
2012 წლის2012 წლის

საპარლამენტოსაპარლამენტო

არჩევნებშიარჩევნებში

მონაწილემონაწილე

პოლიტიკურიპოლიტიკური

პარტიებისპარტიების

ძირითადიძირითადი

საპროგრამოსაპროგრამო

თეზისებითეზისები



ბრო შუ რა მომ ზად და ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის მი ერ პრო ექ ტის – 
„ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნელ ქალ თა ხმა 2012 წლის სა-
პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში“– ფარ გლებ ში, რო მე ლიც გან ხორ ცი ელ და სსიპ 
სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბის, რე ფორ მე ბი სა და სწავ ლე ბის ცენ-
ტრის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით.

saarCevno sistemebis ganviTarebis,saarCevno sistemebis ganviTarebis,
reformebisa da swavlebisreformebisa da swavlebis

ცენტრი
 

 

პროექტის კოორდინატორი:

ელენე რუსეცკაია

გამოცემაზე მუშაობდა:

თამარ გოგოლაძე

დიზაინი და დაკაბადონება:

პაატა მამფორია

© დაიბეჭდა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის გამომცემლობაში
მისამართი: თბილისი, 0102, წინამძღვრიშვილის ქ. № 40;

ტელეფონი: (+995 32)295 29 34; 
ელ-ფოსტა: offi  ce@ginsc.net

გამოცემის ელექტრონული ვერსია
შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდებზე:

www.ginsc.net     www.wicge.org

გამოყენებული მასალები მოწოდებულია პოლიტიკური პარტიების მიერ 
და აგრეთვე გამოყენებულია შემდეგი წყაროები:

http://www.partiebi.ge
http://www.georgiandream.ge

http://www.nrp.ge



3

წინასიტყვაობა  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში . . . . . . . . . . . . . . . . 7

უმცირესობათა უფლებები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

სოციალური უსაფრთხოება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

განათლება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

დასაქმება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ჯანდაცვა  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ეკონომიკა  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ბიუჯეტის განაწილება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

„პო დი უმ დის კუ სი ის“ შეხ ვდრის შე დე გე ბი . . . . . . . . . . 47

შინაარსი



4

2011 წლის მო ნა ცე მე ბით ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის 
მაჩ ვე ნებ ლით სა ქარ თვე ლო იკა ვებს 121-ე ად გილს 188 ქვე ყა ნას 

შო რის. ეუ თოს მო ნა ცე მე ბით კი 54 ქვე ყა ნას შო რის ბო ლო ად გილ ზეა. 

ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის სტა ტის ტი კა გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დო ნე-
ზე ასე გა მო ი ყუ რე ბა: სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში ქა ლე ბი შე ად გე ნენ 
6,5%, ქალ თა წარ მო მად გენ ლო ბა მთავ რო ბა ში-მი ნის ტრთა კა ბი ნეტ-
ში 16%, სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბა ში 48%, ხო ლო ად გი ლობ რივ 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში 10%. 

გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე-
ბის წარ მო მად გე ნე ლი ქა ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბა სა ზო გა დო ებ რივ და 
პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში. ტრა დი ცი უ ლი, რე ლი გი უ რი და კულ ტუ რუ-
ლი გა რე მო თი გან პი რო ბე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი და ენობ რი ვი პრობ-
ლე მე ბი და მა ტე ბით ბა რი ერს წარ მო ად გენს ქა ლე ბი სათ ვის პო ლი ტი-
კურ პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის. არ ჩევ ნე ბის დროს ეთ ნი კუ რი 
ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ქა ლე ბი აქ ტი უ რი სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა შიც არ მო ნა წი ლე ო ბენ, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ 
არ ჩევ ნებ ში კან დი და ტე ბად მო ნა წი ლე ო ბის ნუ ლო ვან მაჩ ვე ნე ბელ ზე. 

ენობ რი ვი ბა რი ე რის გა მო ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ-
ლე ბი არ ცერთ არ ჩევ ნებ ზე არ იც ნო ბენ მო ნა წი ლე პო ლი ტი კუ რი პარ-
ტი ე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მას და სა კუ თარ არ ჩე ვანს ბრმად, სა ზო-
გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი სა და სუ ბი ექ ტუ რი სიმ პა თი ე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით აკე თე ბენ. 

აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბით გა მოწ ვე უ ლი ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის 
და ბა ლი წარ მო მად გენ ლო ბა ქმნის დის კრი მი ნა ცი ის ატ მოს ფე როს და 
შე უძ ლე ბელს ხდის უმ ცი რე სო ბე ბი სათ ვის ადექ ვა ტუ რად წარ მო ა ჩი ნონ 

წინასიტყვაობაწინასიტყვაობა
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წინასიტყვაობა

თა ვი ან თი თა ვი და პრობ ლე მე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი 
ცხოვ რე ბის სფე რო ში გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დო ნე ზე.

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნელ ქალ თა ინ ტეგ რა ცი ი ს, 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
ამაღ ლე ბის მიზ ნით ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრმა გა ნა ხორ ცი ე ლა 
პრო ექ ტი – „ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნელ ქალ თა ხმა 
2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში“, რომელიც მხარ და ჭე რი ლია 
სსიპ სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბის, რე ფორ მე ბი სა და სწავ-
ლე ბის ცენ ტრის მი ერ.

გან ხორ ცი ელ და სა მი ძი რი თა დი აქ ტი ვო ბა:

1. ფო რუ მი „მე და ჩე მი არ ჩე ვა ნი“. ფო რუ მის მი ზა ნია კა ხე თის და 
ქვე მო ქარ თლის რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის 
წარ მო მად გე ნე ლი ქა ლე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა აქ ტი უ რი სა-
არ ჩევ ნო უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე, მა თი მო-
ნა წი ლე ო ბით ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბის არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი სა და 
გა მოწ ვე ვე ბის გან ხილ ვა და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად-
გე ნელ ქალ თა მომ ზა დე ბა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ლი დე რებ თან 
შე სახ ვედ რად.

2. „პო დი უმ დის კუ სია“. პო დი უმ დის კუ სი ის მი ზა ნია სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის წარ მო მად გე ნლე-
ბის თვის ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თა პრობ ლე-
მე ბის და შე საძ ლო გა დაჭ რის გზე ბის გაც ნო ბა მათი ინ ტეგ რა ცი ი სა 
და სა ზო გა დო ებ რივ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის 
ხელ შე საწ ყო ბად. 

3. ბრო შუ რა „პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პროგ რა მე ბი“ რუ სულ, 
აზერ ბა ი ჯა ნულ და სომ ხურ ენებ ზე. ბრო შუ რა ში მო ცე მუ ლი იქ ნე-
ბა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მე ბის ადაპ ტი რე-
ბუ ლი ვერ სია, ასე ვე პო დი უმ დის კუ სი ის შეხ ვედ რის შე დე გე ბი.
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ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თა შო რის სა არ ჩევ ნო 
კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის ხელ შე საწ ყო ბად მომ ზად და აღ ნიშ ნუ ლი 
ბრო შუ რა რუ სულ, აზერ ბა ი ჯა ნულ და სომ ხურ ენებ ზე. ბრო შუ რა ში მო-
ცე მუ ლია პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მე ბის ადაპ ტი-
რე ბუ ლი ვერ სია, ასე ვე პო დი უმ დის კუ სი ის შეხ ვედ რის შე დე გე ბი. 

ვი მე დოვ ნებთ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი გა მო ცე მა ხელს შე უწ ყობს ეთ ნი კურ 
უმ ცი რე სო ბა თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა და ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის 
გაზრდას 2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში.
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ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბაერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა

ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის მი ზა ნია ხე ლი შე უწ ყოს პო ლი ტი-
კურ ცხოვ რე ბა ში ქა ლი სა და მა მა კა ცის თა ნა ბარ მო ნა წი ლე ო ბას. ამ 
მიზ ნის ხელ შეწ ყო ბი სათ ვის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბაა პო ლი ტი-
კუ რი პარ ტი ე ბი სათ ვის წა ხა ლი სე ბის ზო მე ბის შე მო ღე ბა. ამის მა გა ლი-
თია სა არ ჩევ ნო კო დექ სში შე სუ ლი ცვლი ლე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
თუკი რო მე ლი მე პარ ტი ას არ ჩევ ნე ბის დროს პარ ტი ულ სი ა ში ყო ველ 
10 ადა მი ან ზე წარ მოდ გე ნი ლი ეყო ლე ბა 2 გან სხვა ვე ბუ ლი სქე სის 
ადა მი ა ნი მი ი ღებს 10%-ით მეტ სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბას.

პარ ტი ა ში შექ მნი ლია ახა ლი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლი – გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტი, რომ ლის ამო ცა ნე ბია: გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის ხელ შეწ ყო ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ფორ მი რე ბი სა 
და გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო-
ბის ხელ შეწ ყო ბა ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თვე ლო ბის ყვე ლა დო-
ნე ზე.

ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა ხელს უწ ყობს სამ შვი დო ბო პრო-
ცე სებ ში ქალ თა ფარ თო, აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას 
სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნულ დო ნე ებ ზე. მსგავ სი და სხვა აქ ტი ვო ბე-
ბის მხარ და სა ჭე რად, ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის ფრაქ ცი ის 
ინი ცი ა ტი ვით სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში შექ მნი ლია გენ დე რუ ლი 
საბ ჭო.

ქალთა მონაწილეობა ქალთა მონაწილეობა 

პოლიტიკაშიპოლიტიკაში
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ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

კო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბაკო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბა

ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდა ორი მი მარ თუ ლე ბით უნ და მოხ დეს – 
ში და პარ ტი უ ლი და ზო გად პო ლი ტი კუ რი. პირ ველ ას პექტს რაც შე ე ხე-
ბა, და ფუძ ნდა კო ა ლი ცია „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ქალ თა ფრთა, რო მე-
ლიც მო ი აზ რე ბა რო გორც ქვე და და შუ ა ლე დურ რგო ლებ ში მო მუ შა ვე 
ქალ თა რე სურ სის დაჯ გუ ფე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბის მე ქა ნიზ მი. ქალ თა 
ფრთის ხელ მძღვა ნე ლი შეყ ვა ნი ლია პარ ტი ის პო ლი ტი კურ საბ ჭო ში, 
რო მე ლიც გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი ორ გა ნოა. ქალ თა ფრთა ში მო-
ბი ლი ზე ბუ ლი რე სურ სი დან უნ და მოხ დეს მსურ ველ თა ჩაბ მა პარ ტი უ-
ლი ორ გა ნი ზა ცი ის ზე და რგო ლებ ში, რა თა გა ი ზარ დოს ქალ თა მო ნა-
წი ლე ო ბა პარ ტი ის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში. ამ გზით პარ ტია მოკ ლე ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში გა და ვა სა-
სურ ველ მო დელ ზე, რო მე ლიც სა პი რის პი როა მო დე ლი სა – პარ ტი უ ლი 
აქ ტი ვის ტი ქა ლე ბი და გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი კა ცე ბი. რაც შე ე ხე-
ბა ზო გად პო ლი ტი კურ პრო ცესს, კო ა ლი ცია მიზ ნად ისა ხავს, და იც ვას 
არ სე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო წა მა ხა ლი სე ბე ლი ნორ მა სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბის თვის გან კუთ ვნილ სი ა ში და თვლის რა, რომ ეს ნორ მა 
მხო ლოდ საწ ყი სია და არა ვი თარ შემ თხვე ვა ში არ იძ ლე ვა კმა ყო ფი-
ლე ბის სა ფუძ ველს, მო მა ვა ლი ეროვ ნუ ლი თუ ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ-
ნე ბის თვის სა არ ჩევ ნო სი ა ში უფ რო მე ტი ქა ლი კან დი და ტის ყო ლას 
ერთ-ერთ პრი ო რი ტე ტად მი იჩ ნევს. გარ და ამი სა, გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ძა ლის ხმე ვა ეთ მო ბა მა ჟო რი ტა რო ბის კან დი და ტე ბად ქალ თა და სა ხე-
ლე ბას და ამ კან დი და ტე ბის მაქ სი მა ლურ ხელ შეწ ყო ბას წი ნა სა არ ჩევ-
ნო კამ პა ნი ის მიმ დი ნა რე ო ბი სას.

