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ელექტრონთბილისი,
ული სერვის2015
ების ეფექტურობის და ეფექტიანობის შეფასება საქართველოში

შესავალი
წინამდებარე ანგარიშის მიზანია საქართველოში დანერგილი ელექტრონული ხუთი სერვი
სის ეფექტურობის და ეფექტიანობის შეფასება. კერძოდ, ელექტრონული დეკლარაცია (www.
rs.ge ), ელექტრონული შესყიდვები (www.procurement.gov.ge ), აუქციონი (www.eauction.ge) ,
ნოტარიუსი (www.notary.ge), და ინფორმაცია სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პი
რების შესახებ. ანგარიში მოიცავს არსებული სერვისების გაუმჯობესების რეკომენდაციებს,
რომლებიც ჩატარებული შეფასების საფუძველზე შემუშავდა. იგი, ასევე, წარმოადგენს კარგ
გაკვეთილს ამ მიმართულებით მომავალი ინიციატივების განხორციელებისთვის. გარდა ამი
სა, ანგარიში სახელმძღვანელო მითითებად გამოადგება როგორც საჯარო სექტორს, ასევე
არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ექსპერტებს იმ მეთოდებისთვის, რომლებითაც მომხ
მარებელზე ორიენტირებული ელექტრონული სერვისების შემუშავება და მომხმარებლებისა
და მთავრობის პროდუქტიულობაზე მათი ზეგავლენის შეფასება უნდა მოხდეს. წინამდებარე
ანგარიში საქართველოში ელექტრონული სერვისების ეფექტის შეფასების პირველი მცდელო
ბაა და კარგ ათვლის წერტილს წარმოადგენს მომდევნო უფრო ღრმა შესწავლისა და ანალი
ზისთვის.
შეფასების ჩასატარებლად 13 ინდიკატორი განისაზღვრა. ელექტრონული სერვისების
ეფექტიანობის შეფასების მთავარი ინდიკატორი ელექტრონული სერვისების მოხმარებით და
ზოგილი დრო და ხარჯი იყო, წარსულში არსებულ არაელექტრონულ ალტერნატივებთან შე
დარებით. სერვისის ეფექტიანობის შესაფასებლად გაიზომა სახელმწიფო სერვისის ხარისხის
გაუმჯობესება 4 ინდიკატორის მიხედვით: სახელმწიფო სერვისის ხელმისაწვდომობა, გამოყე
ნების სიმარტივე, გამჭვირვალობა და კორუფციის შემთხვევების შემცირება. მომხმარებლის
სარგებელი ორ კატეგორიად გაიყო: მოქალაქეები და ბიზნესები. სერვისის მიმწოდებლების
სარგებელი შემდეგი კრიტერიუმებით შეფასდა: სერვისის მიწოდების ხარჯის შემცირება, გა
უმჯობესებული ადმინისტრირება, საჯარო მოხელეთა ადმინისტრაციული ტვირთის შემსუბუ
ქება, კორუფციის შემცირება და შეცდომების შემცირება.
სამიზნე ჯგუფი
სარგებელი
მომხარებლე
ბისთვის

ბიზნესი

ეფექტიანობა

ეფექტურობა

სახელმწიფო სერვისების მი
ღება ნაკლებ ფასად;

გაზრდილი პროდუქტიულობა=დაზოგი
ლი დრო, ინფორმაციის მიღება სწრაფად
და მარტივად;

დაზოგილი დრო
გაუმჯობესებული მომსახუ
რება

ინოვაცია, ახალი პროდუქტი და მომსა
ხურება;
გაუმჯობესებული ურთიერთობა სახელმ
წიფო სტრუქტურებთან.

სარგებელი
მომწოდებლე
ბისთვის
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მთავრობა/
უწყება

დაზოგილი სახსრები;

თანამშრომელთა მოტივაცია;

შემცირებული ადმინისტრა
ციული წნეხი საჯარო მოხე
ლეებისთვის;

ახალი მომხმარებლები;
დაზოგილი დრო;

შემცირებული კორუფცია;

ინოვაცია, სამუშაო პროცედურების გა
მარტივება;

შემცირებული შეცდომების
რაოდენობა

ინფორმირებული პოლიტიკის გატარება.

ელექტრონული სერვისების ეფექტურობის და ეფექტიანობის შეფასება საქართველოში

ბიზნესის, მოქალაქეებისა და მომწოდებლების სარგებლის შესაფასებლად საჭირო მონაცე
მები კვლევის სხვადასხვა მეთოდის საშუალებით შეგროვდა. მონაცემთა შეგროვების პირვე
ლად მეთოდად გამოყენებული იქნა ელექტრონული გამოკითხვა (141 რესპონდენტი, რომლე
ბიც წარმოადგენდნენ მცირე, საშუალო და მსხვილ ბიზნესებს), პირისპირი ინტერვიუები და
დაკვირვების მეთოდი. მონაცემთა შეგროვების მეორად მეთოდს სერვისის მიმწოდებლების,
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მთელი რიგი კვლევების ანალიზი წარ
მოადგენდა.

