ბელ თა ად გილ მ დე ბა რე ო ბის 
შე სა ხებ (კერძოდ რო მელ ქვე ყა ნა ში იმ ყო ფე ბოდ ნენ ისი ნი); თუ გა ვით ვა ლი სი ნებთ, რომ სა ქარ
თ ვე ლოს დი ას პო რის ყვე ლა ზე დი დი ნა წი ლი რუ სეთ სა და ევ რო პის ქვეყ ნებ შია (იხილეთ ფი ნან
სუ რი გზავ ნი ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი) პი რო ბი თად ერთ სა ნო ტა რო აქ ტ ზე და ზო გილ თან ხას მხო
ლოდ ევ რო პი დან მგზავ რო ბის სა შუ ა ლო ღი რე ბუ ლე ბა ზე დავ თ ვ ლით (300-დან 350 ევ რო, ანუ 
დახ ლო ე ბით 790 ლა რამ დე - ორი გზა), მომ ხ მა რებ ლის მი ერ ამ სერ ვი სით და ზო გი ლი თან ხა 
უხე ში და პი რო ბი თი და ან გა რი შე ბით 30 მი ლი ონ ლარს აღე მა ტე ბა.

კვლე ვის შე დე გებ მა აჩ ვე ნა, რომ გა მო კითხულ რეს პონ დენ ტ თა მხო ლოდ მე ოთხე დი სარ გებ
ლობ და ელექ ტ რო ნუ ლი ნო ტა რი უ სის სერ ვი სით. ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სის შე მო ღე ბამ დე, მომ
ხ მა რე ბელ თა 33%ს სა ათ ზე მე ტი სჭირ დე ბო და სერ ვი სის მი სა ღე ბად, ხო ლო მი სი შე მო ღე ბის 
შემ დეგ, 45%ს ამის თ ვის ნა ხე ვარ სა ათ ზე ნაკ ლე ბი სჭირ დე ბა. გა მო კითხულ თა ერ თი მე ხუ თე
დი თვლის, რომ ელექ ტ რო ნუ ლი ნო ტა რი უ სის ამოქ მე დე ბამ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვა ამ 
სერ ვი სის მი ღე ბა, ხო ლო შე და რე ბით მცი რე ნა წილს (15%) მი აჩ ნი ა, რომ სერ ვი სი გა ი აფ და.  ამ 
რე ფორ მის მი მართ ზო გა დი და დე ბი თი გან წყო ბის მი უ ხე და ვად, გა მო კითხულ თა აბ სო ლუ ტუ რი 
უმ რავ ლე სო ბა თვლის, რომ სერ ვი სი შემ დ გომ გა უმ ჯო ბე სე ბას სა ჭი რო ებს.

6 http://www.notary.ge/geo-1-mtavari
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რა ო დე ნობ რი ვად ამ სერ ვი სით მო სარ გებ ლე თა მაჩ ვე ნე ბე ლი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა მო უ ვარ დე ბა 
სხვა სერ ვი სე ბით (მაგალითად  www.rs.ge; www.eauction.ge); შე სა ბა მი სი სუ რა თი აჩ ვე ნა ჩა
ტა რე ბულ მა გა მო კითხ ვა მაც, სერ ვი სის პირ და პი რი ფი ნან სუ რი ეფექ ტიც კი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა; 
არა პირ და პირ ეფექ ტებს შო რი საა ის გა რი გე ბე ბის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი, რო მელ თა გან ხორ
ცი ე ლე ბაც ამ სერ ვი სის მეშ ვე ო ბით სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ მა დის ტან ცი უ რად შეძ ლეს.    

