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 წინამდებარე პუბლიკაცია გამოიცა NIMD-ის პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციური 
განვითარების  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში.  აღნიშნული  პროგრამა  მიზნად  ისახავს 
საქართველოს  პოლიტიკური  პარტიების  ინსტიტუციური  შესაძლებლობების  განვითარებას, 
განვითარების  გეგმების  შექმნასა  და  შემდგომ,  ამ  გეგმების  განხორციელების  მხარდაჭერას. 
პუბლიკაცია  ეფუძნება NIMD-ისა  და  „ახალი  მემარჯვენეების” თანამშრომლობის  პროექტის  „პ/გ 
ახალი  მემარჯვენეების  პოლიტიკის  ანალიზის  შესაძლებლობების  გაზრდა  და  ინსტიტუციური 
განვითარების  მხარდაჭერა“  ფარგლებში  ჩატარებული  სემინარებისა  და  განხილვების  შედეგად 
შედგენილ  პოლიტიკის  დოკუმენტებს  ბიზნესის,  ჯანდაცვის,  განათლებისა  და  მეცნიერების, 
ადგილობრივი  თვითმმართველობისა  და  სოფლის  მეურნეობის  დარგებში  და  განკუთვნილია 
დისკუსიების, სემინარებისა და საჯარო განხილვების მონაწილეთათვის.

დოკუმენტში  გამოთქმული  მოსაზრებები  წარმოადგენს  სხვადასხვა  სფეროს 
სპეციალისტებისა  და  „ახალი  მემარჯვენეების“  ერთობლივი  მუშაობის  შედეგს.  იგი  არავითარ 
შემთხვევაში არ წარმოადგენს NIMD-ის ოფიციალურ პოზიციას. NIMD არ არის პასუხისმგებელი აქ 
განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე ან ცალკეულ მოსაზრებებზე.  აღნიშნული პუბლიკაციის 
გამოცემით,  NIMD  მიზნად  არ  ისახავს  რომელიმე  კონკრეტული  პარტიის  პოლიტიკურ 
მხარდაჭერას.

NIMD  -  ნიდერლანდების  ინსტიტუტი  მრავალპარტიული  დემოკრატიისათვის  -  
საქართველოს წარმომადგენლობა - ზანდუკელის ქ. 5, თბილისი, 0108 საქართველო www.nimd.ge/  
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ძვირფასო მკითხველო, 

ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (NIMD) 
აქტიურად მონაწილეობს საქართველოს დემოკრატიული ტრანსფორმაციისა და 
განვითარების მხარდაჭერის საქმეში. პოლიტიკური პარტიები დემოკრატიის ერთ–ერთი 
ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებია. სწორედ მათი მეშვეობით ახერხებენ 
საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები საკუთარი სურვილებისა და ინტერესების პოლიტიკად 
გარდაქმნას. პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც დაფუძნებულნი არიან ღირებულებებსა და 
ფასეულებებზე და მოქმედებენ, როგორც საკუთარი წევრებისა და მხარდამჭერების 
ინტერესებით, ასევე საერთო, სახელმწიფოებრივი პოზიციებიდან გამომდინარე, 
თანამედროვე დემოკრატიის აუცილებელი, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი შემადგენელია. 

2010 წლიდან NIMD თანამშრომლობს საქართველოს შვიდ პოლიტიკურ პარტიასთან, 
რათა მხარი დაუჭიროს მათ ინსტიტუციურ განვითარებაში. ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ 
პარტნიორ პოლიტიკურ პარტიებს ნათლად გაიაზრონ საკუთარი მისია და ხედვა, შეაფასონ 
საკუთარი სისუსტეები თუ უპირატესობები და შესაბამისად დაგეგმონ ინსტიტუციური 
განვითარება. ის მრავლისმომცველი მეთოდოლოგია, რომელიც სპეციალურად ქართული 
პოლიტიკური პარტიებისათვის შეიქმნა, ეხმარება მათ ეფექტური განვითარების 
სტრატეგიების ფორმირებაში. NIMD თავის მხრივ, ხელს უწყობს როგორც განვითარების 
გეგმების შექმნას, ასევე მათ პრაქტიკულ განხორციელებას რეალურ გარემოში. 

ჩვენ მოხარულნი ვართ „ახალ მემარჯვენეებთან“ თანამშრომლობის, რომელიც 
წარმატებით და ინტენსიურად ვითარდება. წინამდებარე პუბლიკაცია ერთ–ერთი 
პროდუქტია, რომელიც სტრატეგიული გეგმის საფუძველზე „ახალი მემარჯვენეებისათვის“ 
შეიქმნა. გამოცდილ კონსულტანტთა ჯგუფმა ერთობლივი  სემინარების, დისკუსიების, 
კვლევისა და ანალიზის შედეგად შექმნა პოლიტიკის ხედვის დოკუმენტები ქვეყნისათვის 
ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიცაა: ჯანდაცვა, განათლება და მეცნიერება, 
თვითმმართველობა, სოფლის მეურნეობა და სოფელი, ბიზნეს გარემო და ეკონომიკა. იგი 
საინტერესო და საგულისხმო საკითხავი იქნება საქართველოს პოლიტიკური და სამოქალაქო 
საზოგადოებისათვის. 

მრავალპარტიული დემოკრატიის ფორმირებისათვის აუცილებელია ისეთი 
პარტიების არსებობა, რომელთაც გააჩნიათ მომავლის რეალისტური და პოზიტიური ხედვა. 
იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელსაც ახლა კითხულობთ, კიდევ ერთი 
ნაბიჯი იქნება თანამედროვე, ნამდვილი დემოკრატიული საზოგადოებისა და 
პლურალისტური პოლიტიკური ტრადიციის ფორმირებისაკენ.  

ლევან ცუცქირიძე, 

ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის – საქართველო 
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                          უპირველეს ყოვლისა, მადლობა  მინდა გადავუხადო „ნიდერლანდების 
ინსტიტუტს მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის“ და მის მიერ მოწვეულ 
კონსულტანტებს, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი გახდა ამ დოკუმენტის შემუშავება. 

„ახალი მემარჯვენეების“ პოლიტიკის დოკუმენტი   5 ძირითად თემას მოიცავს: 
ეკონომიკის გაჯანსაღება  და მცირე ბიზნესის დახმარება,  ქართული სოფლის გადარჩენა და  
რეალური თვითმმართველობა. ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, თანამედროვე სტანდარტების 
შესაბამისი განათლება.    

ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენი მომავალი საარჩევნო  პროგრამა, რომელიც ამ 
დოკუმენტს დაეფუძნება,  არ შეეხება სხვა ისეთ მნიშვნელოვან თემებს, როგორიცაა 
დემოკრატია, კანონიერება, თავდაცვა, საგარეო პოლიტიკა, კულტურა, ახალგაზრდული 
პოლიტიკა და სხვა.  

სოციოლოგიურმა  კვლევებმა გვიჩვენა, რომ საზოგადოებისთვის დღეს ყველაზე 
მწვავე   სწორედ ის თემებია, რომლებიც წარმოდგენილ დოკუმენტში შევიდა: დასაქმება, 
სიღარიბის დაძლევა, სოფლის და აგრარული სექტორის პრობლემები, ხელმისაწვდომი  
ჯანდაცვა, ხარისხიანი  განათლება.  

ჩვენი პოლიტიკის დოკუმენტს „„„„ახალიახალიახალიახალი    მემარჯვენეებიმემარჯვენეებიმემარჯვენეებიმემარჯვენეები“  “  “  “  ----    მცირემცირემცირემცირე    ბიზნესისთვისბიზნესისთვისბიზნესისთვისბიზნესისთვის““““ 
დავარქვით.  

რატომ მცირე ბიზნესი?  

დღეს საქართველოს მოსახლეობა უკიდურესად პოლარიზებულია -  „ჯინის 
კოეფიციენტით“, რომლითაც მთელს მსოფლიოში იზომება  ქვეყნის მოსახლეობას შორის 
შემოსავლების გადანაწილება, საქართველო ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა. ეს იმას ნიშნავს, 
რომ ჩვენ გვყავს  მდიდარი ადამიანების  ძალიან  მცირე ნაწილი და  ღარიბი  მოსახლეობის 
საკმაოდ დიდი ფენა.  

მიგვაჩნია, რომ საქართველოში  ვერ დაიძლევა სიღარიბე, ვერ დასაქმდებიან 
ადამიანები, ვერ მიიღწევა საყოველთაო კეთილდღეობა და რეალური თავისუფლება, თუ მას 
არ ეყოლება ძლიერი საშუალო ფენა.  

უახლოესი წლების ამოცანად „ახალი მემარჯვენეები“ სწორედ საშუალო ფენის 
ჩამოყალიბებას მივიჩნევთ.  

საშუალო ფენის სწრაფად შექმნის ყველაზე ეფექტური გზა   მცირე  ბიზნესის 
განვითარებაა.   მცირე, საშუალო და წვრილი ბიზნესი  მთელს მსოფლიოში ის საფუძველია, 
რომელსაც ძლიერი ეკონომიკა ეფუძნება. აშშ-ში  ბიზნესის 99%-ზე მეტს მცირე და საშუალო 
მეწარმეობა წარმოადგენს, ხოლო ევროკავშირში მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებული 
ადამიანების რაოდენობა კერძო სექტორში დასაქმებულთა 2/3-ს შეადგენს.  
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მცირე ბიზნესის განვითარება მისცემს საშუალებას  ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს 
იცხოვრონ შეძლებულად, იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, მიიღონ განათლება, 
ჰქონდეთ უზრუნველყოფილი სიბერე.  

მცირე ბიზნესთან ერთად ჩვენ საგანგებოდ გამოვყავით ქართული სოფლის 
გადარჩენა და სოფლად ცხოვრების დონის ამაღლება. ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია  
ჩვენი წინადადება საგანგებოდ სოფლისთვის კანონის შექმნის  და  საკანონმდებლო დონეზე 
მისთვის  სტატუსის მინიჭების  შესახებ. სოფლის მართვის ახალი მოდელი იქნება 
თანამედროვე ტიპის სოფლის შექმნის საფუძველი, სადაც  ადამიანები თითქმის  იგივე 
სტანდარტებით იცხოვრებენ, როგორც ქალაქად.  

ასევე მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის პრობლემა, რომლის 
გადაჭრას ჩვენ  სამედიცინო დაზღვევით მოცული მოსახლეობის არეალის  მნიშვნელოვნად 
გაფართოებით ვხედავთ.  

თანამედროვე საზოგადოება წარმოუდგენელია  მაღალი ხარისხის განათლების 
გარეშე და ამიტომ, ჩვენი პოლიტიკის დოკუმენტში მას დიდი ადგილი დაეთმო. 
საქართველოს ესაჭიროება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი განათლების სისტემა, 
რომელიც უპირველეს ყოვლისა, ხელმისაწვდომი იქნება  ჩვენი მოქალქეებისათვის.  

პოლიტიკის დოკუმენტიდან, ვფიქრობთ,  აშკარად ჩანს, რომ ჩვენი ძირითადი 
პრიორიტეტი არის  ადამიანი.  ყველაფერი უნდა ემსახურებოდეს იმას, რომ ის გახდეს 
შეძლებული,  შეექმნას ქვეყანაში ღირსეული ცხოვრების,  საქმიანობის, განათლების მიღების 
და ჯანმრთელობაზე ზრუნვის საშუალება.  

პოლიტიკის დოკუმენტი ღიაა ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის და ჩვენ 
მზად ვართ სიამოვნებით გავითვალისწინოთ ყველა ის შენიშვნა, რომელიც მის მიმართ 
გექნებათ.  

 

დავითდავითდავითდავით    გამყრელიძეგამყრელიძეგამყრელიძეგამყრელიძე        

პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური    გაერთიანებაგაერთიანებაგაერთიანებაგაერთიანება    „„„„ახალიახალიახალიახალი    მემარჯვენეებისმემარჯვენეებისმემარჯვენეებისმემარჯვენეების“ “ “ “ თავმჯდომარეთავმჯდომარეთავმჯდომარეთავმჯდომარე    

12 12 12 12 ოქტომბერიოქტომბერიოქტომბერიოქტომბერი, 2011 , 2011 , 2011 , 2011 წელიწელიწელიწელი    
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თავითავითავითავი    I. I. I. I. შესავალიშესავალიშესავალიშესავალი        11111111    
  
1. ზოგადი მიმოხილვა  11 
2. ზოგადი პრინციპები, რასაც ეფუძნება პროგრამა  14 
  
თავითავითავითავი    II. II. II. II. არსებულიარსებულიარსებულიარსებული    ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    მდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობა    დადადადა    ბიზნესბიზნესბიზნესბიზნეს    გარემოგარემოგარემოგარემო    11116666    
  
1. მაკროეკონომიკური გარემო 16 

a. მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) 18 
b. სიღარიბის ზღვარი, საარსებო მინიმუმი 19 
c. დასაქმების პოლიტიკა, უმუშევრობა 21 
d. ინფლაცია 24 

2. სექტორული ეკონომიკა 25 
a. სამრეწველო სექტორი 26 
b. საბანკო სექტორი 27 
c. სოფლის მეურნეობის სექტორი 27 
d. ვაჭრობა 27 

3. ფინანსები 28 
a. ფისკალური პოლიტიკა 28 
b. საბიუჯეტო პოლიტიკა 29 
c. სახელმწიფო ვალი 31 
d. საგადამხდელო ბალანსი 36 
f. ინვესტიციები 39 

  
თავითავითავითავი    III. III. III. III. ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის    დადადადა    ბიზნესბიზნესბიზნესბიზნეს    გარემოსგარემოსგარემოსგარემოს    განვითარებისგანვითარებისგანვითარებისგანვითარების    ზოგადიზოგადიზოგადიზოგადი    კონცეფციაკონცეფციაკონცეფციაკონცეფცია    44441111    
  
1. ძირითადი ტენდენციები 41 
2. რას ეფუძნება განვითარების კონცეფცია 42 
3. ეკონომიკური და ბიზნეს გარემო 43 

a. დეკრიმინალიზაცია 44 
b. კონკურენციის დაცვა 45 
c. საგადასახადო კანონმდებლობა 46 
d. ბიზნეს ომბუდსმენი 50 

4. მცირე ბიზნესი 52 
5. ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა 56 
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1. სოფლის მეურნეობის ჩამოყალიბება ბიზნესისთვის მიმზიდველ დარგად 69 
2. სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 74 
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79 
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სკოლების დაფუძნება ავტონომიურ ორგანიზაციებად  
სკოლებისათვის უფლებამოსილებების გადაცემა  
განათლების საფეხურები  

2.3. სისტემის მართვა 115 
სსიპ ეროვნული ცენტრები  
საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრები  
სკოლის დირექტორები  
სამეურვეო საბჭოები  
რაოდენობრივი მაჩვენებლები  

2.4. განათლების დაფინანსება 125 
სკოლების დაფინანსება  

2.5. პედაგოგები 129 
პროფესიული განვითარება  

2.6. ეროვნული სასწავლო გეგმა 132 
2.7. სკოლამდელი განათლება 133 
2.8. კერძო რეპეტიტორობა 133 
2.9. განათლების ხარისხი 136 
2.10. ინკლუზიური განათლება 137 
2.11. დეცენტრალიზაციის რეფორმის შეფასება 137 

  
3. 3. 3. 3. პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი მიმართულებებიმიმართულებებიმიმართულებებიმიმართულებები    140140140140    

  
3.1. სკოლამდელი განათლება 140 

პრიორიტეტულობა და ხელმისაწვდომობა  
ნორმატიული ბაზა  
დაფინანსება  

3.2. ზოგადი განათლება 141 
დეცენტრალიზაცია  
გამჭვირვალობა  
დაფინანსება  
პედაგოგთა კვალიფიკაცია  
განათლების ხარისხი და გამოცდები  
  

4. გამოყენებული რესურსები 148 
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თვითმართველობისთვითმართველობისთვითმართველობისთვითმართველობის    პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის    დოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტი    
    
1. არსებული ვითარების ანალიზი    141414149999    
     
2. თვითმმართველობის ფუნქციები და კომპეტენციები 149 
3. თვითმმართველობაში შემავალი დასახლებები, მათი სტატუსი 150 
4. თვითმმართველი ერთეულების ფინანსური დამოუკიდებლობა 155 
5. თვითმმართველი ერთეულების ქონება 156 
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ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    პპპპოლიტიკოლიტიკოლიტიკოლიტიკისისისის    დოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტი    

    

თავითავითავითავი    I. I. I. I. შესავალიშესავალიშესავალიშესავალი    

 

1. 1. 1. 1. ზოგადიზოგადიზოგადიზოგადი    მიმოხილვამიმოხილვამიმოხილვამიმოხილვა    

წარმოდგენილი დოკუმენტი მიზნად ისახავს საქართველოში 2004- 2011 
წლებში განვითარებული ეკონომიკური პროცესების ანალიზის საფუძველზე, 
გამოიკვეთოს და ჩამოყალიბდეს „ახალი მემარჯვენეების“ ხედვები და 
პრიორიტეტები, კონკრეტული რეკომენდაციები და წინადადებები, რომელსაც უნდა 
დაეფუძნოს ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა.  

საქართველოს ეკონომიკა ბოლო პერიოდში ზრდის საკმაოდ მაღალი 
მაჩვენებლით ხასიათდებოდა. მნიშვნელოვანი ზრდა ფიქსირდებოდა საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის თვალსაზრისითაც, რამაც ქვეყანას ბიუჯეტის ხარჯვითი 
ნაწილის 7-ჯერ გაზრდის შესაძლებლობა მისცა. წარმატებულად შეიძლება 
ჩაითვალოს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის 
მაჩვენებელიც 2004-2007 წლების პერიოდში. თუმცა, 2008 წლიდან აღნიშნულმა 
მაჩვენებელმა რიგი ობიექტური თუ სუბიექტური ფაქტორების გათვალისწინებით, 
მნიშვნელოვანი კლება განიცადა. 2009 წლიდან მნიშვნელოვნად დამძიმდა 
ინფლაციური ფონი. წლიური ინფლაციის დონემ 2010 წლის ბოლოს 11,2%-ს, ხოლო 
2011 წლის ივნისის მდგომარეობით 14,4%-ს მიაღწია. 

აღნიშნული ზრდის ფონზე თითქოს ლოგიკური უნდა იყოს ქვეყანაში 
უმუშევრობის მაჩვენებლის შემცირება. არადა, პარადოქსულია, რომ 2004 წლის 
უმუშევრობის 12%-იანი ოფიციალური სტატისტიკური მაჩვენებელი 2010 წელს უკვე 
16,3%-მდე გაიზარდა. 

ბოლო წლებში სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ეკონომიკური განვითარება 
სექტორული დიფერენცირების კუთხით და კატასტროფულად გაუარესდა ქვეყნის 
საგადამხდელო ბალანსი. ამ მიმართულებით არავითარი ერთიანი კომპლექსური 
ხედვა არ არის გამოკვეთილი და შედეგზე ორიენტირებული ნაბიჯები არ 
გადადგმულა ამ პრობლემის რეალურად შემსუბუქების მიზნით. ქართული 
ეკონომიკის უცხოურ ეკონომიკებზე დამოკიდებულების ხარისხი კიდევ უფრო 
გაზარდა და, რაც საკმაოდ ნეგატიურად აისახა ქვეყანაში ფასების, განსაკუთრებით 
პირველადი მოხმარების პროდუქტებსა და საწვავზე ფასების ზრდის მაჩვენებელზე. 
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მთლიანი შიდა პროდუქტის საგრძნობი ზრდის ფონზე შემოსავლების 
გადანაწილება ოდნავ გაუარესდა, რაც სახელმწიფო რესურსების არაეფექტურ 
მართვაზე მიუთითებს. 

რეალურად ქვეყანაში მოხდა მოხმარების სტიმულირება, იმ დონეზე, რომ 
ეკონომიკაში დაგროვება პრაქტიკულად აღარ ხორციელდება, და შექმნილი 
„კეთილდღეობა“ ძირითადად ნასესხები კაპიტალით, საერთაშორისო გრანტებით, 
სახელმწიფო ქონების გაყიდვით და ოჯახების დასახმარებლად უცხოეთიდან 
განხორციელებული ფულადი გზავნილებით არის განპირობებული. 

საქართველოს ეკონომიკა ჩამოყალიბდა, როგორც შემოსავლებზე 
ორიენტირებული ეკონომიკა და წარმოების სექტორის ზრდა განხორციელდა 
ძირითადად შუალედური მოხმარების ხარჯზე, რაც ამ სექტორებში სწრაფ და მაღალ 
მომგებიანობას უკავშირდება. ასევე, გასათვალისწინებელია ჩვენს პარტნიორ 
სახელმწიფოებში პრეფერენციების სისტემის ამოქმედების კომპონენტი და ამ 
სახელმწიფოებში არსებულ საექსპორტო და ადგილობრივი მოხმარების სასაქონლო 
წარმოების მაღალი ეკონომიკური პოტენციალი, რომელიც წლების განმავლობაში 
იდენტურია და მოიცავს ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებული, 
უკვე ტრადიციული დასახელებების პროდუქციის ექპორტს. 

შემოსავალზე ორიენტირებულ ეკონომიკაში, ანუ შუალედური მოხმარების 
უპირატესად გამომყენებელ ეკონომიკაში, სახელმწიფო და კერძო შემოსავლების 
მნიშვნელოვანი ნაწილი ავტონომიური წარმომავლობისაა და არ არის 
დაკავშირებული ისეთ საწარმოო აქტივობასთან, როგორიცაა, მაგალითად, სოფლის 
მეურნეობა ან/და სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის შემდგომი 
გადამამუშავებელი მრეწველობა ან/და მომსახურების სფერო.  

ასეთ პირობებში, ქვეყნის ეკონომიკა, ბუნებრივია ორიენტირებულია 
შემოსავლებზე, რათა ეს შემოსავლები ამავე ეკონომიკაში იქნეს გამოყენებული. 
ამგვარი შემოსავლები ძირითადად მოხმარებაზე იხარჯება: 

(a) საჯარო სექტორზე, სახელმწიფოს მიერ; 

(b) კერძო სექტორზე, შინამეურნეობების მიერ.  

 

ამავდროულად, აღნიშნული მდგომარეობა რეინვესტირების მკვეთრად 
გამოხატული დაბალი მაჩვენებლებით ხასიათდება. 

ასეთი ეკონომიკური პოლიტიკის ბუნებრივი შედეგია სიღარიბის და 
საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის შემოსავლების მკვეთრი არათანაბრობის და 
დისბალანსის ზრდა. საზოგადოების პოლარიზაცია კი, ბუნებრივად იწვევს 
სოციალური ფონის დამძიმებას და სოციალური დაძაბულობის ზრდას. 



13 
 

აღნიშნულის საილუსტრაციოდ ერთ-ერთ საუკეთესო ინდიკატორს „ჯინის“ 
კოეფიციენტი წარმოადგენს - სტატისტიკური ინდიკატორი, რომელიც ქვეყანაში 
მოსახლეობას შორის შემოსავლების გადანაწილების უთანასწორობის სურათს 
ასახავს. ექსპერტული კვლევების თანახმად, საქართველოს „ჯინის“ კოეფიციენტი 
40,8%-იანი ქულით არის შეფასებული და იგი ყველაზე უარესია კავკასიის რეგიონში. 
„გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის“ მონაცემებით, საქართველოსთან 
შედარებით სომხეთს 10, ხოლო აზერბაიჯანს 24 პუნქტით  უკეთესი მაჩვენებლები 
აქვს. ეს მონაცემები იმაზე მეტყველებს, რომ მოსახლეობაში შემოსავლების 
გადანაწილება საქართველოში მკვეთრი ასიმეტრიულობით ხასიათდება, ანუ 
ქვეყანაში არის მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი, რომელიც ეკონომიურად 
ძალიან კარგ მდგომარეობაშია და მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი კი, მძიმე 
ეკონომიკურ პრობლემებს განიცდის და გარკვეულ წილად, სიღარიბის ზღვარზეა. ამ 
მხრივ, ბოლო პერიოდის ინფლაციის და ფასების ზრდის ფონზე, განსაკუთრებით 
მოსახლეობის საშუალო და სოციალურად დაუცველი ფენა დაზარალდა, როდესაც 
მათი შემოსავლები პრაქტიკულად არ იზრდება, ხოლო ფასების მატების პერიოდში 
მათი რეალური შემოსავლების ნომინალური ღირებულება აშკარად მცირდება. 
შედეგად, სახეზე გვაქვს „საშუალო ფენის კრიზისად“ წოდებული მოვლენა. 

ამასთან, ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური და ბიზნეს გარემოს 
განვითარებისთვის ხელის შემშლელი პრობლემური ფაქტორები შეიძლება 
კლასიფიცირდეს შემდეგ ძირითად თემებად: 

§ კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობის და უზენაესობის 
უზრუნველყოფის პირობების უგულებელყოფა; 

§ სახელმწიფოს და სახელისუფლებო ორგანოების მიერ კერძო 
სექტორზე და ბიზნესზე ტერორის განხორციელება, ბიზნესის სისხლის 
სამართლებრივი დევნა, ბაზრის და ბიზნესის დაუცველობა; 

§ თავისუფალი ბაზრის და თავისუფალი კონკურენციის 
პირობების უგულებელყოფა და დარღვევა, ცაკეული დარგების 
მონოპოლიზაცია, ბაზრებზე თავისუფალი შეღწევადობის პირობებეს 
შეზღუდვა, სახელისუფლებო ლობის მქონე ბიზნეს სტრუქტურების 
სასარგებლოდ მონოპოლიების და ოლიგოპოლიების ხელშეწყობის 
პოლიტიკის გატარება;   

§ სამართლის შერჩევითი პრინციპები და კანონის უზენაესობის 
პრობლემა, კერძო სექტორისა და ბიზნესისადმი კანონის ნორმების შერჩევით, 
სუბიექტურ მოსაზრებებსა და ფაქტორებზე დაყრდნობით გამოყენება.  
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2222. . . . ზოგადიზოგადიზოგადიზოგადი    პრინციპებიპრინციპებიპრინციპებიპრინციპები, , , , რასაცრასაცრასაცრასაც    ეფუძნებაეფუძნებაეფუძნებაეფუძნება    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა        

თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბიზნეს სექტორი, ეფექტურად 
ფუნქციონირებადი საბაზრო ეკონომიკა და თავისუფალი კონკურენცია ქვეყნის 
ეკონომიკური განვითარების უმთავრეს საფუძველს და ძირითად განმსაზღვრელ 
ფაქტორს წარმოადგენს. 

სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკური, სოციალური, მენტალური თუ 
ტრადიციებზე დაფუძნებული გარემო მნიშვნელოვნად განსხვავდება 
ერთმანეთისაგან და მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმით ხასიათდება. 
აღნიშნულის გათვალისწინებით, საჯარო ხელისუფლების როლიც განსხვავებულია 
და მის მიერ განხორციელებული გარდაქმნები თუ გატარებული პოლიტიკა უშუალო 
ზეგავლენას ახდენს „ახალი ეკონომიკის“ ფორმირებაზე. შესაბამისად, პროგრამაში 
გათვალისწინებულია ის კონკერეტული ნაბიჯები, რომელმაც ეკონომიკის 
სტიმულირება და ეფექტური ბიზნეს გარემოს განვითარების შეუქცევადობა უნდა 
უზრუნველყოს. 

ქვეყანაში არსებული პრობლემების კომპლექსური ხასიათიდან გამომდინარე, 
ხელისუფლების მცდელობა, ფრაგმენტულად და განცალკევებულად დაგეგმოს და 
განახორციელოს ცალკეული სექტორების ან დარგების განვითარების  პოლიტიკა, 
სასურველი შედეგის მომტანი არ არის, ახდენს მხოლოდ მიმდინარე პრობლემებზე 
კონცენტრირებას და მათ დროებით ლოკალიზებას. შესაბამისად, ასეთი პოლიტიკა 
მხოლოდ მოკლევადიანი ხასიათს გეგმების შესრულებას ემსახურება და ერთჯერადი 
ეფექტი აქვს. გრძელვადიანი მიზნებისათვის კი, აღნიშნული პრაქტიკა საერთო 
ეკონომიკური და ბიზნეს კლიმატის გაჯანსაღებას ვერ უზრუნველყოფს. აქედან 
გამომდინარე, პროგრამა შედგება ცალკეული ბლოკებისაგან, სადაც ერთმანეთთან 
მჭიდროდ დაკავშირებულ სფეროებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის 
ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად საჭირო ნაბიჯებია წარმოდგენილი. 

პროგრამის მთავარი პრიორიტეტი და უმთავრესი ეკონომიკური პრინციპი 
არის თავისუფალი ეკონომიკა - თავისუფალი ბაზარი, თავისუფალი ვაჭრობა, 
თავისუფალი კონკურენცია და თავისუფალი ბიზნესი. ამასთან, საყურადღებო და 
გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ქვეყანაში რეალური ცვლილებების 
უზრუნველსაყოფად საჯარო ხელისუფლების მიერ გატარებული უნდა იქნას 
პროაქტიური და შედეგზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელმაც არ მოვა 
წინააღმდეგობაში საბაზრო სისტემის ფუნდამენტურ პრინციპებთან და 
უზრუნველყოფს თავისუფალი ბაზრის მექანიზმების ეფექტური ამოქმედებას. 

პროგრამა ეფუძნება ეკონომიკის განვითარებას კერძო სექტორის, ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობის გზით ქვეყანაში არსებული რესურსების სრულად 
გამოყენების, მათი მწარმოებლურობის ზრდის და რეალურად ფუნქციონირებადი 
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საბაზრო სისტემის ფორმირებით ეკონომიკის სექტორის გრძელვადიანი 
განვითარების ტენდენციების შექმნას.  

დოკუმენტში გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის 
(www.geostat.ge), ეროვნული ბანკის (www.nbg.ge), ფინანსთა სამინისტროს 
(www.mof.ge) და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ვებ-გვერდზე 
განთავსებული ოფიციალური ინფორმაცია. აგრეთვე, გამოყენებულია ცალკეული 
დამოუკიდებელი კვლევების შედეგებიც და ეკონომიკური პროფილის ექსპერტთა 
ექსპერტული შეფასებებიც. 

 

 

        

http://www.mof.ge/
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თავითავითავითავი    II. II. II. II. არსებულიარსებულიარსებულიარსებული    ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    მდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობა    დადადადა    ბიზნესბიზნესბიზნესბიზნეს    გარემოგარემოგარემოგარემო    

    

1111. . . . მაკრომაკრომაკრომაკროეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    გარემოგარემოგარემოგარემო    

aaaa. . . . მთლიანიმთლიანიმთლიანიმთლიანი    შიდაშიდაშიდაშიდა    პროდუქტიპროდუქტიპროდუქტიპროდუქტი    ((((მშპმშპმშპმშპ))))    

2004 წლიდან დღემდე ქვეყანაში განხორციელებული ეკონომიკური 
პოლიტიკის ეფექტურობის შეფასების მთავარ ინდიკატორად სახელისუფლებო 
ორგანოების მიერ მშპ-ს მაჩვენებლების ზრდაში გამოხატული ეკონომიკური ზრდა 
სახელდება. ამ თვალსაზრისით, ოფიციალურ სტატისტიკაზე დაყრდნობით მშპ-ს 
რეალური ზრდის მაჩვენებელი და შესაბამისი მაკროეკონომიკური პარამეტრები 
შემდეგნაირად გამოიყურება:  

 

 
2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

მშპ მიმდინარე ფასებში (მლნ. ლარი) 11620,9 13789,9 16993,8 19074,9 17986 20791,3 

მშპ 2003 წლის ფასებში (მლნ. ლარი) 9935,6 10868 12208,8 12491,4 12019,7 12785,1 

მშპ-ის რეალური ზრდა (%) 109109109109,,,,6666    109109109109,,,,4444    112112112112,,,,3333    102102102102,,,,3333    96969696,,,,2222    106106106106,,,,4444    

მშპ დეფლატორი (%) 107,9 108,5 109,7 109,7 98,0 108,7 

მშპ 1 სულზე მიმდინარე ფასებში (ლარი) 2689,1 3133,1 3866,9 4352,9 4101,3 4686,5 

მშპ 1 სულზე მიმდინარე ფასებში (აშშ $) 1483,5 1763,5 2314,6 2921,1 2455,2 2629 

მშპ მიმდინარე ფასებში (მლნ. აშშ $) 6411 7761,7 10171,9 12800,5 10767,1 11663,4 

წყარო: geostat.ge 

აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში ეკონომიკური ზრდა, ძირითად, შემდეგ 
ფაქტორებს ეფუძნებოდა: 

(a) პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები; 

(b) სახელმწიფო ხარჯების ზრდა. 

უცხოურ ინვესტიციებად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების  
პრივატიზაციისა და მესაკუთრეთა შეცვლისას დაფიქსირებული ფინანსური 
ნაკადები ითვლება. აღნიშნული პროცესის ერთგვარი ნეგატიური მხარე არის ის, რომ 
ინვესტიციების სახით ქვეყანაში შემოდინებული სახსრების მხოლოდ უმნიშვნელო, 
მცირე ნაწილი თუ აისახა ახალი აქტივების შექმნაზე, მათ შორის ძირითადი 
კაპიტალის მოცულობის და მწარმოებლურობის ზრდაზე. განხორციელებული 
ინვესტიციების ძირითადი ნაწილი სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული აქტივების 
შეძენაზე მოდის. ხოლო, რაც შეეხება სახელმწიფო დანახარჯების ზრდას, ეს, უფრო 
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მეტად, ეკონომიკის ლეგალიზაციის ხარისხის ზრდისა და ფისკალური 
შემოსავლების ზრდის შედეგია.  

ეკონომიკისა და ბიზნესის სხვადასხვა დარგის მშპ-ს მაჩვენებლის ზრდის 
ტენდენციას თუნდაც ზედაპირულად თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომ ზრდას 
ჰქონდა მკვეთრად გამოხატული არათანაბარზომიერი დარგობრივი ტენდენცია და 
აღნიშნული ზრდა ძირითადად მხოლოდ 3-4 დარგის მკვეთრი ზრდით იყო 
განპირობებული. ეს ეხება სამთო-მოპოვებით მრეწველობას, გადამამუშავებელ 
მრეწველობას და საფინანსო საქმიანობას. რაც, ამ დარგებში ზრდის მრავალწლიანი 
ტრადიციული ტენდენციების შენარჩუნებით არის გამოწვეული. აღნიშნული 
ტენდენცია განსაკუთრებულად კარგად ქვეყნის საგადამხდელო ბალანსის და 
ექსპორტ-იმპორტის სტრუქტურის ანალიზის დროს ჩანს. 

 

 მშპმშპმშპმშპ    დადადადა    მისიმისიმისიმისი    
გამოყენებაგამოყენებაგამოყენებაგამოყენება    მიმდინარემიმდინარემიმდინარემიმდინარე    
ფასებშიფასებშიფასებშიფასებში    ((((მილიონიმილიონიმილიონიმილიონი    ლარილარილარილარი)))) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010    

დღ და მთლიანი შიდა 
პროდუქტი 

                

მთლიანიმთლიანიმთლიანიმთლიანი დამატებულიდამატებულიდამატებულიდამატებული 
ღირებულებაღირებულებაღირებულებაღირებულება საბაზისოსაბაზისოსაბაზისოსაბაზისო ფასებშიფასებშიფასებშიფასებში 

8 041,9 8 989,6 10 284,5 12 046,9 14 611,1 16 521,8 15 546,3 18 062,3 

(+) გადასახადები 
პროდუქტებზე 

578,3 892,1 1 397,3 1 800,6 2 454,3 2 639,3 2 530,9 2 834,3 

(-) სუბსიდიები 
პროდუქტებზე 

56,1 57,3 60,8 57,6 71,6 86,3 91,3 105,3 

(=) მშპმშპმშპმშპ საბაზროსაბაზროსაბაზროსაბაზრო ფასებშიფასებშიფასებშიფასებში 8 564,1 9 824,3 11 620,9 13 789,9 16 993,8 19 074,9 17 986,0 20 791,3 

მშპ-ს გამოყენება                 

ხარჯებიხარჯებიხარჯებიხარჯები საბოლოოსაბოლოოსაბოლოოსაბოლოო 
მოხმარებაზემოხმარებაზემოხმარებაზემოხმარებაზე 

7 028,8 8 573,8 9 794,1 12 972,0 15 731,9 19 595,8 19 075,2 20 163,3 

შინამეურნეობები 6 129,8 7 148,5 7 719,7 10 803,5 11 952,7 14 582,3 14 600,4 15 703,1 

შინამეურნეობების 
მომსახურე არაკომერციული 
ორგანიზაციები 

62,8 46,2 60,5 52,4 61,3 77,2 75,4 89,2 

სახელმწიფო მართვის 
ორგანოები 

836,2 1 379,1 2 014,0 2 116,0 3 717,9 4 936,3 4 399,5 4 371,0 

ინდივიდ. 
საქონელი/მომსახურება 

411,9 587,5 978,6 640,0 714,7 866,0 900,5 1 066,5 

კოლექტიური 
მომსახურება 

424,4 791,6 1 035,3 1 476,0 3 003,2 4 070,2 3 499,0 3 304,5 

(+) მთლიანიმთლიანიმთლიანიმთლიანი კაპიტკაპიტკაპიტკაპიტ----ისისისის 
ფორმირებაფორმირებაფორმირებაფორმირება 

2 682,3 3 134,8 3 891,5 4 255,3 5 447,5 4 951,6 2 342,9 4 060,6 

ძირითადი კაპიტალის 
მთლიანი ფორმირება 

2 283,6 2 697,3 3 261,4 3 524,2 4 370,5 4 098,5 2 755,4 3 592,0 

მარაგების ცვლილება 398,7 437,5 630,1 731,1 1 077,0 853,1 -412,5 468,7 

ფასეულობის შეძენა, 
წმინდა 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

(+) საქონლისასაქონლისასაქონლისასაქონლისა დადადადა 
მომსახურებისმომსახურებისმომსახურებისმომსახურების ექსპორტიექსპორტიექსპორტიექსპორტი 

2 726,6 3 100,1 3 921,9 4 532,1 5 303,0 5 459,2 5 348,9 7 234,8 

საქონლის ექსპორტი 1 777,4 2 073,2 2 665,7 2 956,2 3 479,5 3 586,5 3 163,5 4 385,3 

მომსახურების ექსპორტი 949,2 1 026,9 1 256,2 1 576,0 1 823,6 1 872,7 2 185,5 2 849,5 

(-) საქონლისასაქონლისასაქონლისასაქონლისა დადადადა 3 975,6 4 733,6 5 992,7 7 862,6 9 848,0 11 140,4 8 801,3 10 872,5 
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მომსახურებისმომსახურებისმომსახურებისმომსახურების იმპორტიიმპორტიიმპორტიიმპორტი 

საქონლის იმპორტი 3 142,0 3 813,9 4 861,2 6 573,8 8 295,2 9 303,7 7 172,9 8 971,4 

მომსახურების იმპორტი 833,6 919,7 1 131,4 1 288,7 1 552,8 1 836,7 1 628,4 1 901,0 

(+) სტატისტიკურისტატისტიკურისტატისტიკურისტატისტიკური 
განსხვავებაგანსხვავებაგანსხვავებაგანსხვავება 

101,9 -250,8 6,0 -106,9 359,3 208,6 20,2 205,0 

(=) მშპმშპმშპმშპ საბაზროსაბაზროსაბაზროსაბაზრო ფასებშიფასებშიფასებშიფასებში 8 564,1 9 824,3 11 620,9 13 789,9 16 993,8 19 074,9 17 986,0 20 791,3 

წყარო: geostat.ge 

მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოყენების ანალიზი ძირითადი კატეგორიების 
მიხედვით გვაჩვენებს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში არ მომხდარა მშპ-ს 
ზრდისთვის ახალი მამოძრავებელი სეგმენტების გამოვლენა და ეკონომიკა, 
მიუხედავად იმისა, რომ განიცდის ზრდას, არ ვითარდება (ზრდა, განვითარების 
გარეშე). ამავდროულად, არ იზრდებოდა რისკების მიმართ სახელმწიფოებრივი 
იმუნიტეტი და ეკონომიკა უფრო უფრო მეტად დამოკიდებული ხდებოდა 
საერთაშორისო ბაზრებზე არსებულ კონიუნქტურაზე.  

 

bbbb. . . . სიღარიბისსიღარიბისსიღარიბისსიღარიბის    ზღვარიზღვარიზღვარიზღვარი, , , , საარსებოსაარსებოსაარსებოსაარსებო    მინიმუმიმინიმუმიმინიმუმიმინიმუმი    

თავიდანვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ სამომხმარებლო ფასებში 
შეინიშნება ძალიან უარყოფითი ტენდენცია - სხვა კატეგორიებთან შედარებით 
განსაკუთრებით დიდი ზრდა ფიქსირდება კვების და სოფლის მეურნეობის 
პროდუქტებზე, ჯანმრთლობის დაცვის სექტორში, ტრანსპორტზე, კომუნალურ და 
სათბობ-ენერგეტიულ კომპლექსში. ამავდროულად, მოსახლეობა და 
შინამეურნეობები თავისი შემოსავლების დიდი ნაწილით დამოკიდებული გახდნენ 
სახელმწიფოს სახარჯო პოლიტიკაზე. მათი საერთო შემოსავლების წილში შემცირდა 
საკუთრივ წარმოებული, და საგრძნობლად გაიზარდა სახელმწიფოს მონაწილეობის 
ხვედრითი წილი, როგორც დახმარებების და სუბსიდიების ნაწილში, ასევე 
სახელმწიფო დაკვეთების კუთხით.  

აღნიშნულმა ტენდენციამ მკვეთრად უარყოფითად განსაკუთრებით 
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის და საზოგადოების დაუსაქმებელი 
ნაწილის სოციალ-ეკონომიკურ მდგომარებაზე იმოქმედა. რადგან, საზოგადოების ეს 
ნაწილი საკუთარი შემოსავლების, დანაზოგების ან საოჯახო ბიუჯეტის უდიდეს 
ნაწილს სწორედ კვების პირველადი პროდუქტების, მედიკამენტების და 
კომუნალური სერვისების შეძენაზე ხარჯავს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2004 და 2007 წლებში მოხდა საარსებო მინიმუმის 
გადახედვა აუცილებელად მისაღები მინიმალური კალორიების შემცირების კუთხით 
და რბილად რომ ვთქვათ, საგრძნობლად განსხვავებული სტატისტიკა მივიღეთ.  
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2004 2004 2004 2004 ––––    2010 2010 2010 2010 წლებიწლებიწლებიწლები    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

შრომისუნარიანი ასაკის 
მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 
(ლარი) 

96,2 98,3 120,3 115,9 130,7 126,1 149,6 

წყარო: geostat.ge 

2011 2011 2011 2011 წელიწელიწელიწელი    IIII IIII
IIII    

IIII
IIIIIIII    

IIII
VVVV    

VVVV VVVV
IIII    

VVVV
IIIIIIII    

შრომისუნარიანი ასაკის 
მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 
(ლარი) 

1
52.7 

1
58.7 

1
60.6 

1
63.2 

1
66.4 

1
58.6 

1
53.0 

წყარო: geostat.ge 

2004 წლიდან საარსებო მინიმუმი ახალი, უკვე შეცვლილი მინიმალური 
სასურსათო კალათის მიხადვით იანგარიშება. სასურსათო კალათის შემადგენლობის 
შეცვლას ზოგჯერ მეთოდოლოგიურ ცვლილებას უწოდებენ, რაც პრინციპული 
შეცდომაა, ვინაიდან გაანგარიშების მეთოდოლოგია უცვლელია. შეცვლილია 
მხოლოდ პარამეტრები. 

2004 წლამდე და 2004 წლიდან მოქმედი საარსებო მინიმუმის საფუძვლად 
გამოყენებული მინიმალური სასურსათო კალათა არსებითად განსხვავებულია 
ერთმანეთისაგან, როგორც ენერგეტიკული ღირებულების, ისე შემადგენლობის 
თვალსაზრისით. ზედაპირული ანალიზის საფუძველზე შიძლება დავასკვნათ, რომ 
საარსებო მინიმუმის შემცირება სასურსათო კალათის კვების ენერგეტიკის 2500–დან 
2300 კილოკალორიამდე შემცირებამ განაპირობა. ეს, ცხადია, გამოიწვევდა 
შემცირებას, მაგრამ არა ისეთს, როგორც დღეს არსებულ ტენდენციებშია. 

საარსებო მინიმუმის შემცირების ძირითადი მიზეზი მინიმალური სასურსათო 
კალათის შემადგენლობაა, რომელიც 2004 წლის ცვლილების შემდეგ უფრო იაფი 
პროდუქტებისაგან შედგება და სადაც ძირითადად პურპროდუქტები დომინირებს, 
ხოლო ხორცი, თევზი და შედარებით ძვირად ღირებული კალორიული პროდუქტები 
ნაკლებადაა წარმოდგენილი. შედეგად, მივიღეთ სურათი, როცა დღეს არსებული 
მინიმალური სასურსათო კალათა ექსპერტული შეფასებით 30-40%-ით მაინც 
ნაკლები ღირებულებისაა, ვიდრე მისი რეალური მაჩვენებელი. 

 

cccc. . . . დასაქმებისდასაქმებისდასაქმებისდასაქმების    პოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკა....    უმუშევრობაუმუშევრობაუმუშევრობაუმუშევრობა    

საყურადღებო დეტალია: ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში უპირველეს ყოვლისა 
დასაქმების მაჩვენებელზე უნდა აისახოს. ანუ, ინვესტიციების მოცულობის და ახალი 
საწარმოო სიმძლავრეების ზრდამ პირდაპირპროპორციულად ახალი სამუშაო 
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ადგილების გაჩენა და უმუშევრობის მაჩვენებლის შემცირება უნდა გამოიწვიოს. ამ 
მხრივ, ერთგვარი პარადოქსული სიტუაციაა საქართველოში. ეკონომიკური ზრდის 
(მშპ-ს მაჩვენებელი) პარალელურად დასაქმების მაჩვენებელი არათუ გაიზარდა, 
პირიქით შემცირდა და უმუშევრობის ოფიციალური მაჩვენებელიც კი, 2004 წლიდან 
2010 წლამდე 12,6%-დან 16,3%-მდე გაიზარდა. 

 

 2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

სამუშაო ძალა (ათასი კაცი) 2041 2023,9 2021,8 1965,3 1917,8 1991,8 1944,9 

დასაქმებული (ათასი კაცი) 1783,3 1744,6 1747,3 1704,3 1601,9 1656,1 1628,1 

უმუშევარი (ათასი კაცი) 257,6 279,3 274,5 261 315,8 335,6 316,9 

უმუშევრობისუმუშევრობისუმუშევრობისუმუშევრობის    დონედონედონედონე    (%)(%)(%)(%)    12,12,12,12,6666    13,13,13,13,8888    13,13,13,13,6666    13,13,13,13,3333    16,16,16,16,5555    16,16,16,16,9999    16,16,16,16,3333    

წყარო: geostat.ge 

კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დასაქმებულთა რიცხოვნობის 
თანაფარდობას რაიმე სახის სერიოზული ცვლილება  არ განუცდია. რეალურ კერძო 
სექტორში დაქირავებით მომუშავეთა რიცხვი პრაქტიკულად არ გაზრდილა, ასევე, 
უცვლელია „თვითდასაქმებულთა“ დიდი წილი და მისი აბსოლუტური მაჩვენებელი.  
მცირე ცვლილებები, რომელიც სახეზეა, სტატისტიკური ცდომილების, 
აღრიცხვიანობის და სტატისტიკის შელამაზების ფარგლებს თითქმის ვერ სცდება. 
ამიტომ, შეიძლება ითქვას, რომ დეკლარირებული „ეკონომიკური ზრდა“ შრომის 
ბაზარზე თითქმის არ აისახა, რაც თავად ამ აღმავლობის თეზას სერიოზული 
კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.  

ოფიციალური ინაფორმაციით (სტრატისტიკის დეპარტამენტი), 
საქართველოში უმუშევარობის მაჩვენებელი 16,3%-ია. ასეთ მაჩვენებელს 
ძირითადად განაპირობებს ის გარემოება, რომ უმუშევრობის არსებული მაჩვენებელი 
„შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის“ კრიტერიუმითაა დაანგარიშებული. ამ 
კრიტერიუმის მიხედვით, დასაქმებულად ითვლება ყველა, ვინც გამოკითხვის წინა 
პერიოდის განმავლობაში თუნდაც ერთი საათი მაინც მუშაობდა ფულადი ან 
ნატურალური შემოსავლის მიღების მიზნით. ამ კრიტერიუმით, დასაქმებულებში 
ხდება ე.წ.  სასოფლო თვითდასაქმებულების გათვალისწინებაც, ანუ საკუთარ 
საკარმიდამო ნაკვეთზე მომუშავე ადამიანები, რომელთა დასაქმების სფეროც მეტ 
წილად საკუთარი მოხმარების და საოჯახო მოთხოვნილების დაკმაყოფილების 
მიზნით ორგანიზებული ნატურალური სოფლის მეურნეობაა, შემდგომი 
განვითარების ნულოვანი პერსპექტივით.  

ამ საკითხთან დაკავშირებით, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის კრიტერიუმით დაანგარიშებული უმუშევრობის 
მაჩვენებელი დასაქმებისა და უმუშევრობის ანალიზის მხოლოდ პირველი 
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საფეხურია.  ანალიზის შემდგომი ეტაპები მოიცავს ისეთი ცნებების და 
კომპონენტების კვლევას და აღრიცხვას, როგორებიცაა: არასრული დასაქმება, 
ფარული უმუშევრობა, დასაქმების ეფექტურობა და ა.შ. ყოველივე ამის 
გავთვალისწინებთ, უკვე თვალნათლივ ჩანს, რომ საქართველოში რეალური სურათი 
ოფიციალურ სტატისტიკურ სურათთან შედარებით, გაცილებით უფრო მძიმეა. 

ამასთან, საყურადრებოა ის გარემოებაც, რომ საქართველოში ძალიან მაღალია 
ეკონომიკის დარგებს შორის არსებული დისბალანსი. ბოლო წლებში ქვეყანაში 
დასაქმების არსებული სტრუქტურა პრაქტიკულად არ შეცვლილა. ამავდროულად, 
საკმაოდ დაბალია ეკონომიკის იმ დარგების ხვედრითი წილი, სადაც დასაქმება 
მაღალეფექტურია. 

თვითდასაქმების ასეთი ასიმეტრიულად მაღალი ხვედრითი წილი, 
განსაკუთრებით კი, სასოფლო სამეურნეო სფეროში არსებული რესურსების 
ასიმეტრიულობა (მშპ-ში სოფლის მეურნეობის ხვედრითი წილი - 7,3%, ქვეყანაში 
ნომინალურ დასაქმეაში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ხვედრითი წილი - 50%, 
ქვეყნის მოსახლეობის საერთო რაოდენობაში სოფლად მცხოვრებთა ხვედრითი წილი 
- 47%), საქართველოს ეკონომიკის მთავარი დაავადებაა, რომელიც საკმაოდ მწვავე 
სოციალური დაავადებების გამომწვევი მიზეზია. 

 

dddd. . . . ინფლაციაინფლაციაინფლაციაინფლაცია    

ქვეყნისთვის ბოლო წლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო და არის 
ინფლაცია. საქართველოს ხელისუფლების  მიერ გატარებული არაეფექტური 
პოლიტიკის, როგორც მონეტარული, ისე ფისკალური პოლიტიკის შედეგად ქვეყანაში 
ინფლაციამ, განსაკუთრებით სურსათის და მედიკამენტების ფასებზე, ტრანსპორტსა 
და კომუნალურ მომსახერებაზე, 2010 წლის მდგომარეობით და 2011 წლის 
მიმდინარე პერიოდში უკვე  სახიფათო ზღვარს მიაღწია. 

ხელისუფლებას არ აქვს გაცნობიერებული ასეთი მასშტაბის ინფლაციის 
შედეგები,  ნაკლებად გრძნობს პასუხისმგებლობას მოსახლეობის სოციალურად 
დაუცველი ნაწილის წინაშე, ანუ მათზე, ვისაც ინფლაციური პროცესები 
უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში აყენებს და, რაც ყველაზე საგანგაშოა, არ გააჩნია 
ინფლაციის მოთოკვის ერთიანი სამთავრობო პროგრამა.   

ქვეყანაში ინფლაციის და პირველადი მოხმარების პროდუქტებსა და 
სერვისებზე ფასების ზრდის მთავრ მაპროვოცირებელ და განმსაზღვრელ 
ფაქტორებად, სხვა გარე ფაქტორების გათვალისწინებით, შემდეგი სამი ძირითადი 
მიზეზი გვევლინება: 

(a) ბიუჯეტის დეფიციტი და მნიშვნელოვნად გაბერილი ხარჯვითი 
პოლიტიკა. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სწორედ დეფიციტური ბიუჯეტი და 
გაბერილი სახელისუფლებო ხარჯებია ქვეყანაში ინფლაციის გამომწვევი ერთ–
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ერთი ძირითადი მიზეზი. მიმდინარე  წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი ნამდვილად 
იძლევა ხარჯების შემცირების შესაძლებლობას შემდეგ კომპონენტებში: 
მაღალჩინოსანთა  ხელფასები და პრემიები, სამივლინებო თანხები, მთავრობის 
და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდები, ე.წ. არაკლასიფიცირებული ხარჯები, 
ხარჯები ისეთი პროექტებისთვის, როგორიცაა 1000 ელექტრომობილის შეძენა 
მთავრობისთვის და სხვა; 

 (b) მინოპოლიების თემა. დღესდღეობით დიდ საიდუმლოს არ 
წარმოადგენს, რომ  ბენზინის, პურის ფქვილის, ხორბლის, შაქრის, ზეთის, 
მარილის, ფარმაციის და სხვა ფართო მოხმარების პროდუქტების იმპორტი, 
მხოლოდ სახელისუფლებო წრეებთან დაახლოებული ბიზნეს სტუქტურების 
მიერ ხორციელდება, რაც მათ მაღალი მოგების მიღების მიზნით 
მონოპოლიურად მაღალი ფასების ხელოვნურად დადგენის და ბაზარზე ახალი 
მოთამაშეების თავისუფალი შეღწევადობის პირობების შეზღუდვის საშუალებას 
აძლევს; 

(c) ბიზნესის ტერორი და სისხლის სამართლებრივი დევნა. სწორედ 
წინასწარი პატიმრობის მეშვეობით მოახერხა პროკურატურამ საქართველოში 
ბიზნესმენების დატერორება და ასეულობით მილიონი ლარის ერთგვარი 
გამოძალვა ბიზნეს სექტორისაგან, რაც თავის მხრივ, ხშირ შემთხვევაში, სწორედ 
ამ ბიზნესების გაკოტრების, გაჩერების ან/და ბიზნეს საქმიანობის შეფერხების 
მიზეზი გახდა. 