მთავარი მიგნებები
• 2009 წლიდან, საქართვ ელოს მთავრობამ ელექტრონული მმართველობის დანერგვა ერთერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად გამოაცხადა. დღემდე პროექტების ფართო სპექტრი
განხორციელდა, ზოგი მათგანი კი დღესაც გრძელდება. 2010 წლის შემდეგ საქართველო 44
ადგილით დაწინაურდა და გაერთიან ებული ერების ორგანიზაციის 2014 წლის ელექტრონუ
ლი მმართველობის კვლევის მიხედვით, ელექტრონული მმართველობის განვითარების ინ
დექსში 56-ე ადგილი დაიკავა 193 ქვეყანას შორის. 2012 წლის ანალოგიურ კვლევასთან შე
დარებით, საქართველომ 16 პუნქტით გაიუმჯობესა მდგომარეობა;
• აღსანიშნავია, რომ საქართვ ელო იმ რამდენიმე საშუალო შემოსავლიან ქვეყნებს შორის არის,
რომლებსაც ელექტრონული მმართველობის განვითარების ინდექსში მოწინავე პოზიციები
უკავია. გარდა ამისა, ელექტრონული ჩართულობის მაჩვენებლით საქართველო 50 წამყვან
ქვეყანას შორისაა. ეს მონაცემი შთამბეჭდავია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მოსახლეობის
ნახევარზე ნაკლებს მიუწვდება ხელი ინტერნეტთან1. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს
არა აქვს ღია სამთავრობო მონაცემების სპეციალური პორტალი, ქვეყანაში სამთავრობო ინ
ფორმაციის 66.6%-ზე მეტი ქვეყნდება;
• წარმოდგენილი კვლევა უპრეცედენტოა საქართველოსთვ ის - კვლევის შედეგად პირველად
განხორციელდა 5 ელექტრონული სერვისის (ელექტრონული დეკლარაცია www.rs.ge, ელექ
ტრონული შესყიდვები tenders.procurement.gov.ge, ელექტრონული აუქციონი www.eauc
tion.ge, ნოტარიუსის ელექტრონული სერვისი www.notary.ge და ინფორმაცია სამეწარმეო
და არასამეწარმეო იურიდიული პირების შესახებ) ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების
მცდელობა, სერვისების ბენეფიციარებისა და მათ მიერ მიღებული სარგებელის იდენტიფი
ცირება, სერვისების საექსპორტო პოტენციალის შეფასება;
• კვლევამ აჩვენა, რომ მიუხედავად გარკვ ეული ტექნიკური ხარვეზებისა, ყველა ამ სერვისმა
მნიშვნელოვნად გაზარდა სახელმწიფო სერვისების მიწოდების გამჭვირვალობა; სახელმწი
ფო შესყიდვებსა და გაყიდვების პროცესში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა; შეამცირა
მათ მიერ სახელმწიფოსთან ურთიერთობაზე დახარჯული დრო და თანხები; დაზოგა სახელ
მწიფო სახსრები და/ ან გაზარდა სახელმწიფო ქონების რეალიზებით მიღებული შემოსავა
ლი; შეამცირა კორუფციის ალბათობა და გაზარდა მომხმარებელ მოქალაქეთა კმაყოფილება
სახელმწიფო სერვისებით. მხოლოდ ნოტარიუსის მომსახურების მსოფლიოში უპრეცედენტო
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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პრაქტიკამ, როცა ნოტარიული მომსახურება ხორციელდება სკაიპის მეშვეობით, საქართვე
ლოს მოქალაქეებს ყოველწლიურად 30 მილიონ ლარზე მეტი დაუზოგა; კვლევის ეს შედეგე
ბი ცხადყოფს, რომ განხილული სერვისები საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს საექსპორტო
თვალსაზრისით განვითარებადი დემოკრატიისა და ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის;
• გარდა ამისა, შეფასების პროცესში გამოვლინდა, რომ საქართველოში არ არის დანერგილი
მსგავსი სერვისების შეფასების სტანდარტი, არ წარმოებს ფინანსური სტატისტიკა, რომე
ლიც შესაძლებლობას მოგვცემდა როგორც ყველა სერვისის შექმნის ღირებულების, ისე მისი
ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრის საშუალებას; რაც შესაძლებელია გავრცელდეს
უკვე არა მხოლოდ აღნიშნულ 5 სერვისზე;
• სწორედ ამიტომ, სერვისების ეკონომიკური ეფექტიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის
გასაძლიერებლად კვლევის ანგარიში მოიცავს არსებული სერვისების გაუმჯობესების რეკო
მენდაციებს, რომლებიც ჩატარებული შეფასების საფუძველზე შემუშავდა. იგი, ასევე, წარ
მოადგენს კარგ საფუძველს ამ მიმართულებით მომავალი ინიციატივების განხორციელების
თვის;
• ანგარიში სახელმძღვანელო მითითებად გამოადგება როგორც საჯარო სექტორს, ასევე არა
სამთავრობო ორგანიზაციებსა და ექსპერტებს იმ მეთოდების განსაზღვრისთვის, რომლები
თაც მომხმარებელზე ორიენტირებული ელექტრონული სერვისების შემუშავება და მომხმა
რებლებისა და მთავრობის პროდუქტიულობაზე მათი ზეგავლენის შეფასება უნდა მოხდეს;
• წინამდებარე ანგარიში საქართვ ელოში ელექტრონული სერვისების ეფექტის შეფასების პირ
ველი მცდელობაა და კარგ ათვლის წერტილს წარმოადგენს მომდევნო უფრო ღრმა შესწავ
ლისა და ანალიზისთვის.

