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მეოთხედი საუკუნე გადის, რაც საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდა. 

დამოუკიდებლობა იყო დიადი მიზანი, რომელმაც გააერთიანა ჩვენი ხალხი. 

ურთიერთდაპირისპირებული ჯგუფები ამ მიზანს საერთოდ მიიჩნევდნენ. ამის შემდეგ 

ერთი, საერთო გამაერთიანებელი დიადი მიზანი გაქრა და დაიშალა: პიროვნების 

თავისუფლება, დემოკრატია, საბაზრო ეკონომიკა… საზოგადოება გათითოკაცდა, 

ინდივიდი პირისპირ მარტო დარჩა უამრავ სიძნელეებთან და ცვლილებებთან. 

გაბატონდა შეხედულება, რომ თუ იქნება თავისუფლება, ყველა საკუთარ თავს მიხედავს 

და ამგვარად დამკვიდრდება კეთილდღეობა. ერთობლივი, კოლექტიური ქმედება და 

შესაბამისად სახელმწიფოც აღარ მიიჩნევა მნიშვნელოვან და აუცილებელ პირობად 

ადამიანთა პრობლემების გადაწყვეტისთვის. ხელისუფლებების მიერ ქვეყნის 

განვითარებისა და მოქალაქეების კეთილდღეობის მიმართ სახელმწიფოს ეკონომიკური 

როლისა და პასუხისმგებლობის მიზანმიმართულმა დაკნინებამ გამოიწვია უმუშევრობა, 
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სიღარიბე, უთანსაწორობა, უპერსპექტივობის განცდა როგორც სოფლად, ისე ქალაქად. 

ჩვენ ვერ შევძელით საბჭოთა კავშირისგან მემკვიდრეობით მიღებული სამრეწველო თუ 

სასოფლო-სამეურნეო ბაზის მოდერნიზაცია და თანამედროვე, განვითარებული 

ეკონომიკის შექმნა, სადაც ადამიანებს ცხოვრების ღირსეული პირობები ექნებოდათ. 

ამიტომ უმრავლესობას დღეს არა საკუთარი ანაზღაურების, არამედ მინიმალური 

სახელმწიფო შემწეობისა და საბანკო სესხების საფუძველზე უწევს თავის გატანა. 

 

 

ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის რეალური გაუმჯობესება 

შესაძლებელია მხოლოდ რადიკალური ცვლილებებით პოლიტიკის, ეკონომიკის, 

საზოგადოებრივი ცხოვრების სფეროებში. 

 

 

ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ დღეს პოლიტიკურ პარტიებს ხალხის ფართო მასებში ნდობა 

დაკარგული აქვს. ეს განწყობა განპირობებულია იმით, რომ პოლიტიკურ პროცესში არ 

მიმდინარეობს ქვეყნის განვითარების განსხვავებული ხედვების დაპირისპირება. 
 

უცვლელად დომინირებს მხოლოდ ერთი, ქართული ვერსიის ”ლიბერალური 

დემოკრატიის” მოდელი, რომელიც არასოდეს დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამის 

სანაცვლოდ პოლიტიკური დაპირისპირებები დაყვანილია (შინაარსისგან) 

იდეოლოგიისგან დაცლილ პიროვნულ თუ კლანურ უთანხმოებებზე და საბოლოოდ 

მხოლოდ პრივილეგირებული ჯგუფების ინტერესებს ემსახურება. 

 

 

სხვა პარტიებისგან განსხვავებით ჩვენ პარტიას გააჩნია მწყობრი იდეოლოგია და 

არსებულისგან რადიკალურად განსხვავებული განვითარების საერთო გეგმა. იგი 

ერთიანდება არა ცალკეული პიროვნებების ან ვიწრო ინტერესთა ჯგუფების, არამედ 

საყოველთაო განვითარების და კეთილდღეობის მემარცხენე იდეის გარშემო და, 

შესაბამისად, საერთო სახალხო ინტერესების გამომხატველია. ამ ინტერესების 

რეალიზაცია კი ფართო სახალხო მონაწილეობას საჭიროებს. 
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ჩვენი მიზანია შინაარსობრივ-იდეურ ბრძოლაში პოლიტიკური გამარჯვება და ქვეყნის 

პოლიტიკის, ეკონომიკის და საზოგადოებრივი ცხოვრების რადიკალური გარდაქმნა და 

განვითარება. 

 

 

ჩვენი დიდი მიზანია განვითარებული საქართველო! 
 
 
 

- მხოლოდ განვითარება დაგვიხსნის სიღარიბიდან! 
 

- მხოლოდ განვითარება დაამარცხებს უმუშევრობას! 
 

- მხოლოდ განვითარება შექმნის პირობებს ღირსეული ცხოვრებისთვის! 
 
 

 

განვითარებაში იგულისხმება თანამედროვე ეკონომიკა ძლიერი ინდუსტრიული, 

სოფლის მეურნეობის, მომსახურების და სავაჭრო სექტორებით. სადაც იწარმოება 

პროდუქცია, რომელიც საექსპორტოა და კონკურენტულია გლობალურ ბაზარზე. ასეთი 

განვითარებისთვის მთავარი მამოძრავებელი არის ადამიანური რესურსი. ამდენად, 

მაღალი ხარისხის და ყველასთვის ხელმისაწვდომი განათლება, ჯანდაცვა და ღირსეული 

შრომის და ცხოვრების პირობები არის უმთავრესი პრიორიტეტი. ადამიანური რესურსის 

სრული პოტენციალის რეალიზაციისთვის აუცილებელია ქვეყნის სრული პოტენციალის 

ჩართვა ამ საქმეში და ადამიანების მობილიზაცია საერთო მიზნის მისაღწევად. 

 

 

ამ ამოცანის განსახორციელებლად აუცილებელია ერთგვარი საზოგადოებრივი 

ხელშეკრულება (სოციალური კონტრაქტი), სადაც საზოგადოების თითოეულ წევრს 

გაცნობიერებული და გააზრებული აქვს მიზნები, პასუხისმგებლობები, უფლებები და 

ვალდებულებები. ყველა თანხმდება საერთო თამაშის წესებზე. ქმნის საერთო ნიადაგს, 

საერთო პლატფორმას განვითარებისთვის თავისი პირადი მიზნების, ცალკეული 

სფეროებისა და საერთო ინტერესების შესაბამისად; იქნება ეს მეწარმე თუ მუშა, გლეხი თუ 

პროფესორი, მეცნიერი თუ ჩინოვნიკი, მასწავლებელი თუ პოლიციელი. 
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ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ქვეყანაში, სადაც განვითარება და კეთილდღეობა არა 

ერთეულების ფუფუნება, არამედ ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქის ყოველდღიური 

ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია. ქვეყნის სიყვარულიც უპირეველეს ყოვლისა 

საკუთარი თანამოძმის სიყვარულს და არა სხვის სიძულვილს ნიშნავს. ეს სიყვარული 

სწორედ ურთიერთთანადგომაში და ერთმანეთზე ზრუნვაში გამოიხატება. ამგვარი 

ქვეყანა მხოლოდ სოლიდარულ საზოგადოებას შეუძლია შექმნას. სახელმიფო 

სწორედ ჩვენი თანადგომის და ერთობის გამოხატულებაა საერთო ინტერესებისა და 

მიზნების მისაღწევად. 

 

 

პატრიოტიზმი ჩვენ გვესმის არა მხოლოდ როგორც წარსულის, ჩვენი ისტორიისა და 

ტრადიციის პატივისცემა, არამედ როგორც რწმენა ჩვენი ქვეყნის მომავლისა, სიყვარული 

დღევანდელი და მომავალი საქართველოსი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორც 

დღენიადაგ შრომა ქვეყნის განვითარებისთვის. პატრიოტიზმი ნიშნავს - ყველანი 

დავირაზმოთ საქართველოს განვითარებისთვის. ყველა რესურსი - ნიჭი, შრომა, 

კაპიტალი, ქველმოქმედება უნდა მივმართოთ საქართველოს განვითარებისთვის. 

 

 

სახელმწიფოს როლის და ფუნქციების ჩვენეული ხედვა პოლარულად განსხვავდება 

ქართველი ხალხისთვის თავსმოხვეული ლიბერალური იდეისგან ბაზრის 

ყოვლისშემძლეობისა და მცირე სახელმწიფოს შესახებ, რაც გულისხმობს სახელმწიფოს 

პასიურ როლს ეკონომიკურ საქმიანობაში, შრომით ურთიერთობებში, ეროვნული 

წარმოების, მეცნიერების, განათლების და კვლევითი საქმიანობის განვითარებაში, 

დოვლათის სამართლიან გადანაწილებაში. სინამდვილეში ეს ყველაფერი ნიშნავს 

სახელმწიფოს მხრიდან პასუხისმგებლობის მოხსნას და მრავალი საზოგადოებრივი 

პრობლემის თავისუფალი ბაზრის და ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საგნად 

გამოცხადებას. სახელმწიფოს მხრიდან ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე მოსახლეობის 

გაწირვას თვითგადარჩენისთვის. ამას ჩვენ განვითარების უმთავრეს შემაფერხებლად 

მივიჩნევთ. 
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ჩვენი საერთო ხედვაა, რომ ქვეყნის განვითარების პროცესების წარმართვაში 

ლოკომოტივის როლი უნდა შეასრულოს სახელმწიფომ. სახელმწიფოს მთელი 

ძალისხმევა უნდა მოხმარდეს ორ ურთიერთგანმსაზღვრელ და ურთიერთდაკავშირებულ 

მიმართულებას. ეს არის განვითარება და კეთილდღეობა (დეველოპმენტალიზმი და 

ველფეარიზმი). ეს გზა არ არის ადვილი გზა, მაგრამ ჩვენ არჩევანი არ გვაქვს. ჩვენი 

მიზანი დიდია: ვაქციოთ საქართველო განვითარებულ ქვეყანად, სადაც ეს განვითარება 

ყველასათვისაა. ეს დიდი მიზანი ღირს იმად, რომ მისთვის თავდაუზოგავად იშრომო და 

იბრძოლო. 

 
 
 

 

1. განვითარებული და სამართლიანი ეკონომიკა 
 
 
 

 

ჩვენი აზრით, მთლიანად საზოგადოებრივი ცხოვრების განახლების გზა პირველ რიგში 

ეკონომიკის სტრუქტურულ ცვლილებაზე გადის. ეს ცვლილება კომპლექსური და 

მრავალშრიანია და გულისხმობს ადგილობრივი ეკონომიკისთვის დამცავი 

მექანიზმების შემუშავებას, წარმოების წამყვან ეკონომიკურ დარგად ქცევას, იმპორტის 

და ექსპორტის დაბალანსებას, ეკონომიკის დარგებს შორის ახალი ურთიერთმიმართების 

ჩამოყალიბებას, ფინანსური სექტორის ქვეყნის განვითარების საქმეში ჩაყენებას, 

ეკონომიკის არაფორმალური სექტორის ფორმალიზაციას, შრომის პირობების 

გაუმჯობესებას და ა.შ. 

 

 

ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი სახელმწიფო აიღებს 

პასუხისმგებლობას, შეასრულოს ლოკომოტივის როლი განვითარების პროცესებში. 

სახელმწიფომ უნდა განსაზღვროს განვითარების პრიორიტეტები, შეიმუშაოს მკაფიო 

გეგმები, შექმნას და მისდიოს ეფექტურ პოლიტიკას მათი განხორციელებისათვის. 
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რა არის ეს პრიორიტეტები ? 
 
 
 
 

 

წარმოება 
 
 

 

მსოფლიო ისტორიას თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ ყველა განვითარებულმა ქვეყანამ 

ძლიერი წარმოების და თანმიმდევრული, საკუთარი ბაზრის დაცვის მექანიზმების 

ინდუსტრიული პოლიტიკის წყალობით მიაღწია ეკონომიკურ ზრდას და კეთილდღეობას. 

ბოლო 50 წლის განმავლობაში 102 განვითარებადი სახელმწიფოდან მხოლოდ 13-მა შეძლო 

განვითარებული სახელმწიფოს რიგებში გადანაცვლება, რომელთა უმეტესობა ევროპის 

გაფართოების პოლიტიკაში მოხვდა და შესაბამისად მათი წარმატება პოლიტიკური 

პროცესის ნაწილია და არა ეკონომიკური ცვლილებებისა. ხოლო დარჩენილი 4 სახელმწიფო 

წარმოადგენს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებს, რომლებიც ამ 50 წლის განმავლობაში 

აქტიურად ახორციელებდნენ გეგმიურ ინდუსტრიალიზაციას. დღესაც, ასეთ ქვეყნებს 

გააჩნიათ ყველაზე მაღალტექნოლოგიური და ძლიერი ინდუსტრიული ცენტრები. ის 

დასავლური ქვეყნები (ა.შ.შ., ბრიტანეთი) რომლებმაც 1970იანი წლებიდან ინდუსტრიას 

ნაკლები ყურადღება დაუთმეს, იაფი მუშახელის ძიებაში საწარმოები აღმოსავლეთ აზიაში 

გადაიტანეს და ბანკებისა და სხვა გლობალური ფინანსური ორგანიზაციების იმედად 

დარჩნენ, 2008-09 ფინანსური კრიზისის წინაშე ყველაზე დაუცველები აღმოჩნდნენ. 

აღნიშნული კრიზისის შემდგომ ინდუსტრიალიზაციისა და პროტექციონიზმის პოლიტიკამ 

კვლავ დაიმკვიდრა ადგილი თანამედროვე პოლიტიკურ დღის წესრიგში. სხვადასხვა 

ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ლიდერები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ 

ფინანსური სექტორის რეგულაციასა და სახელმწიფო ხარჯების გაზრდის აუცილებლობაზე. 

