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ანო ტა ცია
სტა ტია შე ე ხე ბა ქვეყ ნის / სა ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ულ ხედ ვას. მას ში აღ ნიშ ნუ ლია 

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი გა რე მო ე ბის შე სა ხებ. იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია ძი რი თა დი მი ზა ნი /
ო რი ენ ტი რი, თუ სა ით უნ და იყოს მი მარ თუ ლი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ძა ლის ხ მე ვა - რა არის ის ძი რი თა-
დი, ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის სწრა ფი და სწო რი ტემ პით 
ზრდას / ს ვ ლას. გან საზღ ვ რუ ლია ძი რი თა დი ამო ცა ნე ბი რო მელ თა შეს რუ ლე ბაც უზ რუნ ველ ყოფს წარ-
მოდ გე ნი ლი მიზ ნის მიღ წე ვას და წარ მოდ გე ნი ლია ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა/ გეგ მა/ ძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი/ ჩარ ჩო, რომ ლის შე დე გა დაც უნ და იქ ნას მიღ წე უ ლი და სა ხუ ლი ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბა 
და მიზ ნის მიღ წე ვის კენ სწრა ფი სვლა.

ABSTRACT
The article includes strategic vision of development of the country / Georgia. It describes factors hindering 

development of the country, identifies the main goal / point of reference, where efforts should be directed to 
ensure development of the country -  what the main, starting point is, that ensures rapid / subsequent growth / 
progress of the country. The article determines the main tasks and by fulfilling these tasks, presented goal shall 
be achieved. The article includes development program / plan / main directions / frame and as a result of their 
implementation, identified objectives will be accomplished and fast achievement of the goal will be ensured. 

The article includes the author`s vision, proposal / recommendations of improvements in the various fields, 
such as: economics, social affairs, health care, security, agriculture, environmental protection, education, etc. It 
can be said, that the whole article represents a set of important and necessary recommendations for the count-
ry`s development.   

As a conclusion, we would like to underline, that we don`t think, that we have presented universal formula 
/ development vision. We only presented the guidelines, list of reforms, objectives and we believe, that their 
accomplishment / implementation is important for the future and subsequent development of the country - re-
ferred to in conclusion of the article. 

Key words - strategy, development plan, state governance, health care, defense, security, education, agricul-
ture, public service, public administration.
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ნაშ რო მი მო ი ცავს ავ ტო რი სე ულ გა უმ ჯო ბე სე ბის ხედ ვას, წი ნა და დე ბებ ს / რე კო მენ და ცი ებს ეკო ნო-
მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი, ჯან დაც ვის, უსაფ რ თხო ე ბის, აგ რა რუ ლი, გა რე მოს დაც ვის, გა ნათ ლე ბის და სხვა 
მი მარ თუ ლე ბით. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ მთე ლი ნაშ რო მი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი, სა-
ჭი რო რე კო მენ და ცი ე ბის ნაკ რე ბი ა.

და სას რულს გვინ და ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ვფიქ რობთ, რომ უნი ვერ სა ლუ რი ფორ მუ ლა/ გან ვი თა რე ბის 
ხედ ვა წარ მო ვად გი ნეთ. უბ რა ლოდ გად მო ვე ცით ის ორი ენ ტი რე ბი, რე ფორ მე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი,  ამო ცა-
ნე ბი, რო მელ თა შეს რუ ლე ბა/ გან ხორ ცი ე ლე ბა, ვფიქ რობთ, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის სა მო მავ ლო 
გან ვი თა რე ბი სა და სწო რი სვლი სათ ვის - აღ ნიშ ნუ ლია ნაშ რო მის დას კ ვ ნა ში.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი - სტრა ტე გი ა, გან ვი თა რე ბის გეგ მა, სა ხელ მ წი ფო მარ თ ვა, ჯან დაც ვა, თავ დაც ვა, 
უსაფ რ თხო ე ბა, გა ნათ ლე ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, სა ჯა რო სამ სა ხუ რი.

შე სა ვა ლი
თუ გა დავ ხე დავთ ჩვე ნი ქვეყ ნის უახ ლეს ის-

ტო რი ას (და მო უკ იდ ებ ლო ბის მი ღე ბი დან დრემ დე 
- ბო ლო 30 წე ლი) და ამ პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბულ 
მოვ ლე ნებს, ნათ ლად და ვი ნა ხავთ, რო გო რი წი-
ნა აღ მდე გო ბე ბით, იდე ური და პი რის პი რე ბე ბით 
და არ ათ ან მიმ დევ რუ ლო ბით იყო აღ სავ სე ქვეყ-
ნის ცხოვ რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ეს პე რი ოდი. 
მმარ თვე ლო ბის ვერ ცერთ ეტ აპ ზე (ვერ ცერ თი 
ხე ლი სუფ ლე ბის დროს) ვერ მო ხერ ხდა ქვეყ ნის 
გან ვი თა რე ბის ძი რი თად პოს ტუ ლა ტებ ზე/ღერ ძზე 
შე თან ხმე ბა, რაც აუც ილ ებ ელია იმ ის ათ ვის, რომ 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბამ მი იღ ოს მწყობ რი და შე უქ-
ცე ვა დი ხა სი ათი - ქვე ყა ნა და ად გეს გან ვი თა რე ბის 
სწრაფ და ეფ ექ ტი ან გზას. 

ამ პე რი ოდ ში იყო რო გორც ჩა ვარ დნის ისე აღ-
მას ვლის ეტ აპ ები (გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან თუ რა 
ნა ბი ჯებს დგამ და ქვეყ ნის ხე ლი სუ ფა ლი), მაგ რამ 
უფ რო დი დი ხა ნი იყო/არ ის გა ურ კვევ ლო ბის პე-
რი ოდი - რო ცა არ ჩან და/არ ჩანს სა ით და რა ტომ 
მი დის ქვე ყა ნა - რო ცა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ხედ-
ვა/მი ზა ნი მხო ლოდ გან ცხა დე ბე ბის დო ნე ზეა დეკ-
ლა რი რე ბუ ლი და ეს გან ცხა დე ბე ბიც ბუნ დო ვა ნია 
და უამ რავ კითხვას ბა დებს.

შე სა ბა მი სად, სა ერ თო, მკა ფიო ხედ ვის/მიზ ნის 
არ ქო ნამ; საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დგომ 
სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის გა მოც დი ლე ბის არ 
ქო ნამ; მძი მეა მაგ რამ უნ და ვა ღი არ ოთ - რიგ შემ-
თხვე ვებ ში არ ას აკ მა რის მა პატ რი ოტ იზ მმა; ერ-
თმა ნე თის მტრო ბამ - ყო ვე ლი ახ ალი ხე ლი სუ ფა ლი 
მთლი ან ად, ერ თი ხე ლის მოს მით ხაზს გა და უს ვამ და 

1 ის რაზეც თითქმის ყველანი, განსაკუთრებით სუფრებზე, ვსაუბრობთ, ჭეშმარიტებად მიგვაჩნია და თითქოსდა 
ყველა ვთანხმდებით - რომ არა ერთმანეთის გაუტანლობა/დაუფასებლობა, საქმით პატრიოტიზმის ნაკლებობა, 
მეტ-ნაკლები სიზარმაცე და მოუნდომებლობა ჩვენც მსოფლიო თანამეგობრობის ღირსეული, განვითარებული 
წევრები ვიქნებოდით.

2 მათ შორის ცნებას სხვა თანაბარ პირობებში
3 რეალობიდან აცდენამდე

წი ნა ხე ლი სუ ფა ლის ნა კე თებ საქ მეს (გა ნურ ჩევ-
ლად გა კე თე ბუ ლის ეფ ექ ტი ან ობ ის შე ფა სე ბი სა) 
და იწყებ და თა ვი დან და ა.შ. მიგ ვიყ ვა ნა იქ, სა დაც 
მი ვე დით - 30 წე ლია ერთ წრე ზე ვტრი ალ ებთ, უკ-
ეთ ეს შემ თხვე ვა ში ვბუქ სა ობთ, წინ სვლა ზე ხომ 
ზედ მე ტია სა უბ არი. უფ რო და უფ რო ღრმავ დე ბა 
ჩვენ სა და გან ვი თა რე ბულ სამ ყა როს შო რის არ სე-
ბუ ლი „უფ სკრუ ლი“ (გან ვი თა რე ბუ ლი სამ ყა რო სულ 
უფ რო წინ მი დის/ვი თარ დე ბა ჩვენ კი მათ თან და წე-
ვის ნაც ვლად სულ უკ ან-უკ ან მივ დი ვართ - უკ ეთ ეს 
შემ თხვე ვა ში სა თა ნა დოდ ვერ ვვი თარ დე ბით, რომ 
ეს „უფ სკრუ ლი“ ცო ტა მა ინც ამო ივ სოს).

ბევ რმა შე იძ ლე ბა პა თე ტი კუ რად მი იჩ ნი ოს ზე-
მო აღ ნიშ ნუ ლი გან ცხა დე ბა. უფ რო მე ტიც, ღი მი ლიც 
კი მოჰ გვა როს - ამ თით ქოს და ყვე ლას თვის ნაც ნო-
ბი, სადღეგ რძე ლოს მსგავ სი გან ცხა დე ბა სტა ტი აში 
რა მო სა ტა ნიაო. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ჩვენ გა დავ წყვი-
ტეთ, სწო რედ მსგავს გაცხა დე ბას მივ ცეთ პრაქ-
ტი კუ ლი ში ნა არ სი1 ავ იღ ოთ იგი სა ფუძ ვლად და 
წარ მო ვად გი ნოთ ჩვე ნი მო საზ რე ბა - რა ტომ ვართ 
მსგავს სი ტუ აცი აში და რა არ ის გა სა კე თე ბე ლი იმ-
ის თვის, რომ ერ თხელ და სა მუ და მოდ გა ირ ღვეს ეს 
„მო ჯა დო ებ ული წრე“ და და ვად გეთ სწრაფ სო ცი-
ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის გზას.

ჩვენ შე ვეც დე ბით ზედ მე ტი ფორ მუ ლე ბი სა და 
ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლი რე ბის გა რე შე წარ მო ვად-
გი ნოთ ჩვე ნი მო საზ რე ბა და არ გუ მენ ტე ბი, რად გან 
ვთვლით, რომ „დაშ ვე ბებს“2 ციფ რუ ლი/„გან ტო ლე-
ბე ბით“ მო დე ლი რე ბი სას უფ რო დიდ „აც დე ნამ დე“3 
გავ ყა ვართ ვიდ რე ში ნა არ სობ რივ/არ აც იფ რულ 
მსჯე ლო ბას და არ გუ მენ ტი რე ბულ და სა ბუ თე ბებს. 
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ვთვლით, რომ ეკ ონ ომ იკა ფი ლო სო ფი ის ნა წი ლი უფ-
როა ვიდ რე მა თე მა ტი კუ რი მო დე ლი რე ბის (თუმ ცა 
ეს სულ სხვა მსჯე ლო ბის სა გა ნია).

რა ტომ ვი სა უბ რეთ ზე მო აღ ნიშ ნულ ზე:
ზე მო აღ ნიშ ნულ მა მიდ გო მებ მა/პრო ცე სებ მა 

გა მო იწ ვია ის, რომ ჩვენ გა დავ ყე ვით ერ თმა ნე თის 
გან სჯას, სა მარ თლი ან ობ ის აღ დგე ნა ზე „ზრუნ-
ვას“4 და უკ ან დაგ ვრჩა მთა ვა რი - სა ერ თო მიზ ნის, 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მიზ ნის, იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა 
რო მე ლი მიზ ნის მიღ წე ვის გარ შე მო გა ვერ თი ან დე-
ბო დით და ყვე ლა ერ თად და ვიწყებ დით ზრუნ ვას ამ 
მიზ ნის მი საღ წე ვად.

შე სა ბა მი სად, შე იძ ლე ბა ით ქვას:
1. სა ნამ არ გვექ ნე ბა მკა ფიო პრაგ მა ტუ ლი და 

გა აზ რე ბუ ლი მი ზა ნი გან საზღვრუ ლი 
2. სა ნამ არ გვექ ნე ბა მკა ფიო პრაგ მა ტუ ლი და 

გა აზ რე ბუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვის ამ ოც ან ები და მა თი 
შეს რუ ლე ბის ღო ნის ძი ებ ები გან საზღვრუ ლი

3. სა ნამ არ მოხ დე ბა „სა ერ თო ერ ოვ ნუ ლი შე-
რი გე ბა“ და ერ თმა ნე თის გან სჯის (ერ თმა ნეთ თან 
„ომ ის“) მა გივ რად ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა 
არ იქ ნე ბა პრი ორ იტ ეტი

ყო ველ გვა რი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვა ზე 
ფიქ რიც კი ზედ მე ტია.