ელექტრონული დეკლარაცია - შემოსავლების სამსახურის
ელექტრონული მომსახურების სერვისი www.rs.ge
შემოსავლების სამსახური გადასახადის გადამხდელებს 20-მდე სხვადასხვა ელექტრონულ
სერვისს სთავაზობს, რითიც საგადასახადო და საბაჟო სამსახურებისთვის ინფორმაციის წარ
დგენის ვალდებულებას უმარტივებს. ელექტრონული დეკლარაციის სერვისი გადასახადის
გადამხდელებს შესაძლებლობას აძლევს, ელექტრონულად წარადგინონ მოქმედი კანონმდებ
ლობით განსაზღვრული ნებისმიერი საგადასახადო დეკლარაცია თუ ანგარიში (ყოველთვიური,
კვარტალური და წლიური) - სულ 34 ფორმა.
ელექტრონული სერვისების შემოღებამდე, გადასახადის გადამხდელებს დეკლარაციების და
სხვა დოკუმენტების წარდგენა მხოლოდ რეგისტრაციის ადგილას, რეგიონულ საგადასახადო
სამსახურებში შეეძლოთ, რისთვისაც გრძელ რიგებში დგომა და დროის დაკარგვა უხდებოდათ.
სამწუხაროდ, მომხმარებელთა ხარჯის შემცირების რაოდენობრივად გამოსახვა ვერ შევ
ძელით; თუმცა, პროცენტული თვალსაზრისით, 3 დღიდან 30 წუთამდე დროის შემცირება,
8-საათიანი სამუშაო დღის გათვალისწინებით, სამუშაო დროის თითქმის 50-ჯერ შემცირებას
გვაძლევს, ხოლო ბიზნეს სექტორში 980 ლარის ოდენობის საშუალო თვიურ
 ი ხელფასის გათ
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ვალისწინებით (საქსტატი2), ერთ ადამიანზე საშუალო დანაზოგი 40-50 ლარი გამოდის. ეს დიდ
ციფრად შესაძლოა არ მოგეჩვენოთ, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბოლო ორი წლის
განმავლობაში ყოველთვიურად წარდგენილი დეკლარაციების საშუალო რაოდენობა 180,000-ს
უდრის, მთლიანი დანაზოგი, დაახლოებით, 85 მილიონ ლარს უტოლდება.
2013 წლის ბიზნესის კეთების სიადვილის ინდექსის მიხედვით3, რომელიც 2011 წელს გადახ
დილ გადასახადებს ეხება, გადასახადების გადახდაზე წელიწადში დახარჯული საათების რა
ოდენობა 387-დან 280 საათამდე შემცირდა (რაც 27%-იანი კლებაა). ჩვენს მიერ ჩატარებული
კვლევის შედეგების თანახმად, ამ სერვისების დანერგვამდე მომხმარებელთა 45%-ს საგადასა
ხადო სამსახურის ოფისებში სამჯერ ან მეტჯერ უხდებოდა მისვლა. გამოკითხულთა 55%-ს და
ახლოებით ერთი დღე, ხოლო 26%-ს დღეზე მეტი სჭირდებოდა დეკლარაციის ჩასაბარებლად.
ელექტრონული სერვისების დანერგვის შემდეგ კი, რესპონდენტთა ნახევარზე მეტს 30 წუთზე
ნაკლები სჭირდება დეკლარაციის გასაგზავნად. მომხმარებელს ასევე დაეზოგა საკანცელა
რიო თანხები, რომელიც ქაღალდზე წარმოებულ დოკუმენტაციასთან იყო დაკავშირებული.
ელექტრონული სისტემა ქმნის ეკონომიას სერვისის მიმწოდებლისთვისაც. მიუხედავად იმისა,
რომ შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულების რაოდენობა არ შემცირებულა და სამსახურ
მა ვერც კონკრეტული ეკონომიის შესახებ მოგვაწოდა ინფორმაცია, მაგალითად, ერთი დეკ
ლარაციის მხოლოდ მომსახურებას და ელექტრონულ ბაზაში შეყვანას მინიმუმ საგადასახადო
სამსახურის თანამშრომლის 30 წუთამდე სჭირდებოდა. თვეზე გაანგარიშებით ეს მინიმუმ 90
000 საათი დაზოგილი სამუშაო დროა; თუ გავითვალისწინებთ, რომ შემოსავლების სამსახურ
ში საშუალო ხელფასის მაჩვენებელი დაახლოებით 1045 ლარია, ანუ საათი დაახლოებ
 ით 26
ლარი, მხოლოდ ამ ერთი მომსახურებაზე დროის ეკონომიით თვიური ეკონომია დაახლოებით
2, 3 მილიონი ლარია;
ასევე სარგებელს შორისაა საგადასახადო დეკლარირების პროცესის ხარისხის ზრდა; ქაღალ
დწარმოებასთან დაკავშირებული შეცდომების შემცირება და ა.შ.
ონლაინ კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ ელექტრონული სერვისების მომხმარებელთა 83%
მათ საშემოსავლო გადასახადის მიზნებისთვის იყენებს, 61% - მოგების გადასახადის, ხოლო
55% დღგ-ის დეკლარირებისთვის.
რესპონდენტთა დიდმა ნაწილმა აღნიშნა, რომ ელექტრონული დეკლარაცია წინ გადადგმული
უზარმაზარი ნაბიჯია სახელმწიფო სერვისების განვითარების საქმეში. კერძოდ, 85% თვლის,
რომ ამ სერვისმა მნიშვნელოვნად გაამარტივა სერვისის მიწოდება; 54%-ს ასევე მიაჩნია, რომ
სერვისის ხარჯები მნიშვნელოვნად შემცირდა. გამოკითხულთა 53%-ის თანახმად, სერვისის
ხარისხი გაუმჯობესდა, ხოლო 78% ფიქრობს, რომ პროცედურების შესრულების ტემპი საგრ
ძნობლად დაჩქარდა.

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-fullreport.pdf
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უნდა აღინიშნოს, რომ რესპონდენტთა უმეტესობა თანხმდება, რომ სერვისების შემდგომი გა
უმჯობესებაა საჭირო, კერძოდ:
• სერვისის მიწოდების სისწრაფეში გარკვ ეული პრობლემებია, კერძოდ, დეკლარაციის წარდ
გენის ბოლო ვადის მოახლოებასთან ერთად სისტემის მუშაობა გარკვეულწილად ნელდება
სხვა დროსთან შედარებით;
• სხვადასხვა დეკლარაციის ფორმებს სხვადასხვა ვარიანტები აქვს, რაც გაურკვევლობას იწ
ვევს. ზოგმა რესპონდენტმა დაიჩივლა, რომ სერვისის გამოყენების დროს კავშირი ხშირად
წყდება;
• გამოკითხულთა ნაწილს გარკვეული რეკომენდაციებიც აქვს სისტემის გამარტივებასა და
ვებ-გვერდის მომხმარებელზე ორიენტირებასთან დაკავშირებით;
• ზოგს მიაჩნია, რომ დამხმარე სახელმძღვანელო, რომელშიც სერვისის გამოყენებაა აღწერი
ლი, გაუმჯობესებას საჭიროებს, სხვები კი ონლაინ კონსულტაციის შესაძლებლობის სურ
ვილს გამოთქვამენ.
ასევე გამოკითხულთა ნაწილი ამბობს, რომ სერვისი ყველა მომსახურებით სარგებლობის სა
შუალებას არ იძლევა. ზოგიერთი მომსახურების: მაგ.(დღგ-ს დაბრუნებასთან დაკავშირებით
გადამხდელებს მაინც უწევთ მისვლა (ქაღალდებით) სერვის ცენტრში.

