
პროგრამის და
სამოქმედო გეგმის 

ძირითადი მიმართულებები 



შესავალი

ჩვენი მთავარი ღირებულება თითოეული თქვენგანია. საქართველო პოტენციურად

მდიდარი ქვეყანაა, ჩვენი მიზანი ამ პოტენციალის გამოყენებაა. ეს გულისხმობს ჩვენი

ქვეყნის ყველა მოქალაქისთვის ცხოვრების ღირსეული პირობების შექმნას.

ჯანმრთელობა, განათლება და ეკონომიკური განვითარება ჩვენი პრიორიტეტებია.

მხოლოდ გამართული ჯანდაცვისა და განათლების მქონე ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ

ეკონომიკის განვითარება, ძლიერი, ერთიანი და სუვერენული ქვეყნის შენება და

მიღწეული წარმატების შენარჩუნება.

წარმატებული მოქალაქეების ერთობა ქმნის ძლიერ სახელმწიფოს. სწორედ თითოეული

თქვენგანის კეთილდღეობა უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის განმტკიცების, გაერთიანების და

საგარეო პოლიტიკის განვითარების საფუძველი.

მე, შენ, ის - ყველა, ყველა ვაშენებთ ძლიერ საქართველოს! შესაბამისად ყველასთვის

ვქმნით მატერიალურ დოვლათს, წარმატებას და კეთილდღეობას. მხოლოდ ყველას

ერთად შეგვიძლია დავამარცხოთ სიღარიბე, უმუშევრობა, შიდა პოლიტიკური

დაპირისპირებები, უსამართლობა, ეკონომიკური დეგრადაცია და ტერიტორიული

მთლიანობის რღვევა. ყველამ ერთად უნდა ვაშენოთ საქართველო!



ჯანდაცვა

✓ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით 100% -იანი დაფინანსება - პენსიონერების,

მასწავლებლების, სოციალურად დაუცველების, ვეტერანებისი და ყველა ჯგუფის

ინვალიდთათვისი.

✓ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის რეორგანიზაცია: სახელმწიფო ჯანდაცვის

პროგრამების შექმნა, კონკრეტული ნოზოლოგიების მიხედვით , რათა მოქალაქე

საბოლოოდ გაერკვეს რას უნაზღაურებს მას სახელმწიფო და რას კერძო სადაზღვევო

ფონდი.

✓ სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება - ხარისხიანი სამედიცინო პროდუქცია და

მომსახურება.

✓ სამედიცინო დაზღვევის პოპულარიზაცია, მხარდაჭერა და საყოველთაოობა

✓ კერძო სადაზღვევო სისტემის განვითარება

✓ პრევენციული ჯანდაცვითი პროგრამები.

✓ დაცული ექიმი და პაციენტი - პროფესიული ასოციაციები.



განათლება

✓მასწავლებელთა გადამზადების ცენტრები - სწავლების ხარისხი, სოციალური

პროგრამები პედაგოგებისთვის, კვალიფიკაციის შესაბამისად ხელფასების

ზრდა და გადამზადების ხელმისწვდომობა ყველა მასწავლებელს.

პროფესიული სასწავლებლები - სამეცნიერო-თეორიულ ბანკთან ერთად,

ტექნიკურად აღჭურვილი ცენტრები. რეალური გამოცდილება - რეალური ხელობა -

რეალური პროფესია.

✓ხელმისაწვდომი განათლება - მოწყვლადი ჯგუფების, სტუდენტების და

საბაკალავრო პროგრამების დაფინანსების პროგრამები.

✓ჯანსაღი ცხოვრების წესის შემეცნებითი პროგრამები

✓კულტურისა და სპორტის სასწავლო პროგრამების განვითარება



✓ ორიენტირი თითოეული მოქალაქის შემოსავლის ზრდაზე

✓ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის გადაორიენტირება შიდა

დოვლათის შექმნაზე.

✓კაპიტალის ბაზრის განვითარება

✓საფონდო ბაზარი - ეკონომიკის ეფექტიანი ფუნქციონირება.

✓სოფლის მეურნეობაში მეტი დანახარჯი - მეტი შემოსავალი

გლეხს

ბიუჯეტი

✓სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდა - კერძო სექტორის და მისი

ინიციატივების მეტი ხელშეწყობით (წარმატების უკუკავშირი).

✓საექსპორტო პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა.