 

მეორეს მხრივ, განხორციელებული სამომხმარებლო ეკონომიკური პოლიტიკა, 
ითვალისწინებდა ხელოვნურად გამყარებულ ეროვნულ ვალუტას. მიუხედავად 
იმისა, რომ გამყარებული გაცვლითი კურსი ხელს უწყობს იმპორტის ზრდას, 
ექპორტის ზრდას იგი ხელს უშლის და მნიშვნელოვნად აზარალებს ადგილობრივ 
წარმოებას. ამის მაგალითია ის, რომ ბოლო პეროდში ქვეყნის სავაჭრო სალდო 
მკვეთრად უარესდებოდა, მაგრამ სახელმწიფოს საბიუჯეტო შემოსავლები მკვეთრად 
იყო დამოკიდებული სავაჭრო სექტორზე და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა 
მოსალოდნელი არ იყო.  

 



 

წყარო: geostat.ge 

ეკონომიკური ზრდის
მაჩვენებლის ფონზე ინფლაციის
ეკონომიკისათვის კატასტროფული
სახელმწიფო ხარჯების მნიშვნელოვანმა
ხარჯვითი პოლიტიკის გატარებამ
მოახდინა და ეროვნული
სტატისტიკური ინფორმაციით
ზრდა დაფიქსირდა. 2010 წლიდან
2011 წლისთვის მნიშვნელოვნად
ზრდადი ინფლაციური ფონი
მთავრობის მხრიდან გატარებული
სავარაუდოდ, კიდევ უფრო გა

 

7.5
6.2

2004 2005

ინფლაციაინფლაციაინფლაციაინფლაცია

12.3

13.7 13.9

I II III

ზრდის და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
ინფლაციის 2007 წლის 11%-იანი მაჩვენებელი

კატასტროფული ხასიათის ნამდვილად არ იყო. 2009 
მნიშვნელოვანმა ზრდამ და მთავრობის მიერ 
გატარებამ ინფლაციური პროცესის ერთგვარი

ეროვნული ვალუტა მკვეთრად გაუფასურდა. 
ინფორმაციით 3%-დან (2009 წელი) 11,2%-მდე (2010 წელი

წლიდან გაუფასურების ტენდენცია კვლავ გაგრძელდა
მნიშვნელოვნად გაუსწრო თვით 2007-2008 წლის მაჩვენებ

ფონი 2011 წლის განმავლობაშიც შენარჩუნდა
გატარებული არეეფექტური ხარჯვითი პოლიტიკის

გაღრმავდება. 

8.8

11

5.5

3

11.2

2006 2007 2008 2009 2010

ინფლაციაინფლაციაინფლაციაინფლაცია 2004-2010 წლებშიწლებშიწლებშიწლებში

13.9 13.5
14.4

10

8

7.2

III IV V VI VII VIII

ინფლაციაინფლაციაინფლაციაინფლაცია 2011 წელიწელიწელიწელი
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ინვესტიციების მაღალი 
მაჩვენებელი ქვეყნის 

. 2009 წლიდან კი, 
 არაეფექტური 

ერთგვარი პროვოცირება 
. ოფიციალური 

წელი) მკვეთრი 
გაგრძელდა და 

მაჩვენებლებსაც კი. 
შენარჩუნდა, რაც 
პოლიტიკის გამო, 

 

11.2

7.2
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წყარო: geostat.ge 

ქართული ლარის გაუმართლებელი გამყარება, რომელმაც არ გამოიწვია 
სამომხმარებლო ფასების შემცირება, კიდევ ერთი ძალიან წონადი არგუმენტია იმისა, 
რომ საქართველოში 2007-2008 წლებში ადგილი ჰქონდა ე.წ. „ჰოლანდიურ 
დაავადებას“. ამის აღმოსაფხვრელად კი, რაიმე ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა არ 
ხდებოდა და დღესაც არ ხდება. ყოველივე ეს, უფრო აღრმავებს ფარულ კრიზისულ 
ფონს, კვლავ რჩება აღნიშნული კრიზისული რისკ-ფაქტორების მომავალში 
ტალღისებური განვითარების მომეტებული საფრთხე და რაც ბუნებრივია, 
სამომავლოდ მთავრობის მხრიდან მყისიერ გადაწყვეტილებას უფრო რთულს ხდის. 
აღნიშნული კი, შესაბამისად ნეგატიურად აისახება გატარებული ანტიინფლაციური 
და ანტიკრიზისული პოლიტიკის ეფექტურობაზე.  

საყურადღებია, რომ 2011 წლის მაისის თვიდან ფიქსირდება ინფლაციის 
მაჩვენებლის შემცირების ტენდენცია. ინფლაციის მაისის თვის 14,4%-იანი 
მაჩვენებელი ივნისში 10%-მდე, ივლისში 8%-მდე, ხოლო აგვისტოში 7,2%-მდე 
შემცირდა. აღნიშნულის შენარჩუნების საკითხი სწორედ ხელისუფლების მიერ 
თანმიმდევრული და კოორდინირებული ხარჯვითი პოლიტიკის (ფინანსთა 
სამინისტრო) და მონეტარული პოლიტიკის (ეროვნული ბანკი) გატარებაზე იქნება 
დამოკიდებული. 

 

2222. . . . სექტორულისექტორულისექტორულისექტორული    ეკონომიკაეკონომიკაეკონომიკაეკონომიკა    

ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის მიხედვით მშპ-ს განაწილება შემდეგნაირად 
გამოიყურება: 

    
ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის    დარგიდარგიდარგიდარგი    
    

2009 2009 2009 2009 
წელიწელიწელიწელი    

    
ხვედრითიხვედრითიხვედრითიხვედრითი    
წილიწილიწილიწილი    
%%%%    
    

2020202010 10 10 10 
წელიწელიწელიწელი    

    
ხვედრითხვედრითხვედრითხვედრით
იიიი    წილიწილიწილიწილი    
%%%%    

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა, სატყეო მეურნეობა 1 457,1 8,1 1 518,3 7,3 
მრეწველობა 1387,2 7,7 1974,3 9,5 
მშენებლობა 1 004,3 5,6 1 139,2 5,5 
ვაჭრობა 2 344,1 13,0 3 006,0 14,5 
სასტუმროები და რესტორნები 346,4 1,9 435,2 2,1 
ტრანსპორტი / კომუნიკაცია 1 746,3 9,7 2 097,2 10,1 
სახელმწიფო მმართველობა  2 457,6 13,6 2 343,1 11,3 
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება   1 021,4 5,7 1 199,4 5,8 
მშპმშპმშპმშპ    საბაზისოსაბაზისოსაბაზისოსაბაზისო    ფასებშიფასებშიფასებშიფასებში    ((((მილიონიმილიონიმილიონიმილიონი    ლარილარილარილარი)  )  )  )      15151515    546,546,546,546,3333        18181818    062,062,062,062,3333        
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(+) გადასახადები პროდუქციაზე   2 530,9  2 834,3  
(-) სუბსიდიები პროდუქციაზე 91,3  105,3  
მშპმშპმშპმშპ    საბაზროსაბაზროსაბაზროსაბაზრო    ფასებშიფასებშიფასებშიფასებში    ((((მილიონიმილიონიმილიონიმილიონი    ლარილარილარილარი)  )  )  )      17171717    986,986,986,986,0000    100100100100    20202020    791,791,791,791,3333    100100100100    

 წყარო: geostat.ge 

დღეს არსებული სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე ეკონომიკის 
სხვადასხვა სექტორის მიხედვით მშპ-ს განაწილების ტენდენციის და დინამიკის 
კიდევ უფრო სიღრმისეული ანალიზი და მათი წინა წლების მონაცემებთან შედარება 
ცხადყოფს, რომ ბოლო წლებში მშპ-სთან მიმართებაში ეკონომიკის საერთო 
სექტორულმა სურათმა მძლავრი სტრუქტურული ცვლილება განიცადა.  

ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის    დარგიდარგიდარგიდარგი    2003200320032003 2005200520052005 2007200720072007    2009200920092009    2010201020102010    

მრეწველობა 17.7 15.7 13.3 7.7 9.5 

სოფლის მეურნეობა 19.3 14.8 10.2 8.1 7.3 

ტრანსპორტი/კომუნიკაცია 13.9 12.4 11.5 9.7 10.1 

მშენებლობა 6.4 8.1 6.1 5.6 5.5 

ვაჭრობა 13.3 11.9 13.5 13.0 14.5 

სასტუმროები და რესტორნები 2.9 2.8 2.1 1.9 2.1 

წყარო: geostat.ge 

მშპ-სთან მიმართებაში ქვეყანაში მკვეთრად შემცირდა სოფლის მეურნეობის, 
მრეწველობის ხვედრითი წილი, ხოლო ვაჭრობის წილი კი, საგრძნობლად გაიზარდა. 
მეტ-ნაკლები სტაბილურობით ხასიათდება სატრანსპორტო სექტორი, კომუნიკაციები 
და მშენებლობა. 

aaaa. . . . სამრეწველოსამრეწველოსამრეწველოსამრეწველო    სექტორისექტორისექტორისექტორი    

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მრეწველობა (აბსულუტურ ციფრებში) 
ბოლო ათწლეულის განმავლობაში იზრდებოდა, მისი ხვედრითი წილი მშპ-ში 2003 
წლიდან 2011 წლამდე 17,7%-დან 9,5%-მდე შემცირდა. ეს ტენდენცია იმაზე 
მეტყველებს, რომ ქვეყანა სრულად თავისი სამრეწველო პოტენციალის მხოლოდ 
ძალზე მცირე ნაწილს იყენებს. სწორედ ამის შედეგია ის ფაქტი, რომ ჯართი წლების 
მანძილზე ქართული ექსპორტის უმთავრეს სასაქონლო ნომეკლატურად 
ჩამოყალიბდა. სამწუხაროა, რომ ეს ხდებოდა მაშინ, როდესაც მრეწველობის 
ზოგიერთ ტრადიციულ სექტორში ქვეყანას აშკარად ფარდობითი უპირატესობა 
გააჩნდა, რომელიც ბუნებრივ რესურსებთან იყო დაკავშირებული. მაგალითად, 
მიწისქვეშა ბუნებრივი რესურსები, ჯერ კიდევ იაფი მუშახელი, გეოგრაფიული 
მდგომარეობა და ასე შემდეგ.  

თუ გავაანალიზებთ გადამამუშავებელი მრეწველობის ზრდის ტემპებს 
ქვესექტორების მიხედვით, დავინახავთ რომ კვების პროდუქტების, სასმელების და 
თამბაქოს პროდუქციის წარმოების ზრდა ბოლო წლებში მხოლოდ უმნიშვნელოდ 
მოხდა და ამ პერიოდითვის არსებული ინფლაციის მაჩვენებელსაც თუ 
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გავითვალისწინებთ, მაშინ შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ ინდუსტრიის ეს 
სექტორი პრაქტიკულად არ გაზრდილა. კვების მრეწვწლობის და სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის წარმოება-გადამუშავების მაჩვენებლის ნომინალური 
ზრდა სერიოზული შეშფოთების საგანია და ეს არ აიხსნება მხოლოდ ქართულ 
ღვინოსა და მინერალურ წყლებზე დაწესებული რუსული ემბარგოთი. ეს უფრო 
სოფლის მეურნეობის და პირველადი პროდუქციის გადამამუშავებელი 
მრეწველობის ღრმა სტრუქტურულ კრიზისზე მიუთითებს.  

 

bbbb. . . . საბანკოსაბანკოსაბანკოსაბანკო    სექტორისექტორისექტორისექტორი    

საბანკო სისიტემის განვითარების ტემპები და მაჩვენებლები საკმაოდ 
შთამბეჭდავია. საბანკო სექტორმა უდიდესი როლი ითამაშა საქართველოს 
ეკონომიკის ზრდაში (მშპ-ს ზრდა) და ძირითად მამოძრავებელ ძალად ჩამოყალიბდა. 

საქართველოს შემთხვევაში სექტორული ეკონომიკის ზრდა, ისევე როგორც 
ეკონომიკური ზრდა, პირდაპირპროპორციულია საბანკო აქტივობისა ყველა 
სექტორში. გამონაკლისს მხოლოდ მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა 
წარმოადგენს, რომლებიც პროცენტულად მთლიანად საბანკო აქტივობაში მცირედ 
დაკრედიტებას იღებს. 

საბანკო სექტორის მიერ დაფინანსება ძირითადად ვაჭრობის, ოპოთეკური 
ოპერაციების, მშენებლობის და სამომხმარებლო სესხების მიმართულებით ხდება. 
საბანკო დაფინანსება და არასახელმწიფო ინვესტიციები ფაქტობრივად 
სინქრონიზირებულია და ერთი და იგივე სექტორებს აფინანსებენ, მცირედი 
განსხვავებებით. მაგალითად, უძრავი ქონების სექტორში ინვესტიციების უდიდესი 
წილი უშუალოდ მშენებლობაზე მოდის, ხოლო საბანკო სესხების დიდი პორტფელი -
ოპთეკურ და სამომხმარებლო სესხებზე. სწორედ ეს სექტორები გახდა ის ძირითადი 
ბაზა, რომელიც დღეს მშპ-ს ზრდის უმთავრესი აგრეგატებია.  

საბანკო საქმიანობსი ანალიზიდან ნათლად ჩანს ამ სექტორის მისწრაფება 
სწრაფი და ნაკლებად რისკიანი ბრუნვების მიმართ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს ისიც, 
რომ ეს საბანკო სექტორის ბუნებრივი ქმედებაა. ამით აიხსნება სექტორული 
ეკონომიკის ძირითადად ვაჭრობის სექტორის დაფინანსების პრიორიტეტულობა. 

აღნიშნული კი იწვევს სავაჭრო საქონლის იმპორტის ოპერაციების 
სტიმულირებას, უცხოური ბაზრების ხარჯზე აბალანსებს ადგილობრივ მოთხოვნას 
და იწვევს ვაჭრობის სექტორის მზარდ დაფინანსებას, რომელიც საბანკო 
სექტორისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ქვეყნის საგადასახდელო ბალანსის 
კიდევ უფრო გაუარესებას ემსახურება. 
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c. c. c. c. სოფლისსოფლისსოფლისსოფლის    მეურნეობისმეურნეობისმეურნეობისმეურნეობის    სექტორისექტორისექტორისექტორი    

დარგში, რომელთანაც მოსახლეობის ნახევარზე მეტის სოციალური და 
ეკონომიკური ინტერესი პირდაპირაა დაკავშირებული - ათწლეულია 
მწარმოებლურობის თვალსაზრისით რაიმე რეალური ზრდა არ ფიქსირდება. 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტატისტიკა და დინამიკა, 
კერძოდ კი, მისი წილი მშპ-სთან მიმართებაში შემდეგ სურათს გვიჩვენებს: 2003 წელი 
- 19.3%; 2005 წელი - 14,8%; 2007 წელი - 10,2%; 2009 წელი - 8,1%; 2010 წელი - 7,3%.  

საქართველოს სოფლის მეურნეობა, რომელზეც მთლიანი ნომინალური 
დასაქმების 50%-ზე მეტი მოდის, მაგალითად 2010 წელს მშპ-ს მხოლოდ 7,3%-ს ქმნის. 
ეს მაჩვენებელი ცალსახად მიუთითებს სოფლის მეურნეობაში მწარმოებლურობის 
ძალზე დაბალ დონეზე. 

მზარდი ადგილობრივი მოთხოვნის მიუხედავად, 2010 წლის აგრარული 
სექტორის მონაცემები წინა წლების მაჩვენებლებს მხოლოდ მცირედით აღემატება. 
მაშინ როდესაც, იმავე პერიოდში სხვა დარგებში ზრდამ გაცილებით მაღალი 
მაჩვენებელი შეადგინა. კვების მრეწველობის უმთავრესი პრობლემა საქართველოში 
პირველადი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების და მისი შემდგომი გადამუშავების 
მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების არარსებობაა. ამ მხრივ, ყველაზე მთავარი ალბათ ის 
არის, რომ ქვეყნის ხელისუფლებისთვის სოფლის მეურნეობა არასდროს იყო 
პრიორიტეტული დარგი და ამ მიმართულებით მიზანმიმართული და კომპლექსური 
სახელმწიფო პოლიტიკა და სტრატეგია დღემდე არ შემუშავებულა. შესაბამისად, არ 
არსებობს კონკრეტული ღონისძიებების ერთიანი გეგმა. შედეგად, სოფლის 
მეურნეობის სექტორმა ყველაზე ნაკლები ტრანსფორმაცია განიცადა საბაზრო 
ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა და შემდგომი განვითარების თვალსაზრისით, იგი 
ჯერ კიდევ ეფუძნება ძირითადად მხოლოდ წვრილ საოჯახო გლეხურ მეურნეობებს, 
ძალზე უმნიშვნელოა სოფლად კოოპერაციის როლი, ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდი 
მასშტაბებით არის შენარჩუნებული ერთგვარი საბჭოურ გადმონაშთები, როგორც 
ტექნიკური და ტექნოლოგიური, ასევე მენტალური.  

 

dddd. . . . ვაჭრობავაჭრობავაჭრობავაჭრობა    

ვაჭრობა და ვაჭრობის სექტორში მიმდინარე რეფორმები ცალკე აღებული, 
შესაძლოა ბოლო პერიოდში განხორციელებული ყველაზე წარმატებული 
რეფორმებია. ვაჭრობის განვითარების სტატისტიკა და დინამიკა, კერძოდ კი, მისი 
წილი მშპ-სთან მიმართებაში შემდეგ სურათს გვიჩვენებს: 2003 წელი - 13.3%; 2005 
წელი - 11,9%; 2007 წელი - 13,5%; 2009 წელი - 13,0%; 2010 წელი - 14,5%.  

თავისუფალი ვაჭრობის სისტემის დანერგვა, რომელიც დღეს საქართველოში 
ხორციელდება, ბუნებრივია მისასალმებელია საზოგადოებაში კეთილდღეობის 
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ამაღლების თვალსაზრისით. მაგრამ, ამასთან ერთად, გასათვალისწინებელია ის 
გარემოებაც, რომ გრძელვადიან პერიოდში მშპ-სთვის არ არსებობს ცალკე აღებული 
იმპორტის სტიმულირების დადებითი მხარეები, ხოლო საქართველოში 
განხორციელებულ პოლიტიკას სწორედაც, რომ მხოლოდ იმპორტის სტიმულირება 
შეიძლება ეწოდოს. 

როგორც ქვეყნის არსებული საგადამხდელო ბალანსის ანალიზიდან ჩანს, 
ბოლო წლებში ქვეყანაში არ ათვისებულა არცერთი ახალი საექსპორტო სექტორი 
ავტომობილების გარდა. 

საქართველოს დიდი შესაძლებლობები გაუჩნდა ევროპის და ამერიკის 
ბაზარზე საკუთარი პროდუქციის საექსპორტოდ. მაგრამ, ეს შესაძლებლობები და 
უპირატესობა ჯერ კიდევ არ არის სრულფასოვნად გამოყენებული. ბუნებრივად, აქაც 
სახელმწიფოს გარკვეული მარეგულირებელი ფუნქცის გამოყენებამდე მივდივართ, 
რომელიც მან აუცილებლად უნდა შეასრულოს. 

საქართველოს საკანონმდებლო გარემო სრულ შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს 
ევროკავშირის კონკურენტულ პოლიტიკასთან. თავისუფალი ვაჭრობის 
ხელშეკრულება (FTA) ისევე, როგორც საქართველოს ვალდებულება, რომელიც 
განსაზღვრულია პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულებითა (PCA) და 
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ხელშეკრულებით (ENP AP), მოითხოვს, რომ 
პარტნიორ ქვეყნებში არსებული კანონმდებლობა შეესაბამებოდეს ევროპულ 
სისტემას კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში. 

 

 

3333. . . . ფინანსებიფინანსებიფინანსებიფინანსები    

aaaa. . . . ფისკალურიფისკალურიფისკალურიფისკალური    პოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკა    

ერთ-ერთი მთავარი იმ რეფორმებს შორის, რომლებიც საქართველოში 2004 
წლის შემდეგ განხორციელდა, იყო საგადასახადო სისტემის და კერძედ, 
საგადასახადო კანონმდებლობის რეფორმირება. დეკლარირებული ლიბერალური 
ეკონომიკური კურსის ასახვას ხელისუფლება საგადასახადო კოდექსის არსებულ 
ნორმებზე შეეცადა. 2004 წელს მიღებული იქნა ახალი საგადასახადო კოდექსი, 
რომელიც 2005 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდა და ამით, 1997 წელს 
მიღებული საგადასახადო კოდექსი გააუქმა. შემცირდა გადასახადების რაოდენობა 
და გადაიდგა რიგი ნაბიჯები საგადასახადო განაკვეთების შემცირების და 
ოპტიმიზაციის კუთხით. თუმცა, შემდგომმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ახალმა 
საგადასახადო კოდექსმა ის მოლოდინები, რაც მის მიღებასთან დაკავშირებით 
ხელისუფლებასა და საზოგადოებაში იყო, პრაქტიკულად ვერ გაამართლა. 
აღნიშნული სამი ძირითადი მმიზეზით იყო განპირობებული: 
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§ საგადასახადო კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია შეეხო 
გადასახადების არსებული რაოდენობის და განაკვეთების მექანიკურ 
შემცირებას, ხოლო საგადასახადო ადმინისტრირების ნაწილი (საგადასახადო 
კონტროლი და ჯარიმები) პრაქტიკულად უცვლელი და ხისტი დარჩა; 

§ საგადასახადო კოდექსი კვლავ ბუნდოვანი და ძნელად გასაგები 
იყო მეწარმეთა აბსულუტური უმრავლესობისათვის და იგი კვლავ იძლეოდა 
ცნებების და საგადასახადო პროცედურების ორმაგი ინტერპრეტაციის 
საშუალებას, რაც ფისკალურ ორგანოებს ბუნებრივად უბიძგებდა სუბიექტური 
და ხშირ შემთხვევაში, მეწარმეებისათვის და ზოგადად ბიზნესისთვის 
საზიანო გადაწყვეტილებების მიღებისაკენ; 

§ ახალ საგადასახადო კოდექსში ლიბერალურ საგადასახადო 
პოლიტიკის გატარებას, წესით, საგადასახადო ტვირთის შემცირება უნდა 
მოჰყოლოდა, რეალურად კი საპირისპირო შედეგი მივიღეთ. მაგალითად, თუ 
შემოსავლების ხვედრითი წილი მშპ-სთან მიმართებაში 2005 წელს 24,2% იყო, 
2008 წელს ეს მაჩვენებელი 30,4%-მდე გაიზარდა. 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, 2010 წელს ხელახლა იქნა მიღებული 
ახალი საგადასახადო კოდექსი, რომელიც 2011 წლის პირველი იანვრიდან 
ამოქმედდა. ახალმა კოდექსმა საგადასახადო მიზნებისათვის შემოიტანა მიკრო და 
მცირე ბიზნესის ცნება, გარკვეული თვალსაზრისით გაამარტივა საგადასახადო 
აღრიცხვის სისტემა და საგადასახადო ანგარიშგების (საგადასახადო დეკლარირება) 
პროცედურები, დავების განხილვის მექანიზმი, პირველად შეიქმნა და ამოქმედდა 
საგადასახადო ომბუდსმენის ინსტიტუტი. თუმცა, საგადასახადო კოდექსში 
არსებული ე.წ. თეთრი ლაქები და ხარვეზები მხოლოდ ნაწილობრივაა 
გამოსწორებული. მიუხედავად იმისა, რომ კოდექსი 2011 წლის პირველ  იანვარს 
ამოქმედდა, ხელისუფლებამ უკვე 2011 წლის პირველ კვარტალშივე დაიწყო საუბარი 
ახლად მიღებულ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შეტანის 
თაობაზე და რიგი ცვლილებები განახორციელა კიდეც. თუმცა, ქვეყნის 
სამართალდამცავ ორგანოებში არსებული ე.წ. „ნულოვანი ტოლერანტობის“ 
პრინციპი ერთგვარი ტრანსფორმირებული სახით ბიზნესისადმიც „ნულოვანი 
ტოლერანტობის“ პრინციპად ჩამოყალიბდა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, 
კვლავ აქტუალურ თემებად რჩება: 

§ ხისტი საგადასახადო ადმინისტრირების საკითხი და 
საგადასახადო კონტროლის ის მეთოდები, რომლებიც მნიშვნელოვნად 
ზღუდავს მეწარმეებს სრულფასოვნად განახორციელონ სამეწარმეო საქმიანობა 
(დალუქვების და საწარმოო პროცესის შეჩერების თემა). ასევე, ადრე მოქმედ 
საგადასახადო კოდექსთან შედარებით საგრძნობლად გაიზარდა ჯარიმების 
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რაოდენობა, ხოლო საჯარიმო სანქციები საგადასახადო დარღვევებთან 
შედარებით არაადექვატურად მაღალია; 

§ სუბიექტივიზმის მომატებული ფაქტორის გავლენა ფისკალური 
ორგანოების მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესსა და პროცედურებზე. 
ანუ, კვლავ მნიშვნელოვნად მაღალია საგადასახადო მოხელის ადამიანური 
ფაქტორი საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენების ამა თუ იმ საკითხთან 
დაკავშირებით. მათ შორის, საწარმოს ფუნქციონირების შეჩერების, საწარმოო 
და სასაწყობო მარაგების დალუქვის, საჯარიმო სანქციის დადების, საქონლის 
ან/და მომსახურების საბაზრო ფასის განსაზღვრის, საგადასახადო დავის 
განხილვის და გადაწყვეტის საკითხებთან დაკავშირებით; 

§ საგადასახადო ადმინისტრირების და კონტროლის მექანიზმების 
განხორციელების პროცედურების შესახებ ბევრი საკითხი კვლავ 
„საგადასახადო კოდექსის“ რეგულირების მიღმა დარჩა და ისევ 
მრავალრიცხოვანი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების (ბრძანებები, 
ინსტრუქციები, მეთოდური მითითებები) რეგულირების კომპეტენციას 
წარმოადგენს. აღნიშნული კი, ბიზნეს სექტორისათვის კიდევ უფრო 
ბუნდოვანს და ძნელად გასაგებს ხდის საგადასახადო კანონმდებლობას; 

§ ფისკალური ორგანოების ხელში სალარო აპარატი კვლავ 
საგადასახადო დევნის და მეწარმეთა დასჯის ინსტრუმენტის ფუნქციის 
მატარებელია; 

§ წარმოადგენს რა აღმასრულებელი ხელისუფლების შემადგენელ 
ნაწილს, საგადასახადო ომბუდსმენის კომპეტენცია, უფლებრივი და 
ვალდებულებითი მდგომარეობა საკმაოდ შეზღუდულია. საგადასახადო 
ობუდსმენის ინსტიტუტის არსებული მოდელი ცალსახად მიკერძოებული და 
ნაკლებად ეფექტურია. შესაბამისად, იგი სრულფასოვნად ვერ ასრულებს 
გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დაცვის ფუნქციას; 

§ მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსი მხოლოდ ფიზიკური 
პირების მიერ განხორციელებულ სამეწარმეო საქმიანობაზე გავრცელდა და 
რეალური მცირე და მიკრო („მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით 
განსაზღვრული სხვადასხვა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
საწარმოები) სექტორი ფაქტობრივად აღნიშნული სტატუსის და მასთან 
დაკავშირებული გამარტივებული საგადასახადო რეჟიმის მიღმა დარჩა.    
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bbbb. . . . საბიუჯეტოსაბიუჯეტოსაბიუჯეტოსაბიუჯეტო    პოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკა    

საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქართველოს პარლამენტის 
მიერ 2010 წლის დეკემბერში იქნა მიღებული და გაანგარიშებისას მხედველობაში 
იქნა მიღებული 2011 წლისათვის ეკონომიკური განვითარების საპროგნოზო 
პარამეტრები, კერძოდ: ეკონომიკური ზრდა, ფასების ცვლილება, საგადასახადო 
პოლიტიკა და ახალი საგადასახადო კოდექსი, საგადასახადო ადმინისტრირების 
გაუმჯობესება და სხვა ფაქტორები. 

ეკონომიკური ზრდის რისკი (დეფიციტი) დაბალანსებულია სახელმწიფო 
ვალდებულებების ზრდით, რაც მნიშვნელოვან წილად დამოკიდებულია უცხოურ 
კაპიტალსა და ფინანსურ ნაკადებზე. 

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში 
აპრილის ცვლილებების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, 
გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი თანდართული ცხრილის 
შესაბამისად არის განხორციელებული: 

§ სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები - 8 304 962,3 ათასი 
ლარი. 

მ.შ.:  
შემოსავლები - 6 304 657,9 ათასი ლარი; 
ვალდებულებების ზრდა - 1 871 304,4 ათასი ლარი. 
§ სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები - 7 350 385,0 ათასი 

ლარი. 
მ.შ.:  
ხარჯები - 5 966 182,8 ათასი ლარი. 

 

დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება 
2009 2009 2009 2009 წლისწლისწლისწლის    
ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი 

2010 2010 2010 2010 წლისწლისწლისწლის    
ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი 

2011 2011 2011 2011 წლისწლისწლისწლის    
გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა 

მათმათმათმათ    შორისშორისშორისშორის 

საბიუჯეტოსაბიუჯეტოსაბიუჯეტოსაბიუჯეტო    
სახსრებისახსრებისახსრებისახსრები 

დონორებისდონორებისდონორებისდონორების    
დაფინანსებადაფინანსებადაფინანსებადაფინანსება 

შემოსულობებიშემოსულობებიშემოსულობებიშემოსულობები 6,351,317.76,351,317.76,351,317.76,351,317.7 7,081,394.67,081,394.67,081,394.67,081,394.6 8,360,962.38,360,962.38,360,962.38,360,962.3 7,464,200.07,464,200.07,464,200.07,464,200.0 896,762.3896,762.3896,762.3896,762.3 

შემოსავლები 4,916,960.0 5,421,474.0 6,304,657.9 6,088,000.0 216,657.9 

არაფინანსური აქტივების კლება 160,342.3 146,775.9 150,000.0 150,000.0 0.0 

ფინანსური აქტივების კლება 227,611.1 65,900.3 35,000.0 35,000.0 0.0 

ვალდებულებების ზრდა 1,046,404.3 1,447,244.5 1,871,304.4 1,191,200.0 680,104.4 
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გადასახდელებიგადასახდელებიგადასახდელებიგადასახდელები 6,754,106.86,754,106.86,754,106.86,754,106.8 6,972,343.76,972,343.76,972,343.76,972,343.7 7,350,385.07,350,385.07,350,385.07,350,385.0 6,453,622.76,453,622.76,453,622.76,453,622.7 896,762.3896,762.3896,762.3896,762.3 

ხარჯები 5,367,210.1 5,466,466.8 5,966,182.8 5,698,203.6 267,979.2 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 907,058.4 1,020,265.0 894,865.5 457,884.4 436,981.1 

ფინანსური აქტივების ზრდა 130,842.8 314,287.8 245,202.0 53,400.0 191,802.0 

ვალდებულებების კლება 348,995.4 171,324.0 244,134.7 244,134.7 0.0 

ნაშთისნაშთისნაშთისნაშთის    ცვლილებაცვლილებაცვლილებაცვლილება 
----

402,789.0402,789.0402,789.0402,789.0 
109,050.9109,050.9109,050.9109,050.9 1,010,577.31,010,577.31,010,577.31,010,577.3 1,010,577.31,010,577.31,010,577.31,010,577.3 0.00.00.00.0 

წყარო: mof.ge 

2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვრა 6 304 657,9 
ათასი ლარის ოდენობით (2010 წელი - 5 421 474,0 ათასი ლარი). ზრდა 
განპირობებულია ძირითადად გადასახადების გეგმის ზრდით, რომლის 
საფუძველსაც ახალი საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ზოგიერთი 
გადასახადის განაკვეთის ზრდა წარმოადგენს. აგრეთვე, დაბეგვრის არეალის 
გაფართოვება, გამკაცრებული საგადასახადო ადმინისტრირება და ინფლაციის 
მაჩვენებელი, რომელიც განსაკუთრებით არაპირდაპირი გადასახადების სახით 
მისაღები შემოსავლების ზრდას უწყობს ხელს. 

საბიუჯეტო ხარჯების ზრდა შედარებით მოკრძალებულია. 2011 წლის 
სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ხარჯების ნაწილი 5 966 182,8 ათასი ლარს 
შეადგენს (2010 წელს - 5 466 466,8 ათასი ლარი), ხოლო არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება - 744 855,5 ათასი ლარი. შესაბამისად, 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
მთლიანი სალდო განისაზღვრა - 406 390,4 ათასი ლარის ოდენობით.  

 

დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება 
2009 2009 2009 2009 წლისწლისწლისწლის    
ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი 

2010 2010 2010 2010 წლისწლისწლისწლის    ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი 
2011 2011 2011 2011 წლისწლისწლისწლის    
გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა 

მათმათმათმათ    შორისშორისშორისშორის 

საბიუჯეტოსაბიუჯეტოსაბიუჯეტოსაბიუჯეტო 
დონორებისდონორებისდონორებისდონორების    
დაფინანსებადაფინანსებადაფინანსებადაფინანსება 

შემოსავლებიშემოსავლებიშემოსავლებიშემოსავლები 4,916,960.04,916,960.04,916,960.04,916,960.0 5,421,474.05,421,474.05,421,474.05,421,474.0 6,304,657.96,304,657.96,304,657.96,304,657.9 6,088,000.06,088,000.06,088,000.06,088,000.0 216,657.9216,657.9216,657.9216,657.9 

გადასახადები 4,161,738.6  4,592,367.6  5,650,000.0  5,650,000.0  0.0  

გრანტები 387,677.6  471,422.9  354,657.9  138,000.0  216,657.9  

სხვა შემოსავლები 367,543.9  357,683.4  300,000.0  300,000.0  0.0  

ხარჯებიხარჯებიხარჯებიხარჯები 5,367,210.1 5,367,210.1 5,367,210.1 5,367,210.1  5,466,466.8 5,466,466.8 5,466,466.8 5,466,466.8  5,966,182.8 5,966,182.8 5,966,182.8 5,966,182.8  5,698,203.6 5,698,203.6 5,698,203.6 5,698,203.6  267,979.2 267,979.2 267,979.2 267,979.2  

შრომის ანაზღაურება 941,632.6  993,483.9  1,080,143.1  1,080,143.1  0.0  

საქონელი და მომსახურება 879,897.3  881,586.6  821,510.2  821,510.2  0.0  

პროცენტი 167,177.4  200,663.3  339,420.3  339,420.3  0.0  
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დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება 
2009 2009 2009 2009 წლისწლისწლისწლის    
ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი 

2010 2010 2010 2010 წლისწლისწლისწლის    ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი 
2011 2011 2011 2011 წლისწლისწლისწლის    
გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა 

მათმათმათმათ    შორისშორისშორისშორის 

საბიუჯეტოსაბიუჯეტოსაბიუჯეტოსაბიუჯეტო 
დონორებისდონორებისდონორებისდონორების    
დაფინანსებადაფინანსებადაფინანსებადაფინანსება 

სუბსიდიები 447,327.9  196,306.9  221,352.2  145,973.7  75,378.5  

გრანტები 861,218.7  1,099,637.0  1,042,121.5  1,037,621.5  4,500.0  

სოციალური უზრუნველყოფა 1,419,901.8  1,481,067.6  1,574,631.4  1,574,631.4  0.0  

სხვა ხარჯები 650,054.4  613,721.6  887,004.1  698,903.4  188,100.7  

საოპერაციოსაოპერაციოსაოპერაციოსაოპერაციო    სალდოსალდოსალდოსალდო ----450,250.1 450,250.1 450,250.1 450,250.1  ----44,992.9 44,992.9 44,992.9 44,992.9  338,475.1 338,475.1 338,475.1 338,475.1  389,796.4 389,796.4 389,796.4 389,796.4  ----51,321.3 51,321.3 51,321.3 51,321.3  

არაფინანსურიარაფინანსურიარაფინანსურიარაფინანსური    აქტივებისაქტივებისაქტივებისაქტივების    ცვლილებაცვლილებაცვლილებაცვლილება 746,716.1 746,716.1 746,716.1 746,716.1  873,489.0 873,489.0 873,489.0 873,489.0  744,865.5 744,865.5 744,865.5 744,865.5  307,884.4 307,884.4 307,884.4 307,884.4  436,981.1 436,981.1 436,981.1 436,981.1  

ზრდა 907,058.4  1,020,265.0  894,865.5  457,884.4  436,981.1  

კლება 160,342.3  146,775.9  150,000.0  150,000.0  0.0  

მთლიანიმთლიანიმთლიანიმთლიანი    სალდოსალდოსალდოსალდო ----1,196,966.2 1,196,966.2 1,196,966.2 1,196,966.2  ----918,481.9 918,481.9 918,481.9 918,481.9  ----406,390.4 406,390.4 406,390.4 406,390.4  81,912.0 81,912.0 81,912.0 81,912.0  ----488,302.4 488,302.4 488,302.4 488,302.4  

ფინაფინაფინაფინანნნნსურისურისურისური    აქტივებისაქტივებისაქტივებისაქტივების    ცვლილებაცვლილებაცვლილებაცვლილება ----499,557.4 499,557.4 499,557.4 499,557.4  357,438.5 357,438.5 357,438.5 357,438.5  1,220,779.3 1,220,779.3 1,220,779.3 1,220,779.3  1,028,977.3 1,028,977.3 1,028,977.3 1,028,977.3  191,802.0 191,802.0 191,802.0 191,802.0  

ზრდაზრდაზრდაზრდა 130,842.8 130,842.8 130,842.8 130,842.8  423,338.8 423,338.8 423,338.8 423,338.8  1,255,779.3 1,255,779.3 1,255,779.3 1,255,779.3  1,063,977.3 1,063,977.3 1,063,977.3 1,063,977.3  191,802.0 191,802.0 191,802.0 191,802.0  

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0  109,050.9  1,010,577.3  1,010,577.3  0.0  

სესხები 110,642.8  231,696.2  191,802.0  0.0  191,802.0  

აქციები და სხვა კაპიტალი 20,200.0  82,591.7  53,400.0  53,400.0  0.0  

კლებაკლებაკლებაკლება 630,400.2 630,400.2 630,400.2 630,400.2  65,900.3 65,900.3 65,900.3 65,900.3  35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0  35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0  0.0 0.0 0.0 0.0  

ვალუტა და დეპოზიტები 402,789.1  0.0  0.0  0.0  0.0  

სესხები 45,877.6  65,882.6  35,000.0  35,000.0  0.0  

აქციები და სხვა კაპიტალი 181,732.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

სხვა დებიტორული დავალიანებები 1.5  17.7  0.0  0.0  0.0  

ვალდებულებებისვალდებულებებისვალდებულებებისვალდებულებების    ცვლილებაცვლილებაცვლილებაცვლილება 697,408.8 697,408.8 697,408.8 697,408.8  1,275,920.4 1,275,920.4 1,275,920.4 1,275,920.4  1,627,169.7 1,627,169.7 1,627,169.7 1,627,169.7  947,065.3 947,065.3 947,065.3 947,065.3  680,104.4 680,104.4 680,104.4 680,104.4  

ზრდაზრდაზრდაზრდა 1,046,404.3 1,046,404.3 1,046,404.3 1,046,404.3  1,447,244.5 1,447,244.5 1,447,244.5 1,447,244.5  1,871,304.4 1,871,304.4 1,871,304.4 1,871,304.4  1,191,200.0 1,191,200.0 1,191,200.0 1,191,200.0  680,104.4 680,104.4 680,104.4 680,104.4  

საგარეოსაგარეოსაგარეოსაგარეო 786,896.8 786,896.8 786,896.8 786,896.8  1,275,380.8 1,275,380.8 1,275,380.8 1,275,380.8  1,671,304.4 1,671,304.4 1,671,304.4 1,671,304.4  991,200.0 991,200.0 991,200.0 991,200.0  680,104.4 680,104.4 680,104.4 680,104.4  

ფასიანი ქაღ-ები, გარდა აქციებისა 0.0  0.0  900,000.0  900,000.0  0.0  

სესხები 786,896.8  1,275,380.8  771,304.4  91,200.0  680,104.4  

საშინაოსაშინაოსაშინაოსაშინაო 259,507.4 259,507.4 259,507.4 259,507.4  171,863.6 171,863.6 171,863.6 171,863.6  200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0  200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0  0.0 0.0 0.0 0.0  

ფასიანი ქაღ-ები, გარდა აქციებისა 259,507.4  171,863.6  200,000.0  200,000.0  0.0  

კლებაკლებაკლებაკლება 348,995.4 348,995.4 348,995.4 348,995.4  171,324.0 171,324.0 171,324.0 171,324.0  244,134.7 244,134.7 244,134.7 244,134.7  244,134.7 244,134.7 244,134.7 244,134.7  0.0 0.0 0.0 0.0  

საგარეოსაგარეოსაგარეოსაგარეო 115,880.2 115,880.2 115,880.2 115,880.2  122,908.6 122,908.6 122,908.6 122,908.6  138,884.0 138,884.0 138,884.0 138,884.0  138,884.0 138,884.0 138,884.0 138,884.0  0.0 0.0 0.0 0.0  

სესხები 115,880.2  122,908.6  138,884.0  138,884.0  0.0  

საშინაოსაშინაოსაშინაოსაშინაო 233,115.2 233,115.2 233,115.2 233,115.2  48,415.4 48,415.4 48,415.4 48,415.4  105,250.7 105,250.7 105,250.7 105,250.7  105,250.7 105,250.7 105,250.7 105,250.7  0.0 0.0 0.0 0.0  

ფასიანი ქაღ-ები, გარდა აქციებისა 35,000.0  35,000.0  35,000.0  35,000.0  0.0  

სესხები 0.0  347.9  0.0  0.0  0.0  
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დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება 
2009 2009 2009 2009 წლისწლისწლისწლის    
ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი 

2010 2010 2010 2010 წლისწლისწლისწლის    ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი 
2011 2011 2011 2011 წლისწლისწლისწლის    
გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა 

მათმათმათმათ    შორისშორისშორისშორის 

საბიუჯეტოსაბიუჯეტოსაბიუჯეტოსაბიუჯეტო 
დონორებისდონორებისდონორებისდონორების    
დაფინანსებადაფინანსებადაფინანსებადაფინანსება 

სხვა კრედიტორული დავალ-ები 198,115.2  13,067.5  70,250.7  70,250.7 0.0  

ბალანსიბალანსიბალანსიბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  

წყარო: mof.ge 

2010 წელთან შედარებით, 2011 წელს გაზრდილია ბიუჯეტის შემოსავლების 
საპროგნოზო მოცულობა 5 421 474,0 ათასი ლარიდან 6 304 657,9 ათას ლარამდე      
(ზრდა - 16,3%). 2011 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საპროგნოზო 
ხარჯები გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია  5 466 466,8 ათასი ლარიდან 
5 966 182,8 ათას ლარამდე (ზრდა - 9,1%), ხარჯების თითქმის ყველა სახეობაში, მათ 
შორის, შრომის ანაზღაურების ნაწილში, ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო სოციალური 
უზრუნველყოფის ხარჯების ნაწილში ზრდა მხოლოდ 6%-ია. გამოდის, რომ 2011 
წლის ბიუჯეტში საჯარო მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურების ზრდის 
კოეფიციენტი გაცილებით მეტია, ვიდრე სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების 
ზრდის კოეფიციენტი. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილში შრომის 
ანაზღაურების ზრდას განაპირობებს როგორც საჯარო სექტორში ახალი საშტატო 
ერთეულების დამატება, ასევე თავად შრომის ანაზღაურების საშუალო განაკვეთის 
ზრდა. ბუნებრივია, საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის შრომის მაღალი 
ანაზღაურება და მოტივაციის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, საჯარო 
ფინანსებში არსებული პრობლემური მდგომარეობის გათვალისწინებით და ე.წ. 
„ქამრების შემოჭერის“ პოლიტიკის (Belth Tinghtening Policy) გატარების 
აუცილებლობის პირობებში, ასეთი პრიორიტეტის გამოკვეთა არამიზანშეწონილია.  

ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ მიუხედავად 2011 წლის სახელმწიფო 
ბიუჯეტში წინა წელთან შედარებით სოციალური ხარჯების აბსოლუტური 
მაჩვენებლის 1 481 067,6 ათასი ლარიდან 1 574 631,4 ათას ლარამდე ზრდისა, 2011 
წელს მშპ-სთან მიმართებაში სოციალური ხარჯები (26,4%) გაცილებით ნაკლებია, 
ვიდრე ეს მაჩვენებელი 2010 წელს (27,1%) ან თუნდაც, 2009 წელს (26,5%) იყო. 
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დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება 
2009 2009 2009 2009 წლისწლისწლისწლის    
ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი 

2010 2010 2010 2010 წლისწლისწლისწლის    
ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი 

2011 2011 2011 2011 წლისწლისწლისწლის    
გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა 

გადასახადებიგადასახადებიგადასახადებიგადასახადები 4,161,738.6 4,161,738.6 4,161,738.6 4,161,738.6  4,592,367.64,592,367.64,592,367.64,592,367.6 5,650,000.0 5,650,000.0 5,650,000.0 5,650,000.0  

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის  ნაზარდზე 1,570,881.5  1,694,967.3 2,114,000.0  

ფიზიკური პირებიდან 1,053,228.8  1,119,020.1 1,411,000.0  

საშემოსავლო გადასახადი 1,053,228.8  1,119,020.1 1,411,000.0  

გადასახადი საწარმოებიდან 517,652.7  575,947.2 703,000.0  

მოგების გადასახადი 517,652.7  575,947.2 703,000.0  

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 2,494,984.6  2,763,913.6 3,414,000.0  

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 2,051,748.0  2,203,093.2 2,730,000.0  

დამატებული ღირებულების გადასახადი 2,051,748.0  2,203,093.2 2,730,000.0  

აქციზი 443,236.6  560,820.4 684,000.0  

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო ოპერაციებზე 35,911.4  70,382.9 87,000.0  

იმპორტის გადასახადი 35,911.4  70,382.9 87,000.0  

სხვა გადასახადები 59,961.0  63,103.9 35,000.0  

წყარო: mof.ge 

საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემების თანახმად, 
მთლიან შემოსავლებში გადასახადების წილი  89,6%-ია. აღნიშნული მაჩვენებელი 
2010 წლისთვის 84,6%-ს, 2008 წლისთვის - 81,8%-ს, ხოლო 2005 წლისთვის კი, 70,5%-ს 
შეადგენდა. 

მთლიან გადასახადებში დიდი წილი უჭირავს არაპირდაპირ გადასახადებს 
(60%), ხოლო შედარებით მცირე - პირდაპირ გადასახადებს (40%). არაპირდაპირ 
გადასახადებში უდიდესი წილი დამატებული ღირებულების გადასახადზე მოდის 
და მისი წილი, როგორც წესი მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების 48%-ს 
შეადგენს. იმის გათვალისწინებით, რომ სავაჭრო ბალანსში იმპორტი სტაბილურად 
მაღალი ხვედრითი წილით ხასიათდება და ადგილობრივი ბრუნვის მოცულობა კი 
შედარებით უცვლელია, დღგ-ს უმეტესი ნაწილი სწორედ იმპოტრის ოპერაციებზე 
მოდის. უკანასკნელ წლებში ერთგვარ ტრადიციად იქნა ჩამოყალიბებული, რომ 
მობილიზებული დღგ-ს 2/3 სწორედ იმპორტსა, ხოლო 1/3-ს ქვეყნის შეგნით 
განხორციელებულ მიწოდებას შორის ნაწილდება. 

 

 



 

cccc. . . . სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო    ვალივალივალივალი    

საქართველოს სახელმწიფო
ვალის წარმოშობის უმთავრესი
შემოსავლების მოცულობა უფრო
ხარჯები, ქვეყნის ხელისუფლება
ვალი და ამით დააფინანსოს ბიუჯეტის

წყარო: mof.ge 

2004 წლიდან ქვეყნის 
იყო ორიენტირებული და 2004 
მოცულობა წლების მიხედვით
წელს  - 6,6%-ით, 2007 წელს -

საქართველოს სახელმწიფო
ზდრდის უკვე დიდი მაჩვენებლით
ზრდამ  61%, ხოლო 2009 და 2010 

2005200520052005 2006200620062006 

-7% -6,5% 

 

3.4 3.1

2004 2005

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს

სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი საქართველოს
უმთავრესი საფუძველია. როდესაც, ქვეყნის

უფრო მცირეა,  ვიდრე სახელმწიფოს ვალდებულებები
ხელისუფლება იძულებული ხდება აიღოს საშინაო

ბიუჯეტის რეალური დეფიციტი. 

 ხელისუფლების კურსი საგარეო ვალების
2004 წლიდან 2008 წლამდე პერიოდში საგარეო

მიხედვით ეტაპობრივად მცირდებოდა: 2005 წელს
- 3,5%-ით. 

სახელმწიფო საგარეო ვალი 2007 წლიდან 
მაჩვენებლით ხასიათდება. მხოლოდ 2008 წელს საგარეო

2010 წლებში შესაბამისად - 26% და 21% შეადგინა

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 

-3,5% 61% 26% 

2.9 2.8

4.5

5.7

2006 2007 2008 2009 2010

საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს საგარეოსაგარეოსაგარეოსაგარეო ვალისვალისვალისვალის სტატისტიკასტატისტიკასტატისტიკასტატისტიკა
(მილიარდიმილიარდიმილიარდიმილიარდი აშშაშშაშშაშშ დოლარიდოლარიდოლარიდოლარი)

36 

საქართველოს სახელმწიფო 
ქვეყნის საბიუჯეტო 
ვალდებულებები და 

საშინაო თუ საგარეო 

 

ვალების შემცირებაზე 
საგარეო ვალის 

წელს - 7%-ით, 2006 

 მოყოლებული 
საგარეო ვალის 

შეადგინა.  

2010201020102010 

21% 

6.9

2010
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2010 წლის მდგომარეობით, ქვეყნის საგარეო ვალმა მშპ-სთან მიმართებაში 33% 
შეადგინა. თუმცა, საყურადრებოა ის გარემოება, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი 
კლების ტენდენციით არ ხასიათდება. საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებობს 
მიდგომა, რომ ზღვარი, რომლის ზემოთ საგარეო ვალის მოცულობის ზრდაც უკვე 
ეკონომიკურ ზრდას მნიშვნელოვნად აფერხებს, დაახლოებით მშპ-ს 50%-ია. იმავე 
მიდგომის მიხედვით, ანალოგიური ზღვარი, ოღონდ ექსპორტის მაჩვენებელთან 
მიმართებაში, 100-105%-ზე გადის. 

საქართველოში აღნიშნული მონაცემი კი, შემდეგნაირია: 

§ ქვეყნის საგარეო ვალი მშპ-ს 33%-ია; 

§ ქვეყნის საგარეო ვალი ექსპორტის 363%-ია. 

 

საქართველოში ბოლო წლებში ჩამოყალიბდა ვალით ვალის დაფარვის 
(გადაფარვის) ტენდენცია, რაც უდაოდ მნიშვნელოვანწილად ზრდის ქვეყნის 
ეკონომიკის დამოკიდებულების ხარისხს საგარეო ვალზე.  

 

dddd. . . . საგადამხდელოსაგადამხდელოსაგადამხდელოსაგადამხდელო    ბალანსიბალანსიბალანსიბალანსი    

მართალია, ქვეყნის სავაჭრო ბრუნვა ბოლო წლებში ზრდის ტენდენციით 
ხასიათდება, რაც უდაოდ დადებით ტენდენციად უნდა ჩაითვალოს. მაგრამ, ამასთან, 
საყურადრებოა ის გარემოებაც, რომ სავაჭრო ბალანსის დეფიციტის მაჩვენებელიც 
მნიშვლელოვანი ზრდით ხასიათდება. 2004 წლიდან დღემდე, ანუ ბოლო 7 წლის 
განმავლობაში, სავაჭრო ბალანსის დეფიციტის 3-ჯერ გაზრდილი  მაჩვენებელი 
მივიღეთ. 

საგარეოსაგარეოსაგარეოსაგარეო    ვაჭრობავაჭრობავაჭრობავაჭრობა     
(მილიონი აშშ დოლარი) 

2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2492.4 3355.3 4613.8 4611.2 6444.3 7796.9 5633.9 

რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 646.9 865.4 936.1 936.4 1232.1 1495.3 1133.6 

რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 1845.5 2489.9 3677.7 3674.8 5212.2 6301.5 4500.2 

საგარეო ვაჭრობის სალდო -1198.6 -1624.5 2741.5 
-

2738.5 
-3980.0 

-
4806.2 

-3581.2 

წყარო: geostat.ge 

ეკონომიკურ ზრდას საქართველოში ბოლო წლებში მოხმარების საგრძნობი 
ზრდა განაპირობებს, რაც იმპორტის ზრდითაა განპირობებული. საქართველოს 
ეკონომიკა რეალურად ვერ უზრუნველყოფს მოთხოვნის შესაბამის მიწოდებას. 
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შესამჩნევია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში პრაქტიკულად არ შეცვლილა 
ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფი. არ გაჩენილა ახალი სასაქონლო 
ნომეკლატურა, პროდუქტები და ახალი დარგები. ისევე, როგორც წინა წლებში, 
ექსპორტის სტრუქტურაში კვლავ ძალიან მაღალია საექსპორტო საქონლის 
კონცენტრაციის დონე. დომინირებს ავტომობილები, ფერაშენადნობები, ჯართი და 
სასუქები. მხოლოდ ამ ოთხ პროდუქტზე მთელი ექპორტის 53% მოდის. შესაბამისად, 
რეალურად ქვეყნის მთელი საექსპორტო პოტენციალის ნახევარზე მეტი მხოლოდ 
რამდენიმე საწარმოზე მოდის. 