ელექტრონული ტენდერი - შესყიდვების ელექტრონული სისტემა
www.tenders.procurement.gov.ge
სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის რეფორმირება საქართველოში 2010 წელს დაიწყო. შეიქ
მნა შესყიდვების ელექტრონული სისტემა, როგორც ამ სარეფორმო პროცესის მნიშვნელოვანი
კომპონენტი. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად, ამ პლატფორმამ ფუნქ
ციონირება 2010 წლის ოქტომბერში დაიწყო და ორ თვეში სრულად ჩაანაცვლ
 ა მისი არაელ
 ექ
ტრონული ალტერნატივა. თუმცა, ეს სერვისი კვლავ ვითარდება და მას დამატებითი მახასია
თებლები ემატება.
ელექტრონული ტენდერის შემოღების ზოგადი ამოცანა შესყიდვების პროცედურების შემცირება
და ზოგადად, შესყიდვების პროცესის გამარტივება იყო, რითიც კონკურენცია გაიზრდებოდა. ამა
ვე დროს, დასახულ მიზნებს შორის იყო გამჭვირვალობის გაზრდა და დროის შემცირება როგორც
მყიდველის, ასევე მიმწოდებლისთვის, ქართველი და უცხოელი მონაწილეებისთვის ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის გაადვილება, აუცილებელი სატენდერო დოკუმენტაციის მიღებისთვის საჭი
რო დროისა და ხარჯის შემცირება. ელექტრონული პორტალის შემოღების მთავარი მიზანი ბიუ
როკრატიის შემცირება, სატენდერო ინფორმაციის ადვილი და იაფი ხელმისაწვდომობა, ტენდერ
ში მონაწილეობის ხარჯებისა და დროის დაზოგვა, რეგიონული უთანასწორობის შემცირება და
ყველა დაინტერესებული მხარისთვის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა იყო.
პლატფორმა სსიპ ეროვნული საჯარო რეესტრის საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფი
ლებამ შექმნა, რაც 1 მილიონი აშშ დოლარი დაჯდა. ექსპლუატაციის ხარჯებს ამჟამად ორი
სსიპ - ეროვნული საჯარო რეესტრი და სახელმწიფო შესყიდვები სააგენტო ინაწილებენ.
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• ელექტრონული სისტემისადმი საზოგადოების ინტერესი ვებ-გვ ერდის ვიზიტორების რაოდე
ნობით დასტურდება - 2013 წელს 2 მილიონზე მეტი შესვლა დაფიქსირდა.
• 2011 წლის ბოლოსთვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული იყო 10 417 მომხმარე
ბელი, აქედან 3 052 შემსყიდველი ორგანიზაცია და 7 365 მიმწოდებელი;
• 2014 ბოლოსთვის სისტემაში რეგისტრირებულ მიმწოდებელთა რაოდენობამ 19 911 მიმწო
დებელი შეადგინა, რაც 3-ჯერ მეტია 2011 წლის მაჩვენებელზე;
• ე ლექტრ
 ონული სისტემით ხარჯის დანაზოგმა პირველ წელს 191 მილიონ ლარს გადა
აჭარბა, 2012-ში კი 155 მილიონ ლარზე მეტი დაიზ
 ოგა კონკურენციის გაზრდ
 ის გამო.
2014 წლის განმავლობაში ერთიანი ელექტრ
 ონული სისტემის საშუალებით დაზოგილ იქნა
241,132,563 ლარი, რაც ჯამური სავარაუდ
 ო ღირებულების დაახლოებით 12%-ს შეად
გენს.
• ელექტრონული ტენდერის შემოღების შემდეგ, ტენდერების რაოდენობა 15-ჯერ გაიზარდა
- 2010 წლის 2,375-დან 33,598-მდე 2011 წელს, 2014 წელს 31 303 ელექტრონული ტენდერი
ჩატარდა4.
ამ დანაზოგის გარდა, შესყიდვების ელექტრონულმა ტენდერმა ტენდერის მიმწოდებელს დაუ
ზოგა ასევე გაზეთში ტენდერის გამოქვეყნებისთვის საჭირო დრო და თანხები, რაც თითოეულ
განცხადებაზე 70-დან 150 ლარამდე მერყეობდა. საშუალოდ ეს ტენდერის რაოდენობაზე გათ
ვლით წელიწადში საშუალოდ კიდევ 3,4 მილიონი ლარის ეკონომიაა.
კვლევის შედეგების თანახმად, რესპონდენტთ
 ა 27% რეგულარულად იყენებს ელექტრონული
ტენდერის სერვისს. ამ სერვისის შემოღებამდე, გამოკითხულთა 63%-ს შესაბამის უწყებებში
მისვლა 3-ზე მეტჯერ უხდებოდა, ხოლო 42% ორ დღეზე მეტს ხარჯავდა მომსახურების მისა
ღებად. სერვისის ამოქმედების შემდეგ, რესპონდენტთა 80%-ს საათზე ნაკლები დრო სჭირდე
ბა სერვისის მისაღებად. გამოკითხულთა აბსოლუტურ უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ელექტრო
ნული შესყიდვების შემოღებით მნიშვნელოვნად გაიაფდა და გამარტივდა ამ სერვისის მიღება.
რესპონდენტთა 35%-ის თანახმად, პროცედურებს გაცილებით ნაკლები დრო მიაქვს, ხოლო
25% ამბობს, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სერვისი უფრო გამჭვირვალე გახდა.
სისტემასთან დაკავშირებული ძირითადი შენიშვნები ტექნიკურ დეტალებს უკავშირდება, მა
გალითად: საკუთარი შემოსავლებით ჩატარებული ტენდერის დროს ეტაპობრივი გადარიცხვა
არ აისახება შესყიდვების საიტზე ავტომატურად; გამარტივებულ შესყიდვაზე საიტი არ აჯა
მებს შესყიდულ მომსახურებებზე გაწეულ თანხებს ავტომატურად; და ა.შ.
ამას გარდა, ძირითადი შენიშვნები უკავშირდებოდა შესყიდვების კანონმდებლობას, და არა
ელექტრონული სერვისის მახასიათებლებს; მაგალითად შემსყიდველებისთვის განსაკუთრე
ბით მნიშვნელოვანია პრობლემა, რომ ფასზე ორიენტირებული ტენდერები ხშირად ვერ უზ
რუნველყოფს მაღალი ხარისხის მომსახურების მიღებას, რადგან ქვეყანაში ხარისხის 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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დარტები არ არის განსაზღვრული გასაგებად; მიმწოდებელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ
პრობლემად თვლის პროცესის გამჭვირვალობას, კერძოდ მოითხოვს უფრო დასაბუთებულ პა
სუხებს ტენდერის შედეგებთან დაკავშირებით.

