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განმარტებები

ელექტრონული მმართველობა – სამთავრობო უწყებების მიერ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება, 

რომლებსაც შესაძლებლობა აქვთ, გარდაქმნას ურთიერთობები მოქალაქეებთან, ბიზნესთან და ხელისუფლების სხვა 

შტოებთან;1 ასევე, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება და მათი მეშვეობით ინფორმაციისა 

და სახელმწიფო სერვისების ხალხისთვის მიწოდება.2

ელექტრონული სერვისი – ამ კვლევის მიზნებისათვის, მთავრობის მიერ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება იმისათვის, რომ მოქალაქეებს, ბიზნესსა და ხელისუფლების სხვა შტოებს ელექტრონული 

სერვისები მიაწოდოს.

ელექტრონული ინფორმაცია – ამ კვლევის მიზნებისათვის, მთავრობის მიერ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება იმისათვის, რომ მოქალაქეებს, ბიზნესსა და ხელისუფლების სხვა შტოებს საჯარო 

ინფორმაცია ელექტრონული ფორმით მიაწოდოს. ელექტრონული ინფორმაციის შეფასება არ შედის ამ კვლევის 

ფარგლებში.

კვლევის შესახებ

კვლევა ელექტრონული სერვისების ეფექტურობის და ეფექტიანობის შეფასება საქართველოში ჩაატარა ეკონომიკური 

პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ესტონეთის პოლიტიკური მეცნიერებების პრაქსისის ცენტრთან ერთად. კვლევა 

ჩატარდა ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.

წინამდებარე ანგარიშის მიზანია საქართველოში დანერგილი ხუთი ელექტრონული სერვისის ეფექტურობის და 

ეფექტიანობის შეფასება. კერძოდ, ელექტრონული დეკლარაცია (www.rs.ge), ელექტრონული შესყიდვები (www.procure-

ment.gov.ge), ელექტრონული აუქციონი (www.eauction.ge), ელექტრონული ნოტარიუსი (www.notary.ge), და ინფორმაცია 

სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების შესახებ. ანგარიში მოიცავს არსებული სერვისების გაუმჯობესების 

რეკომენდაციებს, რომლებიც ჩატარებული შეფასების საფუძველზე შემუშავდა და კარგ გამოცდილებას წარმოადგენს 

ამ მიმართულებით მომავალი ინიციატივების განხორციელებისთვის. გარდა ამისა, ანგარიში სახელმძღვანელო 

მითითებად გამოადგება, როგორც საჯარო სექტორს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ექსპერტებს იმ 

მეთოდებთან დაკავშირებით, რომლებითაც ხდება მომხმარებელზე ორიენტირებული ელექტრონული სერვისების 

შემუშავება და მომხმარებლებისა და მთავრობის ეფექტიანობაზე მათი ზეგავლენის შეფასება. წინამდებარე ანგარიში 

საქართველოში ელექტრონული სერვისების გავლენის შეფასების პირველი მცდელობაა და კარგ ათვლის წერტილს 

წარმოადგენს უფრო ღრმა მომავალი შესწავლისა და ანალიზისთვის.

1  მსოფლიო ბანკი. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLO-
GIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html

2 Global E-Government Readiness Report, 2004
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I შესავალი

2009 წელს, საქართველოს მთავრობამ ერთ-ერთ პრიორიტეტად ელექტრონული მმართველობის დანერგვა გამოაცხადა. 

ამის მიზანი სახელმწიფო ადმინისტრაციის რეფორმირება, საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და 

საჯარო ადმინისტრირების გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების გაზრდა იყო. საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

ამ რეფორმის წარმატებულად განხორციელების საშუალებას წარმოადგენდა. მას შემდეგ პროექტების ფართო სპექტრი 

განხორციელდა, ხოლო ზოგი პროექტი დღესაც გრძელდება. 2010-2012 წლებში, მთავრობასა და კერძო სექტორს 

შორის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით ურთიერთობაში ახალი ნაბიჯი გადაიდგა. 2010 

წელს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ახალი უწყება – მონაცემთა გაცვლის სააგენტო შეიქმნა. ეს 

სააგენტო ქვეყანაში ელექტრონული სერვისების შემდგომი განვითარების მხარდაჭერაზეა პასუხისმგებელი. ის ხელს 

უწყობს ელექტრონული მმართველობის განვითარებას, საქართველოს სამთავრობო ქსელის შექმნასა და დანერგვას 

და მის მონიტორინგს. ამჟამად, სააგენტოში მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ინფორმაციის 

უსაფრთხოების გაძლიერების პროცესი მიმდინარეობს. იმავე წელს ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში 

საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შეიქმნა, რომელიც სამთავრობო ორგანიზაციების საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებით მხარდაჭერაზე არის პასუხისმგებელი. 

2012 წელს იუსტიციის სამინისტრო დაქვემდებარებაში ახალი სამსახური – სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტო ჩამოყალიბდა, რომლის ფუნქციებშიც სახელმწიფო სერვისების განვითარება შედის. სააგენტოს ერთ-ერთი 

მიზანი სახელმწიფო სერვისების განვითარების მანდატის ფარგლებში არის ადგილობრივ თვითმმართველობებში 

ელექტრონული სერვისების დანერგვა. მიუხედავად იმისა, რომ იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 

ორი ზემოხსენებული სააგენტო საქართველოში ელექტრონული სერვისების განვითარებაზეა პასუხისმგებელი, ისინი 

ყველა ელექტრონულ სახელმწიფო სერვისის მფლობელები არ არიან. ელექტრონული სერვისის განვითარებაში წამყვან 

უწყებას საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო წარმოადგენს, პრემიერმინისტრის ოფისსა და სხვა უწყებებთან 

ერთად. თავდაპირველი იდეით ყველა სამთავრობო სერვისი მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მმართველობის ქვეშ 

უნდა მოქცეულიყო, თუმცა ეს იდეა არ განხორციელდა. დღეისათვის ეს სააგენტო მოქალაქეთა პორტალზე – www.

my.gov.ge არის პასუხისმგებელი, რომელიც საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გამოთხოვის პორტალია 

და შესაძლებლობას აძლევს მოქალაქეებს, საჯარო უწყებებიდან ინფორმაცია ონლაინ, ოფისიდან თუ სახლიდან 

გაუსვლელად, გამოითხოვონ. ყველა სხვა ელექტრონულ სერვისებს ფლობენ, მართავენ და უზრუნველყოფენ შესაბამისი 

სამინისტროების საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტები.3 

ელექტრონული მმართველობის და ელექტრონული სერვისების განვითარებისთვის შეიქმნა შესაბამისი საკანონმდებლო 

ჩარჩო. კერძოდ, მიღებული იქნა შემდეგი კანონები: ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის 

შესახებ (2007), მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს შექმნის შესახებ (2010), ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის 

შესახებ (2011), ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ (2012) და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ (2012).

იმისათვის, რომ საქართველოში ელექტრონული სერვისების საერთო დონე შევაფასოთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2010 წლის 

შემდეგ საქართველო 44 ადგილით დაწინაურდა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2014 წლის ელექტრონული 

მმართველობის კვლევის მიხედვით 56-ე ადგილი დაიკავა 193 ქვეყანას შორის ელექტრონული მმართველობის 

განვითარების ინდექსში. 2012 წლის ანალოგიურ კვლევასთან შედარებით, საქართველომ მდგომარეობა 16 პუნქტით 

გაიუმჯობესა. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო იმ რამდენიმე საშუალოშემოსავლიან ქვეყანას შორის 

არის, რომლებსაც ელექტრონული მმართველობის განვითარების ინდექსში მოწინავე პოზიციები უკავია. გარდა ამისა, 

ელექტრონული ჩართულობის მაჩვენებლით საქართველო 50 წამყვან ქვეყანას შორისაა. იმის გათვალისწინებით, რომ 

ინტერნეტთან ხელი მოსახლეობის ნახევარზე ნაკლებს მიუწვდება, ეს მონაცემი შთამბეჭდავია.4 საქართველო 66-ე 

ადგილზეა 2014 წლის ელექტრონული ჩართულობის ინდექსში (2008 წელს 143-ე ადგილთან შედარებით). მართალია, 

საქართველოს არა აქვს ღია სამთავრობო მონაცემების სპეციალური პორტალი, მაგრამ ქვეყანაში სამთავრობო 

3 პირადი კომუნიკაცია. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ხელმძღვანელი. 2014 წლის ნოემბერი.

4  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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ინფორმაციის 66.6%-ზე მეტი ქვეყნდება. საქართველო ასევე არის იმ რამდენიმე საშუალოშემოსავლიან ქვეყანას 

შორის, რომლებმაც ელექტრონული მმართველობის განვითარების ინდექსში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწიეს 

ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი ეროვნული შემოსავლის მიხედვით. ეს კი უმცირესი ინვესტიციებით უდიდესი შედეგების 

მიღწევის მაჩვენებელია.

განხორციელებულ პროექტებს შორის არის: ქონების რეგისტრაცია (ელექტრონული ამონაწერები); ბიზნესის რეესტრი; 

სამოქალაქო რეესტრი; ელექტრონული პირადობის მოწმობა; გადასახადების დეკლარირების ელექტრონული სისტემა; 

ელექტრონული ხაზინა; ეროვნული გამოცდები; ელექტრონული შესყიდვები; ელექტრონული აუქციონი; ელექტრონული 

ნოტარიუსი და სხვა. ახალი ინიციატივები კი მოიცავს შემდეგს: რეესტრების რეგისტრაცია; ელექტრონული ხმის 

მიცემა; ელექტრონული ჯანმრთელობა; ელექტრონული ბიზნესი; ელექტრონული უსაფრთხოება; ელექტრონული 

ჩართულობა და სხვა.
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II  ელექტრონული სერვისების შეფასების 

მეთოდოლოგია

შეფასების მიზანი

შეფასების მიზანი საქართველოში დანერგილი 5 ელექტრონული სერვისის ეფექტურობის და ეფექტიანობის 

შესწავლაა ანუ, ელექტრონული სერვისების შუალედური შეფასების გაკეთება და მათი დღემდე განხორციელების 

პროცესის შეფასება. შესაბამისად, შედეგები გამოყენებული იქნება სერვისის განხორციელების მონიტორინგისთვის, 

ასევე წარმატებული შემთხვევების და გასაუმჯობესებელი კომპონენტების თაობაზე გამოხმაურების სერვისის 

მფლობელებისთვის მიწოდებისთვის.

ეფექტურობის შესაფასებლად კვლევა ყურადღება ამახვილებს იმაზე, თუ როგორ მუშაობს სისტემა ან პროგრამა და 

რამდენად შეესაბამება იგი წინასწარ განსაზღვრულ ამოცანებს. ეფექტიანობის მხრივ კი, ფოკუსირება ინიციატივის 

ხარჯ-სარგებლიანობაზე კეთდება მის წინამორბედ თუ პარალელურად არსებულ არაელექტრონულ ალტერნატივებთან 

შედარებით – სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, იმის დადგენა, აღემატება თუ არა ინიციატივის დანერგვით მიღებული 

სარგებელი დანერგვის ხარჯს.

ამ შეფასების შედეგების მომხმარებლები ძირითადად პოლიტიკის შემმუშავებლები არიან, რომლებმაც ელექტრონული 

სერვისების მიზნები განსაზღვრეს. კვლევის შედეგები მათ შესაძლებლობას მისცემს, მომავალში უკეთესი გადაწყვეტილებები 

მიიღონ, ამჟამინდელ საქმიანობაში კი, სისუსტეები დაძლიონ. ვინაიდან სერვისების უმეტესობა კვლავ შემუშავების 

პროცესშია, კვლევის შედეგები შესაძლოა შესაბამისი სააგენტოებისთვის ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდეს. შედეგები 

დაეხმარება სერვისის მფლობელებს, უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებები მიიღონ მომავალ ინტერვენციებთან 

დაკავშირებით. ასევე, იმის გათვალისწინებით, რომ ელექტრონული სერვისების განვითარება საქართველოში შედარებით 

ახალი ფენომენია, კვლევის შედეგები მეტ გამჭვირვალობას ჰმატებს ამ სექტორს, ზრდის დაინტერესებული მხარეების 

ინფორმირების დონეს შესრულებული სამუშაოს შესახებ, ხაზს უსვამს მთავრობის მხრიდან განხორციელებული ამ 

ინვესტიციის სიკეთეებს და განსაზღვრავს იმ სფეროებს, რომლებსაც გაუმჯობესება ესაჭიროება. 

რას ვაფასებთ
შერჩეული იქნა ელექტრონული სერვისის შემდეგი პლატფორმები:

•	 მთავრობა და ბიზნესი – ელექტრონული დეკლარაცია – (www.rs.ge) – ბიზნესის მიერ საგადასახადო 

დეკლარაციების წარდგენა.
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ავტორიზებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ საგადასახადო სამსახურს ელექტრონულად წარუდგინონ საგადასახადო 

დეკლარაციები, საგადასახადო ანგარიშები, განცხადებები და საჩივრები; გასცენ და დაამტკიცონ საგადასახადო 

ინვოისები, საწვავის საგადასახადო სპეციალური ინვოისები, სატრანსპორტო ზედნადებები; შეასრულონ ფულის 

გადარიცხვა; საგადასახადო სამსახურიდან მიიღონ შეტყობინება, ოქმები და ბრძანებები; მედიკამენტების 

იმპორტირების და საამანათე-საფოსტო გადაზიდვების შემთხვევაში, წარადგინონ საქონლის სია. ავტორიზებულ 

მომხმარებლებს შეუძლიათ შეავსონ და წარადგინონ საბაჟო დეკლარაციები. ამ სერვისის მეშვეობით, გადასახადის 

გადამხდელს შეუძლია გადარიცხოს ფული გადაუხდელი გადასახადების დასაფარად. ეს სერვისები ელექტრონულად 

სრულდება, თუ მეწარმეს ფორმის შევსებისას რაიმე სირთულეს წააწყდა, ამ საკითხში დახმარების მისაღებად მას 

საგადასახადო უწყებაში და საგადასახადო აგენტთან მისვლა შეუძლია. 

•	 მთავრობა და ბიზნესი – შესყიდვების ერთიანი სისტემა – (ელექტრონული შესყიდვები www.tenders.

procurement.gov.ge) – ელექტრონული მონაწილეობა სხვადასხვა სამთავრობო ტენდერში.

ელექტრონული შესყიდვები სამთავრობო ტენდერების ელექტრონულ ჩატარებას ითვალისწინებს, რაც მოიცავს 

ელექტრონულ ვაჭრობას. ელექტრონულ შესყიდვებში ისეთი აქტივობები შედის, როგორებიცაა ინტერნეტის მეშვეობით 

საქონლისა და მომსახურების რეკლამირება, მიმწოდებლების რეგისტრირება, სატენდერო დოკუმენტაციის გაცემა და 

მიღება, ასევე, ტენდერზე პასუხების ავტომატური შეფასება. მას აქვს კითხვებისა და პასუხების მოდული, რომლის 

მეშვეობითაც მიმწოდებლებს შესაბამის ტენდერთან დაკავშირებით კითხვების დასმა და შენიშვნების გამოხატვა 

შეუძლიათ, რომლებზეც შემსყიდველმა უწყებამ უნდა უპასუხოს. ეს პასუხები უწყების ოფიციალურ პოზიციად და 

ახსნა-განმარტებად მიიჩნევა და შეიძლება პოტენციურ დავაში იქნეს გამოყენებული. ელექტრონული შესყიდვა ის 

საშუალებაა, რომლის მეშვეობითაც მიმწოდებელი ღია აუქციონში კონტრაქტის ფასის შეთავაზებას ინტერნეტით 

ახდენს. 

