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პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ და ამე რი კის ხალ ხის 
გუ ლის ხ მი ე რი მხარ და ჭე რის შე დე გად, ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე-
ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID) და ფი ნა სე ბით. 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მომ ზა დე ბუ ლი მა სა ლე ბის ში ნა არ ს ზე მთლი ა ნად 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი არი ან პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბი და ეს ში ნა არ სი შე იძ ლე ბა არ გა მო ხა ტავ დეს USAID-ის, ამე რი კის 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მთავ რო ბის ან EWMI-ს შე ხედ უ ლე ბებს.
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შე სა ვა ლი
2012 წლის არ ჩევ ნე ბი სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში ერ თ -ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს თა რი ღად უნ და მი-
ვიჩ ნი ოთ. და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დ გო მი ოც წ ლი ა ნი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ეს არ ჩევ ნე ბი გა მორ-
ჩე უ ლი იყო იმით, რომ უპ რე ცე დენ ტოდ მა ღა ლი აღ მოჩ ნ და მის სა ბო ლოო შე დეგ თან და კავ ში რე ბუ ლი  გა ურ კ-
ვევ ლო ბის ხა რის ხი და ასე ვე მმარ თ ველ პო ლი ტი კურ გუნ დ სა და მის მთა ვარ კონ კუ რენტს შო რის მიმ დი ნა რე 
პა ექ რო ბის სიმ წ ვა ვე. ამ ფაქ ტო რებ მა გა ნა პი რო ბეს ის, რომ გა მარ ჯ ვე ბის მი საღ წე ვად, წი ნა არ ჩევ ნებ თან შე და-
რე ბით, გა ცი ლე ბით მე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა მი ე ნი ჭა მეტ - ნაკ ლე ბად გა მარ თუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის წარ მოდ გე ნის 
აუცი ლებ ლო ბას. შე დე გად, სა არ ჩევ ნო ბრძო ლა ში მო ნა წი ლე კვა ლი ფი ცი უ რი პარ ტი ე ბის ნა წილ მა შეძ ლო საკ-
მა რი სად კომ პე ტენ ტუ რი პროგ რა მის წარ მოდ გე ნა. პროგ რა მე ბის კომ პე ტენ ტუ რო ბა ამ შემ თხ ვე ვა ში არ უნ და 
გა ვი აზ როთ აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბით, ვი ნა ი დან, სა ბო ლოო ჯამ ში, ამ უკა ნას კ ნელ თა უმ თავ რე სი პრობ ლე მა 
თან მიმ დევ რუ ლო ბა და სა არ ჩევ ნო და პი რე ბე ბის შეს რუ ლე ბის რე ა ლის ტუ რო ბა აღ მოჩ ნ და. ამა ვე დროს, 2012 
წლის ოქ ტომ ბ რის არ ჩევ ნე ბი გა მორ ჩე უ ლია იმი თაც, რომ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ამაღ ლ და პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის 
მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი პროგ რა მე ბის ხა რის ხი წი ნა არ ჩევ ნებ ზე წარ მოდ გე ნილ პროგ რა მებ თან შე და რე ბით.

ზე მოთხ სე ნე ბულ მა ფაქ ტო რებ მა და არ ჩევ ნე ბი სად მი ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის, მე დი ის, სა ერ თა შო რი სო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი სა თუ სხვა ჯგუ ფე ბის უპ რე ცე დენ ტოდ მა ღალ მა ინ ტე რეს მა გა ნა პი რო ბა რო გორც კვა ლი ფი ცი უ რი 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი სა არ ჩევ ნო პროგ რა მე ბის ხა რის ხის ერ თ გ ვა რი ზრდა, ასე ვე  სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მი ერ პარ ტი ე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მე ბის ში ნა არ სობ რი ვი შე ფა-
სე ბის აუცი ლებ ლო ბა. პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი პროგ რა მე ბის შე სა ფა სებ ლად 2012 წლის 
ივ ლის ში და იწყო აღ მო სავ ლეთ - და სავ ლე თის მარ თ ვის ინ ს ტი ტუ ტის (EWMI) პროგ რა მის „საქართველოში სა ჯა რო 
პო ლი ტი კის, ად ვო კა ტი რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა” (G-PAC) გან ხორ ცი ე ლე ბა, რო მე-
ლიც ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID) და ფი ნა სე ბით წა რი-
მარ თა. პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ობ დ ნენ შემ დე გი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი:  1) ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 
კვლე ვი თი ცენ ტ რი (EPRC), 2) ISET კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტი (ISET-PI), 3) ლი ბე რა ლუ რი აკა დე მია  თბი ლი სი (LAT) 
და 4) სა ერ თა შო რი სო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – სა ქარ თ ვე ლო (TI Georgia). პროგ რა მის ამო ცა ნას 2012 წლის არ ჩევ ნებ ში 
მო ნა წი ლე შემ დე გი პარ ტი ე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის შე ფა სე ბა წარ მო ად გენ და: ახა ლი მე მარ-
ჯ ვე ნე ე ბი, ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა, კო ა ლი ცია „ქართული ოც ნე ბა,” სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ - დე მოკ-
რა ტი უ ლი პარ ტი ა, სა ქარ თ ვე ლოს ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტია და ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა. 

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პროგ რა მე ბის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბად გა ნი საზღ ვ რა მა თი ფაქ ტობ რი ვი სი ზუს ტე, 
ში ნა გა ნი თან მიმ დევ რუ ლო ბა, ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კა, შეს რუ ლე ბა დო ბა და იდე ო ლო გი უ რი/ პო ლი ტი კუ რი კუთ ვ-
ნი ლე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი დან მხო ლოდ ლე ი ბო რის ტულ პარ ტი ას 
არ წარ მო უდ გე ნია წე რი ლო ბი თი სა ხით თა ვი სი პროგ რა მა. ასე ვე უნ და ით ქ ვას, რომ პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბი-
დან მხო ლოდ ორ მა, ახალ მა მე მარ ჯ ვე ნე ებ მა და კო ა ლი ცია `ქართულმა ოც ნე ბამ” წარ მო ად გი ნა პროგ რა მა ორ-
გა ნი ზე ბუ ლი, მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ფორ მით. და ნარ ჩე ნი სუ ბი ექ ტე ბის პროგ რა მე ბი მო ცუ ლო ბით შე და რე-
ბით მწი რი იყო და აკ ლ და მკა ფი ოდ ორ გა ნი ზე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა. პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნილ 
პროგ რა მებ ში შე ფას და გა ნათ ლე ბის, და საქ მე ბის, მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბის, სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო-
ფის, ჯან დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ეკო ნო მი კუ რი კა ტე გო რი ე ბი. 

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პროგ რა მე ბით წარ მოდ გე ნი ლი გეგ მე ბის ფაქ ტობ რი ვი სი ზუს ტე საკ მა რი სად გა მარ-
თუ ლი იყო იმ პარ ტი ე ბის მა გა ლით ზე, რო მელ თაც წარ მო ად გი ნეს პროგ რა მა მეტ - ნაკ ლე ბად ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
ფორ მით. სხვა პარ ტი ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რთუ ლია ფაქ ტობ რივ სი ზუს ტე ზე სა უ ბა რი, ვი ნა ი დან  წარ მოდ გე ნი ლი 
მა სა ლა საკ მა ოდ მწი რი იყო. სა შუ ა ლო ზე არ სე ბი თად მა ღა ლი იყო ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კის ხა რის ხი სტრუქ ტუ-
რი რე ბუ ლი, ორ გა ნი ზე ბუ ლი პროგ რა მე ბის მქო ნე პარ ტი ე ბის შემ თხ ვე ვე ში. იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას პროგ რა მა თა 
ში ნა გა ნი თან მიმ დევ რუ ლო ბის თვალ საზ რი სი თაც. შეს რუ ლე ბა დო ბის მი ხედ ვით, წარ მოდ გე ნი ლი პროგ რა მე ბი-
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სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია გარ კ ვე უ ლი არა რე ა ლის ტუ რო ბა, რა საც შე საძ ლოა პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლის სიმ წ ვა ვე 
და რაც შე იძ ლე ბა აგ რე სი უ ლი და პი რე ბის დეკ ლა რი რე ბის მო ტი ვი გა ნა პი რო ბებ და. სა ინ ტე რე სო სუ რათს იძ ლე ვა 
პო ლი ტი კურ პარ ტი ა თა იდე ო ლო გი უ რი/ პო ლი ტი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის შე ფა სე ბა. პარ ტი ე ბი, ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ-
ტი ის გარ და, მათ მი ერ სა ჯა როდ დეკ ლა რი რე ბუ ლი მე მარ ჯ ვე ნე ან მე მარ ჯ ვე ნე- ცენ ტ რის ტუ ლი იდე ო ლო გი ი-
სად მი ერ თ გუ ლე ბის მი უ ხე და ვად, წე რი ლო ბით პო ლი ტი კურ პროგ რა მებ ში მკა ფიო მე მარ ცხე ნე ან მე მარ ცხე ნე 
ცენ ტ რის ტულ იდე ო ლო გი ურ ძა ლე ბად სჩა ნან. 

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მე ბის შე ფა სე ბის ამო ცა ნამ მკა ფი ოდ გა მო ავ ლი ნა სა ქარ თ ვე ლოს 
პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის პროგ რა მუ ლი დო კუ მენ ტე ბის ეკო ნო მი კუ რი კომ პო ნენ ტის დახ ვე წის აუცი ლებ ლო ბა გან-
სა კუთ რე ბით მა თი რე ა ლის ტუ რო ბის თვალ საზ რი სით. პო ლი ტი კურ პარ ტი ა თა საქ მი ა ნო ბის მუდ მი ვი მო ნი ტო-
რინ გი ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბი თად წა ად გე ბა შემ დ გომ სა არ ჩევ ნო ციკ ლებ ში მა თი პროგ რა მე ბის ხა რის ხობ-
რივ ზრდას, რაც პო ლი ტი კურ პარ ტი ა თა სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ზრდა ში უნ და აისა ხოს. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში შე იქ მ ნა ვებ - გ ვერ დი, სა დაც გან თავ სე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პლატ ფორ მე ბი, 
პარ ტი ე ბის ლი დე რე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო სა ჯა რო და პი რე ბე ბი, მა თი ექ ს პერ ტუ ლი შე ფა სე ბე ბი,  ასე ვე პო ლი ტი კუ-
რი პარ ტი ე ბის პროგ რა მე ბის სა ჯა რო გან ხილ ვის ვი დეო ჩა ნა წე რე ბი (www.econpolicyfact.ge). 
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პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბი

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბი 

გა ნათ ლე ბა

ინ ვეს ტი ცია მო მა ვალ ში – მე ტი შან სე ბი გა ნათ ლე ბის, კვლე ვი სა და ინო ვა ცი ე ბი სათ ვის   
არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის ანა ლი ზი

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის მი ერ ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბულ რე ფორ მად იყო მიჩ-
ნე უ ლი. თუმ ცა რე ფორ მის დაწყე ბი დან რამ დე ნი მე წე ლი წად ში ხე ლი სუფ ლე ბა იძუ ლე ბუ ლი გახ და ეღი ა რე ბი ნა 
დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბი და გა მო ეცხა დე ბი ნა რე ფორ მის ახა ლი ეტა პი.

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მის შე ფა სე ბი სას აუცი ლე ბე ლია გა მო ი ყოს რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე-
ბა, რო მელ თაც და დე ბი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნეს სფე რო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ-
რი სით: სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე სის ტე მის ძი რე უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის გან საზღ ვ რა, და ფი ნან სე ბის ვა უ ჩე რულ 
პრინ ციპ ზე გა დას ვ ლა და სკო ლე ბის კონ კუ რენ ტულ გა რე მო ში მოქ ცე ვა, გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი მიზ ნე ბის დე-
ტერ მი ნა ცია და სას წავ ლო გა რე მოს მო დერ ნი ზა ცი ა, მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ახა ლი სის-
ტე მის შექ მ ნა, სკო ლე ბის აკ რე დი ტა ცი ა, ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის სის ტე მის შექ მ ნა, პრო ფე სი უ ლი გა-
ნათ ლე ბის სის ტე მა ში დაწყე ბუ ლი მო დერ ნი ზა ცია და სხვა.

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ძი რი თად გა მოწ ვე ვას გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი მიზ ნე ბის ეფექ ტი ა ნი მიღ წე ვა და გა ნათ-
ლე ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა წარ მო ად გენს. სკო ლებს ამ ამო ცა ნე ბის გა დაჭ რა ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი რო ლი აკის-
რი ათ, ხო ლო გა დამ წყ ვეტ ფაქ ტორს დე ცენ ტ რა ლი ზე ბულ სის ტე მა ში თა ვად სკო ლე ბის წარ მა ტე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ო-
ნი რე ბი სათ ვის მარ თ ვის მწყობ რი სის ტე მა წარ მო ად გენს.

სა ქარ თ ვე ლო ში გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე ფორ მი რე ბის პე რი ო დად 2004 წლის შემ დ გო მი წლე ბი 
მო ი აზ რე ბა, თუმ ცა გარ კ ვე უ ლი, უმ ნიშ ვ ნე ლო ძვრე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით 90- იანი წლე ბის ბო ლო და ნაც აღი-
ნიშ ნე ბო და. 2001 წლის შემ დეგ და იწყო „საქართველოს გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გარ დაქ მ ნი სა და გან მ ტ კი ცე ბის 
„მსოფლიო ბან კის პრო ექ ტი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც რე ფორ მამ მე ტად სის ტე მუ რი ხა სი ა თი შე ი ძი ნა, მი უ ხე და-
ვად ამი სა ძი რე უ ლი ცვლი ლე ბე ბის აქ ტი უ რი ფა ზა, მა ინც 2005 წლის შემ დ გომ პე რი ოდ ზე მო დის.

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბის ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბად სის ტე მის დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია და სა ხელ და, 
თუმ ცა კონ კ რე ტუ ლად არ გან საზღ ვ რუ ლა დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის რა ხა რის ხ ზე იყო აქ ცენ ტე ბი გა კე თე ბუ ლი და 
რო მელ დო ნე ზე უნ და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი.

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია საკ მა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ტენ დენ ციაა მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნა-
ში. ზო გა დად, დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია მარ თ ვა ში გა ნი საზღ ვ რე ბა რო გორც გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ზე უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბის გა და ცე მა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი იერარ ქი ის ზე და დო ნი დან ქვე და დო ნე ზე.

დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ი სად მი ინ ტე რე სი მსოფ ლი ო ში (1970-იან წლებ ში) სამ მა ძი რი თად მა ფაქ ტორ მა გა ნა პი-
რო ბა. ესე ნია პო ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და ტექ ნი კუ რი ფაქ ტო რე ბი:
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•	 პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რი

ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი მარ თ ვის მო დე ლის კრი ტი კას ყვე ლა სფე რო ში (ამერიკაში, რუ სეთ სა და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში)-
შე დე გად მოჰ ყ ვა ცენ ტ რა ლუ რი მთავ რო ბის რო ლის რე ფორ მი რე ბა და შემ ცი რე ბა და ბაზ რის რო ლის გაზ რ და.

•	 სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რი

სუ პე რა ნა ცი ო ნა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მოქ მ ნა ამ ცი რებ და ნა ცი ო ნა ლუ რი მთავ რო ბე ბის გავ ლე ნას. მე ო რეს 
მხრივ, ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ხელს უწყობ და ად გი ლობ რი ვი ჯგუ ფე ბის გან ვი თა რე ბას, 
ცენ ტ რა ლურ მთავ რო ბას სულ უფ რო უჭირ და სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი სათ ვის თან ხე ბის მო ბი ლი ზე ბა.

ამა ვე დროს , მ სოფ ლი ოს გა ნათ ლე ბის სის ტე მებ ში გა ორ მაგ და და გა სამ მაგ და მოს წავ ლე თა ნა კა დი. მას წავ ლე-
ბელ თა და მოს წავ ლე თა რა ო დე ნო ბის ზრდის პი რო ბებ ში ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი მთავ რო ბა ვე ღარ უზ რუნ ველ ყოფ-
და ხა რისხს, ზრდა დი სა ზო გა დო ებ რი ვი უკ მა ყო ფი ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ და მოთხოვ ნა ში, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს მა გა და ი ნაც ვ ლოს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე.

•	 ტექ ნი კუ რი ფაქ ტო რი

სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბამ გა ა მარ ტი ვა სხვა დას ხ ვა სის ტე მე ბის კონ-
ტ რო ლი დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი მარ თ ვის პი რო ბებ ში. მარ თ ვის ახა ლი პა რა დიგ მა ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებ და შე-
დეგ ზე და არა შე ნა ტან ზე, რაც ზრდი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ად გი ლობ რი ვი აქ ტო რე ბის 
მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბას

სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი სხვა დას ხ ვა მი ზანს ისა ხავს. თუმ ცა, შე საძ ლე ბე ლია 
მა თი სამ დიდ კა ტე გო რი ა ში დაჯ გუ ფე ბაც. დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი გან პი რო ბე ბუ ლი ა:

პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვე ბით - გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში იმ ჯგუ ფე ბის ჩარ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბა, 
რომ ლე ბიც არ იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი ან თვლიდ ნენ, რომ არ იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი.

•	 ფი ნან სუ რი მო ტი ვე ბით

ცენ ტ რა ლურ მთავ რო ბას არ სურს ან არ შე უძ ლია უპა სუ ხოს სის ტე მის ფი ნან სურ სა ჭი რო ე ბებს.

•	 ეფექ ტი ა ნო ბის მო ტი ვე ბით

რომ ლე ბიც ეყ რ დ ნო ბა არ გუ მენტს ,რომ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ამ ცი რებს ერ თი კონ კ-
რე ტუ ლი შე დე გის მიღ წე ვი სათ ვის სა ჭი რო და ნა ხარჯს.

დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის მიზ ნე ბი

გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა:

•	 შე ნა ტა ნის ოდე ნო ბის გაზ რ და;
•	 შე ნა ტა ნის ხა რის ხის გაზ რ და:
•	 პროგ რა მე ბის რე ლე ვან ტუ რო ბის გაზ რ და ან პროგ რა მე ბის მორ გე ბა ად გი ლობ რივ ინ ტე რე სებ ზე;
•	 პროგ რა მე ბის ინო ვა ცი უ რო ბის გაზ რ და;
•	 მოს წავ ლე თათ ვის არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბის მი ნი ჭე ბა;
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•	 მი საწ ვ დო მო ბის კუთხით უთა ნას წო რო ბის შემ ცი რე ბა;
•	 სწავ ლის შე დე გე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა.

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა:

•	 რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რ და;
•	 რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რ და;
•	 პროგ რა მე ბის მორ გე ბა დამ საქ მე ბელ თა მოთხოვ ნებ ზე.

გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის ოდე ნო ბის და წყა რო ე ბის გაზ რ და:

•	 გა ნათ ლე ბა ზე და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბის ოდე ნო ბის გაზ რ და;
•	 თან ხე ბის რე ლო კა ცია ერ თი სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფი დან მე ო რე ზე (და არა მთავ რო ბის ერ თი დო ნი-

დან მე ო რე ზე).

ცენ ტ რა ლუ რი მთავ რო ბის ინ ტე რე სე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა:

•	 გა რე პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა;
•	 ში და ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრობ ლე მე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა;
•	 ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის შემ ცი რე ბა (მაგალითად, შე მო სავ ლე ბის გე ნე რი რე ბის ფუნ ქ ცი ის ად-

გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ზე გა და ბა რე ბა); ეროვ ნულ დო ნე ზე კო რუფ ცი ის შემ ცი რე ბა.

ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბის ინ ტე რე სე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა:

•	 გა ნათ ლე ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი შე მო სავ ლე ბის გაზ რ და;
•	 ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ფუნ ქ ცი ე ბის გა ფარ თო ე ბა;
•	 ცენ ტ რა ლურ მთავ რო ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის ბერ კე ტე ბის წარ მოქ მ ნა;
•	 პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბა, ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე აქ ტო რე ბის შე სუს ტე ბა.

მი უ ხე და ვად რე ფორ მი რე ბის გზა ზე წარ მოქ მ ნი ლი პრობ ლე მე ბი სა, დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი მი მარ თუ ლია 
გა ნათ ლე ბი სა და მარ თ ვის ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე და გა ნა პი რო ბებს მო ქა ლა ქე თა გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას. დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში შე საძ ლე ბე ლი 
ხდე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მე ტი ოპე რა ტი უ ლო ბით მი ღე ბა და კონ კ რე ტუ ლი სკო ლით მო სარ გებ ლე თა სპე ცი ფი-
კუ რი მოთხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა.

დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში

რე ფორ მის პირ ველ ეტაპ ზე (2004 წლი დან) დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით გა და იდ გა რამ დე ნი მე პო ზი ტი-
უ რი ნა ბი ჯი.

ზო გა დი გა ნათ ლე ბის კა ნო ნი დან გა მომ დი ნა რე (2005), სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის მცდე-
ლო ბა შე იძ ლე ბა და ხა სი ათ დეს, რო გორც გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის დი დი ნა წი ლის მი ღე ბა ზე უფ ლე ბა მო სი ლე ბის დე-
ვო ლუ ცია სკო ლი სა და სხვა სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბის დო ნე ზე, სა დაც ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი-
სუფ ლე ბა, ძი რი თა დად, გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის, რე გუ ლა ცი ე ბი სა და სტან დარ ტე ბის გან საზღ ვ რის ფუნ ქ ცი ას 
იტო ვებს.
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მაგ რამ, მი უ ხე და ვად სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე არ სე ბუ ლი დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მი სა, 2009 წლი დან და-
იწყო უკუპ რო ცე სი და ნაც ვ ლად დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ი სა მი ვი ღეთ უკი დუ რე სად ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მა, რო-
დე საც გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს სის ტე მის ავ ტო ნო მი უ რი 
ერ თე უ ლე ბის ში და პრო ცე სებ ზე, იქ ნე ბა ეს: დი რექ ტო რე ბის და ნიშ ვ ნა, სკო ლე ბის ში და სა კად რო პო ლი ტი კა, 
ფი ნან სე ბის გან კარ გ ვა თუ სხვა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ სკო-
ლე ბი და ფუძ ნ დ ნენ ფარ თო ავ ტო ნო მი ის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ე ბად სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი ულ პი რე ბად და 
სა შუ ა ლე ბა მი ე ცათ გა ეხ ს ნათ სა კუ თა რი ან გა რი ში ბან კ ში. შე ნო ბა და შე სა ბა მი სი მი წის ფართო ბი გა და ე ცა უვა-
დო და უსას ყიდ ლო უზურ ფ რუქ ტის ხელ შეკ რუ ლე ბით, მა თი ავ ტო ნო მია პრაქ ტი კუ ლად შეზღუ დუ ლი ა.

სა მე ურ ვეო საბ ჭო ებ მა, რო გორც სკო ლის უმაღ ლეს მა წარ მო მად გენ ლო ბით მა ორ გა ნომ, ზო გა დი გა ნათ ლე ბის 
კა ნო ნის შე სა ბა მი სად საკ მა ოდ ფარ თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი მო ი პო ვა, მაგ რამ მათ პრაქ ტი კუ ლად ვერ ითა მა შეს 
ვე რა ნა ი რი რო ლი იმ უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, რო მე ლიც კა ნონ მ დებ ლო ბით აქვთ მი ნი ჭე ბუ ლი. 
სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის არა კომ პე ტენ ტუ რო ბის და ფორ მა ლუ რად არ სე ბო ბის გა მო გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ როს 
კარ გი ნი ა და გი ექ მ ნე ბა ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბი სათ ვის. ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი სკო ლის დი-
რექ ტო რე ბი ვერ გა თა ვი სუფ ლ დ ნენ გა რე შე ზე წო ლის გან.

არ გაზ რ დი ლა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის რო ლი ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში. ეს რო ლი ძი რი თა-
დად, სკო ლე ბის დახ მა რე ბი სა და ხელ შეწყო ბის ხა სი ა თის მა ტა რე ბე ლია და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო-
ცეს ში მა თი მო ნა წი ლე ო ბა პრაქ ტი კუ ლად არ ხდე ბა: ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას აქვს სკო ლე ბის დახ მა-
რე ბის უფ ლე ბა და არა ვალ დე ბუ ლე ბა, რაც არა სის ტე მურს ხდის მა თი მხრი დან სკო ლე ბის მხარ და ჭე რას.

იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას გა ნათ ლე ბის რე სურ ს ცენ ტ რე ბის შე სა ხებ. მა თი საქ მი ა ნო ბის მიზ ნე ბი, ფუნ ქ ცი ე ბი და 
ამო ცა ნე ბი გა ნი საზღ ვ რე ბა გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ ზე დამ ტ კი ცე ბუ ლი 
ტი პუ რი დე ბუ ლე ბით. თუმ ცა ისი ნი ნაკ ლე ბად არი ან აღ ჭურ ვი ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბით და მა თი ფუნ ქ ცია ძი რი-
თა დად ინ ფორ მა ცი ის ცენ ტ რი დან პე რი ფე რი ა ზე და პი რი ქით გა და ცე მით შე მო ი ფარ გ ლე ბა. რე სურ ს ცენ ტ რე ბის 
საქ მი ა ნო ბის ნაკ ლად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს და ნიშ ნუ ლე ბის ბუნ დო ვა ნე ბა, ფი ნა სე ბის სიმ ცი რე, კად რე ბის ნაკ-
ლე ბო ბა, მა ტე რი ა ლურ - ტექ ნი კუ რი ბა ზის გა უ მარ თა ო ბა.

ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის სფე რო შიც. ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სის ტე მუ რი ნა-
ბი ჯი 2004 წელს გა და იდ გა, რო დე საც მოხ და ზო გად – სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ერთ მოს წავ ლე ზე 
და ფი ნან სე ბა ზე გა დას ვ ლა. იგი ვე პრინ ცი პი ამუ შავ და უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ შიც, სა-
დაც სა ხელ მ წი ფო სას წავ ლო გრანტს მო ი პო ვე ბენ ის სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც სა უ კე თე სო შე დე გებს აჩ ვე ნე ბენ 
ერ თი ან ეროვ ნულ გა მოც დებ ზე.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ წი ნა წლებ თან შედა რე ბით გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბა გა ი ზარ და, მდგო მა რე ო ბა მა ინც 
არა სა ხარ ბი ე ლო ა.

მა შინ, რო ცა ხე ლი სუფ ლე ბა გა ნათ ლე ბას პრი ო რი ტე ტად აღი ა რებს, ძალ ზე და ბა ლია გა ნათ ლე ბა ზე გა წე უ ლი 
ხარ ჯე ბის წი ლი ( იგი მშპ და ახ ლო ე ბით 2.5%-ს უდ რის), მა შინ, რო დე საც ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნებ-
შიც კი ბევ რად მა ღა ლი ა).

აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით ძალ ზე არა სა ხარ ბი ე ლო პო ზი ცი ა ში აყე ნებს სა ქარ თ ვე ლოს.

რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რია სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა გა ნათ ლე ბის რე ფორ მამ ვერ უზ რუნ ველ ყო სწავ-
ლე ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა და ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა.
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რე ფორ მე ბის პირ ვე ლი ვე ეტაპ ზე დაშ ვე ბულ მა შეც დო მებ მა გა მო იწ ვია სკო ლის ფუნ ქ ცი ის მოშ ლა. შე სა ბა მი სად, 
მი ვი ღეთ სკო ლის კედ ლებ ში მან და ტუ რის მეშ ვე ო ბით მოქ ცე უ ლი მოს წავ ლე ე ბი, ხო ლო ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა 
ისევ სკო ლის გა რეთ დარ ჩა. ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის და ნაკ ლი სი ივ სე ბა კერ ძო რე პე ტი ტო რო ბით, რო მე ლიც სა-
ქარ თ ვე ლო ში საკ მა ოდ ფარ თო დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი.

კვლე ვე ბი ადას ტუ რე ბენ, რომ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ჩა რიცხულ თა 4/5 მი მარ თავ და კერ ძო რე პე ტი ტო რებ-
თან მომ ზა დე ბის რა ი მე ფორ მას, მა შინ რო ცა ხა რის ხი ან ზო გად გა ნათ ლე ბა ში მშო ბელს არ უნ და სჭირ დე ბო დეს 
და მა ტე ბი თი გა და სა ხა დის გა დახ და.

და საქ მე ბა

ახალ მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პროგ რა მა ში ცალ სა ხად არ არის გა მო ყო ფი ლი და საქ მე ბი სა და უმუ შევ რო ბის სა კითხე ბი. 
ეს პრობ ლე მა ინ ტეგ რი რე ბუ ლია შემ დეგ სა კითხებ ში:

ქვეყ ნის სა სი ცოცხ ლო არ ტე რია – ინ ტენ სი უ რი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა

ის ტო რი უ ლად, სა ქარ თ ვე ლო აგ რა რუ ლი ქვე ყა ნა ა, თუმ ცა ხე ლი სუფ ლე ბის, საქ მი ა ნი წრე ე ბის ან ინ ვეს ტო რე ბის 
მცი რე ნა წილს თუ მი აჩ ნია ასე. ქვეყ ნის ძი რი თა დი კურ სი მი მარ თუ ლია იქით კენ რომ, სა ქარ თ ვე ლო გა და იქ-
ცეს რე გი ო ნის სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სურ ცენ ტ რად, შე ას რუ ლოს ევ რო პი სა და აზი ის და მა კავ ში რე ბე ლი სატ-
რან ს პორ ტო და ენერ გო დე რეფ ნის ფუნ ქ ცია და ასე ვე, წარ მო ად გენ დეს ტუ რის ტე ბი სათ ვის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე 
მიმ ზიდ ველ ად გილს. სა ბო ლოო მი ზანს წარ მო ად გენს ამო ყა ლიბ დეს დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კა სრუ ლი 
და საქ მე ბით და მუ შა ხე ლი სათ ვის მიმ ზიდ ვე ლი ანაზღა უ რე ბით, რაც სი ღა რი ბის აღ მოფხ ვ რის სა წინ და რი ა.

რე ა ლუ რად, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის ტრან ს ფორ მა ცი ის გზა ზე სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა მცდა რი პო-
ლი ტი კა ა. ეს თვალ ნათ ლივ და დას ტურ და 2011 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში, რო დე საც მსოფ ლიო ბაზ რებ ზე სურ-
სა თის ფა სე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან მა (30%-ით და მე ტით) ზრდამ გა ამ წ ვა ვა ინ ფ ლა ცი უ რი პრო ცე სე ბი და საფ რ თხე 
შე უქ მ ნა სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან სურ სტა ბი ლუ რო ბას.

მი უ ხე და ვად ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში მიღ წე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სა და სტრუქტურული რე ფორ მე-
ბი სა, წინ ს ვ ლა სა თა ნა დოდ არ აისა ხა ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბა ზე. სი ღა რი ბის და უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი კვლავ 
სტა ბი ლუ რად მა ღა ლია სა ქარ თ ვე ლო ში. ერ თ -ერ თი პო ტენ ცი უ რი სა შუ ა ლე ბა ამ პრობ ლე მის აღ მოფხ ვ რი სათ ვის 
არის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა, რო მელ საც დი დი პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ა. საბ ჭო თა მმარ თ ვე ლო ბის პე-
რი ოდ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წარ მო ე ბა გა ი ზარ და 10-ჯერ. სა ქარ თ ვე ლო ერ თერ თი მო წი ნა ვე იყო ამ სფე რო ში, 
1980-იან წლე ბამ დე დარ გ ში წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა ყო ველ წ ლი უ რად 10%-ით იზ რ დე ბო და. სოფ ლის მე ურ ნე-
ო ბის ექ ს პორ ტი იმ პორტს 70%-ით აჭარ ბებ და. სექ ტორ ში და ახ ლო ე ბით 700 000 ადა მი ა ნი იყო და საქ მე ბუ ლი, 
რაც შე ად გენ და მთლი ა ნი სა მუ შაო ძა ლის 25%-ს. კვე ბის გა და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა ში რამ დე ნი მე ათე უ ლი 
ათა სი ადა მი ა ნი იყო და საქ მე ბუ ლი.

და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დ გომ სა მო ქა ლა ქო ომებ მა და პო ლი ტი კურ მა არას ტა ბი ლუ რო ბამ დი დი ზი ა-
ნი მი ა ყე ნა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორს:
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სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა: ეკო ნო მი კუ რი მო ნა ცე მე ბი

წელი
დათესილი

ფართობი

 ცოცხალი

პირუტყვი
 % დასაქმებაში

დამატებული

ღირებულება

მშპ-ში

 მშპ-ს %

1990  701 900 ჰა  4 287 000  25,2  -  29,7

1995  453 100 ჰა  2 104 300  30,6  2,771 მლრდ
 41,7

2000  610 800 2 166 000 52,1 1,448 მლრდ 20,2

2005  539 600  2 539 600  54,3  1,626 მლრდ  16,8

2008  329 300  1 735 600  55,3  1,551 მლრდ  8,1

2010  275 300  1 049 400  55  1,518 მლრდ  7,3

 

1990 წლი სათ ვის სურ სა თის და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის ექ ს პორ ტი იმ პორ ტის მხო ლოდ 25%-ს შე-
ად გენ და, მა შინ რო დე საც 2005 წელს იგი 70%-ს აღ წევ და, ხო ლო 1990 წელს – 170%-ს. პა რა დოქ სი ა, მაგ რამ 
2000 წლი დან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა გა ორ მაგ და, მა შინ რო დე საც ამ პე რი ო დი დან 
და იწყო ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცია და სა პი რის პი რო ტენ დენ ცი ას უნ და ჰქო ნო და ად გი ლი. 

მთე ლი რი გი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით დღე ი სათ ვის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში შექ მ ნი ლი და მა ტე-
ბი თი ღი რე ბუ ლე ბა 13 წლის წინ შექ მ ნი ლი და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის ნა ხე ვარ ზე ნაკ ლე ბი ა. მსოფ ლიო ბან კის 
მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ ვე ლო ში, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტი უ ლო ბა შე ად გენს 1872 აშშ დო ლარს წე ლი წად-
ში, რაც ბევ რად ჩა მო უ ვარ დე ბა არა მხო ლოდ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნებ ლებს, არა მედ 
პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბის მაჩ ვე ნებ ლებ საც. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბით სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე-
ბის რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის წი ლი ოჯა ხუ რი მე ურ ნე ო ბე ბის ფუ ლად შე მო სავ ლებ ში მხო ლოდ 
6%-ს შე ად გენს, ანუ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წარ მო ე ბის 94% გან კუთ ვ ნი ლია სა კუ თა რი მოხ მა რე ბი სათ ვის. თა ვის 
მხრივ ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის წი ლი მთლი ან ნა თეს ფარ თო ბებ ში შე ად გენს 94%-ს, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ბიზ ნე სინ-
ტე რე სი დარ გის მი მართ თით ქ მის ნუ ლის ტო ლი ა. და ბა ლე ფექ ტი ა ნო ბა პრობ ლე მის მხო ლოდ ნა წი ლი იქ ნე ბო და 
დარ გ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბი სა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში მუ შა ხე ლის ნა ხე ვარ ზე მე ტი რომ არ იყოს და-
საქ მე ბუ ლი. 

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კით სა ქარ თ ვე ლო ში 850 000 კა ცია და საქ მე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში. მა ვან მა შე იძ-
ლე ბა იდა ოს ამ მო ნა ცე მე ბის სი ზუს ტე ზე, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ სოფ ლად მცხოვ რე ბი მუ შა ხე ლის უმ რავ ლე სო ბას 
არ გა აჩ ნია და საქ მე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბა. უკა ნას კ ნელ პე რი ოდ ში გა მო იკ ვე თა სა ში ში ტენ დენ ცი ა: 
სა ქარ თ ვე ლოს მთელ რიგ რე გი ო ნებ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა იმ დე ნად და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ა, რომ ხშირ შემ თხ-
ვე ვა ში მო სახ ლე ო ბა უარს ამ ბობს მი წის და მუ შა ვე ბა ზე და ურ ჩევ ნია სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ აღ მო ჩე ნით 
გა უჩ ნ დეს შე მო სავ ლის ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო – უმ წე ო თა დახ მა რე ბა.
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1000 ვე ტე რი ნა რის და 1000 აგ რო ნო მის მომ ზა დე ბა

დღე ი სათ ვის ქვე ყა ნა გა ნიც დის კვა ლი ფი ცი უ რი ვე ტე რი ნა რე ბი სა და აგ რო ნო მე ბის დე ფი ციტს. ის კად რე ბი, 
რომ ლე ბის საბ ჭო თა დროს მუ შობ დ ნენ სა პენ სიო ასაკს მიღ წე უ ლი არი ან, ან გა ნი ცა დეს დეკ ვა ლი ფი კა ცი ა. მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ა, შე მუ შავ დეს სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა, რო მე ლიც 4 წლის გან მავ ლო ბა ში მო ამ ზა დებს ან გა და ამ ზა-
დებს უკ ვე არ სე ბულ აგ რო ნო მებს და ვე ტე რი ნა რებს მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი ურ სპე ცი ა ლის ტე ბად. აგ რო ნო მე ბი და 
ვე ტე რი ნა რე ბი უნ და და საქ მ დ ნენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ყვე ლა თემ ში, ანუ არ სე ბობს მი ნი მუმ 1000 აგ რო ნო მის 
და ვე ტე რი ნა რის სა ჭი რო ე ბა.

პირ ველ ეტაპ ზე აქ ცენ ტი უნ და გა კეთ დეს არ სე ბუ ლი აგ რო ნო მე ბის და ვე ტე რი ნა რე ბის გა დამ ზა დე ბა ზე, რომ-
ლის პა რა ლე ლუ რა დაც სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბი მო ამ ზა დე ბენ ახალ-
გაზ რ და სპე ცი ა ლის ტებს.

ვი ნა ი დან ამ სფე რო ზე მა ღა ლია მოთხოვ ნა, სახ ს რე ბის გა და ნა წი ლე ბა უნ და მოხ დეს სხვა, ნაკ ლებ პრი ო რი ტე ტუ-
ლი სპე ცი ა ლო ბე ბი დან. ამ მიზ ნით და მა ტე ბით სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის გა მო ყო ფა არ არის აუცი ლე ბე ლი.

სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის კონ ტ რო ლი/ სა სურ სა თო უსაფ რ თხო ე ბა

სა ქარ თ ვე ლო ში სურ სა თის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის შე მო ღე ბა სა ხელ მ წი ფო ინ ტე რე სი ა. ეს ევ რო კავ ში რის 
მოთხოვ ნა ცა ა. პრო დუქ ცი ა ზე ხა რის ხის კონ ტ რო ლის და წე სე ბა გა მო იწ ვევს უხა რის ხო და მავ ნე პრო დუქ ცი ის 
აკ რ ძალ ვას, რო მე ლიც ძი რი თა დად იმ პორ ტი რე ბუ ლია და არაკონკურენტუნარიან პი რო ბებ ში აყე ნებს სა მა მუ-
ლო პრო დუქ ცი ას. სურ სათ ზე ხა რის ხის კონ ტ რო ლის შე მო ღე ბით გა იზ რ დე ბა მოთხოვ ნა ქარ თულ სა სოფ ლო-სა-
მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ა ზე, რაც სტი მულს მის ცემს პრო დუქ ცი ის რა ო დე ნო ბის და ხა რის ხის ზრდას, შე სა ბა მი სად 
გა მო იწ ვევს შე მო სავ ლე ბის და და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდას.

ამ მიზ ნით სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან სახ ს რე ბის და მა ტე ბით გა მო ყო ფა არ არის აუცი ლე ბე ლი. დო ნო რი ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი, გან სა კუთ რე ბით ევ რო კავ ში რი, აქ ტი ურ ფი ნან სურ დახ მა რე ბას უწევს სა ქარ თ ვე ლოს სურ სა თის 
უვ ნებ ლო ბის სფე რო ში.

ეკო ნო მი კუ რი და ბიზ ნეს გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა

სა ხელ მ წი ფო მი ნი მა ლუ რი დო ნით უნ და ჩა ე რი ოს ბიზ ნე სურ თი ერ თო ბებ ში და თა ვად ბიზ ნეს მა, გან სა კუთ რე ბით 
კი, მცი რე ბიზ ნეს მა (მცირე, სა შუ ა ლო და წვრი ლი წარ მო ე ბა) უნ და უზ რუნ ველ ყოს შემ დე გი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა:

•	 და საქ მე ბა;
•	 ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდა;
•	 რე ა ლუ რად თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის და ფას წარ მოქ მ ნის თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო პრინ ცი პე ბის უზ-

რუნ ველ ყო ფა;
•	 მოთხოვ ნა- მი წო დე ბის ბა ლან სის უზ რუნ ვე ყო ფა და დაც ვა;
•	 დაგ რო ვე ბის სტი მუ ლი რე ბა;
•	 მოხ მა რე ბის სტი მუ ლი რე ბა.
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მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბი

სა ქარ თ ვე ლო ში ეკო ნო მი კა არ ვი თარ დე ბა თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის პრინ ცი პით. ეკო ნო მი კის თით ქ მის ყვე-
ლა დარ გ ში გა ბა ტო ნე ბუ ლია მო ნო პო ლია და მოხ და ხე ლი სუფ ლე ბის შეზ რ და კა პი ტალ თან. ჩვენ პრაქ ტი კუ ლად 
დავ ბ რუნ დით ეკო ნო მი კა ზე სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რო ლის ეპო ქა ში. და ში ნე ბუ ლია და სა ხელ მ წი ფო რე კე ტის ქვეშ 
იმ ყო ფე ბა ბიზ ნე სი, მის თ ვის არ არის შექ მ ნი ლი უსაფ რ თხო და პროგ ნო ზი რე ბა დი გა რე მო. მმარ თ ვე ლი კლა ნის 
ვიწ რო წრე ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლია ელი ტუ რი კო რუფ ცი ა. მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მაჩ-
ვე ნებ ლე ბის მა ტე ბი სა მი უ ხე და ვად რე ა ლუ რად არ მომ ხ და რა მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა. 
ძა ლი ან ბევ რი ოჯა ხი ყო ველ გ ვა რი შე მო სავ ლის გა რე შეა დარ ჩე ნი ლი.

ამ გ ვა რად, ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნი ის მი ზა ნი ა:

•	 მო ის პოს დღეს არ სე ბუ ლი მო ნო პო ლი ე ბი და ქვე ყა ნა ში შე იქ მ ნას კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მო ბიზ ნე სის გან-
ვი თა რე ბის თ ვის, რაც ნიშ ნავს და ბალ ფა სებ სა და ახალ სა მუ შაო ად გი ლებს;

•	 ხე ლი შე ეწყოს მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას და შეწყ დეს ის სა ხელ მ წი ფო ტე რო რი, რო-
მე ლიც მე წარ მე ო ბით და კა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ მიმ დი ნა რე ობს, რაც ქვე ყა ნა ში ათე ულ ათა-
სო ბით ადა მი ანს და ა საქ მებს;

•	 არა მო ნო პო ლი ებს – ქვე ყა ნას თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცია სჭირ დე ბა ხე ლი სუფ ლე ბა სრუ ლად აკონ ტ რო-
ლებს ბიზ ნესს და ქვე ყა ნა ში შექ მ ნა მო ნო პო ლი ე ბი მთელ რიგ სფე რო ებ ში, რაც ან გ რევს ეკო ნო მი კას, ხელს 
უშ ლის კონ კუ რენ ცი ას და შე სა ბა მი სად, წარ მო შობს სა მუ შაო ად გი ლე ბის დე ფი ციტს, იწ ვევს საწ ვა ვის, მე დი-
კა მენ ტე ბის, საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის, მომ სა ხუ რე ბის ცალ კე უ ლი სა ხე ო ბე ბის სიძ ვი რეს. მო ნო პო ლი ე ბის შექ-
მ ნა და მფარ ვე ლო ბა უზარ მა ზარ ფი ნან სურ სარ გე ბელს აძ ლევს ხე ლი სუფ ლე ბას, მაგ რამ აზა რა ლებს მო სახ-
ლე ო ბას .ეს პირ და პირ აისა ხე ბა თი თო ე უ ლი ოჯა ხის ბი უ ჯეტ ზე და უძ ვი რებს მას ცხოვ რე ბას.

ჩვენ ბრძო ლა გა მო ვუცხა დეთ მო ნო პო ლი ებს და ვა ი ძუ ლებთ ხე ლი სუფ ლე ბას ხე ლი აიღოს მო ნო პო ლი ე ბის შექ მ-
ნა ზე, მათ მფარ ვე ლო ბა სა და აქე დან უზარ მა ზა რი სარ გე ბე ლის მი ღე ბა ზე. ჩვენ სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე მი ვაღ-
წევთ თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის გა რე მოს შექ მ ნას ქვე ყა ნა ში, რი თაც მო გე ბუ ლი დარ ჩე ბა თი თო ე უ ლი ოჯა ხი. 
მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი ეკო ნო მი კის ის სა ფუძ ვე ლი ა, რომ ლის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია ადა მი ა ნე ბის ცხოვ-
რე ბის მა ღა ლი სტან დარ ტით უზ რუნ ველ ყო ფა, მა თი სო ცი ა ლუ რი დაც ვა, ხელ მი საწ ვ დო მი ჯან დაც ვა და გა ნათ-
ლე ბა. ამა ვე დროს მხო ლოდ ფი ნან სუ რად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ადა მი ა ნია თა ვი სუ ფა ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი-
ღე ბა ში, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მხო ლოდ მას შე უძ ლია გა ა კე თოს თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნი და ამით უზ რუნ ველ ყოს 
დე მოკ რა ტია სა კუ თარ ქვე ყა ნა ში. ძლი ე რი ეკო ნო მი კა კი მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბას ეფუძ ნე ბა. მსოფ ლიო 
მას შ ტა ბით ბიზ ნე სის 95%-ზე მეტს მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბა წარ მო ად გენს და ამ სეგ მენ ტ ში წარ მო ე ბუ-
ლი პრო დუქ ტი მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის 50%-ია. აშ შ - ში არ სე ბუ ლი სა წარ მო ე ბის 90%-ზე მე ტი მცი რე სა წარ-
მო ა, სა დაც თი თო ე ულ ში ათამ დე ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი, ხო ლო ევ რო კავ შირ ში მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნეს ში 
და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბა კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლე ბის 2/3-ს შე ად გენს. იქ სა დაც არ სე ბობს 
მცი რე ბიზ ნე სი არის ფუ ლი. გარ და ამი სა არის გო ნე ბა, ღირ სე ბა და სა კუ თა რი თუ სხვის უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
მზა ო ბა, არის სა შუ ა ლო კლა სი, რო მე ლიც ქვეყ ნის ნორ მა ლუ რი გან ვი თა რე ბის გა რან ტი ა.

დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში მსხვი ლი ბიზ ნე სი ან ხე ლი სუფ ლე ბის მა ღა ლი ეშე ლო ნე ბის წარ მო მად გე ნელ თა ხელ ში ა, ან 
არ სე ბობს მხო ლოდ მი სი ნე ბარ თ ვით და ექ ვემ დე ბა რე ბა გავ ლე ნას. მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი კი ხე ლი სუფ
ლე ბის მხრი დან სა გა და სა ხა დო ტე რო რის ქვე შა ა. სა ნამ არ დას რულ დე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ტე რო რი, 
სა ნამ მას არ შე ექ მ ნე ბა პი რო ბე ბი – ვერ გან ვი თარ დე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა, ვერ შე იქ მ ნე ბა სა მუ შაო ად გი ლე ბი.

•	 მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა მის ცემს სა შუ ა ლე ბას ჩვე ნი ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებს იცხოვ-
რონ შეძ ლე ბუ ლად, იზ რუ ნონ სა კუ თარ ჯან მ რ თე ლო ბა ზე, მი ი ღონ გა ნათ ლე ბა, ჰქონ დეთ უზ რუნ ველ ყო-
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ფი ლი სი ბე რე;
•	 ქვე ყა ნა ში მიღ წე უ ლი იქ ნე ბა გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მა ღა ლი ტემ პი, რაც ეკო ნო მი კა ში თა-

ვი სუ ფა ლი ბაზ რის პრინ ცი პე ბის ფარ თოდ და ნერ გ ვით, მკაც რი ფის კა ლუ რი დის ციპ ლი ნი თა და ჯან სა ღი 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბით იქ ნე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი; 

•	 არ იარ სე ბებს მო ნო პო ლი ე ბი და გა სა ქა ნი მი ე ცე მა თა ვი სუ ფალ კონ კუ რენ ცი ას, რი თაც შე იქ მ ნე ბა სა მუ-
შაო ად გი ლე ბი და მო სახ ლე ო ბას გა უჩ ნ დე ბა შე მო სა ვა ლი და ხელ მი საწ ვ დო მი გახ დე ბა საწ ვა ვი, წა მა ლი, 
პრო დუქ ტი და სხვა;

•	 ჩა მო ყა ლიბ დე ბა ძლი ე რი სა შუ ა ლო ფე ნა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს პი როვ ნე ბის თა ვი სუ ფალ გან ვი თა რე ბას.

მოხ დე ბა ბიზ ნე სის სტი მუ ლი რე ბა, შე იქ მ ნას მყა რი გა რან ტი ე ბი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის, უნ და 
მოხ დეს გა სა ღე ბის ახა ლი ბაზ რე ბის მო ძი ე ბა და ეფექ ტუ რად იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი აშშ-ს თან და ევ რო კავ შირ-
თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე მო ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ეს მოგ ვ ცემს სა შუ ა ლე ბას ქვეყ ნის სა ბი უ ჯე ტო პო-
ლი ტი კა და სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის მო ცუ ლო ბა პირ და პირ პ რო პორ ცი უ ლად იყოს და მო კი დე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის (მთლიანი ში და პრო დუქ ტის) მაჩ ვე ნე ბელ ზე.

შე სა ბა მი სად, „ახალი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის” პო ზი ცი ა ა, რომ სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის თა ნა ფარ დო ბას და სხვა დას ხ ვა 
სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯის ხვედ რით წილს მთლი ან ში და პრო დუქ ტ თან მი მარ თე ბა ში შემ დე გი სა ხე ჰქონ დეს:

თავდაცვა – 2% დღეს არსებული 2,5%-ის ნაცვლად 

განათლება – 5% დღეს არსებული 2,2%-ის ნაცვლად

შსს – 1,8% დღეს არსებული 2,2%-ის ნაცვლად 

ჯანდაცვა – 2,5% დღეს არსებული 1,6%-ის ნაცვლად

სოციალური სფერო – 6% დღეს არსებული 5%-ის ნაცვლად 

სოფლის მეურნეობა – 2% დღეს არსებული 0,5% ნაცვლად

ინფრასტრუქტურული პროექტები – 2% დღეს არსებული 3,6%-ის ნაცვლად

სახელმწიფო აპარატი – 1,5% დღეს არსებული 7% ნაცვლად
 

2004 წლი დან დღემ დე ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბის მთა-
ვარ ინ დი კა ტო რად სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნო ე ბის მი ერ მშპ-ს მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდა ში გა მო ხა ტუ ლი ეკო ნო მი-
კუ რი ზრდა სა ხელ დე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბო ლო წლებ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, ძი რი თად, შემ დეგ ფაქ ტო რებს 
ეფუძ ნე ბო და:

•	 პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი;
•	 სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის ზრდა.

უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ე ბად სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზა ცი ი სა და მე სა კუთ რე თა 
შეც ვ ლი სას და ფიქ სი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ნა კა დე ბი ით ვ ლე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის ერ თ გ ვა რი ნე გა ტი უ რი მხა-
რე არის ის, რომ ინ ვეს ტი ცი ე ბის სა ხით ქვე ყა ნა ში შე მო დი ნე ბუ ლი სახ ს რე ბის მხო ლოდ უმ ნიშ ვ ნე ლო, მცი რე ნა-
წი ლი თუ აისა ხა ახა ლი აქ ტი ვე ბის შექ მ ნა ზე, მათ შო რის ძი რი თა დი კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბის და მწარ მო ებ ლუ-
რო ბის ზრდა ზე. გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
აქ ტი ვე ბის შე ძე ნა ზე მო დის.

ხო ლო, რაც შე ე ხე ბა სა ხელ მ წი ფო და ნა ხარ ჯე ბის ზრდას, ეს, უფ რო მე ტად, ეკო ნო მი კის ლე გა ლი ზა ცი ის ხა-
რის ხის ზრდი სა და ფის კა ლუ რი შე მო სავ ლე ბის ზრდის შე დე გი ა. ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის სხვა დას ხ ვა დარ გის 
მშპ-ს მაჩ ვე ნებ ლის ზრდის ტენ დენ ცი ას თუნ დაც ზე და პი რუ ლად თუ და ვაკ ვირ დე ბით, და ვი ნა ხავთ, რომ ზრდას 
ჰქონ და მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი არა თა ნა ბარ ზო მი ე რი დარ გობ რი ვი ტენ დენ ცია და აღ ნიშ ნუ ლი ზრდა ძი რი თა-
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დად მხო ლოდ 3-4 დარ გის მკვეთ რი ზრდით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. ეს ეხე ბა სამ თო- მო პო ვე ბით მრეწ ვე ლო ბას, 
გა და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბას და სა ფი ნან სო საქ მი ა ნო ბას. რაც, ამ დარ გებ ში ზრდის მრა ვალ წ ლი ა ნი ტრა დი-
ცი უ ლი ტენ დენ ცი ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბით არის გა მოწ ვე უ ლი.

დღეს ბიზ ნე სის თით ქ მის ყვე ლა სფე რო მო ნო პო ლი ზე ბუ ლია და სწო რედ ამის გა მო ა, რომ ქვე ყა ნა ში წა მა ლი, 
საწ ვა ვი, ტრან ს პორ ტი და თით ქ მის ყვე ლა სა ხის პრო დუქ ტი კა ტას ტ რო ფუ ლად ძვი რი ა. მო ნო პო ლი ე ბი მნიშ ვ ნე-
ლოვ ნად აძ ვი რებს ცხოვ რე ბას, ზო გა დად ხელს უშ ლის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას, რაც თა-
ვის მხრივ ძი რი თა დი მი ზე ზია სა მუ შაო ად გი ლე ბის ტო ტა ლუ რი დე ფი ცი ტი სა. მო ნო პო ლი ე ბის და შე სა ბა მი სად 
წამ ლებ ზე, საწ ვავ ზე, კვე ბის და პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის პრო დუქ ტებ ზე მა ღა ლი ფა სე ბის და წე სე ბის, ცხოვ რე-
ბის გაძ ვი რე ბის და უმუ შევ რო ბის თე მა ერ თ ნა ი რად მტკივ ნე უ ლია რო გორც ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის, ასე-
ვე სოფ ლად მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის თ ვის. დღეს მო ნო პო ლი ე ბის გან გა მოწ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბი ქვეყ ნის მთე ლი 
მო სახ ლე ო ბის უმ თავ რეს თა ვის ტკი ვი ლად იქ ცა. რო მელ სფე რო შიც არ არის მო ნო პო ლი ა, იქ ბიზ ნე სიც წარ მა-
ტე ბით ვი თარ დე ბა და ფა სე ბიც და ბა ლი ა. უნ და აღი ნიშ ნოს ის გა რე მო ე ბა, რომ სა მომ ხ მა რებ ლო ფა სებ ში შე ი-
ნიშ ნე ბა ძა ლი ან უარ ყო ფი თი ტენ დენ ცია – სხვა კა ტე გო რი ებ თან შე და რე ბით გან სა კუთ რე ბით დი დი ზრდა ფიქ-
სირ დე ბა კვე ბის და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტებ ზე, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სექ ტორ ში, ტრან ს პორ ტ ზე, 
კო მუ ნა ლურ და სათ ბობ -ე ნერ გე ტი კულ კომ პ ლექ ს ში.

ამავ დ რო უ ლად, მო სახ ლე ო ბა და ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბი თა ვი სი შე მო სავ ლე ბის დი დი ნა წი ლით და მო კი დე ბუ ლი გახ-
დ ნენ სა ხელ მ წი ფოს სა ხარ ჯო პო ლი ტი კა ზე. მა თი სა ერ თო შე მო სავ ლე ბის წილ ში შემ ცირ და სა კუთ რივ წარ მო ე-
ბუ ლი, და საგ რ ძ ნობ ლად გა ი ზარ და სა ხელ მ წი ფოს მო ნა წი ლე ო ბის ხვედ რი თი წი ლი, რო გორც დახ მა რე ბე ბის და 
სუბ სი დი ე ბის ნა წილ ში, ასე ვე სა ხელ მ წი ფო დაკ ვე თე ბის კუთხით. აღ ნიშ ნულ მა ტენ დენ ცი ამ მკვეთ რად უარ ყო-
ფი თად გან სა კუთ რე ბით სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი მო სახ ლე ო ბის და სა ზო გა დო ე ბის და უ საქ მე ბე ლი 
ნა წი ლის სო ცი ალ -ე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე იმოქ მე და. რად გან, სა ზო გა დო ე ბის ეს ნა წი ლი სა კუ თა რი შე-
მო სავ ლე ბის, და ნა ზო გე ბის ან სა ო ჯა ხო ბი უ ჯე ტის უდი დეს ნა წილს სწო რედ კვე ბის პირ ვე ლა დი პრო დუქ ტე ბის, 
მე დი კა მენ ტე ბის და კო მუ ნა ლუ რი სერ ვი სე ბის შე ძე ნა ზე ხარ ჯავს. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 2004 და 2007 წლებ ში მოხ და სა არ სე ბო მი ნი მუ მის გა და ხედ ვა აუცი ლე ბე ლად მი სა ღე ბი 
მი ნი მა ლუ რი კა ლო რი ე ბის შემ ცი რე ბის კუთხით და რბი ლად რომ ვთქვათ, საგ რ ძ ნობ ლად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სტა-
ტის ტი კა მი ვი ღეთ. 2004 წლი დან სა არ სე ბო მი ნი მუ მი ახა ლი, უკ ვე შეც ვ ლი ლი მი ნი მა ლუ რი სა სურ სა თო კა ლა თის 
მი ხედ ვით იან გა რი შე ბა. სა სურ სა თო კა ლა თის შე მად გენ ლო ბის შეც ვ ლას ზოგ ჯერ მე თო დო ლო გი ურ ცვლი ლე ბას 
უწო დე ბენ, რაც პრინ ცი პუ ლი შეც დო მა ა, ვი ნა ი დან გა ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გია უც ვ ლე ლი ა. შეც ვ ლი ლია მხო-
ლოდ პა რა მეტ რე ბი. 2004 წლამ დე და 2004 წლი დან მოქ მე დი სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სა ფუძ ვ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი 
მი ნი მა ლუ რი სა სურ სა თო კა ლა თა არ სე ბი თად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ერ თ მა ნე თი სა გან, რო გორც ენერ გე ტი კუ ლი ღი-
რე ბუ ლე ბის, ისე შე მად გენ ლო ბის თვალ საზ რი სით. ზე და პი რუ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შიძ ლე ბა და ვას კ ვ ნათ, 
რომ სა არ სე ბო მი ნი მუ მის შემ ცი რე ბა სა სურ სა თო კა ლა თის კვე ბის ენერ გე ტი კის 2500-დან 2300 კი ლო კა ლო რი-
ამ დე შემ ცი რე ბამ გა ნა პი რო ბა. ეს, ცხა დი ა, გა მო იწ ვევ და შემ ცი რე ბას, მაგ რამ არა ისეთს, რო გორც დღეს არ სე-
ბულ ტენ დენ ცი ებ ში ა. სა არ სე ბო მი ნი მუ მის შემ ცი რე ბის ძი რი თა დი მი ზე ზი მი ნი მა ლუ რი სა სურ სა თო კა ლა თის 
შე მად გენ ლო ბა ა, რო მე ლიც 2004 წლის ცვლი ლე ბის შემ დეგ უფ რო იაფი პრო დუქ ტე ბი სა გან შედ გე ბა და სა დაც 
ძი რი თა დად პურ პ რო დუქ ტე ბი დო მი ნი რებს, ხო ლო ხორ ცი, თევ ზი და შე და რე ბით ძვი რად ღი რე ბუ ლი კა ლო რი უ-
ლი პრო დუქ ტე ბი ნაკ ლე ბა დაა წარ მოდ გე ნი ლი. შე დე გად, მი ვი ღეთ სუ რა თი, რო ცა დღეს არ სე ბუ ლი მი ნი მა ლუ რი 
სა სურ სა თო კა ლა თა ექ ს პერ ტუ ლი შე ფა სე ბით 30-40%-ით მა ინც ნაკ ლე ბი ღი რე ბუ ლე ბი სა ა, ვიდ რე მი სი რე ა ლუ-
რი მაჩ ვე ნე ბე ლი.

ქვეყ ნის თ ვის ბო ლო წლე ბის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა იყო და არის ინ ფ ლა ცი ა. სა ქარ თ ვე ლოს ხე-
ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა ტა რე ბუ ლი არა ე ფექ ტუ რი პო ლი ტი კის, რო გორც მო ნე ტა რუ ლი, ისე ფის კა ლუ რი პო ლი ტი-
კის შე დე გად ქვე ყა ნა ში ინ ფ ლა ცი ამ, გან სა კუთ რე ბით სურ სა თის და მე დი კა მენ ტე ბის ფა სებ ზე, ტრან ს პორ ტ სა და 
კო მუ ნა ლურ მომ სა ხუ რე ბა ზე, 2010 წლის და 2011 წლის პირ ვე ლი ნა ხევ რის პე რი ოდ ში უკ ვე სა ხი ფა თო ზღვარს 
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მი აღ წი ა. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეროვ ნუ ლი ბან კის მკაც რი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის შე დე გად 2011-2012 
წლე ბის პე რი ო დის თ ვის შე საძ ლე ბე ლი გახ და ინ ფ ლა ცი ის აღ მა ვა ლი მაჩ ვე ნებ ლის „მოთოკვა” და 2012 წლის და-
საწყი სის თ ვის წლი უ რი ინ ფ ლა ცი ის ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლის 2%-მდე, ხო ლო 2012 წლის ივ-
ნი სის მო ნა ცე მე ბით უარ ყო ფით მაჩ ვე ნებ ლამ დე (-0,2%) შემ ცი რე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2011 წლის მე ო რე 
ნა ხევ რი დან 2012 წლის ივ ნი სის ჩათ ვ ლით ინ ფ ლა ცი უ რი პრო ცე სე ბის მარ თ ვის კუთხით და დე ბი თი ტენ დენ ცი ე ბი 
ფიქ სირ დე ბა, არ არ სე ბობს გა რან ტია იმი სა, რომ ინ ფ ლა ცი ის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ნარ ჩუნ დე ბა.

აღ ნიშ ნულს გა ნა პი რო ბებს ის გა რე მო ე ბა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბას არ აქვს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი ინ ფ ლა ცი ის მას შ ტა-
ბის სო ცი ალ-ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბი და ნაკ ლე ბად გრძნობს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ნა წი ლის წი ნა შე. ანუ, მათ ზე, ვი საც ინ ფ ლა ცი უ რი პრო ცე სე ბი უკი დუ რე სად მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში 
აყე ნებს და, რაც ყვე ლა ზე სა გან გა შო ა, არ გა აჩ ნია ინ ფ ლა ცი ის გრძელ ვა დი ა ნი მარ თ ვის ერ თი ა ნი სამ თავ რო ბო 
პროგ რა მა. ქვე ყა ნა ში ინ ფ ლა ცი ის და პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის პრო დუქ ტებ სა და სერ ვი სებ ზე ფა სე ბის ზრდის 
მთა ვარ მაპ რო ვო ცი რე ბელ და გან მ საზღ ვ რელ ფაქ ტო რე ბად, სხვა გა რე ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შემ-
დე გი სა მი ძი რი თა დი მი ზე ზი გვევ ლი ნე ბა:

•	 ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტი და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ბე რი ლი ხარ ჯ ვი თი პო ლი ტი კა. სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, 
რომ სწო რედ დე ფი ცი ტუ რი ბი უ ჯე ტი და გა ბე რი ლი სა ხე ლი სუფ ლე ბო ხარ ჯე ბია ქვე ყა ნა ში ინ ფ ლა ცი ის 
გა მომ წ ვე ვი ერთ-ერ თი ძი რი თა დი მი ზე ზი;

•	 მო ნო პო ლი ე ბის თე მა. დღეს დღე ო ბით დიდ სა ი დუმ ლოს არ წარ მო ად გენს, რომ ბენ ზი ნის, პუ რის ფქვი ლის, 
ხორ ბ ლის, შაქ რის, ზე თის, მა რი ლის, ფარ მა ცი ის და სხვა ფარ თო მოხ მა რე ბის პრო დუქ ტე ბის იმ პორ ტი, 
მხო ლოდ სა ხე ლი სუფ ლე ბო წრე ებ თან და ახ ლო ე ბუ ლი ბიზ ნეს სტუქ ტუ რე ბის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა, რაც 
მათ მა ღა ლი მო გე ბის მი ღე ბის მიზ ნით მო ნო პო ლი უ რად მა ღა ლი ფა სე ბის ხე ლოვ ნუ რად დად გე ნის და ბა-
ზარ ზე ახა ლი მო თა მა შე ე ბის თა ვი სუ ფა ლი შეღ წე ვა დო ბის პი რო ბე ბის შეზღუდ ვის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს;

•	 ბიზ ნე სის ტე რო რი და სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა. სწო რედ წი ნას წა რი პა ტიმ რო ბის მეშ ვე ო ბით მო-
ა ხერ ხა პრო კუ რა ტუ რამ სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნეს მე ნე ბის და ტე რო რე ბა და ასე უ ლო ბით მი ლი ო ნი ლა რის 
ერ თ გ ვა რი გა მო ძალ ვა ბიზ ნეს სექ ტო რი სა გან, რაც თა ვის მხრივ, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, სწო რედ ამ ბიზ ნე-
სე ბის გა კოტ რე ბის, გა ჩე რე ბის ან / და ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის შე ფერ ხე ბის მი ზე ზი გახ და. მე ო რეს მხრივ, 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა მომ ხ მა რებ ლო ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა, ით ვა ლის წი ნებ და ხე ლოვ ნუ რად გამ-
ყა რე ბულ ეროვ ნულ ვა ლუ ტას. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გამ ყა რე ბუ ლი გაც ვ ლი თი კურ სი ხელს უწყობს 
იმ პორ ტის ზრდას, ექ პორ ტის ზრდას იგი ხელს უშ ლის და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აზა რა ლებს ად გი ლობ რივ 
წარ მო ე ბას.

ამის მა გა ლი თია ის, რომ ბო ლო პე როდ ში ქვეყ ნის სა ვაჭ რო სალ დო მკვეთ რად უარეს დე ბო და, მაგ რამ სა ხელ-
მ წი ფოს სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბი მკვეთ რად იყო და მო კი დე ბუ ლი სა ვაჭ რო სექ ტორ ზე და ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის 
გა დად გ მა მო სა ლოდ ნე ლი არ იყო. ეკო ნო მი კუ რი ზრდის და პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მა ღა ლი მაჩ-
ვე ნებ ლის ფონ ზე ინ ფ ლა ცი ის 2007 წლის 11%-იანი მაჩ ვე ნე ბე ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კი სათ ვის კა ტას ტ რო ფუ ლი 
ხა სი ა თის ნამ დ ვი ლად არ იყო. 2009 წლი დან კი, სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან მა ზრდამ და მთავ რო ბის 
მი ერ არა ე ფექ ტუ რი ხარ ჯ ვი თი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბამ ინ ფ ლა ცი უ რი პრო ცე სის ერ თ გ ვა რი პრო ვო ცი რე ბა მო-
ახ დი ნა და ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტა მკვეთ რად გა უ ფა სურ და. ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ით 3%-დან 
(2009 წე ლი) 11,2%-მდე (2010 წე ლი) მკვეთ რი ზრდა და ფიქ სირ და. 2010 წლი დან გა უ ფა სუ რე ბის ტენ დენ ცია 
კვლავ გაგ რ ძელ და და 2011 წლის ივ ნი სის თვის მდგო მა რე ო ბით 14,4% შე ად გი ნა, რი თაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა-
უს წ რო თვით 2007-2008 წლის მაჩ ვე ნებ ლებ საც კი. ზრდა დი ინ ფ ლა ცი უ რი ფო ნი 2012 წლის ივ ნის ში გამ კაც რე-
ბუ ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის შე დე გად მარ თ ვა დი გახ და და ამ პე რი ო დი დან ფიქ სირ დე ბა მი სი მაჩ ვე ნებ ლის 
შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ა.

ქარ თუ ლი ლა რის გა უ მარ თ ლე ბე ლი გამ ყა რე ბა, რო მელ მაც არ გა მო იწ ვია სა მომ ხ მა რებ ლო ფა სე ბის შემ ცი-
რე ბა, კი დევ ერ თი ძა ლი ან წო ნა დი არ გუ მენ ტია იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 2007-2008 წლებ ში ად გი ლი ჰქონ და 
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ე.წ. „ჰოლანდიურ და ა ვა დე ბას”. ამის აღ მო საფხ ვ რე ლად კი, რა ი მე ქმე დი თი ნა ბი ჯის გა დად გ მა არ ხდე ბო და და 
დღე საც არ ხდე ბა. ყო ვე ლი ვე ეს, უფ რო აღ რ მა ვებს ფა რულ კრი ზი სულ ფონს, კვლავ რჩე ბა აღ ნიშ ნუ ლი კრი ზი-
სუ ლი რის კ - ფაქ ტო რე ბის მო მა ვალ ში ტალ ღი სე ბუ რი გან ვი თა რე ბის მო მე ტე ბუ ლი საფ რ თხე და რაც ბუ ნებ რი ვი ა, 
სა მო მავ ლოდ მთავ რო ბის მხრი დან მყი სი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას უფ რო რთულს ხდის. აღ ნიშ ნუ ლი კი, შე სა ბა მი-
სად ნე გა ტი უ რად აისა ხე ბა გა ტა რე ბუ ლი ან ტი ინ ფ ლა ცი უ რი და ან ტიკ რი ზი სუ ლი პო ლი ტი კის ეფექ ტუ რო ბა ზე. 
შემ დ გო მი პე რი ო დი სათ ვის ინ ფ ლა ცი ის კონ ტ რო ლი და ეფექ ტუ რი მო ნე ტა რუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა 
ეფექ ტუ რი ინ ფ ლა ცი უ რი პო ლი ტი კის ძი რი თად პი რო ბას წარ მო ად გენს. სამ წუ ხა როდ კვლავ მა ღა ლია იმის რის-
კი, რომ ქვე ყა ნა ში პრო ვო ცი რე ბუ ლი იქ ნეს მა ღა ლინ ფ ლა ცი უ რი ტენ დენ ცი ე ბი, რა საც შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი გა-
ნა პი რო ბებს:

•	 ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვი თი პო ლი ტი კა – სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ცი ტი და სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის მა ღა ლი დო ნე;
•	 მო ნო პო ლი ე ბის თე მა – ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან მო ნო პო ლის ტი კომ პა ნი ე ბი სად მი ლო ი ა ლუ რი და მო კი-

დე ბუ ლე ბა და სა ხელ მ წი ფო პრო ტექ ცი ო ნიზ მი მათ მი მართ, რაც პირ და პირ ნე გა ტი უ რად აისა ხე ბა კვე-
ბის პრო დუქ ტე ბის, პირ ვე ლა დი და სტრა ტე გი უ ლი მოხ მა რე ბის პრო დუქ ტე ბის ფას ზე, კო მუ ნა ლურ და 
სატ რან ს პორ ტო და ნა ხარ ჯებ ზე;

•	 ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის, მათ შო რის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის და ექ ს პორ ტ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი წარ მო ე ბის და ბა ლი დო ნე და და ბა ლი შე საძ ლებ ლო ბა კონ კუ რენ ცია გა უ წი ონ იმ პორტს 
და ჩა ა ნაც ვ ლონ იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცია და მომ სა ხუ რე ბა ად გი ლობ რი ვი ანა ლო გე ბით.

დღეს არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე ეკო ნო მი კის სხვა დას ხ ვა სექ ტო რის მი ხედ ვით მშპ-ს 
გა ნა წი ლე ბის ტენ დენ ცი ის და დი ნა მი კის კი დევ უფ რო სიღ რ მი სე უ ლი ანა ლი ზი და მა თი წი ნა წლე ბის მო ნა ცე მებ-
თან შე და რე ბა ცხად ყოფს, რომ ბო ლო წლებ ში მშპ-სთან მი მარ თე ბა ში ეკო ნო მი კის სა ერ თო სექ ტო რულ მა სუ-
რათ მა მძლავ რი სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბა გა ნი ცა და მშპ-სთან მი მარ თე ბა ში ქვე ყა ნა ში მკვეთ რად შემ ცირ და 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, მრეწ ვე ლო ბის ხვედ რი თი წი ლი, ხო ლო ვაჭ რო ბის წი ლი კი, საგ რ ძ ნობ ლად გა ი ზარ და. მეტ 
- ნაკ ლე ბი სტა ბი ლუ რო ბით ხა სი ათ დე ბა სატ რან ს პორ ტო სექ ტო რი, კო მუ ნი კა ცი ე ბი და მშე ნებ ლო ბა. არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბა ეკო ნო მი კის სხვა დას ხ ვა სექ ტო რებ ში ა. სამ რეწ ვე ლო სექ ტო რი მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ-
ვე ლოს მრეწ ვე ლო ბა (აბსულუტურ ციფ რებ ში) ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში იზ რ დე ბო და, მი სი ხვედ რი თი 
წი ლი მშპ-ში 2003 წლი დან 2011 წლამ დე 17,7%-დან 9,5%-მდე შემ ცირ და.

ეს ტენ დენ ცია იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ ქვე ყა ნა სრუ ლად თა ვი სი სამ რეწ ვე ლო პო ტენ ცი ა ლის მხო ლოდ ძალ ზე 
მცი რე ნა წილს იყე ნებს. სწო რედ ამის შე დე გია ის ფაქ ტი, რომ ჯარ თი წლე ბის მან ძილ ზე ქარ თუ ლი ექ ს პორ ტის 
უმ თავ რეს სა სა ქონ ლო ნო მეკ ლა ტუ რად ჩა მო ყა ლიბ და. სამ წუ ხა რო ა, რომ ეს ხდე ბო და მა შინ, რო დე საც მრეწ-
ვე ლო ბის ზო გი ერთ ტრა დი ცი ულ სექ ტორ ში ქვე ყა ნას აშ კა რად ფარ დო ბი თი უპი რა ტე სო ბა გა აჩ ნ და, რო მე ლიც 
ბუ ნებ რივ რე სურ სებ თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. მა გა ლი თად, მი წის ქ ვე შა ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი, ჯერ კი დევ იაფი 
მუ შა ხე ლი, გე ოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბა და ასე შემ დეგ.

თუ გა ვა ა ნა ლი ზებთ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის ზრდის ტემ პებს ქვე სექ ტო რე ბის მი ხედ ვით, და ვი-
ნა ხავთ რომ კვე ბის პრო დუქ ტე ბის, სას მე ლე ბის და თამ ბა ქოს პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის ზრდა ბო ლო წლებ ში 
მხო ლოდ უმ ნიშ ვ ნე ლოდ მოხ და და ამ პე რი ო დის თ ვის არ სე ბუ ლი ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელ საც თუ გა ვით ვა ლის-
წი ნებთ, მა შინ შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს დას კ ვ ნა, რომ ინ დუს ტ რი ის ეს სექ ტო რი პრაქ ტი კუ ლად არ გაზ რ დი ლა. კვე-
ბის მრეწ ვე ლო ბის და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა- გა და მუ შა ვე ბის მაჩ ვე ნებ ლის ნო მი ნა ლუ რი 
ზრდა სე რი ო ზუ ლი შეშ ფო თე ბის სა გა ნია და ეს არ აიხ ს ნე ბა მხო ლოდ ქარ თულ ღვი ნო სა და მი ნე რა ლურ წყლებ-
ზე და წე სე ბუ ლი რუ სუ ლი ემ ბარ გო თი. ეს უფ რო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და პირ ვე ლა დი პრო დუქ ცი ის გა და მა მუ-
შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის ღრმა სტრუქ ტუ რულ კრი ზის ზე მი უ თი თებს. ბ. სა ბან კო სექ ტო რი სა ბან კო სის ტე მის 
გან ვი თა რე ბის ტემ პე ბი და მაჩ ვე ნებ ლე ბი საკ მა ოდ შთამ ბეჭ და ვი ა. სა ბან კო სექ ტორ მა უდი დე სი რო ლი ითა მა შა 
სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის ზრდა ში (მშპ-ს ზრდა) და ძი რი თად მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლად ჩა მო ყა ლიბ და.
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სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში სექ ტო რუ ლი ეკო ნო მი კის ზრდა, ისე ვე რო გორც ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, პირ და პირ-
პ რო პორ ცი უ ლია სა ბან კო აქ ტი ვო ბი სა ყვე ლა სექ ტორ ში. გა მო ნაკ ლისს მხო ლოდ მრეწ ვე ლო ბა და სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბა წარ მო ად გენს, რომ ლე ბიც პრო ცენ ტუ ლად მთლი ა ნად სა ბან კო აქ ტი ვო ბა ში მცი რედ დაკ რე დი ტე ბას 
იღებს. სა ბან კო სექ ტო რის მი ერ და ფი ნან სე ბა ძი რი თა დად ვაჭ რო ბის, იპო თე კუ რი ოპე რა ცი ე ბის, მშე ნებ ლო ბის 
და სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხე ბის მი მარ თუ ლე ბით ხდე ბა. სა ბან კო და ფი ნან სე ბა და არა სა ხელ მ წი ფო ინ ვეს ტი ცი ე ბი 
ფაქ ტობ რი ვად სინ ქ რო ნი ზი რე ბუ ლია და ერ თი და იგი ვე სექ ტო რებს აფი ნან სე ბენ, მცი რე დი გან ს ხ ვა ვე ბე ბით. 
მა გა ლი თად, უძ რა ვი ქო ნე ბის სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის უდი დე სი წი ლი უშუ ა ლოდ მშე ნებ ლო ბა ზე მო დის, ხო-
ლო სა ბან კო სეს ხე ბის დი დი პორ ტ ფე ლი იპ თე კურ და სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხებ ზე. სწო რედ ეს სექ ტო რე ბი გახ და 
ის ძი რი თა დი ბა ზა, რო მე ლიც დღეს მშპ-ს ზრდის უმ თავ რე სი აგ რე გა ტე ბი ა. სა ბან კო საქ მი ა ნო ბის ანა ლი ზი-
დან ნათ ლად ჩანს ამ სექ ტო რის მის წ რა ფე ბა სწრა ფი და ნაკ ლე ბად რის კი ა ნი ბრუნ ვე ბის მი მართ. თუმ ცა, უნ და 
აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ ეს სა ბან კო სექ ტო რის ბუ ნებ რი ვი ქმე დე ბა ა. ამით აიხ ს ნე ბა სექ ტო რუ ლი ეკო ნო მი კის ძი-
რი თა დად ვაჭ რო ბის სექ ტო რის და ფი ნან სე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი კი იწ ვევს სა ვაჭ რო სა ქონ ლის 
იმ პორ ტის ოპე რა ცი ე ბის სტი მუ ლი რე ბას, უცხო უ რი ბაზ რე ბის ხარ ჯ ზე აბა ლან სებს ად გი ლობ რივ მოთხოვ ნას 
და იწ ვევს ვაჭ რო ბის სექ ტო რის მზარდ და ფი ნან სე ბას, რო მე ლიც სა ბან კო სექ ტო რის გან და მო უ კი დე ბე ლი მი ზე-
ზე ბის გა მოქ ვეყ ნის სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სის კი დევ უფ რო გა უ ა რე სე ბას ემ სა ხუ რე ბა. 

თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის სის ტე მის და ნერ გ ვა, რო მე ლიც დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში ხორ ცი ელ დე ბა, ბუ ნებ რი ვია მი სა-
სალ მე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბა ში კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბის თვალ საზ რი სით. მაგ რამ, ამას თან ერ თად, გა სათ ვა ლის-
წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ე ბაც, რომ გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში მშპ-სთვის არ არ სე ბობს ცალ კე აღე ბუ ლი იმ პორ ტის სტი-
მუ ლი რე ბის და დე ბი თი მხა რე ე ბი, ხო ლო სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ პო ლი ტი კას სწო რე დაც, რომ მხო ლოდ 
იმ პორ ტის სტი მუ ლი რე ბა შე იძ ლე ბა ეწო დოს. რო გორც ქვეყ ნის არ სე ბუ ლი სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სის ანა ლი ზი დან 
ჩანს, ბო ლო წლებ ში ქვე ყა ნა ში არ ათ ვი სე ბუ ლა არ ცერ თი ახა ლი სა ექ ს პორ ტო სექ ტო რი ავ ტო მო ბი ლე ბის გარ და.

სა ქარ თ ვე ლოს დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა უჩ ნ და ევ რო პის და ამე რი კის ბა ზარ ზე სა კუ თა რი პრო დუქ ცი ის სა ექ ს-
პორ ტოდ. მაგ რამ, ეს შე საძ ლებ ლო ბე ბი და უპი რა ტე სო ბა ჯერ კი დევ არ არის სრულ ფა სოვ ნად გა მო ყე ნე ბუ ლი. 
ბუ ნებ რი ვად, აქაც სა ხელ მ წი ფოს გარ კ ვე უ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ფუნ ქ ციის გა მო ყე ნე ბამ დე მივ დი ვართ, რო მე-
ლიც მან აუცი ლებ ლად უნ და შე ას რუ ლოს. სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო გა რე მო სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში უნ-
და მო ვი დეს ევ რო კავ ში რის კონ კუ რენ ტულ პო ლი ტი კას თან. თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა (FTA) ისე-
ვე, რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც გან საზღ ვ რუ ლია პარ ტ ნი ო რო ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბი თა (PCA) და ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ხელ შეკ რუ ლე ბით (ENP AP), მო ითხოვს, რომ პარ-
ტ ნი ორ ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა შე ე სა ბა მე ბო დეს ევ რო პულ სის ტე მას კონ კუ რენ ცი ი სა და მომ ხ მა-
რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის სფე რო ში.

ფი ნან სე ბი

ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა ერ თ -ერ თი მთა ვა რი იმ რე ფორ მებს შო რის, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში 2004 წლის შემ დეგ 
გან ხორ ცი ელ და, იყო სა გა და სა ხა დო სის ტე მის და კერ ძოდ, სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ფორ მი რე ბა. დეკ ლა-
რი რე ბუ ლი ლი ბე რა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი კურ სის ასახ ვას ხე ლი სუფ ლე ბა სა გა და სა ხა დო კო დექ სის არ სე ბულ ნორ მებ-
ზე შე ე ცა და. 2004 წელს მი ღე ბუ ლი იქ ნა ახა ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სი, რო მე ლიც 2005 წლის პირ ვე ლი იან ვ რი დან 
ამოქ მედ და და ამით, 1997 წელს მი ღე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სი გა ა უქ მა. შემ ცირ და გა და სა ხა დე ბის რა ო დე ნო ბა 
და გა და იდ გა რი გი ნა ბი ჯე ბი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბის და ოპ ტი მი ზა ცი ის კუთხით.

თუმ ცა, შემ დ გომ მა პრაქ ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ ახალ მა სა გა და სა ხა დო კო დექ ს მა ის მო ლო დი ნე ბი, რაც მის მი ღე ბას-
თან და კავ ში რე ბით ხე ლი სუფ ლე ბა სა და სა ზო გა დო ე ბა ში იყო, პრაქ ტი კუ ლად ვერ გა ა მარ თ ლა. აღ ნიშ ნუ ლი სა მი 
ძი რი თა დი მი ზე ზით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი:



20

•	 სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია შე ე ხო გა და სა ხა დე ბის არ სე ბუ ლი რა ო დე ნო ბის და 
გა ნაკ ვე თე ბის მე ქა ნი კურ შემ ცი რე ბას, ხო ლო სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბის ნა წი ლი (საგადასახადო 
კონ ტ რო ლი და ჯა რი მე ბი) პრაქ ტი კუ ლად უც ვ ლე ლი და ხის ტი დარ ჩა;

•	 სა გა და სა ხა დო კო დექ სი კვლავ ბუნ დო ვა ნი და ძნე ლად გა სა გე ბი იყო მე წარ მე თა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ-
ლე სო ბი სათ ვის და იგი კვლავ იძ ლე ო და ცნე ბე ბის და სა გა და სა ხა დო პრო ცე დუ რე ბის ორ მა გი ინ ტერ პ-
რე ტა ცი ის სა შუ ა ლე ბას, რაც ფის კა ლურ ორ გა ნო ებს ბუ ნებ რი ვად უბიძ გებ და სუ ბი ექ ტუ რი და ხშირ შემ-
თხ ვე ვა ში, მე წარ მე ე ბი სათ ვის და ზო გა დად ბიზ ნე სის თ ვის სა ზი ა ნო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სა კენ;

•	 ახალ სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში ლი ბე რა ლურ სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას, წე სით, სა გა და სა-
ხა დო ტვირ თის შემ ცი რე ბა უნ და მოჰ ყო ლო და, რე ა ლუ რად კი სა პი რის პი რო შე დე გი მი ვი ღეთ. მა გა ლი-
თად, თუ შე მო სავ ლე ბის ხვედ რი თი წი ლი მშპ-სთან მი მარ თე ბა ში 2005 წელს 24,2% იყო, 2008 წელს 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 30,4%-მდე გა ი ზარ და. ყო ვე ლი ვე ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2010 წელს ხე ლახ ლა იქ-
ნა მი ღე ბუ ლი ახა ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სი, რო მე ლიც 2011 წლის პირ ვე ლი იან ვ რი დან ამოქ მედ და. 
ახალ მა კო დექ ს მა სა გა და სა ხა დო მიზ ნე ბი სათ ვის შე მო ი ტა ნა მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის ცნე ბა, გარ კ ვე-
უ ლი თვალ საზ რი სით გა ა მარ ტი ვა სა გა და სა ხა დო აღ რიცხ ვის სის ტე მა და სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ გე ბის 
(საგადასახადო დეკ ლა რი რე ბა) პრო ცე დუ რე ბი, და ვე ბის გან ხილ ვის მე ქა ნიზ მი, პირ ვე ლად შე იქ მ ნა და 
ამოქ მედ და სა გა და სა ხა დო ომ ბუდ ს მე ნის ინ ს ტი ტუ ტი. თუმ ცა, სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში არ სე ბუ ლი ე.წ. 
თეთ რი ლა ქე ბი და ხარ ვე ზე ბი მხო ლოდ ნა წი ლობ რი ვაა გა მოს წო რე ბუ ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კო-
დექ სი 2011 წლის პირ ველ იან ვარს ამოქ მედ და, ხე ლი სუფ ლე ბამ უკ ვე 2011 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში ვე 
და იწყო სა უ ბა რი ახ ლად მი ღე ბულ სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში ცვლი ლე ბე ბის და და მა ტე ბე ბის შე ტა ნის 
თა ო ბა ზე და რი გი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა კი დეც. თუმ ცა, ქვეყ ნის სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ ში 
არ სე ბუ ლი ე.წ. „ნულოვანი ტო ლე რან ტო ბის” პრინ ცი პი ერ თ გ ვა რი ტრან ს ფორ მი რე ბუ ლი სა ხით ბიზ ნე-
სი სად მიც „ნულოვანი ტო ლე რან ტო ბის” პრინ ცი პად ჩა მო ყა ლიბ და. ყო ვე ლი ვე ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
კვლავ აქ ტუ ა ლურ თე მე ბად რჩე ბა:

•	 ხის ტი სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბის სა კითხი და სა გა და სა ხა დო კონ ტ რო ლის ის მე თო დე ბი, რომ ლე-
ბიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ზღუ დავს მე წარ მე ებს სრულ ფა სოვ ნად გა ნა ხორ ცი ე ლონ სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა 
(დალუქვების და სა წარ მოო პრო ცე სის შე ჩე რე ბის თე მა). ასე ვე, ად რე მოქ მედ სა გა და სა ხა დო კო დექ ს თან 
შე და რე ბით საგ რ ძ ნობ ლად გა ი ზარ და ჯა რი მე ბის რა ო დე ნო ბა, ხო ლო სა ჯა რი მო სან ქ ცი ე ბი სა გა და სა ხა-
დო დარ ღ ვე ვებ თან შე და რე ბით არა ა დექ ვა ტუ რად მა ღა ლი ა;

•	 სუ ბი ექ ტი ვიზ მის მო მა ტე ბუ ლი ფაქ ტო რის გავ ლე ნა ფის კა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს სა და პრო ცე დუ რებ ზე. ანუ, კვლავ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მა ღა ლია სა გა და სა ხა დო მო ხე ლის 
ადა მი ა ნუ რი ფაქ ტო რი სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის გა მო ყე ნე ბის ამა თუ იმ სა კითხ თან და კავ ში-
რე ბით. მათ შო რის, სა წარ მოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე ჩე რე ბის, სა წარ მოო და სა საწყო ბო მა რა გე ბის და-
ლუქ ვის, სა ჯა რი მო სან ქ ცი ის და დე ბის, სა ქონ ლის ან / და მომ სა ხუ რე ბის სა ბაზ რო ფა სის გან საზღ ვ რის, 
სა გა და სა ხა დო და ვის გან ხილ ვის და გა დაწყ ვე ტის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით;

•	 სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბის და კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე დუ რე ბის შე-
სა ხებ ბევ რი სა კითხი კვლავ „საგადასახადო კო დექ სის” რე გუ ლი რე ბის მიღ მა დარ ჩა და ისევ მრა ვალ-
რიცხო ვა ნი კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის (ბრძანებები, ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი, მე თო დუ რი მი თი თე-
ბე ბი) რე გუ ლი რე ბის კომ პე ტენ ცი ას წარ მო ად გენს. აღ ნიშ ნუ ლი კი, ბიზ ნეს სექ ტო რი სათ ვის კი დევ უფ რო 
ბუნ დო ვანს და ძნე ლად გა სა გებს ხდის სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბას;

•	 ფის კა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის ხელ ში სა ლა რო აპა რა ტი კვლავ სა გა და სა ხა დო დევ ნის და მე წარ მე თა დას ჯის 
ინ ს ტ რუ მენ ტის ფუნ ქ ცი ის მა ტა რე ბე ლი ა;

•	 წარ მო ად გენს რა აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის შე მად გე ნელ ნა წილს, სა გა და სა ხა დო ომ ბუდ ს მე ნის 
კომ პე ტენ ცი ა, უფ ლებ რი ვი და ვალ დე ბუ ლე ბი თი მდგო მა რე ო ბა საკ მა ოდ შეზღუ დუ ლი ა. სა გა და სა ხა დო 
ომ ბუდ ს მე ნის ინ ს ტი ტუ ტის არ სე ბუ ლი მო დე ლი ცალ სა ხად მი კერ ძო ე ბუ ლი და ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რი ა. 
შე სა ბა მი სად, იგი სრულ ფა სოვ ნად ვერ ას რუ ლებს გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
ფუნ ქ ცი ას;

•	 მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სი მხო ლოდ ფი ზი კუ რი პი რე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა მე წარ მეო 
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საქ მი ა ნო ბა ზე გავ რ ცელ და და რე ა ლუ რი მცი რე და მიკ რო („მეწარმეთა შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო-
ნით გან საზღ ვ რუ ლი სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი ფორ მის სა წარ მო ე ბი) სექ ტო რი ფაქ-
ტობ რი ვად აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტუ სის და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მარ ტი ვე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო რე ჟი მის 
მიღ მა დარ ჩა. ბ. სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კა სა ქარ თ ვე ლოს 2012 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის მი ერ 2011 წლის დე კემ ბერ ში იქ ნა მი ღე ბუ ლი და გა ან გა რი შე ბი სას მხედ ვე ლო ბა ში იქ ნა მი-
ღე ბუ ლი 2011 წლი სათ ვის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის საპ როგ ნო ზო პა რა მეტ რე ბი, კერ ძოდ: ეკო ნო მი-
კუ რი ზრდა, ფა სე ბის ცვლი ლე ბა, სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა და ახა ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სი, სა გა და-
სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და სხვა ფაქ ტო რე ბი. ეკო ნო მი კუ რი ზრდის რის კი (დეფიციტი) 
და ბა ლან სე ბუ ლია სა ხელ მ წი ფო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ზრდით, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად და მო კი დე ბუ ლია 
უცხო ურ კა პი ტალ სა და ფი ნან სურ ნა კა დებ ზე. 2012 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ძი რი თა დი პა რა მეტ-
რე ბი (შემოსულობები, შე მო სავ ლე ბი, გა და სახ დე ლე ბი და ხარ ჯე ბი შემ დე გი ოდე ნო ბით გა ნი საზღ ვ რა:

•	  სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბი – 8040,0 მი ლი ო ნი ლა რი. მ.შ. შე მო სავ ლე ბი – 6839,4 მი ლი ო ნი 
ლა რი;

•	 სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბი – 7940,3 მი ლი ო ნი ლა რი. მ.შ. ხარ ჯე ბი – 6554,3 მი ლი ო ნი ლა-
რი. „საქართველოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში 2012 წლის გან მავ ლო ბა ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბი და გა და სახ დე-
ლე ბი ჩა მო ყა ლიბ და შემ დე გი ოდე ნო ბე ბით:

•	 სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბი – 8016,1 მი ლი ო ნი ლა რი.
•	 სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბი – 7915,4 მი ლი ო ნი ლა რი.

2012 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი გა ნი საზღ ვ რა 6839,4 მი ლი ო ნი ლა რის ოდე ნო ბით (2011 წე-
ლი – 6,471,5 მი ლი ო ნი ლა რი). ზრდა გან პი რო ბე ბუ ლია ძი რი თა დად გა და სა ხა დე ბის გეგ მის ზრდით, რომ ლის 
სა ფუძ ველ საც ახა ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გან საზღ ვ რუ ლი ზო გი ერ თი გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თის ზრდა 
წარ მო ად გენს. აგ რეთ ვე, და ბეგ ვ რის არე ა ლის გა ფარ თო ვე ბა, გამ კაც რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბა 
და ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბით არა პირ და პი რი გა და სა ხა დე ბის სა ხით მი სა ღე ბი შე მო-
სავ ლე ბის ზრდას უწყობს ხელს. 2012 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით გან საზღ ვ რუ ლი ხარ ჯე ბის ნა წი ლი 6554,2 
მი ლი ო ნი ლარს შე ად გენს (2011 წელს – 6,029,4 მი ლი ო ნი ლა რი). შე სა ბა მი სად, 2012 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე-
ტის მთლი ა ნი სალ დო გა ნი საზღ ვ რა – 285,1 მი ლი ო ნი ლა რის ოდე ნო ბით. 2011 წელ თან შე და რე ბით, 2012 წელს 
გაზ რ დი ლია ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის საპ როგ ნო ზო მო ცუ ლო ბა 6471,5 მი ლი ო ნი ლა რი დან 6839,4 მი ლი ონ ლა-
რამ დე (ზრდა – 6,3%).

2012 წლის სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის საპ როგ ნო ზო გა და სა ხა დე ბი გა სულ წელ თან შე და რე ბით გაზ-
რ დი ლია 5775,0 მი ლი ო ნი ლა რი დან 6300,0 მი ლი ონ ლა რამ დე (ზრდა – 10,5%). ზრდა ხარ ჯე ბის თით ქ მის ყვე ლა 
სა ხე ო ბა ში ფიქ სირ დე ბა, მათ შო რის, შრო მის ანაზღა უ რე ბის ნა წილ ში ზრდამ 11% შე ად გი ნა, ხო ლო სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფის ხარ ჯე ბის ნა წილ ში ზრდა მხო ლოდ 6%-ია. გა მო დის, რომ 2012 წლის ბი უ ჯეტ ში სა ჯა რო მო-
სამ სა ხუ რე ე ბის შრო მის ანაზღა უ რე ბის ზრდის კო ე ფი ცი ენ ტი გა ცი ლე ბით მე ტი ა, ვიდ რე სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ-
ველ ყო ფის ხარ ჯე ბის ზრდის კო ე ფი ცი ენ ტი. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის ნა წილ ში შრო მის ანაზღა უ რე ბის 
ზრდას გა ნა პი რო ბებს რო გორც სა ჯა რო სექ ტორ ში ახა ლი საშ ტა ტო ერ თე უ ლე ბის და მა ტე ბა, ასე ვე თა ვად შრო-
მის ანაზღა უ რე ბის სა შუ ა ლო გა ნაკ ვე თის ზრდა. ბუ ნებ რი ვი ა, სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თათ ვის შრო მის 
მა ღა ლი ანაზღა უ რე ბა და მო ტი ვა ცი ის ფაქ ტო რი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.

თუმ ცა, სა ჯა რო ფი ნან სებ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი მდგო მა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და ე.წ. „ქამრების შე-
მო ჭე რის” პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის აუცი ლებ ლო ბის პი რო ბებ ში, ასე თი პრი ო რი ტე ტის გა მოკ ვე თა არა მი ზან შე-
წო ნი ლი ა. სა ქარ თ ვე ლოს 2012 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, მთლი ან შე მო სავ ლებ ში 
გა და სა ხა დე ბის წი ლი 91,1%-ია. აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2011 წლი სათ ვის 89,6%-ს, 2010 წლის თ ვის 84,6%-ს, 
2008 წლის თ ვის – 81,8%-ს, ხო ლო 2005 წლის თ ვის კი, 70,5%-ს შე ად გენ და. მთლი ან გა და სა ხა დებ ში დი დი წი-
ლი უჭი რავს არა პირ და პირ გა და სა ხა დებს (58%), ხო ლო შე და რე ბით მცი რე – პირ და პირ გა და სა ხა დებს (42%). 
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არა პირ და პირ გა და სა ხა დებ ში უდი დე სი წი ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხად ზე მო დის და მი სი წი ლი, 
რო გორც წე სი მთლი ა ნი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის 48%-ს შე ად გენს. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ვაჭ რო 
ბა ლან ს ში იმ პორ ტი სტა ბი ლუ რად მა ღა ლი ხვედ რი თი წი ლით ხა სი ათ დე ბა და ად გი ლობ რი ვი ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა 
კი შე და რე ბით უც ვ ლე ლი ა, დღგ-ს უმე ტე სი ნა წი ლი სწო რედ იმ პორ ტის ოპე რა ცი ებ ზე მო დის. უკა ნას კ ნელ წლებ-
ში ერ თ გ ვარ ტრა დი ცი ად იქ ნა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, რომ მო ბი ლი ზე ბუ ლი დღგ-ს 2/3 სწო რედ იმ პორ ტ სა, ხო ლო 
1/3-ს ქვეყ ნის შეგ ნით გან ხორ ცი ე ლე ბულ მი წო დე ბას შო რის ნა წილ დე ბა.

სა ხელ მ წი ფო ვა ლი

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტი სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ვა ლის წარ მო შო ბის უმ თავ რე სი 
სა ფუძ ვე ლი ა. რო დე საც, ქვეყ ნის სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის მო ცუ ლო ბა უფ რო მცი რე ა, ვიდ რე სა ხელ მ წი ფოს 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და ხარ ჯე ბი, ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბა იძუ ლე ბუ ლი ხდე ბა აიღოს სა ში ნაო თუ სა გა რეო ვა ლი 
და ამით და ა ფი ნან სოს ბი უ ჯე ტის რე ა ლუ რი დე ფი ცი ტი. 2005 წლი დან 2012 წლის სა ან გა რი შო პე რი ო დამ დე სა-
ქარ თ ვე ლოს მთლი ა ნი სა გა რეო ვა ლი ზრდით ხა სი ათ დე ბა და ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა 2012 წლის და საწყი სი სათ ვის 
11 მი ლი არდ 269 ათას აშშ დო ლარს, ხო ლო 2012 წლის მარ ტის მდგო მა რე ო ბით 11 მი ლი არდ 398 ათას აშშ 
დო ლარს მი აღ წი ა. 2004 წლი დან ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის კურ სი მთავ რო ბის სა გა რეო ვა ლე ბის შემ ცი რე ბა ზე 
იყო ორი ენ ტი რე ბუ ლი და 2004 წლი დან 2006 წლამ დე პე რი ოდ ში სა გა რეო ვა ლის მო ცუ ლო ბა წლე ბის მი ხედ ვით 
სა შუ ა ლოდ ყო ველ წ ლი უ რად 7%-ით მცირ დე ბო და. 2006-2007 წლებ ში კი სტა ბი ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლით ხა სი ათ დე-
ბო და. სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სა გა რეო ვა ლი 2007 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი ზრდის უკ ვე დი დი მაჩ ვე ნებ ლით 
ხა სი ათ დე ბა. მხო ლოდ 2008 წელს სა გა რეო ვა ლის ზრდამ 61%, ხო ლო 2009 და 2010 წლებ ში შე სა ბა მი სად – 23% 
და 22% შე ად გი ნა. 2011-2012 წლებ ში ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი საგ რ ძ ნობ ლად შემ ცირ და, თუმ ცა ზრდის ტენ დენ-
ცია შე ნარ ჩუნ და. 2010 წლის მდგო მა რე ო ბით, მთავ რო ბის სა გა რეო ვალ მა მშპ-სთან მი მარ თე ბა ში 24,5%, ხო-
ლო სა ქარ თ ვე ლოს მთლი ან მა სა გა რეო ვალ მა მშპ-სთან მი მარ თე ბა ში 77% შე ად გი ნა. თუმ ცა, სა ყუ რად რე ბოა 
ის გა რე მო ე ბა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი კლე ბის ტენ დენ ცი ით არ ხა სი ათ დე ბა. სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა-
ში არ სე ბობს მიდ გო მა, რომ ზღვა რი, რომ ლის ზე მოთ სა გა რეო ვა ლის მო ცუ ლო ბის ზრდაც უკ ვე ეკო ნო მი კურ 
ზრდას მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აფერ ხებს, და ახ ლო ე ბით მშპ-ს 50%-ია. იმა ვე მიდ გო მის მი ხედ ვით, ანა ლო გი უ რი ზღვა-
რი, ოღონდ ექ ს პორ ტის მაჩ ვე ნე ბელ თან მი მარ თე ბა ში, 100-105%-ზე გა დის. სა ქარ თ ვე ლო ში კი, ქვეყ ნის მთლი
ა ნი სა გა რეო ვა ლი ექ ს პორ ტის 516%ია. სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო წლებ ში ჩა მო ყა ლიბ და ვა ლით ვა ლის და ფარ ვის 
(გადაფარვის) ტენ დენ ცი ა, რაც უდა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად ზრდის ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის და მო კი დე ბუ ლე ბის 
ხა რისხს სა გა რეო ვალ ზე.

სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სი

მარ თა ლი ა, ქვეყ ნის სა ვაჭ რო ბრუნ ვა ბო ლო წლებ ში ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა, რაც უდა ოდ და დე ბით 
ტენ დენ ცი ად უნ და ჩა ით ვა ლოს. მაგ რამ, ამას თან, სა ყუ რადღე ბოა ის გა რე მო ე ბაც, რომ სა ვაჭ რო ბა ლან სის დე-
ფი ცი ტის მაჩ ვე ნე ბე ლიც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდით ხა სი ათ დე ბა. 2004 წლი დან 2012 წლამ დე, ანუ ბო ლო 7 წლის 
გან მავ ლო ბა ში, სა ვაჭ რო ბა ლან სის დე ფი ცი ტის 4-ჯერ გაზ რ დი ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მი ვი ღეთ. ეკო ნო მი კურ ზრდას 
სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო წლებ ში მოხ მა რე ბის საგ რ ძ ნო ბი ზრდა გა ნა პი რო ბებს, რაც იმ პორ ტის ზრდი თაა გან პი-
რო ბე ბუ ლი. სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა რე ა ლუ რად ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მოთხოვ ნის შე სა ბა მის მი წო დე ბას. შე-
სამ ჩ ნე ვი ა, რომ ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში პრაქ ტი კუ ლად არ შეც ვ ლი ლა ძი რი თა დი სა ექ ს პორ ტო სა სა ქონ ლო 
ჯგუ ფი. არ გა ჩე ნი ლა ახა ლი სა სა ქონ ლო ნო მეკ ნ ლა ტუ რა, პრო დუქ ტე ბი და ახა ლი დარ გე ბი. ისე ვე, რო გორც 
წი ნა წლებ ში, ექ ს პორ ტის სტრუქ ტუ რა ში კვლავ ძა ლი ან მა ღა ლია სა ექ ს პორ ტო სა ქონ ლის კონ ცენ ტ რა ცი ის დო-
ნე. დო მი ნი რებს ავ ტო მო ბი ლე ბი, ფე რო შე ნად ნო ბე ბი, ჯარ თი, თხი ლი და სა სუ ქე ბი. მხო ლოდ ამ ხუთ სა სა ქონ ლო 
ჯგუფ ზე მთე ლი ექ პორ ტის 46% მო დის და მათ შო რის, მხო ლოდ ავ ტო მო ბი ლებ ზე – 22%. შე სა ბა მი სად, რე ა-
ლუ რად ქვეყ ნის მთე ლი სა ექ ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ნა ხე ვარ ზე მე ტი მხო ლოდ რამ დე ნი მე სა წარ მო ზე მო დის. 
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ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ ფაქ ტობ რი ვად, ბო ლო წლებ ში ქვეყ ნის სიღ რ მი სე უ ლი გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით 
ბევ რი არა ფე რი შეც ვ ლი ლა, ანუ თით ქ მის არ გაზ რ დი ლა შრო მი თი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი, არ 
გაზ რ დი ლა შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბა (რომელიც კა პი ტალ სა და აღ ჭურ ვი ლო ბას თან უშუ ა ლო დაა კავ შირ ში), 
შე სა ბა მი სად, არ გაზ რ დი ლა ადა მი ან თა ცხოვ რე ბის დო ნე. ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში ხდე ბა ტრა დი ცი უ ლი სა-
ვაჭ რო, ძი რი თა დად კი, იმ პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სეგ მენ ტე ბის სტი მუ ლი რე ბა და ვერ მო ხერ ხ და ახა ლი სექ-
ტო რე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი, ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სექ ტო რე ბის ათ ვი სე ბა.

ინ ვეს ტი ცი ე ბი

2004 წლის შემ დ გომ პე რი ოდ ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და ქვე ყა ნა ში შე მო სუ ლი პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი, რა საც ძი რი თა დად გა მოცხა დე ბუ ლი ახა ლი ლი ბე რა ლუ რი კურ სი, ფის კა ლუ რი რე ჟი მე-
ბის გა მარ ტი ვე ბა და ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო პი არ კამ პა ნი ე ბი გა ნა პი რო ბებ და. 2004 
წლი დან 2007 წლის ჩათ ვ ლით ქვე ყა ნა ში შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი 499 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი დან 2015 მი ლი ონ 
აშშ დო ლა რამ დე, ანუ 404%-ით გა ი ზარ და. 2008 წლის მე სა მე კვარ ტალ ში სა ქარ თ ვე ლო ში სა ინ ვეს ტი ციო აქ-
ტი ვო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და, გან სა კუთ რე ბით პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. თუ 2008 წლის 
პირ ველ და მე ო რე კვარ ტალ ში შე სა ბა მი სად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იყო 430,2 და 525,2 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის 
ინ ვეს ტი ცი ა, მე სა მე კვარ ტალ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იქ ნა მხო ლოდ 150,0 მი ლი ო ნი დო ლა რის ინ ვეს ტი ცი ა. 2008 
წლის მე სა მე კვარ ტ ლის მო ნა ცე მი გა სუ ლი 2007 წლის ანა ლო გი უ რი პე რი ო დის მაჩ ვე ნე ბელს 339,1 მი ლი ო ნი დო-
ლა რით ჩა მორ ჩე ბა და მხო ლოდ მის 30%-ს შე ად გენს. ინ ვეს ტი ცი ე ბის შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცია ასე ვე უშუ ა ლოდ 
უკავ შირ დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში მსხვი ლი საპ რი ვა ტი ზა ციო ობი ექ ტე ბის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბას ან / და ამო წურ-
ვას, ხო ლო მცი რე საპ რი ვა ტი ზა ციო ობი ექ ტე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ვერ ახ დე ნენ მთლი ან სა ინ ვეს ტი ციო 
პორ ტ ფელ ზე. 2008 წლი დან მომ დევ ნო 2 წლის გან მავ ლო ბა ში პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბა 
სამ ჯერ შემ ცირ და და 2009 წლის მდგო მა რე ო ბით მხო ლოდ 658 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. სა ყუ რადღე-
ბოა ის გა რე მო ე ბაც, რომ ხე ლი სუფ ლე ბას უჭირს მომ დევ ნო წლე ბის სა ინ ვეს ტი ციო აქ ტი ვო ბის ზუს ტი გათ ვ ლა 
და ეფექ ტუ რი და გეგ მ ვა. ხე ლი სუფ ლე ბის გათ ვ ლე ბი და პროგ ნო ზე ბი პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 2009 
და 2010 წლე ბის საპ როგ ნო ზო მო ნა ცე მებ თან და კავ ში რე ბით პრაქ ტი კუ ლად ვერ შეს რულ და. და დე ბით ტენ დენ-
ცი ად უნ და ჩა ით ვა ლოს 2010 და 2011 წლე ბის მო ნა ცე მე ბით პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მაჩ ვე ნებ ლის 
მცი რედ, მაგ რამ მა ინც ზრდა (შესაბამისად 23% და 20%). თუმ ცა, პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ის მაჩ ვე ნებ-
ლის ზრდის პა რა ლე ლუ რად ფიქ სირ დე ბა ქვეყ ნი დან გა დი ნე ბუ ლი კა პი ტა ლის მაჩ ვე ნებ ლის ზრდა. მხო ლოდ 2010 
წელს ქვეყ ნი დან გა დი ნე ბულ მა კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბამ 200 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი, 2011 წელს 244 მი ლი ო ნი აშშ 
დო ლა რი, ხო ლო 2012 წლის მხო ლოდ პირ ველ კვარ ტალ ში 116 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა.

ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ და გეგ მი ლი ეკო ნო მი კუ რი სტი მუ ლი რე ბის პა კე ტი დან და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი სა ინ ვეს-
ტი ციო პო ლი ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, მთლი ან ში და პრო დუქ ტ ში მოხ მა რე ბის და სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის კომ-
პო ნენ ტე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იზ რ დე ბა, ხო ლო ინ ვეს ტი ცი ე ბის კომ პო ნენ ტი მცირ დე ბა, რაც 
სა ბო ლოო ჯამ ში არა სა ხარ ბი ე ლო გა და ნა წი ლე ბამ დე და შე სა ბა მი სად, არა სა ხარ ბი ე ლო შე დე გე ბამ დე მიგ ვიყ-
ვანს – წარ მო ე ბის შე ფერ ხე ბა გაზ რ დის ექ ს პორ ტ -იმ პორტს შო რის უარ ყო ფით სალ დოს და შე სა ბა მი სად, წმინ და 
ექ ს პორ ტის უარ ყო ფი თი მაჩ ვე ნე ბე ლი უფ რო გა იზ რ დე ბა. ეკო ნო მი კის და ბიზ ნეს გა რე მოს გან ვი თა რე ბის ზო გა-
დი კონ ცეფ ცი ა:

ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის მდგრა დო ბა და ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ -ე-
კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად და მო კი დე ბუ ლია გა რე ფაქ ტო რებ ზე, მათ შო რის, პირ-
და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბა ზე, სა გა რეო წყა რო ე ბი დან მო ზი დულ საკ რე დი ტო რე სურ სებ-
ზე (საგარეო ვა ლი), სა ერ თა შო რი სო გრან ტებ ზე, უცხო ე თი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
მო ცუ ლო ბა ზე და პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის ოდე ნო-
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ბა ზე. ამის გა მო, ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა ში ად გი ლობ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბე ბის და რე სურ სე ბის სრულ ფა სო ვა-
ნი გა მო ყე ნე ბა საგ რ ძ ნობ ლად შეზღუ დუ ლი ა, ხო ლო მა თი ხვედ რი თი წი ლი, კი – უმ ნიშ ვ ნე ლო. ძი რი თა დად, 
რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი იკ ვე თე ბა, რომ ლე ბიც უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე, 
მოქ ნი ლი სო ცი ალ -ე კო ნო მი კუ რი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და ჯან სა ღი ბიზ ნეს გა რე მოს შექ მ ნა ზე. კერ-
ძოდ:

•	 ჭარ ბი მოხ მა რე ბის დო ნე – ანუ, კერ ძო და სა ხელ მ წი ფო მოხ მა რე ბას მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მა ღა ლი წი ლი უკა-
ვია მშპ-ში. შე სა ბა მი სად, მი წო დე ბის არ სე ბუ ლი დო ნე ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მოხ მა რე ბის დაკ მა ყო ფი ლე-
ბას და მოხ მა რე ბა- მი წო დე ბას შო რის მეტ ნაკ ლე ბად ოპ ტი მა ლუ რი ბა ლან სის დაც ვას. რე ა ლუ რად, ჭარ ბი 
მოხ მა რე ბა გუ ლის ხ მობს, რომ მშპ-ში კერ ძო და ნა ზო გე ბის წი ლი ძა ლი ან და ბა ლია და ად გი ლობ რი ვი ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის რო ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ პრო ცე სებ ში მხო ლოდ ნო მი ნა ლუ რი ა;

•	 ბიზ ნეს გა რე მო – გა ტა რე ბუ ლი რი გი ცვლი ლე ბე ბის და გარ კ ვე უ ლი ბიზ ნეს ფაქ ტო რე ბის მკვეთ რი ლი-
ბე რა ლი ზა ცი ის ფონ ზე, კვლავ აქ ტუ ა ლუ რი რჩე ბა ბა ზარ ზე თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის უზ რუნ ველ-
ყო ფის, სექ ტო რუ ლი მო ნო პო ლი ე ბის, სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის, დეკ რი მი-
ნა ლი ზა ცი ის (ბიზნესის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის შეწყ ვე ტა, ეკო ნო მი კუ რი და ნა შა უ ლის თ ვის 
წი ნას წა რი პა ტიმ რო ბის გა უქ მე ბა, ბიზ ნეს ზე სა ხელ მ წი ფო ტე რო რის აკ რ ძალ ვა, სა დამ ს ჯე ლო და ჩა საფ-
რე ბის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა ზე უარის თქმა), კერ ძო სა კუთ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბის და მცი რე ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბის თე მე ბი;

•	 სა გა რეო სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი – ჭარ ბი მოხ მა რე ბის მე ო რე უარ ყო ფი თი მხა რე. სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა 
2010 წლის მო ნა ცე მე ბით, 76%-ით და მო კი დე ბუ ლია უცხო ურ ეკო ნო მი კებ ზე. ანუ, ქვე ყა ნა სა კუ თა რი სა-
წარ მოო სიმ ძ ლავ რით მოხ მა რე ბის მხო ლოდ უმ ნიშ ვ ნე ლო წი ლის დაკ მა ყო ფი ლე ბას ახერ ხებს და დარ ჩე-
ნი ლი 76%-ის და ბა ლან სე ბას იმ პორ ტის სა შუ ა ლე ბით ახ დენს. რე ა ლუ რად, იმის მა გივ რად, რომ ქვეყ ნის 
ჭარ ბი მოხ მა რე ბა ად გი ლობ რი ვი სა წარ მოო სიმ ძ ლავ რე ე ბის გაზ რ დას უწყობ დეს ხელს, იგი იმ პორ ტის 
მას ტი მუ ლი რე ბელ ფაქ ტო რად გვევ ლი ნე ბა. ასეთ პი რო ბებ ში, სარ გე ბელს მხო ლოდ იმ პორ ტი ო რე ბი ღე-
ბუ ლო ბენ, ხო ლო ად გი ლობ რი ვი და ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი წარ მო ე ბა ზა რალ დე ბა;

•	 და საქ მე ბის და ბა ლი დო ნე და მიგ რა ცია – რე ა ლუ რად ქვე ყა ნა ში არ იქ მ ნე ბა სა მუ შაო ად გი ლე ბი, რად გან 
სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა იმ პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის კა ტე გო რი ას გა ნე კუთ ვ ნე ბა და ად-
გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის დო ნე საგ რ ძ ნობ ლად ჩა მორ ჩე ბა მოხ მა რე ბის დო ნეს. იმ პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი ეკო ნო მი კა კი, რე ა ლუ რად ვერ უზ რუნ ველ ყოფს და საქ მე ბის დო ნის ზრდას. ხო ლო, ქვეყ ნის მიგ რა ცი-
უ ლი ნა კა დი ერთ მი ლი ონ ადა მი ან ზე მე ტი ა, რაც, ისე თი პა ტა რა ქვეყ ნის თ ვის, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ა, 
პრაქ ტი კუ ლად აქ ტი უ რი შრო მი თი რე სურ სის გა რე შე და ტო ვე ბის ტოლ ფა სი ა.