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბაქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტე ბის აზ რით, უნ და გაძ ლი ერ დეს ქალ თა წარ-
მო მად გენ ლო ბა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის სა არ ჩევ ნო სი ებ ში (და ფი-
ნა სე ბის გაზ რდის არ სე ბუ ლი სა მო ტი ვა ციო სის ტე მა), ასე ვე, ქა ლი 
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მა ჟო რი ტა რი კან დი და ტე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდის თვის აუ-
ცი ლებ ლად მიგ ვაჩ ნია სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვით პირ და პი რი ფი ნან სუ-
რი მხარ და ჭე რა, კერ ძოდ, სა ა გი ტა ციო მა სა ლის მომ ზა დე ბა სა, და ბეჭ-
დვა სა და გავ რცე ლე ბა ში.

ახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბიახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლო ში ქა ლე ბი აქ ტი უ რად არი ან 
ჩარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ რივ საქ მი ა ნო ბა ში, მა თი მო ნა წი ლე ო ბა პო ლი-
ტი კა ში, გან სა კუთ რე ბით, გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მიმ ღებ დო ნე ზე, ძლი ერ 
და ბა ლია. ქვეყ ნის სტა ბი ლუ რი დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის თვის 
აუ ცი ლე ბე ლია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, ქა ლი სა 
და მა მა კა ცის თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბის დაც ვა და ქა ლე ბის თვის ხე ლის 
შეწ ყო ბა, აქ ტი უ რად იყ ვნენ ჩარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ რივ– პო ლი ტი კურ 
საქ მი ა ნო ბა ში. ამი სათ ვის:

  სხვა დას ხვა წა მა ხა ლი სე ბე ლი პროგ რა მის მეშ ვე ო ბით ხე ლი უნ და 
შე ეწ ყოს პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ ში ქა ლე ბის კა რი ე რულ წინ სვლას 
და მათ აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას არ ჩევ ნებ ში რო გორც პარ ტი უ ლი 
სი ე ბით, ასე ვე, მა ჟო რი ტა რულ კან დი და ტე ბად („ახა ლი მე მარ ჯვე-
ნე ე ბის“ მთა ვა რი კო მი ტე ტის დად გე ნი ლე ბით, 2012 წლის სა პარ-
ლა მენ ტო და ყვე ლა შემ დგო მი არ ჩევ ნე ბის პარ ტი უ ლი სი ის მი ნი-
მუმ 30%-ს ქა ლე ბი წარ მო ად გე ნენ);

  უნ და მოხ დეს ქა ლე ბის მი ერ უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის პო-
პუ ლა რი ზა ცია;

  ხე ლი უნ და შე ეწ ყოს ქა ლე ბის ჩარ თვას ბიზ ნეს ში სპე ცი ა ლუ რი სა-
კონ სულ ტა ციო პროგ რა მე ბი სა და ია ფი საკ რე დი ტო რე სურ სე ბის 
მი წო დე ბის გზით;

ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში
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ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

  ქვე ყა ნა ში სა ჭი რო რა ო დე ნო ბით უნ და იყოს ბავ შვთა სკო ლამ დე-
ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რა თა ბავ შვის აღ ზრდა არ გახ დეს 
შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი დე დის პრო ფე სი უ ლი და სა ზო გა დო ებ-
რი ვი საქ მი ა ნო ბის თვის.

ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტიალე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტია

სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებ ში გა იზ რდე ბა ქალ თა პრო პორ ცი უ ლი 
წარ მო მად გენ ლო ბა.

პრინ ცი პუ ლი და შე უქ ცე ვა დი პო ლი ტი კა გა ტარ დე ბა ოჯა ხუ რი ძა ლა-
დო ბი სა და დის კრი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მდეგ.



11

ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბაერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა

სა ქარ თვე ლოს გან ვი თა რე ბის სა წინ და რი მი სი მრა ვა ლეთ ნი კუ რი სა-
ზო გა დო ე ბის სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ცი აა. ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის-
თვის სა ხელ მწი ფო სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ჩა სა ბა რებ-
ლად კვო ტი რე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ და იმ 
აბი ტუ რი ენ ტთა რიც ხვი, რომ ლე ბიც ქარ თულ უნი ვერ სი ტე ტებ ში აბა რე-
ბენ. მა თი შემ დგო მი ინ ტეგ რა ცი ის თვის აუ ცი ლე ბე ლია უმ ცი რე სო ბა თა 
ჩარ თვა სხვა დას ხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო თუ კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ე-
ბებ ში. ეუ თო-ს ან გა რი შის თა ნახ მად, „გაერ თი ა ნე ბულ ნა ცი ო ნა ლურ 
მოძ რა ო ბას ჰყავ და ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა კან დი და ტე ბის ყვე ლა ზე 
დი დი რა ო დე ნო ბა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ ლე ბულ რე გი ო-
ნებ ში. ერ თი ა ნე ბუ ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი 
კამ პა ნია სხვა პარ ტი ებ თან შე და რე ბით უფ რო აქ ტი უ რი იყო და იგი 
ხორ ცი ელ დე ბო და ასე ვე აზერ ბა ი ჯა ნულ და სომ ხურ ენა ზე და ბეჭ დი ლი 
მა სა ლე ბის მეშ ვე ო ბი თაც.“ ჩვენ ვა პი რებთ იგი ვე პო ლი ტი კის გაგ რძე-
ლე ბას და მი ვე სალ მე ბით მათ უფ რო მეტ ჩარ თუ ლო ბას სა ზო გა დო ებ-
რივ-პო ლი კურ ცხოვ რე ბა ში.

კო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბაკო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბა

უნ და არ სე ბობ დეს ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კუ რი ნე ბა ეთ ნი კუ რი უმ ცი-
რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თა და საქ მე ბის თვის მა თი სპე ცი ა ლო ბი სა 
და სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბის მი ხედ ვით, რო გორც სა ხელ მწი ფოს მარ-
თვის ცენ ტრა ლურ აპა რატ ში (სა კა ნონ მდებ ლო, აღ მას რუ ლე ბე ლი), 

უმცირესობათა უმცირესობათა 

უფლებებიუფლებები
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უმცირესობათა უფლებები

ისე, დარ გობ რივ სა მი ნის ტრო ებ სა და უწ ყე ბებ ში, რე გი ო ნულ ერ თე-
უ ლებ ში;

  ლი დერ თა ინ სტი ტუ ტის შექ მნა ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა ახალ გაზ-
რდა წარ მო მად გენ ლე ბის თვის იმ მიზ ნით, რომ სა მო მავ ლოდ შე-
იძ ლე ბო დეს მა თი გა მო ყე ნე ბა სა ხელ მწი ფოს მარ თვის სის ტე მა ში;

  უფა სო იუ რი დი უ ლი სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტრე ბის გახ სნა კომ პაქ ტუ-
რად და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ ში და ტრე ნინ გე ბის მოწ ყო ბა უფ ლე-
ბა თა სფე რო ში;

  სის ტე მა ტუ რი ერ თა შო რი სი კონ ფლიქ ტო ლო გი უ რი მო ნი ტო რინ გი;

  ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბა დამ ცვე ლი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და კვლე ვი თი ცენ ტრე ბის გახ სნის ხელ შეწ ყო ბა;

  რე ლი გი უ რი და სა კულ ტო შე ნო ბე ბის აღ დგე ნის პროგ რა მე ბის 
ამოქ მე დე ბა;

  არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სკო ლე ბის და ხურ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის გან ხილ ვა;

  მრა ვა ლე ნო ვა ნი სწავ ლე ბის სის ტე მის და ნერ გვა;

  ბავ შვთა ინო ვა ცი უ რი სა ბავ შვო ბა ღე ბის გახ სნა ენე ბის შეს წავ ლის 
პროგ რა მით;

  ქარ თუ ლი ენის სწავ ლე ბის ისე თი მე თო დი კის შექ მნა და და ნერ გვა, 
რო მე ლიც მიმ ზიდ ვე ლი იქ ნე ბა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თვის;

  სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ხელ მწი ფო ენის 
ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბი სა და შეს წავ ლის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

  სა ხელ მწი ფო ენის შეს წავ ლის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის გან მარ ტე ბა 
ფარ თო მა სე ბის თვის;

  ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა კულ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის 
სა კა ნონ მდებ ლო უზ რუნ ველ ყო ფა;
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  კულ ტუ რათ შო რი სი კო მუ ნი კა ცი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ის ხელ შეწ ყო ბა;

  სა ჭი რო სახ სრე ბის მო ძი ე ბა თვით მოქ მე დი და სე ბი სა და ან სამ ბლე-
ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის თვის;

  სახ სრე ბის გა მო ყო ფა რი ტუ ა ლუ რი და ის ტო რი უ ლი შე ნო ბა-ნა გე-
ბო ბე ბის აღ დგე ნა-რეს ტავ რა ცი ის თვის;

  ბი უ ჯე ტი დან სახ სრე ბის გა მო ყო ფა სა ზო გა დო მოღ ვა წე თა პან თე ო-
ნის მოვ ლა-პატ რო ნო ბის თვის;

  რა დიო– და ტე ლე კურ სე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბა-
თა ენებ ზე;

  გა და ცე მე ბის სტა ბი ლუ რად უზ რუნ ველ ყო ფა ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბა-
თა ენებ ზე;

  ბი უ ჯე ტი დან სახ სრე ბის გა მო ყო ფა ად გი ლობ რი ვი ტე ლე-და რა დი-
ოს ტუ დი ე ბის საქ მი ა ნო ბის თვის;

  სა ხელ მწი ფოს აქ ტი უ რი და ეფექ ტი ა ნი მო ნა წი ლე ო ბა ეროვ ნულ 
უმ ცი რე სო ბებ თან კო მუ ნი კა ცი ე ბის დე ფი ცი ტი სა და ინ ფორ მა ცი უ ლი 
ვა კუ უ მის დაძ ლე ვა ში;

  ეთ ნი კუ რი სათ ვის ტო მო ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მო ნა წი ლე ო ბა სა-
ხელ მწი ფო ინი ცი ა ტი ვებ ში;

  ზაფ ხუ ლი სა და ზამ თრის კუ რორ ტებ ზე ყვე ლა ეროვ ნე ბის ბავ შვთა 
დას ვე ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა მათ შო რის შემ დგო მი კო მუ ნი კა ცი ის 
დამ ყა რე ბის მიზ ნით;

  სა მო ქა ლა ქო პატ რი ო ტიზ მი სა და პო ლი ტი კუ რი ლო ი ა ლუ რო ბის 
ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბი;

  ინ ტეგ რა ცი ის სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბის დე ტო ნი რე ბა, ინ ტე რე სის 
გაღ ვი ვე ბა.