ელექტრონული გეგმა ეწოდება სახელმწიფო შესყიდვების გეგმების შედგენას და რეგისტრირებას ვებაპლიკაციის 

ფორმით. ელექტრონული გეგმა ხელმისაწვდომია რეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის და შესაბამისად, 

მიმწოდებელი ხედავს და აფასებს, რისი შესყიდვა არის შესაძლებელია, როდის და რა ფასად. ვებგვერდი ასევე მოიცავს 

შავ სიას, რომელშიც ყველა არაკეთილსინდისიერი მიმწოდებელია აღრიცხული და შესყიდვების პროცედურებში 

მონაწილეობისგან ერთი წლის ვადით დაბლოკილი. ტენდერებში მონაწილეობა მხოლოდ ონლაინ შეიძლება. 2010 

წლის 1 დეკემბრიდან საქართველოს მთავრობა ვალდებულია, ელექტრონულად ივაჭროს მიმწოდებლებთან, ხოლო იმ 

კომპანიებს, რომლებსაც მთავრობასთან ვაჭრობა სურთ, ელექტრონული შესყიდვის შესაძლებლობები უნდა ჰქონდეთ. 

ეს წესები არ ვრცელდება ეგრეთ წოდებულ საიდუმლო შესყიდვებზე (როგორებიცაა სამხედრო აღჭურვილობის და სხვა 

ისეთი საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა, რომელიც ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას ეხება).
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•	 მთავრობა, ბიზნესი და მოქალაქეები – ელექტრონული აუქციონი – (www.eauction.ge) – გასაყიდად გამოტანილი 

სახელმწიფო და კერძო ქონების (როგორც უძრავი, ასევე მოძრავი ქონების) ელექტრონული აუქციონი.

სერვისი ფინანსთა სამინისტრომ 2010 წელს შექმნა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების ონლაინ გასაყიდად. 

ამ ვებგვერდის მეშვეობით ქონების გაყიდვა ინდივიდებსაც შეუძლიათ. სახელმწიფო უწყებები ვალდებული არიან 

საკუთარი ქონება მხოლოდ ელექტრონული აუქციონის სერვისის გამოყენებით გაყიდონ. 

ინფორმაცია სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების შესახებ.

ეს სერვისი ითვალისწინებს იურიდიული საწარმოების შესახებ დეტალური, არაკონფიდენციალური ინფორმაციის 

გაცემას მომხმარებლის მოთხოვნის საფუძველზე. სერვისის მომხმარებლები ძირითადად ფინანსური ინსტიტუტები 

არიან, რომლებსაც აინტერესებთ ინფორმაცია იურიდიული საწარმოების საკუთრებაში მყოფი ქონების შესახებ.

•	 ბიზნესისა და მოქალაქეებისთვის – ნოტარიუსის სერვისის ონლაინ მიღება. https://visit-notary.reestri.gov.ge

•	

საქართველო მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც ნოტარიუსის ონლაინ მომსახურება აქვს. ინდივიდს შეუძლია 

ონლაინ, სკაიპის მეშვეობით, გააფორმოს მინდობილობა, კონტრაქტი ან მიიღოს სხვა სახის სანოტარო მომსახურება.
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შეფასების ჩარჩო და კითხვები

შეფასებაში გათვალისწინებულია, ერთი მხრივ, სახელმწიფოს, როგორც სერვისის მიმწოდებლის, პოზიცია და მეორე 

მხრივ, მოქალაქეთა და ბიზნესის, როგორც სერვისის მიმღებთა, პოზიცია. ელექტრონული სერვისების ეფექტურობა 

იზომება სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებით, ოღონდ იმ პირობით, რომ ეს გაუმჯობესება ონლაინ პლატფორმაზე 

გადასვლის შედეგია. ეფექტიანობა იზომება დროის იმ ხანგრძლივობით, რაც სხვადასხვა მომხმარებელს საქმის 

შესასრულებლად სჭირდება, ელექტრონული სერვისის ხელმისაწვდომობის ხარჯით და მიწოდებული სერვისის 

ხარისხით. დრო, ხარჯი და ხარისხი ფასდება ელექტრონული სერვისის როგორც მომხმარებლების, ასევე მიმწოდებლების 

პერსპექტივიდან. იმისათვის, რომ შეფასდეს ელექტრონული სერვისების გავლენა მათ შემმუშავებლებზე, იზომება 

წარმოდგენილი საინფორმაციო ტექნოლოგიური პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალი და შესაძლებლობები. 

შეფასება ფოკუსირებულია ელექტრონული და არაელექტრონული სერვისების შედარებაზე ანუ, სერვისის დროის, 

ხარჯის და ხარისხის გაზომვისას არაელექტრონულ და ელექტრონულ სერვისებს ერთმანეთს ვადარებთ და ვაფასებთ.

შეფასების მიზნების მისაღწევად, ყველა შესწავლილი სერვისის მიმართ დაისვა შემდეგი შეფასებითი კითხვები:

- რამდენად შეასრულა ინიციატივამ დასახული ამოცანები – მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში?

- ვის შეეხო და როგორ შეეხო ეს ინიციატივა? (სამიზნე ჯგუფის განსაზღვრა)

- რა ტიპის გაუთვალისწინებელი უარყოფითი და/ან დადებითი ეფექტი გამოჩნდა?

- ინიციატივა ყველა განსაზღვრულ სამიზნე ჯუფს შეეხო?

- როგორ იმოქმედა ინტერვენციამ სხვა ქმედებებთან ერთობლიობაში?

- როგორ წარმოიშვა ზემოქმედება? როგორ მიმდინარეობდა პროცესი? (პროცესის სქემის შედგენა)

- რამ შეუწყო/შეუშალა ხელი სასურველი შედეგის მიღწევას?

- რამდენად დააკმაყოფილა რეალურმა შედეგმა სამიზნე ჯგუფების საჭიროებები?

- ხდებოდა თუ არა პროცესის, განხორციელების სქემის და/ან ზემოქმედების მონიტორინგი? თუ ხდებოდა, რამდენად 

ფოკუსირებული იყო მონიტორინგის მექანიზმები შედეგებზე და რამდენად შეუწყო ხელი მათ გაუჯობესებას?

ცხრილი 1. ელექტრონული სერვისების ეფექტიანობის და ზემოქმედების შეფასების ჩარჩო

         ზემოქმედების  

         კატეგორია   

ზემოქმედების სამიზნე

ეფექტურობა ეფექტიანობა

მომხმარებლის 
სარგებელი

მოქალაქე
ხარჯების შემცირება;
დროის დაზოგვა

სერვისის მომხმარებელზე ორიენტირება;
მომხმარებლის კმაყოფილება

ბიზნესი

სახელმწიფო სერვისების 
გამოყენებით ხარჯის 
შემცირება;
სერვისების გამოყენებით 
დროის შემცირება;
სერვისების 
გაუმჯობესებული 
ხარისხი

•	 გაზრდილი პროდუქტიულობა = იგივეა, რაც 
დროის დაზოგვა, უფრო შეუფერხებელი 
საინფორმაციო ნაკადები, უფრო ინფორმირებული 
გადაწყვეტილებები;

•	 ინოვაცია, ახალი პროდუქტებისა და სერვისების 
შექმნა

•	 მთავრობასთან ინტერაქციის მოტივაცია = 
უკეთესი ურთიერთობები მთავრობასთან

მიმწოდებლის 
სარგებელი 

მთავრობა/
ინსტიტუცია

ხარჯების შემცირება;
საჯარო მოხელეთა 
ადმინისტრაციული 
ტვირთის შემცირება; 
კორუფციის შემცირება;
შეცდომების/
არასწორად მოპყრობის 
შემთხვევების შემცირება

•	 პერსონალის მოტივაცია 
•	 მომხმარებელთა მოცვის გაზრდა = 

მომხმარებელთა ახალი ჯგუფების ჩართვა
•	 დროის დაზოგვა
•	 ინოვაცია, სერვისების სამუშაო პროცედურების 

შესწორება 
•	 უფრო ინფორმირებული პოლიტიკა
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შეფასების მიზნებისთვის 13 ინდიკატორი განისაზღვრა. მომხმარებლებისთვის ელექტრონული სერვისების მიწოდების 

ეფექტურობის შეფასების მთავარი ინდიკატორი იყო ელექტრონული სერვისების მოხმარებით დაზოგილი დრო და 

ხარჯი წარსულში არსებულ არაელექტრონულ ალტერნატივებთან შედარებით. სერვისის ეფექტიანობის შესაფასებლად 

გაიზომა საზოგადოებრივი სიკეთის ხარისხის გაუმჯობესება. ამისთვის 4 ინდიკატორი იქნა გამოყენებული: 

საზოგადოებრივი სიკეთის ხელმისაწვდომობა, გამოყენების სიმარტივე, გამჭვირვალობა და კორუფციის შემთხვევების 

შემცირება. მომხმარებლის სარგებელი ორ კატეგორიად დაიყო: მოქალაქეების და ბიზნესის სარგებელი. 

სერვისის მიმწოდებლების სარგებელი შემდეგი კრიტერიუმებით შეფასდა: სერვისის მიწოდების ხარჯის შემცირება, 

გაუმჯობესებული ადმინისტრირება, საჯარო მოხელეთა ადმინისტრაციული ტვირთის შემსუბუქება, კორუფციის 

შემცირება და შეცდომების შემცირება.

კვლევის მეთოდები

ბიზნესის სარგებლის შესაფასებლად საჭირო მონაცემები კვლევის სხვადასხვა მეთოდის მეშვეობით შეგროვდა. 

მონაცემთა შეგროვების პირველად მეთოდად გამოყენებული იქნა ელექტრონული გამოკითხვა, პირისპირ ინტერვიუები 

და დაკვირვება.

ელექტრონული გამოკითხვა

ელექტრონული გამოკითხვა გუგლის ფორმების საშუალებით მოხდა და გამოყენებული იქნა ელექტრონული 

დეკლარაციის, ელექტრონული შესყიდვების, ელექტრონული აუქციონისა და ელექტრონული ნოტარიუსის სერვისების 

შესაფასებლად. ელექტრონული გამოკითხვა სამი კვირის განმავლობაში ტარდებოდა, 2015 წლის თებერვლის ბოლოდან 

მარტის შუა რიცხვებამდე. კითხვარი გავრცელდა ბიზნეს ასოციაციების, სოციალური მედიის და პირადი კონტაქტების 

გზით და ის 141-მა რესპონდენტმა შეავსო.

სიღრმისეული ინტერვიუები

ჩატარდა 5 სიღმისეული ინტერვიუ მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლებთან. კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

ეს სიღრმისეული ინტერვიუ ეხებოდა კონკრეტულ სერვისს და არა ყველა შერჩეულ სერვისს ერთად. ერთ-ერთი სერვისის, 

ინფორმაცია სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების შესახებ, შეფასების თვალსაზრისით სირთულეებს 

წავაწყდით – ფინანსური ინსტიტუტები არ გამოხატავდნენ თანამშრომლობის სურვილს და არ გვიმჟღავნებდნენ 

თავიანთ მოსაზრებებს ამ კონკრეტული სერვისის თაობაზე. ამიტომ, ეს სერვისი მხოლოდ ნაწილობრივ, სერვისის 

მფლობელის მიერ მოწოდებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეფასდა.

სერვისის მიმწოდებლებისგან ინფორმაცია 6 ნახევრადსტრუქტურირებული ინტერვიუს გზით იქნა მოპოვებული. 

დამაზუსტებელ კითხვებზე პასუხები და დამატებითი ინფორმაცია სერვისის მიმწოდებლებთან სატელეფონო და 

ელექტრონული ფოსტით ურთიერთობის გზით შეგროვდა. სიღრმისეული სტატისტიკური ინფორმაციის მოსაპოვებლად 

გამოყენებული იქნა სერვისის მფლობელი სააგენტოების წლიური ანგარიშები.

დაკვირვება 

4 დაკვირვება ჩატარდა ელექტრონული დეკლარაციის, ელექტრონული აუქციონის, ელექტრონული შესყიდვისა 

და ელექტრონული ნოტარიუსის გამოყენებაზე. დაკვირვებებმა ხელი შეუწყო ექსპერტებს, უკეთ გაეანალიზებინათ 

და გამოეთვალათ კონკრეტული სერვისის მიღებაზე დახარჯული დრო. ეს მეთოდი განსაკუთრებით სასარგებლო 

აღმოჩნდა ელექტრონული სერვისების ტექნიკური ნაკლოვანებების დასადგენად.

მოქალაქეების მიერ მიღებული სარგებლის შესახებ ინფორმაცია მეორადი მონაცემების საშუალებით შეგროვდა, 

ანუ სტატისტიკის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ამ საკითხზე 

მომზადებული ანგარიშებიდან.
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ელექტრონული სერვისების შემუშავებითა და დანერგვით მიღებული ფინანსური სარგებელი (ან ზარალი) იზომებოდა 

ელექტრონულ პლატფორმაზე გადასვლის ინიცირების ხარჯების შედარებით გადასვლით მიღებული სარგებლის 

ხარჯებთან. ელექტრონული სერვისების დაგეგმვის, შემუშავების, დანერგვის და წლიური ოპერირების ფინანსური 

ხარჯების შესახებ ინფორმაცია სერვისის მომხმარებლებისა და მფლობელებისგან იქნა მიღებული. ელექტრონული 

სერვისის შემუშავებასა და ოპერირებაზე დახარჯული ხარჯები და დრო დიფერენცირებული იქნა ამავე სერვისის 

არაელექტრონულ (დოკუმენტებით) მიწოდებაზე დახარჯული ხარჯისა და დროისგან. ელექტრონული სერვისის 

ფინანსური შედეგის გარდა შეფასდა სამუშაო პროცესი და სერვისის ხარისხი, რისთვისაც გამოყენებული იქნა ორი 

ინდიკატორი – სამუშაოს შესრულების დაჩქარება და სამუშაო პროცესისა და სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება. გარდა 

ამისა, გაიზომა ელექტრონული სერვისის საექსპორტო პოტენციალი. მონაცემები შეგროვდა სერვისის მიმწოდებლებთან 

ჩატარებული ინტერვიუების გზით.