არ სე ბობს რი გი ად ამი ან ებ ისა, რომ ლე ბიც თვლი-
ან რომ ჩვენ და კარ გუ ლი გვაქ ვს „იდეა“, რომ ლის ირ-
გვლი ვაც მოხ დე ბა ერ ის კონ სო ლი და ცია და სწო რედ 
ეს არ ის პრობ ლე მის ერთ-ერ თი მთა ვა რი სა ფუძ ვე ლი. 
თუმ ცა, ჩვე ნი აზ რით, ეს სა კითხი სცდე ბა ჩვე ნი სტა-
ტი ის თე მას და სხვა ტი პის, ფი ლო სო ფი ურ, მსჯე ლო-
ბა ში გა დავ ყა ვართ, რო მე ლიც არ არ ის პირ და პირ 
კავ შირ ში ერ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა-
რე ბას თან. ის უფ რო იდე ოლ ოგი ურ-პატ რი ოტ ულ-
სუ ლი ერ კონ სო ლი და ცი ას თან არ ის კავ შირ ში.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ის მის 
კითხვა - რა შე იძ ლე ბა იყ ოს ეს მი ზა ნი და მი სი მიღ-
წე ვის მთა ვა რი ამ ოც ანა (ას ევე ამ ოც ან ები) რო მე
ლიც მოგ ვცემს სწრა ფი სო ცი ალ ურ ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბის სა შუ ალ ებ ას?

პა სუ ხი მარ ტი ვია: 
მი ზა ნი სწო რედ ის არ ის რა ზეც ყვე ლა ვსა უბ-

რობთ (რა ზეც ზე მო თაც ვი სა უბ რეთ) და თით ქოს 
ყვე ლა ვთან ხმდე ბით, რომ ესე უნ და იყ ოს - შევ ქმნათ 
მსოფ ლი ოში ერთ-ერ თი სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი 
და მზარ დი ქვე ყა ნა.

რაც შე ეხ ება ამ ოც ან ას - ეს არ ის სწრა ფი ეკ-

4 ერთმანეთისთვის მტკიცებას ვინ უფრო მაგარია და სხვადასხვა ბანაკებად დაყოფას
5 აღსანიშნავია, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, დოლარში, 1990-1993 წლებში 65.34%-ით, 7.754 მლრდ-$დან 

2.688 მლრდ-მდე შემცირდა, ერთ სულ მოსახლეზე კი ეკონომიკა 1,614.65 $-დან 547.33-მდე დაეცა
6 დათვლილია საშუალოდ, ყოველწლიურად, 10%-იანი ზრდის შემთხვევაში

ონ ომ იკ ური ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა, ჩვენ უნ და 
გა ვი ზარ დოთ უფ რო სწრა ფად ვიდ რე მსოფ ლი ოს 
გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი იზ რდე ბა, რა თა შევ-
ძლოთ და ვე წი ოთ და ფე ხი ავ უწყოთ მსოფ ლი ოს 
გან ვი თა რე ბის დო ნეს და ტემ პს. ამ ის თვის კი სა ჭი-
როა ყო ველ წლი ურ ად ორ ციფ რი ანი (სულ მცი რე 
10% და მე ტი) ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა. სწო რედ ორ 
ციფ რი ანი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდაა სა ჭი რო იმ ის თვის, 
რომ უახ ლო ეს 25-35 წე ლი წად ში შევ ძლოთ მსოფ-
ლი ოს გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის დღე ვან დე ლი 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური დო ნის/მდგო მა რე ობ ის 
მიღ წე ვა და შემ დგომ ეტ აპ ზე მათ თან გა თა ნაბ რე ბა. 

ასე მა გა ლი თად: 
•	 1990 წელს ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა, რომ არ 

გაგ ვე ჩა ნა გე ბი ნა და ყო ველ წელს ორ ციფ რი ან ეკ-
ონ ომ იკ ურ ზრდა ზე (სა შუ ალ ოდ 10%) გვეზ რუ ნა5, 
დღეს ჩვე ნი ცხოვ რე ბის დო ნე (სიმ დიდ რე/ეკ ონ-
ომ იკა ერთ სულ მო სახ ლე ზე) იქ ნე ბო და 28,163.34$6 
თით ქმის სამ ჯერ უფ რო მა ღა ლი ვიდ რე დღე ვან-
დელ რუ სეთ ში (10,127), ჩი ნეთ ში (10,500), თურ-
ქეთ ში (8,538), არ გენ ტი ნა სა (8,442) და მექ სი კა შია 
(8,347). ჩვენ ქვე ყა ნა ში იქ ნე ბო და უფ რო მა ღა ლი 
ცხოვ რე ბის დო ნე ვიდ რე დღე ვან დელ სა ბერ ძნეთ ში 
(17,676), ეს პა ნეთ ში (27,063), ლი ეტუ აში (19,998), 
ეს ტო ნეთ ში (23,027), ლატ ვი ასა (17,620) და პო ლო-
ნეთ შია (15,656) [6]. იხ. გრა ფი კიN1

•	 1993 წლი დან - მას შემ დეგ რაც ქვე ყა ნამ გა-
ნი ცა და სრუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური კო ლაფ სი/ვარ დნა 
(ეკ ონ ომ იკა 65.34%-ით და ეცა), დღემ დე ყო ველ წლი-
ური ორ ციფ რი ანი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის შე დე გად 
(დო ლარ ში ერთ სულ მო სახ ლე ზე - 7175.493) ჩვენ 
ვიქ ნე ბო დით დღე ვან დელ მექ სი კას (8,347$), არ გენ-
ტი ნა სა (8,442) და თურ ქეთ თან (8,538) ახ ლოს. ჩვე ნი 
ეკ ონ ომ იკა იქ ნე ბო და 20 მლრდ დო ლა რით (125.9%-
ით) უფ რო მე ტი (35,240 მლრდ) ვიდ რე დღეს არ ის 
(15,892 მლრდ $).

•	 დღე იდ ან (2020 წლი დან), ყო ველ წლი ურ ად 
ორ ციფ რი ანი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის შე დე გად - 25 
წე ლი წად ში ვიქ ნე ბით (46,361.71 $-ით ერთ სულ მო-
სახ ლე ზე) დღე ვან დე ლი გერ მა ნი ისა და (46,208$), 
ჰონგ-კონ გის (46,334$) დო ნის ქვე ყა ნა; უფ რო 
მდი და რი (უფ რო მა ღა ლი ცხოვ რე ბის დო ნით) ვიდ-
რე დღე ვან დე ლი საფ რან გე თი (39,030), ის რა ელი 
(43,611), კა ნა და (43,258), ახ ალი ზე ლან დია (41,478), 
ინ გლი სი (40,285), იაპ ონიაა (39,539) და ა.შ. იხ. გრა
ფი კიN2
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30 წე ლი წად ში კი ვიქ ნე ბით (74,665.99$-ით ერთ 
სულ მო სახ ლე ზე) დღე ვან დე ლი მსოფ ლი ოს ყვე-
ლა ზე მდი დარ ქვე ყა ნა თა ხუ თე ულ ში. დღეს ამ აზე 
უფ რო მდი და რი ქვეყ ნე ბია მხო ლოდ ლუქ სემ ბურ-
გი (115,874$), შვე იც არია (87,087) და ირ ლან დიაა 
(85,268). დი დი ალ ბა თო ბით ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე 
სწრა ფად მზარ დი ქვე ყა ნა მსოფ ლი ოში. [5]

ვფიქ რობთ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ციფ რე ბი ნათ ლად 
გვაჩ ვე ნებს რა უნ და იყ ოს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 
ძი რი თა დი ღერ ძი და რამ ხე ლა მნიშ ვნე ლო ბა აქ-
ვს ეკ ონ ომ იკ ას ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბი სათ ვის (25 
წელ ში დღე ვან დე ლი გერ მა ნი ის ცხოვ რე ბის დო ნის 
მიღ წე ვა ნამ დვი ლად არ არ ის ცუ დი პერ სპექ ტი ვა). 
გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, სწო რი ეკ ონ ომ იკ ური სა ფუძ-

ვლის გა რე შე სა თა ნა დოდ ვერ გან ვი თარ დე ბა ვერ-
ცერ თი დარ გი თუ მი მარ თუ ლე ბა, იქ ნე ბა ეს თავ-
დაც ვა, ჯან დაც ვა, მეც ნი ერ ება/გა ნათ ლე ბა და ა.შ. 
სის ტე მა/მი მარ თუ ლე ბა, რო მე ლიც არ დგას სწორ 
ეკ ონ ომ იკ ურ სტი მუ ლებ ზე/სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა 
კონ კრე ტუ ლი პი რის/მმარ თვე ლის კე თილ ნე ბა ზე 
და უნ არ ებ ზე და მო კი დე ბუ ლი, რაც ზრდის რყე-
ვე ბის, არ ათ ან მიმ დევ რუ ლო ბის, უკ ვე მიღ წე ულ ის 
და კარ გვის და ა.შ. ალ ბა თო ბას.

აქ ვე გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდა არ ის ყვე ლა სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის სა წინ-
და რი, რად გან ყვე ლა სექ ტორს/მი მარ თუ ლე ბას/
იდე ას გან ვი თა რე ბი სათ ვის ჭირ დე ბა ფუ ლა დი კა-
პი ტა ლი რი სი ეფ ექ ტი ან ად მო ბი ლი ზე ბაც ეკ ონ ომ-
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გგრრააფფიიკკიი  ##11  

 
 

 1993 წლიდან - მას შემდეგ რაც ქვეყანამ განიცადა სრული ეკონომიკური 

კოლაფსი/ვარდნა (ეკონომიკა 65.34%-ით დაეცა), დღემდე ყოველწლიური ორ 

ციფრიანი ეკონომიკური ზრდის შედეგად (დოლარში ერთ სულ მოსახლეზე - 

7175.493) ჩვენ ვიქნებოდით დღევანდელ მექსიკას (8,347$), არგენტინასა (8,442) 

და თურქეთთან (8,538) ახლოს. ჩვენი ეკონომიკა იქნებოდა 20 მლრდ 

დოლარით (125.9%-ით) უფრო მეტი (35,240 მლრდ) ვიდრე დღეს არის (15,892 

მლრდ $). 

 დდღღეეიიდდაანნ  ((22002200  წწლლიიდდაანნ)),,  ყყოოვვეელლწწლლიიუურრაადდ  ოორრ  ცციიფფრრიიაანნიი  ეეკკოონნოომმიიკკუურრიი  ზზრრდდიისს 

შედეგად - 25 წელიწადში ვიქნებით (46,361.71 $-ით ერთ სულ მოსახლეზე) 

დღევანდელი გერმანიისა და (46,208$), ჰონგ-კონგის (46,334$) დონის ქვეყანა; 

უფრო მდიდარი (უფრო მაღალი ცხოვრების დონით) ვიდრე დღევანდელი 

საფრანგეთი (39,030), ისრაელი (43,611), კანადა (43,258), ახალი ზელანდია 

(41,478), ინგლისი (40,285), იაპონიაა (39,539) და ა.შ. იხ. გრაფიკი#2 
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გგრრააფფიიკკიი  ##22  

 
 

30 წელიწადში კი ვიქნებით (74,665.99$-ით ერთ სულ მოსახლეზე) დდღღეევვაანნდდეელლიი  

მმსსოოფფლლიიოოსს  ყყვვეელლააზზეე  მმდდიიდდაარრ  ქქვვეეყყაანნაათთაა  ხხუუთთეეუულლშშიი..  დღეს ამაზე უფრო მდიდარი 

ქვეყნებია მხოლოდ ლუქსემბურგი (115,874$), შვეიცარია (87,087) და ირლანდიაა 

(85,268). დიდი ალბათობით ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყანა 

მსოფლიოში. [5] 

ვფიქრობთ ზემოაღნიშნული ციფრები ნათლად გვაჩვენებს რა უნდა იყოს ქვეყნის 

განვითარების ძირითადი ღერძი და რამხელა მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკას ქვეყნის 

განვითარებისათვის (25 წელში დღევანდელი გერმანიის ცხოვრების დონის მიღწევა 

ნამდვილად არ არის ცუდი პერსპექტივა). გვინდა აღვნიშნოთ, სწორი ეკონომიკური 

საფუძვლის გარეშე სათანადოდ ვერ განვითარდება ვერცერთი დარგი თუ 

მიმართულება, იქნება ეს თავდაცვა, ჯანდაცვა, მეცნიერება/განათლება და ა.შ. 