ასეთი პრიორიტეტები აქვს ბრიტანეთის პრემიერმინისტრობის კანდიდატს, 

ლეიბორისტული პარტიის ლიდერს, ჯერემი კორბინსაც, რომელმაც ბოლო 30 წლის 

განმავლობაში ყველაზე შთამბეჭდავი მხარდაჭერა მოიპოვა ლეიბორისტული პარტიის 

ამომრჩევლებს შორის. 
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მეორეს მხრივ, ის აზიური ქვეყნები (ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, ტაივანი და სხვები), 

რომლებმაც აქტიური ინდუსტრიული პოლიტიკა გაატარეს, მოახერხეს ისტორიაში 

ყველაზე მოკლე დროში უპრეცენდენტო ეკონომიკური განვითარებისთვის მიეღწიათ. 

სწორედ ამ სახელმწიფოებმა შეძლეს მსოფლიო გლობალური კრიზისის ყველაზე 

მსუბუქ ფორმაში გადატანა, რისი მიზეზიც ამ ქვეყნების ეკონომიკის ფინანსურ 

სექტორზე შედარებით ნაკლები დამოკიდებულება გახლდათ. 

 

 

საბჭოთა კავშირის დაშლის და საქართველოს ეკონომიკის თავისუფალ საბაზრო 

პრინციპებზე გადასვლის შემდეგ, ჩვენი მთავრობები და უცხოელი კონსულტანტები 

განუწყვეტლივ გვიმეორებენ, რომ წარმოება არაა ჩვენი ქვეყნის საქმე და მხოლოდ 

ტურიზმის, ვაჭრობის შუამდგომლობის და საბანკო სფეროს განვითარებით გავალთ 

იოლას, რაც ფუნდამენტური შეცდომაა და მხოლოდ ერთეულების ინტერესებში შედის. 

დღეს საქართველოში ინდუსტრიული კაპიტალზე ბატონობს ფინანსური-საბანკო და 

სავაჭრო-საიმპორტო კაპიტალი, რაც მნიშვნელოვნად ამუხრუჭებს განვთარებას და ხელს 

უწყობს ისეთი სტატუს ქვოს შენარჩუნებას, რომელშიც კეთილდღეობა მხოლოდ 

მოქალაქეთა უმცირესობისთვისაა ხელმისაწვდომი. განვითარებული ქვეყნების 

გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ძლიერი ინდუსტრიული ბაზის გარეშე შეუძლებელია 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება, ხოლო ძლიერი ინდუსტრიული ბაზის ჩამოყალიბება 

შეუძლებელია სახელმწიფოს მიერ პროაქტიული ინდუსტრიული პოლიტიკის გატარების 

გარეშე. ჩვენ ვერ მივენდობით არსებულ საბაზრო ძალებს, რომლებიც სტატუს ქვოს 

შენარჩუნებისკენ გვიბიძგებს. დღეს ბაზრის პერსპექტივიდან წარმოების სექტორის 

მრავალმხრივი განვითარება უპერსპექტივოა და ამიტომაც ის თავისით არ შეცვლის 

არსებულ მდგომარეობას. საჭიროა სახელმწიფომ გააკეთოს ის, რასაც არ და ვერ აკეთებს 

ბაზარი - განავითაროს და ხელი შეუწყოს წარმოების მრავალმხრივ განვითარებას. 

 

 

მხოლოდ წარმოების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებაა, 

რასაც რეალურად შეუძლია ქვეყანაში საყოველთაო სიმდიდრის შექმნა, უმუშევრობის 

 
 

 

7 



 

მინიმუმამდე დაყვანა და მშრომელების შრომისა და ცხოვრების პირობების 

გაუმჯობესება. 

 
 
 

ჩვენი მიზანია 8 წლიანი გეგმების საფუძველზე განვახორციელოთ საქართველოს 

საწარმოო ბაზის განვითარება. ამისთვის საჭიროა: 

 
 
 

● გეგმიური ინდუსტრიალიზაცია - სახელმწიფოს მიერ სპეციალური უწყების 

შექმნა, რომელიც შეიმუშავებს ინდუსტრიული განვითარების გეგმას და 

ფისკალურ ინსტრუმენტებს. აუცილებელია პრიორიტეტული და პერსპექტიული 

დარგების გამოყოფა, ჩვილი ინდუსტრიების დაცვა და განვითარება გლობალურ 

ბაზრებზე პოზიციების მოპოვებამდე. 
 

● ინდუსტრიული განვთარების ბანკის შექმნა - წარმოების განვითარება 

დამოკიდებულია გრძელვადიან და შეღავათიან კრედიტებზე, რომელთაც 

კომერციული ბანკები ვერ უზრუნველყოფენ. ჩვენ შევქმნით სახელმწიფო 

ფინანსური ინსტიტუციას, რომელიც სწორედ ასეთი ფინანსების მობილიზებას 

მოახდენს წარმოების განვითარებისთვის (იხილეთ საფინანსო სისტემის რეფორმის 

თავი). 

 
 
 

 

სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება 
 
 

 

სოფლის მეურნეობა არის დარგი, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია ქვეყნის ეკონომიკის 

აღმავლობა. ამ დარგის განვითარება სტრატეგიული მნიშვნელობისაა და რამდენიმე 

მიზანს აერთიანებს. ესენია: ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოება, იაფი და ჯანსაღი 

საკვების წარმოება შიდა მოხმარებისთვის (ამას პირდაპირი კავშირი აქვს ინდუსტრიულ 

განვითარებასთან), ექსპორტის ზრდა და სოფლის ეკონომიკური აღმავლობა. 
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სოფლის მეურნეობის პრობლემები სათავეს ჯერ კიდევ კოლმეურნეობების მიწის 

ფრაგმენტულ და არასწორ განაწილებიდან იღებს და გრძელდება წლების განმავლობაში 

სახელმწიფოს მხრიდან უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებით. არათანმიმდევრული 

პოლიტიკის გამო ქართველი გლეხი და მისი ნაწარმი მრავალფეროვან პრობლემებს 

აწყდება. მცირემიწიანობის, სარწყავი თუ სხვა ინფრასტრუქტურის გაუმართაობის, 

ტექნიკის არ არსებობის, შხამქიმიკატების სიძვირის, არაინფორმირებულობის, 

დაზღვევის სისტემის არაეფექტურობის და პროდუქციის სარეალიზაციო ფასების 

არასტაბილურობის გამო სოფლის მოსახლეობა იმ პრობლემების წინაშე დგას, რომელიც 

განვითარებულმა სამყარომ ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში დაძლია. 

 

 

ჩვენ ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომ მიწა წარმოადგენს განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

სიკეთეს, რადგან იგი არის არაგანახლებადი, ამოწურვადი რესურსი. სასოფლო-

სამუერნეო დანიშნულების მიწა, როგორც წარმოების საშუალება და როგორც 

საცხოვრებელი ადგილი გეოგრაფიულად ფიქსირებულია, რაც თავისთავად, 

გამოყენების უპირატესობას ანიჭებს მას, ვინც მასთან ყველაზე ახლოს ცხოვრობს. მიწის 

დამუშავება და მასზე საქმიანობის განხორციელება ვერ იქნება მხოლოდ მიწის 

ფაქტობრივი მფლობელის საზრუნავი. 

 

 

ზემოთხსენებული სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, მიგვაჩნია, რომ 

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ორგანიზება, 

აღმოფხვრას მცირემიწიანი და უმიწო გლეხების საკითხი, რათა სოფლად მცხოვრები 

მოსახლე იყოს არა სეზონური მუშა, არამედ სასოფლო-სამეურნეო წარმოებითი პროცესის 

შემოქმედი. სახელმწიფოს, კერძო ინიციატივასთან შედარებით, გააჩნია უდიდესი 

უპირატესობა, რაც მეტ ინფორმირებულობაში, საჯარო ინტერესის გატარების 

ვალდებულებაში და მრავალფეროვანი რესურსების ქონაში გამოიხატება. სწორედ ეს 

რესურსები არის საჭირო მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის გატარებისთვის. 

დაუშვებელია სოფლის-მეურნეობა დამოკიდებული იყოს პირდაპირ უცხოურ 
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ინვესტიციებზე. პრაქტიკაში ჩვენ ვხედავთ, რომ განვითარების დაბალ ეტაპზე მყოფ 

სახელმწიფოებში მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები რესურსების 

მაქსიმალური ათვისების, ნაკლები ხარჯით კოლოსალური და სწრაფი მოგების მიღებაზე 

არის ორიენტირებული, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ადგილობრივი მოსახლეობის 

ინტერესებს. შესაბამისად, ის მნიშვნელობა, რასაც დღეს არსებული პოლიტიკა უცხოურ 

ინვესტიციებს ანიჭებს, ადგილობრივ, სახელმწიფო ინვესტიციებს უნდა დაეთმოს. 

სახელმწიფო უნდა გახდეს მთავარი შემოქმედი და ინვესტორი სოფლის-მეურნეობაში. 

 

 

არასტაბილური გარემო აიძულებს გლეხს, რომ ინდივიდუალურად მიიღოს იმგვარი 

გადაწყვეტილებები, რის შედეგებზეც ინფორმაცია მას ვერ ექნება. ამის ნათელი 

მაგალითია ის რომ მოსახლეობამ, ბოლო წლების განმავლობაში არაერთგზის შეცვალა 

სამეურნეო საქმიანობის პროფილები. ერთჯერადად დაფიქსირებული მაღალი ფასის 

გამო, გლეხებმა უპირატესობა ერთ კულტურას მიანიჭეს და უარი თქვეს სხვა 

კულტურების მოვლასა და გაშენებაზე, ხოლო ფასების არასტაბილურობის გამო ის 

ერთჯერადი ეფექტი აღარ განმეორდა, რამაც მოსახლეობა სოციალური კატასტროფის 

წინაშე დააყენა. დივერსიფიცირებული, მრავალფეროვანი წარმოება სოფლის-

მეურნეობაში ესაჭიროება როგორც სახელმწიფოს, ასევე თითოეულ შინამეურნეობას, 

რათა უზრუნველყოს სტაბილური შემოსავალი. მაშასადამე, ნათელია რომ სახელმწიფომ 

უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, როგორც პროდუქციის წარმოებისა და მისი დაცვის 

ეტაპზე, ასევე უნდა უზრუნველყოს პროდუქციის რეალიზაცია და ფასების 

სტაბილურობა. 

 

 

ვითარების რადიკალურად შესაცვლელად საჭიროა: 
 
 

 

● კოოპერირების დანერგვა - კოოპერირების სისტემის ჩვენეული ხედვა 

განსხვავდება კოლექტიური მეურნეობების სისტემისგან, ვინაიდან კოოპერატივის 

ყოველი წევრი ინარჩუნებას საკუთრების უფლებას ქონებაზე და მისი წევრობა 
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ნებაყოფლობითია. თუმცა, მიგვაჩნია რომ კოოპერირება სახელმწიფოს მხირდან 

განსაკუთრებული ინტერესის საგანია და შესაბამისად, კოოპერატივები 

ისარგებლებენ გარკვეული პრივილეგიებით. მოხდება კოოპერატივების სრული, 

თანამონაწილეობითი დაზღვევა, რომელიც გავრცელდება როგორც მათ ქონებაზე, 

ასევე მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციაზე. კოოპერატივებს მოემსახურებიან 

სახელმწიფო ჩამბარებელი პუნქტები. შემუშავდება კოოპერატივების 

განვითარების მუნიციპალური პროგრამები, რომელიც თანადაფინანსების 

პრინციპით უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელებას მხოლოდ კოოპერატივებისთვის. 
 

● ტექნოლოგიური განახლება და კვლევა - კვლევითი ცენტრების შექმნა, რომლის 

მიზანი ახალი, ქართული ტექნოლოგიების დანერგვა და საუკეთესო უცხოური 

ტექნოლოგიების ათვისება იქნება. სასოფლო-სემეურნეო კვლევითი 

საქმიანობისთვის, ყოველწლიურად, უნდა გამოიყოს სოფლის მეურნეობის მიერ 

წარმოებული დამატებული ღირებულების 2%, რაც დღეისთვის 50 მილიონ 

ლარზე მეტია. 
 

● მიწის რეფორმა - მიწის მფლობელობის მაქსიმალური და მინიმალური ზღვრების 

დადგენა; უმიწო და მცირემიწიანი გლეხებისთვის სახელმწიფო და კერძო 

საკუთრებაში არსებული მიწების ხელმისაწვდომი პირობებითა და დათქმებით 

გადაცემა; აღნიშნული პროცედურის სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსური 

უზრუნველყოფა იაფი კრედიტის სახით, რადგან პროგრამის მიზანია 

დაბალშემოსავლიანი ოჯახების მიწით უზრუნველყოფა და არა ისედაც 

შეძლებული შინამეურნეობების დახმარება; მფლობელობაში არსებული, მცირე და 

საშუალო მოცულობის მიწის ლეგალიზაციის პროცედურის გამარტივება. 

სარეგისტრაციო წარმოებაში მყოფი დაურეგისტრირებელი მიწების პრობლემის 

აღმოფხვრა 6 თვეში. 
 

● რეალიზაციის ხელშეწყობა და ადგილობრივი პროდუქციის მფარველობა 

- სახელმწიფო ჩამბარებელი პუნქტების შექმნითა და საჯარო ინტერესის 
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გათვალისწინებით მინიმალური ფასების განსაზღვრის გზით ადგილობრივი 

სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის მფარველობა. განსაკუთრებული პროდუქციის 

ბრენდირება. ტურისტული დაწესებულებების წახალისება, რათა უცხოური 

პროდუქცია მთლიანად ჩანაცვლდეს ადგილობრივი ნაწარმით. 
 