ელექტრონული აუქციონი www.eauction.ge
შემუშავების ფაზა ჯერ კიდევ 2009 წელს დაიწყო, ხოლო სერვისი ოფიციალურად 2010 წელს ამოქ
მედდა. თავდაპირველი ამოცანა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩამორთ
მეული ქონების აუქციონის წესით გაყიდვის გამარტივება იყო. მიზანი აუქციონზე ვაჭრობის მოქ
ნილი, გამჭვირვალე, ეფექტიანი და უსაფრთხო სისტემის უზრუნველყოფა იყო. ახალმა სისტემამ
ბიუროკრატია შეამცირა. საჯარო აუქციონის არაელექტრონულ ვერსიას რიგი ბიუროკრატიული
ბარიერები ახლდა. აუქციონების შესახებ ინფორმაცია ადგილობრივ გაზეთებში იბეჭდებოდა, მო
ნაწილეობით დაინტერესებულ ინდივიდებს დოკუმენტაციის შეგროვება და ქონების მეპატრონი
სადმი წერილობითი ფორმით მიმართვა, წინასწარ დარეგისტრირება, საფასურის გადახდა და მისი
სააგენტოსათვის წარდგენა უხდებოდათ. სავალდებულო იყო აუქციონზე პირადად დასწრება და
თუ ინდივიდი ვერ გაიმარჯვებდა, მას გადახდილი თანხა წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან
10 დღის განმავლობაში უბრუნდებოდა (საბანკო გადარიცხვის გზით).
ელექტრონულმა სერვისმა მნიშვნელოვნად გაზარდა სააღსრულებო და სახელმწიფო ქონების
ყიდვა-გაყიდვაში ჩართული ორგანიზაციების რიცხვი - მხოლოდ ორი წლის სტატისტიკა შემ
დეგ სურათს გვაძლევს: 2010 წლის 31 მარტს ინტერნეტ აუქციონი პირველად გამოჩნდა საქარ
თველოში. თუ 2010 წელს საიტს დღეში საშუალოდ 500 მომხმარებელი ჰყავდა, უკვე 2012 წელს
ამ რიცხვმა დღეში 8000-ს გადააჭ
 არბა. 2012 წელს Eauction.ge-ზე დარეგისტრირებული იყო 21
700-ზე მეტი მომხმარებელი.
2 წლის განმავლობაში საიტზე 41 000 მდე აუქციონი გამოცხადდა, პორტალის წლიურმა ბრუნ
ვამ 2012 წელს - 57 472 251 ლარი შეადგინა5.
ელექტრონული აუქციონის მუშაობაში პირისპირ ინტერვიუების დროს მომხმარებლებმა შემ
დეგ ეტაპები გამოყვეს:
პირველი ეტაპი - სააღსრულებო ქონება განთავსდა საიტზე; თუმცა აუქციონი ტარდებოდა
ადგილზე; ამან გაზარდა გამჭვირვალობა, რადგან მანამდე ინფორმაციის მოპოვება გასაყიდი
ქონების არსებობის შესახებ ძალიან რთული იყო;
მეორე ეტაპი - შესაძლებელი გახდა აუქციონში ელექტრონული წესით მონაწილეობა; ამ ეტაპ
ზე დაიზოგა დრო. თუ მაგალითად აუქციონის ადგილზე მცხოვრებისთვის აუქციონში მონა
წილეობის მისაღებად საჭირო იყო მინიმუმ 8 საათი - გზა, რეგისტრაცია, ავანსის გადახდა,
აუქციონში მონაწილეობა, თანხის გადახდა; (ორჯერადი ვიზიტი ადგილზე), ასევე მგზავრობის
თანხებთან დაკავშირებული ხარჯები; თბილისში მაცხოვრებლისთვის ეს დრო უკვე მინიმუმ
ერთი დღე გახლდათ, ასევე მგზავრობასთან დაკავშირებული დამატებითი ხარჯები;
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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ამჯერად აუქციონში მონაწილეობისთვის საჭირო გახდა მხოლოდ აუქციონის პერიოდი
(აუქციონის დაწყებიდან - დასრულებამდე ონლაინ ყოფნა); მგზავრობის ხარჯი კი სრუ
ლად დაიზოგა; თუმცა ამ ეტაპზე პრობლემას ქმნიდა ის, რომ მსხვილი ქონების საყიდლად
(მაგალითად ბინა, მანქანა) ავანსად და თანხის გადახდა ბანკში მისვლის გზით ხორციელ
დებოდა;
მიუხედავად ამისა, ინტერვიუმ გამოავლინა, რომ ელექტრონული აუქციონი მნიშვნელოვანი
იყო ფსიქოლოგიური კომპლექსის მოსახსნელად - მაგალითად რესპონდენტი აცხადებს, რომ
რომ არა საშუალება დისტანციურად მიეღო მონაწილეობა აღსრულებაში მყოფი ქონებაზე გა
მოცხადებულ აუქციონში, იგი ამას ადგილზე მისვლით არ გააკეთებდა.
მესამე ეტაპი - როგორც ავანსის გადახდა, ასევე მთლიანი თანხის დაფარვა და ასევე ავანსის
დაბრუნება შესაძლებელი გახდა ელექტრონულად; ამასთან, მეორე ეტაპზე ავანსის დასაბრუ
ნებლად, წაგების შემთხვევაში, საჭირო იყო განცხადების დაწერა, რაც ამ ეტაპზე უკვე ავტო
მატურად ხორციელდება; შესაბამისად, აუქციონში მონაწილეობაში დახარჯული დრო შემოი
ფარგლება აუქციონზე რეგისტრაციის, აუქციონის პერიოდი პლუს მაქსიმუმ 10 წუთით;
ონლაინ კონსულტაცია - ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ასევე, რომ 10-დან 18 საათამდე ონლა
ინ კონსულტაცია მუშაობს;
კვლევის შედეგების მიხედვით, რესპონდენტთა 18% ელექტრონული აუქციონის სერვისს, სა
შუალოდ, წელიწადში ერთზე მეტჯერ იყენებს. ამ სერვისის შემოღებამდე, გამოკითხულთა
უმეტესობას შესაბამის დაწესებულებაში ერთზე მეტჯერ მისვლა უხდებოდა და სერვისის მი
საღებად ერთ დღეზე მეტი სჭირდებოდა. ამჟამად, რესპონდენტთა 65% იმავე მიზნით ერთ
საათზე ნაკლებს ხარჯავს. რესპონდენტთა აბსოლუტურ უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ელექ