ეკონომიკური განვითარება



✓სრული დასაქმების მიღწევას რეალური კაპიტალის დაგროვება

ჭირდება

✓უმუშევრობის დაძლევის ღონისძიებების გატარება ქვეყნის

მასშტაბით

✓სოფლის მეურნეობა - როგორც დასაქმების ბაზარი.

✓ინვესტირების წახალისება - ადგილობრივი მოსახლეობის

დასაქმების გარანტიით.

✓საშემოსავლო გადასახადის შემცირება - მეტი დასაქმების და

კერძო ბიზნესის მოტივატორი.

✓მოწყვლადი ჯგუფებისთვის დასაქმების სახლემწიფოს მიერ

წახალისება ( გადამზადება , დაფინანსება)

✓ქალთა დასაქმების პროგრამების შემუშავება

✓პენსიონერთა დასაქმება

ეკონომიკური განვითარება

დასაქმება



✓კერძო საკუთრების სრული ხელშეუხებლობა

✓დაცული ბიზნესი - მის საქმიანობაში ჩაურევლობა.

✓იმპორტირებული პროდუქციის ადგილობრივი წარმოებით

ჩანაცვლების ხელშეწყობა.

✓ბიზნესის მართებული განვითარებით - კონკურენციის

გაღრმავება, ხარისხის მაჩვენებლის აწევა.

✓მცირე ბიზნესის განვითარება, როგორც კომერციული იდეების

სწრაფი რეალიზების საფუძველი.

✓მცირე ბიზნესის განვითარებით შევაჩერებთ სავალუტო

რესურსების გარეთ გადინების პროცესს.

ეკონომიკური განვითარება

ბიზნეს გარემო



✓ ეტაპობრივად მოვახდენთ საპენსიო უზრუნველყოფის ტვირთის

კერძო სექტორზე დელეგირებას

✓კერძო საპენსიო სქემების განვითარება, რომლებსაც გააჩნიათ

მთელი რიგი უპირატესობებისა:

• დაცული მემკვიდრეობითობის პრინციპი

• დაგროვებულ აქტივებზე დაუშვებელია დაყადაღება მოქალაქის

სხვადასხვა ვალდებულებების არ შესრულების გამო

• ფონდში დაგროვებული თანხა განთავისუფლებულია

დაბეგვრისაგან

• საპენსიო შემოსავალი დამოკიდებული არაა სახემწიფო ან სხვა

ფონდის პოლიტიკასთან

• მონაწილეს შეუძლია ნებისმიერ დროს დაგროვილი აქტივი

გადაიტანოს სხვა მისთვის ხელსაყრელ ფონდში

• მონაწილეს აქვს თავისუფლება თავად აირჩიოს ფონდი და

ანარიცხების შეტანას ახორციელებს დამქირავებელი

ეკონომიკური განვითარება

საპენსიო რეფორმა



ეკონომიკური განვითარება

• მონაწილეს აქვს პირადი ანგარიში, სადაც თავს იყრის ანარიცხი

პლიუს საინვესტიციო მოგება

• ფონდში აკუმულირებული თანხები, ფონდის მიერ, გამოყენებული

იქნება საინვესტიციო რესურსად და კაპიტალის ბაზარზე იქნება

თავისუფალი ფინანსური რესურსების მიმწოდებელი

კერძო საპენსიო ფონდები იქმნება ეკონომიკის განვითარების ერთ-

ერთი მასტიმულირებელი რგოლი და ბაზარზე გრძელვადიანი

საინვესტიციო რესურსის მიმწოდებელი.

✓ კერძო საპენსიო სქემების განვითარებით საქართველოს მოქალაქე

თავად გადაწყვეტს საკუთარი პენსიის სიდიდეს და აღარ იქნება

დამოკიდებული პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე

საპენსიო რეფორმა



ეკონომიკური განვითარება

ინფრასტრუქტურა და გარემოს დაცვა

✓ ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად შესაბამისი პროპორციის ფინანსური

რესურსების გამოყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების

დასაფინანსებლად

✓გზების სწრაფი და ხარისხიანი მშენებლობა 

✓მშებლობების და გარემოს დაცვა - ეკოლოგიური  და გამწვანების 

პროგრამების   ბალანსი 

✓ეკოლოგიური განვითარების პროექტები 

✓ჰაერის დაბინძურებისგან დაცვის  პროექტები - სტანდარტიზაცია



სოფლის მეურნეობა

✓სოფლის მეურნეობის წარმადობის ბაზრის მოთხოვნილებებთან

შესაბამისობაში მოყვანა.