რას ეფუძ ნე ბა გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცია

კონ ცეფ ცია ეფუძ ნე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბი სათ ვის და ეფექ ტუ რი ბიზ ნეს გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა-
ზე ორი ენ ტი რე ბულ სა შუ ა ლო ვა დი ან და გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბებს, რომ ლე ბიც უახ-
ლო ე სი 3 წლის გან მავ ლო ბა ში უნ და გა ტარ დეს. არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბი სა და რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ქვეყ ნის უმ თავ რე სი პრი ო რი ტე ტი მი წო დე ბის სტი მურ ლი რე ბის უზ რუნ ველ მ ყო ფი პი რო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და 
გან ვი თა რე ბა უნ და გახ დეს, რაც ბუ ნებ რი ვად მი წო დე ბის მო ცუ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდას, ქვეყ ნის ეკო-
ნო მი კის ავ ტო ნო მი ურ რე ჟიმ ში ეფექ ტურ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას, სა ფა სო ოპ ტი მი ზა ცი ას, და საქ მე ბის დო ნის ზრდას 
და სა ბო ლოო ჯამ ში, მოხ მა რე ბის სტი მუ ლი რე ბა საც გუ ლის ხ მობს. გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის უმ თავ რე სი ამო-
ცა ნა ლი ბე რა ლურ, თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი და ბიზ ნეს გა რე მოს ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა ა, რო მე ლიც შემ დეგ ფუნ და მენ ტა ლურ პრინ ცი პებს უნ და ეფუძ ნე ბო დეს:

•	 კერ ძო სა კუთ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბა და უზე ნა ე სო ბა;
•	 სა ხელ მ წი ფოს და სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნო ე ბის მი ერ ბიზ ნეს ზე ტე რო რის გან ხორ ცი ე ლე ბის აკ რ ძალ ვა;
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•	 თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რის და თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბე ბის დაც ვა;
•	 მი ნი მა ლუ რი სა ჯა რო სექ ტო რი და მი სი კერ ძო სექ ტო რის, ბიზ ნე სის კომ პე ტენ ცი ებ ში ჩა უ რევ ლო ბა;
•	 სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რის რე ა ლუ რი გა მიჯ ვ ნა და მათ შო რის მკვეთ რი ზღვა რის გავ ლე ბა. აღ ნიშ-

ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, პროგ რა მუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის ქვა კუთხედს ორი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა 
წარ მო ად გენს:

•	 ეკო ნო მი კუ რი და ბიზ ნეს გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა;
•	 მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა და მი სი ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე წვდო მის უზ რუნ ველ ყო ფა.

ეკო ნო მი კუ რი და ბიზ ნეს გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა

სა ქარ თ ვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი და ბიზ ნეს გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად გან საზღ ვ რავს, თუ რა 
მას შ ტა ბე ბით და რა ტემ პე ბით იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი და ბიზ ნეს პრო ცე სე ბის შემ დ გო მი 
გან ვი თა რე ბა და რამ დე ნად სრულ ფა სოვ ნად შეძ ლებს იგი რე ა ლუ რი ზრდის და გან ვი თა რე ბის მიღ წე ვას. ეფექ-
ტუ რი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ძი რი თა დი პრი ო რი ტე ტი უნ და გახ დეს მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის სტი მუ-
ლი რე ბა და არა სა ხელ მ წი ფო ეკო ნო მი კის პრინ ცი პე ბის დამ კ ვიდ რე ბა და გან ვი თა რე ბა. ამის უმ თავ რე სი ამო სა-
ვა ლი პრინ ცი პი და ფუძ ნე ბუ ლი უნ და იყოს კერ ძო სა კუთ რე ბის, კერ ძო გა რი გე ბის და კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს 
უზ რუნ ველ ყო ფის სა კონ ს ტი ტუ ციო და სა კა ნონ მ დებ ლო გა რან ტი ე ბის შექ მ ნის სა ფუძ ველ ზე. სა ხელ მ წი ფო მი ნი-
მა ლუ რი დო ნით უნ და ჩა ე რი ოს ბიზ ნე სურ თი ერ თო ბებ ში და თა ვად ბიზ ნეს მა, გან სა კუთ რე ბით კი, მცი რე ბიზ ნეს-
მა (მცირე, სა შუ ა ლო და წვრი ლი წარ მო ე ბა) უნ და უზ რუნ ველ ყოს შემ დე გი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა:

•	 და საქ მე ბა;
•	 ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდა;
•	 რე ა ლუ რად თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის და ფას წარ მოქ მ ნის თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო პრინ ცი პე ბის უზ-

რუნ ველ ყო ფა;
•	 მოთხოვ ნა- მი წო დე ბის ბა ლან სის უზ რუნ ვე ყო ფა და დაც ვა;
•	 დაგ რო ვე ბის სტი მუ ლი რე ბა;
•	 მოხ მა რე ბის სტი მუ ლი რე ბა.

ბიზ ნეს გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის და ბიზ ნე სის ზრდის უზ რუნ ველ მ ყო ფი გა და უ დე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი და 
სტრა ტე გია რამ დე ნი მე ძი რი თად ბლო კად შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს:

ა. დეკ რი მი ნა ლი ზა ცია (ბიზნესის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის შეზღუდ ვა) 

სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უნ და შე იზღუ დოს სა ხელ მ წი ფოს ჩა რე ვა ბიზ ნე სურ თი ერ თო ბებ ში. ასე ვე, 
იმ სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის კომ პე ტენ ცი ის და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლე ბი, რომ ლე ბიც პირ და პირ ან / და ირი-
ბად ახორ ცი ე ლე ბენ ბიზ ნე სის და ბიზ ნეს გა რი გე ბე ბის კონ ტ როლს. აუცი ლე ბე ლია ბიზ ნე სის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ის 
(ბიზნესის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის შეწყ ვე ტა, ეკო ნო მი კუ რი და ნა შა უ ლის თ ვის წი ნას წა რი პა ტიმ რო ბის გა-
უქ მე ბა, ბიზ ნეს ზე სა ხელ მ წი ფო ტე რო რის აკ რ ძალ ვა, სა დამ ს ჯე ლო და ჩა საფ რე ბის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა ზე უარის 
თქმა) გან ხორ ცი ე ლე ბა. უნ და გა ივ ლოს ცალ სა ხა ზღვა რი კრი მი ნალ სა და იმ ქმე დე ბებს შო რის, რომ ლე ბიც ბიზ ნე სის 
მი ერ არას წო რად ან / და შეც დო მით გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა გა და სა ხა დო აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ ს წო რე ბით გა მოწ ვე ულ სა-
ხელ მ წი ფოს მი მართ არ სე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის სა კითხებს უკავ შირ დე ბა. თუ, სა წარ მო შეც-
დო მით ან / და არა მი ზან მი მარ თუ ლად არ იხ დის გა და სა ხა დებს ან / და ვერ ას რუ ლებს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი სად მი 
კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ ვალ დე ბუ ლე ბებს, მის წი ნა აღ მ დეგ გა მო ყე ნე ბუ ლი უნ და იქ ნას ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ჯა რი მე ბი 
და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სან ქ ცი ე ბი კუთ ვ ნი ლი გა და სა ხა დე ბის, ჯა რი მე ბის და სა უ რა ვე-
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ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მხო ლოდ 
კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ისეთ გან სა კუთ რე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში, რო გო რე ბი ცა ა:

1. ერ თი და იგი ვე მი ზე ზით კუთ ვ ნი ლი გა და სა ხა დე ბის მრა ვალ ჯერ გა და უხ დე ლო ბა;

2. სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის გან სა კუთ რე ბით დი დი ოდე ნო ბა, რაც გა ნი საზღ ვ რე ბა 200000 ლა რით და მე ტი 
ოდე ნო ბით. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ უარი თქვას წი ნას წა რი პა ტიმ რო ბის შე ფარ დე ბის პრაქ ტი კა-
ზე იმ პი რე ბის თ ვის, ვინც ეჭ ვ მი ტა ნი ლია ეკო ნო მი კუ რი და ნა შა უ ლის ჩა დე ნა ში ან / და ვის მი მარ თაც ეკო ნო მი კუ-
რი და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის თ ვის მიმ დი ნა რე ობს გა მო ძი ე ბა.

აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კის და ნერ გ ვა, თუ არ გა მო რიცხავს, პრაქ ტი კუ ლად მი ნი მუ მამ დე და იყ ვანს ბიზ ნეს ზე სა-
ხელ მ წი ფოს მხრი დან რა ი მე სა ხის ზე წო ლის ან ტე რო რის გან ხორ ცი ე ლე ბას, იძუ ლე ბას და გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე 
სუ ბი ექ ტუ რი გავ ლე ნის მოხ დე ნის შე საძ ლებ ლო ბას.

სა კუთ რე ბის დაც ვი სა და ხელ შე უ ხებ ლო ბის პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს შემ დეგ ძი რი თად 
პი რო ბას - სა ხელ მ წი ფოს თ ვის ქო ნე ბის გა და ცე მის, ჩუ ქე ბის, მემ კ ვიდ რე ო ბით გა და ცე მის, ასე ვე ქო ნე ბის ექ ს პ-
როპ რი ა ცი ის პრო ცე დუ რე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უნ და გარ თუ ლდეს და იმ შემ თხ ვე ვე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, რო დე საც 
და საშ ვე ბი იქ ნე ბა აღ ნიშ ნუ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა, მკაც რად უნ და იყოს სა მარ თ ლებ რივ (საკანონმდებლო) დო ნე-
ზე გან საზღ ვ რუ ლი.

ბ. კონ კუ რენ ცი ის დაც ვა ეკო ნო მი კუ რი და ბიზ ნეს გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის  ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან კომ პო-
ნენტს თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის დაც ვა და ქვე ყა ნა ში სრულ ფა სო ვა ნი ან ტი მო ნო პო ლი უ რი, ან ტიტ რას ტუ ლი 
კა ნონ მ დებ ლო ბის ამოქ მე დე ბა წარ მო ად გენს. ამ თვალ საზ რი სით პროგ რა მულ პრი ო რი ტე ტებს წარ მო ად გენს:

•	 სა ქარ თ ვე ლო ში თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ი სა და ვაჭ რო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზის 
სა ფუძ ვ ლი ა ნი და ძი რე უ ლი რე ვი ზი ა, შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის ან / და და მა ტე ბე ბის 
მომ ზა დე ბა და მი ღე ბა;

•	 ქვე ყა ნა ში სრულ ფა სო ვა ნი ან ტი მო ნო პო ლი უ რი და ან ტიტ რას ტუ ლი პო ლი ტი კის გამ ტა რე ბე ლი სა ხელ მ-
წი ფო ინ ს ტი ტუ ტის – „თავისუფალი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის სა ა გენ ტოს” ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი რე ორ-
გა ნი ზა ცი ა, მი სი კომ პე ტენ ცი ის, უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის და და მო უ კი დებ ლო ბის ხა რის ხის გაზ რ და. 
„თავისუფალი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის სა ა გენ ტო” უნ და გა მო ვი დეს აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბის ვერ ტი კა ლი დან და მი სი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს ექ ს კ ლუ ზი უ რად მხო ლოდ სა ქარ-
თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა შე. შე სა ბა მი სად, სა ა გენ ტოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლის და ნიშ ვ ნის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 
უნ და იღებ დეს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტი;

•	 აქ ტი უ რი ან ტი მო ნო პო ლი უ რი და ან ტიტ რას ტუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა, რაც ქვე ყა ნა ში მიზ ნობ რი ვი და 
მა ღა ლი რის კის მა ტა რე ბე ლი ბაზ რე ბის აქ ტი უ რი კვლე ვით, შე სა ბა მი სი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ღო ნის ძი ე-
ბე ბის და გეგ მ ვით და ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის აღ ს რუ ლე ბის პრო ცეს ზე ეფექ ტუ რი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი-
ე ლე ბით გა მო ი ხა ტე ბა.

გ. სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა ქვე ყა ნა ში სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბა კვლავ მხო ლოდ სა დამ ს ჯე ლო 
ინ ს ტ რუ მენ ტის ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს, რაც გან სა კუთ რე ბით მტკივ ნე უ ლად მცი რე ბიზ ნესს, მცი რე, სა შუ ა ლო 
და წვრი ლი სა წარ მოო და მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ებს ეხე ბა. სა ხელ მ წი ფო სა და მო ქა ლა ქეს შო რის, მათ შო რის 
სა ხელ მ წი ფო სა და ბიზ ნესს შო რის სწო რი სა გა და სა ხა დო ურ თი ერ თო ბის აწყო ბა სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის მყა რი 
ფუნ და მენ ტის და წარ მა ტე ბის უმ თავ რე სი პი რო ბის შექ მ ნას ნიშ ნავს. სა ქარ თ ვე ლო ში ეს ფუნ და მენ ტი ჯერ კი დევ 
არ შექ მ ნი ლა და სა ჭი როა სა გა და სა ხა დო სის ტე მის ძი რე უ ლი გა ნახ ლე ბა.

სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა არა ბიზ ნე სის და სა ჭე რად, და სას ჯე ლად ან და სა ში ნებ ლად, არა მედ მის და სახ-
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მა რებ ლად უნ და იქ მ ნე ბო დეს. მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე, აუცი ლე ბე ლია რამ დე ნი მე პრინ ცი პუ ლი ცვლი ლე ბის და უ ყოვ-
ნებ ლივ გა ტა რე ბა – ეფექ ტუ რი სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბის სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და მი სი შემ დ გო-
მი გან ვი თა რე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი, ით ვა ლის წი ნებს სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის მცი რე ბიზ ნე სის ინ ტე რე სებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლო ბას და პირ ვე ლი რი გის შემ დე გი პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბის გა დაჭ რას:

•	 „საქართველოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის”, რო გორც ორ გა ნულ კა ნო ნად ჩა მო ყა ლი ბე ბა და მი სი ამ სტა-
ტუ სის და ფიქ სი რე ბა „საქართველოს კონ ს ტი ტუ ცი ა ში. აღ ნიშ ნუ ლი, მი ნი მუ მამ დე შე ამ ცი რებს სა გა და-
სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ხში რი, ხან და ხან სუ ბი ექ ტურ მო ტი ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის და 
და მა ტე ბე ბის შე ტა ნის მან კი ერ პრაქ ტი კას, სტა ბი ლუ რო ბის და და ცუ ლო ბის მეტ გან ც დას გა ა ჩენს ბიზ-
ნეს სექ ტორ ში და სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მათ გრძელ ვა დი ა ნი პროგ ნო ზებ ისა და გათ ვ ლე ბის შე სა ბა მი სად 
აწარ მო ონ სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა. „საქართველოს სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში” ცვლი ლე ბე ბის, და მა ტე-
ბე ბის და შეს წო რე ბე ბის შე ტა ნა მხო ლოდ წი ნა სა წა რი ერ თ თ ვი ა ნი სა ჯა რო გან ხილ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე 
უნ და მოხ დეს;

•	 კა ნონ მ დებ ლო ბით უნ და გან ხორ ცი ელ დეს შე სა ბა მის სა ხელ მ წი ფო უწყე ბა თა და ორ გა ნო თა უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბე ბის არე ა ლის მკვეთ რი შეზღუდ ვა;

•	 სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში მაქ სი მა ლუ რად უნ და გა მო ი რიცხოს ორ მა გად წა კითხ ვა დი და რთუ-
ლად გან მარ ტე ბა დი დე ბუ ლე ბე ბის არ სე ბო ბა. ასე ვე, თა ვად „საქართველოს სა გა და სა ხა დო კო დექ ს მა” 
უნ და მო იც ვას სა კითხე ბის სრუ ლი სპექ ტ რი და მი ნი მუ მამ დე შემ ცირ დეს ის კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე ნორ მა-
ტი უ ლი ბა ზა (ინსტრუქციები, ბრძა ნე ბე ბი), რომ ლი თაც რე გუ ლირ დე ბა სა გა და სა ხა დო ურ თი ერ თო ბის და 
გან სა კუთ რე ბით, სა გა და სა ხა დო კონ ტ რო ლის სა კითხე ბი;

•	 სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბის კომ პო ნენ ტის ლი ბე რა ლი ზა ცი ა, რაც ამ ეტაპ ზე უკ ვე გან ხორ ცი ე ლე-
ბულ გა და სა ხა დე ბის რა ო დე ნო ბის და სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბის შემ დეგ, სა გა და სა ხა დო 
კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის შემ ცი რე ბას და პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბას გუ ლის ხ მობს;

•	 გა დამ ხ დელ თა შერ ჩე ვი თი სა გა და სა ხა დო კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მის შე მო ღე ბა, რაც მი ნი მუ მამ დე შე ამ-
ცი რებს მე წარ მე ებ ში სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბებ თან და კონ ტ რო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში-
რე ბით არ სე ბულ შიშს; და ბეგ ვ რის რე ჟი მის გა მარ ტი ვე ბა, რა თა მცი რე ბიზ ნე სი სათ ვის კუთ ვ ნი ლი გა-
და სა ხა დე ბის და ან გა რი შე ბის და გა დახ დის პრო ცე დუ რე ბი იყოს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა მარ ტი ვე ბუ ლი. ეს, 
საგ რ ძ ნობ ლად შე ამ ცი რებს ბიზ ნე სის, გან სა კუთ რე ბით კი, მცი რე და წვრი ლი სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბით 
და კა ვე ბულ პირ თა მი ერ ად მი ნის ტ რი რე ბის და სა ბუ ღალ ტ რო მომ სა ხუ რე ბა ზე გა სა წევ და ნა ხარ ჯებს. 
კერ ძოდ, და ბეგ ვ რის სა შე ღა ვა თო რე ჟი მის და წე სე ბა ით ვა ლის წი ნებს:

   1. მცი რე და წვრი ლი სა წარ მო ე ბი სათ ვის სა ხელ მ წი ფო რე გის ტ რა ცი ის პირ ველ წელს მო გე ბის 
გა და სა ხა დის გა დახ დის და შე სა ბა მი სად, სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რი რე ბის წარ დ გე ნის ვალ დე ბუ-
ლე ბი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბას;

   2. მცი რე და წვრი ლი სა წარ მო ე ბი სათ ვის საქ მი ა ნო ბის მე ო რე და მე სა მე წელს მო გე ბის გა და სა-
ხა დის არ სე ბუ ლი გა ნაკ ვე თის მხო ლოდ 50%-ის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბას. ამას თან, და ბეგ ვ რის 
აღ ნიშ ნუ ლი რე ჟი მი უნ და გავ რ ცელ დეს ექ ს კ ლუ ზი უ რად მხო ლოდ შემ დე გი პრო ფი ლის სა მე წარ-
მეო საქ მი ა ნო ბა ზე: 1. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტე ბის პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბა; 2. სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტე ბის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი წარ მო ე ბა;

  3. კვე ბის მრეწ ვე ლო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა;
  4. ტუ რიზ მი;
  5. ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი წარ მო ე ბა.
•	 სა გა და სა ხა დო აღ რიცხ ვი სა და ან გა რიშ გე ბის ფორ მე ბის გა მარ ტი ვე ბა. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ მცი რე ბიზ-

ნეს სექ ტო რი სათ ვის და სა შუ ა ლო სა წარ მოო სექ ტო რის თ ვის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მარ ტივ დე ბა, ხო ლო წვრი-
ლი და მცი რე სა წარ მოო და მომ სა ხუ რე ბის სფე რო პრაქ ტი კუ ლად სიმ ბო ლუ რი ან გა რიშ გე ბის პრაქ ტი-
კა ზე გა და დის, რაც გუ ლის ხ მობს წლი უ რი სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რი რე ბის პრაქ ტი კის შე მო ღე ბას. ანუ, 
სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რი რე ბა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს წე ლი წად ში მხო ლოდ ერ თხელ და ისიც გა მარ ტი-
ვე ბუ ლი, მხო ლოდ ერ თი კომ ბი ნი რე ბუ ლი დეკ ლა რა ცი ის წარ დ გე ნის ფორ მით. ეს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე-
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ამ ცი რებს ბიზ ნე სის მხრი დან სა მე წარ მეო და აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბის პრო ცეს ში შეც დო მის დაშ ვე ბის 
რის კ სა და შე საძ ლებ ლო ბას;

•	 ბიზ ნე სის, გან სა კუთ რე ბით მცი რე ბიზ ნე სის (მცირე, სა შუ ა ლო და წვრი ლი სა წარ მო ე ბის) წი ნას წა რი 
და ლუქ ვე ბის, მიმ დი ნა რე საქ მი ა ნო ბის შე ჩე რე ბის და და ყა და ღე ბის პრაქ ტი კის აკ რ ძალ ვა, კა ნონ მ დებ-
ლო ბით მკაც რად გან საზღ ვ რუ ლი ერ თე უ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბის და ე.წ. გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის 
გარ და. ამას თან, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ე ბი სათ ვის ამ პრო ცე დუ რე ბის გა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მოქ მე დე ბე ბი კა ნონ მ დებ ლო ბით უნ და იქ ნას მაქ სი მა ლუ რად გარ თუ ლე ბე ლი, ხო ლო მა თი უფ ლებ რი ვი 
მდგო მა რე ო ბა – შეზღუ დუ ლი. სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის და ლუქ ვა, შე ჩე რე ბა და და ყა და ღე ბა უნ და ხდე-
ბო დეს მხო ლოდ სა სა მარ თ ლოს სან ქ ცი ით. და ისიც, რო ცა: 1. სა გა და სა ხა დო და ნა შა უ ლი და შე სა ბა მი-
სად, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი სად მი და ვა ლი ა ნე ბა გან სა კუთ რე ბით დიდ მას შ ტა ბებს აღ წევს (მაგალითად, 
სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის გან სა კუთ რე ბით დი დი ოდე ნო ბა, რაც 200000 ლა რით და მე ტი ოდე ნო ბით 
გა ნი საზღ ვ რე ბა);

•	 სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ე ბი სათ ვის სა ლა რო აპა რა ტის, რო გორც სა დამ ს ჯე ლო ინ ს ტ რუ მენ ტად გა მო ყე-
ნე ბის პრაქ ტი კის აკ რ ძალ ვა. სა ლა რო აპა რა ტი და ჩე კი უნ და იქ ცეს ბიზ ნე სის დამ ხ მა რედ და არა სა ხელ-
მ წი ფოს მხრი დან მის სა წი ნა აღ მ დე გო ქმე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის და დას ჯის იარა ღად. ეკო ნო მი კის და 
ბიზ ნეს გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტი არ უნ და იყოს 
მე წარ მე ზე „ჩასაფრების” და მი სი შეც დო მა ში შეგ ნე ბუ ლად, მი ზან მი მარ თუ ლად შეყ ვა ნის პო ლი ტი კა; 

•	 ჯა რი მე ბის სის ტე მის შეც ვ ლა. სა ჯა რი მო სან ქ ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბა არ უნ და მოხ დეს, თუ მე წარ მე შეც-
დო მით ან წი ნას წა რი გაზ რახ ვის გა რე შე უშ ვებს შეც დო მას კუთ ვ ნი ლი გა და სა ხა დე ბის გა მო ან გა რი შე ბა-
სა და მათ გა დახ დას თან და კავ ში რე ბით. ჯა რი მე ბის ოდე ნო ბა და გა ნაკ ვე თე ბი უნ და იყოს და ნა შა უ ლის 
ან / და დარ ღ ვე ვის ადექ ვა ტუ რი და არ უნ და წარ მო ად გენ დეს ბიზ ნე სის თ ვის საქ მი ა ნო ბის შეწყ ვე ტის ან 
შე ჩე რე ბის რისკს და სა ფუძ ველს. ჯა რი მე ბის გა მო ყე ნე ბა და საშ ვე ბი უნ და იყოს მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა-
ში, თუ მე წარ მე არ ას რუ ლებს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ე ბის მხრი დან მის თ ვის შეც დო მით ან წი ნას წა რი 
გაზ რახ ვის გა რე შე დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მის გა მოს წო რე ბის მოთხოვ ნას ან არ ღ ვევს აღ ნიშ ნუ ლი მოთხოვ-
ნის გა მოს წო რე ბის ვა დებს. აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კა უნ და გავ რ ცელ დეს სა ლა რო აპა რა ტე ბის გა მო ყე ნე ბის 
არ სე ბულ პრაქ ტი კა ზეც;

•	 სა გა და სა ხა დო და ვე ბის და გა სა ჩივ რე ბის პრაქ ტი კის დახ ვე წა. არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით სა გა და სა-
ხა დო ან / და სხვა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბი მუდ მი ვად უპი რა ტეს მდგო მა რე ო ბა ში არი ან ჩა ყე ნე ბუ-
ლი. მათ შე უძ ლი ათ პრაქ ტი კუ ლად ნე ბის მი ე რი სა ბა ბით შე ა ფერ ხონ, ან სა ერ თოდ შე ა ჩე რონ მე წარ მის 
საქ მი ა ნო ბა. გა სა ჩივ რე ბის, სა ჩივ რის გან ხილ ვის და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრაქ ტი კა უნ და და ე-
ფუძ ნოს პრინ ციპს, სა დაც პრი ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭე ბა ბიზ ნესს და არა სა გა და სა ხა დო უწყე ბას. დ. ბიზ ნეს 
ომ ბუდ ს მე ნი კონ ცეფ ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ვან კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა და, 
ზო გა დად ბიზ ნე სის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა კითხი. ქვე ყა ნა ში ბიზ ნეს ომ ბუდ ს მე ნის ინ ს ტი ტუ ტის სრულ-
ფა სო ვან ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და მი სი საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად არის და მო კი დე-
ბუ ლი, ბიზ ნეს გა რე მოს გა ჯან სა ღე ბის და შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბის სა კითხი. სა გა და სა ხა დო ომ ბუდ ს მე-
ნის დღეს არ სე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ტი ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რია და მას რე ა ლუ რი გავ ლე ნის მოხ დე ნა მიმ დი ნა რე 
პრო ცე სებ ზე პრაქ ტი კუ ლად არ შე უძ ლი ა. ეს გან სა კუთ რე ბით მცი რე ბიზ ნე სის (მცირე, სა შუ ა ლო და 
წვრი ლი სა წარ მო ე ბის) პრობ ლე მებ თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს ეხე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი სა ხელ მ წი ფო ინ ს-
ტი ტუ ცი ის შე დეგ ზე ნაკ ლე ბად ორი ენ ტი რე ბუ ლო ბას და ნაკ ლებ ეფექ ტუ რო ბას გან საზღ ვ რავს შემ დე გი 
ფაქ ტო რე ბი:

•	 ომ ბუდ ს მე ნის სტა ტუ სი. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით სა გა და სა ხა დო ომ ბუდ ს მე ნი წარ მო ად გენს 
აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა მატს, და მი სი რო გორც და მო უ კი დებ ლო ბის ხა რის ხი, ასე ვე უფ-
ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის შეზღუ დუ ლი;

•	 ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი. სა გა და სა ხა დო ომ ბუდ ს მე ნი პრაქ ტი კუ ლად ახორ ცი ე ლებს ზე დამ ხედ ვე ლო ბას 
იმ სა ხე ლი სუფ ლე ბო შტოს საქ მი ა ნო ბა ზე, რომ ლის ნა წილ საც თა ვად წარ მო ად გენს. მი სი საქ მი ა ნო ბა 
რე გუ ლირ დე ბა და უფ ლებ რი ვი კომ პე ტენ ცია გან საზღ ვ რუ ლია „საქართველოს სა გა და სა ხა დო კო დექ-
სით” და სა გა და სა ხა დო ომ ბუდ ს მენს თა ნამ დე ბო ბა ზე ნიშ ნავს და თა ნამ დე ბო ბი დან ან თა ვი სუფ ლებს სა-
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ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ - მი ნის ტ რი. ეს პრაქ ტი კა ყო ველ თ ვის იძ ლე ვა სუ ბი ექ ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბის და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მა ღა ლი რან გის მო ხე ლე ე ბის (მაგალითად, პრე ზი დენ ტი, 
პრე მი ერ - მი ნის ტ რი) მხრი დან მას ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის შე საძ ლებ ლო ბას;

•	 უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა. სა გა და სა ხა დო ომ ბუდ ს მე ნი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის შეზღუ დუ ლი სა კუ თარ 
კომ პე ტენ ცი ებ სა და უფ ლე ბებ ში და მას, პრაქ ტი კუ ლად არა ნა ი რი სა მარ თ ლებ რი ვი გავ ლე ნის მოხ დე ნა 
სა გა და სა ხა დო თუ სხვა უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის ფაქ ტებ ზე არ შე უძ ლი ა. ყო ვე ლი ვე ამის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, ქვე ყა ნა ში ეფექ ტუ რი და შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ბიზ ნეს ომ ბუდ ს მე ნის ინ ს ტი ტუ ტის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად აუცი ლე ბელ პი რო ბებს წარ მო ად გენს არ სე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ომ ბუდ ს მე ნის ინ ს ტი ტუ-
ტის ბიზ ნე სომ ბუდ ს მე ნის რე ა ლურ და ქმე დით ინ ს ტი ტუ ტად გარ დაქ მ ნა, რაც ით ვა ლის წი ნებს შემ დეგს: • 
მი ღე ბუ ლი იქ ნას კა ნო ნი „ბიზნეს ომ ბუდ ს მე ნის” შე სა ხებ, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს და უზ რუნ ველ ყოფს 
აღ ნიშ ნუ ლი სა ხე ლი სუფ ლე ბო ინ ს ტი ტუ ტის და მო უ კი დებ ლო ბის და მი უ კერ ძო ებ ლო ბის მა ღალ ხა რისხს, 
უფ ლებ რივ კომ პე ტენ ცი ა სა და მკაც რად გან საზღ ვ რულ ვალ დე ბუ ლე ბებს;

•	 ბიზ ნეს ომ ბუდ ს მე ნის ინ ს ტი ტუ ტი უნ და გა მო ვი დეს აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ვერ ტი კა ლი დან 
და გავ ლე ნის არე ა ლი დან. იგი უნ და გახ დეს და მო უ კი დე ბე ლი სა ხე ლი სუფ ლე ბო რგო ლი და მი სი ან გა-
რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და გა ნი საზღ ვ როს ექ ს კ ლუ ზი უ რად მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა შე. 
შე სა ბა მი სად, ბიზ ნე სომ ბუდ ს მე ნის და ნიშ ვ ნას და მი სი აპა რა ტის საქ მი ა ნო ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უნ და 
ახორ ცი ე ლებ დეს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტი;

•	 ბიზ ნეს ომ ბუდ ს მენს უნ და ჰქონ დეს ბიზ ნე სის, გან სა კუთ რე ბით კი, მცი რე ბიზ ნე სის უფ ლე ბე ბის დარ-
ღ ვე ვის ან / და შეზღუდ ვის შემ თხ ვე ვებ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე, მათ შო რის სა გა და სა ხა დო და ვებ ზე 
გავ ლე ნის მოხ დე ნის შე საძ ლებ ლო ბა და რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რი ა, ვალ დე ბუ ლე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი, უნ და ეხე-
ბო დეს არა მხო ლოდ სა გა და სა ხა დო და ვებს და გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის სა-
კითხებს, არა მედ, მცი რე ბიზ ნე სი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის ურ თი ერ თო ბის უკ ლებ ლივ ყვე ლა ას პექტს;

•	 ბიზ ნეს ომ ბუდ ს მე ნის ინ ს ტი ტუტ მა უნ და შე ი ძი ნოს სა ხე ლი სუფ ლე ბო, რო გორც აღ მას რუ ლე ბელ, ისე 
სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო ებ სა და მცი რე ბიზ ნესს შო რის მე დი ა ცი ის ფუნ ქ ცი ა. ამ მიზ ნით, ბიზ ნეს ომ-
ბუდ ს მე ნის აპა რატ ში ამოქ მედ დე ბა „ბიზნეს და ვე ბის საბ ჭო”, რომ ლის შე მად გენ ლო ბა ში პა რი ტე ტულ 
საწყი სებ ზე შევ ლენ ბიზ ნეს ომ ბუდ ს მე ნის აპა რა ტის, სა კა ნონ მ დებ ლო და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბის, ბიზ ნეს გა ერ თი ა ნე ბე ბის, მათ შო რის მცი რე ბიზ ნეს გა ერ თი ა ნე ბე ბის და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. „ბიზნეს და ვე ბის საბ ჭო” იხი ლავს ბიზ ნეს სა და სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნო ებს შო რის 
წარ მოქ მ ნილ ნე ბის მი ე რი სა ხის სა და ვო სა კითხს და შე სა ბა მის რე კო მენ და ცი ას აძ ლევს მხა რე ებს;

•	 მცი რე ბიზ ნეს ინ ტე რე სე ბის დაც ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ბიზ ნე სომ ბუდ ს მე ნის აპა რა ტი აქ ტი უ რად უნ და 
გა მო ვი დეს სა სა მარ თ ლო ორ გა ნო ებ ში გან სა ხილ ველ საქ მე ებ ზე.

დ. მცი რე ბიზ ნე სი – დღეს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მთა ვა რი პრი ო რი ტე ტი არის მცი რე ბიზ ნე სი და მცი რე 
მე წარ მე ო ბა. 

მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რე ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა-
ხელ მ წი ფო სა და მცი რე ბიზ ნესს შო რის. მსხვი ლი ბიზ ნე სის თ ვის, უცხოა მცი რე ბიზ ნე სის თ ვის და მა ხა სი ა თე-
ბე ლი პრობ ლე მე ბი და სირ თუ ლე ე ბი. მსხვილ ბიზ ნეს ჰყავს ლო ბი ხე ლი სუფ ლე ბას თან ურ თი ერ თო ბებ ში, ხე ლი 
მი უწ ვ დე ბა მა ღა ლი ხა რის ხის და ძვი რად ღი რე ბულ იური დი ულ, აუდი ტო რულ და სხვა სა ხის სა კონ სულ ტა ციო 
მომ სა ხუ რე ბებ ზე. ასე ვე, მათ თ ვის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მარ ტი ვია საკ რე დი ტო რე სურ სებ ზე წვდო მა. მცი რე მე წარ-
მე ე ბი სათ ვის ეს „სიკეთეები” კი, პრაქ ტი კუ ლად ხელ მი უწ ვ დო მე ლი ა. მცი რე ბიზ ნე სი და მის თ ვის გან ვი თა რე ბის 
ხელ საყ რე ლი ბიზ ნეს გა რე მოს შექ მ ნა წარ მო ად გენს ძი რი თად პროგ რა მულ პრი ო რი ტეტს. სა ქარ თ ვე ლოს ეკო-
ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა და ზრდა მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად არის და მო კი დე ბუ ლი იმა ზე, თუ რამ დე ნად სწრა ფად 
და სრულ ფა სოვ ნად გან ვი თარ დე ბა ქვე ყა ნა ში მცი რე ბიზ ნე სი, ანუ მცი რე, სა შუ ა ლო და წვრი ლი სა წარ მოო და 
მომ სა ხუ რე ბის სფე რო. მცი რე ბიზ ნე სი თა ვის თავ ში მცი რე, სა შუ ა ლო და წვრილ სა წარ მო ებს მო ი ცავს, რომ-
ლე ბიც ყვე ლა გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კურ და ბიზ ნეს პრო ცე სებ ში დო მი ნან ტურ როლს თა მა შო ბენ. 
მცი რე ბიზ ნე სი წარ მო ად გენს მო სახ ლე ო ბის ძი რი თად დამ საქ მე ბელს და ძი რი თად სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ რე-
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გუ ლა ტორს, ძი რი თა დი სო ცი ა ლუ რი გა რან ტი ე ბის შემ ქ მ ნელ ინ ს ტ რუ მენტს. დღეს თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლო ში, 
გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კის წარ მა ტე ბის ერ თ -ერთ უმ თავ რეს სა ფუძ ველს, სწო რედ მცი რე ბიზ ნე სი 
– მცი რე, სა შუ ა ლო და წვრი ლი მე წარ მე ო ბა წარ მო ად გენს. მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ ლი ბიზ ნეს სტრუქ ტუ რე ბის აბ სო-
ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა (ევროკავშირი – 99,7%, აშშ – 99,8%) სწო რედ მცი რე სა წარ მო ებ ზე, მცი რე, სა შუ ა ლო და 
წვრილ წარ მო ე ბა ზე მო დის, რო მელ თა მი ერ წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის და მომ სა ხუ რე ბის ხვედ რი თი წი ლი სა-
ერ თო მშპ-ში 50%-ს და მეტს შე ად გენს. სა ქარ თ ვე ლო ში კი, ამ მხრივ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სუ რა თია

•	 2010 წელს მცი რე ბიზ ნე სის ხვედ რი თი წი ლი მთლი ან ბრუნ ვა ში მხო ლოდ 16%-ს შე ად გენ და;
•	 2010 წელს კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი 335,3 ათა სი კა ცი დან მხო ლოდ 38%, ანუ 127,4 ათა სი კა ცი 

იყო და საქ მე ბუ ლი მცი რე ბიზ ნეს ში.
•	 მცი რე ბიზ ნე სის უპი რა ტე სო ბე ბი და პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა შემ დე გი ფაქ ტო რე ბით ხა სი ათ დე ბა:
•	 სტრუქ ტუ რუ ლი მოქ ნი ლო ბა და მარ თ ვის ოპე რა ტი უ ლო ბა;
•	 სა ბაზ რო კო ნი უნ ქ ტუ რი სად მი, ბა ზარ ზე ცვლი ლე ბე ბი სად მი და მომ ხ მა რე ბელ თა მოთხოვ ნი ლე ბე ბი სად-

მი მარ ტი ვი ადაპ ტი რე ბის უნა რი;
•	 მე ტი სა მუ შაო ად გი ლი / ნაკ ლე ბი კა პი ტა ლი;
•	 სტა ბი ლუ რო ბა და რის კ მე დე გო ბა;
•	 ნაკ ლე ბი კა პი ტალ ტე ვა დო ბა;
•	 ძი რი თა დი დამ საქ მე ბე ლი;
•	 კონ კუ რენ ცი ის მა ღა ლი დო ნე.

სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თი ა ნი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი ხედ ვა და პო ლი ტი კა მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას თან და კავ-
ში რე ბით არ არ სე ბობს. ქვე ყა ნას არ გა აჩ ნია „მცირე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ა” და მას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი სტრა ტე გი უ ლი გეგ მა, რო მე ლიც უნ და გან საზღ ვ რავ დეს ქვეყ ნის ძი რი თად პრი ო რი ტე ტებს და მცი რე 
მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბელ პი რო ბებს. ხე ლი სუფ ლე ბის ყო ვე ლი ახა ლი ინი ცი ა ტი ვა ნაკ ლე-
ბად თან მიმ დევ რულ, ფრაგ მენ ტულ და სა ერ თო კონ ტექ ს ტი დან ამო ვარ დ ნილ ხა სი ათს ატა რებს და შე სა ბა მი სად, 
ნაკ ლე ბად არის შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი. თა ვად მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სიც კი, გან საზღ ვ რუ ლია მხო ლოდ 
„საქართველოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით” (თავი XII, „საშემოსავლო გა და სა ხა დის სპე ცი ა ლუ რი და ბეგ ვ რის რე-
ჟი მი”) და ისიც, მხო ლოდ სა გა და სა ხა დო მიზ ნე ბი სათ ვის. მას თან, არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით, სა ქარ თ ვე ლო-
ში მცი რე ბიზ ნე სად ით ვ ლე ბა მხო ლოდ გარ კ ვე უ ლი კა ტე გო რი ის ფი ზი კუ რი პი რე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა და რე ა ლუ რი ბიზ ნეს სექ ტო რი, ანუ სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი 
ფორ მის სა წარ მო ე ბი (მაგალითად: შპს, კო ო პე რა ტი ვი), ავ ტო მა ტუ რად აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტუ სის მიღ მა რჩე ბი ან. 
ქვე ყა ნა ში არ არ სე ბობს რა ი მე სა ხის სპე ცი ა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ცია ან / და რე გუ ლა ცი ა, რომ ლი თაც რე გუ ლირ დე ბა 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი პო ლი ტი კა მცი რე ბიზ ნეს თან მი მარ თე ბა ში. მცი რე ბიზ ნე სის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფი სა და მი სი გან ვი თა რე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი გა რე მოს შექ მ ნის მიზ ნით, აუცი ლე ბე ლია ქვე ყა ნა ში გა-
ტარ დეს რი გი სა მარ თ ლებ რი ვი და სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მე ბი, კერ ძოდ:

•	 უნ და შე იქ მ ნას „მცირე ბიზ ნე სის სა ა გენ ტო”, რო მე ლიც იქ ნე ბა და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ-
ტო. იგი აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებს ქვე ყა ნა ში მცი რე ბიზ ნეს თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა ში, კო ორ დი ნა ცი ა სა და მო ნი ტო რინგს გა უ წევს ქვე ყა ნა ში მცი რე ბიზ ნეს თან 
და კავ ში რე ბულ სა კითხებს და გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კას. მსგავ სი ინ ს ტი ტუ ტე ბი და 
სა ხელ მ წი ფო რე გუ ლა ცია სხვა დას ხ ვა ფორ მით მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნა ში წარ მა ტე ბით ფუნ ქ ცი ო ნი-
რებს. მა გა ლი თად, „მცირე ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რა ცი ა” აშ შ - ში, „ბიზნესის, სა წარ მო ე ბის და რე ფორ მე ბის 
დე პარ ტა მენ ტი” დიდ ბრი ტა ნეთ ში;

•	 შე იქ მ ნას „მცირე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ფონ დი”, რომ ლის მი ზა ნია ქვე ყა ნა ში მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი-
თა რე ბი სა და ხელ შეწყო ბის მიზ ნით სპე ცი ა ლუ რი საკ რე დი ტო და სა ინ ვეს ტი ციო ფი ნან სუ რი რე სურ სე-
ბის აკუ მუ ლი რე ბა და მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ორ გა ნი ზე ბა მცი რე ბიზ ნე სის თ ვის 
იაფი საკ რე დი ტო რე სურ სის მი წო დე ბის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფის გზით;
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•	 მი ღე ბულ იქ ნას „სტა ტუ სი მცი რე ბიზ ნე სის შე სა ხებ”, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს მცი რე ბიზ ნე სის რე ა-
ლურ სტა ტუსს და და ა რე გუ ლი რებს მას თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა სა მარ თ ლებ რივ სა კითხებს. კერ ძოდ, 
მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სი უნ და მო ი ცავ დეს მცი რე, სა შუ ა ლო და მიკ რო სა წარ მო ებს და აღ ნიშ ნუ ლი 
სტა ტუ სი უნ და გავ რ ცელ დეს არა მხო ლოდ ფი ზი კუ რი პი რე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ ეკო ნო მი კურ 
საქ მი ა ნო ბა ზე, არა მედ „მეწარმეთა შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ ნე ბის მი ე რი ორ-
გა ნი ზა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი ფორ მის ყვე ლა სა წარ მო ზე. ხო ლო, მა თი დი ვერ სი ფი ცი რე ბა უნ და მოხ-
დეს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის მას შ ტა ბის და და საქ მე ბულ თა რიცხოვ ნო ბის მი ხედ ვით: 1. მიკ-
რო სა წარ მო – რომ ლის სა შუ ა ლო წლი უ რი ბრუნ ვა არ აღე მა ტე ბა 50000 ლარს (მაქსიმალური დღი უ რი 
ბრუნ ვა 136,9 ლა რი) და რო მელ შიც და საქ მე ბულ თა მაქ სი მა ლუ რი რიცხოვ ნო ბა არ აღე მა ტე ბა 3 კაცს; 
2. მცი რე სა წარ მო – რომ ლის სა შუ ა ლო წლი უ რი ბრუნ ვა შე ად გენს 50000 ლა რი დან 365000 ლა რამ დე 
(მაქსიმალური დღი უ რი ბრუნ ვა 1000 ლა რი) და რო მელ შიც და საქ მე ბულ თა მაქ სი მა ლუ რი რიცხოვ ნო ბა 
არ აღე მა ტე ბა 30 კაცს; 3. სა შუ ა ლო სა წარ მო – რომ ლის სა შუ ა ლო წლი უ რი ბრუნ ვა შე ად გენს 365000 ლა-
რი დან 1 მი ლი ონ ლა რამ დე (მაქსიმალური დღი უ რი ბრუნ ვა 2739,7 ლა რი) და რო მელ შიც და საქ მე ბულ თა 
მაქ სი მა ლუ რი რიცხოვ ნო ბა არ აღე მა ტე ბა 100 კაცს.

•	 მცი რე ბიზ ნე სის თ ვის უნ და და წეს დეს სა გა და სა ხა დო აღრიცხ ვის მი ნი მა ლუ რი და ან გა რიშ გე ბის გა მარ-
ტი ვე ბუ ლი რე ჟი მი. სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რი რე ბის პრაქ ტი კა უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს ფის კა ლურ ორ გა-
ნო ებ ში ფი ნან სუ რი საქ მი ა ნო ბის ამ სახ ვე ლი მხო ლოდ ერ თი დეკ ლა რა ცი ის და ისიც, მხო ლოდ წე ლი წად ში 
ერ თხელ წარ დ გე ნას;

•	 სა ჭი როა დამ კ ვიდ რ დეს ე.წ. „მცირე ბიზ ნე სის ტეს ტის” პრაქ ტი კა, რაც გუ ლის ხ მობს შემ დეგს – ქვე ყა-
ნა ში და გეგ მი ლი ნე ბის მი ე რი სა ხის სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვა, ცვლი ლე ბა ან / და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
რე ფორ მა გა დის ე.წ. „მცირე ბიზ ნე სის ტესტს”, ანუ რამ დე ნად ეხე ბა მო სა ლოდ ნე ლი ახა ლი ინი ცი ა ტი ვა, 
ცვლი ლე ბა ან რე ფორ მა მცი რე ბიზ ნე სის ინ ტე რე სებს და ხომ არ უშ ლის ხელს ან ზღუ დავს ქვე ყა ნა ში 
მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას. ხე ლის შემ შ ლე ლი ან შემ ზღუ და ვი გა რე მო ე ბის აღ მო ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში, 
ახა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვა, ცვლი ლე ბა ან რე ფორ მა ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში იბ ლო კე ბა. აღ ნიშ-
ნუ ლი პრაქ ტი კა წარ მა ტე ბით ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში. კერ ძოდ: 2008 წელს ევ რო-
კავ შირ ში მი ღე ბუ ლი იქ ნა „მცირე ბიზ ნე სის აქ ტი”, რო მე ლიც სწო რედ ზე მო თაღ ნიშ ნულ პრინ ცი პებ ზეა 
(თჰინკ Fირსტ შმალლ Pრინციპლე) აგე ბუ ლი. 5. ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა საკ რე დი ტო 
და სა ინ ვეს ტი ციო რე სურ სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის პრობ ლე მა წარ მო ად გენს ქვე ყა ნა ში ბიზ ნეს გა რე-
მოს გა ჯან სა ღე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის ერ თ -ერთ უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვას.

მცი რე ბიზ ნეს სექ ტო რი სათ ვის, რო მე ლიც თა ვის თავ ში მცი რე სა შუ ა ლო და წვრილ სა წარ მოო სექ ტორს და მომ-
სა ხუ რე ბის სფე როს მო ი ცავს და ქვე ყა ნა ში რე ა ლუ რად მთა ვარ დამ საქ მებ ლად უნ და გვევ ლი ნე ბო დეს, მნიშ ვ ნე-
ლოვ ნად არის შეზღუ დუ ლი წვდო მა საკ რე დი ტო და სა ინ ვეს ტი ციო რე სურ სებ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი, უმ თავ რე სად სა მი 
ძი რი თა დი ფაქ ტო რით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. კერ ძოდ:

•	 საკ რე დი ტო და სა ინ ვეს ტი ციო რე სურ სე ბის სიძ ვი რე, რაც მცი რე ბიზ ნესს სა შუ ა ლე ბას არ აძ ლევს ბა-
ზარ ზე, ისე დაც არა თა ნა ბა რი კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს პი რო ბებ ში, კონ კუ რენ ტუ ლი და ეფექ ტუ რი გა-
ხა დოს „ძვირი” ფი ნან სუ რი რე სურ სი და მი სი გა მო ყე ნე ბით წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცია ან გა წე უ ლი მომ-
სა ხუ რე ბა;

•	 სეს ხის და სა ინ ვეს ტი ციო რე სურ სის მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბის სირ თუ ლე, რაც უშუ ა ლოდ უკავ შირ დე ბა 
სა ბან კო თუ სა ინ ვეს ტი ციო ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ ბიზ ნეს სეს ხე ბის გა ცე მის ან ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის გარ თუ ლე ბულ პრო ცე დუ რებს და ამ პრო ცე დუ რებ თან და კავ ში რე ბულ ბი უ როკ რა ტი ულ ბა-
რი ე რებს;

•	 სეს ხის და სა ინ ვეს ტი ციო რე სურ სე ბის მო ძი ე ბის და მო ზიდ ვის უნა რე ბის არ ცოდ ნა ან / და არა საკ მა რი სი 
კვა ლი ფი კა ცი ა, რაც ბაზ რე ბის, პრო დუქ ტე ბის ან მომ ხ მა რებ ლე ბის კვლე ვის სა კითხებ თან, სა სეს ხო გა-
ნაცხა დის და სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის კვა ლი ფი ცი უ რად მომ ზა დე ბას თან, შე სა ბა მი სი ბიზ ნეს და ფი-
ნან სუ რი გათ ვ ლე ბი სა ან და სა ბუ თე ბე ბის მომ ზა დე ბას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. არ სე ბუ ლი სირ თუ ლე-
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ე ბის დაძ ლე ვის სა შუ ა ლე ბას წარ მო ად გენს ქვე ყა ნა ში სპე ცი ა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ცი ის და სის ტე მის შექ მ ნა, 
რაც სწო რედ ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი სა მი ფაქ ტო რით გა მოწ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბის და რე გუ ლი რე ბა ზე იქ ნე ბა 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი. კერ ძოდ, ქვე ყა ნა ში სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის ორ გა ნი ზა ცი ულ - სა მარ თ-
ლებ რი ვი ფორ მის „მცირე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ფონ დის” (შემდგომში, „ფონდი”) შექ მ ნა.

აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კა კარ გა დაა აპ რო ბი რე ბუ ლი და წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე ნე ბა და სავ ლე თის მრა ვალ გან ვი თა რე-
ბულ ქვე ყა ნა ში, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უწყობს ხელს ამ ქვეყ ნებ ში მცი რე ბიზ ნე სი სათ ვის იაფ ფი ნან სურ რე სურ-
სებ ზე წვდო მის ამაღ ლე ბას, მცი რე ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბის (start-up) გა მარ ტი ვე ბას და შე სა ბა მი სად მა თი 
საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბას. ფონ დის სა მი ძი რი თა დი მი ზა ნი ა:

•	 მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის და ზრდის სტი მუ ლი რე ბა;
•	 და მა ტე ბი თი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის სტი მუ ლი რე ბა;
•	 ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი წარ მო ე ბის სტი მუ ლი რე ბა. ფონ დის ამო ცა ნე ბი ა:
•	 მცი რე ბიზ ნე სის (მცირე, სა შუ ა ლო, წვრი ლი სა წარ მო ე ბი) გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბი სა და საქ მი ა ნო-

ბის დაწყე ბის (start-up) ხელ შემ წყო ბი გა რე მოს შექ მ ნის მიზ ნით, სპე ცი ა ლუ რი მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ორ გა ნი ზე ბა მცი რე ბიზ ნე სის თ ვის იაფი საკ რე დი ტო და სა ინ ვეს ტი ციო რე სურ სის, 
ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის აკუ მუ ლი რე ბის და მი წო დე ბის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

•	 მცი რე ბიზ ნე სის თ ვის სპე ცი ა ლუ რი ბიზ ნეს -ინ კუ ბა ტო რე ბის შექ მ ნა მათ თ ვის შე სა ბა მი სი ბიზ ნეს უნა რე-
ბის ამაღ ლე ბის, ბიზ ნეს და სა მარ თ ლებ რი ვი კონ სალ ტინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის, სა ინ ვეს ტი ციო და სხვა 
სა ხის ბიზ ნეს პრო ექ ტე ბის, ფი ნან სუ რი გათ ვ ლე ბი სა და და სა ბუ თე ბე ბის კვა ლი ფი ცი უ რად მომ ზა დე ბის, 
მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის და ამ კვლე ვებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის მიზ ნით. ფონ დის დამ ფუძ-
ნე ბე ლი და მის ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი არის სა ხელ მ წი ფო. ფონ დის ფი ნან სუ რი 
წყა რო ე ბი ა:

•	 სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის მიზ ნობ რი ვი ტრან ს ფე რი – „სახელმწიფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ” კა ნო ნი გან საზღ-
ვ რავს ფონ დის საქ მი ა ნო ბის პირ ვე ლი 5 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ყო ველ წ ლი უ რი შე-
მო სავ ლე ბის 1%-ის მიზ ნობ რი ვად მი მარ თ ვას ფონ დის საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის (ძირითადად საკ რე დი ტო 
კა პი ტა ლის) ფორ მი რე ბა ზე, რაც ყო ველ წ ლი უ რად სა შუ ა ლოდ 70 მი ლი ონ ლარს, ხო ლო 5 წლის გან მავ-
ლო ბა ში 350 მი ლი ონ ლარს შე ად გენს;

•	 ფონ დის გრძელ ვა დი ა ნი სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის (ობლიგაციები) ემი სი ა, რო მე ლიც გამ ყა რე ბუ ლი იქ-
ნე ბა სა ხელ მ წი ფო გა რან ტი ით. ემი სია გან ხორ ცი ელ დე ბა ყო ველ წ ლი უ რი ტრან შე ბის სა ხით 5 წლის გან-
მავ ლო ბა ში და წლი უ რი ემი სი ის მო ცუ ლო ბა იქ ნე ბა სა შუ ა ლოდ 60 მი ლი ო ნი ლა რი, რაც 5 წლის გან მავ-
ლო ბა ში 300 მი ლი ონ ლარს შე ად გენს;

•	 სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის გან მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სათ ვის მო ზი დუ ლი თან ხე ბი. ფი ნან სუ რი 
რე სურ სის მო ზიდ ვა გან ხორ ცი ელ დე ბა ყო ველ წ ლი უ რი ტრან შე ბის სა ხით 5 წლის გან მავ ლო ბა ში და წე-
ლი წად ში მო ზი დუ ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სის მო ცუ ლო ბა იქ ნე ბა 30 მი ლი ო ნი ლა რი, რაც 5 წლის გან მავ-
ლო ბა ში 150 მი ლი ონ ლარს შე ად გენს. შე დე გად ფონ დის საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლი იქ ნე ბა წე ლი წად ში 160 
მი ლი ო ნი ლა რი, რაც 5 წლის გან მავ ლო ბა ში 800 მი ლი ონ ლარს შე ად გენს. ფონ დი ახორ ცი ე ლებს მცი რე 
ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის და ხელ შეწყო ბის პრო ექ ტე ბის მარ თ ვას. თა ვად ფონ დის ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის 
ოპე რა ცი ულ მარ თ ვას ანუ, სეს ხე ბის ან სა ინ ვეს ტი ციო თან ხე ბის გა ცე მას ფონ დის მი ერ წი ნას წარ გან-
საზღ ვ რუ ლი წე სე ბი სა და პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად ახორ ცი ე ლე ბენ შე სა ბა მის სა ხელ მ წი ფო ტენ დერ ში 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი სა ბან კო და სხვა ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი. კერ ძოდ: ბან კე ბი, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი, სა ინ ვეს ტი ციო კომ პა ნი ე ბი.

ფონ დის მი ერ მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის და ხელ შეწყო ბის პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში გა სა ცე მი საკ რე-
დი ტო და სა ინ ვეს ტი ციო პრო დუქ ტე ბის ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი ა:

•	 • მიკ რო სეს ხი – 0-დან 3 ათას ლა რამ დე;
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•	 მცი რე სეს ხი – 3 ათა სი დან 25 ათას ლა რამ დე;
•	 საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი – წლი უ რი 6%-მდე ;
•	 და ფარ ვის პე რი ო დი – 3-დან 24 თვემ დე. მათ შო რის, ერთ წელ ზე ხან გ რ ძ ლი ვი საკ რე დი ტო ხელ შეკ რუ-

ლე ბე ბი სათ ვის სეს ხის და ფარ ვის 3 თვი ა ნი სა შე ღა ვა თო პე რი ო დით;
•	 მიზ ნობ რი ო ბა – ძი რი თა დი კა პი ტა ლის შე ძე ნა, საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის შევ სე ბა, სა ლი ზინ გო ოპე რა ცი ე ბი 

მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბი და კამ პა ნი ე ბი;
•	 პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა – წარ მო ე ბა, მომ სა ხუ რე ბის სფე რო, სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე ბის პირ ვე-

ლა დი წარ მო ე ბა და სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე ბის გა და მუ შა ვე ბა, ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
საქ მი ა ნო ბა;

•	 არ და ფი ნან ს დე ბა – თამ ბა ქო სა და ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის წარ მო ე ბა, აზარ ტუ ლი თა მა შე ბის ორ-
გა ნი ზე ბა და სა თა მა შო ბიზ ნე სი, იმ პორ ტის ოპე რა ცი ე ბი, გარ და ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის შე ძე ნი სა. 
ფონ დის მი ერ მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის და ხელ შეწყო ბის პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში შე საძ ლე ბე-
ლია ყო ველ წ ლი უ რად სა შუ ა ლოდ 10000 პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც 4 წლის გან მავ ლო ბა ში 40000 
მცი რე ბიზ ნეს პ რო ექტს შე ად გენს. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ფონ დის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა თი-
თო ე ულ მა მცი რე ბიზ ნეს პ რო ექ ტ მა შე საძ ლე ბე ლია და მა ტე ბით სა შუ ა ლოდ 4 სა მუ შაო ად გი ლი შექ მ ნას, 
მო სა ლოდ ნე ლია მხო ლოდ მცი რე ბიზ ნეს ში წლის გან მავ ლო ბა ში და მა ტე ბი თი 40000 სა მუ შაო ად გი ლის 
შექ მ ნა, რაც 4 წლის გან მავ ლო ბა ში 160000 და მა ტე ბით სა მუ შაო ად გილს შე ად გენს.

ფონ დის მარ თ ვა:

•	 ფონ დის საქ მი ა ნო ბა ეფუძ ნე ბა გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის და სა ჯა რო ო ბის პრინ ციპს;
•	 ფონ დის მარ თ ვას გა ნა ხორ ცი ე ლებს 12 წევ რი სა გან შემ დ გა რი სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო, რომ ლის შე მად-

გენ ლო ბას ამ ტ კი ცებს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტი.
•	 ფონ დის სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო ში ქვო ტე ბი ნა წილ დე ბა შემ დე გი პრო პორ ცი ით: სა კა ნონ მ დებ ლო ხე-

ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი – 2 წევ რი; აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი – 2 
წევ რი; მცი რე ბიზ ნე სის სა ა გენ ტო – 1 წევ რი; ბიზ ნეს ომ ბუდ ს მე ნის აპა რა ტი – 1 წევ რი; სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ბან კო ასო ცი ა ცია – 1 წევ რი; მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ასო ცი ა ცია – 1 წევ რი; ბიზ ნეს ასო ცი-
ა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი – 4 წევ რი.

•	 ფონ დის სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო ყო ველ წ ლი ურ ან გა რიშს აბა რებს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს და იგი 
ექ ვემ დე ბა რე ბა ყო ველ წ ლი ურ სა ვალ დე ბუ ლო სა ჯა რო გა მოქ ვეყ ნე ბას. ფონ დის მი ერ მცი რე ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბი სა და ქვე ყა ნა ში სა მე წარ მეო უნა რე ბის სრულ ყო ფა- გან ვი თა რე ბის მიზ ნით იქ მ ნე ბა რე გი ო-
ნა ლუ რი ბიზ ნეს ინ კუ ბა ტო რე ბი, რომ ლის საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბაა მცი რე ბიზ ნე სის თ ვის 
(მცირე, სა შუ ა ლო და წვრი ლი სა წარ მო ე ბი) ად გი ლებ ზე შემ დე გი სა ხის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა:

•	 სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა ბიზ ნე სის ორ გა ნი ზე ბი სა და დაწყე ბის სა მარ თ ლებ რივ სა კითხებ ზე;
•	 სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა სა გა და სა ხა დო აღ რიცხ ვი სა და ან გა რიშ გე ბის სა კითხებ ზე;
•	 სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა სა ინ ვეს ტი ციო და სხვა პრო ექ ტე ბის, სა ბან კო და სხვა ფი ნან სუ რი ინ-

ს ტი ტუ ტე ბი დან სეს ხის მი სა ღე ბად სა ჭი რო აუცი ლე ბე ლი ფი ნან სუ რი გათ ვ ლე ბი სა და და სა ბუ თე ბე ბის 
კვა ლი ფი ცი უ რად მომ ზა დე ბის სა კითხებ ზე;

•	 სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა ბაზ რე ბის, პრო დუქ ტე ბის და მომ ხ მა რებ ლე ბის მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე-
ბის ჩა ტა რე ბის სა კითხებ ზე.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა

სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლებ ში მო სახ ლე ო ბას უმ ძი მეს პი რო ბებ ში უწევს ცხოვ რე ბა. აშ კა რად თვალ ში სა ცე მი ა, რომ 
სოფ ლად ცხოვ რე ბის დო ნე ბევ რად ჩა მორ ჩა ქა ლაქ ში ცხოვ რე ბის დო ნეს და ეს ძა ლი ან მძი მედ აისა ხე ბა მო-
სახ ლე ო ბის ყო ველ დღი ურ ყო ფა ზე. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლე ბის უმე ტე სო ბა ში არ იგ რ ძ ნო ბა, რომ 
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ცი ვი ლი ზე ბუ ლი სამ ყა რო 21-ე სა უ კუ ნე ში ცხოვ რობს და მი სი უახ ლე სი მიღ წე ვე ბის სი კე თით სარ გებ ლობს. სა-
ქარ თ ვე ლოს სოფ ლებ ში ჯერ კი დევ მე-19 სა უ კუ ნეა და მო სახ ლე ო ბა მი წას ხა რე ბით ხნავს, არ აქვს გზა, გა ზი, 
წყა ლი. სოფ ლად ცხოვ რობს ახალ გაზ რ და თა ო ბა, რომ ლის თ ვი საც ინ ტერ ნეტ მი უწ ვ დო მე ლი ფუ ფუ ნე ბა ა. სოფ-
ლის მცხოვ რებ თათ ვის ხელ მი უწ ვ დო მე ლია ჯან დაც ვა, მი სი დი დი ნა წი ლი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლია და უამ რავ 
პრობ ლე მას აწყ დე ბა, რო ცა კუთ ვ ნილ ფი ნან სურ დახ მა რე ბას ან სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის პო ლისს ითხოვს.

სო ფელ ში ასეთ ვი თა რე ბას გა ნა პი რო ბებს ის, რომ გლეხს არ აქვს მი წის და მუ შა ვე ბის სა შუ ა ლე ბა: ძა ლი ან ძვი რია 
საწ ვა ვი, არ აროს საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით ტრაქ ტო რი. დღეს სულ 600 ერ თე უ ლი ტრაქ ტო რი ა, მა შინ რო ცა ქვე-
ყა ნას მი ნი მუმ 5000 ცა ლი ტრაქ ტო რი მა ინც სჭირ დე ბა. ასე ვე ძალ ზე ძვი რია და მო სახ ლე ო ბა ვერ ყი დუ ლობს სა-
სუქს, შხამ - ქი მი კა ტებს. სოფ ლე ბის მი წე ბი, სა თი ბე ბი, სა ძოვ რე ბი ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს სა კუთ რე ბაა და არა 
თვი თონ სოფ ლის, ამი ტომ ისე იყი დე ბა, სო ფე ლი ვერც გე ბუ ლობს. სოფ ლებ ში აღარ არის სა წარ მო ე ბი, რომ ლე-
ბიც ად რე იყო – ფერ მა, მეფ რინ ვე ლე ო ბის ან ჩა ის ფაბ რი კა, სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბა, სა ხერ ხი სა ამ ქ რო. არც ერთ 
პო ლი ტი კურ ძა ლას, არც ერთ ეტაპ ზე, ქარ თუ ლი სო ფე ლი ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი კამ პა ნი ის საგ ნად არ უქ ცე ვი ა.

ჩვენ მო ვა ხერ ხეთ, სო ფე ლი გვექ ცია ქარ თუ ლი პო ლი ტი კის დო მი ნან ტურ თე მად და ვა ი ძუ ლეთ ხე ლი სუფ ლე ბა 
და სხვა პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბი, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით მე ტი ძა ლის ხ მე ვა გა მო ე ჩი ნათ. ჩვენ გაგ ვაჩ ნია სოფ-
ლად კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ის დაძ ლე ვის და ქარ თუ ლი სოფ ლის აღორ ძი ნე ბის დე ტა ლუ რად გა წე რი ლი პროგ რა მა, 
რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბაც მო მა ვალ პარ ლა მენ ტ ში 4 წლის გან მავ ლო ბა ში ჩვენ თ ვის ერ თერ თი უმ თავ რე სი საზ-
რუ ნა ვი იქ ნე ბა. გლეხს ხე ლის შეწყო ბა უნ და.

ამი ტომ ჩვენ პირ ველ რიგ ში გლე ხის თ ვის და ფერ მე რის თ ვის ფულ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სათ ვის შევ ქ მ ნით

•	 „სასოფლო ბანკს”, სა ი და ნაც ისი ნი კრე დიტს აიღე ბენ თით ქ მის უპ რო ცენ ტოდ (წლიური 4 %). 
•	 სოფ ლად გლე ხი უნ და და საქ მ დეს. ხე ლი უნ და შე ვუწყოთ ფერ მე რებს, მე წარ მე ებს სოფ ლებ ში ააშე ნონ 

მეფ რინ ვე ლე ო ბის ფაბ რი კე ბი, ფერ მე ბი, ყვე ლის მი ნი- ქარ ხ ნე ბი, სა ხერ ხე ბი, და ა.შ. თი თო სა წარ მო ყო-
ველ სო ფელ ში უნ და იყოს. 

•	 უნ და გა ვა ი ა ფოთ საწ ვა ვი, რო მე ლიც გლეხს მი წის და მუ შა ვე ბის თ ვის სჭირ დე ბა. ამ მიზ ნით სა სოფ-
ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის საწ ვა ვი უნ და გა თა ვი სუფ ლ დეს დღგ-სგან და აქ ცი ზის გა და სა ხა დის გან. 
ტრაქ ტო რის თ ვის და სხვა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი საწ ვა ვი უნ და იყოს მარ-
კი რე ბუ ლი, ანუ ჰქონ დეს სხვა შე ფე რი ლო ბა და ამით უნ და იქ ნას აცი ლე ბუ ლი თა ვი დან სხვა ტი პის მან-
ქა ნე ბის თ ვის მი სი გა მო ყე ნე ბა. ამ შემ თხ ვე ვა ში ერ თი ლიტ რი დი ზე ლის ფა სი 55-60 თეთ რით გა ი აფ დე ბა.

•	  ჩვენ გა მო ვე დით წი ნა და დე ბით ჯერ კი დევ სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში მყო ფი ქუ თა ი სის სატ რაქ ტო რო 
ქარ ხა ნა ში და იწყოს ტრაქ ტო რე ბის წარ მო ე ბა და ქვე ყა ნა ში მი სი რა ო დე ნო ბა 5000 ერ თე უ ლამ დე გა-
ი ზარ დოს. ყვე ლა სო ფელს უნ და ჰყავ დეს ტრაქ ტო რი.

•	 სა ხელ მ წი ფომ უნ და გა და უ ხა დოს გლეხს სა სუ ქის სა ფა სუ რის ნა წი ლი, ისე, რო გორც ეს მე ზო ბელ თურ-
ქეთ ში ა. 

•	 პირ ვე ლი ვე კა ნო ნი, რო მელ საც „ახალი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბი” პარ ლა მენ ტ ში შე ვი ტანთ იქ ნე ბა კა ნო ნი სოფ ლის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც სო ფელს და უ კა ნო ნებს თა ვის სა თიბს, სა ძო ვარს, სახ ნავ - სა თეს მი წებს.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის და სოფ ლად ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა უნ და იყოს ქვეყ ნის პრი ო რი ტე
ტი. სოფ ლის მო სახ ლე ო ბამ არა მარ ტო უნ და ირ ჩი ნოს თა ვი, არა მედ შეძ ლე ბუ ლად უნ და იცხოვ როს. ქვეყ ნის 
სა სი ცოცხ ლო არ ტე რია – ინ ტენ სი უ რი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა. ის ტო რი უ ლად, სა ქარ თ ვე ლო აგ რა რუ ლი ქვე ყა ნა ა, 
თუმ ცა ხე ლი სუფ ლე ბის, საქ მი ა ნი წრე ე ბის ან ინ ვეს ტო რე ბის მცი რე ნა წილს თუ მი აჩ ნია ასე. ქვეყ ნის ძი რი თა დი 
კურ სი მი მარ თუ ლია იქით კენ რომ, სა ქარ თ ვე ლო გა და იქ ცეს რე გი ო ნის სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სურ ცენ ტ რად, 
შე ას რუ ლოს ევ რო პი სა და აზი ის და მა კავ ში რე ბე ლი სატ რან ს პორ ტო და ენერ გო დე რეფ ნის ფუნ ქ ცია და ასე-
ვე, წარ მო ად გენ დეს ტუ რის ტე ბი სათ ვის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ველ ად გილს. სა ბო ლოო მი ზანს წარ მო ად-
გენს ჩა მო ყა ლიბ დეს დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კა სრუ ლი და საქ მე ბით და მუ შა ხე ლი სათ ვის მიმ ზიდ ვე ლი 
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ანაზღა უ რე ბით, რაც სი ღა რი ბის აღ მოფხ ვ რის სა წინ და რი ა. რე ა ლუ რად, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის ტრან ს ფორ მა ცი ის 
გზა ზე სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა მცდა რი პო ლი ტი კა ა. ეს თვალ ნათ ლივ და დას ტურ და 2011 წლის 
პირ ველ ნა ხე ვარ ში, რო დე საც მსოფ ლიო ბაზ რებ ზე სურ სა თის ფა სე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან მა (30%-ით და მე ტით) 
ზრდამ გა ამ წ ვა ვა ინ ფ ლა ცი უ რი პრო ცე სე ბი და საფ რ თხე შე უქ მ ნა სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან სურ სტა ბი ლუ რო ბას. 
მი უ ხე და ვად ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში მიღ წე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სა და სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მე-
ბი სა, წინ ს ვ ლა სა თა ნა დოდ არ აისა ხა ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბა ზე.

სი ღა რი ბის და უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი კვლავ სტა ბი ლუ რად მა ღა ლია სა ქარ თ ვე ლო ში. ერ თ -ერ თი პო ტენ ცი-
უ რი სა შუ ა ლე ბა ამ პრობ ლე მის აღ მოფხ ვ რი სათ ვის არის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა, რო მელ საც დი დი 
პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ა. საბ ჭო თა მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ოდ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წარ მო ე ბა გა ი ზარ და 10-ჯერ. 
სა ქარ თ ვე ლო ერ თ -ერ თი მო წი ნა ვე იყო ამ სფე რო ში, 1980-იან წლე ბამ დე დარ გ ში წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა ყო-
ველ წ ლი უ რად 10%-ით იზ რ დე ბო და. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ექ ს პორ ტი იმ პორტს 70%-ით აჭარ ბებ და. სექ ტორ ში 
და ახ ლო ე ბით 700 000 ადა მი ა ნი იყო და საქ მე ბუ ლი, რაც შე ად გენ და მთლი ა ნი სა მუ შაო ძა ლის 25%-ს. კვე ბის 
გა და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა ში რამ დე ნი მე ათე უ ლი ათა სი ადა მი ა ნი იყო და საქ მე ბუ ლი. და მო უ კი დებ ლო ბის 
მო პო ვე ბის შემ დ გომ სა მო ქა ლა ქო ომებ მა და პო ლი ტი კურ მა არას ტა ბი ლუ რო ბამ დი დი ზი ა ნი მი ა ყე ნა სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის სექ ტორს. 1990 წლი სათ ვის სურ სა თის და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის ექ ს პორ ტი იმ პორ ტის 
მხო ლოდ 25%-ს შე ად გენ და, მა შინ რო დე საც 2005 წელს იგი 70%-ს აღ წევ და, ხო ლო 1990 წელს – 170%-ს. პა რა-
დოქ სი ა, მაგ რამ 2000 წლი დან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა გა ორ მაგ და, მა შინ რო დე საც 
ამ პე რი ო დი დან და იწყო ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცია და სა პი რის პი რო ტენ დენ ცი ას უნ და ჰქო ნო და ად გი ლი. 
მთე ლი რი გი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით დღე ი სათ ვის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში შექ მ ნი ლი და მა ტე-
ბი თი ღი რე ბუ ლე ბა 13 წლის წინ შექ მ ნი ლი და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის ნა ხე ვარ ზე ნაკ ლე ბი ა. მსოფ ლიო ბან კის 
მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ ვე ლო ში, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტი უ ლო ბა შე ად გენს 1872 აშშ დო ლარს წე ლი წად-
ში, რაც ბევ რად ჩა მო უ ვარ დე ბა არა მხო ლოდ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნებ ლებს, არა მედ 
პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბის მაჩ ვე ნებ ლებ საც. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბით სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე ბის რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის წი-
ლი ოჯა ხუ რი მე ურ ნე ო ბე ბის ფუ ლად შე მო სავ ლებ ში მხო ლოდ 6%-ს შე ად გენს, ანუ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წარ-
მო ე ბის 94% გან კუთ ვ ნი ლია სა კუ თა რი მოხ მა რე ბი სათ ვის. თა ვის მხრივ ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის წი ლი მთლი ან ნა-
თეს ფარ თო ბებ ში შე ად გენს 94%-ს, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ბიზ ნეს ინ ტე რე სი დარ გის მი მართ თით ქ მის ნუ ლის 
ტო ლი ა. და ბა ლე ფექ ტი ა ნო ბა პრობ ლე მის მხო ლოდ ნა წი ლი იქ ნე ბო და დარ გ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბი სა, სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში მუ შა ხე ლის ნა ხე ვარ ზე მე ტი რომ არ იყოს და საქ მე ბუ ლი. ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კით 
სა ქარ თ ვე ლო ში 850 000 კა ცია და საქ მე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში. მა ვან მა შე იძ ლე ბა იდა ოს ამ მო ნა ცე მე ბის 
სი ზუს ტე ზე, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ სოფ ლად მცხოვ რე ბი მუ შა ხე ლის უმ რავ ლე სო ბას არ გა აჩ ნია და საქ მე ბის ალ-
ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბა.

უკა ნას კ ნელ პე რი ოდ ში გა მო იკ ვე თა სა ში ში ტენ დენ ცი ა: სა ქარ თ ვე ლოს მთელ რიგ რე გი ო ნებ ში სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბა იმ დე ნად და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ა, რომ ხშირ შემ თხ ვე ვა ში მო სახ ლე ო ბა უარს ამ ბობს მი წის და მუ შა ვე ბა ზე 
და ურ ჩევ ნია სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ აღ მო ჩე ნით გა უჩ ნ დეს შე მო სავ ლის ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო – უმ წე ო-
თა დახ მა რე ბა. ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი და გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ის ფაქ ტო რე ბი, რა მაც გა მო იწ ვია ასე თი სა ვა ლა ლო 
მდგო მა რე ო ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში:

- ინ ვეს ტი ცი ე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში უკ ვე ორი ათე უ ლი წე ლია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბი არ 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა;

- 1992 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი ირი გა ცი ის სის ტე მამ მოშ ლა და იწყო. სარ წყა ვი მი წე ბის სა ერ თო ფარ თო ბი ამის 
გა მო 552 000 ჰექ ტა რი დან 290 000 ჰექ ტა რამ დე შემ ცირ და არა და ირი გა ცია და მე ლი ო რა ცია ერ თ -ერ თი მთა ვა-
რია მო სავ ლი ა ნო ბი სათ ვის;
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- ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში გა ნად გურ და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ტექ ნი კის უმე ტე სო ბა. ამორ ტი ზი რე ბუ ლი საბ-
ჭო თა ტექ ნი კა ვერ იძ ლე ვა წარ მო ე ბის თ ვის სა ჭი რო ეფექტს, ამას თან, მთავ რო ბის თუ დო ნო რე ბის მი ერ და ფი-
ნან სე ბუ ლი პროგ რა მე ბით შე მოყ ვა ნი ლი ტექ ნი კის რა ო დე ნო ბა მცი რე ა. საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დ გომ 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი მან ქა ნა – და ნად გა რე ბის და პრო დუქ ცი ის შე სა ნა ხი მა-
ცივ რე ბის უმ რავ ლე სო ბა გა ნად გურ და ან ჯარ თად იქ ნა ჩა ბა რე ბუ ლი;

- ასე ვე იქ ნა გა ნად გუ რე ბუ ლი სატ რან ს პორ ტო ქსე ლი, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და მოწყო ბი ლო ბე ბი, რაც ზრდის 
ბა ზარ ზე პრო დუქ ცი ის მოხ ვედ რის და ნა ხარ ჯებს;

- რუ სე თის ემ ბარ გომ, რო მე ლიც პრო დუქ ცი ის გა სა ღე ბის ტრა დი ცი ულ ბა ზარს წარ მო ად გენ და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზი-
ა ნი მი ა ყე ნა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას, 2005 წლის ბო ლო დან აიკ რ ძა ლა ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის, ხო ლო 2006 წლის და-
საწყი სი დან – ღვი ნი სა და მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის ექ ს პორ ტი. 2006 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში ექ ს პორ ტი 115 მი ლი ო ნი დო-
ლა რით შემ ცირ და, სა ი და ნაც დახ ლო ე ბით 2/3 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ა ზე მო დის. მცი რე გა მო ცოცხ ლე ბა 
შე ი ნიშ ნე ბო და 2008 წლამ დე, რო მე ლიც შეწყ და რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომის და სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი კრი ზი-
სის გა მო. სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი შექ მ ნა ომის შე დე გად ში და ქარ თ ლის თ ვის მი ყე ნე ბულ მა ზი ან მა, რო მე ლიც ერ თ 
-ერ თი ყვე ლა ზე პრო დუქ ტი უ ლი რე გი ო ნია სა ქარ თ ვე ლო ში. არა ო ფი ცი ა ლუ რი ექ ს პორ ტი, რომ ლიც სამ ხ რეთ ოსე თის 
და აფხა ზე თის გავ ლით, ფა რუ ლად ხორ ცი ელ დე ბო და რუ სეთ ში შეწყ და ად მი ნის ტ რა ცი ულ საზღ ვარ ზე სამ ხედ რო 
კონ ტ რო ლის გაძ ლი ე რე ბის გა მო. რუ სე თის ბაზ რის და კარ გ ვას გრძელ ვა დი ა ნი შე დე გე ბი ექ ნე ბა ამ დარ გის თ ვის;

- მთავ რო ბის პო ლი ტი კა - მთავ რო ბას გა აჩ ნია სა მი ფუნ და მენ ტუ რი ამო ცა ნა: მო ახ დი ნოს ქვეყ ნის მო დერ ნი ზე
ბა, მო ახ დი ნოს აქ ტი ვე ბის და სერ ვი სე ბის პრი ვა ტი ზა ცია და შექ მ ნას ხელ საყ რე ლი ბიზ ნეს გა რე მო. 2011 წლამ დე 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა არ წარ მო ად გენ და მთავ რო ბის პრი ო რი ტეტს. თუმ ცა მთავ რო ბის მხრი დან იყო ცალ კე უ ლი, 
არც თუ წარ მა ტე ბუ ლი მცდე ლო ბე ბი, შეხ მი ა ნე ბო და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ში არ სე ბულ პრობ ლე მებს: ე.წ. 
„იაფი კრე დი ტის”, „ბურების” ჩა მო სახ ლე ბის პროგ რა მე ბი, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის, ნავ  თობ პ რო დუქ ტე-
ბი სა და სა სუ ქის და რი გე ბა სოფ ლად წარ მო ად გენ და ერ თ ჯე რა დი ხა სი ა თის მცდე ლო ბებს, რო მე ლიც გათ ვ ლი ლი 
იყო პო პუ ლის ტურ შე დეგ ზე და არ ისა ხავ და რა ი მე სე რი ო ზუ ლი ცვლი ლე ბე ბის დაწყე ბას ამ დარ გ ში. ხშირ შემ-
თხ ვე ვა ში ასე თი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზრდის სა ბი უ ჯე ტო და ნა ხარ ჯებს, აჩენს ინ ფ ლა ცი ურ მო ლო დი-
ნებს და პრაქ ტი კუ ლად ნუ ლო ვა ნი ეფექ ტის მომ ტა ნი ა.

მთავ რო ბის მი ერ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის უგულ ვე ბელ ყო ფა სა ბი უ ჯე ტო მაჩ ვე ნებ ლე ბი თაც მტკიც დე ბა. რუ სე თის 
მი ერ ემ ბარ გოს შე მო ღე ბის შემ დ გომ დარ გის და ფი ნან სე ბა გა ი ზარ და, თუმ ცა უმ ნიშ ვ ნე ლოდ. 2011 წელს სა ერ-
თა შო რი სო ბაზ რებ ზე პრო დუქ ცი ის გაძ ვი რე ბამ დე, მთავ რო ბის ფი ნან სუ რი გათ ვ ლე ბით სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
სა მი ნის ტ როს და ფი ნან სე ბას 2013 წლი სათ ვის უნ და შე ედ გი ნა 18.2 მლნ ლა რი, ანუ ბი უ ჯე ტის მხო ლოდ 0,4%. 
დ. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა მი ნის ტ როს არ შეს წევს უნა რი გა უმ კ ლავ დეს დარ-
გ ში არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს. უწყე ბას არ გა აჩ ნია სტრა ტე გია ან პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი. სა მი ნის ტ რო ში, ისე ვე 
რო გორც მთლი ა ნად მთავ რო ბა ში, ხში რია მი ნის ტ რე ბის ცვლა, რა საც მოს დევს ხედ ვის ცვლი ლე ბა და აპა რა ტის 
რე ორ გა ნი ზა ცი ა. ბო ლო 5 წლის მან ძილ ზე სა მი ნის ტ როს პერ სო ნა ლი შემ ცირ და 70%-ით და ფუნ ქ ცი ე ბის ნა წი ლი 
გა და ე ცა კერ ძო სექ ტორს (მაგ. ვე ტე რი ნა რუ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი სამ სა ხუ რე ბი).

- გა ნათ ლე ბა, კვლე ვა და კონ სულ ტა ცი ე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს მხო ლოდ მცი რე დი კეთ-
დე ბა. მთავ რო ბის ხედ ვა ა, რომ ეს მთლი ა ნად კერ ძო ბიზ ნე სის საქ მეა და სა ხელ მ წი ფოს ჩა რე ვას არ სა ჭი რო ებს. 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ჩა ტა რე ბუ ლი მცი რე რიცხო ვა ნი კვლე ვე ბი არ არის და კავ ში რე ბუ ლი სფე რო ში არ სე ბულ 
პრობ ლე მებ თან ან პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის გა მოვ ლე ნას თან. შემ ცირ და სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო პრო-
ფი ლის პრო ფე სი უ ლი სას წავ ლებ ლე ბის რა ო დე ნო ბა, აგ რა რულ უნი ვერ ს ტი ტეტს გა აჩ ნია მოძ ვე ლე ბუ ლი ტექ ნი-
კუ რი და ტექ ნო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბი და მწი რი და ფი ნან სე ბა. პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბის / გა დამ ზა დე ბის ცენ-
ტ რე ბი, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ან არ იძ ლე ვა სა ფუძ ვ ლი ან ცოდ ნას და ეს ცოდ ნა არა საკ მა რი სი ა. 
ასე ვე, არ არის ნათ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი თუ რო გორ გა უ წე ვენ დარ გის თ ვის მომ ზა დე ბუ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი 
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დახ მა რე ბას / მომ სა ხუ რე ბას ფერ მე რებს. შე სა ბა მი სად, ფერ მე რე ბის უმე ტე სო ბა სა კუ თა რი თა ვის და ცოდ ნის 
იმე დად არის მი ტო ვე ბუ ლი არ სე ბულ პრობ ლე მებ თან გა სამ კ ლა ვებ ლად.

- და ა ვა დე ბე ბი - სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დარ გი ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სე რი ო ზუ ლად და ზა რალ და ეპი დე-
მი ე ბით, რო გორც მემ ცე ნა რე ო ბის, ასე ვე მეცხო ვე ლე ო ბის სფე რო ში. საზღ ვ რებ ზე ფი ტო- სა ნი ტა რუ ლი კონ ტ რო-
ლის გა უქ მე ბამ, ისე ვე რო გორც ვე ტე რი ნა რუ ლი სერ ვი სე ბის და ფი ნან სე ბის შეწყ ვე ტამ დრა მა ტუ ლად იმოქ მე და 
სექ ტორ ზე. მარ თა ლი ა, ქათ მის გრი პი სა ქარ თ ვე ლო ში მა სობ რი ვად არ გავ რ ცე ლე ბუ ლა, მაგ რამ მან შე ამ ცი რა 
ფრინ ვე ლის მოხ მა რე ბა 2007-2008 წლებ ში. სა მა გი ე როდ, აფ რი კუ ლი ღო რის ჭირ მა, რო მე ლიც 2008 წელს გავ-
რ ცელ და ქვე ყა ნა ში, დრა მა ტუ ლად შე ამ ცი რა ღო რის სუ ლა დო ბა და სა ქარ თ ვე ლო რამ დე ნი მე წლით და მო კი დე-
ბუ ლი გა ხა და იმ პორ ტ ზე. მემ ცე ნა რე ო ბის სექ ტორ ში ფარ თოდ გავ რ ცელ და მღრღნე ლე ბი, კა ლი ე ბი, ე.წ.” თეთ რი 
პე პე ლა” და სხვა დას ხ ვა სა ხის პა რა ზი ტუ ლი და ა ვა დე ბე ბი და მათ წი ნა აღ მ დეგ ერ თი ა ნი ბრძო ლის გა რე შე ცალ-
კე უ ლი ფერ მე რე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ერ თ ჯე რა დი ინ ტერ ვენ ცი ე ბი არაპ რო დუქ ტი უ ლი ა.

- კრე დი ტე ბის ხე ლი საწ ვ დო მო ბა - მი უ ხე და ვად ფი ნან სურ სახ ს რებ ზე დი დი მოთხოვ ნი სა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
სფე როს თ ვის კრე დი ტე ბი პრაქ ტი კუ ლად ხელ მი უწ ვ დო მე ლი ა. სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მე ბით, 
2011 წლის ივ ლი სის მდგო მა რე ო ბით კო მერ ცი ულ ბან კებს 6 თვე ში გა ცე მუ ლი აქვთ 812 მი ლი ო ნი ლა რის სეს ხი 
იური დი ულ პი რებ ზე, სა დაც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წი ლი მხო ლოდ 3 მი ლი ო ნი ლა რი ა, ანუ მთე ლი თან ხის მხო-
ლოდ 0,3%. კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის და ბა ლი ინ ტე რე სი სექ ტო რის მი მართ აიხ ს ნე ბა მა ღა ლი რის კით სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბა ში, ასე ვე ნაკ ლე ბი მიმ ზიდ ვე ლო ბით ისეთ სექ ტო რებ თან მი მარ თე ბა ში, რო გო რი ცაა მშე ნებ ლო ბა ან 
ვაჭ რო ბა და ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბა. ამას, ასე ვე, ემა ტე ბა ფერ მე რე ბის (განსაკუთრებით წვრი ლი) უუნა რო ბა 
შე ი მუ შა ვონ გა მარ თუ ლი ბიზ ნეს გეგ მა, ან სხვა სა თა ნა დო დო კუ მენ ტა ცი ა.

- დაზღ ვე ვა - მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა დაზღ ვე ვო სექ ტო რი ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში საკ მა ოდ სწრა ფად 
ვი თარ დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის თ ვის არ არის მიმ ზიდ ვე-
ლი. ამის მი ზე ზია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე ბის სიხ ში რით გაზ რ დი ლი რის კე ბი და დარ გის 
და ბა ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბა.

- მი წა - 1992 წლი დან სა ხელ მ წი ფომ და იწყო მი წა ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის გა და ცე მა ქა ლა ქად და სოფ ლად 
მაცხოვ რე ბელ თათ ვის. სა კუთ რე ბა ში გა და სა ცე მი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წის მთლი ა ნი ფონ დი შე ად გენ და 763 
000 ჰექ ტარს. სოფ ლად მცხოვ რებთ შეხ ვ დათ სა შუ ა ლოდ 1.25 ჰექ ტა რი, ხო ლო ქა ლა ქად მაცხოვ რებ ლებს – კი-
დევ უფ რო ნაკ ლე ბი. 464 000 ჰექ ტა რი დარ ჩა სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში, რომ ლის გან 299 000 ჰექ ტა რი იჯა-
რით გა ი ცა ფერ მე რებ ზე. დარ ჩე ნი ლი 165 000 ჰექ ტა რი დარ ჩა სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში და სარ გებ ლო ბა ში. 
სა ბო ლოო ჯამ ში, 2005 წლი სათ ვის ფერ მერ თა სარ გებ ლო ბა ში იმ ყო ფე ბო და და ახ ლო ე ბით 1 000 000 ჰექ ტა რი 
სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მი წა. 2005 წელს ჩა ტარ და სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წე ბის აღ წე რა და გა მოვ ლინ და რომ 
726 021 პირს აქვს მფლო ბე ლო ბა ში მი წა, რომ ლის სა შუ ა ლო ფარ თო ბი არის 1,37 ჰექ ტა რი. და ახ ლო ე ბით 140 
000 პირს აქვს მი წა მფლო ბე ლო ბა ში, რომ ლის ფარ თო ბი 0.2 ჰექ ტარ ზე ნაკ ლე ბი ა. და მა ტე ბით, 360 000 პი რის 
მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მი წა 1 ჰექ ტარ ზე ნაკ ლე ბი ა. და ახ ლო ე ბით 16 000 ფერ მერს აქვს 4 ჰექ ტა რი და მე ტი 
მი წა მფლო ბე ლო ბა ში, რაც მთე ლი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წის 40%-ს შე ად გენს.

რო გორც მო ნა ცე მე ბი დან ჩანს, სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წა ძა ლი ან და ნა წევ რე ბუ ლი ა. პა ტარ - პა ტა რა ნაკ ვე თე-
ბი არა ე ფექ ტუ რია სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის თვალ საზ რი სით, ასე ვე მი წის ნა წი ლი მოც დე ნი ლია ში და 
გზე ბის და და მა კავ ში რე ბე ლი ბი ლი კე ბის გა მო. წვრი ლი ფერ მე რე ბის თ ვის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის ან 
სა მე ურ ნეო ნო ვა ცი ე ბის შე ძე ნა/ და ნერ გ ვა არა რენ ტა ბე ლუ რი ა. ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი პრობ ლე მე ბის გა მო, სა სოფ-
ლო- სა მე ურ ნეო მი წის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი და უ მუ შა ვე ბე ლი ა. ამას თან, სა გა და სა ხა დო კო დექ სის თა ნახ მად, 5 
ჰექ ტა რამ დე მი წის მფლო ბე ლე ბი გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი არი ან გა და სა ხა დე ბი სა გან, რაც მფლო ბე ლებს არ უჩენს 
მო ტი ვა ცი ას იჯა რით გას ცენ ან სუ ლაც გან კარ გონ გა მო უ ყე ნე ბე ლი მი წა. კ. ფერ მე რე ბი წვრი ლი ფერ მე რე ბი 
მთე ლი რი გი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგა ნან.
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ფერ მე რებს უჭირთ:

ა) აიღონ კრე დი ტი გო ნივ რუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით;
ბ) შე ი ძი ნონ მა ღა ლი ხა რის ხის თეს ლი;
გ) შე ის ყი დონ ტექ ნი კა და მოწყო ბი ლო ბე ბი, რომ ლის გა მო ყე ნე ბა მცი რე ფარ თობ ზე, რო გორც წე სი, არა რენ ტა-
ბე ლუ რი ა;
დ) მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია აგ რა რულ სფე რო ში თა ნა მედ რო ვე მიღ წე ვე ბის შე სა ხებ;
ე) მო ახ დი ნონ სა კუ თა რი პრო დუქ ცი ის მარ კე ტინ გი.

ამ პრობ ლე მის დაძ ლე ვის ერ თ -ერ თი გზა იქ ნე ბო და ფერ მე რუ ლი კო ო პე რა ტი ვე ბის შექ მ ნა. თუმ ცა, რო გორც 
მთავ რო ბა ში, ასე ვე ფერ მე რებ ში კო ო პე რა ტი ვი იწ ვევს საბ ჭო თა კოლ მე ურ ნე ო ბის ასო ცი ა ცი ას და მის მი მართ 
ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ა. აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბაც, რომ სა გა და სა ხა დო კო დექ სი მნიშ ვ ნე ლო ვან შე-
ღა ვა თებს ით ვა ლის წი ნებს ფი ზი კურ პი რებ ზე, რომ ლე ბიც და საქ მე ბულ ნი არი ან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში. გარ და 
5 ჰექ ტ რამ დე მი წა ზე არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის გა და სა ხად ზე შე ღა ვა თი სას, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბა ში და საქ-
მე ბუ ლი პი რი გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია მო გე ბის გა და სა ხა დის გან თუ ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა ლი წლი უ რად არ აღე მა-
ტე ბა 200 000 ლარს. სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბა ში და საქ მე ბუ ლი პი რი მთლი ა ნად არის გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 
და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გად სა სა ხა დი სა გან (გარდა რამ დე ნი მე სა ხის პრო დუქ ცი ის, მაგ კვერ ცხის წარ მო ე-
ბი სას).

სამ წუ ხა როდ, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში და წე სე ბუ ლი სა გა და ხა დო შე ღა ვა თე ბი არ ვრცელ დე ბა იური დი ულ პი რებ-
ზე. შე სა ბა მი სად, ფერ მე რე ბის მი ერ კო ო პე რა ტი ვე ბის ან ამ ხა ნა გო ბე ბის და ფუძ ნე ბა არა მომ გე ბი ა ნი ა.

1. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ბიზ ნე სის თ ვის მიმ ზიდ ველ დარ გად

ა. სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის შე მო ღე ბა მი ზან შე წო ნი ლია სა შე მო სავ ლო და და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და-
სა ხა დით ფი ზი კურ პირ თათ ვის გან საზღ ვ რუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი გავ რ ცელ დეს იური დი ულ პი რებ ზეც. 
ეს ხელს შე უწყობს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ბიზ ნეს დარ გად ჩა მო ყა ლი ბე ბას. და მა ტე ბით, ის იური დი უ ლი პი რე ბი, 
რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პირ ვე ლა დი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა ში გა ნა ხორ ცი ე ლე ბენ 500 000 
ლარ ზე მე ტის ინ ვეს ტი ცი ას, 4 წლის გან მავ ლო ბა ში გა თა ვი სუფ ლ დე ბი ან მო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან, აგ რეთ ვე 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პირ ვე ლა დი პრო დუქ ცი ის გა და მა მუ შა ვე ბელ წარ მო ე ბა ში ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში – მო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან. ანა ლო გი უ რი მე თო დი სა ხელ მ წი ფომ უკ ვე გა მო ი ყე ნა ტუ რიზ მის სფე-
რო ში ქო ბუ ლე თის და ბა თუ მის ტუ რის ტულ ზო ნებ ში, რა მაც ხე ლი შე უწყო მის გან ვი თა რე ბას .აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის შე მო ღე ბა არ გა მო იწ ვევს სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის შემ ცი-
რე ბას, ვი ნა ი დან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფერ მე რე ბი, რომ ლე ბიც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის 95%-ს აწარ მო ე-
ბენ, ისე დაც გა თა ვი სუფ ლე ბულ ნი არი ან გა და სა ხა დე ბი სა გან.

ბ. საკ რე დი ტო რე სურ სის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა

 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო სა ზი დად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია საკ რე დი ტო რე სურ სის გა ი-
ა ფე ბა. წვრი ლი და სა შუ ა ლო ფერ მე რე ბის საკ რე დი ტო რე სურ სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სათ ვის სა ხელ მ წი ფო 
ბი უ ჯეტ ში მი ზან შე წო ნი ლია გა მო ი ყოს სახ ს რე ბი, რო მე ლიც მო ახ დენს სა ბან კო პრო ცენ ტის მთლი ა ნად ან 
ნა წი ლობ რივ სუბ სი დი რე ბას. ამას თან, ჩვე ნი აზ რით, მხო ლოდ საკ რე დი ტო რე სურ სის გა ი ა ფე ბა გლე ხუ რი 
მე ურ ნე ო ბე ბის თ ვის შე დეგს ვერ გა მო ი ღებს. წვრი ლი ფერ მე რე ბი, რო მელ თაც მი წის მხო ლოდ მცი რე ფარ-
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თო ბი გა აჩ ნი ათ, ვერ მო ა ხერ ხე ბენ ეფექ ტი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. ამას თან, 
მი წის და მუ შა ვე ბის, პრო დუქ ცი ის შე ნახ ვის, ტრან ს პორ ტი რე ბის და ნა ხარ ჯე ბი მცი რე ფერ მერს გა ცი ლე ბით 
დიდ ტვირ თად და აწ ვე ბა. ასე ვე, მა ღა ლია რის კი მი ღე ბუ ლი სახ ს რე ბის არა და ნიშ ნუ ლე ბი სა მებრ გა მო ყე ნე-
ბი სა. გლე ხურ მე ურ ნე ო ბებს გა უ ჭირ დე ბათ გა მარ თუ ლი ბიზ ნეს გეგ მის შედ გე ნა და შე სა ბა მი სად და ფი ნან-
სე ბის მო პო ვე ბა. შე ღა ვა თი ა ნი საკ რე დი ტო რე სურ სი, პირ ველ რიგ ში, ხელ მი საწ ვ დო მი უნ და გახ დეს ფერ-
მე რუ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც და ფუძ ნ დე ბი ან ამ ხა ნა გო ბე ბად ან კო ო პე რა ტი ვე ბად. ამას თან, 
პირ ველ ეტაპ ზე, გა ერ თი ა ნე ბე ბის და ფუძ ნე ბის ხელ შეწყო ბის თ ვის მა თი სა ჯა რო რე გის ტ რა ცია უფა სო უნ და 
იყოს. შე ღა ვა თი ა ნი კრე დი ტე ბი პრი ო რი ტე ტუ ლად გა მო ე ყო ფა იმ ფერ მე რულ გა ერ თი ა ნე ბებს, რო მელ თაც 
მფლო ბე ლო ბა ში აქვთ 40 ჰექ ტა რი და მე ტი მი წა, ჰყავთ 40 და მე ტი მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი პი რუტყ ვი და აერ-
თი ა ნებს მი ნი მუმ 2 და მეტ ფერ მერს. მა ღალ მ თი ან რე გი ო ნებ ში ეს მოთხოვ ნე ბი შე იძ ლე ბა უფ რო ნაკ ლე ბი 
იყოს. ფერ მე რუ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბი შე ღა ვა თი ან სეს ხებს მი ი ღე ბენ კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი დან, სა თა ნა დოდ 
შედ გე ნი ლი გა ნაცხა დის და გა ან გა რი შე ბუ ლი ბიზ ნეს გეგ მე ბის სა ფუძ ველ ზე. შე ღა ვა თი ა ნი სეს ხი უნ და გა ი-
ცეს შემ დე გი მიზ ნობ რი ო ბით:

- სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა მუ შა ო ე ბის წარ მო ე ბა, მა ღალ პ რო დუქ ტი უ ლი თეს ლის, საკ ვე ბის, შხამქიმიკატების შე ძე ნა;

- ფერ მის მოწყო ბა;

- სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბის მოწყო ბა;

- პრო დუქ ცი ის შე სა ნა ხი ცენ ტ რის (მათ. შო რის მა ცივ რე ბის) მოწყო ბა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ხელ მ წი ფოს ინი-
ცი ა ტი ვა – შე იქ მ ნას მსხვი ლი საწყო ბე ბი პრო დუქ ცი ის შე სა ნა ხად, არა ე ფექ ტუ რი ა. პირ ველ რიგ ში ასე თი სა ხის 
საწყო ბე ბი ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა უმე ტე სად იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის და საწყო ბე ბა ზე, ვი ნა ი დან ფერ-
მე რე ბის თ ვის ასეთ ცენ ტ რებ ში სა კუ თა რი პრო დუქ ცი ის ტრან ს პორ ტი რე ბის და და საწყო ბე ბის ხარ ჯე ბი საკ მა-
ოდ მა ღა ლი იქ ნე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ფერ მე რებს სა კუ თა რი პრო დუქ ცი ის შე ნახ ვა შე ეძ ლოთ ფერ მას თან 
ახ ლოს და არა რამ დე ნი მე ათე უ ლი კი ლო მეტ რის მო შო რე ბით. სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბე ბის გან ვი თა რე ბა მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნია უწყ ვე ტი (და არა სე ზო ნუ რი) სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ციკ ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში. 

დარგს უნ და შე ეძ ლოს პრო დუქ ცი ა ზე ად გი ლობ რი ვი მოთხოვ ნის 70-80%-ის დაკ მა ყო ფი ლე ბა მთე ლი წლის მან-
ძილ ზე. სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბე ბის ენერ გი ის წყა როდ შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას თერ მუ ლი წყლე ბი, აგ რეთ-
ვე მზის და ქა რის ენერ გი ა. სა ქარ თ ვე ლოს იაფი ენერ გი ის წყა რო ე ბის მხრივ უდი დე სი პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ა. 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის ხელ შეწყო ბი სა და მათ თ ვის შე ღა ვა თი ა ნი კრე დი ტე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სათ ვის 
უნ და შე მუ შავ დეს სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა, რომ ლიც მო ახ დენს სა ბან კო პრო ცენ ტის სუბ სი დი რე ბას მთლი ა ნად 
ან ნა წი ლობ რივ. სა სურ ვე ლი ა, ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებ ზე გა ი ცეს წე ლი წად ში 50-60 მი ლი ო ნი ლა რის კრე დი ტე-
ბი. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს, რო მე ლიც 30%-ია და ვი ან გა რი შებთ, რომ სა ხელ მ წი ფო 
სა ბან კო პრო ცენ ტის 2/3-ის სუბ სი დი რე ბას მო ახ დენს პირ ვე ლი 4 წლის გან მავ ლო ბა ში. ეს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტს 
და უჯ დე ბა სულ 50 მი ლი ო ნი ლა რი, ანუ წე ლი წად ში სულ 12.5 მი ლი ო ნი ლა რი.

გ. დაზღ ვე ვა

დაზღ ვე ვა ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში აშშ-ს, ევ რო პის, ლა თი ნუ რი ამე რი კის, აზი ის და აფ რი-
კის უმე ტეს ქვე ყა ნა ში. მი უ ხე და ვად იმი სა რომ მსოფ ლი ო ში დაზღ ვე ვის მრა ვალ გ ვა რი სის ტე მაა აპ რო ბი რე ბუ ლი 
(მოსავლის, შე მო სავ ლის, მო სავ ლი ა ნო ბის, ფა სე ბის და ა.შ), პირ ველ ეტაპ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში მი ზან შე წო ნი ლია 
სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ დაზღ ვე ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ა. მხედ ვე ლო ბა ში გვაქვს სეტყ ვა, წყალ დი დო ბა, 
ქა რიშ ხ ლით, ხან ძ რე ბი და ამ ტი პის ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნე ბი. სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი მოწ მობს, რომ სა ქარ-
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თ ვე ლო ში მო სავ ლი ა ნო ბა ზე ამინ დი 50% და მე ტად ახ დენს გავ ლე ნას. რაც შე ე ხე ბა მეცხო ვე ლე ო ბას, აქ ძი რი-
თა დი რის კი ეპი დე მი უ რი და ა ვა დე ბე ბი ა. იმი სათ ვის, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში დაზღ ვე ვის სის ტე მა შე იქ მ ნას 
ორი პი რო ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბაა აუცი ლე ბე ლი. პირ ველ რიგ ში, დაზღ ვე ვამ უნ და მო იც ვას ფერ მერ თა (როგორც 
მეცხო ვე ლე ო ბა ში, ასე ვე მემ ცე ნა რე ო ბა ში და საქ მე ბუ ლი) მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რა ო დე ნო ბა, რა თა სა დაზღ ვე ვო შე ნა-
ტა ნი არ იყოს ძა ლი ან მა ღა ლი. მე ო რე რიგ ში, სა ხელ მ წი ფომ უნ და იკის როს აქ ტი უ რი რო ლი სა დაზღ ვე ვო სის-
ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, გან სა კუთ რე ბით პირ ველ ეტაპ ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დაზღ ვე ვის 
სის ტე მა ში ყვე ლა ქვე ყა ნა ში სა ხელ მ წი ფო აქ ტი ურ როლს თა მა შობს. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში დაზღ ვე ვის სის ტე-
მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა უნ და მოხ დეს ვა უ ჩე რუ ლი სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით. სა დაზღ ვე ვო ვა უ ჩე რებ მა უნ და მო იც ვას 
მთე ლი ქვე ყა ნა, პირ ველ ეტაპ ზე რამ დე ნი მე სა პი ლო ტე რე გი ო ნი.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა დაზღ ვე ვო ვა უ ჩე რებ მა უნ და მო იც ვას სა დაზღ ვე ვო ხარ ჯე ბის მი ნი მუმ 50%-ის ანაზღა-
უ რე ბა. ხარ ჯე ბის და ნარ ჩე ნი 50% ფერ მე რე ბის, გლე ხე ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით და ი ფა რე ბა. იმი სათ ვის, რომ კუ-
პო ნის გა ნაღ დე ბა მოხ დეს, ფერ მე რებ მა ის უნ და წა რუდ გი ნონ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს. თა ვის მხრივ, სა დაზღ-
ვე ვო კომ პა ნი ე ბი და ა ფიქ სი რე ბენ, თუ რა სა ხის პრო დუქ ცი ის მოყ ვა ნას გეგ მა ვენ ფერ მე რე ბი, რა ფარ თობ ზე 
და რამ დე ნი ტო ნა მო სავ ლის აღე ბაა ნა ვა რა უ დე ვი. ექ ს პერ ტუ ლი გათ ვ ლე ბით სა დაზღ ვე ვო ხარ ჯებ მა მემ ცე ნა-
რე ო ბა ში შე იძ ლე ბა შე ად გი ნოს 55 ლა რი 1 ჰექ ტარ ზე (მოსავლის ღი რე ბუ ლე ბის 5,5%), ხო ლო მეცხო ვე ლე ო ბა-
ში – 80 ლა რი 1 სულ მსხვილ ფე ხა სა ქო ნელ ზე (პირუტყვის ღი რე ბუ ლე ბის 8%). თუ დაზღ ვე ვის ხარ ჯე ბის ნა ხე-
ვარს სა ხელ მ წი ფო და ფა რავს, ეს წე ლი წად ში შე ად გენს სა ვა რა უ დოდ 81,25 მი ლი ონ ლარს (1 მი ლი ო ნი ჰექ ტა რი 
სახ ნავ - სა თეს მი წა ზე და 1 მი ლი ო ნი მსხვილ ფე ხა რქო სან პი რუტყ ვ ზე გა ან გა რი შე ბით). სა დაზღ ვე ვო სის ტე მის 
ამოქ მე დე ბა მო ა წეს რი გებს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სტა ტის ტი კას; ხელ მი საწ ვ დომს გახ დის დარ გ ში და საქ მე ბულ 
ფერ მერ თა, გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას.

დ. სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბა

თუ არ ჩავ თ ვ ლით მეღ ვი ნე ო ბის სექ ტორს, დღე ი სათ ვის სა სოფ ლო – სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი 
სა წარ მო ე ბი თით ზე ჩა მო სათ ვ ლე ლი ა. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ფერ მე რე ბი მო წე ულ ჭარბ მო სა ვალს თვით ღი რე ბუ ლე ბა ზე 
ნაკ ლებ ფა სა დაც ყი დი ან, ვი ნა ი დან არ არ სე ბობს პრო დუქ ცი ის გა სა ღე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბა. ამა ვე დროს, 
სა მომ ხ მა რებ ლო ბა ზარ ზე ჭარ ბად არის მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი ქვეყ ნი დან იმ პორ ტი რე ბუ ლი ბოს ტ ნე უ ლის თუ ხი ლის 
კონ სერ ვი. მთავ რო ბის პო ლი ტი კა ამ სფე რო ში უნ და ეფუძ ნე ბო დეს ად გი ლობ რი ვი გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის 
ხელ შეწყო ბას. ამ მიზ ნით სა სურ ვე ლია ის ბიზ ნეს მე ნე ბი, რომ ლე ბიც და ა ფუძ ნე ბენ სა სოფ ლო – სა მე ურ ნეო პრო დუქ-
ცი ის გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მო ებს, 4 წლის ვა დით გა თა ვი სუფ ლ დ ნენ ყვე ლა ტი პის გა და სა ხა დი სა გან.

ე. შხამ ქი მი კა ტე ბი და პეს ტი ცი დე ბი

სა ქარ თ ვე ლო ში შხამ ქი მი კა ტე ბი და პეს ტი ცი დე ბი ფერ მერ თა უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის ხელ მი უწ ვ დო მე ლი ა. ეს გან-
პი რო ბე ბუ ლი ა, ერ თის მხრივ, მა ღა ლი ფა სით, რა საც ხელს უწყობს სფე რო ში მო ნო პო ლი ის არ სე ბო ბა, რო მე-
ლიც ძი რი თა დად იმ პორ ტ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. მე ო რეს მხრივ, შხამ ქი მი კა ტე ბის და პეს ტი ცი დე ბის გა სა ღე ბის 
ცენ ტ რე ბი არ არის გან თავ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში, რაც კი დევ უფ რო აძ ვი რებს ფასს 
ტრან ს პორ ტი რე ბის ხარ ჯე ბის გა მო. სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა ამ სეგ მენ ტ ში უნ და წა ა ხა ლი სოს კონ კუ რენ ცი ამ. 
ვი ნა ი დან შხამ - ქი მი კა ტე ბის და პეს ტი ცი დე ბის დი დი ნა წი ლი იმ პორ ტი რე ბუ ლი ა, მაქ სი მა ლუ რად კონ კუ რენ ტუ-
ლი პი რო ბე ბი უნ და შე იქ მ ნას ამ პრო დუქ ცი ის შე მო ტა ნის თ ვის. სა ხელ მ წი ფომ კონ კუ რენ ცი ის ხელ შეწყო ბის სა-
ა გენ ტოს მეშ ვე ო ბით, ასე ვე აქ ტი უ რი მო ნი ტო რინ გი უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს ში და ბა ზარ ზე არ სე ბულ სა ბი თუ მო 
ფა სებ ზე. შხამ - ქი მი კა ტებ სა და პეს ტი ცი დებ ზე ფერ მე რე ბი სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ დის მიზ ნით სა ხელ-
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მ წი ფომ უნ და გა ა ტა როს სა ბო ლოო ფა სის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის პო ლი ტი კა – მყიდ ვე ლის თ ვის, 
რო მე ლიც პრო დუქ ცი ას არ იძენს რე ექ ს პორ ტის მიზ ნით, სა ხელ მ წი ფოს თა ნა და ფი ნან სე ბის ხარ ჯ ზე მიღ წე უ ლი 
უნ და იქ ნას ფა სის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცი რე ბა. შხამ - ქი მი კა ტებ ზე და პეს ტი ცი დებ ზე ფა სე ბის 30-40%-ით შემ-
ცი რე ბის მიზ ნით სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან უნ და გა მო ი ყოს ყო ველ წ ლი უ რად 12.5 მი ლი ო ნი ლა რი. შხამ - ქი მი კა-
ტებ სა და პეს ტი ცი დებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ზრდას თან ერ თად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ხა რის ხის კონ ტ რო ლი, რა თა 
თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი ვა და გა სუ ლი ან უხა რის ხო სა შუ ა ლე ბე ბის ქვე ყა ნა ში შე მო ტა ნა. ამ მიზ ნით სა ხელ-
მ წი ფომ უნ და გა აძ ლი ე როს ხა რის ხის კონ ტ რო ლი და გა ნა ხორ ცი ე ლოს შხამ ქი მი კა ტე ბის და პეს ტი ცი დე ბის იმ-
პორ ტი ო რი და დის ტ რი ბუ ტო რი კომ პა ნი ე ბის პრო დუქ ცი ის სერ თი ფი ცი რე ბა. ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის თ ვის 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან უნ და გა მო ი ყოს ყო ველ წ ლი უ რად და ახ ლო ე ბით 13.2 მი ლი ო ნი ლა რი.