სისტემა/მიმართულება, რომელიც არ დგას სწორ ეკონომიკურ 

სტიმულებზე/საფუძველზე ხდება კონკრეტული პირის/მმართველის კეთილ ნებაზე 

და უნარებზე დამოკიდებული, რაც ზრდის რყევების, არათანმიმდევრულობის, უკვე 

მიღწეულის დაკარგვის და ა.შ. ალბათობას. 

გრა ფი კი N1

გრა ფი კი N2
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იკ ური ზრდის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია. მოკ ლედ რომ 
ვთქვათ ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას მო აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბა (ქვეყ ნი სა და მი სი მდგე ნე ლე ბის გან-
ვი თა რე ბა).

აღ ნიშ ნუ ლი ორი ენ ტირს მი ნი მუ მა დე დაჰ ყავს 
არა ეფ ექ ტი ანი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სა თუ 
ღო ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ალ ბა თო ბა, რად
გან შე ფა სე ბის მარ ტი ვი ორი ენ ტი რია  გაგ ვიყ ვანს 
თუ არა ესა თუ ის ქმე დე ბა ორ ციფ რი ან ეკ ონ ომ
იკ ურ ზრდამ დე (თუ არა აღ არ ვა ხორ ცი ელ ებთ).7

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ის მის 
კითხვა - რა უნ და გა კეთ დეს იმ ის თვის, რომ მი ვაღ-
წი ოთ შე დეგს/ამ ოც ან ის შეს რუ ლე ბას? პა სუ ხი აქ-
აც მარ ტი ვია - უნ და შევ ქმნათ ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე 
მიმ ზიდ ვე ლი ეკ ონ ომ იკ ური გა რე მო მსოფ ლი ოში. 
მარ ტი ვად რომ ვთქვათ. თა ვი სუ ფალ კა პი ტალს, 
რო მე ლიც უხ ვა დაა მსოფ ლი ოში და ეძი ებს ყა ირ-
ათი ან ად და ბან დე ბის გზებს, შე ვუქ მნათ ჩვენს ქვე-
ყა ნა ში უფ რო მარ ტი ვად და სარ ფი ან ად და ბან დე ბის 
პი რო ბა (აქ/ჩვენს ქვე ყა ნა ში, უნ და იყ ოს შე საძ ლე ბე-
ლი ყვე ლა ზე მარ ტი ვად და ყვე ლა ზე მომ გე ბი ან ად 
გან ხორ ცი ელ დეს ინ ვეს ტი ცია). 

სწო რი/ეფ ექ ტი ანი/მიმ ზიდ ვე ლი გა რე მოს შე-
საქ მნე ლად კი პირ ველ რიგ ში სა ჭი როა ქვე ყა ნას 
ჰქონ დეს (ქვე ყა ნამ შე იმ უშა ოს) გან ვი თა რე ბის ეფ-
ექ ტი ანი სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა. 

სწო რედ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მა იქ ნე ბა ჩვე ნი 
მიმ დი ნა რე ნაშ რო მის სა გა ნი და გან სა ხილ ვე ლი 
თე მა. წარ მო ვად გენთ გან ვი თა რე ბის გეგ მას, რო მე-
ლიც, ჩვე ნი აზ რით, შექ მნი ლი სი ტუ აცი იდ ან გა მომ-
დი ნა რე, იქ ნე ბა ოპ ტი მა ლუ რი ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის. 

აქ ვე გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, ჩვენ არ გვაქ ვს ამ ბი-
ცია, რომ ჩვენს მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი გეგ მა უნ ივ-
ერ სა ლუ რი და შე უც ვლე ლია. გეგ მის წარ მოდ გე ნის 
მი ზა ნია მკითხველს/სა ზო გა დო ებ ას და ვა ნა ხოთ ის 
ძი რი თა დი აქ ცენ ტე ბი/მი მარ თუ ლე ბე ბი/მიდ გო მე-
ბი, რა ზეც უნ და იქ ნეს გა მახ ვი ლე ბუ ლი ყუ რადღე ბა, 
ჩვე ნი აზ რით, მო მა ვალ ში - რაც გა ად ვი ლებს ზე მოთ 
წარ მოდ გე ნი ლი ამ ოც ან ის - ორ ციფ რი ანი ეკ ონ ომ-
იკ ური ზრდის, მიღ წე ვას და ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 
სწო რი მი მარ თუ ლე ბით სვლას.

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის გეგ მა
(არ სე ბუ ლი რე ალ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე)

სა ქარ თვე ლოს გა აჩ ნია უნ იკ ალ ური შე საძ ლებ-
ლო ბა ააშ ენ ოს პროგ რე სუ ლი, მო ქა ლა ქის ინ ტე-
რეს ზე მორ გე ბუ ლი, ად ამი ან ის გან ვი თა რე ბა სა და 

7 რა თქმა უნდა აქ გარკვეული ტიპის სოციალური პროექტები არ იგულისხმება. მაგ. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ 
მყოფი ადამინების დახმარება სახელმწიფოს პირდაპირი მოვალეობაა. თუმცა ზღვარი გასათვალისწინებელია

თა ვი სუფ ლე ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი, ეკ ონ ომ იკ ურ ად და 
სო ცი ალ ურ ად ძლი ერი ქვე ყა ნა, სა დაც სა ხელ მწი ფო 
იქ ნე ბა პი როვ ნე ბი სათ ვის და პი როვ ნე ბა სა ხელ მწი-
ფო სათ ვის. ქვე ყა ნა, რო მე ლიც იქ ნე ბა მსოფ ლიო 
გან ვი თა რე ბუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის ღირ სე ული და 
ან გა რიშ გა სა წე ვი წევ რი.

შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის მი ზა ნი უნ და იყ ოს გან-
საზღვრუ ლი შემ დე გი ფორ მით: შევ ქმნათ მსოფ-
ლი ოში ერთ-ერ თი სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი, კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ანი და მზარ დი ქვე ყა ნა.

მიზ ნის მიღ წე ვის თვის და სა ხუ ლი უნ და იქ ნას 
შემ დე გი ამ ოც ან ები:

ეფ ექ ტი ანი სა ხელ წი ფო მმარ თვე ლო ბა - მცი რე, 
მოქ ნი ლი, წა მოჭ რილ პრობ ლე მებ სა თუ ამ ოც ან ებ ზე 
სწრა ფი და ეფ ექ ტი ანი რე აგ ირ ებ ის მქო ნე, გამ ჭვირ-
ვა ლე სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტი; დე ცენ ტრა ლი ზე-
ბუ ლი მმარ თვე ლო ბის სტი ლით.

შე სა ბა მი სი/ეფ ექ ტი ანი ეკ ონ ომ იკ ური გა რე მო 
- რო მე ლიც შექ მნის ქვეყ ნის სწრა ფი/ნახ ტო მი სე-
ბუ რი გან ვი თა რე ბის სტი მულს.

ად ეკ ვა ტუ რი და ეფ ექ ტი ანი სო ცი ალ ური გა რე-
მოს ფორ მი რე ბა - ეს ნიშ ნავს გან ვი თა რე ბულ სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ას. ქვეყ ნის ყვე ლა მო ქა ლა ქეს 
ექ ნე ბა თა ნა ბა რი სას ტარ ტო პი რო ბა ღირ სე ული 
გან ვი თა რე ბის თვის, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა 
მო ქა ლა ქის/ად ამი ან ის თა ვი სუფ ლე ბა და თა ვი სუ-
ფა ლი არ ჩე ვა ნის ქო ნის უფ ლე ბა.

ად ეკ ვა ტუ რი თავ დაც ვი სუ ნა რი ან ობა - ქვეყ ნის 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის, თა ვი სუფ ლე ბი სა და სტა-
ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის/უზ რუნ ველ სა-
ყო ფად

ეფ ექ ტი ანი უს აფ რთხო ებ ისა და სა მარ თალ დამ-
ცა ვი სის ტე მა - სის ტე მა, რო მე ლიც ად ეკ ვა ტუ რად 
და იც ავს ქვეყ ნის უს აფ რთხო ებ ას და მარ თლწეს-
რიგს. სის ტე მა, სა დაც ად ამი ანს ექ ნე ბა კა ნო ნის 
წი ნა შე თა ნას წო რო ბი სა და და ცუ ლო ბის გან ცდა.

სა მარ თლი ანი ქვე ყა ნა - ეს ნიშ ნავს მი უკ ერ ძო-
ებ ელ და და მო უკ იდ ებ ელ სა სა მარ თლო სის ტე მას.

ეფ ექ ტი ანი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა - შე საძ ლე ბე-
ლი გახ დეს ხა რის ხი ანი, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი და 
მო მა ვალ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა.

ხელ მი საწ ვდო მი და ხა რის ხი ანი ჯან დაც ვის 
სის ტე მა - ქვეყ ნის მას შტა ბით თა ნა მედ რო ვე სა-
უკ ეთ ესო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი ჯან დაც ვის 
მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

ღია და ტო ლე რან ტუ ლი კულ ტუ რუ ლი გა რე მო 
- ტრა დი ცი ულ ობ ისა და თა ნა მედ რო ვე ობ ის ნა ზა-
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ვი კულ ტუ რუ ლი გა რე მო. შე სა ბა მი სი სტი მუ ლე-
ბის შექ მნა კულ ტუ რუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა თუ 
ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხვა დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის 
თვალ საზ რი სით.

მდგრა დი და ეფ ექ ტი ანი ბუ ნებ რი ვი გა რე მო - 
ბუ ნებ რი ვი წი აღ ისე ულ ით, ტყით, წყლით და ა.შ. 
სარ გებ ლო ბის სის ტე მის გა მარ თვა. ბუ ნე ბათ სარ-
გებ ლო ბის ეფ ექ ტი ანი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

ად ეკ ვა ტუ რი და არ სე ბულ რე ალ ობ ას მორ გე-
ბუ ლი სა გა რეო პო ლი ტი კა - ევ რო პულ და ევ რო ატ-
ლან ტი კურ სის ტე მებ ში ინ ტეგ რა ცი ის გაღ რმა ვე ბა, 
მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან 
პო ლი ტი კუ რი თუ ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის 
გაღ რმა ვე ბა

ენ ერ გო უს აფ რთხო ებ ასა და ენ ერ გო და მო უკ იდ-
ებ ლო ბის კენ სწრაფ ვა - დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი, დე-
რე გუ ლი რე ბუ ლი და სწორ სტი მუ ლებ ზე აგ ებ ული 
ენ ერ გე ტი კუ ლი გა რე მოს ფორ მი რე ბა.

ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის აღ დგე ნი სა კენ 
სწრაფ ვა - და ბა ლან სე ბუ ლი, თან მიმ დევ რუ ლი და 
მი ზან მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება 
ქვეყ ნის მიმ ზიდ ვე ლო ბის ზრდი სა და მე გობ რუ ლი 
გა რე მოს ფორ მი რე ბის გზით.

ამ ოც ან ებ ის შეს რუ ლე ბი სათ ვის გა სა ტა რე ბე ლი 
ღო ნის ძი ებ ები რე ფორ მე ბი

გა სა ტა რე ბე ლი რე ფორ მე ბის/ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გან საზღვრამ დე გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ეკ ონ ომ-
იკა ფაქ ტობ რი ვად მო იც ავს ქვეყ ნის ყვე ლა სფე როს 
და მი სი გან ცალ კე ვე ბუ ლად გან ხილ ვა არ ამ არ თე-
ბუ ლია. 

ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის შე დე გად მაღ ლდე-
ბა ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე-
ობა, რაც მო იც ავს რო გორც უშუ ალ ოდ ეკ ონ ომ იკ-
ურ ისე სო ცი ალ ურ, ჯან დაც ვის, თავ დაც ვის, გა ნათ-
ლე ბის და ა.შ. სექ ტო რებს. შე სა ბა მი სად, ქე ყა ნა ში 
არ სე ბუ ლი ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბა, სფე რო უნ და იყ ოს 
სწორ ეკ ონ ომ იკ ურ სა ფუძ ველ ზე და შე ნე ბუ ლი. 
რე ფორ მე ბი უნ და იყ ოს მცი რე და ეფ ექ ტი ანი სა-
ხელ მწი ფო მი მარ თუ ლე ბის შექ მნი სა და ლი ბე რა-
ლურ პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, მაქ სი მა ლუ რად 
„თვით კმა რი“ (ად ამი ან ის/მე ნე ჯე რის ზე გავ ლე ნა ზე 
ნაკ ლე ბად და მო კი დე ბუ ლი) სის ტე მე ბის შექ მნის კენ 
მი მარ თუ ლი (სა დაც ეს შე საძ ლე ბე ლია).

ეფ ექ ტი ანი სა ხელ წი ფო მმარ თვე ლო ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა:

რე ფორ მე ბი მი მარ თუ ლი უნ და იყ ოს მცი რე, 
მოქ ნი ლი წა მოჭ რილ პრობ ლე მებ ზე სწრა ფად და 
ეფ ექ ტუ რად/ეფ ექ ტი ან ად რე აგ ირ ებ ადი სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის შე საქ მნე ლად. 

სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რის შე ნახ ვის ხარ ჯი არ 
უნ და გას ცდეს თავ და პირ ვე ლად მშპ-ს 20%-ს, შემ-
დგომ შემ ცირ დეს მშპ-ს 11% პრო ცენ ტამ დე. ხო ლო 
რე ფორ მე ბი უნ და წა რი მარ თოს ისე, რომ შე ნახ ვის 
ხარ ჯი და ვი დეს 7%-მდე. 

სა ჯა რო მო ხე ლე თა და სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე-
ბის რა ოდ ენ ობ ის მაქ სი მა ლუ რად შემ ცი რე ბა. უნ და 
მოხ დეს ოპ ტი მი ზა ცია - ზედ მე ტი ფუნ ქცი ები, და-
წე სე ბუ ლე ბე ბი და თა ნამ დე ბო ბე ბი უნ და გი უქ მდეს 
(შე იქ მნას და ემ ატ ოს ფუნ ქცია იმ მი მარ თუ ლე ბით 
სა დაც გარ და უვ ლად აუც ილ ებ ელია).

ფუნ ქცი ებ ის და სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის დე
ცენ ტრა ლი ზა ცია (რე გი ონ ში აკ რე ფი ლი გა და სა ხა-
დის ნა წი ლი უნ და დარ ჩეს რე გი ონ ში ვე). უნ და იქ ნას 
შე მო ღე ბულ ე.წ. გუ ბერ ნა ტო რე ბის არ ჩე ვი თო ბის 
პრინ ცი პი. გან ხორ ცი ელ დეს რე გი ონ ებ ის ეკ ონ-
ომ იკ ური შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო თა ნაბ რე ბი თი 
ეფ ექ ტი ანი გეგ მის შე მუ შა ვე ბი სა და ინ სტი ტუ ცი-
ონ ალ იზ აცი ის ღო ნის ძი ებ ები.

მაქ სი მა ლუ რად გა იზ არ დოს სა ზო გა დო ებ ის 
მხრი დან სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა თუ ჩი ნოვ-
ნი კე ბის საქ მი ან ობ ის კონ ტრო ლი. 

რე გი ონ ისა თუ ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სი და ბი უჯ ეტი უნ და გახ დეს 
მაქ სი მა ლუ რად სა ჯა რო/გამ ჭვირ ვა ლე და უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლი იქ ნას მო სახ ლე ობ ის ჩარ თუ ლო ბა. 

შე მო ღე ბულ იქ ნას გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი ღო-
ნის ძი ებ ებ ის პრი ორ იტ ეტ ულ ობ ის პრინ ცი პი, ხო ლო 
რე გი ონ ში გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი პრი ორ იტ ეტ ებ ის 
ნუს ხა შე მუ შავ დეს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის 
აქ ტი ური ჩარ თუ ლო ბით.

რე ფორ მე ბი მი მარ თუ ლი უნ და იყ ოს რო გორც 
კო რუფ ცი ული გა რი გე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
შემ ცი რე ბის კენ, ისე კო რუფ ცი ული და ნა შა ულ ებ ის 
დრო ულ ად პრე ვენ ცი ისა და აღ კვე თის მი მარ თუ ლე-
ბით. კო რუფ ცი ის შემ ცი რე ბის კუთხით გაგ რძელ-
დეს/გაღ რმავ დეს ევ რო პის საბ ჭოს კო რუფ ცი ის 
წი ნა აღ მდეგ სა ხელ მწი ფო თა ჯგუფ თან (GRECO) 
თა ნამ შრომ ლო ბა.

და იხ ვე წოს სა გან გე ბო სი ტუ აცი ებ ის მარ თვის 
სის ტე მა. 

გან ხორ ცი ელ დეს სა ბი უჯ ეტო სის ტე მის დახ ვე
წა - მოხ დეს ე.წ. პროგ რა მულ ბი უჯ ეტ ზე სრუ ლად 
გა დას ვლა (ბი უჯ ეტ ში გა წე რი ლი ყვე ლა თეთ რის 
სა ჭი რო ება იქ ნას და სა ბუ თე ბუ ლი). ეს გა მო იწ ვევს 
თა ვი დან ვე, ბი უჯ ეტ ის და გეგ მვის საწყის ეტ აპ ზე, 
არ ამ იზ ნობ რი ვი ხარ ჯე ბის აღ კვე თის შე საძ ლებ ლო-
ბას (აღ კვე თას). შე სა ბა მი სად, აღ არ იქ ნე ბა სა ჭი რო 
ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯვის პრო ცეს ში არ ამ იზ ნობ რი ვი 
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ხარ ჯე ბის აღ კვე თის თვის და მა ტე ბი თი სპე ცი ალ-
ური ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის შე მო ღე ბა. მაქ სი მა ლუ-
რად შემ ცირ დე ბა კო რუფ ცი ისა და თან ხე ბის ფუ ჭად 
ხარ ჯვის ალ ბა თო ბა.

ეკ ონ ომ იკა და გა რე მოს დაც ვა:
გან ხორ ცი ელ დეს ლი ბე  რა ლურ (წნე ხის 

გაიოლებაზე/შემ ცი რე ბა ზე) პრინ ცი პებ ზე ორი ენ-
ტი რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მე ბი. ქვე ყა ნა ბიზ-
ნე სის კე თე ბის სიიოლით უნ და მოხ ვდეს მსოფ ლიო 
რე იტ ინ გის პირ ველ სა მე ულ ში. მოხ დეს ბიზ ნე სის 
რე გუ ლი რე ბის რო გორც ინ სტი ტუ ცი ური ისე სა მარ-
თლებ რი ვი დახ ვე წა და ლი ბე რა ლი ზა ცია. 

რე ფორ მე ბი წა რი მარ თოს ისე, რომ ქვე ყა ნა გა
ვი დეს ორ ციფ რი ან (10% და მე ტი) ეკ ონ ომ იკ ურ 
ზრდა ზე (ეს სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია. რო-
გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ ორ ციფ რი ანი ეკ ონ ომ იკ-
ური ზრდის შე ნარ ჩუ ნე ბა 25-30 წელ ში გაგ ვიყ ვანს 
დღე ვან დე ლი ევ რო პის გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის 
სო ცი ალ ურ ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ ამ დე და გაგ-
ვხდის ერთ-ერთ ყველ ზე უფ რო სწრა ფად მზარდ 
ქვე ყა ნას მსოფ ლი ოში).

სა გა და სა ხა დო სის ტე მის რე ფორ მა - დარ ჩეს 
მხო ლოდ ერ თი გა და სა ხა დი (მაგ. გა და სა ხა დი ბრუნ-
ვი დან) გაიოლდეს სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბა 
(ერ თი გა და სა ხა დი ის ედ აც გააიოლებს). მაქ სი მა-
ლუ რად შე იკ ვე ცოს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
რო გორც ბიზ ნე სის მა კონ ტრო ლებ ლის ფუნ ქცი ები.

სა ბა ჟო სის ტე მის რე ფორ მა - სა ბა ჟო ტა რი ფე-
ბის მაქ სი მა ლუ რად გა ნულ დეს იმ პორ ტი რე ბულ 
პრო დუქ ტზე, სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბი კი დევ უფ რო 
გა მარ ტივ დეს. სა მი ფე რის ზო ნებ ში გა ტა რე ბის 
პრო ცე დუ რე ბი და იხ ვე წოს - ეს გაზ რდის კონ კუ-
რენ ცი ას ში და ბა ზარ ზე, გა მოკ ვე თავს ქვეყ ნის უპ-
ირ ატ ეს ობ ებს, თუ რო მე ლი კუთხით გან ვი თა რე ბა 
ჩა აყ ენ ებს კონ კუ რენ ტულ უპ ირ ატ ეს ობ აში ქვე ყა-
ნას, იმ პორ ტი რე ბულ პრო დუქ ტთან შე და რე ბით. 
გა იზ რდე ბა ე.წ. „ლურ ჯი ოკე ან ის“ ზო ნე ბის ათ ვი სე-
ბის (ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტის შექ მნის - ინ ოვ აცი-
ური აუთ ვი სე ბე ლი ბაზ რის სეგ მენ ტის ათ ვი სე ბის) 
სტი მუ ლი. 

ფი ნან სუ რი/სა ბან კო სის ტე მის რე ფორ მა  უნ და 
მოხ დეს რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა რა თა შემ ცირ დეს 
რის კე ბი სა ბან კო სფე როს თვის. სა ბან კო/სა ფი ნან-
სო სფე რო გა თა ვი სუფ ლდეს ზედ მე ტი რე გუ ლი-
რე ბი სა გან. ეს გა მო იწ ვევს უფ რო მე ტი კა პი ტა ლის 
მო ზიდ ვის, მე ტი ბან კის ბა ზარ ზე შე მოს ვლის და 
შე სა ბა მი სად კონ კუ რენ ცი ის გაზ რდის სტი მუ ლი რე-

8 ტყის და წყლის რესურსების პრივატიზება არ მოიცავს წყლით ან ტყით სარგებლობის სამომხმარებლო დონეზე 
აკრძალვას (მაგალითად სოკოს და ფიჩხის შეგროვებას, ანკესით თევზაობას ან ბანაობას და ა.შ.) 

ბას. აღ ნიშ ნუ ლი შე ამ ცი რებს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ-
ვეთს და უფ რო მარ ტივს და იოლს გახ დის ბიზ ნე სის 
დაკ რე დი ტე ბას. სა ხელ მწი ფოს რე ფორ მე ბი უნ და 
იყ ოს მი მარ თუ ლი სა ბან კო სის ტე მის საკ რე დი ტო 
რე იტ ინ გის BBB-დან BBB+ -მდე და შემ დგო მი რე-
იტ ინ გის მო პო ვე ბი სა კენ (ეს კი დევ უფ რო ხელ მი-
საწ ვდომს გახ დის უცხო ურ სა ვა ლუ ტო რე სურ სს).

შე მო ღე ბუ ლი უნ და იქ ნეს თა ვი სუ ფა ლი სა გა-
დამ ხდე ლო/სა ვა ლუ ტო სის ტე მა (ყვე ლა ვა ლუ ტის 
სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად დაშ ვე ბა). ეს ფაქ-
ტობ რი ვად ნუ ლამ დე და იყ ვანს სა ვა ლუ ტო რის კს, 
რაც ინ ვეს ტო რის თვის დიდ სტი მულს გა აჩ ენს და-
აბ ან დოს ამ ქვე ყა ნა ში ფუ ლი. ას ევე, გა უმ არ ტი ვებს 
(თით ქმის ნუ ლამ დე და იყ ვანს სა ვა ლუ ტო რის კს) 
ოპ ერ ირ ებ ას ქვე ყა ნა ში მოქ მედ სა მე წარ მეო სუ-
ბი ექ ტებს.

უნ და მოხ დეს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის გა უქ მე ბა და 
ე.წ. ორ თო დოქ სუ ლი სა ვა ლუ ტო საბ ჭოს შე მო ღე ბა. 
ეს მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ამ ცი რებს სა ხელ მწი ფოს გან 
სა ბან კო სექ ტორ ზე წნეხს და მა თი და მორ ჩი ლე ბის 
მცდე ლო ბებს. გა აჩ ენს სტი მულს ბა ზარ ზე შე მო ვი-
დეს მე ტი ხა რის ხი ანი ბან კი... 