● გადამამუშავებელი წარმოება - სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

გადამამუშავებელი წარმოების შექმნა სახელმწიფოს მხრიდან პირდაპირი 

ინვესტიციების, სუბსიდირების, გრძელვადიანი კრედიტების და სხვა 

ხერხების გამოყენებით. აგრარული, გადამუშავებული პროდუქციის 

დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლება. 
 

● სახელმწიფო აგრარული ბანკი - საჭიროა სახელმწიფომ შექმნას არაკომერციული 

მიზნების მქონე ბანკი, რომელიც მინიმალურ პროცენტად გასცემს გრძელვადიან 

სესხებს არსებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ან მათი 

შექმნისთვის. 
 

● ეფექტური სადაზღვეო პროგრამის შემუშავება - ყოველი რეგიონისა და 

სასოფლო-სამეურნეო დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ხელმისაწვდომი, 

სავალდებულო, სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო დაზღვევის პროგრამის 

შემუშავება. დაზღვევა უნდა მოიცავდეს არამხოლოდ სტიქიურ მოვლენებს, 

არამედ იცავდეს პროდუქციას როგორც წარმოების, ასევე რეალიზაციის ეტაპზე. 
 

● მრავალდარგობრივი სოფელი - სოფლად დამატებითი, არასამეურნეო ფულადი 

შემოსავლის გაჩენის მიზნით ადგილობრივი არასასოფლო-სამეურნეო 

კომერციული საქმიანობის წახალისება. ადგილზე ვაჭრობის, სოციალური 

სამსახურების, სხვადასხვა სერვისებისა და მანუფაქტურული წარმოების 

განვითარება. აღნიშნული პროგრამის მიზანია ტექნოლოგიური ინოვაციებისა და 

კოოპერირების სისტემის დანერგვის შედეგად გამოთავისუფლებული შრომითი 

რესურსის ადგილზევე დასაქმება. 
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● ღირსეული ცხოვრების პირობები სოფლად - კულტურული, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები, საავადმყოფოები, და ა.შ. შექმნა. ეს აუცილებელია იმისთვის, 

რომ სოფლის ცხოვრების სტანდარტები ქალაქისას გაუთანაბრდეს. 

 
 
 
 

 

ვაჭრობა 
 
 

 

ვაჭრობის სფერო საჭიროებს სპეციალურ სახელმწიფო პოლიტიკას, რათა მეტი 

სარგებელი მოიტანოს მწარმოებლებისთვის და მომხმარებლებისთვის. დღეს 

საქართველოს გააჩნია მსოფლიოში ერთერთი ყველაზე დიდი უარყოფითი სავაჭრო 

ბალანსი - ჩვენ უფრო მეტს ვყიდულობთ სხვა ქვეყნებისგან ვიდრე ვყიდით. ეს იმას 

ნიშნავს, რომ ქვეყანა განწირულია ეკონომიკის მუდმივი სტაგნაციისთვის: 

საზოგადოებრივი სიმდიდრის მუდმივი გადინება, ქრონიკული უმუშევრობა, 

ტექნოლოგიური განვითარების შეფერხება და ა.შ. ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის 

აუცილებელია სახელმწიფომ ვაჭრობის დარგში შემდეგი ზომები გაატაროს. 

 

 

● სახელმწიფო შესყიდვების ადგილობრივ ნაწარმზე გადაყვანა - დღეს სახელმწიფო 

შესყიდვების დიდი ნაწილი იმპორტირებულ საქონელზე მოდის. ადგილობრივი 

წარმოების განვითარებისთვის აუცილებელია სახელმწიფომ აიღოს ვალდებულება 

მაქსიმალური შესაძლებლობის ფარგლებში ადგილობრივი ნაწარმის შესყიდვაზე, 

რაც შესაძლებლობას მისცემს ადგილობრივ მეწარმეებს გააჩნდეთ სტაბილური 

მოთხოვნა მხოლოდ იმ პირობით, რომ მოახდენენ საკუთარი წარმოებითი 

სიმძლავრის და ეფექტიანობის განვითარებას. 
 

● ეკონომიკს დარგებს შორის სავაჭრო ურთიერთობების სახელმწიფოს მიერ 

კოორდინაცია - მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ყველა ტურიზმის 

ეკონომიკის წარმატებაზე საუბრობს, იმის გამო, რომ ტურისტის სამომხმარებლო 

კალათში ქართული ნაწარმი ნაკლებად შედის, ტურიზმით შემოსული ფინანსური 
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რესურსები ისევ საზღვარგარეთ გაედინება. ამიტომ აუცილებელია ტურიზმის 

და ადგილობრივი წარმოების მჭიდროდ დაკავშირება. 
 

● იმპორტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება სადაც აუცილებელია, შესაძლებელია და 

მიზანშეწონილია - სახელმწიფოს მიერ ისეთი ზომების მიღება, რაც 

ადგილობრივ ეკონომიკის იმპორტზე დამოკიდებულებას შეამცირებს და 

ადგილობრივ წარმოებას გააძლიერებს. 
 

● ექსპორტის მხარდაჭერა ნებისმიერი მიმართულებით - სახელმწიფოს მიერ 

ისეთი ზომების გატარება, რაც საერთაშორისო ბაზარზე ადგილობრივი ნაწარმის 

კონკურენტუნარიანობას გაზრდის და ადგილს დაუმკვიდრებს. 
 

● ყველა შესაძლო ბაზრის მაქსიმალური ათვისება, როგორც ევროკავშირის და 

ამერიკის, ასევე ტრადიციული (მეზობლები), ასევე მზარდი ბაზრების: აზიის და 

ლათინური ამერიკის. 
 

● ამ მიზნების შესაბამისად, დღეს არსებული საერთაშორისო სავაჭრო 

ხელშეკრულებების შესაძლებლობის ფარგლებში კორექტირება და 

ახალი შეთანხმებების დადება. 

 
 
 

 

ახალი შეთანხმება ბიზნესთან 
 
 

 

ბოლო ოცდახუთი წლის განმავლობაში გაბატონებულია აზრი, რომ ბიზნესმა 

დამოუკიდებლად უნდა შეძლოს ქვეყნის ეკონომიკის გადარჩენა, მაგრამ ცხადია, რომ 

სახელმწიფოს მიზანმიმართული და გეგმიური დახმარების გარეშე ეს შეუძლებალია. 

მართალია დღეს მთავრობა აცხადებს, რომ ბიზნესს ეხმარება, მაგრამ ეს დახმარება ისევ 

და ისევ თავისუფალ ბაზარში ჩაურევლობის იდეიდან გამომდინარეობს. შესაბამისად ის 

ვერ ახერხებს ეფექტური მაორგანიზებლის და სტიმულატორის ფუნქციის შესრულებას. 

დღეს რეალურად სახელმწიფო და ბიზნესი ერთმანეთისგან გათიშულია. აუცილებელია 

სახელმწიფოს და ბიზნესს შორის ახალი გარიგების დადება: ერთის მხრივ, ბიზნესმა 
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უნდა აიღოს მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა, აღიაროს მის 

საქმიანობაში არსებული საზოგადოებრივი ინტერესები, მეორეს მხრივ კი 

სახელმწიფომ უნდა უნზრუნველყოს: 

 

 

● პრიორიტეტული მიმართულებების (წარმოება, გადამამუშავებელი მრეწველობა, 

სოფლის მეურნეობა) ხელშეწყობა. 
 

● არასაბაზრო საპროცენტო განაკვეთებით ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. 

პრიორიტეტული მიმართულებებისთვის როგორც სახელმწიფო, ისე 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. 
 

● წარმოების საშუალებებით (მანქანა დანადგარები) უზრუნველყოფა, 
 

● ბაზრის სტაბილურობა, 
 

● კვალიფიციური კადრებით მომარაგება, 
 

● დარგთაშორისი ურთიერთობების გაღრმავება - სახელმწიფოს მიერ საბაზრო 

კოორდინაციის და საინფორმაციო ჩავარდნების აღმოფხვრა სპეციალური 

ინსტიტუციის შექმნის გზით. 
 

● ინოვაციების და ახალი მაღალტექნოლოგიური დარგების წახალისება. 
 

● კორპორატიული თანამშრომლობის და კორპორატიული პასუხისმგებლობის 

ხელშეწყობა. დარგობრივი გაერთიანებების ხელშეწყობა და დარგის საერთო 

ინტერესების შესაბამისად პოლიტიკების წარმართვა. 

 

 

ბიზნესმა უნდა აღიაროს და აიღოს პასუხისმგებლობა : 
 
 

 

● ბიზნესი მოწოდებული უნდა იყოს გრძელვადიანი განვითარებაზე, 

ტექნოლოგიურ განახლებაზე და სამუშაო ადგილის შექმნაზე. ეკონომიკური 

დინამიზმი და სოციალური სტაბილურობა არა მხოლოდ საზოგადოებრივი 

განვითარების საფუძველია, არამედ თავად ბიზნესის განვითარების აუცილებელი 

პირობაა. 

 
 
 

15 



 

● დაიცვას ეკოლოგიური ნორმები და მოახდინოს ბუნებრივი წიაღისეულის 

რაციონალური ათვისება - ბიზნესმა მაქსიმალურად უნდა აარიდოს თავი 

ხარჯების შემცირების მიზნით ეკოლოგიური რესურსების განადგურებას და 

მაქსიმალურად მოახდინოს საწარმოო პროცესის ეკოლოგიურ სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში მოყვანა და ახალი “მწვანე” ტექნოლოგიების დანერგვა. 
 

● კანონმდებლობის მიხედვით გადაიხადოს გადასახადები - ყველანაირ 

საგადასახადო სისტემაში არსებობს ხვრელები რომლითაც ბიზნესი ახერხებს 

გადასახადებისგან თავის არიდებას. ეს პრაქტიკა ეწინააღმდეგება 

თანამედროვე, სოციალურად პასუხისმგებლიანი ბიზნესის პრინციპებს. 
 

● ხელი შეუწყოს სამმხრივი კომისიის განვითარებას - ბიზნესმა უნდა აღიაროს 

სოციალური დიალოგის აუცილებლობა და მასში სახელმწიფოს და დასაქმებულთა 

წარმომადგენლების მონაწილეობა. 
 

● უზრუნველყოს დასაქმებულთა წარმომადგნელების მონაწილეობა სამეწარმეო 

პროცესის მართვაში - საწარმოო საქმიანობის დემოკრატიზაცია და 

გადაწყვეტილებების პროცესში უშუალო შემსრულებლების სხვადასხვა 

ფორმით მონაწილეობა ზრდის წარმოების ეფექტურობას და აძლიერებს 

მშრომელების მოტივაციას. 
 

● დაიცვას შრომის კოდექსი - დღეს განსაკუთრებით პრობლემურია უსაფრთხოების 

ნორმების დაცვა სამუშაო ადგილზე, ზეგანაკვეთური შრომის გადაუხდელობა, 

სამუშაო საათების გადაცდენა, დასაქმებულებისთვის შრომის კოდექსთან 

შეუსაბამო კონტრაქტების შეთავაზება ა.შ. ბიზნესმა უნდა აღიაროს საქართველოს 

ორგანული კანონის უზენაესობა და რეალურ ცხოვრებაში იხელმძღვანელოს მის 

მიხედვით. 

 
 
 

 

საბანკო-საფინანსო სისტემის ტრანსფორმაცია 
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არსებული ფინანსური სისტემა ხელს არ უწყობს ეკონომიკის რეალური სექტორის 

განვითარებას (წარმოება, გადამამუშავებელი მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა) - არ და 

ვერ უზრუნველყოფს აღნიშნულ სექტორებს ხელმისაწვდომი ფინანსური რესურსებით. 

საბანკო კრედიტების უმრავლესობა გაიცემა მოხმარებაზე და არა ახალ ინვესტიციებზე. 

მეორეს მხრივ კი, სამომხმარებლო კრედიტების ჯარიმების და საკომისიო 

გადასახადების კაბალური სისტემით ხელს უწყობს მოქალაქეების მუდმივ გაღარიბებას. 

არსებული ფინანსური სისტემა ძირითადად არა განვითარებით, არამედ არსებული 

ეკონომიკური რესურსების შთანთქმნით საზრდოობს. აუცილებელია საფინანსო 

სისტემის მკაცრი სახელმწიფო რეგულირება და კონტროლი. 

 

 

უნდა განხორციელდეს: 
 

● სახელმწიფო ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმების შექმნა - სახელმწიფო 

ბანკები და ფონდები (ინდუსტრიის, სოფლის მეურნეობის, განათლების) 
 

● ისეთი რეგულაციების და სტიმულირების მექანიზმების შექმნა, რომ 

ბანკებმა ეკონომიკის რეალური სექტორის განვიტარებას შეუწყონ ხელი 
 

● საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავება - საინვესტიციო პაკეტების შექმნა 

უცხოური კაპიტალისთვის, რომელიც მიმართული იქნება ტექნოლოგიების და 

ცოდნის ტრანსფერისკენ, ფიქრსირებული კაპიტალის ფორმირებისკენ (ანუ ახალი 

წარმოების და მეურნეობების განვითარებისკენ). 
 

● პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და კაპიტალის დინების კონტროლის 

მექანიზმების შემოღება - რათა მოხდეს ქვეყნის განვითარებისათვის საჭირო 

მიმართულებით ინვესტიციების შემოდინება და თავიდან იქნას 

აცილებული სპეკულაციური ან ფულის შემოდინება, რომელიც საბოლოოდ 

ქვეყნიდან კაპიტალის გადინებას იწვევს და ფინანსურ სისტემაში რისკებს 

ზრდის - წარმოქმნის პირად მოგებას ფართო საზოგადოებრივი ზარალის 

ხარჯზე. 
 

● პრიორიტეტული დარგების სახელმწიფო საგრანტო მხარდაჭერა. 
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● ბანკები და საზოგადოება - სამომხმარებლო დაკრედიტების იმგვარი რეგულირება, 

რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლების დაცულობას - საბანკო და 

საკრედიტო ორგანიზაციების საპროცენტო, არასაპროცენტო გადასახადების 

(საურავები, ჯარიმები საკომისიოები და სხვა არასაპროცენტო გადასახადები) 

რეგულირება. 
 

● ონლაინსესხების და კერძო მევახშეობის მეტად რეგულირება - არსებულ მაღალი 

უმუშევრობის და დაბალი შემოსავლების პირობებში სამევახშეო საქმიანობა 

მოთხოვნადია და გადაქცეულია “მდიდრების კიდევ უფრო გამდიდრების და 

ღარიბების უფრო გაღარიბების” კაბალურ მექანიზმად. უნდა მოვახდინოთ ამ 

სექტორის მკაცრი რეგულირება და ფორმალიზაცია. 

 
 
 

 

საგადასახადო სისტემა 
 
 
 
 

გადასახადები წარმოადგენს თანამედროვე სახელმწიფოს სიძლიერის ფუნდამენტს. 

გადასახადები წარმოადგენს რესურსების გაერთიანების ერთ-ერთ ფორმას, რომლითაც 

ვახდენთ ისეთი საზოგადეობრივად აუცილებელი მომსახურების (ჯანდაცვა, განათლება, 

უსაფრთხოება, და ა.შ.) შეძენას, რომლის დაფინანსებასაც ინდივიდუალურად ვერ 

შევძლებდით. თუმცა, სამწუხაროდ დღეს უმეტესწილად ამ რესურსების გაერთიანება 

დაბალშემოსავლიანი ადამიანების მიერ გადახდილი გადასახადების ხარჯზე 

ხორციელდება. ჩვენ ვდგავართ ქვეყნის განვითარების საერთო ნიადაგზე, რაც 

გულისხმობს იმას, რომ მაღალი შემოსავლების მქონე მოქალაქეებს მეტი 

პასუხისმგებლობა აკისრიათ საერთო განვითარების საქმეში, მათ უფრო მაღალი 

განაკვეთი უნდა გადაიხადონ ვიდრე დაბალ შემოსავლიანებმა. 

 

 

ჩვენი პარტია საკონსტიტუციო კომისიაში აქტიურად იბრძოდა მიხეილ სააკაშვილის 

მემკვიდრეობის წინააღმდეგ. კონკრეტულად მის მიერ კონსტიტუციაში ჩადებული 94 
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მუხლის გასაუქმებლად, რომლის მიხედვითაც მთავრობას ეკრძალება საგადასახადო 

სისტემის პროგრესული რეფორმირება. 

 
 
 

ჩვენ ვგეგმავთ საგადასახადო სისტემაში შემდეგი ცვლილებების განხორციელებას: 
 
 

 

● პროგრესიული გადასახადის შემოღება - ეს გულისხმობს, რომ 

მაღალშემოსავლიანი და დაბალშემოსავლიანი მოქალაქეების 

საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთების დიფერენციული დაბეგვრა 
 

● . მაღალშემოსავლიანები გადაიხდიან თავიანთი შემოსავლის მეტ წილს, ვიდრე 

დაბალშემოსავლიანები. 
 

● ქონების პროგრესიული გადასახადის შემოღება - ეს გულისხმობს, რომ ისინი, ვინც 

მაღალი ღირებულების უძრავ ქონებას ფლობენ, ქონების გადასახადს გადაიხდიან. 

რაც უფრო დიდი იქნება უძრავი ქონების ფასი გადასახადის საპროცენტო 

განაკვეთი გაიზრდება. დაბალი ღირებულების უძრავი ქონება არ დაიბეგრება. 
 

● გადასახადის შემოღება ფინანსურ ტრანზაქციებზე - მცირე გადასახდების 

დაწესება ფინანსური ინსტრუმენტებით და ვალუტით ვაჭრობისთვის, რომლებიც 

არ იმოქმედებენ მომხმარებლების განაკვეთზე, სანაცვლოდ შეამცირებენ ფინანსურ 

სექტორში სავალუტო და სხვა სპეკულაციურ, მოკლე ვადიან მოგებაზე 

ორიენტირებულ ტრანაქციებს . 

 
 
 

 

სახელმწიფო რესურსების მობილიზება 
 
 

 

ჩვენში გაბატონებული პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით სახელმწიფოს უნდა 

გააჩნდეს შეზღუდული რესურსები და არ უნდა ეწეოდეს ეკონომიკურ საქმიანობას. 

თავისუფალი ბაზრის იდეოლოგიით ნასაზრდოები ეს შეხედულება ასახულია ორგანულ 

კანონში “ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ”, რომელიც სახელმწიფო ხარჯებს 
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არაგონივრულ ზღვარს უდებს და მცირე სახელმწიფოს პრინციპებს აკანონებს. მოწინავე 

ეკონომიკის ქვეყნების განვითარების ისტორიას თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ 

განვითარების პროცესშიც და დღესაც სახელმწიფო დანახარჯებს ბევრად მეტი წილი 

უკავია, ვიდრე ჩვენს ქვეყანაში. ამასთან ერთად, მათი ეკონომიკური და სოციალური 

მდგომარეობაც ჩვენთან შედარებით უფრო ჯანსაღია. დღევანდელ მდგომარეობაში 

სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხარჯვა არაეფექტურია, რადგანაც ქვეყანას არ გააჩნია 

განვთარების თანიმდევრული გეგმა და მკაფიო პრიორიტეტები. 

 

 

ჩვენ ამ მიმართულებით შემდეგ ნაბიჯებს გადავდგამთ: 
 
 

 

● სახელმწიფო ბიუჯეტი გადანაწილდება ჩვენს მიერ გამოკვეთილ 

პრიორიტეტებზე და მკაცრად გაკონტროლდება; 
 

● შეიქმნება სახელმწიფო ბანკები და ფონდები; 
 

● მაქსიმალურად გაიზრდება არსებული და ახლად შექმნილი სახელმწიფო 

კომპანიების ეფექტურობა, რაც კიდევ უფრო გაზრდის სახელმწიფო თუ 

მუნიციპალურ შემოსავლებს; 
 

● საშემოსავლო და ქონების პროგრესიული გადასახადის მეშვეობით კიდევ უფრო 

გაიზრდება ბიუჯეტი; 

 
 
 
 
 

2. დასაქმება და ღირსეული შრომა 
 
 

 

ღირსეული შრომის პირობები და სამართლიანი ანაზღაურება ადამიანის ცხოვრებისა და 

თვითდამკვიდრების საფუძველია. ჩვენს ეკონომიკაში, სადაც ინდუსტრიული წარმოება 

თითქმის აღარ არსებობს, ხოლო სოფლად ადამიანებს ძირითადად ხელით უწევთ მიწაზე 

შრომა, დასაქმების მთავარ მიმართულებას მომსახურეობის სფერო წარმოადგენს. 

დასაქმების ეს სფერო ვერ უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან ეკონომიკას. შესაბამისად, 

 

20 



 

გვაქვს მაღალი უმუშევრობა. სამუშაო ადგილების დეფიციტი ადამიანებს იძულებულს 

ხდის დათანხმდნენ მათთვის მძიმე და დაბალანაზღაურებად სამსახურს. 

 
 
 

რადგან სახელმწიფოს მოხსნილი აქვს მშრომელების მიმართ პასუხისმგებლობა, 

დამსაქმებელიც კარგად იყენებს ამ გარემოებას და მოგებას ზრდის არა საკუთარი 

საწარმოს ტექნოლოგიური განვითარებისა და მშრომელთათვის ღირსეული პირობების 

შექმნით მათი პროდუქტიულობის გაზრდის ხარჯზე, არამედ ხელფასების შემცირებისა 

და სამუშაო დროის გაზრდის გზით. 

 

 

შრომითი ურთიერთობები ძირეულად უნდა შეიცვალოს: 
 
 

 

● სამმხრივი კომისია - უნდა ჩამოყალიბდეს სოციალური პარტნიორობის 

ქმედითუნარიანი მექანიზმები, სადაც პროფესიული კავშირები და 

დამსაქმებელთა წარმომადგენლები და მთავრობა იმსჯელებენ ყველა იმ საკითხზე, 

რაც ღირსეულ შრომას, ეკონომიკასა და სოციალურ პოლიტიკას ეხება. ამ მიზნით 

უნდა შეიქმნას მუდმივმოქმედი კომისია, რომელიც შეიკრიბება თვეში ერთხელ 

(გამონაკლის შემთხვევაში - რომელიმე მხარის ინიციატივის საფუძველზე). 

შესაბამის საკითხებზე პარლამენტისა და მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების 

მიღება მხოლოდ კომისიის რეკომენდაციის განხილვის შემდეგ უნდა იყოს 

შესაძლებელი. კომისია რეკომენდაციას ამზადებს შემდეგ საკითხებზე: 

მინიმალური ხელფასი; გადასახადები; ფასები; ტარიფები; დასაქმება; 

კოლექტიური შეთანხმება; სოციალური პოლიტიკა - პენსია; უმუშევართა 

დახმარება; შშმ პირთა სოციალური უზრუნველყოფა და ა.შ. 

 

 

სამმხრივი კომისიის მუშაობა გააძლიერებს როგორც პროფესიულ კავშირებს, ისე 

დამსაქმებელთა ორგანიზაციებს და მისცემს მათ საშუალებას მუდმივად ჩართულნი 

იყვნენ საკუთარ საქმიანობაში მიმდინარე ცვლილებების შემუშავების 
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და მიღების პროცესში. სამმხრივი მუდმივმოქმედი კომისიის ფარგლებში 

მიღებული გადაწყვეტილებები უნდა გახდეს ჩარჩო ყველა სხვა შრომითი 

ურთიერთობისთვის, ნებისმიერ დონეზე, იქნება ეს სექტორული, რეგიონალური, 

დარგობრივი, თუ კომპანიის ფარგლებში. სახელმწიფომ უნდა წახალისოს 

კოლექტიური ხელშეკრულებების დადება ზემოთხსენებულ დონეებზე. 

 

 

● სამეთვალყურეო საბჭოები - კანონის საფუძველზე კომპანიებში უნდა შეიქმნას 

სამეთვალყურეო საბჭოები დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა თანაბარი 

მონაწილეობით, რომელსაც ექნება წვდომა კომპანიის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, 

რათა კომპანიის მოგება გადანაწილდეს სამართლიანად ხელმძღვანელობასა და 

დასაქმებულებს შორის და დასაქმებულთა მოთხოვნები იყოს შედეგზე 

ორიენტირებული. ეს ხელს შეუწყობს კომპანიის ჰარმონიულ განვითარებას და 

შრომის პროდუქტიულობის ზრდას. ამგვარი საბჭოები უნდა იყოს სავალდებულო 

კომპანიებისთვის, რომელთაც ჰყავთ მინიმუმ 5 დასაქმებული. 
 

● სამუშაო დროის აღრიცხვა - დამსაქმებელს უნდა მიენიჭოს ვალდებულება 

აწარმოოს სამუშაო დროის აღრიცხვა. განისაზღვროს ზეგანაკვეთური შრომის 

ანაზღაურება და სამუშაო დროის ზედა ზღვარი. 
 

● უსაფრთხო შრომა - შრომის ინსპექცია უნდა გაძლიერდეს უპირველეს ყოვლისა 

იმიტომ, რომ დასაქმებულები ჩადგნენ თანაბარ პირობებში და შევიდნენ რეალურ 

კონკურენციაში, არა ხელფასების შემცირებისა და სამუშაო დროის უკანონო 

გაზრდის ხარჯზე, არამედ ინოვაციების ხარჯზე. ეს ასევე იქნება ხელფასების 

ხელოვნური შემცირებისგან დაზღვევის მექანიზმი. 
 

● შრომითი ხელშეკრულება - დამსაქმებლის მხრიდან ხელშეკრულების 

გაფორმების ვალდებულების არშესრულების დროს, სასამართლოში მტკიცებითი 

ტვირთი დაეკისროს დამსაქმებელს. დღევანდელი მდგომარეობით მტკიცებითი 

ტვირთი დასაქმებულზეა და ხშირად, ამის გამო, დასაქმებულს უჭირს 

დაამტკიცოს რომ ამა თუ იმ დამსაქმებელთან ნამდვილად მუშაობს. 
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● სტაჟირება - უნდა განისაზღვროს სტაჟირების მოცულობა და სტაჟიორის 

ვალდებულებები. სტაჟირებას უნდა ჰქონდეს სასწავლო ხასიათი. სტაჟიორი არ 

უნდა ანაცვლებდეს თანმშრომელს სამუშაო ადგილზე. დღეს დასაქმებული 

განუსაზღვრელი ვადით ამუშავებს სტაჟიორს ანაზღაურების გარეშე. 
 

● მინიმალური ხელფასი - შემოღებულ იქნას რეალისტური მინიმალური 

ხელფასი და დაწესდეს საათების მიხედვით. 
 