ვ. საწ ვა ვი

საწ ვავ ზე, გან სა კუთ რე ბით დი ზე ლის საწ ვავ ზე მა ღა ლი ფა სის გა მო, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის ტექ-
ნი კით და მუ შა ვე ბა გლე ხუ რი და წვრი ლი და სა შუ ა ლო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი სათ ვის ხელ მი უწ ვ დო მე ლი ა. ამ 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის მიზ ნით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ხელ მ წი ფოს აქ ტი უ რი ჩა რე ვა და ფერ მერ თათ ვის შე ღა ვა-
თე ბის და წე სე ბა. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბით იმ პორ ტი რე ბუ ლი საწ ვა ვი უნ და გა თა ვი-
სუფ ლ დეს და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის და აქ ცი ზის გა და სა ხა დე ბი სა გან, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვან შე ღა ვათს მის ცემს 
ფერ მე რებს. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი საწ ვა ვის არა და ნიშ ნუ ლე ბი სა მებრ გა მო ყე ნე ბის გან თა-
ვის არი დე ბის მიზ ნით პრო დუქ ტი უნ და და ექ ვემ დე ბა როს სპე ცი ა ლურ მარ კი რე ბას. გარ და ამი სა, მარ კი რე ბუ ლი 
საწ ვა ვი უნ და გა ი ყი დოს სპე ცი ა ლურ ქსელ ში, რა თა თა ვი დან იქ ნას აცი ლე ბუ ლი მი სი არა და ნიშ ნუ ლე ბით გა მო-
ყე ნე ბა. სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი გაზ რ დის საწ ვა ვის მოხ მა რე ბას სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში და მნიშ ვ ნე ლო ვან 
და ნა კარგს არ მო უ ტანს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლებს.

2. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა

ა. სა მე ლი ო რა ციო სის ტე მე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია

რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მამ მიზ ნად უნ და და ი სა ხოს საბ ჭო თა პე რი ო დის თ ვის არ სე ბუ ლი სის ტე მის რე ა ბი ლი-
ტა ცი ა. რე ა ბი ლი ტი რე ბულ მა სის ტე მამ უნ და მო იც ვას 469 000 ჰექ ტა რი ირი გი რე ბუ ლი სახ ნავ - სა თე სი და 163 
000 ჰექ ტა რი დრე ნა ჟი რე ბუ ლი სახ ნავ - სა თე სი ფარ თო ბი. რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მა სა ვა რა უ დოდ მო ი ცავს 4-5 
წელს და შემ დეგ კომ პო ნენ ტებს:

- ირი გა ცი ის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია

- დრე ნა ჟის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია

- მდი ნა რე თა ნა პირ - სა მაგ რი და ირი გა ცი ის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცი ა. 2001 წელს მსოფ ლიო ბან კის შე ფა სე ბით, ამ 
სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცი ას სჭირ დე ბო და 30 მლნ აშშ დო ლა რი. ინ ფ ლა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სის ტე მის რე ა ბი ლი-
ტა ცი ას დას ჭირ დე ბა 50-55 მლნ აშშ დო ლა რი, ანუ, და ახ ლო ე ბით 80 მი ლი ო ნი ლა რი. სა ვა რა უ დოდ, ყო ველ წ ლი უ რად 
ირი გა ცი ის და დრე ნა ჟის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცი ის თ ვის უნ და გა მო ი ყოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან 20 მი ლი ო ნი 
ლა რი.
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ბ. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლებ თან მი სას ვ ლე ლი გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია

უკ ვე 15-20 წე ლი წა დია ამ მი მარ თუ ლე ბით არა ფე რი გა კე თე ბუ ლა. სა ხელ მ წი ფო და ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე-
ლო ბის სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ას თან ერ თად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ვარ გუ ლებ თან მი სას ვ ლე ლი 
გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი აც. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ეს გზე ბი მეწყ რე ბის და დი დი ხნის მო უვ ლე ლო ბის გა მო ძა ლი ან 
ცუდ მდგო მა რე ო ბა შია და სა ვარ გუ ლებ თან მის ვ ლა გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი გა მავ ლო ბის მქო ნე ტექ ნი კის 
გა რე შე რთუ ლი ა. პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის მიზ ნით აუცი ლე ბე ლია სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან, ეტა პობ რი-
ვად, 4 წლის გან მავ ლო ბა ში გა მო ი ყოს სპე ცი ა ლუ რი ტრან ს ფე რი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის, რო მე ლიც უნ-
და მოხ მარ დეს სა ვარ გუ ლებ თან მი სას ვ ლე ლი გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ას და მოვ ლა – შე ნახ ვას. ამ მიზ ნით 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან 4 წლის გან მავ ლო ბა ში უნ და გა მო ი ყოს 60 მი ლი ო ნი ლა რი, ანუ 15 მი ლი ო ნი ლა რი 
– ყო ველ წ ლი უ რად.

გ. მე ქა ნი ზა ცია

სურ სა თის წარ მო ე ბის გაზ რ დის მიზ ნით აუცი ლე ბე ლია სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მან ქა ნა- და ნად გა რე ბის აღ ჭურ ვი-
ლო ბის შე ძე ნი სა და მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რე ბის შექ მ ნის ხელ შეწყო ბა. დღე ი სათ ვის ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი პარ კი 
7 ათა სამ დე ერ თე ულს ით ვ ლის, სა ი და ნაც 70%-ზე მეტს გა სუ ლი აქვს ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის ვა და, რაც ზრდის მა თი 
ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის ხარჯს, ამ ცი რებს და მუ შა ვე ბის ხა რისხს და აგ რო ვა დებ ში მა თი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 
შე სა ბა მი სად, აუცი ლე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მე ქა ნი ზა ცი ის სერ ვის ცენ ტ რე ბის მოწყო-
ბა და მა თი აღ ჭურ ვა ახა ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კით. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მე ქა ნი ზა ცი ის 4 – წლი ან მა 
პროგ რა მამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის (ტრაქტორები, კომ ბა ი ნე ბი და ა.შ) შე ძე ნა და 
სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ფუძ ნე ბუ ლი მე ქა ნი ზა ცი ის ცენ ტ რე ბი სათ ვის გა და ცე მა ლი ზინ გის 
წე სით.

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის შე ძე ნამ დე გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნას თი თო ე უ ლი რე გი ო ნის სპე ცი ფი კა, 
ვი ნა ი დან სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ზო ნე ბის და ერ თ წ ლი ა ნი და მრა ვალ წ ლი ა ნი კულ ტუ რე ბის ნა თე სე ბის მი ხედ-
ვით გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა ხის ტექ ნი კაა სა ჭი რო. შე სა ბა მი სად, შე ძე ნი ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კა მაქ სი მა-
ლუ რად უნ და იყოს მორ გე ბუ ლი ად გი ლობ რივ სა ჭი რო ე ბებს. 5000-მდე ერ თე უ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ-
ნი კის შე ძე ნას 4 წლის გან მავ ლო ბა ში დას ჭირ დე ბა, სა ვა რა უ დოდ, 150 მი ლი ონ ლა რამ დე, წე ლი წად ში – 37.5 
მი ლი ო ნი ლა რი.

3. ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე ბა და კონ სულ ტა ცია

ფერ მერ თა კონ სულ ტა ცი ის სერ ვი სე ბის მოწყო ბა გა დამ წყ ვე ტია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დარ გის აღორ ძი ნე ბი სათ-
ვის. ამ სერ ვი სის შექ მ ნამ ხე ლი უნ და შე უწყოს ერ თის მხრივ გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცი ას, ხო ლო მე ო-
რეს მხრივ, მო სავ ლის მი სა ღე ბად შხამ ქი მი კა ტე ბის სწორ გა მო ყე ნე ბას. ფერ მერ თა სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ რე ბი 
უნ და შე იქ მ ნას ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, რო მელ საც და ე ვა ლე ბა ფერ მე რუ ლი და გლე ხუ რი მე ურ ნე ო ბე ბი სათ-
ვის უფა სო კონ სულ ტა ცია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე. სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ რე ბის 
მეშ ვე ო ბით მუდ მივ პრო ფე სი ულ ტრე ნინგს გა ივ ლი ან და ინ ფორ მა ცი ით მო მა რაგ დე ბი ან, ასე ვე, აგ რო ნო მე ბი და 
ვე ტე რი ნა რე ბი, რომ ლე ბიც უნ და მუ შობ დ ნენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ყვე ლა თემ ში.
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ა. პრო დუქ ტი უ ლი ჯი შე ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის თა ნა მედ რო ვე მიღ წე ვე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა

 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს მო ნა ცე მე ბით მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი პი რუტყ ვის მთლი ა ნი სუ ლა დო ბის 70-
75 პრო ცენ ტი და ბალ პ რო დუქ ტი უ ლი ა. იდენ ტუ რი სი ტუ ა ციაა მემ ცე ნა რე ო ბის კუთხი თაც. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 
ფერ მერ თა მუ ნი ცი პა ლურ მა სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ რებ მა, ასე ვე თი თო ე ულ თემ ში ვე ტე რი ნარ მა და აგ რო ნომ მა 
მო ახ დი ნონ ფერ მერ თა ცოდ ნის ამაღ ლე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით. ფერ მე რებს უნ და გა ე წი ოთ რე გუ ლა რუ ლი კონ-
სულ ტა ცია მეცხო ვე ლე ო ბა სა და მემ ცე ნა რე ო ბა ში მა ღალ პ რო დუქ ტი უ ლი ჯი შე ბის თა ო ბა ზე. ფერ მე რებს უნ და 
გა ნე მარ ტოთ თუ რა სარ გე ბელს ნა ხა ვენ ისი ნი სი ახ ლე ე ბის და ნერ გ ვით, თუ რო გორ შე უძ ლი ათ მა ღალ პ რო დუქ-
ტი უ ლი ჯი შე ბის შე ძე ნა და რო გორ უნ და მოხ დეს მა თი მოვ ლა. ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებს შე ღა ვა თი ა ნი სეს ხის 
პროგ რა მამ სა შუ ა ლე ბა უნ და მის ცეს მა ღალ პ რო დუქ ტი უ ლი ჯი შე ბი შე ი ძი ნონ სეს ხის სა შუ ა ლე ბით.

ბ. პრო დუქ ცი ის მიმ ღებ – გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ცენ ტ რე ბის, გა სა ღე ბის ბაზ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ-
რ ცე ლე ბა

 მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ფერ მე რე ბი, სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ რე ბის მეშ ვე ო ბით ფლობ დ ნენ ინ ფორ მა ცი ას სა ქარ თ ვე ლო ში 
მოქ მე დი სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის მიმ ღებ-გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ცენ ტ რე ბის შე სა ხებ. კერ ძოდ, ცენ ტ რე ბის მდე-
ბა რე ო ბის, მა თი წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის, პრო დუქ ცი ა ზე დად გე ნი ლი ხა რის ხობ რი ვი კრი ტე რი უ მე ბის თა ო ბა ზე. ასე ვე, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ფერ მე რებს ჰქონ დეთ ინ ფორ მა ცია ში და ბა ზარ ზე სხვა დას ხ ვა პრო დუქ ცი ა ზე მოთხოვ ნის მო ცუ ლო ბის, 
ასე ვე, ფა სე ბის თა ო ბა ზე. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო რე გუ ლა რუ ლად უნ და ახ დენ დეს ამ ინ ფორ მა ცი ის მოგ რო-
ვე ბას, და მუ შა ვე ბას და მო სა ლოდ ნე ლი მოთხოვ ნის პროგ ნო ზი რე ბას. ასე თი სა ხის ინ ფორ მა ცი ის ფერ მე რე ბი სათ ვის მი-
წო დე ბას დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს სა სოფ ლო – სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის სწო რად და გეგ მ ვი სათ ვის. ფერ მერ თა სა კონ სულ-
ტა ციო ცენ ტ რე ბის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ყო ველ წ ლი უ რად უნ და გა მო ი ყოს 7,5 მი ლი ო ნი ლა რი.

გ. ვე ტე რი ნა რუ ლი და აგ რო ნო მი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა

 აუცი ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ყვე ლა თემ ში არ სე ბობ დეს ვე ტე რი ნა რი და აგ რო ნო მი, რო მელ საც სა ხელ მ-
წი ფო ბი უ ჯე ტი და ა ფი ნან სებს. ვე ტე რი ნარ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს თე მის ტე რი ტო რი ა ზე ცხო ველ თა რე გის ტ რა-
ცია და შექ მ ნას მო ნა ცემ თა ბა ზა. ვე ტე რი ნა რის ფუნ ქ ცია იქ ნე ბა, ასე ვე, ცხო ველ თა და ა ვა დე ბე ბის სა წი ნა აღ მ დე-
გო უფა სო პრო ფი ლაქ ტი კუ რი ვაქ ცი ნა ცი ა. ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის დო ნე ზე უნ და შე იქ მ ნას ბი ოპ რე პა რა ტე ბის 
სა რე ზერ ვო ფონ დი, რო მე ლიც ეპი დე მი ის გა ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნე ბა ეპი დე მი ის სა ლიკ ვი და ციო 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა სა ტა რებ ლად. აგ რო ნომ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს ფერ მერ თა უფა სო კონ სულ ტა ცია შხამ ქი მი-
კა ტე ბი სა და პეს ტი ცი დე ბის გა მო ყე ნე ბის თა ო ბა ზე, რა თა მიღ წე ულ იქ ნას მა ღა ლი მო სავ ლი ა ნო ბა და მავ ნებ ლე-
ბი სა გან მცე ნა რე თა დაც ვა. მა ღალ მო სავ ლი ა ნო ბას თან ერ თად მიღ წე ულ უნ და იქ ნეს პრო დუქ ცი ის უვ ნებ ლო ბა 
და შე სა ბა მი სად, მოხ მა რე ბუ ლი შხამ ქი მი კა ტე ბი სა და პეს ტი ცი დე ბის გა მო ყე ნე ბის მო ნი ტო რინ გი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ ამ მხრივ სა ხელ მ წი ფოს მი ერ ჩა მო სა ყა ლი ბე ბე ლია სის ტე მა, რო მე ლიც და ად გენს შხამ ქი მი კა ტე ბი სა და პეს-
ტი ცი დე ბის გა მო ყე ნე ბის ნორ მებს თი თო ე უ ლი სა ხის მცე ნა რე ზე, ხო ლო, ამ სტან დარ ტე ბის დაც ვის მო ნი ტო-
რინ გი უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლონ აგ რო ნო მებ მა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ჩა მო ყა ლიბ დეს ასე ვე მავ ნე ორ გა ნიზ მე ბის გავ-
რ ცე ლე ბა- გან ვი თა რე ბის პროგ ნო ზი რე ბის სის ტე მა, ხო ლო თი თო ე უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ხედ ვით შე იქ მ ნას 
სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის სა ლიკ ვი და ცი ოდ პრე პა რა ტე ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი. აგ რო ნო მი სა და ვე ტე რი ნა რის 
ინ ს ტი ტუ ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბა თე მის დო ნე ზე სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტს და უჯ დე ბა 12.5 მი ლი ონ ლა რამ დე წლის გან-
მავ ლო ბა ში. აგ რო ნო მე ბი და ვე ტე რი ნა რე ბი რე გუ ლა რუ ლად უნ და მა რაგ დე ბოდ ნენ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი-
ნის ტ რო დან სი ახ ლე ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ით, ბრო შუ რე ბით და ბუკ ლე ტე ბით. ასე ვე, ისი ნი უნ და გა დი ოდ ნენ 
პე რი ო დულ ტრე ნინგს ფერ მერ თა სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ რებ ში.
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4. გა ნათ ლე ბა და ცოდ ნა

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ქვე ყა ნა ში აგ რა რუ ლი სექ ტო რის მნიშ ვ ნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ კა ხე-
თის რე გი ონ ში, ქა ლაქ სიღ ნაღ ში უნ და შე იქ მ ნას აგ რა რუ ლი პრო ფი ლის ძლი ე რი სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბის 
თა ნა მედ რო ვე ცენ ტ რი. ასე ვე, სხვა სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტებ ში უნ და შე მუ შავ დეს სას წავ ლო პროგ რა მე ბი, 
რო მელ საც სა ხელ მ წი ფო სრუ ლად და ა ფი ნან სებს.

ა.1000 ვე ტე რი ნა რის და 1000 აგ რო ნო მის მომ ზა დე ბა 

დღე ი სათ ვის ქვე ყა ნა გა ნიც დის კვა ლი ფი ცი უ რი ვე ტე რი ნა რე ბი სა და აგ რო ნო მე ბის დე ფი ციტს. ის კად რე ბი, 
რომ ლე ბის საბ ჭო თა დროს მუ შობ დ ნენ სა პენ სიო ასაკს მიღ წე უ ლი არი ან, ან გა ნი ცა დეს დეკ ვა ლი ფი კა ცი ა. მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ა, შე მუ შავ დეს სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა, რო მე ლიც 4 წლის გან მავ ლო ბა ში მო ამ ზა დებს ან გა და ამ ზა-
დებს უკ ვე არ სე ბულ აგ რო ნო მებს და ვე ტე რი ნა რებს მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი ურ სპე ცი ა ლის ტე ბად. აგ რო ნო მე ბი და 
ვე ტე რი ნა რე ბი უნ და და საქ მ დ ნენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ყვე ლა თემ ში, ანუ არ სე ბობს მი ნი მუმ 1000 აგ რო ნო მის 
და ვე ტე რი ნა რის სა ჭი რო ე ბა. პირ ველ ეტაპ ზე აქ ცენ ტი უნ და გა კეთ დეს არ სე ბუ ლი აგ რო ნო მე ბის და ვე ტე რი ნა-
რე ბის გა დამ ზა დე ბა ზე, რომ ლის პა რა ლე ლუ რა დაც სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში უმაღ ლე სი სას წავ-
ლებ ლე ბი მო ამ ზა დე ბენ ახალ გაზ რ და სპე ცი ა ლის ტებს. ვი ნა ი დან ამ სფე რო ზე მა ღა ლია მოთხოვ ნა, სახ ს რე ბის 
გა და ნა წი ლე ბა უნ და მოხ დეს სხვა, ნაკ ლებ პრი ო რი ტე ტუ ლი სპე ცი ა ლო ბე ბი დან. ამ მიზ ნით და მა ტე ბით სა ბი უ-
ჯე ტო სახ ს რე ბის გა მო ყო ფა არ არის აუცი ლე ბე ლი.

5. სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის კონ ტ რო ლი/ სა სურ სა თო უსაფ რ თხო ე ბა

სა ქარ თ ვე ლო ში სურ სა თის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის შე მო ღე ბა სა ხელ მ წი ფო ინ ტე რე სი ა. ეს ევ რო კავ ში რის 
მოთხოვ ნა ცა ა. პრო დუქ ცი ა ზე ხა რის ხის კონ ტ რო ლის და წე სე ბა გა მო იწ ვევს უხა რის ხო და მავ ნე პრო დუქ ცი ის 
აკ რ ძალ ვას, რო მე ლიც ძი რი თა დად იმ პორ ტი რე ბუ ლია და არა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან პი რო ბებ ში აყე ნებს სა მა მუ ლო 
პრო დუქ ცი ას. სურ სათ ზე ხა რის ხის კონ ტ რო ლის შე მო ღე ბით გა იზ რ დე ბა მოთხოვ ნა ქარ თულ სა სოფ ლო-სა მე ურ-
ნეო პრო დუქ ცი ა ზე, რაც სტი მულს მის ცემს პრო დუქ ცი ის რა ო დე ნო ბის და ხა რის ხის ზრდას, შე სა ბა მი სად გა მო-
იწ ვევს შე მო სავ ლე ბის და და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდას. ამ მიზ ნით სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან სახ ს რე ბის 
და მა ტე ბით გა მო ყო ფა არ არის აუცი ლე ბე ლი. დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, გან სა კუთ რე ბით ევ რო კავ ში რი, აქ ტი ურ 
ფი ნან სურ დახ მა რე ბას უწევს სა ქარ თ ვე ლოს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სფე რო ში.

6. ქვეყ ნის ბი უ ჯე ტი დან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა ზე გა მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბის ფი ნან სუ რი გა ან-
გა რი შე ბა სულ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის ყო ველ წ ლი უ რად სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე-
ტი დან უნ და გა მო ი ყოს და ახ ლო ე ბით 198 მი ლი ო ნი ლა რი, ანუ მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის და ახ ლო ე ბით 2,8%-ია.
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სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა

სა პენ სიო სის ტე მა უნ და მო ი ცავ დეს 3 კომ პო ნენტს:

•	 სა ბა ზი სო სა პენ სიო გა ნაკ ვე თი, ანუ  მი ნი მა ლუ რი ფიქ სი რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო სა პენ სიო სტან დარ ტი. 
პენ სი ის სა ბა ზი სო გა ნაკ ვე თი  უნ და იყოს არა ნაკ ლებ სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ოდე ნო ბის და  იგი უნ და და ე-
ნიშ ნოთ უკ ვე  პენ სი ო ნერ პი რებს, სა პენ სიო ასაკს  მირ წე ულ პი რებს და  პი რებს, ვი სი ასა კიც აღე მა ტე ბა  
40 წელს. ასე ვე, პი რებს, რომ ლებ საც არ გა აჩ ნი ათ შრო მი თი სტა ჟი და  შე სა ბა მი სად, მოკ ლე ბულ ნი არი-
ან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა პენ სიო და ნაგ რო ვის შექ მ ნის შე საძ ლებ ლო ბას;

•	 ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა პენ სიო და ნაგ რო ვი. მი სი ოდე ნო ბა უნ და გა ნი საზღ ვ როს და და მო კი დე ბუ ლი იყოს პი რის 
მი ერ ინ დი ვი დუ ა ლურ სა პენ სიო ან გა რიშ ზე შე ტა ნი ლი თან ხე ბის ოდე ნო ბა სა და  ამ შე ნა ტა ნე ბის გა დახ დის 
პე რი ოდ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მის რე გუ ლი რე ბა უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს  სა ხელ მ წი ფომ, ხო ლო სა პენ სიო და-
ნაგ რო ვე ბი სა და  სა პენ სიო ან გა რი შე ბის მარ თ ვა  უნ და გან ხორ ცი ელ დეს კერ ძო სა პენ სიო ფონ დე ბის  მეშ ვე-
ო ბით. ინ დი ვი დუ ა ლურ სა პენ სიო ან გა რიშ ზე შე ტა ნი ლი თან ხე ბი, ანუ  სა პენ სიო და ნაგ რო ვი, პი რე ბი სათ ვის 
უნ და გა მო იქ ვი თოს და სა ბეგ რი  შე მო სავ ლე ბი დან და  გა თა ვი სუფ ლ დეს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი სა გან;

•	 სპე ცი ა ლუ რი სა პენ სიო გა ნაკ ვე თი. აღ ნიშ ნუ ლი პენ სია უნ და და ე ნიშ ნოთ უნარ შეზღუ დულ  პი რებს და 
ვე ტე რა ნის სტა ტუ სის მქო ნე პი რებს. სა პენ სიო გა ნაკ ვე თის ოდე ნო ბა სა არ სე ბო მი ნი მუ ზე 30%-ით მე ტი 
უნ და იყოს. იმ უნარ შეზღუ დუ ლი პი რე ბი სათ ვის და ვე ტე რა ნის სტა ტუ სის მქო ნე პი რე ბი სათ ვის, რომ ლე-
ბიც ამავ დ რო უ ლად მარ ტო ხე ლა პი რე ბის სტა ტუსს ფლო ბენ და და მო უ კი დებ ლად გა და ად გი ლე ბის და 
სა კუ თა რი თა ვის მოვ ლის შე საძ ლებ ლო ბა არ გა აჩ ნი ათ,  სა პენ სიო გა ნაკ ვე თი  უნ და გა ორ მაგ დეს.

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის სფე რო ში „ახალი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის” პრი ო რი ტე ტე ბი ა:

•	 მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლიბ დეს სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის  სრუ ლი ად ახა ლი პრინ ცი პი, რომ ლის მთა ვა რი 
გან მ საზ რ ვ რე ლი იქ ნე ბა დახ მა რე ბის და ნიშ ვ ნის მო მენ ტის თ ვის ოჯა ხის შე მო სავ ლე ბის ოდე ნო ბა და  მი სი 
თა ნა ფარ დო ბა სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან, ნაც ვ ლად დღეს არ სე ბუ ლი მან კი ე რი პრინ ცი პი სა, რო დე საც სო ცი ა-
ლუ რი დახ მა რე ბის სა ა გენ ტოს  ეძ ლე ვა ოჯა ხის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბის სხვა-
დას ხაგ ვა რი ინ ტერ პ რე ტი რე ბის სა შუ ა ლე ბა;

•	 დამ ყარ დეს სრუ ლი წეს რი გი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბის  გა ცე მა ში;
•	 უნ და აღ მო იფხ ვ რას უთა ნაბ რო ბა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის თ ვის სა რე ი ტინ გო ქუ ლე ბის რა ო დე-

ნო ბა ში, რო დე საც ეს  ქუ ლა სხვა დას ხ ვაა თბი ლის ში, აჭა რა ში და  და ნარ ჩენ რე გი ო ნებ ში  და  დად გინ დეს 
დახ მა რე ბის  გა ცე მის თ ვის ერ თი ა ნი სა რე ი ტინ გო ქუ ლა ქვეყ ნის  მას შ ტა ბით, კერ ძოდ სო ცი ა ლუ რად და-
უც ვე ლი ოჯა ხის თ ვის დახ მა რე ბის და ნიშ ვ ნა  ხდე ბო დეს  100 000   ქუ ლა ზე; 

•	 შეს რულ დეს „ მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-17  მუხ ლი და 
ღია  და  სა ჯა რო გახ დეს ოჯა ხე ბი სათ ვის  მი ნი ჭე ბუ ლი სა რე ი ტინ გო ქუ ლე ბი. მო ქა ლა ქე ებს და ინ ტე რე-
სე ბის  შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დეთ გა ი გონ რა ქუ ლე ბით შე ფას და მა თი ქო ნე ბა;

•	 უმ წე ო თა დაზღ ვე ვას უნ და და ე მა ტოს მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა

იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვალ საზ რი სით პრი-
ო რი ტე ტე ბი ა:

•	 გა და ი ხე დოს იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა  მი მართ სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გია და  მა თი ჩა სახ ლე ბა 
ძი რი თა დად მოხ დეს სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რა ი ონ ში  სა გან გე ბოდ მათ თ ვის გა მოს ყი დულ ინ დი ვი-
დუ ა ლურ საცხოვ რე ბელ სახ ლებ ში, სა დაც მოწყო ბი ლია  ში ნა მე ურ ნე ო ბა და  შექ მ ნი ლია პი რო ბე ბი ეკო-
ნო მი კუ რი  საქ მი ა ნო ბის თ ვის;

•	 დევ ნილ თა იმ ჯგუ ფე ბის თ ვის, რომ ლებ საც არ გა აჩ ნი ათ თვით კ მა რო ბის მი საღ წე ვად სა ჭი რო რე სურ სე-
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ბი (შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი, მარ ტო ხე ლა და  უმ წეო მო ხუ ცე ბი, მარ ტო ხე ლა დე დე ბი 
და მა თი შვი ლე ბი, ობო ლი ბავ შ ვე ბი), გა ნი საზღ ვ როს სო ცი ა ლუ რი და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის სხვა-
დას ხ ვა ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა;

•	 მოხ დეს იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა ჩა სახ ლე ბე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ა, მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გან-
საზღ ვ რა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა დევ ნილ თა ნორ მა ლუ რი სა ყო ფაცხოვ-
რე ბო  პი რო ბე ბის შე საქ მ ნე ლად;

•	 დევ ნილ თა დაც ვა უკა ნო ნო გა მო სახ ლე ბე ბის გან;
•	 კონ ფ ლიქ ტურ ზო ნა ში სტი ქი უ რად დაბ რუ ნე ბულ დევ ნილ თა მხარ და ჭე რა, სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის კო-

ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბა, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას კონ ფ ლიქ ტის ზო ნებ ში სტი ქი უ რად დაბ რუ ნე-
ბულ დევ ნილ თა უსაფ რ თხო ე ბა;

სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბი სათ ვის ბრძო ლე ბის მო ნა წი ლე თა  და მა თი ოჯა ხე ბის სა მარ თებ რი ვი 
და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით პარ ტი ის პრი ო რი ტე ტე ბი ა:

•	 სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის თ ვის და უცხო ქვეყ ნის  ტე რი ტო რი ა ზე საბ რ ძო ლო ოპე რა-
ცი ებ ში მო ნა წი ლე თათ ვის უმაღ ლე სი და  პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იქ ნას სა ხელ მ წი ფოს ხარ ჯ ზე;

•	 თი თო ე უ ლი ვე ტე რა ნი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის პო ლი სით და  მე დი კა მენ ტე ბით სა-
ხელ მ წი ფოს ხარ ჯ ზე;

•	 ვე ტე რან თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მარ თ ლებ რი ვი ბა ზის შექ მ ნა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ყვე ლა ტი-
პის ვე ტე რან თა გა რან ტი რე ბულ სო ცი ა ლურ დაც ვას, აღ მოფხ ვ რის უთა ნაბ რო ბას მათ სხვა დას ხ ვა კა ტე-
გო რი ას შო რის არ სე ბულ დაც ვის სხვა დას ხ ვა დო ნეს შო რის;

•	 ვე ტე რან თათ ვის გა მო ყო ფი ლი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა უნ და ქმნი დეს  მა თი ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის გა-
რან ტი ას, ეს დახ მა რე ბა უნ და წარ მო ად გენ დეს არა მხო ლოდ სა არ სე ბო მი ნი მუმს, არა მედ, უნ და ქმნი დეს 
პი რო ბებს, მათ შეძ ლონ ადა მი ა ნის ძი რი თა დი სა ჭი რო ე ბე ბის – გა ნათ ლე ბის, კულ ტუ რუ ლი ცხოვ რე ბის 
მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა;

•	 შე ღა ვა თე ბი ტრან ს პორ ტის და  სხვა სა ხის მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში გავ რ ცელ დეს არა მხო-
ლოდ დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რებ ვე ტე რა ნებ ზე, არა მედ მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით:

•	 სა ხელ მ წი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ვე ტე რა ნე ბის ფსი ქო ლო გი უ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ა, რა თა მოხ დეს სა ზო-
გა დო ე ბა ში მა თი სრულ ყო ფი ლი ინ ტეგ რა ცია და ისი ნი გახ დ ნენ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სრულ ფა-
სო ვა ნი წევ რე ბი;

•	 ვე ტე რა ნე ბის სა მე დი ცი ნო, საპ რო ტე ზო -ორ თო პე დი უ ლი დახ მა რე ბა, სა ნი ტა რულ -სა კუ რორ ტო მკურ-
ნა ლო ბა, სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა, რე ა ბი ლი ტა ცი ა, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი უნ და იყოს 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბით;

•	 უნ და აღ მო იფხ ვ რას გან ს ხ ვა ვე ბა თბი ლის სა და სა ქარ თ ვე ლოს სხვა რე გი ო ნებ ში მცხოვ რებ ვე ტე რან-
თა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ფორ მებ სა და რა ო დე ნო ბა ში. რე გი ო ნებ ში მცხოვ რებ ვე ტე რა ნებ სა და მათ 
ოჯა ხებ ზე უნ და ვრცელ დე ბო დეს დახ მა რე ბის ყვე ლა ის ფორ მა და შე ღა ვა თი, რო მე ლიც ვრცელ დე ბა 
დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რებ ვე ტე რა ნებ სა და მათ ოჯა ხებ ზე;

ჯან დაც ვა

მო სახ ლე ო ბის ჯან დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით ძი რი თა დი აქ ცენ ტი აღე ბუ ლი უნ და იქ ნას მო სახ ლე ო ბის სა-
მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის არე ა ლის გა ფარ თო ე ბა ზე. ამ მიზ ნით:

•	 0-დან  16 წლამ დე ბავ შ ვე ბის და 65 წელს ზე ვით ასა კის ხან დაზ მულ თა სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს იგი ვე პრინ ცი პით, რო გორც ხორ ცი ელ დე ბა უმ წე ო თა დაზღ ვე ვა პლი უს ექი მის  მი ერ 
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და ნიშ ნუ ლი მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა;
•	 ყვე ლა და საქ მე ბულს კა ნო ნით უნ და მი ე ცეს  სა შუ ა ლე ბა მი სი და მი სი ოჯა ხის წევ რე ბის სა მე დი ცი ნო 

დაზღ ვე ვის ხარ ჯე ბი გა მოქ ვი თოს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი დან იმ სა ბა ზი სო მი ნი მა ლუ რი სა დაზღ ვე ვო 
პა კე ტის ღი რე ბუ ლე ბის ფარ გ ლებ ში, რომ ლი თაც დღეს ხორ ცი ელ დე ბა უმ წე ო თა სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა;

•	 დამ ქი რა ვებ ლის მი ერ თა ნამ შ რო მელ თა სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვი სათ ვის  გა ღე ბუ ლი თან ხა უნ და ჩა ით ვა-
ლოს ხარ ჯებ ში და გა თა ვი სუფ ლ დეს მო გე ბის გა და სა ხა დის გან;

•	 იმ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც მო ნა წი ლე ო ბენ სა ხელ მ წი ფო დაზღ ვე ვის პროგ რა მებ ში, უნ და 
და უ წეს დეთ ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ სა ხელ მ წი ფოს თან ყო ველ წ ლი უ რად გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
პი რო ბე ბით უზ რუნ ველ ყონ მი ნი მა ლუ რი სა ბა ზი სო სა დაზღ ვე ვო პა კე ტის შე ნარ ჩუ ნე ბა  კორ პო რა ტი უ ლი 
და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კლი ენ ტე ბი სათ ვის.

ექიმ თა და სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მიზ ნით:

•	 ყვე ლა სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ას უნ და და ე ვა ლოს ექი მის პრო ფე სი უ ლი პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბის დაზღ ვე ვა და  ამ მიზ ნით გა ღე ბუ ლი თან ხა უნ და ჩა ეთ ვა ლოს ხარ ჯებ ში;

•	 უნ და მო წეს რიგ დეს შრო მის კა ნონ მ დებ ლო ბა, რო მე ლიც და ი ცავს ექი მე ბი სა  და სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა-
ლის უფ ლე ბებს.

მე დი კა მენ ტებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და

•	 შე მუ შა ვე ბუ ლი უნ და იქ ნას აუცი ლე ბე ლი (ესენციური) მე დი კა მენ ტე ბის ნუს ხა და აღ ნიშ ნუ ლი მე დი კა მენ-
ტე ბის და ფი ნან სე ბა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მი ნი მა ლუ რი სა დაზღ ვე ვო სა ბა ზი სო პა კე ტის ფარ გ ლებ ში;

•	 უნ და ამოქ მედ დეს ან ტი მო ნო პო ლი უ რი მე ქა ნიზ მე ბი ფარ მა ცევ ტულ ბა ზარ ზე ფა სე ბის და რე გუ ლი რე ბის 
მიზ ნით;

•	 მო ძი ე ბუ ლი უნ და იქ ნას ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის  შე მო ტა ნის ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე ბი სა ერ თა შო-
რი სო ტენ დე რე ბით შეს ყიდ ვე ბის ხელ შეწყო ბის გზით. ფა სე ბის რე გუ ლი რე ბა უნ და მოხ დეს შე სა ბა მი სი 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფით.

პარ ტი ამ  ჯან დაც ვის სფე რო ში ერ თ -ერთ პრი ო რი ტე ტად გა მო აცხა და სო ცი ა ლუ რად სა ში ში ისე თი და ა ვა დე ბის 
პრე ვენ ცია და მკურ ნა ლო ბა, რო გო რი ცაა C ჰე პა ტი ტი. უმოკ ლეს ვა და ში  შე იქ მ ნას C ჰე პა ტი ტის სა ხელ მ წი ფო 
პროგ რა მა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც:

•	 სა ხელ მ წი ფომ სრუ ლად უნ და და ა ფი ნან სოს C ჰე პა ტი ტის დი აგ ნოს ტი კა;
•	 ბი უ ჯე ტი დან ყო ველ წ ლი უ რად უნ და და ფი ნან ს დეს C ჰე პა ტი ტით და ა ვა დე ბუ ლი მი ნი მუმ 2000 პა ცი ენ-

ტის მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯი (ავადმყოფთა შერ ჩე ვის კრი ტე რი უ მე ბი სპე ცი ა ლის ტებ მა უნ და და ად გი ნონ);
•	 უნ და და იწყოს ინ ტერ ფე რო ნის გე ნე რი კის წარ მო ე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ა ი ა ფებს C 

ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბას (დოჰა-ს 1 დეკ ლა რა ცი ის  სა ფუძ ველ ზე);
•	 ქვე ყა ნა ში და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და შე იქ მ ნას და  და ფი ნან ს დეს ღვიძ ლის  გა და ნერ გ ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ-

რა მა (საწყის ეტაპ ზე მოწ ვე უ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის ხარ ჯ ზე);
•	 უნ და და წეს დეს მკაც რი კონ ტ რო ლი სტე რი ლი ზა ცი ის წე სე ბის დაც ვის ხა რის ხ ზე კლი ნი კებ სა და ყვე ლა 

იმ და წე სე ბუ ლე ბა ში, სა დაც C ჰე პა ტი ტით და ინ ფი ცი რე ბის მა ღა ლი რის კია (სტომატოლოგიური კლი ნი-
კა, სი ლა მა ზის სა ლო ნი, და  სხვა).
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ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა

გა ნათ ლე ბა

2012-2016 სა მოქ მე დო გეგ მა

•	 სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი მას წავ ლებ ლის სა შუ ა ლო ხელ ფა სი იქ ნე ბა 600 ლა რი, ხო ლო სა უ კე თე სო 25%-ის 
ხელ ფა სი – 1000 ლა რი.

•	 აშენ დე ბა 150 ახა ლი სკო ლა.
•	 მოხ დე ბა ყვე ლა სა ჯა რო სკო ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ა.
•	 გა იხ ს ნე ბა 3 ახა ლი სა ხელ მ წი ფო პრო ფე სი უ ლი კო ლე ჯი.
•	 გაგ რ ძელ დე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა სტუ დენ ტე ბის სა ზაფხუ ლო და საქ მე ბის პროგ რა მა.
•	 გა იხ ს ნე ბა 300 მო მავ ლის კლა სი.
•	 ყვე ლა წარ ჩი ნე ბულ სტუ დენტს და ე ნიშ ნე ბა სტი პენ დი ა.
•	 გა ორ მაგ დე ბა უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში სა ხელ მ წი ფო გრან ტის მქო ნე სტუ დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა.
•	 ყვე ლა პირ ველ კ ლა სელ სა და ფრი ა დო სანს (საბაზო სა ფე ხუ რის წარ ჩი ნე ბუ ლი კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი) გა-

და ე ცე მა პერ სო ნა ლუ რი კომ პი უ ტე რი.

თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ყვე ლას თ ვის

ჩვე ნი ქვეყ ნის ნა თელ მო მა ვალს ეფექ ტუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო რე ფორ მა გა ნა პი რო ბებს. დღემ დე უმაღ ლეს სას-
წავ ლებ ლებ ში მე რი ტოკ რა ტი უ ლი და შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მი სა ღე ბი გა მოც დე ბის დამ კ-
ვიდ რე ბა მთავ რო ბის უდი დე სი მიღ წე ვა ა. დად გა კი დევ უფ რო მე ტი სი ახ ლის დრო. 2013 წლი დან სკო ლის და მამ თავ-
რე ბე ლი კლა სის მოს წავ ლე ებს აღარ მო უ წევთ ორი მსგავ სი სა გა მოც დო ეტა პის გა და ლახ ვა (სკოლის გა მოც დე ბი სა 
და ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის). სა ნაც ვ ლოდ ისი ნი უმაღ ლეს ში მხო ლოდ სკო ლის გა მოც დე ბის სა ფუძ ველ ზე 
ჩა ა ბა რე ბენ.

 

სტუ დენ ტუ რი ბა რა თი

სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის ინი ცი ა ტი ვით, 2012 წლი დან ყვე ლა ავ ტო რი ზე ბუ ლი უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლის 
სტუ დენტს შე საძ ლებ ლო ბა აქვს ისარ გებ ლოს სტუ დენ ტუ რი ბა რა თით.

ბა რა თის მეშ ვე ო ბით სტუ დენ ტებს შე უძ ლი ათ ისარ გებ ლონ სხვა დას ხ ვა სა ხის ფას დაკ ლე ბით რო გორც სა ხელ მ წი-
ფო სტრუქ ტუ რებ ში, ისე კერ ძო კომ პა ნი ებ ში. სტუ დენ ტუ რი ბა რა თე ბის აღე ბა სტუ დენ ტებს სა მო ქა ლა ქო რე ეს ტ რის 
ნე ბის მი ერ ტე რი ტო რი ულ სამ სა ხურ ში შე უძ ლი ათ. პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბა უფა სოა ყვე ლა ავ ტო რი ზე ბუ ლი სას წავ-
ლებ ლის სტუ დენ ტი სათ ვის. ბა რა თე ბით სარ გებ ლო ბა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 2012 წლის 1 ივ ლი სი დან.

პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა აყა ლი ბებს პრო ფე სი ო ნა ლებს

მთავ რო ბამ შექ მ ნა ხელ საყ რე ლი გა რე მო, რა მაც პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მოს წავ ლე ე ბის 
რა ო დე ნო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ზარ და. სა გან მა ნათ ლებ ლო კო ლე ჯე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა რე გი ონ შია გავ რ-
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ცე ლე ბუ ლი. მსგავ სი ტი პის გა ნათ ლე ბის მი მართ ინ ტე რესს და საქ მე ბის რე ა ლუ რი პერ ს პექ ტი ვა იწ ვევს. ამ ჟა მად 
პრო ფე სი უ ლი კო ლე ჯე ბის კურ ს დამ თავ რე ბულ თა 60% და საქ მე ბუ ლი ა. 2012 წელს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბით 
და ინ ტე რე სე ბულ ყვე ლა მოს წავ ლეს მთავ რო ბის მი ერ 1000-ლა რი ა ნი ვა უ ჩე რი გა და ე ცე მა. ამ პროგ რა მის სა ერ-
თო ბი უ ჯე ტი 7,000,000 ლარს შე ად გენს.

პრო ფე სი უ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა და და მა ტე ბი თი გა ნათ ლე ბა მას წავ ლებ ლე ბი სათ ვის

მას წავ ლებ ლებს სა ქარ თ ვე ლო ში შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ, გა ნი ვი თა რონ პრო ფე სი უ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბი და და მა ტე ბი თი გა ნათ-
ლე ბა სხვა დას ხ ვა პროგ რა მე ბის სა შუ ა ლე ბით შე ი ძი ნონ. პროგ რა მე ბი მო ი ცავს ტრე ნინ გებს, სე მი ნა რებს, კონ ფე რენ ცი ებ-
სა და სხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბებს. ახ ლა ხან აშენ და მას წავ ლებ ლის სახ ლი, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე ტექ ნი კით 
აღი ჭურ ვა. სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი მას წავ ლე ბე ლის ყო ველ თ ვი ურ ხელ ფასს 75 ლა რი ემა ტე ბა. თუ მას ჩა ბა რე ბუ ლი აქვს 
ინ გ ლი სუ რი სა და კომ პი უ ტე რის გა მოც და, და ნა მა ტი 200 ლარს აღ წევს. სერ ტი ფი კა ტის მქო ნე მას წავ ლებ ლე ბის სა უ კე-
თე სო 25%-ის ხელ ფა სი 1000 ლარს უტოლ დე ბა. მას და მა ტე ბით მენ ტო რად მუ შა ო ბი სა და თვე ში და ნა მა ტის სა ხით 180

 

ქარ თუ ლი ენა მო მა ვა ლი წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად

პრე ზი დენ ტის ინი ცი ა ტი ვით, ამოქ მედ და პროგ რა მა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი სათ-
ვის ქარ თუ ლი ენის სწავ ლე ბას. პროგ რა მა ში რამ დე ნი მე ასე უ ლი მო ხა ლი სე მას წავ ლე ბე ლია ჩარ თუ ლი, რო მელ-
თა გა დამ ზა დე ბა სპე ცი ა ლუ რად პროგ რა მის სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე მოხ და. ამ ეტაპ ზე, პროგ რა მა მხო-
ლოდ სამ რე გი ონ ში ამოქ მედ და: სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში, ქვე მო ქარ თ ლ სა და კა ხეთ ში, თუმ ცა 2012-13 წლებ ში იგი 
სა ქარ თ ვე ლოს სხვა რე გი ო ნებ საც მო ი ცავს.

ას წავ ლე და ის წავ ლე სა ქარ თ ვე ლოს თან ერ თად

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ ახა ლი პრო ექ ტი – „ასწავლე და ის წავ ლე სა ქარ თ ვე ლოს თან ერ თად” (”Teach and 
Learn with Georgia”) ხორ ცი ელ დე ბა. ის სა ქარ თ ვე ლოს სა ჯა რო სკო ლებ ში 3000-მდე ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი მას წავ-
ლებ ლე ბის ჩა მოყ ვა ნას ით ვა ლის წი ნებს. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, ინ გ ლი სუ რი ენის სწავ ლე ბის გან ვი თა რე ბა და 
ხელ შეწყო ბა იგეგ მე ბა. მი სი წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
რად გან ინ გ ლი სუ რი ენის უკეთ და უფ ლე ბის კვალ დაკ ვალ, ისი ნი აქ ტი უ რად გა ეც ნო ბი ან და ეზი ა რე ბი ან და სავ-
ლურ ღი რე ბუ ლე ბებ სა და კულ ტუ რას.

სა მა გის ტ რო გა ნათ ლე ბა უცხო ეთ ში

2012-13 წლებ ში, ნე ბის მი ერ ორ მოც წლამ დე ასა კის სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქეს, რომ ლე საც უკ ვე მი ღე ბუ ლი აქვს ბა-
კა ლავ რის ხა რის ხი ად გი ლობ რივ უნი ვერ სი ტეტ ში, შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა, მო ი პო ვოს და ფი ნან სე ბა და გა ნაგ რ ძოს 
სა მა გის ტ რო სწავ ლე ბის კურ სი უცხო ე თის უნი ვერ სი ტეტ ში სა ინ ჟინ რო, ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის, ზუსტ 
მეც ნი ე რე ბა თა და არ ქი ტექ ტუ რის ფა კულ ტე ტებ ზე. სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის ინი ცი ა ტი ვით, სა მა გის ტ რო და-
ფი ნან სე ბის პროგ რა მა ამოქ მედ და 2005 წელს. პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, უკ ვე 400-მა ქარ თ ველ მა სტუ დენ ტ მა მი ი ღო 
შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა და გა ნაგ რ ძო სწავ ლე ბა უცხო ე თის სა უ კე თე სო უნი ვერ სი ტე ტებ ში.
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და საქ მე ბა

ბო ლო წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა. აღ ნიშ ნუ-
ლი რე ფორ მე ბი ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის, ეკო ნო მი კის ყვე ლა დარ გ ში სა მე წარ მეო აქ ტი ვო ბის ზრდი-
სა და ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბი სა კენ იყო მი მარ თუ ლი. ქვე ყა ნა ში უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე-
ნე ბე ლი კვლავ მა ღა ლია და მთავ რო ბა ამ პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად აქ ტი ურ მუ შა ო ბას აგ რ ძე ლებს.

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბი

ბო ლო წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა. აღ ნიშ ნუ-
ლი რე ფორ მე ბი ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის, ეკო ნო მი კის ყვე ლა დარ გ ში სა მე წარ მეო აქ ტი ვო ბის ზრდი-
სა და ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბი სა კენ იყო მი მარ თუ ლი. ქვე ყა ნა ში უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე-
ნე ბე ლი კვლავ მა ღა ლია და მთავ რო ბა ამ პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად აქ ტი ურ მუ შა ო ბას აგ რ ძე ლებს.
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ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბი

სა ბა ჟო რე ფორ მა – გა მარ ტივ და და შემ ცირ და სა გა რეო ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი. სა იმ პორ ტო 
ტა რი ფე ბის რა ო დე ნო ბა პრო დუქ ცი ის, და ახ ლო ე ბით 90 %-ზე გა უქ მ და.

ბიზ ნე სის ლი ცენ ზი რე ბის / ნე ბარ თ ვე ბის მო დერ ნი ზე ბუ ლი სის ტე მა – მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა მარ ტივ და ლი ცენ ზი რე ბი სა და 
ნე ბარ თ ვე ბის გა ცე მის პრო ცე დუ რე ბი, დამ კ ვიდ რ და „ერთი სარ კ მ ლი სა” და „დუმილი თან ხ მო ბის ნი შა ნი ას” პრინ ცი პი.

თა ვი სუ ფა ლი ინ დუს ტ რი უ ლი ზო ნა – სა ხელ მ წი ფომ მი ი ღო კა ნო ნი „თავისუფალი ინ დუს ტ რი უ ლი ზო ნე ბის შე სა-
ხებ”, რომ ლის თა ნახ მა დაც, ასე თი ზო ნა, შე საძ ლო ა, 10 ჰექ ტარ სა და მეტ ტე რი ტო რი ა ზე შე იქ მ ნას, სა ქარ თ ვე-
ლოს მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით – ინ ვეს ტო რის ან მი სი ვე ინი ცი ა ტი ვის სა ფუძ ველ ზე. ზო ნა ში გან ს ხ ვა ვე ბუ-
ლი სა გა და სა ხა დო რე ჟი მი მოქ მე დებს.

სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზა ცია  – სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
მო ზიდ ვი სათ ვის 2004 წელს პრი ვა ტი ზე ბის პრო ცე სი და იწყო. ამ პრო ცე სის უმ თავ რე სი მი ზა ნი სა ხელ მ წი ფო 
სა კუთ რე ბა ში დარ ჩე ნი ლი ობი ექ ტე ბის გან სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბაა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სტი მუ-
ლი რე ბის თ ვის, კერ ძო სექ ტო რის ზრდი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის, ად გი ლობ რი ვი და უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
მო ზიდ ვი სა და ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბის თ ვის.

სა მოქ მე დო გეგ მა 2012-2016

მომ დევ ნო 4 წლის მან ძილ ზე დას რულ დე ბა წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია ყვე ლა დიდ ქა ლაქ სა და 
რა ი ო ნულ ცენ ტ რ ში. ყვე ლა და სახ ლე ბულ პუნ ქ ტ ში იქ ნე ბა ინ ტერ ნე ტი.

გაგ რ ძელ დე ბა ქა ლა ქე ბი სა და სოფ ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ექ ტე ბი, რაც ქმნის ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს და-
საქ მე ბი სათ ვის და კი დევ უფ რო მიმ ზიდ ველს ხდის ჩვენს ქვე ყა ნას, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი სა და ინ ვეს ტი ცი-
ე ბის მო ზიდ ვის თვალ საზ რი სით.

პარ ლა მენ ტი

ჩვენ გვჯე რა, რომ თი თო ე ულ რე გი ონ სა და ქა ლაქს შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბი-
სათ ვის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი უნ და ჰქონ დეს. სწო რედ ამი ტომ, 2012 წლის ოქ ტომ ბ რი დან ახა ლი პარ ლა-
მენ ტი სა ქარ თ ვე ლოს ერთ-ერთ უდი დეს და უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ქა ლაქ ში, ქუ თა ის ში გან თავ ს დე ბა. პარ ლა მენ ტი-
სათ ვის ად გილ მ დე ბა რე ო ბის შეც ვ ლა რი გი ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი მი ზე ზე ბით იყო გა ნა პი რო ბე ბუ ლი, 
კერ ძოდ კი: რე ა ბი ლი ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ქა ლა ქის მთე ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, გზე ბი და აერო პორ ტი; ქუ თა ისს 
ბევ რად მე ტი ტუ რის ტი ეწ ვე ვა. ქა ლაქ მა პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს ტო რი არ სე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მო თი უნ და 
და ა ინ ტე რე სოს. მე ტი ინ ვეს ტი ცია უზ რუნ ველ ყოფს მე ტი სა მუ შაო ად გი ლის შექ მ ნას, რაც გა ნა პი რო ბებს რე გი-
ონ ში არ სე ბუ ლი უმუ შევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბას. „ჩვენ უნ და და ვიბ რუ ნოთ აფხა ზე თი ქუ თა ი სი დან, სწო რედ 
ისე, რო გორც წლე ბის წინ და ვიბ რუ ნეთ ბა თუ მი!” – გა ნაცხა და მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ მა.

ახა ლი პარ ლა მენ ტის შე ნო ბა წარ მო ად გენს თა ნა მედ რო ვე არ ქი ტექ ტუ რის ერთ-ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს და შთამ-
ბეჭ დავ ნი მუშს მთელ სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო პა ში. შე ნო ბა მთლი ა ნად და ფა რუ ლია 40-მეტ რი ა ნი შუ შის გუმ ბა-
თით, რო მე ლიც მზის სხი ვებს ატა რებს და უზ რუნ ველ ყოფს შე ნო ბის ბუ ნებ რივ გა ნა თე ბას.
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შუ შის გუმ ბა თი გამ ჭ ვირ ვა ლე ო ბის პრინ ცი პე ბი სა და იმ დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბის გა მო ხა ტუ ლე ბა ა, რო-
მე ლიც, დღეს დღე ი სო ბით, სა ქარ თ ვე ლო შია დამ ყა რე ბუ ლი.

ლა ზი კა

სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის გან ცხა დე ბით, ანაკ ლი ა სა და ყუ ლევს შო რის ახა ლი ქა ლა ქი, ლა ზი კა და ფუძ ნ დე ბა. 
გეგ მის თა ნახ მად, ლა ზი კა და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს მთა ვა რი სა ვაჭ რო, ეკო ნო მი კუ რი და ბიზ ნეს ცენ ტ რი გახ-
დე ბა. 10 წე ლი წად ში ის თბი ლი სის შემ დეგ, სი დი დით მე ო რე ქა ლა ქი იქ ნე ბა, მი ნი მუმ ნა ხე ვარ მი ლი ო ნი ა ნი მო სახ-
ლე ო ბით. ქა ლა ქის ცენ ტ რა ლუ რი ნა წი ლი 1300 ჰექ ტარ ზე გან თავ ს დე ბა. ლა ზი კას ფარ თო ბი კი, 3000 ჰექ ტარს 
მი აღ წევს. ლა ზი კა ში აერო პორ ტი, რკი ნიგ ზის სად გუ რი, პორ ტი და ბიზ ნეს ცენ ტ რი აშენ დე ბა. ძი რი თა დი სა მუ შა-
ო ე ბი კო მუ ნი კა ცი ე ბის, წყალ მო მა რა გე ბი სა და სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის მშე ნებ ლო ბის თ ვის უკ ვე დაწყე ბუ ლი ა. 
„ეს ქა ლა ქი, სავ სე ბით რე ა ლუ რი ა. იმ ვი თა რე ბა ში, სა დაც ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 45% ცხოვ რობს სოფ ლად, ჩვენ 
უნ და ავა შე ნოთ ახა ლი ურ ბა ნუ ლი ცენ ტ რე ბი, რა თა და ვა სახ ლოთ ეს ხალ ხი და შე ვუქ მ ნათ მათ ახა ლი სა მუ შაო 
ად გი ლე ბი” , – გა ნაცხა და მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ მა.

მთავ რო ბის ინი ცი ა ტი ვით, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს გან სა ხილ ვევ ლად წა რედ გი ნე ბა სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი-
ლე ბე ბის პრო ექ ტი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, ქა ლაქ ლა ზი კას გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სი მი ე ნი ჭე ბა. „ჩვენთვის ეს 
არის სტრა ტე გი უ ლი სა კითხი, რომ სპე ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი მი ვა ნი ჭოთ ქა ლაქს გან ვი თა რე ბის თ ვის, რო მელ საც 
გა აჩ ნია ძა ლი ან კარ გი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი, ასე ახ ლოს მდე ბა რე ობს რკი ნიგ ზას თან და ოკუ პი რე ბულ აფხა-
ზეთ თან”, – თქვა პრე ზი დენ ტ მა.

ლა ზი კა ში და ბა ლი სა გა და სა ხა დო რე ჟი მი და მა ღა ლი დო ნის თვით მ მარ თ ვე ლო ბა იარ სე ბებს.

გზე ბი, გვი რა ბე ბი, ეს ტა კა დე ბი

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი პრი ო რი ტე ტია ქვეყ ნის მას შ ტა ბით გზე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა. მთავ რო ბამ უკ ვე და იწყო „მეორეხარისხოვანი და ად გი ლობ რი ვი გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ექ ტი”. პრო-
ექ ტის მი ზა ნია არ სე ბუ ლი გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია და შე ნახ ვა-შე კე თე ბის ხარ ჯე ბის ეფექ ტუ რი გა ნა წი ლე ბა. პრო ექ ტის 
ფარ გ ლებ ში რე ა ბი ლი ტი რე ბუ ლი და გა ნახ ლე ბუ ლია 350 კმ-მდე სიგ რ ძის მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი გზე ბი. ამ ჟა მად მიმ დი-
ნა რე ობს და მა ტე ბით 400 კმ სიგ რ ძის მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი გზე ბის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი. 2006 წელს და იწყო 
ახა ლი ეს ტა კა დის მშე ნებ ლო ბა, რო მე ლიც მო ი ცავს მთელ სა ქარ თ ვე ლოს. აღ მო სავ ლეთ და და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს 
და მა კავ ში რე ბელ გზებ ზე შე ფერ ხე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით, მშე ნებ ლო ბის პრო ცე სი მიმ დი ნა რე ობს, პა რა ლე-
ლუ რად, რამ დე ნი მე სეგ მენ ტ ზე. ძი რი თა დი ეს ტა კა დის გარ და, იგეგ მე ბა ქო ბუ ლე თი-ბა თუ მი სა და ქუ თა ი სი-სამ ტ რე-
დი ის შე მოვ ლი თი გზე ბის მშე ნებ ლო ბა, რო მე ლიც და უ კავ შირ დე ბა ძი რი თად ეს ტა კა დას. დას რულ და სვა ნე თი-რუ ი სის 
ეს ტა კა დის მშე ნებ ლო ბა, რო მე ლიც მო ი ცავს ორ 800-მეტ რი ან გვი რაბს, ხი დებ სა და პა ტა რა ქა ლა ქებს, სა დაც მოწყო-
ბი ლია მო სას ვე ნე ბე ლი გა ჩე რე ბე ბი. ამას გარ და, სრუ ლად გა ნახ ლ და ვა ზი ა ნი-გომ ბო რი-თე ლა ვის გზა.

გარ და გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ახორ ცი ე ლებს გვი რა ბე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ას, მთე ლი ქვეყ-
ნის მას შ ტა ბით. გვი რა ბე ბის მშე ნებ ლო ბა მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მთი ა ნი რე გი ო ნე ბი სათ ვის. დას რუ ლე ბუ ლია რი კო-
თის გვი რა ბის რე ა ბი ლი ტა ცია სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე საბ მი სად. ასე ვე დას რუ ლე ბუ ლია 2 გვი რა ბის მშე ნებ-
ლო ბა რუ ის ში და იგეგ მე ბა ახა ლი გვი რა ბის მშე ნებ ლო ბა მლე თა-სტე ფან წ მინ დის მო ნაკ ვეთ ზე, რო მე ლიც შე ამ ცი რებს 
თბი ლი სი-ლარ სის მან ძილს. ასე ვე მთავ რო ბა მუ შა ობს გვი რაბ ზე, რო მე ლიც და ა კავ ში რებს ლენ ტე ხი სა და სვა ნე თის 
რე გი ო ნებს. „ჩვენ ვა შე ნებთ გვი რა ბებს და ამით ვა ერ თი ა ნებთ სა ქარ თ ვე ლოს”, – გა ნახ ცა და მი ხელ სა ა კაშ ვილ მა.
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ელექ ტ რო ე ნერ გი ა, წყა ლი და ბუ ნებ რი ვი აირი

მთავ რო ბის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზა ნი ა, მო სახ ლე ო ბა 24 სა ა თი დღე ში და 7 დღე კვი რა ში – წყლით, გა ზი თა 
და ელექ ტ რო ე ნერ გი ით იყოს უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ ევ რო პულ სა ინ ვეს ტი ციო ბან კ თან 
ერ თად წყლის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია და იწყო. პრო ცესს კო ორ დი ნა ცი ას რე გი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბი სა და 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სა მი ნის ტ რო უწევს. პირ ველ ეტაპ ზე 17 ქა ლაქ სა და სო ფელ ში წყლის მი წო დე ბის სის ტე მა 
მთლი ა ნად შე იც ვ ლე ბა. ჯამ ში 5 000 ადა მი ა ნი და საქ მ დე ბა, – უმ რავ ლე სად ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი დან.

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 63 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ყო ველ დღი უ რი წყალ მო მა რა გე ბა ექ ნე ბა. წყლის მილ სა დე ნე ბი მთლი ა ნად 
გა ნახ ლ დე ბა, ხო ლო უკ ვე არ სე ბუ ლი წყლის რე ზერ ვუ ა რე ბი და წყლის მომ წო დე ბე ლი სად გუ რე ბი რე ა ბი ლი ტირ დე ბა. 
ჯა მუ რი პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბა 40 მი ლი ონ ლარს შე ად გენს. 2008 წელს პრე ზი დენ ტის სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მით, 
პრო ექ ტი „ბუნებრივი აირი ყვე ლას თ ვის” იქ ნა ინი ცი რე ბუ ლი. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ახა ლი გაზ მი წო დე ბის მილ სა დე-
ნე ბი დამ ზად და, ისე ვე რო გორც არ სე ბუ ლი მილ სა დე ნე ბი რე ა ბი ლი ტირ და. პრო ექ ტის დას რუ ლე ბი სას მო სახ ლე ო ბის 
70% -ს უწყ ვე ტი გაზ მო მა რა გე ბა ექ ნე ბა. მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით მოხ და ელექ ტ რო სის ტე მის მა სობ რი ვი და ფარ ვა. 
ამ პრო ექ ტის მი ზა ნი ა: ახა ლი მრიცხ ვე ლე ბის და მონ ტა ჟე ბა, ამორ ტი ზი რე ბუ ლი კა ბე ლე ბის გა მოც ვ ლა და ახა ლი და ფა-
რუ ლი კა ბე ლე ბის და მონ ტა ჟე ბა და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გარ დამ ქ ნე ლის გა უმ ჯე ბე სე ბა მთელ სის ტე მა ში.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მო დერ ნი ზა ცი ის აქ ტი უ რი პრო ცე სი და იწყო, რომ ლის ფარ გ-
ლებ შიც და გეგ მი ლი ა: ექ ს პორ ტის ზრდა, წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბა, ახა ლი ქარ ხ ნე ბი სა თუ სა წარ მო ე ბის მშე ნებ-
ლო ბა. ამას მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა უნ და მოჰ ყ ვეს.

სოფ ლის გან ვი თა რე ბი სა და მხარ და ჭე რის მიზ ნით, მომ დევ ნო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში და ი ხარ ჯე ბა 4 მი ლი არ დი ლა რი.

ყვე ლა სო ფელს ექ ნე ბა წყალ მო მა რა გე ბა, ყვე ლა სო ფელ ში დას რულ დე ბა გა ზი ფი კა ცი ის პროგ რა მა, გა კეთ დე ბა 
ყვე ლა სოფ ლამ დე მი სას ვ ლე ლი გზა. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის და მა ტე ბით შე ძე ნი ლი იქ ნე ბა 
2000 ტრაქ ტო რი, კომ ბა ი ნი, აგ რე გა ტი.

შე იქ მ ნე ბა 500-ზე მე ტი ახა ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა წარ მო, გან ხორ ცი ელ დე ბა და მა ტე ბით 90 000 ჰექ ტა რის 
ირი გა ცი ა, გა კეთ დე ბა დრე ნა ჟის სის ტე მა 35 000 ჰექ ტარ ზე.

ყვე ლა ამ ნა ბი ჯის შე დე გი იქ ნე ბა – ქარ თუ ლი სა სოფ ლო პრო დუქ ცი ის გა ორ მა გე ბა, რაც გა აძ ლი ე რებს ქარ თულ 
სო ფელს, გა აძ ლი ე რებს ქარ თულ ეკო ნო მი კას და გა აძ ლი ე რებს ქარ თულ სა ხელ მ წი ფოს.

სა მა ცივ რე მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მხარ და ჭე რის სამ თავ რო ბო პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, ქვეყ ნის მას შ ტა ბით, ეწყო ბა ახა ლი 
სა მა ცივ რე კომ პ ლექ სე ბი, მათ შო რის, ახ ლა ხან ავ ჭა ლა ში გა იხ ს ნა ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის შემ ნახ ვე ლი მა ცი-
ვა რი. ავ ჭა ლის შემ ნახ ვე ლი მა ცივ რის ტე ვა დო ბა 8 000 ტო ნა ა. აქ, დღე ის მდგო მა რე ო ბით, 50 ად გი ლობ რი ვია 
და საქ მე ბუ ლი, თუმ ცა სრუ ლად დატ ვირ თ ვის შემ თხ ვე ვა ში, კი დევ 150 ადა მი ა ნის და საქ მე ბა იგეგ მე ბა. ბო ლო 
რამ დე ნი მე თვის გან მავ ლო ბა ში, მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, უკ ვე ავ ჭა ლის მა ცივ რის მსგავ სი, 40 000 
ტო ნა ტე ვა დო ბის მა ცივ რე ბი გა იხ ს ნა. სა მა ცივ რე მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა, თა ვის მხრივ, ხელს შე უწყობს ქარ-
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თუ ლი პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის დო ნის ამაღ ლე ბა სა და და ა საქ მებს კი დევ უფ რო მეტ ჩვენს თა ნა-
მო ქა ლა ქეს.

ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რი

სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, 12 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რე ბი გა იხ ს ნა. ახ ლად გახ ს-
ნი ლი ცენ ტ რე ბის სა შუ ა ლე ბით ფერ მერს შე უძ ლია 42 აგ რო ტექ ნი კუ რი ღო ნის ძი ე ბა შე ას რუ ლოს, შე ღა ვა თი ან 
ფა სად შე ი ძი ნოს მცე ნა რე თა დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბი, სა სუ ქი და მე ქა ნი ზა ცი ის მა რაგ ნა წი ლე ბი. ფერ მე რებს ასე ვე 
აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, მი ი ღონ კონ სულ ტა ცია სხვა დას ხ ვა ტი პის აგ რო ტექ ნი კუ რი ღო ნის ძი ე ბის შე სა ხებ.

ახა ლი ტრაქ ტო რე ბი რე გი ო ნებ ში

სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, 126 ახა ლი ტრაქ ტო რი გა და ნა წილ და ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე ბის 12 ცენ ტ რ ში. 2012 წლის 
გან მავ ლო ბა ში ასო ბით ტრაქ ტო რი სა და სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის შე მოყ ვა ნა იგეგ მე ბა. სპე ცი ა ლუ რი, სამ თ-
ვი ა ნი პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, 300 ტექ ნი კოსს ტრე ნინ გი ჩა უ ტარ და. მათ ახა ლი ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბა შე ას წავ ლეს.

30 ლა რი ა ნი ვა უ ჩე რე ბი ფერ მე რებს

800 000 ფერ მე რი მი ი ღებს 30-ლა რი ან ვა უ ჩერს სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის სა მუ შა ო ე ბის შე სას რუ-
ლებ ლად. ვა უ ჩე რი შე საძ ლე ბე ლი ა, გა და იც ვა ლოს 35 კგ სა სუქ ში, რომ ლის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბაც 70 ლარს 
შე ად გენს და საკ მა რი სია 1000 მ² მი წის და სა მუ შა ვებ ლად. ვა უ ჩე რე ბის გა ნაღ დე ბა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 2012 
წლის ივ ნი სი დან და გაგ რ ძელ დე ბა 2012 წლის დე კემ ბ რის ჩათ ვ ლით.

ქარ თუ ლი ღვი ნო

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას და გეგ მი ლი აქვს ქარ თუ ლი ღვი ნის ექ ს პორ ტის გაზ რ და, მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. 
2012 წელს გა მო ი ცე მა ყო ველ თ ვი უ რი, ე.წ. „ნიუსლეთერები”, რომ ლე ბიც გავ რ ცელ დე ბა სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა-
ში და უზ რუნ ველ ყოფს ქარ თუ ლი ღვი ნის პო პუ ლა რი ზა ცი ას მსოფ ლიო ბა ზარ ზე. 2011 წელს სა ქარ თ ვე ლო დან 
ექ ს პორ ტი რე ბულ მა ღვი ნის რა ო დე ნო ბამ შე ად გი ნა 14,850,000 ბოთ ლი. მიმ დი ნა რე წელს ექ ს პორ ტი მკვეთ რად 
გა ი ზარ და და 15,000,000 ბოთლს გა და ა ჭარ ბა. 2010 წელს ქარ თუ ლი ღვი ნო ექ ს პორ ტ ზე გა დი ო და 42 ქვე ყა ნა ში, 
ხო ლო შემ დეგ წელს მო ცე მუ ლი ქვეყ ნე ბის რა ო დე ნო ბა 52-ს გა უ ტოლ და. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის გან ცხა დე-
ბით, 2012 წელს ღვი ნის ექ ს პორ ტით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი 60,000,000 აშშ დო ლარს მი აღ წევს, ხო ლო მომ დევ-
ნო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში მო ცე მუ ლი რიცხ ვი გა იზ რ დე ბა და l00,000,000 აშშ დო ლარს შე ად გენს.
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სა ი რი გა ციო სის ტე მა

სარ წყა ვი სის ტე მე ბის სა თა ვე ნა გე ბო ბე ბის მშე ნებ ლო ბა – ქვეყ ნის მას შ ტა ბით, მთლი ა ნად გა რე მონ ტ და და რე ა-
ბი ლი ტირ და მოძ ვე ლე ბუ ლი, მწყობ რი დან გა მო სუ ლი სარ წყა ვი სის ტე მის სა თა ვე ნა გე ბო ბე ბი.

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სო ფელ ნი ქოზ თან, მდ. დიდ ლი ახ ვ ზე აშენ და ტი რი ფო ნი-სალ თ ვი სის სარ წყა ვი სის-
ტე მის სა თა ვე ნა გე ბო ბა.

სი ო ნის არხს ჩა უ ტარ და რე კონ ს ტ რუქ ცი ა.

სო ცი ა ლუ რი უზუნ ველ ყო ფა

სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით  მომ დევ ნო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში და ი ხარ ჯე ბა 6 მი ლი არ დი ლა რი, 
რაც ნიშ ნავს, იმას, რომ 2013 წლი დან სა პენ სიო პა კე ტი 100 დო ლა რის ექ ვი ვა ლენ ტი გახ დე ბა და გა და ა ჭარ²
ბებს სა არ სე ბო მი ნი მუმს. რაც მთა ვა რი ა, ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვა იქ ნე ბა სა პენ სიო პა კე ტის გა ნუ ყო ფე ლი 
ნა წი ლი და არც ერთ პენ სი ო ნერს არ ექ ნე ბა ში ში, მი ა კითხოს ექიმს, ჩა ი ტა როს გა მოკ ვ ლე ვე ბი, ისარ გებ ლოს სა²
მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბით. სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი გა აგ რ ძე ლე ბენ მათ თ ვის დღეს უკ ვე მოქ მე დი ჯან მ რ თე²
ლო ბის დაზღ ვე ვით სარ გებ ლო ბას, ყვე ლა ბავშვს და ბა დე ბი დან 5 წლის ჩათ ვ ლით ექ ნე ბა სა ბავ შ ვო დაზღ ვე ვა 
ისე ვე, რო გორც ყვე ლა მას წავ ლე ბელს, ყვე ლა დევ ნი ლის, ყვე ლა ჯა რის კაც სა და პო ლი ცი ელს, მათ სა ჭი რო ე ბებ²
ზე მორ გე ბუ ლი  ჯან მ რ თე ლო ბის  დაზღ ვე ვა. ყვე ლა სხვა კა ტე გო რი ის მო ქა ლა ქეს, რო მე ლიც ზე მო ჩა მოთ ვ ლილ 
არც ერთ ჯგუფს არ მი ე კუთ ვ ნე ბა, ექ ნე ბა ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის სა ბა ზი სო პა კე ტი. ეს პა კე ტი გათ ვ ლი ლი 
იქ ნე ბა იმა ზე, რომ უბე დურ მა შემ თხ ვე ვამ ან და მო უ ლოდ ნელ მა მძი მე ავად მ ყო ფო ბამ ოჯა ხის გა ღა ტა კე ბა არ 
გა მო იწ ვი ოს.

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიზ ნით,  მომ დევ ნო  ოთხი  წლის  გან მავ ლო ბა ში და ი ხარ ჯე ბა 3 მი ლი არ დი ლა რი. 
ჩვე ნი ამო ცა ნა ა, შევ ქ მ ნათ სა მუ შაო ად გი ლე ბი და ისი ნი, ვინც უმუ შევ რო ბის გა მო უსახ ს რო დაა დარ ჩე ნი ლი 
და ყო ველ თ ვი ურ სა ხელ მ წი ფო შემ წე ო ბას ელის, და საქ მ დ ნენ და ყო ველ თ ვი უ რად სა კუ თა რი შრო მის სა ფა სურ 
ხელ ფასს და ე ლო დონ. მაგ რამ ვიდ რე ყო ველ ოჯახს სა კუ თა რი შე მო სა ვა ლი გა უჩ ნ დე ბა, სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ²
რი დახ მა რე ბა გა რან ტი რე ბუ ლად მი ე ცე მა მათ, ვი საც ეს სჭირ დე ბა. დღეს სა ხელ მ წი ფო ნა ხე ვარ მი ლი ო ნამ დე 
ადა მი ანს აძ ლევს სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბას. 2013 წლი დან მომ დევ ნო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში ეს დახ მა რე ბა 
კი დევ უფ რო მას შ ტა ბუ რი გახ დე ბა და მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა ყო ვე ლი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ადა მი ა ნის სა ჭი რო²
ე ბა ზე.

ჯან დაც ვა

ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის მიზ ნით, მომ დევ ნო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში და ი ხარ ჯე ბა 3 მი ლი არ დი ლა რი, 
რაც ნიშ ნავს იმას, რომ ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვა ექ ნე ბა ყვე ლას!

2006 წელს ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის პო ლი სი ჰქონ და სა ქარ თ ვე ლოს მხო ლოდ  40,000 მო ქა ლა ქეს. წელს 
1 სექ ტემ ბ რი დან კი უკ ვე 1,9 მლნ ადა მი ა ნი იქ ნე ბა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ დაზღ ვე უ ლი. ნა ხე ვარ  მი ლი ო ნამ დე 
ადა მიანს აქვს კერ ძო დაზღ ვე ვის პო ლი სი. სულ ამ ჟა მად, 2,4 მლნ მო ქა ლა ქეს აქვს ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის 
პო ლი სი, მაგ რამ ჩვე ნი მი ზა ნი ა, რომ ამის შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დეს ყო ველ ოჯახს.



56

კო ა ლი ცია „ქართული ოც ნე ბა”

გა ნათ ლე ბა

ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მა მა თი ვე გან ცხა დე ბით მიზ ნად ისა-
ხავ და თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი სის ტე მის შექ მ ნას, მაგ რამ არაპ რო ფე სი ო ნა ლუ რი, ნაჩ ქა რე ვი, 
უპა სუ ხის მ გებ ლო, ფა სა დუ რი და სუ ბი ექ ტურ ინ ტე რე სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე-
გად ქვე ყა ნა უმ წ ვა ვე სი პრობ ლე მე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნ და.

გა ნათ ლე ბის სის ტე მა პო ლი ტი ზე ბუ ლია და ის პო ლი ცი უ რი რე ჟი მის პი რო ბებ ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს.

•	 უკი დუ რე სად შეზღუ დუ ლია სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა თა ავ ტო ნო მი ა;
•	 პო ლი ტი კუ რი მი ზან შე წო ნი ლო ბის სა ფუძ ველ ზე ინიშ ნე ბი ან /ა ირ ჩე ვი ან პი რე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე-

სე ბუ ლე ბა თა საკ ვან ძო თა ნამ დე ბო ბებ ზე; 
•	 სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი (როგორც ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი, ისე აკა დე მი უ რი თა ნამ დე ბო ბის პი-

რე ბი) სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის მხრი დან პირ და პი რი ან არა პირ და პი რი ზე მოქ მე დე ბის პი რო ბებ ში 
საქ მი ა ნო ბენ;

•	 პო ლი ტი კუ რი ლო ი ა ლუ რო ბის სა ფუძ ველ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კად რო პო ლი ტი კის შე დე გად, მთელ 
რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მიღ მა დარ ჩ ნენ მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე 
(მათ შო რის – ახალ გაზ რ და) პე და გო გე ბი;

•	 მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის ზე მოქ მე დე ბის ერ თ -ერ თი ინ ს ტ რუ მენ ტის, მან და ტუ რის ინ ს ტი ტუ ტის 
ამოქ მე დე ბით, სკო ლა პო ლი ცი უ რი რე ჟი მის პი რო ბებ ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს;

•	 სკო ლა გა და იქ ცა (დირექტორები, მას წავ ლებ ლე ბი) ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ ში არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბის ინ-
ს ტ რუ მენ ტად;

•	 შეზღუ დუ ლია სტუ დენ ტ თა მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სა და მა თი შეს რუ ლე ბის პრო ცეს-
ში; სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი ფაქ ტობ რი ვად არი ან მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის ახალ-
გაზ რ დუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლო ბე ბი.

არა ე ფექ ტი ა ნია გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მარ თ ვა

•	 გა ნათ ლე ბის მიმ დი ნა რე რე ფორ მა არ ით ვა ლის წი ნებს ქვეყ ნის სა ჭი რო ე ბებ სა და შე საძ ლებ ლო ბებს;
•	 არ არ სე ბობს სკო ლამ დე ლი, ზო გა დი, პრო ფე სი უ ლი და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის გრძელ-

ვა დი ა ნი სტრა ტე გი უ ლი გეგ მე ბი;
•	 სა მარ თ ლებ რი ვი რე გუ ლა ცი ე ბის მყი სი ე რი და ხში რი ცვლა არ იძ ლე ვა ნორ მა ლუ რი და ხა რის ხი ა ნი სწავ-

ლის, სწავ ლე ბის, კვლე ვი სა და მარ თ ვის სა შუ ა ლე ბას;
•	 სის ტე მა უკი დუ რე სად ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ა; 
•	 ფორ მა ლუ რია სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მარ თ ვის ორ გა ნო ე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა; 
•	 მწი რია და ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი სა გან მკა ფი ოდ არ არის გა მიჯ ნუ ლი გა ნათ ლე ბის 

სფე რო ში ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბი.
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მწი რია გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბა

•	 გა ნათ ლე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის ნაკ ლე ბად პრი ო რი ტე ტუ ლი სფე რო ა, მცი რეა სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე-
ბა; 

•	 და ბა ლია გა ნათ ლე ბის სფე რო ში და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლო თვი უ რი ხელ ფა სი;
•	 სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა თა და ფი ნან სე ბის არ სე ბუ ლი მო დე ლი და სკო ლე ბის ბრენ დი რე ბის ჩა ტა რე-

ბის წე სი ქმნის არა ჯან საღ კონ კუ რენ ტულ გა რე მოს და გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის არა თა ნა ბარ შე საძ ლებ ლო ბებს.

და ბა ლია გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი და ხელ მი საწ ვ დო მო ბა

 უკი დუ რე სად არა თა ნა ბა რი და შეზღუ დუ ლია სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ და -ა ნათ ლე ბის, ზო გა დი პრო ფე სი უ ლი და 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა რო გორც ტე რი ტო რი უ ლი და ფი ნან სუ რი, ისე ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე-
ბის მი ღე ბის თვალ საზ რი სით;

•	 გა ნათ ლე ბას ვერ იღებს ბევ რი ბავ შ ვი და ახალ გაზ რ და; 
•	 ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, გა ნათ ლე ბის ხარ ჯე ბის და სა ფა რა ვად მო სახ ლე ო ბას მის თ ვის სა არ სე ბოდ მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა უწევს;
•	 სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 

პირ თა სრულ ფა სო ვან ინ ტეგ რა ცი ას;
•	 არ არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო პი რო-

ბე ბი – პე და გო გებ სა და აკა დე მი ურ პერ სო ნალს არა აქვს სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ა, და ბა ლი ხა რის ხი საა 
და მა ღა ლი ფა სი აქვს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ებს;

•	 არა ე ფექ ტი ა ნია უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბა;
•	 უმ წ ვა ვე სი პრობ ლე მაა უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის გან ვი თა რე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი მე-

ქა ნიზ მის – უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის ინ ტეგ რა ცი ა; დღე ი სათ ვის ეს პრო ცე სი ქა ო სუ რად 
მიმ დი ნა რე ობს და არ არის შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი;

•	 არა ე ფექ ტი ა ნი და გა უმ ჭ ვირ ვა ლეა უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის სა მეც ნი ე რო კვლე-
ვე ბის მხარ და ჭე რის მე ქა ნიზ მე ბი/ პ როგ რა მე ბი.

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი

გა ნათ ლე ბა ჩვე ნი სა არ ჩევ ნო ბლო კის თ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა იქ ნე ბა.

გან ხორ ცი ელ დე ბა გა ნათ ლე ბის სის ტე მის დე პო ლი ტი ზე ბა და აღ მო იფხ ვ რე ბა პო ლი ცი უ რი  
რე ჟი მის გავ ლე ნა

•	 გა ნათ ლე ბის სის ტე მა და ე ფუძ ნე ბა დე მოკ რა ტი ულ ღი რე ბუ ლე ბებს და გა თა ვი სუფ ლ დე ბა ოლი გარ ქი უ ლი 
ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბი სა და პი რად ერ თ გუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მარ თ ვის პრინ ცი პე ბი სა გან;

•	 კა ნონ მ დებ ლო ბით გა რან ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის აკა დე მი უ რი ,ად მი-
ნის ტ რა ცი უ ლი და ფი ნან სუ რი ავ ტო ნო მი ის მა ღა ლი დო ნე;

•	 შე იც ვ ლე ბა მან და ტუ რის ინ ს ტი ტუ ტის ში ნა არ სი; მან და ტუ რი, რო გორც სკო ლის თა ნამ შ რო მე ლი, და ი-
ცავს სკო ლის უსაფ რ თხო ე ბას, სკო ლის დე ბუ ლე ბი სა და ად მი ნის ტ რა ცი ის მი ერ გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ-
რუ ლე ბის შე სა ბა მი სად;

•	 გა უქ მ დე ბა გა და მი სა მარ თე ბის (რეფერალის) წე სი და შე სა ბა მი სი ინ ს ტი ტუ ტე ბი, რაც გა მო რიცხავს 
რთუ ლად აღ საზ რ დე ლი ბავ შ ვე ბის სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის ხე ლოვ ნუ რად შექ მ ნას; შე იქ მ ნე ბა ყვე ლა პი-
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რო ბა, რომ რთუ ლი ქცე ვის ბავ შ ვებ მა გა ნათ ლე ბა სკო ლა ში მი ი ღონ;
•	 აღიკ ვე თე ბა სტუ დენ ტურ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ზე ზე მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მე ბი ვიწ რო პო ლი ტი კუ რი ინ-

ტე რე სე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად; უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის 
საქ მი ა ნო ბა კა ნო ნი სა და თა ვი ან თი დე ბუ ლე ბე ბის ფარ გ ლებ ში.

შე იქ მ ნე ბა გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ეფექ ტი ა ნი მარ თ ვის მე ქა ნიზ მე ბი

•	 გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მარ თ ვა არა ფა სა დურ, არა მედ თა ნა მიმ დევ რულ და შე დე გებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ 
მოკ ლე, სა შუ ა ლო და გრძელ ვა დი ან სტრა ტე გი ულ და გეგ მ ვას და ე ფუძ ნე ბა;

•	 გა და ი სინ ჯე ბა და დად გინ დე ბა გა ნათ ლე ბის სფე რო ში სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის (მათ შო რის, გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს) უფ ლე ბე ბი სა და მო ვა ლე ო ბე ბის გო ნივ რუ ლი და ეფექ ტი ა ნი თა ნა ფარ დო ბა;

•	 გა იზ რ დე ბა და ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი სა გან მკა ფი ოდ გა ი მიჯ ნე ბა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კომ პე ტენ ცი ე ბი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში; 

•	 მმარ თ ვე ლო ბის სის ტე მის დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის შე სა ბა მი სად, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე-
ლო ბის კომ პე ტენ ცია იქ ნე ბა სკო ლე ბის და არ სე ბა სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი ულ პი რე ბად (შემდგომში 
– სსიპ), ასე ვე მა თი და ფი ნან სე ბა და კონ ტ რო ლი; 

•	 რე გი ონს გა და ე ცე მა უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი (დაფუძნება, და ფი ნან სე ბა, კონ ტ რო ლი) პრო ფე სი უ ლი გა ნათ-
ლე ბის სფე რო ში;

•	 კა ნონ მ დებ ლო ბით გა ნი საზღ ვ რე ბა სა ხელ მ წი ფო სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მი ერ სა გან-
მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის და ფუძ ნე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მხო ლოდ სსიპ -ის ფორ მით; 

•	 გა უქ მ დე ბა რე გენ ტ თა საბ ჭო; 
•	 გა უქ მ დე ბა სკო ლე ბის ბრენ დი რე ბის წე სი; 
•	 სკო ლე ბის წარ მა ტე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა, მას წავ ლებ ლის კვა ლი ფი კა ცი ის მუდ მივ ამაღ ლე ბას თან ერ-

თად, და ე ფუძ ნე ბა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის რო ლის გაძ ლი ე რე ბა სა 
და თე მის აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას; 

•	 შე იქ მ ნე ბა რო გორც სკო ლებს, ისე მას წავ ლე ბელ თა შო რის ეფექ ტი ა ნი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და გა მოც დი-
ლე ბის გა ზი ა რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი;

•	 შე იქ მ ნე ბა ობი ექ ტუ რი, გამ ჭ ვირ ვა ლე და ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად / მო სა ზი დად რო გორც ად მი ნის ტ რა ცი ულ თა ნამ დე ბო ბებ-
ზე, ისე აკა დე მი ურ და სხვა პო ზი ცი ებ ზე; 

•	 და ცუ ლი იქ ნე ბა მას წავ ლებ ლის, პრო ფე სო რის, მეც ნი ე რის შრო მის უფ ლე ბა და მათ ვე რა ვინ გა ა თა ვი-
სუფ ლებ ს / გა და ირ ჩევს პი რა დი თუ პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვე ბის გა მო;

•	 გა ნათ ლე ბის სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად და იწყე ბა საზღ ვარ გა რეთ ე.წ. „გადინებული ტვი-
ნე ბის” უკან დაბ რუ ნე ბის პრო ცე სი;

•	 კა ნო ნით დად გინ დე ბა, რომ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა თა ხელ მ ძღ ვა ნე ლებს უნ და ჰქონ დეთ პე-
და გო გი უ რი, აკა დე მი უ რი და /ან სა მეც ნი ე რო გა მოც დი ლე ბა; 

•	 სკო ლის დი რექ ტო რი იქ ნე ბა არა მხო ლოდ მე ნე ჯე რი, არა მედ ამა ვე სკო ლის მას წავ ლე ბე ლიც. ეს უზ რუნ-
ველ ყოფს მის მი მართ მას წავ ლე ბელ თა ნდო ბის ამაღ ლე ბას და მათ ეფექ ტი ან თა ნამ შ რომ ლო ბას; 

•	 სკო ლის დი რექ ტორს აირ ჩევს პე და გო გი უ რი საბ ჭო; 
•	 უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის რექ ტორს რე ა ლუ რად აირ ჩევს აკა დე მი უ რი საბ ჭო სრუ-

ლი პრო ფე სო რე ბი სა გან;
•	 უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა მშობ ლე ბის (მშობელთა საბ ჭოს მეშ ვე ო ბით) ეფექ ტი ა ნი მო ნა წი ლე ო ბა სას კო-

ლო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა ში, სკო ლის საქ მი ა ნო ბის ან გა რი შის გან ხილ ვა სა და შე ფა სე ბა ში;
•	 ხე ლი შე ეწყო ბა მშო ბელ თა კო მი ტე ტე ბის შექ მ ნას ეროვ ნულ, რე გი ო ნა ლურ და ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე 

და მათ ეფექ ტი ან ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას; 



59

•	 სა ხელ მ წი ფოს თან ერ თად, ბავ შ ვის უფ ლე ბე ბის (მათ შო რის გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის) უპირ ვე ლე სი დამ ც-
ვე ლი იქ ნე ბა მშო ბე ლი;

•	 გან ხორ ცი ელ დე ბა გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ობი ექ ტუ რი და სან დო სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბა, და ი ნერ გე ბა 
შე სა ბა მი სი სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა და მე თო დო ლო გი ე ბი;

•	 უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა გა ნათ ლე ბის პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტის შედ გე ნა; 
•	 შე მუ შავ დე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის სტრა ტე გი უ ლი გეგ მე ბის შედ გე ნი სა და საქ მი ა ნო-

ბის ან გა რი შის მომ ზა დე ბის ერ თი ა ნი მე თო დო ლო გი ე ბი;
•	 გან ხორ ცი ელ დე ბა გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მი უ კერ ძო ე ბე ლი ყო ველ წ ლი უ რი მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბა; 
•	 უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე ბის სა ჯა რო ო ბა. გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მო ნი ტო-

რინ გი და შე ფა სე ბა მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა არა სის ტე მა ში სა დამ ს ჯე ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, 
არა მედ ხარ ვე ზე ბის გა მოს წო რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბის და სახ ვი სა კენ;

•	 შე იქ მ ნე ბა და გან ხორ ცი ელ დე ბა რე ფორ მის პრო ცეს ში ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის აქ ტი უ რი ჩარ-
თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი; ინ ფორ მა ცია გა ნათ ლე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი ხარ ჯე ბი სა და სა გან მა ნათ ლებ-
ლო სის ტე მის და წე სე ბუ ლე ბე ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ გამ ჭ ვირ ვა ლე და ხელ მი საწ ვ დო მი გახ დე ბა სა ზო-
გა დო ე ბი სათ ვის.

შე იქ მ ნე ბა გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მე ბი

•	 გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის წე სი, ფორ მე ბი და ოდე ნო ბა შექ მ ნის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის უწყ ვე ტი გან-
ვი თა რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის სის ტე მის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის, მდგრა დო ბის, გან ვი თა რე ბის, ეფექ ტი ა ნო-
ბი სა და გა ნათ ლე ბის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ გა რან ტი ებს;

•	 გა იზ რ დე ბა სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბი გა ნათ ლე ბა ზე მთლი ან ში და პრო დუქ ტ თან მი მარ თე ბით;
•	 გა ნათ ლე ბის სა ერ თო ხარ ჯე ბის ზრდას თან ერ თად, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მნიშ ვ ნე ლოვ-

ნად მო ი მა ტებს და საქ მე ბულ თა შრო მის ანაზღა უ რე ბა, ამაღ ლ დე ბა მა თი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი და პრეს-
ტი ჟი; 

•	 მას წავ ლე ბელს ექ ნე ბა ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი;
•	 გა და ი ხე დე ბა გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის „ვაუჩერული” წე სი (როგორც და ფი ნან სე ბის ძი რი თა დი წყა რო) 

და იგი შე ივ სე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბის სხვა კომ პო ნენ ტე ბით;
•	 სა ხელ მ წი ფო თა ვის ხარ ჯ ზე უზ რუნ ველ ყოფს მა ღა ლი სტან დარ ტის სა ყო ველ თაო ზო გად გა ნათ ლე ბას 

სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში; გა იზ რ დე ბა სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ და- გა ნათ ლე ბი სათ ვის, პრო ფე-
სი უ ლი გა ნათ ლე ბი სა და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი ხარ ჯე ბი; შე სა ბა მი სად, გა იზ რ დე ბა 
გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ყვე ლა სა ფე ხურ ზე;

•	 სა ხელ მ წი ფო გა ნა ხორ ცი ე ლებს რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის იმ დოქ ტო რან ტ თა მხარ და ჭე რის (წახალისების) პროგ რა მებს, რომ ლე ბიც გა მო ირ ჩე ვი ან გან სა-
კუთ რე ბუ ლი მიღ წე ვე ბით.

გა იზ რ დე ბა გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა

•	 გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის რე ა ლი ზა ცია ქვეყ ნის თი თო ე ულ მო ქა ლა ქეს მის ცემს გან ვი თა რე ბის რე ა ლუ რად 
თა ნა ბარ შანსს, რაც გა ა ჩენს სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი უთა ნას წო რო ბის დაძ ლე ვის შე საძ ლებ ლო ბას;

•	 შე მუ შავ დე ბა და დამ ტ კიც დე ბა სა თა ნა დო (მათ შო რის, ტე რი ტო რი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის) სტან დარ-
ტე ბი; 

•	 სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა თა შექ მ ნა/ რე ორ გა ნი ზა ცია გან ხორ ცი ელ დე ბა არა სუ ბი ექ ტუ რი ინ-
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ტე რე სე ბის შე სა ბა მი სად, არა მედ ამ სტან დარ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;
•	 ერ თი ა ნი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის ფარ გ ლებ ში ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ 

ქარ თულ ენა ზე სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ და- გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას;
•	 სოფ ლე ბი სა და ქა ლა ქე ბი სათ ვის და წეს დე ბა სკო ლის ტე რი ტო რი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის სტან დარ ტე-

ბი; 
•	 სტან დარ ტის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, მოს წავ ლე ებს ექ ნე ბათ შე ღა ვა თე ბი ტრან ს პორ ტით სარ-

გებ ლო ბი სას; 
•	 სა ხელ მ წი ფო გან სა კუთ რე ბუ ლად იზ რუ ნებს მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნე ბის მცი რე კონ ტინ გენ ტი ა ნი სკო ლე-

ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ზე;
•	 შე იქ მ ნე ბა (ასევე, ითარ გ მ ნე ბა) და მოს წავ ლე ე ბი სათ ვის / ს ტუ დენ ტე ბი სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი იქ ნე ბა მა-

ღა ლი ხა რის ხის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი ქარ თულ ენა ზე;
•	 პრო ფე სი უ ლი და უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის სტუ დენ ტე ბი სათ ვის შე მუ შავ დე ბა 

და გან ხორ ცი ელ დე ბა გა ნათ ლე ბის ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის სხვა დას ხ ვა მე ქა ნიზ მე ბი (სსიპ-ების 
სა ბა ზო და ფი ნან სე ბას თან ერ თად, სტუ დენ ტ თა გრძელ ვა დი ა ნი დაკ რე დი ტე ბა, მი სა მარ თუ ლი ეფექ ტი ა-
ნი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბი სა და და საქ მე ბის პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, სა ერ თო საცხოვ რებ ლე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფის ხელ შეწყო ბა და სხვ.); გა ნი საზღ ვ რე ბა სტი პენ დი ე ბის გა ცე მის წე სი;

•	 ამა თუ იმ პრო ფე სი ის და უფ ლე ბი სა და ამ პრო ფე სი ით და საქ მე ბის თი თო ე უ ლი მსურ ვე ლი სათ ვის ხელ მი-
საწ ვ დო მი იქ ნე ბა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა; 

•	 უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ტე რი ტო რი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა;
•	 ჩა მო ყა ლიბ დე ბა შრო მის ბაზ რის რე გუ ლა რუ ლი კვლე ვი სა და სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის სის ტე მა;
•	 უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბი სათ ვის ქარ თუ ლი ენის სწავ ლე ბა და, კა ნონ მ დებ-

ლო ბით დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი სად, სრუ ლად იქ ნე ბა რე ა ლი ზე ბუ ლი მათ თ ვის ქარ თულ ენა ზე გა-
ნათ ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა;

•	 გან ხორ ცი ელ დე ბა შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბი, რაც შექ მ ნის თი თო ე უ ლი სპე-
ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პი რი სათ ვის (მათ შო რის, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა და 
ე.წ. „ქუჩის ბავ შ ვე ბის”) გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის რე ა ლურ გა რან ტი ებს;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს თი თო ე ულ მო ქა ლა ქეს ექ ნე ბა მთე ლი სი ცოცხ ლის გან მავ ლო ბა ში გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა; 

•	 ხე ლი შე ეწყო ბა ელექ ტ რო ნუ ლი სწავ ლე ბის, კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბი სა და გა დამ ზა დე ბის მიზ ნობ რი ვი 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას.

ამაღ ლ დე ბა გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი

•	 გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი და ე ფუძ ნე ბა ქარ თულ ის ტო რი ულ, და სავ ლურ სტან დარ ტებ სა და გა მოც დი ლე ბას;
•	 კა ნონ მ დებ ლო ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ-

რის და მო უ კი დებ ლო ბა ცენ ტ რა ლუ რი მარ თ ვის ორ გა ნო ე ბი სა გან; 
•	 ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის ფუნ ქ ცია იქ ნე ბა ხა რის ხის გა რე შე ფა სე ბა, ხარ ვე ზე ბის გა მოვ ლე ნა და მა თი აღ-

მოფხ ვ რის ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან საზღ ვ რა /უზ რუნ ველ ყო ფა (უკიდურეს შემ თხ ვე ვა ში, ავ ტო-
რი ზა ცი ა /აკ რე დი ტა ცი ის გა უქ მე ბა);

•	 არ სე ბი თად გა და ი სინ ჯე ბა ავ ტო რი ზა ცი ი სა და აკ რე დი ტა ცი ის მოქ მე დი წე სი; ავ ტო რი ზა ცი ა /აკ რე დი ტა-
ცი ი სას უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა აუცი ლე ბე ლი გა ზომ ვა დი და ობი ექ ტუ რი ინ დი კა ტო რე ბის გა მო ყე ნე-
ბა, ასე ვე დარ გობ რი ვი და ში ნა არ სობ რი ვი მხა რის შე ფა სე ბა;

•	 გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა რე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სა მი აუცი ლე ბე ლი კომ პო ნენ ტის თა ნა-
არ სე ბო ბით:

  ა) ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მა/ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი (დარგობრივი მა ხა სი ა თებ ლე ბი);
  ბ) პე და გო გი უ რი /ა კა დე მი უ რი /ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პერ სო ნა ლის შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ა;
  გ) ხა რის ხი ა ნი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი. 
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•	 სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის შე მუ შავ დე ბა და და ი ნერ გე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო- სა აღ მ ზ რ დე-
ლო გეგ მა და პროგ რა მე ბი; 

•	 უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სა ბავ შ ვო ბა ღებ ში და საქ მე ბულ თა სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ა;
•	 არ სე ბი თად გა და ი სინ ჯე ბა ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მა, აგ რეთ ვე ამ გეგ მით გან საზღ ვ რუ ლი რო გორც 

სწავ ლა- ს წავ ლე ბი სა და სა ა თობ რი ვი გა ნა წი ლე ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, ისე საგ ნობ რი ვი პროგ რა მე-
ბი; 

•	 სკო ლას და უბ რუნ დე ბა აღ მ ზ რ დე ლო ბი თი ფუნ ქ ცი ა; 
•	 გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი ექ ცე ვა ქარ თუ ლი ენის, რო გორც ცალ კე საგ ნის, სწავ ლე ბას;
•	 სწავ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, კლას ში მოს წავ ლე თა მაქ სი მა ლურ რა ო დე ნო ბად გა ნი-

საზღ ვ რე ბა არა უმე ტეს 25 მოს წავ ლი სა;
•	 შე იქ მ ნე ბა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის მდგრა დი და ეფექ ტი ა ნი სის ტე მა – უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა 

მას წავ ლებ ლე ბის /ა კა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის შე სა ბა მი სო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა-
მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მოთხოვ ნებ თან; 

•	 გან ხორ ცი ელ დე ბა მას წავ ლე ბელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბი;
•	 ხე ლი შე ეწყო ბა მას წავ ლებ ლის მო ტი ვა ცი ი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ რ დას, იზ რუ ნოს სა კუ თარ პრო-

ფე სი ულ გან ვი თა რე ბა ზე. ამაღ ლ დე ბა უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის სა მეც ნი ე რო 
პო ტენ ცი ა ლი. შე იქ მ ნე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შემ წყო ბი ეფექ ტი-
ა ნი სა მარ თ ლებ რი ვი, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მე ბი;

•	 გან ხორ ცი ელ დე ბა უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი რო ლის სა კა ნონ-
მ დებ ლო რეგ ლა მენ ტა ცია მეც ნი ე რე ბის, ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის სფე რო ში;

•	 სა თა ნა დო პროგ რა მე ბი/ ღო ნის ძი ე ბე ბი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა სხვა დას ხ ვა შე სა ბა მის სა ხელ მ წი ფო 
სტრა ტე გი ა ში; 

•	 ამ სტრა ტე გი ე ბით და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის შე დე გე ბი გა ა ნა ლიზ დე ბა სწავ ლე ბი სა და კვლე-
ვის შე ფა სე ბის სა ერ თა შო რი სო ინ დი კა ტო რე ბის შე სა ბა მი სად;

•	 გან ხორ ცი ელ დე ბა უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბის სა ბა ზო 
და ფი ნან სე ბის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა; 

•	 ამ და ფი ნან სე ბის ფარ გ ლებ ში უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბას ექ ნე ბა სა მეც ნი ე რო პრი ო-
რი ტე ტე ბის გან საზღ ვ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, გა იზ რ დე ბა მეც ნი ერ თა შრო მის ანაზღა უ რე ბა;

•	 სა ხელ მ წი ფო სა მეც ნი ე რო ფონ დის / ფონ დე ბის მი ერ უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
მეც ნი ერ თა პრო ექ ტე ბის საგ რან ტო და ფი ნან სე ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა სა ხელ მ წი ფოს პრი ო რი ტე ტე ბის შე-
სა ბა მი სად, ობი ექ ტუ რი და გამ ჭ ვირ ვა ლე შე ფა სე ბი სა და და ფი ნან სე ბის წე სის სა ფუძ ველ ზე;

•	 შე მუ შავ დე ბა და გან ხორ ცი ელ დე ბა უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ სა მეც ნი ე რო 
კვლე ვე ბი სა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვის ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მე ბი.

მეც ნი ე რე ბა

არ სე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბა და მი სი გან ვი თა რე ბა არ არის პრი ო რი ტე ტუ ლი. 
მეც ნი ე რე ბი სად მი არა სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო კი დე ბუ ლე ბა მხო ლოდ მი სი მწი რი და ფი ნან სე ბით არ შე მო ი ფარ-
გ ლე ბა. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა მეც ნი ე რო და კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტე ბი მი ზან მი მარ თუ ლად და ი ხუ რა, მკვეთ რად 
შემ ცირ და მეც ნი ე რე ბის და ფი ნან სე ბა. საპ რი ვა ტი ზა ციო ობი ექ ტე ბის ნუს ხა ში მოხ ვ და არა ერ თი სა მეც ნი ე რო და 
კვლე ვი თი და წე სე ბუ ლე ბა, რო მელ თა გას ხ ვი სე ბას მოჰ ყ ვა მეც ნი ერ - თა ნამ შ რო მელ თა უმუ შევ რად დარ ჩე ნა და 
ქვეყ ნის ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ძა ლის საზღ ვარ გა რეთ გა დი ნე ბა. გაწყ ვე ტი ლია კავ ში რი მეც ნი ე რებს შო რის რო გორც 
ქვეყ ნის შიგ ნით, ისე ქვეყ ნის გა რეთ. კა ტას ტ რო ფუ ლად მცი რეა იმ ახალ გაზ რ დე ბის წი ლი, რომ ლე ბიც აკა დე მი ურ 
კა რი ე რას ირ ჩე ვენ. სა ხელ მ წი ფომ თით ქ მის სრუ ლად მო იხ ს ნა პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ქვე ყა ნა ში მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა-
რე ბა ზე.
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მო ი შა ლა მეც ნი ე რუ ლი ცოდ ნის ფორ მი რე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სის ტე მა. ახა ლი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის გა რე-
შე შე უძ ლე ბე ლია ცოდ ნის გა ნახ ლე ბა, გა ზი ა რე ბა, მი სი აკუ მუ ლი რე ბა და მო მა ვა ლი თა ო ბე ბი სათ ვის გა და ცე მა. 
ამ მიზ ნე ბის თ ვის სა ჭი როა სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

მეც ნი ე რე ბის პო ლი ტი კის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი

•	 შე მუ შავ დე ბა სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა მეც ნი ე რე ბი სა და სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტე ბის საქ მი-
ა ნო ბის კუთხით;

•	 მეც ნი ე რე ბა გახ დე ბა ცოდ ნა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კის სა ფუძ ვე ლი;
•	 ჩვენ მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის სა ფუძ ველ ზე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა იზ რ დე ბა მეც ნი ე რე ბის და-

ფი ნან სე ბა;
•	 მოხ დე ბა ფუნ და მენ ტურ და გა მო ყე ნე ბით კვლე ვა თა ორ გა ნი ზე ბი სა და მხარ და ჭე რის ახა ლი, ევ რო პუ ლი 

ტი პის სის ტე მის ფორ მი რე ბა; 
•	 თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნა თა შე სა ბა მი სი სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად შე იქ მ ნე ბა ქმე დი-

თი სის ტე მა, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი-
მა ლურ რე ა ლი ზე ბას, მეც ნი ე რე ბის მუდ მივ გან ვი თა რე ბას და მის ინ ტეგ რა ცი ას ერ თი ან სა მეც ნი ე რო 
სივ რ ცე ში;

•	 უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სა მეც ნი ე რო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა, კვლე ვე ბის ხა რის ხის ამაღ-
ლე ბა, ახალ გაზ რ დო ბის ჩარ თ ვა სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვით საქ მი ა ნო ბა ში, ქვეყ ნის მეც ნი ე რე ბის ინ ტეგ რი-
რე ბა სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო სივ რ ცე ში;

•	 შე იქ მ ნე ბა მეც ნი ე რე ბის სფე რო ში შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი საგ რან ტო და ფი ნან სე ბის სის ტე მა;
•	 სა ხელ მ წი ფო ხელს შე უწყობს ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბი სა და სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი და წე სე ბუ ლე ბე ბის 

ინ ტეგ რა ცი ას სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო და აკა დე მი ურ სივ რ ცე ში, მათ შო რის, ერ თობ ლივ კვლე ვით 
საქ მი ა ნო ბას, სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტებ ში მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მით;

•	 მეც ნი ე რე ბის სის ტე მა უნ და და ე ფუძ ნოს არ სე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი და წე სე ბუ ლე ბე ბის პო ტენ-
ცი ალს. ამ და წე სე ბუ ლე ბე ბის მარ თ ვა ში უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღე ბენ ამ და წე სე ბუ ლე ბე ბის წარ მო-
მად გე ნე ლე ბი;

•	 ქვეყ ნის ერ თ -ერთ უმ თავ რეს ამო ცა ნად გა მოცხად დე ბა ნი ჭი ე რი ახალ გაზ რ დე ბის მეც ნი ე რე ბა ში მო ზიდ ვა.

და საქ მე ბა

„ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ მო სულ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ მხო ლოდ წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ო დებ ში ერ თ ჯე რა დი 
„პროგრამებით” გა დაწყ ვი ტა მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა, რა მაც სა სურ ვე ლი შე დე გი ვერ გა მო ი ღო. ხე ლი სუფ ლე-
ბას არას დ როს ჰქო ნია და საქ მე ბის სტრა ტე გია და, შე სა ბა მი სად, მათ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი 
ქა ო სუ რი იყო. ბო ლო 8 წლის გან მავ ლო ბა ში ქვე ყა ნა ში და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა, პი რი-
ქით – უმუ შევ რო ბა გა ი ზარ და, და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა 170.000 კა ცით შემ ცირ და. მხო ლოდ დამ საქ მე ბელ-
ზე მორ გე ბუ ლი შრო მის კო დექ სის მოქ მე დე ბის შე დე გად, მა სობ რი ვი ხა სი ა თი მი ი ღო ადა მი ა ნე ბის სამ სა ხუ რი-
დან დათხოვ ნამ. მრა ვა ლი პრობ ლე მი სა და წნე ხის პი რო ბებ ში ბიზ ნეს ში ვერ იქ მ ნე ბა ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი. 
საზღ ვარ გა რეთ გა სუ ლი მო სახ ლე ო ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა არ მუ შა ობს სპე ცი ა ლო ბით და მა თი 80%-
ზე მე ტი სა კუ თარ კვა ლი ფი კა ცი ას თან სრუ ლი ად შე უ ფე რე ბელ სა მუ შა ოს ას რუ ლებს.

გან ს ხ ვა ვე ბით ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კი სა გან, ჩვე ნი პო ლი ტი კა და სავ ლურ ღი რე ბუ ლე ბებ ზე – ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბე ბის დაც ვის, შრო მის თა ვი სუფ ლე ბი სა და ღირ სე უ ლი სა არ სე ბო პი რო ბე ბის შექ მ ნის პრინ ცი პებ ზეა აგე ბუ-
ლი.
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და საქ მე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მხარ და ჭე-
რის, ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვი სა და წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბის, გა ნათ ლე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ზრდის სა შუ-
ა ლე ბე ბი ჩვენ მი ერ მომ ზა დე ბულ შე სა ბა მის სტრა ტე გი ებ შია ასა ხუ ლი. თი თო ე უ ლი მი მარ თუ ლე ბით სავ სე ბით 
კონ კ რე ტუ ლი გზე ბია და სა ხუ ლი.

ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან მო სახ ლე ო ბის თი თო ე უ ლი თეთ რის გა კონ ტ რო ლე ბის სურ ვილ მა გა ნა პი რო ბა ელექ ტ-
რო ნუ ლი ფუ ლის ცნო ბი ლი და მრა ვალ ქვე ყა ნა ში აპ რო ბი რე ბუ ლი სა ან გა რიშ ს წო რე ბო სის ტე მე ბის ფაქ ტობ რი ვი 
დაბ ლოკ ვა სა ქარ თ ვე ლო ში. სა ქარ თ ვე ლო დღემ დე იმ მცი რე რიცხო ვან ქვე ყა ნა თა ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა, რომ-
ლებ შიც მო ქა ლა ქე ებს არა აქვთ სა შუ ა ლე ბა გა მო ი ყე ნონ „PayPal” და სხვა ანა ლო გი უ რი ელექ ტ რო ნუ ლი ან გა-
რიშ ს წო რე ბის სის ტე მე ბი.

სა მა გი ე როდ, სა ქარ თ ვე ლო ში გა მოჩ ნ და არა ერ თი კომ პა ნი ა, რო მე ლიც მო სახ ლე ო ბას სთა ვა ზობს გა დახ დე ბის 
სის ტე მა „PayPal”-ით ტრან ზაქ ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას მა ღა ლი სა შუ ა მავ ლო ტა რი ფე ბით. ჩვენ მი ერ შე მუ შა ვე-
ბუ ლი და საქ მე ბის პო ლი ტი კის შე დე გებს იგ რ ძ ნობს თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნი:

•	 იგი მო ძებ ნის თა ვი სი კვა ლი ფი კა ცი ი სა და გა მოც დი ლე ბის შე სა ბა მის სა მუ შაო ად გილს და შეძ ლებს სა-
კუ თა რი ცოდ ნი სა და უნა რის რე ა ლი ზა ცი ას;

•	 გა უჩ ნ დე ბა და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბი და გა უმ ჯო ბეს დე ბა მი სი სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა;
•	 შემ ცირ დე ბა მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი გას ვ ლა საზღ ვარ გა რეთ;
•	 შემ ცირ დე ბა სო ცი ა ლუ რი სი დუხ ჭი რის ნი ა დაგ ზე ჩა დე ნილ და ნა შა უ ლო ბა თა რიცხ ვი;
•	 გა უმ ჯო ბეს დე ბა დე მოგ რა ფი უ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი.

სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი გან ვი თა რე ბა და ინ ვეს ტი ცი ე ბი კონ-
კ რე ტუ ლად იმ სფე რო ებ ში, რომ ლებ მაც უნ და გა ა ჩი ნონ სა მუ შაო ძა ლა ზე მოთხოვ ნა. ჩვე ნი ხედ ვე ბი ორი ენ ტი-
რე ბუ ლია ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნის ამაღ ლე ბა ზე, რა თა სა მუ შაო ძა ლა თა ნა მედ რო ვე ტექ-
ნო ლო გი უ რი მოთხოვ ნე ბი სა და ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის ადეკ ვა ტუ რი იყოს. სა ქარ თ ვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის ვექ ტო რი გან სა კუთ რე ბით ბო ლო 8 წლის გან მავ ლო ბა ში არ ემ სა ხუ რე ბო და ეკო ნო მი კის რე ა ლუ-
რი სექ ტო რის ორი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის, გან ვი თა რე ბას. 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ძი რი თა დად კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი იყო ფი ნან სურ სექ ტორ ზე, უძ რავ ქო ნე ბა ზე (მათ შო რის, 
მშე ნებ ლო ბა ზე), მომ სა ხუ რე ბა სა და ვაჭ რო ბა ზე. ამას თან, არც აღ ნიშ ნულ სფე რო ებ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სუ რა-
თი იძ ლე ო და სა მუ შაო ძა ლა ზე მოთხოვ ნის გაზ რ დის შე საძ ლებ ლო ბას. სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
და საქ მე ბის პროგ რა მე ბი არა ე ფექ ტი ა ნი აღ მოჩ ნ და, რად გან მხო ლოდ მოკ ლე ვა დი ან პო ლი ტი კურ მიზ ნებს ემ სა-
ხუ რე ბო და.