ლი ცენ ზი ებ ის და ნე ბარ თვის სის ტე მის დახ ვე
წა  არ სე ბუ ლი ნე ბარ თვე ბი სა და ლი ცენ ზი ებ ის 
რე ვი ზია და ფუ ჭი ნე ბარ თვე ბის გა უქ მე ბა. ლი ცენ-
ზი ებ ის და ნე ბარ თვე ბის გა ცე მის კი დევ უფ რო გა-
მარ ტი ვე ბა. ამ ას თან, უნ და მოხ დეს (შე საძ ლე ბე ლია 
სა ხელ მწი ფოს დახ მა რე ბით), პრო დუქ ტის ხა რის ხის 
შე მოწ მე ბის ლა ბო რა ტო რი ებ ის შექ მნა გან სა კუთ-
რე ბით საკ ვე ბი პრო დუქ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით.

ფარ თო მას შტა ბი ანი და სწორ ეკ ონ ომ იკ ურ 
გათ ვლებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის 
გან სა ხელ მწი ფო ებ რი ობა - უნ და მოხ დეს სა ხელ-
მწი ფოს ხელ ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა აქ ტი ვის (რაც მი-
სი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის არ არ ის გარ და უვ ლად 
აუც ილ ებ ელი) პრი ვა ტი ზე ბა

მათ შო რის:
სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო მი წე ბის პრი ვა ტი ზე ბა 

 რაც, მათ შო რის, მო იც ავს მი წის უკ ვე არ სე ბუ-
ლი მფლო ბე ლე ბის თვის (ვინც ამ უშ ავ ებს წლე ბია 
მი წას) მი წის სა ჩუქ რად სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მას. 

ტყის მარ თვის პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა  უნ და 
მოხ დეს ტყის რე სურ სე ბის პრი ვა ტი ზე ბა.

წყლის აუზ ებ ის მარ თვის კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა
ვე ბა  რაც ლო ტე ბად და ყო ფას და პრი ვა ტი ზე ბას 
გუ ლის ხმობს შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბით8

კონ კუ რენ ცი ისა და სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
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სის ტე მის დახ ვე წა  მა თი მაქ სი მა ლუ რად ლი ბე-
რა ლურ პრინ ცი პებ ზე აგ ებ ის მი მარ თუ ლე ბით. 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მის მკვეთ რი 
ლი ბე რა ლი ზა ცია ალ ბათ ვერ მოხ დე ბა, რად გან 
სა ხელ მწი ფო/სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბის ხარ ჯვის 
კონ ტრო ლის თვი საა შექ მნი ლი. თუმ ცა დღეს არ-
სე ბუ ლი მო დე ლის უფ რო ლი ბე რა ლურ, მოქ ნილ 
და ეფ ექ ტი ან ფორ მად ჩა მო ყა ლი ბე ბა შე საძ ლე ბე-
ლია. კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სის ტე მა კი 
მაქ სი მა ლუ რად ლი ბე რა ლურ პრინ ცი პებ ზე უნ და 
აიგ ოს. ამ მი მარ თუ ლე ბით, რე გუ ლა ცია ყვე ლა ზე 
მკაც რი უნ და იყ ოს სა ხელ მწი ფო გა დაწყვე ტი ლე-
ბე ბის კონ კუ რენ ცი ული კუთხით შე ფა სე ბის/კონ-
ტრო ლის ნა წილ ში.

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მარ თვის სის ტე მის დახ
ვე წა  რე სურ სე ბით სარ გებ ლო ბის კონ კუ რენ ტუ ლი 
სის ტე მის შე მო ღე ბა და სარ გებ ლო ბის ფორ მე ბის 
დი ვერ სი ფი კა ცია.

ქვეყ ნის მდგრად გან ვი თა რე ბის რელ სებ ზე 
ეტ აპ ობ რი ვი გა დაყ ვა ნა  მდგრა დი გან ვი თა რე ბა 
მო იც ავს ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ ად ისე 
გან ვი თა რე ბას, რომ გა რე მოს მი ად გეს მი ნი მა ლუ-
რი ზი ანი (არ და ზი ან დეს გა რე მო). თავ და პირ ველ 
ეტ აპ ზე, იმ ის ათ ვის, რომ ქვე ყა ნამ აიღ ოს სწრა ფი 
გან ვი თა რე ბის კურ სი მოკ ლე ვა და ში, შე საძ ლე ბე-
ლია ვერ მოხ დეს გა რე მოს სა თა ნა დო დაც ვა, თუმ ცა 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში, გან ვი თა რე ბის ზრდას თან 
ერ თად უნ და მოხ დეს გა რე მოს დაც ვის ღო ნის ძი-
ებ ებ ის გამ კაც რე ბაც.

სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სის ტე მის რე ფორ მა - გან-
ხორ ცი ელ დე ბა რე ფორ მა სის ტე მის რე გუ ლი რე ბი სა 
და ბი ურ ოკ რა ტუ ლი ბა რი ერ ებ ის მაქ სი მა ლუ რი 
შემ ცი რე ბის, სუბ სი დი რე ბის გა უქ მე ბი სა და კერ ძო 
სექ ტო რის რო ლის მაქ სი მა ლუ რად ზრდის მი მარ-
თუ ლე ბით (შე და რე ბით დე ტა ლუ რად წარ მოდ გე
ნი ლია ქვე მოთ)

ჯან დაც ვის სის ტე მა: 
ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ასა და მო სახ ლე ობ აზე მორ-

გე ბუ ლი ევ რო პუ ლი დო ნის ჯან დაც ვის სის ტე მა. 
რე ფორ მე ბის შე დე გად ქვეყ ნის ყვე ლა მო ქა ლა ქეს 
მი უხ ედ ავ ად მი სი ად გილ სამ ყო ფე ლი სა უნ და შე-
ეძ ლოს ნა ხე ვა რი სა ათ ის შუ ალ ედ ში მი იღ ოს თა ნა-
მედ რო ვე სა უკ ეთ ესო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი 
სა მე დი ცი ნო/ჰოს პი ტა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა. ქვეყ ნის 
ყვე ლა მო ქა ლა ქე უნ და იქ ნას დაზღვე ული (სი ღა-
რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფებს და უმ უშ ევ რებს 
უნ და აზღვევ დეს სა ხელ მწი ფო. უნ და გა იზ არ დოს 
სი ღა რი ბის ზღვა რი). 

რე ფორ მის ფარ გლებ ში, ქვეყ ნის მოთხოვ ნე ბის/

სა ჭი რო ებ ებ ის შე სა ბა მი სად, მოხ დე ბა: სა ვად მყო ფო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა ნახ ლე ბა/შექ მნა; უბ ნის/
ოჯ ახ ის ექ იმ ის ინ სტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბა/და იხ-
ვე წა და შე სა ბა მი სად აღ ჭურ ვა; ექ იმ ებ ისა და მათ 
მი ერ გა მო წე რი ლი რე ცეპ ტე ბის/და ნიშ ნუ ლი მკურ-
ნა ლო ბის ერ თი ანი ელ ექ ტრო ნუ ლი ბა ზის შექ მნა; 
სა ავ ად მყო ფოს, ექ იმს, სას წრა ფო დახ მა რე ბა სა და 
პა ცი ენ ტს შო რის ერ თი ანი „ონ ლა ინ“ (ელ ექ ტრო ნუ-
ლი - აუდიო-ვი დეო კო მუ ნი კა ცი ის) სივ რცის შექ მნა; 
ჯან დაც ვის დაზღვე ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა/
გა უმ ჯო ბე სე ბა; მე დი კა მენ ტე ბის იმ პორ ტის მაქ-
სი მა ლუ რი დე რე გუ ლი რე ბა (გა მო იწ ვევს წამ ლე ბის 
გაიაფებას) - შე და რე ბით დე ტა ლუ რა დაა წარ მოდ
გე ნი ლი ქვე მოთ.

გა ნათ ლე ბის სის ტე მა:
თა ვი სუფ ლად მო აზ როვ ნე, გა ნათ ლე ბულ და სო-

ცი ალ ურ ად ად აპ ტი რე ბულ პი როვ ნე ბის შექ მნა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა - გა ნათ-
ლე ბის პროგ რა მე ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცია, ინ სტი-
ტუ ტე ბის პრი ვა ტი ზა ცია. სის ტე მის თა ვი სუ ფა ლი 
კონ კუ რენ ცი ის პირ ნცი პებ ზე გა დაყ ვა ნა.

რე ფორ მის ფარ გლებ ში უნ და მოხ დეს: სკო ლის 
ატ ეს ტა ტის წარ დგე ნის ვალ დე ბუ ლე ბის გა უქ მე ბა 
უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში; კერ ძო, ცენ ტრა ლუ-
რი რე გუ ლი რე ბი სა გან თა ვი სუ ფა ლი სკო ლე ბის 
შექ მნა (სწავ ლე ბის სტან დარ ტე ბის მაქ სი მა ლუ რი 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცია სკო ლე ბამ დე/უნ ივ ერ სი ტე-
ტე ბამ დე და კერ ძო სკო ლე ბის რო ლის ზრდა); სკო-
ლის მოს წავ ლის ვა უჩ ერ იზ აცია (გა ნურ ჩევ ლად 
სკო ლის კუთ ვნი ლე ბი სა - კერ ძო თუ სა ხელ მწი ფო); 
უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის მაქ სი მა ლუ რი გან სა ხელ მწი-
ფო ებ რი ობა; უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის სას წავ ლო პროგ-
რა მე ბის თუ მი სა ღე ბი პრო ცე დუ რე ბის დად გე ნა ში 
მაქ სი მა ლუ რი თა ვი სუფ ლე ბის მი ცე მა - სას წავ ლო 
პროგ რა მე ბის ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლად რე გუ ლი რე ბის 
მაქ სი მა ლუ რი ლი ბე რა ლი ზა ცია; უმ აღ ლე სი სას წავ-
ლებ ლე ბის სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბის გა უქ მე ბა; 
პრო ფე სი ული სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის გან ვი-
თა რე ბა; გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მსოფ ლიო გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მას თან თავ სე ბა დო ბის ხელ შეწყო ბა; 
მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი სა უკ ეთ ესო უნ ივ ერ სი ტე-
ტე ბის სა ქარ თვე ლო ში შე მოს ვლის მაქ სი მა ლუ რი 
წა ხა ლი სე ბა - შე და რე ბით დე ტა ლუ რა დაა წარ მოდ
გე ნი ლი ქვე მოთ.

სა სა მარ თლო სის ტე მა:
სა ხელ მწი ფო წნე ხის გან/გავ ლე ნის გან თა ვი-

სუ ფა ლი სა სა მარ თლო სის ტე მა - რე ფორ მე ბი მი-
მარ თუ ლი უნ და იქ ნეს მო სა მარ თლის (მათ შო რის 
რე გი ონ ის რა ონ ის მო სა მარ თლის) არ ჩე ვი თო ბის 
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პრინ ცი პე ბის და ნერ გვი სა კენ (რაიონულ მო სა მარ-
თლეს აირ ჩევს რაიონის/რე გი ონ ის მო სახ ლე ობა). 
ას ევე შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა მო და ვე მხა რე ებ მა, 
ურ თი ერ თთან ხმო ბის შემ თხვე ვა ში თი თონ აირ-
ჩი ონ მათ თვის სა სურ ვე ლი მო სა მარ თლე (მსგავს 
შემ თხე ვა ში მო სა მარ თლე, პირ ველ ინ სტან ცი აზე, 
შე საძ ლე ბე ლია იყ ოს ნე ბის მი ერი სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე რო მე ლიც არ არ ის ნა სა მარ თლე ვი). 

თავ დაც ვა, სა მარ თალ დაც ვა და სა ხელ მწი ფო 
უს აფ რთხო ება:

სა ხელ მწი ფო/პო ლი ტი კუ რი წნე ხი სა გან/გავ ლე-
ნი სა გან თა ვი სუ ფა ლი თავ დაც ვის, სა მარ თალ დაც-
ვი სა და უს აფ რთხო ებ ის სის ტე მის შექ მნა - პო ლი-
ცი ის, თავ დაც ვი სა და უშ იშ რო ებ ის ორ გა ნო ებ ის/ინ-
სტი ტუ ტე ბი სა და სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის რე ფორ მა 
(მაქ სი მა ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცია). არ ჩე ვი თი პო-
ლი ცი ის უფ რო სე ბი სა და პრო კუ რო რე ბის სის ტე მის 
შე მო ღე ბა (რაიონის/რე გი ონ ის პო ლი ცი ის უფ როსს 
და პრო კუ რორს ის ევე რო გორც მო სა მარ თლეს უნ-
და ირ ჩევ დეს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობა). 