● შრომითი არბიტრაჟი - უნდა ჩამოყალიბდეს სწრაფი არბიტრაჟის სისტემა ან 

გამოიყოს 4 მოსამართლე, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მხოლოდ შრომითი 

დავების გადაწყვეტაზე. 
 

● სამსახურიდან დათხოვნა - თანამშრომლის ხელშეკრულების ვადაზე ადრე 

დათხოვნის შემთხვევაში, დამსაქმებელმა ნაცვლად ერთი თვისა უნდა 

გადაიხადოს ორი თვის კომპენსაცია, რათა ორი თვის განმავლობაში, პირს 

რომელმაც დაკარგა სამუშაო ადგილი, ჰქონდეს დრო მშვიდად ეძებოს ახალი 

სამუშაო. 
 

● კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სანამ დამსაქმებელი გაათავისუფლებს 

დასაქმებულს, ის უნდა იყოს ვალდებული მინიმუმ 2 ჯერ გააფრთხილოს 

დასაქმებული და მიუთითოს იმ დარღვევაზე, რაც მან ჩაიდინა 
 
 
 
 
 

3. განათლება ყველასთვის 
 
 

 

სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული დერეგულაცია - ჩაურევლობის პოლიტიკა ყველაზე 

მწვავედ სწორედ განათლების სფეროზე აისახა, რამაც თავის მხრივ გამოუსწორებელი 

ზიანი მიაყენა როგორც თავად ამ სფეროს, ასევე ეკონომიკის ყველა დარგს. სახელმწიფო 

პოლიტიკის არარსებობამ გამოიწვია კვალიფიციური კადრების გადინება, კვლევითი 

დაწესებულებები დარჩნენ ფუნქციის გარეშე, შეწყდა ახალი ცოდნის წარმოების პროცესი, 
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რის შედეგადაც უფუნქციოდ დარჩენილი მრავალრიცხოვანი სახელმწიფო 

რესურსი კერძო პირების ხელში აღმოჩნდა. 

 
 
 

სახელმწიფოსგან გამოცარიელებული სივრცე უმალ აითვისეს ბიზნესმენებმა, 

რომელთათვის განათლება საბაზრო პროდუქტს წარმოადგენს. ფაქტობრივად 

საგანმანათლებლო სივრცე კომერციულ სივრცედ გადაკეთდა, რამაც გავლენა იქონია 

როგორც თავად ამ სიკეთის შინაარსე, ასევე მიწოდების ფორმაზე და საბოლოოდ 

მივიღეთ ის, რომ განათლება აღარ არის ხელმისაწვდომი და წარმოადგენს ფუფუნებას. 

 

 

ვინაიდან სახელმწიფოს არ აქვს კონკრეტული ხედვები, მოლოდინები და გეგმები 

ეკონომიკის პერსპექტივების შესახებ, იგი ვერც განათლების პოლიტიკას გეგმავს. 

სახელმწიფო არ ერევა იმგვარ პროცესებში, რომელიც შრომის ბაზრის დაგეგმვას 

საჭიროებს, შესაბამისად, იგი ვერც სასურველი კადრების სპეციალიზაციას 

პროგნოზირებს. მყარი სოციალური გარანტიების გარეშე მყოფი ადამიანები არჩევანს 

იმგვარი სპეციალობების შესწავლაზე აკეთებენ, რომელიც მათი წარმოდგენით ყველაზე 

სწრაფად მოუტანთ წარმატებას. სამწუხაროდ, როგორც წესი ეს მოლოდინები მცდარია, 

რის შედეგადაც ვიღებთ სურათს, სადაც ქვეყანა სავსეა დიპლომირებული 

ახალგაზრდებით, თუმცა მათი კვალიფიკაცია არ შეესაბამება შრომითი ბაზრის 

მოთხოვნებს, მათ უწევთ სხვა პროფესიით მუშაობა, რაც მათ სპეციალიზირებულ ცოდნას 

აქვეითებს და გამოდის რომ უმაღლესი განათლების მიღება ფუჭად დროისა და 

რესურსების ფლანგვაა. 

 

 

ბუნებრივია, რომ უმაღლესი განათლების სფეროში არსებული პრობლემები მჭიდროდ 

არის დაკავშირებული საშუალო და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებთან. დღეს, 

სამწუხაროდ სკოლები ვერ ახერხებენ ახალგაზრდებისთვის იმგვარი ცოდნის მიცემას, 

რომელიც უზრუნველყოფდა მოსწავლეთა მომზადებას უმაღლესი განათლების 

მიღებისთვის. საშუალო განათლებამიღებული ქართველი ახალგაზრდები არ ფლობენ 
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საჭირო უნარებსა და ცოდნას, რათა აქტიურად ჩაერთონ და განსაზღვრონ 

დამოუკიდებელი ცხოვრების მიზნები, განავრცონ თავიანთი ცოდნა, მოემზადონ 

შრომითი ურთიერთობებისთვის. 

 

 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მშობლებს ბავშვები მხოლოდ იმიტომ 

მიჰყავთ, რომ სამუშაო საათებში მათ მოვლას ვერ ახერხებენ. ბაღი არ წარმოადგენს 

დაწესებულებას, სადაც ბავშვი ადრეული ასაკიდან იძენს ცოდნას და ეჩვევა 

საზოგადოებაში მოქცევის წესებს, მაშინ როდესაც სწორედ მცირეულ ასაკში 

მიღებული ცოდნა იძლევა საფუძველს გრძელვადიანი განვითარებისთვის. 

 

 

ჩვენს მიერ გამოკვეთილი ეკონომიკური დარგების განვითარება შეუძლებელია, თუკი 

ინდუსტრია და სოფლის განვითრება არ დაეფუძნება ცოდნას. ამდენად, ჩვენი ერთ-ერთი 

უმთავრესი პრიორიტეტია განათლების რეფორმა. ეს გულისხმობს: 

 

 

● განათლების ხარისხის გაუმჯობესება - სასკოლო, უმაღლესი და პროფესიული 

განათლება უნდა დაუკავშირდეს რეალურ ცხოვრებასა და ქვეყნის 

ეკონომიკური და სოციალური განვითარების გეგმას. ამისთვის საჭირო იქნება 

განათლების შინაარსის ტრანსფორმირება და ხარისხის ზრდა. ეს ასევე 

გულისხმობს მასწავლებლების გადამზადებას და მათთვის ღირსეული შრომის 

პირობების შექმნას. 
 

● პედაგოგების ანაზღაურება - ჩვენ გავზრდით პედაგოგების ანაზღაურებას, 

რომელიც გაუტოლდება საჯარო მოხელის საშუალო ხელფასს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ 

პედაგოგების ანაზღაურების ზრდას და მათი სოციალური სტატუსის ამაღლებას 

პირველადი მნიშვნელობა აქვს განათლების სისტემის გაუმჯობესებისათვის. 
 

● პროფესიული სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება - უნდა გაძლიერდეს და 

განვითარდეს გადამზადებისა და მუდმივი სწავლების სისტემა, რათა ყველას 

ჰქონდეს კვალიფიკაციის ამაღლების და ახალი პროფესიის დაუფლების 
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შესაძლებლობა. პროფესიული განათლება უნდა დაუკავშირდეს რეგიონულ 

განვითარებას და ამა თუ იმ რეგიონის ეკონომიკურ საჭიროებებს. პროფესიულმა 

სასწავლებლებმა უნდა იმუშაოს არა მხოლოდ არსებული შრომის ბაზრის 

დაკმაყოფილებაზე, არამედ, არამედ სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი 

დარგებისთვის კადრების მომზადებაზე. 
 

● კვლევების და მეცნიერების ხელშეწყობა - სამეცნიერო სფერო უმთავრესია ქვეყნის 

ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის. ამ სფეროს განვითარებისთვის 

საჭიროა უნივერსიტეტების ბაზაზე სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების შექმნა 

და გაძლიერება, საერთაშორისო სამეცნიერო წრეებთან ქმედითი კავშირების 

დამყარება, გამოყენებით დარგებში პრაქტიკული ამოცანების დასახვით 

სახელმწიფოს მიერ სამეცნიერო პროცესის სტიმულირება. მეცნიერების 

ფუნდამენტური დარგების უპირობო ხელშეწყობა. 
 

● საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება - ზემოთ ჩამოთვლილი 

მიზნების განსახორციელებლად აუცილებელია ყველა დონის საგანმანათლებლო 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახლის შექმნა. 
 

● დაფინანსების გაზრდა - ჩვენი პრიორიტეტია განათლების და მეცნიერების 

ხელშეწყობა. ეს გულისხმობს, რომ არსებული ბიუჯეტის პირობებშიც კი მოხდება 

რესურსების იმგვარად განაწილება, რომ ამ სფეროს ყველა დონის დაფინანსება 

არსებითად გაიზარდოს. 

 
 
 

 

4. ჯანდაცვა ყველასთვის 
 
 

 

ჯანდაცვა და განათლება არაა საბაზრო პროდუქტები და მათი დიდი ნაწილის 

მიწოდება უნდა ხდებოდეს სახელმწიფოს მიერ. აუცილებელია ქვეყნის ყველა 

მოქალაქეს ჰქონდეს წვდომა ჯანდაცვაზე. განათლება და ჯანდაცვა არის ის სფეროები, 

რომელშიც სახელმიწფოს მხრიდან ინვესტირება ნიშნავს ქვეყნის მომავალში 

ინვესტირებას. 
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სახელმწიფოს მიერ ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა გრძელვადიან 
 

პერსპექტივაში ამცირებს საერთო ხარჯებს, რამდენადაც ახდენს მძიმე დაავადებების 
 

გავრცელების პრევენციას, არ გააჩნია უზარმაზარი ხარჯები რეკლამაზე და და 
 

არასაექთნო დაქირავებულებზე ( კერძო სექტორში მოგების მაქსიმიზაციისთვის 
 

ხარჯების უდიდესი ნაწილი მოდის რეკლამაზე, პიარზე, კომერციულ მენეჯერებზე და 
 

ა.შ.). მეორეს მხრივ კი იგებს ეკონომიკაც, ჯანსაღი სამუშაო ძალა 
 

წარმადობის/მწარმოებლურობის ზრდის აუცილებელი გარანტია. მიუხედავად იმისა, რომ 
 

ხელისუფლებამ შეძლო გაეტარებინა შედარებით წარმატებული ჯანდაცვის რეფორმა, 
 

მაინც არსებობს სერიოზული ჩავარდნები, რომელსაც სახელმწიფოს მხრიდან ძლიერი 
 

ჩარევა და რეგულირება ესაჭიროება. 
 
 

 

ჩვენი მიზანია მაღალი ხარისხის ჯანდაცვა იყოს არა ფუფუნება, არამედ საქართველოს 

თითოეული მოქალაქის ცხოვრების სტანდარტის აუცილებელი მინიმუმი. ამისთვის 

აჭიროა: 

 

 

● საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა - საქართველოს მთავრობამ საკუთარი 

შემოღებული უნივერსალური ჯანდაცვა კვლავ მიზნობრივი გახადა და მისგან 

გამორიცხა 40 000 ლარზე მეტი შემოსავლების მქონე ადამიანები. ხარჯების 

შემცირების საბუთით. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია უნივერსალურობის 

პრინციპი, რამდენადაც ის არ გამოყოფს დაბალ და მაღალ შემოსავლიან 

მოსახლეობას და სთავაზობს ერთ სერვისს, რითიც მიანიშნებს მოქალაქეებისადმი 

სახლემწიფოს საერთო და თანაბარ პასუხისმგებლობას და ამცირებს 

სტიგმატიზაციას. ჩვენ აღვადგენთ უნივერსალურობის პრინციპს. რაც შეეხება 

ხარჯების რეალურ შემცირებას, და არა კოსმეტიკურს, როგორსაც დღეს 

გვთავაზობენ, მოვახდენთ ფუნდამენტური ცვლილებების მეშვეობით, რომელზეც 

ქვემოთ ვისაუბრებთ. 
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● სახელმწიფო სადაზღვევო სისტემა - სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანიის შექმნა, 

რომელიც მოქალაქეების შენატანების საფუძველზე განახორციელებს 

სადაზღვევო საქმიანობას და თანასწორ კონკურენციაში შევა კერძო სექტორთან. 
 

● ჯანდაცვის სახელმწიფო ინფრასტრუქტურა - სახელმწიფო საავადმყოფოების და 

კლინიკების გახსნა. იმისთვის, რომ სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემამ 

სრულყოფილად იმუშაოს: 1. სახელმწიფო ხარჯები უფრო ეფექტური იყოს 2. 

ჯანდაცვა რეალურად ხელმისაწვდომი გახდეს, საჭიროა სახელმწიფო კლინიკების 

და პოლიკლინიკების შექმნა. ასევე, დღეს ხელმისაწვდომობის პრობლემას 

ამწვავებს რეგიონებში სამედიცინო დაწესებულებების არარსებობა. 

ხელმისაწვდომობა არ გაიზომება მხოლოდ ფასით, არამედ ფიზიკური 

ხელმისაწვდომობითაც - აუცილებელია მუნიციპალური საავადმყოფოების 

მშენებლობა/განახლება. 
 

● ფარმაცევტული ბიზნესის რეგულირება ანტიმონოპოლიური ზომებით. 

ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებობს იმპორტიორთა კარტელური გარიგებები, 

რომლებიც მედიკამენტებზე მონოპოლიურ ფასებს ადგენენ. მედიკამენტი 

აუცილებელი მოხმარების საგანია. განსხვავებით სხვა ბევრი საქონელისგან 

მომხმარებელს არ შეუძლია მასზე უარის თქმა, ანდა ხელმიუწვდომლობის გამო ის 

მასზე უარს აბობს საკუთარი ჯანმრთელობის ხარჯზე. ამიტომაც დღევანდელი 

მდგომარეობით აუცილებელია სახელმწიფოს ჩარევა და ანტიმონოპოლიური 

ღონისძიებების გატარება, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ხელმისაწვდომობას 

მედიკამენტებზე. 
 