და საქ მე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კა გუ ლის ხ მობს ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის რე ა ლურ გან ვი თა რე ბას. 
ეკო ნო მი კურ მა პო ლი ტი კამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს: 

•	 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, მას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა დამ მუ შა ვე ბე ლი დარ გე ბის, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ-
ნე სის გან ვი თა რე ბა; 

•	 მთლი ა ნად შრო მის ბაზ რის სტრუქ ტუ რა ში და ქი რა ვე ბით მო მუ შა ვე თა რიცხ ვის გა ნუხ რე ლი ზრდა; 
•	 ასე ვე, თვით და საქ მე ბულ თა წი ლის შემ ცი რე ბა ცალ კე ულ სექ ტო რებ ში (ძირითადად აგ რა რუ ლი სექ ტო-

რი) კო ო პე რა ცი ის, კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის დო ნის ზრდი სა და ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის შე დე გად.

ჩვე ნი ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი ამო ცა ნაა ეფექ ტი ა ნი და ცი ვი ლი ზე ბუ ლი შრო მის ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. შრო მის 
კა ნონ მ დებ ლო ბის ევ რო პულ კა ნონ მ დებ ლო ბას თან ჰარ მო ნი ზა ცია ამ ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
კომ პო ნენ ტი ა. კა ნონ მ დებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ი სა და ცი ვი ლი ზე ბუ ლი შრო მის ბაზ რის ფორ მი რე ბი სათ ვის სა-
ჭი რო ა:
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•	 შრო მის ახა ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის შე მუ შა ვე ბა და მი ღე ბა;
•	 შრო მის კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ფორ მი რე ბა ეკო ნო მი კა ში შრო მი თი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნი გან თავ სე-

ბი სა და გა მო ყე ნე ბი სათ ვის, და საქ მე ბულ თა ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბის მკაც რი დაც ვით (შრომის სა მარ თ-
ლი ა ნი ანაზღა უ რე ბის უფ ლე ბა, შრო მის შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის უფ ლე ბა, სა მუ შა ო დან და უ სა ბუ თე ბე ლი 
დათხოვ ნი სა გან დაც ვის უფ ლე ბა, გა ფიც ვის უფ ლე ბა და სხვ.);

•	 უმუ შე ვარ თა აღ რიცხ ვის სა ინ ფორ მა ციო ბან კის შექ მ ნა, რა თა შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს მა თი გა დამ ზა დე ბა 
და შე სა ბა მი სი სა მუ შა ოს შე თა ვა ზე ბა;

•	 სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან უმუ შე ვარ თა მხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძი ე ბე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რ და;
•	 სო ცი ა ლუ რი დი ა ლო გი სა და სო ცი ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რო ბის ეფექ ტი ა ნი სის ტე მის უზ რუნ ველ ყო ფა.

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბი

სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის მი ღე ბი სას პარ ლა მენ ტი სა და მთავ რო ბის ურ თი ერ თ-
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხი. ამ სა კითხ ში პირ ვე ლი სიტყ ვა მთავ რო ბას, ხო ლო სა ბო ლოო სიტყ ვა პარ ლა მენტს 
უნ და ეკუთ ვ ნო დეს. ეს ნიშ ნავს, რომ ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის წარ დ გე ნის უფ ლე ბა მხო ლოდ მთავ რო ბას ექ ნე ბა და 
მი სი თან ხ მო ბის გა რე შე ვერ მოხ დე ბა ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტ ში ისე თი ცვლი ლე ბის შე ტა ნა, რო მე ლიც იწ ვევს სა ხელ-
მ წი ფოს ხარ ჯის ზრდას ან შე მო სავ ლის შემ ცი რე ბას. მე ო რე მხრივ, მთავ რო ბას უფ ლე ბა არ ექ ნე ბა, პარ ლა მენ-
ტის თან ხ მო ბის გა რე შე აიღოს სა ხელ მ წი ფო სეს ხი ან რა მე ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა, აგ რეთ ვე, გა და ი ტა ნოს 
ხარ ჯი ბი უ ჯე ტის ერ თი ნა წი ლი დან მე ო რე ში. თუ პარ ლა მენ ტ მა მომ დევ ნო სა ბი უ ჯე ტო წლის დაწყე ბამ დე ვერ 
მო ა ხერ ხა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის კა ნო ნის მი ღე ბა, მთავ რო ბას უფ ლე ბა ექ ნე ბა, ხარ ჯი გას წი ოს მხო ლოდ სა-
ხელ მ წი ფოს მი ერ ად რე ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბა თა შე სას რუ ლებ ლად და მხო ლოდ წი ნა წლის ბი უ ჯე ტის მი ხედ ვით. 
თუ პარ ლა მენ ტ მა სა ბი უ ჯე ტო წლის დაწყე ბის შემ დეგ, კონ ს ტი ტუ ცი ით გან საზღ ვ რულ 60-დღიან ვა და ში ვერც 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი მი ი ღო და ვერც მთავ რო ბა შეც ვა ლა, პრე ზი დენ ტი და ითხოვს პარ ლა მენტს. პარ ლა მენტს 
უფ ლე ბა ექ ნე ბა, გა ა კონ ტ რო ლოს მთავ რო ბის მი ერ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვის კა ნო ნი ე რე ბა 
და დარ ღ ვე ვის გა მოვ ლე ნის შემ თხ ვე ვა ში სი ი თი შე მად გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით შე ა ჩე როს 
შე სა ბა მი სი ხარ ჯის გა წე ვა. თუ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე უს რუ ლებ ლო ბის გა მო პარ ლა მენ ტ მა არ და ამ ტ კი ცა 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა რი ში, მთავ რო ბა უნ და გა დად გეს.

კონ ტ რო ლის პა ლა ტა (სახელმწიფო აუდი ტის სამ სა ხუ რი)

პარ ლა მენ ტი სა ხელ მ წი ფო სახ ს რე ბი სა და სა ხელ მ წი ფოს სხვა მა ტე რი ა ლურ ფა სე უ ლო ბა თა გა მო ყე ნე ბი სა და 
ხარ ჯ ვის კა ნო ნი ე რე ბა სა და მი ზან შე წო ნი ლო ბას აკონ ტ რო ლებს კონ ტ რო ლის პა ლა ტის მეშ ვე ო ბით. რად გან სა-
ხელ მ წი ფო სახ ს რე ბის ძი რი თა დი მხარ ჯ ვე ლი არის მთავ რო ბა, რო მე ლიც სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბის მხარ-
და ჭე რით სარ გებ ლობს, ობი ექ ტუ რი კონ ტ რო ლის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, მი სი მა კონ ტ რო ლებ ლის შექ მ ნი სას გა-
დამ წყ ვე ტი სიტყ ვა მხო ლოდ სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბას არ უნ და ეკუთ ვ ნო დეს. ამი ტომ მი ზან შე წო ნი ლად 
მიგ ვაჩ ნი ა, რომ კონ ტ რო ლის პა ლა ტა იყოს 5-წევრიანი კო ლე გი უ რი ორ გა ნო, რო მე ლიც იქ მ ნე ბა 5 წლის ვა დით. 
მის თავ მ ჯ დო მა რეს ირ ჩევს პარ ლა მენ ტი თა ვის წევ რ თა სულ ცო ტა 1/5-ის მი ერ წარ დ გე ნილ კან დი დატ თა გან. 
არ ჩე ვი სათ ვის სა ვალ დე ბუ ლო უნ და იყოს პარ ლა მენ ტის სი ი თი შე მად გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბის მხარ და ჭე რა, 
იმ პი რო ბით, რომ მას მხარს უნ და უჭერ დეს სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი ის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბაც. ასე თი 
მიდ გო მა უზ რუნ ველ ყოფს კონ ტ რო ლის პა ლა ტის თავ მ ჯ დო მა რის პო ლი ტი კურ ნე იტ რა ლუ რო ბას და მი უ კერ ძო-
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ებ ლო ბას. რაც შე ე ხე ბა პა ლა ტის წევ რებს, ისი ნი, სა თა ნა დო დო ნის პრო ფე სი ო ნალ თა გან, უნ და აირ ჩი ოს პარ-
ლა მენ ტ მა სი ი თი შე მად გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბით, იმ პი რო ბით, რომ 2 წევ რის არ ჩე ვას მა ინც მხარს უჭერ დეს 
სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი აც. კონ ტ რო ლის პა ლა ტის თავ მ ჯ დო მა რი სა და წევ რე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად თა ნამ დე ბო ბი დან მა თი ვა დამ დე გა თა ვი სუფ ლე ბა უნ და შე იძ ლე ბო დეს მხო ლოდ იმ პიჩ მენ ტის წე-
სით.

სტა ტის ტი კის სა ხელ მ წი ფო სამ სა ხუ რი

სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის გან საზღ ვ რი სათ ვის სა ჭი როა ქვეყ ნის მდგო მა რე ო ბის ობი ექ ტუ რი შე ფა სე ბა. ამი სათ-
ვის კი, სხვა მო ნა ცე მებ თან ერ თად, აუცი ლე ბე ლია ობი ექ ტუ რი სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ა. ეს ინ ფორ მა ცია 
სა ჭი როა აგ რეთ ვე მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის ქმე დი თი სა პარ ლა მენ ტო კონ ტ რო ლის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. ამ 
ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბა მხო ლოდ მა ღალ პ რო ფე სი ულ, მი უ კერ ძო ე ბელ, მთავ რო ბი სა გან და მო უ კი დე ბელ, სა თა ნა-
დო უფ ლე ბა მო სი ლე ბით აღ ჭურ ვილ სტა ტის ტი კის სამ სა ხურს ძა ლუძს, რო გო რიც ამ ჟა მად აღარ გვაქვს. ამი-
ტომ აუცი ლებ ლად მიგ ვაჩ ნი ა, კონ ს ტი ტუ ცი ით გა ნი საზღ ვ როს, რომ სტა ტის ტი კის სა ხელ მ წი ფო სამ სა ხუ რი არის 
და მო უ კი დე ბე ლი, პარ ლა მენ ტის წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბა, რომ ლის დი რექ ტორ საც 5 წლის 
ვა დით, პარ ლა მენ ტის სი ი თი შე მად გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბის, მათ შო რის, სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი ის უმ რავ-
ლე სო ბის თან ხ მო ბით, თა ნამ დე ბო ბა ზე ნიშ ნავს.

ძი რი თა დი მიდ გო მე ბი და კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა კითხე ბი 
ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კის ძი რი თა დი პრობ ლე მე ბი

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლი დან დღემ დე, გო ნივ რუ ლი და თა ნა მიმ დევ რუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის დე ფი ცი ტი 
ქარ თულ სა ხელ მ წი ფოს მუდ მი ვად თან სდევს.  20 წლის გან მავ ლო ბა ში და უს რუ ლე ბე ლი „რეფორმების” ფონ ზე 
მხო ლოდ ერ თი შე დე გი მი ვი ღეთ – მსოფ ლიო ბან კის ინ ფორ მა ცი ით, სა ქარ თ ვე ლო 2010 წლი სათ ვის ერთ სულ 
მო სახ ლე ზე გათ ვ ლი ლი მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის რე ა ლუ რი მო ცუ ლო ბით 1990 წლის მაჩ ვე ნე ბელს 25%-ით 
ჩა მორ ჩე ბა, რაც მას ყო ფილ საბ ჭო თა ქვეყ ნებ შიც კი გა მო არ ჩევს (ამავე პე რი ოდ ში ეს ტო ნეთ ში, 1990 წელ თან 
შე და რე ბით, ზრდამ შე ად გი ნა 63%, ლატ ვი ა ში – 28%, ლიტ ვა ში – 24%, სომ ხეთ ში – 66%, აზერ ბა ი ჯან ში – 87%). 

მშპ სა ქარ თ ვე ლო ში 1997 წლი დან 2003 წლის ჩათ ვ ლით გა ი ზარ და 70%-ით, ხო ლო 2004-დან 2010 წლის ჩათ-
ვ ლით – მხო ლოდ 36%-ით. 2004 წლის არ ჩევ ნებ ში, რო დე საც სა ზო გა დო ე ბა ძა ლი ან მძი მე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო-
მი კუ რი პრობ ლე მე ბის წი ნა შე იდ გა, „ნაციონალურმა მოძ რა ო ბამ” ეკო ნო მი კის სწრა ფი აყ ვა ვე ბის ლო ზუნ გი თა 
და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის შე თა ვა ზე ბით გა ი მარ ჯ ვა. თუმ ცა, კურ სი მა ლე ვე შეც ვა ლა და და იწყო 
ეკო ნო მი კუ რი ექ ს პე რი მენ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ფსევ დო ლი ბერ ტა რი ა ნიზ მის დე ვი ზით (რომელიც ძა ლი ან შორს 
აღ მოჩ ნ და ნამ დ ვი ლი ლი ბერ ტა ნი ა ნიზ მი სა გან) და უარი თქვა სა ხელ მ წი ფოს სო ცი ა ლურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე. 
„ლიბერტარიანული სას წა უ ლი” სა ქარ თ ვე ლო ში ვერ მოხ და და ვერც მოხ დე ბო და, მით უფ რო, რომ მსოფ ლი ოს 
არც ერთ ქვე ყა ნა ში ამის პრე ცე დენ ტი არ არ სე ბობს. 

2004 წლი დან დღემ დე, სრულ ფა სო ვა ნი და თა ნა მიმ დევ რუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ნდო ბის კრე დი ტის ამო წურ ვას თან ერ თად, ხე ლი სუფ ლე ბამ სულ უფ რო ხში რად და იწყო ძა ლა-
დობ რი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და და სავ ლელ პარ ტ ნი ო რებ თან ამ მოქ მე დე ბე ბის გა სა მარ თ ლებ ლად 
წა მო იწყო პრო პა გან და, რომ ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა არ არის მზად დე მოკ რა ტი ი სა და რე ფორ მე ბი სათ ვის. ამი-
ტომ, ხე ლი სუფ ლე ბა იძუ ლე ბუ ლია იმოქ მე დოს მმარ თ ვე ლო ბის ავ ტოკ რა ტი უ ლი ფორ მით (სინგაპურის მა გა ლი-
თი). შე სა ბა მი სად, ცხა დი ა, რომ დეკ ლა რი რე ბუ ლი ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის მიღ მა „სინგაპურიზაციის” სურ ვი ლი არის 
სწრაფ ვა სწო რედ ავ ტოკ რა ტი ი სა კენ და არა ლი ბე რა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი მო დე ლი სა კენ. სინ გა პურს, რო გორც 
ქა ლაქ - სა ხელ მ წი ფოს, ეკო ნო მი კის სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა აქვს და ამი ტომ იგი ვე რა სო დეს გახ-
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დე ბა ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის სა მიზ ნე მო დე ლი.

სა ბო ლო ოდ ხე ლი სუფ ლე ბამ ჩათ ვა ლა, რომ სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის ყვე ლა ზე კომ ფორ ტუ ლია ტრა დი ცი უ ლი, ოლი-
გო პო ლი უ რი ეკო ნო მი კუ რი მო დე ლი, რომ ლის გა კონ ტ რო ლე ბა ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის ფონ ზე მარ ტი-
ვი ა, და ნა ყო ფი ე რი ნი ა და გი შექ მ ნა ელი ტა რუ ლი კო რუფ ცი ი სათ ვის. ამ მო დე ლის „წარმატებას” სა ქარ თ ვე ლოს 
ყვე ლა მო ქა ლა ქე გრძნობს პირ ვე ლა დი მოთხოვ ნი ლე ბის სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის – საკ ვე ბის, საწ ვა ვის, მე-
დი კა მენ ტე ბის, ელექ ტ რო ე ნერ გი ი სა და სხვა დას ხ ვა კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ძე ნი სას. ოლი გო პო ლი ურ მა 
მო დელ მა, რო მე ლიც „საბაზრო ფუნ და მენ ტა ლიზ მის” ეგი დით ჩა მო ყა ლიბ და, გა მო იწ ვია მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სი 
ნა წი ლის გა ღა რი ბე ბა. ამი ტომ, სო ცი ა ლუ რი უკ მა ყო ფი ლე ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნით, მთავ რო ბა იძუ ლე ბუ ლი გახ და 
და ეწყო „სიღარიბის დაძ ლე ვის”, „დასაქმების”, „ბიზნესის ხელ შეწყო ბი სა” და სხვა პო პუ ლის ტუ რი პროგ რა მე ბი, 
რომ ლე ბიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო მხო ლოდ წი ნა სა არ ჩევ ნო პრო პა გან და ზე და არა შე დეგ ზე. 

„ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დ გო მი პე რი ო დის ყვე ლა წი ნა სა არ ჩევ ნო და პი რე ბა არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ მხო ლოდ 
და პი რე ბად დარ ჩა: უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა; სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის აღ დ-
გე ნა; სა ქარ თ ვე ლო სი ღა რი ბის გა რე შე; ჯან დაც ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა; პენ სია 100 აშშ დო ლა რის ოდე ნო ბით; 
სა ქარ თ ვე ლოს გა დაქ ცე ვა მსოფ ლიო ფი ნან სურ ცენ ტ რად; და სხვა მრა ვა ლი და პი რე ბა. ბო ლო წლე ბის გან მავ-
ლო ბა ში გა ი ზარ და მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის მო ცუ ლო ბა, მაგ რამ რე ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა ვერ 
მოხ და. ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპ-ის მო ცუ ლო ბა კვლავ კა ტას ტ რო ფუ ლად და ბა ლი ა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ზრდის სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის დი დი რა ო დე ნო ბით კრე დი ტე ბი იქ ნა აღე ბუ ლი, გა ი ზარ და სა გა რეო ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბი და გა ი ყი და სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბა. პერ მა ნენ ტუ ლად უარეს დე ბა ვი თა რე ბა 
და საქ მე ბის სფე რო ში, იზ რ დე ბა უმუ შევ რო ბა და კრი ტი კულ ნიშ ნულს აღ წევს ფა რუ ლი უმუ შევ რო ბა. ოფი ცი ა-
ლუ რი სტა ტის ტი კით, სოფ ლის მცხოვ რებ ნი თვით და საქ მე ბუ ლებს მი ე კუთ ვ ნე ბი ან. ამი ტო მაც, სოფ ლად სტა ტის-
ტი კუ რად უმუ შევ რო ბის ხე ლოვ ნუ რი – 6,5%-იანი მაჩ ვე ნე ბე ლი გვაქვს, მა შინ რო ცა ქა ლა ქებ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
27 პრო ცენ ტამ დე ა. სტა ტის ტი კუ რად, სა ქარ თ ვე ლო ში და ქი რა ვე ბულ თა რა ო დე ნო ბა 600.000 არ აღე მა ტე ბა, ხო-
ლო თვით და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა მი ლი ონ ზე მე ტი ა, – მათ გან 90 პრო ცენ ტი სოფ ლის მცხოვ რე ბი ა. მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ა, რომ თით ქ მის 15 წე ლია არც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ვი თარ დე ბა ტექ ნო ლო გი უ რად და არც ეკო ნო მი კის 
სხვა სექ ტო რებ ში იქ მ ნე ბა ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი. ამას თან, უკ ვე მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში მკვეთ რად 
ჩა მო ყა ლიბ და სა ქარ თ ვე ლო დან სა მუ შაო ძა ლის გა დი ნე ბის სა ხი ფა თო ტენ დენ ცი ა. სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნებ ში გა სუ-
ლი სა მუ შაო ძა ლის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა და კა ვე ბუ ლია და ბალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი და და ბა ლა ნაზღა უ რე ბა-
დი შრო მით და ძა ლი ან მცი რე ნა წი ლია და საქ მე ბუ ლი მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი ურ სა მუ შაო ად გი ლებ ზე.

ეროვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბი – ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი წყა რო – სულ უფ რო და უფ რო 
მცირ დე ბა იმ პორ ტ ზე ორი ენ ტა ცი ის გა მო. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა იძუ ლე ბუ ლი იყო 
იმა ზე მე ტი და ე ხარ ჯა, ვიდ რე გა მო ი მუ შა ვებ და – და ნა ზო გე ბის წი ლი მშპ-თან მი მარ თე ბით, 2003 წელს და ფიქ-
სი რე ბულ 16%-იან მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით, ყო ველ მომ დევ ნო წელს მცირ დე ბო და. 2010 წელს, რე სურ სე ბის 
ამო წურ ვის ფონ ზე იგი 2,2%-მდე შემ ცირ და. მო სახ ლე ო ბი სათ ვის, მით უფ რო და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ფე ნე ბი სათ-
ვის, სე რი ო ზულ პრობ ლე მად იქ ცა ინ ფ ლა ცი ა, რო მე ლიც, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის პრო-
დუქ ტე ბის ფა სე ბის ზრდა ზე აისა ხა. სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა, უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი და კო მერ ცი უ ლი ბან კე-
ბის მი ერ საკ რე დი ტო და ფი ნან სე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი სა კენ არ იყო მი მარ თუ ლი. სურ სა თის 
მოხ მა რე ბა ში შემ ცირ და სა მა მუ ლო პრო დუქ ცი ის წი ლი, ხო ლო იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის წი ლი მნიშ ვ ნე-
ლოვ ნად გა ი ზარ და.

სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბი სათ ვის გან სა კუთ რე ბით შე მაშ ფო თე ბე ლია ქვე ყა ნა ში ბო ლო წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცე სი. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბას ას ხ ვი სებ და გა უმ ჭ ვირ ვა ლედ 
და ხში რად სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ფა რუ ლად. მსხვი ლი ობი ექ ტე ბის, მათ შო რის, სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
ობი ექ ტე ბის დი დი ნა წი ლის პრი ვა ტი ზა ცია გამ ჭ ვირ ვა ლედ კი არ მოხ და, არა მედ ერთ პირ თან მო ლა პა რა კე ბის 
გზით (აუქციონის გა რე შე) და სა ხელ მ წი ფო ინ ტე რე სე ბის სრუ ლი იგ ნო რი რე ბით.
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ხე ლი სუფ ლე ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი „პოპულარობით” სარ გებ ლობს საპ რი ვა ტი ზა ციო ობი ექ ტე ბის სიმ ბო ლურ 
ფა სად (1 ლა რად) გას ხ ვი სე ბა სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის გან კარ გუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე. მსოფ ლი ო ში არ სე-
ბუ ლი გა მოც დი ლე ბით, ეს გა მარ თ ლე ბუ ლია მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მყიდ ვე ლი არის მსოფ ლი ო ში ცნო ბი-
ლი ბრენ დი ან კომ პა ნი ა, რაც სა ქარ თ ვე ლო ში პრაქ ტი კუ ლად არ მომ ხ და რა. სამ წუ ხა როდ, ასე თი გა რი გე ბე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი გახ და ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან „ელიტარული კო რუფ ცი ის” წყა რო, ხშირ შემ თხ ვე ვა-
ში, ნე პო ტიზ მის კლა სი კუ რი ნიშ ნე ბით. ხე ლი სუფ ლე ბა არ ახ დენს ინ ვეს ტო რებ თან და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე-
ბის პი რო ბე ბის მო ნი ტო რინგს და არ მი მარ თავს სან ქ ცი ებს ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბი სას. 
მთლი ა ნად, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მხრი დან სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცეს ში გამ ჭ ვირ-
ვა ლე პო ლი ტი კის არ ქო ნამ, გა უ აზ რე ბე ლი და მი კერ ძო ე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბამ უდი დე სი ზი ა ნი 
მი ა ყე ნა რო გორც სა ზო გა დო ე ბის, ისე ქვეყ ნის სტრა ტე გი ულ ინ ტე რე სებს. მი უ ხე და ვად ამი სა, ხე ლი სუფ ლე ბა 
კვლავ ანა ლო გი უ რი მე თო დე ბით აგ რ ძე ლებს პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცესს, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია მოკ-
ლე ვა დი ან ფის კა ლურ ეფექ ტ ზე და ემ სა ხუ რე ბა ხე ლი სუფ ლე ბა ში მყო ფი მა ღა ლი რან გის ჩი ნოვ ნი კე ბის პი რად 
ინ ტე რე სებს.

მოქ მე დი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის მთა ვა რი პრობ ლე მა გახ და ის, რომ სა ხელ მ წი ფომ „საბაზრო ფუნ და მენ ტა-
ლიზ მის” ეგი დით უარი გა ნაცხა და სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ ისეთ ორ გა ნულ ფუნ ქ ცი ებ ზე, 
რო გო რი ცა ა: ჯან სა ღი და კონ კუ რენ ტუ ლი ბიზ ნეს გა რე მოს შექ მ ნა; სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა; სა ზო გა დო-
ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა. იგ ნო რი რე ბუ ლია მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის, სურ სა თი სა და მე დი კა მენ-
ტე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის, სა ზო გა დო ებ რი ვი რე სურ სე ბის თა ვი სუ ფა ლი წვდო მი სა და სა ხელ მ წი ფოს, 
მთე ლი რი გი სხვა, სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბი. ამა ვე დროს ქვე ყა ნამ არა თუ ვერ შეძ ლო ეკო ნო-
მი კა ში ძი რე უ ლი გარ და ტე ხის შე ტა ნა, არა მედ „სიღარიბის ხა ფან გ ში” მოხ ვედ რის საფ რ თხის წი ნა შე დად გა. ამ 
საფ რ თხის თა ვი დან აცი ლე ბი სა და დღეს შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბის გა მოს წო რე ბის თ ვის სა ჭი როა სას წ რა ფო და გა-
დამ ჭ რე ლი ზო მე ბის მი ღე ბა. ვი ნა ი დან 9 წლის გან მავ ლო ბა ში ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა ტა რე ბუ ლი პო ლი ტი კის 
შე დე გე ბი ნათ ლად აჩ ვე ნებს, რომ მას არ შეს წევს უნა რი, არ სე ბი თად შეც ვა ლოს შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბა, სა არ ჩევ ნო 
ბლო კი „ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბა” მზად არის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღოს გან ვი თა რე ბის თვი სებ რი-
ვად ახალ კურ ს ზე, რაც უზ რუნ ველ ყოფს სა ზო გა დო ებ რივ ინ ტე რე სებ სა და ევ რო ინ ტეგ რა ცი ა ზე ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბას.

 
სა არ ჩევ ნო ბლო კის „ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბის” ეკო ნო მი კუ რი  
პო ლი ტი კის უპი რა ტე სო ბე ბი 

სა არ ჩევ ნო ბლო კის „ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბის” მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა 
ით ვა ლის წი ნებს და ემ ყა რე ბა თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ პრინ ცი პებს და იმ 
თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მებს, რომ ლე ბიც გა მოკ ვეთს სა ხელ მ წი ფოს როლს სო ცი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბი სა და სო-
ცი ა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის საქ მე ში. სა ქარ თ ვე ლო ში გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ა ნი და სტა ბი-
ლუ რი პრო ცე სის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ჭი რო ა, რომ: ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა და ე ფუძ ნოს მდგრა დი გან ვი თა-
რე ბის მო დელს; სის ტე მუ რი ტრან ს ფორ მა ცი ის პრო ცეს ში საკ ვან ძო რო ლი მი ე ნი ჭოს სა ხელ მ წი ფოს, რო მელ მაც 
უნ და გან საზღ ვ როს გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია უმ თავ რე სი მიზ ნე ბი სა და შე სა ბა მი სი ინ დი კა ტო რე ბის დო ნე ზე; 
გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის ფარ გ ლებ ში გა ნი საზღ ვ როს ყვე ლა ის ფუნ ქ ცი ა, რო მელ თა არ სე ბო ბა აუცი ლე ბე ლია 
სტა ბი ლუ რი გან ვი თა რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი კე თილ დღე ო ბი სათ ვის; მოხ დეს ეკო ნო მი კის სტრუქ ტუ რუ ლი 
მო დერ ნი ზე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რაც და-
ემ ყა რე ბა ქვეყ ნის შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბე ბის გო ნივ რულ გა მო ყე ნე ბას. გან ხორ ცი ელ დეს ექ ს პორ ტის სტი მუ-
ლი რე ბა და იმ პორ ტის ჩა ნაც ვ ლე ბა, რაც სტრუქ ტუ რუ ლი მო დერ ნი ზა ცი ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა;

სა ხელ მ წი ფომ უზ რუნ ველ ყოს სა მარ თ ლი ა ნი, თა ვი სუ ფა ლი და კონ კუ რენ ტუ ლი სა ბაზ რო გა რე მოს შექ მ ნა; ხე ლი შე-
ეწყოს თა ნა მედ რო ვე და მოქ ნი ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მელ ზეც თა ნაბ რად მი უწ ვ დე ბა ხე ლი ყვე-
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ლა ეკო ნო მი კურ სუ ბი ექტს. ჩვენ არ მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ერთ სულ მო სახ ლე ზე მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის ზრდა არის 
გან ვი თა რე ბის ერ თა დერ თი მი ზა ნი და ინ დი კა ტო რი. მსოფ ლი ოს ყვე ლა წამ ყ ვა ნი ქვე ყა ნა ინ ტე რეს დე ბა არა მხო ლოდ 
მშპ-ის, არა მედ კე თილ დღე ო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბით – რამ დე ნად კმა ყო ფი ლია მო სახ ლე ო ბა სა ბი ნაო პი რო ბე ბით, შე მო-
სავ ლე ბის დო ნი თა და მა თი გა და ნა წი ლე ბით, სამ სა ხუ რით, საცხოვ რე ბე ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რით, გა ნათ ლე ბი სა და 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის ხა რის ხით, მმარ თ ვე ლო ბის ეფექ ტი ა ნო ბით. მშპ-ის ზრდა თა ვის თა ვად არ გა ნა პი რო ბებს 
სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. ამი ტომ, ჩვე ნი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად: 

•	 სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვა ში დამ კ ვიდ რ დე ბა ეფექ ტი ა ნო ბი სა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის თა ნა მედ რო ვე 
სტან დარ ტე ბი; 

•	 გა იზ რ დე ბა სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს სა ქარ თ ვე ლოს შრო მი თი რე სურ სე-
ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლის სტა ბი ლურ შე მო სა ვალს, აგ რეთ ვე სა ქარ თ ვე ლოს სა სურ სა თო უსაფ რ თხო-
ე ბა სა და ქვეყ ნის სა ექ ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ზრდას; 

•	 მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა უზ რუნ ველ ყოფს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი დან გა მოყ-
ვა ნას, უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბას, სი ღა რი ბის დაძ ლე ვა სა და სო ცი ა ლუ რი ფო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბას, მრა-
ვალ რიცხო ვა ნი და ძლი ე რი სა შუ ა ლო ფე ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბას; 

•	 ბა ზა რი გა თა ვი სუფ ლ დე ბა ხე ლოვ ნუ რი მო ნო პო ლი ე ბი სა გან, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლი ან თა ვი სუ ფალ მე-
წარ მე ო ბას და ით ვი სე ბენ ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის შე მო სავ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს პირ ვე ლა დი მოხ მა-
რე ბის სა ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე არა რე ა ლუ რად მა ღა ლი ფა სე ბის და წე სე ბით; 

•	  მო სახ ლე ო ბის მი ერ გა დახ დი ლი გა და სა ხა დე ბი და ი ხარ ჯე ბა მიზ ნობ რი ვად და გამ ჭ ვირ ვა ლედ; 
•	 და იძ ლე ვა შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბა ში არ სე ბუ ლი დი დი უთა ნაბ რო ბა და ყვე ლა ოჯა ხი იგ რ ძ ნობს კე-

თილ დღე ო ბას. 

მოქ მე დი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე დე გად სა ხელ მ წი ფოს გა უქ მე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბის აღ დ გე ნა, ისე ვე რო-
გორც არ სე ბუ ლი და არას რულ ყო ფი ლი ფუნ ქ ცი ე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ა, შე უძ ლე ბე ლია ძი რე უ ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
რე ფორ მის გა რე შე. ჩვენ პრინ ცი პუ ლად მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ებს მი ე ნი ჭოთ კომ პე ტენ ტუ რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა. იმი სათ ვის, რომ მი ვაღ წი ოთ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სარ გებ ლი ა ნო ბის ზრდას, სა ჭი როა მოხ დეს სტი მუ ლი რე ბა იმი სა, რომ სწო რედ სა ჯა რო მო ხე ლე ებ მა მი ი ღონ 
ინ ფორ მი რე ბუ ლი, კომ პე ტენ ტუ რი და და მო უ კი დე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. 

დღე ვან დე ლი სა გან გა შო რე ა ლო ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მის ჩვე ნე უ ლი ხედ ვა ნიშ-
ნავს ევ რო პუ ლი ტი პის სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა კენ სწრაფ ვას. ჯერ კი დევ სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში 
დარ ჩე ნი ლი ქო ნე ბის მარ თ ვა მოხ დე ბა გო ნივ რუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

- გან ხორ ცი ელ დე ბა სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის სრუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა ცი ა; 
- გა ნი საზღ ვ რე ბა პრი ო რი ტე ტე ბი და სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა პრი ვა ტი ზა ცი ის კუთხით; 
- აუცი ლებ ლად გა და ი ხე დე ბა სტრა ტე გი უ ლი ობი ექ ტე ბის დე ფი ნი ცია და მომ ზად დე ბა მა თი ახა ლი ჩა მო-

ნათ ვა ლი; 
- შე სა ბა მი სი უწყე ბა და ა წე სებს ინ ვეს ტორ თა მხრი დან ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის უმ კაც რეს 

კონ ტ როლს; 
- პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცე სი წა რი მარ თე ბა გამ ჭ ვირ ვა ლედ, უპი რა ტე სად, აუქ ცი ო ნე ბის გა მარ თ ვის გზით. 

ჩვე ნი მი ზა ნია ქვეყ ნის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდა. ამ თვალ საზ რი სით, ინო ვა ცი ე ბი სა და სა-
მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის დე ფი ცი ტი, რაც გა ნათ ლე ბის სის ტე მის არა თა ნა მიმ დევ რულ მა რე ფორ მი რე ბამ და სა-
მეც ნი ე რო ინ ს ტი ტუ ტებ ზე მი ზან მი მარ თულ მა შე ტე ვამ გა ნა პი რო ბა, ქვე ყა ნას „ინტელექტის გა დი ნე ბის” უპ-
რე ცე დენ ტო რის კის წი ნა შე აყე ნებს. მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ინ დექ სი უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლია სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ -ერთ უმ თავ რეს პრობ ლე მად სა-
მუ შაო ძა ლის და ბალ კომ პე ტენ ცი ას ასა ხე ლებს.
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არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ჩვე ნი სტრა ტე გია გუ ლის ხ მობს რის კე ბის მარ თ ვის 
სრულ ფა სო ვა ნი მე ქა ნიზ მის შექ მ ნას, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა ინ დი კა ტორ თა სის ტე მას და რომ ლის მი ზა ნია რო-
გორც ში და, ისე სა გა რეო შო კე ბის პრე ვენ ცი ა- პ რო ფი ლაქ ტი კა.

 

სა ხელ მ წი ფო სტი მუ ლი რე ბის პო ლი ტი კა და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის აქ ცენ ტე ბი

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა სხვა ეკო ნო მი კურ სის ტე მებ თან შე და რე ბით ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი და კე-
თილ დღე ო ბის ზრდას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო დე ლი ა. თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ამ სის-
ტე მის ხარ ვე ზე ბის გა მოს წო რე ბი სა და სხვა ცალ კე უ ლი ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის მიზ ნით მას ში გო ნივ რუ-
ლი ჩა რე ვის სა ჭი რო ე ბა კვლავ რჩე ბა. ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის არ სე ბი თი ანა ლი ზი 
აჩ ვე ნებს, რომ უმ თავ რე სი ამო ცა ნა ოპ ტი მა ლუ რი, დე მო ნო პო ლი ზე ბუ ლი სა ბაზ რო სის ტე მის ფორ მი რე ბა ა. თა-
ვი სუ ფალ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ჩვე ნე უ ლი ხედ ვა ით ვა ლის წი ნებს, რომ:

1. ხე ლი სუფ ლე ბა სა და კერ ძო სექ ტორს შო რის გა ივ ლოს მკვეთ რი ზღვა რი და მოხ დეს მა თი რე ა ლუ რი 
ფუნ ქ ცი უ რი გა მიჯ ვ ნა; 
2. სა ჯა რო სექ ტო რის მო ნა წი ლე ო ბა იყოს მი ნი მა ლუ რი, ხო ლო მის თ ვის გან საზღ ვ რუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბის რე ა-
ლი ზა ცი ი სას – ადეკ ვა ტუ რი და ეფექ ტი ა ნი; 
3. ხე ლი სუფ ლე ბამ ხე ლი არ უნ და შე უ შა ლოს კერ ძო სექ ტორს, ბა ზარს და კონ კუ რენ ტულ გა რე მოს, რომ-
ლებ საც გან მ საზღ ვ რე ლი ფუნ ქ ცია ენი ჭე ბათ კე თილ დღე ო ბის ზრდის საქ მე ში. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მე ბის მკაც რი და უკომ პ რო მი სო გან ხორ ცი ე ლე ბა აუცი ლებ ლად გა მო იწ ვევს საგ რ ძ ნობ 
ეკო ნო მი კურ ზრდას. ზრდის ფაქ ტო რე ბი იქ ნე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და მდგრა დი. ამას თან, სა არ ჩევ ნო ბლო კის 
„ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბის” ხედ ვა ით ვა ლის წი ნებს ეკო ნო მი კის შერ ჩე ულ სექ ტო რებ ში აქ ცენ ტი-
რე ბუ ლი პო ლი ტი კის ელე მენ ტებს.

 
სა ხელ მ წი ფოს აქ ტი უ რი მიზ ნობ რი ვი პო ლი ტი კი სათ ვის შერ ჩე უ ლია შემ დე გი სფე რო ე ბი:

1. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბა, სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის გა დამ მუ შა ვე ბე ლი 
წარ მო ე ბა – პო ლი ტი კის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბად მო ცე მუ ლია ირი ბი სუბ სი დი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი და ამ დარ გებ ში სხვა 
დარ გე ბი დან რე სურ სე ბის გა და ნაც ვ ლე ბის სტი მუ ლი რე ბა;

2. სო ცი ა ლუ რი სფე რო – სა პენ სიო რე ფორ მა, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სფე როს რე ფორ მა, უმ წეო მდგო მა რე ო-
ბა ში მყოფ თა დახ მა რე ბის სის ტე მა. ამ სფე რო ებ ში პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რე ფორ მა გუ ლის ხ მობს პი-
რად პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სის ტე მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რე ფორ მის პირ ველ წლებ ში 
სა ხელ მ წი ფოს აქ ტი უ რი ჩა რე ვით. 

3. ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პო ლი ტი კა – ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნი სათ ვის ინ ვეს ტი ცი ე ბი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ერ-
თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ა. ბო ლო წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი 
და კავ ში რე ბუ ლია პრი ვა ტი ზა ცი ას თან, კერ ძო აქ ტი ვე ბის მე სა კუთ რე თა ხშირ შეც ვ ლას თან და ნაკ ლე ბად უკავ-
შირ დე ბა ახა ლი სა წარ მოო აქ ტი ვე ბის შექ მ ნას მრეწ ვე ლო ბა სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში. სა ხელ მ წი ფომ ხელ-
საყ რე ლი გა რე მო უნ და შექ მ ნას რო გორც ში და, ისე უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის თ ვის, რაც გუ ლის ხ მობს ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის და ცუ ლო ბას, სტა ბი ლუ რი და პროგ ნო ზი რე ბა დი ბიზ ნეს გა რე მოს შექ მ ნას. უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
წა ხა ლი სე ბის პა რა ლე ლუ რად იგი ვე პი რო ბე ბი უნ და გავ რ ცელ დეს ში და ინ ვეს ტი ცი ებ ზე, უნ და იზ რ დე ბო დეს და-
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ნა ზო გე ბი და რე ინ ვეს ტი რე ბა. სა გა რე ო- ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბე ბი და სხვა ინი ექ ცი ე ბი ქვე ყა ნას დრო ე ბით შე-
ღა ვა თებს აძ ლევს, მაგ რამ ვერ ახ დენს ად გი ლობ რი ვი კა პი ტა ლის არა საკ მა რი სად დაგ რო ვე ბის კომ პენ სი რე ბას. 

ჩვე ნი პო ლი ტი კა, მოხ მა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის ნაც ვ ლად, მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა და ნა ზო გე ბი სა და 
კა პი ტა ლი ზა ცი ის ზრდა ზე ორი ენ ტი რე ბულ ეკო ნო მი კა ზე, რა მაც გრძელ ვა დი ა ნი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის გან მ-
საზღ ვ რე ლი რო ლი უნ და შე ას რუ ლოს.

დაგ რო ვე ბის სტი მუ ლი რე ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნი ა: 

- სა პენ სიო დაზღ ვე ვის სის ტე მე ბის დაგ რო ვე ბი თი ფუნ ქ ცი ა; 
- სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ფონ დის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა გრძელ ვა დი ა ნი კა პი ტა ლის ფორ მი რე ბა ში;
- რე ა ლუ რი დე ცენ ტ რა ლი ზე ბის რო ლი შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბის ნორ მა ლი ზა ცი ა ში რე გი ო ნე ბის მი-

ხედ ვით;
-  სა გა და სა ხა დო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა და მი სი გა მოკ ვე თი ლი რო ლი დაგ რო ვე ბის ხელ შეწყო ბა ში; 
- ახა ლი სა ერ თა შო რი სო ბაზ რე ბის გახ ს ნი სა და ძველ ბაზ რებ ზე სრულ ფა სო ვა ნი დაბ რუ ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო-

ბა ქვე ყა ნა ში მე ტი მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის მიზ ნით; 
- ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ის მოხ მა რე ბის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი რო ლის გაძ ლი ე რე ბა; 
- სა ხელ მ წი ფოს მდგრა დი და გრძელ ვა დი ა ნი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა, რა თა სა ქარ თ ვე-

ლოს მეტ მო ქა ლა ქეს ჰქონ დეს სტი მუ ლი სა კუ თარ ქვე ყა ნა ში გა ნა თავ სოს და ნა ზო გე ბი და არა საზღ ვარ-
გა რეთ;

-  დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვის სის ტე მის მნიშ ვ ნე ლო ბა და ნა ზო გე ბის უსაფ რ თხო ე ბის გა რან ტი რე ბი სათ ვის. 

თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში შე უძ ლე ბე ლია ვი ლა პა რა კოთ ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა სა და მო სახ ლე ო-
ბის კე თილ დღე ო ბა ზე სხვა ქვეყ ნებ თან მჭიდ რო სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი სა და გლო ბა ლურ 
ეკო ნო მი კურ პრო ცე სებ ში ინ ტეგ რა ცი ის გა რე შე. სა ხელ მ წი ფოს სპე ცი ფი კუ რი ფუნ ქ ცია ექ ს პორ ტის სტი მუ-
ლი რე ბის საქ მე ში არის სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფოს თან ორ მ ხ რი ვი სა ვაჭ რო შე თან ხ მე ბე ბის, შე ღა ვა თი ა ნი და 
თა ვი სუ ფა ლი რე ჟი მე ბის მო პო ვე ბი სა და იმ ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ხელ შეწყო ბა ქვეყ ნის შიგ-
ნით, რო მე ლიც ქარ თ ველ ექ ს პორ ტი ო რებს გა უ ად ვი ლებს სხვა ქვეყ ნე ბის რე გუ ლა ცი ურ ჩარ ჩო ებ თან შე სა ბა-
მი სო ბას და ექ ს პორ ტის მუდ მივ ზრდას. ქვეყ ნი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ექ ს პორ ტო სა ბაზ რო არე ა ლე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა ფარ თო ე ბა, ევ რო კავ შირ სა და აშ შ - თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის რე ჟი მე ბის ამოქ მე დე ბა, 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ას თან სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის აღ დ გე ნა.

 
ოჯა ხი და ინ დი ვი დი 
ცენ ტ რა ლუ რი ზრუნ ვის ობი ექ ტი – ოჯა ხი და ინ დი ვი დი

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კაც კი ვერ მა ლავს იმ ფაქტს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში შე მო სავ ლე ბის უთა ნაბ რო ბა პერ მა-
ნენ ტუ ლად იზ რ დე ბა. შე და რე ბით მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნი პი რე ბი ძა ლი ან ვიწ რო სეგ მენ ტ ში არი ან კონ ცენ ტ რი რე-
ბუ ლი, ხო ლო ოჯა ხე ბის უმე ტე სო ბა სი ღა რი ბის ზღვარს მიღ მა ა. 

ში ნა მე ურ ნე ო ბა, რო მე ლიც თა ვი სი არ სით ახ ლოს არის ოჯახ თან, ეკო ნო მი კის სა ბა ზო ერ თე უ ლი ა. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი მთელ რიგ კვლე ვებს სწო რედ ში ნა მე ურ ნე ო ბის მი ხედ ვით აწარ-
მო ებს, მოქ მე დი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა მა ინც არ ცნობს ოჯა ხის როლს, არ ინ ტე რეს დე ბა მი სი პრობ ლე მე-
ბი თა და სა ჭი რო ე ბე ბით. მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი დე დე ბი სათ ვის და წე სე ბულ შე ღა ვა თებს თუ არ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, 
ოჯა ხის ინ ს ტი ტუ ტის სტი მუ ლი რე ბის სხვა პრაქ ტი კა სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობს. გან ვი თა რე ბულ მა ქვეყ ნებ მა 
უკ ვე დი დი ხა ნია აღი ა რეს ოჯა ხის არა მარ ტო სო ცი ა ლუ რი, არა მედ ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა – სრულ ფა სო-
ვა ნი ოჯა ხი უფ რო მდგრა დია რის კე ბის მი მართ, აგ რეთ ვე დაგ რო ვე ბის მე ტი სტი მუ ლი და, ოჯა ხის ერთ წევ რ ზე 
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გათ ვ ლით, ნაკ ლე ბი სა მე ურ ნეო ხარ ჯი აქვს. ერ თი ოჯა ხის დო ნე ზე ეს ეფექ ტი ნაკ ლე ბად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ-
რამ მაკ რო დო ნე ზე ყვე ლა ეს ფაქ ტო რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ამას თან, ოჯა ხი მყა რი პლატ ფორ მაა მცი რე სა წარ მო-
ე ბი სათ ვის, რო მელ თა მხარ და ჭე რა სა არ ჩევ ნო ბლო კის „ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბის” ერ თ -ერ თი 
უმ თავ რე სი პრი ო რი ტე ტი ა.

გან ვი თა რე ბის ახა ლი სტრა ტე გი ა, რო მელ საც ჩვენ ვთა ვა ზობთ სა ზო გა დო ე ბას, ით ვა ლის წი ნებს ოჯა ხის რო ლის 
გა აქ ტი უ რე ბას.

 ოჯა ხის ხელ შეწყო ბის ფარ გ ლებ ში, ჩვენ მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია მო ი ცავს: 

Ø	მცი რე ბიზ ნე სის დაწყე ბა ში ოჯა ხის ჩაბ მუ ლო ბის მხარ დამ ჭერ ღო ნის ძი ე ბებს; 
Ø	სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის და სა ბეგრ ბა ზა ში გა მოქ ვით ვის სის ტე მის და ნერ გ ვას;
Ø	მრა ვალ შ ვი ლი ა ნო ბის სტი მუ ლი რე ბის სის ტე მურ და არა ერ თ ჯე რად შე ღა ვა თებს; 
Ø	მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის თა ვი ან თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მაქ სი მა ლუ რად რე ა ლი ზა ცი ის სა შუ ა ლე ბის 

მი ცე მას; 
Ø	სა გა და სა ხა დო სის ტე მის ჰარ მო ნი ზა ცი ა სა და ოპ ტი მი ზა ცი ას.

კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ტა რი ფე ბი

კო მუ ნა ლუ რი გა და სახ დე ლე ბის ტა რი ფე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში 2004 წლი დან ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით გეგ მა ზო მი ე-
რად მკვეთ რად იზ რ დე ბო და და 2012 წლი სათ ვის ტა რი ფე ბის სი დი დით სა ქარ თ ვე ლომ არა მარ ტო დსთ-ის ქვეყ-
ნებს, არა მედ ევ რო პის ბევრ ქვე ყა ნა საც კი გა უს წ რო. ტა რი ფე ბის ზრდი თა და კო მუ ნა ლუ რი გა და სახ დე ლე ბის 
ამო ღე ბის არა ცი ვი ლი ზე ბუ ლი ხერ ხე ბის გა მო ყე ნე ბით მკვეთ რად გაზ რ დი ლი კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბი ისე დაც ღა-
რიბ მო სახ ლე ო ბას მძი მე ტვირ თად და აწ ვა. მო სახ ლე ო ბის უდი დე სი ნა წი ლი სათ ვის 2004 წლის შემ დეგ კო მუ ნა-
ლუ რი ხარ ჯე ბი სა შუ ა ლოდ 3-4-ჯერ გა ი ზარ და. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის, გა ზის, წყლის მი წო დე ბა სა და ნარ ჩე ნე ბის 
გა ტა ნას სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თი სა ერ თო რამ აქვს – თი თო ე უ ლი ამ მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რი არა ა დეკ ვა ტუ რად 
მა ღა ლი ა. ამის მი ზე ზი მთავ რო ბი სა და მა რე გუ ლირე ბე ლი კო მი სი ე ბის მი ერ და კა ნო ნე ბუ ლი უსა მარ თ ლო მოქ მე-
დე ბა ა. ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით 2007 და 2010 წლე ბი გა მო ირ ჩე ო და, რო დე საც და პი რე ბე ბი სა და მძი მე სო ცი ა-
ლუ რი ფო ნის მი უ ხე და ვად, ტა რი ფე ბი მკვეთ რად გა ი ზარ და. 

თბი ლის ში წყლის ტა რი ფი 2003 წელ თან შე და რე ბით 160%-ით გა ი ზარ და: 2007 წელს იგი გა ორ მაგ და, ხო ლო 
2010-ში კი დევ ერ თხელ გა ი ზარ და. არც ერ თი და პი რე ბა (24-საათიანი მო მა რა გე ბა, წყლის ხა რის ხის გა უმ ჯო-
ბე სე ბა, ტა რი ფის დი ფე რენ ცი რე ბა და სხვ.) არ შეს რუ ლე ბუ ლა და ფაქ ტობ რი ვად მოტყუ ე ბულ მა მო სახ ლე ო ბამ 
გა ცი ლე ბით ძვი რად იგი ვე, უფ რო მე ტიც, ხში რად უარე სი მომ სა ხუ რე ბა მი ი ღო.

თით ქ მის გა ორ მაგ და ბუ ნებ რი ვი აირის ფა სი. იგი ძა ლი ან მა ღა ლი ა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბევ რი წი ნა პი რო ბა 
არ სე ბობს ბუ ნებ რი ვი აირის ტა რი ფის საგ რ ძ ნობ ლად შემ ცი რე ბი სათ ვის (საქართველო არ სე ბუ ლი მა გის ტ რა ლუ-
რი და ბა ქო- თ ბი ლი სი -ერ ზ რუ მის გაზ სა დე ნით გა ზის ტრან ზი ტი სათ ვის უფა სო გაზს იღებს; ბუ ნებ რი ვი აირის ხა-
რის ხი მა ღა ლი არ არის და ა.შ.). ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ტა რი ფი იმა ვე პე რი ოდ ში და ახ ლო ე ბით 70%-ით გა ი ზარ და. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ და წე სე ბუ ლი დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი ტა რი ფიც სო ცი ა ლუ რად უსა მარ თ ლო ა. 

2004 წლი დან კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ტა რი ფე ბის გან საზღ ვ რის მიზ ნით გა ტა რე ბუ ლი უსა მარ თ ლო პო ლი-
ტი კა დაგ ვირ გ ვინ და თბი ლის ში სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის გა ტა ნის სა ფა სუ რის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მოხ მა-
რე ბა ზე მიბ მით. ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა მო ირ ჩე ვა თა ვი სი უსა მარ თ ლო ბი თა და ალო გი კუ რო ბით და ცხად ყოფს, 
რომ მთავ რო ბის მი ზა ნი ა, უბ რა ლოდ, მაქ სი მა ლუ რი ოდე ნო ბის თან ხე ბის ამო ღე ბა და არა რე ა ლუ რი ტა რი ფის 
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გა ან გა რი შე ბა. 

სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტი უნ და იყოს და ნა კარ გე ბის შემ ცი რე ბა, ეკო ნო მი კუ რად მომ გე ბი ა ნი ინ ფ-
რას ტ რუქ ტუ რის წა ხა ლი სე ბა და ტა რი ფე ბის გა ან გა რი შე ბის მე ქა ნიზ მე ბის სრულ ყო ფა. ამ გზით სა ხელ მ წი ფომ 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს ტა რი ფე ბის ოპ ტი მი ზა ცია და მა თი სტა ბი ლუ რო ბა. ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ-
ლე ბა უნ და იყოს მომ ხ მა რე ბელ სა და ოპე რა ტორს შო რის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა, რო-
მელ შიც მკა ფი ოდ იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ორ მ ხ რი ვი, მათ შო რის, ოპე რა ტო რის მხრი დან მომ ხ მა რებ ლი სათ-
ვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ხა რის ხ თან და შე სა ბა მის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. 

ჩვენ მიგ ვაჩ ნი ა, რომ კო მუ ნა ლუ რი ტა რი ფე ბი უნ და ეფუძ ნე ბო დეს რე ა ლურ გათ ვ ლებს, შე ე სა ბა მე ბო დეს გა წე უ-
ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს და ხელ მი საწ ვ დო მი იყოს ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის. აქე დან გა მომ დი ნა რე: 

Ø	უმოკ ლეს ვა დებ ში გან ვა ხორ ცი ე ლებთ ტა რი ფე ბის ხე ლა ხალ და სა მარ თ ლი ან გა და ან გა რი შე ბას ტა რი-
ფე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით;

Ø	 არ და ვუშ ვებთ ტა რი ფე ბის ზრდას სუ ბი ექ ტუ რი, უსა მარ თ ლო და და უ სა ბუ თე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-
ბის სა ფუძ ველ ზე; 

Ø	არ და ვუშ ვებთ ბიზ ნე სი სათ ვის კა ბა ლურ ტა რი ფებს, რაც აძ ვი რებს პრო დუქ ცი ას და ხელს უშ ლის ბიზ-
ნე სის გან ვი თა რე ბას;

Ø	 გა მო ი რიცხე ბა კო ლექ ტი უ რი მრიცხ ვე ლე ბი, სხვა დას ხ ვა კო მუ ნა ლუ რი გა და სახ დე ლე ბის ერ თ მა ნეთ ზე 
მიბ მა და სხვა ნე ბის მი ე რი მე ქა ნიზ მი, რო დე საც უპი რა ტე სო ბა ენი ჭე ბა მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რის ამო-
ღე ბას და არა მომ ხ მა რე ბელ თა ინ დი ვი დუ ა ლურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას.

ტრან ს პორ ტი

სა ქარ თ ვე ლო თა ვი სი გე ო პო ლი ტი კუ რი მდე ბა რე ო ბით, მას ზე გა მა ვა ლი სატ რან ს პორ ტო დე რეფ ნით მიმ ზიდ ვე-
ლია მძლავ რი სა ტერ მი ნა ლო ქსე ლის – ლო გის ტი კუ რი ცენ ტ რე ბის შე საქ მ ნე ლად. სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნი 
ერ თ ნა ი რად ახ ლოს არის რო გორც ევ რო პის უკ ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბულ სა ერ თო ბა ზარ თან, ისე კას პი ის პი რა რე გი ო-
ნის სწრა ფად გან ვი თა რე ბად ცენ ტ რებ თან. სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც სატ რან ზი ტო ფუნ ქ ცი ის ქვეყ ნად, ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა, ხელს შე უწყობს, ერ თი მხრივ, რე გი ო ნის სტა ბი ლუ რო ბას, მე ო რე მხრივ კი, სატ რან ს პორ ტო და სა კო მუ-
ნი კა ცი ო /ე ნერ - გე ტი კუ ლი დე რეფ ნე ბის გან ვი თა რე ბას და მა თი უსაფ რ თხო ე ბის გან მ ტ კი ცე ბას.

ტრან ს პორ ტის სფე როს თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხია რე გუ ლი რე ბის სის ტე მის არ სე ბო ბა, რო მე ლიც გა ნა ხორ-
ცი ე ლებს მთლი ა ნად სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტის დარ გის უსაფ რ თხო ე ბის რე გუ ლი რე ბას. 

სა ზო გა დო ებ რივ ტრან ს პორ ტ თან და კავ ში რე ბით მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ის ძი რი თა დად უნ და ეფუძ ნე ბო დეს კერ ძო 
სექ ტორს, გარ და სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის, სარ კი ნიგ ზო მა გის ტ რალ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-
რის და თბი ლი სის მეტ რო პო ლი ტე ნი სა. ავ ტო ბუ სე ბის, სა მარ შ რუ ტო მიკ რო ავ ტო ბუ სე ბის, ტაქ სე ბის სფე რო ში 
სა ხელ მ წი ფოს რო ლი უნ და იყოს მხო ლოდ რე გუ ლი რე ბა, მარ შ რუ ტე ბის სქე მე ბის / ტექ ნი კუ რი უსაფ რ თხო ე ბის 
თვალ საზ რი სით და ფა სის ზე და ზღვრე ბის (გარდა ტაქ სე ბი სა) და წე სე ბის კუთხით. ამას თან, სა ხელ მ წი ფოს მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი ფუნ ქ ცია ხელს კი არ უნ და უწყობ დეს ამ სფე რო ში მო ნო პო ლი ზე ბას ან ცალ კე უ ლი ოპე რა ტო რე-
ბის ძა ლა უფ ლე ბის გაზ რ დას, არა მედ უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს კონ კუ რენ ცი ის ზრდას და ფა სე ბის ფორ მი რე ბის 
პრო ცეს ში უპი რა ტე სად სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბის არ სე ბო ბას. 

მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნი ა, სარ კი ნიგ ზო სექ ტორ ში, გარ და უშუ ა ლოდ სარ კი ნიგ ზო მა გის ტ რა ლის და მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ დოს სამ გ ზავ რო და სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბის 
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სფე რო ში კერ ძო სექ ტო რის რო ლი პრი ვა ტი ზა ცი ის, ბა რი ე რე ბის შემ ცი რე ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბის გზით. თბი ლი სის მეტ რო პო ლი ტენ თან და კავ ში რე ბით მარ თ ვის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით მი-
ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია მი სი მარ თ ვის უფ ლე ბით კერ ძო კომ პა ნი ის თ ვის გა და ცე მა, პრი ვა ტი ზა ცი ის გა რე შე. 
სა ჯა რო რე გუ ლი რე ბა სატ რან ს პორ ტო მომ სა ხუ რე ბის მას შ ტა ბე ბი სა და გე ოგ რა ფი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით უნ და 
იქ ნეს გა და ნა წი ლე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლურ, რე გი ო ნა ლურ და ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის.

 

ბიზ ნეს გა რე მო და კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კა 
მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა 

გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რა სა ხელ მ წი ფოს ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი პრი ო რი-
ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა ა. მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი ქვეყ ნის პრაქ ტი კა მოწ მობს, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბას 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი აკის რია ეკო ნო მი კის კრი ზი სი დან გა მოყ ვა ნის, უმუ შევ რო ბის დაძ ლე ვის, ცხოვ რე ბის დო ნის 
ზრდის, სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის მიღ წე ვი სა და შე ნარ ჩუ ნე ბის საქ მე ში. მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ქარ-
თ ვე ლო ში დღემ დე არ არ სე ბობს მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო 
პო ლი ტი კა, ხო ლო ბიზ ნე სი მძი მე სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბი სა და წნე ხის პი რო ბებ ში ა. ასე თი ვი თა რე ბა საფ-
რ თხეს უქ მ ნის ქვე ყა ნა ში მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას. მა გა ლი თი სათ ვის, ევ რო კავ ში რის ქვეყ-
ნებ ში, აშ შ - სა და სხვა ქვეყ ნებ ში მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა ბრუნ ვა, გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბა და 
და საქ მე ბა მთლი ა ნი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 60%-ზე მე ტი ა, მა შინ რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო ში ამ სექ ტო რის რო ლი გა ცი ლე ბით 
მოკ რ ძა ლე ბუ ლი ა.

ქარ თ ველ მე წარ მე თა დი დი ნა წი ლი მა სობ რი ვად ამ ცი რებს ეკო ნო მი კურ აქ ტი უ რო ბას სა კუ თარ ქვე ყა ნა ში და 
ცდი ლობს თა ვი სი კა პი ტა ლი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი საზღ ვარ გა რეთ გა ი ტა ნოს. მცი რე და სა-
შუ ა ლო ბიზ ნე სი ვერ ვი თარ დე ბა და მი სი წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბა ეკო ნო მი კა ში ძა ლი ან მცი რე ა, ასე ვე და ბა ლია 
მი სი ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, კერ ძოდ:

Ø	მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ბრუნ ვა, გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბა და და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ-
ლე ბა მთლი ა ნი ბიზ ნე სის მაჩ ვე ნებ ლე ბის20%-ს არ აღე მა ტე ბა; 

Ø	ინ ვეს ტი რე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნეს ში (კაპიტალის შექ მ ნა) 10%-ზე ნაკ ლე ბი ა; 
Ø	მცი რე სა წარ მო თა დი დი ნა წი ლი სა ბა ლან სო წელს ზა რა ლით ხუ რავს ან მი ზე რუ ლი მო გე ბა აქვს. 
Ø	შე სა ბა მი სად, ვერ ხდე ბა ფუ ლა დი სახ ს რე ბის რე ინ ვეს ტი რე ბა და ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბა; 
Ø	თუ სა წარ მოს უფიქ სირ დე ბა მა ღა ლი მო გე ბა, ის აუცი ლებ ლად ხვდე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის თვალ თა ხედ ვის 

არე ში, რა საც მოჰ ყ ვე ბა მა კონ ტ რო ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის მი ერ მი სი მუდ მი ვი შე მოწ მე ბა; 
Ø	ბევრ მათ განს აღე ბუ ლი აქვს სა ბან კო სეს ხი მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით (16-20%-მდე) და მთე ლი 

მა თი ძა ლის ხ მე ვა ხმარ დე ბა მხო ლოდ აღე ბუ ლი სეს ხის შე უ ფერ ხე ბელ მომ სა ხუ რე ბას. 

მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის პრი ო რი ტე ტებ ში არ ხვდე ბა. ამის ნა თე ლი და დას ტუ რე ბაა 
ის, რომ ამ სეგ მენ ტის ბიზ ნე სის მეტ - ნაკ ლე ბად ადეკ ვა ტუ რი დე ფი ნი ცი აც კი არ არ სე ბობს და სექ ტო რის არა-
ნა ი რი ხელ შეწყო ბა არ ხორ ცი ელ დე ბა. 2011 წლის 1 იან ვ რი დან შე მო ღე ბულ მა ახალ მა სა გა და სა ხა დო კო დექ ს მა 
მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის მდგო მა რე ო ბა არა თუ ვერ გა ა უმ ჯო ბე სა, არა მედ პი რი ქით, ამ გ ვა რი სა წარ მო ე ბის 
სა გა და სა ხა დო ტვირ თი უფ რო გა ზარ და.

სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა უკა ნას კ ნე ლი 10 წლის გან მავ ლო ბა ში შემ ცირ და, 
მი უ ხე და ვად მშპ-ის ზრდი სა. და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა არც ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე-
ლე ბულ და საქ მე ბის „პროგრამებს” მოჰ ყო ლი ა, არა და ამ „პროგრამებზე” სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან რამ დე ნი მე 
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ასე უ ლი მი ლი ო ნი ლა რი და ი ხარ ჯა. ამ კუთხით პრობ ლე მა იყო ის, რომ ძი რი თა დად ერ თ ჯე რა დი ხა სი ა თის პროგ-
რა მე ბი ემ სა ხუ რე ბო და წი ნა სა არ ჩევ ნოდ მოკ ლე ვა დი ა ნი ეფექ ტის მი ღე ბას.

ქვე ყა ნა ში ბიზ ნე სის დაწყე ბის ცდა ხში რად კრა ხით მთავ რ დე ბა. მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რა ბევ-
რი სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ემ სა ხუ რე ბა ორ მთა ვარ მი ზანს – უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბა სა და სო ცი ა ლუ რი ფო ნის 
გა უმ ჯო ბე სე ბას. აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად სა ხელ მ წი ფოს უმ სუ ბუქ დე ბა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ღო ნის ძი ე ბე ბის ტვირ-
თი, რის შე დე გა დაც შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა გა მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი სახ ს რე ბის სხვა სექ ტო რე ბის კენ მი მარ თ ვა.

ჩვენ და ვიწყებთ სა ქარ თ ვე ლო ში სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რას არატ რა დი ცი უ ლი, მაგ რამ მსოფ ლი ო ში 
უკ ვე კარ გად აპ რო ბი რე ბუ ლი, თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მე ბით .ეს მი მარ თუ ლე ბა არის სო ცი ა ლუ რი ბიზ ნე სის გან ვი-
თა რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, რაც ით ვა ლის წი ნებს სა ზო გა დო ე ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბას და ბიზ ნე სინ ს ტ რუ მენ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბას, სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნა სა და უკი დუ რე სი სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის შე საძ ლებ ლო ბას. 

სა არ ჩევ ნო ბლო კის „ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბის” მი ერ ინი ცი ი რე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ხელ მ წი ფოს მხრი-
დან მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის იმ გ ვა რი წა ხა ლი სე ბა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ამ სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი-
ე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის ზრდას. ასე თი შე დე გის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა კონ კ რე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბით: 

Ø	მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის პო ლი ტი კის გა მოცხა დე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი-
კუ რი პო ლი ტი კის ერ თ -ერთ უმ თავ რეს პრი ო რე ტულ მი მარ თუ ლე ბად; 

Ø	სა ო ჯა ხო და მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ფონ დის შექ მ ნა; 
Ø	და ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის უზ რუნ ველ მ ყო ფი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, ანუ ნედ ლე ულ სა და რე-

სურ სებ ზე მო ნო პო ლი უ რი ფა სე ბის შემ ცი რე ბა თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის პრინ ცი პის გა ნუხ რე ლი 
დაც ვის სა ფუძ ველ ზე; 

Ø	სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა ბიზ ნეს გა რე მო ში არ სე ბუ ლი რის კე ბის შემ ცი რე ბი სა და ჯან სა ღი 
კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შექ მ ნის კუთხით;

Ø	სა ბან კო სექ ტორ ში კარ ტე ლუ რი შე თან ხ მე ბე ბის შეზღუდ ვით კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შექ მ ნა (რაც საპ-
რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბას და კრე დი ტე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას შე უწყობს ხელს), რა თა მცი-
რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნეს მა შეძ ლოს წარ მა ტე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა და ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბა;

Ø	სა კუთ რე ბი სა და გა რი გე ბის და ცუ ლო ბა, მა თი ხელ შე უ ხებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა მარ თ ლი ა ნი სა სა-
მარ თ ლო სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით; 

Ø	სა გა და სა ხა დო პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბა (გა-დასახადების გა მო ან გა რი შე ბის წე სე ბი და გა დახ დის 
პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბა, ინ ს ტ რუქ ცი ე ბის კა ნონ ში ასახ ვა); 

Ø	ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რე ბი სა და სხვა მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შემ წყო ბი ინ ს ტი ტუ ტე ბის შექ მ ნა და ხელ შეწყო ბა; 
Ø	მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის სა ინ ფორ მა ცი ო- სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე-

ბის გა წე ვა მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით; 

სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან მუ შა ო ბის გა აქ ტი უ რე ბა, რა თა გა და ი ხე დოს გა მო ყო ფი ლი მიზ-
ნობ რი ვი საკ რე დი ტო ხა ზე ბის გა მო ყე ნე ბის პი რო ბე ბი და საკ რე დი ტო ხა ზე ბი რე ა ლუ რად გახ დეს მცი რე და 
სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მი, რა საც გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ერ თი მხრივ, სა მარ თ ლი ა ნი კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კა და, მე ო რე 
მხრივ, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა მხარ და ჭე რა უზ რუნ ველ ყოფს მათ მი ერ წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მო-
ცუ ლო ბი სა და შე მო სავ ლის ზრდას. ეს კი ამ სექ ტორ ში და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდას გა მო იწ ვევს, რაც სო-
ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ერ თ -ერ თი სა ფუძ ვე ლი იქ ნე ბა.

მძი მე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის, სი ღა რი ბის დაძ ლე ვი სა და და საქ მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ძი-
რი თა დი წყა რო სწო რედ მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ა. ამ პო ლი ტი კის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე-
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ლე ბის მთა ვა რი შე დე გი იქ ნე ბა მრა ვალ რიცხო ვა ნი და ძლი ე რი სა შუ ა ლო ფე ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბა რო გორც სა ზო-
გა დო ე ბის სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის გა რან ტი სა. სა კუთ რე ბი სა და გა რი გე ბის და ცუ ლო ბა 
მე წარ მის სა კუთ რე ბის და უც ვე ლო ბა და სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის მხრი დან მი სი ხელ ყო ფა ბიზ ნე სის გან ვი თა-
რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი ა. კერ ძოდ: 

Ø	სა ხელ მ წი ფო, სა გა და სა ხა დო სამ სა ხუ რის მეშ ვე ო ბით, გვევ ლი ნე ბა უპი რა ტე სი კრე დი ტო რის როლ ში. 
ამით ირ ღ ვე ვა სა მარ თ ლი ა ნო ბის პრინ ცი პი და ხდე ბა სა მო ქა ლა ქო ურ თი ერ თო ბის მო ნა წი ლე პი რე ბის 
არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში ჩა ყე ნე ბა;  

Ø	მო სა მარ თ ლის ბრძა ნე ბის გა რე შე გა დამ ხ დე ლის სა ბან კო ან გა რიშ ზე სა ინ კა სო და ვა ლე ბის წარ დ გე ნა და 
სა ლა რო დან ნაღ დი ფუ ლის ამო ღე ბა ან ტი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ღო ნის ძი ე ბა ა; 

არა სა მარ თ ლი ა ნია გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის ქო ნე ბის პირ და პირ სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში გა დას ვ ლა, 
რად გა ნაც აუქ ცი ონ ზე პო ტენ ცი უ რად ყო ველ თ ვის არ სე ბობს იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ქო ნე ბა მა ღალ ფა-
სად გა ი ყი დოს. გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 2011 წლის ინ დექ სით, სა ქარ თ ვე ლო 142 ქვე ყა ნას 
შო რის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დაც ვის კუთხით 120-ე ად გილ ზეა და ჩა მორ ჩე ბა ყვე ლა მე ზო ბელ ქვე ყა ნას. 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დაც ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ჭი რო ა:

Ø	არ სე ბობ დეს სა მარ თ ლი ა ნი, დე პო ლი ტი ზე ბუ ლი, და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლო; უზ რუნ ველ ყო ფი-
ლი იყოს სა სა მარ თ ლოს სის ტე მის ეფექ ტი ა ნო ბა და დრო უ ლად მოხ დეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა;

Ø	აღ მო იფხ ვ რას „ელიტარული” კო რუფ ცი ა;
Ø	გა თა ვი სუფ ლ დეს სა სა მარ თ ლო სის ტე მა სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის ზე გავ ლე ნი სა გან; 
Ø	შე იქ მ ნას ისე თი პი რო ბე ბი, რო დე საც შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სა მარ თ ლი ა ნად მო პო ვე ბუ ლი სა კუთ რე-

ბის კონ ფის კა ცი ა.

 ინ ვეს ტორ თა სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის გა რან ტი ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ჩვე ნი პირ ვე ლი რი გის ამო ცა ნა ა. ინ ვეს-
ტორ თა სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ჭი რო ა: 

Ø	არ და იშ ვას დის კ რი მი ნა ცია რო გორც კა ნონ მ დებ ლო ბით, ისე სხვა დას ხ ვა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პრო ცე დუ-
რის გან ხორ ცი ე ლე ბით; 

Ø	ჩა მო ყა ლიბ დეს სა კუთ რე ბის დაც ვის მყა რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი; 
Ø	გა ი ზარ დოს სა სა მარ თ ლო სის ტე მის ქმე დი თო ბა ად მი ნის ტ რა ცი ულ პა ლა ტა ში სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი მო სა-

მარ თ ლე ე ბის და ნიშ ვ ნის გზით, რა თა კვა ლი ფი ცი უ რად იქ ნეს გან ხი ლუ ლი და გა დაწყ ვე ტი ლი ინ ვეს ტორ-
თა და მე წარ მე თა და ვე ბი; 

Ø	კა ნონ მ დებ ლო ბით გა ნი საზღ ვ როს კერ ძო არ ბიტ რა ჟის ინ ს ტი ტუ ტის რო ლი სა ხელ მ წი ფო სა და მე წარ მე-
თა შო რის და ვის გა დაწყ ვე ტის საქ მე ში. 

კონ კუ რენ ცია და მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა კონ კუ რენ ცი ის გან ვი თა რე ბა აღი ა რე ბუ ლია ეკო ნო მი კუ რი 
წინ ს ვ ლის უმ თავ რეს პი რო ბად და მი სი ხელ შეწყო ბა არის სა ხელ მ წი ფოს ერ თ -ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი ამო ცა ნა. ეს 
ამო ცა ნა ით ვა ლის წი ნებს თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის შემ ზღუ და ვი მოქ მე დე ბე ბის გა მოვ ლე ნა-
სა და აღ მოფხ ვ რას. 2005 წელს სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ გა ა უქ მა „ანტიმონოპოლიური” კა ნონ მ დებ ლო ბა 
და სა ხელ მ წი ფო რე გუ ლი რე ბის გა რე შე და ტო ვა კონ კუ რენ ცი ის შემ ზღუ და ვი ისე თი მოქ მე დე ბე ბი, რო გო რი ცა ა:

Ø	ბა ზარ ზე პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბა – მსხვი ლი მო-
თა მა შე ე ბის მი ერ ფა სე ბის ხე ლოვ ნუ რად დად გე ნა; 

Ø	კარ ტე ლუ რი გა რი გე ბე ბი – ბაზ რის მსხვილ მო თა მა შე ებს შო რის ხე ლოვ ნუ რად გაზ რ დილ ფას სა და არა-
სა მარ თ ლი ან პი რო ბებ ზე შე თან ხ მე ბა; 

Ø	მსხვი ლი სა წარ მო ე ბის შერ წყ მა, რაც იწ ვევს ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეზღუდ ვას.
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 ამ „რეფორმის” შე დე გად, ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის, ფარ მა ცევ ტულ და სხვა ბაზ რებ ზე სა გან გა შო ვი თა რე ბა შე იქ-
მ ნა. რე ა ლუ რად რამ დე ნი მე მსხვი ლი მო თა მა შე აწე სებს ფა სებს და ზღუ დავს ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტე ბის შე მოს ვ-
ლას. ეს მო თა მა შე ე ბი და კავ ში რე ბუ ლი არი ან ხე ლი სუფ ლე ბას თან და ზე მო გე ბით მი ღე ბუ ლი თან ხე ბი არა პირ და-
პი რი გზე ბით (ბიუჯეტის გვერ დის ავ ლით) მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ას და ჩი ნოვ ნი კე ბის პი რა დი 
კე თილ დღე ო ბის ზრდას ხმარ დე ბა. კარ ტე ლუ რი გა რი გე ბე ბის ნა თე ლი მა გა ლი თია საწ ვა ვის ფა სე ბი და მი სი 
ცვლი ლე ბის დი ნა მი კა. ყო ველ გ ვა რი შე ნიღ ბ ვის გა რე შე, სა ქარ თ ვე ლო ში საწ ვა ვის ფა სე ბის ცვლი ლე ბა მსხვილ 
მო თა მა შე ებს შო რის ერ თ დ რო უ ლად ხორ ცი ელ დე ბა. მსგავ სი შე თან ხ მე ბუ ლი პო ლი ტი კა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ-
ნებ ში დას ჯა დი მოქ მე დე ბა ა. სა ქარ თ ვე ლო ში კი მსხვი ლი მო თა მა შე ე ბის მი ერ ხე ლოვ ნუ რად გაზ რ დილ ფა სებ ზე 
შე თან ხ მე ბა არ ით ვ ლე ბა კა ნონ დარ ღ ვე ვად, რაც ხე ლი სუფ ლე ბამ 2005 წლი დან და ა კა ნო ნა ან ტი მო ნო პო ლი უ რი 
კა ნონ მ დებ ლო ბის გა უქ მე ბით. საწ ვა ვი სა ქარ თ ვე ლო ში მთლი ა ნად იმ პორ ტი რე ბუ ლია და მი სი ფა სი მსოფ ლიო 
ბაზ რებ ზე ვაჭ რო ბის შე დე გად და ფიქ სი რე ბულ ფას ზეა და მო კი დე ბუ ლი. მსოფ ლიო ფა სე ბის ზრდა მყი სი ე რად 
და სრუ ლად აისა ხე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ ფა სებ ზე, ხო ლო კლე ბა – დაგ ვი ა ნე ბით და გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი 
მო ცუ ლო ბით. ეკო ნო მი კის თით ქ მის ყვე ლა სფე რო ში შეზღუ დუ ლია კონ კუ რენ ცი ა. შე დე გად, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
არის გაზ რ დი ლი ფა სე ბი, რაც მომ ხ მა რე ბელ ზე (ძირითადად სო ცი ა ლუ რად და უც ველ მო სახ ლე ო ბა ზე) მკვეთ რად 
უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა. ევ რო პა ში კონ კუ რენ ცი ა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის უმ თავ რე სი მი ზა ნია მომ ხ მა-
რებ ლის კე თილ დღე ო ბის ზრდა. სა ქარ თ ვე ლო ში კი მომ ხ მა რებ ლის ინ ტე რე სის იგ ნო რი რე ბის ხარ ჯ ზე ხდე ბა ხე-
ლი სუფ ლე ბას თან და ახ ლო ე ბუ ლი ბიზ ნეს წ რე ე ბის კე თილ დღე ო ბის სწრა ფი ზრდა.

სა ქარ თ ვე ლოს სა ბან კო სის ტე მა ში კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში არი ან ჩა ყე ნე ბუ ლი. წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში ხე ლი სუფ ლე ბა მი ზან მი მარ თუ ლად ახ დენს ცალ კე ულ მსხვილ კო მერ ცი ულ ბან კებ ში რო გორც მუ-
ნი ცი პა ლუ რი პრო ექ ტე ბის, ისე სხვა სა ხის მიზ ნობ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო თან ხე ბის გარ კ ვე უ ლი ვა დით 
აკუ მუ ლი რე ბას, რის შე დე გა დაც გა უ მარ თ ლებ ლად იზ რ დე ბა ბან კის მიმ დი ნა რე ლიკ ვი დუ რო ბა, რაც ცალ კე ულ 
ბან კებს პრი ვი ლე გი რე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში აყე ნებს. შე სა ბა მი სად, მათ სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ სხვა ბან კებ თან 
შე და რე ბით ნაკ ლე ბად იფიქ რონ და მა ტე ბი თი ფუ ლა დი სახ ს რე ბის (მათ შო რის, დე პო ზი ტე ბის გზით) მო ზიდ ვა ზე.

ასეთ ვი თა რე ბა ში ბან კი არა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანს ხდის სხვა ბან კებს. სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან პრი ვი ლე გი რე ბუ-
ლი ბან კე ბი გა დაქ ცე უ ლი არი ან სა ხელ მ წი ფო ინ ტე რე სე ბის გამ ტა რე ბელ სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბად და ვალ-
დე ბუ ლი ხდე ბი ან შე ას რუ ლონ ხე ლი სუფ ლე ბის ნე ბის მი ე რი მი თი თე ბა. სა ბო ლო ოდ, ასე თი კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი 
იმ დე ნად და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბი ან ეროვ ნულ ბან კ ზე, რომ ამ უკა ნას კ ნელ მა შე საძ ლოა ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა მო-
ახ დი ნოს ბან კის ბიზ ნეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზეც კი. ამ ვი თა რე ბა ში კო მერ ცი უ ლი ბან კი კარ გავს ფი ნან სურ და-
მო უ კი დებ ლო ბას, რო მე ლიც მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს სა ქარ თ ვე ლოს სა ბან კო კა ნონ მ დებ ლო ბით. სა ბან კო სის ტე მა ში 
უცხო არ არის სა ხელ მ წი ფო და კორ პო რა ცი ულ ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი და სხვა ისე თი ფაქ ტო რე ბი, რო მელ თა 
ერ თობ ლი ო ბა უარ ყო ფი თად  მოქ მე დებს სა ბან კო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი მართ ნდო ბის ზრდა სა და ზო გა დად სა-
ბან კო სის ტე მის მდგრა დო ბა ზე.

მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი სა კითხი ა. ბო ლო ათ წ-
ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში ბაზ რე ბის გან ვი თა რე ბამ ხე ლი შე უწყო სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ისე თი მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბის შექ მ ნას, რომ მომ ხ მა რე ბე ლი თა ვად ვე ღარ იცავს ბა ზარ ზე სა კუ თარ უფ ლე ბებს მომ წო დებ ლე ბის, 
წარ მო ე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის კარ გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი, ძვი რადღი რე ბუ ლი სქე მე ბის პი რო ბებ ში. შე დე გად, მომ-
ხ მა რე ბე ლი, რომ ლის უფ ლე ბებ საც სა ხელ მ წი ფო სა თა ნა დოდ არ იცავს, იმ თა ვით ვე უთა ნას წო რო მდგო მა რე ო-
ბა ში ა.

 „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ ქვე ყა ნა ში მი ღე ბულ ბევრ სხვა გა უ აზ რე ბელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას თან ერ თად, 
პრაქ ტი კუ ლად გა უქ მ და სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბი. მმარ თ ვე ლი 
გუნ დის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე სა ბა მი სად, ბიზ ნეს სა და მომ ხ მა რე ბელს შო რის ურ თი ერ თო ბა მხო ლოდ 
ბა ზარ მა უნ და მო ა წეს რი გოს და სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან მომ ხ მა რებ ლის მოტყუ ე ბი სა გან დამ ცა ვი და მა ტე ბი თი 
გა რან ტი ე ბი სა ჭი რო არ არის. მსგავ სი მიდ გო მა არა მარ ტო რა დი კა ლუ რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბა თა ნა მედ რო ვე გან-
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ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კას, არა მედ საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო- ვან რის კებ საც შე ი ცავს. ასე თი პო ლი ტი კის 
პი რო ებ ში ბიზ ნეს სექ ტორს თა ვი სუფ ლად შე უძ ლია მომ ხ მა რებ ლის შეც დო მა ში შეყ ვა ნა, რა მაც, თა ვის მხრივ, 
შე იძ ლე ბა სხვა დას ხ ვა სა ხის უკი დუ რე სად მძი მე შე დე გე ბი გა მო იწ ვი ოს.

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბი სა და ხა რის ხის კონ ტ რო ლი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ-
თუ ლე ბა უნ და იყოს. მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ქარ თ ვე ლო ში ეს სა კითხი პრაქ ტი კუ ლად იგ ნო რი რე ბუ ლი ა. ევ რო კავ-
შირ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის მიზ ნით მხო ლოდ ფორ მა ლუ რად გა კე თე ბულ მა სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებ მა რე ა-
ლუ რი შე დე გი ვერ გა მო ი ღო, რის გა მოც დღეს სურ სა თის ხა რის ხის კონ ტ რო ლი პრაქ ტი კუ ლად არ ხდე ბა. ამ 
თვალ საზ რი სით მომ ხ მა რე ბე ლი სრუ ლი ად და უც ვე ლია და არა კე თილ სინ დი ე რი ბიზ ნე სი და უშ ვე ბე ლი გზე ბით 
მდიდ რ დე ბა, რაც სრუ ლად ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი კას. 

ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ქვე ყა ნა ში მდგრა დი ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოს შექ მ ნა, რო მე ლიც და ემ ყა რე ბა სა მარ-
თ ლი ა ნო ბის პრინ ციპს და მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვას. 2010 წელს ხე ლი სუფ ლე ბამ ევ რო კავ ში რის 
მოთხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე და იწყო კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კის ფორ მა ლუ რად აღ დ გე ნის პრო ცე სი, რო მელ საც 
დრო ში აჭი ა ნუ რებს. ან ტი მო ნო პო ლი უ რი კა ნონ მ დებ ლო ბის აღ დ გე ნა ევ რო კავ შირ თან ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე-
ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ მო ლა პა რა კე ბის პრო ცეს ში უმ თავ რე სი თე მა ა. 

2011-2012 წლებ ში ხე ლი სუფ ლე ბამ შე ი მუ შა ვა და და ამ ტ კი ცა „თავისუფალი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის” შე-
სა ხებ ახა ლი კა ნო ნი, რო მე ლიც საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან ხარ ვე ზებს შე ი ცავს. რე ა ლუ რად ხე ლი სუფ ლე ბა კვლავ 
არ აპი რებს კონ კუ რენ ცი ის შემ ზღუ და ვი მოქ მე დე ბე ბის გა მოვ ლე ნას, სა თა ნა დოდ რე ა გი რე ბა სა და აღ მოფხ ვ-
რას. გან ხორ ცი ელ დე ბა თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის ხელ შემ წყო ბი პო ლი ტი კა: 

Ø	შე იქ მ ნე ბა რე ა ლუ რად და მო უ კი დე ბე ლი კონ კუ რენ ცი ის სა ა გენ ტო (დღეს ეს სა ა გენ ტო მთე ლი ქვეყ ნის 
მას შ ტა ბით მხო ლოდ 9 ადა მი ა ნით არის წარ მოდ გე ნი ლი და მი სი ბი უ ჯე ტი ყო ველ წ ლი უ რად მცირ დე ბა); 

Ø	სა ა გენ ტოს კა ნო ნით გა ნე საზღ ვ რე ბა სა თა ნა დო ფუნ ქ ცი ე ბი (დღეს სა ა გენ ტოს მი ერ გან სა ხორ ცი ე ლე-
ბელ მოქ მე დე ბებს არა კა ნო ნი, არა მედ მთავ რო ბა გან საზღ ვ რავს და სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე-
ბა სა ა გენ ტოს და მო უ კი დებ ლად არ შე უძ ლი ა);  

Ø	სა ა გენ ტოს მი ე ნი ჭე ბა ბაზ რის მო ნი ტო რინ გის ფუნ ქ ცი ა, რაც შე სა ბა მი სი კვლე ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
გუ ლის ხ მობს (დღეს მოქ მე დი კა ნო ნით სა ა გენ ტო მხო ლოდ სა ჩივ რებ სა და გან ცხა დე ბებ ზე უნ და რე ა გი-
რებ დეს და ისიც მხო ლოდ იმ სფე რო ებ ში, რომ ლე ბიც მთავ რო ბამ გა ნუ საზღ ვ რა); 

Ø	მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა იზ რ დე ბა ვერ ტი კა ლუ რი და ჰო რი ზონ ტა ლუ რი გა რი გე ბე ბის კონ ტ რო ლის არე ა ლი 
(დღეს მოქ მე დი კა ნო ნით მსგავ სი გა რი გე ბე ბის დი დი ნა წი ლი რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში არ ხვდე ბა, რაც 
ევ რო კავ ში რის მო დელს არ შე ე სა ბა მე ბა); 

Ø	აღ დ გე ბა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ კონ კუ რენ ცი ის შემ ზღუ და ვი მოქ მე დე ბე ბის კონ ტ რო ლი (დღეს მოქ მე-
დი კა ნონ მ დებ ლო ბით პრე ზი დენ ტის, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის და თბი ლი სის ბი უ ჯე ტის სა რე ზერ ვო 
ფონ დე ბის მარ თ ვის დროს არ ხდე ბა სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის და კონ კუ რენ ცი ის კა ნონ მ დებ ლო ბის 
მოთხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა);

Ø	 გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა ში არ სე ბუ ლი სა უ კე თე სო გა მოც დი ლე ბა, რის შე-
დე გა დაც სა ქარ თ ვე ლო ში მომ ხ მა რებ ლე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა სა კა ნონ მ დებ ლო და პრაქ ტი კულ დო ნე ზე 
იქ ნე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი;

Ø	სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი და ა წე სებს მკაცრ კონ ტ როლს, რა თა არ იქ ნეს დაშ ვე ბუ ლი კო მერ ცი უ-
ლი ბან კე ბის არა კონ კუ რენ ტულ გა რე მო ში ჩა ყე ნე ბა და ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი. 

სა არ ჩევ ნო ბლო კის „ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბის” პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად:  

Ø	მოხ დე ბა საწ ვა ვის, ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ი სა და სხვა სა ქონ ლის ფა სე ბის კლე ბა, რაც ჯან სა ღი 
კონ კუ რენ ცი ის შე დე გად მი იღ წე ვა და რა საც მო სახ ლე ო ბა პრაქ ტი კუ ლად და უ ყოვ ნებ ლივ იგ რ ძ ნობს; 
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Ø	მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებს მი ე ცე მათ დღეს მათ თ ვის ხე ლოვ ნუ რად და ხუ რულ 
სფე რო ებ ში ოპე რი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რაც და დე ბი თად აისა ხე ბა რო გორც ბიზ ნეს აქ ტი უ რო ბა ზე, 
ისე მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბელ ზე; 

Ø	გამ ჭ ვირ ვა ლე გახ დე ბა ბიზ ნეს სექ ტორ სა და სა ხელ მ წი ფოს შო რის ურ თი ერ თო ბა, რაც პო ზი ტი უ რად 
აისა ხე ბა ქვეყ ნის სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლებ ზე; 

Ø	საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის შე ძე ნა სი ცოცხ ლი სა და ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის სა ში ში არ იქ-
ნე ბა; 

Ø	მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ დე ბა მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის ფაქ ტე ბი.

სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა

სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ხში რი ცვლი ლე ბე ბი ცხად ყოფს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ 
ბო ლო რვა წლის გან მავ ლო ბა ში ვერ მო ა ხერ ხა გა აზ რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა. ხში რი სა-
კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი და არამ დ გ რა დი სა გა და სა ხა დო სის ტე მა ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას მნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად უშ ლის ხელს. ახალ მი ღე ბულ სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში, მი სი ამოქ მე დე ბი დან დღემ დე, რამ დე ნი მე ათე უ ლი 
კა ნო ნით იქ ნა ცვლი ლე ბე ბი შე ტა ნი ლი, რო მე ლიც შე ე ხო კო დექ სის 800-ზე მეტ პუნქტს. ამ მხრივ წი ნა წლებ-
თან შე და რე ბით მდგო მა რე ო ბა გა უ ა რეს და. მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი ვერ ახერ ხებს ხში რი სა კა ნონ მ დებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბის მყი სი ე რად გა აზ რე ბას, ვი ნა ი დან არა აქვს მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბა დი კად რე ბის და ქი რა ვე ბი სა და 
ცვლი ლე ბე ბის ოპე რა ტი უ ლად გაც ნო ბის სა შუ ა ლე ბა; შე სა ბა მი სად, ძა ლი ან და ბა ლია სა გა და სა ხა დო რე გუ ლა-
ცი ებ თან და კავ ში რე ბით მე წარ მე თა ინ ფორ მი რე ბის დო ნე; ხში რი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი მე წარ მე თა ინ-
ფორ მი რე ბუ ლო ბის დე ფი ციტს და მათ და ჯა რი მე ბას იწ ვევს, რაც მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
აფერ ხებს. 

გა და სა ხა დე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბის რთუ ლი სის ტე მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აფერ ხებს ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას და 
მშვიდ გა რე მო ში საქ მი ა ნო ბას უშ ლის ხელს: 

•	 გა მოქ ვით ვის ბუნ დო ვა ნი სის ტე მა, ზო გი ერთ ნა წილ ში მა ღა ლი და გა უ მარ თ ლე ბე ლი ჯა რი მე ბი, სა გა და-
სა ხა დო სუ ბი ექ ტი ვიზ მი და სხვა ფაქ ტო რე ბი იწ ვევს მე წარ მე თა უსა მარ თ ლო და ჯა რი მე ბა სა და დას ჯას; 

•	 სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით მტკი ცე ბის ტვირ თი მე წარ მეს აქვს და კის რე ბუ ლი, რაც იმას ნიშ-
ნავს, რომ შე მოწ მე ბი სა და და მა ტე ბი თი გა და სა ხა დის და კის რე ბის შემ დეგ მე წარ მეს უწევს ამ ტ კი ცოს 
თა ვი სი უდა ნა შა უ ლო ბა. ამას თან, მან მა ინც უნ და გა და ი ხა დოს უკა ნო ნოდ და რიცხუ ლი გა და სა ხა დე ბი 
და იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ თა ვი გა ი მარ თ ლა, უნ და იზ რუ ნოს მათ მომ დევ ნო გა და სახ დე ლებ ში ჩათ ვ ლა ზე;

•	 სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ებს სურ ვი ლი სა მებრ, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, სუ ბი ექ ტურ მო საზ რე ბებ ზე დაყ რ დ ნო-
ბით, შე უძ ლი ათ და ა ყა და ღონ გა დამ ხ დე ლის სა ბან კო ან გა რი შე ბი და ქო ნე ბა, რი თაც ახ დე ნენ მა თი საქ-
მი ა ნო ბის პა რა ლი ზე ბას;

•	  სა გა და სა ხა დო და ვე ბის გა დაწყ ვე ტის რთუ ლი სის ტე მა და სა ხელ მ წი ფოს დო მი ნან ტუ რი რო ლი ბიზ ნეს-
გა რე მოს გა ჯან სა ღე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რე ბი ა;

•	 სა გა და სა ხა დო და ვე ბი არც ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს სის ტე მა ში და არც სა სა მარ თ ლო ში, რო გორც წე სი, 
გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა სა სარ გებ ლოდ არ წყდე ბა; 

•	 მო სა მარ თ ლე თა და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცია ხელს უშ ლის ეკო ნო მი კუ რი (მათ შო რის, სა გა და სა ხა დო) და ვე-
ბის გან ხილ ვის დროს სა მარ თ ლი ან გა დაწყ ვე ტას;

•	 სა სა მარ თ ლო ბა ჟის ოდე ნო ბა (სამივე ინ ს ტან ცი ა ში ჯა მუ რად სა და ვო თან ხის 12%) საკ მა ოდ მძი მე ტვირ-
თია გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი სათ ვის და სა სა მარ თ ლოს ხელ მი საწ ვ დო მო ბის პრობ ლე მას წარ მო შობს.

ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბა, და ბალ სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თებ თან ერ-
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თად, არის სწო რედ სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის სტა ბი ლუ რო ბა, რაც პო ტენ ცი ურ ინ ვეს ტო რებს გრძელ ვა დი ა ნი 
და გეგ მ ვი სა და რის კე ბის გათ ვ ლის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. მთავ რო ბის ჩა მო უ ყა ლი ბე ბე ლი სა გა და სა ხა დო პო ლი-
ტი კა და სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ხში რი ცვლი ლე ბე ბი ქვე ყა ნა ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ.

სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის სრულ ყო ფის მიზ ნით, სა არ ჩევ ნო ბლო კი „ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბა”, 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის შემ დეგ, გა ნა ხორ ცი ე ლებს შემ დეგ ღო ნის ძი ე ბებს: 

•	 უზ რუნ ველ ყოფს სა მარ თ ლი ა ნო ბის პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და ბეგ ვ რის მე ქა ნიზ მებს; 
•	 ყო ველ წ ლი უ რად და ად გენს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის და უ ბეგ რავ მი ნი მუმს, რო მე ლიც არ იქ ნე ბა სა-

არ სე ბო მი ნი მუმ ზე ნაკ ლე ბი. ასე ვე, შე მო ი ღებს ფი ზი კუ რი პი რე ბი სათ ვის გა მოქ ვით ვის გო ნივ რულ სის-
ტე მას (ჯანდაცვასთან, დაზღ ვე ვა სა და პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ხარ ჯე ბი);

•	 მო ა წეს რი გებს მო გე ბის გა და სა ხად ში გა მოქ ვით ვე ბის სის ტე მას; 
•	 გა და ხე დავს აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის ნო მენ კ ლა ტუ რას და და ბეგ რავს ძი რი თა დად ფუ ფუ ნე ბის საგ ნებს; 
•	 გა ა უქ მებს ქო ნე ბის გა და სა ხად ში აფა სე ბის სის ტე მას და შე ი ნა ჩუ ნებს რე ა ლურ 1%-იან გა ნაკ ვეთს; 
•	 შექ მ ნის და ბეგ ვ რის სტა ბი ლუ რო ბის გა რან ტი ებს (შექმნის სტა ბი ლურ სა გა და სა ხა დო გა რე მოს და არ და-

უშ ვებს სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ხშირ ცვლი ლე ბებს);
•	 კა ნო ნით არ და უშ ვებს ახალ მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის მყი სი ე რად ამოქ მე დე ბას და და ა წე სებს გო ნივ-

რულ ვა დას მა თი მი ღე ბი დან ამოქ მე დე ბამ დე;
•	 მო ა წეს რი გებს სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ბუნ დო ვან და ორ მა გი ინ ტერ პ რე ტა ცი ის შე საძ ლებ-

ლო ბის მომ ცემ დე ბუ ლე ბებს, გა ა მარ ტი ვებს სა გა და სა ხა დო ნორ მებს და მე წარ მის სა სარ გებ ლოდ გა-
დაწყ ვეტს სა და ვო ნორ მებს;

•	 შე ამ ცი რებს სა გა და სა ხა დო და ვე ბის გან ხილ ვა ში სა ხელ მ წი ფოს დო მი ნან ტურ როლს და და ნიშ ნავს ად მი-
ნის ტ რა ცი ულ პა ლა ტა ში სპე ცი ა ლი ზე ბულ მო სა მარ თ ლე ებს;

•	 შექ მ ნის მცი რე ბიზ ნე სის და ბეგ ვ რის ოპ ტი მა ლურ მო დელს მარ ტი ვი აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბის წე სე ბით 
და და ბეგ ვ რის ალ ტერ ნა ტი ულ მე ქა ნიზ მებს;

•	 მო ახ დენს სა გა და სა ხა დო სის ტე მა ში ცალ კე უ ლი დარ ღ ვე ვე ბის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ას;
•	 შე ამ ცი რებს და გო ნივ რულ ფარ გ ლებ ში მო აქ ცევს სა გა და სა ხა დო და ად მი ნის ტ რი რე ბის სფე რო ში ჯა რი-

მებ სა და სა უ რა ვებს;
•	 სან ქ ცი ე ბის და წე სე ბის შემ თხ ვე ვა ში, არ გან ხორ ცი ელ დე ბა კომ პა ნი ის მა რა გე ბის და ლუქ ვა და არ შე-

იზღუ დე ბა მი სი ბიზ ნე საქ ტი ვო ბა;
•	 შე ამ ცი რებს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბის მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სურ სა და ბაჟს;
•	 და ა რე გუ ლი რებს კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტე ბით (ბრძანებები, ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი) სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი-

რე ბას თან და კავ ში რე ბულ მხო ლოდ ტექ ნი კურ სა კითხებს.

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა 
უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი და სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სი 

უკა ნას კ ნელ წლებ ში უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და. ამას თან, ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
შე მოს ვ ლამ ვერ გა ნა პი რო ბა ცხოვ რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა, ვერ უზ რუნ ველ ყო შრო მის ბაზ რის გა ფარ თო ე ბა 
და სა მუ შაო ად გი ლე ბის გაზ რ და. პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს არ მოჰ ყო ლია ტექ ნო ლო გი ე ბის შე მო ტა ნა 
და, შე სა ბა მი სად, შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის ზრდა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან-
სის მიმ დი ნა რე ან გა რი ში მკვეთ რად დე ფი ცი ტუ რი ა. ეს კი ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი წარ მო ე ბის 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა და ბა ლი ა.
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სა ქარ თ ვე ლოს უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი აქვს თით ქ მის ყვე ლა ძი რი თად პარ ტ ნი ორ თან. იმ პორ ტი თით ქ მის 
4-ჯერ აღე მა ტე ბა ექ ს პორტს. ის ძი რი თა დი პრო დუქ ცია კი, რო მე ლიც საზღ ვარ გა რეთ გა დის, არ არის სა ქარ თ-
ვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი. ექ ს პორ ტის თით ქ მის ერ თი მე ოთხე დი მო დის უცხო ეთ ში წარ მო ე ბუ ლი იმ პორ ტი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ის – ავ ტო მო ბი ლე ბის ექ ს პორ ტ ზე. სა ქარ თ ვე ლო არ არის არც რკი ნის მომ პო ვე ბე ლი ქვე ყა ნა, მაგ რამ 
შა ვი ლი თო ნის ჯარ თის ექ ს პორტს სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ცი ა ში ბო ლო წლებ ში სტა ბი ლუ რად ერ თ -ერ თი მო წი ნა-
ვე ად გი ლი უჭი რავს. აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ სა ექ ს პორ ტო სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ებ ში ნაკ ლე ბია სა ბო ლოო 
პრო დუქ ტი, ანუ ძი რი თა დად ხორ ცი ელ დე ბა და უ მუ შა ვე ბე ლი ნედ ლე უ ლის ექ ს პორ ტი, რაც, სა ბო ლო ოდ, ქვე ყა-
ნას ძვი რი და, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, და ბალ ხა რის ხი ა ნი იმ პორ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის სა ხით უბ რუნ დე ბა უკან.

სა ქარ თ ვე ლოს წლე ბის გან მავ ლო ბა ში უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი აქვს, თუმ ცა სა გა რეო ვაჭ რო ბის დე ფი-
ცი ტის პრობ ლე მა ბო ლო წლებ ში გან სა კუთ რე ბით გაღ რ მავ და და, შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლო იმ პორ ტ ზე ორი ენ-
ტი რე ბულ ქვეყ ნად იქ ცა, რაც სე რი ო ზულ საფ რ თხეს უქ მ ნის ქვეყ ნის მაკ რო ე კო ნო მი კურ სტა ბი ლუ რო ბას. მაკ-
რო ე კო ნო მი კურ სტა ბი ლუ რო ბა ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის მა ღა ლი რის კის შემ ც ვე ლია სა გა რეო ფაქ ტო რე ბი. 
მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ ლი სის ტე მუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის ფონ ზე დი დია იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ სა ქარ თ ვე-
ლოს რო მე ლი მე მსხვილ სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ორ ქვე ყა ნა ში გაღ რ მავ დეს ფი ნან სუ რი კრი ზი სი, რა საც მოჰ ყ ვე ბა იმ-
პორ ტის გა ი ა ფე ბა და სა ქარ თ ვე ლოს ში და სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე უცხო უ რი ვა ლუ ტის ყიდ ვის მოთხოვ ნის მკვეთ რი 
ზრდა, რაც გა მო იწ ვევს უცხო უ რი ვა ლუ ტის მას შ ტა ბურ გა დი ნე ბას ქვეყ ნი დან. 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ცალ კე უ ლი გა უ აზ რე ბე ლი პროგ რა მე ბის მეშ ვე ო ბით გა ე ზარ და 
ქვეყ ნის სა ექ ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლი, წა რუ მა ტე ბე ლი აღ მოჩ ნ და. ამის ნა თე ლი დას ტუ რია „ჰიბრიდული სი მინ-
დის” პრო ექ ტი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 2011 წელს იგეგ მე ბო და სი მინ დის მო სავ ლის ისე თი რა ო დე ნო ბის მი ღე ბა, 
რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას მის ცემ და ქვე ყა ნას სა ექ ს პორ ტოდ გა ე ტა ნა ეს პრო დუქ ტი. შე დე გი მი ვი ღეთ სრუ ლი ად 
სა პი რის პი რო – სი მინ დის იმ პორ ტი 3-ჯერ გა ი ზარ და, ხო ლო ექ ს პორ ტი 2,7-ჯერ შემ ცირ და. 

რაც შე ე ხე ბა ავ ტო მო ბი ლე ბის ექ ს პორტს (უფრო ზუს ტად, რე ექ ს პორტს), აღ ნიშ ნულ სეგ მენ ტ ში, სომ ხე თი სა და 
აზერ ბა ი ჯა ნის გარ და, მა ღა ლი აქ ტი უ რო ბით ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნე ბი გა მო ირ ჩე ოდ ნენ (კერძოდ, ყა ზა ხე-
თი). 2011 წლის შე მოდ გო მა ზე ყა ზა ხე თის მთავ რო ბამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო ავ ტო მო ბი ლე ბის იმ პორ ტ ზე და-
ბეგ ვ რის ახა ლი გაზ რ დი ლი გა ნაკ ვე თის შე მო ღე ბის შე სა ხებ, რაც იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ 2012 წელს სა ქარ თ-
ვე ლო დან ყა ზა ხეთ ში ავ ტო მან ქა ნე ბის ექ ს პორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ დე ბა. უკ ვე შე იმ ჩ ნე ვა 
ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნე ბი დან სწრა ფი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მკვეთ რი შემ ცი რე ბა და სა მო მავ ლოდ ეს ტენ-
დენ ცია შე ნარ ჩუნ დე ბა. 

ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ხში რად გვეს მის, რომ ექ ს პორ ტის მო ცუ ლო ბა წი ნა წლებ თან შე და რე ბით იზ რ დე ბა, 
თუმ ცა არა ფერს ამ ბო ბენ იმა ზე, რომ იმ პორ ტის ზრდის ტემ პი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა ექ ს პორ ტის ზრდის 
ტემპს. მდგო მა რე ო ბას კი დევ უფ რო ამ წ ვა ვებს უთა ნას წო რო სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი: პარ ტ ნი ო რი ქვეყ ნე ბი მი-
მარ თა ვენ პრო ტექ ცი ო ნის ტულ პო ლი ტი კას და ახ დე ნენ სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ცი ის სუბ სი დი რე ბას (მაგალითად, 
თურ ქე თი უზ რუნ ველ ყოფს სუბ სი დი ე ბით ად გი ლობ რი ვი მარ ც ვ ლე უ ლის წარ მო ე ბას), რის შე დე გა დაც მნიშ ვ ნე-
ლოვ ნად მცირ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მე წარ მე ე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქვე ყა ნა ში და იწყო სა ვაჭ რო ბა რი ე რე ბის გა უქ მე ბა და და ი დო რე გი ო ნა ლუ რი და თა ვი-
სუ ფა ლი სა ვაჭ რო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, ბო ლო პე რი ოდ ში ექ ს პორ ტის ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი უც ვ ლე ლი ა, ხო ლო იმ-
პორ ტი და სა შუ ა ლო სა ვაჭ რო ბრუნ ვა გა ი ზარ და, რის შე დე გა დაც სა ვაჭ რო ბა ლან სის დე ფი ცი ტის ზრდა კი დევ 
უფ რო დაჩ ქარ და. 2006-2010 წლებ ში სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი გა ი ზარ და 1,4-ჯერ, მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტი 
კი – 3,5-ჯერ პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი და უცხო ეთ ში მყო ფი ჩვე ნი თა ნა მე მა მუ ლე ე ბის მი ერ გად მო-
რიცხუ ლი თან ხე ბი (რომლებიც წლი დან წლამ დე იზ რ დე ბა და 2011 წელს 1,26 მლრდ აშშ დო ლარს გა და ა ჭარ ბა) 
არა საკ მა რი სია იმი სათ ვის, რომ უარ ყო ფი თი სა გა რეო სა ვაჭ რო სალ დოს კომ პენ სი რე ბა უზ რუნ ველ ყოს. 
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ხე ლი სუფ ლე ბა იღებს ვალს, რომ ლის მო ცუ ლო ბაც უკა ნას კ ნელ წლებ ში და ახ ლო ე ბით 3-ჯერ გა ი ზარ და. მთლი ა-
ნად სა გა რეო ვა ლის მიმ დი ნა რე მო ცუ ლო ბა 11,5 მლრდ აშშ დო ლა რია და აქე დან ერთ მე სა მედ ზე მე ტი სა ხელ მ-
წი ფოს ვა ლი ა. სა ქარ თ ვე ლო კვლავ რჩე ბა მა ღა ლი რის კის მქო ნე 47 ქვეყ ნად, სა დაც სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დარ-
ღ ვე ვე ბი, პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი მოქ მე დე ბე ბი და გამ წ ვა ვე ბუ ლი გე ო პო ლი ტი კუ რი 
ურ თი ერ თო ბე ბი აიძუ ლებს ინ ვეს ტო რებს, თა ვი შე ი კა ვონ კა პი ტა ლის და ბან დე ბი სა გან ან გა ყი ნონ და ბან დე ბუ ლი 
კა პი ტა ლი და ხელ საყ რელ დროს და ე ლო დონ. პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის შემ ცი რე ბა ბო ლო წლებ ში 
სულ უფ რო თვალ სა ჩი ნო ხდე ბა. 

ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სი დან გა მოყ ვა ნის, ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვი სა და სა გა დამ ხ დე ლო ბა-
ლან სის მდგო მა რე ო ბის გა მოს წო რე ბის მიზ ნით, ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის შემ დეგ, სა არ ჩევ ნო ბლო კი „ბიძინა 
ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბა”: 

•	 შე უქ მ ნის ინ ვეს ტო რებს სტა ბი ლურ სა მარ თ ლებ რივ გა რე მოს; 
•	 ინ ვეს ტო რებს გა ა თა ვი სუფ ლებს ხე ლი სუფ ლე ბის ზე გავ ლე ნი სა გან და შე უქ მ ნის მათ სა კუთ რე ბის დაც-

ვის მყარ გა რან ტი ებს; 
•	 გა ა თა ვი სუფ ლებს მე წარ მე ებს „ვალდებულებისაგან”, და ა ფი ნან სონ ხე ლი სუფ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი და 

გა წი ონ ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ იძუ ლე ბით თავს მოხ ვე უ ლი „ქველმოქმედება”; 
•	 გა ა აქ ტი უ რებს მუ შა ო ბას ევ რო კავ შირ სა და აშ შ - თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის და სა დე ბად. 

ამ მიზ ნით, სა ერ თა შო რი სო მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, გა ნა ხორ ცი ე ლებს ცვლი ლე ბებს შრო მის კო დექ ს ში, შე-
მო ი ღებს კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ რე ა ლურ კა ნონ მ დებ ლო ბას და რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მებს, უზ რუნ ველ ყოფს 
სტან დარ ტი ზა ცი ი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გ ვას და სურ სა თის უსაფ რ თხო ე ბას, რაც ამ შე-
თან ხ მე ბე ბის და დე ბის აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბე ბი ა;  სტი მულს მის ცემს დი ვერ სი ფი ცი რე ბულ ექ ს პორ ტ ზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის ზრდას, ასე თი სა წარ მო ე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას და გა ა უმ ჯო ბე სებს 
სა გა რეო სა ვაჭ რო ბა ლან სის სტრუქ ტუ რას; უხა რის ხო სა ქონ ლი სა და დემ პინ გუ რი ფა სე ბი სა გან და ი ცავს ად გი-
ლობ რივ ბა ზარს, მსოფ ლი ოს სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის წეს დე ბის შე სა ბა მი სად.

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი და მთავ რო ბა (ეკონომიკის სა მი ნის ტ რო) გა ნა ხორ ცი ე ლებს იმ პორ ტი სა და ში-
და სა ვა ლუ ტო ბაზ რის სის ტე მურ ანა ლიზს. გაც ვ ლი თი კურ სი და ინ ფ ლა ცია სა ქარ თ ვე ლოს ში და სა ვა ლუ ტო 
ბა ზარ ზე ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გაც ვ ლი თი კურ სის მერ ყე ო ბა ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში მა ღალ დი ა პა ზონ ში ფიქ-
სირ დე ბო და და იგი არ იყო და კავ ში რე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ხან გ რ ძ ლივ სტრა ტე გი ულ 
მიზ ნებ თან. ეს ძი რი თა დად გა მო ი ხა ტე ბო და იმით, რომ უცხო უ რი კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბი სა და მი სი „შიმშილის” 
პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი ცალ მ ხ რი ვი ან ორ მ ხ რი ვი ინ ტერ ვენ ცი ე ბით ცდი ლობ და ეროვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტის მკვეთ რი რყე ვე ბის შემ ცი რე ბას. სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბამ და მე წარ მე სუ ბი ექ ტებ მა არა ერ თხელ 
გა ნი ცა დეს ფუ ლა დი და ნა კარ გე ბი ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ორ მ ხ რი ვი 
სა ვა ლუ ტო ინ ტერ ვენ ცი ე ბის შე დე გად. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტა სა ქარ თ ვე ლო ში დამ კ ვიდ რ და რო გორც ძი რი თა დი სა გა დამ ხ დე ლო 
სა შუ ა ლე ბა, მან სრულ ფა სოვ ნად მა ინც ვერ შე ი ძი ნა დაგ რო ვე ბის ფუნ ქ ცი ა, რა საც თა ვი სი მი ზე ზე ბი აქვს. კერ-
ძოდ ის, რომ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ფა სე ბი პერ მა ნენ ტუ ლად იზ რ დე ბა, ხო ლო ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში და ფიქ-
სირ და ლა რის გაც ვ ლი თი კურ სის მკვეთ რი ვარ დ ნა უცხო უ რი ვა ლუ ტის მი მართ (ე.წ. „მინიშოკები”), მუდ მი ვად 
იწ ვევს ლა რის, რო გორც დაგ რო ვე ბის სა შუ ა ლე ბის, მი მართ მო სახ ლე ო ბის უნ დობ ლო ბას. ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტი-
სად მი ნდო ბის და ბალ ხა რისხს მიგ ვა ნიშ ნებს ისიც, რომ კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის მი ერ ვა დი ან დე პო ზი ტებ ზე გან-
საზღ ვ რუ ლი წლი უ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი ლა რით 17-18%-ს შე ად გენს, იმ დროს, რო დე საც უცხო უ რი ვა-
ლუ ტით ანა ლო გი უ რი ვა დი ა ნო ბის დე პო ზი ტებ ზე გა ნაკ ვე თის ოდე ნო ბა 8-9%-ს არ აღე მა ტე ბა და ისიც წლი დან 
წლამ დე მცირ დე ბა.
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მო ნე ტა რულ სტა ბი ლუ რო ბას საფ რ თხეს უქ მ ნის ინ ფ ლა ცი ა, რო მე ლიც მა ღა ლი რყე ვე ბით გა მო ირ ჩე ვა და პე რი-
ო დუ ლად ორ ნიშ ნა ციფრს აღ წევს. ეს კი მო სახ ლე ო ბას სე რი ო ზულ ტვირ თად აწევს. ხე ლი სუფ ლე ბამ შეც ვა ლა 
ინ ფ ლა ცი ის გა მო სათ ვ ლე ლი ფორ მუ ლა და 2012 წლი დან სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლათ ში სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის 
წი ლი (რომლის ფა სე ბი მა ღა ლი ზრდის ტემ პით გა მო ირ ჩე ვა) 40%-დან 30%-მდე შე ამ ცი რა (მოსახლეობის მოხ მა-
რე ბის სტრუქ ტუ რა ში სურ სა თის წი ლი თით ქ მის ორი მე სა მე დი ა). ამ გზით ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი ლობს შე არ ბი ლოს 
ფა სე ბის მკვეთ რი ზრდის გა მომ ხატ ვე ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ხე ლოვ ნუ რად შექ მ ნას ინ ფ ლა ცი ის შემ ცი რე ბის ტენ-
დენ ცი ა.