თავ დაც ვის სის ტე მის NATO-ს სტან დარ ტებ თან 
მაქ სი მა ლუ რი მი ახ ლო ება. ევ რო პულ და ევ რო ატ-
ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რა ცი ის კენ მი-
მარ თუ ლი ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება. ნა ტოს წევ-
რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მის - MAP-ის მი ღე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო ღო ნის ძი ებ ებ ის აქ ტი ური გან ხორ ცი ელ ება.

თავ და პირ ველ ეტ აპ ზე სრუ ლად სა კონ ტრაქ ტო 
სის ტე მა ზე, ხო ლო გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში 
თავ დაც ვის სის ტე მის ე.წ. შვე იც არი ულ მო დელ ზე 
გა დაყ ვა ნა. 

კრი ზი სე ბის მარ თვი სა და უს აფ რთხო ებ ის 
სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა და დახ ვე წა - ეფ ექ ტი-
ანი, არ სე ბულ გე ოპ ოლ იტ იკ ურ მდგო მა რე ობ აზე 
მორ გე ბუ ლი და რო გორც გლო ბა ლუ რი ისე ლო კა-
ლუ რი საფ რთხე ებ ის მა იდ ენ ტი ფი ცი რე ბე ლი საფ-
რთხე ებ ის შე ფა სე ბის დო კუ მენ ტის შექ მნა. მი სი 
აღ სრუ ლე ბის ეფ ექ ტი ანი მე ქა ნიზ მე ბის (რო გორც 
ინ სტი ტუ ცი ური ისე ნორ მა ტი ული) და ნერ გვა. ას-
ევე, კრი ზი სე ბის მარ თვის დო კუ მენ ტის შექ მნა და 
მი სი ეფ ექ ტუ რად აღ სრუ ლე ბის ეფ ექ ტი ანი მე ქა-
ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა.

ენ ეგო უს აფ რთხო ება:
მი წო დე ბის და მო წო დე ბის წყა რო ებ ის დი ვერ სი-

ფი კა ცია, სა კუ თა რი ენ ერ გო წარ მო ებ ის გან ვი თა-
რე ბა და ხელ შეწყო ბა, ენ ერ გე ტი კის რე გუ ლი რე ბის 
სის ტე მის სა ფუძ ვლი ანი რე ფორ მა რე გუ ლა ცი ებ ის 
შერ ბი ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლე ბის და-
ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით. გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გო 
რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი ანი ათ ვი სე ბა.

სო ცი ალ ური დაც ვა:
სო ლი და რო ბის პრინ ცი პის დამ კვიდ რე ბა; სი ღა-

რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი პი რე ბის საკ ვე ბით და 
თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა - დახ მა რე ბის ეტ აპ-
ობ რი ვი მო ნე ტი ზე ბის კენ სვლა; სა პენ სიო სის ტე მის 
რე ფორ მა, კერ ძო სა პენ სიო და ნა ზო გე ბის სის ტე მა-
ზე აგ ებ ული, ღირ სე ულ სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო-
ფა ზე მი მარ თუ ლი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ელ ება. 
ზე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი-
ელ ებ ის/მი მარ თუ ლე ბე ბის დახ ვე წის შე დე გად 
მკვეთ რად გა იზ რდე ბა მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ურ 
ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ბა (ქვეყ ნის სტრა ტე გი ის/
გეგ მის არ სი ად ამი ან ებ ის ყო ფა ცხოვ რე ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა ზეა მი მარ თუ ლი).

კულ ტუ რა, სპორ ტი და ახ ალ გაზ რდო ბა:
მნიშ ვნე ლო ვა ნია კულ ტუ რი სა და სპორ ტის 

სფე რო ში კერ ძო სექ ტო რის რო ლის გაძ ლი ერ ება 
და სის ტე მის მარ თვის ინ სტი ტუ ცი ური მო დე ლის 
დახ ვე წა; კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი ცხოვ რე-
ბის თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვდო მო ბა მთე ლი ქვეყ ნის 
მას შტა ბით; კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სფე რო ში 
თა ვი სუ ფა ლი და კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა (იქ სა დაც ეს შე საძ ლე ბე ლია).

კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სფე რო ში, კრი ტი კუ-
ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია შემ დე გი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გან ხორ ცი ლე ბა: კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის 
(მათ შო რის ძეგ ლე ბის) გა ნუხ რე ლი დაც ვა და რე-
აბ ილ იტ აცია; კულ ტუ რის და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და 
ან სამ ბლე ბის მაქ სი მა ლუ რად თა ვი სუ ფალ სა ბაზ რო 
პრინ ცი პებ ზე გა დაყ ვა ნა. ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სა და 
ტრა დი ცი ებ ის მსოფ ლიო პო პუ ლა რი ზა ცი ის ხელ-
შეწყო ბა; კულ ტუ რი სა და სპორ ტის ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის რე აბ ილ იტ აცია; კულ ტუ რი სა და სპორ ტის 
ინ სტი ტუ ცი ური რე გუ ლი რე ბის რე ფორ მა კონ ტრო-
ლის მე ქა ნიზ მე ბის მაქ სი მა ლუ რად შემ ცი რე ბი სა და 
სა ბაზ რო პრინ ცი პე ბის დამ კვიდ რე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით; მუ ზე უმ ებ ის გან ვი თა რე ბის/რე აბ ილ იტ აცი ის 
პროგ რა მა - სა ზო გა დო ებ ასა და მუ ზე უმ ებს შო რის 
გა უცხო ებ ის შემ ცი რე ბა, მუ ზე უმ ებ ის ქვეყ ნის სო-
ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში 
სა თა ნა დოდ ჩარ თვა (მუ ზე უმ ებ ის სა ნა ხა ობ ითი, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მეც ნი ერო ფუნ ქცი ის 
აღ დგე ნა, პო პუ ლა რი ზა ცია და ქვეყ ნის ყო ველ დღი-
ური ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად გა დაქ ცე ვა). 
მუ ზე უმ ში და ცუ ლი ექ სპო ნა ტე ბის დაც ვი სა და 
კონ სერ ვა ცი ის სა თა ნა დო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის/
მა ტე რი ალ ურ-ტექ ნი კუ რი ბა ზის გა მარ თვა (ექ სპო-
ნატ თა დაც ვი სა და კონ სერ ვა ცი ის თა ნა მედ რო ვე 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის შექ მნა). 
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ქვეყ ნის ყვე ლა რე გი ონ ში თა ნა მედ რო ვე ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რი თა და ტექ ნი კით აღ ჭურ ვი ლი მულ ტი-
ფუნ ქცი ური სპორ ტუ ლი კომ პლექ სე ბის აშ ენ ება 
(ინ ვეს ტო რე ბის მო ზიდ ვი თა და კერ ძო კა პი ტა ლის 
უშუ ალო ჩარ თუ ლო ბით); ე.წ. ქუ ჩის სპორ ტის გან-
ვი თა რე ბა [ყვე ლა უბ ან ში, სო ფელ სა თუ მრავ ლად 
და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე ბის ეზო ებ ში სპორ ტუ ლი მო-
ედ ნე ბის (რო გორც ფეხ ბურ თის ისე კა ლათ ბურ თის, 
ჩოგ ბურ თის, რაგ ბის, ფრენ ბურ თის და ა.შ. მოწყო ბა 
(იმ ის მი ხედ ვით რის სა შუ ალ ებ ას აც იძ ლე ვა უბ ნის 
გა რე მო), სა ვარ ჯი შო კუთხე ებ ისა თუ შე სა ბა მი სი 
სპორ ტუ ლი თა მა შო ბე ბის მა გი დე ბის მოწყო ბა].

მო მა ვა ლი თა ობ ებ ის/ახ ალ გაზ რდო ბის ვა უჩ-
ერ იზ აცია სხვა დას ხვა სპორ ტუ ლი სა ხე ობ ებ ში 
ვარ ჯი ში სა თუ კულ ტუ რის წრე ებ ში სწავ ლის მი მარ-
თუ ლე ბით - უნ და მოხ დეს სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე-
მოთ მყო ფი ბავ შვე ბის ერ თი სა ხე ობ ის სპორ ტი სა 
თუ კულ ტუ რუ ლი წრის 100% - მდე ვა უჩ ერ იზ აცია 
(სპორ ტზე ან რა იმე წრე ზე სი არ ულ ის სურ ვი ლის 
შემ თხვე ვა ში). ას ევე, პერ სპექ ტი ული ახ ალ გაზ რდა 
სპორ ტსმე ნი სა თუ ხე ლო ვა ნის (მაგ. შე ჯიბ რე ბებ ში 
გა მარ ჯვე ბუ ლე ბის) 100% -მდე ვა უჩ ერ იზ აცია.

მე ტი თვალ სა ჩი ნო ებ ის თვის გვინ და გა მოვ ყოთ 
რამ დე ნი მე სფე რო და უფ რო დე ტა ლუ რად წარ მო
ვად გი ნოთ სფე როს/მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბის 
ჩარ ჩო/ძი რი თა დი პრი ორ იტ ეტ ები

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მა
პრობ ლე მა:
ძი რი თა დად, იშ ვი ათი გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და, 

არ ას ათ ან ადო ხა რის ხის გა ნათ ლე ბის სის ტე მა; 
ბავ შვის ინ ტე რე სებ სა და უნ არ ებ ზე არ არი მორ გე-
ბუ ლი სა შუ ალო გა ნათ ლე ბა (ყე ლა სწავ ლობს ერ თი 
და იგ ივე პროგ რა მით); ცენ ტრა ლი ზე ბულ მარ თვა-
ზე/წე სებ ზე და მო კი დე ბუ ლი სის ტე მა; შე უს აბ ამო/
გა უმ არ თა ვი გა ნათ ლე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და 
გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბი

ამ ოც ანა:
შე იქ მნას ხა რის ხი ანი ბავ შვის უნ არ ებ სა და ინ-

ტე რე სებ ზე მორ გე ბუ ლი სა შუ ალო გა ნათ ლე ბი სა და 
სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით აღი არ ებ ული ცოდ ნა სა 
და თა ვი სუ ფალ აზ როვ ნე ბა ზე, პრო ფე სი ონ ალ ად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის კენ (სო ცი ალ ურ ად ად აპ ტი რე ბულ 
პი როვ ნე ბის შექ მნა ზე) მი მარ თუ ლი უმ აღ ლე სი გა-
ნათ ლე ბის სის ტე მა.

რე ფორ მა:
•	 გა უქ მდეს ატ ეს ტა ტის წარ დგე ნის ვალ დე-

ბუ ლე ბა უმ აღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში მი სა ღე ბად. 

9 ვფიქრობთ, რომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები განათლების სისტემის ნაწილია.