უმცირესობათა უფლებები



14

წინასიტყვაობა

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბაქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა

უმ ცი რე სო ბა თა მთა ვა რი პრობ ლე მა ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ რივ და პო-
ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში ინ ტეგ რა ცი ის თვის არის სა ხელ მწი ფო ენის 
არ ცოდ ნა. ამი ტო მაც სა ხელ მწი ფო გა ა სამ მა გებს სა ხელ მწი ფო ენის 
სწავ ლე ბის პროგ რა მის და ფი ნა სე ბას. ამას თან, სა ხელ მწი ფო და ა-
ფი ნან სებს ტრა დი ცი უ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის თვის 
ნა ცი ო ნა ლურ ენებ ზე ბეჭ დვი თი გა მო ცე მე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას, 
კულ ტუ რუ ლი კე რე ბის, სას წავ ლო და რე ლი გი უ რი და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
სუბ სი დი რე ბას მუ ნი ცი პა ლუ რი და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტე ბი დან.

ახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი:ახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი:

სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის გზა ზე ერთ-ერ თი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა და სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა. ჭეშ მა რი ტად პლუ რა ლის ტუ ლი სა-
ზო გა დო ე ბის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია მრა ვა ლეთ ნი კუ რი და 
მრა ვალ კონ ფე სი უ რი სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის თა ნა ბა რი ჩარ თუ-
ლო ბა ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ რივ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში, რის თვი-
საც ხე ლი უნ და შე ეწ ყოს უმ ცი რე სო ბე ბის თვის ქარ თუ ლი ენის სწავ ლე-
ბას, მათ ინ ტეგ რი რე ბას, გა ნათ ლე ბას და ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას. 
ამას თან, აუ ცი ლე ბე ლია ყვე ლა სა ჭი რო პი რო ბის შექ მნა ამ ჯგუ ფე ბის 
იდენ ტო ბი სა და კულ ტუ რის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და გან ვი თა რე ბის თვის.

ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტიალე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტია

სა ხელ მწი ფო იქ ნე ბა ტრა დი ცი უ ლი რე ლი გი ე ბი სა და სხვა კონ ფე სი ე-
ბის მი მართ ტო ლე რან ტო ბის მუდ მი ვი გა რან ტი.
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ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბაერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა

ჩვე ნი მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქე იყოს სო ცი ა ლუ რად 
და ცუ ლი და ჰქონ დეს ღირ სე უ ლად ცხოვ რე ბის და კეთ ლდღე ო ბის 
მიღ წე ვის შე საძ ლებ ლო ბა. სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი გა აგ რძე ლე ბენ 
მათ თვის დღეს უკ ვე მოქ მე დი ჯან მრთე ლო ბის დაზ ღვე ვით სარ გებ ლო-
ბას, ყვე ლა ბავშვს და ბა დე ბი დან 5 წლის ჩათ ვლით ექ ნე ბა სა ბავ შვო 
დაზ ღვე ვა ისე ვე რო გორც ყვე ლა სხვა კა ტე გო რი ის მო ქა ლა ქეს ექ ნე ბა 
ჯან მრთე ლო ბის დაზ ღვე ვის სა ბა ზი სო პა კე ტი. ეს პა კე ტი გათ ვლი ლი 
იქ ნე ბა იმა ზე, რომ უბე დურ მა შემ თხვე ვამ ან და მო უ ლოდ ნელ მა მძი მე 
ავად მყო ფო ბამ ოჯა ხის გა ღა ტა კე ბა არ გა მო იწ ვი ოს.

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიზ ნით, მომ დევ ნო ოთ ხი წლის გან მავ ლო-
ბა ში და ი ხარ ჯე ბა 3 მი ლი არ დი ლა რი. თი თო ე ულ ოჯახს გა და ე ცე მა 
ოთ ხწლი ა ნი 1000-ლა რი ა ნი ვა უ ჩე რი, რა თა მათ თა ვად გა დაწ ყვი ტონ, 
რა პრობ ლე მა მო აგ ვა რონ ამით, და ფა რონ დე ნის, გა ზის, წყლის ან 
სხვა კო მუ ნა ლურ ხარ ჯე ბი, შე ი ძი ნონ სას კო ლო სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი 
ბავ შვე ბი სათ ვის, შე ი ძი ნონ სა ჭი რო მე დი კა მენ ტე ბი, თუ მო ი მა რა გონ 
საწ ვა ვი და სა სუ ქი სა სოფ ლო სა მუ შა ო ე ბი სათ ვის და და ი ქი რა ონ სა-
სოფ ლო-სა მე ურ ნეო ტექ ნი კა.

კო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბაკო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბა

ჩა მო ყა ლიბ დე ბა დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სის ტე მა, რომ ლი თაც პენ-
სი ის მი ღე ბის სა ფუძ ვე ლი იქ ნე ბა მო ქა ლა ქის სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბით 
დაგ რო ვე ბუ ლი სახ სრე ბი.

სოციალური სოციალური 

უსაფრთხოებაუსაფრთხოება



16

სოციალური უსაფრთხოება

სა ქარ თვე ლო ში ამოქ მედ დე ბა ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში მოქ მე დი სა-
ხელ მწი ფო და არა სა ხელ მწი ფო სა პენ სიო დაზ ღვე ვის უნი ფი ცი რე ბულ 
კა ნონ მდებ ლო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ახა ლი სის ტე მა, რომ ლის სა ფუძ ვე-
ლია მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბუ ლი ისე თი პრინ ცი პე ბი, რო გო რი ცაა სა-
მარ თლი ა ნო ბა, სო ლი და რო ბა და გა რან ტი რე ბუ ლო ბა.

კო ა ლი ცია „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ ყვე ლა 
კა ტე გო რი ის პენ სი ო ნე რი მი ი ღებს პენ სი ას არა ნაკ ლებ სა არ სე ბო მი-
ნი მუ მი სა, რაც შე სა ბა მი სი კა ნო ნით იქ ნე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი.

სა პენ სიო სის ტე მის ძი რე უ ლად გარ დაქ მნა, რაც ით ვა ლის წი ნებს დაგ-
რო ვე ბით პრინ ციპ ზე გა დას ვლას, და ე ფუძ ნე ბა სა ვალ დე ბუ ლო სა-
პენ სიო დაზ ღვე ვას. რე ფორ მის შე დე გად, სის ტე მა ში მნიშ ვნე ლო ვან 
როლს კერ ძო სა პენ სიო ინ სტი ტუ ტე ბი შე ას რუ ლებენ. პენ სი ის ოდე-
ნო ბა და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა სა დაზ ღვე ვო სტა ჟი სა და სა დაზ ღვე ვო 
შე ნა ტა ნის ოდე ნო ბა ზე. სა ხელ მწი ფოს ექ ნე ბა გა მოკ ვე თი ლი მა რე გუ-
ლი რე ბე ლი ფუნ ქცია, რაც უზ რუნ ველ ყოფს სის ტე მის სტა ბი ლუ რო ბას. 
გარ და ამი სა, არას რუ ლი სტა ჟი სა და არა საკ მა რი სი სა დაზ ღვე ვო შე-
ნა ტა ნის მქო ნე მო ქა ლა ქე ებს სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან და ე ნიშ ნე ბათ 
(ან შე ევ სე ბათ) სო ცი ა ლუ რი პენ სია.

სა არ სე ბო მი ნი მუმს გა უ ტოლ დე ბა სა ხელ მწი ფო შრო მი თი (ასა კით) 
პენ სია, I და II ჯგუ ფის შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ-
თა და მარ ჩე ნალ და კარ გულ თა, აგ რეთ ვე, პო ლიტ რეპ რე სი რე ბულ თა, 
ჩერ ნო ბი ლის კა ტას ტრო ფის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ თა და სხვა სპე-
ცი ფი კუ რი კონ ტინ გენ ტის სა ხელ მწი ფო პენ სია; აღ მო იფ ხვრე ბა დის-
კრი მი ნა ცია, რო მე ლიც არ სე ბობს 2005 წელს ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე-
ბი დან დათ ხოვ ნი ლი მო სამ სა ხუ რე ე ბის სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფა ში. 

სო ცი ა ლუ რი დაც ვის პრი ო რი ტე ტულ სფე რო ე ბად გან ვი ხი ლავთ, აგ-
რეთ ვე, სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბას ფუ ლა დი ფორ მით და სო ცი ა ლურ 
მომ სა ხუ რე ბას. გა ორ მაგ დე ბა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ოდე ნო ბა უკი-
დუ რე სად გა ჭირ ვე ბულ თათ ვის. გა იზ რდე ბა, აგ რეთ ვე, დახ მა რე ბის მიმ-
ღებ თა რა ო დე ნო ბა. სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის სის ტე მა იქ ნე ბა უნი ფი ცი-
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რე ბუ ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით. ამას თან, სო ცი ა ლუ რად და უც ველ პირ თა 
მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბის, მა თი მომ სა ხუ რე ბი სა და ად მი ნის ტრი რე-
ბის ფუნ ქცია მუ ნი ცი პა ლურ ორ გა ნო ებს ექ ნე ბათ დე ლე გი რე ბუ ლი.

სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი იქ-
ნე ბა სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი – მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ 
ბავ შვთა, მო ხუ ცე ბულ თა და შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 
პირ თა სახ ლე ბი და დღის სტა ცი ო ნა რე ბი, აგ რეთ ვე, სხვა სპე ცი ა ლი ზე-
ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი. ასე თი და წე სე ბუ ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბი სა და 
ად მი ნის ტრი რე ბის ფუნ ქცია გა და ე ცე მა რე გი ო ნულ და მუ ნი ცი პა ლურ 
ხე ლი სუფ ლე ბას.

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბაქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა

სო ცი ა ლუ რი უსაფ რთხო ე ბა გუ ლის ხმობს:
  ასა კობ რი ვი პენ სი ე ბის ზრდას: 2014 წელს იქ ნე ბა 200 ლა რი, 
2015 წელს – 220 ლა რი, 2016 წელს – 240 ლა რი;

  შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის პი რე ბის, მარ ჩე ნალ და კარ გუ ლე ბის, 
ობ ლე ბის პენ სი ე ბის ასა კობ რივ პენ სი ას თან გა თა ნაბ რე ბას;

  და უ ბეგ რა ვი მი ნი მუ მის შე მო ღე ბას და სა არ სე ბო მი ნი მუმ თან გა თა-
ნაბ რე ბას;

  უმუ შევ რის სტა ტუ სის გან საზ ღვრას და შე სა ბა მი სი შემ წე ო ბის შე მო-
ღე ბას;

  ენერ გო მა ტა რებ ლებ ზე ტა რი ფე ბის შემ ცი რე ბას;
  ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რის პენ სი ონ რე ბის პენ სი ე ბის გა და ან გა რი შე ბას;
  ში და ვა ლე ბის გას ტუმ რე ბას – კო ო პე რა ტი უ ლი ბი ნათ მშე ნებ ლო-
ბე ბის პროგ რა მა, 1998-2004 წლებ ში წარ მოქ მნი ლი სა ხელ ფა სო 
და ვა ლი ა ნე ბე ბის გას ტუმ რე ბა, რეგ რე სის პენ სი ონ რე ბის და წარ მო-
ე ბით და ზა რა ლე ბულ თა კომ პენ სა ცი ის გა ცე მა.