ტრონული აუქციონის შემოღებამ მნიშვნელოვნად გააიაფა და გაამარტივა ამ სერვისის მიღე
ბა. გამოკითხულთა 40%-ის თანახმად, პროცედურას გაცილებით ნაკლები დრო მიაქვს, ხოლო
28% ამბობს, რომ პროცესი უფრო გამჭვირვალე გახდა.
მიუხედავად ამ რეფორმისადმი ზოგადი დადებითი განწყობისა, გამოკითხულთა აბსოლუტურ
უმრავლესობას მიაჩნია, რომ სერვისს შემდგომი გაუმჯობესება სჭირდება. გამოკითხულთა
გარკვეული ნაწილი თვლის, რომ საჭიროა სერვისის პოპულარიზაცია სხვა ქვეყნების მსგავსი
გამოცდილების გაზიარ
 ების მეშვეობით ისე, რომ მეტ ხალხს ჰქონდეს ინფორმაცია ელექტ
რონული აუქციონის და მისი ხელმისაწვდომობის შესახებ. მოძრავი ქონების უმრავლესობა არ
არის ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს
საწყობში და შემსყიდველს უწევს ადგილზე მისვლა ქონების პირველ მფლობელთან; საიტზე
ხშირად არასრულადაა ასახული გასაყიდი საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები; შეიძლება
გაუმჯობესდეს მაგალითად, მიწოდების სერვისით - თუნდაც ფასიანით; მომხმარებლები ასევე
ფიქრობენ, რომ ინფორმაცია ლოტების შესახებ არასრულყოფილია და გაუმჯობესებას საჭი
როებს.
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ელექტრონული ნოტარიუსი www.notary.ge
ამ სერვისის შემუშავება 2009 წელს დაიწყო და ის 2010 წელს ამოქმედდა. სერვისი ითვალის
წინებს შემდეგი სანოტარო სერვისების ონლაინ უზრუნველყოფას (სკაიპის მეშვეობით): მინ
დობილობა, თანხმობის შესახებ განაცხადი, სხვადასხვა ტიპის კონტრაქტები/ხელშეკრულე
ბები. სერვისი საქართველოს ტერიტორიით შემოიფარგლება. ამ სერვისის მიზანი სანოტარო
სერვისების მიწოდების გამარტივება იყო. შემუშავების პროცესში ძირითადად მონაწილეობდ
ნენ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, ნოტარიუსები და საქართველოს იუსტიციის სამინის
ტრო. სამიზნე ჯგუფებს საქართველოს მოქალაქეები წარმოადგენდნენ (რადგან მხოლოდ მო
ქალაქეებს და მუდმივი ბინადრობის უფლების მფლობელებს აქვთ ამ სერვისით სარგებლობის
უფლება), განსაკუთრებით ის მოქალაქეები, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, რადგან
მათ საკონსულოებისთვის მიმართვა ან საქართველოში ჩამოსვლა აღარ უხდებათ.
ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ყველა სანოტარო ბიურო საჭირო საინ
ფორმაციო-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურით აღიჭურვა (კომპიუტერები, ვიდეო, აუდიო
აღჭურვილობა). თითოეულ კომპიუტერში სკაიპის პროგრამასთან ერთად სპეციალური კომპი
უტერული პროგრამა დამონტაჟდა ვიდეოზარების ჩასაწერად.
2010 წლიდან მოყოლებული, მომხმარებელთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2014
წლის ექვს თვეში საქართველოს ტერიტორიაზე, ინტერნეტის მეშვეობით, 24 204 სანოტარო
აქტი დამოწმდა. 2010 წელს ინტერნეტის მეშვეობით 6 390 სანოტარო აქტი დამოწმდა, 2011
წელს - 25 633, 2012 წელს - 32 674, 2013 წელს - 39 401 სანოტარო აქტი. რაც ნიშნავს, რომ
2010 წლიდან 2014 წლამდე პერიოდში ელექტრონული სერვისით დამოწმებული სანოტარო აქ
ტების რაოდენობა 4-ჯერ გაიზარდა6.
ამ სერვისმა პირველ რიგში დაზოგა მომხმარებლის ხარჯები; კვლევის პერიოდში ვერ მოვი
პოვეთ სტატისტიკური მონაცემები სანოტარო აქტების დამმოწმებელთა ადგილმდებარეობის
შესახებ (კერძოდ რომელ ქვეყანაში იმყოფებოდნენ ისინი); თუ გავითვალისინებთ, რომ საქარ
თველოს დიასპორის ყველაზე დიდი ნაწილი რუსეთსა და ევროპის ქვეყნებშია (იხილეთ ფინან
სური გზავნილების მაჩვენებელი) პირობითად ერთ სანოტარო აქტზე დაზოგილ თანხას მხო
ლოდ ევროპიდან მგზავრობის საშუალო ღირებულებაზე დავთვლით (300-დან 350 ევრო, ანუ
დახლოებით 790 ლარამდე - ორი გზა), მომხმარებლის მიერ ამ სერვისით დაზოგილი თანხა
უხეში და პირობითი დაანგარიშებით 30 მილიონ ლარს აღემატება.
კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ გამოკითხულ რესპონდენტთა მხოლოდ მეოთხედი სარგებ
ლობდა ელექტრონული ნოტარიუსის სერვისით. ელექტრონული სერვისის შემოღებამდე, მომ
ხმარებელთა 33%-ს საათზე მეტი სჭირდებოდა სერვისის მისაღებად, ხოლო მისი შემოღების
შემდეგ, 45%-ს ამისთვის ნახევარ საათზე ნაკლები სჭირდება. გამოკითხულთა ერთი მეხუთე
დი თვლის, რომ ელექტრონული ნოტარიუსის ამოქმედებამ მნიშვნელოვნად გაამარტივა ამ
სერვისის მიღება, ხოლო შედარებით მცირე ნაწილს (15%) მიაჩნია, რომ სერვისი გაიაფდა. ამ
რეფორმის მიმართ ზოგადი დადებითი განწყობის მიუხედავად, გამოკითხულთა აბსოლუტური
უმრავლესობა თვლის, რომ სერვისი შემდგომ გაუმჯობესებას საჭიროებს.