ცხრილი 2. ელექტრონული სერვისების ზეგავლენის შეფასების ინდიკატორები

 სფერო სამიზნე ჯგუფი ინდიკატორი

1. ფინანსური 
ზეგავლენა მიმწოდებელი ელექტრონული სერვისის ხარჯისა და სარგებლიანობის 

ანალიზი (Δ ლარი)

2. დროის დაზოგვა მომხმარებელი ელექტრონული სერვისის გამოყენებით დაზოგილი დრო (Δ) 
საათი ერთ შემთხვევაზე 

3. დროის დაზოგვა მომხმარებელი ელექტრონული სერვისის გამოყენებით დაზოგილი მთლიანი 
დრო (Δ) 

4. ფინანსური 
ზეგავლენა მომხმარებელი

ელექტრონული სერვისის გამოყენების ფინანსური სარგებელი 

(მაგ. ტრანსპორტირების ხარჯი) (Δლარი)

5. საჯარო სერვისის 
ხარისხი მიმწოდებელი სამუშაოს დაჩქარება (დროის დაზოგვა)

6. საჯარო სერვისის 
ხარისხი მიმწოდებელი სამუშაო პროცესის და სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება

7. საჯარო სერვისის 
ხარისხი მიმწოდებელი ორგანიზაციის უკეთ მართვა

8. საჯარო სერვისის 
ხარისხი მომხმარებელი საჯარო სერვისის უკეთესი ხელმისაწვდომობა

9. საჯარო სერვისის 
ხარისხი მომხმარებელი საჯარო სერვისის სიმარტივე და კომფორტულობა 

10. საჯარო სერვისის 
ხარისხი მომხმარებელი საქმისწარმოებაში შეცდომების შემცირება 

11. საჯარო სერვისის 
ხარისხი მომხმარებელი სერვისის მიმწოდებელი ინსტიტუციის იმიჯის გაუმჯობესება

12. საჯარო სერვისის 
ხარისხი მომხმარებელი პროცედურების გამჭვირვალობის ხარისხის ზრდა 

13. ექსპორტზე 
ზეგავლენა შემმუშავებელი

სახელმწიფო შესყიდვას მოყვება ელექტრონული სერვისების 
საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ პროდუქტების ექსპორტი / 

ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებლებთან 
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III ელექტრონული სერვისები

ელექტრონული დეკლარაცია

აღწერა
2010 წელს, საქართველოს საგადასახადო დეპარტმანეტმა გადასახადების გადამხდელთა ელექტრონული პორტალი 

შექმნა. პორტალი რეგისტრირებულ გადამხდელს შესაძლებლობას აძლევდა, ინფორმაცია მიეღო საგადასახადო 

საკითხებთან დაკავშირებით. ამავე დროს, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს „ბიზნესკლიმატის 

რეფორმირების” პროექტის მხარდაჭერით, დაგეგმილი იყო ელექტრონული დეკლარაციის შექმნა. „ბიზნესკლიმატის 

რეფორმირების” კვლევის თანახმად, ელექტრონული დეკლარაციის შემოღებამ წელიწადში დაახლოებით 8.5 მილიონი 

აშშ დოლარი და დროის 70% დაზოგა არაელექტრონულ დეკლარაციებთან შედარებით. 

თავდაპირველად 100-ზე ნაკლები მსხვილი გადამხდელი ჩაერთო ელექტრონული პორტალის საცდელ ამუშავებაში. 

თუმცა, 2006 წელს, პორტალზე გადასახადის გადამხდელთა დაახლოებით 60% დარეგისტრირდა. 2007 წელს, დაემატა 

დღგ-ის დეკლარაციის შევსების და წარდგენის ფუნქცია (იმ დროისთვის ეს შესაძლებლობა ყველა 553 რეგისტრირებული 

გადამხდელისთვის იყო ხელმისაწვდომი). თავდაპირველად დეკლარაციის შევსება და წარდგენა შესაძლებელი იყო 

როგორც ელექტრონულად (ვებგვერდის მეშვეობით), ასევე არაელექტრონულად.

ეს სერვისი, მის გაშვებამდე, გადასახადის გადამხდელებს გააცნეს; აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 

მხარდაჭერით ტრენინგი ჩატარდა დაინტერესებული მხარეებისთვის (ბუღალტრები, ფინანსური მენეჯერები); 

გადასახადის გადამხდელები მიწვეული იყვნენ „ღია კარის” დღეებზე საგადასახადო სამსახურში, სადაც მათთვის 

ელექტრონული სერვისის პრეზენტაცია იმართებოდა. 

დღეისათვის, გადასახადის გადამხდელს დეკლარაციის წარდგენა ელექტრონული ფორმითაც შეუძლია (ამ ვარიანტს 

გადამხდელთა 96% იყენებს) და ქაღალდის ფორმითაც.

დასარეგისტრირებლად, გადასახადის გადამხდელი ავსებს სარეგისტრაციო ფორმას შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე. 

ფორმის წარდგენის შემდეგ საგადასახადო სამსახური მომხმარებელს ააქტიურებს, უგზავნის რა მას მისასალმებელ 

წერილს და საგადასახადო ვალდებულებების განმარტებას, მომხმარებლის იურიდიული ფორმის შესაბამისად. ქვემოთ 

წარმოდგენილი სურათი ასახავს მომხმარებლის სარეგისტრაციო ფორმას და დღგ-ის ყოველთვიური დეკლარაციის ფორმას.
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დღეს შემოსავლების სამსახური გადასახადის გადამხდელებს 20-მდე სხვადასხვა ელექტრონულ სერვისს სთავაზობს და 

საგადასახადო და საბაჟო სამსახურებისთვის ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულებას უმარტივებს. ელექტრონული 

დეკლარაციის სერვისი გადასახადის გადამხდელებს შესაძლებლობას აძლევს, ელექტრონულად წარადგინონ მოქმედი 

კანონმდებლობით განსაზღვრული ნებისმიერი საგადასახადო დეკლარაცია თუ ანგარიში (ყოველთვიური, კვარტალური 

და წლიური) – სულ 34 ფორმა. დეკლარაციის ფორმები კლასიფიცირებულია გადასახადის გადამხდელის კატეგორიების 

(დღგ-ის გადამხდელი, მცირე/მიკრო აგდამხდელი), ბიზნესის იურიდიული ფორმების, საგადასახადო პერიოდების, 

წარდგენის ვადების მიხედვით. დეკლარაციის წარდგენის შემდეგ თითოეულ დეკლარანტს უნიკალური ნომერი ენიჭება 

და დეკლარაციის წარმატებით წარდგენის შესახებ ინფორმაცია ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით 

ეცნობება, რომელიც მან რეგისტრირების დროს მიუთითა.

ლოგიკური ჩარჩო

პრობლემის სტრუქტურული მიმოხილვისა და სერვისის დანერგვის ზოგადი მიზნების წარმოსადგენად, ინფორმაცია, 

პროცესი გამარტივებისა და ანალიზი ერთგვაროვნებისთვის, ლოგიკური ჩარჩოს ფორმით გამოისახა, ვინაიდან 

თითოეულ ამოცანას მიენიჭა ინდიკატორი და მიეთითა დაზუსტების წყარო.

მთელმა რიგმა პრობლემებმა აუცილებელი გახადა საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის პროცესის რეფორმირება 

და კონკრეტულად, ელექტრონულ სერვისზე გადასვლა. უმთავრესი პრობლემა ბიუროკრატიული ბარიერები იყო, რაც 

პროცესს უკიდურესად ახანგრძლივებდა და არაკომფორტულს ხდიდა. ეს პროცესი ძალიან ბევრ ადამიანურ რესურსსაც 

მოითხოვდა, რაც დიდ სამთავრობო ხარჯებს და რესურსების არაოპტიმალურ გამოყენებას იწვევდა. თავად პროცესი 

თანამედროვე სტანდარტების და გამჭვირვალობის მწვავე ნაკლებობას განიცდიდა. ამიტომ, რეფორის მიზანი იყო 

დროის/ხარჯების დაზოგვა როგორც ბიზნესის, ასევე მთავრობისთვის, გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება და 

მომხმარებლებისთვის ახალი პლატფორმის უზრუნველყოფა. მიღწეული იქნა თუ არა ეს ზოგადი მიზნები ადვილად 

ჩანს ისეთ ინდიკატორებში, როგორებიცაა სერვისის მომხმარებელთა რაოდენობა (რომელიც წარმატების შემთხვევაში 

უნდა გაზრდილიყო), საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა (გამჭვირვალობის ღონისძიება), სერვისის მიღებაზე 

დახარჯული დრო (რომელიც რეფორმის წარმატების შემთხვევაში მკვეთრად უნდა შემცირებულიყო) და შემოსავლების 

სამსახურის თანამშრომელთა რაოდენობა (რომელიც ასევე უნდა შემცირებულიყო, როგორც რესურსების უფრო 

ეფექტიანი გამოყენების მანიშნებელი). რეფორმების შედეგად უწყებას უნდა მიეღო საგადასახადო დეკლარირების უფრო 

მოქნილი, გამჭვირვალე, ეფექტიანი და დაცული სისტემა შემცირებული ბიუროკრატიით, რომელიც გადასახადების 

დეკლარირების დროისა და ხარჯის შემცირებას უზრუნველყოფდა. ეს კი ერთ დეკლარაციაზე საშუალოზე დაბალ და 

ფიქსირებულ ხარჯებში აისახებოდა როგორც მომხმარებლის, ასევე მთავრობისთვის. საუკეთესო გზა იმის დასადგენად, 

შესრულდა თუ არა ზემოაღნიშნული ამოცანები, მომხმარებელთა გამოკითხვა და სერვისის მიმწოდებლებისგან 

შესაბამისი ინფორმაციის გამოთხოვნაა. 

ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად, რეფორმას შემდეგი საკითხები უნდა მოეცვა:

- საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება;

- შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება და მიღება;

- სერვისის შესახებ მასშტაბური მარკეტინგული კამპანიის ჩატარება და სერვისის მომხმარებლებისთვის შესაბამისი 

ტრენინგის ჩატარება.

რომ დავადგინოთ, გაამართლა თუ არა ამ აქტივობებმა, უნდა შევხედოთ მონაცემებს რეფორმასთან უშუალოდ 

დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების, მარკეტინგული კამპანიების და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ. 

სერვისის მიმწოდებლებისგან მიღებული ინფორმაციაც და მომხმარებლების გამოკითხვაც საკმარის მონაცემებს 

უნდა იძლეოდეს ამისთვის, რასაც შეიძლება დაემატოს ხელმისაწვდომი ვებპორტალები და სერვისის მომხმარებლების 

ინფორმირების დონის შემოწმება.
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პრობლემა ზოგადი მიზანი ინდიკატორი დაზუსტების 
წყაროები

სხვა ფაქტორები, 
რომლებიც მიზანზე 
ზემოქმედებს 

ბიუროკრატია;
გრძელვადიანი 
პროცედურები;
ინტენსიური 
ადამიანური 
რესურსები; 
გაუმჭვირვალობა;
თანამედროვე 
სტანდარტების 
არარსებობა

გამჭვირვალობის 
ზრდა;
დროისა და ხარჯის 
დაზოგვა ბიზნესისა 
და მთავრობისთვის

სერვისის 
მომხმარებლების 
რაოდენობა; 
საჯარო 
ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა;
სერვისის 
მიღებაზე 
დახარჯული დრო;
შემოსავლების 
სამასახურში 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა 

ინფრომაცია 
სერვისის 
მფლობელებისგან; 

მომხმარებელთა 
გამოკითხვა

ადმინისტრაციული/
საკანონმდებლო 
ცვლილებები

კონკრეტული მიზანი 
(შედეგი)

შედეგის 
მაჩვენებლები 

მოქნილი, 
გამჭვირვალე, 
ეფექტიანი 
და საიმედო 
საგადასახადო 
დეკლარირების 
სისტემა 
შემცირებული 
ბიუროკრატიით; 
გადასახადების 
დეკლარირებისთვის 
საჭირო დროისა და 
ხარჯების შემცირება

ერთ 
დეკლარაციაზე 
საშუალოზე 
დაბალი ხარჯი 
როგორც 
მომხმარებლის, 
ასევე 
მთავრობისთვის; 
უფრო დაბალი 
ფიქსირებული 
ხარჯები

მომხმარებელთა 
გამოკითხვა;

ინფორმაცია 
სერვისის 
პროვაიდერისგან 

აქტივობები შედეგის 
მაჩვენებლები

პროგრამული 
უზრუნველყოფის 
შემუშავება;

შესაბამისი 
საკანონმდებლო 
ცვლილებების 
მომზადება და მიღება;

სერვისის მარკეტინგი;

სერვისის 
მომხმარებლებისთვის 
შესაბამისი ტრენინგის 
ჩატარება

საკანონმდებლო 
ცვლილებების 
რაოდენობა;

ჩატარებული 
მარკეტინგული 
აქტივობების 
რაოდენობა; 

ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა

ინფორმაცია 
სერვისის 
მიმწოდებლისგან; 

ხელმისაწვდომი 
ვებპორტალი; 

ინფორმირების 
დონე სერვისის 
მომხმარებლებს 
შორის;

მომხმარებელთა 
გამოკითხვა

ანალიზი

ელექტრონული სერვისების შემოღებამდე, გადასახადის გადამხდელებს დეკლარაციების და სხვა დოკუმენტების 

წარდგენა მხოლოდ რეგისტრაციის ადგილას, რეგიონულ საგადასახადო სამსახურებში შეეძლოთ, რისთვისაც გრძელ 

რიგებში დგომა და დროის კარგვა უხდებოდათ. სამწუხაროდ, მომხმარებელთა ხარჯის შემცირების რაოდენობრივად 

გამოსახვა ვერ შევძელით; თუმცა, პროცენტული თვალსაზრისით, დროის შემცირება 3 დღიდან 30 წუთამდე, 8-საათიანი 
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სამუშაო დღის გათვალისწინებით, სამუშაო დროის თითქმის 50-ჯერ შემცირებას გვაძლევს, ხოლო ბიზნეს სექტორში 

980 ლარის ოდენობის საშუალო თვიური ხელფასის გათვალისწინებით (საქსტატი5), 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, უხეში გათვლებით, 85 მილიონ ლარს უტოლდება. 2013 წლის ბიზნესის კეთების სიადვილის ინდექსის 

თანახმად6, რომელიც 2011 წელს გადახდილ გადასახადებს ეხება, გადასახადების დაფარვაზე დახარჯული საათების 

რაოდენობა წელიწადში 387-დან 280 საათამდე შემცირდა (რაც 27%-იანი კლებაა). ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის 

შედეგების თანახმად, ამ სერვისების დანერგვამდე მომხმარებელთა 45%-ს საგადასახადო სამსახურის ოფისებში 

სამჯერ ან მეტჯერ უხდებოდა მისვლა. გამოკითხულთა 55%-ს დაახლოებით ერთი დღე, ხოლო 26%-ს დღეზე მეტი 

სჭირდებოდა დეკლარაციის ჩასაბარებლად. ელექტრონული სერვისების შემოღების შემდეგ კი, რესპონდენტთა 

ნახევარზე მეტის თქმით, დეკლარაციის გასაგზავნად 30 წუთზე ნაკლებია საჭირო.  

2010 წლიდან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საქართველოს გადასახადების გადახდის სიმარტივის რეიტინგი. Price 

Waterhouse Cooper-ის გადასახადების გადახდის ინდექსის მიხედვით საქართველო ახლა 38-ე ადგილი უკავია 189 

ქვეყანას შორის, 2010-ში კი 64-ე იყო. შესაბამისობაში მოყვანისთვის საჭირო საათების რაოდენობა კვლავ ყველაზე 

მაღალია რეგიონში – წელიწადში 362 საათი. შედარებისთვის, სომხეთის შესაბამისი მაჩვენებელი 321 საათია, ხოლო 

აზერბაიჯანელ გადასახადის გადამხდელს ამისთვის მხოლოდ 195 საათი სჭირდება.7

დეკლარაციების ელექტრონულად წარდგენამ ხარჯები სერვისის მიმწოდებელსაც მნიშვნელოვნად დაუზოგა. 

მართალია, შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულთა რაოდენობა არ შემცირებულა, მაგრამ, მაგალითად, 

საგადასახო მოხელის მიერ ერთი წარდგენილი დეკლარაციის ელექტრონულად დარეგისტრირება-შენახვას 30 წუთი 

სჭირდება. ეს, ერთ თვეზე გადაანგარიშებით, სულ ცოტა 90,000 დაზოგილ საათს ნიშნავს. იმის გათვალისწინებით 

კი, რომ შემოსავლების სამსახურში საშუალო ხელფასი 1,045 ლარია, რაც 26 ლარს უდრის საათში, თვიური დანაზოგი 

საგადასახდო მოხელეებისთვის 2,3 მილიონ ლარს აღწევს. 