● ძირითადი (გენერიკ) წამლებისთვის სახელმწიფო კვოტირების დაწესება - დღეს 

სახელმწიფოს მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების უმეტესობა მიემართება 

მედიკამენტების შეძენაზე. ჩვენ მოვახდენთ ძირითადი მედიკამენტების 

(გენერიკების) კვოტირებას, რაც უზრუნველოფს სახელმწიფოს მხრიდან 

არაბრენდირებული, თუმცა სრულიად ანალოგიური ხარისხის და ეფექტის მქონე 

წამლებზე კვოტირების დაწესება, ”გენერიკ” მედიკამენტები ბევრად უფრო იაფია 
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ვიდრე ბრენდული მედიკამენტები რაც ხარჯთეფექურობას და ხელმისაწვდომობას 

ბევრად ზრდის. 
 

● პრევენციული ჯანდაცვის სისტემის დანერგვა - ქრონიკული დაავადებების 

აღრიცხვა და გეგმიური გასინჯვა - მკურნალობა; მომიჯნავე სფეროებში 

(თამბაქოს და ალკოჰოლის მოხმარება, სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოება, საგზაო 

უსაფრთხოება და ა.შ.) ისეთი ზომების გატარება, რაც ხელს შეუწყობს 

დაავადებების და ტრამვების პრევენციას. 
 

● ეფექტური სარეაბილიტაციო სისტემის დანერგვა - საქართველოს საკურორტო 

ზონებში სახელმწიფო ცენტერბის მშენებლობა, სადაც მშრომელებს და მათ 

ბავშვებს შეეძლებათ სარეაბილიტაციო გამაჯანსაღებელი პროცედურების გავლა. 
 

● სახელმწიფოს მხრიდან საერთაშორისო სამედიცინო ტურიზმის განვითარება და 

მაღალ ტექნოლოგიური სამედიცინო კლინიკების გამართვა - ხელშეწყობა. 

 
 
 
 
 

5. საცხოვრებელი ყველასთვის 
 
 
 

 

ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში ყველა მოქალაქის ღირსეული 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. საბინაო პირობებს 

პირდაპირი გავლენა აქვს ჩვენი მოქალაქეების და მომავალი თაობების ჯანმრთელობაზე 

და უსაფრთხოებაზე, სათანადო განათლების მიღების საშუალებაზე, დასაქმების 

შესაძლებლობებსა და სამუშაო ადგილას პროდუქტიულობის ხარისხზე, ეკონომიკურ 

უსაფრთხოებაზე და ა.შ. ამას გარდა, გეგმიურ სახელმწიფო თუ კერძო ბინათმშენებლობას 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. დღეს სახელმწიფო 

ახორციელებს დევნილების და სოციალურად დაუცველთა უმნიშვნელო ნაწილის 

ბინებით უზრუნველყოფას, მაგრამ ეს ზომები არასაკმარისი და ფრაგმენტულია. დღეს 

საქართველოში საბინაო პრობლემა მასიურია და მასიურ გადაწყვეტას საჭიროებს! 

წლების განმავლობაში საბინაო მეურნეობის მიმართ სახელმწიფოს უყურადღებობამ 
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შედეგად მოგვცა საბჭოთა მემკვიდრეობით მიღებული საბინაო ფონდის დეგრადაცია; 

საბინაო პრობლემას კიდევ უფრო ამძაფრებს სოფლიდან ქალაქში მიგრაციის მაღალი 

დონე, ოჯახების გაყოფა და ახალგაზრდა ოჯახების საბინაო საჭიროებები, რომ 

აღარაფერი ვთქვათ წინა და არსებული მთავრობების უპასუხისმგებლო პოლიტიკების 

შედეგად ქართულ ოჯახებზე თავს დატეხილი სხვადასხვა სოციალური თუ 

ეკონომიკური კატაკლიზმების შედეგად უკვე დამდგარი უსახლკარობის პრობლემაზე. 

 

 

დღეს საბინაო მომარაგების უდიდესი ნაწილზე კერძო, დაურეგულირებელი ბაზარი 

აგებს პასუხს. შედეგად, კერძო მენაშენეებისთვის და ბანკებისთვის საბინაო მშენებლობა 

მომგებიანი სპეკულირების საგანია (მიმდინარეობს მასიური მშენებლობა, მაგრამ 

ბინები ერთეული ბინათმფლობელების ხელში ხვდება ან გაუყიდავია). ქართული 

ოჯახების უმრავლესობის შემოსავლები და ბინის გასაყიდი თუ საქირავნო ფასები 

არაადეკვატურად შეუსაბამოა. საშუალო შემოსავლიანი ოჯახებისთვის ბინის შეძენის 

ერთადერთი გზა იპოთეკური კრედიტია, რაც ერთის მხრივ ბანკებისა და მენაშენეების 

უპრეცენდენტოდ მაღალ მოგებას უწყობს ხელს, მეორეს მხრივ კი მოქალაქეების 

გაღარიბებას და საბინაო მდგომარეობის არასტაბილურობას იწვევს. 

 

 

ჩვენმა პარტიამ, სხვა მხარდამჭერებთან ერთად, აქტიურად იმუშავა იმისთვის, რომ ახალ 

კონსტიტუციაში ყველა მოქალაქის ღირსეული ბინით უზრუნველყოფის სახელმწიფო 

პასუხისმგებლობა ასახულიყო, რაც საშუალებას იძლევა ამ მიმართულებით შემდგომი 

ქმედებების განსახორციელებლად. 

 

 

ჩვენი მიზანია ღირსეული საცხოვრებელი იყოს არა ფუფუნება, არამედ საქართველოს 

თითოეული მოქალაქის ცხოვრების სტანდარტის აუცილებელი მინიმუმი. ამისთვის 

აჭიროა: 
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● არსებული საბინაო მდგომარეობის ფუნდამენტური კვლევა - საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდეგ საქართველოში საბინაო მდგომარეობის ფუნდამენტური კვლევა 

არ ჩატარებულა. ჩვენ ჩავატარებთ ასეთ კვლევას, რაც დაგვეხმარება 

მდგომარეობის შეფასებაში. 
 

● კვლევის საფუძველზე მინიმალური საბინაო სტანდარტების შემუშავება - 

ისევე, როგორც სხვა მრავალ სფეროში, დღეს საქართველოს არ აქვს 

შემუშავებული საბინაო სტანდარტების, რაც საჭიროა მდგომარეობის 

შეფასებისთვის და პოლიტიკის დაგგემვისთვის. 
 

● სახელმწიფო გეგმიური ბინათმშენებლობის დაწყება და სახელმწიფო საბინაო 

რეზერვის შექმნა ყველაზე დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისთვის. 
 

● სახელმწიფო საბინაო ბაზრის შექმნა - სპეციალური სახელმწიფო საბინაო ფონდის 

შექმნა, რომელიც იაფი, გრძელვადიანი კრედიტებით მოქალაქეების განსაზღვრულ 

ჯგუფებს (ახალგაზრდა ოჯახები, ახალგაზრდა პროფესიონალები და ა.შ.) 
 

დაეხმარება სახელმწიფოს მიერ აშენებული ბინების ხელმისაწვდომ ფასად 

შესყიდვაში. 
 

● კერძო ბაზრის სტიმულირება - სპეციალური სახელმწიფო პროგრამების 

შექმნა, რომლებიც ერთის მხრივ მენაშენეებთან თანამშრომლობით და მეორეს 

მხრივ ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდით ხელს შეუწყობს 

კერძო ბაზარზე ბინების ხელმისაწვდომობის ზრდას. 
 

● ზედმეტი ბინათმფლობელობის შეზღუდვა - კომერციული მიზნებით ან 

ოჯახის საჭიროებებზე მეტი ბინების მფლობელების დაბეგვრა. 
 

● იპოთეკაში ბინის ჩადების აკრძალვა - იპოთეკური სესხების ისეთი ბინებით 

უზრუნველყოფის აკრძალვა, რომლის დაკარგვის შემთხვევაში ოჯახი ან 

მოქალაქე უსახლკაროდ რჩება. 
 

● ისეთი ქალაქგეგმარებითი მექანიზმების შემოღება, რომლებიც არ დაუშვებს 

საბინაო მდგომარეობის მიხედვით მოქალაქეების სეგრეგაციას და 

მიმართული იქნება თანასწორი და მრავალფეროვანი ქალაქის შექმნისკენ. 
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6. სამართლიანი საპენსიო სისტემა 
 
 
 

 

პენსია დღეს საქართველოში წარმოადგენს ერთ-ერთ უმთავრეს სოციალურ გამოწვევას, 

რადგან ათწლეულების განმავლობაში ვერ მოხერხდა პენსიონერების ადეკვატური 

შემოსავლით უზრუნველყოფა. დღეს იგი წარმოადგენს შემწეობას, რომლის ზრდაც 

დამოკიდებულია არაეკონომიკურ, არამედ პოლიტიკური სპეკულაციის საკითხზე. იგი 

განიხილება არა როგორც ხანდაზმული ადამიანის კუთვნილი ანაზღაურება, არამედ 

როგორც კეთილი ნების აქტი სახელმწიფოს, უფრო ხშირად კი პოლიტიკოსების მხრიდან. 

 

 

ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ცივილიზებული სამყაროს შეთანხმება იმის 

შესახებ, რომ ადამიანებს ხანდაზმულობაში უნდა შეეძლოთ ღირსეულად ცხოვრება და 

საზოგადოების სრულფასოვნად წევრად დარჩენა. ჩვენი მიზანია, საქართველოში 

შეიქმნას იმგვარი საპენსიო სისტემა, რომელიც იქნება სახელმწიფოს ერთიანი 

პოლიტიკის ნაწილი და ხანდაზმულ ადამიანებს აღარ მოუწევთ ბრძოლა 

გამოკვებისათვის; მათი ცხოვრების სტანდარტი აღარ იქნება იმაზე უარესი, რაც მათ 

საპენსიო ასაკის მიღწევამდე ჰქონდათ. 

 

 

ამგვარი შედეგების მომტანი, ძლიერი და მდგრადი საპენსიო სისტემის შექმნისათვის 

აუცილებელია არსებული საგადასახადო სისტემის გარდაქმნა, არაფორმალური 

ეკონომიკის ფორმალიზაცია, თვითდასაქმების შემცირება. ღირსეული საპენსიო 

სისტემის დანერგვა იწყება ეკონომიკისა და დასაქმების პოლიტიკის გარდაქმნით, 

სამართლიანი საპენსიო სისტემის ჩვენეული ხედვა პირდაპირ მიბმულია 

განვითარების საერთო სტრატეგიაზე. 

 

 

წარმოგიდგენთ ჩვენს მიერ შემუშავებული სამსვეტიანი საპენსიო სისტემის სქემას: 
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● პირველი სვეტი - მოიცავს საბაზისო პენსიას, რომელიც შენარჩუნდება არსებული 

სახით ყველა მოქალაქისათვის, თუმცა მოხდება მისი ეტაპობრივი ინდექსაცია - 

ინფლაციასთან, საშუალო ხელფასის ზრდასთან და სხვა ეკონომიკურ 

ინდიკატორებთან მიბმა. 
 

● მეორე სვეტი - ჩვენს მიერ წარმოდგენილ სქემაში ცენტრალური მნიშვნელობისაა 

და თაობათაშორის სოლიდარობაზეა დაფუძნებული. იგი მიბმული იქნება 

დასაქმებაზე და განხორციელდება ეგრეთწოდებული განსაზღვრული 

სარგებელის პრინციპით: მშრომელთათვის და მეწარმეებისათვის დაწესდება 

სავალდებულო სოციალური შენატანები, რომელიც დაგროვდება სახელმწიფო 

საპენსიო ფონდში და განსაზღვრული ოდენობით, ყოველთვიურად გაიცემა 

ასაკით პენსიონერთათვის, რაც დაემატება საბაზისო პენსიას და მნიშვნელოვნად 

აღემატება მას. ეს სვეტი თავის თავში მოიცავს დანამატების უზრუნველყოფას 

სამუშაო სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით. ასეთი მოდელი ასევე 

უზრუნველყოფს სხვადასხვა სოციალური დაცვის მექანიზმებს მშრომელთათვის, 

როგორიცაა უმუშევრობის შემწეობა დროებით უმუშევრთათვის, დეკრეტული 

შვებულებების უზრუნველყოფა და სხვა. 
 

● მესამე სვეტი - მოიცავს ნებაყოფლობით კერძო დაგროვებით პენსიას, რომელიც 

განსაზღვრული შენატანების პრინციპს ეფუძნება. სურვილის შემთხვევაში, 

მშრომელებს შეუძლიათ ყოველთვიურად გადარიცხონ საკუთარი ხელფასის 

გარკვეული პროცენტი კერძო ფონდში, რომელიც დაგროვდება მათ საპენსიო 

ასაკში გასვლამდე და საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ, შეუძლიათ ისარგებლონ 

საკუთარი დანაზოგებით პენსიის დანამატის სახით. ამგვარი საპენსიო სქემა 

კერძო დაზღვევის ერთ-ერთი სახეა და არა თაობათაშორისი გამანაწილებელი 

მექანიზმი, შესაბამისად მას ვერ განვიხილავთ როგორც მთლიან საპენსიო სქემას. 