ქვე ყა ნა ში ვერ ხერ ხ დე ბა ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, რაც მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის მა რე გუ ლი რე ბე-
ლი სტრუქ ტუ რის უმ თავ რე სი ფუნ ქ ცი ა ა. მო ნე ტა რუ ლი სის ტე მი სა და პო ლი ტი კის სტა ბი ლუ რო ბი სათ ვის, სა არ-
ჩევ ნო ბლო კი „ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბა” ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის შემ დეგ”:  

•	 ქვეყ ნის მო ნე ტა რულ პო ლი ტი კას მი მარ თავს გრძელ ვა დი ა ნი მიზ ნობ რი ვი ორი ენ ტი რე ბის შე მო ღე ბი სა კენ; 
•	 ამ მი ზანს და უქ ვემ დე ბა რებს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვას; 
•	 გან საზღ ვ რავს ფუ ლად - საკ რე დი ტო და სა ვა ლუ ტო პო ლი ტი კის ძი რი თად პრი ო რი ტე ტებს. ფუ ლის მა სა 

იქ ნე ბა ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის ზრდის შე სა ბა მი სი; 
•	 მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ძი რი თად ორი ენ ტი რად გა იხ დის სა ბან კო სის ტე მის სტა ბი ლუ რო ბას და ქვეყ-

ნის ეკო ნო მი კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდას;
•	 გრძელ ვა დი ან ორი ენ ტი რად გა იხ დის თარ გე თი რე ბუ ლი ინ ფ ლა ცი ის მარ თ ვას;
•	 ეროვ ნულ ბანკს მის ცემს რე კო მენ და ცი ას, რომ აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნოს მო ნე ტა რუ ლი რე გუ ლი რე ბის ინ-

ს ტ რუ მენ ტე ბი რო გორც ფუ ლის მი წო დე ბის, ისე მი სი სტე რი ლი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით; 
•	 ხელს შე უწყობს ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მი მართ ნდო ბის გაზ რ დას და უზ რუნ ველ ყოფს დო ლა რი ზა ცი ის 

მას შ ტა ბე ბის შემ ცი რე ბას; 
•	 ეროვ ნულ ბანკს გა ა თა ვი სუფ ლებს პო ლი ტი კუ რი წნე ხი სა და იმ ფუნ ქ ცი ე ბი სა გან, რომ ლე ბიც ეწი ნა აღ მ-

დე გე ბა მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის მიზ ნებ სა და ინ ს ტ რუ მენ ტებს (მაგალითად, სა დაზღ ვე ვო საქ მი ა ნო ბი-
სა და ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის რე გუ ლი რე ბა); 

•	 ხელს შე უწყობს კო მერ ცი ულ ბან კებს შო რის ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცი ის არ სე ბო ბას;
•	 და ნერ გავს დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვის სის ტე მას, რო მე ლიც და ნა ზო გე ბის ზრდი სა და და ბან დე ბის სტი-

მუ ლი რე ბის სა ი მე დო მე ქა ნიზ მი გახ დე ბა. 

ფუ ლად - საკ რე დი ტო და სა ვა ლუ ტო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის უმ თავ რე სი შე დე გი, სა ბან კო და სა ფი ნან-
სო სის ტე მის მდგრა დო ბას თან ერ თად, გახ დე ბა ქვე ყა ნა ში ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. კრე დი ტე ბის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა სა ქარ თ ვე ლო მი ე კუთ ვ ნე ბა იმ ქვეყ ნე ბის რიცხვს, რომ ლებ შიც სა ბან კო კრე დი ტე ბი ძა ლი ან 
ძვი რია და ეკო ნო მი კის და ფი ნან სე ბა კრე დი ტე ბის ხარ ჯ ზე და ბა ლი ა. თუ 2003 წლის დე კემ ბერ ში ეროვ ნუ ლი ვა-
ლუ ტით სეს ხებ ზე სა ბაზ რო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი შე ად გენ და 25%-ს, 2011 წლის დე კემ ბერ ში იგი შემ ცირ და 
მხო ლოდ ორი პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქ ტით (საცალო დაკ რე დი ტე ბა ში), ხო ლო 2011 წელს სა შუ ა ლო შე წო ნი ლი საპ-
რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 2005 წლის დო ნე ზე დარ ჩა. სეს ხე ბით ხდე ბა ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის მხო ლოდ მე სა მე დის 
და ფი ნან სე ბა. 

სა ბან კო სეს ხის აღე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბი, სა ბან კო სექ ტო რის მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ-
ჯო ბე სე ბის მი უ ხე და ვად, ჯერ კი დევ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი ბა რი ე რია ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 
მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის პო ტენ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
სრუ ლად გა მო ყე ნე ბას. მცი რე მე წარ მე ე ბის უმ რავ ლე სო ბას და მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის ნა ხე ვარ ზე მეტს არ მი-
უწ ვ დე ბათ ხე ლი და არას დ როს არ მი უ ღი ათ ბან კი დან კრე დი ტი. სეს ხე ბის მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის 
არ სე ბო ბა ასე ვე გან პი რო ბე ბუ ლია ზო გა დად ბიზ ნეს ს ფე რო ში არ სე ბუ ლი მა ღა ლი რის კე ბით, რო მელ თა შემ ცი-
რე ბი სათ ვის სა ხელ მ წი ფოს ქმე დი თი ღო ნის ძი ე ბე ბი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბი ა. 
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უძ რა ვი ქო ნე ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლი ბაზ რის (ბირჟის) არარ სე ბო ბის გა მო, ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რია სეს ხის უზ რუნ ველ-
ყო ფის მიზ ნით წარ მოდ გე ნი ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის შე ფა სე ბი სა და, აგ რეთ ვე, სეს ხის არ დაბ რუ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
მი სი რე ა ლი ზა ცი ის სა კითხი. სა ხელ მ წი ფოს მი ერ ამა თუ იმ ბიზ ნეს ს ფე რო ში რე გუ ლა ცი ე ბის მუდ მი ვი და გა უ აზ-
რე ბე ლი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, პო ლი ტი კუ რი და სხვა სა ხე ო ბის რის კე ბი, ერ თობ ლი ვად, საკ მა ოდ პე-
სი მის ტურ პერ ს პექ ტი ვას გვი სა ხავს მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში სეს ხე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბის 
კუთხით. 

ამას თან ერ თად, უმუ შევ რო ბის ზრდა და მო სახ ლე ო ბის რე ა ლუ რი შე მო სავ ლე ბის კლე ბა სა ბან კო სეს ხე ბის ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბას კი დევ უფ რო ამ ცი რებს, რაც მო სახ ლე ო ბას აიძუ ლებს სეს ხი აიღონ კერ ძო იპო თე კა რე ბი სა და 
მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან, სა დაც საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი წლი უ რი 36%-დან 42%-მდე მერ ყე ობს. 
მა ღალ მა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ მა და მკაც რ მა საკ რე დი ტო პი რო ბებ მა გა ა უ ა რე სა სო ცი ა ლუ რი გა რე მო და 
მრა ვა ლი ადა მი ა ნი იძუ ლე ბუ ლი გა ხა და სეს ხის და სა ფა რა ვად სა კუ თა რი უძ რა ვი ქო ნე ბა გა ე ყი და.

ხე ლი სუფ ლე ბა არ ზრუ ნავს მსეს ხებ ლის უფ ლე ბე ბის დაც ვი სათ ვის. მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, სა-
ქარ თ ვე ლო ში მაქ სი მა ლუ რად გა მარ ტი ვე ბუ ლი და და ცუ ლია მხო ლოდ გამ სეს ხებ ლის უფ ლე ბე ბი. ამას თან, სეს ხის 
და უბ რუ ნებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, მსეს ხე ბელს მარ ტი ვად უყი დი ან იპო თე კით დატ ვირ თულ ქო ნე ბას. იმ შემ თხ ვე-
ვა ში, თუ სეს ხის უზ რუნ ველ ყო ფის რე ა ლი ზა ცი ის შე დე გად ვერ მოხ და სეს ხის სრუ ლად და ფარ ვა, გამ სეს ხე ბელს 
უფ ლე ბა აქვს გა ნუ საზღ ვ რე ლი ვა დით ჰქონ დეს მოთხოვ ნა და უ ფა რავ ვალ დე ბუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. ასეთ 
ვი თა რე ბა ში მსეს ხე ბე ლი მუდ მი ვად რჩე ბა მო ვა ლე თა რე ეს ტ რ ში, „კრედიტინფოს” ბა ზა ში და უწეს დე ბა სხვა დას-
ხ ვა სა ხე ო ბის შეზღუდ ვე ბი. 

კრე დი ტე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის სა კითხი გან სა კუთ რე ბით სა გან გა შოა ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის თ ვის. სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბის წი ლი სა ბან კო სეს ხებ ში მი ნი მა ლუ რია და იგი და ახ ლო ე ბით ერთ პრო ცენტს შე ად გენს. რე ა ლურ სექ-
ტორ ში ბან კე ბის მხრი დან და ბა ლი აქ ტი უ რო ბა გან პი რო ბე ბუ ლია მა ღა ლი რის კ ფაქ ტო რე ბი თა და ამ დარ გ ში სა-
ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის არარ სე ბო ბით. 

კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის მხრი დან ხორ ცი ელ დე ბა ძი რი თა დად მოკ ლე და სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი ბიზ ნეს პ რო ექ ტე ბის 
და ფი ნან სე ბა, რო მელ თა მი ზა ნია ძი რი თა დად იმ პორ ტის ოპე რა ცი ე ბის დაკ რე დი ტე ბა, რაც მათ რის კებს უმ ცი-
რებს და სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მოკ ლე დრო ში მი ი ღონ დი დი მო გე ბა. კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი კარ გად აც ნო ბი ე რე ბენ 
იმას, რომ ლა რის გაც ვ ლი თი კურ სის სტა ბი ლუ რო ბა და მო კი დე ბუ ლია არა მარ ტო სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 
რე ზერ ვე ბის მო ცუ ლო ბა ზე, არა მედ ხე ლი სუფ ლე ბის კონ კ რე ტულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც არ არის სა-
ჯა რო და გამ ჭ ვირ ვა ლე. სწო რედ ამი ტომ, სეს ხე ბის დი დი ნა წი ლი უცხო უ რი ვა ლუ ტით გა ი ცე მა, ხო ლო ლა რით 
გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი ე.წ. „ჰეჯირების მე თო დით” მიბ მუ ლია უცხო უ რი ვა ლუ ტის კურ ს თან (ეროვნული ვა ლუ ტით 
სეს ხე ბის გა ცე მა ხდე ბა ორ წლამ დე ვა დით ან მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით).

ასე თი ვი თა რე ბა ბან კებს უბიძ გებს და იზღ ვი ონ თა ვი და მკაც რად შე ა ფა სონ პო ტენ ცი უ რი რის კე ბი. სა ქარ თ ვე-
ლო ში, მა ღალ ინ ფ ლა ცი ას თან ერ თად, მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ზღუ დავს ეკო ნო-
მი კის დაკ რე დი ტე ბას და სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა საკ მა ოდ მა ღა ლი რის კის პი რო ბებ ში მიმ დი ნა რე ობს. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან იმის მტკი ცე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სი სათ ვის სა უ კე თე სო სა-
ინ ვეს ტი ციო გა რე მოა შექ მ ნი ლი, არა რე ა ლუ რი ა. ერ თ -ერ თი მი ზე ზი იმი სა, რომ ქვე ყა ნა ში სა ბან კო სეს ხებ ზე 
მა ღა ლია საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი,  სწო რედ ისა ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში არ არის გან ვი თა რე ბუ ლი კა პი ტა ლის 
ბა ზა რი, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით კა პი ტა ლის მიმ წო დე-
ბელ სა და მომ ხ მა რე ბელს შო რის და მა კავ ში რე ბე ლი სეგ მენ ტი ა. 

1999 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლი ბაზ რის შექ მ ნის მიზ ნით და არ ს და სა ქარ თ ვე-
ლოს სა ფონ დო ბირ ჟა, რო მე ლიც დღემ დე ჩა ნა სა ხის სტა დი ა ში ა. სა ფონ დო ბირ ჟა ვერ გა და იქ ცა ქმე დით ინ ს ტი-
ტუ ტად კა პი ტა ლის ბა ზარ ზე. სა ქარ თ ვე ლოს სა ფონ დო ბირ ჟა ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა რი გე ბე ბის მო ცუ ლო ბა 
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წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სტა ბი ლუ რად და ბა ლი ა, რაც, ერ თი მხრივ, გან პი რო ბე ბუ ლია სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბე ბის 
არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბით და მა თი და ბა ლი რე ი ტინ გით, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, ხე ლი-
სუფ ლე ბის მხრი დან ამ სფე რო ში პო ლი ტი კის არ ქო ნით.

კრე დი ტე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სათ ვის სა არ ჩევ ნო ბლო კი „ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი ქართული ოც ნე ბა”: 

•	 უზ რუნ ველ ყოფს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა მეტ წი ლად და ფუძ ნე ბუ ლი იყოს ად გი-
ლობ რი ვი წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა სა და და ნა ზო გე ბის სტი მუ ლი რე ბა ზე;

•	 სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პო ლი ტი კა ხელს შე უწყობს სა ბან კო სექ ტორ სა და ბიზ ნეს-
სტრუქ ტუ რებს შო რის პარ ტ ნი ო რულ თა ნამ შ რომ ლო ბას;

•	 პრი ო რი ტე ტულს გახ დის სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან სპე ცი ა ლუ რი აგ რა რუ ლი ფონ დის შექ მ ნას, რო მე ლიც 
მო ემ სა ხუ რე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სექ ტორს და გა ნა ხორ ცი ე ლებს მის მხარ და ჭე რას; 

•	 უზ რუნ ველ ყოფს სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან სპე ცი ა ლუ რი ფონ დის შექ მ ნას, რო მე ლიც მხარს და უ ჭერს სა ო-
ჯა ხო, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნესს; 

•	 გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას მი აქ ცევს ბიზ ნე სის დაწყე ბა სა და იმ ახალ გაზ რ დე ბი სათ ვის კრე დი ტე ბის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბას, რომ ლებ საც სურთ წა მო იწყონ ბიზ ნე სი; 

•	 მო ამ ზა დებს სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა ში ცვლი ლე ბებს, რო მელ თა მი ხედ ვით გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა 
მი ექ ცე ვა მსეს ხებ ლის უფ ლე ბე ბის დაც ვას, ხო ლო მათ მი მართ გამ სეს ხებ ლის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
სან ქ ცი ე ბი და შეზღუდ ვე ბი სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ნორ მე ბის შე სა ბა მი სი გახ დე-
ბა; 

•	 კომ პ ლექ სუ რი ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით გაზ რ დის სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბე ბის შე-
მო სავ ლებს და მა თი აქ ცი ე ბი ინ ვეს ტორ თა მხრი დან რე ა ლუ რად მოთხოვ ნა დი გახ დე ბა; 

•	 მა ღალ ლიკ ვი დუ რი და ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის მიმ ზიდ ვე ლი აქ ცი ე ბის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე გა მო ტა ნით უზ-
რუნ ველ ყოფს მოთხოვ ნი სა და გა რი გე ბა თა რა ო დე ნო ბის გაზ რ დას.

სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კა და პრი ო რი ტე ტე ბი

„ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ გა ი ზარ და ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის მო ცუ ლო ბა, თუმ ცა შე მო სავ ლე ბის ზრდამ სო-
ცი ა ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის საგ რ ძ ნო ბი გა უმ ჯო ბე სე ბა არ გა მო იწ ვი ა. სა მა გი ე როდ, ხე ლი სუფ ლე ბამ მკვეთ რად 
გა ზარ და ბი უ როკ რა ტი ის ხარ ჯე ბი. დღე ი სათ ვის ქვე ყა ნა ში გა ტა რე ბუ ლი სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კა უამ რავ ნაკ-
ლო ვა ნე ბას შე ი ცავს. ხარ ჯე ბი, რო მელ თა და კა ნო ნე ბაც ბი უ ჯე ტით ხორ ცი ელ დე ბა, და უ სა ბუ თე ბე ლი და გა უმ ჭ-
ვირ ვა ლე ა. სრულ ფა სო ვა ნი სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მე ბის არარ სე ბო ბა მთავ რო ბას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს დი დი ოდე-
ნო ბით და უ სა ბუ თე ბე ლი და მო სახ ლე ო ბი სათ ვის მი უ ღე ბე ლი, არაპ რი ო რი ტე ტუ ლი ხარ ჯე ბი გა წი ოს. ვი ნა ი დან 
ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ბი უ ჯე ტე ბის ფორ მა ტი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის გა უ გე ბა რი ა, ხო ლო მთავ რო ბის მხრი დან მა თი 
გან სა ჯა რო ე ბი სათ ვის თით ქ მის არა ფე რი კეთ დე ბა, ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის უდი დე სი ნა წი ლი მოწყ ვე ტი ლია სა ბი-
უ ჯე ტო პრო ცე სებს და იძუ ლე ბუ ლია ბრმად ენ დოს და და ე თან ხ მოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბულ ნე ბის-
მი ერ ბი უ ჯეტს, ვი ნა ი დან მი სი რე ა ლუ რი ში ნა არ სი მის თ ვის და ფა რუ ლი და ბუნ დო ვა ნი ა. ჩ ვე ულ პრაქ ტი კად იქ ცა 
სა ბი უ ჯე ტო წლის გან მავ ლო ბა ში ბი უ ჯეტ ში ხში რი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა. 

მა გა ლი თად, 2011 წელს სა ქარ თ ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მა ში შე მა ვალ ად გი ლობ რივ ბი უ ჯე ტებ ში გან ხორ ცი ელ-
და 500-მდე ცვლი ლე ბა. ამ რა ო დე ნო ბით ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის პი რო ბებ ში მთავ რო ბა ად ვი ლად ახორ ცი ე ლებს 
ნე ბის მი ერ სა სურ ველ ხარჯს, იმის შე უ ფა სებ ლად, თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს ყო ვე ლი ვე ეს მთლი ა ნად ბი უ ჯეტ ზე. 

ბი უ ჯე ტი არის მთავ რო ბის ფი ნან სუ რი გეგ მა და მას ში უამ რა ვი ცვლი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა წლის გან მავ ლო-
ბა ში და გეგ მ ვის უუნა რო ბას მი უ თი თებს. ტრა დი ცი ად იქ ცა წლის ბო ლოს ბი უ ჯეტ ში მას შ ტა ბუ რი ცვლი ლე ბე ბის 
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შე ტა ნა, რო დე საც პრაქ ტი კუ ლად წლის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყვე ლა არა მიზ ნობ რი ვი და გა უთ ვა-
ლის წი ნე ბე ლი ხარ ჯი კა ნო ნი ერ სა ხეს იღებს. სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
რე ფორ მა არას რულ ყო ფი ლი ა. შემ ს ყიდ ვე ლი სუ ბი ექ ტე ბი არ ასა ბუ თე ბენ სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვის 
აუცი ლებ ლო ბას, რაც იწ ვევს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის ხარ ჯ ვის არა ე ფექ ტი ა ნო ბას. ასე ვე, პრობ ლე მა ტუ რია შე სა ძე-
ნი სა ქონ ლის მომ სა ხუ რე ბის (ექსპლუატაციის) ხარ ჯე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ელი ტა რუ ლი კო რუფ ცია გან სა კუთ რე ბით სწო რედ სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის დროს იჩენს 
თავს, რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბას თან და ახ ლო ე ბუ ლი ერ თი და იგი ვე კომ პა ნი ე ბი მუდ მი ვად „იგებენ” მრა ვალ-
მი ლი ო ნი ან კონ ტ რაქ ტებს. ზო გა დად, დი დი რო ლი შე იძ ლე ბა ითა მა შოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვი თი ნა-
წი ლის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა სა და სა ბი უ ჯე ტო თან ხე ბის მიზ ნობ რი ვად გა მო ყე ნე ბის საქ მე ში კონ ტ რო ლის 
პა ლა ტამ (სახელმწიფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა), რომ ლის უშუ ა ლო ფუნ ქ ციაა სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვის 
მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

კონ ტ რო ლის პა ლა ტა (სახელმწიფო აუდი ტის სამ სა ხუ რი) არ უნ და ახ დენ დეს მხო ლოდ დარ ღ ვე ვე ბი სა და ფაქ ტე ბის 
კონ ს ტა ტა ცი ას, არა მედ აქ ცენტს უნ და აკე თებ დეს პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა ზე, რა თა ბი უ ჯე ტის დამ-
ტ კი ცე ბამ დე აღ მო ჩე ნი ლი და შეს წო რე ბუ ლი იყოს ის შე საძ ლო ხარ ვე ზე ბი, რომ ლე ბიც შემ დ გომ ში გა უ თა ვე ბელ ცვლი-
ლე ბებ სა და სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის არა ე ფექ ტი ან ხარ ჯ ვას გა მო იწ ვევს. ასე ვე, კონ ტ რო ლის პა ლა ტა (სახელმწიფო 
აუდი ტის სამ სა ხუ რი) უნ და გახ დეს სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის ეფექ ტი ა ნად ხარ ჯ ვის შემ ფა სე ბე ლი და არა მხო ლოდ სა-
ბუ ღალ ტ რო დო კუ მენ ტა ცი ის მა კონ ტ რო ლე ბე ლი ორ გა ნო. ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვი თი ნა წი ლის ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდით, 
არა მიზ ნობ რი ვი ხარ ჯე ბის გა უქ მე ბით, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბი სა და ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის მას შ ტა ბე ბის შემ-
ცი რე ბით შე საძ ლე ბე ლია ბი უ ჯეტ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თან ხე ბის მო ძი ე ბა, რომ ლი თაც და ფი ნან ს დე ბა პრი ო რი ტე ტუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი – ეს არის ჯან დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა, გა ნათ ლე ბა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა.

სა ბი უ ჯე ტო რე ფორ მა წა რი მარ თე ბა შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით: 

•	 შე მუ შავ დე ბა სა ბი უ ჯე ტო პრი ო რი ტე ტე ბის დად გე ნის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც სა ზო გა დო ე ბის 
პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ზე იქ ნე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი; 

•	 ბი უ ჯე ტი გა მოქ ვეყ ნ დე ბა გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფორ მა ტით და მოხ დე ბა მი სი სა ჯა რო გან ხილ ვა; 
•	 გა უ შიფ რა ვი ე.წ. „სხვა ხარ ჯე ბის” წი ლი ბი უ ჯეტ ში შემ ცირ დე ბა სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის შე სა ბა მი-

სად; 
•	 სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კი სა და ქვეყ ნის ძი რი თა დი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პა რა მეტ რე ბი გახ დე ბა ურ თი ერ თ-

შე სა ბა მი სი; 
•	 მოხ დე ბა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბის ოპ ტი მი ზე ბა; 
•	 შე მუ შავ დე ბა სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის დაც ვის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბი; 
•	 შე მუ შავ დე ბა სა ბი უ ჯე ტო ფონ დე ბის ფორ მი რე ბი სა და გან კარ გ ვის ქმე დი თი, ასე ვე გამ ჭ ვირ ვა ლე მე ქა-

ნიზ მე ბი; 
•	 მოხ დე ბა სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის ბი უ ჯეტ შო რი სი გა ნა წი ლე ბის სის ტე მის სრულ ყო ფა და ფის კა ლუ რი 

დე ცენ ტ რა ლი ზე ბა;

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტ რო ლის პა ლა ტა (სახელმწიფო აუდი ტის სამ სა ხუ რი) რე ა ლუ რად გახ დე ბა სა ბი უ ჯე ტო პრო-
ცე სის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე. მი სი ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა იქ ნე ბა ფი ნან სუ რი შე სა ბა მი სო ბი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის 
აუდი ტი. გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბის შე დე გად: 

•	 ბი უ ჯე ტის ოპ ტი მი ზე ბის სა შუ ა ლე ბით გა მო თა ვი სუფ ლ დე ბა სო ლი დუ რი თან ხე ბი;  
•	 ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის მაჩ ვე ნებ ლის შემ ცი რე ბით გა იზ რ დე ბა ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლი თი ნა წი ლი; 
•	 შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ზრდა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბის და ფი-

ნან სე ბა; მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბით მოხ დე ბა სა ბი უ ჯე ტო პრი ო რი ტე ტე ბის დად გე ნა.
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სა ხელ მ წი ფო ვა ლის მარ თ ვა

სა ხელ მ წი ფო ვა ლი, მი სი სტრუქ ტუ რა, ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ამ კუთხით გა ტა რე ბუ ლი პო ლი ტი კა მნიშ ვ ნე ლო-
ვან წი ლად გა ნა პი რო ბებს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მმარ თ ვე ლი პარ ტია 
პე რი ო დუ ლად ამ ტ კი ცებს, რომ ქვეყ ნის სა გა რეო ვა ლი საკ მა ოდ მცი რეა და ამ მხრივ სა გან გა შო არა ფე რი ა, ვა-
ლის მარ თ ვის კუთხით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პო ლი ტი კა სწო რედ რომ სა გან გა შო ა. ხე ლი სუფ ლე ბის გან ცხა დე ბე ბი, 
რომ ჩვენს ქვე ყა ნას ამ მხრივ პრობ ლე მე ბი არა აქვს, ემ ყა რე ბა ზო გი ერთ ცნო ბილ ინ დი კა ტორს (მთლიანი ში და 
პრო დუქ ტის 60 პრო ცენ ტი და ექ ს პორ ტის 110 პრო ცენ ტი). მხო ლოდ ის, რომ ყვე ლა ინ დი კა ტორს კრი ტი კულ 
დო ნემ დე არ მი უღ წე ვი ა, არ იძ ლე ვა ვა ლის ზრდის ტემ პის და დე ბი თად შე ფა სე ბის სა ფუძ ველს.

უკა ნას კ ნე ლი მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო ვა ლი 11,5 მი ლი არდ აშშ დო ლარს გა უ ტოლ და, სა ი და ნაც 
4,5 მი ლი არ დი აშშ დო ლარ ზე მე ტი სა ხელ მ წი ფო ვა ლი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო 
სა გა რეო ვა ლი 2004-2006 წლებ ში ოდ ნავ შემ ცირ და, 2007 წლი დან იწყე ბა მი სი ყო ველ წ ლი უ რი მკვეთ რი ზრდა. 
2008 წელს ევ რო ობ ლი გა ცი ე ბის გა მოშ ვე ბა, რო დე საც, რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბა ამ ბობს, თით ქოს და ბი უ ჯე ტის 
პრო ფი ცი ტი გვქონ და, ალო გი კუ რი იყო.  

ამას თან, არ შეს რულ და და პი რე ბა და ქვე ყა ნას ეს თან ხე ბი გაზ სა ცა ვის ან მა ღა ლი ძაბ ვის ელექ ტ რო გა დამ ცე მი 
ხა ზე ბის მშე ნებ ლო ბის თ ვის რე ა ლუ რად არ გა მო უ ყე ნე ბი ა. აღ ნიშ ნუ ლი თან ხის გა და ფარ ვის მიზ ნით, მთავ რო-
ბამ 2011 წელს ახა ლი ევ რო ობ ლი გა ცი ე ბი გა მო უშ ვა, რომ ლე ბიც 2021 წელს უნ და და ფა როს. ხე ლი სუფ ლე ბის 
ამ უგუ ნუ რი პო ლი ტი კის გა მო, 500 მლნ დო ლა რის სეს ხე ბის თ ვის მო მა ვალ თა ო ბას და მა ტე ბით ჯამ ში 435 მლნ 
დო ლა რამ დე პრო ცენ ტის გა დახ და მო უ წევს. 

ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა, მო მა ვა ლი თა ო ბე ბი სათ ვის დი დი ოდე ნო ბით 
ვა ლე ბის და ტო ვე ბის არ სე ბულ პო ლი ტი კა ზე უარის თქმა და კრე დი ტე ბის მხო ლოდ გო ნივ რუ ლად და, რაც მთა-
ვა რი ა, გამ ჭ ვირ ვა ლედ, და სა ბუ თე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე: 

•	 გა ტარ დე ბა ვა ლე ბის მარ თ ვის ეფექ ტი ა ნი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი ნებს თა ო ბა თა შო რის სა-
მარ თ ლი ა ნო ბას და უზ რუნ ველ ყოფს მდგრა დი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ხელ შეწყო ბას; 

•	 და კა ნონ დე ბა ვა ლე ბის მხო ლოდ კა პი ტა ლურ და ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის მომ გე ბი ან პრო ექ ტებ ში 
გა მო ყე ნე ბა, რაც გა მო რიცხავს ვა ლე ბის მიმ დი ნა რე, ხე ლოვ ნუ რად გაზ რ დი ლი ხარ ჯე ბის არა ე ფექ ტი ა-
ნად გა მო ყე ნე ბას; 

•	 სწო რი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ვა ლე ბის ოპ ტი მა ლურ დო ნე ზე შე ნარ-
ჩუ ნე ბა და მარ თ ვა, რაც ამა ვე დროს ხელს შე უწყობს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ კე თილ დღე ო ბას.

ბო ლო 20 წლის გან მავ ლო ბა ში არ არ სე ბობ და სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა სა ში ნაო ვა ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით. სხვა-
დას ხ ვა პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფომ აღი ა რა ან არ აღი ა რა მო ქა ლა ქე თა მი მართ ცალ კე უ ლი და ვა ლი-
ა ნე ბე ბი რო გორც ში და ვა ლი. მი უ ხე და ვად ამი სა, ვერ მო ხერ ხ და ვერც პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზღ ვ რა და ვერც 
სა ში ნაო ვა ლის მომ სა ხუ რე ბის გრძელ ვა დი ა ნი გეგ მის შე მუ შა ვე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, და ვიწყებთ მუ შა ო ბას 
იმი სათ ვის, რომ მოხ დეს სა ხელ მ წი ფო ში და ვა ლის ინ ვენ ტა რი ზა ცია და და ფარ ვის რე ა ლუ რი მე ქა ნიზ მის შექ მ ნა

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა

ხე ლი სუფ ლე ბის მცდა რი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის უარ ყო ფით მა შე დე გებ მა ყვე ლა ზე ნათ ლად სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბა ში იჩი ნა თა ვი. „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ ეს სექ ტო რი ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად ეკო ნო მი კურ ჩა მორ ჩე-
ნი ლო ბას თან ასო ცირ დე ბა და სის ტე მა ტუ რად ხდე ბა მი სი სა ჭი რო ე ბე ბის იგ ნო რი რე ბა. მთავ რო ბამ ვერ შეძ ლო 
აგ რა რუ ლი სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, რა მაც პრო ცე სე ბის პრაქ ტი კუ ლად თვით დი ნე-
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ბა ზე მიშ ვე ბა გა ნა პი რო ბა. გა ტა რე ბუ ლი პო ლი ტი კა მხო ლოდ პო პუ ლის ტუ რი ნა ბი ჯე ბი თა და დე რე გუ ლი რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბა. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წი ლი რო გორც 
სა ბი უ ჯე ტო ასიგ ნე ბებ ში, ისე პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში 1-1,5%-ის ფარ გ ლებ ში მერ ყე ობს. ამ ხარ ჯე-
ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ულ, ერ თ ჯე რად, არა ე ფექ ტი ან და პო პუ ლის ტურ აქ-
ცი ებს ხმარ დე ბა.

ქვე ყა ნას, სა დაც მო სახ ლე ო ბის ნა ხე ვა რი სოფ ლად ცხოვ რობს და აგ რო სა სურ სა თო წარ მო ე ბას თან არის და-
კავ ში რე ბუ ლი, ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კამ, რომ „სოფელს დახ მა რე ბა არ სჭირ დე ბა, რა საც ვერ ვა წარ მო ებთ, 
უცხო ე თი დან შე მო ვი ტანთ”, კა ტას ტ რო ფუ ლი შე დე გი მო უ ტა ნა მკვეთ რად შემ ცირ და აგ რა რუ ლი სექ ტო რის 
ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. 2004-2011 წლებ ში ნა თე სი ფარ თო ბი გა ნა ხევ რ და. შემ ცირ და მემ ცე ნა რე ო ბის პრო-
დუქ ცი ის წარ მო ე ბა, მათ შო რის, კარ ტო ფი ლის, 36 ხი ლი სა და ყურ ძ ნის მო სა ვა ლი – 50%-ით, ბოს ტ ნე უ ლი სა და 
ბაღ ჩე უ ლის – 60%-ით, სი მინ დის – 70%-ით, ხორ ბ ლი სა – 80%-ით. შემ ცირ და მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი პი რუტყ ვის, 
ცხვრის, ღო რი სა და ფრინ ვე ლის სუ ლა დო ბა. თით ქ მის 50%-ით ნაკ ლე ბი ხორ ცი და 25%-ით ნაკ ლე ბი რძე იქ ნა 
წარ მო ე ბუ ლი. ერთ სულ მო სახ ლე ზე გა ან გა რი შე ბით თით ქ მის 5-ჯერ ნაკ ლე ბი ხორ ბა ლი იქ ნა მოყ ვა ნი ლი. 

აგ რა რულ სექ ტორ ში არ იზ რ დე ბა მო სავ ლი ა ნო ბა, ხო ლო ზო გი ერ თი კულ ტუ რის შემ თხ ვე ვა ში, მო სავ ლი ა ნო ბის 
მაჩ ვე ნე ბელ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იკ ლო; გა უ ა რეს და ქვეყ ნის სურ სა თით თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის მდგო მა რე ო ბა. 
სურ სა თის ძი რი თად სა ხე ო ბებ ზე შემ ცირ და თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის კო ე ფი ცი ენ ტი. ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით 
აღ სა ნიშ ნა ვია ხორ ბა ლი, რომ ლის იმ პორ ტი 3,7-ჯერ გა ი ზარ და. ხორ ბ ლით თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის კო ე ფი ცი ენ ტი 
24%-დან 8%-მდე შემ ცირ და. სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა ერთ სულ ზე გა ან გა რი შე ბით 2011 წელს მო იხ მარ და 
უფ რო ნაკ ლებ პურს, ხორ ც სა და ხორ ცის პრო დუქ ტებს, რძე სა და რძის ნა წარმს, კვერცხს, ხილს, ბოს ტ ნე ულს, 
თაფლს, შო კო ლადს და კვე ბის სხვა პრო დუქ ტებს, ვიდ რე 2003 წელს.

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და მწარ მო ებ ლუ რო ბი სა და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ისე დაც და ბა ლი დო ნე. დიდ 
სა წარ მოო და ნა ხარ ჯებ თან შე და რე ბით და ბა ლი სა ბაზ რო ფა სე ბი გა ნა პი რო ბებს იმას, რომ სა მა მუ ლო წარ-
მო ე ბის პრო დუქ ცია სა თა ნა დო კონ კუ რენ ცი ას ვერ უწევს იმ პორ ტულ პრო დუქ ცი ას. 2004-2011 წლებ ში აგ-
რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტი თით ქ მის 6-ჯერ გა ი ზარ და, ხო ლო ექ ს პორ ტი – მხო ლოდ 2,5-ჯერ. 
უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი 15-ჯერ გა ი ზარ და. ყო ვე ლი ვე ამის გა მო, ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზეც კი ქარ თუ-
ლი აგ რა რუ ლი პრო დუქ ცი ი ის ად გი ლი უცხო ურ მა იაფ ფა სი ან მა, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, უხა რის ხო პრო დუქ ცი ამ 
და ი კა ვა. შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის მი ერ მოხ მა რე ბუ ლი აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის 80%-
მდე იმ პორ ტი რე ბუ ლი ა; არ სე ბულ მა მდგო მა რე ო ბამ კი დევ უფ რო გა აღ რ მა ვა უმუ შევ რო ბი სა და სი ღა რი ბის 
პრობ ლე მა და გა ნა პი რო ბა სოფ ლად მი სი დო ნის ზრდა. სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის თით ქ მის ნა ხე ვა რი 
სოფ ლად ცხოვ რობს. ამას თან, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წი ლი მშპ-ში გა ცი ლე ბით მოკ რ ძა ლე ბუ ლია და მხო ლოდ 
8%-ს შე ად გენს. ქვე ყა ნა ში სა მუ შაო ძა ლის 54% სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა შია „დასაქმებული”. ოფი ცი ა ლუ რი სტა-
ტის ტი კის მი ხედ ვით, მა თი უმე ტე სი ნა წი ლი „თვითდასაქმებულია”, ფაქ ტობ რი ვად მა თი უმ რავ ლე სო ბა კი 
– უმუ შე ვა რი. შე დე გად, ამ სექ ტორ ში „დასაქმებულთა” 64% სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ზღვარ ზე და მის ქვე მოთ 
იმ ყო ფე ბა, აქე დან 23% უკი დუ რეს სი ღა რი ბე ში ცხოვ რობს. ად გილ ზე და საქ მე ბი სა და სა არ სე ბოდ სა ჭი რო 
შე მო სავ ლის მი ღე ბის შე უძ ლებ ლო ბა მა სობ რივ მიგ რა ცი ას გა ნა პი რო ბებს, რაც, თა ვის მხრივ, სოფ ლის და-
ცა რი ე ლე ბის მი ზე ზი გახ და.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა მი წის 
რე ფორ მამ წარ მოშ ვა სა ვარ გუ ლე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ის პრობ ლე მა. 

•	 გლე ხებს არ გა აჩ ნი ათ მი წის სა კუთ რე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი გა რან ტი ე ბი და სა კუთ რე ბის და ცუ ლო ბის 
გან ც და; 

•	 არ ვი თარ დე ბა აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის შემ ნახ ველ - გა დამ მუ შა ვე ბე ლი წარ მო ე ბა და კვე ბის მრეწ-
ვე ლო ბა;
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•	 მძი მე ვი თა რე ბაა სოფ ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის თვალ საზ რი სით. არ იქ მ ნე ბა სტა ბი ლუ რი და შე მო სავ ლი-
ა ნი სა მუ შაო ად გი ლე ბი; 

•	 სექ ტო რის დეგ რა და ცია მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მოშ ლი თა და მომ-
სა ხუ რე ბის ხელ მი უწ ვ დომ ლო ბით – მოშ ლი ლია სა ი რი გა ცი ო- სად რე ნა ჟო სის ტე მე ბი, სა ხე ზეა სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის ნაკ ლე ბო ბა, ვერ ხდე ბა ხა რის ხი ა ნი სა სუ ქე ბით, პეს ტი ცი დე ბი თა და ქი მი კა ტე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფა, პრაქ ტი კუ ლად არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს სა თეს ლე და სა ნერ გე მე ურ ნე ო ბე ბის, ჯიშ თა გა-
მოც დი სა და გა ნახ ლე ბის სის ტე მე ბი; 

•	 პრობ ლე მაა ტექ ნო ლო გი უ რი ჩა მორ ჩე ნა; 
•	 ვერ ვი თარ დე ბა ამ სექ ტორ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მეც ნი ე რე ბა და გა ნათ ლე ბა, სა კონ სულ ტა ციო და სა ინ-

ფორ მა ციო მომ სა ხუ რე ბა, ექ ს ტენ ცი ა; 

ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის და ბა ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა

2004-2010 წლებ ში კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა თით ქ მის 10-ჯერ გა ი ზარ და. 
აქე დან მხო ლოდ 20% გა ი ცა რე გი ო ნებ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი სათ ვის. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წი ლი გა-
ცე მუ ლი კრე დი ტე ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბა ში წლი უ რად სა შუ ა ლოდ 1-2%-ს არ აღე მა ტე ბო და. კრე დი ტე ბის და ბა-
ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა გა მოწ ვე უ ლია აგ რა რუ ლი წარ მო ე ბის მა ღა ლი რის კე ბით, ლიკ ვი დუ რი გი რა ოს უქონ ლო ბი-
თა და სოფ ლად სა დაზღ ვე ვო სის ტე მის არარ სე ბო ბით. უმ ნიშ ვ ნე ლოა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის აბ სო ლუ ტუ რი მო ცუ ლო ბა – წლი უ რად მხო ლოდ 10-20 მლნ აშშ დო ლა რი. 
სექ ტო რის წი ლი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის სა ერ თო ოდე ნო ბა ში მხო ლოდ 1-2%-ის ფარ გ ლებ ში ა. 

და ბა ლი ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი უ რო ბა რე გი ო ნებ ში და მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბის სიმ ცი რე

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში და ქი რა ვე ბით მუდ მი ვად და საქ მე ბუ ლია მხო ლოდ 7 ათა სამ დე ადა მი ა ნი, რაც ქვე ყა ნა ში 
და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 1,9%-ია. აგ რა რულ სექ ტორ ში და ბა ლია კო მერ ცი ა ლი ზა ცი-
ის დო ნე. სა ქარ თ ვე ლოს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბა სულ უფ რო მე ტად იღებს ნა ტუ რა ლუ რი მე ურ ნე ო ბის 
ხა სი ათს: ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მხო ლოდ ერ თი მე ოთხე დი იღებს სა სა ქონ ლო სა-
ხეს, და ნარ ჩე ნი კი ად გილ ზე მო იხ მა რე ბა.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი

საარჩევნო ბლო კის „ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბის” მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის 
მი ზა ნია სოფ ლის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა, გლე ხის (ფერმერის) შე მო სავ ლე ბის ზრდა და ცხოვ რე ბის დო ნის 
ამაღ ლე ბა. აგ რა რუ ლი სექ ტო რის მო დერ ნი ზე ბამ და ინ ტენ სი ურ მა გან ვი თა რე ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს სოფ ლად 
სი ღა რი ბის აღ მოფხ ვ რა და რე გი ო ნა ლუ რი ეკო ნო მი კის წინ ს ვ ლა.

აგ რო სა სურ სა თო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი ამო ცა ნე ბი ა:

•	 სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პო ტენ ცი ა ლის სრუ ლად და ეფექ ტი ა ნად ათ ვი სე ბა; 
•	 აგ რო სა სურ სა თო სექ ტორ თან და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სხვა დას ხ ვა სა ხე ო ბის გან ვი თა რე ბა; 
•	 აგ რო სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის სტა ბი ლუ რი ზრდა; 
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•	 სექ ტო რის რენ ტა ბე ლუ რო ბის ზრდა და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა; გრძელ ვა დი ან 
პე რი ოდ ში მდგრა დი გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 

•	 აგ რო სა სურ სა თო სექ ტო რის სა ექ ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლის გაძ ლი ე რე ბა; 
•	 სა სურ სა თო უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 
•	 სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა და აგ რო ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის რე ა ლურ პრი ო რი ტე ტად იქ ცე ვა, რი სი უპირ ვე ლე სი გა-
რან ტი აც მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი აგ რა რუ ლი და რე გი ო ნა ლუ რი პო ლი ტი კა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის 
და ფი ნან სე ბის რამ დენ ჯერ მე გაზ რ და იქ ნე ბა. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბი უახ ლო ე სი ოთხი 
წლის გან მავ ლო ბა ში იქ ნე ბა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ცალ კე უ ლი დო ნო რი 
ქვეყ ნე ბის სეს ხე ბი და გრან ტე ბი, კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბი (ადგილობრივი და უცხო უ რი). 

და ფი ნან სე ბის სტრუქ ტუ რა ში თან და თან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა იზ რ დე ბა კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის წი ლი სხვა სა ხის 
და ფი ნან სე ბის შემ ცი რე ბის ხარ ჯ ზე. შე იქ მ ნე ბა  „სოფლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის” 1 მი ლი არ დი ა ნი ფონ დი. 
ფონ დი და ა ფი ნან სებს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პროგ რა მებს, თა ვი სი ფუ ლა დი სახ ს რე ბით თა ნა მო ნა წი ლე ო ბას მო-
ახ დენს გლე ხე ბი სათ ვის (ფერმერებისათვის) შე ღა ვა თი ა ნი კრე დი ტე ბის გა ცე მის უზ რუნ ველ ყო ფა ში, ასე ვე აგ რა-
რულ დაზღ ვე ვა ში. აღ ნიშ ნულ ფონ დ ში ფუ ლა დი სახ ს რე ბის აკუ მუ ლი რე ბა მოხ დე ბა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან, 
სა გა რეო წყა რო ე ბი დან მი ღე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის და სხვა მო ზი დუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ხარ ჯ ზე. 

სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა და მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი 

აგ რა რუ ლი და რე გი ო ნა ლუ რი პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად:

•	 და რე გუ ლირ დე ბა მი წათ სარ გებ ლო ბის სა კითხე ბი;
•	 შე იქ მ ნე ბა მი წა ზე სა კუთ რე ბის და ცუ ლო ბის მკა ფიო გა რან ტი ე ბი;
•	 მო წეს რიგ დე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის სა კუთ რე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი და ტექ ნი კუ რი ას პექ ტე ბი;
•	  ჩა ტარ დე ბა მი წე ბის პას პორ ტი ზა ცი ა;
•	 ხე ლი შე ეწყო ბა არ სე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მაქ სი მა ლუ რად ეფექ ტი ან გა მო ყე ნე ბას რო გორც ექ-

ს ტენ სი უ რი (ფართობების სრუ ლი მოც ვა), ისე ინ ტენ სი უ რი (პროდუქციისა და მო სავ ლი ა ნო ბის ზრდა) 
ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

•	 შე მუ შავ დე ბა მი წათ სარ გებ ლო ბის სის ტე მის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი, ჩა მო ყა ლიბ დე ბა სა კონ სულ ტა-
ციო და სა ინ ფორ მა ციო მომ სა ხუ რე ბის ქსე ლი;

იმი სათ ვის, რომ დაძ ლე ულ იქ ნეს მი წე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ით გა მოწ ვე უ ლი არა ე ფექ ტი ა ნო ბა, შე იქ მ ნე ბა სა ვარ-
გუ ლე ბის გამ ს ხ ვი ლე ბის სხვა დას ხ ვა ეკო ნო მი კუ რი სტი მუ ლი. ამ სფე რო ში გა ტა რე ბუ ლი პო ლი ტი კის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ნა წი ლი იქ ნე ბა კო ო პე რა ცი ის ხელ შეწყო ბა და მი სი გან ვი თა რე ბის წა ხა ლი სე ბა; სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
სექ ტო რი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა მომ სა ხუ რე ბი თა და ნედ ლე უ ლით. გლე ხი (ფერმერი) შეძ ლებს სარ წყა ვი და 
სად რე ნა ჟე სის ტე მე ბით, ტექ ნი კით, ვე ტე რი ნა რუ ლი მომ სა ხუ რე ბით, აგ რეთ ვე მო სავ ლის აღე ბის შემ დეგ სა ჭი რო 
ტექ ნო ლო გი ე ბით (გადამუშავება, შე ნახ ვა, და ფა სო ე ბა) სარ გებ ლო ბას, ხა რის ხი ა ნი სა თეს ლე- სა ნერ გე მა სა ლე-
ბის, სა სუ ქე ბის, მცე ნა რე თა დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბი სა და პი რუტყ ვის საკ ვე ბის გა მო ყე ნე ბას. 

მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სა და მა სა ლა სა შუ ა ლე ბე ბის მი წო დე ბის დროს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა რო გორც კო-
მერ ცი ა ლი ზა ცი ის, ისე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის პრინ ცი პე ბის დაც ვა სა ხელ მ წი ფოს მხარ და ჭე რით, ცალ კე უ ლი რე გი-
ო ნე ბის სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე იქ მ ნე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რე ბი; შე იქ მ ნე ბა 
სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს სა ქარ თ ვე ლო ში ბი ო აგ რო წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბას. მხარს 
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და ვუ ჭერთ პროგ რა მის მო ნა წი ლე გლე ხუ რი მე ურ ნე ო ბე ბის მი წე ბის ბი ო მე ურ ნე ო ბე ბად რე გის ტ რა ცი ა სა და ბი ო-
მე ურ ნე ო ბა თა ასო ცი ა ცი ე ბის შექ მ ნას. 

გან ვა ხორ ცი ე ლებთ ღო ნის ძი ე ბებს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის გა დამ მუ შა ვე ბელ სა წარ მო ებ ში ბი ოს ტან-
დარ ტის და სამ კ ვიდ რებ ლად. გან ვი ხი ლავთ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბი სა და ტყე ე ბის ბი ო წამ ლე ბით 
და მუ შა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. მცი რე და სა შუ ა ლო ფერ მე რე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბი ან ხელ მი საწ ვ დო მი 
ფი ნან სე ბით. აგ რო- სა სურ სა თო სექ ტო რის სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კა შე ამ ცი-
რებს სექ ტო რის რის კი ა ნო ბას და უფ რო მიმ ზიდ ველს გახ დის მას საკ რე დი ტო ინ ს ტი ტუ ტე ბი სათ ვის. 

სა ხელ მ წი ფოს უშუ ა ლო ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი იქ ნე ბა მიზ ნობ რი ვი, გა ით ვა ლის წი ნებს სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდის, ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბი სა და კა პი ტა ლი ზა ცი-
ის ამო ცა ნებს; გა იზ რ დე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბა. აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კა ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სექ ტორ ში პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის მკვეთრ ზრდა ზე. სოფ ლის მე ურ ნე-
ო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის ზრდა უშუ ა ლოდ უნ და აისა ხოს სურ სა თის წარ მო ე ბის ზრდა ზე. ქარ თულ მა 
აგ რო სა სურ სა თო სა წარ მო ებ მა, მათ შო რის, გა დამ მუ შა ვე ბელ მა მრეწ ვე ლო ბამ უნ და შექ მ ნას ქვეყ ნის სა-
სურ სა თო უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის (როგორც რა ო დე ნობ რი ვი, ისე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის თვალ საზ-
რი სით) სა ფუძ ვე ლი; გა იზ რ დე ბა აგ რა რულ სექ ტორ ში მწარ მო ებ ლუ რო ბა, რენ ტა ბე ლუ რო ბა და კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ა ნო ბა. 

აგ რა რუ ლი სექ ტო რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ხა რის ხობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი თან და თან გახ დე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი, ხო ლო წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცია – კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი; გა იზ რ დე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნეო წარ მო ე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი. აგ რა რუ ლი სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა უშუ ა ლოდ აისა ხე ბა მო სახ ლე-
ო ბის შე მო სავ ლე ბის ზრდა ზე. გა იზ რ დე ბა კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის დო ნე და ბრუნ ვა;  ჩა მო ყა ლიბ დე ბა აგ რა რუ ლი 
გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის, კონ სულ ტი რე ბი სა და ექ ს ტენ ცი ის თა ნა მედ რო ვე სის ტე მა. შე იქ მ ნე ბა გლე ხე ბის 
(ფერმერების) სა კონ სულ ტა ცი ო- სა ინ ფორ მა ციო და ექ ს ტენ ცი ის სის ტე მე ბი. 

აგ რა რუ ლი მეც ნი ე რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა უზ რუნ ველ ყოფს კვა ლი ფი ცი უ რი ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მომ ზა დე ბა სა და სექ ტო რის თ ვის მი წო დე ბას. გლე ხე ბის (ფერმერების) მხარ და ჭე რის (მათ შო რის, 
ფი ნან სუ რი) პროგ რა მებ ში პრი ო რი ტე ტუ ლი იქ ნე ბა ტექ ნო ლო გი უ რი მო დერ ნი ზა ცი ი სა და ინო ვა ცი ე ბის შემ ც ვე-
ლი პრო ექ ტე ბი; ქარ თუ ლი პრო დუქ ცია დაბ რუნ დე ბა ში და ბა ზარ ზე. აგ რა რუ ლი სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის შე-
დე გად გა იზ რ დე ბა სა მა მუ ლო წარ მო ე ბის წი ლი ში და მოხ მა რე ბა ში და, შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის თვი თუზ რუნ ველ-
ყო ფის მაჩ ვე ნე ბე ლი. იმ პორ ტის შემ ცი რე ბის სა ფუძ ვე ლი გახ დე ბა აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის კონ კ რე ტუ ლი 
სა ხე ო ბე ბის სა ბაზ რო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდა. 

ჩა მო ყა ლიბ დე ბა სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის ეფექ ტი ა ნი სის ტე მა;  სა ქარ თ ვე ლო და იმ კ ვიდ რებს ღირ სე ულ ად გილს 
სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე. ხა რის ხი ა ნი და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა შექ-
მ ნის სა ექ ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლის სრუ ლად გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ჩა მო ყა ლიბ დე ბა ისე თი ინ ს ტი ტუ ცი-
უ რი სის ტე მე ბი, რომ ლე ბიც აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის სა მა მუ ლო მწარ მო ებ ლებს და ეხ მა რე ბა უცხო ე თის 
ქვეყ ნე ბის არა სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბის გა და ლახ ვა ში. სა ხელ მ წი ფოს სა გა რე ო- სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტი 
იქ ნე ბა პრე ფე რენ ცი უ ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბის მო პო ვე ბა უცხო ე თის ქვეყ ნებ თან, უპირ ვე ლე სად, ძი რი თად სა ვაჭ-
რო პარ ტ ნი ო რებ თან, ევ რო კავ შირ სა და აშ შ - თან, ასე ვე რუ სე თი სა და სხვა ტრა დი ცი ულ ბაზ რებ ზე დაბ რუ ნე ბა;

გა იზ რ დე ბა რე გი ო ნა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის რო ლი. მარ თ ვის დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის შე დე გად, 
ად გი ლობ რი ვი და რე გი ო ნა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის რო ლი გან სა კუთ რე ბით გა იზ რ დე ბა იმ სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის /
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის და გეგ მ ვა სა და მი წო დე ბა ში, რო მე ლიც ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის მწარ მო ებ ლუ რო ბი სა და 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდას გა ნა პი რო ბებს. გა იზ რ დე ბა თვით მ მარ თ ვე ლო ბის რო ლი აგ რო სა სურ სა თო სექ-
ტო რის, ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის თ ვის 
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ადეკ ვა ტუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი გა რე მოს შექ მ ნა ში; მოხ დე ბა რე გი ო ნებ ში ბიზ ნეს გა რე მოს გა ჯან სა ღე ბა და 
სტი მუ ლი რე ბა. 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პირ ვე ლა დი აგ რა რუ ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის გაზ რ დის სა ფუძ ვე ლი გახ დე ბა სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი წარ მო ე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის გა ფარ თო ე ბა და გან ვი თა რე ბა. ხე ლი შე ეწყო ბა 
ისე თი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი კომ პო ნენ ტე ბის გან ვი თა რე ბას, რომ ლე ბიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა აგ რა რუ ლი 
პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის შემ დეგ ეტა პებ ზე, და რომ ლე ბიც წარ მო ად გენს და საქ მე ბი სა და მთლი ა ნად რე გი ო ნა-
ლუ რი გან ვი თა რე ბის მნიშ ნე ლო ვან ფაქ ტორს. პრი ო რი ტე ტუ ლი იქ ნე ბა რო გორც ში და, ისე უცხო ე თის ბაზ რებ ზე 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სა სურ სა თო და კვე ბის მრეწ ვე ლო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა. 

აგ რო სა სურ სა თო სექ ტო რის და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბიზ ნეს კომ პო ნენ ტე ბის გან ვი თა რე ბამ უნ და შე ას რუ-
ლოს მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბის ზრდის ძი რი თა დი გე ნე რა ტო რის ფუნ ქ ცი ა, რაც შემ დეგ, თა ვის მხრივ, აისა-
ხე ბა არა სა სოფ ლო წარ მო ე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. ყო ვე ლი ვე ეს გა ნა პი რო ბებს მო სახ ლე ო ბის 
გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი მოთხოვ ნის, აგ რეთ ვე და ნა ზო გე ბი სა და სა ინ ვეს ტი ციო რე სურ სე ბის ზრდას;

გა უმ ჯო ბეს დე ბა რე გი ო ნებ ში ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და რე გი ო ნა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის ჩვე ნი პო ლი ტი კის წარ მა ტე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი იქ ნე ბა სოფ ლად ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა და 
სი ღა რი ბის აღ მოფხ ვ რა, ადა მი ა ნე ბის სა ყო ფაცხოვ რე ბო და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა, ად-
გი ლებ ზე ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მ ნა, რა მაც მიმ ზიდ ვე ლი უნ და გა ხა-
დოს სოფ ლად ცხოვ რე ბა და გა ნა პი რო ბოს უცხო ეთ სა და დე და ქა ლაქ ში ეკო ნო მი კუ რი სი დუხ ჭი რის მი ზე ზე ბით 
მიგ რი რე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის უკან დაბ რუ ნე ბის ტენ დენ ცი ა. ამ პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად, უახ ლო-
ეს წლებ ში, აგ რო სა სურ სა თო სექ ტორ ში შე იქ მ ნე ბა რამ დე ნი მე ათე უ ლი ათა სი სა მუ შაო ად გი ლი და ქი რა ვე ბით 
და საქ მე ბულ თათ ვის; გა იზ რ დე ბა თვით და საქ მე ბულ თა კე თილ დღე ო ბა, მა თი შე მო სავ ლე ბი სა არ სე ბო მი ნი მუმს 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა და ა ჭარ ბებს, შემ ცირ დე ბა ფა რუ ლი უმუ შევ რო ბა სოფ ლად.

სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა

ქვე ყა ნას არ გა აჩ ნია არც სა ხელ მ წი ფო (სავალდებულო) და არც კერ ძო (ნებაყოფლობითი) სა პენ სიო დაზღ ვე ვის 
ერ თი ა ნი სის ტე მა. 2004 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო ში გა უქ მე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი დაზღ ვე ვის კა ნონ მ დებ ლო ბა და სო-
ცი ა ლუ რი (საპენსიო) დაზღ ვე ვის შე ნა ტა ნი. ამი ტომ არ გაგ ვაჩ ნია სა ხელ მ წი ფო პენ სი ის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის შე სატყ ვი სი გან მარ ტე ბაც კი და ის გა ი გი ვე ბუ ლია ხან დაზ მულ თათ ვის სა ხელ მ წი ფო შემ წე ო ბას თან. 
დღეს სა ხელ მ წი ფო პენ სი ის ოდე ნო ბა და მო კი დე ბუ ლია მხო ლოდ და მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბის ნე ბა- სურ ვილ ზე, 
ყო ვე ლი უმ ნიშ ვ ნე ლო მა ტე ბა ემ თხ ვე ვა პო ლი ტი კურ კა ლენ დარს და იღებს ხე ლი სუფ ლე ბის „წყალობის” ფორ მას.

უფ რო მე ტიც, „წყალობის” გამ ცე მი ხე ლი სუფ ლე ბა, რო გორც წე სი, სა ნაც ვ ლოდ სა არ ჩევ ნო ხმებს ითხოვს პენ-
სი ო ნე რე ბი სა გან. ასე თი სის ტე მა სხვა არა ფე რი ა, თუ არა სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბით ამომ რ ჩე ველ თა მოს ყიდ ვა, 
პო ლი ტი კუ რი კო რუფ ცია და, რაც სა ხელ მ წი ფო სათ ვის გან სა კუთ რე ბით სა ში ში ა, ავ ტო რი ტა რიზ მის სო ცი ა-
ლურ - ფი ნან სუ რი სა ფუძ ვე ლი. პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არარ სე ბო ბის გა მო სრუ ლად არ ამოქ მედ და არა სა ხელ მ წი ფო 
დაზღ ვე ვი სა და უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ხებ კა ნო ნი.

არ სე ბუ ლი სის ტე მის პი რო ბებ ში პენ სია უშუ ა ლოდ ბი უ ჯე ტი დან გა ი ცე მა, რაც ბი უ ჯე ტის მუდ მი ვად ზრდად და-
ნა ხარ ჯებს იწ ვევს და არ იძ ლე ვა შე სა ფე რი სი ოდე ნო ბის პენ სი ე ბის გა ცე მის სა შუ ა ლე ბას. დე მოგ რა ფი უ ლი ტენ-
დენ ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბა სა მო მავ ლოდ კი დევ უფ რო მეტ პრობ ლე მას შექ მ ნის.

სა ჭი როა ჩა მო ყა ლიბ დეს დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სის ტე მა, რომ ლი თაც მო ქა ლა ქის მი ერ  პენ სი ის მი ღე ბის სა ფუძ-
ვე ლი იქ ნე ბა მი სი სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბით დაგ რო ვე ბუ ლი სახ ს რე ბი. სა ქარ თ ვე ლო ში ამოქ მედ დე ბა ევ რო კავ ში-
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რის ქვეყ ნებ ში მოქ მე დი სა ხელ მ წი ფო და არა სა ხელ მ წი ფო სა პენ სიო დაზღ ვე ვის უნი ფი ცი რე ბულ კა ნონ მ დებ ლო-
ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ახა ლი სის ტე მა, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც თან და თა ნო ბით გავ ხ დე ბით ევ რო პის სო ცი ა ლუ რი 
სივ რ ცის ორ გა ნუ ლი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი. ახა ლი სის ტე მის სა ფუძ ვე ლი არის მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბუ ლი ისე თი 
პრინ ცი პე ბი, რო გო რი ცაა სა მარ თ ლი ა ნო ბა, სო ლი და რო ბა და გა რან ტი რე ბუ ლო ბა.

სა არ ჩევ ნო ბლო კი „ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბა” პირ ველ ეტაპ ზე ვალ დე ბუ ლე ბას იღებს,  რომ ყვე ლა 
კა ტე გო რი ის პენ სი ო ნე რი მი ი ღებს  პენ სი ას არა ნაკ ლებ სა არ სე ბო მი ნი მუ მი სა, რაც  შე სა ბა მი სი  კა ნო ნით იქ ნე ბა 
გა რან ტი რე ბუ ლი.  

სა პენ სიო სის ტე მის არ სე ბი თი რე ფორ მა, რო მე ლიც ამ სის ტე მის დაგ რო ვე ბით პრინ ციპ ზე გა დას ვ ლას ით ვა-
ლის წი ნებს, და ე ფუძ ნე ბა სა ვალ დე ბუ ლო სა პენ სიო დაზღ ვე ვას. რე ფორ მის შე დე გად, სის ტე მა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან 
როლს კერ ძო სა პენ სიო ინ ს ტი ტუ ტე ბი შე ას რუ ლე ბენ. პენ სი ის ოდე ნო ბა და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა სა დაზღ ვე ვო 
სტა ჟი სა და სა დაზღ ვე ვო შე ნა ტა ნის ოდე ნო ბა ზე. სა ხელ მ წი ფოს ექ ნე ბა გა მოკ ვე თი ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ფუნ ქ-
ცი ა, რა თა სის ტე მამ შე ი ნარ ჩუ ნოს სტა ბი ლუ რო ბა. გარ და ამი სა, არას რუ ლი სტა ჟი სა და სა დაზღ ვე ვო შე ნა ტა ნის 
მქო ნე მო ქა ლა ქე ებს  და ე ნიშ ნე ბათ (ან შე ევ სე ბათ) სო ცი ა ლუ რი პენ სი ა.  

სა არ სე ბო მი ნი მუმს გა უ ტოლ დე ბა სა ხელ მ წი ფო შრო მი თი (ასაკით) პენ სი ა, I და II ჯგუ ფის შეზღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა და მარ ჩე ნალ და კარ გულ თა, პო ლიტ რეპ რე სი რე ბულ თა, ჩერ ნო ბი ლის კა ტას ტ რო ფის 
შე დე გად და ზა რა ლე ბულ თა, ომი სა და სამ ხედ რო შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის ვე ტე რან თა და სხვა სპე ცი ფი კუ რი 
კონ ტინ გენ ტის სა ხელ მ წი ფო პენ სი ა; აღ მო იფხ ვ რე ბა 2005 წელს ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე ბი დან დათხოვ ნი ლი მო-
სამ სა ხუ რე ე ბის სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფა ში არ სე ბუ ლი დის კ რი მი ნა ცია და მოხ დე ბა მა თი პენ სი ის გა და ან გა რი-
შე ბა დღეს მოქ მე დი ნორ მა ტი ვე ბის სა ფუძ ველ ზე.

არ სე ბუ ლი სა პენ სიო და ნა მა ტე ბი „დამსახურების” მი ხედ ვით გა იზ რ დე ბა ძი რი თა დი პენ სი ის მა ტე ბის პრო პორ ცი უ ლად. 
იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც სრულ ყო ფი ლად არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ასა კობ რი ვი და სპე ცი ა ლუ რი სა პენ სიო სის ტე მა, აგ რეთ-
ვე ჯან დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მა, სო ცი ა ლუ რი დაც ვის პრი ო რი ტე ტულ სფე რო ე ბად  უნ და  გა ნი ხი ლე ბო დეს 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა ფუ ლა დი ფორ მით და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა. სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის სის ტე მამ უნ და 
მო იც ვას სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ის ფე ნა, რო მე ლიც რე ა ლუ რად სა ჭი რო ებს ასეთ დახ მა რე ბას. სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე-
ო ბის შე ფა სე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი უნ და იყოს მრა ვალ ფაქ ტო რი ა ნი მო დე ლი, რო მე ლიც შე იქ მ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 
უკ ვე მოქ მე დი  სო ცი ა ლუ რად გა ჭირ ვე ბუ ლი ოჯა ხე ბის შე ფა სე ბის სის ტე მის ბა ზა ზე, მი სი შემ დ გო მი სრულ ყო ფის გზით.

სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ბა ზა, შე ფა სე ბის სის ტე მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი იქ-
ნე ბა კა ტე გო რი ე ბად და, შე სა ბა მი სად, ამ კა ტე გო რი ე ბი სათ ვის დახ მა რე ბაც დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი იქ ნე ბა; გა ორ-
მაგ დე ბა უკი დუ რე სად გა ჭირ ვე ბულ თათ ვის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ოდე ნო ბა; გა იზ რ დე ბა დახ მა რე ბის მიმ ღებ-
თა რა ო დე ნო ბა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის სის ტე მა იქ ნე ბა ფე დე რა ლუ რი და უნი ფი ცი რე ბუ ლი, ქვეყ ნის მას შ-
ტა ბით სო ცი ა ლუ რად და უც ველ პირ თა შე ფა სე ბის, მომ სა ხუ რე ბი სა და ად მი ნის ტ რი რე ბის ფუნ ქ ცი ე ბი მუ ნი ცი პა ლურ 
ორ გა ნო ებს ექ ნე ბათ დე ლე გი რე ბუ ლი. სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი იქ ნე ბა სპე-
ცი ა ლი ზე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი – მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ ბავ შ ვ თა, მო ხუ ცე ბულ თა და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბის მქო ნე პირ თა სახ ლე ბი და დღის სტა ცი ო ნა რე ბი, აგ რეთ ვე სხვა  სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი.

სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე ბა თა ქსე ლის გან ვი თა რე ბა და ემ ყა რე ბა   გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო-
მო ბის პრინ ციპს. მა თი და ფი ნან სე ბი სა და ად მი ნის ტ რი რე ბის ფუნ ქ ცი ა, რო გორც ექ ს კ ლუ ზი უ რი უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბა, გა და ე ცე მა რე გი ო ნა ლურ და მუ ნი ცი პა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას.
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ჯან დაც ვა

ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სის ტე მა ში ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა უ აზ რე ბე ლი „რეფორმების” 
შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლოს  მო სახ ლე ო ბის 70%-ზე მე ტი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გა რე შეა დარ ჩე ნი ლი. გა უ მარ თ-
ლებ ლად მა ღა ლია  მე დი კა მენ ტე ბის ფა სე ბი. მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა ოჯა ხის ბი უ ჯე ტის დიდ ნა წილს წამ ლე ბის 
შე ძე ნი სა და ექი მებ თან კონ სულ ტა ცი ე ბი სათ ვის ხარ ჯავს. ბევრს კი სა ერ თოდ არ გა აჩ ნია მკურ ნა ლო ბი სათ ვის სა ჭი-
რო სახ ს რე ბი. ჯან დაც ვის სის ტე მა ში დღემ დე არ შე მუ შა ვე ბუ ლა ჯან დაც ვის ხა რის ხი სა და სტან დარ ტი ზა ცი ის ერ თი-
ა ნი ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კა, აგ რეთ ვე სა ხელ მ წი ფო დო ნე ზე სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ თა 

შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბი და მე ქა ნიზ მე ბი

სის ტე მა არ არის და ყო ფი ლი რე გი ო ნა ლუ რი და ფუნ ქ ცი უ რი პრინ ცი პით და დო ნე ე ბის მი ხედ ვით. შე სა ბა მი სად, 
არ არის გან საზღ ვ რუ ლი თი თო ე უ ლი მათ გა ნის უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა, სა დაზღ ვე ვო 
კომ პა ნი ე ბი სათ ვის არ არ სე ბობს სა ზო გა დო ე ბი სა და სა ხელ მ წი ფოს წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სის ტე მა, 
თით ქ მის არ გა მო ი ყე ნე ბა ქცე ვის რე გუ ლა ცი ის ისე თი ფორ მე ბი, რო გო რი ცაა თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბი/ გა-
იდ ლა ი ნე ბი და პრო ტო კო ლე ბი, უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბა და გან ვი თა რე ბა. 

სა ხელ მ წი ფოს რო ლი და ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი

სა ხელ მ წი ფო ზრუ ნავს თა ვი სი მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე და იღებს პა სუ ხიმ გებ ლო ბას სა მე დი ცი ნო მომ-
სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე. სა ხელ მ წი ფოს თან ერ თად მო სახ ლე ო ბას აქვს უფ ლე ბა და შე საძ ლებ ლო ბა, ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რად თუ კო ლექ ტი უ რად მი ი ღოს მო ნა წი ლე ო ბა თა ვი სი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის და გეგ მ ვა სა და გან-
ხორ ცი ე ლე ბა ში. სა ქარ თ ვე ლოს ჯან დაც ვის სის ტე მის მთა ვა რი ამო ცა ნა იქ ნე ბა მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის 
მუდ მი ვად გა უმ ჯო ბე სე ბა. ამ ამო ცა ნის გა დაწყ ვე ტა მო ითხოვს ყვე ლა მო ნა წი ლე მხა რის (მომსახურების მიმ წო-
დე ბე ლი, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი, დამ ფი ნან სე ბე ლი) ერ თობ ლივ ძა ლის ხ მე ვას. 

სა ქარ თ ვე ლოს ჯან დაც ვის სის ტე მის მა ხა სი ა თებ ლე ბი იქ ნე ბა: 

- ხა რის ხი ა ნი ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბის სა ყო ველ თაო და თა ვი სუ ფა ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა; 
- სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი ბა ზი სუ რი კა ლა თით ოპე რი რე ბა;
- სა ხელ მ წი ფოს მა რე გუ ლი რე ბე ლი რო ლი;
- და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცი ა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ქსე ლით ოპე რი რე ბა;
- სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო სის ტე მე ბი სათ ვის კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შექ მ ნა;
- და მა ტე ბი თი მომ სა ხუ რე ბის თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

სა არ ჩევ ნო ბლო კის  „ბიძინა ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბის” ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის შემ დეგ, ჯან დაც ვის 
სის ტე მის რე ფორ მი რე ბის პირ ვე ლი ვე ეტაპ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქე უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სა-
მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის უნი ვერ სა ლუ რი სა ბა ზი სო პა კე ტით. ეს პა კე ტი უზ რუნ ველ ყოფს ხა რის ხი ა ნი სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას, ფი ნან სუ რი რის კე ბი სა გან დაც ვას, და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცი ა სა და  სა ბა ზი სო 
პა კე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მკურ ნა ლო ბას. 
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ჯან მ რ თე ლო ბის  დაც ვის სის ტე მის  და ფი ნან სე ბის ორ გა ნი ზა ცია და მარ თ ვა

ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სის ტე მის და ფი ნან სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის შე მო ღე ბუ ლი იქ ნე ბა მსოფ ლი ო ში აპ-
რო ბი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი. შე იქ მ ნე ბა არა სა ხელ მ წი ფო არა მომ გე ბი ა ნი ინ ს ტი ტუ ტი, რო მე ლიც მო ახ დენს თან-
ხე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბას, მიმ წო დებ ლე ბის (სამედიცინო პერ სო ნა ლი, სა ა ვად მ ყო ფო ე ბი) შერ ჩე ვას და და ფი ნან-
სე ბას. მი სი საბ ჭო და კომ პ ლექ ტ დე ბა სა ხელ მ წი ფოს, პა ცი ენ ტე ბის, სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის, სა დაზღ ვე ვო და 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (მათ შო რის, პროფ კავ ში რე ბის) წარ მო მად გენ ლე ბი სა გან.

ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს ფუნ ქ ცი ე ბად გა ნი საზღ ვ რე ბა სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბი, ინ ს ტი ტუ ტის მუ შა ო-
ბის მო ნი ტო რინ გი, ბა ზი სუ რი კა ლა თის გან საზღ ვ რა- გან ფა სე ბა, მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტი ვო ბე ბი (ლიცენზირება, 
სერ ტი ფი ცი რე ბა, ხა რის ხის კონ ტ რო ლი, უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა), სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბა და მარ თ ვა. 

გა მიჯ ნუ ლი იქ ნე ბა ცენ ტ რა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ფუნ ქ ცი ე ბი. ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე შე მუ შავ დე-
ბა სის ტე მის და ფი ნან სე ბის პო ლი ტი კა, გან ხორ ცი ელ დე ბა ფარ მა ცევ ტუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი, ექიმ თა და სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბა თა (სახელმწიფო, კერ ძო) ლი ცენ ზი რე ბა და ჯან დაც ვის პო ლი ტი კის კო ორ დი ნა ცი ა, აგ რეთ ვე უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სა მე დი ცი ნო ტექ ნო ლო გი ე ბის შე ფა სე ბის (კალიბრირება, მეტ რო ლო გი ა) სის ტე მის ფუნ ქ ცი ო ნი-
რე ბა. 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე შე იქ მ ნე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის დე პარ ტა მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ეპი დე მი ო ლო გი უ-
რი კვლე ვე ბის სა შუ ა ლე ბით გა ნა ხორ ცი ე ლე ბენ ლო კა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი სა და მოთხოვ ნი ლე ბე ბის შეს წავ ლა სა 
და ანა ლიზს, პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას და ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის მი წო დე ბას; მათ დაქ-
ვემ დე ბა რებ ში შევ ლენ პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ლო კა ლუ რი ქსე ლე ბი, რომ ლე ბიც ჩაბ მუ ლი იქ ნე ბი ან რო გორც 
ჩვე უ ლი და ხში რი და ა ვა დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბის, ისე რე გი ონ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის პო ლი ტი კის შე მუ-
შა ვე ბა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბა ში.

შე იქ მ ნე ბა მო ნა ცემ თა ერ თი ა ნი ბა ზა, რო მელ ზე დაყ რ დ ნო ბი თაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ჯან დაც ვის სის ტე მის სა-
ჭი რო ე ბა თა რე ა ლის ტუ რი გა ა ნა ლი ზე ბა, და გეგ მ ვა, ადეკ ვა ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის წარ-
მარ თ ვა და სწო რი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

კერ ძო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი ჩაბ მუ ლი იქ ნე ბი ან და მა ტე ბი თი, ბა ზი სუ რი კა ლა თით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ზე მე-
ტი, მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ში. სა ქარ თ ვე ლოს ჰოს პი ტა ლუ რი სექ ტო რი წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა სა ხელ მ წი ფო, მუ-
ნი ცი პა ლუ რი და კერ ძო ჰოს პიტ ლე ბით.  ჯან დაც ვის სის ტე მის და ფი ნან სე ბა. 

ჯან დაც ვის სის ტე მის სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბის მო დე ლი და ე ფუძ ნე ბა შემ დეგ პრინ ცი პებს:

- გა ნი საზღ ვ რე ბა სტან დარ ტი ზე ბუ ლი ბა ზი სუ რი სარ გებ ლო ბის კა ლა თა, რო მე ლიც ერ თი ა ნი იქ ნე ბა მთე ლი 
მო სახ ლე ო ბი სათ ვის;

- შე მავ სე ბე ლი და და მა ტე ბი თი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის უფ ლე ბა მი ე ცე მათ კერ ძო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს;
- ხე ლი შე ეწყო ბა კონ კუ რენ ცი ას შე მავ სე ბე ლი და და მა ტე ბი თი მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვის მიზ ნით;
- ბა ზი სუ რი კა ლა თი სათ ვის პრე მი უ მე ბის ფა სის წარ მო ე ბას მო ახ დენს სა ხელ მ წი ფო და არ იქ ნე ბა და კავ ში რე-

ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლურ ჯან მ რ თე ლო ბის რის კ თან.

სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან საზღ ვ რულ და და ფი ნან სე ბულ ბა ზი სუ რი სარ გებ ლის კა ლა თა ში შე ვა ის მომ სა ხუ რე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის პო ლი სით სრუ ლად და ფი ნან ს დე ბა:

•	 ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა (ოჯახის/სოფლის ექი მი და სპე ცი ა ლის ტე ბი);
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•	 მო სახ ლე ო ბის პრო ფი ლაქ ტი კუ რი გა მოკ ვ ლე ვე ბი (სკრინინგი) და იმუ ნი ზა ცია (აცრა);
•	 სას წ რა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა;
•	 ჰოს პი ტა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა (მათ შო რის გუ ლის სის ხ ლ ძარ ღ ვ თა სტენ ტი რე ბა, შუნ ტი რე ბა);
•	 ორ სულ თა მოვ ლა და მშო ბი ა რო ბა;
•	 უშ ვი ლო ბის დი აგ ნოს ტი კა და მკურ ნა ლო ბა;
•	 ონ კო ლო გი ურ და ა ვა დე ბა თა მკურ ნა ლო ბა (მათ შო რის სხი ვუ რი თე რა პი ა, ქი მი ო თე რა პი ა);
•	 გა და უ დე ბე ლი სტო მა ტო ლო გი ა; მე დი კა მენ ტე ბი – პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის (ესენციური) მე დი კა
•	 მენ ტე ბი 50%-იანი ფას დაკ ლე ბით.

ამას თან ერ თად, გაგ რ ძელ დე ბა ჯან დაც ვის სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის პროგ რა მუ ლი და ფი ნან სე ბა, 
კერ ძოდ:

•	 დი ა ბე ტის პროგ რა მა (ბიუჯეტიდან და ფი ნან სე ბა გა ორ მაგ დე ბა);
•	 ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის პროგ რა მა (ბიუჯეტიდან და ფი ნან სე ბა გა ორ მაგ დე ბა);
•	 ან ტი რა ბი უ ლი (ცოფის სა წი ნა აღ მ დე გო) დახ მა რე ბის პროგ რა მა (ბიუჯეტიდან და ფი ნან სე ბა გა ორ მაგ დე-

ბა);
•	 უსაფ რ თხო სის ხ ლის პროგ რა მა (ბიუჯეტიდან და ფი ნან სე ბა გა ორ მაგ დე ბა);
•	 ტუ ბერ კუ ლო ზის პროგ რა მა;
•	 აივ -ინ ფექ ცი ა/ შიდ სის პროგ რა მა;
•	 დი ა ლი ზი სა და თირ კ მ ლის გა და ნერ გ ვის პროგ რა მა;
•	 ნარ კო მა ნი ის მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა;
•	 ეპი დე მი ო ლო გი უ რი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პროგ რა მა;
•	 ინ კუ რა ბე ლურ პა ცი ენ ტ თა პა ლი ა ტი უ რი მზრუნ ვე ლო ბის პროგ რა მა;
•	 იშ ვი ა თი და ა ვა დე ბის მქო ნე ავად მ ყოფ თა მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა;
•	 პრო ფე სი ულ და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცი ის პროგ რა მა;
•	 უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბი სა და კვლე ვე ბის ხელ შეწყო ბის პროგ რა მა;
•	 შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რებ ზე მზრუნ ვე ლო ბის პროგ რა მა.

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა და ხა რის ხი. სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა თა ნაბ რად გა და ნა წილ დე ბა მთე-
ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით, რა თა მო სახ ლე ო ბას მი ე ცეს სა შუ ა ლე ბა ქვეყ ნის ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში მი ი ღოს ხა რის-
ხი ა ნი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა. 

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ში და და გა რე აუდი ტის, ხა რის ხის მარ თ ვის 
ოფი სე ბის, ხა რის ხის კონ ტ რო ლის პროგ რა მე ბის, შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რე ბის, აკ რე დი ტა ცი ის სტან დარ ტე ბის, 
პა ცი ენ ტ თა უსაფ რ თხო ე ბის სტან დარ ტე ბი სა და რიკ სე ბის მარ თ ვის სტან დარ ტე ბით. პერ სო ნა ლი გა ივ ლის სწავ-
ლე ბას ტექ ნი კუ რი უსაფ რ თხო ე ბის მე თო დო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით.  უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ფი ზი კუ რი, 
ფი ნან სუ რი, ხა რის ხობ რი ვი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, მოხ დე ბა და სა ბუ თე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბით ოპე რი რე ბა და  
და ცუ ლი იქ ნე ბა სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ეთი კის ნორ მე ბი.
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სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია

გა ნათ ლე ბა

ედპ-ს პროგ რა მა არ შე ი ცავს პარ ტი ის ხედ ვას გა ნათ ლე ბის სფე რო ზე. იგი ძი რი თად აქ ცენტს აკე თებს უმუ შევ-
რო ბის დაძ ლე ვის პროგ რა მებ ზე, დაზღ ვე ვა ზე და სხვა სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ ზე. თუმ ცა, პარ ტი ის ლი დერ თა 
გან ცხა დე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, პარ ტი ის ხედ ვით, სას წავ ლო კრე დი ტის და ფარ ვა დიპ ლო მის აღე ბის შემ დ გომ 
უნ და ხდე ბო დეს , რო დე საც ახალ გაზ რ დას სა კუ თა რი შე მო სავ ლის წყა რო უჩ ნ დე ბა; ასე ვე, პარ ტი ის მი ზა ნია გა-
ხა დოს პე და გო გის პრო ფე სია პრეს ტი ჟუ ლი, რაც მი იღ წე ვა მა ღა ლი ხელ ფა სე ბი თა და შრო მი თი უფ ლე ბე ბის სა-
კა ნონ მ დებ ლო გა რან ტი ით.

და საქ მე ბა

ამ სო ცი ა ლუ რი სე ნის დაძ ლე ვის თ ვის ედპ გა მო დის ინი ცი ა ტი ვით, შე იქ მ ნას და საქ მე ბის სახ ლ მ წი ფო სამ სა ხუ რი 
(სააგენტო). ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც უკ ვე და საქ მე ბულ ნი არი ან, აუცი ლებ ლად და ეზღ ვე ვი ან, რა თა, უმუ შევ-
რო ბის შემ თხ ვე ვა ში, მი ი ღონ ფუ ლა დი კომ პენ სა ცი ა. უმუ შე ვა რი მო ქა ლა ქე ე ბი და რე გის ტ რირ დე ბი ან და საქ მე ბის 
სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტო ში, მი ე ნი ჭე ბათ უმუ შევ რის სტა ტუ სი და მი ი ღე ბენ ყო ველ თ ვი ურ ფუ ლად დახ მა რე ბას. 
პა რა ლე ლუ რად, და საქ მე ბის სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს მეშ ვე ო ბით, ისი ნი მო ძებ ნი ან ახალ სა მუ შაო ად გი ლებს, 
ასე ვე, თუ სა ჭი რო იქ ნე ბა, შე ის წავ ლი ან იმ დრო ი სათ ვის მოთხოვ ნად პრო ფე სი ებს. უმუ შევ რე ბის ნა წილს, რო-
მელ თაც გა უჩ ნ დე ბათ სურ ვი ლი ხე ლი მიჰ ყონ მცი რე მე წარ მე ო ბას, აქაც მათ და საქ მე ბის სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტო 
და ეხ მა რე ბა. მომ სა ხუ რე ბის ყვე ლა ხარჯს გა წევს სა ხელ მ წი ფო.

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბი

მცი რე მე წარ მე ო ბა ედპ-ს მი ზა ნი ა, ქვე ყა ნა ში ჩა მო ყა ლიბ დეს ძლი ე რი სა შუ ა ლო კლა სი. სა უ ბა რი სა შუ ა ლო კლას-
ზე შე უძ ლე ბე ლია მცი რე მე წარ მე ო ბის გა რე შე, ამი ტომ სა ხელ მ წი ფო არა მარ ტო და ცულს გახ დის თა ვი სუ ფალ 
მე წარ მე ო ბას, არა მედ და ეხ მა რე ბა მცი რე ბიზ ნესს – და ა წე სებს და ბალ გა და სა ხა დებს, გა უ წევს უფა სო იური დი-
ულ და ბუ ღალ ტ რულ კონ სულ ტა ცი ებს. დამ წყებ და უკ ვე მოქ მედ მე წარ მე ებს სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბათ, სა ხელ მ წი-
ფოს გა რან ტი ით აიღონ და ბალ პ რო ცენ ტი ა ნი და გრძელ ვა დი ა ნი კრე დი ტე ბი.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა

ჩვენ ქარ თულ სო ფელს აღ ვიქ ვამთ, რო გორც ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი იდენ ტუ რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან და ტრა დი ცი ულ 
კომ პო ნენტს, რო მელ საც გაფ რ თხი ლე ბა და მოვ ლა სჭირ დე ბა. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა სა ხელ მ წი ფოს დახ მა რე ბის 
გა რე შე ვერ გან ვი თარ დე ბა, ამი ტომ ხე ლი სუფ ლე ბამ ხე ლი უნ და შე უწყოს ოჯა ხუ რი მე ურ ნე ო ბებს გრძელ ვა დი-
ნი და და ბალ პ რო ცენ ტი ა ნი კრე დი ტე ბით, სოფ ლად მო წე ულ პრო დუქ ცი ა ზე მო ახ დი ნოს სა ბი უ ჯე ტო სუბ სი დი-
რე ბა, გა აც ნოს ფერ მე რებს თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი, სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე ბის, ასე ვე მო უ სავ ლი ა ნო ბის 
შემ თხ ვე ვა ში გა უ წი ოს ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა აგ რო დაზღ ვე ვის სა ხით, სოფ ლად უნ და შე იქ მ ნას ვე ტე რი ნა ლუ რი 
სამ სა ხუ რი. ესაა ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტე ბის ხედ ვა და, ჩვე ნი აზ რით, გზა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს, არა 
მარ ტო შე ვი ნარ ჩუ ნოთ ქარ თუ ლი სო ფე ლი, არა მედ გან ვა ვი თა როთ მთლი ა ნად დარ გი, უზ რუნ ველ ვ ყოთ მო სახ-
ლე ო ბის მო მა რა გე ბა უსაფ რ თხო და არა იმ პორ ტ ზე და მო კი დე ბუ ლი სურ სა თით.
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სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა

ედპ-ს აქვს ხე ლი სუფ ლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მა. ჩვე ნი სა პენ სიო სის ტე მა ით ვა ლის წი ნებს, რო გორც 
დღე ვან დე ლი, ასე ვე მო მა ვა ლი პენ სი ო ნე რე ბის ღირ სე უ ლი სი ბე რის უზ რუნ ველ ყო ფას, ამი ტომ აუცი ლე ბე ლი ა, 
ქვე ყა ნა ში იყოს, ერ თის მხრივ, სა ბა ზი სო პენ სი ა, რო მე ლიც მიბ მუ ლი იქ ნე ბა სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან და ინ ფ ლა-
ცი ის კვა ლო ბა ზე ყო ველ წ ლი უ რად და ექ ვემ დე ბა რე ბა ინ დექ სა ცი ას, გაზ რ დას. სა ბა ზი სო პენ სი ით ისარ გებ ლე ბენ 
სხვა დას ხ ვა კა ტე გო რი ის პენ სი ო ნე რე ბი. მე ო რეს მხრივ, უნ და შე მო ვი ღოთ პენ სი ის დაგ რო ვე ბი თი სქე მა – დღეს 
და საქ მე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის პი რად ან გა რიშ ზე დაგ როვ დე ბა მათ მი ერ ბი უ ჯეტ ში გა დახ დი ლი სა შე მო სავ ლო გა-
და სა ხა დის ნა წი ლი. სა პენ სიო ასა კის დად გო მი სას ისი ნი მი ი ღე ბენ რო გორც სა ბა ზი სო პენ სი ას, ასე ვე მათ პი რად 
ან გა რიშ ზე დაგ რო ვილ თან ხას.

ჯან დაც ვა

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ხე ლი სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა წევრს უნ და მი უწ ვ დე ბო დეს, მი უ ხე და ვად მა თი მა ტე-
რი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბი სა. სა ყო ველ თაო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა, რა საც ჩვენ ვთა ვა ზობთ მო სახ ლე ო ბას, აგე-
ბუ ლია რო გორც მე წარ მე ე ბის, ასე ვე და ქი რა ვე ბუ ლე ბი სა და სა ხელ მ წი ფოს სა ერ თო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე. სა ყო-
ველ თაო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის სის ტე მა ყვე ლა მო ქა ლა ქეს მის ცემს სა შუ ა ლე ბას, ჯი ბი დან გა დახ დის გა რე შე, 
მი ი ღოს სრულ ყო ფი ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა, იქ ნე ბა ეს და ქი რა ვე ბუ ლი, მე წარ მე, სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე, 
პე და გო გი, დი ა სახ ლი სი, მოს წავ ლე თუ სტუ დენ ტი, უმუ შე ვა რი თუ პენ სი ო ნე რი. სა ქარ თ ვე ლო ში, რე ა ლუ რად, 
დამ კ ვიდ რ დე ბა პრინ ცი პი – ჯან მ რ თე ლო ბა ყვე ლა სათ ვის!
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ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა

გა ნათ ლე ბა

”განათლება და საქ მე ბის თ ვის”

1 მი ლი არ დი ლა რი გა ნათ ლე ბა ზე:

•	 ზო გა დი გა ნათ ლე ბა – 690 მი ლი ო ნი ლა რი: სკო ლის 50 000-მდე პე და გო გი მი ი ღებს მი ნი მა ლურ ხელფსს 
900 ლარს, პორ ტა ტულ კომ პუ ტე რებს და 600 000 მოს წავ ლეს თან ერ თად სას კო ლო სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-
ებს;

•	 უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა და სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის პროგ რა მა – 310 მი ლი ო ნი ლა რი (100 000 სტუ დენ ტი 
მი ი ღებს და ფი ნან სე ბის მი ნი მუმ ნა ხე ვარს ანუ 1125 ლარს, ხო ლო მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი, სო ცი ა ლუ რად და-
უც ვე ლი, მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნე ბის სტუ დენ ტე ბი 100%-ით და ფი ნან ს დე ბი ან, გა ოთხ მაგ დე ბა სა მეც ნი-
ე რო გრან ტე ბის და ფი ნან სე ბა);

 

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბი

ერ თი ა ნი სა ქარ თ ვე ლო ყვე ლა თა ო ბას

არ სე ბუ ლი 8 მი ლი არ დი ა ნი ბი უ ჯე ტის 10 მი ლი არ დამ დე გა საზ რ დე ლად:

•	 და უ ყოვ ნებ ლივ შეწყ დე ბა წნე ხი ბიზ ნეს ზე და მოხ დე ბა ეკო ნო მი კუ რი და ნა შა უ ლის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ა;

•	 აღ მო იფხ ვ რე ბა ელი ტუ რი კო რუფ ცია და ამო ივ სე ბა ეკო ნო მი კა ში არ სე ბუ ლი „შავი ხვრე ლე ბი” ბიზ ნეს - 
მო ნო პო ლი ე ბის სა ხით;

•	 სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პრინ ცი პე ბი დან გა მომ დი ნა რე შე მო ვი ღებთ დი ფე რენ ცი რე ბულ გა-
და სა ხადს. ჩვე ნი სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის პრინ ცი პი იქ ნე ბა: „ნაკლები შე მო სა ვა ლი – ნაკ ლე ბი გა-
და სა ხა დი”. და წეს დე ბა და უ ბეგ რა ვი მი ნი მუ მი, რო მე ლიც გა თა ნაბ რ დე ბა სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან, ხო ლო 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი შე მო სავ ლის მი ხედ ვით 10-25% ფარ გ ლებ ში იქ ნე ბა, რაც და მა ტე ბით 350 მი-
ლი ო ნამ დე ლა რის მო ბი ლი ზე ბის სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს.

და საქ მე ბა და და ბა ლი ტა რი ფე ბი

ენერ გე ტი კა 1 მი ლი არ დი ლა რი:

•	 ენერ გე ტი კუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბა- რე ა ბი ლი ტა ცია – გაგ რ ძელ დე ბა ჰე სე ბის მშე ნებ ლო-
ბა, თუმ ცა გა მო მუ შა ვე ბუ ლი იაფი ჰიდ რო -ე ლექ ტ რო ნერ გია მოხ მარ დე ბა ტა რი ფის და წე ვას, ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბა სა და ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნას; სა ხელ მ წი ფო უზ რუნ ველ ყოფს და სახ ლე ბუ ლი 
პუნ ქ ტე ბის გა ზი ფი ცი რე ბას;

•	 გან ხორ ცი ელ დე ბა თე ლა სის აქ ცი ე ბის 75%-ისა და ენერ გოპ რო- ჯორ ჯი ას წი ლის 100%-ის გა მოს ყიდ ვა 
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– შე დე გად ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ტა რი ფი დან მოხ დე ბა ინ ვეს ტი ცი ის კომ პო ნენ ტის ამო ღე ბა და ტა რი ფი 
კი დევ უფ რო შემ ცირ დე ბა;

•	 მოხ დე ბა კუთ ვ ნი ლი ოფ ცი უ რი გა ზის მი ღე ბა შაჰ - დე ნი ზი დან, თბო ე ლექ ტ რო სად გუ რე ბის თ ვის გა ზის 
შეს ყიდ ვა ზე უარის თქმა და ამით გა ზის ტა რი ფის საგ რ ძ ნო ბი შემ ცი რე ბა.

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ყვე ლა ოჯა ხის კე თილ ღე ო ბის თ ვის

ინ ფ რას ტუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა – 700 მი ლი ო ნი პირ და პი რი სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯი, ხო ლო 800 მი ლი ო ნი ლა რი სა-
ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბი დან და მა ტე ბით, შე სა ბა მი სად, 1.5 მი ლი არ დი ლა რი:

•	 საგ ზაო ინ ფ რას ტუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა 850 მი ლი ო ნი ლა რი, მათ შო რის „გზა ყვე ლა სო ფელს” – 400 
მი ლი ო ნი ლა რი (3 წლის გან მავ ლო ბა ში და ი ხარ ჯე ბა 1.2 მი ლი არ დი ლა რი და ყვე ლა სო ფელს ექ ნე ბა მო-
წეს რი გე ბუ ლი საგ ზაო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა);

•	 წყალ მო მა რა გე ბის სი ტე მის აღ დ გე ნა რე ა ბი ლი ტა ცია ანუ სას მე ლი წყა ლი ყვე ლა ოჯახს – 250 მი ლი ო ნი 
ლა რი;

•	 რე გი ო ნუ ლი და მუ ნი ცი პა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის აღ დ გე ნა – 250 მი ლი ო ნი ლა რი;
•	 იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის მხარ და ჭე რა, სა კუ თა რი საცხოვ რი სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა, თვე ში 

ყო ველ სულ ზე 100 კვ. სთ. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სუბ სი დი რე ბის აღ დ გე ნა – 150 მი ლი ო ნი ლა რი.

სა ხელ მ წი ფო ვა ლე ბის გა რე შე

ში და ვა ლე ბის მომ სა ხუ რე ბა:

•	 კო ო პე რა ტი უ ლი ბი ნათ მ შე ნებ ლო ბის პროგ რა მა 60 მი ლი ო ნი ლა რი. 4 წლის გან მავ ლო ბა ში და ი ხარ ჯე ბა 
240 მი ლი ო ნი ლა რი, აშენ დე ბა 100 კორ პუ სი და დაკ მა ყო ფილ დე ბა 9000 და ზა რა ლე ბუ ლი);

•	 1998-2004 წლებ ში წარ მოქ მ ნი ლი სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბე ბის გას ტუმ რე ბის პროგ რა მა – 35 მი ლი ო ნი 
(სულ 2 წლის გან მავ ლო ბა ში გა მო ი ყო ფა 70 მი ლი ო ნი ლა რი).

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა/ და საქ მე ბა

”კონკურენტუნარიანი ფერ მე რი მცი რე მი წი ა ნი გლე ხის ნაც ვ ლად”

მი ლი არ დი ლა რი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის თ ვის:

•	 აგ რა რუ ლი კო ო პე რა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა – 550 მი ლი ო ნი ლა რი: სა ხელ მ წი ფო წა ა ხა ლი სებს 
კო ო პე რა ცი ის წე სით მი წე ბის გამ ს ხ ვი ლე ბას, მო ახ დენს საწ ვა ვი სა და სა სუ ქის სუბ სი დი რე ბას, შე ი ძენს 
ტექ ნი კას და და აზღ ვევს მო სა ვალს;

•	 აგ რა რუ ლი ბან კი – 300 მი ლი ო ნი ლა რი: სა ხელ მ წი ფო კო ო პე რა ცი ულ მე ურ ნე ო ბებ ზე გას ცემს გრძელ-
ვა დი ან და და ბალ პ რო ცენ ტი ან კრე დი ტებს, პირ ვე ლი სა მი წე ლი კრე დი ტის ძირ საც და პრო ცენ ტ საც 
მთლი ა ნად და ფა რავს სა ხელ მ წი ფო. შე დე გად ყო ველ წ ლი უ რად კო ო პე რა ცია შექ მ ნის 80 000 სა მუ შაო 
ად გილს;
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•	 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის გა სა ღე ბის თ ვის შე სა ბა მი სი სა საწყო ბე, სა მა ცივ რე და სატ რან ს პორ-
ტო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას – 250 მი ლი ო ნი ლა რი.

სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა

სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფა – 2.1 მი ლი არ დი ლა რი. ამ თან ხა ში შე ვა ვე ტე რა ნე ბის პენ სი ე ბიც (60 მი ლი ო ნი ლა რი). 
ასა კობ რი ვი პენ სია 2014 წელს იქ ნე ბა 200 ლა რი, 2015 წელს – 220 ლა რი, 2016 წე ლის – 240 ლა რი;

ჯან დაც ვა

ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა  – 800 მი ლი ო ნი ლა რი: ბავ შ ვე ბი 18 წლამ დე, პენ სი ო ნე რე ბი, ომი სა და შრო მის ვე ტე რა-
ნე ბი, ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რის პენ სი ო ნე რე ბი, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი, დევ ნი ლე ბი მარ ჩე-
ნალ და კარ გუ ლე ბი, სტუ დენ ტე ბი, მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი, მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნის მცხოვ რებ ლე ბი მი ი ღე ბენ 
დაზღ ვე ვის გა უმ ჯო ბე სე ბულ პა კეტს, ხო ლო ყვე ლა სხვა მო ქა ლა ქე სა ხელ მ წი ფოს ხარ ჯ ზე უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იქ ნე ბა სა ბა ზი სო სა მე დი ცი ნი მომ სა ხუ რე ბით.
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ექ ს პერ ტუ ლი შე ფა სე ბე ბი

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბი

გა ნათ ლე ბა (ISET-PI)

პარ ტი ის ოფი ცი ა ლუ რი პროგ რა მუ ლი დო კუ მენ ტი მნიშ ვ ნე ლო ვან ყუ რადღე ბას უთ მობს გა ნათ ლე ბას. უპირ ვე-
ლეს ყოვ ლი სა ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბი აპი რე ბენ გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის გა ორ მა გე ბას ანუ მი სი წი ლის გაზ რ-
დას მშპ-ში 2.2%-დან 5%-მდე, რაც წარ მო ად გენს მა თი ბი უ ჯე ტის ოპ ტი მი ზა ცი ი სა და პრი ო რი ტე ტე ბის გა და ფა-
სე ბის პო ლი ტი კის ნა წილს. 

პარ ტი ის წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა სას კო ლო და სკო ლამ დელ გა ნათ-
ლე ბას. ძი რი თა დი მიზ ნე ბი, გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მის კუთხით, მო ი ცავს: სას კო ლო სის ტე მის რე ა ლუ რი 
დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია და სკო ლის მაქ სი მა ლუ რი ავ ტო ნო მი ა; სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ტი ზა ცია და სა-
ყო ველ თაო ხელ მი საწ ვ დო მო ბა; დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბის სა ფე ხურ ზე მოს წავ ლე თა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბით სრუ-
ლი უზ რუნ ველ ყო ფა; პე და გო გი უ რი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის ძლი ე რი მო ტი ვა ცი ის შექ მ ნა. 

პარ ტი ის პროგ რა მის მი ხედ ვით, წლი უ რი და ფი ნან სე ბა გა ნათ ლე ბა ზე გა იზ რ დე ბა მი ნი მუმ ორ ჯერ მშპ-სთან და 
ბი უ ჯეტ თან მი მარ თე ბა ში. გა ნათ ლე ბა ზე სა ბი უ ჯე ტო და ნა ხარ ჯე ბის ამ გ ვა რი ზრდა მი სა სალ მე ბე ლია იმ გა გე-
ბით, რომ გა ნათ ლე ბა გახ დე ბა კი დევ უფ რო პრი ო რი ტე ტუ ლი ანუ ეკო ნო მი კის გრძელ ვა დი ან ზრდას მი ექ ცე ვა 
სა თა ნა დო ყუ რადღე ბა. მე ო რეს მხრივ, ბი უ ჯეტ ში გა ნათ ლე ბის წი ლის ზრდა გა მო იწ ვევს სხვა სფე რო ებ ზე და-
ფი ნან სე ბის შემ ცი რე ბას ან გა და სა ხა დე ბის ზრდას, რაც იქ ნე ბა გარ კ ვე უ ლი უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის მომ ტა ნი. 
პარ ტი ის პროგ რა მის მი ხედ ვით სა ჭი რო სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის გა მო თა ვი სუფ ლე ბა ძი რი თა დად მოხ დე ბა ინ-
ფ რას ტ რუქ ტუ რი დან და სა ხელ მ წი ფო აპა რა ტის შე ნახ ვის ხარ ჯე ბი დან, თუმ ცა არ არის და კონ კ რე ტე ბუ ლი თუ 
რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია ამ გ ვა რი გა მო თა ვი სუფ ლე ბა და თუ რა ნაკ ლი შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს ამ გ ვარ პო ლი ტი კას.

სკო ლამ დე ლი და სას კო ლო გა ნათ ლე ბის სფე რო ში, პარ ტი ის პროგ რა მა სავ სე ბით მიღ წე ვა დია მომ დევ ნო ოთხი 
წლის გან მავ ლო ბა ში. სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ტი ზა ცია და სა ყო ველ თაო ხელ მი საწ ვ დო მო ბა – ეს 
სფე რო ნამ დ ვი ლად მო ითხოვს მი ხედ ვას და ამ გ ვა რი მი ზა ნი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს პარ ტი ის ერ თ -ერთ უმ ნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნეს და ნა პი რე ბად. სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის დახ ვე წა ხელს შე უწყობს შო ბა დო ბის ზრდას და 
და ეხ მა რე ბა მშობ ლებს, რომ მე ტი დრო და უთ მონ სა ზო გა დო ებ რივ საქ მი ა ნო ბას, სა მუ შა ოს, კა რი ე რას და კვა ლი-
ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას. ამ გ ვა რი პო ლი ტი კა ეკო ნო მი კა ზე აისა ხე ბა რო გორც მოკ ლე ვა დი ან, ასე ვე გრძელ ვა დი ან 
პე რი ოდ შიც.  

ძი რი თა დი აქ ცენ ტის გა კე თე ბა სკო ლამ დელ და სას კო ლო გა ნათ ლე ბა ზე უყუ რადღე ბოდ ტო ვებს უმაღ ლეს გა-
ნათ ლე ბას, რა მაც შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში დაწყე ბუ ლი რე ფორ მე ბის მი ტო ვე ბა. მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნია ყუ რადღე ბა არ მო დუნ დეს და მაქ სი მა ლუ რად და იხ ვე წოს უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა.

და საქ მე ბა (ISET-PI)

„ახალი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის” წი ნა სა არ ჩევ ნო საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტ ში უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მას ცალ კე ქვე თა ვი 
არ ეთ მო ბა, თუმ ცა პრობ ლე მის ანა ლი ზი და დაძ ლე ვის გზე ბი პროგ რა მის სხვა დას ხ ვა ნა წი ლებ შია წარ მოდ-
გე ნი ლი. მთლი ა ნო ბა ში პარ ტი ის მი ერ უმუ შევ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის ანა ლი ზი საკ მა ოდ ზუსტ 
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სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებს ეყ რ დ ნო ბა და პარ ტი ის პო ზი ცია ამა თუ იმ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით გამ ყა რე ბუ-
ლია ოფი ცი ა ლუ რი წყა რო ებ ზე დაყ დ ნო ბით. პარ ტი ის საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტ ში სა მარ თ ლი ა ნა დაა ხაზ გას მუ-
ლი ის ფაქ ტი, რომ მი უ ხე და ვად  ეკო ნო მი კის საკ მა ოდ მა ღა ლი სა შუ ა ლო ზრდის ტემ პი სა ბო ლო ათ წ ლე უ ლის 
გან მავ ლო ბა ში უმუშ ვ რო ბი სა და სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი  კვლავ საკ მა ოდ მა ღალ ნიშ ნუ ლებ ზე რჩე ბა. ახა ლი 
მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის აზ რით, ამის ერთ-ერთ უმ თავ რეს მი ზეზს წარ მო ად გენს სტაგ ნი რე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
სექ ტო რი, რომ ლის უდი დე სი პო ტენ ცი ა ლი და საქ მე ბის ად გი ლე ბის შექ მ ნის თვალ საზ რი სით დღემ დე გა მო უ ყე-
ნე ბე ლი რჩე ბა. თა ვი ან თი არ გუ მენ ტის გა სამ ყა რებ ლად ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბი სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტის 
მო ნა ცე მებს ეყ რ დ ნო ბი ან. მთლი ა ნო ბა ში, ფაქ ტობ რი ვი სი ზუს ტის მი ხედ ვით პარ ტი ის პროგ რა მის ის ნა წი ლი რო-
მე ლიც და საქ მე ბას ეხე ბა საკ მა ოდ პო ზი ტი უ რად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს. ასე ვე, პარ ტი ის პროგ რა მულ დო კუ მენ ტის 
უმუ შევ რო ბის ნა წილ ში არ გვხდე ბა აზ რებს შო რის შე უ სა ბა მო ბე ბი.

„ახალი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბი” სა მარ თ ლი ა ნად ამახ ვი ლე ბენ ყუ რადღე ბას იმ ფაქ ტ ზე, რომ რე ა ლუ რი უმუ შევ რო ბის 
დო ნე ქვე ყა ნა ში გა ცი ლე ბით მა ღა ლია ვიდ რე ამას შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის მე თო დო ლო გი ა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი ოფი ცა ლუ რი სტა ტის ტი კა გვე უბ ნე ბა. ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბი ასე ვე ხაზ გას მით აღ ნიშ ნა ვენ იმ 
ფაქტს, რომ და საქ მე ბულ თა 60%-ზე მე ტი თვით და საქ მე ბუ ლი ა, ხო ლო და ქი რა ვე ბუ ლად მო მუ შა ვე 40%-ზე ნაკ-
ლე ბი. და საქ მე ბის სა კითხ თან მი მარ თე ბა ში „ახალ მე მარ ჯ ვე ნე თა” პო ზი ცია უკი დუ რე სად მე მარ ჯ ვე ნე ა. პარ ტია 
გა მო რიცხ ვას სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა ტა რე ბულ ყო ველ გ ვარ ღო ნის ძი ე ბას, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა უშუ-
ა ლოდ შრო მის ბა ზარ ზე ჩა რე ვის გზით და საქ მე ბის გაზ რ დი სა კენ. მა თი აზ რით, ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო გო-
რი ცაა და საქ მე ბის სა ა გენ ტო ე ბის თუ სა მი ნის ტ როს შექ მ ნა იმ თა ვით ვე კრა ხის თ ვი საა გან წი რუ ლი, რად გა ნაც, 
მა თი აზ რით, სა მუ შაო ად გი ლებს ბიზ ნე სი ქმნის და არა სა მი ნის ტ რო. პარ ტი ის აზ რით, ერ თა დერ თი და დე ბი თი 
რამ, რაც სა ხელ მ წი ფოს შე უძ ლია გა ა კე თოს და საქ მე ბის გაზ რ დი სათ ვის არის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის და, 
შე სა ბა მი სად, სა შუ ა ლო ფე ნის გან ვი თა რე ბი სათ ვის ხელ შეწყო ბა. ამი სათ ვის კი სა ხელ მ წი ფო მი ნი მა ლუ რი დო-
ნით უნ და ჩა ე რი ოს ბიზ ნეს ურ თი ერ თო ბებ ში. „ახალი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის” მთა ვა რი არ გუ მენ ტი ეყ რ დ ნო ბა აშშ-სა 
და ევ რო კავ ში რის გა მოც დი ლე ბას, სა დაც მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ებს მთლი ა ნი ბიზ ნე სის უდი დე სი 
წი ლი უჭი რავთ. წმინ და ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით უმუ შევ რო ბის და საძ ლე ვად მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბა საკ მა ოდ გო ნივ რუ ლი სტრა ტე გი ა ა, თუმ ცა ამ სტრა ტე გი ის პრაქ ტი კა ში წარ მა ტე ბუ ლად და ნერ გ-
ვი სათ ვის სა ჭი როა წი ნას წარ და გეგ მი ლი კარ გად გა აზ რე ბუ ლი მთე ლი რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა.

მთა ვა რი კრი ტი კა „ახალი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის” დო კუ მენ ტ თან და კავ ში რე ბით შე ე ხე ბა და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ-
წე ვის გზე ბის კონ კ რე ტი კის ნაკ ლე ბო ბას. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, პარ ტი ის დო კუ მენ ტ ში მწი რია ინ ფომ-
რა ცია სა ჭი რო თან ხე ბის, მა თი წყა რო ე ბი სა და კონ კ რე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის შე სა ხებ, რომ ლი თაც  
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა და სა ხუ ლი მიზ ნის, უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბის, მიღ წე ვა.

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბი (EPRC)

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მა ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე მო ცუ ლო ბი თი პროგ რა მაა 2012 წლის სა პარ-
ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე პარ ტი ა თა პროგ რა მებს შო რის. ამას თან, პროგ რა მა ში სო ლი დუ რი ად გი ლი ეთ-
მო ბა სა ქარ თ ვე ლოს მაკ რო ე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბი სა და ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბის და სახ-
ვას. პროგ რა მა ში საკ მა ოდ დე ტა ლუ რა დაა გან ხი ლუ ლი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი 
ტენ დენ ცი ე ბი. დო კუ მენ ტ ში ვლინ დე ბა ძი რი თა დი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პა რა მეტ რე ბის იერარ ქი ის, მათ შო რის 
არ სე ბუ ლი კავ ში რე ბი სა და უკუ კავ ში რე ბის საკ მა ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ცოდ ნა. კარ გა დაა ერ თ მა ნე თის გან გა მიჯ-
ნუ ლი ძი რი თა დი და შე და რე ბით ნაკ ლე ბად მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რგო ლე ბი.

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პროგ რა მა ში ზო გა დად კარ გა დაა და ნა ხუ ლი ძი რი თა დი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პა რა მეტ-
რე ბის, მა გა ლი თად და საქ მე ბის, ინ ვეს ტი ცი ე ბის, ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის დი ნა მი კა და ზე გავ ლე ნა ეკო ნო მი კის 
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მდგო მა რე ო ბა ზე. პროგ რა მის ავ ტო რე ბი ეყ რ დ ნო ბი ან ოფი ცი ა ლურ წყა რო ებს და არ სპე კუ ლი რე ბენ და უ სა ბუ თე ბე-
ლი მო საზ რე ბე ბით. ჩვე ნი აზ რით, სავ სე ბით სწო რა დაა და ნა ხუ ლი და საქ მე ბის არა ე ფექ ტუ რი სტრუქ ტუ რა და გა მოვ-
ლე ნი ლია სა ხელ მ წი ფოს მი ერ უმუ შევ რო ბის აღ რიცხ ვის ერ თ გ ვა რად არას წო რი მე თო დო ლო გი ა.

ასე ვე მარ თე ბუ ლად მიგ ვაჩ ნია პროგ რა მის ავ ტორ თა მო საზ რე ბა იმის თა ო ბა ზე, რომ მთავ რო ბის სა ხარ ჯო 
პო ლი ტი კა არა ე ფექ ტი ა ნია და იგი სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ცი ტის უმ თავ რე სი წყა რო ა. სა ფუძ ვ ლი ა ნა დაა და ნა ხუ ლი 
ფის კა ლურ პრობ ლე მე ბი ეკო ნო მი კის ზო გა დი გან ვი თა რე ბის პრიზ მა ში.  კარ გა დაა გა აზ რე ბუ ლი ერ თი მხრივ – 
კავ ში რი ბიზ ნე სის თა ვი სუფ ლე ბა სა და ეკო ნო მი კურ ზრდას, მე ო რე მხრივ კი – სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის ეფექ-
ტი ა ნო ბი სა და სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა და ბიზ ნე სის თა ვი სუფ ლე ბას შო რის.

დო კუ მენ ტ ში ვლინ დე ბა ქვეყ ნის სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის (ექსპორტ-იმპორტი, სა გა რეო სა ხელ მ-
წი ფო და კორ პო რა ტი უ ლი ვა ლი) ცოდ ნა. ასე ვე კარ გად ჩანს ორ გა ნი ზა ცი ის კრე დო, რომ ქვე ყა ნას შეძ ლე ბის დაგ-
ვა რად მცი რე ზო მის მთავ რო ბა უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს. ამის მა გა ლი თად ნე გა ტი ურ კონ ტექ ს ტ შია მოყ ვა ნი ლი ის 
ფაქ ტი, რომ 2012 წელს და გეგ მი ლია მთავ რო ბას გან ზ რა ხუ ლი აქვს სა ჯა რო მო ხე ლე თათ ვის შრო მის ანაზღა უ-
რე ბის სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის ზრდის ტემ პ ზე უფ რო მა ღა ლი ტემ პით ინ დექ სა ცი ა. დო კუ მენ ტ ში გა აზ რე ბუ ლია 
სა ქარ თ ვე ლოს მოწყ ვ ლა დო ბა სა გა რეო ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის თვალ საზ რი სით.