ექსპორტიექსპორტიექსპორტიექსპორტი    
2011 2011 2011 2011 წელიწელიწელიწელი    

ხვედრითიხვედრითიხვედრითიხვედრითი    წილიწილიწილიწილი    
(%)(%)(%)(%)    

იმპორტიიმპორტიიმპორტიიმპორტი    
2011 2011 2011 2011 წელიწელიწელიწელი    

ავტომობილები 27 14,2 ნავთობპროდუქტები 
ფერო შენადნობები 13 6,5 ავტომობილები 
ჯართი 7 3 მედიკამენტები 
სასუქები 6 2 ხორმალი 
სხვა 47 74 სხვა 

წყარო: geostat.ge 

შედარებით დაბალანსებულია იმპორტის სტრუქტურა და მასში მთავარ 
სასაქონლო ჯგუფებს ნავთობპროდუქტები, ავტომობილები, მედიკამენტები და 
ხორბალი წარმოადგენს. მხოლოდ ამ ოთხი სასაქონლო ჯგუფისთვის კონცენტრაციის 
მაჩვენებელი ექსპორტის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით დაბალ, 26%-ს 
შეადგენს. 

აღნიშნული ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ფაქტობრივად, ბოლო წლებში ქვეყნის 
სიღრმისეული განვითარების თვალსაზრისით ბევრი არაფერი შეცვლილა, ანუ 
თითქმის არ გაზრდილა შრომითი რესურსების გამოყენების მაჩვენებელი, არ 
გაზრდილა შრომის მწარმოებლურობა (რომელიც კაპიტალსა და აღჭურვილობასთან 
უშუალოდაა კავშირში), შესაბამისად, არ გაზრდილა ადამიანთა ცხოვრების დონე. 
ეკონომიკურ საქმიანობაში ხდება ტრადიციული სავაჭრო, ძირითადად კი, იმპორტზე 
ორიენტირებული სეგმენტების სტიმულირება და ვერ მოხერხდა ახალი სექტორების, 
განსაკუთრებით კი, ექსპორტზე ორიენტირებული სექტორების ათვისება. 
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ffff. . . . ინვესტიციებიინვესტიციებიინვესტიციებიინვესტიციები    

2004 წლის შემდგომ პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქვეყანაში 
შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი, რასაც ძირითადად 
გამოცხადებული ახალი ლიბერალური კურსი, ფისკალური რეჟიმების გამარტივება 
და ხელისუფლების მიერ წარმოებული საერთაშორისო პიარ კამპანიები 
განაპირობებდა.  

2004 წლიდან 2007 წლის ჩათვლით ქვეყანაში შემოსული ინვესტიციები 499 
მილიონი აშშ დოლარიდან 2015 მილიონ აშშ დოლარამდე, ანუ 404%-ით გაიზარდა. 

 

წყარო: geostat.ge 

2008 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში საინვესტიციო აქტივობა 
მნიშვნელოვნად შემცირდა, განსაკუთრებით პირდაპირი ინვესტიციების 
მაჩვენებელი. თუ 2008 წლის პირველ და მეორე კვარტალში შესაბამისად 
განხორციელებული იყო 430,2 და 525,2 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიცია, მესამე 
კვარტალში განხორციელებული იქნა მხოლოდ 150,0 მილიონი დოლარის 
ინვესტიცია. 2008 წლის მესამე კვარტლის მონაცემი გასული 2007 წლის ანალოგიური 
პერიოდის მაჩვენებელს  339,1 მილიონი დოლარით ჩამორჩება და მხოლოდ მის 30%-
ს შეადგენს. 
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(მილიონიმილიონიმილიონიმილიონი აშშაშშაშშაშშ დოლარიდოლარიდოლარიდოლარი)
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ინვესტიციების შემცირების ტენდენცია ასევე უშუალოდ უკავშირდება 
საქართველოში მსხვილი საპრივატიზაციო ობიექტების რაოდენობის შემცირებას 
ან/და ამოწურვას, ხოლო მცირე საპრივატიზაციო ობიექტები მნიშვნელოვან გავლენას 
ვერ ახდენენ მთლიან საინვესტიციო პორტფელზე. 2008 წლიდან მომდევნო 2 წლის 
განმავლობაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა სამჯერ შემცირდა 
და 2009 წლის მდგომარეობით მხოლოდ 658 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. 

საყურადრებოა ის გარემოებაც, რომ ხელისუფლებას უჭირს მომდევნო წლების 
საინვესტიციო აქტივობის ზუსტი გათვლა და ეფექტური დაგეგმვა.  ხელისუფლების 
გათვლები და პროგნოზები პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 2009 და 2010 
წლების საპროგნოზო მონაცემებთან დაკავშირებით პრაქტიკულად ვერ შესრულდა. 

დადებით ტენდენციად უნდა ჩაითვალოს 2010 წლის მონაცემებით პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლის მცირედ, მაგრამ მაინც ზრდა (23%). თუმცა, 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის მაჩვენებლის ზრდის პარალელურად 
ფიქსირდება ქვეყნიდან გადინებული ინვესტიციების მაჩვენებლის ზრდა. მხოლოდ 
2010 წელს ქვეყნიდან გადინებულმა ინვესტიციების მოცულობამ 200 მილიონი აშშ 
დოლარი შეადგინა. 

ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ეკონომიკური სტიმულირების პაკეტიდან 
და ინფრასტრუქტურული საინვესტიციო პოლიტიკიდან გამომდინარე, მთლიან 
შიდა პროდუქტში მოხმარების და სახელმწიფო შესყიდვების კომპონენტების 
პროცენტული წილი მნიშვნელოვნად იზრდება, ხოლო ინვესტიციების კომპონენტი 
მცირდება, რაც საბოლოო ჯამში არასახარბიელო გადანაწილებამდე და შესაბამისად, 
არასახარბიელო შედეგებამდე მიგვიყვანს - წარმოების შეფერხება გაზრდის ექსპორტ-
იმპორტს შორის უარყოფით სალდოს და შესაბამისად, წმინდა ექსპორტის 
უარყოფითი მაჩვენებელი უფრო გაიზრდება.    
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თავითავითავითავი    III. III. III. III. ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის    დადადადა    ბიზნესბიზნესბიზნესბიზნეს    გარემოსგარემოსგარემოსგარემოს    განვითარებისგანვითარებისგანვითარებისგანვითარების    ზოგადიზოგადიზოგადიზოგადი    კონცეფციაკონცეფციაკონცეფციაკონცეფცია    

 

1. 1. 1. 1. ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    ტენდენციებიტენდენციებიტენდენციებიტენდენციები    

საქართველოს ეკონომიკის მდგრადობა და ქვეყნის მოსახლეობის სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვან წილად დამოკიდებულია გარე 
ფაქტორებზე, მათ შორის, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობაზე, 
საგარეო წყაროებიდან მოზიდულ საკრედიტო რესურსებზე (საგარეო ვალი), 
საერთაშორისო გრანტებზე, უცხოეთიდან განხორციელებული ფულადი 
გზავნილების მოცულობაზე და პრივატიზაციის პროცესის განხორციელების 
შედეგად მიღებული შემოსავლების ოდენობაზე. ამის გამო, ქვეყანის განვითარებაში 
ადგილობრივი შესაძლებლობების და რესურსების სრულფასოვანი გამოყენება 
საგრძნობლად შეზღუდულია, ხოლო მათი ხვედრითი წილი, კი - უმნიშვნელო. 

ძირითადად, რამდენიმე ფაქტორი იკვეთება, რომლებიც უარყოფითად 
აისახება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებაზე, მოქნილი სოციალ-ეკონომიკური 
სისტემის ჩამოყალიბებასა და ჯანსაღი ბიზნეს გარემოს შექმნაზე. კერძოდ: 

§ ჭარბიჭარბიჭარბიჭარბი    მოხმარებმოხმარებმოხმარებმოხმარებისისისის    დონედონედონედონე - ანუ, კერძო და სახელმწიფო 
მოხმარებას მნიშვნელოვნად მაღალი წილი უკავია მშპ-ში. შესაბამისად, 
მიწოდების არსებული დონე ვერ უზრუნველყოფს მოხმარების 
დაკმაყოფილებას და მოხმარება-მიწოდებას შორის მეტ ნაკლებად 
ოპტიმალური ბალანსის დაცვას. რეალურად, ჭარბი მოხმარება გულისხმობს, 
რომ მშპ-ში კერძო დანაზოგების წილი ძალიან დაბალია და ადგილობრივი 
ინვესტიციების როლი ქვეყნის ეკონომიკურ პროცესებში მხოლოდ 
ნომინალურია; 

§ ბიზნესბიზნესბიზნესბიზნეს    გარემოგარემოგარემოგარემო - გატარებული რიგი ცვლილებების და 
გარკვეული ბიზნეს ფაქტორების მკვეთრი ლიბერალიზაციის ფონზე, კვლავ 
აქტუალური რჩება ბაზარზე თავისუფალი კონკურენციის უზრუნველყოფის, 
სექტორული მონოპოლიების, საგადასახადო ადმინისტრირების 
ლიბერალიზაციის, დეკრიმინალიზაციის (ბიზნესის სისხლის სამართლებრივი 
დევნის შეწყვეტა, ეკონომიკური დანაშაულისთვის წინასწარი პატიმრობის 
გაუქმება, ბიზნესზე სახელმწიფო ტერორის აკრძალვა, სადამსჯელო და 
ჩასაფრების პოლიტიკის გატარებაზე უარის თქმა), კერძო საკუთრების 
ხელშეუხებლობის და მცირე ბიზნესის განვითარების სტიმულირების თემები; 
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§ საგარეოსაგარეოსაგარეოსაგარეო    სავაჭროსავაჭროსავაჭროსავაჭრო    დეფიციტიდეფიციტიდეფიციტიდეფიციტი - ჭარბი მოხმარების მეორე 
უარყოფითი მხარე. საქართველოს ეკონომიკა 2010 წლის მონაცემებით, 76%-ით 
დამოკიდებულია უცხოურ ეკონომიკებზე. ანუ, ქვეყანა საკუთარი საწარმოო 
სიმძლავრით მოხმარების მხოლოდ უმნიშვნელო წილის დაკმაყოფილებას 
ახერხებს და დარჩენილი 76%-ის დაბალანსებას იმპორტის საშუალებით 
ახდენს. რეალურად, იმის მაგივრად, რომ ქვეყნის ჭარბი მოხმარება 
ადგილობრივი საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდას უწყობდეს ხელს, იგი 
იმპორტის მასტიმულირებელ ფაქტორად გვევლინება. ასეთ პირობებში, 
სარგებელს მხოლოდ იმპორტიორები ღებულობენ, ხოლო ადგილობრივი და 
ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება ზარალდება; 

§ დასაქმებისდასაქმებისდასაქმებისდასაქმების    დაბალიდაბალიდაბალიდაბალი    დონედონედონედონე დადადადა    მიგრაციამიგრაციამიგრაციამიგრაცია - რეალურად ქვეყანაში 
არ იქმნება სამუშაო ადგილები, რადგან საქართველოს ეკონომიკა იმპორტზე 
ორიენტირებული ეკონომიკის კატეგორიას განეკუთვნება და ადგილობრივი 
წარმოების დონე საგრძნობლად ჩამორჩება მოხმარების დონეს. იმპორტზე 
ორიენტირებული ეკონომიკა კი, რალურად ვერ უზღუნველყოფს დასაქმების 
დონის ზრდას. ხოლო, ქვეყნის მიგრაციული ნაკადი ერთ მილიონ ადამიანზე 
მეტია, რაც, ისეტი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, 
პრაქტიკულად აქტიური შრომითი რესურსის გარეშე დატოვების ტოლფასია. 

 

2. 2. 2. 2. რასრასრასრას    ეფუძნებაეფუძნებაეფუძნებაეფუძნება    განვიგანვიგანვიგანვითთთთარებისარებისარებისარების    კონცეფციაკონცეფციაკონცეფციაკონცეფცია        

კონცეფცია ეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის და ეფექტური 
ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბებაზე ორიენტირებულ საშუალოვადიან და 
გრძელვადიან პერიოდში გასატარებელ ღონისძიებებს, რომლებიც უახლოესი 3 წლის 
განმავლობაში უნდა გატარდეს.  

არსებული მდგომარეობისა და რეალობის გათვალისწინებით, ქვეყნის 
უმთავრესი პრიორიტეტი მიწოდების სტიმურლირების უზრუნველმყოფი 
პირობების ჩამოყალიბება და განვითარება უნდა გახდეს, რაც ბუნებრივად 
მიწოდების მოცულობის  შესაძლებლობების ზრდას, ქვეყნის ეკონომიკის 
ავტონომიურ რეჟიმში ეფექტურ ფუნქციონირებას, საფასო ოპტიმიზაციას, 
დასაქმების დონის ზრდას და საბოლოო ჯამში, მოხმარების სტიმულირებასაც 
გულისხმობს. 

გრძელვადიანი სტრატეგიის უმთავრესი ამოცანა ლიბერალურ, თავისუფალი 
ბაზრის პრინციპებზე დაფუძნებული ეკონომიკური და ბიზნეს გარემოს 
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ჩამოყალიბებაა, რომელიც შემდეგ ფუნდამენტალურ პრინციპებს უნდა 
ეფუძნებოდეს: 

§ კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა და უზენაესობა; 
§ სახელმწიფოს და სახელისუფლებო ორგანოების მიერ ბიზნესზე 
ტერორის განხორციელების აკრძალვა; 
§ თავისუფალი ბაზრის და თავისუფალი კონკურენციის პირობების 
დაცვა;   
§ მინიმალური საჯარო სექტორი და მისი კერძო სექტორის, ბიზნესის 
კომპეტენციებში ჩაურევლობა; 
§ საჯარო და კერძო სექტორის რეალური გამიჯვნა და მათ შორის 
მკვეთრი ზღვარის გავლება. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, პროგრამული პრიორიტეტების ქვაკუთხედს 
ორი ძირითადი მიმართულება წარმოადგენს: 

§ ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    დადადადა    ბიზნესბიზნესბიზნესბიზნეს    გარემოსგარემოსგარემოსგარემოს    გაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესება;;;;    
§ მცირემცირემცირემცირე    ბიზნესისბიზნესისბიზნესისბიზნესის    განვითარებაგანვითარებაგანვითარებაგანვითარება    დადადადა    მისიმისიმისიმისი    ფინანსურფინანსურფინანსურფინანსურ    რესურსებზერესურსებზერესურსებზერესურსებზე    წვდომისწვდომისწვდომისწვდომის    
უზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფა....    

 

3. 3. 3. 3. ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    დადადადა    ბიზნესბიზნესბიზნესბიზნეს    გარემოგარემოგარემოგარემო    

საქართველოში ეკონომიკური და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება 
მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს, თუ რა მასშტაბებით და რა ტემპებით იქნება 
შესაძლებელი ქვეყანაში ეკონომიკური და ბიზნეს პროცესების შემდგომი 
განვითარება და რამდენად სრულფასოვნად შეძლებს იგი რეალური ზრდის და 
განვითარების მიღწევას. 

ეფექტური ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტი უნდა გახდეს 
მცირე ბიზნესის განვითარების სტიმულირება და არა სახელმწიფო ეკონომიკის 
პრინციპების დამკვიდრება და განვითარება. 

ამის უმთავრესი ამოსავალი პრინციპი დაფუძნებული უნდა იყოს კერძო 
საკუთრების, კერძო გარიგების და კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფის 
საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო გარანტიების შექმნის საფუძველზე. 
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სახელმწიფო მინიმალური დონით უნდა ჩაერიოს ბიზნეს ურთიერთობებში და 
თავად ბიზნესმა, განსაკუთრებით კი, მცირე ბიზნესმა (მცირე, საშუალო და წვრილი 
წარმოება) უნდა უზრუნველყოს შემდეგი მიზნების მიღწევა: 

§ დასაქმება; 
§ ადგილობრივი წარმოების მოცულობის ზრდა; 
§ რეალურად თავისუფალი კონკურენციის და ფასწარმოქმნის 
თავისუფალი საბაზრო პრინციპების უზრუნველყოფა; 
§ მოთხოვნა-მიწოდების ბალანსის უზრუნვეყოფა და დაცვა; 
§ დაგროვების სტიმულირება; 
§ მოხმარების სტიმულირება. 

ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების და ბიზნესის ზრდის უზრუნველმყოფი 
გადაუდებელი ღონისძიებები და სტრატეგია რამდენიმე ძირითად ბლოკად 
შეიძლება ჩამოყალიბდეს: 

    

a. a. a. a. დეკრიმინალიზაციადეკრიმინალიზაციადეკრიმინალიზაციადეკრიმინალიზაცია    ((((ბიზნესისბიზნესისბიზნესისბიზნესის    სისხლისსისხლისსისხლისსისხლის    სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი    დევნისდევნისდევნისდევნის    
შეზღუდვაშეზღუდვაშეზღუდვაშეზღუდვა))))    

საკანონმდებლო დონეზე მნიშვნელოვნად უნდა შეიზღუდოს სახელმწიფოს 
ჩარევა ბიზნეს ურთიერთობებში. ასევე, იმ სახელმწიფო ინსტიტუტების 
კომპეტენციის და უფლებამოსილების ფარგლები, რომლებიც პირდაპირ ან/და 
ირიბად ახორციელებენ ბიზნესის და ბიზნეს გარიგებების კონტროლს. 

აუცილებელია ბიზნესის დეკრიმინალიზაციის (ბიზნესის სისხლის 
სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა, ეკონომიკური დანაშაულისთვის წინასწარი 
პატიმრობის გაუქმება, ბიზნესზე სახელმწიფო ტერორის აკრძალვა, სადამსჯელო და 
ჩასაფრების პოლიტიკის გატარებაზე უარის თქმა) განხორციელება. უნდა გაივლოს 
ცალსახა ზღვარი კრიმინალსა და იმ ქმედებებს შორის, რომლებიც ბიზნესის მიერ 
არასწორად ან/და შეცდომით განხორციელებულ საგადასახადო აღრიცხვა-
ანგარიშსწორებით გამოწვეულ სახელმწიფოს მიმართ არსებული ვალდებულებების 
შეუსრულებლობის საკითხებს უკავშირდება. თუ, საწარმო შეცდომით ან/და 
არამიზანმიმართულად არ იხდის გადასახადებს ან/და ვერ ასრულებს სახელმწიფო 
ბიუჯეტისადმი კანონით განსაზღვრულ ვალდებულებებს, მის წინააღმდეგ 
გამოყენებული უნდა იქნას ადმინისტრაციული ჯარიმები და კანონით 
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გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სანქციები კუთვნილი გადასახადების, 
ჯარიმების და საურავების გადახდევინების უზრუნველყოფის მიზნით. 

სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კანონით 
გათვალისწინებულ ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორებიცაა: 

(a) ერთი და იგივე მიზეზით კუთვნილი გადასახადების მრავალჯერ 
გადაუხდელობა; 

(b) საგადასახადო დავალიანების განსაკუთრებით დიდი ოდენობა, რაც 
განისაზღვრება 200000 ლარით და მეტი ოდენობით. 

 

მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ უარი თქვას წინასწარი პატიმრობის 
შეფარდების პრაქტიკაზე იმ პირებისთვის, ვინც ეჭვმიტანილია ეკონომიკური 
დანაშაულის ჩადენაში ან/და ვის მიმართაც ეკონომიკური დანაშაულის ჩადენისთვის 
მიმდინარეობს გამოძიება. 

აღნიშნული პრაქტიკის დანერგვა, თუ არ გამორიცხავს, პრაქტიკულად 
მინიმუმამდე დაიყვანს ბიზნესზე სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე სახის ზეწოლის ან 
ტერორის განხორციელებას, იძულებას და გადაწყვეტილებებზე სუბიექტური 
გავლენის მოხდენის შესაძლებლობას.  

საკუთრების დაცვისა და ხელშეუხებლობის პირობების უზრუნველყოფა უნდა 
ეფუძნებოდეს შემდეგ ძირითად პირობას - სახელმწიფოსთვის ქონების გადაცემის, 
ჩუქების, მემკვიდრეობით გადაცემის, ასევე ქონების ექსპროპრიაციის  პროცედურები 
მნიშვნელოვნად უნდა გართულეს და იმ შემთხვევების ჩამონათვალი, როდესაც  
დასაშვები იქნება აღნიშნულის განხორციელება, მკაცრად უნდა იყოს 
სამართლებრივი (საკანონმდებლო) დონეზე განსაზღვრული.   
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b. b. b. b. კონკურენციისკონკურენციისკონკურენციისკონკურენციის    დაცვადაცვადაცვადაცვა    

ეკონომიკური და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
კომპონენტს თავისუფალი კონკურენციის დაცვა და ქვეყანაში სრულფასოვანი 
ანტიმონოპოლიური, ანტიტრასტული კანონმდებლობის ამოქმედება წარმოადგენს. 

ამ თვალსაზრისით პროგრამულ პრიორიტეტებს წარმოადგენს: 

§ საქართველოში თავისუფალი კონკურენციისა და ვაჭრობის 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის საფუძვლიანი და ძირეული 
რევიზია, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების ან/და დამატებების 
მომზადება და მიღება; 

§ ქვეყანაში სრულფასოვანი ანტიმონოპოლიური და 
ანტიტრასტული პოლიტიკის გამტარებელი საელმწიფო ინსტიტუტის - 
„თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს“ ფუნქციონალური 
რეორგანიზაცია,  მისი კომპეტენციის, უფლებრივი მდგომარეობის და 
დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა. „თავისუფალი ვაჭრობისა და 
კონკურენციის სააგენტო“ უნდა გამოვიდეს აღმასრულებელი ხელისუფლების 
ვერტიკალიდან და მისი ანგარიშვალდებულება განისაზღვროს 
ექსკლუზიურად მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის წინაშე. შესაბამისად, 
სააგენტოს ხელმძღვანელის დანიშვნის გადაწყვეტილებას უნდა იღებს 
საქართველოს პარლამენტი; 

§ აქტიური ანტიმონოპოლიური და ანტიტრასტული პოლიტიკის 
გატარება, რაც ქვეყანაში მიზნობრივი და მაღალი რისკის მატარებელი 
ბაზრების აქტიური კვლევით, შესაბამისი ადმინისტრაციული ღონისძიებების 
დაგეგმვით და ამ ღონისძიებების აღსრულების პროცესზე ეფექტური 
მონიტორინგის განხორციელებით გამოიხატება. 

    

c. c. c. c. საგადასახადოსაგადასახადოსაგადასახადოსაგადასახადო    კანონმდებლობაკანონმდებლობაკანონმდებლობაკანონმდებლობა    

ქვეყანაში საგადასახადო ადმინისტრირება კვლავ მხოლოდ სადამსჯელო 
ინსტრუმენტის ფუნქციას ასრულებს, რაც განსაკუთრებით მტკივნეულად მცირე 
ბიზნესს, მცირე, საშუალო და წვრილი საწარმოო და მომსახურების სფეროებს ეხება. 

სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის, მათ შორის სახელმწიფოსა და ბიზნეს 
სშორის სწორი საგადასახადო ურთიერთობის აწყობა სახელმწიფოებრიობის მყარი 
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ფუნდამენტის და წარმატების უმთავრესი პირობის შექმნას ნიშნავს. საქართველოში 
ეს ფუნდამენტი ჯერ კიდევ არ შექმნილა და საჭიროა საგადასახადო სისტემის 
ძირეული განახლება. საგადასახადო კანონმდებლობა არა ბიზნესის დასაჭერად, 
დასასჯელად ან/და დასაშინებლად, არამედ მის დასახმარებლად უნდა იქმნებოდეს. 
მიმდინარე ატაპზე, აუცილებელია რამდენიმე პრინციპული ცვლილების 
დაუყოვნებლივ გატარება - ეფექტური საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემის 
ჩამოყალიბება და მისი შემდგომი განვითარება. აღნიშნული, ითვალისწინებს 
საგადასახადო კანონმდებლობის მცირე ბიზნესის ინტერესებზე ორიენტირებულობას 
და პირველი რიგის შემდეგი პრობლემური საკითხების გადაჭრას: 

§ „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“, როგორც ორგანულ 
კანონად ჩამოყალიბება და მისი ამ სტატუსის დაფიქსირება „საქართველოს 
კონსტიტუციაში. აღნიშნული, მინიმუმამდე შეამცირებს საგადასახადო 
კანონმდებლობაში ხშირი, ხანდახან სუბიექტურ მოტივებზე დაფუძნებული 
ცვლილებების და დამატებების შეტანის მანკიერ პრაქტიკას, სტაბილურობის 
და დაცულობის მეტ განცდას გააჩენს ბიზნეს სექტორში და საშუალებას 
მისცემს მათ გრძელვადიან პროგნოზებასა და გათვლების შესაბამისად 
აწარმოონ სამეწარმეო საქმიანობა. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ 
ცვლილებების, დამატებების და შესწორებების შეტანა მხოლოდ წინაასაწარი 
ერთთვიანი საჯარო განხილვებისსაფუძველზე უნდა მოხდეს;  

§ კანონმდებლობით უნდა განხორციელდეს შესაბამის სახელმწიფო 
უწყებათა და ორგანოთა უფლებამოსილებების არეალის მკვეთრი შეზღუდვა;  

§ საგადასახადო კანონმდებლობაში მაქსიმალურად უნდა 
გამოირიცხოს ორმაგად წაკითხვადი და რთულად განმარტებადი 
დებულებების არსებობა. ასევე, თავად „საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსმა“ უნდა მოიცვას საკითხების სრული სპექტრი და მინიმუმამდე 
შემცირდეს ის კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზა (ინსტრუქციები, 
ბრძანებები), რომლითაც რეგულირდება საგადასახადო ურთიერთობის და 
განსაკუთრებით, საგადასახადო კონტროლის საკითხები; 

§ საგადასახადო ადმინისტრირების კომპონენტის 
ლიბერალიზაცია, რაც ამ ეტაპზე უკვე განხორციელებულ გადასახადების 
რაოდენობის და საგადასახადო განაკვეთების შემცირების შემდეგ, 
საგადასახადო კონტროლის მექანიზმების შემცირებას და პროცედურების 
გამარტივებას გულისხმობს; 

§ გადამხდელთა შერჩევითი საგადასახადო კონტროლის 
მექანიზმის შემოღება, რაც მინიმუმამდე შეამცირებს მეწარმეებში 
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საგადასახადო შემოწმებებთან და კონტროლის განხორციელებასთან 
დაკავშირებით არსებულ შიშს;  

§ დაბეგვრის რეჟიმის გამარტივება, რათა მცირე ბიზნესისათვის 
კუთვნილი გადასახადების დაანგარიშების და გადახდის პროცედურები იყოს 
მნიშვნელოვნად გამარტივებული. ეს, საგრძნობლად შეამცირებს  ბიზნესის, 
განსაკუთრებით კი, მცირე და წვრილი სამეწარმეო საქმიანობით დაკავებულ 
პირთა მიერ ადმინისტრირების და საბუღალტრო მომსახურებაზე გასაწევ 
დანახარჯებს. კერძოდ, დაბეგვრის საშეღავათო რეჟიმის დაწესება 
ითვალისწინებს:  

(a)  მცირე და წვრილი საწარმოებისათვის სახელმწიფო 
რეგისტრაციის პირველ წელს მოგების გადასახადის გადახდის და 
შესაბამისად, საგადასახადო დეკლარირების წარდგენის 
ვალდებულებისაგან განთავისუფლებას; 

(b) მცირე და წვრილი საწარმოებისათვის საქმიანობის მეორე და 
მესამე წელს მოგების გადასახადის არსებული განაკვეთის მხოლოდ 50%-
ის გადახდის ვალდებულებას. 

 ამასთან, დაბეგვრის აღნიშნული რეჟიმი უნდა გავრცელდეს 
ექსკლუზიურად მხოლოდ შემდეგი პროფილის სამეწარმეო საქმიანობაზე: 

(a) სოფლის მეურნეობის პროდუქტების პირველადი 
წარმოება; 

(b) სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი 
წარმოება; 

(c) კვების მრეწველობის პროდუქციის წარმოება; 
(d) ტურიზმი; 
(e) ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება. 

 
§ საგადასახადო აღრიცხვისა და ანგარიშგების ფორმების 

გამარტივება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მცირე ბიზნეს სექტორისათვის და საშუალო 
საწარმოო სექტორისთვის მნიშვნელოვნად მარტივდება, ხოლო წვრილი და 
მცირე საწარმოო და მომსახურების სფერო პრაქტიკულად სიმბოლური 
ანგარიშგების პრაქტიკაზე გადადის, რაც გულისხმობს წლიური საგადასახადო 
დეკლარირების პრაქტიკის შემოღებას. ანუ, საგადასახადო დეკლარირება 
უნდა განხორციელდეს წელიწადში მხოლოდ ერთხელ და ისიც 
გამარტივებული, მხოლოდ ერთი კომბინირებული დეკლარაციის წარდგენის 
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ფორმით. ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბიზნესის მხრიდან სამეწარმეო და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების პროცესში შეცდომის დაშვების რისკსა და 
შესაძლებლობას; 

§ ბიზნესის, განსაკუთრებით მცირე ბიზნესის (მცირე, საშუალო და 
წვრილი საწარმოების) წინასწარი დალუქვების, მიმდინარე საქმიანობის 
შეჩერების და დაყადაღების პრაქტიკის აკრძალვა, კანონმდებლობით მკაცრად 
განსაზღვრული ერთეული გამონაკლისების და ე.წ. განსაკუთრებული 
შემთხვევების გარდა. ამასთან, საგადასახადო ორგანოებისათვის ამ 
პროცედურების გატარებასთან დაკავშირებული მოქმედებები 
კანონმდებლობით უნდა იქნას მაქსიმალური გართულებელი, ხოლო მათი 
უფლებრივი მდგომარეობა - შეზღუდული. სამეწარმეო საქმიანობის დალუქვა, 
შეჩერება და დაყადაღება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ სასამართლოს სანქციით. 
და ისიც, როცა: 

(a)  საგადასახადო დანაშაული და შესაბამისად, სახელმწიფო 
ბიუჯეტისადმი დავალიანება განსაკუთრებით დიდ მასშტაბებს აღწევს 
(მაგალითად, საგადასახადო დავალიანების განსაკუთრებით დიდი 
ოდენობა, რაც  200000 ლარით და მეტი ოდენობით განისაზღვრება); 

(b) საწარმო ერთი და იგივე მიზეზით უკვე მრავალჯერ არ იხდის 
კუთვნილი გადასახადებს. 

 
§ საგადასახადო ორგანოებისათვის სალარო აპარატის, როგორც 

სადამსჯელო ინსტრუმენტად გამოყენების პრაქტიკის აკრძალვა. სალარო 
აპარატი და ჩეკი უნდა იქცეს ბიზნესის დამხმარედ და არა სახელმწიფოს 
მხრიდან მის საწინააღმდეგო ქმედების განხორციელების და დასჯის იარაღად. 
ეკონომიკის და ბიზნეს გარეომოს გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებული 
პოლიტიკის პრიორიტეტი არ უნდა იყოს მეწარმეზე „ჩასაფრების“ და მისი 
შეცდომაში შეგნებულად, მიზანმიმართულად შეყვანის პოლიტიკა; 

§ ჯარიმების სისტემის შეცვლა. საჯარიმო სანქციების გამოყენება 
არ უნდა მოხდეს, თუ მეწარმე შეცდომით ან წინასწარი გაზრახვის გარეშე 
უშვებს შეცდომას კუთვნილი გადასახადების გამოანგარიშებასა და მათ 
გადახდასთან დაკავშირებით. ჯარიმების ოდენობა და განაკვეთები უნდა იყოს 
დანაშაულის ან/და დარღვევის ადექვატური და არ უნდა წარმოადგენდეს 
ბიზნესისთვის საქმიანობის შეწყვეტის ან შეჩერების რისკს და საფუძველს. 
ჯარიმების გამოყენება დასაშვები უნდა იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
მეწარმე არ ასრულებს საგადასახადო ორგანოების მხრიდან მისთვის 
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შეცდომით ან წინასწარი გაზრახვის გარეშე დაშვებული შეცდომის 
გამოსწორების მოთხოვნას ან არღვევს აღნიშნული მოთხოვნის გამოსწორების 
ვადებს. აღნიშნული პრაქტიკა უნდა გავრცელდეს სალარო აპარატების 
გამოყენების არსებულ პრაქტიკაზეც; 

§ საგადასახადო დავების და გასაჩივრების პრაქტიკის დახვეწა. 
არსებული კანონმდებლობით საგადასახადო ან/და სხვა ადმინისტრაციული 
ორგანოები მუდმივად უპირატეს მდგომარეობაში არიან ჩაყენებული. მათ 
შეუძლიათ პრაქტიკულად ნებისმიერი საბაბით შეაფერხონ, ან საერთოდ 
შეაჩერონ მეწარმის საქმიანობა. გასაჩივრების, საჩივრის განხილვის და 
გადაწყვეტილების მიღების პრაქტიკა უნდა დაეფუძნოს პრინციპს, სადაც 
პრიორიტეტი მიენიჭება ბიზნესს და არა საგადასახადო უწყებას.     

    

d. d. d. d. ბიზნესბიზნესბიზნესბიზნეს    ომბუდსმენიომბუდსმენიომბუდსმენიომბუდსმენი    

კონცეფციის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს გადასახადის 
გადამხდელთა და, ზოგადად ბიზნესის უფლებების დაცვის საკითხი. ქვეყანაში 
ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის სრულფასოვან ჩამოყალიბებასა და მისი 
საქმიანობის ეფექტურობაზე მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული, ბიზნეს 
გარემოს გაჯანსაღების და შემდგომი განვითარების საკითხი. 
საგადასახადო ომბუდსმენის დღეს არსებული ინსტიტუტი ნაკლებად ეფექტურია და 
მას რეალური გავლენის მოხდენა მიმდინარე პროცესებზე პრაქტიკულად არ 
შეუძლია. ეს განსაკუთრებით მცირე ბიზნესის (მცირე, საშუალო და წვრილი 
საწარმოების) პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხება. აღნიშნული 
სახელმწიფო ინსტიტუციის შედეგზე ნაკლებად ორიენტირებულობას და ნაკლებ 
ეფექტურობას განსაზღვრავს შემდეგი ფაქტორები: 

§ ომბუდსმენის სტატუსი. საქართველოს კანონმდებლობით 
საგადასახადო ომბუდსმენი წარმოადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლების 
დანამატს, და მისი როგორც დამოუკიდებლობის ხარისხი, ასევე უფლებრივი 
მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არის შეზღუდული; 

§ ინტერესთა კონფლიქტი. საგადასახადო ომბუდსმენი 
პრაქტიკულად ახორციელებს ზედამხედველობას იმ სახელისუფლებო შტოს 
საქმიანობაზე, რომლის ნაწილსაც თავად წარმოადგენს. მისი საქმიანობა 
რეგულირდება და უფლებრივი კომპეტენცია განსაზღვრულია „საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსით“ და საგადასახადო ომბუდსმენს თანამდებობაზე 
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ნიშნავს და თანამდებობიდან ანთავისუფლებს საქართველოს პრემიერ-
მინისტრი. ეს პრაქტიკა ყოველთვის იძლევა სუბიექტური გადაწყვეტილებების 
მიღების და აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალი რანგის მოხელეების 
(მაგალითად, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი) მხრიდან მასზე გავლენის 
მოხდენის შესაძლებლობას; 

§ უფლებრივი მდგომარეობა. საგადასახადო ომბუდსმენი 
მნიშვნელოვნად არის შეზღუდული საკუთარ კომპეტენციებსა და უფლებებში 
და მას, პრაქტიკულად არანაირი სამართლებრივი გავლენის მოხდენა 
საგადასახადო თუ სხვა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე არ შეუძლია. 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ქვეყანაში ეფექტური და შედეგზე 
ორიენტირებული ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის უზრუნველსაყოფად 
აუცილებელ პირობებს წარმოადგენს არსებული საგადასახადო ომბუდსმენის 
ინსტიტუტის ბიზნეს ომბუდსმენის რეალურ და ქმედით ინსტიტუტად გარდაქმნა, 
რაც ითვალისწინებს შემდეგს: 

§ მიღებული იქნას კანონი „ბიზნეს ომბუდსმენის“ შესახებ, 
რომელიც განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს აღნიშნული სახელისუფლებო 
ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის მაღალ ხარისხს, 
უფლებრივ კომპეტენციასა და მკაცრად განსაზღვრულ ვალდებულებებს; 

§ ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტი უნდა გამოვიდეს 
აღმასრულებელი ხელისუფლების ვერტიკალიდან და გავლენის არეალიდან. 
იგი უნდა გახდეს დამოუკიდებელი სახელისუფლებო რგოლი და მისი 
ანგარიშვალდებულება უნდა განისაზღვროს ექსკლუზიურად მხოლოდ 
საქართველოს პარლამენტის წინაშე. შესაბამისად, ბიზნეს ომბუდსმენის 
დანიშვნას და მისი აპარატის საქმოანობაზე ზედამხედველობას უნდა 
ახორციელებდეს საქართველოს პარლამენტი; 

§ ბიზნეს ომბუდსმენს უნდა ჰქონდეს ბიზნესის, განსაკუთრებით 
კი, მცირე ბიზნესის უფლებების დარღვევის ან/და შეზღუდვის შემთხვევებში 
მიმდინარე პროცესებზე, მათ შორის საგადასახადო დავებზე გავლენის 
მოხდენის შესაძლებლობა და რაც ყველაზე მთავარია, ვალდებულება. 
აღნიშნული, უნდა ეხებოდეს არა მხოლოდ საგადასახადო დავებს და 
გადასახადის გადამხდელთა უფელებების დარღვევის საკითხებს, არამედ, 
მცირე ბიზნესისა და ხელისუფლების ურთიერთობის უკლებლივ ყველა 
ასპექტს; 



52 
 

§ ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტმა უნდა შეიძინოს 
სახელისუფლებო, როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო ორგანოებსა 
და მცირე ბიზნესს შორის მედიაციის ფუნქცია. ამ მიზნით, ბიზნეს 
ომბუდსმენის აპარატში ამოქმედდება „ბიზნეს დავების საბჭო“, რომლის 
შემადგენლობაში პარიტეტულ საწყისებზე შევლენ ბიზნეს ომბუდსმენის 
აპარატის, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, ბიზნეს 
გაერთიანებების, მათ შორის მცირე ბიზნეს გაერთიანებების და სამოქალაქო 
სექტორის წარმომადგენლები. „ბიზნეს დავების საბჭო“ იხილავს ბიზნესსა და 
სახელისუფლებო ორგანოებს შორის წარმოქმნილ ნებისმიერი სახის სადავო 
საკითხს და შესაბამის რეკომენდაციას აძლევს მხარეებს; 

§ მცირე ბიზნეს ინტერესების დაცვის უზრუნველსაყოფად ბიზნეს 
ომბუდსმენის აპარატი აქტიურად უნდა გამოვიდეს სასამართლო ორგანოებში 
განსახილველ საქმეებზე. 

 

4. 4. 4. 4. მცირემცირემცირემცირე    ბიზნესიბიზნესიბიზნესიბიზნესი    

დღეს ქვეყნის განვითარების მთავარი პრიორიტეტი არის მცირე ბიზნესი და 
მცირე მეწარმეობა. მიმდინარე ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანია რეალური 
პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება სახელმწიფოსა და მცირე ბიზნესს 
შორის. 

მსხვილი ბიზნესისთვის, მცირე ბიზნესისთვის დამახასიათებელი პრობლემები 
და სირთულეები უცხოა. მსხვილ ბიზნეს ჰყავს ლობი ხელისუფლებასთან 
ურთიერთობებში, ხელი მიუწვდება მაღალი ხარისხის და ძვირად ღირებულ 
იურიდიულ, აუდიტორულ და სხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურებებზე. ასევე, 
მათთვის მნიშვნელოვნად მარტივია საკრედიტო რესურსებზე წვდომა. მცირე 
მეწარმეებისათვის ეს „სიკეთეები“ კი, პრაქტიკულად ხელმიუწვდომელია.   

მცირე ბიზნესი და მისთვის განვითარების ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს 
შექმნა წარმოადგენს ძირითად პროგრამულ პრიორიტეტს. საქართველოს 
ეკონომიკური განვითარება და ზრდა მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული 
იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად და სრულფასოვნად განვითარდება ქვეყანაში მცირე 
ბიზნესი, ანუ მცირე, საშუალო და წვრილი საწარმოო და მომსახურების სფერო. 

მცირე ბიზნესი თავის თავში მცირე, საშუალო და წვრილ საწარმოებს მოიცავს, 
რომლებიც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ეკონომიკურ და ბიზნეს პროცესებში 



 

დომინანტურ როლს თამაშობენ
ძირითად დამსაქმებელს და
ძირითადი სოციალური გარანტიების

დღეს თანამედროვე 
წარმატების ერთ-ერთ უმთავრეს
საშუალო და წვრილი მეწარმეობა
სტრუქტურების აბსოლუტური
სწორედ მცირე საწარმოებზე
რომელთა მიერ წარმოებული
საერთო მშპ-ში 50%-ს და 
აღნიშნული ტენდენციის დასტურად

წყარო: SBA/SME in Germany

საქართველოში კი, ამ მხრივ
geostat.ge): 

§ 2010 წელს
მხოლოდ 16%-ს შეადგენ

§ 2010 წელს
მხოლოდ 38%, ანუ 127,4 

მცირე ბიზნესის უპირატესობები
ფაქტორებით ხასიათდება: 

§ სტრუქტურული

ევროკავშირშიევროკავშირშიევროკავშირშიევროკავშირში კერძო სექტორში
საწარმოებში დასაქმებულებზე მოდის

ამერიკისამერიკისამერიკისამერიკის შეერთებულშეერთებულშეერთებულშეერთებულ შტატებშიშტატებშიშტატებშიშტატებში
სამუშაო ადგილიდან 2/3 მცირე ბიზნესზე

გერმანიაშიგერმანიაშიგერმანიაშიგერმანიაში ქვეყანაში 4,4 მილიონი
70%  და ქვეყნის დღგ-ს მთელი ბრუნვის

დიდიდიდიდიდიდიდი ბრიტანეთშიბრიტანეთშიბრიტანეთშიბრიტანეთში ქვეყნის 4,5 
საწარმოა. ქვეყანაში დასაქმებულთა
საწარმოებზე მოდის.

თამაშობენ. მცირე ბიზნესი წარმოადგენს 
და ძირითად სოციალურ-ეკონომიკურ 

გარანტიების შემქმნელ ინსტრუმენტს. 

 მსოფლოში, განვითარებული ქვეყნების
უმთავრეს საფუძველს, სწორედ მცირე ბიზნესი
მეწარმეობა წარმოადგენს. მსოფლიოში არსებული

აბსოლუტური უმრავლესობა (ევროკავშირი - 99,7%, 
საწარმოებზე, მცირე, საშუალო და წვრილ წარმოება
წარმოებული პროდუქციის და მომსახურების ხვედრითი

 მეტს შეადგენს. მარტივი სტატისტიკური
დასტურად და საილუსტრაციოდ: 

SME in Germany, IMF/Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform.

მხრივ მნიშვნელოვნად განსხვავებული სურათია

წელს მცირე ბიზნესის ხვედრითი წილი მთლიან
შეადგენდა; 

წელს კერძო სექტორში დასაქმებული 335,3 ათასი
127,4 ათასი კაცი იყო დასაქმებული მცირე ბიზნესში

უპირატესობები და პრიორიტეტულობა შემდეგი

სტრუქტურული მოქნილობა და მართვის ოპერატიულობა

სექტორში დასაქმებულთა დაახლოებით 65% სწორედ მცირე
მოდის;

შტატებშიშტატებშიშტატებშიშტატებში ბოლო 3 წლის მანძილზე ქვეყანაში შექმნილი 7 მილიონი
ბიზნესზე მოდის;

მილიონი მცირე საწარმოა და მათზე კერძო სექტორში დასაქმებულთა
ბრუნვის 40% მოდის;

4,5 მილიონი კერძო საწარმოდან აბსოლუტური უმრავლესობა
დასაქმებულთა 60% და საქონლის მთელი ბრუნვის 50% მცირე და
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 მოსახლეობის 
 რეგულატორს, 

ქვეყნების ეკონომიკის 
ბიზნესი - მცირე, 
არსებული ბიზნეს 

99,7%, აშშ - 99,8%) 
წარმოებაზე მოდის, 

ხვედრითი წილი 
სტატისტიკური მონაცემები 

 

Enterprise and Regulatory Reform. 

სურათია (წყარო: 

მთლიან ბრუნვაში 

ათასი კაციდან 
ბიზნესში. 

შემდეგი 

ოპერატიულობა; 

მცირე და საშუალო

მილიონი

დასაქმებულთა

უმრავლესობა კერძო
და საშუალო
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§ საბაზრო კონიუნქტურისადმი, ბაზარზე ცვლილებებისადმი და 
მომხმარებელთა მოთხოვნილებებისადმი მარტივი ადაპტირების უნარი; 

§ მეტი სამუშაო ადგილი / ნაკლები კაპიტალი; 
§ სტაბილურობა და რისკმედეგობა; 
§ ნაკლები კაპიტალტევადობა; 
§ ძირითადი დამსაქმებელი; 
§ კონკურენციის მაღალი დონე.  

საქართველოში ერთიანი სახელმწიფოებრივი ხედვა და პოლიტიკა მცირე 
ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ქვეყანას არ გააჩნია „მცირე 
ბიზნესის განვითარების კონცეფცია“ და მასთან დაკავშირებული სტრატეგიული 
გეგმა, რომელიც უნდა განსაზღვრავდეს ქვეყნის ძირითად პრიორიტეტებს და მცირე 
მეწარმეობის განვითარებისათვის აუცილებელ პირობებს. ხელისუფლების ყოველი 
ახალი ინიციატივა ნაკლებად თანმიმდევრულ, ფრაგმენტულ და საერთო 
კონტექსტიდან ამოვარდნილ ხასიათს ატარებს და შესაბამისად, ნაკლებად არის 
შედეგზე ორიენტირებული. 

თავად მცირე ბიზნესის სტატუსიც კი, განსაზღვრულია მხოლოდ 
„საქართველოს საგადასახადო კოდექსით“ (თავი XII,  „„„„საშემოსავლოსაშემოსავლოსაშემოსავლოსაშემოსავლო    გადასახადისგადასახადისგადასახადისგადასახადის    
სპეციალურისპეციალურისპეციალურისპეციალური    დაბეგვრისდაბეგვრისდაბეგვრისდაბეგვრის    რეჟიმირეჟიმირეჟიმირეჟიმი““““) და ისიც, მხოლოდ საგადასახადო მიზნებისათვის. 
მასთან, არსებული კანონმდებლობით, საქართველოში მცირე ბიზნესად ითვლება 
მხოლოდ გარკვეული კატეგორიის ფიზიკური პირების მიერ განხორციელებული 
ეკონომიკური საქმიანობა და რეალური ბიზნეს სექტორი, ანუ სხვადასხვა 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის საწარმოები (მაგალითად: შპს, 
კოოპერატივი), ავტომატურად აღნიშნული სტატუსის მიღმა რჩებიან. ქვეყანაში არ 
არსებობს რაიმე სახის სპეციალური ინსტიტუცია ან/და რეგულაცია, რომლითაც 
რეგულირდება სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა მცირე ბიზნესთან მიმართებაში. 

მცირე ბიზნესის პრიორიტეტულობის უზრუნველყოფისა და მისი 
განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნის მიზნით, აუცილებელია ქვეყანაში 
გატარდეს რიგი სამართლებრივი და სტრუქტურული რეფორმები, კერძოდ: 

§ უნდა შეიქმნას „მცირე ბიზნესის სააგენტო“, რომელიც იქნება 
დამოუკიდებელი სახელმწიფო სააგენტო. იგი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს 
ქვეყანაში მცირე ბიზნესთან დაკავშირებული სახელმწიფო პოლიტიკის 
შემუშავებაში,  კოორდინაციასა და მონიტორინგს გაუწევს ქვეყანაში მცირე 
ბიზნესთან დაკავშირებულ საკითხებს და განხორციელებულ სახელმწიფო 
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პოლიტიკას. მსგავსი ინსტიტუტები და სახელმწიფო რეგულაცია სხვადასხვა 
ფორმით მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წარმატებით ფუნქციონირებს. 
მაგალითად, „მცირე ბიზნესის ადმინისტრაცია“ (SBA - Small Business 
Administration) აშშ-ში, „ბიზნესის, საწარმოების და რეფორმების 
დეპარტამენტი“ (Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform) დიდ 
ბრიტანეთში; 

§ შეიქმნას „მცირე ბიზნესის განვითარების ფონდი“, რომლის 
მიზანია ქვეყანაში მცირე ბიზნესის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით 
სპეციალური საკრედიტო და საინვესტიციო ფინანსური რესურსების 
აკუმულირება და მიზნობრივი პროგრამების განხორციელების ორგანიზება 
მცირე ბიზნესისთვის იაფი საკრედიტო რესურსის მიწოდების ხელსაყრელი 
პირობების უზრუნველსაყოფის გზით; 

§ მიღებულ იქნას „მცირე ბიზნესის შესახებ“, რომელიც 
განსაზღვრავს  მცირე ბიზნესის რეალურ სტატუსს და დაარეგულირებს მასთან 
დაკავშირებულ ყველა სამართლებრივ საკითხებს. კერძოდ, მცირე ბიზნესის 
სტატუსი უნდა მოიცავდეს მცირე, საშუალო და მიკრო საწარმოებს და 
აღნიშნული სტატუსი უნდა გავრცელდეს არა მხოლოდ ფიზიკური პირების 
მიერ განხორციელებულ ეკონომიკურ საქმიანობაზე, არამედ „მეწარმეთა 
შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ნებისმიერი ორგანიზაციულ-
სამართლებრივი ფორმის ყველა საწარმოზე. ხოლო, მათი დივერსიფიცირება 
უნდა მოხდეს განხორციელებული საქმიანობის მასშტაბის და დასაქმებულთა 
რიცხოვნობის მიხედვით: 

(a) მიკრომიკრომიკრომიკრო    საწარმოსაწარმოსაწარმოსაწარმო - რომლის საშუალო წლიური ბრუნვა არ 
აღამატება 50000 ლარს (მაქსიმალური დღიური ბრუნვა 136,9 ლარი) 
და რომელშიც დასაქმებულთა მაქსიმალური რიცხოვნობა არ 
აღემატება 3 კაცს; 
(b) მცირემცირემცირემცირე    საწარმოსაწარმოსაწარმოსაწარმო - რომლის საშუალო წლიური ბრუნვა შეადგენს 
50000 ლარიდან 365000 ლარამდე (მაქსიმალური დღიური ბრუნვა 
1000 ლარი) და რომელშიც დასაქმებულთა მაქსიმალური 
რიცხოვნობა არ აღემატება 30 კაცს; 
(c) საშუალოსაშუალოსაშუალოსაშუალო    საწარმოსაწარმოსაწარმოსაწარმო - რომლის საშუალო წლიური ბრუნვა შეადგენს 
365000 ლარიდან 1 მილიონ ლარამდე (მაქსიმალური დღიური 
ბრუნვა 2739,7 ლარი) და რომელშიც დასაქმებულთა მაქსიმალური 
რიცხოვნობა არ აღემატება 100 კაცს. 
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§ მცირე ბიზნესისთვის უნდა დაწესდეს საგადასახადო აღიცხვის 
მინიმალური და ანგარიშგების გამარტივებული რეჟიმი. საგადასახადო 
დეკლარირების პრაქტიკა უნდა ითვალისწინებდეს ფისკალურ ორგანოებში 
ფინანსური საქმიანობის ამსახველი მხოლოდ ერთი დეკლარაციის და ისიც, 
მხოლოდ წელიწადში ერთხელ წარდგენას; 

§ საჭიროა დამკვიდრდეს ე.წ. „მცირე ბიზნესის ტესტის“ პრაქტიკა, 
რაც გულისხმობს შემდეგს - ქვეყანაში დაგეგმილი ნებისმიერი სახის 
საკანონმდებლო ინიციატივა, ცვლილება ან/და ადმინისტრაციული რეფორმა 
გადის ე.წ. „მცირე ბიზნესის ტესტს“, ანუ რამდენად ეხება მოსალოდნელი 
ახალი ინიციატივა, ცვლილება ან რეფორმა მცირე ბიზნესის ინტერესებს და 
ხომ არ უშლის ხელს ან ზღუდავს ქვეყანაში მცირე ბიზნესის განვითარებას. 
ხელის შემშლელი ან შემზღუდავი გარემოების აღმოჩენის შემთხვევაში, ახალი 
საკანონმდებლო ინიციატივა, ცვლილება ან რეფორმა ავტომატურ რეჟიმში 
იბლოკება. აღნიშნული პრაქტიკა წარმატებით ფუნქციონირებს ევროკავშირის 
ქვეყნებში. კერძოდ: 2008 წელს ევროკავშირში მიღებული იქნა „მცირე 
ბიზნესის აქტი“, რომელიც სწორედ ზემოთაღნიშნულ პრინციპებზეა (Think 
First Small Principle) აგებული. 