6 http://www.notary.ge/geo-1-mtavari
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რაოდენობრივად ამ სერვისით მოსარგებლეთა მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება
სხვა სერვისებით (მაგალითად www.rs.ge; www.eauction.ge); შესაბამისი სურათი აჩვენა ჩა
ტარებულმა გამოკითხვამაც, სერვისის პირდაპირი ფინანსური ეფექტიც კი მნიშვნელოვანია;
არაპირდაპირ ეფექტებს შორისაა ის გარიგებების ეკონომიკური ეფექტი, რომელთა განხორ
ციელებაც ამ სერვისის მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებმა დისტანციურად შეძლეს.

ინფორმაცია სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული
საწარმოების შესახებ
ეს სერვისი მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ფარგლ
 ებში 2014 წლის მარტს შემუშავდა. სერვისი
ითვალისწინებს იურიდიული საწარმოების შესახებ დეტალური, არაკონფიდენციალური ინფორმა
ციის მიწოდებას ნებისმიერი მომხმარებლის მოთხოვნის საფუძველზე. მოთხოვნა უნდა მოიცავ
დეს კონკრეტული საწარმოს საიდენტიფიკაციო კოდს ან პირად საიდენტიფიკაციო ნომერს. საპა
სუხო ინფორმაცია მოიცავს საწარმოს საიდენტიფიკაციო ნომერს, სახელმწიფო რეგისტრაციის
ნომერს, სუბიექტის სახელს, იურიდიულ და ფაქტობრივ მისამართებს და სხვა მონაცემებს.
სერვისი სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციისა და კომპანიის მოთხოვნებზე საპასუხოდ შე
იქმნა, რომლებსაც სურდათ ინფორმაციის დროულად მიღება სამეწარმეო და არასამეწარმეო
იურიდიული სუბიექტების შესახებ. ამ მომენტისთვის ამ სერვისის გამოყენებაზე მხოლოდ 6
კონტრაქტია გაფორმებული (მთლიანობაში, მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სერვისებზე 50მდე კონტრაქტია გაფორმებული).
საწყისი ინვესტიცია, რომელიც მონაცემთა გაცვლის სააგენტომ განახორციელა, 4 მილიონ
ლარს შეადგენდა. სერვისის მფლობელები ამ სერვისის, მინიმუმ, რეგიონულ დონეზე ექსპორტს
სავსებით შესაძლებლად მიიჩნევენ, თუ იქნა პოლიტიკური ნება და გარკვეული შეთანხმება და
ინტერესებულ პოტენციურ მხარეებს შორის. ამ სერვისის მთავარი ბენეფიციარები ფინანსური
ინსტიტუტები არიან, მაგრამ ჩვენი მცდელობის მიუხედავად, მათ ჩვენთან თანამშრომლობა
სერვისთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოწოდებაზე არ ისურვეს. ამიტომ, ვერ შევძელით ამ
სერვისის სრულად გაანალიზება.