✓ტურისტული მეურნეობის განვითარება, ამვდროულად დასაქმებისა და

სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთი ძლიერი ინსტრუმენტი

✓თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა - მეტი ეფექტურობისთვის

✓ფერმერული მეურნეობების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება

- სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ხარისხის ზრდის პროვოცირება

✓ აგრო სექტორის ინფრასტრუქტურის განვითარება: სასაწყობე,

სამაცივრე და სასათბურე მეურნეობების პრიორიტეტულობა.



მიწის რეფორმა

✓ქვეყნის მთლიანი მიწების ხელახალი ზუსტი აღრიცხვიანობა და

პასპორტიზაცია.

✓გლეხებისთვის მიწების საკუთრებაში ან/და მფლობელობა-

გამოყენებაში გადაცემის სწრაფი და მოქნილი მექანიზმების შექმნა.



✓ მიზანი - ენერგო დამოუკიდებლობა

✓ წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება

✓მიკრო ჰესების მშენებლობა - გარემოსათვის ზიანის მიყენების გარეშე

ენერგეტიკა



სატრანსპორტო პოლიტიკა

✓სიცოცხლის დაცვა - პრიორიტეტი სატრანსპორტო რეგულაციებში

✓„მწვანე ტრანსპორტის“ პროგრამები

✓შიდა მუნიციპალური და საქალაქთშორისო ტრანსპორტის ეკო

სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა

✓ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საშეღავათო პროგრამების შემუშავება

✓გადაზიდვების ქვეყნის ინფრასტრუქტურასთან და ეკოლოგიასთან

შესაბამისობაში მოყვანა

✓პარკირების სისტემები



ტურიზმი

✓საგზაო ინფრასტუქტურისა და თანამედროვე კომუნიკაციების

მორგება, ტურისტული პოტენციალისთვის, მისი სრულად ასათვისებლად

✓ეკო ტურიზმი - ტურისტული მეურნეობის განვითარება, ამავდროულად

დასაქმებისა და სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი

✓სამედიცინო ტურიზმი

✓გასტრონომიული ტურიზმი

✓ხელოვნების ტურიზმი

✓საერთაშორისო საიმიჯო კამპანიები



ტერიტორიული მთლიანობა

✓ საერთაშორისო ვალდებულებების სრული შესრულება

✓დასავლეთის და მსოფლიოს მეტი ჩართულობა რუსეთის აგრესიული

პოლიტიკის შესაჩერებლად

✓აქტიური სამუშაო საოკუპაციო საზღვრისპირა ტერიტორიებზე

მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად

✓ახალი საერთაშორისო დონის სასაუბრო ფორმატების შექმნა -

სტრატეგიული მუშაობისა და მისი შედეგების იმპლემენტაციისთვის.



თავდაცვა და უსაფრთხოება

✓ნატოს სტანდარტებთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების

მაქსიმალური მიახლოება.

✓მეტი საერთაშორისო წვრთნები

✓საქართველოს სამხედრო ინდუსტრიის მაქსიმალური განვითარება

✓პროფესიულ-საკონტრაქტო სისტემებზე გადასვლა

✓საყოველთაო რეზერვის ამოქმედება

✓საზღვრის დაცვითი მექანიზმების დახვეწა, გაძლიერება

✓კიბერუსაფრთხოების გაძლიერება



საგარეო პოლიტიკა

✓ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი

ვალდებულებების სწრაფი და ეფექტური შესრულება

✓ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის აქტიური მუშაობა,

პარალელურად მოსახალეობისთვის დასავლური ორიენტირის

ბენეფიტების უკეთ გაცნობა

✓მოლაპარაკებების სპეციალური პროგრამების შექმნა

✓თავისუფალი სავაჭრო პროგრამების მსოფლიო მასშტაბით ამოქმედება

✓მშვიდობიანი დეოკუპაციისთვის საერთაშორისო კავშირების

გამყარება და გამოყენება



სამართალი

✓კონსტიტუცია როგორც ყოველი მოქალაქის უფლების და თავისუფლების

დამცველი

✓სასამართლო რეფორმა - საერთაშორისო გამოცდილება,

საკვალიფიკაციო პროგრამები

✓საადვოკატო რეფორმა -ადვოკატის ხელშეუხებლობა

✓ქონების, კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობის უფლება - როგორც

პრიორიტეტი

✓უმცირესობების უფლებების დაცვა

✓დანაშაულის პრევენციის პროგრამები - განსაკუთრებული აქცენტი

მოზარდებზე

✓მსჯავრდებულთა უფლებების დაცვა