 

5. 5. 5. 5. ფინანსურფინანსურფინანსურფინანსურ    რესურსებზერესურსებზერესურსებზერესურსებზე    ხელმისაწვდომობახელმისაწვდომობახელმისაწვდომობახელმისაწვდომობა    

საკრედიტო და საინვესტიციო რესურსებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა 
წარმოადგენს ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს გაჯანსაღებისა და განვითარებისათვის ერთ-
ერთ უმთავრეს გამოწვევას. მცირე ბიზნეს სექტორისათვის, რომელიც თავის თავში 
მცირე საშუალო და წვრილ საწარმოო სექტორს და მომსახურების სფეროს მოიცავს 
და ქვეყანაში რეალურად მთავარ დამსაქმებლად უნდა გვევლინებოდეს, 
მნიშვნელოვნად არის შეზღუდული წვდომა საკრედიტო და საინვესტიციო 
რესურსებზე. აღნიშნული, უმთავრესად სამი ძირითადი ფაქტორით არის 
განპირობებული. კერძოდ: 

§ საკრედიტო და საინვესტიციო რესურსების სიძვირე, რაც მცირე 
ბიზნესს საშუალებას არ აძლევს ბაზარზე, ისედაც არათანაბარი 
კონკურენტული გარემოს პირობებში, კონკურენტული და ეფექტური გახადოს 
„ძვირი“ ფინანსური რესურსი და მისი გამოყენებით წარმოებული პროდუქცია 
ან გაწეული მომსახურება; 
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§ სესხის და საინვესტიციო რესურსის მიღების პროცედურების 
სირთულე, რაც უშუალოდ უკავშირდება საბანკო თუ საინვესტიციო 
ინსტიტუტების მიერ ბიზნეს სესხების გაცემის ან ინვესტიციების 
განხორციელების გართულებულ პროცედურებს და ამ პროცედურებთან 
დაკავშირებულ ბიუროკრატიულ ბარიერებს; 

§ სესხის და საინვესტიციო რესურსების მოძიების და მოზიდვის 
უნარების არ ცოდნა ან/და არასაკმარისი კვალიფიკაცია, რაც ბაზრების, 
პროდუქტების ან მომხმარებლების კვლევის საკითხებთან, სასესხო 
განაცხადის და საინვესტიციო პროექტების კვალიფიციურად მომზადებასთან, 
შესაბამისი ბიზნეს და ფინანსური გათვლებისა ან დასაბუთებების 
მომზადებასთან არის დაკავშირებული. 

არსებული სირთულეების დაძლევის საშუალებას წარმოადგენს ქვეყანაში 
სპეციალური ინსტიტუციის და სისტემის შექმნა, რაც სწორედ ზემოთაღნიშნული 
სამი ფაქტორით გამოწვეული პრობლემების დარეგულირებაზე იქნება 
ორიენტირებული. კერძოდ, ქვეყანაში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის „„„„მცირემცირემცირემცირე    ბიზნესისბიზნესისბიზნესისბიზნესის    განვითარებისაგანვითარებისაგანვითარებისაგანვითარებისა    ფონდიფონდიფონდიფონდისსსს““““ 
(შემდგომში, „ფონდი“) შექმნა. აღნიშნული პრაქტიკა კარგადაა აპრობირებული და 
წარმატებით გამოიყენება დასავლეთის მრავალ განვითარებულ ქვეყანაში, რაც 
მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ამ ქვეყნებში მცირე ბიზნესისათვის იაფ ფინანსურ 
რესურსებზე წვდომის ამაღლებას, მცირე ბიზნეს საქმიანობის დაწყების (Start Up) 
გამარტივებას და შესაბამისად მათი საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებას.  

ფონდის სამი ძირითადი მიზანია: 

§ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების და ზრდის 
სტიმულირება; 

§ დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირება; 
§ ექსპორტზე ირიენრტირებული წარმოების სტიმულირება. 

ფონდის ამოცანებია: 

§ მცირე ბიზნესის (მცირე, საშუალო, წვრილი საწარმოები) 
განვითარების ხელშეწყობისა და საქმიანობის დაწყების (Start Up) 
ხელშემწყობი გარემოს შექმნის მიზნით სპეციალური მიზნობრივი 
პროგრამების განხორციელების ორგანიზება მცირე ბიზნესისთვის იაფი 
საკრედიტო და საინვესტიციო რესურსის ფინანსური რესურსების 
აკუმულირების და მიწოდების ხელსაყრელი პირობების უზრუნველსაყოფად;  
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§ მცირე ბიზნესისთვის სპეციალური ბიზნეს-ინკუბატორების 
შექმნა მათთვის შესაბამისი ბიზნეს უნარების ამაღლების, ბიზნეს და 
სამართლებრივი კონსალტინგის განხორციელემის, საინვესტიციო და სხვა 
სახის ბიზნეს პროექტების, ფინანსური გათვლებისა და დასაბუთებების 
კვალიფიციურად მომზადების, მარკეტინგული კვლევების ჩატარების და ამ 
კვლევებზე ხელმისაწვდომობის მიზნით. 

ფონდის დამფუძნებელი და მის ფინანსურ ვალდებულებებზე 
პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო.  

ფონდის ფინანსური წყაროებია: 

§ სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო    ბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტის    მიზნობრივიმიზნობრივიმიზნობრივიმიზნობრივი    ტრანსტრანსტრანსტრანსფერიფერიფერიფერი - „სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესახებ“ კანონი განსაზღვრავს ფონდის საქმიანობის პირველი 5 
წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის ყოველწლიური შემოსავლების 
1%-ს მიზნობრივად მიმართვას ფონდის საბრუნავი კაპიტალის (ძირითადად 
საკრედიტო კაპიტალის) ფორმირებაზე, რაც ყოველწლიურად საშუალოდ 70 
მილიონ ლარს, ხოლო 5 წლის განმავლობაში 350 მილიონ ლარს შეადგენს; 

§ ფონდისფონდისფონდისფონდის    გრძელვადიანიგრძელვადიანიგრძელვადიანიგრძელვადიანი    სასესხოსასესხოსასესხოსასესხო    ვალდებულებებისვალდებულებებისვალდებულებებისვალდებულებების    
((((ობლიგაციებიობლიგაციებიობლიგაციებიობლიგაციები) ) ) ) ემისიაემისიაემისიაემისია, რომელიც გამყარებული იქნება სახელმწიფო 
გარანტიით. ემისია განხორციელდება ყოველწლიური ტრანშების სახით 5 
წლის განმავლობაში და წლიური ემისიის მოცულობა იქნება საშუალოდ 60 
მილიონი ლარი, რაც 5 წლის განმავლობაში 300 მილიონ ლარს შეადგენს; 

§ საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო    დონორებისგანდონორებისგანდონორებისგანდონორებისგან    მცირემცირემცირემცირე    ბიზნესისბიზნესისბიზნესისბიზნესის    
განგანგანგანვითარებისათვისვითარებისათვისვითარებისათვისვითარებისათვის    მოზიდულიმოზიდულიმოზიდულიმოზიდული    თანხებითანხებითანხებითანხები. ფინანსური რესურსის მოზიდვა 
განხორციელდება ყოველწლიური ტრანშების სახით 5 წლის განმავლობაში და 
წელიწადში მოზიდული ფინანსური რესურსის მოცულობა იქნება 30 მილიონი 
ლარი, რაც 5 წლის განმავლობაში 150 მილიონ ლარს შეადგენს. 



 

 

შედეგად ფონდის საბრუნავი
ლარი, რაც 5 წლის განმავლობაში

ფონდი ახორციელებს
პროექტების მართვას. თავად
ანუ, სესხების ან საინვესტიციო
განსაზღვრული წესებისა და
სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვებული
კერძოდ: ბანკები, მიკროსაფინანსო

ფონდის მიერ მცირე 
ფარგლებში გასაცემი საკრედიტო
მახასიათებლებია: 

§ მიკრო სესხი
§ მცირე სესხი
§ საპროცენტო
§ დაფარვის

ხანგრძლივი საკრედიტო
საშეღავათო პერიოდით

სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო
ბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტის

მიზნობრივიმიზნობრივიმიზნობრივიმიზნობრივი
ტრანსფერიტრანსფერიტრანსფერიტრანსფერი

საბრუნავი კაპიტალი იქნება წელიწადში 
განმავლობაში 800 მილიონ ლარს შეადგენს. 

ახორციელებს მცირე ბიზნესის განვითარების და 
თავად ფონდის ფინანსური სახსრების ოპერაციულ

საინვესტიციო თანხების გაცემას ფონდის მიერ
და პირობების შესაბამისად ახორციელებენ

გამარჯვებული საბანკო და სხვა ფინანსური ინსტიტუტები
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, საინვესტიციო კომპანიები

 ბიზნესის განვითარების და ხელშეწყობის
საკრედიტო და საინვესტიციო პროდუქტების

სესხი - 0-დან 3 ათას ლარამდე; 
სესხი - 3 ათასიდან 25 ათას ლარამდე; 

საპროცენტო განაკვეთი - წლიური 6-დან 8-მდე %; 
დაფარვის პერიოდი - 3-დან 24 თვემდე. მათ შორის
საკრედიტო ხელშეკრულებებისათვის სესხის დაფარვის

პერიოდით; 

მცირემცირემცირემცირე
ბიზნესისბიზნესისბიზნესისბიზნესის

ფონდიფონდიფონდიფონდი

სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო
ბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტის

მიზნობრივიმიზნობრივიმიზნობრივიმიზნობრივი
ტრანსფერიტრანსფერიტრანსფერიტრანსფერი

ფონდისფონდისფონდისფონდის
გრძელვადიანიგრძელვადიანიგრძელვადიანიგრძელვადიანი

სასესხოსასესხოსასესხოსასესხო
ვალდებულებებივალდებულებებივალდებულებებივალდებულებები

საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო
დონორებისგანდონორებისგანდონორებისგანდონორებისგან

მოზიდულიმოზიდულიმოზიდულიმოზიდული
თანხებითანხებითანხებითანხები

მცირემცირემცირემცირე, საშუალოსაშუალოსაშუალოსაშუალო
დადადადა წვრილიწვრილიწვრილიწვრილი
საწარმოებისაწარმოებისაწარმოებისაწარმოები
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 160 მილიონი 

 ხელშეწყობის 
ოპერაციულ მართვას 

მიერ წინასწარ 
ახორციელებენ შესაბამის 

ინსტიტუტები. 
კომპანიები. 

ხელშეწყობის პროექტების 
პროდუქტების ძირითადი 

 
შორის, ერთ წელზე 
დაფარვის 3 თვიანი 

საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო
დონორებისგანდონორებისგანდონორებისგანდონორებისგან

მოზიდულიმოზიდულიმოზიდულიმოზიდული
თანხებითანხებითანხებითანხები
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§ მიზნობრიობა - ძირითადი კაპიტალის შეძენა, საბრუნავი 
კაპიტალის შევსება, სალიზინგო ოპერაციები, მარკეტინგული კვლევები და 
კამპანიები; 

§ პრიორიტეტულობა - წარმოება, მომსახურების სფერო, სასოფლო 
სამეურნეო პროდუქტების პირველადი წარმოება და სასოფლო სამეურნეო 
პროდუქტების გადამუშავება, ექსპორტზე ორიენტირებული საქმიანობა; 

§ არ დაფინანსდება - თამბაქოსა და ალკოჰოლური სასმელების 
წარმოება, აზარტული თამაშების ორგაზება და სათამაშო ბიზნესი, იმპორტის 
ოპერაციები, გარდა ძირითადი საშუალებების შეძენისა. 

ფონდის მიერ მცირე ბიზნესის განვითარების და ხელშეწყობის პროექტების 
ფარგლებში შესაძლებელია ყოველწლიურად საშუალოდ 10000 პროექტის 
განხორციელება, რაც 4 წლის განმავლობაში 40000 მცირე ბიზნეს პროექტს შეადგენს. 
იმის გათვალისწინებით, რომ ფონდის მიერ განხორციელებულმა თითოეულმა 
მცირე ბიზნეს პროექტმა შესაძლებელია დამატებით საშუალოდ 4 სამუშაო ადგილი 
შექმნას, მოსალოდნელია მხოლოდ მცირე ბიზნესში წლის განმავლობაში 
დამატებითი 40000 სამუშაო ადგილის შექმნა, რაც 4 წლის განმავლობაში 160000 
დამატებით სამუშაო ადგილს შეადგენს. 

ფონდის მართვა: 

§ ფონდის საქმიანობა ეფუძნება გამჭვირვალობის და საჯაროობის 
პრინციპს; 

§ ფონდის მართვას განახორციელებს 12 წევრისაგან შემდგარი 
სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის შემადგენლობას ამტკიცებს საქართველოს 
პარლამენტი.  

§  ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოში ქვოტები ნაწილდება შემდეგი 
პროპორციით: საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები - 2 წევრი; 
აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები - 2 წევრი; მცირე 
ბიზნესის სააგენტო - 1 წევრი; ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი - 1 წევრი; 
საქართველოს საბანკო ასოციაცია - 1 წევრი; მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 
ასოციაცია - 1 წევრი; ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები - 4 წევრი. 

§ ფონდის სამეთვალყურეო საბჭო ყოველწლიურ ანგარიშს აბარებს 
საქართველოს პარლამენტს და იგი ექვემდებარება ყოველწლიურ 
სავალდებულო საჯარო გამოქვეყნებას. 
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ფონდის მიერ მცირე ბიზნესის განვითარებისა და ქვეყანაში სამეწარმეო 
უნარების სრულყოფა-განვითარების მიზნით იქმნება რეგიონალურირეგიონალურირეგიონალურირეგიონალური    ბიზნესბიზნესბიზნესბიზნეს    
ინკუბატორებიინკუბატორებიინკუბატორებიინკუბატორები, რომლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა მცირე 
ბიზნესისთვის (მცირე,  საშუალო და წვრილი საწარმოები) ადგილებზე შემდეგი 
სახის მომსახურების გაწევა: 

§ საკონსულტაციო მომსახურება ბიზნესის ორგანიზებისა და 
დაწყების სამართლებრივ საკითხებზე; 

§ საკონსულტაციო მომსახურება საგადასახადო აღრიცხვისა და 
ანგარიშგების საკითხებზე; 

§ საკონსულტაციო მომსახურება საინვესტიციო და სხვა 
პროექტების, საბანკო და სხვა ფინანსური ინსტიტუტებიდან სესხის მისაღებად 
საჭირო აუცილებელი  ფინანსური გათვლებისა და დასაბუთებების 
კვალიფიციურად მომზადების საკითხებზე; 

§ საკონსულტაციო მომსახურება ბაზრების, პროდუქტების და 
მომხმარებლების მარკეტინგული კვლევების ჩატარების საკითხებზე. 
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სოფლის მეურნეობსოფლის მეურნეობსოფლის მეურნეობსოფლის მეურნეობის ის ის ის პოლიტიკის პოლიტიკის პოლიტიკის პოლიტიკის დოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტი    
 
 
თავი თავი თავი თავი I. I. I. I. არსებული ვითარებარსებული ვითარებარსებული ვითარებარსებული ვითარების ანალიზიის ანალიზიის ანალიზიის ანალიზი    
 

ისტორიულად,  საქართველო აგრარული ქვეყანაა, თუმცა ხელისუფლების, 
საქმიანი წრეების ან ინვესტორების მცირე ნაწილს თუ მიაჩნია ასე. ქვეყნის 
ძირითადი კურსი მიმართულია იქითკენ რომ, საქართველო გადაიქცეს რეგიონის 
საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრად, შეასრულოს ევროპისა და აზიის 
დამაკავშირებელი სატრანსპოტო და ენერგოდერეფნის ფუნქცია და ასევე,  
წარმოადგენდეს ტურისტებისათვის ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ ადგილს. 
საბოლოო მიზანს წარმოადგენს ჩამოყალიბდეს დივერსიფიცირებული ეკონომიკა 
სრული დასაქმებით და მუშახელისათვის მიმზიდველი ანაზღაურებით,  რაც 
სიღარიბის აღმოფხვრის საწინდარია.   

 
რეალურად, ქვეყნის ეკონომიკის ტრანსფორმაცის გზაზე სოფლის მეურნეობის 

უგულელყოფა  მცდარი პოლიტიკაა. ეს თვალნათლივ დადასტურდა 2011 წლის 
პირველ ნახევარში, როდესაც მსოფლიო ბაზრებზე სურსათის ფასების 
მნიშვნელოვანმა (30%-ით და მეტით) ზრდამ  გაამწვავა ინფლაციური პროცესები და 
საფრთხე შეუქმნა საქართველოს ფინანსურ სტაბილურობას. 

 
მიუხედავად ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მიღწეული ეკონომიკური 

ზრდისა და სტრუქტურული რეფორმებისა, წინსვლა სათანადოდ არ აისახა ქვეყნის 
მოსახლეობაზე. სიღარიბის და უმუშევრობის მაჩვენებლები კვლავ  სტაბილურად 
მაღალია საქართველოში. ერთ-ერთი პოტენციური საშუალება ამ პრობლემის 
აღმოფხვრისათვის არის სოფლის მეურნეობის განვითარება, რომელსაც დიდი 
პოტენციალი გააჩნია. 

 
საბჭოთა მმართველობის პერიოდში სოფლის მეურნეობის წარმოება გაიზარდა 

10-ჯერ. საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე იყო ამ სფეროში, 1980–იან წლებამდე  
დარგში წარმოების მოცულობა ყოველწლიურად 10%-ით იზრდებოდა. სოფლის 
მეურნეობის ექსპორტი  იმპორტს 70%-ით აჭარბებდა. სექტორში დაახლოებით 700 
000  ადამიანი იყო დასაქმებული, რაც შეადგენდა მთლიანი სამუშაო ძალის 25%-ს. 
კვების გადამამუშავებელ მრეწველობაში რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი   იყო 
დასაქმებული იყო 

 
დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ  სამოქალაქო ომებმა და 

პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ დიდი ზიანი მიაყენა სოფლის მეურნეობის 
სექტორს: 

 



63 
 

    
ცცცცხირილი #1: სოფლის მეურნეობა, მონადირეობა, მეთევზეობა; ეკონომიკური მონაცემები ხირილი #1: სოფლის მეურნეობა, მონადირეობა, მეთევზეობა; ეკონომიკური მონაცემები ხირილი #1: სოფლის მეურნეობა, მონადირეობა, მეთევზეობა; ეკონომიკური მონაცემები ხირილი #1: სოფლის მეურნეობა, მონადირეობა, მეთევზეობა; ეკონომიკური მონაცემები     

 
წელიწელიწელიწელი    დათესილი დათესილი დათესილი დათესილი 

ფართობიფართობიფართობიფართობი    
ცოცხალი ცოცხალი ცოცხალი ცოცხალი 
პირუტყვიპირუტყვიპირუტყვიპირუტყვი    

% % % % 
დასაქმებაშიდასაქმებაშიდასაქმებაშიდასაქმებაში    

დამატებული დამატებული დამატებული დამატებული 
ღირებულება ღირებულება ღირებულება ღირებულება 
მშპმშპმშპმშპ----შიშიშიში    

მშპმშპმშპმშპ----ს %ს %ს %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 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიწყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიწყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიწყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური    

 
1990 წლისათვის სურსათის და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი 

იმპორტის მხოლოდ 25%-ს შეადგენდა, მაშინ როდესაც 2005 წელს იგი  70%–ს 
აღწევდა, ხოლო 1990 წელს – 170%–ს.  პარადოქსია, მაგრამ 2000 წლიდან სოფლის 
მეურნეობაში დასაქმებულთა რაოდენობა გაორმაგდა, მაშინ როდესაც ამ 
პერიოდიდან დაიწყო ეკონომიკის დივერსიფიკაცია და საპირისპირო ტენდენციას 
უნდა ჰქონოდა ადგილი. მთელი რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით დღეისათვის 
სოფლის მეურნეობის სექტორში შექმნილი დამატებითი ღირებულება 13 წლის წინ 
შექმნილი დამატებითი ღირებულების ნახევარზე ნაკლებია. მსოფლიო ბანკის 
მონაცემებით, საქართველოში, სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა შეადგენს 
1872 აშშ დოლარს წელიწადში,  რაც ბევრად ჩამოუვარდება არა მხოლოდ 
განვითარებული ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებს, არამედ პოსტსაბჭოთა 
ქვეყნების უმრავლესობის მაჩვენებლებსაც. აღსანიშნავია ისიც,  რომ სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის მონაცემებით სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლების წილი ოჯახური მეურნეობების ფულად 
შემოსავლებში მხოლოდ 6%–ს შეადგენს, ანუ სოფლის მეურნეობის წარმოების 94% 
განკუთვნილია საკუთარი მოხმარებისათვის. თავის მხრივ შინამეურნეობების წილი 
მთლიან ნათეს ფართობებში შეადგენს 94%-ს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესინტერესი 
დარგის მიმართ თითქმის ნულის ტოლია. 

 
დაბალეფექტიანობა პრობლემის მხოლოდ  ნაწილი იქნებოდა დარგში 

არსებული ვითარებისა,  სოფლის მეურნეობის სექტორში მუშახელის ნახევარზე მეტი 
რომ არ იყოს დასაქმებული. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში 850 000 
კაცია დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში. მავანმა შეიძლება იდაოს ამ მონაცემების 
სიზუსტეზე, მაგრამ ფაქტია,  რომ სოფლად მცხოვრები მუშახელის უმრავლესობას არ 
გააჩნია დასაქმების ალტერნატიული საშუალება. უკანასკნელ პერიოდში გამოიკვეთა 
საშიში ტენდენცია: საქართველოს მთელ რიგ რეგიონებში სოფლის მეურნეობა 
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იმდენად დაბალშემოსავლიანია,  რომ ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობა უარს ამბობს 
მიწის დამუშავებაზე და ურჩევნია სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ აღმოჩენით გაუჩნდეს 
შემოსავლის ალტერნატიული წყარო - უმწეოთა დახმარება. 

 
ქვემოთ ჩამოთვლილი და გაანალიზებულია ის ფაქტორები,  რამაც გამოიწვია 

ასეთი სავალალო მდგომარეობა სოფლის მეურნეობაში. 
 
    
1. 1. 1. 1. ინვესტიციებიინვესტიციებიინვესტიციებიინვესტიციები    
    
სოფლის მეურნეობის სექტორში უკვე ორი ათეული წელია მნიშვნელოვანი 

ინვესტიციები არ განხორციელებულა. 1992 წლიდან მოყოლებული  ირიგაციის   
სისტემამ  მოშლა დაიწყო. სარწყავი მიწების საერთო ფართობი ამის გამო 552 000 
ჰექტარიდან 290 000 ჰექტარამდე შემცირდა არადა ირიგაცია და მელიორაცია  ერთ-
ერთი მთავარია მოსავლიანობისათვის.  

 
ამ პერიოდის განმავლობაში განადგურდა სოფლის მეურნეობის ტექნიკის 

უმეტესობა. ამორტიზირებული საბჭოთა ტექნიკა ვერ იძლევა წარმოებისთვის 
საჭირო ეფექტს, ამასთან,  მთავრობის თუ დონორების მიერ დაფინანსებული 
პროგრამებით შემოყვანილი ტექნიკის რაოდენობა მცირეა. საბჭოთა კავშირის 
დაშლის შემდგომ  სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი მანქანა - 
დანადგარების და პროდუქციის შესანახი მაცივრების უმრავლესობა განადგურდა ან 
ჯართად იქნა ჩაბარებული ასევე იქნა განადგურებული სატრანსპორტო ქსელი, 
ინფრასტრუქტურა და მოწყობილობები, რაც ზრდის ბაზარზე პროდუქციის 
მოხვედრის დანახარჯებს. 

 
    
2. 2. 2. 2. რუსეთის ფაქტორი რუსეთის ფაქტორი რუსეთის ფაქტორი რუსეთის ფაქტორი     
    
რუსეთის ემბარგომ, რომელიც პროდუქციის გასაღების ტრადიციულ ბაზარს 

წარმოადგენს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა სოფლის მეურნეობას. 2005 წლის 
ბოლოდან აიკრძალა ხილისა და ბოსტნეულის, ხოლო 2006 წლის დასაწყისიდან – 
ღვინისა და მინერალური წყლების ექსპორტი. 2006 წელს საქართველოში  ექსპორტი 
115 მილიონი დოლარით შემცირდა, საიდანაც დახლოებით 2/3 სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციაზე მოდის. მცირე გამოცოცხლება შეინიშნებდა 2008 წლამდე, რომელიც 
შეწყდა რუსეთ-საქართველოს ომის და საერთაშორისო ფინანსური კრიზისის გამო. 
სერიოზული პრობლემები შექმნა  ომის შედეგად შიდა ქართლისთვის მიყენებულმა 
ზიანმა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული რეგიონია საქართველოში.  
არაოფიციალური ექსპორტი, რომლიც სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის გავლით, 
ფარულად ხორციელდებოდა რუსეთში შეწყდა ადმინისტრაციულ საზღვარზე 
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სამხედრო კონტროლის გაძლიერების გამო. რუსეთის ბაზრის დაკარგვას 
გრძელვადიანი შედეგები ექნება ამ დარგისთვის.  

 
 
3. 3. 3. 3. მთავრობის პოლიტიკამთავრობის პოლიტიკამთავრობის პოლიტიკამთავრობის პოლიტიკა    
    
მთავრობას გააჩნია სამი ფუნდამენტური ამოცანა: მოახდინოს ქვეყნის 

მოდერნიზება, მოახდინოს  აქტივების და სერვისების პრივატიზაცია და შექნას 
ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო. 2011 წლამდე  სოფლის მეურნეობა არ წარმოადგენდა 
მთავრობის პრიორიტეტს. თუმცა მთავრობის მხრიდან იყო ცალკეული,  არც თუ 
წარმატებული მცდელობები, შეხმიანებოდა სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ 
პრობლემებს: ე.წ. „ იაფი კრედიტის“    "ბურების" ჩამოსახლების პროგრამები, 
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, ნავთობპროდუქტებისა და სასუქის დარიგება 
სოფლად წარმოადგენდა ერთჯერადი ხასიათის მცდელობებს, რომელიც გათვლილი 
იყო პოპულისტურ შედეგზე და არ ისახავდა რაიმე სერიოზული ცვლილებების 
დაწყებას ამ დარგში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი პროგრამების განხორციელება ზრდის 
საბიუჯეტო დანახარჯებს, აჩენს ინფლაციურ მოლოდინებს და პრაქტიკულად 
ნულოვანი ეფექტის მომტანია. 

მთავრობის მიერ სოფლის მეურნეობის უგულებელყოფა საბიუჯეტო 
მაჩვენებლებითაც მტკიცდება. რუსეთის მიერ  ემბარგოს შემოღების შემდგომ დარგის 
დაფინანსება გაიზარდა,  თუმცა უმნიშვნელოდ. 2011 წელს საერთაშორისო ბაზრებზე 
პროდუქციის გაძვირებამდე, მთავრობის ფინანსური გათვლებით 1  სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსებას 2013 წლისათვის უნდა შეედგინა 18.2 მლნ 
ლარი, ანუ ბიუჯეტის მხოლოდ 0,4%. 

 
    
4. 4. 4. 4. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობებისოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობებისოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობებისოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობები    
    
სამინისტროს არ შესწევს უნარი გაუმკლავდეს დარგში არსებულ გამოწვევებს. 

უწყებას არ გააჩნია სტრატეგია ან პოლიტიკის დოკუმენტი. სამინისტროში, ისევე 
როგორც მთლიანად  მთავრობაში,  ხშირია მინისტრების ცვლა,  რასაც მოსდევს 
ხედვის ცვლილება და აპარატის რეორგანიზაცია. ბოლო 5 წლის მანძილზე 
სამინისტროს პერსონალი შემცირდა 70%-ით და ფუნქციების ნაწილი გადაეცა კერძო 
სექტორს (მაგ. ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული სამსახურები).  

 
    
    
    

                                                           
1 მთავრობის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2011-2014 წლებისთვის 
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5. 5. 5. 5. განათლება, კვლევა და კონსულტაციებიგანათლება, კვლევა და კონსულტაციებიგანათლება, კვლევა და კონსულტაციებიგანათლება, კვლევა და კონსულტაციები    
    
ამ მიმართულებით საქართველოში დღეს მხოლოდ  მცირედი კეთდება.  

მთავრობის ხედვაა,  რომ ეს  მთლიანად კერძო ბიზნესის საქმეა და სახელმწიფოს 
ჩარევას არ საჭიროებს.  სოფლის მეურნეობაში ჩატარებული მცირერიცხოვანი 
კვლევები არ არის დაკავშირებული სფეროში არსებულ პრობლემებთან ან 
პრიორიტეტული მიმართულებების გამოვლენასთან. შემცირდა სასოფლო–
სამეურნეო პროფილის პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა შემცირდა,  
აგრარულ უნივერსტიტეტს გააჩნია მოძველებული ტექნიკური და ტექნოლოგიური 
საშუალებები და მწირი დაფინანსება. პროფესიული მომზადების/გადამზადების 
ცენტრები,  რომელიც ქვეყანაში ფუნქციონირებს ან არ იძლევა საფუძვლიან ცოდნას 
და  ეს ცოდნა არასაკმარისია. ასევე,  არ არის ნათლად ჩამოყალიბებული თუ როგორ 
გაუწევენ  დარგისთვის  მომზადებული სპეციალისტები დახმარებას/მომსახურებას 
ფერმერებს. შესაბამისად, ფერმერების უმეტესობა საკუთარი თავის და ცოდნის 
იმედად არის მიტოვებული არსებულ პრობლემებთან გასამკლავებლად. 

 
    
6. 6. 6. 6. დაავადებებიდაავადებებიდაავადებებიდაავადებები    
    
სოფლის მეურნეობის დარგი ბოლო წლების განმავლობაში სერიოზულად 

დაზარალდა ეპიდემიებით,  როგორც მემცენარეობის, ასევე მეცხოველეობის 
სფეროში. საზღვრებზე ფიტო-სანიტარული კონტროლის გაუქმებამ, ისევე როგორც 
ვეტერინარული სერვისების დაფინანსების შეწყვეტამ დრამატულად იმოქმედა 
სექტორზე. მართალია,  ქათმის გრიპი საქართველოში მასიურად არ გავრცელებულა, 
მაგრამ მან შეამცირა ფრინველის მოხმარება 2007-2008 წლებში. სამაგიეროდ,  
აფრიკული ღორის ჭირმა, რომელიც 2008 წელს გავრცელდა ქვეყანაში, დრამატულად 
შეამცირა ღორის სულადობა და საქართველო რამდენიმე წლით დამოკიდებული 
გახადა  იმპორტზე. მემცენარეობის სექტორში ფართოდ გავრცელდა მღრნელები, 
კალიები და სხვადასხვა სახის პარაზიტული დაავადებები და მათ წინააღმდეგ 
ერთიანი ბრძოლის გარეშე ცალკეული ფერმერების მიერ განხორციელებული 
ერთჯერადი ინტერვენციები არაპროდუქტიულია. 

 
    
7. 7. 7. 7. კრედიტკრედიტკრედიტკრედიტებებებების ხელისაწვდომობაის ხელისაწვდომობაის ხელისაწვდომობაის ხელისაწვდომობა    
    
მიუხედავად ფინანსურ სახსრებზე დიდი მოთხოვნისა, სოფლის მეურნეობის 

სფეროსთვის კრედიტები პრაქტიკულად ხელმიუწვდომელია. საქართველოს 
ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 2011 წლის  ივლისის მდგომარეობით კომერციულ 
ბანკებს 6 თვეში გაცემული აქვთ 812 მილიონი ლარის სესხი იურიდიულ პირებზე, 
სადაც სოფლის მეურნეობის წილი მხოლოდ 3 მილიონი ლარია, ანუ მთელი თანხის 
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მხოლოდ 0,3%. კომერციული ბანკების დაბალი ინტერესი სექტორის მიმართ აიხსნება 
მაღალი რისკით სოფლის მეურნეობაში, ასევე ნაკლები მიმზიდველობით ისეთ 
სექტორებთან მიმართებაში,  როგორიცაა მშენებლობა ან ვაჭრობა და ფინანსური 
შუამავლობა. ამას,  ასევე,  ემატება ფერმერების (განსაკუთრებით წვრილი) უუნარობა 
შეიმუშავონ გამართული ბიზნეს გეგმა, ან სხვა სათანადო დოკუმენტაცია. 

 
 
8. 8. 8. 8. დაზღვევადაზღვევადაზღვევადაზღვევა    
    
მიუხედავად იმისა, რომ სადაზღვევო სექტორი ბოლო წლების განმავლობაში 

საკმაოდ სწრაფად ვითარდება საქართველოში,  სოფლის მეურნეობის სექტორი 
სადაზღვევო კომპანიებისთვის არ არის მიმზიდველი. ამის მიზეზია მაღალი რისკები 
სოფლის მეურნეობაში სტიქიური უბედურებებების გაზრდილი ალბათობით და 
დარგის დაბალი პროდუქტიულობა.  

 
    
9. 9. 9. 9. მიწამიწამიწამიწა    
    
1992 წლიდან სახელმწიფომ დაიწყო მიწაზე საკუთრების უფლების გადაცემა 

ქალაქად და სოფლად მაცხოვრებთათვის. საკუთრებაში გადასაცემი სასოფლო 
სამეურნეო მიწის მთლიანი ფონდი შეადგენდა 763 000 ჰექტარს. სოფლად მცხოვრებთ 
შეხვდათ საშუალოდ 1.25 ჰექტარი, ხოლო ქალაქად მაცხოვრებლებს – კიდევ უფრო 
ნაკლები. 464 000 ჰექტარი დარჩა სახელმწიფო საკუთრებაში, რომლისგან 299 000 
ჰექტარი იჯარით გაიცა ფერმერებზე. დარჩინილი  165 000 ჰექტარი დარჩა 
სახელმწიფოს საკუთრებაში და სარგებლობაში. საბოლოო ჯამში, 2005 წლისათვის 
ფერმერთა საგებლობაში იმყოფებოდა დაახლოებით 1 000 000 ჰექტარი სასოფლო–
სამეურნეო მიწა. 2005  წელს ჩატარდა სასოფლო სამეურნეო მიწების აღწერა და 
გამოვლინდა რომ 726 021 პირს აქვს მფლობელობაში მიწა, რომლის საშუალო 
ფართობი არის 1,37 დექტარი. დაახლოებით 140 000 პირს აქვს მიწა მფლობელობაში, 
რომლის ფართობი 0.2 ჰექტარზე ნაკლებია. დამატებით,  360 000 პირის 
მფლობელობაში არსებული მიწა 1 ჰექტარზე ნაკლებია. დაახლოებით 16 000 ფერმერს 
აქვს 4 ჰექტარი და მეტი მიწა  მფლობელობაში, რაც მთელი სასოფლო სამეურნეო 
მიწის 40%-ს შეადგენს. 

 
როგორც მონაცემებიდან ჩანს, სასოფლო სამეურნეო მიწა ძალიან 

დანაწევრებულია. პატარ-პატარა ნაკვეთები არაეფექტურია სასოფლო სამეურნეო 
წარმოების თვალსაზრისით, ასევე მიწის ნაწილი მოცდენილია შიდა გზების და 
დამაკავშირებელი ბილიკების გამო. წვრილი ფერმერებისთვის სასოფლო-სამეურნეო 
ტექნიკის ან სამეურნეო ნოვაციების შეძენა/დანერგვა არარენტაბელურია.  
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ზემოთ მოყვანილი პრობლემების გამო, სასოფლო-სამეურნეო მიწის 
მნიშვნელოვანი ნაწილი დაუმუშავებელია. ამასთან, საგადასახადო კოდექსის 
თანახმად, 5 ჰექტარამდე მიწის მფლობელები განთავისუფლებული არიან 
გადასახადებისაგან, რაც მფლობელებს არ უჩენს მოტივაციას იჯარით გასცენ ან 
სულაც განკარგონ გამოუყენებელი მიწა. 

  
    
10. 10. 10. 10. ფერმერებიფერმერებიფერმერებიფერმერები    
    
წვრილი ფერმერები მთელი რიგი გამოწვევების წინაშე დგანან. ფერმერებს 

უჭირთ: ა) აიღონ კრედიტი გონივრული საპროცენტო განაკვეთით ბ) შეიძინონ 
მაღალი ხარისხის თესლი გ) შეისყიდონ ტექნიკა და მოწყობილობები,  რომლის 
გამოყენება მცირე ფართობზე,  როგორც წესი,  არარენტაბელურია დ) მიიღონ 
ინფორმაცია აგრარულ სფეროში თანამედროვე მიღწევების შესახებ ე) მოახდინონ 
საკუთარი პროდუქციის მარკეტინგი. 

 ამ პრობლემის დაძლევის ერთ-ერთი გზა იქნებოდა ფერმერული 
კოოპერატივების შექმნა. თუმცა, როგორც მთავრობაში, ასევე ფერმერებში 
კოოპერატივი იწევს საბჭოთა კოლმეურნეობის ასოციაციას და მის მიმართ 
ნეგატიური დამოკიდებულებაა. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ საგადასახადო 
კოდექსი მნიშვნელოვან შეღავათებს ითვალისწინებს ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც 
დასაქმებულნი არიან სოფლის მეურნეობაში. გარდა 5 ჰექტრამდე მიწაზე არსებული 
ქონების გადასახადზე შეღავათისა, სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული 
პირი  გათავისუფლებულია მოგების გადასახადისგან თუ ერთობლივი შემოსავალი 
წლიურად  არ აღემატება 200 000 ლარს. სასოფლო სამეურნეო წარმოებაში 
დასაქმებული პირი მთლიანად არის გათავისუფლებული დამატებული 
ღირებულების გადსასახადისაგან (გარდა რამდენიმე სახის პროდუქციის, მაგ 
კვერცხის წარმოებისას).  

სამწუხაროდ,   სოფლის მეურნეობაში დაწესებული საგადახადო შეღავათები 
არ ვრცელდება იურიდიულ პირებზე. შესაბამისად,  ფერმერების მიერ 
კოოპერატივების ან ამხანაგობების დაფუძნება არამომგებიანია. 
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თავი თავი თავი თავი II. II. II. II. სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის რეკომენდაცირეკომენდაცირეკომენდაცირეკომენდაციები ები ები ები     
    
 
სხვადასხვა ექსპერტული გათვლებით სოფლის მეურნეობის წარმოებას 

საქართველოში გახუთმაგების პოტენციალი აქვს. ამასთან, შიდა და საერთაშორისო 
ბაზრებზე არსებობს ქართულ სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციაზე მოთხოვნა. 
დარგის განვითარება სოლიდურ ბაზისს შეუქმნის ქვეყნის ეკონომიკის რეალურ 
სექტორს და გადაჭრის ბევრ პრობლემას,  რაც დაკავშირებულია სიღარიბესთან, 
უმუშევრობასთან სოფლად. 

 
მიმდინარე 4 წლის  განმავლობაში სახელმწიფო პოლიტიკა სოფლის 

მეურნეობის კუთხით უნდა ემსახურებოდეს შემდეგი სტრატეგიული მიზნების 
მიღწევას: 1) სოფლის მეურნეობის წარმოების (მათ შორის მწარმოებლურობის) ზრდა 
რომელმაც უნდა უზრუნველყოს იმპორტის მნიშვნელოვნად ჩანაცვლება და 
ქართული პროდუქციის ექსპორტის ტრადიციული ბაზრებზე დაბრუნება 
საშუალოვადიან პერსპექტივაში; 2) სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მუშახელის 
შემოსავლების ზრდა,  რამაც უნდა შეამციროს სიღარიბე და უმუშევრობა სოფლად. 

  
სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად აუცილებელი შემდეგი აქტივობების 

განხორციელება: 
 
1. 1. 1. 1. სოფლის მეურნესოფლის მეურნესოფლის მეურნესოფლის მეურნეობის ობის ობის ობის     ჩამოყალიბებაჩამოყალიბებაჩამოყალიბებაჩამოყალიბება    ბიზნესისთვის მიბიზნესისთვის მიბიზნესისთვის მიბიზნესისთვის მიმმმმზიდველ დარგადზიდველ დარგადზიდველ დარგადზიდველ დარგად    
  
(a) (a) (a) (a) საგადასახადო შეღავათების შემოღებასაგადასახადო შეღავათების შემოღებასაგადასახადო შეღავათების შემოღებასაგადასახადო შეღავათების შემოღება    
    
მიზანშეწონილია საშემოსავლო და დამატებული ღირებულების გადასახადით 

ფიზიკურ პირთათვის განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათები გავრცელდეს 
იურიდიულ პირებზეც. ეს ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობის როგორც ბიზნეს 
დარგად ჩამოყალიბებას. 

 
დამატებით, ის იურიდიული პირები, რომლებიც უშუალოდ  სოფლის 

მეურნეობის პირველადი პროდუქციის  წარმოებაში განახორციელებენ 500 000 
ლარზე მეტის ინვესტიციას 4 წლის განმავლობაში გათავისუფლდენენ საშემოსავლო 
გადასახადისაგან, ხოლო  სოფლის მეურნეობის პირველადი  პროდუქციის 
გადამამუშავებელ წარმოებაში ინვესტიციის განხორციელების შემთხვევაში –    
მოგების გადასახადისაგან.  

 
ანალოგიური მეთოდი სახელმწიფომ უკვე გამოიყენა ტურიზმის სფეროში 

ქობულეთის და ბათუმის ტურისტულ ზონებში,  რამაც  ხელი შეუწყო მის 
განვითარებას. 
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აღსანიშნავია, რომ შემოთავაზებული საგადასახადო შეღავათების შემოღება არ 
გამოიწვევს საგადასახადო შემოსავლების შემცირებას, ვინაიდან ინდივიდუალური 
ფერმერები, რომლებიც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 95%–ს აწარმოებენ,  
ისედაც გათავისუფლებულნი არიან გადასახადებისაგან.    

 
(b) (b) (b) (b) საკრედიტო რესურსის ხელმისაწვდომობასაკრედიტო რესურსის ხელმისაწვდომობასაკრედიტო რესურსის ხელმისაწვდომობასაკრედიტო რესურსის ხელმისაწვდომობა    
 
სოფლის მეურნეობის სექტორში ინვესტიციების მოსაზიდად მნიშვნელოვანია 

საკრედიტო რესურსის გაიაფება. წვრილი და საშუალო ფერმერების საკრედიტო 
რესურსებზე ხელმისაწვდომობისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტში მიზანშეწონილია 
გამოიყოს სახსრები,  რომელიც მოახდენს საბანკო პროცენტის მთლიანად ან 
ნაწილობრივ სუბსიდირებას. 

 
ამასთან, ჩვენი  აზრით,  მხოლოდ საკრედიტო რესურსის გაიაფება გლეხური 

მეურნეობებისთვის შედეგს ვერ გამოიღებს. წვრილი ფერმერები, რომელთაც მიწის 
მხოლოდ მცირე  ფართობი გააჩნიათ,  ვერ მოახერხებენ ეფექტიანი სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების ჩამოყალიბებას. ამასთან, მიწის დამუშავების, პროდუქციის 
შენახვის, ტრანსპორტირების დანახარჯები მცირე ფერმერს გაცილებით დიდ 
ტვირთად დააწვება. ასევე,  მაღალია რისკი მიღებული სახსრების 
არადანიშნულებისამებრ გამოყენებისა. გლეხურ მეურნეობებს გაუჭირდებათ 
გამართული ბიზნეს გეგმის შედგენა და შესაბამისად დაფინანსების მოპოვება. 

შეღავათიანი საკრედიტო რესურსი ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს 
ფერმერული გაერთიანებებისათვისფერმერული გაერთიანებებისათვისფერმერული გაერთიანებებისათვისფერმერული გაერთიანებებისათვის, რომლებიც დაფუძნდებიან ამხანაგობებად ან 
კოოპერატივებად. ამასთან, პირველ ეტაპზე, გაერთიანებების დაფუძნების 
ხელშეწყობისთვის მათი საჯარო რეგისტრაცია უფასო უნდა იყოს. შეღავათიანი 
კრედიტები გამოეყოფა იმ ფერმერულ გაერთიანებებს, რომელთაც მფლობელობაში 
აქვთ 40 ჰექტარი და მეტი მიწა, ჰყავთ 40 და მეტი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 
აერთიანებს მინიმუმ 2 და მეტ ფერმერს. მაღალმთიან რეგიონებში ეს მოთხოვნები 
შეიძლება უფრო ნაკლები იყოს. 

 
ფერმერული გაერთიანებები შეღავათიან სესხებს მიიღებენ კომერციული 

ბანკებიდან, სათანადოდ შედგენილი განაცხადის და გაანგარიშებული ბიზნეს 
გეგმების საფუძველზე. შეღავათიანი სესხი უნდა გაიცეს შემდეგი მიზნობრიობით: 

1. სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების წარმოება, 
მაღალპროდუქტიული 

 თესლის, საკვების, შხამ-ქიმიკატების შეძენა; 
 2.    ფერმის მოწყობა; 
 3.    სასათბურე მეურნეობის მოწყობა; 
 4.   პროდუქციის შესანახი ცენტრის (მათ. შორის მაცივრების) მოწყობა. 
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უნდა აღნიშნოს, რომ სახელმწიფოს ინიციატივა –  შეიქმნას მსხვილი 
საწყობები პროდუქციის შესანახად,  არაეფექტურია. პირველ რიგში ესეთი სახის 
საწყობები ორიენტირებული იქნება უმეტესად იმპორტირებული პროდუქციის 
დასაწყობებაზე,  ვინაიდან ფერმერებისთვის ასეთ ცენტრებში საკუთარი 
პროდუქციის ტრანსპორტირების და დასაწყობების ხარჯები საკმაოდ მაღალი იქნება. 
მნიშვნელოვანია, რომ ფერმერებს საკუთარი  პროდუქციის შენახვა შეეძლოთ 
ფერმასთან ახლოს და არა რამდენიმე ასეული კილომეტრის მოშორებით. 

სასათბურე მეურნეობების განვითარება მნიშვნელოვანია უწყვეტი (და არა 
სეზონური) სასოფლო-სამეურნეო ციკლის ჩამოყალიბებისათვის საქართველოში. 
დარგს უნდა შეეძლოს პროდუქციაზე ადგილობრივი მოთხოვნის 70-80%-ის 
დაკმაყოფილება მთელი წლის მანძილზე. სასათბურე მეურნეობების ენერგიის 
წყაროდ შეიძლება გამოყენებულ იქნას თერმული წყლები, აგრეთვე მზის და ქარის 
ენერგია. საქართველოს იაფი ენერგიის წყაროების მხრივ უდიდესი პოტენციალი 
გააჩნია. 

 
ფერმერული მეურნეობების ხელშეწყობისა და მათთვის შეღავათიანი 

კრედიტების ხელმისაწვდომობისათვის უნდა შემუშავდეს სახელმწიფო პროგრამა, 
რომლიც მოახდენს საბანკო პროცენტის სუბსიდირებას მთლიანად ან ნაწილობრივ. 
სასურველია,  ფერმერულ მეურნეობებზე გაიცეს წელიწადში 50-60 მილიონი ლარის 
კრედიტები. თუ გავითვალისწინებთ საპროცენტო განაკვეთს, რომელიც 30%-ია და 
ვიანგარიშებთ,  რომ სახელმწიფო საბანკო პროცენტის 2/3-ის სუბსიდირებას 
მოახდენს პირველი 4 წლის განმავლობაში.  ეს სახელმწიფო ბიუჯეტს დაუჯდება 
სულ 50 მილიონი ლარი, ანუ წელიწადში სულ 12.5 მილიონი ლარი.  

 
(c) (c) (c) (c) დაზღვევადაზღვევადაზღვევადაზღვევა    
    
დაზღვევა ფართოდ გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში ევროპის, ლათინური 

ამერიკის, აზიის და აფრიკის უმეტეს ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა რომ მსოფლიოში 
დაზღვევის მრავალგვარი სისტემაა აპრობირებული  (მოსავლის, შემოსავლის, 
მოსავლიანობის, ფასების და ა.შ), პირველ ეტაპზე საქართველოში მიზანშეწონილია 
სტიქიური მოვლენების წინააღმდეგ  დაზღვევის ჩამოყალიბებაა. მხედველობაში 
გვაქვს  სეტყვა, წყალდიდობა, ხანძრები და ამ ტიპის ბუნებრივი მოვლენები. 
სტატისტიკური მონაცემები მოწმობს, რომ საქართველოში მოსავლიანობაზე ამინდი 
50% და მეტად ახდენს გავლენას. რაც შეეხება მეცხოველეობას, აქ ძირითადი რისკი 
ეპიდემიური დაავადებებია. იმისათვის,  რომ სოფლის მეურნეობაში დაზღვევის 
სისტემა შეიქმნას ორი პირობის დაკმაყოფილებაა აუცილებელი. პირველ რიგში, 
დაზღვევამ უნდა მოიცვას ფერმერთა (როგორც მეცხოველეობაში, ასევე 
მემცენარეობაში დასაქმებული) მნიშვნელოვანი რაოდენობა,  რათა სადაზღვევო 
შენატანი არ იყოს ძალიან მაღალი. მეორე რიგში, სახელმწიფომ უნდა იკისროს 
აქტიური როლი სადაზღვევო სისტემის ჩამოყალიბებაში, განსაკუთრებით პირველ 
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ეტაპზე. აღსანიშნავია, რომ სოფლის მეურნეობის დაზღვევის სისტემაში ყველა 
ქვეყანაში სახელმწიფო აქტიურ როლს თამაშობს.  

სოფლის მეურნეობაში დაზღვევის სისტემის ჩამოყალიბება უნდა მოხდეს 
ვაუჩერული სისტემის გამოყენებით. სადაზღვევო ვაუჩერებმა უნდა მოიცვას მთელი 
ქვეყანა, პირველ ეტაპზე რამდენიმე საპილოტე რეგიონი. სოფლის მეურნეობის 
სადაზღვევო ვაუჩერებმა უნდა მოიცვას სადაზღვევო ხარჯების მინიმუმ 50%-ის 
ანაზღაურება. ხარჯების დანარჩენი 50% ფერმერების თანამონაწილეობით 
დაიფარება. იმისათვის,  რომ კუპონის განაღდება მოხდეს,  ფერმერებმა ის უნდა 
წარუდგინონ სადაზღვევო კომპანიებს. თავის მხრივ,  სადაზღვევო კომპანიები 
დააფიქსირებენ,  თუ რა სახის პროდუქციის მოყვანას გეგმავენ ფერმერები, რა 
ფართობზე და რამდენი ტონა მოსავლის აღებაა ნავარაუდევი. 

 
ექსპერტული გათვლებით სადაზღვევო ხარჯებმა მემცენარეობაში  შეიძლება 

შეადგინოს 55 ლარი 1 ჰექტარზე (მოსავლის ღირებულების 5,5%), ხოლო 
მეცხოველეობაში – 80 ლარი 1 სულ მსხვილფეხა საქონელზე (პირუტყვის 
ღირებულების 8%). თუ დაზღვევის ხარჯების ნახევარს სახელმწიფო დაფარავს, ეს 
წელიწადში შეადგენს სავარაუდოდ 81,25 მილიონ ლარს (1 მილიონ ჰექტარი სახნავ-
სათეს მიწაზე და 1 მილიონ მსხვილფეხა რქოსან  პირუტყვზე გაანგარიშებით). 

 
სადაზღვევო სისტემის ამოქმედება მოაწესრიგებს სოფლის მეურნეობის 

სტატისტიკას და ხელმისაწვდომს გახდის ინფორმაციას დარგში დასაქმებულ 
ფერმერთა, გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობის  შესახებ. 

 
(d) (d) (d) (d) სასოფლოსასოფლოსასოფლოსასოფლო––––სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების 

ხელშეწყობახელშეწყობახელშეწყობახელშეწყობა    
    
თუ არ ჩავთვლით ვაზისა და ჩაის სექტორს, დღეისათვის სასოფლო – 

სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოები თითზე ჩამოსათვლელია. 
ხშირ შემთხვევაში ფერმერები მოწეულ ჭარბ მოსავალს თვითღირებულებაზე ნაკლებ 
ფასადაც ყიდიან,  ვინაიდან არ არსებობს პროდუქციის გასაღების ალტერნატიული 
საშუალება. ამავე დროს,  სამომხმარებლო ბაზარზე ჭარბად არის მსოფლიოს მრავალი 
ქვეყნიდან იმპორტირებული ბოსტნეულის თუ ხილის კონსერვი. მთავრობის 
პოლიტიკა ამ სფეროში უნდა ეფუძნებოდეს ადგილობრივი გადამამუშავებელი 
საწარმოების ხელშეწყობას. ამ მიზნით სასურველია ის ბიზნესმენები, რომლებიც 
დააფუძნებენ სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელ საწარმოებს 4 
წლის ვადით გათავისუფლდნენ საშემოსავლო და მოგების გადასახადისაგან.   

 
(e) (e) (e) (e) შხამშხამშხამშხამ----ქიმიკატები და პესტიციდებიქიმიკატები და პესტიციდებიქიმიკატები და პესტიციდებიქიმიკატები და პესტიციდები    
    
საქართველოში შხამ-ქიმიკატების და პესტიციდები ფერმერთა 

უმრავლესობისათვის ხელმიუწვდომელია. ეს განპირობებულია, ერთის მხრივ, 
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მაღალი ფასით, რასაც ხელს უწყობს სფეროში მონოპოლიის არსებობა, რომელიც 
ძირითადად იმპორტიზეა დამოკიდებული. მეორეს მხრივ,  შხამ-ქიმიკატების და 
პესტიციდების გასაღების ცენტრები არ არის განთავსებული მუნიციპალიტეტების 
უმრავლესობაში, რაც კიდევ უფრო აძვირებს ფასს ტრანსპორტირების ხარჯების გამო.  

 
სახელმწიფო პოლიტიკა ამ სეგმენტში უნდა წაახალისოს კონკურენციამ.  

ვინაიდან შხამ-ქიმიკატების და პესტიციდების დიდი ნაწილი იმპორტირებულია, 
მაქსიმალურად კონკურენტული პირობები უნდა შეიქმნას ამ პროდუქციის 
შემოტანისთვის. სახელმწიფომ კონკურენციის ხელშეწყობის სააგენტოს მეშვეობით, 
ასევე აქტიური მონიტორინგი უნად განახორციელოს შიდა ბაზარზე არსებულ 
საბითუმო ფასებზე. 

 
შხამ-ქიმიკატებსა და პესტიციდებზე ფერმერებისათვის ხელმისაწვდომობის 

გაზრდის მიზნით სახელმწიფომ უნდა გაატაროს  საბოლოო ფასის ჩამოყალიბებაში 
თანამონაწილეობის პოლიტიკა – მყიდველისთვის, რომელიც პროდუქციას არ იძენს 
რეექსპორტის მიზნით, სახელმწიფოს თანადაფინანსების ხარჯზე მიღწეული  უნდა 
იქნას ფასის მნიშვნელოვნად შემცირება.  შხამ-ქიმიკატებზე და პესტიციდებზე 
ფასების 30-40%-ით შემცირების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა გამოიყოს 
ყოველწლიურად 12.5  მილიონი ლარი.   