სოციალური უსაფრთხოება
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ახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბიახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი

ქვეყ ნის სა პენ სიო სის ტე მა სის ტე მურ ტრან სფორ მა ცი ას სა ჭი რო ებს და 
იგი უნ და და ე ფუძ ნოს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შე ნა ტა ნე ბი სა და ინ დი ვი დუ ა-
ლუ რი და ნაგ რო ვის პრინ ციპს. სა პენ სიო სის ტე მა უნ და მო ი ცავ დეს 3 
კომ პო ნენტს:

  სა ბა ზი სო სა პენ სიო გა ნაკ ვეთს – მი ნი მა ლუ რი ფიქ სი რე ბუ ლი სა-
ხელ მწი ფო სა პენ სიო სტან დარ ტი უნ და იყოს არა ნაკ ლებ სა არ სე-
ბო მი ნი მუ მის ოდე ნო ბი სა და უნ და და ე ნიშ ნოს უკ ვე პენ სი ო ნერ პი-
რებს, სა პენ სიო ასაკს მიღ წე უ ლებს და მათ, ვი სი ასა კიც აღე მა ტე ბა 
40 წელს, ასე ვე, პი რებს, რომ ლებ საც არ გა აჩ ნი ათ შრო მი თი სტა ჟი 
და შე სა ბა მი სად, მოკ ლე ბუ ლი არი ან შე საძ ლებ ლო ბას, ჰქონ დეთ 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა პენ სიო და ნაგ რო ვი;

  ინ დი ვი დუ ა ლურ სა პენ სიო და ნაგ როვს, რომ ლის ოდე ნო ბა უნ და 
გა ნი საზ ღვროს და და მო კი დე ბუ ლი იყოს პი რის მი ერ ინ დი ვი დუ-
ა ლურ სა პენ სიო ან გა რიშ ზე შე ტა ნი ლი თან ხე ბის ოდე ნო ბი თა და 
ამ შე ნა ტა ნე ბის გა დახ დის პე რი ო დით. აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მის რე-
გუ ლი რე ბა უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა ხელ მწი ფომ, ხო ლო მარ თვა 
– კერ ძო სა პენ სიო ფონ დებ მა. და ნაგ რო ვი უნ და გა მო იქ ვი თოს და-
სა ბეგ რი შე მო სავ ლე ბი დან და გა თა ვი სუფ ლდეს სა შე მო სავ ლო გა-
და სა ხა დის გან;

  სპე ცი ა ლურ სა პენ სიო გა ნაკ ვეთს, რო მე ლიც უნ და და ე ნიშ ნოთ შეზ-
ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე და ვე ტე რა ნის სტა ტუ სის მქო-
ნე პი რებს. სა პენ სიო გა ნაკ ვე თის ოდე ნო ბა სა არ სე ბო მი ნი მუმ ზე 
30%-ით მე ტი უნ და იყოს. იმ შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და 
ვე ტე რა ნის სტა ტუ სის მქო ნე თათ ვის, რომ ლე ბიც ამავ დრო უ ლად 
მარ ტო ხე ლა პი რის სტა ტუსს ფლო ბენ და და მო უ კი დებ ლად გა და-
ად გი ლე ბი სა და სა კუ თა რი თა ვის მოვ ლის შე საძ ლებ ლო ბა არ გა-
აჩ ნი ათ, სა პენ სიო გა ნაკ ვე თი უნ და გა ორ მაგ დეს.
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ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტიალე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტია

  ოჯა ხი, რო გორც სა ხელ მწი ფოს სა ფუძ ვე ლი, აღი ა რე ბუ ლი იქ ნე ბა 
იუ რი დი ულ პი რად და გა ეხ სნე ბა სა ბან კო ან გა რი ში. ახალ და ქორ-
წი ნე ბუ ლე ბის თვის ბი უ ჯე ტი დან გა და ი რიც ხე ბა 3000 ლა რი. თი თო-
ე უ ლი ბავ შვის და ბა დე ბის თა ნა ვე ოჯახს გა და ე რიც ხე ბა 1500 ლა რი.

  სას წრა ფოდ გა ნა ხევ რდე ბა ტა რი ფე ბი ელექ ტრო ე ნერ გი ა ზე, გაზ ზე, 
ტრან სპორ ტზე, სა ტე ლე ფო ნო კავ ში რებ ზე და სხვა კო მუ ნა ლურ გა-
და სა ხა დებ ზე.

  და უ ყოვ ნებ ლივ გა უქ მდე ბა ყო ველ გვა რი კო ლექ ტი უ რი მრიც ხვე-
ლი.

  ვი ღებთ ვალ დე ბუ ლე ბას ჩვე ნი სა ხე ლო ვა ნი ვე ტე რა ნე ბის წი ნა შე 
და მათ მი მართ და უ ყოვ ნებ ლივ გან ვა ხორ ცი ე ლებთ ყვე ლა ტი პის 
სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბა სა და შე ღა ვა თებს.

  გა და უ დებ ლად აღ ვუდ გენთ სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბა სა და შე ღა ვა-
თებს რეპ რე სი რე ბულ თა ოჯა ხებს.

  გა და უ დებ ლად და იწ ყე ბა ანაბ რე ბის გა ცე მა ეტა პობ რი ვად, პრინ-
ცი პით – უფ რო სი ასა კი დან ქვე მოთ სა მარ თლი ა ნი კურ სით (ბან კში 
ანაბ რის შე ტა ნის მო მენ ტის თვის და ფიქ სი რე ბუ ლი აშშ დო ლა რის 
კურ სის შე სა ბა მი სად).

  უც ხო ეთ ში წა სუ ლი თი თო ე უ ლი ქარ თვე ლი და, ასე ვე, აქ დარ ჩე-
ნი ლი მი სი ოჯა ხი და სა კუთ რე ბა იქ ნე ბა სა ხელ მწი ფოს მთა ვა რი 
საზ რუ ნა ვი.

სოციალური უსაფრთხოება
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ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბაერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მხარ და ჭე რის მიზ ნით მომ დევ ნო ოთ ხი წლის 
გან მავ ლო ბა ში და ი ხარ ჯე ბა 4 მი ლი არ დი ლა რი. ეს ნიშ ნავს:

  მოხ დე ბა ყვე ლა სა ჯა რო სკო ლის რე ა ბი ლი ტა ცია;

  აშენ დე ბა 150 ახა ლი სკო ლა;

  გა იხ სნე ბა ბა თუ მის ახა ლი ტექ ნო ლო გი უ რი უნი ვერ სი ტე ტი;

  გა იხ სნე ბა 3 ახა ლი სა ხელ მწი ფო პრო ფე სი უ ლი კო ლე ჯი;

  გა იხ სნე ბა 300 მო მავ ლის კლა სი;

  დაზ ღვე უ ლი იქ ნე ბა ყვე ლა მოს წავ ლე;

  დაზ ღვე უ ლი იქ ნე ბა ყვე ლა სტუ დენ ტი;

  გაგ რძელ დე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა სტუ დენ ტე ბის სა ზაფ ხუ ლო და-
საქ მე ბის პროგ რა მა;

  ყვე ლა წარ ჩი ნე ბულ სტუ დენტს და ე ნიშ ნე ბა სტი პენ დია;

  გაგ რძელ დე ბა მრა ვალ შვი ლი ა ნი და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი 
ოჯა ხის ბავ შვე ბი სათ ვის სას კო ლო სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის უფა სოდ 
გა ცე მა;

  გა ორ მაგ დე ბა უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში სა ხელ მწი ფო გრან ტის 
მქო ნე სტუ დენ ტთა რა ო დე ნო ბა;

  ყვე ლა პირ ველ კლა სელს და ფრი ა დო სანს (სა ბა ზო სა ფე ხუ რის 
წარ ჩი ნე ბუ ლი კურ სდამ თავ რე ბუ ლი) გა და ე ცე მა პერ სო ნა ლუ რი 
კომ პი უ ტე რი;

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

  მოხ დე ბა წარ მა ტე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის სწავ ლი სა და ცხოვ რე ბის და-
ფი ნან სე ბა მსოფ ლი ოს სა უ კე თე სო უნი ვერ სი ტე ტებ ში.

კო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბაკო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბა

გა ნათ ლე ბის სტრა ტე გია მიზ ნად ისა ხავს ინ დი ვი დის თვის ცოდ ნის და-
უფ ლე ბი სა და უნა რე ბის გა მო მუ შა ვე ბის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
შექ მნას.

მ ო ხ  დ ე  ბ ა  გ ა  ნ ა თ  ლ ე  ბ ი ს  ს ი ს  ტ ე  მ ი ს  დ ე  პ ო  ლ ი  ტ ი  ზ ე  ბ ა  –  გა-
ნათ ლე ბის სის ტე მა და ე ფუძ ნე ბა დე მოკ რა ტი ულ ღი რე ბუ ლე ბებს, გა-
თა ვი სუფ ლდე ბა ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თვე ლო ბი სა და პი რად ერ თგუ-
ლე ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი მარ თვის პრინ ცი პე ბის გან; უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იქ ნე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ავ ტო ნო მი ის მა ღა ლი 
ხა რის ხი. შე იც ვლე ბა მან და ტუ რის ინ სტი ტუ ტის ში ნა არ სი – მან და ტუ რი 
და ი ცავს სკო ლის უსაფ რთხო ე ბას, რო გორც სკო ლის თა ნამ შრო მე ლი. 
აღიკ ვე თე ბა სტუ დენ ტურ თვით მმარ თვე ლო ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის მე ქა-
ნიზ მე ბი, რომ ლე ბიც პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
ისა ხავს მი ზანს.

შ ე  ი ქ  მ ნ ე  ბ ა  გ ა  ნ ა თ  ლ ე  ბ ი ს  ს ი ს  ტ ე  მ ი ს  ე ფ ე ქ  ტ ი  ა  ნ ი  მ ა რ  თ ვ ი ს 
მ ე  ქ ა  ნ ი ზ  მ ე  ბ ი  – გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მარ თვა და ე ფუძ ნე ბა შე-
დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბულ სტრა ტე გი ულ და გეგ მვას. გა ნი საზ ღვრე ბა და 
გა იზ რდე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლი გა ნათ ლე ბის 
სფე რო ში. უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა მას წავ ლებ ლის, პრო ფე სო რის, 
მეც ნი ე რის შრო მის უფ ლე ბის დაც ვა. კა ნო ნით დად გინ დე ბა, რომ სა-
გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა თა ხელ მძღვა ნე ლებს უნ და ჰქონ-
დეთ პე და გო გი უ რი, აკა დე მი უ რი და/ან სა მეც ნი ე რო გა მოც დი ლე ბა. 
გან ხორ ცი ელ დე ბა გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მი უ კერ ძო ე ბე ლი ყო ველ-
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წლი უ რი მო ნი ტო რინ გი და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა შე სა ბა მი სი დო-
კუ მენ ტე ბის სა ჯა რო ო ბა.