ელექტრონული სერვისების შემოღება არ ყოფილა ბიუროკრატიული ბარიერების შემცირების მიზნის მიღწევის 

ერთადერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი. პოლიტიკურმა ნებამ და 2005 წელს ახალი საგადასახდო კოდექსის შემოღებამ 

პროცედურული საკითხების გამარტივა და კორუფციის აღმოფხვრა განაპირობა. ახალი საგადასახადო კოდექსით 

გადასახადების რაოდენობა და განაკვეთები შემცირდა, რამაც კოდექსის აღსრულება მნიშვნელოვნად გაამარტივა.

ელექტრონული დეკლარირების დანერგვამდე წარდგენილი დოკუმენტების დადასტურება წარდგენის მომენტში 

არ ხდებოდა; დამხმარე დოკუმენტების რაოდენობაზე იყო დამოკიდებული მონაცემთა დამუშავებისთვის საჭირო 

დროის ხანგრძლივობა; შესაბამისად, მონაცემები სისტემაში დაგვიანებით შეჰყავდათ და საგადასახო მონიტორინგი 

შეფერხებით მიმდინარეობდა.

ციფრული სერვისის დანერგვის შედეგები:

- მოდერნიზებული ტექნოლოგიები:

o	  ბლეიდის ტექნოლოგიაზე გადასვლა

o	 ვირტუალიზაცია

- მონაცემთა სარეზერვო უზრუნველყოფა და ბიზნესის უწყვეტობა:

o	 მონაცემთა ბაზის კლასტერიზაცია – სტაბილურობისა და მდგრადობის გაუმჯობესება

o	 სისტემის შეცდომების აღმოსაფხვრელად საჭირო დროის შემცირება

o	 მნიშვნელოვანი და საოპერაციო მონაცემებისთვის ავტომატური სარეზერვო სერვერის ცენტრის შექმნა და 

ადამიანური ფაქტორის აღმოფხვრა

- ინფრასტრუქტურის ცენტრალიზებული მართვა:

o	 ინციდენტების ეფექტიანი პრევენცია – ინციდენტების რაოდენობა 5-ჯერ შემცირდა

o	 არასანქცირებული შეტევების ეფექტიანი პრევენცია – ასეთი ინტერვენცია არ დაფიქსირებულა

o	 სისტემის შეცდომების აღმოსაფხვრელად საჭირო დროის 3-ჯერ შემცირება

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

6  http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf

7  http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/overall-ranking-and-data-tables.jhtml 
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შეიცვალა ორგანიზაციული მოდელი, გაუქმდა რეგიონული ცენტრები და შემოსავლების სამსახურში შეიქმნა 

მომსახურების დეპარტამენტი, რომელიც, სხვა ფუნქციებთან ერთად, ელექტრონული დეკლარაციის სერვისის 

განვითარებაზეა პასუხისმგებელი. შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი ელექტრონული 

დეკლარაციის სერვისისთვის ტექნიკურ დახმარებას და მის ტექნოლოგიურ განვითარებას, არსებულ მოდულში ახალი 

მოთხოვნების ინტეგრირებას უზრუნველყოფს; ასევე, იკვლევს მომხმარებელთა მოთხოვნებს და კმაყოფილების დონეს, 

რაც სერვისის შემდგომი გაუმჯობესების საფუძველს წარმოადგენს. 

ვებპროტალზე მომხმარებელთა რეგისტრაცია ძირითადად 2009 წლის ბოლოსა და 2010 წლის დასაწყისში მოხდა 

(ნახატი 2,3). მიუხედავა იმისა, რომ მთელი რიგი რეგიონული ოფისები გაუქმდა (თბილისში 4 სერვისცენტრია, ხოლო 

რეგიონებში – 12), შემოსავლების სამსახურის საოპერაციო ხარჯები ოდნავ შემცირდა – 2009 წლის 60.9 მილიონი 

ლარიდან 2010-ის 50.3 მილიონ ლარამდე, ხოლო 2011 წელს ოდნავ გაიზარდა – 52.7 მილიონამდე (გრაფიკი 1). 

დასაქმებულთა რაოდენობას რაც ეხება, 2009 წელს შემოსავლების სამსახურში სულ 3,249 ადამიანი იყო 2009 წელს 

დასაქმებული, რაც 2010-ში 3,329-მდე გაიზარდა და 2011 წელს არ შეცვლილა. 

გრაფიკი 1. შემოსავლების სამსახურის ხარჯები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (2009-2011) www.mof.ge 

2009 წელს, საქართველოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების კონფერენციამ ელექტრონული დეკლარაცია 

დააჯილდოვა ნომინაციაში „ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი სახელმწიფო ელექტრონული სერვისი”.

გრაფიკი 2. მომხმარებელთა რეგისტრაცია www.rs.ge-ზე, მომხმარებელთა რეგისტრაციის კუმულატიური 

მოცულობა 2008-2014 წლებში

ელექტრონული დეკლარაციის მომხმარებელთა რეგისტრაცია

 

ია
ნვ

არ
ი

თ
ებ

ერ
ვა

ლ
ი

მა
რ

ტ
ი

აპ
რ

ილ
ი

მა
ის

ი

ივ
ნი

სი

ივ
ლ

ის
ი

აგ
ვი

სტ
ო

სე
ქტ

ემ
ბე

რ
ი

ო
ქტ

ო
მბ

ერ
ი

ნო
ემ

ბე
რ

ი

დ
ეკ

ემ
ბე

რ
ი

2008 11 28 46 1945 569 374 387 153 185 244 151 269

2009 113 319 332 260 284 287 225 199 291 689 707 20241

2010 24772 16369 49037 10503 3330 2143 1914 2091 2684 3676 4432 7043

2011 7805 8661 40951 10240 5143 3020 2957 2896 3064 3251 3870 4579

2012 5065 6495 25522 8321 5328 4265 3921 3243 3098 11631 4950 4580

2013 4281 5195 15340 5638 3770 3599 4213 3765 4314 7479 6710 5944

2014 4486 5095 11341 4988 4097 3859 4000 3165 4265 7286 2829
464,818 (სულ 
2008-2014)
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გრაფიკი 3. www.rs.ge-ის მეშვეობით წარდგენილი დეკლარაციების რაოდენობა

დეკლარაციების რაოდენობა
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2007 14639 553 572 668 634 660 675 690 736 781 795 815 1061

2008 27139 1109 1151 1223 1245 1392 1462 1548 1622 1786 1957 2037 2496

2009 272409 3222 3208 3402 3513 3755 4095 4473 4756 7252 9005 36111 58551

2010 393346 59999 64129 68381 69140 70382 71697 72222 72914 76256 78010 79136 83950

2011 457320 84448 85664 88836 89607 92044 94242 95388 96798 99173 100403 101659 109659

2012 402646 100863 100335 102879 103876 110011 185535 172928 169629 171681 172929 173057 184420

2013 394372 182351 184680 186684 189122 190158 192639 193405 192771 197952 200455 201565 210891

2014 69379 186572 184326 184619 185646 185700 186595 186735 186142 186831 159804 225 161

ონლაინ კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ ამ სერვისის მომხმარებელთა 83% მას 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 

საგრძნობლად დაჩქარდა.

გამოხმაურება სერვისის გამოყენებადობაზე
უნდა ასევე აღინიშნოს, რომ რესპონდენტთა უმრავლესობა თანხმდება იმაზე, რომ საჭიროა სერვისების შემდგომი 

გაუმჯობესება; ზოგმა მათგანმა აღნიშნა, რომ სერვისის მიწოდების სისწრაფეში გარკვეული პრობლემებია, კერძოდ, 

დეკლარაციის წარდგენის ბოლო ვადის მოახლოებასთან ერთად სისტემა, სხვა პერიოდებთან შედარებით, შენელებულად 

მუშაობს. ასევე, სხვადასხვა დეკლარაციის ფორმებს სხვადასხვა ვარიანტები აქვს, რაც გაურკვევლობას იწვევს. ზოგმა 

რესპონდენტა დაიჩივლა, რომ სერვისის გამოყენებისას ხშირად წყდება კავშირი. გამოკითხულთა ნაწილს გარკვეული 

რეკომენდაციებიც აქვს სისტემის გამარტივებასა და ვებგვერდის მომხმარებელზე ორიენტირებასთან დაკავშირებით. 

ზოგს მიაჩნია, რომ დამხმარე სახელმძღვანელო, რომელშიც სერვისის გამოყენებაა აღწერილი, გაუმჯობესებას 

საჭიროებს, სხვები კი, ონლაინ კონსულტაციის აპლიკაციის არსებობის სურვილს გამოთქვამს. ამჟამად ვებგვერდზე 

ვიდეო-სახელმძღვანელო მხოლოდ ოფიციალურ ენაზეა (ქართული) ხელმისაწვდომი, თუმცა სერვისის მიმწოდებლები 

ელექტრონული დეკლარაციის ინტერფეისის და ასევე, ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელოების შემოღებაზე 

მუშაობენ.

დაკავშირების პრობლემა შეიძლება ორივე მხარეს – კლიენტსა და სერვერს მივაწეროთ. ყოველ შემთხვევაში, იმის 

გათვალისწინებით, რომ ეს სერვისი შედარებით ახალი შემოღებულია, სისტემას რაიმე ძირეული შეცვლა არ ესაჭიროება, 

თუმცა საჭიროა ზომების მიღება, რომ სერვერის მხრიდან დაკავშირების პრობლემა არ არსებობდეს. განსაკუთრებული 

ყურადღება უნდა მიექცეს გადაგზავნაში პრობლემებს დეკლარაციის წარდგენის ბოლო ვადების დროს, ვინაიდან 

მომხმარებელთა უმეტესობა სერვერს, როგორც ჩანს, ამ დროს იყენებს.
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პრიორიტეტად უნდა განისაზღვროს ფორმების სტანდარტიზება, რათა მომხმარებელს დამატებითი ძალისხმევის 

გაწევა არ დასჭირდეს ნებისმიერი ტიპის დეკლარაციის წარსადგენად. სახელმძღვანელო რეგულარულად განახლებადი 

და ადვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. იმის გათვალისწინებით, რომ სისტემა კარგად არის აწყობილი, შემდეგი 

ნაბიჯი უნდა იყოს გაუმჯობესება მისი გამოყენებადობის და მომხმარებელზე ორიენტირების თვალსაზრისით.

უნდა აღინიშნოს, რომ გამოკითხვა სერვისის ტექნოლოგიური განახლების პერიოდში ჩატარდა, რომელიც მიზნად 

ელექტრონული შესავსები ფორმების სტადარტიზაციას ისახავდა. თუმცა, სერვისის მიმწოდებელის თქმით, 

საკანონმდებლო შეუთავსებლობების გამო შესავსები ელექტრონული ფორმების სტანდარტიზება გართულებულია.

დასკვნა შეფასების შედეგებზე
დოკუმენტების შესწავლის, ინტერვიუების და გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე ელექტრონული დეკლარაცია 

წარმატებად უნდა შეფასდეს. ელექტრონული წარდგენის სისტემის შემოღებამ დასახულ მიზნებს მიაღწია – ბიზნესისა და 

მთავრობისთვის დროის და ხარჯების დაზოგვა შემცირებული ბიუროკრატიით, ხანგრძლივი პროცედურების აღმოფხვრა 

და სერვისის მიწოდების გამჭვირვალობის გაუმჯობესება. ელექტრონული წარდგენის სისტემამ ერთგვაროვანი გახადა 

საგადასახადო ადმინისტრირება და გადასახადების შეგროვები პროცესი როგორც გადასახადების გადამხდელების, 

ასევე შემგროვებლებისთვის. ამ ეტაპზე სერვისი შემდგომ გაუმჯობესებას საჭიროებს მომხმარებელზე ორიენტირების 

და არსებული პლატფორმის ტექნოლოგიური განახლების კუთხით.

გაუმჯობესების რეკომენდაციები

o	 ელექტრონული სერვისის შემოღების ხარჯებისა და სარგებლის რაოდენობრივად გამოსახვა გამოკითხვის 

(მომხმარებლის მხარე) და შიდა აუდიტის (მიმწოდებლის მხარე) მეშვეობით;

o	 მომხმარებელთან უწყვეტი და სწრაფი კავშირების უზრუნველყოფა (მინიმუმ,მიმწოდებლის მხრიდან);

o	 სხვადასხვა გადასახადის ელექტრონული დეკლარირების ფორმების მაქსიმალური სტანდარტიზება, რათა მის 

შესავსებად საჭირო დრო მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი, ხოლო ადამიანებს, ვინც ერთი ფორმა შეავსო, არ შეექმნათ 

მეორე ფორმის შევსების პრობლემები;

o	 დეკლარაციები შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად უნდა იყოს წინასწარ შევსებული იმ ინფორმაციით, რომელიც 

უკვე არსებობს სამთავრობო მონაცემებში;

o	 ყველა ტიპის დეკლარაცია უნდა ივსებოდეს ვებგვერდის ერთსა და იმავე ვერსიაში;

o	 ვებსაიტი უნდა მოიცავდეს ადვილად ხელმისაწვდომ და მუდმივად განახლებად სახელმძღვანელოს. სახელმძღვანელოს 

ბმული მკაფიოდ უნდა ჩანდეს მომხმარებლის გვერდზე. სახელმძღვანელო, სულ ცოტა, ორენოვანი უნდა იყოს, 

მაგრამ რუსეთის/ რუსულენოვანი ფიზიკური და იურიდიული პირების რიცხვის გათვალისწინებით, შესაძლებელია 

რუსული ვერსიის დამატებაც;

o	 ვებგვერდზე უნდა იყოს ონლაინ კონსულტაციის შესაძლებლობა;

o	 ვებსაიტი/ელექტრონული სერვისი რეგულარულად უნდა განახლდეს და მომხმარებლისთვის ადვილად გამოყენებადი 

უნდა იყოს.

ელექტრონული შესყიდვები

აღწერა

საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის რეფორმირება 2010 წელს დაიწყო. ელექტრონული შესყიდვები 

შეიქმნა როგორც ამ რეფორმის ძირითადი ნაწილი. საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად, პლატფორმამ 

ფუნქციონირება 2010 წლის ოქტომბერში დაიწყო და ორ თვეში მისი არაელექტრონული ალტერნატივა სრულად 

ჩაანაცვლა. ამჟამად სახელმწიფო შესყიდვა მხოლოდ ციფრული ფორმით არის შესაძლებელია.

ელექტრონული შესყიდვების დანერგვის ზოგადი მიზანი შესყიდვების პროცედურების შემცირება და ამ 

პროცესის გამარტივება იყო, რაც კონკურენციას გაზრდიდა; ასევე, გამჭვირვალობის ხარისხის გაზრდა და დროის 
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შემცირება მყიდველისა და მიმწოდებლისთვის, ქართველი და უცხოელი მონაწილეებისთვის ინფორმაციის ადვილი 

ხელმისაწვდომობა, აუცილებელი სატენდერო დოკუმენტაციის მისაღები დროისა და ხარჯის შემცირება. ელექტრონული 

სისტემის დანერგვის მთავარი მიზანი ბიუროკრატიის შემცირება, სატენდერო ინფორმაციის მარტივად და იაფად 

ხელმისაწვდომობა, ტენდერში მონაწილეობის ხარჯისა და დროის დაზოგვა, რეგიონული განსხვავებების შემცირება 

და ყველა დაინტერესებული პირისთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა იყო.