 
შხამ-ქიმიკატებსა და პესტიციდებზე ხელმისაწვდომობის ზრდასთან ერთად 

მნიშვნელოვანია ხარისხის კონტროლი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული 
ვადაგასული ან უხარისხო საშუალებების ქვეყანაში შემოტანა. ამ მიზნით 
სახელმწიფომ უნდა გააძლიეროს ხარისხის კონტროლი  და განახორციელოს შხამ-
ქიმიკატების და პესტიციდების იმპორტიორი და დისტრიბუტორი კომპანიების 
პროდუქციის სერთიფიცირება. 

 
ამ ღონისძიებების გატარებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა  გამოიყოს 

ყოველწლიურად დაახლოვებით 13.2 მილიონი ლარი. 
 
(f) (f) (f) (f) საწვავისაწვავისაწვავისაწვავი    
    
საწვავზე, განსაკუთრებით დიზელის საწვავზე მაღალი ფასის გამო, სასოფლო-

სამეურნეო  სავარგულების ტექნიკით დამუშავება გლეხური და წვრილი და 
საშუალო ფერმერული მეურნეობებისათვის ხელმიუწვდომელია. ამ პრობლემის 
მოგვარების მიზნით მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს აქტიური ჩარევა და 
ფერმერთათვის შეღავათების დაწესება. მიგვაჩნია, რომ  სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულებით იმპორტირებული საწვავი უნდა  გათავისუფლდეს დამატებული 
ღირებულების და აქციზის გადასახადებისაგან, რაც მნიშვნელოვან შეღავათს მისცემს 
ფერმერებს. სოფლის მეურნეობისათვის განკუთვნილი საწვავის 
არადანიშნულებისამებრ გამოყენებისგან თავის არიდების მიზნით პროდუქტი უნდა 
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დაექვემდებაროს სპეციალურ მარკირებას. გარდა ამისა, მარკირებული საწვავი უნდა 
გაიყიდოს სპეციალურ ქსელში, რათა თავიდან იქნას აცილებული მისი 
არადანიშნულებით გამოყენება. საგადასახადო შეღავათები გაზრდის საწვავის 
მოხმარებას სოფლის მეურნეობაში და მნიშვნელოვან დანაკარგს არ მოუტანს 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებს. 

 
 
 
2. 2. 2. 2. სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება    
  
(a) (a) (a) (a) სამელიორაციო  სისტემების რეაბილიტაციასამელიორაციო  სისტემების რეაბილიტაციასამელიორაციო  სისტემების რეაბილიტაციასამელიორაციო  სისტემების რეაბილიტაცია    
    
რეაბილიტაციის პროგრამამ მიზნად უნდა დაისახოს საბჭოთა პერიოდისთვის 

არსებული სისტემის რეაბილიტაცია. რეაბილიტირებულმა სისტემამ უნდა მოიცვას 
469 000 ჰექტარი ირიგირებული სახნავ-სათესი და 163 000 ჰექტარი დრენაჟირებული 
სახნავ-სათესი ფართობი.  

 
რეაბილიტაციის პროგრამა სავარაუდოდ მოიცავს 4-5 წელს და  შემდეგ 

კომპონენტებს: 
 1. ირიგაციის სისტემის რეაბილიტაცია 
 2. დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია 
 3. მდინარეთა ნაპირ-სამაგრი და ირიგაციის სისტემის რეაბილიტაცია. 
 
2001 წელს მსოფლიო ბანკის შეფასებით, ამ სისტემის რეაბილიტაციას 

სჭირდებოდა 30 მლნ აშშ დოლარი. ინფლაციის გათვალისწინებით, სისტემის 
რეაბილიტაციას დასჭირდება 50-55 მლნ აშშ დოლარი, ანუ, დაახლოებით 80 
მილიონი ლარი. სავარაუდოდ, ყოველწლიურად ირიგაციის და დრენაჟის სისტემის 
რეაბილიტაციისთვის უნდა გამოიყოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი. 

  
(b)(b)(b)(b)    სასოფლოსასოფლოსასოფლოსასოფლო----სამეურნეო სავარგულებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაციასამეურნეო სავარგულებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაციასამეურნეო სავარგულებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაციასამეურნეო სავარგულებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია    
    
უკვე 15-20 წელიწადია ამ მიმართულებით არაფერი გაკეთებულა. სახელმწიფო 

და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციასთან 
ერთად მნიშვნელოვანია სავარგულებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაციაც. 
ხშირ შემთხვევაში ეს გზები მეწყრების და დიდი ხნის მოუვლელობის გამო ძალიან 
ცუდ მდგომარეობაშია და სავარგულებთან მისვლა განსაკუთრებით მაღალი 
გამავლობის მქონე ტექნიკის გარეშე რთულია. 

 
პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით აუცილებელია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, 

ეტაპობრივად, 4 წლის განმავლობაში გამოიყოს სპეციალური ტრანსფერი 
მუნიციპალიტეტებისათვის, რომელიც უნდა მოხმარდეს სავარგულებთან 
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მისასვლელი გზების რეაბილიტაციას და მოვლა–  შენახვას. ამ მიზნით სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან 4 წლის განმავლობაში. უნდა გამოიყოს 60 მილიონი ლარი, 15 მილიონი 
ლარი – ყოველწლიურად.   

 
(c) (c) (c) (c) მექანიზაციამექანიზაციამექანიზაციამექანიზაცია    
    
სურსათის წარმოების გაზრდის მიზნით აუცილებელია სასოფლო-სამეურნეო 

მანქანა-დანადგარების აღჭურვილობის შეძენისა და მომსახურების ცენტრების 
შექმნის ხელშეწყობა. დღეისათვის ქვეყანაში არსებული პარკი 7 ათასამდე ერთეულს 
ითვლის, საიდანაც 70%-ზე მეტს გასული აქვს ექსპლუატაციის ვადა, რაც ზრდის 
მათი ექსპლუატაციის ხარჯს, ამცირებს დამუშავების ხარისხს და აგროვადებში მათი 
გამოყენების შესაძლებლობას. შესაბამისად აუცილებელია საქართველოს ყველა 
მუნიციპალიტეტში მექანიზაციის სერვის ცენტრების მოწყობა და მათი აღჭურვა 
ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით. 

 
სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის 4 წლიანმა პროგრამამ უნდა 

უზრუნველყოს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (ტრაქტორები, კომბაინები და ა.შ) 
შეძენა და საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში დაფუძნებული მექანიზაციის 
ცენტრებისათვის გადაცემა ლიზინგის წესით. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის 
შეძენამდე გათვალისწინებულ უნდა იქნას თითოეული რეგიონის სპეციფიკა, 
ვინაიდან სასოფლო-სამეურნეო ზონების და ერთწლიანი და მრავალწლიანი 
კულტურების ნათესების მიხედვით განსხვავებული სახის ტექნიკაა საჭირო. 
შესაბამისად,  შეძენილი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა მაქსიმალურად უნდა იყოს 
მორგებული ადგილობრივ საჭიროებებს. 

 
5000-მდე ერთეული  სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენას 4 წლის 

განმავლობაში  დასჭირდება, სავარაუდოდ, 150 მილიონ ლარამდე, წელიწადში – 37.5  
მილიონი ლარი.  

 
 
3. 3. 3. 3. ფერმერთა მომსახურება და კონსულტაციაფერმერთა მომსახურება და კონსულტაციაფერმერთა მომსახურება და კონსულტაციაფერმერთა მომსახურება და კონსულტაცია    
 
ფერმერთა კონსულტაციის სერვისების მოწყობა გადამწყვეტია სოფლის 

მეურნეობის დარგის აღორძინებისათვის. ამ სერვისის აღორძინებამ ხელი უნდა 
შეუწყოს ერთის მხრივ გადამდები დაავადებების პრევენციას, ხოლო მეორეს მხრივ,  
მოსავლის მისაღებად შხამ-ქიმიკატების სწორ გამოყენებას. 

 
ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრები უნდა შეიქმნას ყველა 

მუნიციპალიტეტში,  რომელსაც დაევალება ფერმერული და გლეხური 
მეურნეობებისათვის უფასო კონსულტაცია და სოფლის მეურნეობისასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე. საკონსულტაციო ცენტრების მეშვეობით მუდმივ 
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პროფესიულ ტრეინინგს გაივლიან და ინფორმაციით მომარაგდებიან, ასევე, 
აგრონომები და ვეტერინარები, რომლებიც უნდა მუშობდნენ მუნიციპალიტეტების 
ყველა თემში. 

 
(a) (a) (a) (a) პროდუქტიული ჯიშების, სოფლის მეურნეობისპროდუქტიული ჯიშების, სოფლის მეურნეობისპროდუქტიული ჯიშების, სოფლის მეურნეობისპროდუქტიული ჯიშების, სოფლის მეურნეობის    თანამედროვე მიღწევების თანამედროვე მიღწევების თანამედროვე მიღწევების თანამედროვე მიღწევების 

შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაშესახებ ინფორმაციის გავრცელებაშესახებ ინფორმაციის გავრცელებაშესახებ ინფორმაციის გავრცელება    
    
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

მთლიანი სულადობის 70-75 პროცენტი დაბალპროდუქტიულია. იდენტური სიტუაციაა 
მემცენარეობის კუთხითაც. მნიშვნელოვანია, რომ ფერმერთა მუნიციპალურმა 
საკონსულტაციო ცენტრებმა, ასევე თითოეულ თემში ვეტერინარმა და აგრონომმა 
მოახდინონ ფერმერთა ცოდნის ამაღლება ამ მიმართულებით. 

ფერმერებს უნდა გაეწიოთ რეგულარული კონსულტაცია მეცხოველეობასა და 
მემცენარეობაში მაღალპროდუქტიული ჯიშების თაობაზე. ფერმერებს უნდა განემარტოთ 
თუ რა სარგებელს ნახავენ ისინი სიახლეების დანერგვით, თუ როგორ შეუძლიათ 
მაღალპროდუქტიული ჯიშების შეძენა და როგორ უნდა მოხდეს მათი მოვლა. ფერმერულ 
მეურნეობებს შეღავათიანი სესხის პროგრამამ საშუალება უნდა მისცეს 
მაღალპროდუქტიული ჯიშები შეიძინონ სესხის საშუალებით. 

 
(b) (b) (b) (b) პროდუქციის მიმღებპროდუქციის მიმღებპროდუქციის მიმღებპროდუქციის მიმღებ––––გადამამუშავებელი ცენტრების, გასაღების ბაზრების გადამამუშავებელი ცენტრების, გასაღების ბაზრების გადამამუშავებელი ცენტრების, გასაღების ბაზრების გადამამუშავებელი ცენტრების, გასაღების ბაზრების 

შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაშესახებ ინფორმაციის გავრცელებაშესახებ ინფორმაციის გავრცელებაშესახებ ინფორმაციის გავრცელება    
    
მნიშვნელოვანია, რომ  ფერმერები, საკონსულტაციო ცენტრების მეშვეობით 

ფლობდნენ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედი სასოფლო–სამეურნეო 
პროდუქციის მიმღებ–გადამამუშავებელი ცენტრების შესახებ. კერძოდ, ცენტრების 
მდებარეობის, მათი წარმოების მოცულობის, პროდუქციაზე დადგენილი 
ხარისხობრივი კრიტერიუმების  თაობაზე.  

 
ასევე, მნიშვნელოვანია ფერმერებს ჰქონდეთ ინფორმაცია შიდა ბაზარზე 

სხვადასხვა პროდუქციაზე მოთხოვნის მოცულობის, ასევე, ფასების თაობაზე.  
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რეგულარულად უნდა ახდენდეს ამ 

ინფორმაციის მოგროვებას, დამუშავებას და მოსალოდნელი მოთხოვნის 
პროგნოზირებას. ასეთი სახის ინფორმაციის ფერმერებისათვის მიწოდებას დიდი 
მნიშვნელობა აქვს სასოფლო–სამეურნეო წარმოების სწორად დაგეგმვისათვის. 

 
ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრების ჩამოსაყალიბებლად სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად უნდა გამოიყოს 7,5 მილიონი ლარი. 
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(c) (c) (c) (c) ვეტერინარული დავეტერინარული დავეტერინარული დავეტერინარული და    აგრონომიული მომსახურებააგრონომიული მომსახურებააგრონომიული მომსახურებააგრონომიული მომსახურება    
    
აუცილებელია მუნიციპალიტეტების ყველა თემში არსებობდეს ვეტერინარი და 

აგრონომი, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტი დააფინანსებს.  

ვეტერინარმა უნდა უზრუნველყოს თემის ტერიტორიაზე ცხოველთა რეგისტრაცია 
და შექმნას მონაცემთა ბაზა. ვეტერინარის  ფუნქცია იქნება, ასევე,   ცხოველთა დაავადებების 
საწინააღმდეგო უფასო პროფილაქტიკური ვაქცინაცია. ყველა მუნიციპალიტეტის დონეზე 
უნდა შეიქმნას ბიოპრეპარატების სარეზერვო ფონდი, რომელიც ეპიდემიის გაჩენის 
შემთხვევაში გამოყენებულ იქნება ეპიდემიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების 
გასატარებლად. 

აგრონომმა უნდა უზრუნველყოს ფერმერთა უფასო კონსულტაცია შხამ-ქიმიკატებისა 
და პესტიციდების  გამოყენების თაობაზე, რათა მიღწეულ იქნას მაღალი მოსავლიანობა და 
მავნებლებისაგან მცენარეთა დაცვა.  მაღალ მოსავლიანობასთან ერთად მიღწეულ უნდა იქნეს 
პროდუქციის უვნებლობა და შესაბამისად, მოხმარებული შხამ-ქიმიკატებისა და 
პესტიციდების გამოყენების მონიტორინგი. 

აღსანიშნავია, რომ ამ მხრივ სახელმწიფოს მიერ ჩამოსაყალიბებელია სისტემა, 
რომელიც დაადგენს შხამ-ქიმიკატებისა და პესტიციდების გამოყენების ნორმებს თითოეული 
სახის მცენარეზე, ხოლო, ამ  სტანდარტების დაცვის მონიტორინგი უნდა განახორციელონ 
აგრონომებმა. 

მნიშვნელოვანია,  ჩამოყალიბდეს ასევე მავნე ორგანიზმების გავრცელება-
განვითარების პროგნოზირების სისტემა, ხოლო თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით 
შეიქმნას საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციოდ პრეპარატების სარეზერვო ფონდი. 

აგრონომისა და ვეტერინარის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება თემის დონეზე 
სახელმწიფო ბიუჯეტს დაუჯდება 12.5  მილიონ ლარამდე წლის განმავლობაში.  

აგრონომები და ვეტერინარები რეგულარულად უნდა მარაგდებოდნენ 
სოფლის მეურნეობის სამინიტროდან სიახლეების შესახებ ინფორმაციით, 
ბროშურებით და ბუკლეტებით. ასევე, ისინი უნდა გადიოდნენ პერიოდულ 
ტრენინგს ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრებში. 
    

4. 4. 4. 4. განათლება და ცოდნა სოფლის მეურნეობაშიგანათლება და ცოდნა სოფლის მეურნეობაშიგანათლება და ცოდნა სოფლის მეურნეობაშიგანათლება და ცოდნა სოფლის მეურნეობაში    
ქვეყანაში აგრარული სექტორის მნიშვნელოვნობიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, 

რომ კახეთის რეგიონში, ქალაქ სიღნაღში უნდა შეიქმნას აგრარული პროფილის 
ძლიერი საუნივერსიტეტო განათლების თანამედროვე ცენტრი.     
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ასევე,  სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უნდა შემუშავდეს სასწავლო 

პროგრამები, რომელსაც სახელმწიფო სრულად დააფინანსებს. 
 
(a) (a) (a) (a) 1000 1000 1000 1000 ვეტერინარის და 10ვეტერინარის და 10ვეტერინარის და 10ვეტერინარის და 1000 00 00 00 აგრონომის მომზადებააგრონომის მომზადებააგრონომის მომზადებააგრონომის მომზადება    
 
დღეისათვის ქვეყანა განიცდის კვალიფიციური ვეტერინარებისა და 

აგრონომების დეფიციტს. ის კადრები, რომლების საბჭოთა დროს მუშობდნენ  
საპენსიო ასაკს მიღწეული არიან, ან განიცადეს დეკვალიფიკაცია. მნიშვნელოვანია, 
შემუშავდეს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც 4 წლის განმავლობაში მოამზადებს  ან 
გადაამზადებს უკვე არსებულ აგრონომებს და ვეტერინარებს მაღალკვალიფიციურ 
სპეციალისტებად. აგრონომები და ვეტერინარები უნდა დასაქმდნენ 
მუნიციპალიტეტების ყველა თემში, ანუ არსებობს მინიმუმ 1000 აგრონომის და 
ვეტერინარის საჭიროება. 

  
პირველ ეტაპზე აქცენტი უნდა გაკეთდეს არსებული აგრონომების და 

ვეტერინარების გადამზადებაზე, რომლის პარალელურადაც სპეციალური 
პროგრამების ფარგლებში უმაღლესი სასწავლებლები მოამზადებენ ახალგაზრდა 
სპეციალისტებს. 

 
ვინაიდან ამ სფეროზე მაღალია მოთხოვნა, სახსრების გადანაწილება უნდა 

მოხდეს სხვა, ნაკლებ პრიორიტეტული სპეციალობებიდან. ამ მიზნით დამატებით 
საბიუჯეტო სახსრების გამოყოფა არ არის აუცილებელი.  

 
 
5. 5. 5. 5. სასოფლოსასოფლოსასოფლოსასოფლო––––სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის კონტროლი/სასურსათო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის კონტროლი/სასურსათო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის კონტროლი/სასურსათო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის კონტროლი/სასურსათო 

უსაფრთხოებაუსაფრთხოებაუსაფრთხოებაუსაფრთხოება    
    
საქართველოში სურსათის ხარისხის კონტროლის შემოღება სახელმწიფო 

ინტერესია. ეს ევროკავშირის მოთხოვნაცაა. პროდუქციაზე ხარისხის კონტროლის 
დაწესება გამოიწვევს უხარისხო და მავნე პროდუქციის აკრძალვას, რომელიც 
ძირითადად იმპორტირებულია და არაკონკურენტუნარიან პირობებში აყენებს 
სამამულო პროდუქციას. სურსათზე ხარისხის კონტროლის შემოღებით გაიზრდება 
მოთხოვნა ქართულ სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციაზე, რაც სტიმულს მისცემს 
პროდუქციის რაოდენობის და ხარისხის  ზრდას, შესაბამისად გამოიწვევს 
შემოსავლების  და დასაქმების მაჩვენებლების ზრდს.  

 
ამ მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსრების დამატებით გამოყოფა არ 

არის აუცილებელი. დონორი ორგანიზაციები, განსაკუთრებით ევროკავშირი, 
აქტიურ ფინანსურ დახმარებას უწევს საქართველოს სურსათის უვნებლობის 
სფეროში. 
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6. 6. 6. 6. ქვეყნის ბიუჯეტიდან სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე გამოყოფილიქვეყნის ბიუჯეტიდან სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე გამოყოფილიქვეყნის ბიუჯეტიდან სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე გამოყოფილიქვეყნის ბიუჯეტიდან სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე გამოყოფილი                

სახსრების ფინანსური გაანგარიშებასახსრების ფინანსური გაანგარიშებასახსრების ფინანსური გაანგარიშებასახსრების ფინანსური გაანგარიშება    
    
სულ სოფლის მეურნეობის სექტორის გაძლიერებისათვის ყოველწლიურად 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა გამოიყოს დაახლოებით 198 მილიონი ლარი, ანუ 
მთლიანი ბიუჯეტის დაახლოებით 2,8%-ია. 

    

პოლიტიკის ღონისძიებაპოლიტიკის ღონისძიებაპოლიტიკის ღონისძიებაპოლიტიკის ღონისძიება    ქვეღონისძიებაქვეღონისძიებაქვეღონისძიებაქვეღონისძიება    

    
წლის წლის წლის წლის 
დაფინანდაფინანდაფინანდაფინან
სება სება სება სება 
((((მლნ მლნ მლნ მლნ 
ლარი)ლარი)ლარი)ლარი)    
    

დაფინანსება დაფინანსება დაფინანსება დაფინანსება 
სულსულსულსულ    
((((მლნ ლარი)მლნ ლარი)მლნ ლარი)მლნ ლარი)    

ფინანსური გაანგარიშებაფინანსური გაანგარიშებაფინანსური გაანგარიშებაფინანსური გაანგარიშება    

სოფლის მეურნეობის სოფლის მეურნეობის სოფლის მეურნეობის სოფლის მეურნეობის 
ჩამოყალიბებაჩამოყალიბებაჩამოყალიბებაჩამოყალიბება    ბიზნესისთვის ბიზნესისთვის ბიზნესისთვის ბიზნესისთვის 
მიმზიდველი დარგად მიმზიდველი დარგად მიმზიდველი დარგად მიმზიდველი დარგად     

        375375375375        

 საგადასახადო 
შეღავათები 

- - არ საჭიროებს სახსრების გამოყოფას. 

 საკრედიტო 
რესურსის 
ხელმისაწვდომობა 

12,5 50 სასურველია ფერმერულ მეურნეობებზე გაიცეს 
წელიწადში 50-60 მილიონი ლარის 
კრედიტები. თუ გავითვალისწინებთ 
საპროცენტო განაკვეთს, რომელიც 30%-ია და 
ვიანგარიშებს რომ სახელმწიფო საბანკო 
პროცენტის 2/3-ის სუბსიდირებას მოახდენს 
პირველი 5 წლის განმავლობაში, ეს 
სახელმწიფო ბიუჯეტს დაუჯდება სულ 50 
მილიონი ლარი, ანუ წელიწადში სულ 12,5 
მილიონი ლარი. 

 დაზღვევა 81,25 325 ექსპერტული გათვლებით სადაზღვევო 
ხარჯებმა მემცენარეობაში  შეიძლება 
შეადგინოს 55 ლარი 1 ჰექტარზე (მოსავლის 
ღირებულების 5,5%), ხოლო მეცხოველეობაში 
80 ლარი 1 სულ მსხვილფეხა საქონელზე 
(პირუტყვის ღირებულების 8%). თუ 
დაზღვევის ხარჯების ნახევარს სახელმწიფო 
დაფარავს, ეს წელიწადში შეადგენს 
სავარაუდოდ 81,25 მილიონ ლარს (1 მილიონ 
ჰექტარი სახნავ-სათეს მიწაზე და 1 მილიონ 
მსხვილფეხა რქოსანი პურუტყვზე 
გაანგარიშებით). 

    სასოფლო–
სამეურნეო 
პროდუქციის 
გადამამუშავებელი 
საწარმოების 
ხელშეწყობა. 

გადასახა
დებისაგა
ნ 
გათავის
უფლება 

- არ საჭიროებს სახსრების გამოყოფას. 

    შხამ-ქიმიკატები და 
პესტიციდები 
 

13,12 52,5 წლის განმავლობაში 1 ჰექტარზე საშ. 
პესტიციდების და შხამ ქიმიკატების 
დანახარჯი შეადგენს 150-200 ლარს (მერყეობს 
კულტურების და რეგიონების მიხევით). თუ 
სახელმწიფო მოახდენს 30%-ის სუბსიდირებას 
სულ ხარჯი შეადგენს 50* 1 მილიონი = 50 
მილიონი ლარი; დამატებით 500 ათასი ლარი 
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ყოველწლიურად სერთიფიცირებისთვის. 
    საწვავი გადასახა

დებისაგა
ნ 
გათავის
უფლება 

- არ საჭიროებს სახსრების გამოყოფას. 

სოფლის მეურნეობის სოფლის მეურნეობის სოფლის მეურნეობის სოფლის მეურნეობის 
ინფრასტრუქტურის ინფრასტრუქტურის ინფრასტრუქტურის ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესება    

        342,5342,5342,5342,5        

    სამელიორაციო და 
დრენაჟის 
სისტემების 
რეაბილიტაცია 
 

20 80 2001 წელს მსოფლიო ბანკის მიერ 
განხორციელებული შეფასებით, ამ სისტემის 
რეაბილიტაციას სჭირდებოდა 30 მლნ აშშ 
დოლარი. ინფლაციის გათვალისწინებით, 
სისტემის რეაბილიტაციას დასჭირდება 50-55 
მლნ აშშ დოლარი, ანუ დაახლოებით 80 
მილიონი ლარი. 

    მექანიზაცია 37,5 150 5000-მდე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის 
შეძენას დასჭირდება სავარაუდოთ 150 მლნ 
ლარი (საშუალოდ 30 000 ლარი ერთეული 
ტექნიკა).  

    სასოფლო-
სამეურნეო 
სავარგულებთან 
მისასვლელი 
გზების 
რეაბილიტაცია. 
 

15 60 60 მუნიციპალიტეტი, 1 მილიონი ლარი 
მუნიციპალიტეტზე. 

ფერმერთა მომსახურება და ფერმერთა მომსახურება და ფერმერთა მომსახურება და ფერმერთა მომსახურება და 
კონსულტაციაკონსულტაციაკონსულტაციაკონსულტაცია    

        80808080        

    ფერმერთა 
საკონსულტაციო 
ცენტრები 

7,5 30 60 მუნიციპალიტეტში - 100 000 ლარი ერთ 
მუნიციპალიტეტზე. 

    ვეტერინარული და 
აგრონომიული 
მომსახურება 

12,5 50 აგრონომისა და ვეტერინარის ინსტიტუტის 
ჩამოყალიბება თემის დონეზე სახელმწიფო 
ბიუჯეტს დაუჯდება 12,5 მილიონ ლარამდე 
წლის განმავლობაში (1000 აგრონომი და 1000 
ვეტერინარი; 10000 ლარი ერთ თემზე). 

 
განათლება და ცოდნა სოფლის განათლება და ცოდნა სოფლის განათლება და ცოდნა სოფლის განათლება და ცოდნა სოფლის 
მეურნეობაშიმეურნეობაშიმეურნეობაშიმეურნეობაში    

    

    1000 ვეტერინარის 
და აგრონომის 
მომზადება 

განათლე
ბისთვის 
გათვალი
სწინებუ
ლი 
დაფინან
სების 
ფარგლე
ბში 

- არ საჭიროებს სახსრების გამოყოფას. 

სურსათის სურსათის სურსათის სურსათის ხარისხის ხარისხის ხარისხის ხარისხის 
კონტროლიკონტროლიკონტროლიკონტროლი    

 EU-სთან 
აღებულ
ი 
ვალდებ
ულებები
ს 
ფარგლე
ბში 

- არ საჭიროებს სახსრების გამოყოფას. 

სულსულსულსულ     111198989898    797797797797        
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ჯაჯაჯაჯანნნნდაცვისდაცვისდაცვისდაცვის    პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის    დოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტი    

 
 
1. 1. 1. 1. წინასიტყვაობაწინასიტყვაობაწინასიტყვაობაწინასიტყვაობა    
 
გარდამავალი პერიოდისა და რეფორმების შედეგად, საქართველოს ჯანდაცვის 

სისტემა დასცილდა ჯანდაცვის მოწყობის მკაცრად ცენტრალიზებულ  მოდელს და  
დღესდღეობით, ჯანდაცვის სისტემისა და მისი კომპონენტების მართვა 
დეცენტრალიზებულია, ხოლო   სამინისტროს ხელმძღვანელი ფუნქცია 
ოფიციალურად კონცენტრირდება პოლიტიკის შემუშავებასა და რეგულირებაზე.  

 
დაფინანსების სისტემის მრავალჯერადი რეფორმირების შედეგად ჯანდაცვის 

სერვისები ფინანსდება საერთო საბიუჯეტო შემოსავლებით და ორიენტირებულია 
ღარიბი მოსახლეობის (ქვეყნის მოსახლეობის 25%–მდე) მიზნობრივ დახმარებაზე  
დანარჩენი მოსახლეობის  შეზღუდული მოცვით. სახელმწიფო სახსრების 
მნიშვნელოვანი ნაწილი (ღარიბი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების პროგრამის 
ფარგლებში) ხმარდება კერძო სადაზღვევო კომპანიებთან სახელშეკრულებო 
ურთიერთობებს. 

 
ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურასა და საკადრო რესურსებში ინვესტირებაში, 

მიუხედავად დონორებისა და კერძო წყაროებიდან დაფინანსების ზრდისა,  
სასურველი დონე ჯერ არ არის მიღწეული.  

 
ფარმაცევტული ბაზარი კარგად არის განვითარებული და უზრუნველყოფს 

ფარმაცევტული პროდუქციის საკმარისი მოცულობების მიწოდებას. ამის 
მიუხედავად, ხარისხიანი სამედიცინო პრეპარატებისა და სახარჯი მასალების 
ფინანსური ხელმისაწვდომობა ჯერ კიდევ პრობლემატურია. ადგილი აქვს 
ცალეკული ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან წამლებზე მონოპოლიური ფასების 
დაწესებას,  არასაკმარისია ფარმაცევტული ბაზრის რეგულირება.  

 
საკადრო რესურსების მომზადება, მათი ტრენინგი და უწყვეტი განათლების 

უზრუნველყოფა ჯერ კიდევ საჭიროებს თანამედროვე სტანდარტებამდე აყვანას. 
საკადრო რესურსების უნარ-ჩვევები, რომლებიც მოსახლეობას აწვდიან 

მომსახურებას, ოპტიმალურ დონეზე დაბალია. 
 
 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების მიწოდების სისტემა 

ცენტრალიზებულია და  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სახით არის წარმოდგენილი. საზოგადოებრივი 



82 
 

ჯანდაცვის ფუნქციების განხორციელების  შესაბამისი დაფინანასება არასაკმარისია 
და შესაბამისად  არაა  ეფექტური. 

 
 ჯანდაცვის სისტემის მუშაობაში  არსებულმა და მიმდინარე პრობლემებმა 

ჯანმრთელობის განმსაზღვრელ ცალკეულ სოციალურ და გარემო პირობებთან 
ასოცირებული ფაქტორების გაუარესებასთან ერთად, სავარაუდოდ, გრძელვადიანი 
ნეგატიური ზეგავლენა იქონია საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობაზე.  

 
გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში  მკვეთრად გაუარესდა 

ჯანმრთელობის ძირითადი ინდიკატორები, როგორიცაა  სიცოცხლის მოსალოდნელი 
ხანგრძლივობა დაბადებისას, ასევე ჩვილ ბავშვთა, ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა და 
დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი.  მართალია, 2000 წლიდან ამ მაჩვენებლებში 
აღინიშნება მდგრადი პოზიტიური ტენდენცია, თუმცა ხელმისაწვდომი მონაცემები 
იძლევა საფუძველს, ვივარაუდოთ, რომ ჯერ კიდევ ბევრი შესაძლებლობა არსებობს 
გაუმჯობესებისათვის, რაშიც ჯანდაცვის სისტემის უკეთ ფუნქციონირებას საკუთარი 
წვლილის შეტანა შეუძლია.2 

 

  

                                                           
2 „ჯანადაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასება, 2009“ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ევროპის 
ოფისი 
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2. 2. 2. 2. რეზიუმერეზიუმერეზიუმერეზიუმე    
საქართველოს მთავრობას აღებული აქვს ვალდებულება უზრუნველყოს 

ყოველი მოქალაქისათვის  ჯანმრთელობის უფლების რეალიზაციისათვის საჭირო 
ინფორმაციისა და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა. 
აღნიშნული  განცხადებულია საქართველოს კონსტიტუციაში და ჯანდაცვის 
კანონმდებლობაში, გარდა ამისა საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი რიგ 
უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო კონვენციებსა და შეთანხმებებზე. 

 
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განსაზღვრებით, ჯანდაცვის სისტემას 

შეადგენს „„„„ყველაყველაყველაყველა    მოქმედიმოქმედიმოქმედიმოქმედი    პირიპირიპირიპირი, , , , ინსტიტუციაინსტიტუციაინსტიტუციაინსტიტუცია    დადადადა    რესურსირესურსირესურსირესურსი,,,,    რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც    ახორციელებსახორციელებსახორციელებსახორციელებს    
ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის    ღონისძიებებსღონისძიებებსღონისძიებებსღონისძიებებს, , , , ანუანუანუანუ    ღონისძიებებსღონისძიებებსღონისძიებებსღონისძიებებს, , , , რომელთარომელთარომელთარომელთა    უმთავრესიუმთავრესიუმთავრესიუმთავრესი    მიზანიამიზანიამიზანიამიზანია    
ჯანმრთელობისჯანმრთელობისჯანმრთელობისჯანმრთელობის    მდგომარეობისმდგომარეობისმდგომარეობისმდგომარეობის    გაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესება““““. . . .  

 
ჯანდაცვის სისტემის ძირეული მიზნიდან ერთ-ერთი და ფაქტობრივად, 

საბოლოო მიზანია მოსახლეობის   ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, 
ხოლო  სისტემის ეფქტურობის შეფასების  მიზნით უნდა გაანალიზდეს  
უზრუნველყოფს თუ არა ჯანდაცვის სისტემა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხრივ 
სასურველი შედეგების მიღებას. შესაბამისად,  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 
მიერ ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასების მიზნით განისაზღვრა 
ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციონირების შეფასების ძირითადი ინდიკატრები, 
როგორიც არის: 

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა; 
2. ჯანდაცვის სისტემის მართვის ფუნქცია;   
3. თანასწორობის დაცვა, ფინანსური უზრუნველყოფა და 

ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა; 
4. ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხი და შედეგები, ჯანმრთელობის 

ხელშეწყობა და დაავადებების  პრევენცია; 
5. ჯანდაცვის მომსახურების ეფექტურობა და ეფექტიანობა, 

ჯანდაცვის სისტემის რესურსების რაციონალური განაწილება; 
6.  ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემა. 

 
წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტში მოცემული რეკომენდაციები 

შემუშავდა იმ ფაქტის  გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ბოლოდროინდელი 
პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის შედეგად ჯანდაცვის 
ინფრაქტრუქტურა სავალალო მდგომარეობაშია, სამედიცინო მომსახურება 
არასრულად ფინანსდება, ადამიანთა რესურსები რაციონალურად არ არის 
განაწილებული სისტემაში.  საჭიროა ექიმების, ექთნების და მენეჯერების ცოდნის და 
უნარ-ჩვევების მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკის პრინციპებთან 
შესაბამისობაში მოყვანა.  



84 
 

3333. . . . აააარსებულირსებულირსებულირსებული სიტუაციისსიტუაციისსიტუაციისსიტუაციის ანალიზიანალიზიანალიზიანალიზი 

3333.1. .1. .1. .1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობამოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობამოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობამოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა    

    

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ზოგადად, საქართველოს 
ჯანდაცვის ინდიკატრები უარესია ვიდრე  ევროპის სხვა ქვეყნების ჯანდაცვის 
ინდიკატoრების საშუალო მაჩვენებლი.  

ჯანდაცვის ძირითდი ინდიკატორებიჯანდაცვის ძირითდი ინდიკატორებიჯანდაცვის ძირითდი ინდიკატორებიჯანდაცვის ძირითდი ინდიკატორები    

საქართველოშოს სიცოცხლის ხანგრძლისიცოცხლის ხანგრძლისიცოცხლის ხანგრძლისიცოცხლის ხანგრძლივვვვობისობისობისობის მაჩვენებლი ახლოს არის 
ევროპის რეგიონის მაჩვენებლებთან და შეადგენს   64 წელს,  ხოლო ევროპის 
რეგიონის საშუალო მაჩვენებლია  67 წელი. 

მართალია, დედათა სიკვდილობისდედათა სიკვდილობისდედათა სიკვდილობისდედათა სიკვდილობის მაჩვენებელი  ბოლო წლებში 
გაუმჯობესდა, მაგრამ მაინც მაღალი რჩება. საქართველოში 1990-1997 წლებში 
აღინიშნებოდა დედათა სიკვდილობის მაჩვენებლის საკმარისად სწრაფი ზრდა,  
თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად შემცირდა და 2008 
წელს მინიმალურ მნიშვნელობას მიაღწია - 14,3. 

2009 წელს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და საქსტატის 
შეჯერებული მონაცემებით, საგრძნობლად იმატა გარდაცვლილ დედათა რიცხვმა და 
მაჩვენებელი გაიზარდა 52,1-მდე, მაშინ როდესაც  ევროპის რეგიონის საშუალო 
მაჩვენებელია  14,693 

ილუსტრაცია #1. 

 

                                                           
3 ჯანმოს კველვა 
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დედათადედათადედათადედათა სიკვდილობისსიკვდილობისსიკვდილობისსიკვდილობის მაჩვენებელიმაჩვენებელიმაჩვენებელიმაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზემოსახლეზემოსახლეზემოსახლეზე

საქართველო ევროპის რეგიონი
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ასევე,  მაღალია  საქართველოში ერთ წლამდე და 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა 
სიკვდილიანობის რეგისტრირებული მაჩვენებელი ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა 
რესპუბლიკებთან შედარებით და მნიშვნელოვნად აღემატება ევროპის რეგიონის 
საშუალო მაჩვენებელს (WHO). 

5 5 5 5 წლამდეწლამდეწლამდეწლამდე     ბავშვთბავშვთბავშვთბავშვთაააა     სიკვდილობსიკვდილობსიკვდილობსიკვდილობისისისის    მაჩვენებლიმაჩვენებლიმაჩვენებლიმაჩვენებლი    1999 წლიდან  2006 წლამდე  
ყოველ 1000 ცოცხალშობილზე შემცირდა 39– დან 28 –მდე, თუმცა,  მნიშვნელოვნად 

მაღალია ვიდრე ევროპის რეგიონის  საშუალო მაჩვენებლი,  რომელიც  შესაბამისი 
წლების მიხედვით  14 და 16-ს შეადგენს. 

ადრეულიადრეულიადრეულიადრეული    ნეონატალურინეონატალურინეონატალურინეონატალური    სიკვდილობასიკვდილობასიკვდილობასიკვდილობა 2004 წლის მონაცემებით 
საქართველოში არის 25 ყოველ 1000 ცოცხალშობილზე, მაშინ როდესაც ევროპის 
რეგიონში საშუალო მაჩვენებლია  – 10. საქართველოში ახალშობილთა  
სიკვდილობის 66 პორცენტს სწორედ ადრეული ნეონატალური სიკვდილობა 
შეადგენს,  ხოლო 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილობა  58 %–ია.   

 ყველაზე პრობლემური დემოგრაფიული ელემენტი არის შობადობისშობადობისშობადობისშობადობის        
შემცირება გასული ოცი წლის განმავლობაში. დაბალი შობადობა, რეპროდუქციული 
ასაკის ახალგაზრდობის ემიგრაციასთან ერთად, გახდა მოსახლეობის ზრდის 
ნეგატიური მაჩვენებლების მიზეზი, თუმცა 2009 წელს დაფიქსირდა ბოლო პერიოდის 
მაქსიმალური მნიშვნელობები: შობადობის მაჩვენებელი - 14,4, ხოლო ბუნებრივი 
მატების მაჩვენებელი – 3,8.  უარყოფითი ბუნებრივი მატება აღირიცხა ქვეყნის 
მხოლოდ ერთ რეგიონში - რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ( WHO). 

 
სიკვდილობის ძირითად მიზეზებშისიკვდილობის ძირითად მიზეზებშისიკვდილობის ძირითად მიზეზებშისიკვდილობის ძირითად მიზეზებში ლიდერობს არაგადამდები დაავადებები, 

გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები სიკვდილობის მიზეზების 74%-ს 
შეადგეს, ხოლო სიმსივნული დაავადებები – 11 %–ს.  

გულის დაავადებების, ინსულტისა და შაქრიანი დიაბეტის (ტიპი II) 80%-ის და 
სიმსივნეების შემთხვევების მესამედის თავიდან აცილება შესაძლებელია ძირითადი 
რისკ-ფაქტორების (თამბაქოს მოხმარების, არაჯანსაღი საკვების, ჰიპოდინამიისა და 
ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენების) თავიდან აცილების გზით. 

შესაბამისად გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით და სიმსივნეებით 
გამოწვეული სიკვდილიანობა მნიშვნელოვნად შეიძლება შემცირდეს მოსახლეობაში 
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 
გაუმჯობესების გზით ( WHO 2010 statistics). 

ინფექციური დაავადებების ინციდენტობის მაჩვენებელი ქვეყნის 
განვითარებისა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის ერთ-
ერთ ძირითად ინდიკატორს წარმოადგენს. ბოლო ათწლეულების მანძილზე 
ქვეყანაში განვითარებული პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური ძვრების 
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ფონზე ხელსაყრელი პირობები შეიქმნა ინფექციური დაავადებების შემთხვევების 
მატებისათვის ( WHO) 

§ 2009 წელს ინფექციური დაავადებების ინციდენტობისინფექციური დაავადებების ინციდენტობისინფექციური დაავადებების ინციდენტობისინფექციური დაავადებების ინციდენტობის 
მაჩვენებლმა მოიმატა მთლიან პოპულაციაში – 25,8%–ით, ხოლო ბავშვებში – 
27,4%–ით. 

§ 2009 წელს ქვეყანაში ტუბერკულოზის ინციდენტობისტუბერკულოზის ინციდენტობისტუბერკულოზის ინციდენტობისტუბერკულოზის ინციდენტობის 
მაჩვენებელი 100000 სულ მოსახლეზე – 101,4 შეადგენდა, რაც წინა წელთან 
შედარებით 7,7%-ით მეტია. 

 

3333.2. .2. .2. .2. ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის     სისტემისსისტემისსისტემისსისტემის     ეფექტურობაეფექტურობაეფექტურობაეფექტურობა  დადადადა ეფექტიანობაეფექტიანობაეფექტიანობაეფექტიანობა, ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის სისტემისსისტემისსისტემისსისტემის 

რესურსებისრესურსებისრესურსებისრესურსების რაციონალურირაციონალურირაციონალურირაციონალური გადანაწილებაგადანაწილებაგადანაწილებაგადანაწილება 

 

რესურსების რაციონალურ  გადანაწილებას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 
ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურ მუშაობაში. 

პოლიტიკის კითხვა, ვახორციელებთ თუ არა სიმძლავრეთა ადეკვატურ 
დაგეგმვას და შესაბამის ინვესტირებას, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს 
მომსახურების ეფექტური მიწოდება და ჯანდაცვის სისტემისათვის ხელმისაწვდომი 
რესურსების საუკეთესო გზით გამოყენება, ფასდება  ორი  ძირითადი ქვე–
კომპონენტით: 

 
§ ჯანდაცვის სისტემის ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიების 

ოპტიმიზაცია; 
§ ჯანდაცვის სფეროს უზრუნველყოფა შესაბამისად მომზადებული 

და მოტივირებული საკადრო რესურსების საჭირო ოდენობით.  
 

((((a) a) a) a) ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის  სისტემისსისტემისსისტემისსისტემის  ინფრასტუქტურისაინფრასტუქტურისაინფრასტუქტურისაინფრასტუქტურისა  დადადადა  ტექნოლოგიებისტექნოლოგიებისტექნოლოგიებისტექნოლოგიების 

ოპტიმიზაციაოპტიმიზაციაოპტიმიზაციაოპტიმიზაცია 

ჯანდაცვის სისტემის ინფრასტუქტურის და ტექნოლოგიების ოპტიმიზაცია 
კვლავ ერთ–ერთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხს წარმოადგენს. მიუხედავად 

ინფექციურ დაავადებებს პრობლემურ საკითხთა ნუსხაში კვლავაც 
განსაკუთრებული ადგილი უჭირავთ, რადგან მათი გავრცელება და მათთან 

ბრძოლის ეფექტურობა დიდად არის დამოკიდებული დანახარჯების 
რაოდენობასთან, პროფილაქტიკურ ღონისძიებებთან, მკურნალობისა და 

სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან. 
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იმისა, რომ  რეფორმების განხორციელების პროცესში მნიშვნელოვნად შემცირდა 
ჭარბად არსებული საავადმყოფო საწოლების რაოდენობა, გაშლილი საწოლების 
რაოდენობა კვალავ მაღალი რჩება იმ ფონზე, როდესაც საწოსაწოსაწოსაწოლლლლთათათათა    დატვირთვისდატვირთვისდატვირთვისდატვირთვის    
მაჩვენებლიმაჩვენებლიმაჩვენებლიმაჩვენებლი    მხოლოდმხოლოდმხოლოდმხოლოდ    40%40%40%40%----სსსს    შეადგენსშეადგენსშეადგენსშეადგენს. . . .     

ჰოსპტილური სექტორის განვითარების გეგემის მიხედვით დაგეგმილია 
გაშლილი საწოლების რაოდენობის 50%-ით შემცირება. 

ჰოსპტალური  სექტორის განვითარების გენერალური გეგმა  ითვალისწინებს 
ქვეყნის მაშტაბით მოდერნიზებული ჰოსპიტალების ქსელის შექმნას  78 000  
საწოლზე  (საქართველოს მთავრობის დადგენილება #11, 2007 წელი, 26 იანვარი).  

დღეისთვის მიმდინარეობს 102 საავადმყოფოს მშენებლობა/რეკონსტურქია, 
აქედან,  სახელმწიფო ბიუჯტით - 23,  კერძო ინვესტიციებით – 76 და 3 –  დონორი 
ორგანიზაციების მხარდაჭერით. 

(b) (b) (b) (b) ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის  სფეროსსფეროსსფეროსსფეროს  უზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფა საჭიროსაჭიროსაჭიროსაჭირო ოდენობითოდენობითოდენობითოდენობით      
შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად  მომზადებულიმომზადებულიმომზადებულიმომზადებული  დადადადა  მოტივირებულიმოტივირებულიმოტივირებულიმოტივირებული  საკადროსაკადროსაკადროსაკადრო  რესურსებითრესურსებითრესურსებითრესურსებით   

საქართველოში,  ტრადიციულად, კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის 
რაოდენობა საკმაოდ მაღალია. 2007 წლისათვის  აღირიცხებოდა 20 000 20 000 20 000 20 000 
კვალიფიცირებულიკვალიფიცირებულიკვალიფიცირებულიკვალიფიცირებული    ექიმიექიმიექიმიექიმი, , , , ანუანუანუანუ    4.65 4.65 4.65 4.65     ––––        ყოველყოველყოველყოველ    1000 1000 1000 1000 მოსახლეზემოსახლეზემოსახლეზემოსახლეზე, , , , თუმცა 
სტატისტიკური მონაცემები გვიჩვენებს, რომ აღინიშნება სამედიცინო პერსონალის  
არათანაბარი გადანაწილება  ქალაქებისა და რეგიონების მიხედვით.  კერძოდ,  თუკი 
დიდი  ქალაქები გაჯერებულია  კვალიფიციური მედპერსონალით, ზოგიერთი 
რეგიონი  და განსაკუთრებით,  მაღალმთიანი რაიონები განიცდიან სპეცილისტების 
ნაკლებობას, მათ შორის გადაუდებლი დახმარების სპეციალისტების –  ქირურგების 
და მეანების სიმცირეს.  

 
ამასთანავე, აღინიშნება საშუალო მედპერსონალის სიმცირე. ევროპის 

რეგიონის და დსთ-ს  ქვეყნებს შორის საქართველოსაქართველოსაქართველოსაქართველო        ექთნეექთნეექთნეექთნებისბისბისბის    ყველაზეყველაზეყველაზეყველაზე    ნაკლებინაკლებინაკლებინაკლები    
რაოდენობითრაოდენობითრაოდენობითრაოდენობით გამოირჩევა. კერძოდ –  1.04 1.04 1.04 1.04 ყოველყოველყოველყოველ    1000 1000 1000 1000 მოსახლეზემოსახლეზემოსახლეზემოსახლეზე.... 

 
მედპერსონალის პროდუქტიულობა ამბულატორიის, განსაკუთრებით კი 

სტაციონარის პირობებში ნელი ზრდის მიუხედავად რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ 
დონეზე ევროპის რეგიონსა და დსთ-ს ქვეყნებში. მედპერსონალის დაბალი 
პროდუქტიულობა ეფექტურობის მაჩვენებელთა შემცირებასთან ერთად იწვევს 
მედპერსონალის ანაზღაურების დაბალ დონესა და მოტივაციის დაქვეითებას, რაც 
ცუდად აისახება გაწეული დახმარების ხარისხსა და მიღებულ კლინიკურ შედეგებზე.  

 



 

3333.3. .3. .3. .3. თანასწორობისთანასწორობისთანასწორობისთანასწორობის დაცვდაცვდაცვდაცვ
 

საქართველოში ჯანდაცვის
სტაბილურად ერთ-ერთი ყველაზე
ეს მაჩვენებელი შეადგენდა
სახელმწიფო დანახარჯების მხოლოდ

ეს კი,  თავის მხრივ
დანახარჯებში კერძო დანახარჯების
მონაცემებით შეადგენს საერთო
მაჩვენებელი შემცირდა 2003 
მაღალია არა მარტო ევროპის
მნიშვნელოვნად აღემატება დსთ

 
ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის    მთლიანიმთლიანიმთლიანიმთლიანი    დანახარჯისდანახარჯისდანახარჯისდანახარჯის
    

 
 
აღნიშნული  მოუთითებს

უსამართლოუსამართლოუსამართლოუსამართლო        ხასიათზეხასიათზეხასიათზეხასიათზე, 
არაეფექტურ განაწილებასა და
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დაცვდაცვდაცვდაცვაააა    დადადადა     ფინანსურიფინანსურიფინანსურიფინანსური უზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფა     

ჯანდაცვის სექტორზე სახელმწიფო დანახარჯების
ყველაზე დაბალია სხვა ქვეყნებთან შედარებით

შეადგენდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 1,5% 

მხოლოდ  5%-ს. 

მხრივ, განაპირობებს იმას, რომ ჯანდაცვაზე
დანახარჯების წილი ძალზე მაღალია და 
საერთო დანახარჯებისდანახარჯებისდანახარჯებისდანახარჯების    77771111%.%.%.%. მიუხედავად იმისა
2003 წლის მაჩვენებელთან შედარებით (78%),
ევროპის რეგიონისათვის (დაახლოებით 

დსთ-ს ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელსაც (46%)

დანახარჯისდანახარჯისდანახარჯისდანახარჯის    სტრუქტურასტრუქტურასტრუქტურასტრუქტურა    2001200120012001----2009200920092009    

მოუთითებს სამედიცინოსამედიცინოსამედიცინოსამედიცინო        მომსახურებისმომსახურებისმომსახურებისმომსახურების        ხელმისაწვდომობისხელმისაწვდომობისხელმისაწვდომობისხელმისაწვდომობის
,     ჯანდაცვის სექტორში მიმართული
და არახარჯთეფექტურ გამოყენებაზე. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

78 78 78 73 72 69 71

15 16 20
22 18 21 23

7 6 3 5 9 11 6

88 

დანახარჯების წილი 

შედარებით.  2009 წელს 

1,5% და მთლიანი 

ჯანდაცვაზე საერთო 
  2009 წლის 
იმისა, რომ ეს 

(78%), ის კვლავაც 
 25%), არამედ 

(46%).  

 

ხელმისაწვდომობისხელმისაწვდომობისხელმისაწვდომობისხელმისაწვდომობის    
მიმართული რესურსების 

საერთაორისო

სახელმწიფო

კერძო
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ხარჯების ზრდა აღინიშნა სერვისების ყველა სახეობაზე, თუმცა კერძო 
დანახარჯების მატება ყველაზე მეტად გამოიხატა სამედიცინოსამედიცინოსამედიცინოსამედიცინო    დანიშნულებისდანიშნულებისდანიშნულებისდანიშნულების    
საქონლისასაქონლისასაქონლისასაქონლისა და აღჭურვილობის კატეგორიაში, რაც ძირითადად ფარმაცევტულ 
საშუალებებზე გაწეული ხარჯების მატებით არის განპირობებული.  

 
 კერძო დანახარჯების  40 40 40 40 % მოდისმოდისმოდისმოდის    წამლებზეწამლებზეწამლებზეწამლებზე, სამედიცინო დანიშნულების 

საგნებზე და სტაციონარულ დახმარებაზე, რის შედეგადაც პირველადი ჯანდაცვა და 
პრევენციული ღონისძიებები ვერ პოულობს საკმარის დაფინანსებას და გამოყენებას.  

  
 წამლებზე დანახარჯების  მაღალი წილი აღნიშნება როგორც ბენეფიციარებს 

შორის,  ასევე, არაბენეფიციარებში, განსაკუთრებით ქრონიკური დაავადების 
შემთხვევაში. დღეისთვის  უმწეოთა დაზღვევის პროგრამა  არ ითვალისწინებს 
აღნიშნული ხარჯების დაფარვას4.   

 

 
 

    
2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჯანდაცვის ხარჯებზე გამოყოფილმა 

თანხებმა შეადგინა 390,000,000 მილიონი ლარი, რაც მთლიანი სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 6,5% –  ს შეადგენს და საკმაოდ დაბალია ევროპის რეგიონის ქვეყნების  
მიერ ჯანდაცვაზე გამოყოფილი თანხების პროცენტთან შედარებით (მაგ,  
ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ანალოგიური მაჩვენებელი:  ლიტვაში - 14.7%,  

                                                           
4 „სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობის სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამის შედეგების 
შეფასება“,  Sebastian Bauhoff , David Hotchkiss, 2009 
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ესტონეთში - 11.2%,  ხოლო ლატვიაში -9,4%).  ამასთანავე შეინიშნება კლების 
ტენდენცია:  2010 წლის მონაცემებით ჯანდაცვის ბიუჯეტი სახლემწიფო ბიუჯეტის 
7.6%-ს შეადგენდა. 

    
2011 წლიდან გაუქმებულია    ხანდაზმულობის გამო ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული პრობლემის გადასაჭრელად შემუშავებულ ჯანმრთელობის დაცვის 
სპეციალიზებული სახელმწიფო პროგრამები 60 წლის და მეტი ასაკის 
მოსახლეობისთვის: ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის, 
მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების და გულის ქირურგიის პროგრამები,  

რომელთა საერთო ღირებულება შეადგენდა 21,8 მლნ. ლარს, რაც 
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებზე განკუთვნილი თანხების 8% იყო. 
ამ პროგრამებით დაფარული ნოზოლოგიებით ავადმყოფობა მნიშვნელოვან 
ფინანსურ ტვირთს წარმოადგენს არა მარტო ხანდაზმულთათვის, არამედ ყველა 
ასაკის მოსახლეობისთვის.  