შ ე  ი ქ  მ ნ ე  ბ ა  გ ა  ნ ა თ  ლ ე  ბ ი ს  დ ა  ფ ი  ნ ა ნ  ს ე  ბ ი ს  ე ფ ე ქ  ტ ი  ა  ნ ი  მ ე -
ქ ა  ნ ი ზ  მ ე  ბ ი  –  გა იზ რდე ბა გა ნათ ლე ბის ხარ ჯე ბი სა ხელ მწი ფო ბი უ-
ჯე ტი დან. მნიშ ვნე ლოვ ნად მო ი მა ტებს პე და გოგ თა შრო მის ანაზ ღა-
უ რე ბა, ამაღ ლდე ბა მა თი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი და გა იზ რდე ბა მა თი 
პრეს ტი ჟი. გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის „ვა უ ჩე რუ ლი“ წე სი შე იც ვლე ბა 
სა ბა ზო და ფი ნან სე ბის გამ ჭვირ ვა ლე წე სით.

გ ა  ი ზ  რ დ ე  ბ ა  გ ა  ნ ა თ  ლ ე  ბ ი ს  ხ ე ლ  მ ი  ს ა წ  ვ დ ო  მ ო  ბ ა  –  თი თო ე ულ 
მო ქა ლა ქეს ექ ნე ბა გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის თა ნა ბა რი შან სი. სოფ ლე-
ბი სა და ქა ლა ქე ბის თვის და წეს დე ბა სკო ლის ტე რი ტო რი უ ლი ხელ მი-
საწ ვდო მო ბის სტან დარ ტე ბი. სტუ დენ ტე ბის თვის შე მუ შავ დე ბა გრძელ-
ვა დი ა ნი დაკ რე დი ტე ბის, მი ზან მი მარ თუ ლი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბი სა 
და გა ნათ ლე ბის ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბის სხვა მე ქა ნიზ მე ბი.

ა მ ა ღ  ლ დ ე  ბ ა  გ ა  ნ ა თ  ლ ე  ბ ი ს  ხ ა  რ ი ს  ხ ი  –  გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი 
იქ ნე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო დარ გში ქარ თუ ლი ის ტო რი უ ლი გა მოც დი-
ლე ბი სა და და სავ ლუ რი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი. შე მუ შავ დე ბა და 
მოქ მე დე ბას და იწ ყებს გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბის, სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბის, პრეს ტი ჟი სა და ნდო ბის ამაღ-
ლე ბის ხელ შემ წყო ბი მე ქა ნიზ მე ბი. ავ ტო რი ზა ცია/აკ რე დი ტა ცი ი სას 
გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ჭი რო გა ზომ ვა დი და ობი ექ ტუ რი ინ დი კა ტო-
რე ბი. არ სე ბი თად გა და ი სინ ჯე ბა ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მა. სკო-
ლას და უბ რუნ დე ბა აღ მზრდე ლო ბი თი ფუნ ქცია. გა უქ მდე ბა პირ ვე ლი-
ვე კლა სი დან უც ხო უ რი ენი სა და კომ პი უ ტე რის სწავ ლე ბა, აგ რეთ ვე, 
სწავ ლე ბა კომ პი უ ტე რის მეშ ვე ო ბით.

ა მ ა ღ  ლ დ ე  ბ ა  უ მ ა ღ  ლ ე  ს ი  ს ა  გ ა ნ  მ ა  ნ ა თ  ლ ე ბ  ლ ო  დ ა  წ ე  ს ე  ბ უ -
ლ ე  ბ ე  ბ ი ს  ს ა  მ ე ც  ნ ი  ე  რ ო  პ ო  ტ ე ნ  ც ი  ა  ლ ი  –  შე იქ მნე ბა უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შემ წყო ბი ეფექ ტი ა ნი 
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სა მარ თლებ რი ვი, ინ სტი ტუ ცი უ რი და ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მე ბი. გან ხორ-
ცი ელ დე ბა უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა თა სა მეც ნი ე-
რო საქ მი ა ნო ბის სა ბა ზო და ფი ნან სე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა.

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბაქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტებს მიგ ვაჩ ნია, რომ იმ ღი რე ბუ ლე ბა თა შე ნარ-
ჩუ ნე ბა-გან ვი თა რე ბა, რო მელ თაც მო მა ვალ ში ქარ თვე ლი ხალ ხის 
კე თილ დღე ო ბა და უსაფ რთხო ე ბა უნ და და ე ფუძ ნოს, მხო ლოდ გა-
ნათ ლე ბის სა მარ თლი ა ნი და ქმე დი თი სის ტე მის წყა ლო ბი თაა შე საძ-
ლე ბე ლი. ამ კუთ ხით უმ თავ რე სი პრობ ლე მა გა ნათ ლე ბის სო ცი ა ლუ რი 
პო ლი ტი კაა, ამი ტო მაც ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტე ბის გა მარ ჯვე ბის შემ-
თხვე ვა ში გა და იდ გმე ბა შემ დე გი ნა ბი ჯე ბი:

1. სას კო ლო სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი და უ რიგ დე ბა ყვე ლა ოჯახს, რო-
მე ლიც არ იხ დის ქო ნე ბის დეკ ლა რი რე ბულ გა და სა ხადს;

2. გა იზ რდე ბა სკო ლე ბის ვა უ ჩე რუ ლი და ფი ნან სე ბა, პე და გო გე ბი უზ-
რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბი ან 900-ლა რი ა ნი სა ბა ზი სო ხელ ფა სით, 
პორ ტა ტუ ლი კომ პუ ტე რე ბი თა და სას კო ლო სა ხელ მძღვა ნე ლო-
ე ბით;

3. ყვე ლა სო ფელ ში აღ დგე ბა სკო ლა;

4. სა ხელ მწი ფო მხარს და უ ჭერს მას წავ ლე ბელ თა კვა ლი ფი კა ცი-
ის ამაღ ლე ბას და მა თი სა უ ნი ვერ სი ტე ტო მომ ზა დე ბის სის ტე მის 
სრულ ყო ფას (სა მა გის ტრო პროგ რა მე ბის სა ხელ მწი ფო მხარ და-
ჭე რა, არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი მო სახ ლე ო ბის თვის კად რე ბის მომ ზა-
დე ბის სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მის ამოქ მე დე ბა);

5. და იწ ყე ბა მარ თლმა დი დებ ლუ რი კულ ტუ რის ის ტო რი ის სწავ ლე ბა 
სკო ლებ ში;

განათლება
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6. სა ა ტეს ტა ციო გა მოც დე ბის ჩა ბა რე ბით და მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ-
ცი ის დაკ მა ყო ფი ლე ბით და ფი ნან სდე ბა სწავ ლის სა ფა სუ რის მი-
ნი მუმ 50%-ით, ხო ლო მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი დან გა მო სუ ლი, 
სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, მა ღალ მთი ა ნი რე გი ო ნე ბის მცხოვ რე ბი 
სტუ დენ ტე ბი 100%-ით და ფი ნან სდე ბი ან;

7. სწავ ლე ბა შე ჩე რე ბულ სტუ დენ ტებს მი ე ნი ჭე ბათ გა მოც დე ბის ჩა ბა-
რე ბის უფ ლე ბა და, გარ კვე უ ლი კრი ტე რი უ მე ბის დაკ მა ყო ფი ლე-
ბის შემ თხვე ვა ში, ექ ნე ბათ სა ხელ მწი ფოს ხარ ჯზე სწავ ლის გაგ-
რძე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა;

8. სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის სის ტე მა დაბ რუნ დე ბა გა ნათ ლე ბის სა მი-
ნის ტრო ში და მას უზ რუნ ველ ყოფს სა ხელ მწი ფო;

9. სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის აღ მზრდე ლებს მი ე ნი ჭე ბათ პე-
და გო გის სტა ტუ სი;

10. გა იზ რდე ბა სა ხე ლო ბო სას წავ ლებ ლე ბის და ფი ნან სე ბა.

ახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბიახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი

  უნ და გა ორ მაგ დეს გა ნათ ლე ბის ბი უ ჯე ტი და გა ი ზარ დოს 16%-მდე 
(მშპ-სთან მი მარ თე ბა ში – 5%, დღეს არ სე ბუ ლი 2,2 %-ის ნაც-
ვლად);

  უნ და გა ი ზარ დოს პე და გო გე ბის კვა ლი ფი კა ცია ანაზ ღა უ რე ბის გაზ-
რდი თა და გა დამ ზა დე ბით;

  პრი ო რი ტე ტუ ლი და ხელ მი საწ ვდო მი უნ და გახ დეს ქვეყ ნის თვის 
სა ჭი რო პრო ფე სი ე ბი, წა ხა ლის დეს პე და გო გის, ინ ჟინ რის, აგ რო-
ნო მის, ვე ტე რი ნა რის პრო ფე სია;
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  უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში სწავ ლე ბა უნ და და ფი ნან სდეს სა ხელ-
მწი ფოს მი ერ, გან სა კუთ რე ბით, ქვეყ ნის თვის პრი ო რი ტე ტულ სპე-
ცი ა ლო ბებ ზე;

  ხე ლი უნ და შე ეწ ყოს სა უ ნი ვერ სი ტე ტო მეც ნი ე რე ბის გაძ ლი ე რე ბას 
და ფი ნან სე ბის მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის გზით;

  უნ და გა ი ზარ დოს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბა და შე-
ად გი ნოს გა ნათ ლე ბის ბი უ ჯე ტის 1,6 %;

  დაწ ყე ბი თი და სა ბა ზო გა ნათ ლე ბის სა ფე ხუ რებ ზე მოს წავ ლე თა 
სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბით სრუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა უნ და მოხ დეს სა-
ხელ მწი ფოს ხარ ჯზე;

  სას კო ლო გა ნათ ლე ბა უნ და გა და ვი დეს სამ სა ფე ხუ რი ან სის ტე მა-
ზე: 1. დაწ ყე ბი თი გა ნათ ლე ბა (1-6), 2. ბა ზი სუ რი გა ნათ ლე ბა (6-10 
კლა სი), რომ ლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მოს წავ ლე მი ი ღებს შე სა-
ბა მის დიპ ლომს და შეძ ლებს, და იწ ყოს მუ შა ო ბა ან გა აგ რძე ლოს 
სწავ ლა პრო ფე სი ულ სას წავ ლე ბელ ში; 3. ბო ლო სა ფე ხუ რის (11-
12 კლა სი) დას რუ ლე ბა აუ ცი ლე ბე ლია იმი სათ ვის, რომ ახალ გაზ-
რდამ სწავ ლა გა აგ რძე ლოს უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში;

  ხე ლი უნ და შე ეწ ყოს ინ კლუ ზი ურ სწავ ლე ბას;

  უნ და მოხ დეს გა ნათ ლე ბის სის ტე მის დე ცენ ტრა ლი ზა ცია და დე პო-
ლი ტი ზა ცია და გა ი ზარ დოს სკო ლი სა და უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე-
ბის ავ ტო ნო მია;

  სკო ლა ში უნ და დაბ რუნ დეს არა მარ ტო ბავ შვი, არა მედ გა ნათ ლე-
ბაც.