ძლიერი საპენსიო სისტემები აგებულია ბალანსზე დაზღვევის პრინციპსა და 

სოლიდარობის პრინციპს შორის. 
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7. სოციალური დაცვა 
 
 

 

დღევანდელი სოციალური დაცვის სისტემა ეფუძნება შემწეობის და გადარჩენის 

პრინციპს და გამოტოვებულია განვითარების კომპონენტი. დასაქმების სახელმწიფო 

სააგენტოს შექმნის და ინდუსტრიული პოლიტიკის გატარების შედეგად (იხ 1 და 2-ე 

თავი) სოციალური დაცვის პროგრამა გახდება უფრო კომპლექსური და გააჩენს 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის განვითარების და მათი სიღარიბის მახიდან 

გამოსვლის შესაძლებლობებს. 

 

 

● ბავშვთა ფონდი - ჩვენ, როგორც საზოგადოებამ უნდა ავიღოთ 

პასუხისმგებლობა ბავშვებზე. შეიქმნება სპეციალური ფონდი, რომლის მიზანიც 

იქნება ყველა ბავშვისთვის საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება (საკვები, 

პირველადი მოხმარების საგნები და ა.შ.) 
 

● სოციალურად დაუცველთა დახმარება - დღეს არსებობს დიდი უკმაყოფილება 

სოციალური სტატუსის ქულების შესახებ. სახელმიწფო და ბიზნესი ვერ ახერხებს 

სამუშაო ადგილების მასიურ წარმოქმნას, ამიტომაც სახელმწიფო მხარს უჭერს 

არსებული სოციალური დაცვის სისტემას. ქულების მინიჭების სისტემა 

არაადექვატურია და პროგრამიდან გამორიცხვის დამამცირებელი კრიტერიუმები 

გააჩნია. ასევე დასაქმების სააგენტოს და მინიმალური ხელფასის რეფორმა სტიმულს 

გაუჩენს სოციალურად დაუცველს დასაქმდეს, რამდენადაც ხშირად 
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ისინი სოციალური დაცვიდან უფრო მეტს იღებენ ვიდრე დასაქმებიდან, ამიტომ 

მოწოდებულნი არიან დარჩნენ პროგრამაში. 
 

● სპეციალური შეღავათებით ისარგებლებენ შშმ- პირები და ის დამსაქმებლები, 

რომლებიც მათ დასაქმებას უზრუნველყოფენ. სახელმწიფო სექტორში დასაქმებაში 

უნდა გაიზარდოს მათი წილი, რომ სახელმწიფომ აჩვენოს ბიზნესს მაგალითი 

 
 
 

 

8. ადგილობრივი თვითმმართველობა და ეკონომიკა 
 
 
 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის 

სტაბილური და თანასწორი განვითარებისთვის, მისი სოციალური და ეკონომიკური 

რესურსის მაქსიმალური რეალიზაციისთვის. თუმცა, საქართველოს წინაშე არსებული 

გამოწვევებიდან გამომდინარე, ძლიერი ცენტრალური მმართველობის გარეშე 

ადგილობრივი თვითმმართველობები უძლური იქნება რეგიონებში და 

მუნიციპალიტეტებში გარდამტეხი ცვლილებების შესატანად. ჩვენს მიერ შემუშავებულ 

ეკონომიკურ მოდელში, სადაც სახელმწიფო წარმოდგენილია, როგორც გეგმიური 

ეკონომიკური განვითარების ლოკომოტივი, მმართველობის დონეებს შორის 

ურთიერთობა და ადგილობრივი თვითმმართველობების ფუნქციები რადიკალურად 

განსხვავებულ ხასიათს იძენს: მთავრობებს შორის თანამშრომლობა მიმდინარეობს 8 

წლიანი გეგმების საფუძველზე (იხილეთ ინსტიტუციური რეფორმა). ამ 

თანამშრომლობაში ორი ძირითადი მიმართულება არსებობს: მუნიციპალური, 

რეგიონალური და ცენტრალური მთავრობების მჭიდრო თანამშრომლობით და 

ინფორმაციის მიმოცვლით, ქვეყნის განვითარების დეტალური გეგმის შემუშავება და ამ 

გეგმის შემდგომი განხორციელება, სადაც ყველა დონის მთავრობას თავისი წილი 

ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები ეკისრება. მხოლოდ ასეთი ურთიერთობის 

პირობებში იქნება შესაძლებელი დღეს არსებული ადგილობრივი 

თვითმმართველობების კომპეტენციების ამაღლება და ქმედითი თვითმმართველობების 

შექმნა. 
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მუნიციპალური პოლიტიკის დონეზე ჩვენ პარტიას შემდეგი გეგმები და პრიორიტეტები 

გააჩნია (ასევე იხილეთ თავი 1. სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება): 

 
 
 

● ეკონომიკური განვითარება - ადგილბრივი სპეციფიკიდან და ახალი 

ინდუსტრიების დარგების პერსპექტიულობიდან გამომდინარე საქართველოს 

ქალაქებსა და დასახლებებში სამრეწველო ობიექტების განაწილება და 

განვითარება. 
 

● საბინაო უზრუნველყოფა - უსახლკარობის აღმოფხვრა და საბინაო 

პრობლემების მოგვარება. 
 

● საზოგადოებრივი სივრცის განვითარება 
 

● მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა - მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებელი უნდა 

იყოს ინფრასტრუქტურის შექმნასა და ოპერირებაზე (წყალმომარაგება, გაზით 

მომარაგება, ელექტრომომარაგება და ა.შ.). ან თავად უნდა ასრულებდეს ამ 

ფუნქციას ან მონაწილეობდეს მართვაში კერძო კომპანიებთან ერთად. 

ამავდროულად აკონტროლებდეს მათ მუშაობას დამოუკიდებლად ან 

ცენტრალური ორგანოების დახმარებით. 
 

● მუნიციპალური სერვისების განვითარება - საგანმანათლებლო, კულტურული, 

სპორტული და სხვა სერვისების გაუმჯობესება და განვითარება (საბავშვო ბაღები, 

ბიბლიოთეკები, კინოთეატრები და ა.შ.). 
 

● საზოგადოებრივი ტრანსპორტი - საქალაქო, რეგიონული და ტრანსრეგიონული 

ტრანსპორტის მოწესრიგება და განვითარება. 
 

● ეკოლოგია - ქალაქების და დასახლებების ეკოლოგიური მდგომარეობის 

მოწესრიგება. 
 

● მუნიციპალიტეტი, ეკონომიკური აქტორი - მუნიციპალური საწარმოების შექმნა, 

მათ შორის საწყობები, მაცივრები, გადამამუშავებელი საწარმოები (მაგალითად 

რძის, ხორცის, საკონსერვო, სამშენებლო) ან დამოუკიდებლად ან 

თანამონაწილეობით სააქციო საზოგადოებაში. 
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9. გარემო 
 
 

 

ამა თუ იმ ქვეყნის საზოგადოების გარემოსთან მიმართება პირდაპირ კავშირშია ამ 

ქვეყნების ეკონომიკების სტრუქტურასთან და გლობალურ სამრეწველო ციკლში მათ 

როლთან. ზოგადი ფაქტია, რომ დაურეგულირებელ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, 

დაბალგანვითარებული (საკუთარი სამრეწველო ბაზის არმქონე) ქვეყნების გარემოსთან 

მიმართება მაქსიმალურად ექსპლუატატორულია რადგან იქ ბუნებრივი რესურსების 

მოხმარება ძირითადად პრივატიზებულია. კერძო კომპანიები კი სწრაფი და იოლი 

მოგების წყურვილით ბუნებრივი რესურსების მაქსიმალური მოპოვებით და 

განვითარებულ ქვეყნებში ექსპორტით არის დაკავებული. ამის მაგალითია დღეს 

საქართველოს წიაღისეულის (მანგანუმი, ოქრო) მომპოვებელი და ხე-ტყის 

დამამუშავებელი წარმოება. 

 

 

მეორეს მხრივ, ასეთ ქვეყნებში, იგივე დაურეგულირებელ თავისუფალ საბაზრო 

სისტემაში, თავად წარმოების პროცესიც გარემოს მიმართ უპასუხისმგებლოა, რადგან 

რეგულაციების არარსებობის პირობებში, როგორც ინდუსტრიული, ასევე სოფლის 

მეურნეობის საწარმოები, ხარჯების შემცირების და სწრაფი და იოლი მოგების მიღების 

მიზნით ცდილობენ თავი არიდონ ტექნოლოგიურ განახლებას და ისეთი 

ძვირადღირებული ტექნოლოგიების დანერგვას, რომელიც მათ გარემოზე ზემოქმედებას 

(ჰაერის, წყლის, მიწის, საკვები პროდუქტების დაბინძურებას, მათ არასწორ მოხმარებას) 

შეამცირებს. ასეთ სისტემებში გარემოს და ადამიანის ექსპლუატაცია ერთმანეთზეა 

გადაჯაჭვული. დღევანდელი საქართველო ამ მიმართულებითაც აღნიშნულ კატეგორიას 

მიეკუთვნება. 
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ჩვენი ხედვა პირველ რიგში ეკონომიკის სტრუქტურულ რეფორმას ისახავს მიზნად, რაც 

ქვეყნის დაურეგულირებელი საბაზრო ეკონომიკური სისტემიდან სახელმწიფოს მიერ 

რეგულირებულ, ევროპული ტიპის გეგმიურ ეკონომიკაზე გადასვლას და ამავდროულად 

ქვეყნის სამრეწველო სიმძლავრეების განვითარებას გულისხმობს. რათქმაუნდა, ასეთ 

მდგომარეობაში გარემოსთან მიმართებაც რადიკალურად შეიცვლება. ბუნებრივი 

რესურსების მოპოვების და წარმოების პროცესში სახელმწიფოს მეტი ჩართულობა 

(იხილეთ თავი 1. განვითარებული და სამართლიანი ეკონომიკა) ამ სფეროში 

გრძელვადიანი საჯარო ინტერესების წარმომადგენლობას გაზრდის და შესაბამისად 

მიმართული იქნება რესუსრების გონივრულ მოხმარებაზე, მათ ადგილზე 

გადამუშავებაზე (მაგალითად ხეტყის ექსპორტის ნაცვლად აქვე მოხდება საბოლოო 

პროდუქციის - ავეჯის, მაღალხარისხიანი სამშენებლო მასალის და სხვა საქონლის 

წარმოება) და გარემოს კონსერვაციაზე (წყლის, ჰაერის, მიწის ხარისხის კონტროლი და 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა). 

 

 

ესაა გარემოსთან მიმართების არსებულისგან ფუნდამენტურად განსხვავებული ფორმა 

და დარწმუნებული ვართ, მხოლოდ ამ გზითაა შესაძლებელი დღევანდელი 

ეკოლოგიური კრიზისის დაძლევა. ამისთვის შემდეგი ზომები გატარდება: 

 

 

● მომპოვებელი და გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის დაწესდება გარემოზე 

ზემოქმედების მკაცრი რეგულაციები. 
 

● სოფლის მეურნეობის წარმოებაში აიკრძალება ან დოზირებით განისაზღვრება 

ჯანმრთელობისთვის მავნე სასუქების და პესტიციდების გამოყენება. 
 

● დაიხვეწება არსებული ბუნებრივი ნაკრძალების მართვის სისტემა - 

ტურისტული პრიორიტეტებიდან გადავა კვლევით პრიორიტეტებზე. 
 

● გაიზრდება რეინჯერთა კორპუსის რაოდენობა და ანაზღაურება. 
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10. კულტურა განვითარებისთვის 
 
 
 

 

ქართული კულტურას მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს და ჩამოყალიბების 

პროცესში განვითარების მრავალი ეტაპი განვლო. ისტორიული გარემოებების 

ცვლილებასთან ერთად, მას ყოველთვის ახასიათებდა ძირითადი შემადგენლების 

შენარჩუნება და მათი ახალ პირობებთან ჰარმონიული ადაპტირება, რითაც 

განვითარების ერთიანი ხაზის უწყვეტად, ახალი, თვითმყოფადი კულტურული ეპოქები 

იქმნებოდა. კულტურა ხდებოდა ახალი ისტორიული პირობების გამომხატველი და ამავე 

დროს მასაზრდოებელი ძალა. ქრისტიანული ღირებულებები - მოყვასის სიყვარული, 

სოლიდარულობა, უსამართლობის მიუღებლობა - ქართული კულტურის ერთ-ერთი ის 

ძირითადი შემადგენელია, რაც ქართველმა ხალხმა მრავალი საუკუნის და ისტორიული 

ეპოქის განმავლობაში შეინარჩუნა და გაითავისა. ამ პროცესში ქრისტიანული 

ღირებულებები ქართული იდენტობის განუყოფელი ნაწილი გახდა და განსაზღვრა ჩვენი 

ხალხის ძირითადი ღირებულებრივი და მორალური ორიენტირები. 

 

 

ჩვენს ქვეყანაში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მომხდარმა ეკონომიკურმა და 

სოციალურმა კატაკლიზმებმა, ბუნებრივია ჩვენს კულტურაზეც იქონია გავლენა. 