რეკომენდაციები
სტატისტიკური მონაცემების სიმწირის გამო შეუძლებელი იყო სერვისების ზეგავლენის სრულფა
სოვანი შეფასების ჩატარება. მიგვაჩნია, რომ უპირველესი რეკომენდაცია იმ ტიპის მონაცემებს
ეხება, რომლებიც სერვისის მფლობელებმა უნდა შეაგროვონ, რათა სერვისის მიწოდების პრო
დუქტიულობა და ეფექტიანობა შეაფასონ. ამ მიზნით შესაგროვებელი მონაცემების სახეობებია:
- სერვისის შემუშავების საწყისი ღირებულება;
- სერვისის განხორციელების ყოველთვიური საექსპლუატაციო დანახარჯები;
- მონაცემების ელექტრონულად დამუშავებაზე დახარჯული დროის შედარება არაელექტრო
ნულ დამუშავებაზე დახარჯულ დროსთან;
- მონაცემთა დამუშავებისას შეცდომების რაოდენობის შემცირება;
- სერვისის გამოყენების სიხშირე.
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გარდა ამისა, სერვისის პროვაიდერებმა უნდა შემოიღონ ნებაყოფლობითი მოკლე კითხვარე
ბი, რომლებსაც მომხმარებლები სერვისის მიღების შემდეგ შეავსებენ. კითხვარში კითხვები
უნდა ეხებოდეს მომხმარებელთა გამოცდილებას როგორც ელექტრონული სერვისის შემოღე
ბამდე, ასევე მის შემდეგ; კითხვარი უნდა მოიცავდეს თხოვნას, გამოთქვან მოსაზრებები სერ
ვისის გაუმჯობესების შესახებ; ასევე კითხვებს მომხარებლის ხარჯების და სარგებლის შე
სახებ, რომლებიც გაიღეს/მიიღეს ელექტრონული სერვისის შემოღების შემდეგ. კითხვარების
აგრეგირებული შედეგები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი ვებგვერდის მეშვეობით და
მოთხოვნის საფუძველზე.
რეკომენდაციები სერვისების მიხედვით:
1. ელექტრონული დეკლარაცია www.rs.ge
ა. ელექტრონული მომსახურების შემოღების ხარჯების და სარგებლის რაოდენობრივად გამო
ხატვა კითხვარების მეშვეობით (მომხმარებლის მხარე) და შიდა აუდიტის გზით (მიმწოდებლის
მხარე).
ბ. მომხმარებელთან უწყვეტი და სწრაფი კავშირის უზრუნველყოფა (მინიმუმ, მიმწოდებლის
მხრიდან).
გ. უნდა მოხდეს სხვადასხვა გადასახადის ეელქტრონული დეკლარაციის ფორმების შეძლების
დაგვარად სტანდარტიზება ისე, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს მათ შესავსებად საჭირო დრო
და ადამიანს, რომელმაც ერთი ფორმა შეავსო, არ შეექმნას პრობლემა მეორე ფორმის შევსე
ბისას.
დ. ყველა ტიპის დეკლარაცია უნდა ივსებოდეს ვებგვერდის იმავე ვერსიაში.
ე. ვებ-გვერდი უნდა მოიცავდეს ადვილად ხელმისაწვდომ და რეგულარულად განახლებად სახელ
მძღვანელოს. სახელმძღვანელოს ლინკი მკაფიოდ უნდა ჩანდეს მომხმარებლის გვერდზე. სახელ
მძღვანელო, სულ ცოტა, ორენოვანი უნდა იყოს, მაგრამ რუსეთის/ რუსულენოვანი ფიზიკური და
იურიდიული პირების რიცხვის გათვალისწინებით, შესაძლებელია რუსული ვერსიის დამატებაც.
ვ. ვებ-გვერდი უნდა იძლეოდეს ონლაინ კონსულტაციის შესაძლებლობას.
ზ. ვებ-გვერდი/ელექტრონული სერვისი რეგულარულად უნდა განახლდეს და მომხმარებლის
თვის ადვილად გამოსაყენებელი უნდა იყოს.

2. ელექტრონული ტენდერი https://tenders.procurement.gov.ge/
ა. ერთიანი მოთხოვნების შემუშავება იმ ბიზნესისთვის საქმის გასაადვილებლად, რომელსაც
ხელისუფლებასთან რეგულარული ურთიერთობა სურს.
ბ. შესაბამის გამოცდილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების გამკაცრება, რათა ახალბედა
ფირმებმა ანდა სპეციფიკური ტენდერისთვის საგანგებოდ რეგისტრირებულმა ფირმებმა და
უმსახურებელი უპირატესობა არ მოიპოვონ.
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გ. შესყიდვების პროცესისთვის მინიმალური ვადის დაწესება, რათა გამოირიცხოს ინსაიდერი
ფირმების მიერ ტენდერის მოგების შესაძლებლობა.
დ. პროცესის გამჭვირვალობის გაზრდა (მეტი ინფორმაცია წინადადებების შეთავაზებების
პროცესის, განსაკუთრებით შეთავაზების წაგების მიზეზების შესახებ).

3. ელექტრონული აუქციონი www.eauction.ge
ა. საზოგადოების ინფორმირება ელექტრონული აქციონების შესახებ ამ სერვისის აქტიური
პოპულარიზაციის გზით.
ბ. ლოტების სტანდარტიზებული აღწერის უზრუნველყოფა და შეძლებისდაგვარად მეტი ინ
ფორმაციის მიწოდება პოტენციური მყიდველებისთვის, რათა ინფორმაციის ასიმეტრიულობა
თავიდან იქნეს აცილებული.

4. ელექტრონული ნოტარიუსი www.notary.ge
ა. ქვეყნები, რომლებშიც ამ სერვისის მომხმარებლები ცხოვრობენ, უნდა აღირიცხოს ზოგადი
სტატისტიკური მიზნებისთვის.
ბ. ელექტრონული ნოტარიუსის სერვისის განსხვავებული სპეციფიკის გამო, სერვისის მიმწო
დებლები (ნოტარიუსები) მომხმარებელთა კითხვარებს ვერ გამოიყენებენ, ვინაიდან კითხვა
რის შევსება უფრო მეტ დროს წაიღებს, ვიდრე სერვისის მიწოდება. ამის ნაცვლად, ნოტარიუ
სებს სკაიპით საუბრისას კითხვარის ლინკი შეუძლიათ მიაწოდონ მომხმარებელს, დანარჩენი
კი ზემოთ აღნიშნული სერვისების მსგავსად უცვლელი იქნება.
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