განათლება



26

განათლება

ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტიალე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტია

  ადა მი ა ნი ჩა სახ ვი დან და და ბა დე ბი დან იქ ნე ბა სა ხელ მწი ფოს მთა-
ვა რი ზრუნ ვის ობი ექ ტი; მშო ბი ა რო ბა, სა ბავ შვო ბა გა-ბა ღი, სა შუ ა-
ლო, უმაღ ლე სი, სა მეც ნი ე რო გა ნათ ლე ბა და ფი ნან სდე ბა სა ხელ-
მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან.

  მას წავ ლებ ლის ხელ ფა სი გა უ ტოლ დე ბა მო სა მარ თლის ანაზ ღა უ-
რე ბას.

  თა ვის ავ ტო ნო მი ურ უფ ლე ბებ ში სრუ ლად აღ დგე ბა უნი ვერ სი ტე-
ტე ბი, ინ სტი ტუ ტე ბი, მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მია, მი სი სა მეც ნი ე რო-
კვლე ვი თი უწ ყე ბე ბი.

  სა ხელ მწი ფოს სტრა ტე გი უ ლი პო ლი ტი კა და ე ფუძ ნე ბა ეროვ ნუ ლი 
მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რის, სპორ ტის გან ვი თა რე ბას და არა ჩვე ნი 
ხალ ხის, ახალ გაზ რდო ბის გა დაქ ცე ვას მო სამ სა ხუ რე და მო ჯა მა გი-
რე პერ სო ნა ლად.
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ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბაერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა

  მო ზი დუ ლი იქ ნე ბა 4 მი ლი არ დზე მე ტი პირ და პი რი უც ხო უ რი ინ ვეს-
ტი ცი ე ბი, რაც ნიშ ნავს და მა ტე ბით და ახ ლო ე ბით 80 000 ახალ სა-
მუ შაო ად გილს;

  ტუ რის ტე ბის რა ო დე ნო ბა გა იზ რდე ბა 7 მი ლი ო ნამ დე, რაც ნიშ ნავს 
ტუ რიზ მის სექ ტორ ში შექ მნილ და ახ ლო ე ბით 140 000 სა მუ შაო ად-
გილს;

  და ი გე ბა 5000 კი ლო მეტ რი გზა, რაც ნიშ ნავს სტა ბი ლუ რად და საქ-
მე ბულ და ახ ლო ე ბით 40 000 ადა მი ანს;

  გაგ რძელ დე ბა ახა ლი ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რის მშე ნებ ლო ბა, 
აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტე ბი შექ მნის და მა ტე ბით და ახ ლო ე ბით 13 000 
სა მუ შაო ად გილს.

კო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბაკო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბა

ჩვენ მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი და საქ მე ბის პო ლი ტი კის შე დე გად:

  შემ ცირ დე ბა მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი გას ვლა საზ ღვარ გა რეთ;

  შემ ცირ დე ბა სო ცი ა ლუ რი გა ჭირ ვე ბის ნი ა დაგ ზე ჩა დე ნილ და ნა შა-
ულ თა რიც ხვი და ოჯა ხუ რი კონ ფლიქ ტე ბი;

  გა უმ ჯო ბეს დე ბა დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბა.

კა ნონ მდებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ი სა და ცი ვი ლი ზე ბუ ლი შრო მის ბაზ-
რის ფორ მი რე ბის თვის სა ჭი როა:

დასაქმებადასაქმება
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  ახა ლი შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის შე მუ შა ვე ბა და მი ღე ბა;

  შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის რე ფორ მი რე ბა ეკო ნო მი კა ში შრო მი თი 
რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნი გან თავ სე ბი სა და გა მო ყე ნე ბის თვის და საქ-
მე ბულ თა ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბის მკაც რად დაც ვით (შრო მის სა-
მარ თლი ა ნი ანაზ ღა უ რე ბის უფ ლე ბა, სა მუ შა ო დან და უ სა ბუ თე ბე ლი 
დათ ხოვ ნის გან დაც ვის უფ ლე ბა, გა ფიც ვის უფ ლე ბა და სხვ.);

  უმუ შე ვარ თა აღ რიც ხვის სა ინ ფორ მა ციო ბან კის შექ მნა იმი სათ ვის, 
რომ მოხ დეს მა თი გა დამ ზა დე ბა და შე სა ბა მი სი სა მუ შა ოს შე თა ვა-
ზე ბა;

  სა ხელ მწი ფოს მხრი დან უმუ შევ რე ბის მხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძი ე ბე-
ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდა;

  სო ცი ა ლუ რი დი ა ლო გი სა და სო ცი ა ლუ რი პარ ტნი ო რო ბის ეფექ ტი-
ა ნი სის ტე მის უზ რუნ ველ ყო ფა.

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბაქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა

ჩვენ უზ რუნ ველ ვყოფთ სა მუ შა ოს ყვე ლას თვის – გა დამ ზა დე ბა და 
ღირ სე უ ლი და საქ მე ბა. ბიზ ნეს თან პარ ტნი ო რო ბით ჩვენ შევ ქმნით მეტ 
სა მუ შაო ად გილს.

უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მის და საძ ლე ვად გვე სა ჭი რო ე ბა რე ფორ მა, 
რო მე ლიც გუ ლის ხმობს უმუ შევ რის სტა ტუ სის სა მარ თლებ რივ გან საზ-
ღვრას და შე სა ბა მი სი შემ წე ო ბის შე მო ღე ბას.

ჩვე ნი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კონ ცეფ ცია გუ ლის ხმობს წვრი ლი საგ-
ლე ხო მე ურ ნე ო ბი დან მსხვილ ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა ზე გა დას ვლას. 
სა ხელ მწი ფო წა ა ხა ლი სებს კო ო პე რა ცი ებს, შე დე გად, მი ლი ო ნი თვით-
და საქ მე ბუ ლი დან 2017 წლამ დე ყო ველ წლი უ რად 100 000 ადა მი ა ნი 
და ე მა ტე ბა და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბას.
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ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ ნის თვის გა დამ წყვე ტია სწო რი სა ტა-
რი ფო პო ლი ტი კა. ენერ გო მა ტა რებ ლებ ზე, ელექ ტრო ე ნერ გი ა ზე და 
გაზ ზე ტა რი ფე ბის შემ ცი რე ბა თა ვის თა ვად ნიშ ნავს სა ქარ თვე ლო ში 
წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბას და ქარ-
თულ სა ვე ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გაზ რდას. პრო დუქ ცი ის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბის 5-8%-ით შემ ცი რე ბის შემ თხვე ვა ში, უახ ლო ეს 3-4 
წე ლი წად ში გა ა ორ მა გებს პირ და პირ უც ხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ სა და, და-
მა ტე ბით, ყო ველ წლი უ რად 50 000 ახალ სა მუ შაო ად გილს შექ მნის.

ახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი:ახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი:

და საქ მე ბის ეფექ ტუ რი პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად: 

  უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ბიზ ნე სის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცია ანუ შეწ ყდეს 
ბიზ ნე სის სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნა, გა უქ მდეს წი ნას წა რი 
პა ტიმ რო ბა ეკო ნო მი კუ რი და ნა შა უ ლის თვის, აიკ რძა ლოს ბიზ ნეს ზე 
სა ხელ მწი ფო ტე რო რი, უა რი ით ქვას სა დამ სჯე ლო და ჩა საფ რე ბის 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა ზე;

  ორ გა ნულ კა ნო ნად უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს „სა ქარ თვე ლოს სა გა და-
სა ხა დო კო დექ სი“. მას ში ცვლი ლე ბე ბის, და მა ტე ბე ბი სა და შეს წო-
რე ბე ბის შე ტა ნა უნ და მოხ დეს მხო ლოდ წი ნას წა რი ერ თთვი ა ნი სა-
ჯა რო გან ხილ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე;

  და ცუ ლი უნ და იყოს თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცია და ქვე ყა ნა ში ამოქ-
მედ დეს სრულ ფა სო ვა ნი ან ტი მო ნო პო ლი უ რი, ან ტიტ რას ტუ ლი კა-
ნონ მდებ ლო ბა;

  და წეს დეს და ბეგ ვრის სა შე ღა ვა თო რე ჟი მი მცი რე სა წარ მო ე ბის-
თვის;

  და ბეგ ვრის სა შე ღა ვა თო რე ჟი მი მცი რე სა წარ მო ე ბის თვის გავ-
რცელ დეს სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის ისეთ სა ხე ო ბებ ზე, რო გო რე ბი-
ცაა: სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტე ბის პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბა, 

დასაქმება
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სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტე ბის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი წარ მო-
ე ბა, კვე ბის მრეწ ვე ლო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა, ტუ რიზ მი, ექ-
სპორ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი წარ მო ე ბა;

  შე იქ მნას „მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ფონ დი“ და „სა სოფ ლო 
ბან კი“ მცი რე ბიზ ნე სი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის თვის ია ფი საკ რე-
დი ტო რე სურ სის მი წო დე ბის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფის მიზ ნით.

ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტიალე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტია

  ჩვე ნი მთა ვა რი ვალ დე ბუ ლე ბაა უმუ შევ რო ბის მოს პო ბა და ხალ ხის 
და საქ მე ბა, სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა, სა შუ ა ლო და წვრი ლი ბიზ-
ნე სის გან ვი თა რე ბა, ქარ ხნე ბის, ფაბ რი კე ბის, გა და მა მუ შა ვე ბე ლი 
მრეწ ვე ლო ბის ამუ შა ვე ბა;

  და უ ყოვ ნებ ლივ აღ დგე ბა დეკ რე ტე ბის, შვე ბუ ლე ბე ბი სა და ბი უ ლე-
ტე ნე ბის ტრა დი ცი უ ლი ინ სტი ტუ ტი ყვე ლა კა ტე გო რი ის მუ შა-მო სამ-
სა ხუ რე ე ბის თვის;

  დრო ე ბით უმუ შევ რე ბის თვის გა ი ცე მა ღირ სე უ ლი კომ პენ სა ცია;

  შეწ ყდე ბა უც ხო ელ მუ შა-მიგ რან ტთა უკა ნო ნო შე მოყ ვა ნა ქვე ყა ნა ში;

  მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი და პენ სია იქ ნე ბა სა არ სე ბო მი ნი მუმს ზე-
ვით. პენ სია გა ი ცე მა სტა ჟი სა და დამ სა ხუ რე ბის მი ხედ ვით;

  და უ ყოვ ნებ ლივ აღ დგე ბა სამ სა ხურ ში ასი ათა სო ბით სა მუ შა ო დან 
უკა ნო ნოდ დათ ხოვ ნი ლი მო ქა ლა ქე და აუ ნაზ ღა ურ დე ბა გა ნაც დუ რი;

  სა ხელ მწი ფო აპა რატ ში მო მუ შა ვე ყვე ლა მუ შაკს შე უ ნარ ჩუნ დე ბა 
სა მუ შაო ად გი ლი, ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლის მი უ ხე და ვად.