აბ არ ებს ყვე ლა ვინც აკ მა ყო ფი ლებს უმ აღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლის ცოდ ნის მოთხოვ ნას მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა იარა თუ არა სკო ლა ში

•	 გარ და არ სე ბუ ლი სა შუ ალო სკო ლე ბი სა რო-
მე ლიც სა ხელ მწი ფოს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სტან-
დარ ტე ბის (მი ნი მა ლუ რი მოთხოვ ნე ბის) მი ხედ ვით 
ას წავ ლი ან სკო ლებ ში, დაშ ვე ბულ იქ ნას სკო ლე ბი, 
რომ ლებ საც ექ ნე ბათ სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა (მი ნი-
მა ლუ რი თე მა ტუ რი მოთხოვ ნე ბით, მაგ. არ უნ და 
ას წავ ლონ უხ ამ სო ბა და ა.შ.) სწავ ლე ბის მი მარ თუ-
ლე ბით. მშო ბელ მა გა დაწყვი ტოს სად ას წავ ლის 
თა ვის ბავ შვს (ეს დრო თა გან მავ ლო ბა ში გა მო იწ-
ვევს სა ხელ მწი ფო სტან დარ ტებ ზე მორ გე ბუ ლი 
სკო ლე ბის ჩა ნაც ვლე ბას თა ვი სუ ფალ სწავ ლე ბა ზე 
მორ გე ბუ ლი სკო ლე ბით და გაჩ ნდე ბა მრა ვა ლი 
ალ ტერ ნა ტი ვა ბავ შვის თვის და არა ერ თი. კონ კრე-
ტუ ლი, ნა ხევ რად სა თუო სტან დარ ტულ გეგ მა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი სკო ლა)

•	 სკო ლის ვა უჩ ერი არა მარ ტო სა ჯა რო სკო-
ლა ში არ ამ ედ კერ ძო სკო ლა შიც უნ და მიყ ვე ბო დეს 
ბავ შვს. ეს აღ კვე თავს სა ჯა რო სკო ლე ბის ხე ლოვ-
ნუ რად პრი ვი ლე გი რე ბულ სი ტუ აცი აში ჩა ყე ნე ბის 
პრაქ ტი კას და უბ იძ გებს სა ჯა რო სკო ლებს გახ დნენ 
უფ რო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ები

•	 უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა ში ჩე მი აზ რით სა ერ-
თოდ არ არ ის სა ჭი რო ერ თი ანი მი სა ღე ბი გა მოც-
დე ბი. ყვე ლა უნ ივ ერ სი ტეტ მა გა დაწყვი ტოს რა 
კრი ტე რი უმ ებ ის სა ფუძ ველ ზე მი იღ ებს ბავ შვს. 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ეფ ექ ტი ან ობა მა ინც მი სი გა მოშ ვე-
ბუ ლე ბის და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლით გა ნი საზღვრე ბა 
და შე სა ბა მი სად ყვე ლა შე ეც დე ბა უფ რო კვა ლი ფი-
ცი ურ უნ ივ ერ სი ტეტ ში მი მარ თოს ბავ შვი

•	 უნ და დარ ჩეს მხო ლოდ ერ თი სა ხელ მწი ფო 
უმ აღ ლე სი უნ ივ ერ სი ტე ტი სხვა უნ და გან კერ ძოვ-
დეს და უნ და მი ეც ეს სა შუ ალ ება თვი თონ შე ად გი-
ნონ სწავ ლის გეგ მა სა ხელ მწი ფო არ უნ და ჩა ერი ოს.

•	 მაქ სი მა ლუ რად უნ და შემ ცირ დეს უმ აღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლე ბის და ფი ნან სე ბა სა ხელ მწი ფოს მი-
ერ. ეს შე ამ ცი რებს სა ხელ მწი ფო ზე და მო კი დე ბუ ლი 
სას წავ ლებ ლე ბის და აკ ად ემი ური წრის რა ოდ ენ ობ-
ას რაც უფ რო ობი ექ ტურს და მეც ნი ერ ება-ორი ენ-
ტი რე ბულს გახ დის ამ სის ტე მას. უფ რო კრი ტი კულს 
სა ხელ მწი ფო სად მი (სულ მცი რე ლოიალური არ 
იქ ნე ბა სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლის მი მართ)

•	 სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბე ბი 
(ბა ღე ბი)9 უნ და გა და ვი დეს ვა უჩ ერ ულ სის ტე მა ზე 
და სა ხელ წმი ფო ბა ღე ბი უნ და გა უქ მდეს ეტ აპ ობ-
რი ვად. ბაღ ში უფ ას ოდ ბავ შვის ტა რე ბის მე ქა ნიზ-
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მი უნ და მო იშ ალ ოს. ბავ შვზე გა მო იყ ოფა ვა უჩ ერი, 
რო მე ლიც სა შუ ალ ებ ას მის ცემს მშო ბელს, რო მელ 
სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა შიც უნ და იქ წა იყ ვა-
ნოს ბავ შვი. ვა უჩ ერი იქ ნე ბა მიბ მუ ლი სი ღა რი ბის 
ზღვრთან. შე სა ბა მი სად, სი ღა რი ბის ზღვრის კრი-
ტე რი უმ ები უნ და გა და იხ ედ ოს (კრი ტე რი უმი უნ-
და გა იზ არ დოს). ანუ გა მო ყო ფი ლი ას იგ ნე ბე ბის 
ფარ გლებ ში ჯერ ვა ფი ნან სებთ სი ღა რი ბის ზღვარს 
ქვე მოთ მყოფ პი რებს უფ რო მე ტით და მე რე თუ 
გვაქ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სახ სრე ბი, და ფი ნან სე ბა 
გა და ნა წილ დე ბა სხვა სო ცი ალ ურ ფე ნებ ზე.

•	 ყოვ ლად გა უმ არ თლე ბე ლია ბა ღე ბის ას ოცი-
აცი ის და ბა ღე ბის მარ თვის ერ თი ანი სის ტე მის არ-
სე ბო ბა. უნ და დად გინ დეს მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტი 
რო გორ უნ და იყ ოს მოწყო ბი ლი სკო ლამ დე ლი აღ-
ზრდის და წე სე ბუ ლე ბა. მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტის 
ზე მოთ ბა ღებს უნ და მი ეც ეს სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა. 
მშო ბელ მა (მშო ბელ თა საბ ჭომ) და ბა ღის ად მი ნის-
ტრა ცი ამ უნ და გან საზღვროს რა და რო გორ ჭირ-
დე ბა აღ საზ რდელს.

•	 და იწყოს მუ შა ობა, რომ მსოფ ლი ოს წამ ყვან მა 
უნ ივ ერ სი ტე ტებ მა გახ სნან ფი ლი ალ ებ ის სა ქარ-
თვე ლო ში. ამ ის ათ ვის შე იქ მნას შე სა ბა მი სი გა რე მო 
და გან ხორ ცი ელ დეს შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ები. 

•	 პრო ფე სი ული სას წავ ლებ ლე ბის სი ტე მის 
დახ ვე წა და სწავ ლე ბის ხა რის ხის ამ აღ ლე ბის კენ 
მი მარ თუ ლი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ელ ება.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ლე ბა, 
ჩვე ნი აზ რით გა მო იწ ვევს, ეტ აპ ობ რი ვად, გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მის ეფ ექ ტი ან ფორ მა ზე გა დას ვლას.

სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სის ტე მის რე ფორ მა
პრობ ლე მა:
მოშ ლი ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და მი წის და მუ-

შა ვე ბის თვის სა ჭი რო ინ ვენ ტა რის/თა ნა მედ რო ვე 
ტექ ნო ლო გი ის სიმ წი რე; თა ნა მედ რო ვე ობ ას თან 
არა ად ეკ ვა ტუ რი/შე უთ ავ სე ბე ლი სის ტე მა, რო-
გორც ტექ ნო ლო გი ურ ად ას ევე ცოდ ნით; მოყ ვა ნი-
ლი პრო დუქ ტის სიმ წი რე სე ზო ნუ რო ბა და გა სა ღე-
ბის ბაზ რე ბის სიმ ცი რე; 5 ჰექ ტრამ დე (ჰექ ტრე ბად) 
და ნა წი ლე ბუ ლი მი წე ბი; მი წე ბის დი დი ნა წი ლის 
80-%-მდე სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბო ბა; 
მი წე ბის დი დი ნა წი ლის და უმ უშ ავ ებ ლო ბა. გა და-
მა მუ შა ვე ბე ლი წარ მო ებ ის და ბალ ეფ ექ ტი ან ობა/
არ არ სე ბო ბა და ა.შ.

ამ ოც ანა:
შე იქ მნას თა ნა მედ რო ვე წარ მა ტე ბუ ლი სტან-

დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სის-

ტე მა, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა არა სუბ სი-
დი ებ ზე არ ამ ედ ყო ჩაღ მე წარ მე ზე/გლეხ ზე.

რე ფორ მა:
უნ და ვი ცო დეთ, რომ, თუ გვინ და სოფ ლის მე-

ურ ნე ობ ის სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა, მა შინ გან ვი თა-
რე ბას თან ერ თად, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სექ ტორ ში 
და საქ მე ბულ თა რიცხვი შემ ცირ დე ბა. შე სა ბა მი სად 
ამ რე ფორ მას უნ და მოყ ვეს სხვა რე ფორ მე ბიც, იმ ის-
ათ ვის, რომ გა მო თა ვი სუფ ლე ბულ მა ხალ ხმა ნა ხოს 
სხვა სამ სა ხუ რი.

•	 სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წე-
ბის პრი ვა ტი ზე ბა (მათ შო რის სა ჩუქ რად გა და ცე მა 
მათ თვის, ვინც უკ ვე ამ უშ ავ ებს არ აქ ვს მი წის შე
ძე ნის სა შუ ალ ება) - მი წის სა ვარ გუ ლი, რო მელ საც 
არ ექ ნე ბა ქო ნე ბის/კერ ძო სა კუთ რე ბის სა ხე, ვერ 
ჩა დებ ბაკ ში, ვერ გა ყი დი ან ვერ მო იხ მარ რო გორც 
სა კუთ რე ბას, ვე რას დროს ვერ გახ დე ბა წარ მო ებ ის 
ჯაჭ ვის ეფ ექ ტი ანი ნა წი ლი. მი წის პრი ვა ტი ზე ბა 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში გა მო იწ ვევს მი წის ფონ დის 
„ყო ჩაღ“ ფერ მე რე ბის ხელ ში მოხ ვედ რას. არ იქ ნე ბა 
სა ჭი რო ხე ლოვ ნუ რად შექ მნი ლი/შე კო წი წე ბუ ლი 
ფერ მე რუ ლი გა ერ თი ან ებ ებ ის შექ მნა სწავ ლე ბი-
სა და გა დამ ზა დე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის 
შექ მნა და ფერ მე რე ბის გა დამ ზა დე ბა - მი წას და-
ეპ ატ რო ნე ბა ის ვინც იც ის, რა, რა ტომ, რის თვის 
აწ არ მო ოს და რო გორ მო ახ დი ნოს შექ მნი ლი პრო-
დუქ ტის რე ალ იზ აცია. მსგავს ფერ მე რებს წარ მო-
ებ ის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად შე მო აქ ვს შე სა ბა-
მი სი (თა ნა მედ რო ვე წარ მა ტე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მი სი) ცოდ ნა მათ თან და საქ მე ბულ/საქ მი ან 
კავ შირ ში მყოფ მო სახ ლე ობ აში, რო ლე ბიც იძ ენ ენ 
თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მის უნ არ ჩვე-
ვებს და ხდე ბი ან კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ები ბა ზარ ზე.

•	 გა და მა მუ შა ვე ბე ლი წარ მო ებ ის გან ვი თა რე-
ბა - მაგ. 1. უნ და ავ იღ ოთ გარ კვე ულ გე ოგ რა ფი ულ 
მდე ბა რე ობ ები/წერ ტი ლე ბი ქვეყ ნის მას შტა ბით. 
2. და ვიწყოთ ინ ვეს ტო რე ბის მო ძი ება. ინ ვეს ტორს 
გა დავ ცეთ სარ გებ ლო ბა ში სა ხელ მწი ფო სა კუთ-
რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წის ნა წი ლი (მა გა ლი თად 200 
ჰექ ტა რი 5 წლის ვა დით) იმ პი რო ბით, რომ ის ამ 
პე რი ოდ ში ააშ ენ ებს თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე-
ბის შე სა ბა მის სოფ ლის მე ურე ობ ის პრო დუქ ტე-
ბის გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მოს. 3. სა ხელ მწი ფო 
იღ ებს ვალ დე ბუ ლე ბას სა წარ მომ დე მი იყ ვა ნოს 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა - დე ნი, გა ზი, წყა ლი, გზა. 4. თუ 
ინ ვეს ტო რი პირ ნათ ლად შე ას რუ ლებს ნა კისრ ვალ-
დე ბუ ლე ბას (ააშ ენ ებს თა ნა მედ რო ვე სა წარ მოს), 
მის თვის სარ გებ ლო ბა ში გა და ცე მულ მი წას აჩ უქ-
ებს სა ხელ მწი ფო ან მი ყი დის ძა ლი ან იაფ ად (მაგ. 
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სა ბაზ რო ფა სის 20%-ად).

•	 აუც ილ ებ ელია სა ხელ წმი ფოს აქ ტი ური მუ შა-
ობა ინ ვეს ტო რე ბის მო ძი ებ ის ათ ვის და გა სა ღე ბის 
ბაზ რე ბის დი ვერ სი ფი ცი რე ბი სათ ვის.