სერვისის ინიცირება და მისი არაელექტრონული ალტერნატივის ჩააცვლება ერთ წელიწადში დასრულდა. თუმცა, 

სერვისი კვლავ ვითარდება და მას დამატებითი მახასიათებლები ემატება. კერძოდ, 2011 წელს ამოქმედდა 

ელექტრონული გადახდების სერვისი და ორენოვანი ვებგვერდი. 2012 წელს, ცხელი ხაზი დაემატა და კვალიფიციური 

მიმწოდებლების ეგრეთ წოდებული „თეთრი სია” შეიქმნა; განისაზღვრა წევრობის წინაპირობები. იმავე წელს შეიქმნა 

ბიზნესანალიტიკის სისტემა მონაცემთა გაანალიზებისთვის დავების მოგვარების მექანიზმის აღწერასთან ერთად. 

2013 წელს, მიმწოდებლებისთვის ანგარიშგების პროცედურების გასამარტივებლად, ერთიანი მოდელი (ელექტრონული 

გეგმა) შემუშავდა. სისტემა გამოიყენება საჯარო შესყიდვების წლიური გეგმების ელექტრონულად მომზადებისთვის. 

სატენდერო პროცესის ერთგვაროვნების უზრუნველსაყოფად, შემუშავდა კონტრაქტის ერთიანი სტანდარტიზებული 

შაბლონი, რაც შეცდომის რისკს და შესაბამისად, ადმინისტრაციულ რესურსებს ამცირებს. დავის მოგვარების 

ელექტრონული მოდული შესაძლებელს ხდის „ტენდერის შეწყვეტას” საკმარისი მტკიცებულებების შემთხვევაში, 

რაც პროცედურებს მატებს გამჭვირვალობას კორუფციის რისკის შემცირების გზით. ამავე მიზნით, საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა საქართველომ ახალი ვებგვერდი – www.tendermonitor.ge შექმნა, რაც სახელმწიფო შესყიდვებთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის მონიტორინის შესაძლებლობას იძლევა. 

ამ სერვისის მთავარი სამიზნე ჯგუფები ბიზნესები და სახელმწიფო უწყებები არიან.

ტენდერის პროცედურა შემდეგნაირია:

შემსყიდველისთვის:

შემსყიდველს უფლება აქვს, კონტრაქტის ხელმოწერამდე ნებისმიერ დროს შეაჩეროს ტენდერი, აუცილებლობის 

შემთხვევაში მოახდინოს პროვაიდერის დისკვალიფიკაცია.
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პროვაიდერი:

მონაწილეთა ნამდვილი სახელები, ისევე როგორც მათი ტექნიკური დოკუმენტაცია, დაფარულია ფასების შეთავაზების 

პროცესის დასრულებამდე. ტენდერის მონაწილის მოსაკრებელი 50 ლარია.

2010 წელს ამ ელექტრონული სერვისის განხორციელების დროს, შესყიდვების ეროვნულ სააგენტოს ორი არჩევანი 

ჰქონდა: არსებული უცხოური პლატფორმის შესყიდვა 10 მილიონ აშშ დოლარად ანდა საკუთარის შემუშავება, რომელიც 

ქართულ რეალობასა და საჭიროებებს იქნებოდა მორგებული. არჩევანი მეორის სასარგებლოდ გაკეთდა, რაც 1 

მილიონი აშშ დოლარი დაჯდა.8 პლატფორმა ადგილზე, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების დეპარტამენტში შეიქმნა. მოვლა-შენახვის ხარჯს ამჟამად ორი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

(სსიპ) ფარავს: საჯარო რეესტრის სააგენტო და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო.

ლოგიკური ჩარჩო

პრეელექტრონული პერიოდის სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა უკიდურესად არაეფექტიანი იყო; მისი 

გაუმჭვირვალობა კორუფციის და ფავორიტიზმის სერიოზულ რისკს შეიცავდა. ტენდერებში მონაწილეობა ძვირი 

იყო, ხოლო სატენდერო ინფორმაციის მიღებას სხვადასხვა ბარიერი და სიძნელე ართულებდა. ამიტომ, რეფორმის 

ზოგადი მიზანი სატენდერო პროცესის გამჭვირვალობის ხარისხის გაზრდა, კორუფციის შემთხვევების შემცირება და 

მთავრობისა და ტენდერის მონაწილეთათვის ხარჯების და დროის დაზოგვა იყო. მიღწეული იქნა თუ არა ეს მიზანი, 

ტენდერების და/ან ტენდერში მონაწილეთა გაზრდილი ციფრით უნდა გამოჩნდეს (როგორც ეს ქვემოთ არის აღწერილი). 

მთავრობასაც უნდა შეეძლოს ხარჯების შემცირების შემოწმება. რეფორმას უნდა შეემცირებინა კორუფცია (გაზრდილი 

გამჭვირვალობის შედეგად) და ერთ ტენდერზე საშუალო ხარჯიც. ინფორმაცია იმის შესამოწმებლად, მიღწეული იქნა 

თუ არა ეს მიზნები, სერვისის მიმწოდებლებისგან და მომხმარებელთა გამოკითხვიდან უნდა მოდიოდეს.

რეფორმის გასატარებლად საჭირო აქტივობები მოიცავდა შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს, ვებპლატფორმის 

შექმნას და მარკეტინგს და მომხმარებლებისა და საჯარო მოხელეებისთვის ტრენინგების ჩატარებას. ამ აქტივობების 

ინდიკატორები უნდა იყო მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების, და ჩატარებული მარკეტინგული აქტივობებისა და 

ტრენინგების რაოდენობა. ამ ინფორმაციის უდიდესი ნაწილი სერვისის მიმწოდებლებისგან უნდა მოდიოდეს.

8 შესყიდვების ეროვნული სააგენტოს 2011, 2012, 2013 წლების ანგარიშები. http://procurement.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=35 
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პრობლემა ზოგადი მიზანი ინდიკატორები დაზუსტების 
წყაროები

სხვა ფაქტორები, 
რომლებიც მიზანზე 
ზემოქმედებს 

გაჭვირვალე, 
ეფექტიანი 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 
სისტემის 
არარსებობა;
კორუფციის და 
ფავორიტიზმის 
რისკები;
ტენდერში 
მონაწილეობის 
მაღალი ხარჯები;
სატენდერო 
ინფორმაციის 
მოპოვების 
სირთულე. 

გამჭვირვალობის და 
კონკურენციის გაზრდილი 
დონე;
კორუფციის 
შემთხვევების შემცირება;
მთავრობისთვის 
ხარჯების და დროის 
დაზოგვა 

ტენდერების 
რაოდენობა;
ტენდერების 
მონაწილეთა 
რაოდენობა;
მთავრობისა 
და კერძო 
სექტორისთვის 
დაზოგილი ხარჯები 
და დრო

ინფორმაცია 
სერვისის 
მიმწოდებლებისგან;

ამ თემაზე 
ჩატარებული 
კვლევები

ადმინისტრაციული 
და საკანონმდებლო 
ცვლილებები

კონკრეტული მიზანი 
(შედეგი)

შედეგის 
ინდიკატორები

გაზრდილი 
გაჭვირვალობით 
შემცირებული კორუფცია;
სახელმწიფო შესყიდვებში 
დაზოგილი ხარჯი

რეგისტრირებული 
მომხმარებლების 
რაოდენობა;
ჩატარებული 
ტენდერების 
რაოდენობა;
მთავრობისთვის 
დაზოგილი ხარჯი

ინფორმაცია 
სერვისის 
მიმწოდებლებისგან

აქტივობები შედეგის 
ინდიკატორები

შესაბამისი 
საკანონმდებლო 
ცვლილებები;
ვებპლატფორმის შექმნა;
სერვისის მარკეტინგი;
ტრენინგი საჯარო 
მოხელეებისთვის 
პლატფორმის 
გამოყენებაში

საკანონმდებლო 
ცვლილებების 
რაოდენობა;
ჩატარებული 
მარკეტინგული 
აქტივობების 
რაოდენობა;
ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა

ინფორმაცია 
სერვისის 
მიმწოდებლებისგან;

მომხმარებლების 
კვლევა

ანალიზი

ელექტრონული შესყიდვების სისტემის შემოღებამდე ამ პროცესს გამჭვირვალობა აკლდა, კორუფცია იშვიათი მოვლენა 

არ იყო, ფავორიტიზმისა და სხვა მსგავსი პრაქტიკის გამო სისტემისადმი ნდობა დაბალი იყო, სატენდერო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა შეზღუდული იყო, ხოლო მონაწილეობის ფასი მაღალი, რაც კონკურენციას ზღუდავდა. 

რეფორმამ შემდეგი ამოცანების შესრულება დაისახა მიზნად: გამჭვირვალობა, არადისკრიმინაციული მოპყრობა, 

სამართლიანი შერჩევა, მარტივი პროცედურები, ქაღალდზე დამყარებული ტენდერების გაუქმება. 

განხორციელების ეტაპზე ტრენინგები და სემინარები 1,000-ზე მეტ მომხმარებელს ჩაუტარდა. გარდა ამისა, სერვისის 

მომხმარებლებისთვის სახელმძღვანელო მითითებები მომზადდა ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
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გრაფიკი 4. ელექტრონული შესყიდვების მომხმარებელთა სტატისტიკა (2011-2014)

მომწოდებელიშემსყიდველი 
ორგანიზაცია

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის თანახმად, საქართველო ლიდერია სახელმწიფო შესყიდვების 

სისტემის დანერგვის მხრივ რეგიონის 26 ქვეყანას შორის.9 ბანკის ანგარიში სახელმწიფო შესყიდვების საუკეთესო 

პრაქტიკის შესახებ, აღიარებს საქართველოს მიერ გაწეულ ძალისხმევას სისტემის რეფორმირებისთვის. საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა საქართველოს მიაჩნია, რომ საქართველოს შესყიდვების სისტემა სრულად შეესაბამება საერთაშორისო 

სტანდარტებს და იგი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე და ეფექტური სისტემაა. 2012 წელს, გაეროს 

წლიურ ანგარიშში საქართველოს შესყიდვების ელექტრონული სისტემა დასახელებულია როგორც მეორე საუკეთესო 

71 ქვეყანასა და 471 ნომინანტს შორის ნომინაციაში „საჯარო სექტორში კორუფციასთან ბრძოლა და მისი პრევენცია”.

ელექტრონული სისტემისადმი საზოგადოებრივი ინტერესი ვებგვერდის ვიზიტორების რაოდენობით დასტურდება – 

2013 წელს ვებგვერდს 2 მილიონზე მეტი ვიზიტორი ჰყავდა. თუმცა, ეს ციფრი შეიძლება არააქტიურ ვიზიტორებსაც 

მოიცავდეს. 

2011 წლის შემდეგ ელექტრონული სისტემით 600 მილიონ ლარზე მეტი დაიზოგა, რაც შესყიდვების მთლიანი 

ღირებულების 14%-ს შეადგენს. ხარჯის დანაზოგმა პირველ წელს 191 მილიონ ლარს გადააჭარბა, 2012-ში კი, 

კონკურენციის გაზრდის გამო, 155 მილიონ ლარზე მეტი დაიზოგა (გრაფიკი 5).

ელექტრონული შესყიდვების შემოღების შემდეგ, ტენდერების რაოდენობა 15-ჯერ გაიზარდა – 2010 წლის 2,375-დან 

33,598-მდე 2011 წელს10. ახლა ტენდერების მოცულობა დასტაბილურდა; 2014 წელს სულ 31,103 ტენდერი ჩატარდა 

(გრაფიკი 6).

9 EBRD. Turning Best Practice into Policy: Public Procurement Reform Agenda. 2013. http://www.ebrd.com/downloads/research/law/lit113.pdf

10  ეროვნული შესყიდვების სააგენტოს 2011, 2012, 2013 წლების ანგარიშები. http://procurement.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=35
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გრაფიკი 5. ელექტრონული შესყიდვების დანაზოგი, მილიონი ლარი. წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

(წლიური ანგარიშები)

გრაფიკი 6. ტენდერების რაოდენობა (2010-2014). წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის ჩატარებული კვლევის შედეგების თანახმად, რესპონდენტთა 27% რეგულარულად 

იყენებს ელექტრონული შესყიდვის სერვისს. ამ სერვისის შემოღებამდე, გამოკითხულთა 63%-ს შესაბამის უწყებებში 

მისვლა 3-ზე მეტჯერ უხდებოდა, ხოლო 42% ორ დღეზე მეტს ხარჯავდა მომსახურების მისაღებად. სერვისის 

ამოქმედების შემდეგ, რესპონდენტთა 80%-ს საათზე ნაკლები სჭირდება სერვისის მისაღებად. გამოკითხულთა 

აბსოლუტურ უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ელექტრონული შესყიდვების შემოღებამ მნიშვნელოვნად გააიაფა და 

გაამარტივა ამ სერვისისი მიღება. რესპონდენტთა 35%-ის თანახმად, პროცედურებს გაცილებით ნაკლები დრო მიაქვს, 

ხოლო 25% ამბობს, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სერვისი უფრო გამჭვირვალე გახდა.  

რეფორმისადმი ზოგადად პოზიტიური დამოკიდებულების მიუხედავად, გამოკითხულთა აბსოლუტურ უმრავლესობას 

მიაჩნია, რომ სერვისი შემდგომ განვითარებას საჭიროებს. რესპონდენტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ საჭიროა ერთიანი 

მოთხოვნების შემუშავება, რათა ბიზნესმა ინვესტიციების სიზუსტით განხორციელება შეძლოს და სახელმწიფო 

უწყებების (ერთ-ერთი უმსხვილესი შემსყიდველის) მოთხოვნებს მოერგოს. უკმაყოფილების მეორე მიზეზი შესაბამის 

გამოცდილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების ნაკლებობაა, რაც ახლადრეგისტრირებულ ფირმებს შესაძლებლობას 

აძლევს, ტენდერში გაიმარჯვონ. რესპონდენტების ერთ-ერთი რეკომენდაციაა შესყიდვის გარკვეული ტიპებისთვის 
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მინიმალური ვადის გახანგრძლივება, რათა ყველა ორგანიზაცას მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა და დაუმსახურებელი 

უპირატესობა არ მიენიჭოს ფირმებს იმით, რომ ხელი შეუწყონ მათ, მოიგონ ტენდერი ამ უკანასკნელის გამოცხადებამდე. 

სერვისის მიმწოდებლის თანახმად, ელექტრონული სისტემით 230 მილიონ ლარზე მეტი დაიზოგა, რაც შესყიდვების 

მთლიანი ღირებულების 14%-ა. ხარჯის დანაზოგმა პირველ წელს 191 მილიონ ლარს გადააჭარბა, 2012-ში კი, 155 

მილიონ ლარზე მეტი დაიზოგა კონკურენციის გაზრდის გამო.

აშკარაა, რომ ამ სერვისის შემოღებამ ტენდერის მონაწილეთა მიერ დახარჯული დრო და შესაბამისად, მათი ხარჯები 

მკვეთრად შეამცირა. ელექტრონულმა შესყიდვებმა ხარჯები სერვისის მიმწოდებლებსაც დაუზოგეს: დანაზოგის 

ყველაზე თვალნათელი მაგალითი ადგილობრივ გაზეთებში ტენდერების გამოცხადების საჭიროების გაუქმებაა – ერთი 

განცხადება 70-დან 150 ლარამდე ღირდა, რაც, საბოლოო ჯამში, 3.4 მილიონი ლარის დანაზოგს იძლევა. მხოლოდ ეს 

კონკრეტული დანაზოგი ხდის ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში ინვესტიციას ღირებულ დაბანდებად. 