31

ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბაერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა

ჩვენ გა ვაგ რძე ლებთ მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბით აღ ჭურ ვი ლი სა ა ვად-
მყო ფო ე ბის მშე ნებ ლო ბა/რე ა ბი ლი ტა ცი ას; კად რე ბის გა დამ ზა დე ბა, 
რა თა პა ცი ენ ტებ მა მი ი ღონ გა რან ტი რე ბუ ლი უსაფ რთხო, მა ღალ კვა-
ლი ფი ცი უ რი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა. ვფიქ რობთ, ექიმ თა მო ნა წი ლე-
ო ბა უწ ყვე ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში აუ ცი ლე ბე ლია 
თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი სა მე დი ცი ნო პრაქ ტი კის 
გან სა ვი თა რებ ლად; ამას თა ნა ვე მნიშ ვნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნია პა ცი ენტს 
მი ე ცეს არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბა, რი თაც მოხ დე ბა მი სი უფ ლე-
ბე ბის დაც ვა.

გაგ რძელ დე ბა სა დაზ ღვე ვო სის ტე მის გან ვი თა რე ბა, რა თა მო სახ ლე-
ო ბას სა შუ ა ლე ბა ჰქონ დეს მა ღალ ხა რის ხი ა ნი ჯან დაც ვის მი სა ღე ბად 
ჩა ერ თოს სა ხელ მწი ფო თუ კერ ძო სა დაზ ღვე ვო სქე მებ ში. უახ ლო ეს 
მო მა ვალ ში შე იქ მნე ბა სა ბა ზო სა დაზ ღვე ვო პა კე ტი, რო მელ შიც შე ვა 
რო გორც ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა, ასე ვე წამ ლე ბის თა ნა და-
ფი ნან სე ბის გაზ რდი ლი სია. ამ სა დაზ ღვე ვო პა კე ტით წლის ბო ლოს 
სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ადა მი ა ნი, ასე ვე 
0-დან 6 წლამ დე ბავ შვი, სტუ დენ ტე ბი, ჯა რის კა ცი, მას წავ ლე ბე ლი, პო-
ლი ცი ე ლი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პი რი და ყვე ლა პენ სი ო ნე რი 
იქ ნე ბა დაზ ღვე უ ლი სა ხელ მწი ფოს მი ერ. ასე ვე უახ ლო ეს მო მა ვალ ში 
ყვე ლა მო ქა ლა ქეს, რო მე ლიც არ მი ე კუთ ვნე ბა აღ ნიშ ნულ ჯგუ ფებს, 
ექ ნე ბა სა ბა ზი სო სა დაზ ღვეო პა კე ტი. ყო ვე ლი ვე ეს შე საძ ლებ ლო ბას 
მის ცემს ჩვენს მო ქა ლა ქე ებს თა ვი იგ რძნონ უსაფ რთხოდ და არ შე ე-
შინ დეთ ექიმ თან მის ვლა, რა თა ჩა ი ტა რონ სა თა ნა დო გა მოკ ვლე ვა და 
მკურ ნა ლო ბა.

ჯანდაცვაჯანდაცვა
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კო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბაკო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბა

სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქე უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სა მე დი-
ცი ნო დაზ ღვე ვის უნი ვერ სა ლუ რი სა ბა ზი სო პა კე ტით. ეს პა კე ტი უზ რუნ-
ველ ყოფს ხა რის ხი ა ნი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო-
ბას, ფი ნან სუ რი რის კე ბის გან დაც ვას, და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცი ა სა და 
გა და უ დე ბელ მკურ ნა ლო ბას.

ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სის ტე მის და ფი ნან სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის 
შე მო ღე ბუ ლი იქ ნე ბა მსოფ ლი ო ში აპ რო ბი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი. შე-
იქ მნე ბა არა სა ხელ მწი ფო არა მომ გე ბი ა ნი ინ სტი ტუ ტი, რო მე ლიც მო-
ახ დენს თან ხე ბის ად მი ნის ტრი რე ბას, მიმ წო დებ ლე ბის (ექი მე ბი, 
სა ა ვად მყო ფო ე ბი) შერ ჩე ვას და და ფი ნან სე ბას. მი სი საბ ჭო და კომ-
პლექ ტდე ბა სა ხელ მწი ფოს, პა ცი ენ ტე ბის, ექი მე ბის, სა დაზ ღვე ვო და 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (მათ შო რის, პროფ კავ ში რე ბის) 
წარ მო მად გენ ლე ბის გან.

კერ ძო სა დაზ ღვე ვო კომ პა ნი ე ბი ჩაბ მუ ლი იქ ნე ბა და მა ტე ბი თი, ბა ზი-
სუ რი კა ლა თით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ზე მე ტი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ში. 
სა ქარ თვე ლოს ჰოს პი ტა ლუ რი სექ ტო რი წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა სა-
ხელ მწი ფო, მუ ნი ცი პა ლუ რი და კერ ძო ჰოს პიტ ლე ბით. სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ გან საზ ღვრულ და და ფი ნან სე ბულ ბა ზი სუ რი სარ გებ ლის კა ლათ-
ში შე ვა სხვა დას ხვა მომ სა ხუ რე ბა, რო მე ლიც სრუ ლად და ფი ნან სდე ბა 
ჯან მრთე ლო ბის დაზ ღვე ვის პო ლი სით:

  ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა (ოჯა ხის/სოფ ლის ექი მი და სპე ცი-
ა ლის ტე ბი);

  მო სახ ლე ო ბის პრო ფი ლაქ ტი კუ რი გა მოკ ვლე ვე ბი (სკრი ნინ გი) და 
იმუ ნი ზა ცია (აც რა);

  სას წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა;
  ჰოს პი ტა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა (მათ შო რის, გუ ლის სის ხლძარ ღვთა 
სტენ ტი რე ბა, შუნ ტი რე ბა);
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  ორ სულ თა მოვ ლა და მშო ბი ა რო ბა;
  უშ ვი ლო ბის დი აგ ნოს ტი კა და მკურ ნა ლო ბა;
  ონ კო ლო გი ურ და ა ვა დე ბა თა მკურ ნა ლო ბა (მათ შო რის, სხი ვუ რი 
თე რა პია, ქი მი ო თე რა პია);

  გა და უ დე ბე ლი სტო მა ტო ლო გია;
  მე დი კა მენ ტე ბი – პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის (ესენ ცი უ რი) მე დი კა მენ-
ტე ბი 50%-ია ნი ფას დაკ ლე ბით.

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

  დი ა ბე ტის პროგ რა მა (და ფი ნან სე ბა გა ორ მაგ დე ბა ბი უ ჯე ტი დან);
  ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის პროგ რა მა (და ფი ნან სე ბა გა ორ მაგ დე-
ბა ბი უ ჯე ტი დან);

  ან ტი რა ბი უ ლი (ცო ფის სა წი ნა აღ მდე გო) დახ მა რე ბის პროგ რა მა 
(და ფი ნან სე ბა გა ორ მაგ დე ბა ბი უ ჯე ტი დან);

  უსაფ რთხო სის ხლის პროგ რა მა (და ფი ნან სე ბა გა ორ მაგ დე ბა ბი უ-
ჯე ტი დან);

  ტუ ბერ კუ ლო ზის პროგ რა მა;
  აივ ინ ფექ ცი ის/შიდ სის პროგ რა მა;
  დი ა ლი ზი სა და თირ კმლის გა და ნერ გვის პროგ რა მა;
  ნარ კო მა ნი ის პროგ რა მა;
  ეპი დე მი ო ლო გი უ რი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პროგ რა მა;
  ინ კუ რა ბე ლურ პა ცი ენ ტთა პა ლი ა ტი უ რი მზრუნ ვე ლო ბის პროგ რა მა;
  იშ ვი ა თი და ა ვა დე ბის მქო ნე ავად მყოფ თა მკურ ნა ლო ბის პროგ რა მა;
  პრო ფე სი ულ და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცი ის პროგ რა მა;
  უწ ყვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბი სა და კვლე ვე ბის ხელ შეწ ყო ბის 
პროგ რა მა.

ჯანდაცვა



34

ჯანდაცვა

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბაქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა

ჯან დაც ვის ახა ლი სის ტე მის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად, მი ზან შე წო ნი ლია, 
სა ქარ თვე ლოს მთე ლი მო სახ ლე ო ბა და ი ყოს კა ტე გო რი ე ბად, გან-
ხორ ცი ელ დეს ე.წ. სუბ სი დი რე ბის პრინ ცი პი: შე სა ბა მი სად, გა მო ი ყო ფა 
მო სახ ლე ო ბის ორი ძი რი თა დი ჯგუ ფი:

I ჯგუფ ში (უმ წეო მო სახ ლე ო ბა) გა ერ თი ან დე ბი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ-
ლებ საც ასა კის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა-
მო არ შე უძ ლი ათ, უზ რუნ ველ ყონ თა ვი ან თი ჯან მრთე ლო ბა. ესე ნია:

  ბავ შვე ბი 0-18 წლამ დე;

  ასა კობ რი ვი პენ სი ონ რე ბი;

  შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი;

  ომი სა და შრო მის ვე ტე რა ნე ბი, ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რის პენ სი ონ-
რე ბი (მე ო რე სა მა მუ ლო ომის ყვე ლა ვე ტე რა ნი, სა ქარ თვე ლოს 
და მო უ კი დებ ლო ბის თვის საბ რძო ლო მოქ მე დე ბებ ში მო ნა წი ლე ე ბი, 
სამ შვი დო ბო ოპე რა ცი ებ ში მო ნა წი ლე სამ ხედ რო პი რე ბი – ვე ტე რა-
ნე ბი);

  სტუ დენ ტე ბი;

  მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი;

  დევ ნი ლე ბი;

  მა ღალ მთი ა ნი რე გი ო ნე ბის მცხოვ რებ ლე ბი.

II ჯგუ ფი გა ა ერ თი ა ნებს სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა და ნარ ჩენ მო ქა ლა ქეს 
(მათ შო რის, და საქ მე ბუ ლი, თვით და საქ მე ბუ ლი).

ჯან დაც ვის სის ტე მის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა რო გორც 
პროგ რა მუ ლი და ფი ნან სე ბის წე სით, ასე ვე, კერ ძო სა დაზ ღვე ვო სექ-
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ტო რის მეშ ვე ო ბით. სა ქარ თვე ლოს მთე ლი მო სახ ლე ო ბა, ორი ვე ჯგუ-
ფი, მი ი ღებს მომ სა ხუ რე ბის უნი ვერ სა ლურ სა ბა ზი სო პა კეტს, რომ ლის 
მი წო დე ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა პროგ რა მუ ლი და ფი ნან სე ბის გზით.