•	 სა საწყო ბო და სა მა ცივ რე ხი ლის შემ ნახ ვე ლი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რე ბის შექ მნი სათ ვის სტი მუ ლე ბის 
შექ მნა და ინ ვეს ტო რე ბის მო ძი ება.

•	 სა სოფ ლო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა მარ თვა - 
მათ შო რის, სა მე ლი ორ აციო სის ტე მის მო წეს რი გე-
ბა, კერ ძო სექ ტო რის მაქ სი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბით

•	 სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სის ტე მის მაქ სი მა ლუ-
რი დე რე გუ ლი რე ბა.

ჯან დაც ვის სის ტე მის რე ფორ მა10  
პრობ ლე მა
•	 ჯან დაც ვის ფი ზი კუ რად ხელ მი საწ ვდო მო ბა 

შეზღუ დუ ლია - ქვე ყა ნა ში ჯან დაც ვის ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის „თავ კომ ბა ლე ბია“; მაგ. ქუ თა ისი, 
თბი ლი სი, ბა თუ მი.

•	 შე სა ბა მი სი, კარ გად გა მარ თუ ლი ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის მქო ნე სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
სიმ წი რე (რე ალ ურ ად არ გვაქ ვს სა ავ ად მყო ფო, შე-
სა ბა მი სი აღ ჭურ ვი ლო ბა)

•	 ფაქ ტი ურ ად არ არ სე ბობს/გა უმ არ თა ვია პირ-
ვე ლა დი ჯან დაც ვა - ოჯ ახ ის ექ იმ ის ინ სტი ტუ ტი 
გა უმ არ თა ვია (გან სა კუთ რე ბით სოფ ლად არ არ სე-
ბობს სოფ ლებ ში ოჯ ახ ის ექ იმ ები)

•	 და იგ ნოს ტი კის პრობ ლე მა
•	 ძვი რადღი რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა
•	 უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში, სა მე დი ცი ნო პერ სო-

ნალს არ გა აჩ ნია თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის შე-
სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბა (და ბა ლი გა ნათ ლე ბის დო ნე).

ამ ოც ანა
შე იქ მნას ხელ მი საწ ვდო მი და მა ღა ლი ხა რის ხის 

ჯან დაც ვის სის ტე მა. სა ქარ თვე ლოს ნე ბის მი ერი 
წერ ტი ლი დან პა ცი ენ ტს მაქ სი მუმ ნა ხე ვარ სა ათ ში 
უნ და შე ეძ ლოს მა ღა ლი ხა რის ხის (მათ შო რის ჰოს-
პი ტა ლუ რი) მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა.

გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები
•	 გა ნი საზღვროს ად გი ლე ბი და სა ჭი რო სა წო-

ლე ბის რა ოდ ენ ობა. სა დაც აშ ენ დე ბა თა ნა მედ რო ვე 
სტან დარ ტე ბის ჰოს პი ტა ლე ბი (ისე რომ პა ცი ენ ტს 
სა ქარ თვე ლოს ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში ყოფ ნი სას 
მაქ სი მუმ ნა ხე ვარ სა ათ ში შე ეძ ლოს ყვე ლა ტი პის 
სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი ღე ბა)

•	 მო ძი ებ ულ იქ ნას ინ ვეს ტო რე ბი, რომ ლე ბიც 
10 რეფორმის გეგმის შემუშავებაში დახმარება გაგვიწია ანდრო ბარკალაიამ, რომელსაც მედიცინის სფეროში 

მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. 2005 წლიდან იგი როგორც საქართველოს ისე უცხოური ქვეყნების 
სხვადასხვა კლინიკებში ეწევა/ეწეოდა სამედიცინო საქმიანობას. ბოლო ექვსი წელია იგი მალტის რესპუბლიკაში 
დავინჩის ჰოსპიტალის ექიმია.

ამ წერ ტი ლებ ში ააშ ენ ებ ენ თა ნა მედ რო ვე ჰოს პი-
ტა ლებს. ინ ტე რე სი იქ ნე ბა ერ თის მხრივ მის მი ერ 
აშ ენ ებ ული ჰოს პი ტა ლი და მე ორ ეს მხრივ, ვალ-
დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში, მის თვის 
უს ას ყიდ ლოდ გა და ცე მუ ლი სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ-
ლე ბა, რო მე ლიც მდე ბა რობს ე.წ. „თავ კომ ბა ლებ ში“ 
უს ას ყიდ ლოდ გა და ცე მულ ქო ნე ბას/სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბას ინ ვეს ტო რი გა მო იყ ენ ებს თა ვი სი 
სურ ვი ლი სა მებრ (უნ და შე უნ არ ჩუ ნებს პრო ფილს, 
უნ და არა) - ეს შე საძ ლე ბელს გახ დის სა ხელ მწი ფო 
სახ სრე ბის და ხარ ჯვის გა რე შე (გან საზღვრულ 
არე ალ ში/წერ ტი ლებ ში) აშ ენ დეს მსოფ ლიო დო ნის 
სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა ბი უჯ ეტო სახ სრე-
ბის ხარ ჯვის/ფლან გვის გა რე შე.

•	 შე იქ მნას/და იხ ვე წოს უბ ნის/ოჯ ახ ის ექ იმ ის 
ინ სტი ტუ ტი. შე სა ბა მი სად, ყვე ლა სო ფელ ში (ან 
შე საძ ლე ბე ლი რამ დე ნი მე სო ფელს ერ თი ემ სა ხუ-
რე ბო დეს) იქ ნე ბა ოჯ ახ ის ექ იმი ყვე ლა პირ ვე ლა დი 
დახ მა რე ბის თვის სა ჭი რო ინ ვენ ტა რით აღ ჭურ ვი ლი. 
ლი ცენ ზი რე ბულ ოჯ ახ ის ექ იმს შე ეძ ლე ბა ბი ნა ზე 
სტუმ რო ბაც; გა მარ ტივ დე ბა და მე ტად ხელ მი საწ-
ვდო მი გახ დე ბა და ნიშ ნუ ლე ბის გა მო წე რა (რა თა 
თა ვი დან იქ ნეს აც ილ ებ ული გარ თუ ლე ბუ ლი პრო-
ცე სის გა მო წამ ლე ბის ექ იმ ის და ნიშ ნუ ლე ბის გა რე-
შე შე ძე ნის შემ თხვე ვე ბი) 

•	 შე იქ მნას ერ თი ანი „ონ ლა ინ“ ბა ზა, რო მე ლიც 
სა შუ ალ ებ ას მოგ ვცემს სა ავ ად მყო ფო, სას წრა ფო 
და პა ცი ენ ტი ჩარ თუ ლი იქ ნან ერ თი ან „ონ ლა ინ“ 
სის ტე მა ში. ეს შე საძ ლე ბელს გახ დის გან ხორ ცი ელ-
დეს პა ცი ენ ტის სა ვად მყო ფო ში გა დაყ ვა ნამ დე (არა 
მარ ტო გა დაყ ვა ნამ დე, ჩვე ულ ებ რივ სი ტუ აცი აშ იც) 
სი ტუ აცი ის „ონ ლა ინ“ კონ ტრო ლი კვა ლი ფი ცი ური 
ექ იმ ის მი ერ.

•	 შე იქ მნას ერ თი ანი ელ ექ ტრო ნუ ლი ბა ზა, სა-
დაც და რე გის ტრი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ყვე ლა ექ იმი და 
ყვე ლა დი აგ ნო ზი, გა მო წე რი ლი და ნიშ ნუ ლე ბა თუ 
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა გან თავ სდე ბა ერ თი ან ელ ექ-
ტრო ნულ სის ტე მა ში [ექ იმ თა აღ რიცხვა (რე ეს ტრი) 
ეგ რეთ წო დე ბუ ლი რე გის ტრა ცია. ყვე ლა ექ იმს 
ექ ნე ბა თა ვი სი უნ ივ ერ სა ლუ რი ნო მე რი (რი გი თი 
ექ იმი, სპე ცი ალ ის ტი თუ ა.შ.) რი თაც მოხ დე ბა ექ იმ-
ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა]. ეს მაქ სი მა ლუ რად გა მო ირ-
იცხავს და ვებს - სწო რად და ნიშ ნა თუ არ ას წო რად 
ექ იმ მა ესა თუ ის მკურ ნა ლო ბა, მი ნი მუ მა დე და ვა 
წამ ლე ბის ექ იმ ებ ის სა შუ ალ ებ ით გა სა ღე ბის შემ-
თხვე ვე ბი და ა.შ. 
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•	 ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი ღო ნის ძი ება გა-
მოწ ვევს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გაძ ვი რე ბას. 
მა ღა ლი ხა რის ხის მომ სა ხუ რე ბა ის ედ აც ძვი რია. 
ამ ის კომ პენ სა ცი ის თვის შე მო ღე ბუ ლი უნ და იქ ნას 
სა ვალ დე ბუ ლო-სა ყო ველ თაო დაზღვე ვა. ყვე ლა 
პი რი ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა თა ვი სი სახ სრე ბით და-
ეზღვი ოს. სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ ად ამი ან ებ-
ის (ად ამი ან ებ ის ვი საც შე მო სავ ლე ბი არ გა აჩ ნია) 
დაზღვე ვის თან ხას გა და იხ დის სა ხელ მწი ფო.

•	 მოხ დეს წამ ლის შე მო ტა ნის/იმ პორ ტის პი რო-
ბე ბის მაქ სი მა ლუ რი დე რე გუ ლი რე ბა - თუ წა მა ლი 
უკ ვე იყ იდ ება გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის ბა ზარ ზე, 
შე საძ ლე ბე ლი უნ და იყ ოს მი სი ზედ მე ტი ბი ურ ოკ-
რა ტი ული ბა რი ერ ებ ის/პრო ცე დუ რე ბის გავ ლის 
გა რე შე იმ პორ ტი - ად გილ წარ მო შო ბი სა თუ ამა 
თუ იმ ქვე ყა ნა ში წამ ლის მე დი კა მენ ტე ბის ბა ზარ-
ზე არ სე ბო ბის დამ დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის 
სა ფუძ ველ ზე.

•	 შე საძ ლე ბე ლია დარ ჩეს რამ დე ნი მე მა გა ლი-
თად ორი ან სა მი სა ხელ მწი ფო ჰოს პი ტა ლი რო მე-
ლიც ჩვე ულ ებ რი ვად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი (როგ როც 
კერ ძო) პრო ცეს ში და სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში 

(კრი ზი სულ სი ტუ აცი ებ ში) მო ემ სა ხუ რე ბა ად ამი-
ან ებს უფ ას ოდ (სა ხელ წმი ფოს ხარ ჯზე).

დას კვნა
ამ რი გად, წარ მოდ გე ნი ლი ნაშ რო მით შე ვე ცა-

დეთ დაგ ვე ნა ხე ბი ნა/გვეჩ ვე ნე ბი ნა ქვეყ ნის გან ვი-
თა რე ბის ძი რი თა დი შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი/
ფაქ ტო რე ბი. ას ევე, წარ მოგ ვედ გი ნა პროგ რა მა, 
გეგ მა, ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო მე ლიც, ჩვე ნი 
აზ რით, მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყობს ხელს ქვეყ ნის 
გან ვი თა რე ბის სწო რი მი მარ თუ ლე ბით სვლას და 
კრი ზე ბის დაძ ლე ვას. შე ვე ცა დეთ გან გვე საზღვრა 
ძი რი თა დი მი ზა ნი, რომ ლის კე ნაც უნ და იქ ნეს მი-
მარ თუ ლი ძა ლის ხმე ვა, რა თა მოხ დეს გან ვი თა რე ბის 
ტემ პის ზრდა და რე ალ ურ შე დე გე ბამ დე გას ვლა.

და სას რულს გვინ და ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ვფიქ-
რობთ, რომ უნ ივ ერ სა ლუ რი ფორ მუ ლა/გან ვი თა რე-
ბის ხედ ვა წარ მო ვად გი ნეთ. უბ რა ლოდ გად მო ვე-
ცით ის ორი ენ ტი რე ბი, რე ფორ მე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, 
ამ ოც ან ები რო მელ თა შეს რუ ლე ბა/გან ხორ ცი ელ-
ება, ვფიქ რობთ, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის სა-
მო მავ ლო გან ვი თა რე ბი სა და სწო რი სვლი სათ ვის.
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