სერვისის გაუმჯობესების რეკომენდაციებს შორის არის ტექნიკური პრობლემების აღმოფხვრა (პლატფორმა 

არ არის საკმარისად ავტომატიზებული, მაგალითად, ავტომატურად არ ანგარიშობს შესყიდვის მთლიან ხარჯს). 

რესპონდენტებს მიაჩნიათ, რომ უნდა გამკაცრდეს მოთხოვნები მონაწილეებისადმი, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს 

თანაბარი შესაძლებლობები და ტენდერში გამარჯვებულების მიერ მიწოდებული სერვისების შესაბამისობა მაღალ 

სტანდარტებთან. მთავარი რეკომენდაციები შესყიდვების კანონმდებლობის გაუმჯობესებას ეხება და არა უშუალოდ 

ელექტრონულ სერვისთან, როგორც ასეთს. მაგალითად, სერვისის მომხმარებლები ჩივიან, რომ დაბალი ფასი ვერ 

უზრუნველყოფს წარმოებული საქონლისა და სერვისების ხარისხს, რადგან ქვეყანაში არ არსებობს სათანადო 

ხარისხის სატნდარტი; შესაბამისად, კარგად განსაზღვრული ტექნიკური წინადადების მომზადება გამოწვევად რჩება. 

მიმწოდებელთა მნიშვნელოვან ნაწილს გამჭვირვალობა კვლავ პრობლემად მიაჩნია და ითხოვს წერილობითი პასუხის 

მიღებას, რომელშიც დასაბუთებული იქნება ტენდერის წაგების მიზეზები. 

დასკვნა შეფასების შედეგებზე
ელექტრონული შესყიდვების სისტემის შემოღებამდე მთავარი პრობლემა იყო გამუჭვირვალობ და, ეფექტიანი 

სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის არასებობა. შესაბამისად, პრობლემები უკავშირდებოდა კორუფციის და 

ფავორიტიზმის რისკებს, მონაწილეობის მაღალ ხარჯებს, განსაკუთრებით რეგიონებში, და ინფორმაციის ასიმეტრიას. 

შეგროვებული მონაცემები იმაზე მიუთითებს, რომ ელექტრონულმა სისტემამ ეს პრობლემები აღმოფხვრა: მან 

შედეგად მოიტანა ტენდერების და ტენდერში მონაწილეების გაზრდილი რიცხვი, კონკურენციის ზრდა და შესაბამისად, 

მეტი შემოსავალი სახელმწიფო ბიუჯეტში. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უფასო გახდა და ნაწილობრივ გადაიჭრა 

რეგიონული უთანაბრობის პრობლემა. რესპონდენტების მიერ დასახელებული პრობლემატური საკითხები არ 

არის უშუალოდ ელექტრონულ სისტემასთან დაკავშირებული, არამედ უფრო კანონმდებლობას და ინსტიტუციურ 

მოწყობას ეხება. თუმცა, რესპონდენტთა საკმაო რაოდენობამ გამოთქვა სერვისის და მისი ინტერფეისის შემდგომი 

გაუმჯობესების სურვილი.

გაუმჯობესების რეკომენდაციები

o	 ერთიანი მოთხოვნების შემუშავება იმ ბიზნესისთვის საქმის გასაადვილებლად, რომელსაც ხელისუფლებასთან 

რეგულარული ურთიერთობა სურს;

o	 შესაბამის გამოცდილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების გამკაცრება, რათა ახალბედა ფირმებმა ანდა 

კონკრეტული ტენდერისთვის საგანგებოდ დარეგისტრირებულმა ფირმებმა დაუმსახურებელი უპირატესობა არ 

მოიპოვონ;

o	 შესყიდვების პროცესისთვის მინიმალური ვადის დაწესება, რათა გამოირიცხოს ინსაიდერი ფირმების მიერ 

ტენდერის მოგების შესაძლებლობა;

o	 სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესის გაუმჯობესება ხარისხის შესაბამისი სტანდარტების 

შემოღებით;

o	 ინტერფეისის შემდგომი განვითარება და ახალი აპლიკაციების დამატება (მაგალითად, ჯამის ავტომატური 

დაანგარიშება);

o	 პროცესის გამჭვირვალობის გაზრდა (მეტი ინფორმაცია წინადადებების შეთავაზების პროცესის, განსაკუთრებით 

შეთავაზების წაგების მიზეზების შესახებ).
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ელექტრონული აუქციონი
აღწერა

ამ სერვისის მიმწოდებელი ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოა. შემუშავების ფაზა ჯერ კიდევ 2009 

წელს დაიწყო, ხოლო სერვისი ოფიციალურად 2010 წელს ამოქმედდა. თავდაპირველ ამოცანას ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩამორთმეული ქონების აუქციონის წესით გაყიდვის გამარტივება წარმოადგენდა. 

მიზანი აუქციონზე ვაჭრობის მოქნილი, გამჭვირვალე, ეფექტიანი და უსაფრთხო სისტემის შექმნა იყო. ახალმა სისტემამ 

ბიუროკრატია შეამცირა. შედეგის შესაფასებლად სერვისის მიმწოდებელმა რამდენიმე ინდიკატორი შეარჩია: სერვისის 

სიმარტივე, უსაფრთხოება, მოქნილობა, ხელმისაწვდომობა, დაინტერესება მომხმარებლების მხრიდან. შემდეგ, გაჩნდა 

სხვა სახელმწიფო უწყებების, კერძო სექტორისა და ინდივიდების დახმარების იდეა. ამიტომ, 2011 წლიდან, ყველა 

სახელმწიფო უწყება და, მათ შორის, აღსრულების ეროვნული ბიურო ქონებას www.eauction.ge -ს მეშვეობით ყიდის.

2012 წლიდან ვებპორტალს ახალი ფუნქცია დაემატა, რომელიც ინდივიდებს საკუთარი აუქციონი გამართვის 

შესაძლებლობას აძლევს. აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის ცალკე სერვისი შეიქმნა პორტალის ფარგლებში, მათი 

პროგრამიდან აუქციონის გამართვის გასაადვილებლად.

ვებსაიტის მომხმარებლებს შეუძლიათ ქონების ყიდვა, გაყიდვა და იჯარით გაცემა, ასევე ლიცენზიის შეძენა. 

შესყიდვის შემთხვევაში, მომხმარებელი საგარანტიო თანხას (ავანსი) იხდის და ფასის შეთავაზების პროცესს იწყებს. 

ქონების გაყიდვის შემთხვევაში, მომხმარებელი ავსებს ფორმას, ურთავს ქონების ფოტოს და იხდის მოსაკრებელს 

(ელექტრონულად ან სხვა ფორმით). მოსაკრებლის ოდენობა 2012 წლის 12 აპრილის საქრთველოს მთავრობის 

ბრძანებით #141 არის განსაზღვრული. ბოლო ეტაპზე, მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელი ამოწმებს, სწორად 

არის თუ არა შევსებულ ფორმა და გადახდილია თუ არა მოსაკრებელი და განცხადებას ვებპროტალზე ანთავსებს. 

პლატფორმა შემდეგ დამატებით სერვისებს სთავაზობს: აუქციონის შეხსენება, ელექტრონული კრედიტი და 

მომხმარებლის გამოკითხვა. პლატფორმა კვლავ განვითარების ფაზაშია და თანდათან სხავდასხვა ფუნქციები ემატება: 

ონლაინ კონსულტაცია, ელექტრონული შეკვეთების გადახდის ბარათები, მობილური აპლიკაციები. 

წინამდებარე კველვის მიზნებისთვის ფოკუსირება ვებგვერდზე ქონების გაყიდვის ფუნქციაზე მოვახდინეთ. სერვისის 

ამოქმედებიდან ერთი წლის განმავლობაში 13,396 ლოტი გაიყიდა და ვებგვერდზე 14,640 აქტიური მომხმარებელი 

დარეგისტრირდა (2011 წლის იანვარი – დეკემბერი).11 ბოლოდროინდელი მონაცემების მიხედვით კი, ვებსაიტს 

50,445 მომხმარებელი ჰყავს და ამრიგად, სახეზეა მომხმარებელთა აქტივობის აღმავალი ტენდენცია. სტატისტიკა 

გვიჩვენებს, რომ ელექტრონულმა აუქციონმა მნიშვნელოვნად გაზარდა იმ კომპანიების რიცხვი, რომლებიც ჩართული 

არიან აღსრულების და სახელმწიფო ქონების ყიდვა-გაყიდვის პროცესში. მხოლოდ პირველი ორი წლის მონაცემების 

თანახმად, თუ 2010 წელს (როდესაც სერვისი ამოქმედდა) ვებსაიტს 500 მომხმარებელი ჰყავდა, 2012 წლის 

მდგომარეობით რეგისტრირებული მომხმარებლების რაოდენობამ 21,700-ს გადააჭარბა. 41,000-ზე მეტი აუქციონი 

ჩატარდა პირველი 2 წლის განმავლობაში, ხოლო წლიურმა ბრუნვამ 57 472 251 მილიონი ლარი შეადგინა.  

საჯარო აუქციონის არაელექტრონულ ვერსიას თან რიგი ბიუროკრატიული ბარიერები ახლდა. აუქციონების შესახებ 

ინფორმაცია ადგილობრივ გაზეთებში ქვეყნდებოდა, მონაწილეობით დაინტერესებულ ინდივიდებს დოკუმენტაციის 

შეგროვება და ქონების მეპატრონისადმი წერილობითი ფორმით მიმართვა, წინასწარ დარეგისტრირება, საფასურის 

გადახდა და ქვითრის 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).

სერვისის განვითარება – ვიზიტი აშშ-ში გამოცდილების გაზიარების და კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის მიზნით. 

პლატფორმა ვითარდება ფინანსთა სამინისტროს სსიპ მომსახურების სააგენტოს ინოვაციებისა და პროექტის მენეჯმენტის 

და მარკეტინგის სამსახურების მხარდაჭერით. სერვისების შემდგომი განვითარება სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური 

სამსახურის დახმარებით ხდება. სერვისი ფინანსთა სამინისტროს სხვადასხვა სააგენტოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

განყოფილებების პერსონალმა შექმნა. მოგვიანებით ეს პლატფორმა კონტრაქტით გადაეცა აღსრულების ეროვნულ 

ბიუროს. აღსრულების ეროვნული ბიურო ყოველწლიურად დაახლოებით 5,000 – 7,000 აუქციონს მართავს.

11 სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 2011 წლის ანგარიში.
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სერვისის წლიური შენახვის ხარჯები 346,320 ლარს შეადგენს, რაც კაპიტალურ და საოპერაციო ხარჯებს და ასევე 

სისტემის განახლების და მხარდაჭერის ხარჯებს მოიცავს.12

საექსპორტო პოტენციალი – სერვისის მფლობელს არა აქვს საავტორო უფლება სერვისზე.

ლოგიკური ჩარჩო

მიუხედავად ფართომასშტაბიანი პრივატიზაციისა, რომელიც 2003-2007 წლებში განხორციელდა, მთავრობას წლების 

განმავლობაში არ ჰქონდა სახელმწიფო ქონების მართვის ეფქტიანი სისტემა. აუქციონის პროცედურები ნაწილობრივ 

გაუმჭვირვალე იყო, რაც კორუფციის რისკს აჩენდა. რეფორმის ზოგადი მიზანი სერვისის გამჭვირვალობისა და ზოგადი 

ხელმისაწვდომობის ზრდა იყო (რომელიც უნდა ასახულიყო სერვისის მომხმარებლების/გარიგებების გაზრდილი 

ციფრით). ამიტომ, კონკრეტული ამოცანა იყო აუქციონის მოქნილი, გამჭვირვალე, ეფექტიანი და უსაფრთხო 

სისტემის შექმნა შემცირებული ბიუროკრატიით, რაც კონკურენციას და ფასებს გაზრდიდა და ადმინისტრირებისთვის 

საჭირო დროის შემცირებას უზრუნველყოფდა. ინდიკატორები, რომლებიც ამ მიზნების მიღწევას დაადასტურებდა, 

მოიცავდა ერთ აუქციონზე/გარიგებაზე საშუალო ხარჯის შემცირება როგორც მომხმარებლის, ასევე მთავრობისთვის; 

უფრო დაბალი ფიქსირებული ხარჯები; აუქციონში მონაწილეობის დროის შემცირება. ამის შემოწმება შეიძლებოდა 

მომხმარებელთა გამოკითხვებით, სახელმწიფო უწყებების ბიუჯეტების შედარებით სერვისის შემოღებამდე და 

შემოღების შემდეგ; სერვისის მფლობელებთან ინტერვიუებით, ერთ თვეში სერვისის ვებგვერდის მომხმარებელთა 

რიცხვის შედარებით იმ ხალხის რიცხვთან, რომლებიც კითხვებით/შეთავაზებებით მიმართავდნენ აუქციონის საგენტოს. 

საჭირო აქტივობები მოიცავდა შესაბამისი საპროგრამო უზრუნველყოფის შემუშავებას, შესაბამისი კანონმდებლობის 

მომზადებას/მიღებას და ელექტრონულ სერვისზე გადასვლის გამოცხადებას/რეკლამირებას როგორც ბეჭდური, ასევე 

ონლაინ მედიის საშუალებით.

12 საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
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პრობლემა ზოგადი მიზანი ინდიკატორები დაზუსტების წყარო სხვა ფაქტორები, რომლებიც 
ზემოქმედებს მიზანზე

სა ხელ მ წი ფო 
ქო ნე ბის მარ თ-
ვის ეფექ ტი ა ნი 
სის ტე მის არა-
სე ბო ბა;

აუქ ცი ო ნის 
პრო ცე დუ რე ბის 
გა უმ ჭ ვირ ვა ლე-
ო ბა; კო რუფ ცი-
ის რის კე ბი 

გაზ რ დი ლი გამ-
ჭ ვირ ვა ლო ბა; 
სერ ვი სის ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბა 

სერვისის 
მომხმარებლების 
და გარიგებების 
რიცხვის ზრდა 

სერვისის 
მფლობელის 
მონაცემები

ადმინისტრაციული/
საკანონდმებლო ცვლილებები

საზოგადოების 
ნდობის დონე

მომხმარებელთა 
გამოკითხვა

კონკრეტული 
მიზანი (შედეგი)

შედეგის 
ინდიკატორები

აუქ ცი ო ნის 
მოქ ნი ლი, გამ-
ჭ ვირ ვა ლე, 
ეფექ ტი ა ნი და 
უსაფ რ თხო სის-
ტე მის შექ მ ნა 
შემ ცი რე ბუ ლი 
ბი უ როკ რა ტი-
ით; 

კონ კუ რენ ცი ის, 
ფა სე ბის ზრდა, 
ად მი ნის ტ რი რე-
ბის დრო ის შემ-
ცი რე ბა

მომხმარებელთა 
მიმოხილვა/
კომენტარები (მაგ, 
ფეისბუქზე)

მომხმარებელთა 
გამოკითხვა; 
ინტერნეტი

ერთ აუქციონზე/
გარიგებაზე 
საშუალო ხარჯის 
შემცირება როგორც 
მომხმარებლის, ასევე 
მთავრობისთვის; 
უფრო დაბალი 
ფიქსირებული 
ხარჯები; 

მომ ხ მა რე ბელ თა გა-
მო კითხ ვა; სა ხელ მ წი-
ფო უწყე ბის ბი უ ჯე ტი 
სერ ვი სის შე მო ღე-
ბამ დე და მას შემ დეგ; 
ინ ტერ ვიუ სერ ვი სის 
მფლო ბელ თან 

აუქციონში 
მონაწილეობისათვის 
საჭირო დროის 
შემცირება.