 
 ასევე, დაბალია საზოგადოებრივ ჯანდაცვასა და პროფილაქტიკაზე გაწეული 

ხარჯების მოცულობა. წლების განმავლობაში სახელმწიფო ხარჯებში  აღინიშნება 
ჯანდაცვაზე დაფინანსების პროცენტული წილის  8,1%-დან 2,1%-მდე კლების 
ტენდენცია.   აღნინული ტენდენცია აისახება ზემოთ მოყვანილ ჯანმრთლობის 
ინდიკატორების გაუარესებაზე.  

 
დღეისათვის უმწეოთა ჯანმრთლობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა 

ფარავს მოსახლეობის  მხოლოდ 18%-ს.  69.88 %  – დაუზღვეელი მოსახლეობაა,  
ხოლო დანარჩენი  12%   დაზღვეულია სხვადასხვა ტიპის სადაზღვევო პრიგრამებით:  
პედაგოგთა სახელმწიფო დაზღვევა, თბილისის  მერიის და სხვა ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დაფინანასებული პროგრამები, ასევე  იაფი დაზღვევა და 
კორპორატიული დაზღვევა. 

უმწეოთა  ბაზაში დარეგისტრირებული მოსახლეობა შეადგენს მთლიანად 
საქართველოს მოსახლეობის 37%–ს  რომელთა 44% სახელმწიფო პროგრამის 
ბენეფიციარია. 

    

 



 

    

3333.4. .4. .4. .4. მიმდიმიმდიმიმდიმიმდინანანანარერერერე რეფორმებირეფორმებირეფორმებირეფორმები
 

2010 წლიდან რეფორმების
(საქართველოს  მთავრობის 2009 

სახელმწიფო პროგრამების
კომპანიის თავისუფალი არჩევანის
სავალდებულო ურთიერთობით
გამოვლინდა ცალკეულ რაიონებში
სადაზღვევო ვაუჩერით ხელშეკრულებას
რაიონში გამარჯვებულ კომპანისთან
პროგრამებში გამარჯვებულ
ვალდებულება მათი ოპერირების
სამედიცინო დაწესებულებების
გადაწყვეტილება იგივე სადაზღვევო
ჯანდაცვის ქსელი – სოფლის
სადგურები.     

რეფორმებირეფორმებირეფორმებირეფორმები    

რეფორმების მიმდინარეობაში შეტანილ იქნა 
2009 წლის 9 დეკემბრის #218 დადგენილება

პროგრამების ფარგლებში დაზღვეულთათვის 
არჩევანის უფლება შეიცვალა კონკრეტულ 

ურთიერთობით. 2010 წლის აპრილში ჩატარდა ტენდერები
რაიონებში გამარჯვებული კომპანიები. 

ხელშეკრულებას აფორმებს საცხოვრებლი ადგილი
კომპანისთან. გარდა ამისა,  დაზღვევის

გამარჯვებულ სადაზღვევო კომპანიებს დაეკისრათ მნიშვნელოვანი
ოპერირების რაიონში დადგენილ ვადებში  განახორციელონ

დაწესებულებების მშენებლობა და აღჭურვა.  ასევე,  მიღებულ
სადაზღვევო კომპანიებს გადაეცეთ მართვაში
სოფლის ამბულატორიები  და სასწრაფო
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 ცვლილებები 
დადგენილება),  კერძოდ:  

 სადაზღვევეო 
 კომპანიასთან 

ტენდერები და 
. დაზღვეული 

ადგილი შესაბამის  
დაზღვევის სახელმწიფო 

მნიშვნელოვანი 
განახორციელონ 

მიღებულ იქნა 
მართვაში პირველადი  

სასწრაფო დახმარების 
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4444. ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის არსებულიარსებულიარსებულიარსებული პრობლემებიპრობლემებიპრობლემებიპრობლემები დადადადა გაუმჯობესებისგაუმჯობესებისგაუმჯობესებისგაუმჯობესების 

კონცეფციაკონცეფციაკონცეფციაკონცეფცია    

4444.1. .1. .1. .1. ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის სისტემისსისტემისსისტემისსისტემის მართვისმართვისმართვისმართვის ფუნქციისფუნქციისფუნქციისფუნქციის გაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესება 

    
(a) (a) (a) (a) არსებულიარსებულიარსებულიარსებული  პრობლემებიპრობლემებიპრობლემებიპრობლემები 

რეფორმებირეფორმებირეფორმებირეფორმები    

ჯანდაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი ძირითდი პრობელმა 
არის ინიცირებული რეფორმების განხორციელების პროცესში ნაჩქარევი და არა 
თანმიმდევრული ცვლილებები, რომლიც არ ეფუძნება მტკიცებულებებს.  რეფომების 
განხორციელების პროცესში არ ხდება სუპერვიზიის, რეგულაციის და ადამიანური 
რესურსების განვითარების  სწორი დაგეგმვა, შემუშავება და გავრცობა, რაც დიდ 
რისკს წარმოადგენს . 

რეგულირებარეგულირებარეგულირებარეგულირება        
    
 სახელმწიფოს  მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ჯანდაცვის მომსახურების 

მიწოდების ეფექტური რეგულაციის კუთხით, რათა უზრუნველყოს მომსახურების 
ხარისხი და უსაფრთხოება.   

არ არის შემუშავებული  რეფორმების ეფექტურად  განხორციელების 
ადექვატური რეგულირების და ზედამხედველობის  სისტემები; 

ამავდროულად, აღინიშნება აღსრულების ბერკეტების (სტიმულების ან 
სანქციების) ნაკლებობა, რომლის გამოყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია   
სამედიცინო მომსახურების მომწოდებლებისა და სადაზღვევო კომპანიებისაგან 
ხარისხიანი ანგარიშგების მისაღებად.   

 
პრივატიზაციაპრივატიზაციაპრივატიზაციაპრივატიზაცია    
 
ცალკე საკითხია  ჯანდაცვის სექტორის პრივატიზაცია, რომლის 

განხორციელება დაიწყო  100 საავადმყოფოს პროექტით, მაგრამ დაგეგმვის 
არათანმიმდევრულობის,  განხორციელების  შესაბამისი მარეგულირებელი 
მექანიზმების არარსებობის ,  

სატენდერო პირობების და მექანიზმების გაუმართაობის შედეგად ვერ იქნა 
უზრუნველყოფილი პროცესის გამჭვირვალობა და შესაბამისად მისი  
წარმატებულად  განხორციელება.  
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2010 წლიდან სამედიცინო დაწესებულებების პრივატიზაციის პროცესის 
ძირითად მექანიზმად განისაზღვრა ყველა სადაზღვევო კომპანიის, მათ შორის,  
ფარმაცევტული კომპანიების მიერ კლინკების აშენების და აღჭურვის ვალდებულება 
იმ რაიონებში,  სადაც აღნიშნული კომპანიები ოპერირებენ. 

 
პრივატიზაციის ძირითადი პრობლემაპრობლემაპრობლემაპრობლემა    არისარისარისარის    მფლობელობისმფლობელობისმფლობელობისმფლობელობის    საკითხისაკითხისაკითხისაკითხი და 

ვინაიდან   ადექვატური მარეგულირებელი გარემო არ უსწრებს რეფორმას, 
დაინტერესებულმა კომპანიებმა შესძლეს შეექმნათ მონოპოლიებიმონოპოლიებიმონოპოლიებიმონოპოლიები  როგორც ქვეყნის 
მასშტაბით,  ისე ცალკეულ  რეგიონებში.  

 
სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული ძირითდი დიდი კლინკების 

მფლობელები გახდნენ ფარმაცევტული  და სადაზღვევეო კომპანიები;   
 
ფარმაცევტული კომპანიები საკამოად ძლიერი მოთამაშეები არიან ჯანდაცვის 

ბაზარზე,  ხოლო პრივატიზაციის ფონზე კიდევ უფრო ძლიერდებიან. ზოგიერთ 
რეგიონში ფარმაცევტული კომპანიები არიან სამედიცინო დაწესებულებების  
მფლობელები და ასევე –  დამზღვევებიც,  შესაბამისად შექმნილია რეგიონალური 
მონოპოლიები. 
 

ჯანდაცვის სექტორის  პრივატიზაცია უნდა მიმდინარეობდეს  შესაბამისი 
რეგულაციების ფონზე, რადგან, ზოგადად, კერძო სექტორი  მოგებაზეა 
ორიენტირებული  და შესაბამისად, მოგების გაზრდის მიზნით შეძლებისდაგვარად 
მცირე რესურსებს   დახარჯავს.  მაშინ, როდესაც, სახელმწიფოს ინტერესია –
ჯანმრთელი მოსახლეობა.  სამწუხაროდ, აღნიშნული სექტორის სწორად 
რეგულაციის შესაძლებლობა სახელმწიფოს არ გააჩნია5 

 
არსებობს საფრთხეები,     რომ ახალი პოლიტიკის განხორციელების პირობებში  

ღარიბი  მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა შეფერხდება 
ერთი მხრივ, სერვისების ფიზიკური არარსებობის  გამო კონკრეტულ არეალში, 
ხოლო მეორეს მხრივ, ფინანსური ხელმისაწვდომობის პრობლემების გამო. 

                                                           
5 ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა საქართველოში“Tobias Hauschild and Esmé Berkhout; Oxfam Tobias Hauschild and Esmé Berkhout; Oxfam Tobias Hauschild and Esmé Berkhout; Oxfam Tobias Hauschild and Esmé Berkhout; Oxfam 
InternationalInternationalInternationalInternational    research reprot, 2009 

მონოპოლიების არსებობა ერთის მხრივ ხელს უწყობს სამედიცინო 
მომსახურებებზე ფასების ზრდას, ხოლო მეორეს მხრივ  საფრთხეს უქმნის 

მომსახურების ხარისხს და ზღუდავს  სამედიცინო მომსახურების 
თავისუფალი არჩევანის უფლებას. 
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(b) (b) (b) (b) პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის  რეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციები: 

§ რეფორმების განხორციელების ერთიანი  ხედვის  და  სტრატეგიის 
შემუშავება და შესაბამისი მარეგულირებელი გარემოს უზრუნველყოფა; 

§ რეფორმების განხორციელების  ზედამხედველობის   და კონტროლის 
მექანიზმების განვითარება; 

§ ჯანდაცვის სექტორის რეგულირების გაუმჯობესება აქცენტით – კერძო 

და სახელმწიფო სექტორებს შორის ურთიერთობათა რეგულირების ასპექტებზე; 
§ შესაბამისი რეგულირების, ალტერნატიული მექანიზმების და  

სტანდარტების დადგენა სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ხარისხისა და 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით;  
§ ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს  შექმნა და  არსებული  მონოპოლური 

პრაქტიკის მოსპობა; 
§ ფარმაცევტული ბაზარზე მონოპოლური ფასების დარეგულირება; 
§ კერძო დაწესებულებების სანებართვო და სამედიცინო პერსონალის 

ლიცენზირების მაღალი ხარისხის შესაბამისი პირობების  შემუშავება; 
§ პრიორიტეტი მიენიჭოს სახელმწიფო ინვესტიციების ზრდას ჯანდაცვის 

სექტორში, განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის, საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სფეროებში; 
§ გატარდეს კომპლექსურ ღონისძიებები ჯანდაცვის საინფორმაციო 

სისტემის გაძლიერების ინსტიტუციური, საკანონმდებლო და დაფინანსების 

მექანიზმების ცვლილების და სიახლეების დანერგვის კუთხით; 
§ ჯანდაცვის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიღებული ინფორმაცია 

ეფექტურად  იქნეს გამოყენებული ჯანდაცვის პოლიტიკის კორექტირებისათვის, 

განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც სახელმწიფო პროგრამების 

განხორციელებაზე გამოყოფილი სახელმწიფო სახსრების მნიშვნელოვანი 

რაოდენობა ხმარდება კერძო სადაზღვევო კომპანიების მიერ სახელმწიფო 

დაკვეთების შესრულებას;    
§ უზრუნველყოფილი იქნას პოლიტიკის ციკლის პრაქტიკული 

რეალიზაციის  განხორციელება  მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. 

4444.2. .2. .2. .2. ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის მომსახურებისმომსახურებისმომსახურებისმომსახურების ეფექტურობაეფექტურობაეფექტურობაეფექტურობა დადადადა ეფექტიანობაეფექტიანობაეფექტიანობაეფექტიანობა,     ადამიანურიადამიანურიადამიანურიადამიანური    
რესურესებისრესურესებისრესურესებისრესურესების        განვითარებაგანვითარებაგანვითარებაგანვითარება    

 

(a) (a) (a) (a) არსებულიარსებულიარსებულიარსებული  პრობლემებიპრობლემებიპრობლემებიპრობლემები 
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ადამიანურიადამიანურიადამიანურიადამიანური    რესურსებირესურსებირესურსებირესურსები    
    
სახელმწიფოს არ გააჩნია ჯანდაცვის სექტორიში ადამიანური რესურსების 

მართვის და განვითარების სტრატეგია. 
 
არ არის  განსაზღვრული ქვეყნის საჭიროებები და შესაბამისად არ არის 

შემუშვებული შესაბამისი რესურსების განვითარების სტრატეგია. 
 
 ქვეყანაში, სამედიცინო პერსონალის სიჭარბის  მიუხედავად,  სტატისტიკური 

მონაცემებით კონკრეტული სფეროები განიცდის კადრების სიმცირეს (მაგ: 
ფარმაცევტები, გინეკოლოგები, გერიატიის სპეციალისტები და ა.შ.). 

 
აღინიშნება სამედიცინო პერსონალის  არათანაბარი გადანაწილება  ქალაქებისა 

და რეგიონების მიხედვით, კერძოდ თუკი დიდი ქალაქები  გაჯერებულია 
კვალიფიცირებული მედპერსონლით, ზოგიერთი რეგიონი, და განსაკუთრებით 
მაღალმთიანი რაიონები განიცდიან სპეცილისტების ნაკლებობას, მათ შორის 
გადაუდებლი დახმარების, ქირურგების და მეანების სიმცირეს.  

 
ამასთანავე, აღინიშნება საშუალო მედპერსონალის სიმცირე. ევროპის 

რეგიონის და დსთ-ს  ქვეყნებს შორის საქართველო  ექთნების ყველაზე ნაკლები 
რაოდენობით გამოირჩევა კერძოდ 1.04 ყოველ 1000 მოსახლეზე. 

 
ხელმისაწვდომობის  არსებული ბარიერების შედეგად მედპერსონალის 

პროდუქტიულობა ამბულატორიის, განსაკუთრებით კი სტაციონარის პირობებში  
რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ დონეზე ევროპის რეგიონსა და დსთ-ს ქვეყნებში.  

 
მედპერსონალის დაბალი  პროდუქტიულობის  მაჩვენებელი შესაბამისად  

იწვევს მედპერსონალის ანაზღაურების დაბალ დონესა და მოტივაციის დაქვეითებას, 
რაც ცუდად აისახება გაწეული დახმარების ხარისხსა და მიღებულ კლინიკურ 
შედეგებზე. 

 
 არ არის  შემუშავებული  სამედიცინო პერსონალის გადამზადების და 

უწყევტი განათლების პოლიტიკა და სამოქმედო გეგმა. 
 
არ არსებობს სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების და  

რეგულარული გადამზადების მოტივაციის მექანიზმები. 
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მიმდინარე  პრივატიზაციის პროცესში არსებული სახელშეკრულებო 
პიროებებით არ არის განსაზღვურლი კერძო სექტორის ვალდებულებები 
შეინარჩუნონ სამედიცინო პერსონლი, განსაკუთრებით სოფლად; 

 
ქვეყანაში არსებული საკანონმდებლო გარემო ვერ უზრუნველყოფს 

მედპერსონალის  შრომითი  უფლებების დაცვას და სოციალური გარანტიების 
მექანიზმებს; 

 
 ქვეყანაში არ ხორციელდება  სამედიცინო შეცდომის დაზღვევეა, შესაბამისად,  

არ არის უზრუნველყოფილი  საექიმო პრაქტიკის დაცულობა. 
 
 
(b) (b) (b) (b) პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის  რეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციები:::: 

    
§ ქვეყანაში სამედიცინო პერსონალის რაოდენობისა და 

პრაქტიკული უნარუნარუნარუნარ-ჩვევებისჩვევებისჩვევებისჩვევების ოპტიმიზაციისოპტიმიზაციისოპტიმიზაციისოპტიმიზაციის მიზნით ადამიანური  
რესურსების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება; 

§ პირველადიპირველადიპირველადიპირველადი ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის  რესურსებისრესურსებისრესურსებისრესურსების ფორმირებისფორმირებისფორმირებისფორმირების პროცესის  
გაგრძელება და შესაბმისი სახელმწიოფო  ინვესტირებით უზრუნველყოფა, 

რათა სრულად შეივსოს დეფიციტი,  განსაკუთრებით, მაღალმთიან 

რეგიონებში; 
§ განხორციელდეს ქვეყნისქვეყნისქვეყნისქვეყნის საჭსაჭსაჭსაჭიიიირრრროოოოებებისებებისებებისებების განსაზღვრაგანსაზღვრაგანსაზღვრაგანსაზღვრა სამედიცინო 

პერსონალის  სპეციალობების მიხედვით და შემუშვდეს საკადრო რესურსების 

განვითარების საშულოვადიანი და გრძელვადიანი   გეგმა;   

§ შემუშვდეს უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო განათლების, 
დიპლომის შემდგომი პროფესიული მზადების, და უწყვეტი პროფესიული 
განვითარების ადექვატური სისტემა; 

§ შეიქმნას შესაბამისი მარეგულირებელი გარემო მედპერსონლის 
შრომითი უფლებების დაცვის და სოციალური გარანტიების უზრუნველყოფის 
მიზნით; 

§ ჯანდაცვის სისტემის კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალით 

უზრუნველყოფის მიზნით მოხდეს  მედპერსონალისათვის სალიცენზიო და 
აკრედიტაციის სტანდარტების  დადგენა და პერიოდულად გადახედვა 
საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისად;  
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§ შემუშვდეს შესაბამისი რეგულაციები,  რომლიც უზრუნველყოფს  

სამედიცინო განათლებას და ექიმთა პრქტიკულ  გადამზადებას, 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კლინიკური გაიდლაინებისა და 

პროტოკოლების შესაბამისად; 

§ დაინერგოს სამედიცინო  პერსონლის  საექიმო შეცდომის  
დაზღვევის  სისტემა,  შემუშვდეს შესაბამისი მარეგულირებელი გარემო და 
დაინერგოს განხორციელების მექანიზმები; 
 

4444.3. .3. .3. .3. თანასწორობისთანასწორობისთანასწორობისთანასწორობის დაცვადაცვადაცვადაცვა, , , , ფინანსურიფინანსურიფინანსურიფინანსური უზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფაუზრუნველყოფა დადადადა ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის 

მომსახურებისმომსახურებისმომსახურებისმომსახურების ხელმისაწვდომობახელმისაწვდომობახელმისაწვდომობახელმისაწვდომობა    
 

(a) (a) (a) (a) არსებულიარსებულიარსებულიარსებული  პრობლემებიპრობლემებიპრობლემებიპრობლემები    

სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის კუთხით  ქვეყანაში არსებობს 
ფინანსური, საინფორმაციო და გეოგრაფიული ბარიერები.  

მოსახლეობის 70% დარჩენილია დაზღვევის გარეშე.  
აღინიშნება ერთ სულ მოსახლეზე ჯანდაცვაზე ჯიბიდან გაწეული  ხარჯების 

მნიშვნელოვანი ზრდა, კერძო დანახარჯების წილი მაღალია და შეადგენს 71%–ს. 
აღინიშნება სამედიცინო მომსახურებაზე ფასების ზრდის ტენდენცია, ხოლო  

მიმდინარე პრივატიზაცია და მონოპოლიების არსებობა კიდევ უფრო ზრდის 
საფრთხეს როგორც ფინანასური ხელმისაწვდომობის, ასევე, მომსახურების ხარისხის 
თვალსაზრისით; 

 
ხარჯების ზრდა აღინიშნება სერვისების ყველა სახეობაზე, თუმცა კერძო 

დანახარჯების მატება ყველაზე მეტად გამოხატულია სამედიცინო დანიშნულების 
საქონლისა და აღჭურვილობის კატეგორიაში, რაც ძირითადად ფარმაცევტულ 
საშუალებებზე გაწეული ხარჯების მატებით არის განპირობებული.  

 
აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო  სამედიცინო დაზღვევის  პროგრამის 

განხორციელებას არ მოჰყვა   ამბულატორიული  სერვისების უტილიზაციის გაზრდა, 
ხოლო ჰოსპიტლალიზაციის მაჩვენებელი მცირედ  გაიზრდა, რაც განპირობებულია 
ძირითადად   სახელმწიფო და კერძო დაზღვევის არასაკმარისი მონაწილეობით 
მედიკამენტებზე  ხარჯების ანაზღაურებაში. 
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მედიკამენტებზე დანახარჯები მაღალია და კერძო დანახარჯების 40% 
შეადგენს. 

 
მაღალია მედიკამენტებზე ფასები,  რაც განპიროებებულია ძირითადად, 

ფარმაცევტულ ბაზარზე  სამი ძირითადი კომპანიის არსებობით,  რომელთაც 
მონოპოლიზირებული აქვთ ფასები.  მუშაობს ბაზრის სპეციფიური, კარტელური 
ტიპის მოდელი, სადაც ფასი ფორმირდება არა თავისუფალი კონკურენციის, არამედ 
მსხვილი იმპორტიორების  მოლაპარაკების შედეგად. 

 
სუსტად არის  განვითარებული  სადაზღვევო ბაზრის მარეგულირებელი 

გარემო და განვთარების ხელშემწყობი მექანიზმები, რაც განაპირობებს 
ხელმისაწვდომი სადაზღვევო პროდუქტების სიმწირეს. 

 
სახელმწიფოს არ აქვს შემუშავებული  მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაზღვევის საბაზისო სტანდარტული პაკეტი მთელი მოსახლეობისათვის, რაც თავის 
მხრივ ხელს შეუწყობდა  სადაზღვევო პროდუქტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას და 
შესაბამისად, მოსახლეობის სადაზღვევო მოცვის გაფართოებას.  

 

(b) (b) (b) (b) პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის  რეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციები 

იმისათვის, რომ  დაძლეულ იქნას სამედიცინო მომსახურების 

ხელმისაწვდომობის ფინანსური, საინფორმაციო და გეოგრაფიული ბარიერები, 

აუცილებელია შესაბამისი სტრატეგიის შემუშვება შემდეგი მიმართულებებით: 

 
§ დაუზღვეველი მოსახლეობის  მაქსიმალური მოცვა სამედიცინო 

დაზღვევის ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარების გზით  (იხ. დანართი #1-
ში დეტალური სამოქმედო გეგმა) კერძოდ:  

§ უნდა შემუშავდეს დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმა, 
იმისათვის რომ  ეტაპობრივად განხორციელდეს  იმ  მოსახლეობის ჯანდაცვის 

სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნვლეყოფა, რომელიც ვერ ყიდულობს 

კერძო დაზღვევას.  

§  გაიზარდოს სახელმწიფო სუბსიდირება მოსახლეობის იმ 
ნაწილისათვის, რომელიც დარეგისტრირებულია სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ 

კატეგორიაში, მაგრამ არ იღებს  სახელმწიფო დაზღვევას. 
§  შემუშვდეს ალტერნატიული სადაზღვევეო მექანიზმები 

მოსახელობის იმ ნაწილისათვის, რომელიც ვერ მოხვდა სიღარიბის ზღვარს 
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ქვემოთ კატეგორაიაში,  მაგარამ არ აქვს შესაძლებლობა შეიძინოს  კერძო 

დაზღვევა. 

§ შემუშვდეს სადაზღვევო ინდუსტრიის ადექვატური 

მარეგულირებელი გარემო იმისთვის, რომ  თავიდან იქნას  აცილებული  
სადაზღვევო კომპანიების მიერ მხოლოდ დაბალი რისკის, ჯანმრთელი  
მოსახლეობის დაზღვევა; 

§ უზრუნველყოფილი იქნას ჯანდაცვის სერვისებზე საყოველთაო 

ხელმისაწვდომობა ბენეფიტების საბაზისო პაკეტის შემუშავებით და მასში 

მედიკამენტების გათვლისწინებით6666 

§ დაწესდეს საგადასახადო შეღავათები და განისაზღვროს 
წახალისების მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დიდი 
ნაწილის მიერ საბაზისო დასაზღვევეო პაკეტის შეძენას; 

§ შეიქმნას დამსაქმებელთა მოტივაციის მექანიზმები, რომლიც 
უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სამედიცინო დაზღვევის სარგებლის 
მიწოდოებას;  

§ ხელი შეეწყოს სადაზღვევო  პროდუქტებში  პრევენციული  

სერვისების ადექვატურ ფინანსირებას; 

§ შემუშავდეს და დაინერგოს დამატებითი პაკეტი  
სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული 

მომსახურებისათვის, რომელიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსდება ღარიბი 

მოსახლეობისათვის, ხოლო დანარჩენი მოსახლეობისათვის ხელი შეეწყობა 

ხელმისაწვდომი  სადაზღვევო სქემების   შემუშავებას სპეციალური საოჯახო 

და ინდივიდუალური სადაზღვევო პაკეტების სახით. 
§ ჯანდაცვაზე გამოყოფილი საბიუჯეტო რესურსების მოცულობის 

გაფართოებასთან ერთად, გაიზარდოს რესურსები  ისეთი კრიტიკული 

მნიშვნელობის სერვისებზე, როგორიცაა   ორსულობის ზედამხედველობა და 

უსაფრთხო მშობიარობა; 
§ ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და პრევენციული ღონისძიებების 

ეფექტურად განხორციელების მიზნით განისაზღვოს  ადექვატური რესურსები 
და მოხდეს შესაბამისი სახელმწიფო ინვეტირება. 

 

4444.4.4.4.4. . . .     სამედიცინოსამედიცინოსამედიცინოსამედიცინო    მომსახურებისმომსახურებისმომსახურებისმომსახურების ხარისხიხარისხიხარისხიხარისხისსსს    გაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესება        
    

                                                           
6 ოქსფამის რეპორტი 
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((((a) a) a) a) არსებულიარსებულიარსებულიარსებული  პრობლემებიპრობლემებიპრობლემებიპრობლემები 

ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება,  ფართო გაგებით, შესაძლოა 
განისაზღვროს, 

როგორც საჭირო დროს  და შესაბამის პირობებში სათანადო სამედიცინო 
დახმარების მიღების შესაძლებლობა.  
 
ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემები ფართოდაა გავრცელებული 

თანამედროვე ჯანდაცვის სისტემების უმეტესობაში მთელს მსოფლიოში და 
შესაბამისად საქართველოშიც.  კერძოდ: 

 
იმის გამო,  რომ სერვისების მიწოდება არ   არის მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული და ქვეყანაში არ არის დანერგილი ხარისხის შეფასების და 
მონიტორინგის მექანიზმები,  ბევრი პაციენტი ღებულობს საჭიროზე მეტ 
მომსახურებას, ბევრი კი –  იმაზე ნაკლებს, ვიდრე ესაჭიროება; 

 
ხშირია შეუსაბამო სამედიცინო დახმარების მიღების შემთხვევებიც; 
 
ამასთანავე,  არცთუ მცირეა სამედიცინო შეცდომათა რაოდენობა, რომლებიც 

საზიანოა ადამიანის ჯანმრთლობისათვის; 
 
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა მხრიდან ყოველთვის არ ხდება ამ 

პრობლემათა გააზრება ან მათზე ადექვატური რეაგირება;  
 
ქვეყანაში სუსტად არის განვითარებული ხარისხის კონტროლის სისტემები,  

შესაბამისად არ არსებობს მკაფიოდ დეკლარირებული ამოცანები, რომელიც 
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას მოემსახურება;  

 
სამედიცინო დახმარების რეფორმირება არ ხორციელდება  საუკეთესო 

პრაქტიკის შესაბამისად ;  
 
მთელი ქვეყნის მასშტბით არ არის დანერგილი  მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული მედიცინის გამოყენება, რაც ემსახურება კლინიკური პრაქტიკის 
გაუმჯობესებას.  

 
სუსტად არის განვითარებული საინფორმაციო ტექნოლოგიები და 

შესაბამისად დაბალია  კლინიკური ინფორმაციის ხელიმისაწვდომობა და 
საერთაშორისო სტანდარტებით კლინიკური გადაწყვეტილებების მხარდაჭერა.  

 
 
(b) (b) (b) (b) პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის   რეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციები:::: 
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§ შეიქმნას შესაბამისი გარემო და ინიცირებულ  იქნას  

დამოუკიდებელი ინსტიტუციების მეშვეობით პროვაიდერების რეგულარული 

მონიტორინგი; 
§ უზრუნველყოფილი იქნას მონიტორინგის და შეფასების 

მონაცემების და ანგარიშების ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობა, 

რაც გაზრდის  მოწოდებულ სერვისებზე ანგარიშვალდებულებას; 
§ შემუშვდეს ხარისხის შეფასების სტანდარტები  ჯანდაცვის 

სისტემის თითეული დონისათვის ( პირველადი, მეორეული, მესამეული) 
საერთშორისო და ნაციონალური კლინკური გაიდლაინების ჩათვლით.  
აღნიშნული სტანდარტები გამოყენებული იქნება ყველა ტიპის 

დაწესებულებისათვის,  განურჩევლად მფლობელობის სტატუსისა; 
§ შემუშვდეს შესაბამისი მარეგულირებელი გარემო და 

კონტროლის მექანიზმები, რათა უზრუნველყოფილი იქნას  მიწოდებული 

სერვისების შესაბამისობა აღნიშნულ კლინკურ გაიდლაინებთან და 

პროტოკოლებთან; 
§ დაინერგოს  როგორც დაწესებულებებისათვის, ასევე 

მედპერსონალისათვის სალიცენზიო და აკრედიტაციის სტანდარტები  და  
განისაზღვროს მონიტორინგის მექანიზმები;  

§ შეიქმნას  შესაბამისი მარეგულირებლი გარემო და დაინერგოს 
დაწესებულებების აკრედიტაციის პროცესი და შესაბამისი მინიმალური 
სტანდარტები;   

§ შესაბამისი კანონმდებლობის საშუალებით, შემუშვდეს კერძო 

დაწესებულებების სანებართვო და სამედიცინო პერსონალის ლიცენზირების 

მაღალი ხარისხის შესაბამისი პირობები; 
§ ხარისხიანი  მომსახურების უზრუნველყოფის 

მიზნით.განხორციელდეს ეროვნული კლინიკური გაიდლაინების   და 

პროტოკოლების დანერგვის პროცესი და განხორციელდეს  შესაბამისი 

მონიტორინგი. 
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5555. . . . ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    რეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციებირეკომენდაციები    

მოსახლეობისმოსახლეობისმოსახლეობისმოსახლეობის    ჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვისჯანდაცვის    გაუმჯობესებისგაუმჯობესებისგაუმჯობესებისგაუმჯობესების    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    აქცენტიაქცენტიაქცენტიაქცენტი    
აღებულიაღებულიაღებულიაღებული    უნდაუნდაუნდაუნდა    იქნიქნიქნიქნასასასას    მოსახლეობისმოსახლეობისმოსახლეობისმოსახლეობის    სამედიცინოსამედიცინოსამედიცინოსამედიცინო    დაზღვევისდაზღვევისდაზღვევისდაზღვევის    არეალისარეალისარეალისარეალის    
გაფართოებაზეგაფართოებაზეგაფართოებაზეგაფართოებაზე. . . . ამამამამ    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით::::     

1. 0-დან 16 წლამდე  ბავშვების და 65 წელს ზევით ასაკის  
ხანდაზმულთა  სამედიცინო დაზღვევა უნდა განხორციელდეს იგივე 
პრინციპით, როგორც  ხორციელდება უმწეოთა დაზღვევა; 

2. ყველა დასაქმებულს კანონით უნდა მიეცეს საშუალება მისი და 
მისი ოჯახის წევრების სამედიცინო  დაზღვევის ხარჯები გამოქვითოს 
საშემოსავლო გადასახადიდან  იმ საბაზისო მინიმალური სადაზღვევო პაკეტის 
ღირებულების ფარგლებში, რომლითაც დღეს ხორციელდება უმწეოთა 
სამედიცინო დაზღვევა; 

3. დამქირავებლის მიერ თანამშრომელთა სამედიცინო 
დაზღვევისათვის გაღებული თანხა უნდა ჩაითვალოს  ხარჯებში და 
გათავისუფლდეს  მოგების გადასახადისგან; 

4. იმ სადაზღვევო კომპანიებს, რომლებიც მონაწილეობენ 
სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამებში, უნდა დაუწესდეთ ვალდებულება, რომ 
სახელმწიფოსთან ყოველწლიურად გაფორმებული ხელშეკრულების 
პირობებით უზრუნველყონ მინიმალური საბაზისო სადაზღვევო პაკეტის 
შენარჩუნება კორპორატიული და ინდივიდუალური კლიენტებისათვის. 

ექიმთაექიმთაექიმთაექიმთა    დადადადა    სამედიცინოსამედიცინოსამედიცინოსამედიცინო    პერსონალისპერსონალისპერსონალისპერსონალის        უფლებებისუფლებებისუფლებებისუფლებების    დაცვისდაცვისდაცვისდაცვის    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით::::    

1. ყველა სამედიცინო დაწესებულების ადმინისტრაციას უნდა 
დაევალოს   ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა და ამ მიზნით 
გაღებული თანხა უნდა  ჩაეთვალოს  ხარჯებში. 

2. უნდა  მოწესრიგდეს  შრომის კანონმდებლობა, რომელიც  დაიცავს 
ექიმებისა და სამედიცინო პერსონალის უფლებებს; 

 

მედიკამენტებზემედიკამენტებზემედიკამენტებზემედიკამენტებზე  ხელმისაწვდომობისხელმისაწვდომობისხელმისაწვდომობისხელმისაწვდომობის  გაზრდაგაზრდაგაზრდაგაზრდა 
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1. შემუშავებული  უნდა იქნას  აუცილებელი (ესენციური)  
მედიკამენტების ნუსხა და აღნიშნული მედიკამენტების დაფინანსება უნდა  
განხორციელდეს მინიმალური სადაზღვევო   საბაზისო  პაკეტის ფარგლებში;  

 
2. უნდა  ამოქმედდეს  ანტიმონოპოლიური მექანიზმები  

ფარმაცევტულ  ბაზარზე  ფასების დარეგულირების მიზნით; 
 

3. მოძიებული უნდა იქნას  ფარმაცევტული  პროდუქციის  შემოტანის  
ალტერნატიული    გზები  საერთაშორისო ტენდერებით შესყიდვების 
ხელშეწყობის  გზით.   ფასების რეგულირება უნდა მოხდეს  შესაბამისი 
მარეგულირებელი გარემოს უზრუნველყოფით. 

6666. . . . გამოყენებულიგამოყენებულიგამოყენებულიგამოყენებული ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა    
 

§ „საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასება“,  
2009, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია; 

§ „ჯანდაცვის რეფორმა საქართველოში: საზოგადოების 

პერსპექტივები:“ Oxfam, საერთაშორისო კველევის ანგარიში, 2009; 
§ „ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობის სახელმწიფო 

დაზღვევის პროგრამის გავლენის შეფასება“,  საბოლოო ანგარიში, Sebastian 
Bauhoff and David Hotchkiss,2009; 

§ 2009 წლის სტატისტიკური მონაცემები.  საქართველოს 

სტატისტიკის დეპარტამენტი; 
§ 2009 წლის ჯანმრთლობის სტატისტიკური მონაცემები, 

ჯანდაცვის სტატისტიკის დეპარტამენტი. 

§ „ჯანდაცვის  ეროვნული ანგარიშები“ 2009 , სშჯსდ სამინისტრო; 
§ „ეროვნული მოხსენება საქართველოს მოსახლეობის 

ჯანმრთლობის შესახებ“ 2009, სშჯსდ სამინისტრო.
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გგგგანათლებისანათლებისანათლებისანათლების    პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის    დოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტი    

 

1. 1. 1. 1. შესავალიშესავალიშესავალიშესავალი    

 

საქართველოში განათლების სისტემის რეფორმირების შედეგად მრავალი 
მნიშვნელოვანი ცვლილება განხორციელდა. საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვრა 
სისტემის ძირეული მახასიათებლები და მოიცვა ზოგადი განათლების სისტემის 
ყველა მნიშვნელოვანი კომპონენტი: სისტემის მართვის დეცენტრალიზაცია და 
დერეგულაცია, დაფინანსების ვაუჩერულ (Per Capita) პრინციპზე გადასვლა და 
სკოლების კონკურენტულ გარემოში მოქცევა, განათლების ეროვნული მიზნების 
დეტერმინაცია და სასწავლო გარემოს მოდერნიზაცია, მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ახალი სისტემის შექმნა, სკოლების აკრედიტაცია, ერთიანი ეროვნული 
გამოცდების სისტემის შექმნა, პროფესიული განათლების სისტემა განვითარება და 
სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. 

განათლების სისტემის ძირითად გამოწვევას განათლების ეროვნული 
მიზნების ეფექტიანი მიღწევა და განათლების ხარისხის ამაღლება წარმოადგენს. 
სკოლებს ამ ამოცანების გადაჭრაში უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრიათ, ხოლო 
გადამწყვეტ ფაქტორს დეცენტრალიზებულ სისტემაში თავად სკოლების 
წარმატებული ფუნქციონირებისათვის მართვის მწყობრი სისტემა წარმოადგენს.  

თუ განათლების რეფორმას ინიცირების, იმპლემენტაციისა და 
ინსტიტუციონალიზაციის (მყარად დამკვიდრების) ეტაპებად დავყოფთ შეიძლება 
ითქვას, რომ ძირითადი საკითხების ინიცირების ფაზამ წარმატებულად ჩაიარა, 
ხოლო იმპლემენტაციის პროცესი კი არაერთგვაროვნად წარიმართება. რეფორმის 
პრინციპებიდან და განათლების სისტემის სპეციფიკიდან გამომდინარე მისი 
შემადგენელი რგოლები მჭიდრო კავშირში იმყოფებიან და განაპირობებენ ურთიერთ 
წარმატება / წარუმატებლობას. შეგვიძლია დავუშვათ, რომ რეფორმის ერთი 
მიმართულების წარუმატებლობა გამოწვეული იყოს, რომელიმე სხვა კომპონენტის 
ხარვეზით. შესაბამისად, რეფორმის ყველა კომპონენტის კომპლექსურ და 
სიღრმისეულ შესწავლას საჭიროებს. მოცემული დოკუმენტი განიხილავს, როგორც 
რეფორმის ძლიერ მხარეებს, ისე იმპლემენტაციისა და ინსტიტუციონალიზაციის 
პროცესში წარმოქმნილ ხარვეზებს, მათ გამომწვევ მიზეზებსა და გადაჭრის გზებს. 
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დოკუმენტი ფოკუსირებულია ზოგად განათლებაზე, როგორც საზოგადოების 
ყველაზე ფართო სეგმენტზე განათლების სისტემაში. იგი განიხილავს სისტემის 
მოწყობის საფუძვლებს, მართვის ელემენტებსა და შემადგენელი ერთეულების 
მდგომარეობს. 

დოკუმენტში ძირითადად წამოწეულია დაფინანსების სიმცირის, დეფაქტო 
ცენტრალიზაციის, სკოლამდელი განათლების გაუმართაობის, პედაგოგების 
კვალიფიკაციისა და განათლების ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემები. 

დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია და ანალიზი წარმოადგენს რესურსს 
ხსენებული მიმართულებებით ცალკეული სტრატეგიების შექმნისათვის 
განხორციელებისათვის.  
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2. 2. 2. 2. კონტექსტისკონტექსტისკონტექსტისკონტექსტის    ანალიზიანალიზიანალიზიანალიზი    

 

საქართველოში განათლების სისტემის მნიშვნელოვანი რეფორმირების 
პერიოდად  2004 წლის შემდგომი წლები მოიაზრება, თუმცა გარკვეული, 
უმნიშვნელო ძვრები ამ მიმართულებით 90-იანი წლების ბოლოდანაც აღინიშნებოდა. 
2001 წლის შემდეგ დაიწყო „საქართველოს განათლების სისტემის გარდაქმნისა და 
განმტკიცების“ მსოფლიო ბანკის პროექტი, რომლის საშუალებითაც რეფორმამ მეტად 
სისტემური ხასიათი შეიძინა, მიუხედავად ამისა ძირეული ცვლილებების აქტიური 
ფაზა, მაინც ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდზე მოდის. დოკუმენტის 
მოცემული ნაწილი მოიცავს რეფორმირების უკანასკნელი ორი ფაზის მიმოხილვას 
და არსებული სიტუაციის ანალიზს. 

 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. დეცენტრალიზაციადეცენტრალიზაციადეცენტრალიზაციადეცენტრალიზაცია    განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების    სისტემაშისისტემაშისისტემაშისისტემაში    
 

განათლების სისტემის რეფორმირების ძირითად მიმართულებად სისტემის 
დეცენტრალიზაცია დასახელდა, თუმცა კონკრეტულად არ განსაზღვრულა 
დეცენტრალიზაციის რა ხარისხზე იყო აქცენტები გაკეთებული და რომელ დონეზე 
უნდა განხორციელებულიყო აღნიშნული პროცესი. ზოგადად, სისტემის შეფასების 
დაწყებამდე აუცილებელია, მიმოვიხილოთ დეცენტრალიზაციის ძირითადი 
პრინციპები და არსებული გამოცდილება ამ სფეროში. 

 

ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    კონცეფციაკონცეფციაკონცეფციაკონცეფცია    დადადადა    დეფინიციებიდეფინიციებიდეფინიციებიდეფინიციები    
 

განათლების სისტემის დეცენტრალიზაცია საკმაოდ გავრცელებული 
ტენდენციაა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. ზოგადად, დეცენტრალიზაცია მართვაში 
განისაზღვრება როგორც გადაწყვეტილებების მიღებაზე უფლებამოსილების 
გადაცემა ორგანიზაციული იერარქიის ზედა დონიდან ქვედა დონეზე. 
დეცენტრალიზაცია შეგვიძლია განვასხვაოთ მისი ხარისხის მიხედვით და 
დავაჯგუფოთ სამ ძირითად    ფორმად: 
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1)1)1)1) დეკონცენტრაციადეკონცენტრაციადეკონცენტრაციადეკონცენტრაცია - დეცენტრალიზაციის ყველაზე სუსტი ფორმა. 
გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილება განაწილებულია იმავე 
ცენტრალური ორგანიზაციის ქვედა ან რეგიონალურ დონეებზე. 

2)2)2)2) უფლებამოსილებისუფლებამოსილებისუფლებამოსილებისუფლებამოსილების    დელეგირებადელეგირებადელეგირებადელეგირება - დეცენტრალიზაციის უფრო 
ძლიერი ფორმა. გადაწყვეტილებების მიღებაზე უფლებამოსილება გადაეცემა 
ნახევრად ავტონომიურ ერთეულებს, რომლებიც სრულად არ 
კონტროლდებიან ცენტრალური ორგანიზაციის მიერ, მაგრამ, საბოლოო ჯამში, 
ანგარიშვალდებულნი არიან მის წინაშე.    

3)3)3)3) დევოლუციადევოლუციადევოლუციადევოლუცია    ---- დეცენტრალიზაციის მესამე და ყველაზე ძლიერი 
ფორმა. გადაწყვეტილებების მიღებაზე უფლებამოსილება გადაეცემა 
მთლიანად ავტონომიურ ორგანიზაციებს. 
    

დეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციის    მიზნებიმიზნებიმიზნებიმიზნები7777    
 

დეცენტრალიზაციისადმი ინტერესი მსოფლიოში (1970-იან წლებში) სამმა 
ძირითადმა ფაქტორმა განაპირობა. ესენია პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური 
და ტექნიკური ფაქტორები: 

აააა))))    პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური        ფაქტორიფაქტორიფაქტორიფაქტორი    ----  ცენტრალიზებული მართვის მოდელის კრიტიკას 
ყველა სფეროში (ამერიკაში, რუსეთსა და აღმოსავლეთ ევროპაში) შედეგად მოჰყვა 
ცენტრალური მთავრობის როლის რეფორმულირება და შემცირება და ბაზრის 
როლის გაზრდა.  

ბბბბ))))    სოციალურსოციალურსოციალურსოციალურ----ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    ფაქტორიფაქტორიფაქტორიფაქტორი  - სუპრანაციონალური 
ორგანიზაციების წარმოქმნა ამცირებდა ნაციონალური მთავრობების გავლენას.  
მეორეს მხრივ, ბაზარზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებები ხელს უწყობდა 
ადგილობრივი ჯგუფების განვითარებას, ცენტრალურ მთავრობას სულ უფრო 
უჭირდა სოციალური პროგრამებისათვის თანხების მობილიზება.  

ამავე დროს, მსოფლიოს განათლების სისტემებში გაორმაგდა და გასამმაგდა 
მოსწავლეთა ნაკადი. მასწავლებელთა და მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდის 
პირობებში ცენტრალიზებული მთავრობა ვეღარ უზრუნველყოფდა ხარისხს, 
ზრდადი საზოგადოებრივი უკმაყოფილება ჩამოყალიბდა მოთხოვნაში, რომ 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესმა გადაინაცვლოს ადგილობრივ დონეზე.  

                                                           
7 Decentralization of education: why, when, what and how? (N. McGin and T. welsh, UNESCO) 
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გგგგ))))    ტექნიკურიტექნიკურიტექნიკურიტექნიკური    ფაქტორიფაქტორიფაქტორიფაქტორი - საინფორმაციო და საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების 
განვითარებამ  გაამარტივა სხვადასხვა სისტემების კონტროლი 
დეცენტრალიზებული მართვის პირობებში. მართვის ახალი პარადიგმა ყურადღებას 
ამახვილებდა შედეგზე და არა შენატანზე, რაც ზრდიდა გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში ადგილობრივი აქტორების მონაწილეობის მნიშვნელოვნებას.   

სხვადასხვა ქვეყანაში დეცენტრალიზაციის პროცესი სხვადასხვა მიზანს 
ისახავს....  თუმცა, შესაძლებელია მათი სამ დიდ კატეგორიაში დაჯგუფებაც. 
დეცენტრალიზაციის პროცესი განპირობებულია: 

აააა))))    პოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკურიპოლიტიკური    მოტივებითმოტივებითმოტივებითმოტივებით - გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში იმ 
ჯგუფების ჩართვის შესაძლებლობა, რომლებიც არ იყვნენ ჩართულები ან თვლიდნენ, 
რომ არ იყვნენ ჩართულები. 

ბბბბ))))    ფინანსურიფინანსურიფინანსურიფინანსური    მოტივებითმოტივებითმოტივებითმოტივებით - ცენტრალურ მთავრობას არ სურს ან არ შეუძლია 
უპასუხოს სისტემის ფინანსურ საჭიროებებს. 

გგგგ))))    ეფექტიანობისეფექტიანობისეფექტიანობისეფექტიანობის    მოტივებითმოტივებითმოტივებითმოტივებით    ---- რომლებიც ეყრდნობა არგუმენტს, რომ 
ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღება ამცირებს ერთი კონკრეტული 
შედეგის მიღწევისათვის საჭირო დანახარჯს.  

 

დეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციის    მიზნებიმიზნებიმიზნებიმიზნები 

განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესება:::: 

• შენატანის ოდენობის გაზრდა; 
• შენატანის ხარისხის გაზრდა: 
• პროგრამების რელევანტურობის გაზრდა ან პროგრამების  

მორგება ადგილობრივ ინტერესებზე; 
• პროგრამების ინოვაციურობის გაზრდა; 
• მოსწავლეთათვის  არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობის 

მინიჭება; 
• განათლების მისაწვდომობის კუთხით უთანასწორობის 

შემცირება; 
• სწავლის შედეგების გაუმჯობესება. 

განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების    სისტემისსისტემისსისტემისსისტემის    ფუნქციონირებისფუნქციონირებისფუნქციონირებისფუნქციონირების    გაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესება:::: 

• რესურსების განაწილების ეფექტიანობის გაზრდა; 
• რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის გაზრდა; 
• პროგრამების მორგება დამსაქმებელთა მოთხოვნებზე; 

განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების    დაფინანსებისდაფინანსებისდაფინანსებისდაფინანსების    ოდენობისოდენობისოდენობისოდენობის    დადადადა    წყაროებისწყაროებისწყაროებისწყაროების    გაზრდაგაზრდაგაზრდაგაზრდა:::: 
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• განათლებაზე დახარჯული თანხების ოდენობის გაზრდა; 
• თანხების რელოკაცია ერთი სოციალური ჯგუფიდან 

მეორეზე (და არა მთავრობის ერთი დონიდან მეორეზე); 

ცენტრალურიცენტრალურიცენტრალურიცენტრალური    მთავრობისმთავრობისმთავრობისმთავრობის    ინტერესებისინტერესებისინტერესებისინტერესების    დაკმაყოფილებადაკმაყოფილებადაკმაყოფილებადაკმაყოფილება:::: 
• გარე პოლიტიკური პრობლემების თავიდან აცილება; 
• შიდა ბიუროკრატიული პრობლემების თავიდან აცილება; 
• ფინანსური პრობლემების შემცირება (მაგალითად, 

შემოსავლების გენერირების ფუნქციის ადგილობრივ 
თვითმმართველობაზე გადაბარება); 

• ეროვნულ დონეზე კორუფციის შემცირება; 
ადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივი    მთავრობისმთავრობისმთავრობისმთავრობის    ინტერესებისინტერესებისინტერესებისინტერესების    დაკმაყოფილებადაკმაყოფილებადაკმაყოფილებადაკმაყოფილება:::: 

• განათლებისათვის განკუთვნილი შემოსავლების გაზრდა; 
• ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციების 

გაფართოება; 
• ცენტრალურ მთავრობაზე ზემოქმედების ბერკეტების 

წარმოქმნა; 
• პოლიტიკური ძალაუფლების გადანაწილება, ცენტრალურ 

დონეზე აქტორების შესუსტება. 

 

დეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციის    ზოგადიზოგადიზოგადიზოგადი    ტენდენციებიტენდენციებიტენდენციებიტენდენციები    მსოფლიოშიმსოფლიოშიმსოფლიოშიმსოფლიოში        
 

სხვადასხვა ქვეყნის განათლების სისტემაში, ძირითადად, გვხვდება შემდეგი 
მმართვე-ლობითი დონეები: 

განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების    სფეროშისფეროშისფეროშისფეროში    გადაწყვეტილებებისგადაწყვეტილებებისგადაწყვეტილებებისგადაწყვეტილებების    მიღებისმიღებისმიღებისმიღების    დონეებიდონეებიდონეებიდონეები    
სხვადასხვასხვადასხვასხვადასხვასხვადასხვა    ქვეყნებშიქვეყნებშიქვეყნებშიქვეყნებში    ((((ყველაყველაყველაყველა    გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების    პროცენტიპროცენტიპროცენტიპროცენტი    
მმართველობისმმართველობისმმართველობისმმართველობის    რგოლებისრგოლებისრგოლებისრგოლების    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით)()()()( V.V.V.V.    RideoutRideoutRideoutRideout    ,,,,    I.I.I.I.    Ural,Ural,Ural,Ural,    IIEP,IIEP,IIEP,IIEP,    
UNESCO)UNESCO)UNESCO)UNESCO)    

ქვეყანაქვეყანაქვეყანაქვეყანა    
ცენტრა
ლური    

რეგიონ
ალური 

ადგილო
ბრივი 

სკოლა 

ზიმბაბვეზიმბაბვეზიმბაბვეზიმბაბვე  8
1 0 3 1

6 

სენეგალისენეგალისენეგალისენეგალი  7
6 3 0 2

1 

მალაიზიამალაიზიამალაიზიამალაიზია  6
3 

1
0 10 1

7 

საფრანგეთისაფრანგეთისაფრანგეთისაფრანგეთი  5
9 

1
0 21 1

0 

ნამიბიანამიბიანამიბიანამიბია 5
7 5 14 2

5 

მექსიკამექსიკამექსიკამექსიკა  4
5 

2
5 13 1

7 

ნიგერიანიგერიანიგერიანიგერია  4
2 

4
0 0 1

8 

ინდოეთიინდოეთიინდოეთიინდოეთი  3
8 

3
8 10 1

4 
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§ ცენტრალური (ცენტრალური ხელისუფლება); 

§ რეგიონალური (ხელისუფლების რეგიონალური ორგანოები); 

§ ადგილობრივი (მუნიციპალური ან სხვა ადგილობრივი მმართველობები); 

§ სასკოლო. 

 

რეფორმის კონკრეტული პოლიტიკა ქვეყნებს შორის განსხვავებულია, მაგრამ 
მათი დაყვანა შესაძლებელია ორ ძირითად ტიპამდე: 1) სერვისის მიწოდების 
ვალდებულების დევოლუცია 
ცენტრალური ხელისუფლებიდან 
რეგიონალურ და/ან 
მუნიციპალურ მმართველობის 
დონეზე; 2) გადაწყვეტილებებისა 
და უფლებამოსილებების დიდი 
ნაწილის დელეგირება სკოლის 
დონეზე. ზოგიერთ ქვეყანაში 
გვხვდება დეცენტრალიზაციის 
ორივე ტიპის ნიშნები. 

დეცენტრალიზაციის 
პოლიტიკის განხორციელებისას 
ქვეყნები აწყდებიან სხვადასხვა ტიპის  პრობლემებს. მათგან ყველაზე 
გავრცელებულია: 

§ გაურკვევლობა იმაში, თუ ვის მიერ და რომელ დონეზე უნდა 
იქნეს მიღებული ესა თუ ის გადაწყვეტილება; 

§ სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიერ სკოლის მართვაში, 
დირექტორების მიერ სკოლის მენეჯმენტსა და რეფორმირების პროცესში 
სკოლის პედაგოგების მონაწილეობის შესაბამისი უნარები, ხშირად, სუსტია და 
საჭიროებს განვითარებას; 

§ დეცენტრალიზაციის პროცესში სკოლის განვითარების 
საჭიროებებისათვის შეუსაბამო დაფინანსება. 