ინ ფორ მა ცია სა მე წარ მეო და არა სა მე წარ მეო იური დი უ ლი 
სა წარ მო ე ბის შე სა ხებ

ეს სერ ვი სი მო ნა ცემ თა გაც ვ ლის სა ა გენ ტოს ფარ გ ლებ ში 2014 წლის მარტს შე მუ შავ და. სერ ვი სი 
ით ვა ლის წი ნებს იური დი უ ლი სა წარ მო ე ბის შე სა ხებ დე ტა ლუ რი, არა კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა
ცი ის მი წო დე ბას ნე ბის მი ე რი მომ ხ მა რებ ლის მოთხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე. მოთხოვ ნა უნ და მო ი ცავ
დეს კონ კ რე ტუ ლი სა წარ მოს სა ი დენ ტი ფი კა ციო კოდს ან პი რად სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მერს. სა პა
სუ ხო ინ ფორ მა ცია მო ი ცავს სა წარ მოს სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მერს, სა ხელ მ წი ფო რე გის ტ რა ცი ის 
ნო მერს, სუ ბი ექ ტის სა ხელს, იური დი ულ და ფაქ ტობ რივ მი სა მარ თებს და სხვა მო ნა ცე მებს.

სერ ვი სი სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნი ზა ცი ი სა და კომ პა ნი ის მოთხოვ ნებ ზე სა პა სუ ხოდ შე
იქ მ ნა, რომ ლებ საც სურ დათ ინ ფორ მა ცი ის დრო უ ლად მი ღე ბა სა მე წარ მეო და არა სა მე წარ მეო 
იური დი უ ლი სუ ბი ექ ტე ბის შე სა ხებ. ამ მო მენ ტის თ ვის ამ სერ ვი სის გა მო ყე ნე ბა ზე მხო ლოდ 6 
კონ ტ რაქ ტია გა ფორ მე ბუ ლი (მთლიანობაში, მო ნა ცემ თა გაც ვ ლის სა ა გენ ტოს სერ ვი სებ ზე 50-
მდე კონ ტ რაქ ტია გა ფორ მე ბუ ლი). 

საწყი სი ინ ვეს ტი ცი ა, რო მე ლიც მო ნა ცემ თა გაც ვ ლის სა ა გენ ტომ გა ნა ხორ ცი ე ლა, 4 მი ლი ონ 
ლარს შე ად გენ და. სერ ვი სის მფლო ბე ლე ბი ამ სერ ვი სის, მი ნი მუმ, რე გი ო ნულ დო ნე ზე ექ ს პორტს 
სავ სე ბით შე საძ ლებ ლად მი იჩ ნე ვენ, თუ იქ ნა  პო ლი ტი კუ რი ნე ბა და გარ კ ვე უ ლი შე თან ხ მე ბა და
ინ ტე რე სე ბულ პო ტენ ცი ურ მხა რე ებს შო რის. ამ სერ ვი სის მთა ვა რი ბე ნე ფი ცი ა რე ბი ფი ნან სუ რი 
ინ ს ტი ტუ ტე ბი არი ან, მაგ რამ ჩვე ნი მცდე ლო ბის მი უ ხე და ვად, მათ ჩვენ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა 
სერ ვის თან და კავ ში რე ბით ინ ფორ მა ცი ის მო წო დე ბა ზე არ ისურ ვეს. ამი ტომ, ვერ შევ ძ ელ ით ამ 
სერ ვი სის სრუ ლად გა ა ნა ლი ზე ბა.   

რე კო მენ და ცი ე ბი

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის სიმ წი რის გა მო შე უძ ლე ბე ლი იყო სერ ვი სე ბის ზე გავ ლე ნის სრულ ფა
სო ვა ნი შე ფა სე ბის ჩა ტა რე ბა. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ უპირ ვე ლე სი რე კო მენ და ცია იმ ტი პის მო ნა ცე მებს 
ეხე ბა, რომ ლე ბიც სერ ვი სის მფლო ბე ლებ მა უნ და შე აგ რო ვონ, რა თა სერ ვი სის მი წო დე ბის პრო
დუქ ტი უ ლო ბა და ეფექ ტი ა ნო ბა შე ა ფა სონ. ამ მიზ ნით შე საგ რო ვე ბე ლი მო ნა ცე მე ბის სა ხე ო ბე ბი ა:

  სერ ვი სის შე მუ შა ვე ბის საწყი სი ღი რე ბუ ლე ბა;
 სერ ვი სის გან ხორ ცი ე ლე ბის ყო ველ თ ვი უ რი სა ექ ს პ ლუ ა ტა ციო და ნა ხარ ჯე ბი;
  მო ნა ცე მე ბის ელექ ტ რო ნუ ლად და მუ შა ვე ბა ზე და ხარ ჯუ ლი დრო ის შე და რე ბა არა ე ლექ ტ რო

ნულ და მუ შა ვე ბა ზე და ხარ ჯულ დროს თან;
 მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბი სას შეც დო მე ბის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა;
 სერ ვი სის გა მო ყე ნე ბის სიხ ში რე. 
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 გარ და ამი სა, სერ ვი სის პრო ვა ი დე რებ მა უნ და შე მო ი ღონ ნე ბა ყოფ ლო ბი თი მოკ ლე კითხ ვა რე
ბი, რომ ლებ საც მომ ხ მა რებ ლე ბი სერ ვი სის მი ღე ბის შემ დეგ შე ავ სე ბენ. კითხ ვარ ში კითხ ვე ბი 
უნ და ეხე ბო დეს მომ ხ მა რე ბელ თა გა მოც დი ლე ბას რო გორც ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სის შე მო ღე
ბამ დე, ასე ვე მის შემ დეგ; კითხ ვა რი უნ და მო ი ცავ დეს თხოვ ნას, გა მოთ ქ ვან მო საზ რე ბე ბი სერ
ვი სის გა უმ ჯო ბე სე ბის შე სა ხებ; ასე ვე კითხ ვებს მომ ხა რებ ლის ხარ ჯე ბის და სარ გებ ლის შე
სა ხებ, რომ ლე ბიც გა ი ღეს / მი ი ღეს ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სის შე მო ღე ბის შემ დეგ. კითხ ვა რე ბის 
აგ რე გი რე ბუ ლი შე დე გე ბი ხელ მი საწ ვ დო მი უნ და იყოს შე სა ბა მი სი ვებ გ ვერ დის მეშ ვე ო ბით და 
მოთხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე.

რე კო მენ და ცი ე ბი სერ ვი სე ბის მი ხედ ვით:

1. ელექ ტ რო ნუ ლი დეკ ლა რა ცია  www.rs.ge  

ა. ელექ ტ რო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე მო ღე ბის ხარ ჯე ბის და სარ გებ ლის რა ო დე ნობ რი ვად გა მო
ხატ ვა კითხ ვა რე ბის მეშ ვე ო ბით (მომხმარებლის მხა რე) და ში და აუდი ტის გზით (მიმწოდებლის 
მხა რე).

ბ. მომ ხ მა რე ბელ თან უწყ ვე ტი და სწრა ფი კავ ში რის უზ რუნ ველ ყო ფა (მინიმუმ, მიმ წო დებ ლის 
მხრი დან).

გ. უნ და მოხ დეს სხვა დას ხ ვა გა და სა ხა დის ეელ ქ ტ რო ნუ ლი დეკ ლა რა ცი ის ფორ მე ბის შეძ ლე ბის
დაგ ვა რად სტან დარ ტი ზე ბა ისე, რომ მი ნი მუ მამ დე შემ ცირ დეს მათ შე სავ სე ბად სა ჭი რო დრო 
და ადა მი ანს, რო მელ მაც ერ თი ფორ მა შე ავ სო, არ შე ექ მ ნას პრობ ლე მა მე ო რე ფორ მის შევ სე
ბი სას.  

დ. ყვე ლა ტი პის დეკ ლა რა ცია უნ და ივ სე ბო დეს ვებ გ ვერ დის იმა ვე ვერ სი ა ში.

ე. ვებ გ ვერ დი უნ და მო ი ცავ დეს ად ვი ლად ხელ მი საწ ვ დომ და რე გუ ლა რუ ლად გა ნახ ლე ბად სა ხელ
მ ძღ ვა ნე ლოს. სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ლინ კი მკა ფი ოდ უნ და ჩან დეს მომ ხ მა რებ ლის გვერ დ ზე. სა ხელ
მ ძღ ვა ნე ლო, სულ ცო ტა, ორე ნო ვა ნი უნ და იყოს, მაგ რამ რუ სე თის/ რუ სუ ლე ნო ვა ნი ფი ზი კუ რი და 
იური დი უ ლი პი რე ბის რიცხ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე საძ ლე ბე ლია რუ სუ ლი ვერ სი ის და მა ტე ბაც.