მომ ხ მა რე ბელ თა გა-
მო კითხ ვა; 

ერთ თვე ში სერ ვი სის 
ვებ გ ვერ დით მომ ხ-
მა რე ბელ თა რიცხ ვის 
შე და რე ბა იმ ხალ ხის 
რიცხ ვ თან, რომ ლე-
ბიც კითხ ვე ბით / შე-
თა ვა ზე ბე ბით მი მარ-
თავ დ ნენ აუქ ცი ო ნის 
სა გენ ტოს

აქტივობები შედეგის 
ინდიკატორები

საპ როგ რა მო 
უზ რუნ ველ ყო-
ფის შე მუ შა ვე ბა

სერვისის ონლაინ 
გადაყვანა 

ონლაინ სერვისის/
ვებგვერდის 
ხელმისაწვდომობა 

შე სა ბა მი სი კა-
ნონ მ დებ ლო ბის 
მომ ზა დე ბა/ მი-
ღე ბა 

პარლამენტის მიერ 
შესაბამისი კანონის 
ოფიციალურად 
მიღება

კანონთა კოდექსი 

ელექ ტ რო-
ნულ სერ ვის ზე 
გა დას ვ ლის 
გა მოცხა დე ბა/ 
რეკ ლა მი რე ბა

გამოცხადება მედიით 
(ბეჭდურსა და 
ონლაინში)

არქივი
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ანალიზი

სიღრმისეული ინეტრვიუების რესპონდენტებმა სერვისის განვითარების შემდეგი ეტაპები გამოყვეს:

პირველი ეტაპი: გასაყიდი ქონება დაიდო ვებგვერდზე; აუქციონი კვლავ არაელექტრონულად ტარდებოდა; ამ ფაქტმა 

ნაწილობრივ გაზარდა გამჭვირვალობა, რადგან ამ ცვლილებამდე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა შეზღუდული იყო.

მეორე ეტაპი: შესაძლებელი გახდა აუქციონში ონლაინ მონაწილეობა. განვითარების ამ ეტაპზე მიღწეული იქნა 

დროის დაზოგვის მიზანი. თუ თბილისელებისთვის აუქციონში მონაწილეობა სულ ცოტა 8 საათს მოითხოვდა 

(მისვლა, რეგისტრაცია, ავანსის გადახდა, აუქციონში მონაწილეობა, თანხის გადახდა, წამოსვლა), თბილისის გარეთ 

მცხოვრებთათვის ეს მინიმუმ ერთ დღეს ნიშნავდა, რასაც მგზავრობის ხარჯები ემატებოდა. ელექტრონული აუქციონის 

სერვისის შემოღების შემდეგ მომხმარებელს ერთადერთი ვალდებულება აქვს, დარჩეს ონლაინ აუქციონის დაწყებიდან 

მის დამთავრებამდე. ამიტომ, მგზავრობის ხარჯები მთლიანად დაიზოგა. განვითარების არსებულ ამ ეტაპზე რჩებოდა 

პრობლემა იმისა, რომ მსხვილი შესყიდვის (უძრავი ქონება, მანქანები) განხორციელებისთვის ავანსის გადასახდელად 

ადამიანს ბანკში უხდებოდა წასვლა.

მესამე ეტაპი: განვითარების ამ ეტაპზე ავანსის გადახდა და შესყიდული ნივთის თანხის გადახდა ონლაინ ხდებოდა. 

ამავე დროს, გადახდილი ავანსი ავტომატურად უზრუნდებოდა გადამხდელს, რისთვისა განვითარების მეორე ეტაპზე 

ინდივიდს განაცხადის წარდგენა ესაჭიროებოდა. ამრიგად, აუქციონში მონაწილეობა მხოლოდ რეგისტრირებით და 

აუქციონის პროცესით შემოფარგლებოდა, რასაც მაქსიმუმ 10 წუთი სჭირდებოდა.

ონლიან კონსულტაცია – ონლაინ კონსულტაციის დამატება, რომელიც დილის 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 

ფუნქციონირებს, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო სერვისის მიწოდების პროცესის გაუმჯობესებისთვის.

რესპონდენტთა 18% ელექტრონული აუქციონის სერვისს, საშუალოდ, წელიწადში ერთზე მეტჯერ იყენებს. ამ 

სერვისის შემოღებამდე, გამოკითხულთა უმეტესობას შესაბამის დაწესებულებაში ერთზე მეტჯერ მისვლა უხდებოდა 

და სერვისის მისაღებად ერთ დღეზე მეტი სჭირდებოდა. ამჟამად, რესპონდენტთა 65% იმავე მიზნით ერთ საათზე 

ნაკლებს ხარჯავს. რესპონდენტთა აბსოლუტურ უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ელექტრონული აუქციონის შემოღებამ 

მნიშვნელოვნად გააიაფა და გაამარტივა ამ სერვისის მიღება. 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 გაზიარების გზით ისე, რომ მეტ ხალხს ჰონდეს ინფორმაცია 

ელექტრონული აუქციონის და მისი ხელმისაწვდომობის შესახებ. მომხმარებლები ასევე ფიქრობენ, რომ ინფორმაცია 

ლოტების შესახებ არასრულყოფილია და გაუმჯობესებას საჭიროებს. გარდა ამისა, გასაყიდად გამოტანილი ქონების 

უმეტესი ნაწილი არ არის განთავსებული არც ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საწყობებში და 

არც აღსრულების ეროვნული ბიუროს საცავებში, არამედ განთავსებული საქონლის თავდაპირველ მფლობელებთან. 

რესპონდეტებმა გამოთქვეს აზრი მიწოდების სერვისის დამატებით შეთავაზების შესახებ, რაც შესაძლოა დამატებით 

გადასახადდთან იყოს დაკავშირებული. 

დასკვნა შეფასების შედეგებზე:
ელექტრონული სერვისი შემოღებული იქნა სახელმწიფო ქონების მართვის გამჭვირვალე, მოქნილი და ადვილად 

ხელმისაწვდომი სერვისის შესაქმნელად. კვლევამ დაადგინა, რომ სერვისმა მნიშვნელოვნად შეამცირა სერვისის 

მიღების ხარჯები, კორუფციის და ფავორიტიზმის შესაძლებლობები და აღმოფხვრა აუქციონის ინფორმაციის 

ასიმეტრიული ხელმისაწვდომობის პრობლემა. სერვისმა ხელი შეუწყო კონკურენციის ზრდას, გასაყიდი ფასის მატებას 

და შესაბამისად, მეტ შემოსავლებს სახელმწიფო ბიუჯეტში.ზემოთ წარმოდგენილი მონაცემები მნიშვნელოვან ზრდას 

აჩვენებს ჩატარებული აუქციონების რაოდენობისა და ელექტრონული აუქციონებით გენერირებული თანხების 

მოცულობაში. სერვისმა შეამცირა ბიუროკრატიული ბარიერები და სერვისის მიწოდების პროცესი ერთგვაროვანი 

გახადა.
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რესპონდენტებმა პოზიტიური დამოკიდებულება გამოხატეს რეფორმის მიმართ, თუმცა კვლევამ აჩვენა, რომ სერვისს 

შემდგომი გაუმჯობესება სჭირდება. ძირითად რეკომენდაციებს შორის იყო სერვისის შემდგომი პოპულარიზაცია 

და მთელი რიგი დამატებითი ღირებულების შემქმნელი სერვისების დამატება, რომლებიც უმთავრესად შესყიდული 

საქონლის მიწოდებას ეხება.

გაუმჯობესების რეკომენდაციები

o	 მომხმარებელთა შორის სერვისის მეტი პოპულარიზაცია; საინფორმაციო კამპანიების წარმართვა, განსაკუთრებით 

საქართველოს რეგიონებში;

o	 ლოტების სტანდარტიზებული აღწერის მომზადება და ამით მომხმარებლებს შორის ინფორმაციის ასიმეტრიულობის 

თავიდან აცილება;

o	 მიწოდების სერვისის შემოღება, როგორც ელექტრონული აუქციონის პროცესის დამატებითი ღირებულება, 

შესყიდული საქონლის ხელმისაწვდომობის გასამარტივებლად.

 

ინფორმაცია სამეწარმეო და არასამეწარმეო 
იურიდიული პირების შესახებ

აღწერა

ეს სერვისი მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ფარგლებში 2014 წლის მარტში შეიქმნა. სერვისი ითვალისწინებს 

იურიდიული საწარმოების შესახებ დეტალური, არაკონფიდენციალური ინფორმაციის მიწოდებას ნებისმიერი 

მომხმარებლის მოთხოვნის საფუძველზე. სერვისს უზრუნველყოფს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

ხოლო მონაცემთა გაცვლის სააგენტო მედიატორის როლს ასრულებს. მოთხოვნა უნდა მოიცავდეს კონკრეტული 

საწარმოს საიდენტიფიკაციო კოდს ან პირად საიდენტიფიკაციო ნომერს. საპასუხო 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 შეიქმნა, 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 50-მდე კონტრაქტია გაფორმებული). 

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ხელმძღვანელის თანახმად, საწყისი ინვესტიცია, რომელიც მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტომ განახორციელა, 4 მილიონ ლარს შეადგენდა. სერვისის მფლობელები ამ სერვისის, მინიმუმ, რეგიონულ 

დონეზე ექსპორტს სავსებით შესაძლებლად მიიჩნევენ, თუ ამის პოლიტიკური ნება და დაინტერესებულ პოტენციურ 

მხარეებს შორის გარკვეული შეთანხმება იქნა. 
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ლოგიკური ჩარჩო

პრობლემა ზოგადი მიზანი ინდიკატორები დაზუსტების 
წყარო

სხვა ფაქტორები, 
რომლებიც ზემოქმედებს 
მიზანზე

ბიუროკრატიული 
და ხანგრძლივი 
პროცედურები 
მთავრობის 
და კერძო 
კომპანიების 
მიერ იურიდიულ 
საწარმოთა 
და ინდივიდთა 
შესახებ 
ინფორმაციის 
მისაღებად. 

იურიდიულ საწარმოთა 
და ინდივიდთა ქონების 
შესახებ ინფორმაციის 
მისაღები პროცედურების 
გამარტივება 

მთავ რო ბის მი ერ 
და ზო გი ლი დრო 
და ხარ ჯი;
კერ ძო კომ პა ნი ე-
ბის თ ვის ინ ფორ-
მა ცი ის მარ ტი ვი 
ხელ მი საწ ვ დო მო-
ბა და და ზო გი ლი 
დრო

ინ ფორ მა ცია სერ-
ვი სის მფლო ბე-
ლის გან; 

ინ ტერ ვი უ ე ბი 
სერ ვი სის მომ-
ხ მა რებ ლებ თან 
– კერ ძო კომ პა ნი-
ე ბის წარ მო მად-
გენ ლებ თან

კონკრეტული მიზანი 
(შედეგი)

შედეგის 
ინდიკატორები

მთავრობის და კერძო 
კომპანიებისთვის 
ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის 
გაადვილება 
მათი სამუშაოს 
გამარტივებისთვის 

მომ ხ მა რებ-
ლე ბის თ ვის 
დრო ის და ხარ-
ჯის და ზოგ ვა 
ინ ფორ მა ცი ის 
ელეტ რო ნუ ლად 
მო პო ვე ბი სას

ინ ტერ ვი უ ე ბი 
სერ ვი სის მომ-
ხ მა რებ ლებ თან 
– კერ ძო კომ პა ნი-
ე ბის წარ მო მად-
გენ ლებ თან

აქტივობები შედეგის 
ინდიკატორები

ვებპლატფორმის 
განვითარება; სერვისის 
მარკეტინგი 

სერვისის 
მიმწოდებელთან 
კონტრაქტების 
რაოდენობა;
ჩატარებული 
მარკეტინგული 
აქტივობები 

ინფორმაცია 
სერვისის 
მფლობელისგან 

 

ბიზნესის წრმართვაში მნიშვნელოვან შემაფერხებელ ფაქტორს იურიდიულ საწარმოებსა და ინდივიდების შესახებ 

ინფორმაციის მოპოვების სირთულე წარმოადგენდა, ძირითადად ბიუროკრატიისა და ასეთი ინფორმაციის 

მოსაპოვებლად საჭირო ხანგრძლივი დროის გამო. ამიტომ, რეფორმის ზოგადი მიზანი იურიდიული საწარმოებისა და 

ინდივიდების ქონების შესახებ ინფორმაციის მიღების პროცედურების გამარტივება იყო. ეს დაუზოგავდა მთავრობას 

დროსა და ხარჯებს და უზრუნველყოფდა კერძო კომპანიებს ინფორმაციის ადვილი ხელმისაწვდომობით. ამ ყველაფრის 

გადამოწმება შესაძლებელი იქნებოდა სერვისის მფლობელების მიერ მოწოდებული ინფორმაციისა და სერვისის 

მომხმარებლებთან ინტერვიუების/გამოკითხვების მეშვეობით. რეფორმის კონკრეტული ამოცანა მთავრობისა და 

კერძო კომპანიებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გამარტივება იყო მათი სამუშაოს გაადვილებისთვის, რაც 

გამოიხატებოდა მომხმარებლების მიერ ინფორმაციის ელექტრონული წვდომისთვის დახარჯული დროისა და თანხების 

შემცირებით. საჭირო ქმედებები მოიცავს ვებპლატფორმის გაუმჯობესებას და მარკეტინგს სხვადასხვა არხებით. 

ანალიზი

სერვისი შემუშავდა ფინანსური ინსტიტუტების მოთხოვნის საფუძველზე.

ის ფაქტი, რომ ფინანსური სექტორი პროაქტიულად მუშაობდა, თანამშრომლობდა შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან 

და ამ სერვისის შექმნა მოითხოვა, მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ინფორმაციის მიღებაში პრობლემები არსებობდა.
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გაუმჯობესების რეკომენდაცია

ამ სერვისის მთავარი მომხმარებლები ფინანსური ინსტიტუტები არიან. ჩვენი დაუღალავი მცდელობის მიუხედავად, 

ვერ შევძელით მათგან ინფორმაციის მიღება. შესაბამისად, ამ სერვისის სრულად გაანალიზება ვერ შევძელით.  

ელექტრონული ნოტარიუსი

აღწერა
 

ამ სერვისის შემუშავება 2009 წელს დაიწყო და ის 2010 წელს ამოქმედდა. სერვისი ითვალისწინებს შემდეგი სანოტარო 

სერვისების ონლაინ უზრუნველყოფას (სკაიპის მეშვეობით): მინდობილობა, განაცხადი თანხმობის შესახებ, სხვადასხვა 

ტიპის კონტრაქტები/ხელშეკრულებები. სერვისი საქართველოში რეგისტრირებული ნოტარიუსებით შემოიფარგლება. 

სერვისის შემუშავების ფაზაში საქართველოს ნოტარიუსთა პალატამ ნოტარიუსებისთვის ტრენინგები ჩაატარა 

სკაიპით სერვისის მიწოდების საკითხებში. ამ სერვისის მიზანი სანოტარო სერვისების მიწოდების გამარტივება 

იყო. შემუშავების პროცესში ძირითადად მონაწილეობდნენ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, ნოტარიუსები და 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. სამიზნე ჯგუფებს საქართველოს მოქალაქეები წარმოადგენდნენ (რადგან 

მხოლოდ მოქალაქეებს 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. 