ამა ვე დროს, ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის დო კუ მენ ტის ფაქ ტო ლო გი უ რი ნა წი ლი გარ კ ვე უ ლი ხარ ვე ზე ბით ხა სი ათ-
დე ბა. კერ ძოდ, პროგ რა მა ში ნახ სე ნე ბი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში საწ ვა ვი და მე დი კა მენ ტე ბი, ასე ვე მრა ვა ლი სხვა 
პრო დუქ ტი კა ტას ტ რო ფუ ლად ძვი რი ა. გა უ გე ბა რი ა, თუ რა იგუ ლის ხ მე ბა კა ტას ტ რო ფუ ლად ძვირ ში, რამ დე ნად 
ძვი რია პრო დუქ ტი მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით და სხვა? და ზუს ტე ბე ბის გა რე შე ამ გ ვა რი მტკი ცე ბუ ლე ბე-
ბი ძა ლას მოკ ლე ბუ ლი ა.

დო კუ მენ ტ ში ნახ სე ნე ბი ა, რომ ეკო ნო მი კა ში და ბა ლია იმ სექ ტო რე ბის წი ლი, სა დაც და საქ მე ბა მა ღა ლე ფექ ტუ-
რი ა. ეს საკ მა რი სად გა უ გე ბა რი მო საზ რე ბა ა. ასე ვე საკ მა ოდ გა უფ რ თხი ლებ ლა დაა ნახ სე ნე ბი ე.წ. `ჰოლანდიური 
და ა ვა დე ბა” გან მარ ტე ბის გა რე შე. ეს უკა ნას კ ნე ლი ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნა და მა ხა სი ა თე ბე ლია მხო ლო გარ კ ვე-
უ ლი ტი პის ქვეყ ნე ბი სათ ვის გან ვი თა რე ბის გარ კ ვე ულ ეტაპ ზე. სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის მათ თან პა რა ლე ლე ბის გავ-
ლე ბა, ჩვე ნი აზ რით, უმარ თე ბუ ლო ა. ასე ვე სა და ვოა მო საზ რე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს აშ კა რა კონ კუ რენ ტუ ლი 
უპი რა ტე სო ბა გა აჩ ნია მი წის ქ ვე შა ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით, გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბი თა და მუ შა ხე ლით. მარ-
თა ლია სწო რია ის მო საზ რე ბა, რომ ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი დი ნა წი ლი სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის გას ხ ვი სე ბას უკავ შირ-
დე ბა, ხო ლო სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის ზრდას მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად ეკო ნო მი კის ლე გა ლი ზა ცია და ფის კა ლუ რი 
შე მო სავ ლე ბის ზრდა გა ნა პი რო ბებს, მთლად კო რექ ტუ ლი არ იქ ნე ბა იმის გან ცხა დე ბა, რომ შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი-
ცი ე ბის მხო ლოდ უმ ნიშ ვ ნე ლო ნა წი ლი მოხ მარ და კა პი ტა ლის მწარ მო ებ ლუ რო ბის ზრდას. 

მთლი ა ნო ბა ში, ფაქ ტო ლო გი უ რი მა სა ლის გად მო ცე მი სას, პროგ რა მა კო რექ ტუ ლი ა, ცალ კე უ ლი ხარ ვე ზე ბის 
მი უ ხე და ვად ზო გა დად, ახა ლი მე მერ ჯ ვე ნე ე ბის ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მა საკ მა ოდ თან მიმ დევ რუ ლი ა, თუმ-
ცა არის რი გი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი. მა გა ლი თად, წი ნა აღ მ დე გობ რი ვია იმის გან ცხა დე ბა, რომ ეკო ნო მი კა ში დი დია 
უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მა, უფ რო მე ტიც, იგი დრო თა გან მავ ლო ბა ში მწვავ დე ბა, და ამა ვე დროს ეკო ნო მი კის ის 
დარ გე ბი, რომ ლე ბიც მა ღა ლე ფექ ტუ რი და საქ მე ბით გა მო ირ ჩე ვი ან, წარ მოდ გე ნილ ნი არ არი ან. ეს არ არის ლო-
გი კუ რი, ვი ნა ი დან, თუ და საქ მე ბა ქვე ყა ნა ში არ იზ რ დე ბა და არც ახა ლი დარ გე ბი იქ მ ნე ბა, მა შინ მხო ლოდ დღეს 
მო მუ შა ვე დარ გე ბი უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დ ნენ ეკო ნო მი კის ზრდას უც ვ ლე ლი და საქ მე ბის პი რო ბებ ში. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, სწო რედ მუ შა ხე ლის დღე ვან დე ლი დამ საქ მე ბე ლი დარ გე ბი ყო ფი ლან მა ღა ლე ფექ ტუ რი.

წი ნა აღ მ დე გობ რი ვია მო საზ რე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში მა ღა ლია ინ ფ ლა ცია (განსაკუთრებით სა იმ პორ ტო პრო-
დუქ ცი ა ზე) და ამა ვე დროს, ცენ ტ რა ლუ რი ბან კი ხე ლოვ ნუ რად ამ ყა რებს ლარს. თუ ეროვ ნუ ლი ბან კი ლარს ამ-
ყა რებს, მა შინ შე ძე ნი ლი უცხო უ რი სა ქონ ლის ფა სი ლარ ში გა ა დაყ ვა ნით უნ და მცირ დე ბო დეს, და არა იზ რ დე ბო-
დეს.
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ასე ვე საკ მა ოდ ჩა მო უ ყა ლი ბე ბე ლია პა სა ჟი იმის შე სა ხებ, რომ სა ქარ თ ვე ლო, რო გორც `იმპორტზე ორი ენ-
ტი რე ბუ ლი ქვე ყა ნა” ყო ველ წ ლი უ რად მიგ რა ცი ის ხარ ჯ ზე შრო მით რე სურსს კარ გავს. თუ სა ქარ თ ვე ლო ში 
უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მა ძა ლი ან მწვა ვე ა, მა შინ მიგ რა ცია სუ ლაც არ ნიშ ნავს შრო მი თი რე სურ სის კარ გ ვას.  
აუცი ლე ბე ლია ეს მო საზ რე ბა სხვაგ ვა რად ჩა მო ყა ლიბ დეს, რა თა აზ რი ეკო ნო მი კუ რად გა ი მარ თოს. მთლი-
ა ნად, ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პროგ რა მის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სექ ცია თან მიმ დე ვუ ლო ბის თვალ საზ რი სით 
საკ მა ოდ გა მარ თუ ლი ა.

ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კის თვალ საზ რი სით, ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პროგ რა მის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სექ ცია 
სა შუ ა ლო დაა გა მარ თუ ლი. ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კა მცირ დე ბა შე და რე ბით უფ რო მარ-
ტი ვი ეკო ნო მი კუ რი ფე ნო მე ნე ბის გან ხილ ვა -ა ნა ლი ზი დან უფ რო რთუ ლის გან ხილ ვა -ა ნა ლიზ ზე გა დას ვ ლი-
სას. მა გა ლი თი სათ ვის, ნახ სე ნე ბი ა, რომ ბო ლო წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის იმუ ნი ტე ტი არ იზ რ დე ბო და 
და ქვე ყა ნა სულ უფ რო მე ტად ხდე ბო და და მო კი დე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო კო ნი უნ ქ ტუ რა ზე. ეს ნე გა ტი ურ კონ-
ტექ ს ტ შია გან ხი ლუ ლი და თა ნაც ისე, რომ თით ქოს ამ მდგო მა რე ო ბის შეც ვ ლა  მთავ რო ბის პო ლი ტი კას აუცი-
ლებ ლად შე ეძ ლო. სამ წუ ხა როდ, ეს ასე არ არის, და ზო გა დად, პა ტა რა ღია ტი პის ეკო ნო მი კა, რო გო რიც სა ქარ-
თ ვე ლოა აუცი ლებ ლა დაა და მო კი დე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო კო ნი უნ ქ ტუ რა ზე.

გა უ გე ბა რი ა, რას ნიშ ნავს სა მომ ხ მა რებ ლო ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა ან რა ტომ უშ ლის იმ პორ ტი აუცი ლებ ლად 
ხელს ექ ს პორტს. ნე ბის მი ერ პა ტა რა ზო მის ქვე ყა ნას შე მო აქვს ძა ლი ან დი დი სპექ ტ რი იმ პორ ტუ ლი პრო დუქ ცი-
ი სა და გა აქვს ბევ რად უფ რო მცი რე და სა ხა ლე ბის პრო დუქ ცი ა, რად გან ასე თია შრო მის სა ერ თა შო რი სო და ნა წი-
ლე ბის ლო გი კა. სა ქარ თ ვე ლო დან ექ ს პორ ტის ზრდა არ არის აუცი ლე ბე ლი იმ პორ ტის შეზღუდ ვას ეფუძ ნე ბო დეს.

ასე ვე ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პროგ რა მა ში ნათ ქ ვა მი ა, რომ მრეწ ვე ლო ბის წი ლის შემ ცი რე ბა მშპ-ში, მი უ ხე და-
ვად მი სი  ნო მი ნა ლუ რი ზრდი სა, იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რომ დი დი სამ რეწ ვე ლო პო ტენ ცი ა ლი გა მო უ ყე ნე ბე ლი ა. ეს 
ძა ლი ან თა მა მი გან ცხა დე ბა ა, ვი ნა ი დან ძა ლი ან რთუ ლია ასე და ნამ დ ვი ლე ბით ცოდ ნა, რომ სამ რეწ ვე ლო პო ტენ-
ცი ა ლი ბევ რად დი დი ა. იქ ნებ, სუ ლაც არ გაგ ვაჩ ნია უფ რო მე ტი პო ტენ ცი ა ლი და ეკო ნო მი კა ში ოპ ტი მი ზა ცი ის 
პრო ცე სი მი დის რე სურ სე ბის სერ ვი სულ სექ ტორ ში გა და დი ნე ბით, რო მე ლიც უფ რო ეფექ ტი ა ნი ა?

ეკო ნო მი კურ ლო გი კას მოკ ლე ბუ ლია მტკი ცე ბა, რომ სა ბან კო სექ ტო რი ახ დენს იმ პორ ტუ ლი სა ქონ ლით ვაჭ რო-
ბის სტი მუ ლი რე ბას და ამით ად გი ლობ რი ვი მოთხოვ ნა უცხო უ რი ბაზ რე ბის ხარ ჯ ზე ბა ლან ს დე ბა. ეს საკ მა ოდ 
გა უ გე ბა რი თე ზაა და ეკო ნო მი კუ რად გა უ მარ თავ ტერ მი ნო ლო გი ას იყე ნებს. ამას გარ და, არ არის მარ თე ბუ ლი 
მოხ მა რე ბის სწრა ფი ზრდის გან ხილ ვა უარ ყო ფით კონ ტექ ს ტ ში. ცხა დი ა, უკე თე სი იქ ნე ბო და, ქვე ყა ნას მე ტი სა-
კუ თა რი და ნა ზო გი რომ ჰქონ დეს და უფ რო მე ტად იყოს ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, მაგ რამ სამ წუ ხა როდ, ეს 
ასე არ არის და ამას მრა ვა ლი ობი ექ ტუ რი და სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზი გა ნა პი რო ბებს.

შთამ ბეჭ და ვია ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის ხედ ვა სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და მე წარ მე ო ბის 
ხელ შეწყო ბი სა გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ჭრილ ში. აქ კარ გად ჩანს ლო გი კუ რი კავ ში-
რე ბი მიკ რო ე კო ნო მი კურ პრობ ლე მებ სა და მაკ რო ე კო ნო მი კურ მა ხა სი ა თებ ლებს შო რის. ეკო ნო მი კუ რად 
ძა ლი ან ლო გი კუ რია ასე თი სტრუქ ტუ რი ზე ბუ ლი ხედ ვა.

მთლი ა ნო ბა ში, ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კის თვალ საზ რი სით, ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის მაკ რო-
ე კო ნო მი კუ რი ნა წი ლი სავ სე ბით და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა.

თა ვი დან ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის პირ და პირ პორ ცი უ-
ლი პრინ ცი პით აგე ბა სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა. კა ტე გო რი ე ბის მი ხედ ვით ხარ ჯე ბის ჯა მუ რი წი ლი მშპ-ში ახა ლი 
მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ ვა რი ან ტ ში იმა ზე ნაკ ლე ბი ა, ვიდ რე დღე სა ა.

ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია კონ სერ ვა ტი უ ლი მიდ გო მით სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ცი ტის თან მიმ დევ რუ ლი შემ ცი რე ბა და სა-
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გა რეო ვა ლის ეფექ ტუ რი მარ თ ვა. ზო გა დი გან ცხა დე ბე ბის დო ნე ზე აქ არა ფე რია ისე თი, რი სი შეს რუ ლე ბაც ამა 
თუ იმ მთავ რო ბას არ შე უძ ლია სა შუ ა ლო და გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში.

ეკო ნო მი კუ რი და ბიზ ნეს გა რე მოს გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი საკ მა რი სად კონ კ რე-
ტი ზე ბუ ლი ა. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ბიზ ნე სის საქ მი ა ნო ბა ში მთავ რო ბის ჩა რე ვის შეზღუდ ვა, კონ კუ რენ ცი ის დაც ვა, 
სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის დახ ვე წა და მი სი აღ ს რუ ლე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სავ სე ბით 
გან ხორ ცი ე ლე ბა დი ა. სავ სე ბით შეს რუ ლე ბა დია მთავ რო ბის მი ერ მცი რე ბიზ ნე სის წა მა ხა ლი სე ბე ლი სხვა ღო ნის-
ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბაც.

არა რე ა ლის ტუ რად მიგ ვაჩ ნია მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შემ წყო ბი ფონ დის შექ მ ნა და ეფექ ტუ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა. 
სამ წუ ხა როდ, ასე თი ფონ დე ბის შექ მ ნის საკ მა ოდ სა ვა ლა ლო ის ტო რია არ სე ბობს სა ქარ თ ვე ლო ში. გარ და ამი სა, 
არ ჩანს რომ ამ ფონ დის სა სეს ხო რე სურ სი სა ბან კო ზე იაფი იქ ნე ბა, რო მე ლიც, სხვა თა შო რის, ბიზ ნე სის თ ვის სა-
სურ ველ ზე ნე ლი ტემ პით, მაგ რამ მა ინც იაფ დე ბა. გარ და ამი სა, ჩვე ნი აზ რით, ასე თი ფონ დის ად მი ნის ტ რი რე ბა 
საკ მა ოდ დიდ პირ და პირ და ასე ვე ალ ტერ ნა ტი ულ ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. ზო გა დად, არ მიგ ვაჩ ნია სწო-
რად სა ხელ მ წი ფო ფი ნან სე ბის თუნ დაც მცი რე ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბა ზე მი მარ თ ვა. ფონ დის მმმარ თ ვე ლო ბის 
სტრუქ ტუ რაც საკ მა ოდ ბი უ როკ რა ტი უ ლად გვეჩ ვე ნე ბა, რაც გა არ თუ ლებს მის საქ მი ა ნო ბას.

ზო გა დად, შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სავ სე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა დი სჩანს რო გორც მოკ ლე, ისე სა შუ ა ლო-
ვა დი ან პე რი ოდ ში.

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ნა წი ლის ში ნა გა ნი ლო გი კა და აქ ცენ-
ტე ბი გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ პარ ტი ის მიდ გო მა ეკო ნო მი კი სად მი ამ სფე რო სად მი მდე ბა რე ობს სო ცი ა ლის-
ტურ – და სავ ლე თევ რო პულ სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი ულ სპექ ტ რ ში. 

პარ ტი ას გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვს ეკო ნო მი კა ში მთავ რო ბის მი ნი მა ლუ რი ჩა რე ვის, გამ ჭ ვირ ვა ლე და ეფექ ტი ა ნი 
პო ლი ტი კის  აუცი ლებ ლო ბა.  ამა ვე დროს, დო კუ მენ ტის ზო გა დი ტო ნი და ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის მი ერ არა-
ერ თხელ და ფიქ სი რე ბუ ლი სურ ვი ლი სა ხელ მ წი ფომ უფ რო აქ ტი უ რი რო ლი ითა მა შოს ეკო ნო მი კა ში, გვა ფიქ რე-
ბი ნებს, რომ ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მის მი ხედ ვით ძნე ლია პარ ტი ის ლი ბერ ტა რი ა ნულ სპექ ტ რ ში გან თავ სე ბა. 
იგი ალ ბათ უფ რო ცენ ტ რის ტუ ლი ტი პი საა ცალ კე ულ სა კითხებ ზე რო გორც მე მარ ცხე ნე- ცენ ტ რის ტუ ლი, ასე ვე 
მე მარ ჯ ვე ნე- ცენ ტ რის ტუ ლი პო ზი ცი ით.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა (EPRC)

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პროგ რა მა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ში საკ მა რი სად კარ გა დააა სტრუქ ტუ რი რე-
ბუ ლი, გა მოკ ვე თი ლია ძი რი თა დი პრობ ლე მე ბი და მო ცე მუ ლია მა თი მეტ - ნაკ ლე ბად სწო რად და ლა გე ბუ ლი 
იერარ ქი ა. ამას თა ნა ვე, აღ სა ნიშ ნა ვია პროგ რა მის ავ ტორ თა მის წ რა ფე ბა რაც შე იძ ლე ბა მე ტად და ეყ რ დ ნონ 
ხელ მი საწ ვ დომ ფაქ ტობ რივ, გან სა კუთ რე ბით კი ოფი ცი ა ლუ რი წყა რო ე ბი დან მო პო ვე ბულ ინ ფორ მა ცი ას.

მა გა ლი თად, საკ მა ოდ ზუს ტა დაა გად მო ცე მუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში არ სე ბუ ლი მი წის ფონ დის 
გა ნა წი ლე ბის სტრუქ ტუ რა, სოფ ლად და საქ მე ბულ თა რიცხოვ ნო ბის, წარ მო ე ბის მას შ ტა ბის, ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტი-
სა და და საქ მე ბის დი ნა მი კა. პროგ რა მის ავ ტო რე ბი საკ მა რი სად არ გუ მენ ტი რე ბუ ლად, ფრთხი ლად აღ ნიშ ნა ვენ, 
რომ ცალ კე უ ლი ტი პის ინ ფორ მა ცი ის, მა გა ლი თად სოფ ლად და საქ მე ბის სტა ტის ტი კის პირ და პირ, გა ა ნა ლი ზე-
ბის გა რე შე, გა მო ყე ნე ბა არა კო რექ ტუ ლი ა. მი სა სალ მე ბე ლია სა ერ თა შო რი სო წყა რო ე ბის, მა გა ლი თად მსოფ ლიო 
ბან კის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბა.
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ფაქ ტობ რი ვი მდგო მა რე ო ბის გად მო ცე მი სას პროგ რა მა ში არ შე ი ნიშ ნე ბა სი ტუ ა ცი ის ხე ლოვ ნუ რად დრა მა ტი-
ზე ბის მცდე ლო ბა, მსჯე ლო ბის ტო ნი მო ზო მი ლი და საქ მი ა ნი ა. ამას თან, პროგ რა მა ში და ნა ხუ ლია სი ტუ ა ცი ის 
მთე ლი სიმ წ ვა ვე და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სტაგ ნა ცი ის უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის შე ფერ-
ხე ბა ზე, რო გორც ეკო ნო მი კუ რი, ასე ვე სო ცი ა ლუ რი კუთხით. მთავ რო ბი სა და პო ლი ტი კუ რი სპექ ტ რის კრი ტი კა  
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში ქმე დი თი პროგ რა მის არ ქო ნის გა მო, სა მარ თ ლი ა ნი ა. სწო რა დაა და ნა ხუ ლი რუ-
სე თის ემ ბარ გოს უარ ყო ფი თი შე დე გე ბიც.

მი უ ხე და ვად ამი სა, არის ცალ კე უ ლი სა და ვო სა კითხე ბი ფაქ ტო ლო გი უ რი მა სა ლის გად მო ცე მი სას. მა გა ლი თად, 
გა უ გე ბა რი ა, თუ რა ტომ მი იჩ ნე ვა, რომ ქვე ყა ნა ში მხო ლოდ 600 ტრაქ ტო რი ა, ხო ლო სულ მცი რე, 5000-ია სა ჭი რო 
მდგო მა რე ო ბის გა მო სას წო რებ ლად. ჩვე ნი აზ რით, არას წო რია აქ ცენ ტი რე ბა იმა ზე, რომ საბ ჭო თა დროს სოფ-
ლის პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა ბევ რად მე ტი იყო. ეს ფაქ ტი ა, თუმ ცა უკ ვე შეც ვ ლი ლი წყო ბი ლე ბის კონ ტექ ს ტ ში ამ 
ფაქ ტის მოხ მო ბა, სულ მცი რე, არა კო რექ ტუ ლი ა. სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა საბ ჭო თა კავ შირ შიც არ 
იყო წამ ყ ვა ნი და ძი რი თა დად ცენ ტ რი დან სუბ სი დი რე ბი სა და სპე ცი ფი კურ კულ ტუ რებ ზე (მაგ, ჩა ი, ციტ რუ სი და 
ღვი ნო, რომ ლე ბიც გა რან ტი რე ბუ ლი გა სა ღე ბის ბაზ რე ბით სარ გებ ლობ დ ნენ, უცხო უ რი კონ კუ რენ ცი ის გა რე შე) 
აქ ცენ ტი რე ბით გა დი ო და ფონს.

თუ ფაქ ტო ლო გი ურ სი ზუს ტე ზე ვი სა უბ რებთ, აქ ისიც უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ, რომ აფ რი კუ ლი ცხე ლე ბის გავ რ ცე-
ლე ბის ვა დე ბი პროგ რა მა ში ერ თ გ ვა რი დაგ ვი ა ნე ბი თაა გად მო ცე მუ ლი, – ეპი დე მია ქვე ყა ნა ში 2006 და არა 2008 
წელს და იწყო. მნიშ ვ ნე ლოვ ნად სცილ დე ბა რე ა ლო ბას პროგ რა მა ში მოყ ვა ნი ლი მო ცუ ლო ბა სა სოფ ლო კრე დი ტე-
ბი სა, – მარ თა ლია მა თი აბ სო ლუ ტუ რი მო ცუ ლო ბა ძალ ზე მცი რე ა, მაგ რამ არა ისე მცი რე, რო გორც დო კუ მენ-
ტის ავ ტო რებს მი აჩ ნი ათ. საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ზო მად მოყ ვა ნი ლი 30% არა რე ა ლის ტუ რად მა ღა ლი ა, ეს 
გა ნაკ ვე თი ახა სი ა თებს მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებს და არა მთელ სა ბან კო სექ ტორს, სა დაც სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო კრე დი ტებ ზე გა ნაკ ვე თის ერ თ გ ვა რი კლე ბა შე ი ნიშ ნე ბა (თუმცა კვლავ ძა ლი ან მა ღა ლია და 13-18% 
შე ად გენს სა შუ ა ლოდ). მთლი ა ნო ბა ში, ფაქ ტო ლო გი უ რი მა სა ლის გად მო ცე მი სას, პროგ რა მა კო რექ ტუ ლი ა, ცალ-
კე უ ლი ხარ ვე ზე ბის მი უ ხე და ვად.

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტის ში ნა გა ნი ლო გი კა გა მარ თუ ლი ა. არ გვხვდე ბა ურ თი ერ-
თ გა მომ რიცხა ვი წი ნა და დე ბე ბი, რა საც გა ნა პი რო ბებს პროგ რა მის ზო გა დი საქ მი ა ნი ტო ნი და პრობ ლე მე ბი-
სად მი საკ მა ოდ კომ პე ტენ ტუ რი მიდ გო მა. იქ მ ნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ იგი სა ფუძ ვ ლი ა ნად, ექ ს პერ ტუ ლი 
აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით მომ ზად და. თუმ ცა აქ გვხვდე ბა რამ დე ნი მე სა კითხი, რო მე ლიც წი ნა აღ მ დე გობ-
რი ვად გვე სა ხე ბა:

პროგ რა მის დი დი ნა წი ლი უკა ვია სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თებ ზე, რო გორც სა სოფ ლო წარ მო ე ბის ერ თ -ერთ უმ-
თავ რეს მას ტი მუ ლი რე ბელ ფაქ ტორ ზე. შე საძ ლო ა, სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი, სხვა პი რო ბე ბის თა ნაბ რო ბი სას 
მარ თ ლაც სე რი ო ზუ ლი სტი მუ ლი აღ მოჩ ნ დეს წარ მო ე ბის წა ხა ლი სე ბი სა. ამა ვე დროს, ამ აზ რ თან გარ კ ვე ულ წი-
ნა აღ მ დე გო ბას ქმნის ის პა სა ჟი, რომ მცი რე ზო მის მი წათ მ ფ ლო ბე ლე ბი გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლე ბი არი ან გა და სა ხა-
დე ბის გან და ამი ტომ არა აქვთ სტი მუ ლი მი წა პრო დუქ ტი უ ლად გა მო ი ყე ნონ. თუ ერთ შემ თხ ვე ვა ში (მაგალითად 
მო გე ბი სა და სხვა გა და სა ხა დე ბის შემ ცი რე ბი სას) წარ მო ე ბის სტი მუ ლი იზ რ დე ბა, რა ტომ ღა მცირ დე ბა იგი მი-
წის გა და სა ხა დის არ სე ბო ბით? რას ეფუძ ნე ბა ის მო საზ რე ბა, რომ მი წა ზე გა და სა ხა დის არარ სე ბო ბი სას გლეხს 
წარ მო ე ბის ნაკ ლე ბი სტი მუ ლი აქვს, ვიდ რე გა და სა ხა დის არ სე ბო ბი სას? ალ ბათ ავ ტო რებს უნ დო დათ ეთ ქ ვათ, 
რომ მი წის გა და სა ხა დი ძა ლი ან სპე ცი ფი კუ რია და მი სი თა ვი დან არი დე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, რაც მფლო ბელს მი სი 
ოპ ტი მა ლუ რი გა მო ყე ნე ბის კენ  უბიძ გებს. მაგ რამ აქ ვე უნ და ით ქ ვას, რომ მი წის ოპ ტი მა ლუ რად გა მო ყე ნე ბის 
სტი მულს არა იმ დე ნად გა და სა ხა დე ბი,    არა მედ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი მი წის ბა ზა რი გა ნა პი რო ბებს, რო მე ლიც სა-
ქარ თ ვე ლო ში, ფაქ ტობ რი ვად,  არ არ სე ბობს.

პროგ რა მის ავ ტო რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში გლე ხებს პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბა-
ზე იაფად გა ყიდ ვა უხ დე ბათ, მა შინ, რო ცა ქვეყ ნის სა ცა ლო ქსე ლი სავ სეა უცხო უ რი წარ მო შო ბის სა კონ სერ ვო 
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პრო დუქ ცი ით. ამას თან და კავ ში რე ბით იბა დე ბა კითხ ვა, წარ მო ე ბის სუბ სი დი რე ბის (მაგალითად საწ ვა ვის, სა სუ-
ქე ბის, შხამ  ქი მი კა ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში), გა ნა უფ რო მწვა ვედ არ დად გე ბა ჭარ ბ წარ მო ე ბის პრობ ლე მა? ვინ შე ის ყი-
დის ამ პრო დუქ ცი ას უფ რო მე ტი რა ო დე ნო ბით, თუ კი დო კუ მენ ტის ავ ტო რე ბის აზ რის პე რეფ რა ზით, ცალ კე უ ლი 
შემ თხ ვე ვებ ში გლე ხებს პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზე ბა უჭირთ?

ზო გა დად, პროგ რა მა ში სწო რა დაა და ნა ხუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ჩა მორ ჩე ნის გან მა პი-
რო ბე ბე ლი ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი: კო რექ ტუ ლია წარ მო ე ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის და ბა ლი 
დო ნის გან მა პი რო ბე ბელ ფაქ ტო რე ბად ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ცოდ ნის, ნედ ლე უ ლის, კა პი ტა ლი სა და მა რაგ ნა წი-
ლე ბის ფარ დო ბი თი სიძ ვი რის მოხ მო ბა. ეკო მო ნი კუ რი ლო გი კა იკ ვე თე ბა ამ წარ მოდ გე ნი ლი ფაქ ტო რე ბის უმ რავ-
ლე სო ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად შე მო თა ვა ზე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ შიც. პარ ტი ის ხედ ვა ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი 
დის ციპ ლი ნით გა მო ირ ჩე ვა იმ აზ რით, რომ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლია დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, გან სა კუთ რე ბით კი 
ევ რო კავ შირ თან მუ შა ო ბი სა და ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის აუცი ლებ ლო ბა და ამის და დე ბი თი მხა-
რე ე ბი.

სა ინ ტე რე სოა ისიც, რომ პარ ტია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას ზო გა დად სოფ ლის, რო გორც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი 
და სო ცი ა ლუ რი მოწყო ბის ერ თ -ერთ უმ თავ რეს კომ პო ნენ ტად გა ნი ხი ლავს. ლო გი კუ რია სოფ ლის ცხოვ რე ბის 
მოწყო ბის ბმუ ლო ბა ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბი სა და ტრა დი ცი ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის აუცი ლებ ლო ბის სა კითხ თან. სავ-
სე ბით სწო რია პო ზი ცი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ერ თ -ერ თი უმ თა ვა რე სი შე მა ფერ-
ხე ბე ლი ფაქ ტო რი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის უკი დუ რე სად და ბა ლი მწარ მო ებ ლუ რო ბა ა. სა ვა რა უ დოდ, პროგ რა მის 
ავ ტო რებს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვთ ის უდა ვო ემ პი რი უ ლი ფაქ ტი, რომ ცალ კე უ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და, 
(სინგაპური, ჰონ კონ გი), სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში მწარ მო ებ ლუ რო ბის ამაღ ლე ბის გა რე შე მა ღა ლი ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის მიღ წე ვა ვერც ერ თ მა წამ ყ ვან მა ქვე ყა ნამ შეძ ლო. სწო რა დაა და ყე ნე ბუ ლი კო ო პე რა ცი ის სა კითხი. ამას-
თა ნა ვე, პარ ტი ის პროგ რა მა ში არის სიფ რ თხი ლე იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ კო ო პე რა ცია ჯერ კი დევ საბ ჭო თა 
გად მო ნაშ თად მი იჩ ნე ვა. ასე ვე სწო რია ტრე ნინ გებ ზე, რო გორც ტექ ნო ლო გი ის გა და ცე მის ეფექ ტი ან მე ქა ნიზ მ ზე 
და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს, რო გორც სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პო ლი ტი კის შემ მუ შა ვე ბე ლი და გამ ტა-
რე ბე ლი ორ გა ნოს რო ლის გაძ ლი ე რე ბა ზე აქ ცენ ტი რე ბა, მათ შო რის ამ უკა ნას კ ნე ლის  სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე-
ბის ზრდით.

სა დაოა მწარ მო ებ ლუ რო ბის ამაღ ლე ბი სათ ვის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა და ეკო ნო-
მი კუ რი ლო გი კა. ასე ვე ერ თ გ ვა რად ნაკ ლო ვანს ხდის დო კუ მენტს ის ფაქ ტი, რომ არ არის გა მოკ ვე თი ლი თუ 
რო გორ და სად უნ და და საქ მ დეს სოფ ლად არ სე ბუ ლი ჭარ ბი მუ შა ხე ლი. ეს სრუ ლი ად აუცი ლე ბე ლია სა სოფ ლო 
პრო დუქ ცი ა ზე მოთხოვ ნის გა საზ რ დე ლად და მუ შა ხე ლის სხვა სექ ტო რებ ში (მაგ. მრეწ ვე ლო ბა, სერ ვი სი)  გა-
და დი ნე ბით ამ უკა ნას კ ნელ თათ ვის გან ვი თა რე ბის ბიძ გის მი სა ცე მად. ცალ კე ულ ღო ნის ძი ე ბებს, ჩვე ნი აზ რით, 
აკ ლია ეკო ნო მი კუ რი და სა ბუ თე ბა, თით ქ მის არაა სა უ ბა რი მი წის ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, მი წის რე სურ სის კონ-
სო ლი და ცი ის აუცი ლებ ლო ბა ზე, და სხვა. ამას თა ნა ვე, გა მარ თ ლე ბუ ლად მიგ ვაჩ ნია მი წის რე სურ სის ად გი ლობ-
რი ვად გან კარ გ ვის მო საზ რე ბა, რო გორც ჩა ნა სა ხი სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის დამ კიდ რე ბი სა, თუმ ცა პროგ რა-
მა ში ეს სა კითხი ვრცლად გაშ ლი ლი არ არის.

ჩვე ნი აზ რით, მე ტის მე ტად დი დი აქ ცენ ტი კეთ დე ბა გა და სა ხა დე ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა ზე, კერ ძოდ გარ კ ვე უ ლი თან-
ხე ბის ჩამ დებ პი რებ სა თუ ორ გა ნი ზა ცი ებს შე საძ ლოა სა ერ თოდ არ გა და ახ დე ვი ნონ გა და სა ხა დი 4 წლის მან ძილ ზე. 
ზო გა დად, ცალ კე უ ლი დარ გე ბი სად მი სე ლექ ტი უ რი მიდ გო მა სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან გა მარ თ ლე ბუ ლი არაა იმ აზ-
რით, რომ იგი არ ღ ვევს ზო გად მაკ რო ე კო ნო მი კურ წო ნას წო რო ბას და უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა ეკო ნო მი კა ში რე სურ-
სე ბის ფარ დო ბი თი ფა სე ბის შე სა ხებ ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბი სად მი სწო რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ზე.  გარ და  ამი სა, 
მო გე ბი სა და სხვა გა და სა ხა დე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა არც აუცი ლე ბე ლი და არც საკ მა რი სი პი რო ბაა გან ვი თა რე ბი-
სათ ვის. ასე თი მოკ ლე ვა დი ა ნი ღო ნის ძი ე ბე ბის ეფექ ტი პა ტა რა ღია ეკო ნო მი კა ში, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ა, შეზღუ-
დუ ლი ა. რად გან სა ქონ ლის სა ბო ლოო ფას სა და კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბას აქ სა ერ თა შო რი სო ბა ზა რი გან საზღ ვ რავს 
და არა სამ თავ რო ბო პო ლი ტი კა ზო გა დად. ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კა გა და სა ხა დე ბის გან მა სი უ რი გა თა ვი სუფ ლე ბი სა 



108

ცალ კე ულ სექ ტორ ში ნაკ ლო ვა ნი ა, რად გა ნაც იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ამ შე ღა ვა თებ მა მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში შე დე გი 
ვერ გა მო ი ღო, მთავ რო ბა შემ დ გო მი სა გა და სა ხა დო სტი მუ ლის სა შუ ა ლე ბა საც კარ გავს და ბი უ ჯე ტიც ზა რა ლობს.

სუბ სი დი რე ბის სა კითხი, ჩვე ნი აზ რით, საკ მა ოდ სა და ო ა. ეს თით ქ მის არ სად აისა ხე ბა წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის 
ზრდა ში. გარ და ამი სა, სუბ სი დი რე ბას კი დევ აქვს გარ კ ვე უ ლი ლო გი კა მა შინ, რო ცა სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა შე და-
რე ბით მცი რე რიცხო ვა ნია და სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბა ად ვი ლი ა. სუბ სი დი რე ბუ ლი საწ ვა ვის მარ-
კი რე ბა სუ ლაც არ ნიშ ნავს იმას, რომ სა ბო ლო ოდ მას სწო რედ ის მო იხ მარს, ვინც სა მიზ ნე ჯგუ ფად მო ი აზ რე ბა. 
შე საძ ლოა ისე მოხ დეს, რომ საწ ვავს ცალ კე უ ლი ჯგუ ფე ბი იაფად შე ი ძე ნენ შავ ბა ზარ ზე გა და ყიდ ვის მიზ ნით. 
ასე ვე, ძა ლი ან რთუ ლი და ძვი რია ამ პრო ცე სის ად მი ნის ტ რი რე ბა. იგი ვე ეხე ბა შხამ - ქი მი კა ტე ბი სა და სა სუ ქის 
სუბ სი დი რე ბას. ამას მოჰ ყ ვე ბა ამ რე სურ სის ჭარ ბი და არა ე ფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა. დღე ი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში 
გლე ხე ბი ჭარ ბად მო იხ მა რენ აზო ტო ვან სა სუქს და არ ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას იმა ზე, რომ მი წის ნა ყო ფი ე რე ბის 
გა საზ რ დე ლად კომ ბი ნი რე ბუ ლი სა სუ ქე ბის გა მო ყე ნე ბის ოპ ტი მი ზა ციაა სა ჭი რო.  გარ და ამი სა, სუბ სი დი რე ბა 
გა უ ად ვი ლებს საქ მეს შე და რე ბით უხა რის ხო პრო დუქ ტის მწარ მო ე ბელ საც და ხელს შე უშ ლის ბა ზარ ზე კონ კუ-
რენ ტუ ლი გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბას. ასე ვე არ არის სა ჭი რო უფა სო კონ სულ ტა ცი ე ბი, რად გა ნაც დღეს არ სე ბულ 
ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რებ ში შხამ - ქი მი კა ტე ბი სა და სა სუ ქის შე ძე ნი სას გლე ხი ყიდ ვის მო მენ ტ ში იღებს 
კონ სულ ტა ცი ას, რაც სა ქონ ლის ფას შია ასა ხუ ლი. კონ სულ ტა ცი ის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა ტრე ნინ გე ბის გზით კი, 
უდა ოდ სა ჭი რო ა.

საკ რე დი ტო რე სურ სის სუბ სი დი რე ბაც ძნე ლად და სა სა ბუ თე ბე ლია იმ გა რე მო ე ბე ბის გა მო, რომ ამ რე სურ სის 
ად მი ნის ტ რი რე ბა სა ხელ მ წი ფოს კერ ძო სექ ტორ ზე მე ტი და უჯ დე ბა. ასე ვე არაა გა რან ტი რე ბუ ლი, რომ ეს იაფი 
საკ რე დი ტო რე სურ სი სა სოფ ლო ბან კის შექ მ ნის გზით აუცი ლებ ლად სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას მოხ მარ დე ბა, – რე-
სურ სი გა და ი ნაც ვ ლებს სხვა სექ ტორ ში, სა დაც უკუ გე ბა უფ რო მა ღა ლი ა. გლეხ სა და მე წარ მეს სოფ ლად უნ და 
შე ექ მ ნას იმ გ ვა რი გა რე მო, რომ მან საწყის ეტაპ ზე მა ინც, სა კუ თა რი და ნა ზო გი რე სურ სე ბი ჩა დოს წარ მო ე ბი სა 
და აქ ტი ვე ბის ნა ყო ფი ე რე ბის ზრდა ში.

არას წო რად მიგ ვაჩ ნია ტექ ნი კის სუბ სი დი რე ბის პრაქ ტი კაც. დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში პრობ ლე მაა ტექ ნი კის ოპ ტი-
მა ლუ რი სა ა თობ რი ვი დატ ვირ თ ვის მიღ წე ვა. ეს იმ ფონ ზე, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი მი წე ბი სა და უ მუ შა ვე ბე-
ლი ა. ამის მი ზე ზი ისა ა, რომ ნაკ ვე თე ბი ძა ლი ან მცი რე ა, არ არ სე ბობს მი წის ბა ზა რი და მი წა ხში რად მათ ხელ ში ა, 
ვინც არც კი იცის თუ სად მდე ბა რე ობს მი სი ნაკ ვე თი (მაგალითად ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბის ნა წილს, ვი საც მი წა 
1992 წლის რე ფორ მით ერ გო). ტექ ნი კის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ჭი როა ლი ზინ გის ახა ლი ტი-
პის, წმინ და სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ე ბის შექ მ ნის წა ხა ლი სე ბა. სადღე ი სოდ ლი ზინგს ქვე ყა ნა ში მხო ლოდ ბან კებ თან 
არ სე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი ეწე ვი ან და მომ ხ მა რებ ლებს ფაქ ტობ რი ვად სა ბან კო სეს ხით ტექ ნი კის შე ძე ნას სთა ვა ზო-
ბენ. ხელ საყ რე ლი უნ და გახ დეს მე ო რა დი, იაფი ტექ ნი კის სა ბაზ რო პი რო ბე ბით კერ ძო პი რე ბის მი ერ შე მოყ ვა ნა 
და არა სუბ სი დი რე ბუ ლი ახა ლი, და თა ვის თა ვად ძვი რი ტექ ნი კით ბაზ რის გა ჯე რე ბა.

არას წო რა დაა გა გე ბუ ლი სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სა კითხი. იგი დო კუ მენ ტ ში სურ სა თის ხა რის ხის კონ ტ რო ლად 
და სა სურ სა თო უსაფ რ თხო ე ბად გა ნი ხი ლე ბა. აქ ვე ნახ სე ნე ბი ა, რომ სურ სა თის ხა რის ხ ზე კონ ტ რო ლის შე მო ღე ბა 
სა ქარ თ ვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვის პერ ს პექ ტი ვას გაზ რ დის, რაც მარ თე ბუ ლი არა ა, რად გან 
უხა რის ხო და სა ში ში პრო დუქ ცია ჩვენ შიც ბევ რი იწარ მო ე ბა. სამ წუ ხა როდ, გა აზ რე ბუ ლი არაა მთავ რო ბის მი-
ერ არა თან მი დევ რუ ლად გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მა ამ დარ გ ში, რაც ცალ კე უ ლი სა ქონ ლის ფას ზე უკ ვე უარ ყო ფი-
თად აისა ხა. ეკო ნო მი კუ რად ლო გი კუ რი იქ ნე ბო და პროგ რა მა ში სა უ ბა რი რომ იყოს  რო გორც ად გი ლობ რივ, ისე 
უცხო უ რი სა ქონ ლის თა ნა ბარ პი რო ბებ ში ჩა ყე ნე ბა ზე სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის თვალ საზ რი სით. პროგ რა მა ეკო-
ნო მი კუ რი ლო გი კის თვალ საზ რი სით საკ მა რი სად სა შუ ა ლო ა.

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მა, შეს რუ ლე ბა დო ბის თვალ საზ რი სით, ჩვე ნის აზ რით, ხარ-
ვე ზი ა ნი ა. რად გან მას ში ნახ სე ნე ბია ცალ კე ულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე და სა ხარ ჯი რე სურ სე ბი და წყა რო ე ბი, თუმ-
ცა კონ კ რე ტუ ლად თით ქ მის არა ფე რია ნათ ქ ვა მი იმა ზე, თუ რა ფუ ლად და ეკო ნო მი კურ შე დე გებს გა მო ი-
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ღე ბენ ეს ნა ბი ჯე ბი. გარ და ამი სა, დო კუ მენ ტ ში არ არის გა ბე დუ ლი პო ზი ცია იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში სი ტუ ა ცი ის შე მობ რუ ნე ბა ბევ რად უფ რო მეტ ძა ლის ხ მე ვას მო ითხოვს და შე დე გე ბი 
სწრა ფად არ გა მოჩ ნ დე ბა არა სა სურ ვე ლი სა ში ნაო და სა გა რეო კო ნი უნ ქ ტუ რის გა მო.

დო კუ მენ ტ ში ნახ სე ნე ბია ფაქ ტი, რომ სოფ ლად წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ტის ღი რე ბუ ლე ბა ერთ მე ურ ნე ზე 1872 
დო ლა რი ა. ამას თან ერ თად, სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის დი დი ფარ დო ბი თი სი ჭარ ბე გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ მი სი დი-
დი ნა წი ლი სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბას სა ჭი რო ებს და არა მას შ ტა ბურ სუბ სი დი რე ბას. სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბა ში 
ვგუ ლის ხ მობთ ჯან დაც ვის, გა ნათ ლე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის იმ გ ვარ მიზ ნობ რივ და ფი ნან სე ბას (სხვა პირ-
და პირ შემ წე ო ბას თან ერ თად), რაც არა სა სოფ ლო სა მუ შაო ად გი ლე ბის წი ნამ ძღ ვ რებს შექ მ ნის.  უფ რო მე ტიც, 
ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პროგ რა მით შე მო თა ვა ზე ბულ ღო ნის ძი ე ბებს მოკ ლე ვა დი ან პე რი-
ოდ ში თა ნა ზო მა დი და დე ბი თი შე დე გე ბი რომ მოჰ ყ ვეს, სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბის საქ მი ა ნო ბას ამ 
სექ ტორ ში სა ერ თოდ და ე კარ გე ბა აზ რი, თუ კი ეკო ნო მი კის სხვა სფე რო ე ბი უფ რო სწრა ფად არ გან ვი თარ და და 
ჭარ ბი მუ შა ხე ლი იქ არ და საქ მ და.

დაზღ ვე ვას ზო გა დად, და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დაზღ ვე ვას კონ კ რე ტუ ლად აზ რი მა შინ აქვს, რო ცა რის კე ბი 
მცი რე ა. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე ლო ში გან ვი თა რე ბის ამ ეტაპ ზე დაზღ ვე ვა ზე აქ ცენ ტი რე ბა არა რე ა ლის ტუ რი ა, 
ამი სათ ვის არც მა ტე რი ა ლუ რი ბა ზა არ სე ბობს სოფ ლად და არც წარ მო ე ბის მას შ ტა ბე ბია სა თა ნა დოდ დი დი. 
იაფი დაზღ ვე ვის წი ნამ ძღ ვ რე ბი სოფ ლად ჯერ - ჯე რო ბით არ არ სე ბობს. მო სავ ლის დაზღ ვე ვის მა გივ რად ამინ-
დის დაზღ ვე ვა ზე აქ ცენ ტი ზო გა დად სწო რი ა, მაგ რამ ეს უკა ნას კ ნე ლი მო ითხოვს ძა ლი ან სე რი ო ზულ ად მი ნის-
ტ რა ცი ულ რე სურ ს სა და დახ ვე წილ, ვრცელ ინ ფორ მა ცი ას ამინ დ თან და კავ ში რე ბულ რის კებ ზე, რაც ასე ვე არ 
გაგ ვაჩ ნი ა.

ასე ვე არა რე ა ლის ტუ რია ყვე ლა სო ფელ ში სა წარ მოს შექ მ ნა, ამის თ ვის არც კა პი ტა ლი არ სე ბობს, და არც გა და-
უ დე ბე ლი სა ჭი რო ე ბა. ასე ვე არა რე ა ლის ტუ რია ამ ჟა მად ქუ თა ის ში ტრაქ ტო რე ბის წარ მო ე ბის აღორ ძი ნე ბა, მით 
უმე ტეს, რომ არ ვი ცით რა კა პი ტა ლი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სია ამის თ ვის სა ჭი რო; რამ დენს შე ად გენს წარ მო-
ე ბის მი ნი მა ლუ რი მო ცუ ლო ბა, რაც სა წარ მოს ნუ ლო ვა ნი მო გე ბის ზღვარ ზე გა იყ ვანს ან შეძ ლებს თუ არა იგი 
ტექ ნი კის უცხო ურ ანა ლო გებ ზე იაფად წარ მო ე ბას.

ასე ვე არა რე ა ლის ტუ რად მიგ ვაჩ ნია მსხვილ მას შ ტა ბი ა ნი გა და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის გა მარ თ ვა. მა გა ლი-
თად, ვაშ ლის, რო გორც ნედ ლე უ ლის მი წო დე ბა იმ დე ნად მცი რე ა, რომ ქარ ხა ნა უბ რა ლოდ ვერ შეძ ლებს უცხო ურ 
ანა ლო გი ურ პრო დუქ ტ თან კონ კუ რი რე ბას სა წარ მოო ბა ზის მო ცუ ლო ბი სა და ხა რის ხის გაზ რ დის გა რე შე, რა-
საც სულ მცი რე ათი წე ლი დას ჭირ დე ბა. არა რე ა ლის ტუ რად გვეჩ ვე ნე ბა ვე ტე რი ნა რუ ლი სამ სა ხუ რის სწრა ფად 
გა მარ თ ვაც, თუ არ იქ ნე ბა სა ქონ ლის აღ რიცხ ვის სა ხელ მ წი ფო სის ტე მა, და ზო გა დად თუ კარ დი ნა ლუ რად არ 
შე იც ვა ლა პი რუტყ ვის ჯი შობ რი ვი მა ხა სი ა თებ ლე ბი. მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში სის ტე მა გა მარ თუ ლად ვერ იფუნ-
ქ ცი ო ნი რებს. არა რე ა ლის ტუ რად ჟღერს ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბის გეგ მაც. ჩვე ნი აზ რით, ამ ჟა მად 
სად რე ნა ჟო და სა ი რი გა ციო სის ტე მე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ას ბევ რად მე ტი სახ ს რე ბი სჭირ დე ბა, ვიდ რე ეს `21-ე 
სა უ კუ ნის ძლი ერ სო ფელ ში ა” ნახ სე ნე ბი. გარ და ამი სა, მი წის რე სურ სე ბის მეტ - ნაკ ლე ბი კონ სო ლი და ცი ის ღო ნის-
ძი ე ბე ბის გა რე შე,  ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი ნაკ ლე ბად ეფექ ტი ა ნი ა.  რე ა ლის ტუ რო ბის თვალ საზ რი სით 
პროგ რა მა სა შუ ა ლო ა.

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ნა წი ლის ში ნა გა ნი ლო გი კა და აქ ცენ-
ტე ბი გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ პარ ტი ის მიდ გო მა ეკო ნო მი კის ამ სფე რო სად მი მდე ბა რე ობს სო ცი ა ლის ტურ 
– და სავ ლე თევ რო პულ სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი ულ სპექ ტ რ ში. ეს ერ თ გ ვარ კონ ტ რასტს ქმნის პარ ტი ის სა ხელ-
წო დე ბას თან და მის დეკ ლა რი რე ბულ ორი ენ ტა ცი ას თან. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ცი ა ში ბევ რად მე ტია სა უ ბა-
რი სუბ სი დი რე ბი სა და დახ მა რე ბა ზე, ვიდ რე კონ კუ რენ ცი ის წი ნამ ძღ ვ რე ბის შექ მ ნა ზე მი ნი მა ლუ რი სა ხელ მ წი ფო 
ჩა რე ვით. პი რი ქით, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის თით ქ მის ყვე ლა პრობ ლე მურ სფე რო ში პროგ რე სის მიღ წე ვის აუცი-
ლე ბელ პი რო ბად მიჩ ნე უ ლია სა ხელ მ წი ფოს აქ ტი უ რი ჩა რე ვა, ამას თან მკა ფი ოდ არაა გა წე რი ლი თუ რო დის უნ და 



110

დამ თავ რ დეს ეს ჩა რე ვა და რო გორ მი იღ წე ვა ქმე დი თი დი ა ლო გი და პარ ტ ნი ო რო ბა კერ ძო სექ ტორ თან სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბა ში. იდე ო ლო გი უ რი/ პო ლი ტი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის თვალ საზ რი სით ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პროგ რა მის 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ნა წი ლი  მე მარ ცხე ნე სპექ ტ რ ში ძევს.

სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა (LAT)

პროგ რა მა ში გან საზღ ვ რუ ლია  სა პენ სიო სის ტე მი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ამო ცა ნე ბი, და ხა სი ა თე ბუ ლია პრობ-
ლე მე ბი და გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. სა პენ სიო სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა შე ფა სე ბუ ლია 
ზო გა დად და დეკ ლა რი რე ბუ ლია  მსჯე ლო ბა სა პენ სიო სის ტე მის სის ტე მუ რი ტრან ს ფორ მა ცი ის შე სა ხებ. არ არის 
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი ფაქ ტე ბი და მდგო მა რე ო ბა და მხო ლოდ აღ ნიშ ნუ ლია ის, რომ დღეს პენ სი ო ნე რე ბი და სა პენ სიო 
ასაკს მიღ წე უ ლი ადა მი ა ნებს არ შე უძ ლი ათ სა კუ თა რი სა პენ სიო და ნა ზო გე ბის გა კე თე ბა, ამი ტომ ეს სის ტე მა 
არა ე ფაქ ტუ რი ა. ასე თი და ხა სი ა თე ბა  არა ზუს ტი ა, რად გან  მი ზე ზე ბი, რომ ლე ბიც გან მარ ტა ვენ, თუ რა ტომ არ 
შე უძ ლი ათ და საქ მე ბულ ადა მი ა ნებს და აგ რო ვონ და ნა ზო გე ბი  სა პენ სიო ფონ დ ში, გან პი რო ბე ბუ ლია მრა ვა ლი 
ფაქ ტო რით, მათ შო რის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი გა რე მო ე ბე ბით, შრო მის ბაზ რის მდგო მა რე ო ბით, სი ღა რი ბით და 
სხვა; ამი ტომ და საქ მე ბულ თა მი ერ და ნა ზო გე ბის გა კე თე ბის შე უძ ლებ ლო ბა მხო ლოდ არ სე ბუ ლი სა პენ სიო სის-
ტე მის მი ზე ზით არ არის გა მოწ ვე უ ლი. მრა ვალ ქვე ყა ნა ში სა ხელ მ წი ფო სო ლი და რუ ლი სის ტე მა წარ მა ტე ბით მუ-
შა ობს (მაგალითად, ავ ს ტ რი ა ში). 

დღეს  სა ფონ დო ბირ ჟებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის, ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბი სა და ინ ფ ლა ცი ის მო ლო დინ ში 
მსოფ ლი ო ში  სო ცი ა ლურ უზ რუნ ველ ყო ფა ში სა ხელ მ წი ფოს როლ ზე სა ზო გა დო ე ბის მოთხოვ ნა კი დევ უფ რო გა-
ი ზარ და.  სა პენ სიო სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბა კი და კავ ში რე ბუ ლია იმას თან, თუ რამ დე ნად შე უძ ლი ათ  კერ ძო და 
სა ხელ მ წი ფო  სა პენ სიო ფონ დებს ხან დაზ მულ თა ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა გა ნურ ჩევ ლად იმი სა, 
თუ რო მელ სა პენ სიო პი ლარს და ე ფუძ ნე ბა სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა. ამ თვალ საზ რი სით, მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პო ზი-
ცია გუ ლის ხ მობს სო ლი და რულ სის ტე მას თან ერ თად  დაგ რო ვე ბი თი სის ტე მის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გაზ რ დას და 
მა თი მოქ მე დე ბის არე ა ლის გა ფარ თო ე ბას. ეს მი მარ თუ ლე ბა პროგ რა მა ში სა თა ნა დოდ არის არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი.

სა კა მა თოა პროგ რა მა ში დე ბუ ლე ბა, რომ ლის თა ნახ მად, მი ნი მა ლუ რი ფიქ სი რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო სა პენ სიო 
სტან დარ ტი უნ და გა უ თა ნაბ რ დეს სა არ სე ბო მი ნი მუმს. ამ  ღო ნის ძი ე ბას მრა ვა ლი პარ ტია შეს თა ვა ზებს ხოლ-
მე მო სახ ლე ო ბას წი ნა სა ა ჩევ ნო პე რი ოდ ში და შემ დ გომ, რო დე საც სა ხელ მ წი ფოს ბი უ ჯეტ ზე ფი ნან სუ რი წნე ხი 
იზ რ დე ბა, ახ დე ნენ მი ნი მა ლუ რი სა არ სე ბო ოდე ნო ბის გა ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი ის გა და ხედ ვას, ან კი დევ 
სა პენ სო ასა კის გაზ რ დას. არ სე ბობს მე ო რე მიდ გო მაც, რომ ლის თა ნახ მად, მი ნი მა ლუ რი სა ხელ მ წი ფო პენ სი ის 
სტან დარ ტი უნ და იქ ნეს გა ან გა რი შე ბუ ლი  ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში გა დახ დი ლი გა და-
სა ხა დე ბის ოდე ნო ბის მი ხედ ვით, რა საც ექ ს პერ ტე ბი უფ რო სა მარ თ ლი ა ნად მიჩ ნე ვენ, თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლო დღეს 
არ არის ამი სათ ვის მზად. მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პროგ რა მუ ლი პო ზი ცია პო ლი ტი კუ რად მომ გე ბი ა ნია წი ნა სა არ ჩევ ნო 
პე რი ოდ ში, მაგ რამ არ არის და კონ კ რე ტე ბუ ლი, თუ რა ტომ აირ ჩია პარ ტი ამ ეს პლატ ფორ მა. მი სი შეს რუ ლე ბა 
და კავ ში რე ბუ ლია სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფის  მთელ რიგ მაკ რო და მიკ რო ე კო ნო მი კურ გა რე მო ე ბებ თან და საფ-
რ თხე ებ თან (ბიუჯეტის დე ფი ცი ტი, შრო მის ბა ზარ ზე და საქ მე ბის არას ტა ბი ლუ რო ბა, მზარ დი ინ ფ ლა ცია და სხვ).  
ფაქ ტობ რი ვად პროგ რა მა ში  სა პენ სიო სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ა, გან ს ხ ვა ვე ბით ჯან დაც ვის პროგ რა მი სა-
გან,  არ არის დე ტა ლი ზე ბუ ლი და იგი მხო ლოდ პო ლი ტი კურ ორი ენ ტა ცი ებს მო ი ცავს. 

სო ცი ა ლურ დაც ვა ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა ასე ვე შე ფა სე ბუ ლია მხო ლოდ ზო გა დად და გარ კ ვე უ ლი უზუს ტო-
ბე ბით. პროგ რა მა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ  ეს სფე რო გა მო ირ ჩე ვა უსა მარ თ ლო ბით, ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბა რი ე რე ბით, 
გა უმ ჭ ვირ ვა ლო ბით, სა რე ი ტინ გო ქუ ლე ბის მი ნი ჭე ბა ში კრი ტე რი უ მე ბის არარ სე ბო ბით და სხვ. ეს ფაქ ტო რე ბი 
პროგ რა მა ში არ არის აღ წე რი ლი, მოკ ლე ბუ ლია  კონ კ რე ტუ ლო ბას და უტყუ ა რო ბას. სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ბე ნე-
ფი ცი ა რე ბის მდგო მა რე ო ბის ანა ლი ზი და ფაქ ტე ბის მო ტა ნა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაზ რ დი და პროგ რა მის და მა ჯე რებ-
ლო ბას.
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სა პენ სიო სის ტე მის პროგ რა მუ ლი სა კითხე ბი, არ არის ამომ წუ რა ვად გან საზღ ვ რუ ლი და მთე ლი რი გი კითხ ვე ბი 
იბა დე ბა იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რამ დე ნად გა იზ რ დე ბა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ზე ზე წო ლა, ექ ნე ბა თუ არა 
სა ხელ მ წი ფოს გაზ რ დი ლი პენ სი ე ბის და ფი ნან სე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, მოხ დე ბა თუ არა სა ხელ მ წი ფო პენ სი ე ბის 
ინ დექ სა ცია ინ ფ ლა ცი ას თან ერ თად და სხვ. ამას თან, გა უ გე ბა რია თუ რა ტომ უნ და და ე ნიშ ნოს პენ სია მათ, რო-
მელ თა ასა კიც აღე მა ტე ბა 40 წელს. ( ალ ბათ უნ და იყოს 60 ან 65  წე ლი). შე სა ბა მი სად ბუნ დო ვა ნი გან მარ ტე ბე ბის 
გა მო იბა დე ბა ეჭ ვი იმა ზე, რომ მე მარ ჯ ვე ნე ე ბი, ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლი სას  შეც ვ ლი ან სა პენ სიო ასაკს. პროგ-
რა მა ში გან ხი ლუ ლი სა კითხე ბი ეფუძ ნე ბა სამ პი ლა რი ან სის ტე მას და იგი ნამ დ ვი ლად არის ყუ რადღე ბის ღირ სი, 
რამ დე ნა დაც თი თო ე უ ლი პი ლა რის და ნერ გ ვა პრაქ ტი კა ში  ემ ყა რე ბა საქ მი ან და რა ცი ო ნა ლურ წი ნა და დე ბებს. 

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მა, პარ ტი ე ბის სხვა პროგ რა მი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, თვა ლის წი ნებს იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბულ პირ თა ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო-
ბი სათ ვის ბრძო ლის მო ნა წი ლე თა და მა თი ოჯა ხე ბის სა მარ თ ლებ რივ და სო ცი ა ლურ დაც ვას. ამ მიზ ნით და ხა-
სი ა თე ბუ ლია არ სე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გია და დღემ დე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის უარ ყო ფი თი 
შე დე გე ბი. კითხ ვე ბი იბა დე ბა, თუ რა ტომ არის გა მო ტო ვე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სხვა ბე ნე ფი ცი ა რე ბი და სო-
ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც დახ მა რე ბას ითხო ვენ ( უნარ შეზღუ დუ ლი ადა მი ა ნე ბი, მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი დე დე ბი 
და სხვ). შე სა ბა მი სად სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა კითხე ბი ცალ კე უ ლი სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის მი მართ არას რულ ყო-
ფი ლად ან სა ერ თოდ არ არის წარ მოდ გე ნი ლი. 

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პო ლი ტი კურ პლატ ფორ მა ში სა პენ სიო სის ტე მა წარ მოდ გე ნი ლია სა მი პი ლა რით: ფიქ სი-
რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო პენ სი ა, რო მე ლიც იქ ნე ბა სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ექ ვი ვა ლენ ტი, სპე ცი ა ლუ რი პენ სია სხვა-
დას ხ ვა კა ტე გო რი ის პი რე ბის თ ვის (უნარშეზღუდულები და ვე ტე რა ნის სტა ტუ სის მქო ნე პი რე ბი), რო მე ლიც სა-
არ სე ბო მი ნი მუმ ზე 30%-ით მე ტი უნ და იყოს და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა პენ სიო და ნაგ რო ვი. სა ხელ მ წი ფო პენ სი ის 
მიბ მა სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან მო ითხოვს და მა ტე ბით სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რებს, რო მე ლიც პროგ რა მა ში არ არის გან-
საზღ ვ რუ ლი. 

პო ზი ტი უ რია უნარ შეზღუ დულ თა სა პენ სიო თან ხის დი ფე რენ ცი რე ბა სა ბა ზი სო პენ სი ი სა გან, თუმ ცა ცხა დი ა, 
რომ მა თი პენ სი ის სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ზე მოთ 30%-ით გან საზღ ვ რა კი დევ უფ რო და ამ ძი მებს სა ხელ მ წი ფო ბი-
უ ჯეტს. ამას თან გა ურ კ ვე ვე ლი ა, თუ რა გა ან გა რი შე ბას ემ ყა რე ბა 30 პრო ცენ ტი ა ნი და ნა მა ტი, მა შინ რო დე საც 
სა პენ სიო პროგ რა მა სა ერ თოდ არ არის ფი ნან სუ რად დათ ვ ლი ლი. პროგ რე სუ ლია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა პენ სიო 
დაგ რო ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა პენ სიო და ნა ზო გე ბის მიბ მა სა გა და სა-
ხა დო შე მო სავ ლებ თან, რაც დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მე ბის და ნერ გ ვას შე უწყობს ხელს. ამან ასე ვე შე იძ ლე ბა 
გა აქ ტი უ როს და ნა ზო გე ბის გა მო ყე ნე ბა სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის, მაგ რამ ეს სქე მა, ისე ვე რო გორც 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში, ვერ გახ დე ბა მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ახ ლად დაწყე ბუ ლი მცი რე ბიზ ნე სის 
სა წარ მო ე ბის თ ვის და თვით და საქ მე ბუ ლე ბის თ ვის. შე თა ვა ზე ბუ ლი სა დაზღ ვე ვო სქე მა მხო ლოდ შეზღუ დუ ლი 
რა ო დე ნო ბის და საქ მე ბუ ლებ ზე მო ახ დენს სტი მუ ლი რე ბას და იგი არ იქ ნე ბა სა ყო ველ თა ო.

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის სფე რო ში პროგ რა მა გუ ლის ხ მობს ოჯა ხე ბის ქო ნე ბის შე ფა სე ბის სის ტე მის შეც ვ ლას, 
კერ ძოდ შე მო სავ ლე ბის ოდე ნო ბი სათ ვის პრი ო რე ტი ტუ ლი რო ლის და კის რე ბას  და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გან-
საზღ ვ რას ძი რი თა დად მის სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან თა ნა ფარ დო ბის მი ხედ ვით. პო ლი ტი კუ რად ეფექ ტუ რია პროგ-
რა მა ში სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის თ ვის ერ თი ა ნი სა რე ი ტინ გო ქუ ლის შე მო ღე ბა ქვეყ ნის მას შ ტა ბით და 
მა თი მი ნი ჭე ბის პრინ ცი პი. ეს პრინ ცი პი, რო გორც აღი ნიშ ნა, ასა ხავს ოჯა ხის შე მო სავ ლე ბის თა ნა ფარ დო ბას 
სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან მიბ მი სას სა ბი უ-
ჯე ტო სახ ს რე ბის დღე ვან დელ მდგო მა რე ო ბას, მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა მხო ლოდ კე თილ სურ ვი ლად რჩე ბა. სა სურ-
ვე ლი იყო პროგ რა მა ში ეს ფი ნან სუ რად ყო ფი ლი ყო და სა ბუ თე ბუ ლი. ამას თან და კავ ში რე ბით, სხვა კითხ ვე ბიც 
წარ მო იშ ვე ბა, კერ ძოდ, თუ რამ დე ნად სა მარ თ ლი ა ნი იქ ნე ბა სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში ცხოვ რე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად ერ თი ა ნი სა რე ი ტინ გო ქუ ლე ბით თა ნა ბა რი დახ მა რე ბე ბის გა ცე მა. სხვა სა-
კითხია გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბი დან მხო ლოდ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პი რებ ზე და სა ქარ თ ვე-
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ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბი სათ ვის ბრძო ლის მო ნა წი ლე თა და მა თი ოჯა ხე ბის სა მარ თ ლებ რივ და სო ცი ა-
ლუ რი დაც ვა ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი რე ბა, რის შე დე გა დაც სხვა სო ცი ა ლუ რი ფე ნე ბის ინ ტე რე სე ბი რჩე ბა 
უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი. 

 იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პი რე ბის სო ცი ა ლურ დაც ვი სათ ვის გან საზღ ვ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი გა მო ირ ჩე ვა 
ეთ თ გ ვა რი რო მან ტიზ მით. პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის  ჩა სახ ლე-
ბა სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რა ი ონ ში მათ თ ვის სა გან გე ბოდ გა მო ყო ფილ ინ დი ვი დუ ა ლურ სახ ლებ ში, სა დაც 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ში ნა მე ურ ნე ო ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის წარ მო ბა, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, დევ ნილ თა დაბ რუ ნე ბა კონ ფ ლიქ ტურ ზო ნებ ში და სხვა. ეს  ღო ნის ძი ე ბე ბი მე ტად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და აქ ტუ ა ლუ რი, თუმ ცა არ არის გან საზღ ვ რუ ლი ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის წარ მარ თ ვის მას შ ტა ბე ბი 
და გა და ად გი ლე ბულ პირ თა ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის მა ტე რი ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 
ცხა დი ა, რომ იგი იმ დე ნად დიდ კა პი ტალ და ბან დე ბებს მო ითხოვს, რომ მი სი და ფი ნან სე ბა მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფო 
ბი უ ჯე ტით ვერ გან ხორ ცი ელ დე ბა. დღეს საცხოვ რი სით დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლია დევ ნილ თა და ახ ლო ე ბით მხო ლოდ 
30 პრო ცენ ტი. დარ ჩე ნილ თა თუნ დაც 50 ათა სი ოჯა ხის მი ნი მა ლუ რი საცხოვ რე ბე ლი ბი ნით დაკ მა ყო ფი ლე ბა და 
მათ თ ვის მი წის გა მო ყო ფა ემ პი რი უ ლი გათ ვ ლე ბით და ახ ლო ე ბით 12 მლრდ ლარ ზე მეტს მო ითხოვს, რაც მნიშ-
ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა სა ხელ მ წი ფო თუ კერ ძო და ფი ნა სე ბის დღე ვან დელ შე საძ ლებ ლო ბებს. თან ისი ცი მი სა-
ღე ბია მხედ ვე ლო ბა ში, რომ დღეს ამ მიზ ნით სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ დახ მა რე ბის ლი მი ტი  
უკ ვე ამო წუ რუ ლი ა. ალ ბათ სა ჭი რო იქ ნე ბო და რე ა ლის ტუ რი პროგ რა მის შე თა ვა ზე ბა. გა მო სა ვა ლი კი ნამ დ ვი ლად 
არ სე ბობს. გა და ად გი ლე ბულ პირ თა პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ნამ დ ვი ლად მი ზან შე წო ნი ლი ა, თუმ ცა პროგ რა მა ში 
და სა ხუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი არ არის სრულ ყო ფი ლი. იგი ვე არ შე იძ ლე ბა ით ქ ვას სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი 
მთლი ა ნო ბი სათ ვის ბრძო ლის მო ნა წი ლე თა და მა თი ოჯა ხე ბის სა მარ თ ლებ რივ და სო ცი ა ლურ დაც ვა ზე, რო მე-
ლიც რე ა ლის ტუ რი და გან ხორ ცი ე ლე ბა დი ა. იგი ით ვა ლის წი ნებს სა ხელ მ წი ფოს ფი ნან სუ რი და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
მზრუნ ვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბას კონ კ რე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის სა ხით. სხვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სე ბი, 
რომ ლე ბიც ასე ვე სა ხელ მ წი ფო დახ მა რე ბას მო ითხო ვენ, პროგ რა მულ დე ბუ ლე ბებ ში არ არის ასა ხუ ლი. 

სო ცი ა ლუ რი დაც ვის კუთხით ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პროგ რა მა პო ლი ტი კურ -ი დე ო ლო გი ურ რუ ქა ზე ცენ ტ რის-
ტულ - მე მარ ჯ ვე ნე სპექ ტ რ ში ხვდე ბა. სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბის შე მო ღე ბა სა პენ სიო სის ტე მა ში „მემარჯვენეობის” 
პო ზი ცი ას მკვეთ რად ამაგ რებს, ხო ლო სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო ში კი ცენ ტ რის ტუ ლია „მემარცხენეობის” 
ელე მენ ტე ბით, რამ დე ნა დაც არ არის გან საზღ ვ რუ ლი მე წარ მე თა სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სფე რო და 
გუ ლის ხ მობს მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფოს პრი ო რე ტი ტუ ლი რო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბას.

ჯან დაც ვა (LAT)

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის პროგ რა მა ში საკ მა ოდ დე ტა ლუ რად და თან მიმ დევ რუ ლად არის წარ მო ჩე ნი ლი დღე ვან-
დე ლი ჯან დაც ვის სფე როს სის ტე მა. არ სე ბუ ლი სის ტე მის ანა ლი ზის დროს გან ხი ლუ ლია ამ სფე რო ში გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბი და შე ფა სე ბე ბი გამ ყა რე ბუ ლია ემ პი რი უ ლი მო ნა ცე მე ბით. პროგ რა მა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია 
ჯან დაც ვის სის ტე მის თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბა და აქ ცენ ტი რე ბუ ლი ა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა იმა ზე, რომ ჯან-
დაც ვა ში მომ სა ხუ რე ბი სად მი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა არ არის სა ყო ველ თა ო, რამ დე ნა დაც მო ი ცავს  ქვეყ ნის მო სახ-
ლე ო ბის მხო ლოდ 25 პრო ცენტს და ძი რი თა დად ღა რიბ ფე ნას. ამას თან, აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ დარ გის ინ ვეს ტი რე ბა 
გა მო ირ ჩე ვა შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბით. შე და რე ბით უკე თე სა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი-
ის მი წო დე ბა, მაგ რამ მო სახ ლე ო ბის მე დი კა მენ ტე ბი სად მი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა კი ძა ლი ან შეზღუ დუ ლია მათ ზე 
მო ნო პო ლუ რი მი წო დე ბი სა და ფარ მა ცევ ტუ ლი ბაზ რის არა საკ მა რი სი რე გუ ლი რე ბის გა მო.

პროგ რა მა აქ ცენტს აკე თებს სა კად რო რე სურ სე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის მო სა ხუ რე ბის და ფი ნან სე-
ბის დე ფი ციტ ზე და სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებ ზე, რაც ღი რე ბულს ხდის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის მნიშ ვ ნე ლო-
ბას. პროგ რა მა ში არ არის სრულ ყო ფი ლად გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბე ბი, რომ ლის სა ფუძ-
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ველ ზეც გა ი ზარ და მო სახ ლე ო ბის გარ კ ვე უ ლი ფე ნე ბის (მაგალითად, პენ სი ო ნე რე ბის, ღა ტა კი ოჯა ხე ბის და სხვ) 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა პირ ვე ლად სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე. უნ და ვა ღი ა როთ, რომ ბო ლო წლებ ში, ჯან დაც ვის 
რე ფორ მე ბის შე დე გად, გა და იდ გა რე ა ლუ რი ნა ბი ჯე ბი ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბის სა დაზღ ვე ვო პრინ ცი პებ ზე 
გა დას ვ ლის მი მარ თუ ლე ბით, გან ხორ ცი ელ და სა ა ვად მ ყო ფო ე ბის გა და ი ა რა ღე ბა და რე კონ ს ტ რუქ ცი ა. ეს და სხვა 
სა კითხე ბი პროგ რა მა ში ზე და პი რუ ლად არის წარ მოდ გე ნი ლი, რის შე დე გა დაც სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე-
ო ბის სუს ტი და ძლი ე რი მხა რე ე ბი არ არის კონ კ რე ტუ ლად გა მოვ ლე ნი ლი ი. 

წი ნა აღ მ დე გობ რი ვია და არა ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ზო გი ერ თი დას კ ვ ნაც. პარ ტი უ ლი პროგ რა მა, რო მე ლიც ჯან-
მ რ თე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე ზრუნ ვას სთა ვა ზობს ამომ რ ჩევ ლებს, უნ და მი ა ნიშ ნებ დეს იმა ზე, თუ რო მე ლი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი იგი. პროგ რა მა ში ასა ხუ ლია ის ინ დი კა ტო რე ბი, რო მე ლიც 
გა უ ა რეს და 90-იან წლებ ში, თუმ ცა პროგ რა მა ვერც იმას უარ ყოფს, რომ შემ დ გომ წლებ ში ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი არ 
გა უმ ჯო ბეს და. შე და რე ბა გა კე თე ბუ ლია ევ რო პულ ქვეყ ნებ თან, მაგ რამ ერ თა დერ თი მო ნა ცე მი, სა დაც სა ქარ თ-
ვე ლო შე და რე ბუ ლია ყო ფილ საბ ჭო თა ქვეყ ნებ თან, წარ მოდ გე ნი ლია არას წო რად. კერ ძოდ, ის, რომ სა ქარ თ ვე-
ლო ში ერთ წლამ დე და 5 წლამ დე ასა კის ბავ შ თა სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის რე გის ტ რი რე ბუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ყო ფილ საბ-
ჭო თა კავ ში რის რეს პუბ ლი კებ თან შე და რე ბით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მა ღა ლი ა, არას წო რია და მცდა რი ა, რამ დე ნა დაც 
სხვა ქვეყ ნებს, მათ შო რის შუა აზი ის ქვეყ ნებს, ბევ რ ჯერ უფ რო უარე სი მაჩ ვე ნე ბე ლია აქვთ სა ქარ თ ვე ლოს თან 
შე და რე ბით. 

პროგ რა მა ში ჯან დაც ვის რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე და რე ბი თი ანა ლი ზი არას რულ ყო ფი ლია და არ ავ-
ლენს დარ გის გან ვი თა რე ბის დი ნა მი კას ბო ლო წლებ ში. ასე ვე არას რულ ყო ფი ლია დე მოგ რა ფი უ ლი ანა ლი ზიც. 
შო ბა დო ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ ახალ გაზ რ დო ბის ემიგ რა ცი ას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, მა შინ რო-
დე საც სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის თვალ საზ რი სით, შო ბა დო ბა ზე მრა ვა ლი ფაქ ტო რი ახ დენს გავ ლე ნას, მათ შო-
რის ახალ გაზ რ დო ბის საცხოვ რი სად მი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, და საქ მე ბა, გა ნათ ლე ბა და სხვ. 

დეკ ლა რი რე ბუ ლია ჯან დაც ვის ინ დი კა ტო რე ბიც და მა თი და ხა სი ა თე ბა მხო ლოდ ემ პი რი უ ლი ხა სი ა თი სა ა. მა გა-
ლი თად, პროგ რა მის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლო ში მედ პერ სო ნა ლის პრო დუქ ტი უ ლო ბა ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე და ბა-
ლია დსთ-ს ქვეყ ნებ შიც. გა უ გე ბა რია თუ რას გუ ლის ხ მო ბენ მედ პერ სო ნა ლის პრო დუქ ტი უ ლო ბა ში და რო გორ 
არის იგი გა ზო მი ლი. აღ რე უ ლია და გა უ გე ბა რია ეკო ნო მი კუ რი ცნე ბე ბიც (მაგალითად, „არახარჯთეფექტურობა” 
ან და „პროდუქტიულობის ეფექ ტუ რო ბა”) და სრუ ლი ად გა უ გე ბა რია მტკი ცე ბა, თით ქოს მედ პერ სო ნა ლის და ბა-
ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბის ეფექ ტუ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლის შემ ცი რე ბა იწ ვევს მედ პერ სო ნა ლის ანაზღა უ რე ბის და ბალ 
დო ნეს და მო ტი ვა ცი ის დაქ ვე ი თე ბას, რაც ცუ დად აისა ხე ბა ხა რის ხ ზე იბა დე ბა კითხ ვა, მედ პერ სო ნალს რომ 
ხელ ფა სე ბი გა ე ზარ დოს, მა შინ გა იზ რ დე ბა ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბის  ხა რის ხი და ხელ მი საწ ვ დო მო ბა? და თუ 
ეს ასე ა, რო გორ აპი რებს პარ ტი ა, თუ იგი მო მა ვა ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო ვა, კერ ძო სექ ტორ ში მედ პერ სო ნა ლის 
ხელ ფა სე ბის გაზ რ დას – დი რექ ტი ვე ბით თუ სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბით? ფაქ ტობ რი ვად, 2003-2011 წლებ ში ჯან-
დაც ვის სექ ტორ ში ხელ ფა სე ბი თით ქ მის 6 ჯერ გა ი ზარ და ( უფ რო სწრა ფად ვიდ რე მშპ-ს ზრდის ტემ პი ა), ამას-
თან, საკ მა ოდ გა ი ზარ და კვა ლი ფი ცი უ რი და არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი მედ პერ სო ნა ლის ანაზღა უ რე ბას შო რის სხვა ო-
ბა. ამი ტომ ამ სექ ტორ ში მხო ლოდ სა შუ ა ლო სტა ტის ტი კუ რი სი დი დით მსჯე ლო ბა შეც დო მა იქ ნე ბო და. 

პროგ რა მა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში გა ი ზარ და ინ ფექ ცი უ რი და სხვა ზო გი ერ თი და ა ვა დე ბე ბის რა-
ო დე ნო ბა, თუმ ცა ისიც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ამ პე რი ოდ ში გა ი ზარ და მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 
ჯან დაც ვი სად მი და შე სა ბა მი სად, და ა ვა დე ბა თა რე გის ტ რა ცი აც გა უმ ჯო ბეს და. ამი ტომ შე და რე ბი თი მაჩ ვე ნე ლე-
ბის ანა ლი ზი სას ჯან დაც ვის გა რე მოს ყვე ლა ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბა აუცი ლე ბე ლი იყო პარ ტი უ ლი სა არ ჩევ-
ნო პო ლი ტი კის სწო რად და გეგ მის თვალ საზ რი სით. 

პროგ რა მა სწორ აქ ცენტს აკე თებს ჯან დაც ვის სის ტე მის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და მი სი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ეფექ-
ტი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლებ ზე, თუმ ცა უკო მენ ტა როდ ტო ვებს 100-ზე მე ტი სა ა ვად მ ყო ფოს მშე ნებ ლო ბის სა კითხს. 
ეს პო ლი ტი კუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც და კავ ში რე ბუ ლია ჯან დაც ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას-
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თან და კითხ ვას თან, თუ რამ დე ნად შეძ ლებს და გეგ მი ლი მცი რე სა ა ვად მ ყო ფო ე ბი სრულ ყო ფი ლი მომ სა ხუ რე-
ბის გა წე ვას და თა ვი ა ნი მა ღა ლი და ნა ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბას. მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ მცი რე სა ა ვად მ ყო ფო ე ბი 
ვერ გა მო ი ყე ნე ბენ მას შ ტა ბის ეფექტს და მო სახ ლე ო ბის ვი ზი ტი სა ა ვად მ ყო ფო ებ ში საკ მა ოდ ძვი რადღი რე ბუ ლი 
გახ დე ბა, თუ კი იგი სუბ სი დი რე ბუ ლი არ იქ ნა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში მო სახ ლე ო ბის ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბა ჯან დაც ვის სტა ცი ო ნა ლურ მომ სა ხუ რე ბა ზე კი დევ უფ რო ძვი რი გახ დე ბა. მთლი ა ნო ბა ში, მი უ-
ხე და ვად იმი სა, რომ პროგ რა მა ში მო ცე მუ ლია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და აუცი ლე ბე ლი მო ნა ცე მე ბი და ფაქ ტე ბი, მა თი 
სი ზუს ტე ყო ველ თ ვის არ არის და ცუ ლი.

პროგ რა მის ღირ სე ბაა ჯან დაც ვის პრობ ლე მე ბის და სა კითხე ბის ლო გი კუ რი გან ხილ ვა. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ჯან-
დაც ვის სის ტე მის მიმ დი ნა რე მდგო მა რე ო ბა და მი სი არ სე ბი თი მაჩ ვე ნე ბე ლი.

შე და რე ბით ზო გა დად არის შე ფა სე ბუ ლი არ სე ბუ ლი რე ფორ მე ბი და არ არის არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მსჯე ლო ბა იმის 
შე სა ხებ, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გან ხორ ცი ელ და ნაჩ ქა რე ვი და არა თან მიმ დევ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი, არ მოხ და 
სუ პერ ვი ზი ის რე გუ ლა ცი ის ადა მი ა ნი სე უ ლი რე სურ სე ბის და გეგ მა, შე მუ შა ვე ბა და გავ რ ცო ბა. კონ კ რე ტუ ლი და-
ხა სი ა თე ბის გა რე შე ეს თე ზი სე ბი მხო ლოდ დეკ ლა რი რე ბუ ლი ხა სი ა თი სა ა. პროგ რა მა ში გაკ რი ტი კე ბუ ლია კლი-
ნი კე ბის ფლო ბა სა დაზღ ვე ვო და ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ე ბის მი ერ, რაც მო ნო პო ლი ე ბის  ჩა მო ყა ლი ბე ბის ერ-
თ -ერთ პი რო ბას შე ად გენს. იგი ზრდის ფა სებს და ზღუ დავს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის თა ვი სუ ფალ არ ჩე ვანს. 
ამის აღ მო საფხ ვ რე ლად პროგ რა მა გვთა ვა ზობს სა ხელ მ წი ფო რე გუ ლა ცი ე ბის შეც ვ ლას, მაგ რამ რე გუ ლი რე ბის 
სა კითხი კი ბუნ დო ვა ნი რჩე ბა და  რე კო მენ და ცი ე ბი მხო ლოდ ზო გა დი, არა სის ტე მუ რი და ფრაგ მენ ტუ ლი ღო ნის-
ძი ე ბე ბის სა ხით არის შე მო ფარ გ ლუ ლი.

პროგ რა მა ში არის ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტუ რო ბი სა და ეფ ქ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის ცდა, თუმ ცა ეს სა-
კითხი შე და რე ბით სუს ტად და გა უ გებ რად არის მო ცე მუ ლი, რამ დე ნა დაც პროგ რა მუ ლი მსჯე ლო ბე ბი არ ემ ყა-
რე ბა დარ გის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის რო მე ლი მე არ სე ბულ მე თო დო ლო გი ას. ამ ნა წილ ში პროგ რა მუ ლი პრი ო-
რი ტე ტე ბი აქ ცენ ტი რე ბუ ლია ადა მი ა ნი სე უ ლი რე სურ სე ბის და გეგ მი სა და რე გუ ლი რე ბის ტექ ნი კურ სა კითხებ ზე. 
პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ფი ნან სუ რი უზუნ ველ ყო ფა და ხა სი ათ ბუ ლია დე ტა ლუ რად, მაგ-
რამ არ არის გან საზღ ვ რუ ლი, თუ რამ დე ნად და მამ ძი მე ბე ლი იქ ნე ბა იგი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი სათ ვის. პროგ-
რა მა ში მარ თა ლი ა, ზო გა დად მო ცე მუ ლია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფი ნან სუ რი პრი ო რი ტე ტე ბი, თუმ ცა იგი მო ითხოვ და 
კონ კ რე ტულ გან საზღ ვ რას.

სავ სე ბით სწო რი მიდ გო მაა სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბი სად მი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ დის და მომ სა ხუ რე ბის 
ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის პროგ რა მულ პრი ო რი ტე ტე ბად აღი ა რე ბა და ძი რი თა დად დარ გის რე გუ ლი რე ბა ზე აქ-
ცენ ტი რე ბა. მთლი ა ნო ბა ში პროგ რა მუ ლი სა კითხე ბის სტრუქ ტუ რა და პრობ ლე მე ბის და ხა სი ა თე ბა გად მო ცე მუ-
ლია კვა ლი ფი ცი უ რად და შე და რე ბით ამომ წუ რა ვად, ისი ნი ერ თ მა ნეთ თან და კავ ში რე ბუ ლია აზ რობ რი ვად და 
შე მუშ ვე ბუ ლია მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, რაც პროგ რა მის საქ მი ან ღირ სე ბა ზე მეტყ ვე ლებს. 

პროგ რა მა ში ჯან დაც ვის და ფი ნან სე ბა სა მარ თ ლი ა ნო ბის სა კითხ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი და მიჩ ნე უ ლი ა, რომ 
კერ ძო და ფი ნან სე ბის მა ღა ლი წი ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უსა მარ თ ლო ბას გა მო ხა-
ტავს, რად გან იგი რე სურ სე ბის არა ე ფექ ტურ გა ნა წი ლე ბა სა და „არახარჯთეფექტურ გა მო ყე ნე ბა ზე” მი უ თი თებ. 
ამ მიდ გო მის პო ლი ტი კუ რი ას პექ ტია ის, რომ ჯან დაც ვის ძი რი თა დი ტვირ თი სა ხელ მ წი ფომ უნ და იკის როს. ეს 
მიდ გო მა სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი კურ სი ა, ვიდ რე ხე ლი სუფ ლე ბა ან ხორ ცი ე ლებ და წი ნა წლებ ში. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე და ზო გა დად ჯან დაც ვის სფე რო ში და ნა ხუ ლი პრობ ლე მე ბის ფონ ზე, აქ ცენ ტე ბი გა კე თე ბუ-
ლია მო სახ ლე ო ბის სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის არე ა ლის გა ფა თო ე ბა ზე. პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ხელ-
მ წი ფოს მი ერ დაზღ ვე ულ თა რიცხ ვის შევ სე ბა 0-დან 16-წლამდე ბავ შ ვე ბის და 65 წელ ზე ზე ვით ხან დაზ მულ თა 
სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვით, რომ ლებ ზეც გავ რ ცელ დე ბა არ სე ბუ ლი უმ წე ო თა დაზღ ვე ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა, 
რო მელ საც და ე მა ტე ბა და ნიშ ნუ ლი მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა. 
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და დე ბი თად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა ში სა ხელ მ წი ფოს მო ნა წი ლე ო ბას თან ერ თად მე წარ მე ე-
ბის თა ნა მო ნაწ ლე ო ბაც სა გა და სა ხა დო სტი მუ ლი რე ბის მეშ ვე ო ბით, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნე ბებს მე წარ მის მი ერ 
გა დახ დი ლი სა დაზღ ვე ვო თან ხე ბის ხარ ჯებ ში აღი ა რე ბას, ხო ლო და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა გა დახ დი ლი სა-
დაზღ ვე ვო თან ხე ბის გა მოქ ვით ვას სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი დან. ასეთ მიდ გო მა გარ კ ვე ულ წი ლად შე ამ ცი რებს 
სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლებს, სა მა გი ე როდ სა დაზღ ვე ვო ტვირთს გა და ა კის რებს მე წარ მეს და და საქ მე ბულს. ამ 
მსჯე ლო ბებ ში არის ლო გი კა და თან მიმ დევ რო ბა, იგი გან ხორ ცი ე ლე ბა დი ა, თუმ ცა ამ სქე მის მიღ მა რჩე ბა თვით-
და საქ მე ბუ ლე ბი, რომ ლე ბიც და საქ მე ბულ თა აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას წარ მო ად გენს და ეს სა გა და სა ხა დო 
სტი მუ ლე ბი ამ კა ტე გო რი ის და საქ მე ბუ ლებ ში ნაკ ლე ბად ქმე დი თი იქ ნე ბა, რად გან დღე ვან დე ლი მო ცე მუ ლო ბით, 
თვით და საქ მე ბუ ლებს და ბეგ ვ რის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი რე ჟი მი ახა სი ა თებთ. ასე ვე მარ თე ბუ ლად მიგ ვაჩ ნია სა ხელ მ-
წი ფო პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე კერ ძო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის თ ვის ვალ დე ბუ ლე ბის და წე სე ბა იმის თ ვის, რომ 
მათ ყო ველ წ ლი უ რად შე ი ნარ ჩუ ნონ სა ბა ზი სო სა დაზღ ვე ვო პა კე ტი კორ პო რა ტი უ ლი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კლი ენ-
ტე ბის თ ვის და დრო უ ლად მოხ დეს მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გი. 

პროგ რა მა ში მხო ლოდ პრი ო რი ტე დად არის დეკ ლა რი რე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის გა რეთ დარ ჩე ნი ლი მო-
სახ ლე ო ბის თ ვის სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის და წა ხა ლი სე ბის მე ქა ნიზ მე ბით სა ბა ზი სო სა დაზღ ვე ვო პა კე ტის 
შე ძე ნის უზ რუნ ველ ყო ფა და არ ჩანს გან ხორ ცი ე ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბი. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმას, რომ პარ ტი-
ის პლატ ფორ მა მცი რე მე წარ მე ო ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი და მათ ექ ნე ბათ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი (პირველ 
წელს – 0 %, ხო ლო მე-2 და მე-3 წელს 50 პრო ცენ ტი), მცი რე ბიზ ნეს ში და საქ მე ბუ ლე ბიც ასე ვე აღ ნიშ ნუ ლი სა-
დაზღ ვე ვო სქე მის გა რეთ დარ ჩე ბი ან, რამ დე ნა დაც მათ ზე დაზღ ვე ვის მიზ ნით სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თებს არ 
ექ ნე ბა ზე მოქ მე დე ბის ეფექ ტი. მხო ლოდ დეკ ლა რი რე ბუ ლი გან ცხა დე ბის დო ნე ზე შე იძ ლე ბა იქ ნას გან ხი ლუ ლი 
პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რად სა შიშ და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცია და მკურ ნა ლო ბა, რად გან პროგ-
რა მა ში არ ჩანს, თუ სა ი დან უნ და მოხ დეს შე სა ბა მი სი სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის მო ძი ე ბა. სა ხელ მ წი ფოს პროგ რა-
მე ბით ასე თი და ა ვა დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბა და კავ ში რე ბუ ლია სო ლი დურ სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რებ თან და სა ბი უ ჯე ტო 
გათ ვ ლე ბის გა რე შე ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებს მის გან ხორ ცი ე ლე ბას.

ახა ლი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის ჯან დაც ვის პროგ რა მა, სა ერ თო ჯამ ში, საქ მი ა ნია და აქ ცენტს აკე თებს სა ბაზ რო ეკო ნო-
მი კის ელე მენ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე, რი თაც პო ლი ტი კურ -ი დე ო ლო გი ურ რუ ქა ზე მო ი აზ რე ბა ზო მი ე რად მე მარ ჯ-
ვე ნე სპექ ტ რ ში. თუმ ცა „მემარჯვენეობის” იდე ო ლო გი ურ პლატ ფორ მას თან მი მარ თე ბა ში წი ნა აღ მ დე გობ რი ვია 
სა დაზღ ვე ვო სის ტე მა ში სა ხელ მ წი ფოს მო ნა წი ლე ო ბის, მი სი არე ა ლის გა ფარ თო ე ბის და ჯან დაც ვის სფე რო ში 
სა ხელ მ წი ფო ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზრდის პროგ რა მუ ლი მოთხოვ ნა, რად გან იგი „მემარცხენეობის” იდე ო ლო გი ურ 
მიზ ნებს უკავ შირ დე ბა.
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ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა

გა ნათ ლე ბა (ISET-PI)

სა ხელ მ წი ფო თა ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ში გა ნათ ლე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი რო ლი დღეს დღე ი სო ბით ცალ სა ხა 
ჭეშ მა რი ტე ბა დაა მიჩ ნე უ ლი. გა ნათ ლე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა ქმნის ღი რე ბულ პრო დუქ ცი ას და გა აჩ ნია იმის უნა რი, 
რომ ადა მი ა ნის მუდ მი ვად ცვა ლე ბად მოთხოვ ნი ლე ბებს ინო ვა ცი უ რი იდე ე ბის რე ა ლი ზა ცი ით აკ მა ყო ფი ლებ დეს. 
ამ გ ვა რად, სა ზო გა დო ე ბა ში გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზრდის ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ა ნო ბას, იქ მ ნე ბა სა მუ შაო ად გი ლე ბი, იზ რ დე ბა ხელ ფა სე ბი და ცხოვ რე ბის დო ნე. ეკო ნო მის ტებ ში გა ნათ ლე ბის 
სი ნო ნი მად და ნერ გი ლია ტერ მი ნი „ადამიანური კა პი ტა ლი”, რაც შემ თხ ვე ვი თი არ არის. გა ნათ ლე ბა მარ თ ლაც 
რომ კა პი ტა ლია იმ გა გე ბით, რომ იგი წარ მო ად გენს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ფაქ ტორს წარ მო ე ბის პრო ცეს ში, რო მე-
ლიც ხდის ამ პრო ცესს უფ რო ეფექ ტურს ანუ შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა უფ რო მე ტი და უფ რო მა ღალ ხა რის ხო ვა ნი 
პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა ნაკ ლე ბი შრო მი სა და ფი ზი კუ რი კა პი ტა ლის გა მო ყე ნე ბით. პრობ ლე მა ის არის, რომ 
გა ნათ ლე ბუ ლი და მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ით აღ ჭურ ვი ლი სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მო ითხოვს გრძელ ვა დი-
ან პე რი ოდს. მა გა ლი თად, სა შუ ა ლო სკო ლა ში სწავ ლის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა რე ა ლურ ეკო ნო მი კა ზე აისა ხე ბა 
მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც მოს წავ ლე ე ბი და ამ თავ რე ბენ სკო ლას, მი ი ღე ბენ უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბას და გავ ლენ 
სა მუ შაო ბა ზარ ზე. ასე რომ, გა ნათ ლე ბის სფე რო ში გა ტა რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი რე ფორ მა უნ და იყოს დე ტა ლუ რად 
გათ ვ ლი ლი და უნ და ხდე ბო დეს მი სი გრძელ ვა დი ა ნი შე დე გე ბის რაც შე იძ ლე ბა აკუ რა ტუ ლად პროგ ნო ზი რე ბა. 
წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, უსარ გებ ლო რე ფორ მის და ნერ გ ვის შემ თხ ვე ვა ში, სა ზო გა დო ე ბა კარ გავს წლებს და 
ხდე ბა წა რუ მა ტე ბე ლი ექ ს პე რი მენ ტის მსხვერ პ ლი.

სამ წუ ხა როდ, არ შე იძ ლე ბა იმის თქმა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კურ პარ ტი ა თა დი დი ნა წი ლი სე რი ო ზუ ლად 
უდ გე ბა გა ნათ ლე ბის სა კითხს. პარ ტი ა თა წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მებ ში გა ნათ ლე ბას უმ ნიშ ვ ნე ლო რო ლი ენი ჭე-
ბა. ძი რი თა დი აქ ცენ ტი კეთ დე ბა სო ცი ა ლურ სა კითხებ ზე რო გო რი ცა ა, ჯან დაც ვა, უმუ შევ რო ბა და ჯან მ რ თე-
ლო ბის დაზღ ვე ვა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მთლი ა ნი პო ლი ტი კუ რი სპექ ტ რი აღი ა რებს გა ნათ ლე ბის უპი რა ტეს 
მნიშ ვ ნე ლო ბას ქვეყ ნის გრძელ ვა დი ა ნი კე თილ დღე ო ბი სათ ვის, ისი ნი ასე ვე აც ნო ბი ე რე ბენ, რომ გა ნათ ლე ბის თე-
მა ნაკ ლე ბად გა ყიდ ვა დია ამომ რ ჩევ ლის ხმის მო სა გე ბად, მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში.

გა ნათ ლე ბის სფე რო ში შე და რე ბით ამომ წუ რა ვი და დე ტა ლუ რად გათ ვ ლი ლი გეგ მა, რო მე ლიც მო ი ცავს სის ტე მის 
მრა ვალ მ ხ რივ დახ ვე წას, გა აჩ ნია ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას. მა თი გეგ მა ით ვა ლის წი ნებს 2004 წელს დაწყე ბუ-
ლი რე ფორ მე ბის გაგ რ ძე ლე ბას. გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა მი ე ნი ჭე ბა სტუ დენ ტ თა და საქ მე ბას და მო სახ-
ლე ო ბის პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბას. ასე ვე, პრი ო რი ტე ტუ ლი გახ დე ბა ზუს ტი და 
სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბე ბი. ბი უ ჯე ტი დან გა ნათ ლე ბის სფე რო ზე გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის წი ლი გა იზ-
რ დე ბა. ვა უ ჩე რუ ლი და ფი ნან სე ბის სის ტე მა და იხ ვე წე ბა და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის კო ლე ჯე ბიც გა დავ ლენ 
ვა უ ჩე რულ სის ტე მა ზე. 2013 წლი დან გა უქ მ დე ბა ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბი და სტუ დენ ტე ბი უმაღ ლეს ში 
მხო ლოდ სკო ლის გა მოც დე ბის სა ფუძ ველ ზე ჩა ა ბა რე ბენ.

ქვეყ ნის მას შ ტა ბით გა იხ ს ნე ბა 15 პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის ცენ ტ რი, რომ ლე ბიც მო ქა ლა ქე ებს გა და ამ ზა-
დე ბენ ინ გ ლი სურ ში, კომ პი უ ტე რულ უნა რებ ში და პრო ფე სი ულ ორი ენ ტა ცი ა ში. ცენ ტ რე ბის მი ზა ნია კად რე ბის 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა და შრო მით ბა ზარ ზე მა თი და საქ მე ბა.

ცენ ტ რე ბის წარ მა ტე ბის დო ნე პირ და პირ და კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბა შრო მის ბა ზარ ზე შე სა ბა მი სი ცოდ ნი სა და კვა-
ლი ფი კა ცი ის მუ შა კებ ზე მოთხოვ ნის დო ნეს თან. ამ გ ვა რი პო ლი ტი კა გაზ რ დის კვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო ძა ლის 
მი წო დე ბას, მაგ რამ არა ნა ი რი გავ ლე ნა არ ექ ნე ბა მუ შა ხელ ზე მოთხოვ ნის ზრდა ზე. სა მუ შაო ძა ლა ზე მოთხოვ ნის 
ცვლი ლე ბა გან პი რო ბე ბუ ლია ეკო ნო მი კის ზრდის დო ნით, მომ ხ მა რე ბელ თა გე მოვ ნე ბის ცვლი ლე ბით, ფა სე ბით 
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და სხვა სა ბაზ რო ფაქ ტო რე ბით. მოთხოვ ნის უც ვ ლე ლო ბის პი რო ბებ ში კვა ლი ფი კა ცი ა -ა მაღ ლე ბუ ლი მუ შა ხე ლის 
მი წო დე ბის ზრდა გაზ რ დის და საქ მე ბის დო ნეს (რადგან ბა ზარ ზე არ სე ბობს ასათ ვი სე ბე ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი, 
რო მე ლიც ვერ კმა ყო ფილ დე ბა შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე მუ შა ხე ლის მი წო დე ბით), მაგ რამ გაზ რ დი ლი 
კონ კუ რენ ცია მი წო დე ბის მხრი დან გა მო იწ ვევს ხელ ფა სე ბის შემ ცი რე ბას. ამ გ ვა რად, და საქ მე ბის დო ნის გაზ რ-
დი სა და ხელ ფა სე ბის დო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის (გაზრდისათვის) აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა იქ ნე ბა, რომ მი წო-
დე ბის ზრდას თან ერ თად გა ი ზარ დოს მოთხოვ ნაც კვა ლი ფი ცი ურ სა მუ შაო ძა ლა ზე.

ზუს ტი და სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბე ბის პრი ო რი ტე ტად და სახ ვა პირ და პირ კავ შირ შია სა ხელ მ წი ფოს სა-
მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი პო ტენ ცი ა ლის ამაღ ლე ბას თან. სკო ლებ ში სა ბუ ნე ბის მეტყევ ლო მეც ნი ე რე ბე ბის გაძ ლი ე-
რე ბუ ლი სწავ ლე ბა და 900-მდე ახა ლი ლა ბო რა ტო რი ის და არ სე ბა მოს წავ ლე ებს მის ცემს იმის სტი მულს, რომ 
გა და ერ თონ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბი დან ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბებ ზე. იმ დე ნად, რამ-
დე ნა დაც ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფა კულ ტე ტე ბის კურ ს დამ თავ რე ბულ თა რა ო დე ნო ბამ 
მი აღ წია იმ დო ნეს, რო მე ლიც ბევ რად სცილ დე ბა სა ბაზ რო მოთხოვ ნებს, ბა ზარ ზე პრო ფე სი ა თა ბა ლან სის არა-
ე ფექ ტუ რი დო ნე ხელს უშ ლის რე სურ სე ბის ოპ ტი მა ლუ რად გა და ნა წი ლე ბას და აფერ ხებს ეკო ნო მი კურ ზრდას. 
ამ გ ვა რი პო ლი ტი კა, გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში, ხელს შე უწყობს ბა ლან სის აღ დ გე ნას და რე სურ სე ბის უფ რო 
ეფექ ტუ რად გა და ნა წი ლე ბას.

ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მო ნა ცე მე ბით 2012 წელს გა ნათ ლე ბა ზე და ი ხარ ჯე ბა ბი უ ჯე ტის 9%-მდე რაც 621 მი ლი-
ო ნი ლა რი ა. 2011 წლის იგი ვე მო ნა ცემ თან შე და რე ბით (552.5 მლნ. ლა რი) ეს წარ მო ად გენს 12.5%-იან ზრდას.

ბი უ ჯე ტის ამ გ ვა რი გა და ნა წი ლე ბა შე სა ბა მი სო ბა შია ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო და პი რე ბას თან, რომ-
ლის მი ხედ ვი თაც მომ დევ ნო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ხელ მ წი ფო გა ნათ ლე ბა ზე და ხარ ჯავს 4 მი ლი არდ ლარს. 
თუ და ვუშ ვებთ რომ მომ დევ ნო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში მშპ-ს მო სა ლოდ ნე ლი წლი უ რი ზრდის ტემ პი იქ ნე ბა ბო ლო 
ათი წლის წლი უ რი ზრდის ტემ პის სა შუ ა ლო, 6%, მა შინ მომ დევ ნო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ხელ მ წი ფოს მო უ წევს:

1. ბი უ ჯეტ ში წლი უ რი შე მო სავ ლე ბის 6%-ზე მე ტად გაზ რ და იმი სათ ვის, რომ შე ას რუ ლოს გა ნათ ლე ბა ზე 4 მი ლი-
არ დი ა ნი ხარ ჯ ვის გეგ მ ვა, რაც სა ვა რა უ დოდ გა მო იწ ვევს გა და სა ხა დე ბის გაზ რ დას ან,

2. იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ სა ხელ მ წი ფოს არ სურს გა და სა ხა დე ბის გაზ რ და, მა შინ ამ გ ვა რი პო ლი ტი კა გა მო იწ ვევს 
ბი უ ჯე ტის დე ფი ციტს ან / და სა ბი უ ჯე ტო და ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას სხვა სფე რო ებ ზე.

ამ გ ვა რად, ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი თვი თო ე უ ლი სცე ნა რის პი რო ბებ ში, გა ნათ ლე ბა ზე ხარ ჯ ვის ზრდა არ იქ ნე ბა ცალ-
სა ხად და დე ბი თი შე დე გე ბის მომ ტა ნი პო ლი ტი კა.

ვა უ ჩე რუ ლი და ფი ნან სე ბის სის ტე მის სა სარ გებ ლოდ მი სი პრო პო ნენ ტე ბის მთა ვა რი არ გუ მენ ტი ა, რომ მოს წავ-
ლე/ ს ტუ დენტს ეძ ლე ვა შან სი თვი თონ აირ ჩი ოს სა სურ ვე ლი სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბა და ასე ვე სას წავ ლო და-
წე სე ბუ ლე ბას უჩ ნ დე ბა ინ ცენ ტი ვე ბი, რომ გა ა უმ ჯო ბე სოს სწავ ლე ბის ხა რის ხი და გახ დეს თვით გან ვი თა რე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი. კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის თა ნა ვე სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი ერ თ ვე ბი ან 
თა მაშ ში, რო მე ლიც ექ ვემ დე ბა რე ბა წმინ და თა ვი სუ ფალ სა ბაზ რო პრინ ცი პებ სა და წე სებს. მე ო რეს მხრივ, სის-
ტე მა ვა უ ჩე რით ყვე ლა მოს წავ ლეს უზ რუნ ველ ყოფს მი უ ხე და ვად მა თი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი სა, რაც იწ ვევს სა-
ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის არა ე ფექ ტურ გა და ნა წი ლე ბას. მა გა ლი თად, შეძ ლე ბუ ლი მშობ ლე ბი, რომ ლებ საც შვი ლე ბი 
მი ყავთ კერ ძო სკო ლებ ში, ვა უ ჩერს იყე ნე ბენ კერ ძო სკო ლა ში სწავ ლე ბის გა და სა ხა დის ნა წი ლობ რივ და სა ფა რად. 
თან ხა, რო მე ლიც სა ჯა რო სკო ლე ბის სა სარ გებ ლოდ შე იძ ლე ბო და გა მო ყე ნე ბუ ლი ყო მი დის კერ ძო სკო ლებ ში, 
რაც ქმნის სა ჯა რო სკო ლე ბი სათ ვის და ფი ნან სე ბის ნაკ ლე ბო ბის საფ რ თხეს.

ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის გა უქ მე ბა სა ხელ მ წი ფოს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს და ზო გოს სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი 
გა ნათ ლე ბა ზე და და ზო გი ლი სახ ს რე ბი გა და ა ნა წი ლოს სხვა სფე რო ებ ზე. რამ დე ნად ოპ ტი მა ლუ რი იქ ნე ბა ამ გ ვა-
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რი გა და ნა წი ლე ბა? ამ შე კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად უნ და მოხ დეს სო ცი ა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბი სა და სარ გებ-
ლის დე ტა ლუ რი ანა ლი ზი; უნ და შე ფას დეს ამ გ ვა რი პო ლი ტი კის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი. მა გა ლი-
თად, ერ თ -ერ თი და დე ბი თი მხა რე იქ ნე ბა ის, რომ სტუ დენ ტე ბი სათ ვის გა მარ ტივ დე ბა უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში 
ჩა რიცხ ვის პრო ცე დუ რე ბი, ხო ლო უარ ყო ფი თი მხა რე იქ ნე ბა ის, რომ სტუ დენ ტე ბი აღარ მო ემ ზა დე ბი ან ლო გი-
კა ში, რაც ნე გა ტი უ რად იმოქ მე დებს უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ახ ლად ჩა რიცხულ სტუ დენ ტ თა ათ ვი სე ბი სა და 
სას წავ ლო პროგ რა მის გა გე ბის უნარ ზე. უცხო ენის, ქარ თუ ლი სა და მა თე მა ტი კის გა მოც დებს აბი ტუ რი ენ ტე ბი 
კვლა ვინ დე ბუ რად ჩა ა ბა რე ბენ სკო ლის დამ თავ რე ბი სას, ხო ლო ლო გი კა, რო მე ლიც არ შე დის სა ხელ მ წი ფო სას-
კო ლო პროგ რა მა ში, აღარ იქ ნე ბა აბი ტუ რი ენ ტე ბი სათ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლი. რად გა ნაც ლო გი კუ რი აზ როვ ნე ბის 
გან ვი თა რე ბა და მი სი ფორ მა ლუ რად შეს წავ ლა არის აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა ნე ბის მი ე რი მეც ნი ე რე ბის ასათ-
ვი სებ ლად, უნ და მოხ დეს ლო გი კის საგ ნის და მა ტე ბა მე თორ მე ტე კლა სის სას კო ლო პროგ რა მა ში. კი დევ ერ თი 
უარ ყო ფი თი შე დე გი, რაც შე საძ ლოა მოყ ვეს ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის გა უქ მე ბას, არის ის, რომ მას-
წავ ლებ ლებს, რომ ლე ბიც ად რე აბი ტუ რი ენ ტებს ამ ზა დებ დ ნენ ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბი სათ ვის და ამით 
გა მო ი მუ შა ვებ დ ნენ შე მო სავ ლის დიდ წილს, აღარ ექ ნე ბათ ამ გ ვა რი შე საძ ლებ ლო ბა. თუმ ცა, შე საძ ლოა ეს პრობ-
ლე მა ავ ტო მა ტუ რად მოგ ვარ დეს, რად გა ნაც გაჩ ნ დე ბა მოთხოვ ნა კერ ძო რე პე ტი ტო რებ ზე სას კო ლო გა მოც დე-
ბის ჩა სა ბა რაბ ლად და რაც უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა- გარ და მა თე მა ტი კის, უცხო ენის, ლო გი კი სა და ქარ თუ ლის 
რე პე ტი ტო რე ბი სა, მოთხოვ ნა გაჩ ნ დე ბა და ნარ ჩე ნი საგ ნე ბის რე პე ტი ტო რებ ზეც.

და საქ მე ბა (ISET-PI)

ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის პარ ტი ის ოფი ცი ა ლუ რი წი ნა ა სარ ჩევ ნო საპ როგ რა მო დო კუ მენტს წარ მო ად-
გენს „ხელშეკრულება სა ქარ თ ვე ლოს თან”, რომ ლის მი ხედ ვი თაც მმარ თ ვე ლი პარ ტია მო მა ვა ლი 4 წლის გან მავ-
ლო ბა ში უმუ შევ რო ბის გა ნა ხევ რე ბის და პი რე ბას იძ ლე ვა. დო კუ მენ ტის მი ხედ ვით ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად აქ ტი-
უ რად ამუ შავ დე ბა და საქ მე ბის სა მი ნის ტ რო, რო მე ლიც მთავ რო ბის ახა ლი პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში 2012 წლის 
ივ ლის ში შე იქ მ ნა.  

ახა ლი სა მი ნის ტ როს მთა ვარ მი ზანს წარ მო ად გენს უმუ შე ვა რი მო ქა ლა ქე ე ბის აღ რიცხ ვა და პრო ფე სი ე ბის ბა-
ზის შექ მ ნა. ამას თან, და საქ მე ბის გაზ რ დის მიზ ნით სა მი ნის ტ რო აღ წერს არ სე ბულ ვა კან სი ებს და უზ რუნ ველ-
ყოფს ყვე ლა სამ სა ხუ რის მა ძი ებ ლის პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბას და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას. იმის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით რომ სა ქარ თ ვე ლო ში უმუ შევ რო ბის ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბულ ფორ მას სტრუქ ტუ რუ ლი უმუ შევ რო ბა 
წარ მო ად გენს – რაც ნიშ ნავს, რომ სა მუ შა ოს მა ძი ე ბელ თა უნარ - ჩ ვე ვე ბი არ შე ე სა ბა მე ბა დამ საქ მებ ლის მი ერ 
მოთხოვ ნილ უნა რებს და კვა ლი ფი კა ცი ას – მსგავ სი ტი პის ღო ნის ძი ე ბებ მა უმუ შევ რო ბა შე იძ ლე ბა შე ამ ცი როს. 
ვა კან სი ე ბის სრუ ლი აღ წე რა სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ახალ სა მი ნის ტ როს გან საზღ ვ როს, თუ რა ტი პის უნარ - ჩ ვე ვებ-
ზეა მოთხოვ ნა დამ საქ მე ბე ლი სექ ტო რის მხრი დან. შე დე გად, უმუ შე ვარ თა მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად გა დამ ზა დე-
ბის შემ თხ ვე ვა ში მა თი და საქ მე ბის შან სე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა იზ რ დე ბა.

მე ო რეს მხრივ, სა ვა რა უ დო ა, რომ ამ ტი პის ღო ნის ძი ე ბე ბი უმუ შევ რო ბას მხო ლოდ მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში შე-
ამ ცი რებს და გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში ეფექ ტი ძა ლი ან უმ ნიშ ვ ნე ლო იქ ნე ბა. ამის მთა ვა რი მი ზე ზი არა ა დეკ ვა-
ტუ რი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე ახალ გაზ რ დე ბი ა, რო მელ თა უდი დე სი ნა წი ლიც ყო ველ წი უ რად უერ თ დე ბა 
უმუ შე ვარ თა რიცხვს. გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 2011-2012 ან გა რი შის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლო ში 
ბიზ ნე სის კე თე ბის უმ თავ რეს და მაბ რ კო ლე ბელ ფაქ ტორს არა ა დეკ ვა ტუ რი გა ნათ ლე ბის მქო ნე სა მუ შაო ძა ლა 
წარ მო ად გენს. ამას თან, უმუ შევ რო ბის ანა ლი ზი ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით გვიჩ ვე ნებს, რომ უმუ შევ რო-
ბის დო ნე ყვე ლა ზე მა ღა ლია (36%) 20-24 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში. შე სა ბა მი სად, გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში უმუ-
შევ რო ბის შემ ცი რე ბა მხო ლოდ და საქ მე ბის სა მი ნის ტ როს შექ მ ნით ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა.