მოიშალა ქართული კულტურის განვითარებაზე პასუხისმგებელი აკადემიური 

ინსტიტუციები. კულტურის წარმოების სფეროში მათი ადგილი დაიკავა კომერციულმა, 

ზედაპირულმა და პროფანულმა წყაროებმა. სახელმწიფოს მიერ მიტოვებული, 

სოციალურ სიდუხჭირეში და უიმედობაში მყოფი მოქალაქეები ადვილად ექცევიან 

მავნე ზეგავლენების ქვეშ, რომლებიც მათ ყოფას კიდევ უფრო აუარესებს და არსებული 

მდგომარეობის ერთობლივ დაძლევას ხელს უშლის. დღეს ჩვენი კულტურა ჩვენი 

სოციალური და ეკონომიკური ყოფის ანარეკლი და მასაზრდოებელია. ერთადერთი, რაც 

ჩვენს გათითოკაცებულ საზოგადოებას ჯერ კიდევ სახეს უნარჩუნებს, ზემოთ ნახსენები, 

უნივერსალური და ცნობიერებაში ღრმად გამჯდარი ღირებულებებია. 
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ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების რადიკალური 

განახლების პროგრამის განხორციელება წარმოუდგენელი იქნება დიდი კულტუტული 

განახლების გარეშე. ეს განახლება ნაყოფიერი მხოლოდ მაშინ იქნება თუ ის არსებულ 

საძირკველზე დაშენებით მოხდება და არა ამ საძირკვლის მოშლით, როგორც 

ზოგიერთი ფსევდოპროგრესული ძალა გვარწმუნებს. 

 

 

ჩვენ უნდა მოვახდინოთ კულტურული რესუსრების მაქსიმალური 

მობილიზება განვითარებისთვის! 

 
 
 

● კულტურის ფონდები - შეიქმნება კულტურის დარგობრივი ფონდები (სახვითი 

ხელოვნების, გამოყენებითი ხელოვნების, მუსიკის, არქიტექტურის და ა.შ.), 

რომელთა მეშვეობით, მიუკერძოებელი ჟიურის გადაწყვეტილებით, 

დაფინანსდება კვლევები და შემოქმედებითი პროექტები. 
 

● კულტურაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა - კულტურული ინფრასტრუქტურის 

აღდგენა. 
 

● კულტურის და ეკონომიკის დაკავშირება - ადგილობრივი კულტურული 

პროდუქცია უნდა ჩადგეს ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების სამსახურში. 
 

● სახელმწიფო კულტურული ინსტიტუციების განვითარება და დაფინანსების 

ზრდა. 
 

● კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. 
 
 
 
 
 

11. ქართველები საზღვარგარეთ 
 
 
 

 

საქართველო მიეკუთვნება მზარდი ემიგრაციის მქონე ქვეყანათა რიცხვს. 

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ, 90-იან წლებში, გააქტიურებული მიგრაციის 

ძირითად მიზეზს წარმოადგენდა საქართველოში განვითარებული სოციალური, 
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პოლიტიკური და ეკონომიკური რყევების შედეგად შექმნილი ცხოვრების გაუსაძლისი 

პირობები. მიმდინარე ეკონომიკურ ვარდნას ზურგს უმაგრებდა ორი მასშტაბური 

ეთნიკური კონფლიქტი, რომლის შედეგადაც ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი 

დევნილად იქცა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 1989 წლიდან 2002 

წლამდე მოსახლეობის რაოდენობა 20%-ით შემცირდა. დღესდღეობით მიგრაციის 

მაჩვენებლით მსოფლიოს 222 ქვეყნიდან საქართველო მე-40 ადგილზე იმყოფება. 

მიუხედავად პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციის მეტ-ნაკლები 

დასტაბილურებისა, დღეს ჩვენი საზოგადოების წინაშე ისევე მწვავედ დგას როგორც 

მაღალი ასევე დაბალკვალიფიციური ადამიანური რესურსის საზღვარგარეთ გადინების 

პრობლემა, რაც განვითარებადი ეკონომიკისთვის დამღუპველი პრობლემაა. 

 

 

ჩვენი ქვეყნისთვის დამატებითი პრობლემაა მიგრაციაში ქალთა გადინების ტენდენციაა. 

მსოფლიოს განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში ასეთი მიგრანტებისთვის ყველაზე 

მოთხოვნადი სფერო - სერვისის სფეროა, ძირითადად ბავშვებისა და მოხუცების მოვლა - 

დაბალანაზღაურებადი, ქალთათვის მძიმე ფიზიკური შრომით. ქალთა მიგრაცია 

განსაკუთრებით მძიმე დაღს ასვამს ოჯახებს, სადაც შვილები, ხშირ შემთხვევაში 

მცირეწლოვან ასაკში უდედოდ რჩებიან. შედეგად ოჯახი, რომელიც ძლიერი, 

საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოს ქვაკუთხედია, კრიზისს განიცდის. 

 

 

მივიჩნევთ, რომ ჩვენი სახელმწიფოსა და საზოგადოების მორალურ და პოლიტიკურ 

პასუხისმგებლობას წარმოადგენს საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენი თანამემამულეებზე 

ზრუნვა, რასაც უნდა გააჩნდეს როგორც მოკლევადიანი მიზნები - დიასპორული 

ორგანიზაციების გაძლიერება, საქართველოსთან ეკონომიკური, სოციალური და 

კულტურული კავშირების დამყარება ისე გრძელვადიანი მიზნები - ქვეყანაში შესაბამისი 

სოციალური და ეკონომიკური პირობების შექმნით ჩვენი თანამემამულეების სამომავლო 

დაბრუნება. 
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ამ საკითხისადმი ჩვენ მიდგომაში შემდეგი მიმართულებები იკვეთება: 
 
 

 

● საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა მოიზიდოს საზღვარგარეთ მცხოვრები 

ქართველი მეცნიერები, სპეციალისტები, მაღალკვალიფიციური პროფესიული 

კადრები და მიმართოს მათი ინტელექტუალური რესურსი ქვეყნის ერთიანი 

ეკონომიკური განვითარებისკენ, რაც მოიაზრებს ცოდნაზე დაფუძნებული 

ეკონომიკის შექმნას, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სივრცის მოდერნიზებას, 

მაღალინდუსტრიული წარმოების დაფუძნებას, კვალიფიციური სამუშაო 

კლასის შექმნას და ა.შ. 
 

● მნიშვნელოვანია განსაკუთრებული საინვესტიციო რეჟიმების შეთავაზება 

საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისთვის, რაც შესაძლოა 

მოიაზრებდეს საგადასახადო შეღავათებს, თანადაფინანსებას სახელმწიფოს 

მხრიდან, პრიორიტეტულ დარგებით (წარმოება, სოფლის მეურნეობა) მათი 

დაინტერესების შემთხვევაში და ა.შ. 
 

● დიასპორულ ორგანიზაციებში გაძლიერებისა და საზღვარგარეთ მცხოვრები 

ქართველების ერთმანეთთან ინტეგრაციის მიზნით სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს 

დიასპორული ორგანიზაციების გაძლიერებაზე, მათთან კულტურული კავშირების 

უწყვეტობაზე. 
 

● სამშობლოში დაბრუნების შემთხვევაში დაუწესდებათ საპენსიო შეღავათები 

უცხოეთში მომუშავე იმ ადამიანებს, ვინც წლების განმავლობაში საქართველოში 

აგზავნიდა ფულს. 

 
 
 

 

12. მმართველობის რეფორმა 
 
 
 

 

დღეს მთავრობის მიერ წარმოდგენილ განვითარების ოფიციალურ სტრატეგიებში 

მთავრობა განიხილება, როგორც მცირე და ეკონომიკურად პასიური აპარატი, რომელიც 
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ეკონომიკური განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალად მხოლოდ კერძო 

ინიციატივას ასახელებს. როგორც ზემოთ ითქვა, ეს მიდგომა ლიბერალური, 

თავისუფალი ბაზრის იდეოლოგიიდან გამომდინარეობს. შესაბამისად, ამ იდეოლოგიის 

მატარებელი მთავრობების მიხედვით, თავისუფალი ბაზრის პირობებში სახელმწიფოს 

ვერ ექნება ეკონომიკური განვითარების გეგმა. 

 

 

ერთიანი და მიზანმიმართული სამოქმედო გეგმის არარსებობას შედეგად მოყვება ის რომ 

აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა უწყებები დარგობრივ განვითარებას 

დამოუკიდებლად გეგმავენ, ისე რომ მათ შორის კოორდინაციის და 

ურთიერაკავშირებულობის გააზრების დონე ძალიან დაბალია. მაგალითად 

შესაძლებელია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გეგმებს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს პოლიტიკა ეწინააღმდეგებოდეს ან შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტები 

ურთიერთსაწინააღმდეგო პოლიტიკას ატარებდნენ. ამ მდგომარეობას კიდევ უფრო 

ამძაფრებს ჩვენში დამკვიდრებული მმართველობის ფორმა ”მენეჯერიალიზმი”, სადაც 

საჯარო სამსახური კომერციული ორგანიზაციების მართვის ლოგიკით იმართება და 

სადაც გადაწყვეტილების მიმღებ, მაღალ თანამდებობებზე სხვადასხვა დარგისა და 

დარგთაშორის კავშირების მცოდნე პოლიტიკურად გაცნობიერებული სპეციალისტების 

ნაცვლად კომერციულად მოაზროვნე, დარგის არმცოდნე, ”წარმატებული” მენეჯერები 

ინიშნებიან. ესაა ფუნდამენტური პრობლემა, რომელიც მმართველობის ყველა დონეზე 

იჩენს თავს და მთლიანად სახელმწიფო აპარატის მუშაობაზე უარყოფითად აისახება. 

 

 

აღმასრულებელი ხელისუფლება უნდა იყოს მოქნილი და ქვეყნის წინაშე მდგარი 

ამოცანების შესაბამისი. ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ეკონომიკური მოდელი, რომელიც 

ეკონომიკურად აქტიურ, ევროპული ტიპის გეგმიურ სახელმწიფოს გულისხმობს 

მმართველობის რადიკალურად განსხვავებულ ფორმას საჭიროებს. ცხოვრების 

სფეროები, რომელთა წარმართვაც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა არის კომპლექსური 

და 
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ურთიერთშეღწევადი. შესაბამისად, ამ სფეროების იზოლირებულად მართვა არ იძლევა 

სასურველ შედეგს. საჭიროა ფრაგმენტული, ”მენეჯერული”, იდეოლოგიისგან დაცლილი 

მართვიდან გეგმიურ, ერთიან, პოლიტიკური მიზნების შესაბამის მართვაზე გადავიდეთ. 

საჭიროა მთელი სახელმწიფო აპარატი ერთი პოლიტიკური მიზნის გარშემო 

გაერთიანდეს! 

 

 

ამ მიზანს მმართველობის ფორმის ცვლილებასთან ერთად ინსტიტუციური 

ცვლილებებიც ესაჭიროება. ამისთვის ჩვენ: 

 
 
 

● შევქმნით განვითერების ეროვნულ საბჭოს - ეს იქნება ქვეყნის განვითარების 

საგეგმო უწყება, რომელსაც ექნება მაღალი პოლიტიკური სტატუსი. ეს უწყება 

შეიქმნება მთავრობის მიერ, ექნება მუდმივი აპარატი და მისი ხელმძღვანელი 

იქნება პირველი ვიცე-პრემიერი. მასში გრძელვადიანი კონტრაქტის საფუძველზე 

თავს მოიყრიან სხვადასხვა სფეროების დაგეგმვის სპეციალისტები. ეს უწყება 

თავის რეგიონული და მუნიციპალური წარმომადგენლობებების მეშვეობით 

შეიმუშავებს ქვეყნის განვითარების სამდონიან გეგმას - ეროვნულს, რეგიონულს 

და მუნიციპალურს. დაგეგმვის პროცესში ამ უწყებას მუდმივი დიალოგის 

ფორმატში ურთიერთობა ექნება როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ისე 

კერძო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. ამავე უწყებაში შევა ინოვაციების 

დეპარტამენტი. ეს უწყება შეასრულებს არა მარტო დაგეგმვას არამედ 

შეასრულებს გეგმის განხორციელების მონიტორინგს და შემოიტანს 

კორექტირების რეკომენდაციებს. 
 

● განვითარების ეროვნულ გეგმაში ზუსტი გათვლების საფუძველზე მოცემული 

იქნება კონკრეტული საქმეები. არა ისეთი, რაც დღეს იქმნება სტრატეგიების 

სახით. საგეგმო პერიოდი განისაზღვრება 8 წლით, 4 წელიწადში შეფასებით და 

კორექტირებით. სამინისტროებისთვის გეგმის შესრულება სავალდებულო იქნება. 
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მთავრობის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ამ გეგმის 

შესრულება-არშესრულებით განისაზღვრება. 
 

● განვითარების ეროვნული საბჭოს გამართული მუშაობისთვის აუცილებელია 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განვითარება - მეთოდოლოგიის დახვეწა და 

საკვლევი არეალის გაფართოება. 
 

● განვითარების გეგმის შესაბამისად სახელმწიფო შექმნის სპეციალურ ფონდებს 

და ბანკებს. ინდუსტრიის ფონდი, აგრარული ფონდი, უმაღლესი განათლების და 

მეცნიერების ფონდი. ამგვარ ორგანიზაციებს ექნება დაფინანსებისა და 

დაკრედიტების შესაბამისი ინსტრუმენტები. 
 

● სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ჩამოყალიბდება ქმედით უწყებად, რომელიც იქნება 

მაკოორდინირენელი სახელმწიფოსა და ეკონომიკის დარგებსა და სუბიექტებს 

შორის. 
 

● იმ მიზნით, რომ გაიზარდოს სახელმწიფო პასუხისმგებლობა, ეფექტურობა და 

მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს სახელმწიფო ვალდებულებების კერძო 

კომპანიებზე გადაცემა მთელ რიგ მნიშვნელოვან სფეროებში (მაგალითად 

ელექტრო ან წყალმომარაგებაში) და შეიქმნას სახელმწიფო საწარმოები. 
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