დიდიდიდიდიდიდიდი    ბრიტანეთიბრიტანეთიბრიტანეთიბრიტანეთი  3
6 7 25 3

2 

აშშაშშაშშაშშ  6 3
6 34 2

4 

ოთხიოთხიოთხიოთხი    კატეგორიისკატეგორიისკატეგორიისკატეგორიის    გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების    მიღებისმიღებისმიღებისმიღების    პროცენტულიპროცენტულიპროცენტულიპროცენტული    
განაწილებაგანაწილებაგანაწილებაგანაწილება    მმართველობისმმართველობისმმართველობისმმართველობის    დონეებისდონეებისდონეებისდონეების    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    (OECD(OECD(OECD(OECD    წევრიწევრიწევრიწევრი    14141414    
ქვეყნისქვეყნისქვეყნისქვეყნის    მონაცემებიმონაცემებიმონაცემებიმონაცემები))))    (IIEP,(IIEP,(IIEP,(IIEP,    UNESCO)UNESCO)UNESCO)UNESCO) 

გადაწყვეტილებიგადაწყვეტილებიგადაწყვეტილებიგადაწყვეტილები
სსსს    კატეგორიებიკატეგორიებიკატეგორიებიკატეგორიები 

ცენტრაცენტრაცენტრაცენტრა
ლურილურილურილური    

რეგიონარეგიონარეგიონარეგიონა
ლურილურილურილური 

ადგილოადგილოადგილოადგილო
ბრივიბრივიბრივიბრივი 

სკოლასკოლასკოლასკოლა 

სწავლებისსწავლებისსწავლებისსწავლების    
ორგანიზებაორგანიზებაორგანიზებაორგანიზება 

28 2 5 65 

პროექტირებაპროექტირებაპროექტირებაპროექტირება    დადადადა    
ინფრასტრუქტუინფრასტრუქტუინფრასტრუქტუინფრასტრუქტუ
რარარარა     

23 27 22 28 

კადრებისკადრებისკადრებისკადრების    მართვამართვამართვამართვა     15 20 29 36 

რესურსებისრესურსებისრესურსებისრესურსების    
განაწილებაგანაწილებაგანაწილებაგანაწილება     

5 10 38 47 
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აღნიშნული პრობლემების გადასაჭრელად ქვეყნები ქმნიან სპეციალურ 
პროგრამებს და ახორციელებენ საგანმანათლებლო პროექტებს. 

მიუხედავად რეფორმირების გზაზე წარმოქმნილი პრობლემებისა, 
დეცენტრალიზაციის პროცესი მიმართულია განათლებისა და მართვის 
ეფექტიანობის ხარისხის გაუმჯობესებაზე და განაპირობებს მოქალაქეთა 
განსხვავებული საგანმანათლებლო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. 
დეცენტრალიზაციის პირობებში შესაძლებელი ხდება გადაწყვეტილების მეტი 
ოპერატიულობით მიღება და კონკრეტული სკოლით მოსარგებლეთა სპეციფიკური 
მოთხოვნების გათვალისწინება.     
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2.2. 2.2. 2.2. 2.2. დეცენტრალიზაციადეცენტრალიზაციადეცენტრალიზაციადეცენტრალიზაცია    საქართველოშისაქართველოშისაქართველოშისაქართველოში    
 

დეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციის    ხარისხიხარისხიხარისხიხარისხი    
 

რეფორმის პირველ ეტაპზე (2004 წლიდან) დეცენტრალიზაციის 
მიმართულებით გადაიდგა მრავალი პოზიტიური ნაბიჯი. 

ზოგადი განათლების კანონიდან გამომდინარე (2005), საქართველოში 
არსებული დეცენტრალიზაციის ტიპი შეიძლება დახასიათდეს, როგორც 
გადაწყვეტილებების დიდი ნაწილის მიღებაზე უფლებამოსილების დევოლუცია 
სკოლისა და სხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დონეზე, სადაც 
ცენტრალური ხელისუფლება, ძირითადად, განათლების პოლიტიკის, 
რეგულაციებისა და სტანდარტების განსაზღვრის ფუნქციას იტოვებს.  

ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი ზოგადი განათლების სფეროში, 
ძირითადად, სკოლების დახმარებისა და  ხელშეწყობის ხასიათის მატარებელია და 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში არ მონაწილეობს. 

მიუხედავად საკანონმდებლო დონეზე არსებული დეცენტრალიზებული 
სისტემისა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ბოლო პერიოდში (2009-2011) 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სისტემის ავტონომიური ერთეულების შიდა 
პროცესებზე, იქნება ეს: დირექტორების დანიშვნა, სკოლების შიდა საკადრო 
პოლიტიკა, ფინანსების განკარგვა თუ სხვა.  

ადგილობრივი თვითმმართველობა აქვს სკოლების დახმარების უფლება და 
არა ვალდებულება, რაც არასისტემურს ხდის მათი მხრიდან სკოლების მხარდაჭერას. 

 

სკოლებისსკოლებისსკოლებისსკოლების    დაფუძნებადაფუძნებადაფუძნებადაფუძნება    ავტონომიურავტონომიურავტონომიურავტონომიურ    ორგანიზაციებადორგანიზაციებადორგანიზაციებადორგანიზაციებად    
 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სკოლები დაფუძნდნენ 
ფართო ავტონომიის მქონე ორგანიზაციებად - საჯარო სამართლის იურიდიულ 
პირებად - და საშუალება მიეცათ გაეხსნათ საკუთარი ანგარიში ბანკში. შენობა და 

შესაბამისი მიწის ფართობი სკოლებს გადაეცა უვადო და უსასყიდლო 

უზურფრუქტის ხელშეკრულებით.  
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სკოლებისათვისსკოლებისათვისსკოლებისათვისსკოლებისათვის        უფლებამოსილებებისუფლებამოსილებებისუფლებამოსილებებისუფლებამოსილებების        გადაცემაგადაცემაგადაცემაგადაცემა    
 

ზოგადი განათლების კანონში განსაზღვრულ ნორმების შესაბამისად 
პედაგოგების, მშობლებისა და მოსწავლეების მიერ სკოლებში არჩეული 
წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა სამეურვეო საბჭოები, რომლებმაც, თავის 
მხრივ, აირჩიეს სკოლის დირექტორები. სამეურვეო საბჭოებს მიეცათ 
უფლებამოსილება, თემის მოთხოვნებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, 
დამოუკიდებლად განსაზღვრონ სკოლის პრიორიტეტები და სტრატეგია, 
დაამტკიცონ სასკოლო სასწავლო გეგმა და, მის ფარგლებში, წლის განმავლობაში 
გამოსაყენებელ სახელმძღვანელოები. მიუხედავად იმისა, რომ  საჯარო სკოლების 
ფინანსური რესურსების უმეტეს ნაწილს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ვაუჩერული 
დაფინანსების პრინციპით შემოსული თანხა შეადგენს, ბიუჯეტის დამტკიცებისა და 
მის განკარგვაზე მონიტორინგის უფლებამოსილება კანონის თანახმად სამეურვეო 
საბჭოს დონეზე რჩება. დე იურე გაიზარდა დირექტორის, როგორც მენეჯერის 
უფლებამოსილება ადამიანური, ფინანსური და მატერიალური რესურსების 
მართვაში. 

 

განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების            საფეხურებისაფეხურებისაფეხურებისაფეხურები    
 

განათლების სისტემა საქართველოში შედგება აკადემიური და პროფესიული 
განათლებისაგან. სკოლამდელი განათლება არ არის სავალდებულო და შესაბამისად  
ნაკლებად რეგულირებადია სახელმწიფოსგან. სავალდებულო საფეხურებს 
წარმოადგენს დაწყებითი და საბაზო განათლება. პირველ კლასში მოსწავლის შეყვანა 
შესაძლებელია 5 წლის ასაკიდან. დაწყებითი განათლება გრძელდება 6 წელი (I-VI 
კლასი), ხოლო საბაზო - 3 (VII-IX კლასი). აკადემიური განათლების მესამე საფეხური 
მოიცავს 3 წელს (X-XII კლასი). საბაზო განათლების დასრულების შემდეგ მოსწავლეს 
შესაძლებლობა აქვს სწავლა განაგრძოს პროფესიული განათლების მიმართულებით 
და სამი საფეხურის დასრულების შემდეგ გათანაბრდეს სრული ზოგადი განათლების 
საფეხურთან. ზოგადი განათლების მიღების შემდეგ შესაძლებელია სწავლის 
გაგრძელება ორივე (აკადემიური, პროფესიულ) მიმართულებით. აკადემიური 
განათლების გასაგრძელებლად სავალდებულოა ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
ჩაბარება, ხოლო პროფესიული განათლების მეოთხე საფეხურზე გადასასვლელად, 
მხოლოდ უნარების გამოცდის ჩაბარება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. 
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პროფესიული განათლების ხუთი საფეხური უთანაბრდება ბაკალავრიატის 
შუალედურ კვალიფიკაციას. 

უმაღლესი განათლების საფეხურები გამოიყურება შემდეგნაირად: 
§ პირველი საფეხური - შუალედური კვალიფიკაცია 

(ბაკალავრიატისთვის განსაზღვრული კრედიტების ნახევარი ან მეტი); 

§ პირველი საფეხური - ბაკალავრიატი (240 კრედიტი); 

§ მეორე საფეხური - მაგისტრატურა   (120 კრედიტი); 

§ მესამე საფეხური - დოქტორანტურა (180 კრედიტი). 

პირველი საფეხურის ფარგლებში არსებობს დიპლომირებული სპეციალისტის 

პროგრამა (შუალედური კვალიფიკაცია 120 -180 კრედიტი). ამასთან,  სამედიცინო, 

სტომატოლოგიური და ვეტერინარული განათლება (300-360 კრედიტი) არის 

ინტეგრირებული განათლება და თავისი სწავლის შედეგებით უთანაბრდება 

მაგისტრატურას. 

საქართველოში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებია: კოლეჯი, 

სასწავლო უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტი. 

§ კოლეჯი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, 

რომელიც ახორციელებს პირველი საფეხურის, ბაკალავრიატის, 

საგანმანათლებლო პროგრამას და ასევე პირველი საფეხურის ფარგლებში 

არსებული კვალიფიკაციის, დიპლომირებული სპეციალისტის პროგრამას; 

§ სასწავლო უნივერსიტეტი – უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო 

პროგრამას (გარდა დოქტორანტურისა). სასწავლო უნივერსიტეტი 

აუცილებლად ახორციელებს მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამას; 

§ უნივერსიტეტი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, 

რომელიც უმაღლესი აკადემიური განათლების სამივე საფეხურის 

საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს. 
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ერთ. ეროვ. 
გამოცდა 

უ.ეეგ 

სკოლამდელი განათლება 

დაწყებითი განათლება 

საბაზო განათლება 

პროფესიული განათლების მეხუთე 
საფეხური 

პროფესიული განათლების მეოთხე 
საფეხური 

პროფესიული განათლების მესამე 
საფეხური 

პროფესიული განათლების მეორე 
საფეხური 

პროფესიული განათლების 
პირველი საფეხური 

სრული ზოგადი (საშუალო) განათლება 

საატესტაციო დამოცდა 

შუალედური 
კვალიფიკაცი

ბაკალავრიატი 
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ერთ. სამაგ. 
გამოცდა 

მაგისტრატურა 

დოქტორანტურა 

აკადემიური განათლების სვეტი პროფესიული განათლების სვეტი 
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2.3. 2.3. 2.3. 2.3. სისტემისსისტემისსისტემისსისტემის    მართვამართვამართვამართვა    
 

განათლების პოლიტიკის განმსაზღვრელი ორგანო საქართველოს 
პარლამენტია, ხოლო უშუალო გამტარებელი განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების უფლებები და 
მოვალეობები განათლების სფეროში ძალიან უმნიშვნელოა და არასისტემურია რასაც 
ხელისუფლების წარმომადგენლები რეფორმის მასშტაბურობის პროცესში ხარისხის 
უნიფიცირების მოტივით ხსნიან. 
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სსიპსსიპსსიპსსიპ    ეროვნულიეროვნულიეროვნულიეროვნული    ცენტრებიცენტრებიცენტრებიცენტრები    
 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო თავის მხრივ ახდენს უფლებების 
დეკონცენტრაციას მის  მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ 
პირებზე. ესენია: 

• ეროვნულიეროვნულიეროვნულიეროვნული    სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    გეგმებისაგეგმებისაგეგმებისაგეგმებისა    დადადადა    შეფასებისშეფასებისშეფასებისშეფასების    ცენტრიცენტრიცენტრიცენტრი    

ცენტრის მისიაა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 
მოსწავლეთა განათლების ხარისხის ამაღლება.    

ძირითადი მიზნებია:  
§ ეროვნული სასწავლო გეგმის მომზადება, პილოტირება, 

დანერგვის ხელშეწყობა და მუდმივი განვითარება; 

§ საჯარო სკოლებში მიმდინარე სასწავლო პროცესის ეროვნული 
შეფასებების სისტემის შემუშავება, დანერგვა, ეროვნული და სხვა შეფასებების 
განხორციელება; 

§ სახელმძღვანელოების ეროვნულ სასწავლო გეგმებთან 
შესაბამისობის დადგენა და რეკომენდებული სახელმძღვანელოს გრიფის 
მინიჭება. 

    
• გამოცდებისგამოცდებისგამოცდებისგამოცდების    ეროვნულიეროვნულიეროვნულიეროვნული    ცენტრიცენტრიცენტრიცენტრი    

ცენტრის მიზანია: 
§ უზრუნველყოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება 

მინისტრის მიერ დამტკიცებული დებულების შესაბამისად, ეეგ-თან 
დაკავშირებული მონაცემების შეგროვება და ანალიზი; 

§ მიაწოდოს სამინისტროს რეკომენდაციები მოსწავლეთა ცოდნისა 
და უნარ-ჩვევების სანდო და ობიექტური მეთოდებით შესაფასებლად, 
აგრეთვე, განახორციელოს სასწავლო პროცესის შეფასება და რეკომენდაციების 
მიწოდება სამინისტროსათვის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით; 



118 
 

§ მიიღოს მონაწილეობა მოსწავლეთა მიღწევების საერთაშორისო 
შეფასებაში; 

§ განავითაროს და გამოიკვლიოს განათლების სისტემაში 
შეფასების სფერო; 

§ ჩაატაროს მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო 
შეფასებები, შეაგროვოს მონაცემები და განახორციელოს მათი ანალიზი; 

§ უზრუნველყოს ექსტერნატის ფორმით სრული ზოგადი 
განათლების მიღების დამადასტურებელი გამოცდების ჩატარება; 

§ უზრუნველყოს საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება 
მინისტრის მიერ დამტკიცებული დებულების შესაბამისად, სამაგისტრო 
გამოცდებთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვება და ანალიზი;  

§  უზრუნველყოს მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების 
ჩატარება სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.  

    

• განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    განვითარებისგანვითარებისგანვითარებისგანვითარების    ეროვნულიეროვნულიეროვნულიეროვნული    ცენტრიცენტრიცენტრიცენტრი    

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს: 
§ ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებს - ავტორიზაციასა 

და აკრედიტაციას. 

§ საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო 
დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებას, მათ შორის, 
ლეგალიზაციასა და აპოსტილით დამოწმებას;   

§ განათლების აღიარებას;  

§ ხელს უწყობს მოსწავლეთა, პროფესიულ სტუდენტთა, 
სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის თავისუფალი 
გადაადგილების პროცესს და ახორციელებს სტუდენტთა მობილობის 
პროცესის ადმინისტრირებას;  

§ ხელშეკრულების საფუძველზე სთავაზობს 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს სამართლებრივი 
დახმარების მომსახურებას;  
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§ ახორციელებს მცირემასშტაბიან კვლევებს განათლების 
სფეროში.  

 
 
 

• მასწავლებელთამასწავლებელთამასწავლებელთამასწავლებელთა    პროფესიულიპროფესიულიპროფესიულიპროფესიული    განვითარებისგანვითარებისგანვითარებისგანვითარების    ცენტრიცენტრიცენტრიცენტრი    
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

უმთავრესი მიზანია სკოლაში სწავლისა და სწავლების ხარისხის 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა მასწავლებლის პროფესიული ცოდნისა და 
საქმიანობის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრების, მასწავლებლის პროფესიის 
სტატუსის ამაღლების გზით.  

2008 წლიდან ცენტრი თავის საქმიანობას ორი უმთავრესი 
პრიორიტეტული მიმართულებით ახორციელებს: 

 
§ მოქმედი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება; 
§ კვალიფიციური კადრების მოზიდვა, მათი მომზადებისა და 

პროფესიაში შენარჩუნების ხელშეწყობა.  
 
• საგანმანათლებლოსაგანმანათლებლოსაგანმანათლებლოსაგანმანათლებლო    დადადადა    სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    ინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურის    განვითარებისგანვითარებისგანვითარებისგანვითარების    

ცენტრი;ცენტრი;ცენტრი;ცენტრი;    

მისია: 
 

სააგენტოს მისიაა საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 
ხელშეწყობა, სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე 
ტექნოლოგიების დანერგვა სწავლების პროცესში. 

სააგენტოს მიზნებია: 
§ სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, 
ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება; 

§ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის 
განვითარება; 

§ თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.  
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• შოთაშოთაშოთაშოთა    რუსთაველისრუსთაველისრუსთაველისრუსთაველის    ეროვნულიეროვნულიეროვნულიეროვნული    სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    ფონდი.ფონდი.ფონდი.ფონდი.    

ფონდის მიზანია: 
 
მეცნიერების დაფინანსებისათვის განკუთვნილი სახსრების 

რაციონალური ხარჯვის უზრუნველყოფა, მეცნიერების დაფინანსების 
ერთიანი სისტემის შექმნა და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის 
ჩამოყალიბება. ასევე, სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ბენეფიციართა 
საქმიანობის მონიტორინგი და სამინისტროსათვის ანგარიშის წარდგენა 
საგრანტო დაფინანსების საფუძველზე შექმნილი ახალი სამეცნიერო 
პროდუქციისა და მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტის მონაცემების 
თაობაზე. 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდს, 
სტრატეგიიდან გამომდინარეა განსაზღვრული აქვს შემდეგი პრიორიტეტები: 

§ სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; 
§ სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება ; 
§ ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; 
§ სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის 

გაღრმავება; 
§ მეცნიერების პოპულარიზაცია.  

 

ამ ეტაპისთვის ხსენებული ორგანიზაციების ავტონომიურობა ძირითადად 
მართვის სეგმენტშია გამოხატული. ცენტრების რეორგანიზაცია და პრიორიტეტების 
შეცვლა ხდება სამინისტროს მმართველი გუნდის ცვლილებასთან ერთად. ასეთ 
ცვლილებებს საკმაოდ ნეგატიური გავლენა მოაქვს სისტემის მდგრადობაზე და მასში 
შემავალ რგოლებზე. 

რეფორმის გარკვეულ ეტაპებზე იკვეთებოდა კოორდინაციის სიმცირე 
ცენტრებს შორის. ეროვნული სასწავლო გემებისა და შეფასების ცენტრსა და 
გამოცდების ეროვნულ ცენტრს შორის მუდმივად მიდიოდა კამათი ეროვნული 
სასწავლო გეგმისა და ეროვნულ გამოცდებზე მოთხოვნილი მასალის 
შესაბამისობასთან დაკავშირებით. ასეთი ტიპის კონფლიქტების წარმოშობის მიზეზი 
განათლების რეფორმირების სტრატეგიის სისუსტე  და დეტალური სამოქმედო 
გეგმის არარსებობაა. ასეთი რთული და მრავალკომპონენტიანი გარდაქმნების 
პროცესისათვის მნიშვნელოვანია არსებობდეს კონკრეტული მიზნებისა და 
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ამოცანების მისაღწევად განაწილებული პასუხისმგებლობები და შინაარსობრივი 
სინქონიზაცია. 

 

საგანმანათლებლოსაგანმანათლებლოსაგანმანათლებლოსაგანმანათლებლო            რესურსრესურსრესურსრესურს----ცენტრებიცენტრებიცენტრებიცენტრები    
 

საგანმანათლებლო რესურს ცენტრები წარმოდგენენ განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოს. ქვეყანაში მოქმედებს 74 
რესურს-ცენტრი, აქედან 5 დედაქალაქში, ხოლო დანარჩენები რეგიონებში. მათი 
საქმიანობის მიზნები, ფუნქციები და ამოცანები განისაზღვრება განათლებისა და 
მეცნიერების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე დამტკიცებული ტიპური 
დებულებით. რესურს-ცენტრების ფუნქციონირების შეფასებისას8 რთულია ცალსახა 
დასკვნების გამოტანა. თუმცა, უნდა ითქვას, რომ მათი ფუნქცია ძირითადად 
ინფორმაციის ცენტრიდან პერიფერიაზე და პირიქით გადაცემით შემოიფარგლება. 
ეფექტიანობის კუთხით დამოკიდებულებები ძირითადად პოზიტიურია, მაგრამ 
საკმაოდ თავშეკავებული რაზეც ის გარემოებაც მეტყველებს, რომ დირექტორები 
უფრო მაღალ შეფასებას იძლევიან ვიდრე თავად რესურს ცენტრები. და ის, რომ 
დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასება შედარებით დაბალია ვიდრე სისტემის 
წარმომადგენლების. 

                                                           
8 დეცენტრალიზაციის რეფორმის შეფასება. 12.2008. განათლების პოლიტიკის, დაგემვისა და მართვის 
ინტიტუტი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 
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რესურს-ცენტრების არაეფექტური მუშაობის ძირითად მიზეზებად სამეურვეო საბჭო 
და დირექტორები ასახელებენ რესურს-ცენტრების: 

§ დანიშნულების ბუნდოვანებას; 
§ ფინასების სიმცირეს; 
§ კადრების ნაკლებობას; 
§ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმართაობას. 

    

სკოლისსკოლისსკოლისსკოლის    დირექტორებიდირექტორებიდირექტორებიდირექტორები    
 

სკოლის დირექტორების მგომარეობა ამ ეტაპზე საკმაოდ რთულია. სკოლაში 
მიმდინარე პროცესებზე პასუხისმგებლობა მთლიანად მათზეა დაკისრებული, ხოლო 
გადაწყვეტილებების მიღების კუთხით საკმაოდ შეზღუდულნი არიან. ძირითადი 
დოკუმენტების დამტკიცების (სკოლის ბიუჯეტის, სტრატეგიული გეგმის, საშტატო 
განრიგის და სხვ.) უფლება სამეურვეო საბჭოსა და განათლების და მეცნიერების 
სამინისტროს პრეროგატივაა, ხოლო ამ დოკუმენტებით გათვალისწინებული 
საქმიანობის განხორციელება კი ძირითადად დირექტორებს ევალებათ. 
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რესურსრესურსრესურსრესურს ცენტრებიისცენტრებიისცენტრებიისცენტრებიის მუშაობისმუშაობისმუშაობისმუშაობის ეფექტიანობისეფექტიანობისეფექტიანობისეფექტიანობის შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება
პროცენტულიპროცენტულიპროცენტულიპროცენტული მაჩვენებლებიმაჩვენებლებიმაჩვენებლებიმაჩვენებლები ჯგუფებისჯგუფებისჯგუფებისჯგუფების მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით

რესურს ცენტრი სამ. საბჭოს თავმჯდომარე დირექტორი
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მეორეს მხრივ დეცენტრალიზებულ სისტემაში სკოლის დონეზე მიმდინარე 
პროცესების მაკონტროლირებელი ორგანო სამეურვეო საბჭოა და მისი 
არაკომპეტენტურობის და/ან ფორმალურად არსებობის შემთხვევაში დირექტორებს 
კარგი ნიადაგი ექმნებათ ავტორიტარული მმართველობისათვის. 

სკოლის ადმინისტრაციის (დირექტორების) შეფასებისა და თვითშეფასებისას 
ჩანს, რომ ადმინისტრაციის ეფექტური მუშაობის შემაფერხებელი ფაქტორების 
დასახელებისას დირექტორებისა და სამეურვეო საბჭოების აზრები ძირითადად 
ემთხვევა ერთმანეთს. მშობლებისა და რესურს-ცენტრების მიერ ჩამოთვლილი 
ფაქტორების სია სრულიად განსხვავებულია. ზოგადად მშობლებმა და რესურს-
ცენტრებმა უფრო მეტი მიზეზი დაასახელეს ვიდრე სხვა ჯგუფებმა. დირექციის 
გარდა ყველა სხვა ჯგუფი ყველაზე ხშირად ასახელებს დირექციის 
არაპროფესიონალიზმს, მაშინ როდესაც დირექტორთა უმეტესობა საკუთარი 
საქმიანობის არაეფექტურობას მიაწერს გარე ფაქტორებს - რეფორმისა და სისტემის 
არასრულყოფილებას. დირექტორები და სამეურვეო საბჭოები, აგრეთვე, ხშირად 
ასახელებენ არასრულყოფილ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, ხელფასების სიმცირესა 
და ადამიანური რესურსების ნაკლებობას, თუმცა ეს მიზეზები საერთოდ არ 
გვხვდება მშობლების ჩამონათვალში. მშობლების დიდი ნაწილის აზრით  
არაეფექტურობის მიზეზი არის საქმისადმი გულგრილობა და უდისციპლინობა, 
ხოლო რესურს-ცენტრების აზრით ძველი მენტალობა და გადაწყვეტილების 
მიღებისას პასუხისმგებლობის შიში. 
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დეცენტრალიზებული მოდელის რეალური ფუნქციონირებისათვის 
აუცილებელია, დირექტორთა კვალიფიკაციის კონტროლი და მაქსიმალური 
გათავისუფლება ფორმალური და არაფორმალური გარეშე ზეწოლისგან. აქვე უნდა 
გავითვალისწინოთ, რომ ასეთი სისტემა ეფექტურია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ 
სამეურვეო საბჭოს თავის მოვალეობებს დამაკმაყოფილებლად ასრულებს. 

 

სამეურვეოსამეურვეოსამეურვეოსამეურვეო                საბჭოებისაბჭოებისაბჭოებისაბჭოები    
 

სამეურვეო საბჭოებმა, როგორც სკოლის უმაღლესმა წარმომადგენლობითმა 
ორგანომ, ზოგადი განათლების კანონის შესაბამისად საკმაოდ ფართო 
უფლებამოსილებები მოიპოვა. მის კომპეტენციაში (კანონის მიხედვით) შედის: 
დირექტორის არჩევა, სკოლის ბიუჯეტისა და განვითარების სტრატეგიის 
დამტკიცება და მის შესრულებაზე კონტროლი და სხვა. მიუხედავად ამისა მათი 
მუშაობის მოტივაცია და ხარისხი საკმაოდ დაბალი რჩება, რადგან უფლება-
მოვალეობის გადაცემასთან ერთად ვერ მოხერხდა მათი განხორციელებისათვის 
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დირექტორებისდირექტორებისდირექტორებისდირექტორების საქმიანობისსაქმიანობისსაქმიანობისსაქმიანობის ეფექტურობისეფექტურობისეფექტურობისეფექტურობის შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება ხუთბალიანხუთბალიანხუთბალიანხუთბალიან შკალაზეშკალაზეშკალაზეშკალაზე
ჯგუფებისჯგუფებისჯგუფებისჯგუფების მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით

რესურს ცენტრები მშობელი სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე დირექტორი
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აუცილებელი კომპეტენციების გადაცემა. თუ ადრე სამეურვეო საბჭოს პასიურობის 
მიზეზად ამ ორგანოს უუფლებობა სახელდებოდა, ახლა ეს სხვა ფაქტორებზეა გახდა 
დამოკიდებული. 

დირექტორებისა და სამეურვეო საბჭოების აზრით სამეურვეო საბჭოს 
ეფექტურობის შემაფერხებელი კონკრეტული ფაქტორებია  შესაბამისი ცოდნისა და 
უნარ-ჩვევების არარსებობა, ზეწოლა დირექტორის მხრიდან, საქმისადმი გულგრილი 
დამოკიდებულება (საბჭოს ფორმალური არსებობა), არაპროფესიონალიზმი, 
არაანაზღაურებადი შრომა, რიგითი მშობლების დაუინტერესებლობა სამეურვეო 
საბჭოს მუშაობით.  

მშობლების აზრით სამეურვეო საბჭოს ეფექტურ მუშაობას აგრეთვე აფერხებს: 

§ საქმისადმი გულგრილი დამოკიდებულება; 
§ ორგანიზაციული ნიჭის არ ქონა; 
§ არაკეთილსინდისიერება. 

 
განსხვავებული აზრი ეფექტურობასთან დაკავშირებით აქვთ რესურს-

ცენტრებს. მათი უმრავლესობა თვლის, რომ სამეურვეო საბჭო მეტ-ნაკლებად 
ეფექტური ან არაეფექტურია (78%). 

 

სამეურვეოსამეურვეოსამეურვეოსამეურვეო    საბჭოებისსაბჭოებისსაბჭოებისსაბჭოების    ეფექტურობისეფექტურობისეფექტურობისეფექტურობის    შემაფერხებელიშემაფერხებელიშემაფერხებელიშემაფერხებელი    ფაქტორებიფაქტორებიფაქტორებიფაქტორები    რესურსრესურსრესურსრესურს    ცენტრებისცენტრებისცენტრებისცენტრების    აზრითაზრითაზრითაზრით    (%)(%)(%)(%) 
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რესურს ცენრტების ის ნაწილი, რომელიც არაეფექტურად ან ნაკლებად 
ეფექტურად მიიჩნევს სამეურვეო საბჭოების საქმიანობას. ამას ძირითადად 
უკავშირებს კანონმდებლობისა და უფლება-მოვალეობების არცოდნასა და 
მოტივაციის ნაკლებობას. 

ექსპერტების აზრით აუცილებელია სამეურვეო საბჭოების გადამზადება მათი 
ფუნქციებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს პროცესი რთულდება წევრთა, 
განსაკუთრებით მშობლების, ხშირი როტაციის გამო. მეორეს მხრივ, სამეურვეო 
საბჭოების წევრებს გავლილი აქვთ გარკვეული რაოდენობის ტრენინგები, მაგრამ, 
როგორც ჩანს, მიღებული თეორიული ცოდნის კონკრეტულ საჭიროებებზე მორგება 
და პრაქტიკაში გამოყენება მაინც უჭირთ. 

 

რაოდენობრივირაოდენობრივირაოდენობრივირაოდენობრივი            მაჩვენებლებიმაჩვენებლებიმაჩვენებლებიმაჩვენებლები    
 

ზოგადიზოგადიზოგადიზოგადი    განათლებაგანათლებაგანათლებაგანათლება  უმაღლესიუმაღლესიუმაღლესიუმაღლესი განათლებაგანათლებაგანათლებაგანათლება  

სკოლებისსკოლებისსკოლებისსკოლების    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა::::  უმაღლესიუმაღლესიუმაღლესიუმაღლესი სასწავლებლებისასწავლებლებისასწავლებლებისასწავლებლები:  

საჯარო: 2 130 (88%)   საჯარო: 21 (16%)  

კერძო: 300 (12%)  კერძო: 108 (84%)  

სულსულსულსულ::::    2222    430430430430  სულსულსულსულ::::    129129129129  

მოსწავლეთამოსწავლეთამოსწავლეთამოსწავლეთა    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა::::  სტუდენტთასტუდენტთასტუდენტთასტუდენტთა    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა::::  

საჯარო: 542 400 (91%)  საჯარო: 74 056 (72%)  

კერძო: 53 000 (9%)  კერძო: 28 654 (28%)  

სულსულსულსულ::::    595595595595    400400400400  სულსულსულსულ::::    102102102102    710710710710        

მასწავლებელთამასწავლებელთამასწავლებელთამასწავლებელთა    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა::::    63636363    512512512512     მასწავლებელთამასწავლებელთამასწავლებელთამასწავლებელთა რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა: 6 606  

 
 

     
ბენეფიციართაბენეფიციართაბენეფიციართაბენეფიციართა საერთოსაერთოსაერთოსაერთო რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა    

768 228768 228768 228768 228    
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2.4. 2.4. 2.4. 2.4. განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების    დაფინანსებადაფინანსებადაფინანსებადაფინანსება    
 

განათლების დაფინანსების მხრივ მნიშვნელოვანი სისტემური ნაბიჯი 2004 
წელს გადაიდგა, როდესაც მოხდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ერთ 
მოსწავლეზე დაფინანსებაზე გადასვლა. იგივე პრინციპი ამუშავდა უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებშიც სადაც სახელმწიფო სასწავლო გრანტს 
მოიპოვებენ ის სტუდენტები, რომლებიც საუკეთესო შედეგებს აჩვენებენ ერთიან 
ეროვნულ გამოცდებზე. 

საქართველოს განათლების ბიუჯეტი 2011 წლისათვის 550 842 100 ლარს 
შეადგენს 9 . განათლებაზე გაწეული ხარჯების წილი კი მშპ დაახლოებით 2.5%-ს 
უდრის. აღნიშნული მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია და სხვა ქვეყნებთან შედარებით 
ძალზედ არასახარბიელო პოზიციაში გვაყენებს. მითუმეტეს, რომ განათლება 
სახელმწიფოს მიერ პრიორიტეტულ მიმართულებადა მიჩნეული.  

 

 

                                                           
9 საქართველოს კანონი “საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ”. თავი V. მუხლი 14. 
ო.კ. 32 00. 2010 წლის 17 დეკემბერი. 
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როგორც სქემიდან ჩანს ზოგადი განათლების წილი საერთო ბიუჯეტში 
შეადგენს 59%-ს (326 142 000 ლარი), უმაღლესის 11%-ს (59 753 800), ხოლო 
პროფესიულის 1%-ს (6 293 800) თუმცა ეს უკანასკნელიც პრიორიტეტული 
მიმართულებაა. 

სხვა ხარჯები, რომელიც სქემაზე 29%-ია (158 652 500) მოიცავს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამებს (74 293 800), სსიპ ეროვნული ცენტრების 
დაფინანსებს,  სახელმწიფო სასწავლო გრანტებსა (36 750 000) და სხვ. 

 

სკოლებისსკოლებისსკოლებისსკოლების        დადადადა    ფინანსებაფინანსებაფინანსებაფინანსება    
 

სკოლების დაფინანსების სისტემა ვაუჩერულ დაფინანსებაზე გადასვლის 
შემდეგ წააწყდა მნიშვნელოვან პრობლემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ვაუჩერი 
დიფერენცირებული იყო სკოლის კონტიგენტისა და მდებარეობის მიხედვით, 
მაღალმთიანი და მცირეკონტიგენტიანი სკოლები მაინც მნიშვნელოვანი დეფიციტის 
პირობებში აღმოჩნდნენ. ხოლო მსხვილი სკოლები სოლიდური პროფიციტული 
ბიუჯეტის პირობებში ვერ ითვისებდნენ თანხებს. ვაუჩერული დაფინანსება, ერთის 
მხრივ კონკურენციას ზრდიდა სკოლებში, რაც მათი განვითარების ხელისშემწყობი 
ფაქტორია, ხოლო, მეორეს მხრივ ხელს უწყობდა სკოლების გმსხვილებას. ასევე არ 
მუშაობდა კონკურენციის პრინციპი სოფლის სკოლებში ალტერნატივების 
არარსებობის გამო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ, ზოგადად, ვაუჩერის ოდენობა 
განისაზღვრება არა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული შედეგების 
მიღწევისათვის აუცილებელი თანხის ოდენობით, არამედ არსებული რესურსების 
გათვალისწინებით. 

2011 წლის იანვრიდან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ შემოიღო 
დაფინანსების ახალი წესი, რომელიც პროგრამული დაფინანსების ელემენტს მოიცავს 
10-30 ათასი ლარის ფარგლებში იმ სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეთა 
რაოდენობა 600 არ აღემატება. გარდა ამისა არსებობ სკოლების ჯგუფი რომლებშიც 
160 მოსწავლეზე ნაკლებია. ამ სკოლების დაფინანსება ხდება შემდეგი პრინციპით: 
საათობრივი დატვირთვის მიხედვით მასწავლებლების სახელფასო ფონდის, 
ადმინისტრაციის ხელფასისა და სხვა ხარჯებისათვის საჭირო თანხების ჯამი. ხოლო 
იმ ჯგუფისათვის, რომელთა მოსწავლეთა რაოდენობა 160-ზე მეტი და 600-ზე 
ნაკლებია ვაუჩერული დაფინანსება დამოკიდებულია სკოლის სიმცირეზე ანუ რაც 
მციერა სკოლა მით მეტია დაფინანსება. ამასთანავე ასეთი სკოლებისთვის  
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გათვალისწინებულია ზემოხსენებული საბაზო დაფინანსებაც. უფრო დეტალურად,  
დაფინანსების განაწილების წესი ასე გამოიყურება10: 

საჯაროსაჯაროსაჯაროსაჯარო    სკოლებისათვისსკოლებისათვისსკოლებისათვისსკოლებისათვის,,,,    პირველიდანპირველიდანპირველიდანპირველიდან    მემემემე----8888    კლასისკლასისკლასისკლასის    ჩათვლითჩათვლითჩათვლითჩათვლით::::    

§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
განისაზღვრება 161-დან 209 მოსწავლის ჩათვლით - 430 ლარით და საბაზო 
დაფინანსებით -30 000 ლარით; 

§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
განისაზღვრება 210-დან 299 მოსწავლის ჩათვლით - 390 ლარით და საბაზო 
დაფინანსებით -30 000 ლარით; 

§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
განისაზღვრება 300-დან 449 მოსწავლის ჩათვლით - 385 ლარით და საბაზო 
დაფინანსებით -14 000 ლარით; 

§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
განისაზღვრება 450-დან 599 მოსწავლის ჩათვლით - 370 ლარით და საბაზო 
დაფინანსებით -10 000 ლარით; 

§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
განისაზღვრება 600-დან 999 მოსწავლის ჩათვლით - 350 ლარით; 

§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
აღემატება 1000 მოსწავლეს - 330 ლარით; 

საჯაროსაჯაროსაჯაროსაჯარო    სკოლებისათვისსკოლებისათვისსკოლებისათვისსკოლებისათვის,,,,    მემემემე----9999----დანდანდანდან    მემემემე----12121212    კლასისკლასისკლასისკლასის    ჩათვლითჩათვლითჩათვლითჩათვლით:::: 

§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
განისაზღვრება 161-დან 209 მოსწავლის ჩათვლით - 516 ლარით და საბაზო 
დაფინანსებით -30 000 ლარით; 

§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
განისაზღვრება 210-დან 299 მოსწავლის ჩათვლით - 468 ლარით და საბაზო 
დაფინანსებით -17 000 ლარით; 

§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
განისაზღვრება 300-დან 449 მოსწავლის ჩათვლით - 462 ლარით და საბაზო 
დაფინანსებით -14 000 ლარით; 

                                                           
10  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №395. ზოგადი განათლების  დასაფინანსებლად ერთ 
მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის 
ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 
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§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
განისაზღვრება 450-დან 599 მოსწავლის ჩათვლით - 444 ლარით და საბაზო 
დაფინანსებით -10 000 ლარით;  

§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
განისაზღვრება 600-დან 999 მოსწავლის ჩათვლით - 420 ლარით; 

§ საჯარო სკოლებისათვის, რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა 
აღემატება 1000  მოსწავლეს - 396 ლარით. 

 

კერძო სკოლებისათვის მიუხედავად მათი მოსწავლეების რაოდენობისა და 
მდებარეობისა გათვალისწინებულია ფიქსირებული გადასახადი 300 ლარის 
ოდენობით.  

აქამდე არსებული ვითარებიდან გამომდინარე სკოლების ახლა უკვე პირიქით 
მოსწავლეთა რაოდენობის შემცირების მოტივაცია შეიძლება გაუჩნდეთ, რაც, ერთის 
მხრივ შესაძლებელია პოზიტიურად აისახოს მათ მოსწავლეთა განათლების 
ხარისხზე, ხოლო, მეორეს მხრივ ამ გარემოებამ შესაძლებელია შექმნას განათლების 
ხელმისაწვდომობის პრობლემა. მაგალითად, სკოლა, რომლის მოსწავლეთა 
რაოდენობა შეადგენს 599 ბავშვს კიდევ თუნდაც ერთი ბავშვის მიღების შემთხვევაში 
კარგავს 10 000 ლარს საბაზო დაფინანსებას, ხოლო თითოეულ მოსწავლეზე 20-24 
ლარს ვაუჩერულ დაფინანსებას (ჯამში დაახლოებით 20 000 ლარს). შესაბამისად 
სკოლების კონკურენციის პრინციპი ამ მოდელში საერთოდ აღარ ფიგურირებს და 
განვითარებისა და მეტი მოსწავლეების მოზიდვის ნაცვლად უბიძგებს მათ გაუშვან 
„ზედმეტი“ მოსწავლეები. 

ფაქტია, რომ კერძო სკოლები საკმაოდ არათანაბარ პირობებში არიან 
ჩაყენებული. საჯარო სკოლებში დაფინანსების ახალი წესის, უშუალოდ 
სკოლებისათვის ეფექტიანობის შესახებ დასკვნების გასაკეთებლად რაიმე კვლევა 
ხელმისაწვდომი არ არის და არც სკოლის ბიუჯეტების შესახებ მონაცემები 
მოიპოვება დამოუკიდებელი ანალიზისათვის. 
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2.5. 2.5. 2.5. 2.5. პედაგოგებიპედაგოგებიპედაგოგებიპედაგოგები    
 

საქართველოში განათლების სისტემაში დასაქმებულია 70 118 პედაგოგი. 
აქედან ზოგადი განათლების სექტორში 63 512, ხოლო უმაღლეს განათლებაში 6 606.11 

პედაგოგების პროფესია რეგულირებადია სახელმწიფოს მიერ და 
საქართველოს ზოგადი განათლების კანონის მიხედვით პედაგოგად მუშაობისათვის 
აუცილებელია შემდეგი განათლების მოთხოვნების დაკმაყოფილება: 

1. დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს 
განათლების ბაკალავრის  აკადემიური ხარისხი. 

2. საბაზო/საშუალო საფეხურის საგნის/საგნობრივი ჯგუფის 
მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 
და გავლილი უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 
პროგრამა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

3. საბაზო/საშუალო საფეხურის სახელოვნებო ან სასპორტო 
საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს: 

ა) სრული ზოგადი განათლება; 

ბ) შესაბამისი უმაღლესი სახელოვნებო ან სასპორტო განათლება და 
გავლილი უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 
პროგრამა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

    

პროფესიულიპროფესიულიპროფესიულიპროფესიული            განვითარებაგანვითარებაგანვითარებაგანვითარება    
 

პედაგოგთა პროფესიული ზრდისა და განვითარების პროცესის 
უწყვეტობისათვის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა 
ცენტრმა 2008 წელს შეიმუშავა სტანდარტი. რომელიც შედგება 3 ნაწილისაგან: 

აააა) განვითარებისაგანვითარებისაგანვითარებისაგანვითარებისა დადადადა სწავლისსწავლისსწავლისსწავლის თეორიებითეორიებითეორიებითეორიები....    

განვითარებისა და სწავლის თეორიების ნაწილი ასახავს მოსწავლის 
ასაკობრივი განვითარების კანონზომიერებებსა და სწავლის თეორიებს, 
რომლებიც აუცილებელია სასწავლო პროცესის სწორად წარმართვისათვის. 

                                                           
11 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 2011 წლის 5 აპრილის მდგომარეობით. 
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ბბბბ) სწავლებასწავლებასწავლებასწავლება დადადადა შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება....    

სწავლებისა და შეფასების ნაწილი აღწერს პედაგოგიური 
საქმიანობისათვის საჭირო მეთოდებსა და სტრატეგიებს, რომლებიც 
აუცილებელია ეფექტური სწავლებისა და სწავლისათვის. 

გგგგ) პროფესიულიპროფესიულიპროფესიულიპროფესიული გარემოგარემოგარემოგარემო. 

პროფესიული გარემოს ნაწილი ასახავს პროფესიულ ვალდებულებებსა 

და ღირებულებებს, რომლებიც მასწავლებელს ეხმარება კოლეგებთან 

ურთიერთობაში, საკუთარი პრაქტიკის დახვეწასა და კანონმდებლობის 

შესაბამისი პროფესიული საქმიანობის წარმართვაში. 

მიუხედავად დოკუმენტის მნიშვნელობისა სტანდარტის შესახებ 
ინფორმირების ხარისხი საკმაოდ დაბალია. 2009 წლის მონაცემებით მას 
მასწავლებელთა ნახევარიც კი არ იცნობს.12 

 

ზემოხსენებული სტანდარტის პირობებისადმი შესაბამისობაში ყოფნის 
დასადასტურებლად პედაგოგობის მსურველები და მოქმედი პედაგოგები 
ვალდებულნი არიან ჩააბარონ სასერტიფიკაციო გამოცდა (2014 წლამდე 
ნებაყოფლობით) პროფესიულ უნარებსა და იმ საგანში რომელსაც ასწავლიან. 
პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების წარმატების ჩაბარების შემთხვევაში მათ 
ეძლევათ სახელფასო დანამატი 75 ლარით. ასევე საუკეთესო 25%-ს  ხელფასი 
                                                           
12 Survey of Teachers Awareness  and Attitude towards the Activities performed by the Teacher Professional 
Development Center. EPPM. TPDC. 2009. 
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ეზრდებათ 1000 ლარამდე, თუმცა არ არის მკაფიო მითითება თუ რა სახსრებით 
მოხდება აღნიშნული დანამატების ანაზღაურება.  

მიუხედავად წახალისების სისტემების შემოღებისა მნიშვნელოვანია, რომ 
მასწავლებლად მუშაობის დაწყებისათვის შეიქმნას ნაკლები ბარიერები და თავიდან 
ავიცილოთ კვალიფიციური კადრების დეფიციტი და შეიქმნას  დიდი არჩევანი 
სკოლებისათვის. პროფესიონალი პედაგოგები განათლების სისტემის წარმატებული 
ფუნქციონირების ქვაკუთხედს წარმოადგენენ და ამის გაზომვა და შეფასება 
სასერტიფიკაციო გამოცდებზე გამოვლენილი ფაქტობრივი ცოდნით ან უმაღლესი 
განათლების დამადასტურებელი საბუთით შეუძლებელია. ამისათვის აუცილებელია 
პედაგოგის შეფასების კომპლექსური სისტემის დანერგვა და არა მექანიკური 
სელექცია.  

ზემოხსენებული პრობლემის გადასაჭრელად მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ცენტრის მიერ შეიქმნა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
სქემა, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა პედაგოგების კატეგორიები: 

ა) სერტიფიცირებული მასწავლებელი; 
ბ) პირველი კატეგორიის მასწავლებელი; 
გ) უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებელი. 

სქემის მიხედვით მასწავლებლის თითოეული კატეგორიის მოსაპოვებლად 
საჭიროა შემდეგი რაოდენობის კრედიტების მოპოვება:  

ა) სერტიფიცირებული მასწავლებელი – 21 კრედიტი; 
ბ) პირველი კატეგორიის მასწავლებელი – 32 კრედიტი;  
გ) უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებელი – 42 კრედიტი. 

კრედიტების დაგროვება ხდება მრავალი საშუალებით: კონფერენციებში და 
პროექტებში მონაწილეობის მიღებით, საგნობრივ კათედრებზე აქტივობებით, 
პროფესიულ გამოცემებში სტატიების გამოქვეყნებით, სტაჟირებებითა და ტრენინგის 
გავლითა და სხვა. პროფესიონალი მასწავლებლისთვის, რომელიც მუდმივად 
ზრუნავს კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი ფაქტორებია. 
თუმცა, არსად არის საგაკვეთილო პროცესის წარმართვის უნარის შეფასება, რაც 
ყველაზე მნიშვნელოვანია ნებისმიერი კატეგორიის მასწავლებლისათვის. 
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2.6. 2.6. 2.6. 2.6. ეროვნულიეროვნულიეროვნულიეროვნული    სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    გეგმაგეგმაგეგმაგეგმა    
 

განათლების ეროვნული მიზნებისა და ვრცელი და კომპლექსური ეროვნული 
სასწავლო გემის შექმნა საქართველოს განათლების სისტემის განვითარების გზაზე 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ეროვნული სასწავლო გემის საპილოტე ვერსია 
2004 წლის დეკემბერში შემუშავდა, ხოლო დანერგვა 2006-2007 სასწავლო წლიდან 
ეტაპობრივად დაიწყო. 2011 წლამდე ეროვნული სასწავლო გეგმა ყოველწლიურად 
გარკვეულ კორექტირებას განიცდიდა. 2011 წლიდან განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ინიციატივით იგი ხუთი წლის განმავლობაში არ შეიცვლება (2011-2012 
სასწავლო წლიდან მხოლოდ პირველი საფეხურისათვის შევა ძალაში. 2012-2013 
წლიდან კი, ყველა საფეხურისათვის). 

ეროვნული სასწავლო გეგმა მოიცავს: სწავლა-სწავლების ძირითად 
პრინციპებს, საგანმანათლებლო რესურსების აღწერას, სასკოლო სასწავლო გეგმის 
ნორმებს, მოსწავლის  შეფასების  სისტემას, ორიენტირებს ინკლუზიური 
განათლებისათვის, ძირითად მეთოდური ორიენტირებს, სავალდებულო და 
არჩევითი საგნების ჩამონათვალს, პრიორიტეტულ გამჭოლ კომპეტენციებსა, 
საგნობრივ პროგრამებს ყოველი საგნისათვის და სხვა დეტალებს სწავლა-სწავლების 
პროცესისა და განათლების შინაარსის შესახებ. 

ეროვნული სასწავლო გეგმა ძალიან მასშტაბური და ფაქტიურად ძირითადი 
დოკუმენტია, რომელიც ასახავს სახელმწიფო პოლიტიკას ზოგადი განათლების 
შინაარსთან დაკავშირებით. 

აუცილებელია, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა რეაგირებდეს ბაზარზე 
არსებულ გამოწვევებზე იყოს დინამიური და განიცდიდეს პერმანენტულ 
მოდიფიკაციას გაჩენილი ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე. 

ეროვნული სასწავლო გეგმაში არსებული ცალკეული ცვლილებების 
საჭიროების შემთხვევაში, საკითხი უნდა დამუშავდეს შესაბამისი საგნისა და 
განათლების ექსპერტების მონაწილეობით. 
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2.7. 2.7. 2.7. 2.7. სკოლამდელისკოლამდელისკოლამდელისკოლამდელი    განათლებაგანათლებაგანათლებაგანათლება    
 

საქართველოში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 
ექვემდებარებიან ადგილობრივ თვითმმართველობებს. საქართველოში სკოლამდელი 
აღზრდა არც სავალდებულოა და არც სახელმწიფო იღებს, საკანონმდებლო დონეზე 
მათი დაფინანსების უპირობო ვალდებულებას. თუმცა ზოგადი განათლების 
შემთხვევაში სახლემწიფო აფინანსებს ასევე არასავალდებულო მესამე საფეხურს.  

UNICEF-ის მხარდაჭერით ეროვნული სასწავლო გემებისა და შეფასების 
ცენტრის მიერ 2010 წელს შეიქმნა დოკუმენტი „ადრეული სწავლისა და 
განვითარების სტანდარტები“, რომელიც მოიცავს ყველა მნიშვნელოვან 
მიმართულებასა და რეკომენდაციას შემდეგ სფეროებში: 

§ ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება;  
§ შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა; 
§ სწავლისადმი მიდგომა; 
§ მეტყველების განვითარება; 
§ სოციალურ-ემოციური განვითარება. 

დოკუმენტი შექმნილია ფართო მიზნობრივი ჯგუფისათვის, ხოლო 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის არ არის სავალდებულო და 
მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. 

 

2.8. 2.8. 2.8. 2.8. კერძოკერძოკერძოკერძო    რეპეტიტორირეპეტიტორირეპეტიტორირეპეტიტორი    
 

საქართველოში კერძო რეპეტიტორობა საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული. 
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღებამდე კერძო რეპეტიტორობას ძირითადად 
უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგები ითავსებდნენ, რომლებიც ასევე 
უნივერსიტეტში მისაღებ საგამოცდო კომისიაში იყვნენ და ეხმარებოდნენ თავიანთ 
კერძო მოსწავლეებს. ეს იყო ქრთამის აღების ერთგვარი მორალური ლეგალიზაცია. 
თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც ყოველგავარი მომზადების გარეშე ფულის 
სანაცვლოდ წერდნენ ნიშანს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღების შემდეგ 
კორუფციის აღმოფხვრამ კიდევ უფრო გაზარდა მოთხოვნა უმაღლესი 
გამოცდებისათვის მომზადებაზე, რადგან სკოლა ვერ იძლეოდა სათანადო ცოდნას 
ეროვნული გამოცდებზე სასურველი შედეგის მისაღებად.  
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უნივერსიტეტის სტუდენტების  თითქმის 4/5 აღნიშნავს, რომ მიმართავდა 
კერძო რეპეტიტორებთან მომზადების რაიმე ფორმას. ყველაზე გავრცელებული 
ფორმებია: ინდივიდუალური გაკვეთილები ან მეცადინეობები მცირე ჯგუფებში. 
დიაგრამაზე  ნაჩვენებია, რომ გამოკითხული სტუდენტების 66,1 % კერძო 
მასწავლებელთან ემზადებოდა, 3,5% კი უმაღლესი სასწავლებლების მიერ 
შეთავაზებულ მოსამზადებელ კურსებს ესწრებოდა. ფოკუს ჯგუფის ინტერვიუებზე 
გამოკითხული სტუდენტები ამის ერთერთ ძირითად მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ 
კერძო გაკვეთილები, მოსამზადებელ კურსებთან შედარებით, უფრო საფუძვლიანი 
ცოდნის მიღების საშუალებას იძლევა. სტუდენტები ასევე აღნიშნავდნენ, რომ კერძო 
რეპეტიტორთა დიდი ნაწილი მისაღები გამოცდების კომისიის წევრია. აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ მოსამზადებელი კურსები საქართველოში ფართოდ გავრცელებული 
არ არის და კერძო რეპეტიტორთან მომზადება, ისტორიულად, ყოველთვის უფრო 
პოპულარული იყო საქართველოში, ვიდრე - მოსამზადებელი კურსები. 