სა ინ ტე რე სოა ასე ვე რამ დე ნად ეკო ნო მი კუ რად მი ზან შე წო ნი ლია და საქ მე ბის სა მი ნის ტ როს შექ მ ნა, რო მე ლიც 
საკ მა ოდ დიდ სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი (დასაქმების სა მი ნის ტ რო ბი უ ჯე ტი დან 950 ათას 
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ლარს მი ი ღებს  2012 წლის დარ ჩენ ლი 6 თვე ში). ამის შე სა ფა სებ ლად სა ჭი როა პროგ რა მის სა ვა რა უ დო სარ გებ-
ლი სა და და ნა ხარ ჯე ბის შე და რე ბა. ბო ლო 6 წლის გან მავ ლო ბა ში, დაწყე ბუ ლი 2006 წლი დან, სულ 4 და საქ მე ბის 
პროგ რა მა გან ხორ ცი ელ და, რო მელ თა დაწყე ბის დრო ყო ველ თ ვის წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდს ემ თხ ვე ო და. თა მა-
მად შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ამ პროგ რა მებ მა თა ვი სი მი ზა ნი ვერ შე ას რუ ლეს და სა ბო ლო ოდ მა თი ეკო ნო მი კუ-
რი მი ზან შე წო ნი ლო ბაც არ და დას ტურ და: 2006 წელს უმუ შევ რო ბის დო ნე სა ქარ თ ვე ლო ში 13.6%-ს შე ად გენ და, 
მომ დევ ნო 5 წლის გან მავ ლო ბა ში უმუ შევ რო ბის დო ნე არა თუ შემ ცირ და, არა მედ გა ი ზარ და კი დეც და 2011 
წელს 15.1%-ს მი აღ წი ა. ასე თი გა მოც დი ლე ბის ფონ ზე სრუ ლი ად სა მარ თ ლი ა ნია იმის ვა რა უ დი, რომ მიმ დი ნა რე 
და საქ მე ბის პროგ რა მაც მთავ რო ბის წი ნა ა სარ ჩევ ნო პო პუ ლის ტუ რი კამ პა ნი ის ნა წი ლია და იგი რე ა ლურ და დე-
ბით შე დე გე ბამ დე ვერ მიგ ვიყ ვანს.

თა ვი ან თი და პი რე ბე ბის სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მი წო დე ბის  ერთ-ერთ მთა ვარ სა შუ ა ლე ბად ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ-
რა ო ბა პარ ტი ის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ-გვერდს იყე ნებს, სა დაც გან თავ სე ბუ ლია და პი რე ბე ბის ბრო შუ რა და პრე მი ერ 
მი ნის ტ რის გან ცხა დე ბა მო მა ვა ლი 4 წლის გან მავ ლო ბა ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და მა თი მო სა-
ლოდ ნელ შე დე გე ბის შე სა ხებ. მო მა ვა ლი 4  წლის გან მავ ლო ბა ში მთავ რო ბა ვა რა უ დობს სულ მცი რე 4 მლრდ. 
უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ის მო ზიდ ვას, რაც მა თი გათ ვ ლე ბით 80 000 ახალ სა მუ შაო ად გილს შექ მ ნის. ამას თან,  ტუ-
რიზ მის სექ ტორ ში და საქ მ დე ბა 140000 ადა მი ა ნი, და ი გე ბა 5000 კი ლო მეტ რი გზა, რო მე ლიც 40 000 ადა მი ანს 
სტა ბი ლუ რად და ა საქ მებს. ასე ვე მთავ რო ბა გეგ მავს 4 მლრდ აშშ დო ლა რის ოდე ნო ბის ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი-
ე ლე ბას ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში, რაც მა თი გათ ვ ლე ბით და მა ტე ბით 13000 ადა მი ანს და ა საქ მებს.

4 მლრდ. პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ის მო ზიდ ვა მო მა ვა ლი 4 წლის გან მავ ლო ბა ში საკ მა ოდ რე ა ლის ტუ რი 
ვა რა უ დია იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 2006 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი,  გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის წლე-
ბის გარ და- ქვე ყა ნა ში წლი უ რად 1 მი ლი არ დ ზე მე ტი პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცია შე მო დი ო და.  2011 წელს 
ქვე ყა ნა ში 1.11 მლრდ უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცია შე მო ვი და და მსგავ სი ტრენ დის შე ნარ ჩუ ნე ბა შემ დ გომ წლებ შიც 
საკ მა ოდ რე ა ლის ტუ რი ვა რა უ დია იმ პი რო ბით, რომ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა კვლავ სე რი ო ზულ რე ცე სი ა ში არ აღ-
მოჩ ნ დე ბა. თუმ ცა, რთუ ლია მსჯე ლო ბა იმის შე სა ხებ, რამ დე ნად რე ა ლის ტუ რია და პი რე ბა რომ ამ ინ ვეს ტი ცი ე-
ბით  80 ათა სი ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლი შე იქ ნე ბა. 

ერ თი რამ ფაქ ტი ა, ნა ცი ო ნა ლუ რი პარ ტია არ სა უბ რობს თუ რა ტი პის გათ ვ ლე ბი და ეკო ნო მი კუ რი და სა ბუ თე-
ბა უდევს სა ფუძ ვ ლად ამ კონ კ რე ტულ რიცხვს. ასე ვე რთუ ლი ა, შე ფას დეს სხვა და პი რე ბე ბის რე ა ლის ტუ რო ბაც, 
რო გო რი ცაა მა გა ლი თად 140000 ადა მი ა ნის და საქ მე ბა ტუ რიზ მის სექ ტორ ში, 13000 ადა მი ა ნის ენერ გე ტი კის 
სექ ტორ ში. მთა ვა რი კრი ტი კა შე ე ხე ბა მო მა ვა ლი 4 წლის გან მავ ლო ბა ში გზის მშე ნებ ლო ბა ზე 40000 ახა ლი სა-
მუ შაო ად გი ლის შექ მ ნას, რო მელ საც ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა სტა ბი ლურ და საქ მე ბას უწო დებს. ად ვი ლი მი-
სახ ვედ რი ა, რომ მსგავ სი ტი პის სა მუ შაო ად გი ლე ბი არა თუ  სტა ბი ლურ, არა მედ, პი რი ქით, ყვე ლა ზე არას ტა-
ბი ლურ და საქ მე ბას ქმნის და პრობ ლე მის მხო ლოდ მოკ ლე ვა დი ან გა დაჭ რას თუ უზ რუნ ველ ყოფს, რად გა ნაც ის 
ადა მი ა ნე ბი ვინც გზე ბის მშე ნებ ლო ბა ზე და საქ მ დე ბი ან ისევ უმუ შე ვარ თა რი გებს შე უ ერ თ დე ბი ან მშე ნებ ლო ბის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ.

აღ სა ნიშ ნა ვია ასე ვე პრე მი ერ მი ნის ტ რის მი ერ გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბებ სა და და პი რე ბე ბის ბრო შუ რა ში მო-
ცე მულ ინ ფორ მა ცი ას შო რის არ სე ბუ ლი შე უ სა ბა მო ბა. პრე მი ერ მი ნის ტ რის გან ცხა დე ბის მი ხედ ვით მო მა ვა ლი 
4 წლის გან მავ ლო ბა ში და გეგ მი ლი 4 მი ლი არ დის ოდე ნო ბის პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით 
მი ნი მუმ 50000 სა მუ შაო ად გი ლი შე იქ მ ნე ბა, მა შინ რო დე საც და პი რე ბის ბრო შუ რის მი ხედ ვით იგი ვე რიცხ ვი 
80000-ია. მსგავ სი შე უ სა ბა მო ბე ბი აჩენს ეჭვს, რომ ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი რიცხ ვე ბი არ ემ ყა რე ბა ეკო ნო მი კურ გან-
ს ჯას და და სა ბუ თე ბას და მხო ლოდ წი ნა სა არ ჩევ ნო პო პუ ლიზ მის ნა წი ლი ა.
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მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბი (EPRC)

ერ თი ან ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას წარ მოდ გე ნი ლი აქვს სა არ ჩევ ნო პროგ რა მა ̀ მეტი სარ გე ბე ლი ხალხს.” ფაქ ტობ-
რი ვად არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ციაა გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი თით ქ მის არ არის. ნახ სე ნე ბი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ 
სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რით და ა მარ ცხა კო რუფ ცი უ ლი სის ტე მა და კრი მი ნა ლუ რი სამ ყა რო. ამ მი მარ თუ ლე ბე-
ბით სა ქარ თ ვე ლომ თვალ სა ჩი ნო წარ მა ტე ბას მი აღ წი ა, მაგ რამ კო რუფ ცი ი სა და კრი მი ნა ლის და მარ ცხე ბის  დეკ-
ლა რი რე ბა გა და ჭარ ბე ბუ ლი ა, რად გან კრი მი ნალ თან და კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლა მუდ მი ვი პრო ცე სი ა. მარ თე-
ბუ ლია მტკი ცე ბა, რომ სა გა და სა ხა დო სის ტე მის რე ფორ მი რე ბი თა და ბი უ როკ რა ტი უ ლი წნე ხის შერ ბი ლე ბის 
მეშ ვე ო ბით ქვე ყა ნამ მნიშ ვ ნე ლო ვან ეკო ნო მი კურ ზრდას მი აღ წი ა.

სამ წუ ხა როდ, მმარ თ ველ პარ ტი ას, ჩვე ნი აზ რით, პროგ რა მა, რო გორც ასე თი წარ მოდ გე ნი ლი არა აქვს. 
`მეტი სარ გე ბე ლი ხალხს” სურ ვი ლე ბის დეკ ლა რა ციაა და უფ რო პლატ ფორ მა ან მოქ მე დე ბის ერ თ გ ვა რი 
სქე მა ა, ვიდ რე პროგ რა მა.

აქ არა ფე რია ნათ ქ ვა მი დღე ვან დე ლი ეკო ნო მი კუ რი ვი თა რე ბის სიღ რ მი სე ულ მი ზე ზებ ზე, თუმ ცა იქ მ ნე ბა შთა-
ბეჭ დი ლე ბა, რომ მმარ თ ველ პარ ტი ას გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვს სი ტუ ა ცი ის სიმ ძი მე სო ცი ა ლუ რი და და საქ მე ბის 
მი მარ თუ ლე ბე ბით. ზო გა დად, არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის აღ წე რი ლო ბი თი ნა წი ლი მწი რი ა. ამ გ ვა რად, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ აქ მოყ ვა ნი ლი მხო ლოდ რამ დე ნი მე ფაქ ტი რე ა ლო ბის გან შორს არ არის, დო კუ მენ ტის ამ ნა წი ლის 
შე ფა სე ბა რო გორც ფაქ ტობ რი ვად კო რექ ტუ ლი სა, ძა ლი ან რთუ ლი ა. 

`მეტი სარ გე ბე ლი ხალხს” ში ნა გა ნი თან მიმ დევ რუ ლო ბის თვალ საზ რი სით, ამ დო კუ მენ ტის ძალ ზე კომ პაქ ტუ რი 
ზო მი სა და და ნიშ ნუ ლე ბის (იგი უფ რო სურ ვი ლე ბის დეკ ლა რა ციაა და არა პროგ რა მა), ვერ ხერ ხ დე ბა.

ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კა წარ მოდ გე ნი ლი პროგ რა მის ერ თ -ერ თი სუს ტი წერ ტი ლი ა. სრუ ლი ად გა უ გე ბა რი ა, რა ტო მაა 
შე პი რის პი რე ბუ ლი და საქ მე ბის კონ კ რე ტუ ლი რიცხ ვე ბი ცალ კე უ ლი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პა რა მეტ რე ბის ზრდას თუ 
მთავ რო ბის მი ერ გა ტა რე ბულ ღო ნის ძი ე ბებს. ანა ლო გი უ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი ად რეც ტარ დე ბო და, მაგ რამ რა ტომ არ 
არის წარ მოდ გე ნი ლი მა თი შე დე გე ბი შექ მ ნი ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის კუთხით, გა უ გე ბა რი ა. გა უ გე ბა რი ა, რას ნიშ-
ნავს რომ ყვე ლა მსურ ვე ლი მი ი ღებს უფა სო გა დამ ზა დე ბის ვა უ ჩერს. ეს ლო გი კას აშ კა რად მოკ ლე ბუ ლი ა, ვი ნა ი დან 
ყვე ლა ში შე დის რო გორც ყვე ლა და საქ მე ბუ ლი, ისე ყვე ლა და უ საქ მე ბე ლი, ხო ლო შე სას წავ ლი პრო ფე სი ე ბის რიცხ ვი 
საკ მა ოდ დი დი ა. სა ი დან ვი ცით რა პრო ფე სი ე ბი გვჭირ დე ბა, რა რა ო დე ნო ბით და რო დის? რა სა შუ ა ლე ბით გა და იხ-
დის ამას სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი? და საქ მე ბის პრობ ლე მას და საქ მე ბის სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რი ვერ გა დაჭ რის, სა ბაზ-
რო ეკო ნო მი კა ში სა ხელ მ წი ფო ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სით სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის მცდე ლო ბა, უბ რა ლოდ 
არას წო რი ა.

1000 ლა რი ა ნი ოთხ წ ლი ა ნი ვა უ ჩე რი სა შუ ა ლო სამ სუ ლი ან ოჯახ ზე თვე ში სულ ზე სულ რა ღაც 7-8 ლარს ნიშ ნავს. 
ცხა დი ა, ამ ფუ ლად რა ი მე კო მუ ნა ლუ რი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. ზო გა დად, პროგ რა მა ში ეკო ნო-
მი კუ რი ლო გი კა და გათ ვ ლა ძა ლი ან მწი რა დაა წარ მოდ გე ნი ლი.  

თუ პროგ რა მას რე ა ლის ტუ რო ბის თვალ საზ რი სით გა დავ ხე დავთ, აქ შე უს რუ ლე ბე ლი თით ქ მის არა ფე რი ა. თუ ჩა-
მოთ ვ ლილ ხარ ჯებს თი თო წე ლი წად ზე გა და ვი ან გა რი შებთ (ანუ გავ ყოფთ 4-ზე), პრაქ ტი კუ ლად იმა ვე ხარ ჯებს 
მი ვი ღებთ, რა საც მთავ რო ბა ისე დაც ხარ ჯავს ხსე ნე ბუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბით.

ამა ვე დროს, რე ა ლის ტუ რო ბა ში თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ დო კუ მენ ტუ რად და დას ტუ რე ბულ გა მოც დი ლე ბას ვერ 
ან არ შეს რუ ლე ბუ ლი სა არ ჩევ ნო და პი რე ბე ბი სა, მა შინ 150 ახა ლი სკო ლის, ყვე ლა მოს წავ ლის დაზღ ვე ვის, სერ-
თი ფი ცი რე ბუ ლი მსა წავ ლებ ლის ხელ ფა სის 600 ლა რამ დე გაზ რ დის, გრან ტის მქო ნე სტუ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბის 
გა ორ მა გე ბის, პენ სი ე ბის გაზ რ დი სა და სხვა მიზ ნე ბი საკ მა ოდ არა რე ა ლის ტუ რი ა. სა ბო ლოო ჯამ ში, დო კუ მენ ტი 
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შეს რუ ლე ბა დო ბის თვალ საზ რი სით საკ მა ოდ არას რულ ყო ფილ შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს.

ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის აქ ცენ ტე ბი და საქ მე ბა ზე, სო ცი ა ლურ სა კითხებ ზე, პენ სი ებ-
ზე, მო სახ ლე ო ბის სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვა ზე და სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯებ ზე ამ პროგ რა მას მე მარ ცხე ნე სპექ ტ რის 
უკი დუ რეს ნა წილ ში ათავ სებს.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა (EPRC)

ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტ ზე სა უბ რი სას გან ვი ხი ლავთ სამ თავ რო ბო პროგ რა მა სა და 
მოძ რა ო ბის სა იტ ზე გან თავ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პარ ტი ის წარ მო მად გე ნელ თა წი ნა სა-
არ ჩევ ნო გა მოს ვ ლებ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის აუცი ლებ ლო ბა ხში რად ფი გუ რი რებს, ნა ცი ო ნა ლუ-
რი მოძ რა ო ბის საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტ სა და ვებ გვერ დ ზე გან თავ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ში, სამ წუ ხა როდ, ბევ რი 
არა ფე რია ნათ ქ ვა მი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში დღეს არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ა ზე, პრობ ლე მებ სა და პერ ს პექ ტი ვებ ზე. 
აქ ნახ სე ნე ბია მხო ლოდ ახ ლად შექ მ ნი ლი სა მა ცივ რე და ნად გა რე ბის სიმ ძ ლავ რე ე ბი, შე მოყ ვა ნი ლი ტრაქ ტო რე ბი, 
ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რე ბი სა და სათ ბუ რე ბის გახ ს ნა, ასე ვე სა ი რი გა ციო სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა 
და პი ვო ტუ რი სარ წყა ვი სის ტე მის მოწყო ბის ფაქ ტე ბი.

ამ გ ვა რად, მსჯე ლო ბა იმის შე სა ხებ, თუ რამ დე ნად კო რექ ტუ ლად ხე დავს ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა-
ო ბა დღე ვან დე ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ზო გად კონ ტექსტს, ტენ დენ ცი ებ სა და პრობ ლე მა ტი კას, ფაქ ტობ-
რი ვად შე უძ ლე ბე ლი ა. 

ამა ვე დროს, ვებ -გვერდზე ნახ სე ნე ბი ღო ნის ძი ე ბე ბი უახ ლო ეს წარ სულ ში, 2011-12 წლებ შია გა ტა რე ბუ ლი, რაც 
ირი ბად იმას მი უ თი თებს, რომ ერ თი ან ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში მი სი მმარ თ ვე-
ლო ბის პე რი ოდ ში არ ჰქო ნია ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა და ამ გ ვა რად, არ წარ მო უდ გე ნია ასე თი გეგ მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პროგ რა მა ში არ იგ რ ძ ნო ბა ზო გა დი ხედ-
ვა და არ ჩანს არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის გა აზ რე ბის მცდე ლო ბა.

ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პროგ რა მის ფაქ ტე ბის სი ზუს ტის თვალ საზ რი სით 
გან სა ხილ ვე ლად ვა ფა სებთ მხო ლოდ ვებ - გ ვერ დ ზე არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას მეღ ვი ნე ო ბის სექ ტო რის სა ექ ს პორ-
ტო ტენ დენ ცი ებ სა და პერ ს პექ ტი ვებ ზე:

ჩვე ნი აზ რით, ღვი ნის ექ ს პორ ტის ზრდა ზე ზედ მე ტად ოპ ტი მის ტუ რი აქ ცენ ტე ბი კეთ დე ბა, კერ ძოდ, რომ იგი ორ 
წე ლი წად ში დღეს არ სე ბუ ლი დო ნი დან 100,000 მი ლი ონ აშშ დო ლარს მი აღ წევს. საქ ს ტა ტის მო ნა ცე მე ბით, ღვი-
ნის ექ ს პორ ტი 2010 წლი დან 2011 წლამ დე 41 მი ლი ო ნი დან 54 მი ლი ონ აშშ დო ლა რამ დე, ანუ 31%-ით გა ი ზარ და. 
თუ ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის პროგ ნოზს ვენ დო ბით, მა შინ 2012 წელს ღვი ნის ექ ს პორ ტი 60 მი ლი ონ 
აშშ დო ლარს მი აღ წევს, ეს კი ექ ს პორ ტის ტემ პის არ სე ბი თად შემ ცი რე ბას ნიშ ნავს. თუ ზრდის ასე თი ტემ პი გაგ-
რ ძელ დე ბა, მა შინ ექ ს პორ ტის  მო ცუ ლო ბა ორი წლის თავ ზე მხო ლოდ 73 მი ლი ო ნი იქ ნე ბა, ნაც ვ ლად ვებ - გ ვერ დ-
ზე გან ცხა დე ბუ ლი 100  მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი სა.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პროგ რა მა ში გა წე რი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი იმ დე ნად მწი რია და კონ ტექ ს ტი დან ამოგ ლე-
ჯი ლი, რომ მი სი გან ხილ ვა ში ნა გა ნი თან მიმ დევ რუ ლო ბის თვალ საზ რი სით შე უძ ლე ბე ლი ა.

თუმ ცა ჩვე ნი ყუ რადღე ბა მი იპყ რო შე უ თავ სებ ლო ბამ ვებ - გ ვერ დ ზე ჩა მოთ ვ ლი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სას რუ ლებ-
ლად სა ჭი რო სა ვა რა უ დო ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მი მარ თე ბამ მთე ლი პროგ რა მის ჯა მურ ღი რე ბუ ლე ბას თან. 
აქ ნახ სე ნე ბი ა, რომ ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა გა მარ ჯ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნით 4 მი ლი არდ ლარს და ხარ ჯავს. თუ ვებ - გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ში გა მოვ ყოფთ წმინ დად სა-
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სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ღო ნის ძი ე ბებს (გადამამუშავებელი სა წარ მო ე ბი, ირი გა ცი ა, დრე ნა ჟი, ტექ ნი კის შეს ყიდ ვა) 
მა შინ ამ ღო ნის ძი ე ბებს 4 მი ლი არ დ ზე გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი ეყო ფა. მე ო რეს მხრივ, თუ 4 მი ლი არ დ ში ყვე ლა სოფ-
ლის გა ზი ფი კა ცი ა, წყლით მო მა რა გე ბა და მათ ში გზე ბის მიყ ვა ნა იგუ ლის ხ მე ბა, პროგ რა მა სცილ დე ბა სა სოფ-
ლო- სა მე ურ ნეო პროგ რა მის ფარ გ ლებს, ვი ნა ი დან ეს უკან საკ ნე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მოწყო ბის 
ღო ნის ძი ე ბე ბია და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას თან პირ და პი რი კავ ში რი არა აქვს. გარ და ამი სა, გა წე რი ლი არ არის ამ 
უკა ნას კ ნე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის არც დე ტა ლუ რი ვა დე ბი და არც მათ თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი სახ ს რე ბი.

ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კის თვალ საზ რი სით შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი წარ მო ად გენს მხო ლოდ გარ კ ვე-
უ ლი კონ ტექ ს ტი დან ამოგ ლე ჯი ლი ღო ნის ძი ე ბის ერ თობ ლი ო ბას. კავ ში რი მათ სა და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
წარ მო ე ბის გა ორ მა გე ბას შო რის და უდ გე ნე ლია და ნარ ჩე ნი აუცი ლე ბე ლი, თუმ ცა არა საკ მა რი სი ღო ნის ძი ე-
ბე ბის მოყ ვა ნის გა რე შე.

მა გა ლი თად სა ერ თოდ არაა გან ხი ლუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი, ფი ნან სუ რი და სხვა პრობ ლე მე ბი.

პროგ რა მა ში სა უ ბა რია 800,000 გლეხ ზე 30 ლა რი ა ნი ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რის გა ცე მა ზე. ჯა მუ რად, ეს 24 მი ლი ონ 
ლარს შე ად გენს. თუ ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის პროგ რა მა ჯა მუ რად 4 მი ლი ა რი ლა რის ხარ ჯ ვას ით ვა-
ლის წი ნებს, გა უ გე ბა რი ა, რა ტო მაა ეკო ნო მი კუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ვა უ ჩე რე ბის და რი გე ბა, რაც მთე ლი პროგ რა-
მის ერთ პრო ცენ ტ საც არ შე ად გენს. გარ და ამი სა, ხსე ნე ბუ ლი ვა უ ჩე რე ბი მხო ლოდ სუბ სი დი რე ბის არა ე ფექ ტი ა ნი 
ფორ მა ა. ზო გა დად, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სუბ სი დი ე ბის ეფექ ტი ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე (და არა აუცი ლებ ლად მთელ 
ეკო ნო მი კა ზე) და დე ბი თად მა შინ აისა ხე ბა, რო ცა მა თი რიცხ ვი მთელ მო სახ ლე ო ბას თან შე და რე ბით მცი რე ა. მა-
გა ლი თად, ევ რო პულ ქვეყ ნებ სა და აშ შ - ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში მო სახ ლე ო ბის 5%ზე ნაკ ლე ბია და საქ მე ბუ ლი. 
ამ გ ვა რად, მო სახ ლე ო ბის და ნარ ჩე ნი 95%-დან მათ თ ვის რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბა შე და რე ბით უმ ტ კივ ნე უ ლო ა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში, სა დაც ფორ მა ლურ სექ ტორ ში 600,000 ადა მი ა ნი (გადასახადის გა დამ ხ დე ლი) მუ შა ობს და აქე-
დან და ახ ლო ე ბით მხო ლოდ 300,000 მას შ ტა ბუ რი სუბ სი დი რე ბა საკ მა რი სად მტკივ ნე უ ლი პრობ ლე მა ა. იმის თ-
ვის, რა თა სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის ეკო ნო მი კუ რი პო ზი ცი ე ბი გა უმ ჯო ბეს დეს, მათ არა სა სოფ ლო არა სა სოფ ლო 
სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა შე მო სავ ლებ თან თა ნა ზო მა დი რე სურ სი უნ და გა და უ ნა წილ დეთ, რაც შე უძ ლებ ლად 
გვე სა ხა ბა. თუ ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის პროგ რა მით სექ ტო რის მა სობ რი ვი სუბ სი დი რე ბაა გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი, მა შინ 30 ლა რი ა ნი ვა უ ჩე რი ამ ფუნ ქ ცი ას ვე რა ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში ვერ ას რუ ლებს. ვა უ ჩე რე ბის 
და რი გე ბა ვერ იქ ნე ბა ეფექ ტი ა ნი შემ დე გი მი ზე ზე ბი დან გა მომ დი ნა რე: 

1) ეს ერ თ ჯე რა დი ღო ნის ძი ე ბაა და არ არის გა მიზ ნუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში დღეს არ სე ბუ ლი ჩა მორ ჩე ნის 
და საძ ლე ვად. გლე ხებ მა ვა უ ჩე რე ბი სა სუ ქე ბი სა და შხამ ქი მი კა ტე ბი სათ ვის რომც გა მო ი ყე ნონ, არა ფე რი შე იც ვ-
ლე ბა, რად გან ისი ნი ჩვე უ ლებ რივ გა აგ რ ძე ლე ბენ დღე ვან დელ სა წარ მოო პრაქ ტი კას; 

2) თუ ეს დახ მა რე ბა ა, მა შინ ძა ლი ან მცი რე და არა ე ფექ ტი ა ნი, ვი ნა ი დან, დო კუ მენ ტის ავ ტო რე ბის გან ცხა დე ბით-
ვე, მხო ლოდ 1,000 კვად რა ტუ ლი მეტ რი სათ ვი სა საკ მა რი სი;

3) სა სუ ქე ბი სა და შხამ ქი მი კა ტე ბის წარ მო ე ბა ად გილ ზე არ ხდე ბა, თუ არ ჩავ თ ვ ლით აზო ტო ვან სა სუ ქებ სა და 
ცალ კე ულ გა მო ნაკ ლის მცე ნა რე თა დაც ვის სა შუ ა ლე ბებს, გა უ გე ბა რი ა, რა ტომ ხდე ბა იმ პორ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის 
სუბ სი დი რე ბა?;

4) ვა უ ჩე რის და რი გე ბას სჯობს სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის სა ხით 30 ლა რის გა ცე მა, რაც გა ცი ლე ბით უფ რო ეფექ-
ტი ა ნი იქ ნე ბა. ვა უ ჩე რის და რი გე ბის შემ თხ ვე ვა ში იმ გლე ხე ბი დან, რომ ლე ბიც არ სა ჭი რო ე ბენ სა სუ ქებს და შხამ 
- ქი მი კა ტებს, ეს უკა ნას კ ნე ლი მა ინც მსხვი ლი მწარ მო ებ ლის ხელ ში მოხ ვ დე ბა, თა ნაც სა ბაზ რო ფას ზე იაფად. 
გა უ გე ბა რი ა, რა ტომ უნ და ხდე ბო დეს სა წარ მოო სა შუ ა ლე ბე ბის სუბ სი დი რე ბა მსხვი ლი მწარ მო ებ ლე ბი სათ ვის, 
მით უმე ტეს  ბე ნე ფი ცი არ თა გან ყო ველ გ ვა რი პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბის გა რე შე?
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რაც შე ე ხე ბა ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რებს – ასე თი ცენ ტ რე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში და ახ ლო ე ბით 2008 
წლი დან მოქ მე დებს და ისი ნი სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბის სა ა გენ ტო ე ბის მეშ ვე ო ბით შე იქ მ ნა. ამ გ ვა რად, ეს 
იდეა ახა ლი არ არის. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი კერ ძოა და სა ხელ მ წი ფოს დახ მა რე ბის გა რე შე ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ. 
გარ და ამი სა, ეს სექ ტო რი სა კუ თა რი რე სურ სე ბის ხარ ჯ ზე საკ მა ოდ წარ მა ტე ბით იზ რ დე ბა ბა ზარ ზე არ სე-
ბუ ლი მოთხოვ ნა- მი წო დე ბის შე სა ბა მი სად. გა უ გე ბა რი ა, რა ტომ ახ დენს მთავ რო ბა ამ იდე ის დუბ ლი რე ბას 
უფ რო დი დი მას შ ტა ბე ბით, თა ნაც მომ ხ მა რე ბელს წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბებს შე ღა ვა თი ან ფა სებ ში ჰპირ დე ბა. 
გა უ გე ბა რი ა, რა იგუ ლის ხ მე ბა აქ შე ღა ვა თი ან ფა სებ ში, მით უმე ტეს, რომ ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე ბის ცენ-
ტ რებ ში გა სა ყი დი სა ქონ ლის (თუ არ ჩავ თ ვ ლით აზო ტო ვან სა სუ ქებს და სხვა მცი რე ინ ვენ ტარს) უცხო უ რი 
წარ მო ე ბი სა ა? რას ნიშ ნავს სატ რაქ ტო რო მომ სა ხუ რე ბის შე ღა ვა თი ან ფა სებ ში გა ცე მა მა შინ, რო ცა საწ ვა ვი 
მთლი ა ნად იმ პორ ტი რე ბუ ლი ა? თუ ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა მი იჩ ნევს, რომ მომ სა ხუ რე ბა ძვი რია და შე უძ-
ლია ამის და სა ბუ თე ბა, მა შინ უპ რი ა ნი იქ ნე ბო და ეფიქ რა ამ სიძ ვი რის გა მომ წ ვევ მი ზე ზებ ზე და მა თი აღ-
მოფხ ვ რის გზებ ზე.

ეკო ნო მი კურ ლო გი კა საა მოკ ლე ბუ ლი ტრაქ ტო რე ბის და მა ტე ბი თი ერ თე უ ლე ბის შე მოყ ვა ნა იმ ფონ ზე, რომ საწ-
ვა ვის ფა სი საკ მა რი სად მა ღა ლია და სა ქარ თ ვე ლო ში, რო გორც წე სი, პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ტრაქ ტო რე ბის 
ნორ მა ტი უ ლი წლი უ რი დატ ვირ თ ვის უზ რუნ ველ ყო ფა, რომ არა ფე რი ვთქვათ კომ ბა ი ნებ ზე. აქ ნახ სე ნე ბი ფირ მა 
`ჯონდირის” ტექ ნი კა მა ღა ლი ხა რის ხის მი უ ხე და ვად, ქარ თუ ლი ბაზ რის თ ვის მე ტის მე ტად ძვი რი ა. ამ გ ვა რად, სა-
სურ ვე ლი ა, იაფი ტექ ნი კის შე მო საყ ვა ნი ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შექ მ ნა და არა გა ა დამ ხ დე ლის (ბიუჯეტის) 
რე სურ სე ბით და მა ტე ბი თი ტექ ნი კის შეს ყიდ ვა.

გა უ გე ბა რია მთავ რო ბის მი მარ თე ბა შექ მ ნილ სა საწყო ბე მე ურ ნე ო ბებ თან. ამ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის შექ მ ნა მარ-
თ ლაც ძა ლი ან სა შუ რი საქ მე ა, მაგ რამ სა დაა გა რან ტია იმი სა, რომ ეს მე ურ ნე ო ბე ბი ძი რი თა დად იმ პორ ტუ ლი 
სა ქონ ლით არ შე ივ სე ბა? ასე თი სა თავ სო ე ბის პირ და პი რი წე სით შექ მ ნა ზე ბევ რად უფ რო ეფექ ტი ა ნი იქ ნე ბო და 
შე სა ბა მი სი სა ლი ზინ გო კა ნონ მ დებ ლო ბის ამოქ მე დე ბა და დამ კ ვიდ რე ბა, რაც ბა ზარ ზე შე სა ბა მი სი მოწყო ბი ლო-
ბე ბის გა ი ა ფე ბას უზ რუნ ველ ყოფ და.

პროგ რა მის ერ თ -ერთ მიზ ნად ოთხ წე ლი წად ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 
გა ორ მა გე ბის ამო ცა ნაა და სა ხუ ლი. ეს ძალ ზე არა რე ა ლის ტუ რი ა, რად გან მო ითხოვს ყო ველ წ ლი უ რად წარ-
მო ე ბის და ახ ლო ე ბით 20%-იან ზრდას, რაც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დარ გი სათ ვის, ემ პი რი უ ლი გა მოც დი ლე-
ბი დან და დარ გის თა ვი სე ბუ რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მე ტის მე ტად  ოპ ტი მის ტუ რი ა. 

ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის პროგ რა მის მი ხედ ვით, დარ გ ში ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში ჯა მუ რად 4 მი-
ლი არ დი ლა რი უნ და ჩა ი დოს, რაც სა შუ ა ლოდ წლი უ რად ერთ მი ლი არდ ლარს ნიშ ნავს. მიზ ნა დაა და სა ხუ ლი 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წარ მო ე ბის გა ორ მა გე ბა მომ დევ ნო ოთხ წე ლი წად ში. ფუ ლა დი გა მო სა ხუ ლე ბით ეს დღე-
ვან დე ლი 3 მი ლი არ დი ლა რი დან (დღეს არ სე ბუ ლი ჯა მუ რი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბა, საქ ს ტა ტის მი ხედ-
ვით) 6 მი ლი არდ  ლა რამ დე ზრდას გუ ლის ხ მობს. გა მო დის, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ჩა დე ბუ ლი თი თო ე უ ლი 
მი ლი არ დი ლა რი ყო ველ მომ დევ ნო წელს 750 მი ლო ნი ლა რის წარ მო ე ბის ნაზრდს მო ი ტანს. აქე დან, სა ხელ მ წი-
ფოს მი ერ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ჩა დე ბუ ლი სახ ს რე ბის უკუ გე ბის წლი უ რი კო ე ფი ცი ენ ტი 75%-ს შე ად გენს, რაც 
ყო ველ გ ვარ რე ა ლო ბას მოკ ლე ბუ ლი ა.

სა ეჭ ვოა 500 სა წარ მოს გახ ს ნის პერ ს პექ ტი ვა იმ ფონ ზე, რომ ად რე და პი რე ბუ ლი 100 სა სოფ ლო სა წარ მო თა ვის 
დრო ზე არ შექ მ ნი ლა გა სუ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში. გა უ გე ბა რია რო გორ და რა მე ქა ნიზ მით უნ და შე იქ მ ნას 
ხუთ ჯერ მე ტი სა წარ მო შე მოკ ლე ბულ ვა დებ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ბევ რად გა უ ა რე სე ბუ ლი კო ნი უნ ქ ტუ რის 
ფონ ზე?  
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და ბო ლოს, უნ და ით ქ ვას, რომ ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის მოქ მე დე ბის სქე მა შე საძ ლე ბე ლია შე ფას დეს რო გორც 
მე მარ ცხე ნე იდე ო ლო გი ა. 

სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა (LAT)

პროგ რა მა ში არ არის შე ფა სე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის მდგო მა რე ო ბა. არ არის მო ცე მუ ლი სო ცი ა ლურ 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის  ანა ლი ზი. მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვა და კე თილ დღე ო ბა საკ მა ოდ 
მტკივ ნე უ ლი ა, რად გან ბო ლო წლებ ში  სო ცი ა ლურ სფე რო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი საკ მა ოდ დრა მა ტუ ლად წა-
რი მარ თა. თუ 2004 წლამ დე ოფი ცი ა ლუ რად სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი მო სახ ლე ო ბა 50 პრო ცენტს აღე-
მა ტე ბო და, «ვარდების რე ვო ლუ ცი ის» შემ დ გომ ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სა და სო ცი ა ლუ რი რე ფორ მე ბის შე დე გად, 
სი ღა რი ბე შემ ცირ და, მაგ რამ პა რა ლე ლუ რად  სო ცი ა ლუ რი უთა ნას წო რო ბა გა ი ზარ და და ცალ კე უ ლი სო ცი ა ლუ-
რი ჯგუ ფებს შო რის სი ღა რი ბის პრო ფი ლი შე იც ვა ლა.

სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო ში ბევ რი და დე ბი თი გა კეთ და ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ას პექ ტით. სი ღა რი ბის ზღვარს 
მიღ მა მყო ფი მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მიზ ნით და იწყო სი ღა ტა კის ზღვარს მიღ მა მყო ფი ოჯა ხე ბის 
იდენ ტი ფი კა ცი ა, სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა და მო ნა ცემ თა ბა ზის ფორ მი რე ბა, რომ-
ლის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ და უკი დუ რეს სი ღა ტა კე ში მყო ფი ოჯა ხე ბის შეს წავ ლა, შე ფა სე ბა და მა თი მო ნა-
ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში აღ რიცხ ვა. და იწყო მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის – სა არ სე ბო შემ წე ო ბის გა ცე მა. 
რე ფორ მის ძი რი თა დი მი ზა ნი იყო მხო ლოდ იმ მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა, რომ ლე ბიც უკი დუ რეს სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ იყ ვ ნენ. შე ღა ვა თე ბის ნაც ვ ლად და წეს და ყო ველ-
თ ვი უ რი ფუ ლა დი დახ მა რე ბე ბი, რო მე ლიც მარ თა ლია ჯერ კი დევ შორ საა სა არ სე ბი მი ნი მუ მის დო ნი დან მაგ რამ, 
თუ მხედ ვე ლო ბა ში მი ვი ღებთ იმა საც, რომ სა რე ი ტინ გო ქუ ლე ბის შე სა ბა მი სად მო ნე ტა რუ ლი დახ მა რე ბის გარ-
და არ სე ბობს სა ხელ მ წი ფო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა და სუბ სი დი ე ბი (მაგალითად, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ხარ ჯ ვა ზე), 
მა შინ მთლი ა ნო ბა ში ამ სის ტე მას უფ რო უკეთ უნ და უზ რუნ ვე ლე ყო სო ცი ა ლურ დაც ვა, ვიდ რე წი ნა პე რი ოდ ში 
არ სე ბულ სის ტე მას. თუმ ცა სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი ავ ლე ნენ სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ამ სის ტე მის შე და რე ბით 
და ბალ ეფექტს მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე.  

დღეს სი ღა რი ბის ზღვარს  ქვე ვით მყო ფი მო სახ ლე ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა-
ა გენ ტო იძ ლე ვა, და იგი ეფუძ ნე ბა სა არ სე ბო შემ წე ო ბის მიმ ღებ ბე ნე ფი ცი არ თა რა ო დე ნო ბას და მათ წილს მო-
სახ ლე ო ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბა ში. ამ მაჩ ვე ნებ ლით სი ღა რი ბის დო ნე სა ქარ თ ვე ლო ში  9-10 პრო ცენ ტის ფარ გ-
ლებ ში ა, მაგ რამ თუ იმას მი ვი ღებთ მხედ ვე ლო ბა ში, რომ სო ცი ა ლუ რი სა ა გენ ტოს მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 2011 
წლის და საწყის ში სა შუ ა ლოდ თვი უ რად ნა ხე ვარ მი ლი ონ მა ადა მი ან მა მი მარ თა სო ცი ა ლურ სა ა გენ ტოს თხოვ ნით 
შემ წე ო ბის მი ღე ბის თა ო ბა ზე და ისი ნი წარ მო ად გენ დენ ოჯა ხებს, რომ ლის სა შუ ა ლო სი დი დე 3 კა ცი ა, მა შინ უნ-
და ვი ვა რა უ დოთ, რომ და ახ ლო ე ბით მო სახ ლე ო ბის 28.5 % სჭირ დე ბო და დახ მა რე ბა სა ხელ მ წი ფო სა გან. აქე დან 
მხო ლოდ 9.3 % მი ი ღო დახ მა რე ბა. ამ დე ნად სი ღა რი ბის დო ნე შე საძ ლე ბე ლია სამ ჯერ უფ რო მე ტი იყოს, ვიდ რე 
სა ხელ მ წი ფომ შეძ ლო სი ღა რი ბის ქვე მოთ მყო ფი ოჯა ხე ბის დახ მა რე ბის გა წე ვა.

დღეს  სი ღა რი ბის საფ რ თხე ყვე ლა ზე მე ტად სო ცი ა ლუ რად და უც ველ ადა მი ა ნებს ემუქ რე ბათ და ბო ლო პე რი ოდ-
ში, მი უ ხე და ვად სო ცი ა ლურ სფე რო ში გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბი სა, მა თი რა ო დე ნო ბა არ მცირ დე ბა.  სა ქარ თ ვე-
ლო ში სი ღა რი ბის ზღვა რი გვიჩ ვე ნებს რომ ყო ვე ლი ოთხი ადა მი ა ნი 10-დან არის ეკო ნო მი კუ რად საფ რ თხის ქვეშ.  
ამას ემა ტე ბა ისიც, რომ სი ღა რი ბე სოფ ლად აღე მა ტე ბა ქა ლა ქად სი ღა რი ბეს 20-25 პრო ცენ ტით და ეს სხვა ო ბა 
ყო ველ წ ლი უ რად სულ უფ რო იზ რ დე ბა. ზო გა დად, სი ღა რი ბე სოფ ლად უფ რო გავ რ ცე ლე ბუ ლი ა, მაგ რამ ქა ლა ქად 
იგი უფ რო მკაც რი ა, ვიდ რე სოფ ლად. ქა ლა ქი- სოფ ლის ჭრილ ში სი ღა რი ბე ში სხვა ო ბა ღრმავ დე ბა და და საქ მე ბის 
სტრუქ ტუ რებ ში გან ს ხ ვა ვე ბის შე დე გად იზ რ დე ბა უთა ნას წო რო ბა რო გორც მცი რე და დიდ ქა ლა ქებს შო რის, 
ასე ვე იზ რ დე ბა მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლებს შო რის სხვა ო ბა დე ცი ლუ რი ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით.
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ყო ვე ლი ვე ეს გა რე მო ე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტ ში 
ყო ფი ლი ყო შე ფა სე ბუ ლი და აქე დან გა მო დი ნა რე, და სა ხუ ლი ყო პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტი რე ბი. რაც შე ე ხე ბა სო ცი-
ა ლურ უზ რუნ ველ ყო ფას, მას ზე მა რავ ლი ფაქ ტო რი ზე მოქ მე დებ და.   სა პენ სიო რე ფორ მებ ზე ძლი ერ ზე გავ ლე-
ნას ახ დენს მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბის პრო ცე სი, რი თაც თა ო ბე ბის გა ნახ ლე ბას სე რი ო ზუ ლი საფ რ თხე და ე მუქ რა 
და შრო მის ბაზ რის მდგო მა რე ო ბა. იმ პი რე ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლებ საც ჯერ არ მი უღ წე ვი ათ და საქ მე ბის ასა-
კამ დე, მკვეთ რად მცირ დე ბა, ხო ლო სა პენ სიო ასაკს მიღ წე უ ლი პი რე ბის რიცხ ვი კი მა ტუ ლობს. 16 წელს ქვე მოთ 
მყო ფი ბავ შ ვე ბის რიცხ ვი მცირ დე ბა, რო დე საც სა პენ სიო ასაკს მი ტა ნე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის წი ლი მკვეთ რად მა-
ტუ ლობს.

მო სახ ლე ო ბის დე მოგ რა ფი ულ მა და ბე რე ბამ გა მო იწ ვია ის, რომ ეკო ნო მი კუ რი და დე მოგ რა ფი უ ლი ტვირ თი 
შრო მი სუ ნა რი ან ადა მი ა ნებს და აწ ვა, გან სა კუთ რე ბით და საქ მე ბუ ლებს. სა ქარ თ ვე ლო ში სხვის კმა ყო ფა ზე მყო-
ფი შრო მი სუ უ ნა რო მო სახ ლე ო ბის თა ნა ფარ დო ბა ყო ველ ათას შრო მი სუ ნა რი ან ადა მი ან ზე გა ი ზარ და. თუ მხედ-
ვე ლო ბა ში მი ვი ღებთ, რომ უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი არის პერ მა ნენ ტუ ლი, მა შინ კი დე უფ რო მწვა ვე ხდე ბა 
დე მოგ რა ფი უ ლი ტვირ თის პრობ ლე მის სიმ ძი მე გან სა კუთ რე ბით სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სის ტე მი სათ ვის, რად გან 
სო ცი ა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბი იზ რ დე ბა. ეს კი ზრდის და საქ მე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ტვირთს. დღეს ყო ველ 100 პენ-
სი ო ნერ ზე მო დის 75 და საქ მე ბუ ლი, რო დე საც ოპ ტი მა ლუ რი თა ნა ფარ დო ბა არის 350-400 და საქ მე ბუ ლი 100 
პენ სი ო ნერ ზე. ყო ვე ლი ვე ეს კი მწვა ვედ მოქ მე დებს სო ლი და რულ სა პენ სიო სი ტე მა ზე და მო ითხოვს მთავ რო ბის 
ხარ ჯე ბის პერ მა ნენ ტულ ზრდას სო ცი ა ლურ სფე რო ზე. 

მარ თა ლია ხე ლი სუფ ლე ბა თა ვის საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტ ში გეგ მავს პენ სი ე ბის  კი დევ გაზ რ დას და 100 დო ლა-
რამ დე მიყ ვა ნას, მაგ რამ პენ სი ე ბის ზრდა ვერ მოხ დე ბა და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის რიცხ ვის გაზ რ დის ხარ ჯ ზე, 
რო მე ლიც  მო მა ვალ ში სე რი ო ზულ საფ რ თხე ებს შე უქ მ ნის სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სი ტე მას. 
სო ცი ა ლურ დაც ვი სა და უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მის დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ობს ღრმა ანა ლი ზის გა რე შე  ნე-
ბის მი რი საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტ ში პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის, ამო ცა ნე ბის და ღო ნის ძი ე ბე ბის და სახ ვა მხო ლოდ 
დეკ ლა რი რე ბულ ხა სი ათს იძენს.

სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სა და დაც ვის სა კითხე ბი პროგ რა მა ში მხო ლოდ რამ დე ნი მე წი ნა და დე ბით არის 
გად მო ცე მუ ლი, ფაქ ტობ რი ვად იგი მხო ლოდ დახ მა რე ბის გაზ რ დის რა ო დე ნობ რივ მხა რე ებ ზე არის აქ ცენ ტი-
რე ბუ ლი, მაგ რამ უპა სუ ხოდ ტო ვებს კითხ ვებს, თუ რა რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბაა სა ჭი რო არ სე ბუ ლი სის ტე მის 
სრულ ყო ფი სათ ვის, რამ დე ნად ქმე დი თი იქ ნე ბა დახ მა რე ბე ბის მო ცუ ლო ბა იმ ფონ ზე, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში საკ-
მა ოდ მა ღა ლია უმუ შევ რო ბის დო ნე და მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბის პრო ცე სი კი კი დევ უფ რო ამ ცი რებს სა პენ სიო 
უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას.

პროგ რა მის და დე ბი თი მხა რეა ის, რომ გან ს ხ ვა ვე ბით სხვა პროგ რა მე ბი სა გან, მას ში მო ცე მუ ლია დევ ნილ თა დახ-
მა რე ბის პროგ რა მის აუცი ლებ ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ დევ ნილ თა ბი ნე ბის მშე ნებ ლო ბის პრო ცე სი გაგ რ ძელ დე-
ბა მათ სა კუთ რე ბა ში სა ბო ლო ოდ გა და ცე მით, თუმ ცა აქაც არ არის შე ფა სე ბუ ლი ამ ქმე დე ბე ბის მას შ ტა ბი. დევ-
ნილ თა რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც დღემ დე ბი ნე ბით იქ ნა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი  იმ დე ნად მცი რე ა, რომ მო მა ვალ ში 
აუცი ლე ბე ლი გახ დე ბა სხვა და მა ტე ბი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბაც, თუმ ცა ამის შე სა ხებ არა ფე რია ნათ ქ ვა მი. 
რო გორ ჩანს დევ ნილ თა პრობ ლე მა კვლავ დიდ ხანს იარ სე ბეს მუ ხე და ვადვ იმი სა, რომ მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის მი ერ 
იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა სტრა ტე გი უ ლი გეგ მით  2014 წლამ დე ისი ნი უნ და დაკ მა ყო ფი ლიყ ვ ნენ ბი ნე-
ბით. წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მით კი მის შეს რუ ლე ბას ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა ნამ დ ვი ლად ვერ შეძ ლებს. სხვა 
სა კითხე ბი, რო გო რი ცაა ცალ კე უ ლი სო ცი ა ლურ ჯგუ ფე ბი სა და ფე ნე ბის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა და უზ რუნ ველ-
ყო ფა, არ არის პროგ რა მა ში და ხა სი ა თე ბუ ლი.  

სო ცი ა ლურ სფე რო ში ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის პროგ რა მის ძი რი თა დი პრი ო რი ტე ტე ბი 2012-2016 წლებ ში არის 
თი თო ე უ ლი ოჯა ხის თ ვის 1000-ლარიანი ვა უ ჩე რის გა და ცე მა და სა პენ სიო პა კე ტის 100 დო ლა რის ექ ვი ვა ლენ-
ტ თან გა თა ნაბ რე ბა. თი თო ე ულ ოჯახ ზე ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში თვე ში 20 ლა რის და რი გე ბა, რომ ლის გა მო-
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ყე ნე ბაც თი თო ე ულ ოჯახს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბი სა მებრ შე ეძ ლე ბა (კომუნალური ხარ ჯე ბის, სას კო ლო 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის , მე დი კა მენ ტე ბის, საწ ვა ვის , სა სუ ქის და სხვა) უფ რო მე ტად პო პუ ლის ტუ რი და პი რე ბაა და 
მი სი ეფექ ტი სი ღა რი ბე ზე ან რა ი მე პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად საკ მა ოდ და ბა ლი იქ ნე ბა. ამას თან, იგი მი ე ცე-
მა იმ შეძ ლე ბულ ან სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ოჯა ხებ საც, ვი საც ეს არ სჭირ დე ბა. ეკო ნო მი კუ რი სა ფუძ-
ვ ლი ა ნო ბის თვალ საზ რი სი თაც ასე თი პო ლი ტი კა არ გა მო იწ ვევს რა ი მე კონ კ რე ტუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტის 
მიღ წე ვას. პარ ტი ის პროგ რა მით პენ სი ე ბის და ფი ნან სე ბის მიზ ნით გა მო ი ყო ფა 6 მი ლი არ დი ლა რი. სა პენ სიო უზ-
რუნ ველ ყო ფა ზე გა მო ყო ფი ლი თან ხა და ახ ლო ე ბით წლი უ რი 1.5 მლრდ ლა რი ა, რაც დღე ვან დელ ბი უ ჯეტ ში გათ-
ვა ლის წი ნე ბულ თან ხა ზე ( 1,072,391 ლა რი) და ახ ლო ე ბით ყო ველ წ ლი უ რად 430 მი ლი ო ნი ლა რით მე ტი ა. ხო ლო 
სო ცი ა ლურ დაც ვა ზე გამ ყო ფი ლი წლი უ რი თან ხა დახ ლო ე ბით 750 მლნ ლა რი ა, რაც თით ქ მის 2,8 ჯერ აღე მა ტე ბა 
2012 წლის მაჩ ვე ნე ბელს (დაახლოებით 273 მი ლი ო ნი ლა რი). 

პარ ტი ის პროგ რა მა ში არა ფე რია ნათ ქ ვა მი კერ ძო სა პენ სიო ფონ დე ბის და დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მე ბის 
გან ვი თა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ქვეყ ნის სა პენ სიო სის ტე მა ში. დღეს ქვე ყა ნა ში ეროვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის მაჩ ვე ნე-
ბე ლი უარ ყო ფი თი ა, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აფერ ხებს სა პენ სიო სის ტე მის გან ვი თა რე ბას. შე სა ბა მი სად, მხო ლოდ 
სა ხელ მ წი ფო პენ სი ებ ზე და სო ცი ა ლურ დაც ვა ზე  აქ ცენ ტი რე ბა იმას ნიშ ნავს, რომ სი ღა რი ბე კვლავ დარ ჩე ბა 
ქვეყ ნის ძი რი თად პრობ ლე მად . ყო ველ წ ლი უ რად სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის ზრდა მძი მე ტვირ თად და აწ ვე ბა სა ხელ-
მ წი ფოს, რაც თა ვის მხრივ, კვლავ შე ა ფერ ხებს შრო მის ბაზ რის გან ვი თა რე ბას და და საქ მე ბის ზრდას, რო მე ლიც 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ერ თ -ერთ აქ ტი ურ პი რო ბას უნ და შე ად გენ დეს.

პროგ რა მა, რამ დე ნა დაც მთა ვარ აქ ცენტს აკე თებს სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სა და დაც-
ვის სის ტე მა ზე, ბუ ნე ბით სო ცი ა ლის ტუ რი ა. მას ში არ არის გან საზღ ვ რუ ლი სა ზო გა დო ე ბის სხვა და ინ ტე რე სე ბუ-
ლი ფე ნე ბის,  ბიზ ნე სის, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის და სხვა ის ნ ტი ტუ ტე ბის აქ ტი უ რი რო ლი და მა თი  შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი არ არის გა მო ყე ნე ბუ ლი. არც სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბი  არის ნახ ს ნე ბი.  სა ხელ მ წი ფო ზე 
და კის რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა კი საკ მა ოდ მძი მე ა. 

ჯან დაც ვა (LAT)

ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მა ემ ყა რე ბა ორ  პო ლი ტი კურ დო კუ მენტს:  
„ხელშკრულებას სა ქარ თ ვე ლოს თან” და სა ქარ თ ვე ლოს სამ თავ რო ბო პროგ რა მას ̀ მეტი სარ გე ბე ლი ხალხს. 2012-
2016”. გარ და ამი სა გა მო ცე მუ ლი აქვთ სა არ ჩევ ნო კა ლენ და რიც. ამ დო კუ მენ ტებ ში ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხებს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ად გი ლი უკა ვი ათ. ძი რი თა დად მო ცე მუ ლია საპ როგ რა მო ორი ენ-
ტი რე ბი, ხო ლო კა ლენ დარ ში კი  –  სა მოქ მე დო გეგ მა და გან ხორ ცი ე ლე ბის კონ კ რე ტუ ლი ვა დე ბი, რაც პროგ რა-
მას საქ მი ან  და კონ კ რე ტულ ხა სი ათს ანი ჭებს. ჯან დაც ვის სფე როს ანა ლი ზი პროგ რა მა ში მო ცე მუ ლია ძა ლი ან 
ზო გა დი სა ხით, ამ სფე რო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა მხო ლოდ რამ დე ნი მე ფრა ზით არის შე მო ფარ გ ლუ ლი და 
არც დღე ვან დე ლი პრობ ლე მე ბია გა მოვ ლე ნი ლი, რო მელ ზეც პროგ რა მუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი უნ და იყოს ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი. პროგ რა მა ში მოკ ლედ არის გად მო ცე მუ ლი  სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის დი ნა მი კა და აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2006-2012 წლებ ში გა ი ზარ და სა მე დი ცი ნო პო ლი სის მქო ნე  სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო-
ბის რა ო დე ნო ბა 6-ჯერ, ეს პო ლი ტი კა გაგ ძელ დე ბა მო მა ვალ შიც და მას კი დევ ახა ლი კა ტე გო რი ის  სო ცი ა ლურ 
ჯგუ ფე ბი და ე მა ტე ბა.  სა დაზღ ვე ვო სფე რო ში მო ცე მუ ლი ფაქ ტე ბის მოკ ლე  მი მო ხილ ვის შემ დეგ  პროგ რა მა ში 
და სა ხუ ლია   არ სე ბუ ლი სის ტე მის გა ფარ თო ე ბის მი ზა ნი. 

ჯან დაც ვის პროგ რა მუ ლი სა კითხე ბი ორ ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბას ემ ყა რე ბა: 1. ახა ლი სა ა ვად მ ყო ფო ე ბის მშე-
ნებ ლო ბას და 2. სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის სის ტე მის გა ფარ თო ე ბას. პროგ რა მით გან საზღ ვ რუ ლია ყვე ლას თ ვის 
ხელ მი საწ ვ დო მი გახ დეს  150 ახა ლი სა ა ვად მ ყო ფო. 2012 წელს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 100 ახა ლი სა ა ვად მ ყო ფოს 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის დაწყე ბა, ხო ლო 2013 წელს კი მათ და ე მა ტებ 150 ახა ლი სა ა ვად მ ყო ფო, რის შე დე გა დაც 2012 
წელს იარ სე ბებს სა ერ თო ჯამ ში 200 ახა ლი სა ა ვად მ ყო ფო, ხო ლო 2013 წელს კი – 250 სა ა ვად მ ყო ფო. პროგ რა-
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მა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ სა ა ვად მ ყო ფო ე ბი თა ნაბ რად ხელ მი საწ ვ დო მი უნ და გახ დეს  რო გორც სა ხელ მ წი ფო და 
კერ ძო დაზღ ვე ვის მქო ნე, ისე დაზღ ვე ვის არ მ ქო ნე მო სახ ლე ო ბის თ ვის, თუმ ცა არ არის გან საზღ ვ რუ ლი თუ რა 
ფი ნან სე ბით მოხ დე ბა მა თი მშე ნებ ლო ბა და ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ში შეყ ვა ნა, რა წი ლი ექ ნე ბა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტს 
და კერ ძო სექ ტორს. ყო ვე ლი ვე ამის შდე გად ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა რჩე ბა, თით ქოს სა ა ვად მ ყო ფო ე ბის მშე ნებ-
ლო ბას გა ნა ხორ ცი ე ლებს სა ხელ მ წი ფო. სი ნამ დ ვი ლე ში კი მშე ნებ ლო ბა ში ყვე ლა ზე დიდ კა პი ტალ და ბან დე ბებს 
სწო რედ კერ ძო სექ ტო რი გას წევს, კერ ძოდ კი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც დაზღ ვე ვას თან ერ თად კლი-
ნი კე ბი სა და სა ა ვად მ ყო ფო ე ბის მფლო ბე ლე ბი ხდე ბი ან. სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის მი ერ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
მი ღე ბულ მა მო გე ბამ, რაც ფაქ ტობ რი ვად სა დაზღ ვე ვო პა კა ტე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი, 
წა რი მარ თა კლი ნი კე ბის მშე ნებ ლო ბა ზე. რამ დე ნა დაც  პროგ რა მა ში ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის ფი ნან სუ რი წყა რო ე ბი  არ 
არის ასა ხუ ლი, ამი ტომ მა თი და ფი ნან სე ბის სა კითხიც არ არის გამ ჭ ვირ ვა ლე და კონ კ რე ტუ ლი. 

ჯან დაც ვის სა დაზღ ვე ვო სის ტე მა არის  პროგ რა მის მე ო რე ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა, რო მელ ზეც დამ ყა რე ბუ-
ლია სა არ ჩევ ნო პლატ ფორ მა. გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მომ დევ ნო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში  სა მე დი ცი ნო  დაზღ ვე-
ვით მთე ლი მო სახ ლე ო ბის მოც ვა. პროგ რა მუ ლი ამო ცა ნა დას მუ ლი ა, სა კითხი აქ ტუ ა ლუ რია და და ფი ნა სე ბაც ამ  
კუთხით ასა ხუ ლია პროგ რა მა ში.  ამ მიზ ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია  ბი უ ჯე ტი დან 3 მი ლი არ დი ლა რის გა მო ყო ფა 
იმი სათ ვის, რომ  ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის სის ტე მამ მო სახ ლე ო ბა სრუ ლად მო იც ვას.  სა კითხე ბი დას მუ ლია 
თან მიმ დევ რუ ლად. მსჯე ლო ბებს შო რის არ სე ბობს ლო გი კუ რი კავ ში რი. დაზღ ვე ვის სის ტე მის გა ფარ თო ე ბის 
პა რა ლე ლუ რად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია  გა ი ზარ დოს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა  ახა ლი კლი ნი კე ბის 
მშე ნებ ლო ბის  გზით, თუმ ცა პროგ რა მა ში არა ფე რია ნათ ქ ვა მი, თუ რამ დე ნად გა იზ რ დე ბა ჯან დაც ვის მომ სა ხუ-
რე ბის ხა რის ხი. ძი რი თა დი აქ ცენ ტი მხო ლოდ ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბი სად მი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და ზეა 
აღე ბუ ლი.  

ჯან დაც ვის სფე რო ში ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის პროგ რა მით, სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვით და ი ფა რე ბა 
მო სახ ლე ო ბის 50%. ამ მიზ ნით 2012-2016 წლებ ში ბი უ ჯე ტი დან გა მო ი ყო ფა 3 მი ლი არ დი ლა რი. სა ხელ მ წი ფო 
დაზღ ვე ვის პროგ რა მა და მა ტე ბით და ფა რავს: ყვე ლა სტუ დენტს, ყვე ლა პენ სი ო ნერს, 0-5 წლამ დე ასა კის ბავ-
შ ვებს, რომ ლე ბიც მი ე მა ტე ბი ან დღემ დე დაზღ ვე ულ ქვე კა ტე გო რი ებს: უმ წეო მო სახ ლე ო ბას, მას წავ ლებ ლებს, 
შსს და თავ დაც ვის სამ სა ხუ რის მუ შა კებს.

ასე თი და პი რე ბე ბი ზო მი ე რად პო პუ ლის ტუ რი და გან ხორ ცი ე ლე ბა დი ა, თუმ ცა იგი მო ითხოვს დღე ვან დელ ბი უ-
ჯეტ ში სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა ზე გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის 5-ჯერ გაზ რ დას (2012 წელს ამ მიზ ნით გა მო ყო ფი ლია 
168 მი ლი ო ნი ლა რი). 3 მი ლი არ დი ლა რის ოდე ნო ბით სა ხელ მ წი ფო ფუ ლის წარ მარ თ ვა სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე 
ზე წო ლას მო ახ დენს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ფა სებ ზე და გაზ რ დის სა დაზღ ვე ვო პა კე ტის ღი რე ბუ ლე ბას, 
რო მელ მაც შე იძ ლე ბა გა ა ნე იტ რა ლოს დაზღ ვე ვით მო ცუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი ბე ნე ფი ტე ბი. ამ რის-
კის სა ფუძ ველს იძ ლე ვა ასე ვე ის გა რე მო ე ბა, რომ 2010 წლი დან დაზღ ვე ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მებ ში გა მარ-
ჯ ვე ბულ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს და ე კის რათ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ვალ დე ბუ ლე ბა მა თი ოპე რი რე ბის რა ი ონ ში დად-
გე ნილ ვა დებ ში გა ნა ხორ ცი ე ლონ სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მშე ნებ ლო ბა და აღ ჭურ ვა (პარტიის პროგ რა მა 
მო ი ცავს ასე ვე 150 ახა ლი სა ვად მ ყო ფო ე ბის მშე ნებ ლო ბას). ასე თი რა ო დე ნო ბით ახა ლი მშე ნებ ლო ბე ბი თა ვი სი 
მას შ ტა ბით მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის სა ა ვად მ ყო ფო ე ბის ექ ს პ ლო ა ტა ცი ა ში შეყ ვა ნას გუ ლის ხ მობს, რაც თა ვის 
მხრივ, გა აძ ვი რებს მო სა ხუ რე ბას, რად გან ისი ნი მას შ ტა ბის ეკო ნო მი ას ვერ გა მო ი ყე ნე ბენ და ვერც კომ პ ლექ-
სურ მომ სა ხუ რე ბას შეს თა ვა ზე ბენ პა ცი ენ ტებს. გაზ რ დი ლი სა მე დი ცი ნო ხარ ჯე ბი კი რეფ ლექ სუ რად დაზღ ვე უ-
ლი ადა მი ა ნე ბის მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხ ზე აისა ხე ბა. ამას თან მცი რე ზო მის კლი ნი კებ ში მა ღა ლი და ნა ხარ ჯე ბის 
გა მო კვლა ვინ დე ბუ რად  რთულ მდგო მა რე ო ბა ში შე საძ ლე ბე ლია აღ მოჩ ნ დ ნენ სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი, რად გან 
კლი ნი კის შე მო სავ ლე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ მა თი შრო მის ღირ სე უ ლად ანაზღა უ რე ბას, ეს კი ნე გა ტი უ რად 
იმოქ მე დებს ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხ ზე.

პროგ რა მუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის თა ნახ მად, იგი ვე სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს გა და ე ცე მათ მარ თ ვა ში პირ ვე ლა დი ჯან-
დაც ვის ქსე ლი – სოფ ლის ამ ბუ ლა ტო რი ე ბი და სას წ რა ფო დახ მა რე ბის სად გუ რე ბი. ჯან დაც ვის სექ ტო რის პრი-
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ვა ტი ზა ცი ის ფონ ზე კლი ნი კე ბის მფლო ბე ლე ბი არი ან ფარ მა ცევ ტუ ლი და სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი. ზო გი ერ-
თი ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნია რო გორც სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მფლო ბე ლი ა, ასე ვე არის დამ ზღ ვე ვიც, 
შე სა ბა მი სად, მა რე გუ ლი რე ბე ლი გა რე მოს არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში იქ მ ნე ბა რე გი ო ნა ლუ რი მო ნო პო ლი ე ბის 
შექ მ ნის სა შიშ რო ე ბა. ყო ვე ლი ვე აქე დან გა მომ დი ნა რე, არ სე ბობს იმის საფ რ თხე, რომ რო მე ლი მე კონ კ რე ტულ 
სეგ მენ ტ ში ღა რი ბი მო სახ ლე ო ბის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა გა უ ა რეს დეს. შე სა ბა მი სად 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბას ექ ნე ბა წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი ხა სი ა თი, და ჯან დაც ვის მომ სა ხუ-
რე ბის მი წო დე ბის ზრდას თან ერ თად შე საძ ლე ბე ლია გა ი ზარ დოს  სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე და ნა ხარ ჯე ბი, 
რაც ადექ ვა ტუ რად იმოქ მე დებს მის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე და გა მო იწ ვევს, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სა დაზღ ვე ვო 
პა კე ტე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდას. ეს რის კე ბი ნამ დ ვი ლად არ სე ბობს და ამის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად პროგ რამ ში 
არ არის  გან საზღ ვ რუ ლი შე სა ბა მი სი მე ქა ნიზ მე ბი, მა რე გუ ლი რე ბე ლი წე სე ბი და ა.შ. 

იდე ლო გი უ რად ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის პლატ ფორ მა ჯან დაც ვის სფე რო ში  აგე ბუ ლია სა ხელ მ წი ფო 
და ნა ხარ ჯე ბის რო ლის ზრდა ზე  სა მე დი ცი ნო დაზღ ვევს სფე რო ში, რაც მას სო ცი ა ლის ტუ რი  მი მარ თუ ლე ბის 
ელ ფერს აძ ლევს. იგი  არა ვი თარ სო ცი ა ლურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას არ აკის რებს ბიზ ნეს სფე როს და აქ ცენ ტი არ 
არის გა კე თე ბუ ლი იმა ზე, რომ მე წა მე ებ მაც იზ რუ ნონ თა ვი ანთ სა წარ მო ში და საქ მე ბულ თა  ჯან მ რ თე ლო ბა ზე. 
ძი რი თა დი ტვირ თი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის სახ ს რებ ზე არის  გა და ტა ნი ლი. სა ავა დ მ ყო ფო ე ბის მშე ნებ ლო ბა კი 
სა ხელ მ წი ფოს თან  ერ თად, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებ ზეც არის  და კის რე ბუ ლი, ხო ლო რამ-
დე ნა დაც სა დაზღ ვე ვო სის ტე მის ძი რი თად შე მო სავ ლებს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან დაზღ ვე ვა ზე გა მო ყო ფი ლი 
თან ხე ბი შე ად გე ნენ, ამი ტომ ირი ბად ეს თან ხე ბი სა ა ვად მ ყო ფო ე ბის მშე ნებ ლო ბას მოხ მარ დე ბა. ამ გ ვა რად სა-
ხელ მ წი ფოს მო ნა წი ლე ო ბის ძი რი თა დი რო ლის გა მო პარ ტი ის პო ლი ტი კა ხა სი ათ დე ბა რო გორც ზო მი ე რად სო-
ცი ა ლის ტუ რი. 
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კო ა ლი ცია – „ქართული ოც ნე ბა”

გა ნათ ლე ბა (ISET-PI)

პარ ტი ის წი ნა სა არ ჩევ ნო პლატ ფორ მა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი უკა ვია გა ნათ ლე ბის სა კითხს. პროგ რა მის მი ხედ-
ვით, დღეს - დღე ი სო ბით ქვე ყა ნა ში გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბა მცი რეა ხო ლო, „საგანმანათლებლო 
და წე სე ბუ ლე ბა თა და ფი ნან სე ბის არ სე ბუ ლი მო დე ლი და სკო ლე ბის ბრენ დი რე ბის ჩა ტა რე ბის წე სი ქმნის არა-
ჯან საღ კონ კუ რენ ტულ გა რე მოს და გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის არა თა ნა ბარ შე საძ ლებ ლო ბებს”.

ქარ თუ ლი ოც ნე ბა მიზ ნად ისა ხავს გა ნათ ლე ბა ზე გა წე უ ლი სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის გაზ რ დას მთლი ან ში და პრო-
დუქ ტ თან მი მარ თე ბით, ხო ლო პარ ტი ის ლი დერ თა გან ცხა დე ბე ბის მი ხედ ვით – მა თი უმ თავ რე სი ამო ცა ნა იქ ნე ბა 
„სკოლები ყვე ლა სო ფელ ში”, მას წავ ლებ ლე ბი სათ ვის ხელ ფა სე ბის ზრდა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბა.

და უ ზუს ტე ბე ლი რჩე ბა ლო ზუნ გი „სკოლები ყვე ლა სო ფელ ში”-ს მნიშ ვ ნე ლო ბა. ბო ლო მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ-
ვე ლოს ტე რო ტო რი ა ზე 3668 სო ფე ლი ა. დღეს - დღე ი სო ბით ქვე ყა ნა ში მოქ მე დებს 2317 სკო ლა, სა ი და ნაც 445 
სკო ლა გან თავ სე ბუ ლია თბი ლის ში, ბა თუმ ში, ქუ თა ის ში, ფოთ ში და რუს თავ ში, ხო ლო 1872 სკო ლა გან თავ სე ბუ-
ლია და ნარ ჩენ ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში. ასე რომ, ლო ზუნ გის სიტყ ვა- სიტყ ვით ინ ტერ პ რე ტი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
პარ ტია აპი რებს და ახ ლო ე ბით 1400 ახა ლი სკო ლის აშე ნე ბას, რაც მო ითხოვს კო ლო სა ლურ თან ხებს და ასე ვე 
სა ეჭ ვოა ის თუ არ სე ბობს ასე თი დი დი ჭარ ბი მოთხოვ ნა. ჭარ ბი მოთხოვ ნის არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში თან ხე ბი 
არა მიზ ნობ რი ვად და ი ხარ ჯე ბა თუ არ მოხ დე ბა შო ბა დო ბის ტემ პის საგ რ ძ ნობ ლად გაზ რ და. მე ო რეს მხრივ, ლო-
ზუნგს თუ გა ვი გებთ, რო გორც არ სე ბუ ლი ჭარ ბი მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბას შე სა ბა მი სი რა ო დე ნო ბის სკო ლე-
ბის აშე ნე ბით, მა შინ ამ გ ვა რი პო ლი ტი კა მი სა სალ მე ბე ლი ა.

მას წავ ლებ ლე ბი სათ ვის ხელ ფა სე ბის გაზ რ და და მა თი სო ცი ა ლუ რი დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბა შე დის რო გორც ქარ-
თუ ლი ოც ნე ბის, ასე ვე სხვა პარ ტი ა თა გეგ მებ შიც. მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში, გაზ რ დი ლი ხელ ფა სე ბი და გა უმ-
ჯო ბე სე ბუ ლი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი აამაღ ლებს მას წავ ლებ ლის სტა ტუსს სა ზო გა დო ე ბა ში, რაც, გრძელ ვა დი ან 
პე რი ოდ ში, თა ვის თა ვად ხელს შე უწყობს კონ კუ რენ ცი ის ზრდას პე და გოგ თა შრო მის ბა ზარ ზე, მა თი კომ პე ტენ-
ტუ რო ბის ამაღ ლე ბას და დაწყე ბი თი/ სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას.

გა ნათ ლე ბა ზე გა წე უ ლი სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის გაზ რ და მთლი ან ში და პრო დუქ ტ თან მი მარ თე ბით პირ და პირ 
გუ ლის ხ მობს გა და სა ხა დე ბის ზრდას. ამ გ ვა რი პო ლი ტი კა უპი რის პირ დე ბა ქარ თუ ლი ოც ნე ბის და ნა პი რებს, რომ 
გა და სა ხა დე ბი მომ ხ მა რებ ლებს და ფირ მებს არ გა ეზ რ დე ბათ. თუ და ვუშ ვებთ, რომ გა და სა ხა დე ბი არ გა იზ რ დე-
ბა, მა შინ გვრჩე ბა ორი ალ ტერ ნა ტი ვა: 1. ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბა ისე თი წყა რო ე ბი დან, რო გო რი ცაა სო ცი ა ლუ-
რი შე ნა ტა ნე ბი, გრან ტე ბი და სა ხელ მ წი ფო კა პი ტალ ზე სარ გე ბე ლი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უნ და გა ი ზარ დოს თუმ ცა, 
2011 წლის მო ნა ცე მე ბით ამ გ ვა რი ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო ე ბის წი ლი ბი უ ჯეტ ში არის 10%, რაც 2010 წელ თან 
შე და რე ბით 5%-ით ნაკ ლე ბია ანუ, ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა შემ ცირ და და ჯერ - ჯე რო ბით არ 
არ სე ბობს მი ზე ზე ბი, იმი სათ ვის, რომ მოკ ლე ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში, ვი მე დოვ ნოთ ამ წყა რო ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის 
რა დი კა ლუ რი ზრდა; 2. სა ხელ მ წი ფოს მო უ წევს სა გა რეო ვა ლის გაზ რ და, რაც პირ და პირ და მო კი დე ბუ ლე ბა შია 
ფის კა ლურ დე ფი ციტ თან და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე ნე ლე ბას თან.

„საგანმანათლებლო და წე სე ბუ ლე ბა თა და ფი ნან სე ბის არ სე ბუ ლი მო დე ლი და სკო ლე ბის ბრენ დი რე ბის ჩა ტა რე-
ბის წე სი ქმნის არა ჯან საღ კონ კუ რენ ტულ გა რე მოს და გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის არა თა ნა ბარ შე საძ ლებ ლო ბებს”:

არ სე ბუ ლი ვა უ ჩე რუ ლი და ფი ნან სე ბის მო დე ლი სა და ბრენ დი რე ბის წე სის ამ გ ვა რი შე ფა სე ბა ერ თობ ზე და პი რუ-
ლია მი თუ მე ტეს მა შინ, რო დე საც ქარ თუ ლი ოც ნე ბის პროგ რა მა არ გვთა ვა ზობს კონ კ რე ტულ ალ ტერ ნა ტი ულ 



130

და ფი ნან სე ბის მო დე ლის, რო მელ საც ექ ნე ბო და უკე თე სად მუ შა ო ბის პო ტენ ცი ა ლი. შე საძ ლო ა, არ სე ბუ ლი მო-
დე ლი მარ თ ლაც ვერ მოქ მე დებს გა მარ თუ ლად მრა ვა ლი ბი უ როკ რა ტი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი ფაქ ტო რის გა მო, 
მაგ რამ ეს არ ნიშ ვ ნავს იმას, რომ მო დე ლის იდეა მცდა რი ა, ან ქმნის არა ჯან საღ კონ კუ რენ ტულ გა რე მოს და 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის არა თა ნა ბარ შე საძ ლებ ლო ბებს. პი რი ქით, ამ გ ვა რი მო დე ლის მი ზა ნია შექ მ ნას კონ კუ რენ-
ტუ ლი გა რე მო, სა დაც სკო ლე ბი თა მა შო ბენ სა ბაზ რო პრინ ცი პე ბი თა და წე სე ბით.

და საქ მე ბა (ISET-PI)

„ქართული ოც ნე ბის” წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მულ დო კუ მენ ტ ში ცალ კე ქვე თა ვი ეთ მო ბა უმუ შევ რო ბის პრობ-
ლე მას. პროგ რა მა ში სა მარ თ ლი ა ნად არის ხაზ გას მუ ლი ის ფაქ ტი, რომ მი უ ხე და ვად საკ მა ოდ მა ღა ლი სა შუ ა ლო 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პი სა უკა ნას კ ნე ლი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში, უმუ შევ რო ბის დო ნე სა ქარ თ ვე ლო ში 
ჯერ კი დევ მა ღა ლია ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის მი ხედ ვი თაც კი, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ ფა რულ უმუ შევ-
რო ბა ზე. პარ ტია უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მის მო უგ ვა რებ ლო ბის მთა ვარ მი ზე ზად  არ სე ბუ ლი მთავ რო ბის მი ერ 
უმუ შევ რო ბას თან ბრძო ლის გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის არ ქო ნას ასა ხე ლებს. დო კუ მენ ტი ასე ვე მი ა ნიშ ნებს 
მმარ თ ვე ლი ძა ლის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ  და საქ მე ბის პროგ რა მებ ზე, რომ ლე ბიც, ქარ თუ ლი ოც ნე ბის აზ-
რით, სი ნამ დ ვი ლე ში მხო ლოდ წი ნა სა არ ჩევ ნო პი არ - კამ პა ნი ის ნა წი ლი იყო და არა ამ პრობ ლე მის გა დაჭ რის კენ 
მი მარ თუ ლი რე ა ლუ რი მცდე ლო ბე ბი. მსგავ სი მო რი გი წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის ნა წი ლად მი იჩ ნევს „ქართული 
ოც ნე ბა” მთავ რო ბის მი ერ და საქ მე ბის სა ა გენ ტოს შექ მ ნას. ეს ვა რა უ დი სრუ ლი ად ლე გი ტი მუ რი ჩანს, რად გა ნაც 
2006 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი მთავ რო ბის მი ერ წი ნა სა არ ჩევ ნოდ წა მოწყე ბულ მა ოთხი ვე პროგ რა მამ თა ვის მი-
ზანს ვერ მი აღ წია და ვერ გა ზარ და და საქ მე ბის დო ნე სა ქარ თ ვე ლო ში, უფ რო მე ტიც, 2011 წელს უმუ შევ რო ბის 
დო ნემ 15.1% შე ად გი ნა, რაც აღე მა ტე ბა 2006 წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელს (13.6%). თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს 
ისიც, რომ და საქ მე ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი სა და და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის სა თა ნა დოდ გან-
ხორ ცი ე ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში და საქ მე ბის დო ნე სა ქარ თ ვე ლო ში შე იძ ლე ბა გა ი ზარ დოს, სულ მცი რე მოკ ლე ვა დი ან 
პე რი ოდ ში მა ინც.

პარ ტია „ქართული ოც ნე ბა” და საქ მე ბის ზრდას მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სა და სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბის მხარ და ჭე რით გეგ მავს. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის გან ვი თა რე ბი სა და ამ სექ ტორ ში სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის შექ მ ნის სა შუ ა ლე ბად ქარ თუ ლი ოც ნე ბა მი იჩ ნევს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში კო ო პე რა ცი ის, კო მერ ცი-
ა ლი ზა ცი ის დო ნის ზრდა სა და ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბას, რაც ამ სექ ტორ ში და ქი რა ვე ბულ თა რიცხ ვის 
გაზ რ დის ეკო ნო მი კუ რად სრუ ლი ად და სა ბუ თე ბუ ლი სტრა ტე გი ა ა. ასე ვე, მი ზან შე წო ნი ლია მცი რე და სა შუ ა ლო 
ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა. თუმ ცა, პროგ რა მა ში არ არის სა უ ბა რი თუ რა სახ ს რებ თან არის და კავ ში-
რე ბუ ლი ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ლე ბა, რა წყა რო ე ბი დან გეგ მავს პარ ტია ამ თან ხე ბის მო ზიდ ვას: მა გა ლი-
თად, გაზ რ დი ლი გა და სა ხა დე ბის თუ ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვი თი ნა წი ლის სტრუქ ტუ რის შეც ვ ლის გზით. შე სა ბა მი სად, 
ძნე ლია სა უ ბა რი პროგ რა მის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა დო ბა ზე.

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბი (EPRC)

ქარ თუ ლი ოც ნე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მა ში მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სექ ცია გაშ ლი ლი, კარ გად სტრუქ ტუ რი რე ბუ-
ლი ფორ მი თაა გან ხი ლუ ლი. ცალ - ცალ კეა გან ხი ლუ ლი ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი, რო გო რე ბი ცაა ზო გა დი 
ეკო ნო მი კუ რი კო ნი უნ ქ ტუ რა, სა გა რეო სექ ტო რი, ფუ ლა დი და სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კა, ასე ვე სა გა რეო ვალ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა ტი კა. თა ვის თა ვად, მა კო რო ე კო ნო მი უ რი მდგო მა რე ო ბის მე თო დუ რად გა მარ თუ ლი 
ანა ლი ზის შექ მ ნა და წარ მოდ გე ნა სცილ დე ბა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის მიზ ნებ სა და კომ პე ტენ ცი ას, რაც მე ტად 
არ თუ ლებს პროგ რა მუ ლი ხედ ვის კომ პაქ ტუ რი და გა სა გე ბი ფორ მით წარ მო ჩე ნას. მი უ ხე და ვად ამი სა, მაკ რო-
ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის ანა ლიზ ში უნ და იკ ვე თე ბო დეს ავ ტორ თა ხედ ვის კონ ტუ რე ბი და შე მო თა ვა ზე ბუ-
ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ლო გი კუ რად უნ და ეფუძ ნე ბო დეს ამ ხედ ვის ძი რი თად კომ პო ნენ ტებს. ამი ტო მაც, შე ვე ცა დეთ 
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ქარ თუ ლი ოც ნე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ნა წი ლი სწო რედ ამ კუთხით შეგ ვე ფა სე ბი ნა. 
 
თა ვი დან ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ქარ თუ ლი ოც ნე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის ნა წილ ში მკა-
ფი ოდ იგ რ ძ ნო ბა ავ ტორ თა შეშ ფო თე ბა იმის გა მო, რომ ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის დი ნა მი-
კა ერ თ გ ვა რად ცალ მ ხ რი ვი ა. შე ი ნიშ ნე ბა სე რი ო ზუ ლი დის ბა ლან სი სა გა რე ო- სა ვაჭ რო ურ თი ერ-
თო ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით და სა ხე ზეა სა ხელ მ წი ფო სა გა რეო ვა ლის დაგ რო ვე ბის ტენ დენ ცი ა. 
ასე ვე აღ ნიშ ნუ ლია ან ტი ინ ფ ლა ცი უ რი პო ლი ტი კის ერ თ გ ვა რი არა თან მიმ დევ რუ ლო ბა. ავ ტო რე ბი იც ნო ბენ 
ოფი ცი ა ლურ სტა ტის ტი კას და ფაქ ტე ბის გად მო ცე მი სას სავ სე ბით კო რექ ტუ ლი კა ტე გო რი ე ბით ოპე რი რე ბენ.  
 
და მაკ მა ყო ფი ლებ ლა დაა გაშ ლი ლი სა გა რეო ვაჭ რო ბის კუთხით და ფიქ სი რე ბუ ლი ნე გა ტი უ რი ტენ დენ ცი ე-
ბი, კერ ძოდ ის, რომ სა ქონ ლით სა გა რეო ვაჭ რო ბის სალ დო ქრო ნი კუ ლად დე ფი ცი ტია და შემ თხ ვე ვით სა ექ-
ს პორ ტო ჯგუ ფე ბი (ავტომობილების რე ექ ს პორ ტი) სი ტუ ა ცი ას არ სე ბი თად ვერ ცვლის. გარ და ამი სა, სწო-
რა დაა და ნა ხუ ლი ექ ს პორ ტის ზრდის კენ მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის (მაგალითად, სი მინ დის ექ ს პორ ტის 
წა ხა ლი სე ბა) კონ ტ რ პ რო დუქ ტი უ ლო ბა. ზო გა დად, სწო რა დაა შე ფა სე ბუ ლი სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სის კა პი-
ტა ლის ან გა რი შის ცალ კე უ ლი ტენ დენ ცი ე ბიც, კერ ძოდ ის რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ და უ სა ბუ თე ბე ლი ახა ლი ვა-
ლე ბი აიღო, რი თაც არ სე ბი თად გა უ ა რეს და სა ქარ თ ვე ლოს წმინ და სა ერ თა შო რი სო საკ რე დი ტო პო ზი ცი ა. 
 
გაც ვ ლი თი კურ სი სა და ინ ფ ლა ცი ის ტენ დენ ცი ე ბი, ზო გა დად და მაკ მა ყო ფი ლებ ლა დაა გან ხი ლუ ლი. და ნა ხუ ლია 
ინ ფ ლა ცი ის საფ რ თხე, ეკო ნო მი კის დო ლა რი ზა ცი ის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი და და ნა ზო გე ბის სიმ ცი რე სა ბან კო 
სის ტე მა ში, რაც მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი მი ზე ზი ა.

ქარ თუ ლი ოც ნე ბის პროგ რა მის მაკ რო ე კო ნო მი კურ ნა წილ ში არ სე ბი თი ად გი ლი ეთ მო ბა სა გა რეო ვა ლის მარ თ-
ვის პრობ ლე მა ტი კას. ვე თან ხ მე ბით ავ ტო რებს იმა ში, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ხელ მ წი ფო სა გა რეო ვა ლის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი მშპ-სთან მი მარ თე ბა ში ჯერ ჯე რო ბით ძა ლი ან მა ღა ლი არ არის, მაგ რამ სა ჭი როა თან მიმ დევ რუ ლი 
და ფრთხი ლი პო ლი ტი კა იმი სათ ვის, რა თა სა ხელ მ წი ფო სა გა რეო ვა ლი სა გან გა შო ნიშ ნულს არ მი უ ახ ლოვ დეს. 
 
დღე ვან დე ლი სა ხელ მ წი ფო სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კის შე ფა სე ბი სას პროგ რა მის ავ ტო რე ბი ხაზს უს ვა მენ ბი უ ჯე-
ტის და გეგ მ ვა ში და გან ხორ ცი ე ლე ბა ში არ სე ბულ ხარ ვე ზებს, ასე ვე სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სის ნაკ ლო ვა ნე ბას გამ ჭ-
ვირ ვა ლო ბის თვალ საზ რი სით.

მი უ ხე და ვად ძი რი თა დი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პა რა მეტ რე ბის სწო რი წარ მო ჩე ნი სა, ფაქ ტე ბის შე ფა სე ბა ერ-
თ გ ვა რად არას რუ ლი ა. კერ ძოდ, სა გა რეო სექ ტო რის ანა ლი ზი სას ნახ სე ნე ბი არ არის მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ-
რო ბის ან გა რი ში. ამ უკა ნას კ ნელ ში სა ქარ თ ვე ლოს პო ზი ტი უ რი ბა ლან სი აქვს და იგი სა გა დამ ხ დე ლო ბა-
ლან სის შე მავ სე ბე ლი ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წყა რო ა. ასე ვე, ჩვე ნი აზ რით სა ჭი როა ნახ სე ნე ბი იყოს 
სა გა რეო ვაჭ რო ბის შე და რე ბით ძლი ე რი პო ზი ცი ე ბიც, რო გო რე ბი ცაა ოქ რო და თხი ლი. გარ და ამი სა, ლი-
თო ნის ჯარ თი ბო ლო დროს სულ უფ რო და უფ რო მე ტად იძენს რე ექ ს პორ ტის ხა სი ათს. რაც შე ე ხე ბა მო ნე-
ტა რულ სტა ტის ტი კას, აქ ად გი ლი აქვს გარ კ ვე ულ უზუს ტო ბებს. მა გა ლი თად ნათ ქ ვა მი ა, რომ ეროვ ნულ ვა-
ლუ ტა ში დე პო ზი ტებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი 17-18%-ს შე ად გენს, მა შინ რო ცა უცხო უ რი ვა ლუ ტით ეს 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 8-9% ფარ გ ლებ ში მერ ყე ობს. ეროვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მე ბით, ამ ჟა მად დე პო ზი ტებ ზე ეროვ-
ნულ ვა ლუ ტა ში სა ბაზ რო გა ნაკ ვე თი და ახ ლო ე ბით 11%-ს შე ად გენს. გარ კ ვე ულ წი ლად სა და ვოა ის მო საზ რე-
ბა, რომ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს არ მოჰ ყო ლია ტექ ნო ლო გი ე ბის შე მო ტა ნა და შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის 
ზრდა. უფ რო კო რექ ტუ ლი იქ ნე ბო და გან ცხა დე ბა, რომ უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი არ სე ბი თად არ ასა ხუ ლა სა-
ქარ თ ვე ლო ში და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლებ ზე. მთლი ა ნო ბა ში, ქარ თუ ლი ოც ნე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მა ში მაკ რო-
ე კო ნო მი კუ რი ფაქ ტობ რი ვი მდგო მა რე ო ბა, ცალ კე უ ლი ხარ ვე ზე ბის გარ და, და მა ჯე რებ ლა დაა წარ მოდ გე ნი ლი. 
 
ზო გა დად, ქარ თუ ლი ოც ნე ბის პროგ რა მის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სექ ცია თა ვი სუ ფა ლია წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი სა გან, 
თუმ ცა იგი ერ თ გ ვა რი არას რუ ლო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბას ქმნის. კერ ძოდ, სა უ ბა რი არ სა დაა ფის კა ლუ რი და მო ნე ტა-
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რუ ლი პო ლი ტი კის და საქ მე ბის მას ტი მუ ლი რე ბელ ფუნ ქ ცი ებ სა და როლ ზე. არა და, ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის დღეს 
არ სე ბუ ლი დო ნის პი რო ბებ ში ძა ლი ან გარ თულ დე ბა საკ რე დი ტო ბაზ რის სრუ ლი ძა ლით ამოქ მე დე ბა, ამას თა ნა-
ვე, მო ნე ტა რუ ლი და ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბა და საქ მე ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა რე შე ძა ლი ან 
შეზღუ დუ ლი ა. ჩვე ნი აზ რით, გა ცი ლე ბით ფარ თოდ უნ და იყოს გან ხი ლუ ლი უმუ შევ რო ბი სა და არას რუ ლი და საქ-
მე ბის მი ზე ზე ბი და მათ გა მო სას წო რებ ლად შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ფის კა ლუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი. მარ თა ლია დო კუ მენ-
ტ ში ნახ სე ნე ბია სპე ცი ა ლუ რი ფონ დე ბი, მაგ რამ უნ და გვსე მო დეს, რომ ასე თი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა 
საკ მა რი სად შეზღუ დუ ლი ა. დო კუ მენ ტ ში ერ თ გ ვარ წი ნა აღ მ დე გო ბას ქმნის ის, რომ ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
შე ფერ ხე ბის ერ თ -ერთ მთა ვარ მი ზე ზად საკ რე დი ტო რე სურ სის სიძ ვი რე სა ხელ დე ბა, ხო ლო ამა ვე დროს შე მო-
თა ვა ზე ბუ ლია საკ მა ოდ მკაც რი ფის კა ლუ რი და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა. მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში ფუ ლის მა სის 
ზრდის გა რე შე საკ რე დი ტო რე სურ სის გა ი ა ფე ბა ძა ლი ან რთუ ლი ა. მე ო რეს მხრივ, ასე თი პო ლი ტი კა ერ თი ო რად 
გაზ რ დის ინ ფ ლა ცი ის ალ ბა თო ბას და საფ რ თხეს შე უქ მ ნის სა ვა ლუ ტო კურ სის სტა ბი ლუ რო ბას. სამ წუ ხა როდ, სა-
ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა მოკ ლე ბუ ლია სა ვა ლუ ტო კურ სის გა უ ფა სუ რე ბით ექ ს პორ ტის წა ხა ლი სე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბას, რად გან ქვე ყა ნას ძა ლი ან შეზღუ დუ ლი სა ექ ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ა, ხო ლო იმ პორ ტ ზე, გან სა კუთ-
რე ბით კი აუცი ლე ბელ სა ქო ნელ ზე (სურსათი, საწ ვა ვი, სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბი) დიდ წი ლად იმ პორ ტუ ლი ა. 
 
აქ ტი უ რი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბა, კერ ძოდ სა ვა ლუ ტო 
ბა ზარ ზე ინ ტერ ვენ ცი ე ბი სა და სტე რი ლი ზა ცი ის შე სა ხებ, ერ თ გ ვა რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბა იმ მოყ ვა ნილ ფაქტს, რომ 
ეროვ ნუ ლი ბან კი აქ ტი უ რად ერე ო და სა ვა ლუ ტო კურ სის ფორ მი რე ბა ში, რა საც ეფექ ტუ რი შე დე გე ბი ვერ მოჰ ქონ და. 
 
ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი წარ მო ად გენს დო კუ მენ ტის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სექ ცი ის ნა წი ლის ჩვე ნე ულ შე ფა სე ბას ში-
ნა გა ნი თან მიმ დევ რუ ლო ბის თვალ საზ რი სით და არ ეხე ბა ერთ რო მე ლი მე ცალ კე ულ გან ცხა დე ბას. სა ბო ლოო 
ჯამ ში, მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სექ ცია არ შე ი ცავს ისეთ მო საზ რე ბებს რომ ლე ბიც თა ვის თავ ში ძი რე უ ლად წი ნა აღ-
მ დე გობ რი ვი ა.

ქარ თუ ლი ოც ნე ბის პროგ რა მის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სექ ცია შედ გე ნი ლია გა აზ რე ბუ ლად, ძი რი-
თა დი შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ლო გი კუ რი ა. ავ ტო რე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ იმას, რომ მაკ რო-
ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის პო ზი ტი უ რი ზე გავ ლე ნის რე სურ სი ეკო ნო მი კა ზე ერ თ გ ვა რად შეზღუ-
დუ ლი ა. იქ მ ნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ დო კუ მენ ტი სა ფუძ ვ ლი ა ნა დაა მომ ზა დე ბუ ლი. ეკო ნო მი კურ 
ლო გი კას შე ი ცავს სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კის თან მიმ დევ რუ ლო ბი სა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ასა მაღ ლებ ლად გა-
მიზ ნუ ლი, მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კი სა და ცენ ტ რა ლუ რი ბან კის გაძ ლი ე რე ბი სა კენ მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
დი დი უმ რავ ლე სო ბა. მი სა სალ მე ბე ლია სა გა რეო ვა ლის კონ სერ ვა ტი უ ლი პო ლი ტი კის აღე ბის ვალ დე ბუ ლე ბაც. 
 
მი უ ხე და ვად ამი სა, ეკო ნო მი კუ რად არც თუ ბო ლომ დე ლო გი კუ რია გან ცხა დე ბა იმის შე სა ხებ, რომ ფი ნან სურ მა 
კრი ზის მა შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს უცხო ურ სა ქო ნელ ზე ფა სის ვარ დ ნა, რაც გაზ რ დის მოთხოვ ნას და გა ა უ ა რე სებს 
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო ვაჭ რო ბის ბა ლანსს. ეს ცხა დი სუ ლაც არა ა, ვი ნა ი დან იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბის ცვლი ლე-
ბა და მო კი დე ბუ ლია იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა ქონ ლის ელას ტი უ რო ბა ზე ფა სის მი ხედ ვით. ამ გ ვა რად, სა ერ თა შო რი სო 
სა ფი ნან სო კრი ზი სის ქარ თულ ეკო ნო მი კა ზე, იმ პორ ტის ხა ზით ზე გავ ლე ნა არაცხა დი ა. პი რი ქით, ჩვე ნი აზ რით, 
ის რომ უცხო ურ სა ქო ნელ ზე ფა სი შემ ცირ დე ბა კარ გიც კი ა, რად გან მო ქა ლა ქე ებს შე ეძ ლე ბათ მრა ვა ლი სა ქონ-
ლის სა ხე ო ბის შე და რე ბით იაფად შე ძე ნა. ამ ფონ ზე უც ნა უ რი ა, რომ არ არის გან ხი ლუ ლი მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი 
კრი ზი სის შე საძ ლო ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტ ზე, რო მელ ზე დაც იგი უშუ ა ლოდ აისა ხე ბა. 
 
არ მიგ ვაჩ ნია მთლად ლო გი კუ რად გან ცხა დე ბა, რომ სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რე ბი სუბ სი დი რე ბას ახორ ცი ე ლე ბენ, 
ქარ თ ვე ლი მე წარ მე ე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა მცირ დე ბა. კონ კუ რენ ტუ ნა რი ო ნო ბას გან საზღ ვ რავს მწარ მო-
ებ ლუ რო ბა და სუბ სი დი რე ბით კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა ვერ ხდე ბა. შე მო თა ვა ზე ბუ ლია უხა რის ხო სა-
ქონ ლის იმ პორ ტ სა და დემ პინგს ვებ რ ძო ლოთ ში და ბაზ რის დაც ვით, თუმ ცა გა უ გე ბა რია კონ კ რე ტუ ლად რა 
მე ქა ნიზ მე ბით. აქ ლა პა რა კია იმ პორ ტი სა და ში და სა ვა ლუ ტო ბაზ რის ანა ლიზ ზე, რაც ბაზ რის და სა ცა ვად საკ-
მა რი სი აშ კა რად არა ა. ამას გარ და გან მარ ტე ბუ ლი არ არის და გა უ გე ბა რია რას ნიშ ნავს ში და ბაზ რის დაც ვა. 
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იქ, სა დაც სა უ ბა რია დე პო ზი ტებ ზე და სეს ხებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ზე, სამ წუ ხა როდ, არა ფე რია ნათ-
ქ ვა მი იმა ზე, რომ მი უ ხე და ვად გა ნაკ ვე თე ბის კლე ბი სა, ძა ლი ან მა ღა ლი რჩე ბა ეგ რეთ წო დე ბუ ლი სპრე დი, 
ანუ სხვა ო ბა სეს ხებ სა და დე პო ზი ტებ ზე არ სე ბულ გა ნაკ ვე თებს შო რის. ასე ვე, ჩვე ნი აზ რით, ეროვ ნუ ლი ვა-
ლუ ტი სად მი უნ დობ ლო ბას უფ რო მე ტად გა ნა პი რო ბებს არას ტა ბი ლუ რი ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც 
მუდ მი ვი ინ ფ ლა ცი უ რი მო ლო დი ნის წნეხს ქმნის. სა ქარ თ ვე ლო ში დღემ დე ვერ მო ხერ ხ და ბი უ ჯე ტის პირ ვე-
ლა დი პრო ფი ცი ტის მიღ წე ვა, ურომლისოდაც ძალ ზე რთუ ლია ეფექ ტი ა ნი ფუ ლა დი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა. 
 
ერ თ გ ვა რად გა უ გე ბა რია გან ცხა დე ბა იმის შე სა ხებ, რომ ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის მაჩ ვე ნებ ლის შემ ცი რე-
ბით გა იზ რ დე ბა ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლი თი ნა წი ლი. გა უ გე ბა რი ა, თუ რა იგუ ლის ხ მე ბა ამ გან ცხა დე ბა ში. მიგ-
ვაჩ ნი ა, რომ ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის სპე ცი ა ლუ რი გან მარ ტე ბის გა რე შე რთუ ლად გა სა გე ბი იქ ნე ბა 
შემ დე გი გან ცხა დე ბა: `გატარდება ვა ლე ბის მარ თ ვის ეფექ ტი ა ნი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი ნებს თა-
ო ბა თა შო რის სა მარ თ ლი ა ნო ბას და უზ რუნ ველ ყოფს მდგრა დი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ხელ შეწყო ბას.” 
 
ზო გა დად, ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კის თვალ საზ რი სით, მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სექ ცი ის ტექ ს ტის დი დი ნა წი ლი გა მარ-
თუ ლია და შე მო თა ვა ზე ბულ ღო ნის ძი ე ბებს შე უძ ლი ათ გარ კ ვე ულ წი ლად და დე ბი თი შე დე გე ბის მო ტა ნა მოკ ლე 
და სა შუ ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში.

გა სა ტა რე ბე ლი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი, ზო გა დად, გად მო ცე მუ ლია ძა ლი ან ფრთხი ლად. ამის მი ზე ზი 
შე საძ ლო ისა ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი, რო მელ თა უშუ ა ლოდ გა დაჭ რა მოკ ლე-
ვა დი ან პე რი ოდ ში და თა ნაც მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შეზღუ დუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით ძა ლი ან რთუ ლი ა. 
ეს ეხე ბა ლა რის მი ერ რე ა ლუ რი და ზოგ ვის სა შუ ა ლე ბის მო პო ვე ბას, კა პი ტა ლუ რი რე სურ სის გა ი ა ფე ბას, ექ ს-
პორ ტის მკვეთრ ზრდას და სხვა. უნ და ით ქ ვას, რომ ჩვე ნი აზ რით, დო კუ მენ ტის ავ ტო რე ბი ამას სრუ ლად აც ნო-
ბი ე რე ბენ და გვთა ვა ზო ბენ ღო ნის ძი ე ბებს, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ქვეყ ნის ბი უ ჯე ტი სა და 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის მოწყო ბის კონ ტექ ს ტ ში შე საძ ლე ბე ლი ა.

სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია სა მე წარ მეო სფე როს ლი ბე რა ლი ზა ცი ა, ევ რო კავ შირ თან და აშ შ - ს თან მუ შა ო ბა უფ რო 
ხელ საყ რე ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მის მი სა ღე ბად. სა ბი უ ჯე ტო სფე რო ში და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა ბი უ ჯე ტო პრო-
ცე სის ხა რის ხის ასა მაღ ლებ ლად, სავ სე ბით შე საძ ლებ ლად მიგ ვაჩ ნი ა.

ერ თ გ ვა რად სკეპ ტი კუ რად ვუ ყუ რებთ დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვის სქე მის მეშ ვე ო ბით, თუნ დაც ამის თ ვის რე სურ-
სე ბი დღეს ვე გა აჩ ნ დეს ქვე ყა ნას და თუნ დაც იმ შემ თხ ვე ვა ში, რომ ეს ღო ნის ძი ე ბა მხო ლოდ ცალ სა ხა და დე ბი თი 
შე დე გე ბის მომ ტა ნი იყოს, საკ რე დი ტო ბა ზარ ზე სი ტუ ა ცი ის კარ დი ნა ლურ გა უმ ჯო ბე სე ბას. სამ წუ ხა როდ, მოკ-
ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში და ნა ზო გე ბის დრა მა ტუ ლი ზრდა და სეს ხებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბა მო სა-
ლოდ ნე ლი არ არის.

არ მიგ ვაჩ ნია რომ სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბე ბის რო ლი ქარ თულ ეკო ნო მი კა ში უახ ლო ეს პე რი ოდ ში ბევ რად გა იზ რ-
დე ბა. ქარ თუ ლი, და ზო გა დად სა ქარ თ ვე ლოს ზო მის ქვეყ ნებ ში, სე რი ო ზუ ლი სა ფონ დო ბირ ჟის არ სე ბო ბა პრობ-
ლე მა ტუ რია და რე ა ლუ რად არ ამის გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბა არ სე ბობს. სე რი ო ზულ სა ფონ დო ბირ ჟას, სხვა 
აუცი ლე ბელ პი რო ბებ თან ერ თად, ძალ ზე დახ ვე წი ლი, მორ გე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა და ტრა დი ცი ა. ეკო ნო მი კუ-
რად გან ვი თა რე ბულ ბევრ ქვე ყა ნა ში სა ფონ დო ბირ ჟე ბი ეკო ნო მი კა ში სე რი ო ზულ როლს არ თა მა შო ბენ, თუმ ცა 
ამით მა თი ეკო ნო მი კა დი დად არ ზა რა ლობს.

ძალ ზე სკეპ ტი კუ რად მიგ ვაჩ ნია გან ცხა დე ბა იმის თა ო ბა ზე, რომ გა მოს წორ დე ბა სა გა რეო სა ვაჭ რო ბა ლან-
სის სტრუქ ტუ რა დი ვერ სი ფი ცი რე ბულ ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა წარ მო ე ბის წა ხა ლი სე ბით. სამ წუ ხა-
როდ, ეს მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში მო სა ლოდ ნე ლი არ არის და არც წარ მო ად გენს გა და უ დე ბელ აუცი ლებ ლო-
ბას. მიმ დი ნა რე ან გა რი შის უარ ყო ფი თი სალ დოს ძი რი თა დი იმ პ ლი კა ცია ის არის, რომ მთავ რო ბამ თა ვი უნ და 
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აარი დოს სა კუ თა რი ხარ ჯე ბის უცხო უ რი წყა რო ე ბით და ფი ნან სე ბას. სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სის ფორ მი რე ბა ში 
ჩარ თუ ლი ენ დო გე ნუ რი ფაქ ტო რე ბი თვით რე გუ ლი რე ბა დია და მა ნამ, სა ნამ სა ხელ მ წი ფო სა ბი უ ჯე ტო და სა გა-
რეო ვა ლის პო ლი ტი კა მკაც რად კონ სერ ვა ტუ ლი ა, სა გა რეო ვაჭ რო ბის უარ ყო ფი თი ბა ლან სი არც ისე სა ში ში ა. 
 
ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ცაკ ლ კე უ ლი პო ზი ცი ე ბის გარ და, ქარ თუ ლი ოც ნე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის მაკ რო ე კო ნო-
მი კურ სექ ცი ა ში მოყ ვა ნი ლი ზო მე ბის უმე ტე სო ბა მოკ ლე და სა შუ ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში გარ კ ვე უ ლი და დე ბი თი 
შე დე გე ბის მომ ტა ნი ა.

ქარ თუ ლი ოც ნე ბის პროგ რა მის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სექ ცია კარ გა დაა და ბა ლან სე ბუ ლი. მას ში გა აზ რე ბუ ლია 
ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რად გა მარ თუ ლი სა ბი უ ჯე ტო და ფუ ლა დი პო ლი ტი კის რო ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა-
რე ბა ში. ხაზ გას მუ ლია სა ხელ მ წი ფოს მას ტა ბი ლი ზე ბე ლი ფუნ ქ ცი ა. შე მო თა ვა ზე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ ში არ იკითხე-
ბა მკვეთ რი, კარ დი ნა ლუ რი ნა ბი ჯე ბი, ამას თა ნა ვე, აქ ცენ ტი გა კე თე ბუ ლია გო ნივ რულ ფის კა ლურ და თან მიმ-
დევ რულ მო ნე ტა რულ პო ლი ტი კა ზე. სა ხელ მ წი ფოს რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი გა მოკ ვე თი ლია ზო მი ე რად, რაც 
პროგ რა მას ცენ ტ რის ტულ ხა სი ათს ანი ჭებს.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა (EPRC)

ქარ თუ ლი ოც ნე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მა ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ცი ას დი დი ად გი ლი ეთ მო ბა. ამ პო ლი ტი-
კურ ძა ლას გა აზ რე ბუ ლი აქვს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის მნიშ ვ ნე ლო ბა რო გორც ეკო ნო მი კი სათ ვის, ასე ვე 
ზო გა დად, ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი მოწყო ბის კონ ტექ ს ტ ში. საკ მა ოდ ვრცლა დაა გაშ ლი ლი სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბა ში დღეს არ სე ბუ ლი არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი მდგო მა რე ო ბა და ამ მდგო მა რე ო ბის გან მა პი რო ბე ბე ლი 
მი ზე ზე ბი. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი მთლი ა ნო ბა ში კო რექ ტუ ლა დაა მოყ-
ვა ნი ლი. იქ მ ნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ დო კუ მენ ტის ავ ტო რე ბი ერ თ გ ვა რი სკეპ ტი ციზ მით უყუ რე ბენ სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბა ში და საქ მე ბის ოფი ცი ა ლურ სტა ტის ტი კას, რა ზეც ის მი უ თი თებს, რომ სიტყ ვე ბი და საქ მე ბუ ლე ბი და 
თვით და საქ მე ბუ ლე ბი ბრჭყა ლებ შია ნახ მა რი, რო ცა შე ფა სე ბუ ლია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში და საქ მე ბულ თა წი ლი 
მთელ სა მუ შაო ძა ლა ში. რო გორც ჩანს, დო კუ მენ ტი შექ მ ნი ლია სი ტუ ა ცი ის სა ფუძ ვ ლი ა ნი ანა ლი ზი სა და გა აზ-
რე ბის შემ დეგ. საკ მა რი სად ვრცლა დაა გან ხი ლუ ლი დღე ვან დე ლი არა სა ხარ ბი ე ლო ვი თა რე ბის შემ ქ მ ნე ლი ისე-
თი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რე ბი ცაა მი წე ბის ფრაგ მენ ტა ცია და მათ ზე სა კუთ რე ბი თი ურ თი ერ თო ბე ბის მო უ წეს რი-
გებ ლო ბა, ძი რი თა დი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მოშ ლა, ტექ ნო ლო გი უ რი ჩა მორ ჩე ნა, ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის სიძ ვი რე 
და გა აზ რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის არ ქო ნა. ფაქ ტე ბის სი ზუს ტის თვალ საზ რი სით, ქარ თუ ლი ოც ნე ბის 
პროგ რა მის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ცი ა ში იგ რ ძ ნო ბა საქ მი ა ნი, პრობ ლე მი სად მი მე თო დუ რად მიდ გო მის ტო-
ნი.  ფაქ ტე ბის შე ფა სე ბი სას, ჩვე ნი აზ რით ერ თ გ ვა რად სა დაოა აქ  მოყ ვა ნი ლი გან ცხა დე ბა ცალ კე უ ლი პრო დუქ-
ცი ის ერთ სულ ზე მოხ მა რე ბის შემ ცი რე ბის შე სა ხებ, კერ ძოდ ის, რომ ერთ სულ მო სახ ლე ზე 2011 წელს სა ქარ თ-
ვე ლო ში 2003 წელ ზე ნაკ ლე ბი პუ რი, ხორ ცი და ხორ ცის პრო დუქ ტე ბი, რძე და და რძის ნა წარ მი, კვერ ცხი, ხი ლი 
და ბოს ტ ნე უ ლი მო იხ მა რე ბო და. აქ, ალ ბათ, დღე ვან დე ლი სტა ტის ტი კუ რი აღ რიცხ ვის ნაკ ლო ვა ნე ბებ თან უფ-
რო გვაქვს საქ მე. კერ ძოდ, სა ვა რა უ დო ა, რომ ქვე ყა ნა ში მო სახ ლე ო ბა ძა ლი ან არ სე ბი თა დაა შემ ცი რე ბუ ლი, რაც 
ოფი ცი ა ლურ სტა ტის ტი კა ში არ ჩანს. თუ ერთ სულ ზე მოხ მა რე ბა ჯა მუ რი მოხ მა რე ბის მთელ მო სახ ლე ო ბა ზე 
გა ყო ფით მი ი ღე ბა, მა შინ გა საკ ვი რი არა ა, რომ ცალ კე უ ლი პრო დუქ ტის ერთ სულ ზე მოხ მა რე ბა შემ ცი რე ბუ ლი 
ჩანს. მთლი ა ნო ბა ში, ფაქ ტე ბის სი ზუს ტის თვალ საზ რი სით, ქარ თუ ლი ოც ნე ბის პროგ რა მის სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბის სექ ცია საკ მა ოდ კო რექ ტუ ლი და გა მარ თუ ლი დო კუ მენ ტი ა.

 საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტი ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია კომ პაქ ტუ რი, გა სა გე ბი ფორ მით. ავ ტო რე ბი თავს არი დე ბენ კა-
ტე გო რი ულ გან ცხა დე ბებს და თა მამ პროგ ნო ზებს, რაც დო კუ მენტს საკ მა რი სად თან მიმ დევ რულს ხდის. გარ-
კ ვე ულ წი ლად წი ნა აღ მ დე გობ რი ვია პა რაგ რა ფი, სა დაც სა უ ბა რია იმა ზე, რომ ქვეყ ნის სა მუ შაო ძა ლის 54% 
სოფ ლა დაა და საქ მე ბუ ლი, ამა ვე დროს კი სოფ ლად ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის გა უ ა რე სე ბა მა სობ რივ მიგ რა ცი ას გა-
ნა პი რო ბებს. დო კუ მენ ტის ავ ტო რე ბი იც ნო ბენ სტა ტის ტი კას და მათ თ ვის ალ ბათ ცნო ბი ლი ა, რომ ოფი ცი ა ლუ რი 
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სტა ტის ტი კა სოფ ლად და საქ მე ბის ამ მაჩ ვე ნე ბელს და ახ ლო ე ბით 10-15 წე ლია იუწყე ბა. ამ გ ვა რად, გა უ გე ბა რი ა, 
რო გორ მიმ დი ნა რე ობს სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი მიგ რა ცი ა, რო ცა სოფ ლად და საქ მე ბულ თა წი ლი არ 
იც ვ ლე ბა, ხო ლო დო კუ მენ ტის ავ ტო რებს სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის მა თე უ ლი შე ფა სე ბა წარ მოდ გე ნი ლი არა 
აქვთ. ამ პა სა ჟის გარ და დო კუ მენ ტი არ სე ბი თი ში ნა გა ნი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი დან თა ვი სუ ფა ლი ა.