სერვისის შემუშავების პარალელურად რიგი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ცვლილებები განხორციელდა. კერძოდ, 

ცვლილებები შევიდა კანონში ნოტარიატის შესახებ, სანოტარო სერვისების მიწოდების მითითებებში, საქართველოს 

მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის რეზოლუციაში #507 ნოტარიუსის მოსაკრებლის, გადახდის და მომსახურების 

პირობების შესახებ. ნოტარიუსის სერვისების ონლაინ ვერსიების შემოღებამ დამატებითი შემოსავლები მოიტანა 

– მაგალითად, მინდობილობის გაცემა ონლაინ სერვისით 50 ლარი ღირს, ხოლო არაელექტრონულად ანალოგიური 

სერვისი 10 ლარი ღირს. თუ უცხოეთში მცხოვრები ინდივიდი ასეთ სერვისს არაელექტრონულად მიიღებს, მას 

საჭირო დოკუმენტაციის შესასრულებლად ერთი თვე დასჭირდება. ნოტარიუსის მიერ ონლაინ და ოფლაინ სერვისების 

მიწოდებაზე დახარჯული დრო ერთნაირია და 15-20 წუთს შეადგენს.

ტექნოლოგიური განახლების თვალსაზრისით, ყველა სანოტარო ბიურო საჭირო საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურით აღიჭურვა (კომპიუტერები, ვიდეო, აუდიოაღჭურვილობა). თითოეულ კომპიუტერში სკაიპის 

პროგრამასთან ერთად სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა დამონტაჟდა ვიდეოზარების ჩასაწერად.
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ლოგიკური ჩარჩო

პრობლემა ზოგადი მიზანი ინდიკატორები დაზუსტების 
წყარო

სხვა ფაქტორები, 
რომლებიც 
ზემოქმედებს მიზანზე

უცხოეთში მცხოვრები 
საქართველოს 
მოქალაქეთა 
მიერ სანოტარი 
მომსახურების 
წვდომის სირთულე; 

ქვეყანაში 
ნოტარიუსთა 
სისტემის 
კორუმპირებული 
იმიჯი

სანოტარო სერვისების 
მიწოდების გამარტივება; 
გამჭვირვალობის ზრდა 
და საზოგადოებრივი 
ნდობის ამაღლება 
სანოტარო სისტემის 
მიმართ

სანოტარო 
სერვისების 
მიღებაში დროის 
და ხარჯების 
დაზოგვა

ნოტარიუსთა 
პალატიდან 
მიღებული 
ინფორმაცია 

კონკრეტული მიზანი 
(შედეგი)

შედეგის 
ინდიკატორები

უცხოეთში მცხოვრები 
საქართველოს 
მოქალაქეთათვის 
სანოტარი მომსახურების 
წვდომის გაფართოება ;

სანოტარო სერვისების 
მიღებაში დროის და 
ხარჯების დაზოგვა;

საზოგადოებრივი 
ნდობის ამაღლება 
სანოტარო სისტემის 
მიმართ

სერვისის 
მომხმარებელთა 
რაოდენობა; 

მომხმარებელთა 
მიერ დაზოგილი 
ხარჯი და დრო;

სანოტარო 
ბიუროების 
შემოსავლების 
ზრდა

ნოტარიუსთა 
პალატიდან 
მიღებული 
ინფორმაცია 

მომხმარებელთა 
გამოკითხვა

აქტივობები შედეგის 
ინდიკატორები

კანონებსა და 
რეგულირებაში 
შესაბამისი ცვლილებები;

სანოტარო ბიუროების 
ტექნოლოგიური 
განახლება;

სერვისის მარკეტინგი

კანონებსა და 
რეგულირებაში 
შეტანილი 
ცვლილებების 
რაოდენობა;

სანოტარო 
ბიუროების 
რაოდენობა, 
სადაც მოხდა 
ტექნოლოგიური 
განახლება ;

მარკეტინგული 
აქტივობების 
რაოდენობა

ნოტარიუსთა 
პალატიდან 
მიღებული 
ინფორმაცია; 

მომხმარებელთა 
გამოკითხვა

იმის გათვალისწინებით, რომ უცხოეთში ლეგალურად მცხოვრები ქართველების რაოდენობა მნიშვნელოვნად 

გაიზარდა, ხოლო იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ არალეგალურად ცხოვრობენ, სავარაუდოდ, საქართველოში სანოტარო 

მომსახურებასთან უკეთესი წვდომა ესაჭიროებათ ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური განვითარების გამო, ნოტარიუსთა 

პრობლემა მათი სერვისების ცუდი ხელმისაწვდომობა იყო უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისათვის. 

შესაბამისად, რეფორმის ზოგადი მიზანი სანოტარო სერვისების მიწოდების გამარტივება იყო, რაც დროისა და 

ხარჯების დაზოგვას მოიტანდა სერვისების მიღების დროს. მეორე მიზანი ნოტარიუსთა ინსტიტუტის გამჭვირვალობის 

ზრდა და იმიჯის გაუმჯობესება იყო. ამრიგად, რეფორმის შედეგი უნდა ყოფილიყო სანოტარო სერვისების 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისთვის და სერვისის მისაღებად საჭირო დროისა 
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და ხარჯების დაზოგვა, ასევე სერვისის გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება. შესაბამისი ინდიკატორები იქნებოდა 

სერვისის მომხმარებელთა რაოდენობა, მომხმარებელთა მიერ დაზოგილი ხარჯი და დრო და სანოტარო ბიუროების 

შემოსავლების ზრდა, ასევე, საზოგადოების აღქმის გაუმჯობესება სანოტარო სერვისების შესახებ. დაზუსტების 

წყაროები იქნებოდა ინფორმაცია ნოტარიუსთა პალატისგან და მომხმარებელთა გამოკითხვა. საჭირო აქტივობებში 

შედიოდა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები და სანოტარო ბიუროების აღჭურვა საჭირო აპარატურით და მათი 

პროგრამული უზრუნველყოფა.

ანალიზი

სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს ელექტრონული ნოტარიუსის სერვისებზე მოთხოვნის აღმავალ ტენდენციას 

(გრაფიკი 7):

გრაფიკი 7. სკაიპით მიწოდებული ნოტარიუსის სერვისების რაოდენობა (2010-2014). 

წყარო: საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

 2014 (ოქტომბერი)

ამ სერვისმა ყველაზე მეტად ხარჯები მომხმარებლებს დაუზოგა: კვლევის დროს ჩვენ ვერ შევძელით ინფორმაციის 

მიღება სერვისის მომხმარებლების საცხოვრებელი ადგილის შესახებ, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქართული 

დიასპორის უდიდესი ნაწილი რუსეთსა და ევროპაში ცხოვრობს (ფულადი გზავნილების სტატისტიკაზე დაყრდნობით), 

მხოლოდ მგზავრობის ხარჯის დანაზოგმა (დაახლოებით 300-350 ევრო, ანუ 790 ლარამდე, ორივე გზა), უხეში 

გაანგარიშებით, 30 მილიონ ლარს გადააჭარბა.

გამოკითხულ რესპონდენტთა მხოლოდ მეოთხედი სარგებლობს ელექტრონული ნოტარიუსის სერვისით. ამის მიზეზი 

ის არის, რომ რესპონდენტები საქართველოში ცხოვრობენ, ხოლო სერვისით უმეტესად უცხოეთში მცხოვრები 

საქართველოს მოქალაქეები სარგებლობენ. ელექტრონული სერვისის შემოღებამდე, მომხმარებელთა 33%-ს საათზე 

მეტი სჭირდებოდა სერვისისი მისაღებად, ხოლო მისი შემოღების შემდეგ, 45%-ს ამისთვის ნახევარ საათზე ნაკლები 

სჭირდება. გამოკითხულთა ერთი მეხუთედი 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 განვითრებას საჭიროებს.

სამწუხაროდ, იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ელექტრონული ნოტარიუსის სერვისებს იყენებს, საკმაოდ 

მცირეა რაიმე სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი დასკვნის გასაკეთებლად, თუმცა ამ სერვისით კმაყოფილების დონე 

შესამჩნევად ნაკლებია წინა სერვისებთან შედარებით. მიუხედავად ყველაფრისა, სერვისის ფინანსური ეფექტი 

მნიშვნელოვანია, სერვისის ირიბი ზეგავლენა იმ ეკონომიკური ტრანზაქციების ფინანსური ეფექტია, რომლებიც 

საქართველოს მოქალაქეებმა შეძლეს, განეხორციელებინათ უცხოეთში ყოფნის დროს.
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დასკვნა შეფასების შედეგებზე:

სერვისის მთავარი მიზანი უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნოტარიუსის სერვისებისადმი 

წვდომის გამარტივება იყო. ამავე დროს, ელექტრონული სერვისი შემოღებული იქნა იმისთვის, რომ გამჭვირვალობის 

ზრდის მეშვეობით ამაღლებულიყო საზოგადოების ნდობა სანოტარო სისტემისადმი. კვლევამ აჩვენა, რომ სერვისმა 

ნამდვილად გაზარდა სანოტარო სერვისებისადმი წვდომა უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისათვის 

და მნიშვნელოვნად შეუმცირა მათ ხარჯები. თუმცა სერვისს პოპულარიზაცია აკლია ქვეყანაში მცხოვრებ მოქალაქეებს 

შორის. კვლევას არ შეუძლია იმ ფინანსური და ეკონომიკური ტრანზაქციების მონეტიზაცია, რომლებიც საქართველოს 

მოქალაქეებმა განახორციელეს უცხოეთში ყოფნის დროს. კვლევის შედეგებმა ვერ დაადგინა კორელაცია სერვისის 

შემოღებასა და სანოტარო სისტემის მიმართ საზოგადოების აღქმას შორის.

გაუმჯობესების რეკომენდაციები

o	 ქვეყნები, რომლებშიც ამ სერვისის მომხმარებლები ცხოვრობენ, უნდა აღირიცხოს ზოგადი სტატისტიკური 

მიზნებისთვის;

o	 ელექტრონული ნოტარიუსის სერვისის განსხვავებული სპეციფიკის გამო, სერვისის მიმწოდებლები (ნოტარიუსები) 

მომხმარებელთა კითხვარებს ვერ გამოიყენებენ, ვინაიდან კითხვარის შევსება უფრო მეტ დროს წაიღებს, ვიდრე 

სერვისის მიწოდება. ამის ნაცვლად, ნოტარიუსებს სკაიპით საუბრისას კითხვარის ლინკი შეუძლიათ მიაწოდონ 

მომხმარებელს.
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IV ზოგადი დასკვნები და რეკომენდაციები 

კვლევამ აჩვენა, რომ მიუხედავად ტექნიკური და ორგანიზაციული გამოწვევებისა, ელექტრონული სერვისების 

დანერგვამ:

•	 მნიშვნელოვნად გაზარდა სახელმწიფო სერვისების მომხმარებელთა რაოდენობა, მაგალითად, სახელმწიფო 

შესყიდვების და აუქციონის სერვისების მომხმარებელთა რაოდენობა;

•	 შეამცირა სახელმწიფო სერვისის მიღების ხარჯი და დრო; 

•	 დაზოგა საჯარო რესურსები და/ან გაზარდა სახელმწიფო შემოსავლები;

•	 შეამცირა კორუფციის შემთხვევები და გაზარდა სერვისის მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე.

კვლევამ აჩვენა, რომ:

•	 ზეგავლენის შეფასების სტანდარტები არ არის საქართველოში შემუშავებული; სერვისის მიმწოდებლები არ 

აგროვებენ საჭირო ინფორმაცია სრულყოფილი ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის ჩასატარებლად. ამიტომ, 

კვლევაში მოცემულია რეკომენდაციები არსებული სერვისების ეკონომიკური ეფექტიანობისა და საექსპორტო 

პოტენციალის გაუმჯობესებისთვის;

•	 რეკომენდაციები ეხება სერვისის ინტერფეისის გაუმჯობესებას და მისი გამოყენების გამარტივებას (მომხმარებელზე 

ორიენტირებული სერვისები), ასევე დამატებითი სერვისების შემოღებას; 

•	 ეს ანგარიში სახელმძღვანელო მითითებად გამოადგება როგორც საჯარო სექტორს, ასევე არასამთავრობო 

ორგანიზაციებსა და ექსპერტებს იმ მეთოდებთან დაკავშირებით, რომლებითაც ხდება მომხმარებელზე 

ორიენტირებული სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების შემუშავება და მომხმარებლებისა და მთავრობის 

ეფექტიანობაზე მათი ზეგავლენის შეფასება.

•	 ეს ანგარიში საქართველოში ელექტრონული სერვისების გავლენის შეფასების პირველი მცდელობაა და კარგ 

ათვლის წერტილს წარმოადგენს მომავალში უფრო ღრმა შესწავლისა და ანალიზისთვის.

ზოგადი რეკომენდაციები შემდეგია:

(1) მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კამპანიებზე მუშაობა, ელექტრონული სერვისების პოპულარიზაცია 

განსაკუთრებული ფოკუსით სოფლის მოსახლეობაზე;

(2) სახელმწიფო ინსიტუტებს შორის თანამშრომლობაზე მუშაობა, იმ ინტერფეისით მონაცემთა შეგროვება/

გაზიარების საქმეში, რომლებსაც ხალხი იყენებს, და ამით, სახელმწიფო უწყებების მიერ ინფორმაციის შეგროვებაში 

დუბლირების თავიდან აცილება;

(3) სახელმწიფო სერვისის დიზაინის სახელმძღვანელოს შემუშავება მოქალაქეზე ორიენტირებული ელექტრონული 

სერვისების განვითარების გამარტივებისთვის მომავალში.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სტატისტიკური მონაცემების არარსებობის გამო შეუძლებელი იყო სერვისის ზემოქმედების 

სრულყოფილი შეფასების ჩატარება. მიგვაჩნია, რომ უპირველესი რეკომენდაცია ეხება იმ ტიპის მონაცემებს, 

რომლებსაც სერვისის მფლობელები უნდა აგროვებდნენ იმისათვის, რომ შეაფასონ სერვისის მიწოდების ეფექტურობა 

და ეფექტიანობა. ამ მიზნით შესაგროვებელია შემდეგი სახის მონაცემები:

- სერვისის შემუშავების საწყისი ღირებულება;

- სერვისის განხორციელების ყოველთვიური საექსპლუატაციო დანახარჯები;

- მონაცემების ელექტრონულად დამუშავებაზე დახარჯული დროის შედარება არაელექტრონულად დამუშავებაზე 

დახარჯულ დროსთან;

- მონაცემთა დამუშავებისას შეცდომების რაოდენობის შემცირება;

- სერვისის გამოყენების სიხშირე. 

გარდა ამისა, სერვისის პროვაიდერებმა უნდა შემოიღონ ნებაყოფლობითი მოკლე კითხვარები, რომლებსაც 
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მომხმარებლები სერვისის მიღების შემდეგ შეავსებენ. კითხვარის კითხვები უნდა ეხებოდეს მომხმარებელთა 

გამოცდილებას როგორც ელექტრონული სერვისის შემოღებამდე, ასევე მის შემდეგ; კითხვარი უნდა მოიცავდეს 

თხოვნას მომხმარებლებისადმი, გამოთქვან მოსაზრებები სერვისის გაუმჯობესების შესახებ; ასევე კითხვებს 

მომხმარებლის ხარჯების და სარგებლის შესახებ, რომლებიც გაიღეს/მიიღეს ელექტრონული სერვისის შემოღების 

შემდეგ. კითხვარების აგრეგირებული შედეგები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი ვებგვერდის მეშვეობით ან 

მოთხოვნისამებრ.
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