ვ. ვებ გ ვერ დი უნ და იძ ლე ო დეს ონ ლა ინ კონ სულ ტა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბას.

ზ. ვებ გ ვერ დი/ე ლექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სი რე გუ ლა რუ ლად უნ და გა ნახ ლ დეს და მომ ხ მა რებ ლის
თ ვის ად ვი ლად გამოსაყენებელი უნ და იყოს.

2. ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რი https://tenders.procurement.gov.ge/

ა. ერ თი ა ნი მოთხოვ ნე ბის შე მუ შა ვე ბა იმ ბიზ ნე სის თ ვის საქ მის გა სა ად ვი ლებ ლად, რო მელ საც 
ხე ლი სუფ ლე ბას თან რე გუ ლა რუ ლი ურ თი ერ თო ბა სურს.

ბ. შე სა ბა მის გა მოც დი ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის გამ კაც რე ბა, რა თა ახალ ბე და 
ფირ მებ მა ან და სპე ცი ფი კუ რი ტენ დე რის თ ვის სა გან გე ბოდ რე გის ტ რი რე ბულ მა ფირ მებ მა და
უმ სა ხუ რე ბე ლი უპი რა ტე სო ბა არ მო ი პო ვონ.
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გ. შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე სის თ ვის მი ნი მა ლუ რი ვა დის და წე სე ბა, რა თა გა მო ი რიცხოს ინ სა ი დე რი 
ფირ მე ბის მი ერ ტენ დე რის მო გე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

დ. პრო ცე სის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის გაზ რ და (მეტი ინ ფორ მა ცია წი ნა და დე ბე ბის შე თა ვა ზე ბე ბის 
პრო ცე სის, გან სა კუთ რე ბით შე თა ვა ზე ბის წა გე ბის მი ზე ზე ბის შე სა ხებ).

3. ელექ ტ რო ნუ ლი აუქ ცი ო ნი www.eauction.ge

ა. სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი აქ ცი ო ნე ბის შე სა ხებ ამ სერ ვი სის აქ ტი უ რი 
პო პუ ლა რი ზა ცი ის გზით.

ბ. ლო ტე ბის სტან დარ ტი ზე ბუ ლი აღ წე რის უზ რუნ ველ ყო ფა და შეძ ლე ბის დაგ ვა რად მე ტი ინ
ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა პო ტენ ცი უ რი მყიდ ვე ლე ბის თ ვის, რა თა ინ ფორ მა ცი ის ასი მეტ რი უ ლო ბა 
თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი.

4. ელექ ტ რო ნუ ლი ნო ტა რი უ სი www.notary.ge

ა. ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ შიც ამ სერ ვი სის მომ ხ მა რებ ლე ბი ცხოვ რო ბენ, უნ და აღი რიცხოს ზო გა დი 
სტა ტის ტი კუ რი მიზ ნე ბის თ ვის.

ბ. ელექ ტ რო ნუ ლი ნო ტა რი უ სის სერ ვი სის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სპე ცი ფი კის გა მო, სერ ვი სის მიმ წო
დებ ლე ბი (ნოტარიუსები) მომ ხ მა რე ბელ თა კითხ ვა რებს ვერ გა მო ი ყე ნე ბენ, ვი ნა ი დან კითხ ვა
რის შევ სე ბა უფ რო მეტ დროს წა ი ღებს, ვიდ რე სერ ვი სის მი წო დე ბა. ამის ნაც ვ ლად, ნო ტა რი უ
სებს სკა ი პით სა უბ რი სას კითხ ვა რის ლინ კი შე უძ ლი ათ მი ა წო დონ მომ ხ მა რე ბელს, და ნარ ჩე ნი 
კი ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბის მსგავ სად უც ვ ლე ლი იქ ნე ბა. 