ქარ თუ ლი ოც ნე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით გა მარ თუ ლი და ნათ-
ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ა. იმის გა მო, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში სი ტუ ა ცია საკ მა რი სად მძი მე ა, დო კუ მენ ტის 
ავ ტო რე ბი აქ ცენ ტებს აკე თე ბენ სი ტუ ა ცი ის თან და თა ნო ბით, თუმ ცა რე ა ლურ გა ჯან სა ღე ბა ზე. და გეგ მი ლია ღო-
ნის ძი ე ბე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი ისე თი მი მარ თუ ლე ბე ბით, რო გო რე ბი ცაა 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მოწყო ბა, ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვა, სურ-
სა თის უვ ნებ ლო ბა, რე გი ო ნუ ლი პო ლი ტი კა და სხვა.  მთლი ა ნო ბა ში, შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, ეკო ნო-
მი კუ რი თვალ საზ რი სით, რა ცი ო ნა ლუ რი ა, თუმ ცა სა სურ ვე ლი იქ ნე ბო და გად მო ცე მუ ლი ყო ფი ლი ყო შე მო-
თა ვა ზე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო ფონ დის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის კონ კ რე ტუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი. სა სურ ვე ლი იქ ნე ბო და 
უფ რო ვრცლად ყო ფი ლი ყო წარ მოდ გე ნი ლი და გაშ ლი ლი ასე თი ფონ დის კომ პე ტენ ცი ა, მარ თ ვის სტრუქ ტუ-
რა, არ სე ბო ბის დრო ი თი ჰო რი ზონ ტი, მუ შა ო ბის ზო გა დი სქე მა და სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ა. იმის 
გა მო, რომ ასე თი ტი პის ფონ დე ბის ეფექ ტუ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ის ტო რია სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობს, და 
ზო გა დად, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ ასე თი ტი პის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის მარ თ ვა არც თუ ისე ეფექ ტი ა ნი ა, დო კუ მენ-
ტის ეს კონ კ რე ტუ ლი ნა წი ლი ერ თ გ ვა რად ხარ ვე ზი ა ნი ა.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო და ფი ნან სე ბის ზრდა მოკ ლე და სა შუ ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში სავ-
სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, მით უმე ტეს, თუ შე იქ მ ნე ბა სპე ცი ა ლუ რი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ფონ დი. რაც შე ე ხე ბა სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო დაზღ ვე ვის სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და ამოქ მე დე ბას, ეს ბევ რად უფ რო რთუ ლი ამო-
ცა ნა ა, ვი ნა ი დან დახ ვე წილ ფი ნან სურ, სა კა ნონ მ დებ ლო და იური დი ულ გა რე მოს მო ითხოვს. არ გუ მენ ტად ის 
მოგ ვ ყავს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში დაზღ ვე ვის სის ტე მა ვერ გა ი მარ თა ეკო ნო მი კის ბევ რად უფ რო ნაკ ლებ რის კი ან 
სექ ტო რებ ში.  შე საძ ლე ბე ლია მოკ ლე და გან სა კუთ რე ბით სა შუ ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში მი წის სა კუთ რე ბი თი ურ თი-
ერ თო ბე ბის მო წეს რი გე ბა და ნაკ ვე თე ბის გამ ს ხ ვი ლე ბის წი ნამ ძღ ვ რე ბის შექ მ ნა. ამ ამო ცა ნის შე სას რუ ლებ ლად 
სახ ს რე ბი სა ხელ მ წი ფოს დღე საც გა ა აჩ ნი ა. მწარ მო ებ ლუ რო ბი სა და პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის არ სე ბი თი ზრდა ასე-
ვე სავ სე ბით შე საძ ლე ბელ ამო ცა ნად მიგ ვაჩ ნი ა. ერ თ გ ვა რად პრობ ლე მუ რია პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო-
ბი სა და ხა რის ხის იმ გ ვა რად ამაღ ლე ბა, რომ შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს ევ რო პულ და სხვა წამ ყ ვან ბაზ რებ ზე გას ვ ლა, 
თუ არ ჩავ თ ვ ლით უკ ვე დღეს არ სე ბულ სა ექ ს პორ ტო პო ზი ცი ებს (მაგალითად, თხი ლი). ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია სა-
შუ ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში სა სოფ ლო შე მო სავ ლე ბის სა არ სე ბო მი ნი მუ მის უფ რო მა ღალ დო ნე ზე გაზ რ და, თუმ ცა 
სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ეკო ნო მი კუ რი გან მარ ტე ბა და ზუს ტი გა ზომ ვა ერ თ გ ვა რად პრობ ლე მუ რი ა. სა შუ ა ლო ვა დი-
ან პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სიმ ძ ლავ რე ე ბის შექ მ ნა შე იძ ლე ბა, 
თუმ ცა მათ ოპ ტი მა ლურ დატ ვირ თ ვას მე ტი დრო დას ჭირ დე ბა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, რომ სა ქარ თ-
ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წარ მა ტე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად სა გა რეო ეკო ნო მი კურ კო ნი უნ ქ ტუ რა ზეც 
იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი, რაც არ სე ბი თად არ თუ ლებს და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვის ამო ცა ნას.

ქარ თუ ლი ოც ნე ბის პროგ რა მის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ცია და ბა ლან სე ბუ ლი დო კუ მენ ტი ა. მას ში გა მოკ ვე-
თი ლია სა ხელ მ წი ფოს ხელ შემ წყო ბი რო ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა ში. აქ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი, ჩვე ნი აზ რით, სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის ერ თ გ ვა რი აუცი ლე ბე ლი შე მავ სე ბე ლია და გუ ლის ხ მობს 
სა ბაზ რო ინ ს ტი ტუ ტე ბის შექ მ ნა სა და მა თი ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის სა ხელ მ წი ფოს რო ლის გაძ ლი-
ე რე ბას. პროგ რა მა ში არაა შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის სა ხელ მ წი ფოს მი ერ მკვეთ რი ჩა-
ნაც ვ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი, თუმ ცა სა ხელ მ წი ფო რე სურ სე ბით სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ფონ დის შექ მ ნა საკ მა-
რი სად მე მარ ცხე ნე მი მარ თუ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბა ა. სა ბო ლო ოდ, დღე ვან დე ლი სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კუ რი 
რე ა ლო ბის კონ ტექ ს ტ ში პროგ რა მა უფ რო ცენ ტ რის ტუ ლი ხა სი ა თი სა ა.
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სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა (LAT)

კო ა ლი ცი ის პროგ რა მა ში დე ტა ლუ რად არის წარ მო ჩე ნი ლი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის ხედ ვა, რო მე ლიც სა ხელ მ-
წი ფო სტი მუ ლი რე ბის და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კას თან თან ხ ვედ რა შია გან ხი ლუ ლი.  სო ცი ა ლუ რი სფე როს რე-
ფორ მა ეფუძ ნე ბა მდგრა დი სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სის ტე მე ბის შექ მ ნას.  პროგ რა მა მო ი ცავს  არ სე ბუ ლი სის ტე მის 
ანა ლიზსს და ამ სფე რო ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ რე ფორ მებს, რომ ლე ბიც თა ვის მხრივ ეტა პობ რი ვად არი ან გა-
წე რი ლი. პროგ რა მა ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი სის ტე მის სა კა ნონ მ დებ ლო ხარ ვე ზებ ზე. კერ-
ძოდ იმა ზე, რომ ქვე ყა ნა ში არ არ სე ბობს კერ ძო (ნებაყოფლობითი) და სა ხელ მ წი ფო (სავალდებულო) სა პენ სიო 
სის ტე მა. ასე ვე არ მოქ მე დებს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სის სა ხელ მ წი ფო პენ სი ის გან მარ ტე ბა 
და იგი ფაქ ტობ რი ვად ხან დაზ მუ ლო ბის შემ წე ო ბას თან არის გა ი გი ვე ბუ ლი. მარ თე ბუ ლია არა სა ხელ მ წი ფო დაზღ-
ვე ვის და უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ხებ კა ნო ნის ამოქ მე დე ბის აუცი ლებ ლო ბის და ყე ნე ბა და სა ხელ მ წი ფო პენ სი ის 
მხო ლოდ სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი დან გა დახ დის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის წარ მო ჩე ნა. პროგ რა მა ში ლა პა რა კია დე მოგ რა-
ფი უ ლი ტენ დე ცი ებ ზე, რომ ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბით პენ სი ე ბის უშუ ა ლოდ ბი უ ჯე ტი დან და ფი ნან სე ბა გა მო იწ ვევს 
ბი უ ჯე ტის მუდ მი ვად ზრდად და ნა ხარ ჯებს. თუმ ცა მი ნიშ ნე ბუ ლი უარ ყო ფი თი დე მოგ რა ფი უ ლი ტენ დე ცი ე ბი არ 
არის ემ პი რი უ ლად გამ ყა რე ბუ ლი. პროგ რა მა ში სწო რად არის მი თი თე ბუ ლი, რომ სა ხელ მ წი ფო და არა სა ხელ-
მ წი ფო სა პენ სიო დაზღ ვე ვის სის ტე მა მო ითხოვს უნი ფი ცი რე ბულ კა ნონ მ დებ ლო ბას და ახა ლი სის ტე მა უნ და 
და ეყ რ დ ნოს ევ რო პის სო ცი ა ლურ სივ რ ცე ში დამ კ ვიდ რე ბულ პრინ ცი პებს: სა მარ თ ლი ა ნო ბას, სო ლი და რო ბას და 
გა რან ტი რე ბუ ლო ბას.

პროგ რა მა ში სო ცი ა ლუ რი სფე როს პრობ ლე მე ბის გან ხილ ვა და შე მო თა ვა ზე ბუ ლი რე ფორ მე ბი თან მიმ დევ რუ-
ლი ა. ზო გა დად არის ლა პა რა კი სო ცი ა ლუ რი სის ტე მის სფე რო ში ბო ლო წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ რე ფორ მებ ზე 
და სა თა ნა დოდ არ არის და კავ ში რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის სა გან გა შო მდგო მა რე ო ბას-
თან. ასე ვე არა საკ მა რი სად არის და სა ბუ თე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის სის ტე მის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და 
არა ე ფექ ტუ რო ბა. შე და რე ბით ბუნ დო ვა ნია ასე ვე პროგ რა მის ის ნა წი ლი, სა დაც სა უ ბა რია არას რუ ლი სტა ჟი სა და 
შე ნა ტა ნე ბის მქო ნე მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის სო ცი ა ლუ რი პენ სი ის და ნიშ ვ ნა ზე. არ არის გან მარ ტე ბუ ლი თუ რა არის 
სრუ ლი სტა ჟი და რა ტომ უნ და ერ ქ ვას მას სო ცი ა ლუ რი პენ სი ა, თუ კი ეს ადა მი ა ნე ბი არ მი ე კუთ ვ ნე ბი ან არც ერთ 
სო ცი ა ლუ რად და უც ველ, შე ჭირ ვე ბულ, მოძ რა ო ბა შეზღუ დულ ან სხვა ოჯახს. თან მიმ დევ რუ ლია მსჯე ლო ბა, რომ 
სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ბა ზა, შე ფა სე ბის ახა ლი სის ტე მის გათ ვა ლის წი ნე ბით დი ფე რენ ცი რე ბუ-
ლი უნ და იქ ნეს კა ტე გო რი ე ბად. შე სა ბა მი სად დახ მა რე ბაც ამ კა ტე გო რი ე ბი სათ ვის  დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი იქ ნე ბა. 
სწო რად არის აქ ცენ ტი რე ბუ ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით სო ცი ა ლუ რად და უც ველ პირ თა შე ფა სე ბის, მომ სა ხუ რე ბი-
სა და ად მი ნის ტ რი რე ბის ფუნ ქ ცი ე ბის მუ ნი ცი პა ლურ ორ გა ნო ებ ზე დე ლე გი რე ბა, რაც დე ცენ ტ რა ლი ზი რე ბუ ლი 
მმარ თ ვე ლო ბის კონ ტექ ს ტ ში გა ნი ხი ლე ბა და მი სი  ეფექ ტი ა ნი მი წო დე ბის თ ვის ერ თ -ერთ აუცი ლე ბელ პი რო ბას 
წარ მო ად გენს. ამ სის ტე მა ში ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბის ჩარ თ ვა ერ თის მხრივ გა აძ ლი ე რებს 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის როლს და იმიჯს მო სახ ლე ო ბა ში, ხო ლო მე ო რეს მხრივ კი  გა ცი ლე ბით ეფექ ტუ რი გახ დე ბა 
შე ჭირ ვე ბუ ლი ოჯა ხე ბის გა მოვ ლე ნა და შე ფა სე ბა, რად გან მათ შე სა ხებ ყვე ლა ზე უკე თე სად იცი ან ად გი ლობ რივ
მა მო სახ ლე ო ბამ და ისი ნი მა თი საზ რუ ნა ვი უნ და გახ დეს. 

პროგ რა მით შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სა პენ სიო სის ტე მის რე ფორ მა, რო მე ლიც გუ ლის მობს ამ სის ტე მის დაგ რო ვე-
ბით პრინ ციპ ზე გა დას ვ ლას ნა წი ლობ რივ თან მიმ დევ რუ ლი ა. ერ თის მხრივ ზო გა დად ლა პა რა კია სა ვალ დე ბუ-
ლო დაგ რო ვე ბით სა პენ სიო დაზღ ვე ვა ზე, რომ ლის ფარ გ ლებ ში კერ ძო კომ პა ნი ებს უნ და ქონ დეთ წამ ყ ვა ნი რო-
ლი, ხო ლო სა ხელ მ წი ფო მხო ლოდ მა რე გუ ლი რე ბე ლი ფუნ ქ ცი ით უნ და შე მო ი ფარ გ ლოს. მე ო რეს მხრივ პარ ტია 
პირ ველ ეტაპ ზე ვალ დე ბუ ლე ბას იღებს ყვე ლა ასა კის პენ სი ო ნე რე ბის თ ვის არა ნაკ ლებ სა არ სე ბო მი ნი მუ მის 
ექ ვი ვა ლენ ტი პენ სი ე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა ზე.  დაგ რო ვე ბი თი კა პი ტა ლის სა პენ სიო სი ტე მა ში სა პენ სიო ასაკ ში 
შე სუ ლი ინ დი ვი დე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი ეფუძ ვ ნე ბა ანაზღა უ რე ბას, რო მე ლიც მი სი ეკო ნო მი კუ-
რად აქ ტი უ რი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში დაგ როვ და კა პი ტა ლურ ბა ზარ ზე ინ ვეს ტი რე ბულ და ნა ზო გებ ზე და 
მო ი ცავს ასე ვე ამ პე რი ოდ ში და ბან დე ბულ კა პი ტალ ზე დაგ რო ვე ბულ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს. მთე ლი რი გი 
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კითხ ვე ბი იბა დე ბა იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ დაგ რო ვი ლი შე ნა ტა ნე ბის თან ხა არ არის 
საკ მა რი სი მი ნი მა ლუ რი პენ სი ის რა ო დე ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, მა შინ სხვა ო ბას და ფა რავს სახე ლმ წი ფო? 
მხო ლოდ სა პენ სიო ასა კის მიღ წე ვის შემ დეგ არის შე საძ ლე ბე ლი პენ სი ის მი ღე ბის მოთხოვ ნის და ყე ნე ბა თუ 
გან საზღ ვ რუ ლი იქ ნე ბა ინ დი ვი დუ ა ლურ და ნა ზო გე ბის ან გა რიშ ზე შე ნა ტა ნე ბის აკუ მი ლი რე ბის მი ნი მა ლუ რი 
დრო (მაგალითად 20 ან 25 წე ლი) ?  გარ და ამი სა სა პენ სიო ფონ დის გა კოტ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში სა ხელ მ წი ფო 
თა ვის თავ ზე იღებს დაზღ ვე ულ თა სა პენ სიო უფ ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას? პარ ტი ის პროგ რა მულ ნა წილ ში ამ 
კითხ ვებ ზე პა სუ ხი ჯე როვ ნად არ არის გა ცე მუ ლი.

პენ სი ის სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან გა წო ნას წო რე ბა რე ა ლუ რი ა, რამ დე ნა დაც სა პენ სიო ტვირ თის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი 
გა და დის დაგ რო ვე ბით სის ტე მა ზე და შე სა ბა მი სად სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებ ზე ზე წო ლა არ იქ ნე ბა ძლი ე რი. შე საძ ლე ბე-
ლი გახ დე ბა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ორ მა გე ბაც.  სა ვალ დე ბუ ლო დაგ რო ვე ბით სა პენ სიო სის ტე მა ზე გა დას ვ ლა 
წა ა ხა ლი სებს ქვე ყა ნა ში და ნა ზო გე ბის ზრდას, ასე ვე დაგ რო ვი ლი სა პენ სიო თან ხე ბის რე ა ლი ზა ცია სა ხელ მ წი ფო 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ზრდას გა მო იწ ვევს. შე და რე ბით რთუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბა დია პენ სი ის სი დი დის და მო კი დე ბუ-
ლე ბა ფიქ სი რე ბუ ლი გახ დეს სა დაზღ ვე ვო სტაჟ სა და სა დაზღ ვე ვო შე ნა ტა ნებ ზე. რამ დე ნა დაც, პროგ რა მის თა ნახ-
მად,  სა ხელ მ წი ფო ინარ ჩუ ნებს მა რე გუ ლი რე ბელ ფუნ ქ ცი ას, კერ ძო შე ნა ტა ნე ბი კერ ძო სა დაზღ ვე ვო ფონ დებ ში 
მხო ლოდ მე ო რად სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი გან თავ ს დეს, სა დაც სა ხელ მ წი ფო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 
გა იც ვ ლე ბა სა პენ სიო თან ხებ ში, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა ყი დუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი კი რყე ვე ბით იქ ნე ბა გა მორ ჩე-
უ ლი, გა მომ დი ნა რე მი სი სა ვა ლო მდგო მა რე ო ბი დან, ხო ლო სა დაზღ ვე ვო ფონ დე ბის მმარ თ ველ კომ პა ნი ებ საც 
სხვა დას ხ ვა პე რი ოდ ში მო უ წევთ სხვა დას ხ ვა რის კებ თან გამ კ ლა ვე ბა, რაც აისა ხე ბა კი დეც პენ სი ე ბის ოდე ნო ბა ზე. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ  ეს მე ქა ნიზ მი შე და რე ბით უმ ტ კივ ნე უ ლოა სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე გან თავ სე ბულ სხვა სა-
ინ ვეს ტი ციო რე სურ სებ თან შე და რე ბით, დი ნა მი ურ გან ვი თა რე ბას ვერ ექ ნე ბა ად გი ლი და და ბან დე ბუ ლი პენ სი ის 
სი დი დე  ვერც ცალ სა ხად მხო ლოდ სტაჟ სა და შე ნა ტა ნე ბის რა ო დე ნო ბას და ემ ყა რე ბა.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სის ტე მა. ამ პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა კი მე ტად და მო კი დე ბუ ლია 
სა გა და სა ხა დო სტი მუ ლებ ზე და დღეს არ სე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სის  ცვლი ლე ბებ ზე. რა სა ვალ დე ბუ ლოც 
არ უნ და გახ დეს  დაგ რო ე ბი თი სა პენ სიო სის ტე მა, იგი სრულ ფა სო ვა ნი ვერ იქ ნე ბა, თუ დამ საქ მებ ლებ საც და 
და საქ მე ბუ ლებ საც არ მი ე ცე მათ სა შუ ა ლე ბა თა ვი ან თი სა შე მო სავ ლო, მო გე ბის თუ სხვა სა ხის გა და სა ხა დი დან 
კერ ძო სა პენ სიო ფონ დებ ში გა დახ დი ლი თან ხებს არ ექ ნე ბათ უპი რა ტე სი მას ტი მუ ლი რე ბე ლი  პი რო ბე ბი. ამის შე
სა ხებ კი პროგ რა მა არა ფერს არ ამ ბობს. მსოფ ლი ო ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი ეს პრაქ ტი კა კი მარ თ ლაც იმ სა ხუ რებს ყუ
რადღე ბას. პროგ რა მა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სპე ცი ა ლი ზი რე ბულ და წე სე ბუ ლე ბე ბის ამოქ მე დე ბა, რომ ლე ბიც 
მო წო დე ბულ ნი იქ ნე ბი ან შე უქ მ ნან შე სა ბა მი სინ პი რო ბე ბი ხან დაზ მუ ლებს , მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ ბავ შ ვ ბეს, 
შეზღუ დუ ლი უნა რის მქო დე ადა მი ა ნებს და სხვ. მა თი მარ თ ვა და და ფი ნან სე ბა რე გი ო ნა ლურ და მუ ნი ცი პა ლურ 
ხე ლი სუფ ლე ბას გა დე ცე მა.  თუმ ცა აქაც არ არის სა უ ბა რი იმის შე სა ხებ, თუ რა რე სურ სე ბით შეძ ლე ბენ მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტე ბი მათ და ფი ნან სე ბას. თვით მ მარ თ ვე ლო ბის დღე ვან დე ლი სა ბი უ ჯე ტო მოწყო ბა ძა ლი ან შორ საა იმის-
გან, რომ რე გი ო ნებ მა შეძ ლონ სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის შე ნახ ვა, კერ ძო შე ნა ტა ნე ბი დიდ როლს 
ითა მა შე ბენ, მაგ რამ რო გორც დღე ვან დე ლი პრაქ ტი კა მეტყ ვე ლებს, სა ნამ ამ ორ გა ნი ზა ცი ებს ჰყავთ დო ნო რი, ან 
აქვთ გრან ტი, ძი რი თა დად უცხო უ რი, მა ნამ დე ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ, შემ დეგ კი სა ვა ლა ლო მდგო მა რე ო ბა ში ვარ დე-
ბი ან. სა ჭი როა სტა ბი ლუ რი და ფი ნან სე ბა, რო მე ლიც მხო ლოდ თვით თ მ მარ თ ვე ლო ბის ახა ლი სა ბი უ ჯე ტო მოწყო-
ბის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს.

პროგ რა მის ეს ნა წი ლი სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბას და პროგ-
რა მაც და სავ ლეთ ევ რო პუ ლი სო ცი ა ლურ - დე მოკ რა ტი უ ლი ხა სი ა თი სა ა. სა ბაზ რო ელე მენ ტე ბის რო ლის გა მოკ ვე-
თა სა პენ სიო სის ტე მა ში ნა წი ლობ რივ ანე იტ რა ლებს სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვის „მემარცხენეობის” ელე მენ ტებს. 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სის ტე მა  თა ვი სი ბუ ნე ბით სო ცი ა ლის ტუ რი ა, რად გან მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფოს პრი ო რი ტე-
ტულ როლ ზეა აქ ცენ ტი რე ბუ ლი და სა თა ნა დოდ არ არის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა ბაზ რო ელე მენ ტე ბი გან ხი ლუ-
ლი. 
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ჯან დაც ვა (LAT)

კო ა ლი ცია „ქართული ოც ნე ბის” შემ თხ ვე ვა ში, ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის პო ლი ტი კა გან ხორ ცი ელ დე ბა ჯან-
დაც ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მებ თან ერ თად. სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვის სტან დარ ტულ მა სა ბა ზი სო კა ლა თამ 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს ხა რის ხი ა ნი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, ფი ნან სუ რი რის კე ბი სა გან 
დაც ვა, და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცია და სა ბა ზი სო პა კე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბა. პარ ტი ის და პი რე ბე-
ბი, რომ სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვით და ი ფა რე ბა მო სახ ლე ო ბის 100% ზო მი ე რად პო პუ ლის ტუ რია და ნა წი ლობ რივ 
რე ა ლის ტუ რიც, თუმ ცა იგი მო ითხოვს დღე ვან დელ ბი უ ჯეტ ში სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა ზე გა მო ყო ფი ლი თან ხე-
ბის  ჯე რო ვან გაზ რ დას (2012 წელს ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის – მარ თ ვე ლი პარ ტი ის – ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტ ში ამ 
მიზ ნით გა მო ყო ფი ლია 168 მი ლი ო ნი ლა რი, რო მელ მაც უნ და მო იც ვას მო სახ ლე ო ბის 50%-ი). პარ ტი ის პროგ-
რა მა ში არ არის მი თი თე ბუ ლი სა ი დან მოხ დე ბა ამ თან ხე ბის მო ბი ლი ზი რე ბა. სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვის საწყის 
ეტაპ ზე, რო მელ მაც უნ და მო იც ვას სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა, გაძ ლი ერ დე ბა სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებ ზე წნე ხი, და 
სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვის სტან დარ ტუ ლი კა ლა თის ღი რე ბუ ლე ბა და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა იმა ზე თუ, რამ დე ნად 
შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა გა მო ყო ფი ლი სა ხელ მ წი ფო ფი ნან სე ბის ოდე ნო ბა სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე გაზ რ-
დილ მოთხოვ ნას თან. შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე ბე ლია სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვამ და შეზღუ დულ მა სა ხელ მ წი ფო ფი-
ნან სებ მა ზე მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნოს ხა რის ხი ა ნი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა ზე, ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში 
სტან დარ ტუ ლი სა ბა ზი სო კა ლა თის ზე მოთ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ფა სე ბი შე საძ ლე ბე ლია გა ი ზარ დოს, ამ 
მდგო მა რე ო ბას ხან გ რ ძ ლივ პე რი ოდ ში გა ა ნე იტ რა ლებს ჰოს პი ტა ლურ სექ ტორ ში სა ხელ მ წი ფო და მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის შექ მ ნა, რო მე ლიც ასე ვე და მა ტე ბით ინ ვეს ტი ცი ებ თან იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი სა-
ხელ მ წი ფოს მხრი დან. ლო გი კუ რია კერ ძო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის მი ერ კერ ძო და მა ტე ბი თი, ბა ზი სუ რი კა-
ლა თით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ზე მე ტი, მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვაც, რაც მხო ლოდ მო სახ ლე ო ბის და დამ საქ მებ ლე ბის 
კე თილ ნე ბა ზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი. ძი რი თა დი აქ ცენ ტი კი მა ინც სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბულ სა-
დაზღ ვე ვო სის ტე მა ზე მო ვა. და დე ბი თი მო მენ ტია სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის გა მოქ ვით ვებ ში 
გათ ვა ლის წი ნე ბა, რაც თა ვის მხრივ წა ა ხა ლი სებს და საქ მე ბუ ლე ბის მი ერ ბა ზი სუ რი კა ლა თით გათ ვა ლის წი ნე-
ბულ ზე მე ტი რის კე ბის დაზღ ვე ვას.

პროგ რა მა თა ვი სი არ სით თან მიმ დევ რუ ლია და გან ხორ ცი ე ლე ბა დი ა. მას ექ ნე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე დე გი ხან მოკ ლე და 
ხან გ რ ძ ლივ პე რი ო დებ ში და მხო ლოდ სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის დი ნა მი უ რი ზრდის პი რო ბებ ში გა მო ი ღებს შე დეგს. 
სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბა პროგ რა მის ძი რი თა დი ქვა კუთხე დი ა. ამ მიზ ნით კო ა ლი ცია გეგ მავს ფი ნან სე ბის მარ-
თ ვის ახა ლი სტრუქ ტუ რის და ნერ გ ვას, რო მე ლიც არა მომ გე ბი ა ნი არა სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტის სა ხით იქ ნე ბა 
წარ მოდ გე ნი ლი. მარ თა ლი ა, ასე თი ინ ს ტი ტუ ტის და ფუძ ნე ბა გა მარ თ ლე ბუ ლია ჯან დაც ვის სფე რო ში, მაგ რამ 
მი სი მარ თ ვა საბ ჭოს სა ხით ერ თობ ფორ მა ლუ რი ხა სი ა თის იქ ნე ბა, რამ დე ნა დაც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ინ ტე რე სე ბის 
მქო ნე ადა მი ა ნე ბი სა გან და კომ პ ლექ ტ დე ბა (პაციენტები, ჯან დაც ვის სფე როს მე წარ მე ე ბი, არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი) და არც ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი შე იძ ლე ბა გა მო ი რიცხოს. პროგ რა მა ში არ არის ასა ხუ ლი, თუ ვინ 
მო ახ დენს საბ ჭოს წევ რე ბის არ ჩე ვას და და კომ პ ლექ ტე ბას, რამ დე ნად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ასე თი პრინ ცი-
პით ფორ მი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ფი ნან სე ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თ ვა.

პროგ რა მა ით ვა ლის წი ნებს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის თა ნაბ რად გა და ნა წი ლე ბას მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით 
და სა ხელ მ წი ფო, მუ ნი ცი პა ლუ რი და კერ ძო ჰოს პიტ ლე ბის ქსე ლის გან ვი თა რე ბას. იდე ა ში ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია მო სახ ლე ო ბი სათ ვის, რად გან თი თე ულ ამ ინ ს ტი ტუტს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა შე უძ ლი ა, 
მაგ რამ ფრაგ მენ ტუ ლი და დეკ ლა რი რე ბუ ლია პროგ რა მის ის მხა რე, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლია სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო 
სერ ვი სებს შო რის არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბა და კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს ფორ მი რე ბა.

თუ სა ბა ზი სო პა კე ტის მფლო ბე ლი და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა არა მომ გე ბი ა ნი არა სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ 
შე თა ვა ზე ბულ პრო ვა ი დერ თან მი ი ღოს მომ სა ხუ რე ბა, მა შინ იგი შეზღუ დავს პა ცი ენ ტის არ ჩე ვი თო ბის თა ვი სუფ-
ლე ბას და მო ახ დენს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ლი მი ტი რე ბას, რაც აისა ხე ბა კი დეც მომ სა ხუ რე ბის ფა სებ ზე, 
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ხო ლო თუ პა ცი ენტს შე ეძ ლე ბა არა სა ხელ მ წი ფო არა მომ გე ბი ა ნი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ტის გა რე შეც მი-
ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა – რაც არ იკითხე ბა პროგ რა მით – მა შინ კერ ძო, სა ხელ მ წი ფო და მუ ნი ცი პა ლუ რი ჯან-
დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ებს აუცი ლებ ლად ექ ნე ბათ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა ფა სო მომ სა ხუ რე ბა და მომ სა ხუ რე ბის სა ხე-
ე ბი. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში ისი ნი შე ეც დე ბი ან თა ვი ან თი სეგ მენ ტე ბი გან საზღ ვ რონ სხვა დას ხ ვა შე მო სავ ლე ბის და 
მოთხოვ ნი ლე ბის მქო ნე მო სახ ლე ო ბის სა ხით. ამ დე ნად კითხ ვის ნიშ ნე ბი ჩნდე ბა იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ 
რამ დე ნად ჩა მო ყა ლიბ დე ბა კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მო ჯან დაც ვის სფე რო ში.

დეკ ლა რი რე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბი ჯან დაც ვის ხა რის ხის და სტან დარ ტი ზა ცი ის ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე-
ბის აუცი ლებ ლო ბა ზე კი დევ უფ რო საქ მი ანს ხდის პროგ რა მის ამ ნა წილს, რად გან ჯან დაც ვის სფე რო ში სა ერ-
თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის ქცე ვის ნორ მე ბის და გა იდ ლა ი ნე ბის და ნერ გ ვა სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის თ ვის ხელს 
შე უწყობს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის დე პარ ტა მენ ტე ბის ფორ მი რე ბა, რაც გა ა-
უმ ჯო ბე სებს ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბას ავად მ ყო ფო ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით. მთლი ა ნო ბა ში 
წრა მოდ გე ნი ლი ჯან დაც ვის პო ლი ტი კა არის საქ მი ა ნი, ეყ რ დ ნო ბა სა ხელ მ წი ფოს ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ რე ფორ-
მებს, მი მარ თუ ლია ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე და მის სა ყო ველ თაო მნიშ ვ ნე ლო ბის 
გაზ რ და ზე. პარ ტი ის ჯან დაც ვის სფე როს პო ლი ტი კა  უფ რო მე ტად ევ რო პულ სო ცი ა ლურ - დე მოკ რა ტი ულ ვექ-
ტორ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი.
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სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია

გა ნათ ლე ბა (ISET-PI)

ედპ-ს პროგ რა მა არ შე ი ცავს პარ ტი ის ხედ ვას გა ნათ ლე ბის სფე რო ზე. იგი ძი რი თად აქ ცენტს აკე თებს უმუ შევ-
რო ბის დაძ ლე ვის პროგ რა მებ ზე, დაზღ ვე ვა ზე და სხვა სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ ზე. თუმ ცა, პარ ტი ის ლი დერ თა 
გან ცხა დე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, პარ ტი ის ხედ ვით, სას წავ ლო კრე დი ტის და ფარ ვა დიპ ლო მის აღე ბის შემ დ გომ 
უნ და ხდე ბო დეს, რო დე საც ახალ გაზ რ დას სა კუ თა რი შე მო სავ ლის წყა რო უჩ ნ დე ბა; ასე ვე, პარ ტი ის მი ზა ნია გა-
ხა დოს პე და გო გის პრო ფე სია პრეს ტი ჟუ ლი, რაც მი იღ წე ვა მა ღა ლი ხელ ფა სე ბი თა და შრო მი თი უფ ლე ბე ბის სა-
კა ნონ მ დებ ლო გა რან ტი ით.

იქ მ ნე ბა იმის შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ პარ ტი ის უმ თავ რეს მი ზანს წარ მო ად გენს ეკო ნო მი კა ში არ სე ბულ რე სურ ს თა 
გა და ნა წი ლე ბა და არა გრძელ ვა დი ა ნი მდგრა დი ზრდა. უმუ შევ რო ბის დაზღ ვე ვა, და საქ მე ბის სა ა გენ ტოს შექ მ ნა, 
გრან ტე ბი მცი რე ბიზ ნე სი სათ ვის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სუბ სი დი რე ბა, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ფე ნი სათ ვის 
სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა დიდ წი ლად ემ სა ხუ რე ბა ეკო ნო მი კა ში არ სე ბუ ლი 
რე სურ სე ბის სა მარ თ ლი ან გა და ნა წი ლე ბას, რაც პო ლი ტი კუ რი სტრა ტე გი ის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი კომ პო ნენ ტია 
თუ სა ხელ მ წი ფო მი ის წ რა ფის სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი უ ლი წყო ბი სა კენ. ამ გ ვა რი პო ლი ტი კა მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ-
ში სა ზო გა დო ე ბას ტო ვებს მეტ - ნაკ ლე ბად კმა ყო ფილს და ემ სა ხუ რე ბა სა მარ თ ლი ან მიზ ნებს. პრობ ლე მა არის 
ის, რომ სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა ვერ გა მო იწ ვევს გრძელ ვა დი ან ზრდას, ხო ლო გრძელ ვა დი ა ნი ზრდა უნ და იყოს 
ყო ვე ლი სა ხელ მ წი ფოს უმ თავ რე სი მი ზა ნი. 

გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში, ეკო ნო მი კის მდგრა დი ზრდის უმ თავ რე სი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა არის გა ნათ ლე ბა, რო-
მე ლიც ქმნის შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე ადა მი ა ნურ რე სურსს, რო მელ საც უჩ ნ დე ბა იმი სი მო ტი ვა ცია და 
უნა რი, რომ შექ მ ნას სი ახ ლე ეკო ნო მი კა ში, გა ხა დოს წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცია კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი მსოფ ლიო 
ბა ზარ ზე, აღ მო ა ჩი ნოს და და ე უფ ლოს ახალ სა ბაზ რო სეგ მენ ტებს და ა.შ. ედპ-ს პარ ტი ის ლი დე რე ბი აღი ა რე ბენ, 
რომ დღეს - დღე ი სო ბით არ სე ბობს ერ თობ სუს ტი კავ ში რი გა ნათ ლე ბა სა და ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას შო რის, 
თუმ ცა არ იძ ლე ვი ან იმ გზებ სა და მე თო დებს, რომ ლე ბი თაც მოხ დე ბო და ამ კავ ში რის გამ ყა რე ბა.

ამ გ ვა რი მიდ გო მა გა მარ თ ლე ბუ ლია თე ო რი უ ლად და აპ რო ბი რე ბუ ლია და სავ ლეთ ში. პირ ველ რიგ ში ამი სათ ვის უნ და 
არ სე ბობ დეს ნე ბა ბან კე ბი სა გან და სხვა სეს ხე ბის გამ ცე მი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა გან. უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში ამ გ ვა რი ნე ბა 
არ არ სე ბობს თუ არ ჩა ე რია სა ხელ მ წი ფო რო გორც გა რან ტო რი. სტუ დენ ტე ბი სათ ვის სეს ხის გა ცე მა და ამ სეს ხის 
გა მოთხოვ ნა მხო ლოდ სწავ ლის დას რუ ლე ბის შემ დ გომ და კავ ში რე ბუ ლია დიდ რის კებ თან, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად 
იმი სი რის კი, რომ სტუ დენ ტი ვერ და ამ თავ რებს სწავ ლას, ვერ იპო ვის სა მუ შაო ად გილს, იპო ვის სა მუ შაო ად გილს, 
მაგ რამ არ ექ ნე ბა შე სა ბა მი სი შე მო სა ვა ლი და სხვა. იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ სა ხელ მ წი ფო იშუ ა მავ ლებს სტუ დენ ტ სა და 
გამ სეს ხე ბელს შო რის, რო გორც გა რან ტო რი, რის კი გა და დის გამ სეს ხებ ლი დან სა ხელ მ წი ფო ზე და ბა ზარ ზე ჩნდე ბა 
სას წავ ლო სეს ხის მი წო დე ბა. თუმ ცა, ამ გ ვა რი რის კის აღე ბა სა ხელ მ წი ფო სათ ვის, სა დაც არის უმუ შევ რო ბის მა ღა ლი 
დო ნე და უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში ვერ პო უ ლო ბენ სა მუ შაო ად-
გილს, და კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბა დიდ სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რებ თან და და ნა კარ გებ თან, რაც კი სერ ზე და აწ ვე ბა ისევ სა ზო-
გა დო ე ბას გა და სა ხა დე ბის სა ხით ან / და გაზ რ დის ფის კა ლურ დე ფი ციტს.

და საქ მე ბა (ISET-PI)

უმუ შევ რო ბის დაძ ლე ვა ეროვ ნულ-დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის (ედპ) წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის ერთ-ერთ ცენ ტ-
რა ლურ ნა წილს წარ მო ად გენს. ედპ მი იჩ ნევს, რომ უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად აუცი ლე ბე ლია 
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და საქ მე ბის სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს შექ მ ნა. სა ა გენ ტოს ერთ-ერ თი მთა ვა რი მი ზა ნი იქ ნე ბა უმუ შე ვარ თა და რე-
გის ტ რი რე ბა და შე სა ბა მი სად, მათ თ ვის უმუ შევ რის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა. ამას თან, სა ა გენ ტო უზ რუნ ველ ყოფს 
უმუ შე ვარ თა გა დამ ზა დე ბას და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ვა კან სი ე ბის და შე სა ბა მი სად, 
მოთხოვ ნა დი პრო ფე სი ე ბის მი ხედ ვით. ედპ-ს გან ცხა დე ბით მათ მი ერ პრო ექ ტ ში წარ მოდ გე ნი ლი და საქ მე ბის 
სა ა გენ ტო სის ტე მუ რად და სტრუქ ტუ რუ ლად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ორ გა ნო იქ ნე ბა მე რა ბიშ ვი ლის მი ერ შექ მ ნი ლი და-
საქ მე ბის სა მი ნიტ როს გან. სა ა გენ ტოს ექ ნე ბა შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა, რაც სა მი ნის ტ როს არ გა აჩ ნი ა.

ედპ ასე ვე გა მო დის „უმუშევრობის დაზღ ვე ვის შე სა ხებ”  კა ნო ნის შე მო ღე ბის ინი ცი ა ტი ვით, რო მე ლიც ით ვა ლის წი-
ნე ბის უმუ შე ვარ თა სა ვალ დე ბუ ლო დაზღ ვე ვას. უმუ შევ რო ბის სა ვალ დე ბუ ლო დაზღ ვე ვის მი ზა ნი იქ ნე ბა კომ პენ სა-
ცი ის გა ცე მა მუ შა კებ ზე და სა ჯა რო მო ხე ლე ებ ზე სა მუ შაო ად გი ლის და კარ გ ვის, ასე ვე მე წარ მის გა კოტ რე ბის შემ-
თხ ვე ვა ში. უმუ შე ვარ თათ ვის კომ პენ სა ცი ის გა ცე მა და საქ მე ბის სა ა გენ ტოს ერთ-ერ თი მთა ვა რი ფუნ ქ ცია იქ ნე ბა. 
უმუ შევ რო ბის დაზღ ვე ვის შე მო ღე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მო ქა ლა ქე თა შე მო სავ ლე ბის სტა ბი ლი ზა ცი ი სათ ვის, თუმ ცა 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტიც, რომ უმუ შე ვარ თათ ვის შემ წე ო ბე ბის გა ცე მამ შე საძ ლოა შე ამ ცი როს უმუ შე ვარ-
თა სტი მუ ლი მო ძებ ნონ სა მუ შა ო, რა მაც შე საძ ლოა პრო ბე ლის კი დევ უფ რო გამ წ ვა ვე ბა გა მო იწ ვი ოს. პარ ტი ის პროგ-
რა მის მი ხედ ვით უმუ შე ვარ თათ ვის გა სა ცე მი კომ პენ სა ცი ე ბის და სა ფი ნან სებ ლად შე იქ მ ნე ბა სპე ცი ა ლუ რი ფონ დი, 
რო მე ლიც შე ივ სე ბა  სა დაზღ ვე ვო შე ნა ტა ნე ბით, რო მელ საც გა და იხ დის რო გორც და ქი რა ვე ბუ ლი, ასე ვე მე წარ მე ე ბი 
და სა ხელ მ წი ფო. თუმ ცა პარ ტი ის პროგ რა მულ დო კუ მენ ტ ში არ არის სა უ ბა რი თუ რა მო ცუ ლო ბის ფუ ლა დი სახ ს რე-
ბი იქ ნე ბა სა ჭი რო უმუ შე ვარ თა სა ვალ დე ბუ ლო დაზღ ვე ვის პროგ რა მის და სა ფი ნან სებ ლად, შე სა ბა მი სად, რთუ ლია 
შე ფას დეს ამ ინი ცი ა ტი ვის რე ა ლის ტუ რო ბა და ეკო ნო მი კუ რი მი ზან შე წო ნი ლო ბა. თუმ ცა ამ ინი ცი ა ტი ვის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის შე დე გად სა ბი უ ჯე ტო და ნა ხარ ჯე ბის გაზ რ და გარ და უ ვა ლი ა. ამი ტომ, უმუ შე ვარ თა დაზღ ვე ვის შე მო ღე ბა 
სა ჭი როს გახ დის ან უკ ვე არ სე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბის ზრდას, ან ახა ლი ტი პის გა და სა ხა დის შე მო ღე ბას. უკი დუ რე სად 
მე მარ ცხე ნე პროგ რა მის გა მო უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ ედპ ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის ზრდას შე ეც დე ბა, ამ ახა ლი/ 
გაზ რ დი ლი გა და სა ხა დე ბის მე წარ მე ე ბის თ ვის და კის რე ბას, რაც მე წარ მე ე ბის სტი მუ ლებ ზე უარ ყო ფი თად იმოქ მე-
დებს.

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბი (EPRC)

ეროვ ნულ დე მოკ რა ტე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლია შემ დე გი დო კუ მენ ტე ბი: `ედპ მზა დაა ხელ შეკ რუ ლე ბა და დოს 
სა კუ თარ ხალ ხ თან!” და `დასაქმების პროგ რა მა.” პირ ვე ლი მათ გა ნი უფ რო პლატ ფორ მის ტი პის დო კუ მენ ტი ა, 
ხო ლო მე ო რეს აქვს პროგ რა მის გარ კ ვე უ ლი ნი შან  თ ვი სე ბე ბი. პირ ველ მათ გან ში სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს არ სე ბუ
ლი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ვი თა რე ბა გან ხი ლუ ლი პრაქ ტი კუ ლად არ არის. მე ო რე დო კუ მენ ტ ში სა უ ბა რი ა, მაკ რო
ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის ერთ ას პექ ტ ზე – უმუ შევ რო ბა ზე. ეს უკან საკ ნე ლი საკ მა ოდ მოკ ლედ, თუმ ცა კო
რექ ტუ ლა დაა გად მო ცე მუ ლი. სხვა მაკ რო ე კო ნო მი კურ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით, ედპს მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი 
დო კუ მენ ტე ბის მი ხედ ვით, ხედ ვის შექ მ ნა პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა.   

ედპ-ს მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი დო კუ მენ ტე ბი საკ მა რი სად კომ პაქ ტუ რი და მცი რე ზო მი სა ა. მსჯე ლო ბა მას ში ნაკ-
ლე ბი ა. დო კუ მენ ტე ბი წარ მო ად გე ნენ სურ ვი ლე ბის დეკ ლა რა ცი ას. `დასაქმების პროგ რა მა” შე ი ცავს ერთ ღო-
ნის ძი ე ბას, და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბას სპე ცი ფი კუ რი სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს შექ მ ნის გზით. იმ დე ნად რამ დე ნა-
დაც დო კუ მენ ტებ ში ვრცლად არაა გაცხა დე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის კონ კ რე ტუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის, 
დრო ში გა წე რი ლი კონ კ რე ტუ ლი მიზ ნე ბის შე სა ხებ, იგი შე იძ ლე ბა თან მიმ დევ რუ ლად ჩა ით ვა ლოს. თუმ ცა, სწო-
რედ იმ მი ზე ზით, რომ ედპ-ს მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი მა სა ლა ძა ლი ან მწი რი ა, იგი ში ნა გა ნი თან მიმ დევ რუ ლო ბის 
თვალ საზ რი სით შე იძ ლე ბა სა შუ ა ლოდ შე ფას დეს.

ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კა არის სა პენ სიო სის ტე მის რე ფორ მი რე ბის შე მოთ ვა ზე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ ში. სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბი სა და და საქ მე ბის პრობ ლე მის ხედ ვა ძა ლი ან გა მარ ტი ვე ბუ ლი ა, შე საძ ლოა პრი მი ტი უ ლიც კი.  
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უმუ შევ რო ბა მე ტად რთუ ლი პრობ ლე მაა და მხო ლოდ და საქ მე ბის სა ა გენ ტო მის დაძ ლე ვას ვერ შეძ ლებს. 
უმუ შევ რო ბის დაზღ ვე ვა და უმუ შევ რე ბის გა დამ ზა დე ბა შე საძ ლოა საკ მა რი სად კე თილ შო ბი ლი მიზ ნე ბი ა, 
მაგ რამ მათ სახ ს რე ბი და დრო სჭირ დე ბათ, რომ ლე ბიც პროგ რა მა ში ნახ სე ნე ბი ნაკ ლე ბა და ა. თა ვის თა ვად 
და საქ მე ბის სა ა გენ ტოს საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბა არ ნიშ ნავს არც პო ზი ტი ურ და არც ნე გა ტი ურ ზე გავ ლე ნას 
შრო მის ბა ზარ ზე.

ედპ-ს მი ერ და სა ხუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო გორც ასე თი, შეს რუ ლე ბა დი ა. თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, არა ფე რია ნათ ქ-
ვა მი შეს რუ ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო რე სურ სებ ზე და დრო ზე. პროგ რა მა ში ძა ლი ან ნაკ ლე ბია სა უ ბა რი ღო ნის ძი ე ბის 
შეს რუ ლე ბის მე ქა ნიზ მებ ზე.

„ედპ მზა დაა ხელ შეკ რუ ლე ბა და დოს სა კუ თარ ხალ ხ თან!” დო კუ მენ ტის შე სა ვალ ში პირ და პირ წე რი ა, რომ ედპ 
სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის სა ხე ლით ცნო ბი ლი კურ სის მხარ დამ ჭე რი ა.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა (EPRC)

ედპ-ს მი ერ წარ მოდ გე ნილ დო კუ მენ ტ ში იმ დე ნად ცო ტაა მსჯე ლო ბა, რომ მი სი შე ფა სე ბა ში ნა გა ნი თან მიმ დევ-
რუ ლო ბის თვალ საზ რი სით, პრაქ ტი კუ ლად, შე უძ ლე ბე ლი ა. ავ ტო რებს მი აჩ ნი ათ, რომ სა ხელ მ წი ფოს დახ მა რე ბის 
გა რე შე სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ვერ გან ვი თარ დე ბა. ამი ტო მაც ნახ სე ნე ბია სუბ სი დი რე ბა, უფა სო კონ სულ ტა ცი ე ბი, 
დაზღ ვე ვა და სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბი. შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბა ედპ-ს კრე დოს, რომ 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა სა ხელ მ წი ფოს გა რე შე ვერ გან ვი თარ დე ბა. მაგ რამ, თუ პარ ტი ას ასე მი აჩ ნი ა, აუცი ლე ბე ლია 
ჩა მო ით ვა ლოს სა ხელ მ წი ფოს ჩა რე ვით გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა მთე ლი სი ა, რაც აქ მოყ ვა ნი ლი არ 
არის.

ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კა ზე პროგ რა მას თან მი მარ თე ბა ში ვერ ვი სა უბ რებთ, რად გან საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტ ში არ 
არის მოყ ვა ნი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის სა ჭი რო ე ბის და სა ბუ თე ბა.

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი შე საძ ლე ბე ლია გან ხორ ცი ელ დეს. მაგ რამ ედპ-ს დო კუ მენ ტ ში არც კონ კ რე ტუ-
ლი ვა დე ბი, რა ო დე ნობ რი ვი მიზ ნე ბი და სახ ს რე ბია ნახ სე ნე ბი. ამ გ ვა რად, დო კუ მენ ტის ამ ნა წი ლის შე ფა სე ბა, 
პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა.

ეროვ ნულ დე მოკ რა ტე ბის პლატ ფორ მის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ცია უკი დუ რე სად მე მარ ცხე ნე ა.  მიჩ ნე უ ლი ა, 
რომ სა ხელ მ წი ფოს პირ და პი რი ჩა რე ვის გა რე შე ამ დარ გის გან ვი თა რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა.  

სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა (LAT)

სა ბა ზი სო პენ სი ის მიბ მა სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან ცნო ბი ლი, არა ა ხა ლი პო პუ ლის ტუ რი გან ცხა დე ბაა და მას ხში-
რად იყე ნე ბენ სხვა დას ხ ვა პარ ტი ე ბი იმის აღ სა ნიშ ნა ვად, რომ სა ბა ზი სო პენ სი ამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ხან დაზ-
მულ თა მი ნი მა ლუ რი ცხოვ რე ბის დო ნე. პარ ტი ის პლატ ფორ მა ში არა ფე რია ნათ ქ ვა მი იმის შე სა ხებ, მო ახ დენს 
თუ არა სა არ სე ბო მი ნი მუ მის გა ან გა რი შე ბის ოფი ცი ა ლუ რი მე თო დი კის სრულ ყო ფას. 2006 წელს მას ში შე მა ვა ლი 
კომ პო ნენ ტე ბის ღი რე ბუ ლე ბა შემ ცირ და 30 პრო ცენ ტით, რო მელ მაც შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და სი ღა რი ბის მიღ მა 
მყო ფი ადა მი ა ნე ბის ხე ლოვ ნუ რად შემ ცი რე ბა. მი ნი მა ლუ რი სა არ სე ბო კა ლა თა პო ლი ტი კუ რი მა ნი პუ ლა ცი ე ბის 
ერ თ -ერ თი ფორ მაა და სა ბა ზი სო პენ სი ე ბი შე საძ ლე ბე ლია გა უ თა ნაბ რ დეს მას თუ კი სა არ სე ბო მი ნი მუ მით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი კა ლა თის ღი რე ბუ ლე ბაც და ექ ვემ დე ბა რე ბა შე სა ბა მის ცვლი ლე ბას. გარ და ამი სა ნორ მა ლუ რი 
მოხ მა რე ბის პი რო ბებ ში კვე ბის ხარ ჯებ ზე უნ და მო დი ო დეს  მომ ხ მა რე ბელ თა ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლე ბის და-
ახ ლო ე ბით ერ თი მე სა მე დი. სა ქარ თ ვე ლო ში კი ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ნა ხე ვარ ზე მე ტი ა, რაც მა თი სი ღა რი ბის მაჩ ვე-
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ნე ბე ლი ა. პენ სი ის სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან და ახ ლო ე ბით პენ სი ო ნერ თა სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი მცი რე დით თუ 
შე იც ვ ლე ბა, მაგ რამ ამით პრობ ლე მა არ გა და იჭ რე ბა. 

პენ სი ე ბის სი დი დის ზრდას კი დევ უფ რო და აჩ ქა რებს მა თი ინ დექ სა ცი ა. ეს კი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაზ რ დის სა ხელ მ წი ფო 
ხარ ჯებს და პენ სი ე ბის ინ დექ სა ცია კი შე საძ ლე ბე ლია არა რე ა ლის ტუ რი გახ დეს. ეს მხო ლოდ და პი რე ბე ბი ა. მსოფ ლი-
ოს არც ერ თი ქვე ყა ნა არ უყე ნებს ინ დექ სა ცი ას პენ სი ებ თან მი მარ თე ბა ში, მი თუ მე ტეს ეს შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სა-
ქარ თ ვე ლო ში, სა დაც ინ ფ ლა ცია ხში რად ორ ნიშ ნა ციფ რ ზე გა დის, ხო ლო ეკო ნო მი კის ზრდის ტემ პე ბი კი  ზო მი ე რი ა.

ეროვ ნულ დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია პენ სი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის გაზ რ დის მიზ ნით გა მო დის ინი ცი ა ტი ვით და ი ნერ-
გოს დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მა. უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ ასე თი სქე მა სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბობს 1998 წლი დან 
რო დე საც პირ ვე ლად შე ვი და ძა ლა ში „კანონი”კერძო სა პენ სიო ფონ დე ბის შე სა ხებ” თუმ ცა ეს იყო მკვდრად შო-
ბი ლი კა ნო ნი, რამ დე ნა დაც ნე ბა ყოფ ლო ბით მა დაგ რო ვე ბით მა სის ტე მამ არ იმუ შა ვა და ვერ მი ი ღო სა ყო ველ თაო 
სა ხე. ეროვ ნულ დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია სწო რად აყე ნებს სა კითხს, რომ სა პენ სიო და ნა ზო გე ბის დაგ რო ვე ბა 
მოხ დეს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე ბის ხარ ჯ ზე. პრაქ ტი კა ში სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბით, სა პენ სიო თან-
ხე ბი, რო მე ლიც გა და სა ხა დე ბი დან უნ და და ი ფა როს, სა ჭი რო ებს გარ კ ვე ულ სტი მუ ლი რე ბას, მაგ რამ პარ ტი ის 
პლატ ფორ მა არა ფერს ამ ბობს, თუ რა მე ქა ნიზ მე ბით მოხ დე ბა გა და სა ხა დე ბი დან მი სი და ფარ ვა, რა სტი მუ ლე ბი 
ექ ნე ბა გა დამ ხ დელს და რო გორ მოხ დე ბა ამ თან ხის ად მი ნის ტ რი რე ბა. გა ურ კ ვე ვე ლი ა, თუ ვინ უნ და მო ახ დი ნოს 
დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მის და ნერ გ ვა, გან ხორ ცი ე ლე ბა და მი სი მარ თ ვა; თუ სა ხელ მ წი ფო გახ დე ბა ამ თან-
ხის უკან დაბ რუ ნე ბის გა რან ტი (ეს იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ სა პენ სიო და ნა ზო გე ბის ინ ვეს ტი რე ბა მხო ლოდ სა ხელ მ წი-
ფო ვალ დე ბუ ლე ბებ ში გან ხორ ცი ელ დე ბა), მა შინ სა ხელ მ წი ფომ ეს თან ხა უნ და აიღოს ში და ვალ ში და ბი უ ჯე ტის 
დე ფი ცი ტის დღე ვან დე ლი სუ რა თი კი დევ უფ რო გა უ ა რეს დე ბა. 

უმუ შევ რე ბის სო ცი ა ლურ დაც ვა ნამ დ ვი ლად არის ყუ რადღე ბის ღირ სი, მაგ რამ და საქ მე ბის სამ სა ხუ რი ამ ღო-
ნის ძი ე ბის მხო ლოდ ერ თი ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი მხა რე ა. პარ ტი ის პროგ რა მა არა ფერს ამ ბობს უმუ შევ რე ბის 
დახ მა რე ბა რო მე ლი წყა რო ე ბი დან უნ და და ფი ნან ს დეს,  რა ცვლი ლე ბე ბი  შე ვა სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში და რა 
მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღე ბენ დამ საქ მებ ლე ბი. თა ვის თა ვად და საქ მე ბის სა მი ნის ტ რო ვერ და ა საქ მებს უმუ შევ რებს. 
ეს სა მე წარ მეო სფე როს საქ მე ა. ეს სა ა ა გენ ტო ვერც შრო მის ბირ ჟის ფუნ ქ ცი ას შე ი თავ სებს, რად გან დღეს ეს 
ფუნ ქ ცია თან და თა ნო ბით კერ ძო სექ ტორს ან სა ერ თოდ ვირ ტუ ა ლურ ინ ტერ ნეტ ბირ ჟებ ზე გა და დის. სა ხელ მ-
წი ფოს ხელ ში არ სე ბუ ლი ბერ კე ტე ბის (საგადასახადო, სა ინ ვეს ტი ციო და სხვ), გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ პარ ტი ის 
პროგ რა მა  არა ფერს ამ ბობს, ხო ლო უმუ შევ რე ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვა კი დეკ ლა რი რე ბუ ლი ხა სი ა თი სა ა. სო ცი ა-
ლუ რი მიზ ნე ბი სათ ვის ხარ ჯე ბის სი დი დის შე სა ხებ  პარ ტი ის პროგ რა მა სა კა მოდ ბუნ დო ვა ნი ა.

პარ ტი ის პროგ რა მის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლია დე დე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა და უზ რუნ ველ ყო ფა მი ნი მა ლუ რი 
ხელ ფა სით, დაზღ ვე ვი თა და პენ სი ე ბით. თი თე უ ლი ასე თი ღო ნის ძი ე ბა ცალ - ცალ კე არ სე ბობს სხვა დას ხ ვა ქვე ყა-
ნა ში, მაგ რამ ერ თ დ რო უ ლად დე დებ მა მი ღონ თვი თე ულ შვილ ზე ფუ ლა დი დახ მა რე ბა, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი და 
იყ ვ ნენ დაზღ ვე ულ ნიც, ხო ლო მო მა ვალ ში კი შრო მი თის პენ სი აც, საკ მა ოდ მძი მე ტვირ თი იქ ნე ბა სა ხელ მ წი ფო 
ბი უ ჯე ტი სათ ვის, რომ ლიც და ფი ნან სე ბა საც ეკო ნო მი კუ რად ძლი ერ ქვეყ ნებ საც კი უჭირთ.

ჯან დაც ვა (LAT)

პროგ რა მა ში დეკ ლა რი რე ბუ ლია ზო გა დი გან ცხა დე ბე ბი სა ყო ველ თაო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის შე სა ხებ. არ არის ასა-
ხუ ლი, თუ რა მო ნა წი ლე ო ბა ექ ნე ბა სა ხელ მ წი ფოს და რა მო დე ლით გან ხორ ცი ელ დე ბა პრინ ცი პი „ჯამრთელობა ყვე-
ლა სათ ვის”. პარ ტი ის პროგ რა მა  სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვა ზე პა სუ ხის მ გებ ლო ბას აკის რებს 1. სა ხელ მ წი ფოს, 2. დამ-
ქი რა ვე ბელს,  3. და და საქ მე ბულს, მაგ რამ თუ რო გორ უნ და გა ნა წილ დეს ეს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, ვინ რა უნ და გა ი ღოს, 
ექ ნე ბა მას სა ვალ დე ბუ ლო ხა სი ა თი თუ არა, რო გო რი იქ ნე ბა მე წარ მის სო ცი ა ლუ რი  რო ლი, რა სტი მუ ლე ბი ექ ნე ბა 
და ქი რა ვე ბულს და ეზღ ვი ოს და რა რე სურ სე ბით და წყა რო ე ბი დან უნ და მოხ დეს სა დაზღ ვე ვო თან ხე ბის და ფარ ვა, 
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პროგ რა მა არა ფერს  ამ ბობს.  რამ დე ნი მე წი ნა და დე ბით დეკ ლა რი რე ბუ ლი სა ყო ველ თაო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა მხო-
ლოდ კე თილ სურ ვი ლე ბად რჩე ბა. შე სა ბა მი სად სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ დის მე ქა ნიზ-
მი არ არის გან საზღ ვ რუ ლი. მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე მსჯე ლო ბა კი მხო ლოდ პი რო ბი თად შე იძ ლე ბა. 
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ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა

გა ნათ ლე ბა (ISET-PI)

პარ ტი ის 10 პუნ ქ ტი ან პროგ რა მა ში, გა ნათ ლე ბის თა ო ბა ზე, მი მო ხი ლუ ლია მხო ლოდ მი სი სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან-
სუ რი მხა რე ე ბი. ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის უმ თავ რე სი მიზ ნე ბია გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბა გა ზარ დონ 1 მი ლი-
არდ ლა რამ დე წე ლი წად ში და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი და მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი ოჯა ხის წევ რი სტუ დენ ტე ბი და ა-
ფი ნან სონ 100% გრან ტე ბით უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ჩა რიცხ ვი სას. პარ ტია აპი რებს ბი უ ჯე ტის 8 მი ლი არ დი 
ლა რი დან 10 მი ლი არდ ლა რამ დე გაზ რ დას, სა ი და ნაც 1 მი ლი არ დი (ბიუჯეტის 10%) და ი ხარ ჯე ბა გა ნათ ლე ბის 
სფე რო ზე.

ამ გ ვარ ფი ნან სურ პო ლი ტი კას გა აჩ ნია რამ დე ნი მე ნაკ ლი: პირ ვე ლი ის რომ ბი უ ჯე ტის გაზ რ და და კავ ში რე ბუ-
ლია გა და სა ხა დე ბის ზრდას თან, რაც უკ მა ყო ფი ლე ბას გა მო იწ ვევს სა ზო გა დო ე ბა ში; მე ო რე, ბი უ ჯე ტის 10% გა-
ნათ ლე ბა ზე გუ ლის ხ მობს რომ და ფი ნან სე ბა შემ ცირ დე ბა სხვა სფე რო ებ ზე. ქრის ტინ - დე მოკ რა ტე ბი ძი რი თა დი 
სახ ს რე ბის გა მო თა ვი სუფ ლე ბას აპი რე ბენ თავ დაც ვის სფე რო დან შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის სამ ჯერ შემ ცი რე ბით. 
სა კითხა ვია თუ იქ ნე ბა ამ გ ვა რი რა დი კა ლუ რი შემ ცი რე ბა სა სარ გებ ლო ქვეყ ნის უსაფ რ თხო ე ბი სათ ვის.

აგ რეთ ვე, პარ ტი ას არ გა აჩ ნია გა ნათ ლე ბის სექ ტო რის დახ ვე წის პროგ რა მა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი თა და 
მიზ ნე ბით, რაც ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებს მათ ფი ნან სურ გა ან გა რი შე ბებს, იბა დე ბა შე კითხ ვე ბი – კონ კ რე ტუ ლად რა ზე 
და ი ხარ ჯე ბა აღ ნიშ ნუ ლი თან ხე ბი? რა პრო ექ ტე ბი გან ხორ ცი ელ დე ბა და იქ ნე ბა თუ არა გაზ რ დი ლი გა ნათ ლე ბის 
და ფი ნან სე ბა და დე ბი თი შე დე გე ბის მომ ტა ნი?

რაც შე ე ხე ბა ყვე ლა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი და მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი ოჯა ხის წევ რი სტუ დენ ტე ბის უმაღ ლე სი გა-
ნათ ლე ბის 100% და ფი ნან სე ბას – ეს ერ თობ სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი უ ლად და „სამართლიანად” ჟღერს. თუმ ცა, თუ 
გა ვით ვა ლის წი ნებთ ამ პო ლი ტი კის პო ტენ ცი უ რი ეფექ ტუ რო ბის მხა რეს, აქაც წა ვაწყ დე ბით გარ კ ვე ულ პრობ-
ლე მებს. სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით სწავ ლის და ფი ნან სე ბა სა ვა რა უ დოდ და აქ ვე ი თებს სტუ დენ ტ თა ხა-
რისხს უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში, რად გა ნაც ნი ჭი ე რი და მო ტი ვი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი სტუ დენ ტე-
ბი, რომ ლებ საც ად რე არ შე ეძ ლოთ სწავ ლის სა ფა სუ რის გა დახ და, ისე დაც იღებ დ ნენ გრან ტებს დამ სა ხუ რე ბის 
მი ხედ ვით და ხვდე ბოდ ნენ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში. გრან ტე ბი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით და ა ფი ნან-
სე ბენ ნაკ ლე ბად კარგ სტუ დენ ტებ საც, რაც გა მო იწ ვევს სწავ ლის ხა რის ხის დაქ ვე ი თე ბას. ასე რომ, აღ ნიშ ნუ ლი 
თან ხე ბი უმ ჯო ბე სია გა ი ცეს დამ სა ხუ რე ბის მი ხედ ვით.

და საქ მე ბა (ISET-PI)

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო საპ როგ რა მო დო კუ მენტს, რო მელ საც 10 პუნ ქ ტი ა ნი გეგ მის სა ხე აქვს, 
პროგ რა მა, მი სი ტრა დი ცი უ ლი გა გე ბით, ძნე ლად შე იძ ლე ბა ეწო დოს.  თუმ ცა ეს დო კუ მენ ტი მა ინც იძ ლე ვა გარ-
კ ვე ულ წარ მოდ გე ნას პარ ტი ის ხედ ვა სა და გეგ მებ ზე.  

ამ დო კუ მენ ტის მი ხედ ვით პარ ტი ის უმ რავ ლე სო ბა ში მოს ვ ლის შემ თხ ვე ვა ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე-
ტი არ სე ბუ ლი 8 მი ლი არ დი დან 10 მი ლი არ დამ დე გა იზ რ დე ბა, რაც პარ ტი ის ლი დერ თა გან ცხა დე ბით უმე ტე სად 
მოხ დე ბა სა შე მო სავ ლო ბა ზის გაზ რ დის მეშ ვე ო ბით. ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად პარ ტია გეგ მავს აგ რა რუ ლი კო ო-
პე რა ტი ვე ბის პროგ რა მის წა მოწყე ბას, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს კო ო პე რა ცი ის წე სით მი წე ბის გამ ს ხ ვი ლე ბას, 
საწ ვა ვი სა და სა სუ ქის სუბ სი დი რე ბას, მო სავ ლის დაზღ ვე ვას. ამავ დ რო უ ლად შე იქ მ ნე ბა აგ რა რუ ლი ბან კი, რო მე-
ლიც გას ცემს და ბალ პ რო ცენ ტი ან კრე დი ტებს. პარ ტი ის გათ ვ ლე ბით ამ ტი პის კო ო პე რა ცი ე ბი  სოფ ლის მე ურ ნე-
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ო ბა ში ყო ველ წ ლი უ რად და მა ტე ბით 80 000 სა მუ შაო ად გილს შექ მ ნის, რაც თა ვის მხრივ გაზ რ დის სა შე მო სავ ლო 
ბა ზას.  კო ო პე რა ცი ე ბის შექ მ ნა, რა თქმა უნ და, და დე ბით შე დე გებს მო ი ტანს და საქ მე ბის გაზ რ დის თვალ საზ რი-
სით, თუმ ცა არა რე ა ლის ტუ რი ჩანს ყო ველ წ ლი უ რად და მა ტე ბი თი 80000 სა მუ შაო ად გი ლის შექ მ ნა, რაც 4 წე ლი-
წად ში  კო ო პე რა ცი ე ბის სა შუ ა ლე ბით 320000 ახა ლი სა მუ შაო ად გილს შექ მ ნას გუ ლის ხ მობს. ეს კი ნიშ ნავს რომ 
4 წლის შემ დეგ სოფ ლის მაცხოვ რებ ლი დან სა შუ ა ლოდ ყო ვე ლი მე სა მე  კო ო პე რა ცი ა ში იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი, რაც 
საკ მა ოდ არა რე ა ლის ტუ რი ჩანს.  

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის აზ რით, უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მის და საძ ლე ვად სა ჭი როა ენერ გე ტი კის სექ-
ტო რის გან ვი თა რე ბა, ახა ლი ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რე ბის აშე ნე ბა, რაც შე საძ ლე ბელს გახ დის თბო ე ლექ ტ რო-
სად გუ რე ბის მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი შე და რე ბით ძვი რი ენერ გი ის ჩა ნაც ვ ლე ბას იაფი ჰიდ რო ენერ გი ით. ამ გზით, 
პარ ტი ის აზ რით, შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ტა რი ფის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა, რაც შე სა ბა-
მი სად წა ა ხა ლი სებს ეკო ნო მი კურ აქ ტი ვო ბას და გაზ რ დის და საქ მე ბის. აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მა ეკო ნო მი კუ რად საკ მა-
ოდ და სა ბუ თე ბუ ლი ა, რად გა ნაც სა ქარ თ ვე ლოს გა აჩ ნია საკ მა ოდ დი დი გა მო უ ყე ნე ბე ლი  ჰიდ რო რე სურ სი. თუმ ცა 
მე ო რეს მხრივ, ენერ გე ტი კის დარ გ ში ზო გი ერ თი ექ ს პერ ტის შე ფა სე ბით ახა ლი ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რის მი ერ 
წარ მო ე ბუ ლი ელექ ტ რო ნერ გი ის ღი რე ბუ ლე ბა ბევ რად არ ჩა მო უ ვარ დე ბა თბო ე ლექ ტ რო სად გუ რი სას, რაც ეჭ ვის 
ქვეშ აყე ნებს იმ მო საზ რე ბას, რომ ახა ლი ჰე სე ბის აშე ნე ბა შე საძ ლე ბელს გახ დის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ტა რი ფის 
შემ ცი რე ბას.   

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბი (EPRC)

ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი `ათპუნქტიანი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის” დო კუ მენ ტი არ არის 
პროგ რა მუ ლი დო კუ მენ ტი. ის შე იძ ლე ბა უფ რო სა არ ჩევ ნო პლატ ფორ მად ჩავ თ ვა ლოთ. მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ნა-
წი ლი, რო გორც ასე თი, მას ში წარ მოდ გე ნი ლი არ არის. თუმ ცა გეგ მა ში სა უ ბა რი ა, და საქ მე ბა ზე, ტა რი ფებ ზე და 
გა და სა ხა დებ ზე. დღეს არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა პირ და პირ და ხა სი ა თე ბუ ლი არ არის, თუმ ცა ნახ სე ნე ბია მო ნო-
პო ლიზ მი, ელი ტუ რი კო რუფ ცია და წნე ხი ბიზ ნეს ზე.

წარ მოდ გე ნი ლი გეგ მა ში სა უ ბა რია იმა ზე, რომ არ სე ბუ ლი 8 მი ლი არ დი ა ნი ბი უ ჯე ტის 10 მი ლი არ დამ დე გა საზ რ-
დე ლად: და უ ყოვ ნებ ლივ შეწყ დე ბა წნე ხი ბიზ ნეს ზე და მოხ დე ბა ეკო ნო მი კუ რი და ნა შა უ ლის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ა; 
აღ მო იფხ ვ რე ბა ელი ტუ რი კო რუფ ცია და ამო ივ სე ბა ეკო ნო მი კა ში არ სე ბუ ლი „შავი ხვრე ლე ბი” ბიზ ნეს - მო ნო პო-
ლი ე ბის სა ხით; სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პრინ ცი პე ბი დან გა მომ დი ნა რე შე მო ვი ღებთ დი ფე რენ ცი რე-
ბულ გა და სა ხადს.

ბუნ დო ვა ნია თუ რა კავ შირ შია ერ თ მა ნეთ თან ბი უ ჯე ტის 8-დან 10 მი ლი არ დამ დე ზრდა და ეკო ნო მი კის დეკ რი მი-
ნა ლი ზა ცი ა, მო ნო პო ლი ე ბის მოს პო ბა და ელი ტუ რი კო რუფ ცი ა.

გეგ მით, რო გორც ჩანს, შე მო თა ვა ზე ბუ ლია პროგ რე სი უ ლი გა და სა ხა დი, თუმ ცა, ეს უკა ნას კ ნე ლი ნახ სე ნე ბი არა-
ა. შე მო ღე ბუ ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის რან გი 10-25% ფარ გ ლებ ში და კავ ში რე ბუ ლია სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ-
ლე ბის 350 მი ლი ო ნით ზრდას თან, თუმ ცა გა უ გე ბა რი ა, რა მე ქა ნიზ მით. ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის პლატ ფორ მის 
ამ პუნქტს ჰქვია `ერთიანი სა ქარ თ ვე ლო ყვე ლა თა ო ბას”, თუმ ცა გა უ გე ბა რი ა, რა კავ ში რი აქვს სა თა ურს სა გა-
და სა ხა დო შე ღა ვა თებ თან თუ მო ნო პო ლი ებ თან.

ძნე ლი სათ ქ მე ლი ა, რა ნიშ ნავს ასე ვე ლო ზუნ გი – სა ხელ მ წი ფო ვა ლე ბის გა რე შე, თუ კი ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე-
ბი კის რუ ლო ბენ ვალ დე ბუ ლე ბას და ფა რონ კო ო პე რა ტი უ ლი ბი ნათ მ შე ნებ ლე ბის ვა ლე ბი და გა და ი ხა დონ სა-
ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბე ბი. თუ ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტებს ყვე ლა ვა ლის და ფარ ვა სურთ, მა შინ უნ და და ი ფა როს 
სა ხელ მ წი ფოს სრუ ლი და ვა ლი ა ნე ბა ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის აგენ ტე ბი სად მი, აქ ნახ სე ნე ბი სახ ს რე ბი კი სრულ 
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სა ხელ მ წი ფო ში და ვალ ზე ბევ რად ნაკ ლე ბი ა. ამ გ ვა რად, სა ხელ მ წი ფო ვა ლე ბის გა რე შე ვერ იქ ნე ბა, ქრის ტი ან - 
დე მოკ რა ტე ბის სა მოქ მე დო სქე მის მი ხედ ვით.

ქრი ა ტი ან - დე მოკ რა ტებს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 10 პუნ ქ ტი ან გეგ მა ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი აქვთ გაზ სა და ელექ ტ რო ე ნერ-
გი ა ზე ტა რი ფე ბის შემ ცი რე ბი სა და და საქ მე ბის სა კითხე ბი. და ბა ლი ტა რი ფე ბი გაზ სა და ელექ ტ რო ე ნერ გი ა ზე 
შე საძ ლოა მარ თ ლაც იწ ვევ დეს და საქ მე ბას, მაგ რამ არა ყო ველ თ ვის. თუ გაზ სა და ელექ ტ რო ე ნერ გი ა ზე ტა რი ფი 
შემ ცირ დე ბა, შე საძ ლოა გა ი ზარ დოს მი სი მოხ მა რე ბა ბიზ ნე სის მი ერ, რა მაც გა მო იწ ვი ოს არა აუცი უ ლებ ლად 
და საქ მე ბის ზრდა, არა მედ ახა ლი კა პი ტა ლუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის შე ძე ნა, რო მე ლიც მეტ გაზს ან დენს მო იხ მარს. 
ზო გა დად, სა ჭი როა მე ტი სიფ რ თხი ლე და საქ მე ბის პრობ ლე მა ზე სა უბ რი სას. ამ პრობ ლე მის გა დაჭ რა ერ ჯე რა დი 
ღო ნის ძი ე ბე ბით შე უძ ლე ბე ლი ა. და სა ბუ თე ბუ ლი არ არის, რა ტომ უნ და შე მო ვი ღოთ დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი გა და-
სა ხა დი და და ვა წე სოთ და უ ბეგ რა ვი მი ნი მუ მი. გვე ყო ფა კი დარ ჩე ნი ლი მო სახ ლე ო ბის გა და სა ხა დით ამო ღე ბუ ლი 
ფუ ლი აქ ხსე ნე უ ლი მას შ ტა ბუ რი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და სა ფი ნან სებ ლად? სა ბო ლო ოდ, ქრის ტი ან - დე მოკ-
რა ტე ბის პლატ ფორ მა ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კის თვალ საზ რი სით, საკ მა ოდ სა შუ ა ლო ა.

ვი ნა ი დან 10 პუნ ქ ტი ან გეგ მა ში, ჩვე ნი აზ რით,  ღო ნის ძი ე ბე ბი მო ცე მუ ლია სურ ვი ლე ბის დეკ ლა რა ცი ის ფორ მით, 
მათ შეს რუ ლე ბა დო ბა ზე სა უ ბა რი უკი დუ რე სად ძნე ლი ა. არ სა დაა ნახ სე ნე ბი, თუ რო გორ, რა დრო ში და რა მე-
ქა ნიზ მე ბით მოხ დე ბა და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბა. 3 წე ლი წად ში ძი რი თა დი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სრუ ლად 
აღ დ გე ნა თა ვის თა ვად მე ტის მე ტად არა რე ა ლის ტუ რი ა.

ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მა უკი დუ რეს მე მარ ცხე ნე სპექ ტ რ ში ძევს. დო კუ მენ ტი პო პუ-
ლის ტუ რი სტი ლი სა ა. აქ ცენ ტე ბია აღე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფოს მა სი ურ ჩა რე ვა ზე, ლა პა რა კი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის 
გაძ ლი ე რე ბა ზე სა ერ თოდ არ არის. 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა (EPRC)

ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი `ათპუნქტიანი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის” დო კუ მენ ტი არ არის 
პროგ რა მუ ლი დო კუ მენ ტი. ის შე იძ ლე ბა უფ რო სა არ ჩევ ნო პლატ ფორ მად კვა ლი ფი ცირ დეს. სოფ ლის მე ურ ნე-
ო ბის ნა წილ ში `კონკურენტუნარიანი ფერ მე რი მცი რე მი წი ა ნი გლე ხის ნაც ვ ლად” სა ქარ თ ვე ლოს დღე ვან დე ლი 
ფაქ ტობ რი ვი მდგო მა რე ო ბა ნახ სე ნე ბი არ არის. ამ გ ვა რად, დო კუ მენ ტი ვერ შე მოწ მ დე ბა ფაქ ტე ბის სი ზუს ტის 
თვალ საზ რი სით

პროგ რა მა ში არ არის გაშ ლი ლი შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის მიზ ნობ რი ო ბა და და ნიშ ნუ ლე ბა. ნახ სე ნე ბია 
გარ კ ვე უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ერ თობ ლი ო ბა და მა თი ბი უ ჯე ტი, რო გორც ცალ - ცალ კე, ისე ჯა მუ რად. მა გა ლი თად, 
ერ თ -ერ თი ღო ნის ძი ე ბის შე დე გად, კერ ძოდ კო ო პე რა ტი ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბით, შე იქ მ ნე ბა 80,000 ათა სი სა მუ შაო 
ად გი ლი. ამას გარ და არა ფე რია ისე თი, რაც დო კუ მენ ტის თან მიმ დევ რუ ლო ბის შე მოწ მე ბის სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ-
ცემ და. სა ინ ტე რე სო ა, რომ სა თა ურ ში ნახ სე ნე ბი კონ კუ რენ ცია სა ერ თოდ არაა ტექ ს ტ ში გა მე ო რე ბუ ლი.

დო კუ მენ ტი სა ერ თოდ მოკ ლე ბუ ლია ეკო ნო მი კურ ლო გი კას, ვი ნა ი დან მი სი ავ ტო რე ბი არ ასა ბუ თე ბენ შე-
მო თა ვა ზე ბულ ღო ნის ძი ე ბებს. სა ხელ მ წი ფოს მი ერ ტექ ნი კის შე ძე ნა და მო სავ ლის დაზღ ვე ვა, საწ ვა ვი სა და 
სა სუ ქის სუბ სი დი რე ბა, კრე დი ტე ბის გა ცე მა კო ო პე რა ტი ვებ ზე და ბა ლი სარ გებ ლით და შემ დ გომ ში მი სი სა ხელ-
მ წი ფოს მი ერ და ფარ ვა სა მი წლის მან ძილ ზე  ძირ თან ერ თად, ასე ვე სა საწყო ბე ფარ თო ბე ბის შექ მ ნა რო გორც 
სა მოქ მე დო გეგ მის შე მად გე ნე ლი კომ პო ნენ ტე ბი, ყო ველ გ ვარ ეკო ნო მი კურ ლო გი კას მოკ ლე ბულ ნი არი ან, იმ 
აშ კა რა მი ზე ზის გა მო, რომ წარ მო ე ბი სა თუ წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის გა სა ღე ბის უკ ლებ ლივ ყვე ლა ძი რი თად 
ეტაპ ზე ად გი ლი აქვს სა ხელ მ წი ფოს ძა ლი ან აქ ტი ურ ჩა რე ვას, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში, სა შუ ა ლო და გრძელ ვა დი ან 
პე რი ოდ ში ინო ვა ცი ის, ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის ყვე ლა ნა ირ წი ნამ ძღ ვ რებს ჩაკ ლავს.
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გა უ გე ბა რი ა, რა ტომ უნ და და ფა როს სა ხელ მ წი ფომ იმ ფერ მე რე ბის სეს ხი მთლი ა ნად, რომ ლებ მაც უკ ვე 
ისარ გებ ლეს რო გორც სა სუ ქებ ზე და შხამ - ქი მი კა ტებ ზე სუბ სი დი ე ბით და იაფი სეს ხე ბით, ასე ვე აქვთ გა-
სა ღე ბის გა რან ტი რე ბუ ლი ბა ზა რი მთავ რო ბის მი ერ შექ მ ნი ლი სა საწყო ბე მე ურ ნე ო ბე ბის სა ხით? რა და ა-
შა ვეს ეკო ნო მი კის სხვა სექ ტო რე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა? თა ნახ მა ნი არი ან გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლე ბი, რო-
მელ თა სახ ს რე ბი თაც ივ სე ბა ბი უ ჯე ტი, გას წი ონ ასე თი მას შ ტა ბუ რი ხარ ჯე ბი? ამ გ ვა რი აშ კა რად პო პუ ლის ტუ რი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი არაპ რო დუქ ტი უ ლი ა. სა ქარ თ ვე ლო ში დღე ვან დელ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში პრობ ლე მაა უცხო ურ 
იმ პორ ტ თან ფა სით კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა, რა საც სჭირ დე ბა შე სა ბა მი სი ხელ შემ წყო ბი 
ეკო ნო მი უ რი გა რე მოს შექ მ ნა. ეს აუცი ლე ბე ლი, თუმ ცა არა საკ მა რი სი პი რო ბაა წარ მო ე ბის გა სა ვი თა რებ ლად. 
ემ პი რი უ ლად და დას ტუ რე ბუ ლი ა, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში მწარ მო ებ ლუ რო ბა გა ცი ლე ბით ნე ლა იზ რ დე ბა, 
ვიდ რე ეკო ნო მი კის სხვა დარ გებ ში. ამ გ ვა რად, მდგო მა რე ო ბის რა დი კა ლუ რად შეც ვ ლას დას ჭირ დე ბა მრა ვა ლი 
წე ლი იმ სა უ კე თე სო შემ თხ ვე ვა შიც კი, რო ცა ქარ თუ ლი წარ მო ე ბის კონ კუ რენ ტი უცხო უ რი ანა ლო გე ბის მწარ-
მო ე ბე ლი ქვეყ ნე ბი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ვერ გა ნა ვი თა რე ბენ თა ვი ანთ კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბას. და 
ბო ლოს, სუბ სი დი რე ბა და სტი მუ ლის შექ მ ნა შე დეგს იღებს ძა ლი ან შეზღუ დულ შემ თხ ვე ვებ ში და მა შინ, რო ცა 
ისი ნი მიზ ნობ რი ვად გა ი ცე მა. ჩვე ნი აზ რით, დახ მა რე ბა უნ და მი ე ცეს ეფექ ტი ან, მო მა ვალ ზე ორი ენ ტი რე ბულ 
ფერ მე რებს და არა ყვე ლას. დახ მა რე ბა ზე უარს არა ვინ იტყ ვის, მაგ რამ ვინ და რა მე ქა ნიზ მით შე ა ფა სებს დახ მა-
რე ბის შე დე გად მიღ წე ულ შე დე გებს? ასე თი ტი პის მსჯე ლო ბა ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის პროგ რა მა ში სა ერ თოდ 
არ არის.

ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის მო საზ რე ბე ბი უფ რო მი სა ღე ბი  იქ ნე ბო და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის მე ტი სო ცი-
ა ლუ რი დახ მა რე ბა რომ შე ე თა ვა ზე ბი ნათ (სამწუხაროდ, ჩვე ნი აზ რით, დღეს სწო რედ ასე თია ჩვე ნი გლე ხო ბის 
უმ რავ ლე სო ბა), ჩა მო ე ყა ლი ბე ბი ნათ შე და რე ბით მცი რე მას შ ტა ბი ა ნი, მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მა ცვლი ლე ბა ზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი გლე ხე ბი სათ ვის, და ასე ვე, რო გორც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში და საქ მე ბის ალ ტერ ნა ტი ვა, შექ მ ნათ 
მეტ - ნაკ ლე ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა მოქ მე დო სქე მა სოფ ლად არა სა სოფ ლო და საქ მე ბის წყა რო ე ბის შე საქ მ ნე-
ლად.

ღო ნის ძი ე ბე ბი შეს რუ ლე ბა დია მხო ლოდ იმ აზ რით, რომ  შე საძ ლე ბე ლია სა მი წლის მან ძილ ზე პრინ ციპ ში 
შე საძ ლოა გა მო ი ნა ხოს 550 მი ლი ო ნი დო ლა რი სა ხელ მ წი ფო აგ რა რუ ლი კო ო პე რა ტი ვე ბის და სა ფი ნან სებ-
ლად და 300 მი ლი ო ნის გა ხარ ჯ ვა აგ რა რუ ლი ბან კის გავ ლით სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვი თი ნა წი ლის 
კარ დი ნა ლუ რი გა და ხედ ვის გზით. რაც შე ე ხე ბა და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბა დო ბას, მი სი შე ფა სე ბა გაძ-
ნელ დე ბა, ვი ნა ი დან, მიზ ნე ბი ფაქ ტობ რი ვად არ არ სე ბობს. შე საძ ლე ბე ლია შე ფას დეს მხო ლოდ იმის რე ა ლის-
ტუ რო ბა, რომ შე იქ მ ნე ბა წლი უ რად 80,000 სა მუ შაო ად გი ლი კო ო პე რა ცი ის შე დე გად. დო კუ მენ ტი დან იქ მ ნე ბა 
შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ავ ტო რებს ბუნ დო ვა ნი წარ მოდ გე ნა აქვთ კო ო პე რა ტი ვებ სა და კო ო პე რა ცი ა ზე. აქ ნახ სე ნე-
ბი მი წე ბის გამ ს ხ ვი ლე ბა სა ხელ მ წი ფო კო ო პე რა ტი ვე ბის კონ ტექ ს ტ ში ბუ ნებ რი ვად ბა დებს კითხ ვას – ბრუნ დე ბა 
თუ არა უკ ვე გან კერ ძო ე ბუ ლი მი წა სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში? გარ და ამი სა არა ფე რია ნათ ქ ვა მი კო ო პე რა ტი ვე-
ბი სათ ვის აუცი ლე ბელ ლე გა ლურ, ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ და სა გა და სა ხა დო გა რე მო ზე, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში 
დღეს არ არ სე ბობს და ასე ვე უც ნო ბია იმუ შა ვებს თუ არა კო ო პე რა ტი ვე ბის იდე ა. 80,000 ად გი ლი 3 წე ლი წად ში 
240,000 ათას სა მუ შაო ად გილს იძ ლე ვა. თუ სა შუ ა ლო სა სოფ ლო ოჯა ხის სუ ლა დო ბას ოთხად მი ვიჩ ნევთ, მა შინ 
დო კუ მენ ტის ავ ტო რებს გა დაწყ ვე ტი ლი აქვთ და ა საქ მონ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში თი თო ე უ ლი სოფ ლის მო სახ ლე. 
ეს უკი დუ რე სად არა რე ა ლის ტუ რი, არა კომ პე ტენ ტუ რი და პო პუ ლის ტუ რი გან ცხა დე ბა ა. 

ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პროგ რა მა უკი დუ რეს მე მარ ცხე ნე სპექ ტ რ ში ძევს. დო კუ მენ ტი 
პო პუ ლის ტუ რი სტი ლი სა ა. აქ ცენ ტე ბია აღე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფოს მა სი ურ ჩა რე ვა ზე, ლა პა რა კი სა ბაზ რო ეკო ნო-
მი კის გაძ ლი ე რე ბა ზე სა ერ თოდ არ არის.
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ჯან დაც ვის პროგ რა მი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხებ ზე პარ ტი ის და მო კი დე ბუ-
ლე ბა შე და რე ბით კი დევ უფ რო  ზო გა დი ა. იგი 10 პუნ ქ ტი ა ნი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის პრი ო რი ტე ტებს შო რის არ 
არის გა მო ყო ფი ლი. სო ცი ა ლურ სფე რო ში მიმ დი ნა რე მდგო მა რე ო ბის პარ ტი უ ლი შე ფა სე ბა არ არის ცნო ბი ლი, 
შე სა ბა მი სად არ შეგ ვიძ ლია ფაქ ტე ბის სი ზუს ტე ზე მსჯე ლო ბა. პროგ რა მა ში აქ ცენ ტი მხო ლოდ პენ სი ო ნე რე ბის   
და იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა საცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფა ზე და მათ თის ელექ ტ რო ე ნერ გი ით სუბ-
სი დი რე ბის აღ დ გე ნა ზეა აღე ბუ ლი.

სო ცი ლუ რი დაც ვის პროგ რა მუ ლი სა კითხე ბი გუ ლის ხ მობს სა ბი უ ჯე ტი სახ ს რე ბის მო ბი ლი ზა ცი ის შე დე გად სო-
ცი ა ლურ სფე რო შის ხარ ჯე ბის გაზ რ დას 2.1 მლრდ ლა რამ დე, და შემ დ გომ პე რი ოდ ში ასა კობ რი ვი პენ სი ის თან-
მი დევ რუ ლად გაზ რ დას. პარ ტი ის პროგ რა მა მრა ვალ ღია კითხ ვას ტო ვებს სა კითხებ ზე, რო მე ლიც აქ ტუ ა ლუ რია 
სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი ფე ნი სათ ვის, კერ ძოდ  არ არის მო ცე მუ ლი  პო ზი ცია ღა რი ბი და ღა ტა კი ფე ნე ბის  სო-
ცი ა ლურ დაც ვა ზე, დაც ვის სის ტე მა ზე, სა ფი ნან სო უზ რუნ ველ ყო ფა ზე და სა ერ თოდ სა ხელ მ წი ფოს სო ცი ა ლურ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე.  ზო გა დად   სო ცი ა ლუ რი სა კითხე ბის ლო გი კა ემ ყა რე ბა  მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის 
ზრდის კვა ლო ბა ზე  პენ სი ე ბის გაზ რ დი სა და კომ პენ სა ცი ე ბის გა ცე მის აუცი ლებ ლო ბას. ამ მსჯლო ბებ ში პროგ-
რა მუ ლი სა კითხე ბი  თან მიმ დევ რუ ლია და აქ ტუ ა ლურ ან გან სა კუთ რე ბულ მიდ გო მას არ გუ ლის ხ მობს. 

პარ ტია სთა ვა ზობს მო სახ ლე ო ბას: ასა კობ რი ვი პენ სი ე ბის ზრდას ( 2014 წელს – 200 ლა რი, 2015 წელს – 220 
ლა რი, 2016 წელს – 240 ლა რი); შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის პი რე ბის, მარ ჩე ნალ და კარ გუ ლე ბის, ობ ლე ბის პენ-
სი ე ბის ასა კობ რივ პენ სი ას თან გა თა ნაბ რე ბას; და უ ბეგ რა ვი მი ნი მუ მის შე მო ღე ბას და სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან გა-
თა ნაბ რე ბას; უმუ შევ რის სტა ტუ სის გან საზღ ვ რას და შე სა ბა მი სი შემ წე ო ბის შე მო ღე ბას; ენერ გო მა ტა რებ ლებ ზე 
ტა რი ფე ბის შემ ცი რე ბას; ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რის პენ სი ონ რე ბის პენ სი ე ბის გა და ან გა რი შე ბას; ში და ვა ლე ბის 
გას ტუმ რე ბას (რომელიც წარ მო იშ ვა კო ო პე რა ტი უ ლი ბი ნათ მ შე ნებ ლო ბე ბის პროგ რა მით და 1998-2004 წლებ ში 
წარ მოქ მ ნი ლი სა ხელ წ მი ფოს სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბე ბით), რეგ რე სის პენ სი ო ნე რე ბის და წარ მო ე ბით და ზა რა-
ლე ბულ თა კომ პენ სა ცი ის გა ცე მას. 

გარ და ამის პარ ტია ყუ რადღე ბას აქ ცევს  იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის საცხოვ რე ბე ლი და სა მუ შაო 
სივ რ ცით დაკ მა ყო ფი ლე ბას. ამ მიზ ნით მი აჩ ნი ა, რომ სა ხელ მ წი ფომ უნ და გა აგ რ ძე ლოს იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე-
ბუ ლი პი რე ბის საცხოვ რი სე ბის მშე ნებ ლო ბა და  ყვე ლა გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი  აუცი ლებ ლად დაკ მა ყო ფილ დეს, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, სად ცხოვ რო ბენ ისი ნი, სა ხელ მ წი ფო თუ კერ ძო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ შე ნო ბა- ნა გე ბო ბებ-
ში. ამას თან სა ჭი როდ თვლი ან  იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პი რებს შე უ ნარ ჩუნ დ ნენ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სუბ სი-
დი რე ბა (ყოველ სულ ზე 100 კვ. სთ. ოდე ნო ბით) და მი ი ღონ სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი პა კე ტი. 
ქდპ-ის პროგ რა მის ძი რი თა დი პუნ ქ ტე ბი ით ვა ლის წი ნებს ფი ნან სურ რე სურ სე ბის გა მო ყო ფას, კერ ძოდ, ვე ტე რა-
ნე ბის პენ სი ის და ფი ნან სე ბას 60 მი ლი ო ნი ლა რით და ასა კობ რი ვი პენ სი ის (ვეტერანების პენ სი ის გა რე შე) და ფი-
ნან სე ბას სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ორი მი ლი არდ ორ მო ცი მი ლი ო ნი ლა რის ოდე ნო ბით. 

სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფის სფე რო ში პარ ტია გეგ მავს სა პენ სიო თან ხე ბის გაზ რ დას და სა ხელ მ წი ფო სო ლი და-
რუ ლი სის ტე მის გან ვი თა რე ბას. დაგ რო ვე ბი თი სქე მა მხო ლოდ ნე ბა ყოფ ლო ბით პრინ ცი პებს და ე ფუძ ნე ბა. პროგ-
რა მა ში არ არის აღ წე რი ლი დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მექ ნიზ მე ბი. გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლია ყო ველ წ ლი უ რად პენ სი ე ბის გაზ რ და 10-12 პრო ცენ ტით. ასე თი სის ტე მა ისევ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის 
შე მო სავ ლებ ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი და წნე ხი და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა გა და სა ხა დებ ზე მო დის. სა ქარ თ ვე ლო ში 
გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა და პენ სი ო ნერ თა შე ფარ დე ბა ძა ლი ან და ბა ლი ა. ერთ პენ სი ო ნერს 0.9 და ქი რა ვე ბით 
და საქ მე ბუ ლი არ ჩენს. ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ მო მა ვალ ში გა ი ზარ დოს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა დამ-
ხ დელ თა რა ო დე ნო ბა. 
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პარ ტია იმე დოვ ნებს, რომ შე იქ მ ნე ბა და მა ტე ბით სა მუ შაო ად გი ლე ბი კო ო პე რა ტი ვე ბის და სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბის 
მე შე ვე ო ბით და გა იზ რ დე ბა გა დამ ხ დელ თა ბა ზა, თუმ ცა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა 
რა ო დე ნო ბის ზრდა ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნე ლი ა, ხო ლო ეკო ნო მი კის და ნარ ჩე ნი სექ ტო რე ბი კი მა თი თა ვი სე ბუ-
რე ბე ბის გა მო, შეზღუ დუ ლია ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის მკვეთ რი ზრდით, შე სა ბა მი სად პროგ რა მუ ლი ამო ცა ნის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა მხო ლოდ სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბით თუ გახ დე ბა შე საძ ლე ბე ლი.

და უ სა ბუ თე ბე ლი ა, თუ რა სახ ს რე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პი რე ბის საცხოვ რი სით 
სრუ ლად დაკ მა ყო ფი ლე ბა. პარ ტი ის პროგ რა მის ეს პუნ ქ ტი დეკ ლა რი რე ბუ ლი ა, რამ დე ნა დაც გა დაად გი ლე ბუ ლი 
პი რე ბის რა ო დე ნო ბა იმ დე ნად მას შ ტა ბუ რი ა, რომ მათ სრუ ლად დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე სა უ ბა რი შე საძ ლე ბე ლი იქ-
ნე ბო და მხო ლოდ მა შინ, თუ პარ ტია მო ძებ ნი და და მა ტე ბით რე სურ სებს მა თი ბი ნათ მ შე ნებ ლო ბი სათ ვის, დღეს, 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით მი სი გა კე თე ბა ყოვ ლად შუძ ლე ბე ლი ა. მხედ ვე ლო ბა შია ისიც მი სა ღე ბი, რომ ამ პუნ ქ ტ ში 
ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ას არ აქვს გან საზღ ვ რუ ლი რე სურ სე ბი, და ფი ნან სე ბის მო ცუ ლო ბა და წყა რო. 
დეკ ლა რი რე ბუ ლი ასე ვე ში და ვა ლე ბის გას ტუმ რე ბა ზე მსჯე ლო ბე ბი, რო მე ლიც თა ვი სი ბუ ნე ბით სო ცი ა ლუ რია 
და ეხე ბა 19015 წლის წი ნა წარ მო შო ბილ სა ხელ მ წი ფოს და ვა ლი ა ნე ბებს ბი ნათ მ შე ნებ ლო ბებ ზე და  ხელ ფა სებ ზ ,-
რად გან არც ამ პუქ ნ ტ ში პროგ რა მა არ მო ი ცავს ფი ნან სურ და სა ბუ თე ბას,  მდგო მა რე ბის ანა ლიზს და რე სურ სე-
ბის  გან საზღ ვ რას.

პარ ტი უ ლი თვალ საზ რი სით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სო ცი ა ლურ სფე რო ში სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე-
სი ის რო ლის გაზ რ და და ამ მიზ ნით სა ი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბის გა დი დე ბა ოთხ ჯერ. პარ ტია მარ თ ლ მა დი დებ ლურ 
ეკ ლე სი ას მო ი აზ რებს რო გორც  სა ხელ მ წი ფოს პარ ტ ნი ორს სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. ეს 
საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო მიდ გო მა არ არის და კონ კ რე ტე ბუ ლი და გან საზღ ვ რუ ლი, თუ კერ ძოდ რა სა ხის და ხა სი-
ა თის პრო ექ ტებ ზე არის სა უ ბა რი.  პროგ რა მა სო ცი ა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი ა, სა მარ თ ლი ა ნი ა, სა ხელ მ წი ფოს 
აკის რებს დიდ როლს შე მო სავ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბა ში, მაგ რამ მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის სა ბი უ ჯე ტო შე მო-
სავ ლე ბის მკვეთ რი ზრდა ვერ შექ მ ნის სტი მუ ლებს მე წარ მე ო ბი სათ ვის, ხო ლო და ნა ხარ ჯე ბი ინ ფ ლა ცი უ რი ბუ-
ნე ბის შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს. 10 პუნ ქ ტი ან გეგ მა ში სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო დეკ ლა რი რე ბულ გან ცხა დე ბებს 
ეფუძ ნე ბა და არ ჩანს რა დრო ში, რა მე ქა ნიზ მე ბით უნ და გან ხორ ცი ელ დეს იგი. აქე დან გა მომ დი ნა რე მი სი გან-
ხორ ცი ე ლე ბის შე ფა სე ბა რთუ ლია და მხო ლოდ ვა რა უ დით არის შე საძ ლე ბე ლი. 

დო კუ მენ ტი უფ რო მე ტად პო პუ ლის ტუ რია და პო ლი ტი კურ -ი დე ო ლო გი ურ რუ ქა ზე მე მარ ცხე ნე სპექ ტ რ ში პო უ-
ლობს ად გილს. პარ ტი ის პო ზი ცია  სო ცი ა ლის ტუ რია რამ დე ნა დაც ძი რი თა დი აქ ცენ ტი გა კე თე ბუ ლია სა ხელ მ წი-
ფო ბი უ ჯე ტის როლ ზე სა პენ სიო ზუ რუნ ველ ყო ფა სა და სო ცი ა ლურ დაც ვა ზე.  რამ დე ნა დაც ღო ნის ძი ე ბე ბი იგი 
არ მო ი ცავს ყვე ლა სო ცი ა ლურ ფე ნას, ამ დე ნად ატა რებს ზო მი ერ ხა სი ათს.

ჯან დაც ვა (LAT)

ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლურ სფე რო ში ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბაა 
ყვე ლა თა ო ბის ადა მი ან ზე თა ნაბ რად ზრუნ ვა და თი თო ე უ ლი ქარ თუ ლი ოჯა ხის მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბა. 
ამ ამო ცა ნის გან ხორ ცი ე ლე ბის ძი რი თად პი რო ბად მიჩ ნე უ ლია სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის 10 მლრდ ლა რამ დე გაზ-
რ და. ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მა  „10 პუნ ქ ტი ან სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი თა ა” გან საზღ ვ-
რუ ლი, რომ ლის ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი პუნ ქ ტი ა: „ხელმისაწვდომი ჯან დაც ვა და და ფა სე ბუ ლი პენ სი ო ნე რი”.

ჯან დაც ვის სფე რო ში ძი რი თა დი ორი ენ ტი რია პენ სი ო ნე რე ბის და ფა სე ბა. პროგ რა მა ში არ არის გად მო ცე მუ ლი 
პრობ ლე მე ბის ანა ლი ზი, თუმ ცა ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის ჯან დაც ვის პრო ექ ტი, რომ ლის პრე ზენ ტა ცი აც წი ნა-
სა არ ჩევ ნო შეხ ვედ რა ზე გა კეთ და, კონ კ რე ტუ ლი, საქ მი ა ნი და პრობ ლე მებ ზე ორი ენ ტი ე ბუ ლი მა სა ლას მო ი ცავ-
და, რომ ლის მრა ვა ლი კონ კ რე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა მხო ლოდ ზო გა დი სა ხი თაა ასა ხუ ლი წი ნა სა არ ჩევ ნო საპ როგ-
რა მო დო კუ მენ ტებ ში.  
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ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტებს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აქვთ  ჩა მო ა ყა ლი ბონ სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი წო დე ბი სა და 
მარ თ ვის ახა ლი, ოპ ტი მი ზი რე ბუ ლი, გამ ჭ ვირ ვა ლე და ღია სის ტე მა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს სა მე დი ცი ნო 
დახ მა რე ბის სრულ ხელ მი საწ ვ დო მო ბას, ფი ნან სუ რი რის კე ბის გან დაც ვას, სა მარ თ ლი ა ნო ბას, სა მე დი ცი ნო 
დახ მა რე ბის ხა რის ხის მუდ მივ გა უმ ჯო ბე სე ბას. ამას თან, ჯან დაც ვის სის ტე მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა გან ხორ-
ცი ელ დე ბა რო გორც პროგ რა მუ ლი და ფი ნან სე ბის წე სით,  ასე ვე კერ ძო სა დაზღ ვე ვო სექ ტო რის მეშ ვე ო ბით. 
ამ მიზ ნით ჯან დაც ვის ახა ლი სის ტე მის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად, მი ზან შე წო ნი ლად მი იჩ ნევს, სა ქარ თ ვე ლოს მთე ლი 
მო სახ ლე ო ბა და ი ყოს კა ტე გო რი ე ბად და გან ხორ ცი ელ დეს ე.წ. სუბ სი დი რე ბის პრინ ცი პი: სახ ლ მ წი ფო სრუ ლად 
ეხ მა რე ბა მათ, ვი საც თვი თონ არ შე უძ ლია უზ რუნ ველ ყოს თა ვი სი ჯან მ რ თე ლო ბა და, ამა ვე დროს, ხელს უწყობს 
და ნარ ჩენ მო სახ ლე ო ბას სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ში. 

პარ ტი ის პროგ რა მა გა მო ყოფს მო სახ ლე ო ბის  ორ ძი რი თად ჯგუფს: უმ წეო მო სახ ლე ო ბას და სა ქარ თ ვე ლოს 
ყვე ლა და ნარ ჩენ მო ქა ლა ქეს. ორი ვე ჯგუ ფი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია უნი ვერ სა ლუ რი სა დაზღ ვე ვო პა კე ტით 
უზ რუ ნველ ყო ფა, რო მე ლიც გან ხორ ცი ელ დე ბა პროგ რა მუ ლი და ფი ნან სე ბით. პირ ვე ლი ჯგუ ფი კი და მა ტე ბით 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან მი ი ღებს და მა ტე ბი თი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბელ ხარ ჯებს, მა შინ 
რო დე საც მო სახ ლე ო ბის და ნარ ჩე ნი ჯგუ ფი მხო ლოდ სა კუ თა რი და დამ საქ მებ ლის და ფი ნან სე ბით თუ შე ი ძე ნენ 
კერ ძო სა დაზღ ვე ვო ფონ დე ბი სა გან მომ სა ხუ რე ბას.  ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ხელ მ წი ფო სა და კერ ძო სტრუქ-
ტუ რებს შო რის სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა ნა წი ლე ბა ზე მუ თი თებს და იგი კარ გად აპ რო ბი რე ბუ ლი მი-
ზან შე წო ნი ლი პრაქ ტი კაა ცი ვი ლი ზე ბულ ქვეყ ნებ ში, რომ ლის და ნერ გ ვა და გან ვი თა რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში მნიშ ვ-
ნე ლოვ ნად წინ წას წევს მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის სტა ტუსს.

პარ ტი ას გან საზღ ვ რუ ლი აქვს სა დაზღ ვე ვო პა კე ტე ბით სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის კონ კ რე ტუ ლი სა ხე ე ბი, სა მე-
დი ცო დაზღ ვე ვის სა ხელ მ წი ფოს თან ერ თად კერ ძო სა ვალ დე ბუ ლო და ნე ბა ყო ფო ბი თი დაზღ ვე ვის ამოქ მე დე ბა, 
რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე არ ბი ლებს სა ხელ მ წი ფო ფი ნან სებ ზე ზე წო ლას, და ით ვა ლის წი ნებს   ისე თი სის ტე მის 
ამოქ მე დე ბას, რო ცა ყვე ლა პრო ვა ი დე რი შეძ ლებს მი ა წო დოს ნე ბის მი ე რი მომ სა ხუ რე ბა ნე ბის მი ერ მზღვე ველს. 

ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტებს გან საზღ ვ რუ ლი აქვთ გა ნა ხორ ცი ე ლონ ისე თი პროგ რა მე ბი, რო გო რი ცაა სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ჯან დაც ვის, პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის,  სას წ რა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის, ნარ კო მა ნი ის და ალ კო ჰო ლიზ-
მის მკურ ნა ლო ბის, ტუ ბერ კუ ლო ზის გა მოვ ლე ნის და მკურ ნა ლო ბის, ფსი ქი უ რი (მენტალური) ჯან მ რ თე ლო ბის, C 
ჰე პა ტი ტის გა მოვ ლე ნი სა და მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა, მწვა ვე ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბის და სხვ 
პროგ რა მე ბი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დე და თა და ბავ შ ვ თა ჯან მ რ თე ლო ბის, 0-18 წლამ დე ბავ შ ვე ბის უცხო ეთ ში მკურ-
ნა ლო ბის  სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე თა ვა ზე ბა მო სახ ლე ო ბი სად მი. თვი თე უ ლი მათ გა ნი სათ ვის გან საზღ ვ-
რუ ლია სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი. უნი ვერ სა ლუ რი სა ბა ზი სო პა კე ტის ღი რე ბუ ლე ბაა წლი უ რად 270,000,000 ლა რი; 
და მა ტე ბი თი პა კე ტის (პირველი ჯგუ ფის თ ვის)  – 355,000,000 ლა რი; მთლი ა ნო ბა ში კი სა ხელ მ წი ფოს ჯან დაც ვის 
ხარ ჯე ბი შე ად გენს  850-900 მი ლი ონ ლარს წე ლი წად ში.

ამ დე ნად სა ვალ დე ბუ ლო სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო სა ვალ დე ბუ ლო და ნე ბა ყოფ ლო ბი თი სა დაზღ ვე ვო პრინ ცი პე ბის 
ამოქ მე დე ბას თან ერ თად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია კონ კ რე ტუ ლი პროგ რა მე ბი და მა თი კონ კ რე ტუ ლი ფი ნა ნა სუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფაც. ჯან დაც ვის სის ტე მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა რო გორც პროგ რა მუ ლი და ფი ნან-
სე ბის წე სით, ასე ვე, კერ ძო სა დაზღ ვე ვო სექ ტო რის მეშ ვე ო ბით. შე სა ბა მი სად  ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ცვლი ლე ბე ბი,  
ჯან დაც ვის ღო ნის ძე ბე ბი და მა თი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი ერ თ მა ნეთ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი და მო ცე მუ ლი ერ-
თი ა ნი რე ფორ მე ბის სა ხით, რაც ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის სე რი ო ზუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლია ჯან-
დაც ვის სის ტე მის მნიშ ვ ნე ლო ბი სად მი. თუმ ცა, რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ. ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი არ არის ასა ხუ ლი წი ნა სა-
არ ჩევ ნო „10 პუნ ქ ტი ან სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში.”

ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო „10 პუნ ქ ტი ან სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტს” ნაკ ლე ბად შე იძ ლე ბა ეწო დოს 
პროგ რა მუ ლი დო კუ მენ ტი. 10 პუნ ქ ტი ა ნი გეგ მა ში არ სე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის 2 მი ლი არ დით (10 მი ლი-
არ დამ დე) გაზ რ და გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ბიზ ნე სის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ით, ბიზ ნე სის სა ხელ მ წი ფო წნე ხის გან გან-
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თა ვი სუფ ლე ბით და ელი ტა რუ ლი კო რუფ ცი ის აღ მოფხ ვ რით. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში და მა ტე ბი თი 2 მი ლი არ დის 
ამ სა ხით მო ბი ლი ზი რე ბა მოკ ლე ბუ ლია რა ი მე რა ცი ო ნა ლურ შე ფა სე ბას, რად გან არ არის გამ ყა რე ბუ ლი და მა ტე-
ბი თი ანა ლი ზით. გეგ მა ში ლა პა რა კია სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის 350 მი ლი ო ნი ლა რით ზრდა ზე, რო მე ლიც უნ და 
გა მონ თა ვი სუფ ლ დეს ახა ლი სა გა და სა ხა დო პროგ რე სუ ლი ტა რი ფით. შე მო სავ ლე ბის დო ნის მი ხედ ვით სა შე მო-
სავ ლო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის რან გი იქ ნე ბა 10-25%-ის ფარ გ ლებ ში. ამას თან ერ თად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
და უ ბეგ რა ვი სა არ სე ბო მი ნი მუ მის შე მო ღე ბა, რო მე ლიც სა არ სე ბო მი ნი მუმს გა უ ტოლ დე ბა. ეს კი ნაკ ლე ბად სარ-
წ მუ ნოს ხდის და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბის სა ხით 350 მი ლი ო ნის მო ბი ლი ზი რე ბას.

ჯან დაც ვის სფე რო ში პარ ტი ის პროგ რა მა აქ ცენ ტი რე ბუ ლია სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბა ზე და მო-
სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ზრდა ზე. იზ რ დე ბა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ჯან დაც ვის პროგ რა მებ ზე და ფი-
ნან სე ბა, რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოფს სა ბა ზი სო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა, ხო ლო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი-
ებ მა და მა ტე ბით უნ და მო ახ დი ნონ რის კე ბის დაზღ ვე ვა .ეს პო ზი ცია თან მიმ დევ რუ ლი და რე ა ლის ტუ რი ა. თუმ ცა 
ძი რი თად ზე წო ლას კვლავ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ზე მო ახ დენს, რის შე დე გა დაც ჯან დაც ვა ზე გა მო ყო ფი ლი ხარ-
ჯე ბი მუდ მი ვად გაზ რ დას მო ითხოვს. რამ დე ნა დაც პროგ რა მუ ლი პა კე ტი გა იზ რ დე ბა და სა ხელ მ წი ფო პირ და პირ 
მო ახ დენს სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან მის და ფი ნან სე ბას, სა ბა ზი სო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ხელ მი საწ-
ვ დო მი იქ ნე ბა მო სახ ლე ო ბი სათ ვის. მო სახ ლე ო ბის მოთხოვ ნის გაზ რ და უფა სო სა მე დი ცი ნო პროგ რა მებ ზე, ბი უ-
ჯე ტის შე მო სავ ლებ ზე ში და და გა რე შო კე ბის ზე მოქ მე დე ბა, ინ ფ ლა ცი უ რი და სხვ. მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მოვ ლე-
ნე ბი მგრძნო ბი ა რედ იმოქ მე დე ბენ ჯან დაც ვის და ფი ნან სე ბა ზე და რის კის ქვეშ და ა ყე ნებს პარ ტი ის სა მოქ მე დო 
გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბას.

სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი სათ ვის და მა ტე ბი თი რო ლის მი ნი ჭე ბამ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა ზე და 
ჯან დაც ვის ძი რი თა დად სა ბი უ ჯე ტო თან ხე ბით უზ რუნ ვე ლო ფამ შე საძ ლე ბე ლია სუს ტად იმოქ მე დოს სა მე დი ცი-
ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე და მა თი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზრდა ზე. საკ მა ოდ 
რე ა ლის ტუ რი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მე ბის წარ მარ თ ვა ჯან დაც ვის სის ტე მა ში დღეს არ-
სე ბუ ლი შეზ რუდ ვე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად, რაც  ფაქ ტობ რი ვად ნიშ ნავს იმას, რომ შე იც ვა ლოს გა რე მო, სა-
დაც სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია და სა მე დი ცი ნო სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი  არის ერ თი ორ გა ნი ზა ცი ა, სა ა ვად მ ყო ფოს 
მფლო ბე ლი არის  მზღვე ვე ლი (სადაზღვევო კომ პა ნი ა), და ზო გი ერ თი ჯან დაც ვის პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა 
მზღვე ვე ლის მი ერ პრო ვა ი დე რებ თა ექ ს კ ლუ ზი უ რი კონ ტ რაქ ტე ბით. სა ბო ლოო ორი ენ ტა ცია გა კე თე ბუ ლია იმა-
ზე, რომ ყვე ლა პრო ვა ი დერს შე ეძ ლოს მი ა წო დოს ნე ბის მი ე რი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ნე ბის მი ერ მზღვე ველს 
(სადაზღვევო კომ პა ნი ას). ამას თან გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ხელ მ წი ფოს მარ თ ვის ინ ს ტი ტუ ტის რე ფორ მი რე ბა 
და დღეს არ სე ბუ ლი შრო მის, ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის  სა მი ნის ტ როს რე ორ გა ნი ზა ცია 
ორ – სო ცი ა ლურ და ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ რო ე ბად, სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის აკ რე დი ტა ცი ის ჩა ტა რე ბა; 
სას წ რა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის და კა ტას ტ რო ფის მე დი ცი ნის სა ხელ მ წი ფო ცენ ტ რის შექ მ ნა, პე ნი ტენ ცი უ-
რი სის ტე მის  ჯან დაც ვი სად მი ყუ რადღე ბა,  პი რა დო ბის მოწ მო ბა ზე სა მე დი ცი ნო ის ტო რი ის ჩა წე რა და სხვა, რაც 
ერ თობ რე ა ლის ტუ რი და აუცი ლე ბე ლი ცა ა. 

პარ ტი ის პო ზი ცია სა კითხ ზე ხა სი ათ დე ბა რო გორც და სავ ლურ ევ რო პუ ლი სო ცი ა ლურ - დე მოკ რა ტი უ ლი. იგი 
ცენ ტ რის ტუ ლია და ით ვა ლის წი ნებს კერ ძო და სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის  ფი ნან სურ მო ნა წი ლე ო ბას ჯან დაც-
ვის სფე როს და ფი ნან სებ ში.