2011 წლიდან ქვეყანაში დამატებით შემოღებულ იქნა საატესტაციო გამოცდები 
მეთორმეტე კლასელებისათვის CAT-ის ტიპის საგამოცდო მოდელით. გამოცდა 8 
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მოსამზ. კურსები ორივე - კირს. და
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საქართველოშისაქართველოშისაქართველოშისაქართველოში კერძოკერძოკერძოკერძო მომზადებისმომზადებისმომზადებისმომზადების სექტორისექტორისექტორისექტორი დადადადა გამოვლინებაგამოვლინებაგამოვლინებაგამოვლინება
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საგანში ბარდება:  ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა, მათემატიკა, 

ისტორია, გეოგრაფია, ფიზიკა, ქიმია და ბიოლოგია. ეს სიახლე კიდევ უფრო ზრდის 
კერძო რეპეტიტორობის მოთხოვნას ბაზარზე, რადგან გამოცდისათვის მოსწავლეებს 
ამა თუ იმ საგნის თავიდან სწავლა თუ არა, საფუძვლიანი გამეორება მაინც 
აუცილებლად უწევთ. 

კერძო რეპეტიტორობა ზოგადი განათლების მესამე საფეხურის გარდა 
გავრცელებულია დაწყებით და საბაზო საფეხურებზე. აქ რეპეტიტორების ფუნქციაა 
შეავსონ ყოველდღიური დანაკლისი ცოდნაში ან დაეხმარონ მოსწავლეებს უკეთ 
გაიგონ გაკვეთილზე ახსნილი მასალა. ეს გარემოება მეტყველებს ხსენებულ 
საფეხურებზე სწავლების დაბალ ხარისხსზე, პედაგოგების დაბალ კვალიფიკაციასა 
და/ან მათი მხრიდან საქმისადმი ზერელე დამოკიდებულებებზე. განათლების დაბალ 
დონეზე მეტყველებს ასევე 2006-2007 წლებში TIMSS-ის და PIRLS-ის კვლევები 13 , 
რომელთა მიხედვით საქართველომ 40 გამოკითხულ ქვეყანას შორის საშუალოზე 
დაბალი მაჩვენებელი აჩვენა. თუმცა აღნიშნული გარემოების დაბრალება 
რეფორმისათვის არ არის მართებული, რადგან კვლევაში მონაწილე მოსწავლეებზე 
რეფორმის გავლენა იმ დროისთვის არ ჯერ არ იყო ასახული. 

ძვირადღირებული რეპეტიტორები, რომლებიც ინდივიდუალურად ან მცირე 
ჯგუფებში მუშაობენ, უფრო ხშირად, მაღალი ეკონომიკური სტატუსის მქონე 
ოჯახების მოსწავლეთათვისაა ხელმისაწვდომი. ამასთან ერთად, კერძო 
რეპეტიტორობა ხელს უწყობს უთანასწორობის გაღრმავებას. კერძო რეპეტიტორთან 
მომზადება ასოცირდება მაღალ აკადემიურ მოსწრებასთან, უნივერსიტეტში 
ჩარიცხვასა და შესაბამისად, სასურველ სამუშაო ბაზარზე დასაქმებასთან. კერძო 
რეპეტიტორის სიძვირე და არათანაბარი ხელმისაწვდომობა ამ ფენომენს სოციალური 
უთანასწორობის შენარჩუნებისა და შესაძლოა, კიდევ უფრო გაღრმავების მექანიზმად 
წარმოაჩენს.14 

კერძო რეპეტიტორობას აქვს როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური მხარეები. 
მთავარია, რომ კერძო რეპეტიტორობა მასშტაბების ზრდა არ უნდა წარმოადგენდეს 
უხარისხო ზოგადი განათლებისა და მისაღები გამოცდების სისტემის ხარვეზების 
შედეგს. ზოგადი განათლება უნდა იძლეოდეს საშუალებას ყველა მოსწავლე თანაბარ 

                                                           
13 PIRLS 2006 International Report: IEA's Progress in International Reading Literacy Study in Primary 
School in 40 Countries November 2007. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Ann M. Kennedy, and Pierre 
Foy 
14 Education in a Hidden Marketplace: Monitoring of Private Tutoring Overview and Country Reports. 
Open Society Institute. 2006. 
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პირობებში ჩააყენოს და კარგად სწავლის პირობებში გახადოს კონკურენტუნარიანი 
მისაღებ გამოცდებსა თუ შრომის ბაზარზე. 

 

2.9. 2.9. 2.9. 2.9. განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების    ხარისხიხარისხიხარისხიხარისხი    
 

2009 წელს სამინისტროში ახალი გუნდის მოსვლის პირველი მნიშვნელოვანი 
განცხადება იყო მოსწავლეთა დაბრუნება სკოლებში. ეს განცხადება გულისხმობდა, 
რომ მოსწავლეები, რომლებიც აცდენდნენ მასიურად სკოლას (განსაკუთრებით 
დამამთავრებელ კლასებში) უნდა მოებრუნებინათ ისევ სკოლებში. ამისათვის 
შემოიღეს სკოლის მანდატურის სამსახური, რომელსაც უნდა ეკონტროლებინა 
მოსწავლეთა დასწრება და, ზოგადად, დისციპლინა სკოლებში. ასევე 2011 წელს 
შემოიღეს საატესტაციო გამოცდები 8 საგანში. მანდატურმა და გამოცდებმა ამ 
შემთხვევაში გაამართლა და მეტი წილი მოსწავლეებისა იძულებით დაუბრუნდნენ 
სკოლას და სამინისტრომ ამით პრობლემა მოაგვარა. 

სინამდვილეში, სკოლის გაცდენა პრობლემა სულაც არ იყო და იგი მხოლოდ 
პრობლემის სიმპტომს წარმოადგენდა. რეალური პრობლემა კი იმაში იყო, რომ 
მოსწავლეები სკოლაში ვერ ახერხებდნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში სწავლის გასაგრძელებლად საჭირო ცოდნის მიღებას, 
ინტენსიურად ემზადებოდნენ კერძო რეპეტიტორებთან და სკოლაში სიარულზე და 
სხვა საგნის (მისაღებზე ჩასაბარებელი საგნების გარდა) გაკვეთილებზე დასწრებაზე 
დროს ზედმეტად აღარ ხარჯავდნენ. შესაბამისად, მივიღეთ სკოლის კედლებში 
მექანიკურად მოქცეული ბავშვები, ხოლო ხარისხიანი განათლება ისევ სკოლის 
გარეთ დარჩა.  

აქვე უნდა ითქვას, რომ საატესტაციო გამოცდების შემოღება, ამ თუ სხვა, 
მოტივით ძალზედ მნიშვნელოვანი და პოზიტიური ნაბიჯია. საატესტაციო 
გამოცდები დროთა განმავლობაში გაზრდის მშობლების მხრიდან მოთხოვნას 
პედაგოგების და ზოგადად სკოლების მიმართ. სკოლები კი თავის მხრივ იგრძნობენ 
მეტ პასუხისმგებლობას სწავლების ხარისხის ამაღლებაზე. თუმცა პირველ ეტაპზე ეს 
მხოლოდ რეპეტიტორების შემოსავლების ზრდაზე აისახება. 
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2.10. 2.10. 2.10. 2.10. ინკლუზიურიინკლუზიურიინკლუზიურიინკლუზიური    განათლებააგანათლებააგანათლებააგანათლებაა    
 

საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე განათლებაზე ზრუნვა 
90 წლების ბოლოს, საერთაშორისო ორგანიზაციების გააქტიურების დროიდან 
დაიწყო. საწყის ეტაპზე პროექტები საკმაოდ არაკოორდინირებულად და 
ფრაგმენტულად ხორციელდებოდა. 2006 წლიდან ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 
განათლების, პოლიტიკის დაგეგმივისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის 
ინიციატივით დაიწყო დედაქალაქი ათ სკოლაში ინკლუზიური განათლების 
დანერგვის პროექტი, რომელსაც ნორვეგიის მთავრობა აფინანსებდა. პროექტის 
ფარგლებში განხორციელდა სკოლების ფიზიკური ადაპტაცია, პედაგოგების 
გადამზადება, მულტიდისციპლინარული გუნდის შექმნა და სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა აღრიცხვა. თბილისის პროექტის 
დასრულების შემდეგ დაიწყო ახალი აქტივობები ახლა უკვე რეგიონებში. 

ამ ეტაპისთვის საქართველოში საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოებია 
განხორციელებული იმისათვის, რომ  განსაკუთრებული საგანმანათლებლო 
საჭირობის მქონე მოსწავლეებმა შეძლონ შესაბამისი განათლების მიღება.  

ძირითად პრობლემად ამ ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებულობის 
ხარისხი და დამოკიდებულებები რჩება. სკოლაში მოსწავლეთა მშობლებისა და 
პედაგოგების მხრიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების 
მიმღებლობა დაბალია და გარკვეული საფრთხის შეგრძნებები ვლინდება. 

მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტროს მულტიდისციპლინარული გუნდის 
მიერ განხორციელებული საქმიანობა მთლიანობაში დადებითდ შეიძლება შეფასდეს, 
მნიშვნელოვანი, რომ ასევე ჩატარდეს გარე შეფასება, რაც ხელს შეუწყობს ხარვეზების 
გამოვლენასა და მათი გამოსწორების ოპტიმალური გზების განსაზღვრას. 

 

2.11. 2.11. 2.11. 2.11. დეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციისდეცენტრალიზაციის    რეფორმისრეფორმისრეფორმისრეფორმის    შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება    
 

2008 წლის დეკემბერში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
დაკვეთით განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო 
ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ დამოკიდებულებები 
რეფორმის მიმართ ზოგადად პოზიტიური, მაგრამ რესურს-ცენტრების 
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წარმომადგენლებს, სკოლის დერექტორებს, სამეურვეო საბჭოების წევრებსა და 
მშობლებს შორის საკმაოდ არაერთგვაროვანია. 

 

მიუხედავად იმისა, რომ რესურს-ცენრებსა და დირექტორებს მთლიანობაში 
მიზანშეწონილად მიაჩნიათ განათლების რეფორმა, ცალკეული კომპონენტების 
მიზანშეწონილობის ანალიზისას გამოვლინდა უარყოფითი დამოკიდებულებებიც. 
რაც გვაძლევს იმის ვარაუდის შესაძლებლობას, რომ რეფორმის იდეას ზოგადად 
ყველა ეთანხმება, მაგრამ განხორციელების გზებთან მიმართებაში არსებობს აზრთა 
სხვადასხვაობები.   

რჩება შთაბეჭდილება, რომ რეფორმის ბენეფიციარები ნათლად ვერ ხედავენ 
ურთიერთკავშირს რეფორმის კომპონენტებს შორის და მათ კონტექსტიდან 
ამოგლეჯილად განიხილავენ. მაგალითად ვერ ხედავენ სკოლების ოპტიმიზაციას 
ვაუჩერულ დაფინანსებასთან ბმაში და ამ ორ კომპონენტს სხვადასხვა შეფასებას 
აძლევენ.  

კომპონენტების შეფასებისას რესპონდენტებს უჭირთ კომპონენტის 
მთლიანობაში გააზრება და და მათი უარყოფითი დამოკიდებულება 
განპირობებულია კერძო ინტერესებით. კერძოდ სკოლების ოპტიმიზაციის 
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15.8

60.0
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84.2

0.9

1.8

1.8

დირექტორი

სამ. საბჭოს თავმჯდომარე

მშობელი

რეს.ცენტრის
ხელმძღვანელი

რამდენადრამდენადრამდენადრამდენად მიზანშეწონილიამიზანშეწონილიამიზანშეწონილიამიზანშეწონილია ზოგადიზოგადიზოგადიზოგადი განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების რეფორმარეფორმარეფორმარეფორმა?

არ გასცა პასუხი სრულიად მიზანშეწონილი
მიზანშეწონილი მეტნაკლებად მიზანშეწონილი
არ იყო მიზანშეწონილი სრულიად არ იყო მიზანშეწონილი
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შემთხვევაში დირექტორების შიშით, რომ დაკარგავენ სამსახურს, ხოლო 
სახელმძღვანელოების შემთხვევაში  - მაღალი ფასით მშობლების უკმაყოფილებით.  

რეფორმის მიზანშეწონილობის ზოგადი შეფასებები იკლებს სისტემის 
ცენტრიდან პერიფერიისკენ. პასუხების სიხშირეების ანალიზიდანაც ჩანს, რომ 
რეფორმა არამიზანშეწონილად მიაჩნიათ მხოლოდ მშობლებსა და სამეურვეო 
საბჭოების გარკვეულ პროცენტს. ყოველი მეათე გამოკითხული მშობელი თვლის, 
რომ რეფორმა სრულიად არამიზანშეზონილი ან არამიზანშეწონილია. 

განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესში, განსაკუთრებით კი, 
როდესაც კურსი დეცენტრალიზაციისაკენ არის აღებული მნიშვნელოვანია, ქვედა 
დონეზე ინფორმაციის მაქსიმალური მიწოდება, აუჩქარებელი, მაგრამ ოპერატიული 
მოქმედება და საზოგადოების პროცესში ჩართულობისათვის მზაობის შექმნა. 
ძირითადი პრობლემები, რომლებიც რეფორმის გზაზე წარმოიშვა სწორედ ამ 
ფაქტორებისაგან გამომდინარეობს.  
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3. 3. 3. 3. პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    მიმართულებებიმიმართულებებიმიმართულებებიმიმართულებები        
 

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. სკოლამდელისკოლამდელისკოლამდელისკოლამდელი    განათლებაგანათლებაგანათლებაგანათლება    
 

ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების გარეშე 
შეუძლებელია სახელმწიფომ სათანადო დონეზე ხელი შეუწყოს ისეთ მნიშვნელოვან 
საკითხებს როგორიცაა,  გონებრივად და ფიზიკურად განვითარებული თაობის 
აღზრდა, შობადობის ზრდის ხელშეწყობა, დასაქმებული მშობლების მხარდაჭერა და 
სხვა.  

სწორად ორგანიზებული სკოლამდელი განათლება მნიშვნელოვან 
წინაპირობას ქმნის ბავშვის მომავალი წარმატებისათვის, ხოლო მცირედი შეცდომაც 
კი ამ საფეხურზე შესაძლებელია გამოუსწორებელი პრობლემების წინაშე დააყენოს 
მოსწავლე. ამისათვის აუცილებელია მწყობრი, მიზანმიმართული პოლიტიკის 
შემუშავება და დეტალური სტრატეგიული დაგეგმვა სკოლამდელი განათლების 
სფეროში. 

 

პრიორიტეტულობაპრიორიტეტულობაპრიორიტეტულობაპრიორიტეტულობა    დადადადა    ხელმისაწვდომობახელმისაწვდომობახელმისაწვდომობახელმისაწვდომობა    
 

სკოლამდელი განათლების განვითარებისათვის საჭიროა იგი 
პრიორიტეტულობით გაუთანაბრდეს ზოგად განათლებას. უნდა იქნეს მიღწეული 
მისი ყველასათვის თანაბარი ხელმისაწვდომობა და მაღალი ხარისხი. 

უნდა მოხდეს ხელშეწყობა და სტიმულირება ამ სფეროში კერძო სექტორის 
განვითარებისათვის. 

 

ნორმატიულინორმატიულინორმატიულინორმატიული    ბაზაბაზაბაზაბაზა    
 

აუცილებელია შემუშავდეს სკოლამდელი განათლების კონცეფცია და 
სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონი, რომელიც დაარეგულირებს 
სკოლამდელი განათლების სფეროს და დეტალურად განსაზღვრავს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 
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სამინისტროსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციებს, უფლებებსა და 
მოვალეობებს. 

მშობლებისა და პედაგოგების წარმომადგენლებისაგან შეიქმნას სამეურვეო 
საბჭოები სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში. სამეურვეო საბჭოებს 
მიეცეთ დირექტორების არჩევის, ბიუჯეტის დამტკიცებისა და ხარჯვის 
მონიტორინგის ფუნქცია.  

დამუშავდეს ადრეული სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და გახდეს 
სავალდებულო. ეროვნული სასწავლო გეგმაში შევიდეს სკოლამდელი განათლების 
კომპონენტი. შეიქმნას სკოლამდელი განათლების პედაგოგის სტანდარტი. 
განვითარდეს სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგის 
მომზადების საუნივერსიტეტო პროგრამები. 

 

დაფინანსებადაფინანსებადაფინანსებადაფინანსება    
 

სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება მოხდეს 
ცენტრალური ბიუჯეტიდან ვაუჩერით და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საბაზო 
დაფინანსებით. ვაუჩერის გამოთვლა მოხდეს საჭიროებებზე და არა არსებულ 
რესურსებზე დამყარებული ფორმულით. შემუშავდეს მინიმალური საბაზო 
დაფინანსების გაანგარიშების წესი. 

 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. ზოგადიზოგადიზოგადიზოგადი    განათლებაგანათლებაგანათლებაგანათლება    
 

ზოგადი განათლების სისტემა ყველაზე რთული და მრავალკომპონენტიანია 
არსებულ სახელმწიფო სისტემებს შორის. გარდა ძირითადი პოლიტიკური 
მიმართულებებისა და მსხვილი მიზნებისა სისტემა მოიცავს უამრავ მცირე, მაგრამ 
მნიშვნელოვან დეტალს. სისტემის ყოველი კომპონენტი ურთიერთ რეაგირებს და 
ერთი მათგანის ჩავარდნამაც კი შეიძლება მთელი სისტემის მოშლა და მისი 
კონტრპროდუქტიულობა გამოიწვიოს. გარდა რეგულაციებისა განათლების 
სისტემაში, მის ხარისხზე და წარმატებულ ფუნქციონირებაზე მნიშვნელოვან 
გავლენას ახდენს ადამიანური ფაქტორი. თითოეულ პედაგოგზე დამოკიდებული 
ათეულობით მოსწავლის ბედი და მომავალი. მთლიანობაში განათლების რთული 
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სისტემა საბოლოოდ დაიყვანება კონკრეტულ გაკვეთილამდე სადაც პედაგოგი და 
მოსწავლეები პირისპირ რჩებიან. ასეთი გაკვეთილების ზღვრულმა ერთობლიობამ კი 
უნდა მიგვიყვანოს ეროვნული მიზნების მიღწევამდე. გარდა ამისა სისტემის 
შედეგიანობაზე უმნიშვნელოვანეს გავლენას ახდენს საზოგადოების 
დამოკიდებულება, მათი ინფორმირებულობის დონე და მონაწილეობა განათლების 
პროცესებში. 

ზემოხსენებული კომპლექსურობიდან გამომდინარე შეუძლებელია რამდენიმე 
რეკომენდაციით ან სხვა ქვეყანაში კარგად მომუშავე მოდელის გადმოტანით რაიმე 
მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიღწევა. სისტემა მოითხოვს, როგორც ძირითადი 
მიმართულებების კარგად გამართვას, ისე დეტალებში სკურპულოზურ ჩაღრმავებას, 
რასაც ძალზედ დიდ ძალისხმევასა და მასშტაბური სამუშაოების განხორიციელებას 
მოითხოვს.  

არსებული რეალობიდან გამომდინარე, სისტემის დეცენტრალიზაცია 
განისაზღვრა იმ საშუალებად რომლის შედეგადაც, შესაძლებელია სკოლებმა 
მოახერხონ არსებულ პრობლემებზე ადეკვატური და ოპერატიული რეაგირება, 
მოერგონ ადგილობრივი თემის მოთხოვნებსა და სპეციფიკას და გახდნენ 
განვითარებაზე ორიენტირებული ინსტიტუციები. 

 

დეცენტრალიზაციადეცენტრალიზაციადეცენტრალიზაციადეცენტრალიზაცია        
 

განათლების სისტემის განივითარებისათვის, მნიშვნელოვანია მოხდეს 
მართვის რეალური დეცენტრალიზაცია და უფლებების სრული დელეგირება. 
მოხდეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატის ოპტიმიზაცია და მის 
ფუნქციებად რეალურად დარჩეს პოლიტიკის, რეგულაციებისა და სტანდარტების 
განსაზღვრა. სკოლებს მიეცეთ საშუალება სრულფასოვნად მოახდინონ კანონით 
მინიჭებული უფლებების რეალიზაცია. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
შეეზღუდოს დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების უფლება. შეიქმნას 
სკოლის მხარდამჭერი პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნება სკოლის აუდიტის 
ჯგუფები, რომლებიც დაეხმარებიან სკოლებს ფინანსური და ადმინისტრაციული 
საქმის წარმოებაში, რაც სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას ჩამოართმევს სკოლის 
დაშინების ბერკეტებს. 
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სკოლების დაფუძნების, ლიკვიდაციისა და ოპტიმიზაციის უფლების 
დელეგირება უნდა მოხდეს ადგილობრივი მმართველობის დონეზე. 

 

გამჭვირვალობაგამჭვირვალობაგამჭვირვალობაგამჭვირვალობა    
 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უნდა გახდეს ღია და გამჭვირვალე 
ორგანიზაცია. უნდა შეიქმნას სამინისტროში არსებული მონაცემთა ბაზების 
ინტერნეტით წვდომის საშუალებები. ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს ყველანაირი  
ინფორმაცია რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესახებ. უნდა 
აღდგეს და გაძლიერდეს კვლევების სეგმენტი სამინისტროს სტრუქტურაში, რომლის 
ფუნქციაც უნდა იყოს პერმანენტული შიდა შეფასებების ჩატარება და გარე შეფასების 
მხარდაჭერა, კვლევების დაკვეთა და მათი განხორციელების ხელშეწყობა. 

გაიზარდოს სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა რეფორმის პროცესში. 
მოხდეს ყოველი დაგეგმილი ცვლილებისათვის (და არა პოსტფაქტუმ) საჯარო 
განხილვების მოწყობა და საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირებულობა. 

 

დაფინანსებადაფინანსებადაფინანსებადაფინანსება    
 

ზოგადი განათლების რეფორმირების პროცესისა და მისი პრიორიტეტულობის 
გათვალისწინებით მისი დაფინანსება უნდა გაიზარდოს ორჯერ. განათლების 
დაფინანსების ზრდა იმ ეტაპამდე, სანამ განათლების ხარჯები მშპ-ის მინიმუმ 4%-ს 
არ მიაღწევს,  ხარისხის ზრდის პირდაპირ პროპორციულია. გარდა განათლების 
ბიუჯეტის ზრდისა უნდა მოხდეს ხარჯების ოპტიმიზიაცია. 

სწავლების საფეხურები უნდა დაიყოს შემდეგი პრინციპით: დაწყებითი 
საფეხური I-V კლასები, საბაზო საფეხური V-X კლასი და საშუალო საფეხური XI-XII 
კლასი.  

დაფინანსების ზრდასთან ერთად უნდა მოხდეს დაწყებით და საბაზო 
საფეხურზე  მოსწავლეთათვის სახელმძღვანელოების შეძენის სახელმწიფო 
დაფინანსების სისტემის შემოღება.  
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რადგან ქვეყნის კომსტიტუციის მიხედვით, საბაზო განათლება 
სავალდებულოა, ასევე სავალდებულო უნდა იყოს  დაწყებით და საბაზო 
საფეხურებზე სახელმძღვანელოებით მოსწავლეების უზრუნველყოფა სახელმწიფოს 
ხარჯზე.  

 

პედაგოგთაპედაგოგთაპედაგოგთაპედაგოგთა    კვალიფიკაციაკვალიფიკაციაკვალიფიკაციაკვალიფიკაცია    
 

სასერთიფიკაციო გამოცდაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის 
გადალახვის შემთხვევაში მასწავლებლად მუშაობის შესაძლებლობა უნდა მიენიჭოს 
ყველა უმაღლესი განათლების მქონე პირს. მასწავლებლად მუშაობის დაწყებამდე, 
აუცილებელი უნდა გახდეს მაძიებელი მასწავლებლის სტატუსით მუშაობა მინიმუმ 
ექვსი თვის განმავლობაში მენტორ მასწავლებლის კურატორობით. პედაგოგთა 
კვალიფიკაციის ამაღლების სქემა  კატეგორიის მინიჭებისას  უნდა 
ითვალისწინებდეს საგაკვეთილო პროცესის წარმართვის შეფასების შედეგებს. 

 

 

განათლებისგანათლებისგანათლებისგანათლების    ხარისხიხარისხიხარისხიხარისხი    დადადადა    გამოცდებიგამოცდებიგამოცდებიგამოცდები    
 

სკოლაში უნდა განვითარდეს ცოდნის შეფასების და კომპენსაციის 
მექანიზმები. პერმანენტულად უნდა ხდებოდეს მოსწავლეთა მრავალკომპონენტიანი 
შიდა სასკოლო და გარე შეფასებები. აღნიშნული შეფასება არ უნდა ატარებდეს 
დამსჯელობით ხასიათს. მისი მიზანი უნდა იყოს მოსწავლეების ცოდნასა და უნარ-
ჩვევებში ხარვეზების გამოვლენა და პედაგოგებისათვის რეკომენდაციების მიცემა 
მათ გამოსასწორებლად. 

კერძო რეპეტიტორობის მექანიკური შეზღუდვა და რეგულირება (გარდა 
საგადასახადო რეგულაციისა) დაუშვებელია, რადგან ამ ეტაპზე უარყოფითად 
იმოქმედებს განათლების საერთო ხარისხზე. კერძო რეპეტიტორობის მასშტაბების 
შემცირება უნდა მოხდეს მხოლოდ სკოლაში განათლების დაბრუნებითა და ხარისხის 
ამაღლებით, რასაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს პედაგოგთა ხელფასების ზრდაც. 
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საატესტაციო გამოცდა იძლევა უფრო ვრცელ მაჩვენებლებს მოსწავლეთა 
აკადემიური მოსწრების შესახებ. შესაბამისად, უნდა გაუქმდეს ერთიანი ეროვნული 
გამოცდები და ჩანაცვლდეს საატესტაციო გამოცდებით. ერთიანი საატესტაციო 
გამოცდების შედეგები მოსწავლისთვის/აბიტურიენტისთვის უნდა გახდეს ზოგადი 
განათლების საფეხურის დასრულებისა (მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის 
გადალახვის შემთხვევაში) და შესაბამისი ქულების დაგროვების შემთხვევაში 
უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლის გაგრძელების საფუძველი. 
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4.4.4.4. გამოყენებულიგამოყენებულიგამოყენებულიგამოყენებული    რესურსებირესურსებირესურსებირესურსები::::        
 

1. Education in a Hidden Marketplace: Monitoring of Private Tutoring 
Overview and Country Reports. Open Society Institute. 2006. 

2. Survey of Teachers Awareness  and Attitude towards the Activities 
performed by the Teacher Professional Development Center. EPPM. TPDC. 2009. 

3. დეცენტრალიზაციის რეფორმის შეფასება. განათლების 

პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის ინსტიტუტი. განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო. 12.2008. 
4. The Shadow Education System: Private Tutoring and its Implications for 

Planners. 2nd ed. 2007. Paris: UNESCO-IIEP 
5. Public expenditure on education as % of GDP. UNESCO UIS Data. UNESCO 

Institute for Statistics. 
6. Public spending on education. OECD - Social Policy Division - Directorate 

of Employment, Labour and Social Affairs. 
7. Public spending on education, total (% of GDP) . World Development 

Indicators. WB. 

8. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები. 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, გაეროს ბავშვთა 

ფონდი 2010. 
9. PIRLS 2006 International Report: IEA's Progress in International Reading 

Literacy Study in Primary School in 40 Countries November 2007. Ina V.S. Mullis, 
Michael O. Martin, Ann M. Kennedy, and Pierre Foy. 

10. geostat.ge - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 

11. parliament.ge - საქართველოს პარლამენტი. 
12. government.gov.ge -საქართველოს მთავრობა. 
13. data.worldbank.org - World Bank 

14. mes.gov.ge - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო. 

15. ncec.ge - ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი. 
16. tpdc.ge - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი. 
17. unstats.un.org - United Nations Statistics Division. 
18. stats.uis.unesco.org - UNESCO Institute for Statistics. 
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თვითმართველობისთვითმართველობისთვითმართველობისთვითმართველობის    პოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკისპოლიტიკის    დოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტიდოკუმენტი    

 

    
1. 1. 1. 1. არსებული ვითარება არსებული ვითარება არსებული ვითარება არსებული ვითარება     
 
საქართველოში კომუნისტური მმართველობის დასრულების შემდეგ, ქვეყნის 

უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს-უზენაესი საბჭს არჩევიდან რამდენიმე თვეში, 
დღის წესრიგში ადგილობრივი ხელისუფლების ფორმირების საკითხი დადგა. 1991 
წლის 29 იანვარს მიღებულ იქნა კანონი "გარდამავალ პერიოდში ადგილობრივი 
მმართველობის შესახებ" და 'საქართველოს რესპუბლიკის ხელისუფლების 
ადგილობრივი ორგანოების არჩევნების შესახებ",  რომელთა საფუძველზეც, ამავე 
წლის 31 მარტს ჩატარდა ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლობითი 
არჩევნები სოფლის, დაბის და ქალაქების დონეზე. თუმცა ადგილობრივი 
ორგანოების ფორმირებით, ქვეყანაში ხელისუფლების დეცენტრალიზაცია არ 
განხორციელებულა. კანონის თანახმად, ადგილობრივი მმართველობა იყო 
სახელმწიფო მმართველობის შემადგენილი ნაწილი, რომლის მიზანიც იყო 
ადმინისტრაციულ-ტერიოტრიულ ერთეულებში გარდამავალი პერიდის ამოცანების 
გადაწყვეტა. 

 
სამოქალაქო ომის შემდგომ, 1993 წლის 2 აგვისტოს სახელმწიფო მეთაურის #93 

ბრძანებულებით დამტკიცდა "დროებითი დებულება საქართველოს რესპუბლიკის 
რაიონის (ქალაქის) სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მმართველობის ადგილობრივი 
ორგანოების შესახებ". საკრებულოები, ფორმალურად,  1995 წლის შემოდგომამდე 
შენარჩუნდა მხოლოდ დიდ ქალაქებში და ძალაუფლება გამგებლების ხელში იყო 
კონცენტრირებული,  რომელსაც სახელმწიფო მეთაური ნიშნავდა. 1991-97 წლებში 
საქართველოში არ არსებობდა თვითმმართველობა  და ადგილობრივი 
ორგანოებისთვის რაიმე სახის ქონების საკუთრებაში გადაცემის მცდელობა არ 
ყოფილა. 

 
თვითმმართველობის ფორმალურად ფორმირების თარიღად ითვლება 1997 

წლის 16 ოქტომბერი,  როდესაც პარლამენტმა მიიღო კანონი "ადგლობრივი 
თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ",  ხოლო შემდგომ,  ამის 
საფუძველზე,  1998 წლის 15 ნოემბერს არჩეულ იქნა ადგილობრივი მმართველობისა 
და თვითმმართველობის ორგანოები (972 თვითმმართველი ერთეული, 65 
მმართველი ერთეული). კანონით თვითმმართველ ერთეულად განისაზღვრა 
სოფელი, თემი, დაბა და ქალაქი; ხოლო მმართველობის ორგანოდ -რაიონი და ის 
ქალაქი რომელიც არ შედიოდა რაიონის შემადგენლობაში. 2001 წლის აგვისტოში 
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მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა თვითმმართველობის კანონში და განისაზღვრა 
ექსკლუზიური და დელეგირებული უფლებამოსილებების ნუსხა.  

 
მიუხედავად საკანონმდებლო ბაზის ფორმირებისა, თვითმმართველობა ვერ 

ასრულებდა კანონით მინიჭებულ უფლებამოსილებებს. იგი წარმოადგენდა 
ფიქტიურ რგოლს,  ერთგვარ ბუტაფორიას ქვეყნის საჯარო მმართველობის 
სისტემაში, რომელსაც არც პოლიტიკური, არც ადმინისტრაციული და არც 
ფისკალური დამოუკიდებლობა არ გააჩნდა. თვითმმართველი ერთეულებისათვის 
პრაქტიკულად არ მომხდარა საკუთრებაში ქონების გადაცემაც. 

 
2004 წელს ადგილობრივი საქართველოს მიერ თვითმმართველობის შესახებ 

ევროპული ქარტიის რატიფიცირებამ, ასევე 2005-2006 წლებში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის შესახებ ახალი კანონის მიღებამ, რომელსაც მოჰყვა ცალკე 
კანონების მიღება თვითმმართველი ერთეულის ქონების და ბიუჯეტის შესახებ,  
საზოგადოებაში გააჩინა იმედი სახელმწიფო ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის 
კუთხით. ახალი კანონის თანახმად თვითმმართველობა გაუქმდა სოფლის, დაბის და 
ქალაქის დონეზე და ჩამოყალიბდა მმართველობის დონეზე - საბჭოთა პერიოდში 
არსებულ 65 რაიონის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ფარგლებში. 
თვითმმართველობის გამსხვილების რეფორმის ავტორთა მტკიცებით ამ ნაბიჯით 
თანდათან უნდა მომხდარიყო თვითმმართველი ერთულების ფინანსური და 
ეკონომიკური გაძლიერება, რის შედეგადაც ქვეყანაში მნიშვნელოვნად 
გაუმჯობესდებოდა ბიზნესგარემო და სოციალური ფონი.  

 
თუმცა,  თვითმმართველობის სფეროში 2007-2010 წლებში ჩატარებული 

კვლევები 15  აჩვენებს,  რომ თვითმმართველობის ფინანსური და ეკონომიკური 
დამოიკიდებლობა არათუ გაიზარდა რეფორმის განხორციელების შედეგად, არამედ 
შემცირდა კიდეც. 

 
 
2. 2. 2. 2. თვითმმართველობის თვითმმართველობის თვითმმართველობის თვითმმართველობის ფუნქციები და კომპეტენციებიფუნქციები და კომპეტენციებიფუნქციები და კომპეტენციებიფუნქციები და კომპეტენციები    
 
როგორც აღინიშნა, თვითმმართველობა ჩამოყალიბებულია 65 

ადმინისტრაციულ-ტერიოტირულ ერთეულში (ყოფილი საბჭოთა რაიონი) 
რომელთაგანაც 5 არის თვითმმართველი ქალაქი. დედაქალაქ თბილისს გააჩნია 
სპეციალური კანონი „დედაქალაქის შესახებ“. 

                                                           
15  "ფისკალური დეცენტრალიზაციის რეფორმა საქართველოში" 2008 წელი; საქართველოს 
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი; 
"ფისკალური დეცენტრალიზაცია საქართველოში", 2011 წელი; საქართველოს სტრატეგიული 
კვლევებისა და განვითარების ცენტრი; 
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ადგილობრვი თვითმმართველობის უფლაბამოსილებანი განისაზღვრება 
ორგანული კანონით,  რომელიც ადგენს საკუთარ და დელეგირებულ 
უფლებამოსილებებს. 

ძირითად საკუთარ უფლებამოსილებებს წარმოადგენს:  ადგილობრივი 
საბიუჯეტო პროცესი (ბიუჯეტის მომზადება, დამტკიცება, აღსრულება ანგარიშგება),  
ადილობრივი გადასახადების და მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება კანონით 
დადგენილ ზღვრულ ფარგლებში,  საინვესტიციო და დასაქმების პროგრამების 
დამტკიცება/ხელშეწყობა, საკუთრებაში არსებული ქონების (მათ შორის მიწის) 
მართვა და განკარგვა,   მშენებლობის ნებართვის გაცემა,  გარე ვაჭრობის ბაზრებისა 
და ბაზრობების რეგულირება,  პარკირება და გარე რეკლამა,  დასუფთავება, გარე 
განათება, ნაგავსაყრელების მოწყობა,  კეთილმოწყობა და გამწვანება,  ადგილობრივი 
მნიშვნელობის გზების მოვლა და შენახვა,  სივრცით – ტერიტორიული დაგეგმვა,  
ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, თეატრების, 
გამოფენების, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების საქმიანობის ორგანიზება,  
სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზდელო დაწესებულებების შექმნა,  სახანძრო 
უსაფრთხოება, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში მუნიციპალური 
რესურსების მობილიზება, შესაბამისი ღონისძიებების შემუშავება და 
განხორციელება,  ადგილობრივი საგზაო მოძრაობის დაგეგმარება,  ქუჩების 
სახელდება. 

როგორც ჩამონათვალიდანაც ჩანს თვითმმართველობებს საზოგადოებრივი 
ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში მნიშვნელოვანი კომპეტენცია გააჩნია. 
გამონაკლისს წარმოადგენს განათლებისა და სოციალური სფეროები, სადაც 
მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილებები მოკრძალებულია. 

საკუთარი უფლებამოსილების გარდა თვითმმართველი ერთეული 
უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ისეთ საკითხზე, რომელიც არ 
განეკუთვნება ხელისუფლების სხვა ორგანოს კომპეტენციას და არ არის აკრძალული 
თვითმმართველი ერთეულისათვის. 

გარდა საკუთარი უფლებამოსილებებისა,  სახელმწიფო ხელისუფლება ახდენს 
საკუთარი კომპეტენციების დელეგირებას მუნიციპალიტეტებზე. სახელმწიფოს მიერ 
მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული  უფლებამოსილებების 
განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა 
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ტრანსფერები. სახელმწიფო ბიუჯეტითვე განისაზღვრება დელეგირებულ 
უფლებამოსილებათა ნუსხა16.  

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი ასახავს მუნიციპალიტეტებისათვის 
დელეგირებულ უფლებამოსილებებს 2007-2010 წლებში. 

 

წელიწელიწელიწელი    დელეგირებულიდელეგირებულიდელეგირებულიდელეგირებული    უფლებამოსილებანიუფლებამოსილებანიუფლებამოსილებანიუფლებამოსილებანი    

2007 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

სანიტარულ-ჰიგიენური სამსახურები და პროგრამები 

წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის 
მომზადება 

საქართველოს სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო 
შემოწმება 

მინიმალური სოციალური პაკეტის დაფინანსება 

2008 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონით განსაზღვრული 
უფლებამოსილებები 

სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ 
კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებები 

სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ კანონით განსაზღვრული 
უფლებამოსილებები 

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური 
ღონისძიებების დაფინანსება 

2009-2011 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონით განსაზღვრული 
უფლებამოსილებები 

სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ 
კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებები 

სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ კანონით განსაზღვრული 

                                                           
16  . მიუხედავად ამისა, საქართველოს კანონმდებლობა ამ კუთხით ჰარმონიზაციას საჭიროებს. მთელ რიგ 
საკანონდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში ადგილობრივ თვითმმართველობას მიკუთვნებული 
აქვს უფლებამოსილებანი, რომელიც არ წარმოადგენს ექსკლუზიურს, ხოლო მათ დაფინანსებას სახელმწიფო 
ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს. 



153 
 

უფლებამოსილებები 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ კანონით 
განსაზღვრული უფლებამოსილებანი 

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შედეგად გარდაცვლილ 
მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ კანონით განსაზღვრული 
უფლებამოსილებანი 

ქ. თბილისისათვის-მუნიცპალურ საწარმო "თბილტრანსში" 
ხელშეკრულებით მომუშავე მძღოლების ბინებით დაუკმაყოფილებლობით 
წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა 

წყარო: 2006-2011 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონები 

 

3. 3. 3. 3. თვითმმათვითმმათვითმმათვითმმართველობაში შემავალი დასახლებები,რთველობაში შემავალი დასახლებები,რთველობაში შემავალი დასახლებები,რთველობაში შემავალი დასახლებები,        მათი მათი მათი მათი სტატუსისტატუსისტატუსისტატუსი    
 
კანონის თანახმად თვითმმართველობის საფუძველი არის დასახლებების 

ერთობლიობა. დასახლება არის მოსახლეობის განსახლების პირველადი 
ადმინისტრაციული ერთეული, რომელსაც ჰყავს მუდმივი მცხოვრებლები, აქვს 
ფუნქციონალური ინფრასტრუქტურა.  დასახლების კატეგორიებია:  

ა) სოფელი – დასახლება, რომლის საზღვრებშიც მოქცეულია სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობისათვის გათვალისწინებული მიწა და სხვა ბუნებრივი 
რესურსები ან/და რომლის ინფრასტრუქტურა ძირითადად ორიენტირებულია 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განხორციელებაზე; 

ბ) დაბა – არანაკლებ 3000 მოსახლისაგან შემდგარი დასახლება, რომლის 
ტერიტორიაზედაც არსებობს სამრეწველო საწარმოები, კომუნალური 
მეურნეობა, სამკურნალო და სოციალურ-კულტურულ დაწესებულებათა 
ქსელი, რითაც იგი ასრულებს ადგილობრივი ეკონომიკურ-კულტურული 
ცენტრის ფუნქციებს, ამასთანავე, არ გააჩნია სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობისათვის საკმარისი მიწის სავარგულები. დაბის კატეგორიას 
შეიძლება მიეკუთვნოს დასახლება, რომლის მოსახლეთა რიცხვი 3000-ზე 
ნაკლებია, თუ იგი არის თვითმმართველი ერთეულის 

ადმინისტრაციული ცენტრი; 
გ) ქალაქი – არანაკლებ 5000 მოსახლისაგან შემდგარი მსხვილი 

დასახლება, რომელსაც აქვს საქალაქო მეურნეობა და წარმოადგენს 
ეკონომიკურ-კულტურულ ცენტრს. ქალაქის კატეგორიას შეიძლება 
მიეკუთვნოს დასახლება, რომლის მოსახლეთა რიცხვი 5000-ზე ნაკლებია, თუ 
იგი არის თვითმმართველი ერთეულის ადმინისტრაციული ცენტრი ან აქვს 
შემდგომი ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობის ზრდის უახლოესი 
პერსპექტივა. ქალაქებს, მათთვის დაკისრებული სპეციფიკური ფუნქციებიდან 
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და სახელმწიფო მნიშვნელობიდან გამომდინარე, შეიძლება მიენიჭოს 
სპეციალური სტატუსი. 
 
მუნიციპალიტეტის გამგებელი თვითმმართველობის ტერიტორიულ 

ერთეულებში (ტერიტორიული ერთეული შეიძლება მოიცავდეს ერთ, რამდენიმე 
დასახლებას ან დასახლების ნაწილს) ნიშნავს რწმუნებულს,  რომელიც 
უზრუნველყოფს მოსახლეობის კავშირს თვითმმართველობის თანამდებობის 
პირებთან. რწმუნებულის კომპეტენციაში შედის სხვადასხვა სახის (მათ შორის 
სტატისტიკური) ინფორმაციის მოგროვება, ადგილობრივი მნიშვნელობის ცნობების 
გაცემა, ასევე, ადგილობრივი მნიშვნელობის ქონების მოვლა, სოციალურ-
კულტურულ და სხვა ადგილობრივი სახის ღონისძიებების ჩატარება/ხელშეწყობა. 
ადგილობრივი ინფრასტრუქტურული და საინჟინრო და საინვესტიციო პროექტების 
შედგენაში მონაწილეობა და ა.შ. 

 
აღსანიშნავია, რომ თვითმმართველობაში არსებულ დასახლებებს არ გააჩნიათ 

იურიდიული სტატუსი. შესაბამისად, არ გააჩნიათ საკუთრებაში/მფლობელობაში 
არსებული ქონება, მიწა ან ბუნებრივი რესურსები. უმეტეს მუნიციპალიტეტებში 
დაუდგენელია დასახლებების ზუსტი ადმინისტრაციული საზღვრები. დასახლებები, 
სიდიდის მიუხედავად მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას თავად აირჩიონ 
წარმომადგენელი (ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი). კანონმდებლობით არ 
არის დადგენილი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დასახლებებს შორის 
განაწილების საკითხი. 

 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სოფლის დახმარების პროგრამის 

მონიტორინგი17 შედეგები ცხადყობს რომ მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივი 
მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტაში დაბალია. გამოკითხულთა 74%-ს სოფლის 
დახმარების პროგრამაზე ინფორმაცია აქვს, მაგრამ ზოგადი. გამოკითხულთა (ან 
გამოკითხულთა ოჯახის წევრების) მხოლოდ 29%  იყო ჩართული პრიორიტეტების 
განსაზღვრაში. გამოკითხულთა 34% თვლის, რომ თანხები მიზნობრივად არ 
დახარჯულა და სამუშაო ბოლომდე არ შესრულდა, ხოლო 44%-ს არ აქვს არანაირი 
ინფორმაცია. ყოველივე ეს მიუთითებს იმაზე, რომ დასახლებების დონეზე, ერთის 
მხრივ, ნაკლებია მოსახლეობის ჩართულობა, მეორეს მხრივ, სტატუსის არ ქონის გამო 
რთულია ცენტრალურ ან რაიონულ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებების 
ოპონირება. 

 
 
 

                                                           
17 ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა 2011 წელს განახორციელა მონიტორინგი 5 რეგიონში-
ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, აჭარა, კახეთი, იმერეთი- სულ 50 სოფელში. სულ გამოკითხულია 
1400 რესპოდენტი 



155 
 

 
 
4. 4. 4. 4. თვითმმართველი ერთეულების ფინანსური დამოუკიდებლობათვითმმართველი ერთეულების ფინანსური დამოუკიდებლობათვითმმართველი ერთეულების ფინანსური დამოუკიდებლობათვითმმართველი ერთეულების ფინანსური დამოუკიდებლობა    
 

თვითმმართველობების შემოსულობების ძირითადი წყარო, საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად არის ქონების გადასახადი და სხვა მიმდინარე და 
კაპიტალური შემოსავლები (ადგილობრივი ქონების იჯარიდან, ასევე 
ლიცეზიებიდან და ნებართვებიდან). გარდა საკუთარი შემოსავლებისა, 
მუნიციპალიტეტებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიეცემათ გამოთანაბრებითი, 
მიზნობრივი (დელეგირებული უფლებამოსილებებისათვის) და სპეციალური 

ტრანსფერი.  

საჯარო ფინანსების უდიდესი ნაწილი (მთელი შემოსავლების 90-95%) 
სახელმწიფო ბიუჯეტში რჩება თავმოყრილი. 2006 წელს განხორციელებული 
თვითმმართველობის რეფორმის შემდგომ ამ მიმართულებით არაფერი შეცვლილა, 
ხოლო ზოგ შემთხვევაში, გაუარესდა. 

თვითმმართველ ქალაქებში ფისკალური დეცენტრალიზაციის ხარისხი უფრო 
მაღალია, ვიდრე მუნიციპალიტეტებში. ეს გამოწვეულია შემოსულობების უკეთესი 
ბაზით და ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის შედარებით მაღალი 
პარამეტრებით. 

თვითმმართველი ერთეულების დამოკიდებულება ცენტრიდან მიღებულ 
ტრანსფერებზე ძალიან მაღალია. მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებიდან დახარჯული 
თანხების უმეტესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტის სახით არის 
გაცემული, რაც ზღუდავს ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების ფისკალურ 
დამოუკიდებლობას. ამ მხრივ თვითმმართველ ქალაქებსა და მუნიციალიტეტებს 
შორის დიდი სხვაობა არ ფიქსირდება, რადგან გრანტებზე დამოკიდებულების 
ხარისხი ორივე ტიპის თვითმმართველ ერთეულებში მაღალია. 

ქვეყანაში მობილიზებული გადასახადების მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილი 
ირიცხება თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში, რაც ამცირებს მათ 
დაინტერესებას ხელი შეუწყონ საკუთარ ტერიტორიაზე ეკონომიკურ აქტივობას. 

თვითმმართველ ერთეულებს ფაქტიურად არ გააჩნიათ დისკრეცია 
ადგილობრივ გადასახადებთან და მოსაკრებლებთან მიმართებაში, რაც გამორიცხავს 
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მათი მხრიდან საკუთარი შემოსულობების პროგნოზირებას და საფინანსო-
საბიუჯეტო პოლიტიკის დაგეგმვის შესაძლებლობას. 

ქონების გადასახადი, რომელიც ერთადერთი ადგილობრივი გადასახადია, 
დაწესებული შეღავათების გამო დიდი ფისკალური ეფექტის მომტანი არ არის. 
ამასთან ღირებული ქონების დიდი ნაწილი თვითმმართველ ქალაქებშია 
თავმოყრილი. 

ადგილობრივი საბიუჯეტო პროცესის მთავარ წარმმართველ ძალად ფინანსთა 
სამინისტრო გვევლინება. გატარებული სატრანსფერო პოლიტიკის მიზნები 
გაცხადებული და სათანადოდ დასაბუთებული არ არის. ტრანსფერებით სახსრების 
განაწილება ხშირად ეყრდნობა სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს, რაც ხელს უშლის 
რესურსების ეფექტიან განაწილებას. არსებული სატრანსფერო პოლიტიკა 
იგნორირებას უკეთებს თვითმართველი ერთეულების წახალისებას მათ მიერ 
მობილიზებული შემოსავლების გაზრდაზე, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში 
ცენტრალურ ხელისუფლებაზე დამოკიდებულების ხარისხს კიდევ უფრო გაზრდის. 

 თვითმმართველი ერთეულების გათანაბრება არ არის დამყარებული მათ 
კომპეტენციებში შემავალი საზოგადოებრივი სერვისების მინიმალურ სტანდარტებზე და 
შესაბამის ფინანსურ ნორმებზე. გათანაბრებითი ტრანსფერის ფორმულაში პრობლემურია 
გამჭვირვალობის, ფორმულაში გამოყენებული კომპონენტების ადექვატურობისა და მათი 
ხვედრითი წონების საკითხები. 

სესხის აღების პროცედურა ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოებისათვის ხისტი 
და მოუქნელი რჩება, რაც ფაქტიურად გამორიცხავს თვითმმართველი ერთეულებისათვის 
კაპიტალური ინვესტიციების მიღების მიზნით კაპიტალის ეროვნული ბაზრის რეალურ 
ხელმისაწვდომობას. 

 

5. 5. 5. 5. თვითმმართველი ერთეულების ქონებათვითმმართველი ერთეულების ქონებათვითმმართველი ერთეულების ქონებათვითმმართველი ერთეულების ქონება    
 
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონის თანახმად 

მუნიციპალიტეტების ქონებას განეკუთვნება ქონება, რომელიც ა) სახელმწიფოს მიერ 
გადაცემულია მის საკუთრებაში ან ბ) თავად მის მიერ შექმნილი ან შეძენილია 
კანონით დადგენილი წესით.  

 
„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ კანონი 

განსაზღვრავს ორი სახის ქონებას: ძირითად (განუსხვისებელ) ქონებას და 
დამატებით ქონებას. 
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ძირითადია თვითმმართველი ერთეულის ქონება, რომელიც არის 

თვითმმართველობის განხორციელების საფუძველი და რომელიც 
თვითმმართველობის ორგანომ შეიძლება გამოიყენოს მხოლოდ თავისი საჯარო 
ფუნქციებისა და უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით. დაუშვებელია 
ძირითადი ქონების გასხვისება ან ქონების გამოყენება კრედიტორთა მოთხოვნის 
უზრუნველსაყოფად.  

 
დამატებითია თვითმმართველი ერთეულის ქონები, რომელიც არ არის 

ძირითადი ქონების ნაწილი და თვითმმართველობის ორგანომ შეიძლება გამოიყენოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. დამატებითი ქონების გასხვისება 
შესაძლებელია.  

 
სახელმწიფო ქონების გადაცემა ხდება პირდაპირი წესით, კანონის 

საფუძველზე ან თვითმმართველი ერთეულის მოთხოვნის საფუძველზე. 
თვითმმართველ ერთეულებს საკუთრებაში კანონით გადაცემული აქვთ შემდეგი 
ქონება: 

 
 1) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა (ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, 
ქუჩები, ხეივნები, სკვერები და ა.შ),  გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებისა, 
სახელმწიფო ქონებაზე ან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებულ 
ქონებაზე დამაგრებული მიწებისა; 

 2) თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ობიექტებზე 
მიმაგრებული მიწა; 

 3) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო-
სამეურნეო მიწა, გარდა სახელმწიფო, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის, ტყის და 
წყლის ფონდის მიწისა, პირუტყვის გადასარეკი ტრასებისა; 

 4) ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყე; 
 5) ადგილობრივი მნიშვნელობის წყლის რესურსები. 
მეორე კანონი, რომლითაც მოხდა თვითმმართველობებისთვის საკუთრების 

გადაცემა არის კანონი "ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების 
შესახებ". ამ კანონის მიხედვით საკუთრებაში გადაეცა ადგილობრივი მნიშვნელობის  

§ გზები, ხიდები, გვირაბები და ქუჩები; 
§ მიწისქვეშა გადასასვლელები და ტროტუარები; 
§ შუქნიშნები, გარე განათების კონსტრუქციები; 
§ მოედნები, სკვერები, ბულვარები; 
§ შადრევნები, პარკები,  მწვანე ნარგავები; 
§ ნაპირსამაგრი ნაგებობები. 
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მართალია, ჩამოთვლილი ქონება თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაა, 
მაგრამ ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს „სხვადასხვა 
კატეგორიის ქონების განსაზღვრის წესის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებების მიხედვით. როგორც წესი, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია 
ხორციელდება უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის, საკადასტრო 
მონაცემების და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანხმობის 
საფუძველზე. თავის მხრივ, ეკონომიკის სამინისტროს ერთი თვის ვადა აქვს (2010 
წელს ვადა შემცირდა 14 დღემდე) მიცემული დასაბუთებული გადაწყვეტილების 
(თანხმობის) მისაღებად. 

 
თვითმმართველობის პრობლემატიკაზე არსებული კვლევების ანალიზი და 

საჯარო რეესტრის მონაცემები ცხადყოფს, რომ მუნიციპალიტეტებს ძირითადად 
აქვთ დარეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და ქონება. 
რაც შეეხება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას, ადგილობრივი 
მნიშვნელობის ტყის და წყლის რესურსებს, ისინი თვითმმართველობებს 
პრაქტიკულად არ გადასცემია სხადასხვა მიზეზის გამო. ამ მიზეზებს შორის არის 
ხარვეზები საკანონმდებლო რეგულაციებში, ქონების შესახებ მონაცემების 
ნაკლებობა, ინვენტარიზაციის ჩაუტარებლობა, რაც ცენტარლური  ხელისუფლების 
პრეროგატივაა. 

 
2010 წლის 8 აგვისტომდე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული იჯარით 

გაუცემელი საძოვრები განეკუთვნებოდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ერთადერთ კატეგორიას, რაც ადგილობრივი ხელისუფლების საკუთრებად 
ითვლებოდა. თუმცა თვითმმართველობის კანონში შეტანილი ცვლილებით, 
მუნიციპალიტეტები სასოფლო-სამეურნეო მიწების გარეშე დარჩნენ. 
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