უნი ვერ სა ლუ რი სა ბა ზი სო პა კე ტის ზე ვით, პირ ვე ლი ჯგუ ფი (ბავ შვე-
ბი, პენ სი ონ რე ბი, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი, უმუ-
შევ რე ბი, ომის ვე ტე რა ნე ბი, სტუ დენ ტე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხის 
წევ რე ბი, მა ღალ მთი ა ნი რე გი ო ნე ბის მცხოვ რებ ლე ბი), ასე ვე, მი ი ღებს 
და მა ტე ბით პა კეტს, რო მე ლიც მო ი ცავს აუ ცი ლე ბელ სა დი აგ ნოს ტი კო, 
სამ კურ ნა ლო-სა მე დი ცი ნო, ამ ბუ ლა ტო რი ულ, სტა ცი ო ნა რულ გა და უ-
დე ბელ (და მა ტე ბით) და გეგ მურ დახ მა რე ბას, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ-
ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლი მე დი კა მენ ტე ბით, რა საც არ ით ვა ლის წი ნებს უნი-
ვერ სა ლუ რი სა ბა ზი სო პა კე ტი.

მე ო რე ჯგუფს (და ნარ ჩე ნი მო სახ ლე ო ბა ანუ და საქ მე ბუ ლი და თვით-
და საქ მე ბუ ლი) შე ეძ ლე ბა, უნი ვერ სა ლუ რი სა ბა ზი სო პა კე ტის ზე ვით, 
შე ი ძი ნოს სა დაზ ღვე ვო ჯან მრთე ლო ბის პა კე ტი, რომ ლის მო ცუ ლო ბა-
სა და ღი რე ბუ ლე ბას გან საზ ღვრავს სა ხელ მწი ფო.

და მა ტე ბით პა კე ტებს, რო გორც პირ ვე ლი, ასე ვე მე ო რე ჯგუ ფის თვის 
შე ის ყი დი ან კერ ძო სა დაზ ღვე ვო კომ პა ნი ე ბი, მხო ლოდ იმ გან სხვა ვე-
ბით, რომ პირ ველ ჯგუფს დაზ ღვე ვის პო ლი სის თან ხას და უ ფა რავს სა-
ხელ მწი ფო, ხო ლო მე ო რე ჯგუ ფი თა ვად შე ი ძენს ან გა და უხ დის დამ-
საქ მე ბე ლი.

სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქის თვის ხელ მი საწ ვდო მი უნი ვერ სა-
ლუ რი სა ბა ზი სო პა კე ტი მო ი ცავს:

1. სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის პროგ რა მებს (მათ შო რის, მო სახ ლე-
ო ბის იმუ ნი ზა ცია-ვაქ ცი ნა ცია, სხვა დას ხვა სკრი ნინგ პროგ რა მა);

2. პირ ვე ლად ჯან დაც ვას (ამ ბუ ლა ტო რი ულ-პო ლიკ ლი ნი კუ რი სა მე-
დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა, ოჯა ხის ექი მის ინ სტი ტუ ტი);

ჯანდაცვა
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3. სას წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას (ამ ბუ ლანს-სერ ვი სი და კა-
ტას ტრო ფის მე დი ცი ნა);

4. გა და უ დე ბელ (ურ გენ ტუ ლი) სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას;

5. ფსი ქი ატ რი ულ დახ მა რე ბას (მენ ტა ლუ რი ჯან მრთე ლო ბა);

6. მწვა ვე ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბას;

7. ნარ კო მა ნი ი სა და ალ კო ჰო ლიზ მის მკურ ნა ლო ბას;

8. ტუ ბერ კუ ლო ზის მკურ ნა ლო ბას ;

9. დე და თა და ბავ შვთა ჯან მრთე ლო ბას (ორ სუ ლო ბის მო ნი ტო რინ-
გი, გარ თუ ლე ბუ ლი მშო ბი ა რო ბა);

10. აივ ინ ფექ ცია/შიდ სის მკურ ნა ლო ბას ;

11. C ჰე პა ტი ტის პრო ფი ლაქ ტი კა სა და მკურ ნა ლო ბას;

12. ონ კო ლო გი უ რი და ა ვა დე ბე ბის დი აგ ნოს ტი კას, მკურ ნა ლო ბას, პა-
ლი ა ტი ურ დახ მა რე ბა სა და ჰოს პი სის (ჰოს პი ცე – დავ რდო მილ თა 
თავ შე სა ფა რი) მომ სა ხუ რე ბას;

ახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი:ახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი:

ქვე ყა ნა ში ხელ მი საწ ვდო მი და ხა რის ხი ა ნი ჯან დაც ვის უზ რუნ ველ სა-
ყო ფად აუ ცი ლე ბე ლია ყვე ლა მო ქა ლა ქის მაქ სი მა ლუ რი მოც ვა ჯან-
მრთე ლო ბის დაზ ღვე ვით, ამი სათ ვის:

  სა ხელ მწი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ყვე ლა მო ქა ლა ქის დაზ ღვე ვა 
65 წლის ზე მოთ (მო ცუ ლო ბა – უმ წე ო თა პა კე ტი + მე დი კა მენ ტე ბი);

  სა ხელ მწი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს 0-16 წლამ დე ბავ შვე ბის დაზ-
ღვე ვა (მო ცუ ლო ბა – უმ წე ო თა პა კე ტი + მე დი კა მენ ტე ბი);
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  სა ხელ მწი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ჯან მრთე ლო ბის დაზ ღვე ვა 
სოფ ლის ყვე ლა მაც ხოვ რებ ლის თვის;

  მო ქა ლა ქე თა სა ყო ველ თაო დაზ ღვე ვის მიზ ნით, უნ და და წეს დეს 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თი – სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გან გა მოქ-
ვით ვა იმ ოდე ნო ბით, რაც ეღი რე ბა იმ წელს უმ წე ო თა პა კე ტი + მე-
დი კა მენ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი გა მოქ ვით ვის უფ ლე ბა უნ და გავ რცელ დეს 
თა ვად უმ წეო მო ქა ლა ქე ებ ზე და უშუ ა ლოდ მა თი ოჯა ხის წევ რებ ზე; 
სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, დამ ქი რა ვე ბელს თა ნამ შრომ ლის სა მე დი-
ცი ნო დაზ ღვე ვა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი უნ და გა მო ექ ვი თოს მო გე ბის გა-
და სა ხა დი დან;

  სა ხელ მწი ფოს მი ერ ყო ველ წლი უ რად უნ და გა ფორ მდეს ხელ შეკ-
რუ ლე ბა სა მე დი ცი ნო დაზ ღვე ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ში მო-
ნა წი ლე სა დაზ ღვე ვო კომ პა ნი ებ თან მო ქა ლა ქე თა სა მე დი ცი ნო 
დაზ ღვე ვის სა ბა ზო პა კე ტი სა და მი სი ღი რე ბუ ლე ბის გან საზ ღვრის 
შე სა ხებ.

  ეს პა კე ტი, ამ ღი რე ბუ ლე ბით, ხელ მი საწ ვდო მი უნ და იყოს ყვე ლას-
თვის, მათ შო რის, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი დაზ ღვე ვის მსურ ველ თათ ვი-
საც;

  ჯან დაც ვის სის ტე მა ში უნ და გაძ ლი ერ დეს სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან-
დაც ვის კომ პო ნენ ტი (ეპი დე მი ო ლო გია, და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცია 
და ა.შ.)

  უნ და შე იქ მნას სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი ისე თი სა ში ში და გა დამ-
დე ბი და ა ვა დე ბე ბის პრო ფი ლაქ ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის თვის, 
რო გო რი ცაა C ჰე პა ტი ტი, ტუ ბერ კუ ლო ზი და სხვა.

  ფარ მა ცევ ტულ და, ზო გა დად, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ბა ზარ ზე 
უნ და გა ტარ დეს აქ ტი უ რი ან ტი მო ნო პო ლი უ რი ზო მე ბი, კონ კუ რენ-
ცი ის აქ ტი უ რი ხელ შეწ ყო ბის გზით;
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  ექი მე ბის პრო ფე სი უ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის დაზ ღვე ვა სა ვალ დე ბუ-
ლო უნ და იყოს სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის ად მი ნის ტრა ცი ის თვის 
იმ პრინ ცი პით, რომ ეს იქ ნე ბა ამ და წე სე ბუ ლე ბის, რო გორც სა მე-
წარ მეო სუ ბი ექ ტის პირ და პი რი ხარ ჯი;

  უნ და მო წეს რიგ დეს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი მედ პერ სო ნალ-
თან, მა თი უფ ლე ბე ბის მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის კუთ ხით.

ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტიალე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტია

გა და უ დე ბე ლი ოპე რა ცი ე ბი, რე ა ნი მა ცია, სას წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ-
მა რე ბა და ფი ნან სდე ბა მთლი ა ნად სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან; სა მე დი-
ცი ნო პერ სო ნა ლი აღ ჭურ ვი ლი იქ ნე ბა პრი ვი ლე გი ე ბი თა და სო ცი ა ლუ-
რი გა რან ტი ე ბით; ყვე ლა რე გი ონ ში გა იხ სნე ბა უფა სო მუ ნი ცი პა ლუ რი 
სა ა ვად მყო ფო.
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ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბაერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა

ძლი ე რი ქარ თუ ლი ოჯა ხი – ეკო ნო მი კუ რად ძლი ე რი სა ქარ თვე ლოა. 
ამი სათ ვის, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა:

  მაკ რო-ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა – ეკო ნო მი კის ზრდის მა ღა-
ლი ტემ პი, და ბა ლი სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ცი ტი და ინ ფლა ცი ის მი სა ღე ბი 
დო ნე, ხარ ჯე ბის და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გო ნივ რუ ლი და გეგ მვა და 
მარ თვა;

  სა მა გა ლი თო და არა კო რუმ პი რე ბუ ლი სა მე წარ მეო გა რე მო – და ბა-
ლი და მარ ტი ვად ად მი ნის ტრი რე ბა დი გა და სა ხა დე ბი, რე გუ ლი რე-
ბის ადეკ ვა ტუ რი მო დე ლი, მო სა ხერ ხე ბე ლი, სწრა ფი და მა ღალ ხა-
რის ხი ა ნი სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე ბა, კო რუფ ცი ის გან თა ვი სუ ფა ლი 
გა რე მო.

  ღია, მრა ვალ ფე რო ვა ნი და მიმ ზიდ ვე ლი ეკო ნო მი კუ რი და სა ინ-
ვეს ტი ციო გა რე მო – თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო კავ ში რე ბი დიდ და 
პერ სპექ ტი ულ ეკო ნო მი კებ თან და ბაზ რებ თან, კა პი ტა ლის, სა ქო-
ნე ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის მოძ რა ო ბის და მი წო დე ბის თა ვი სუფ ლე-
ბა, სა მა გა ლი თო სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის და უსაფ რთხო ე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა.

  გან ვი თა რე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა – სატ რას პორ ტო არ ტე რი ე ბის 
გან ვი თა რე ბა და სწრა ფი და კომ ფორ ტუ ლი მიღ წე ვა დო ბა, მდგრა-
დი ენე რე გო მო მა რა გე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, კონ კუ რენ ტუ ლი და 
ხელ მი საწ ვდო მი გა ნათ ლე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი ინ ფრას ტრუ ტუ რა.

ეკონომიკაეკონომიკა
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კო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბაკო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბა

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის თვის სა ჭი როა:

  ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა და ე ფუძ ნოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მო-
დელს;

  სის ტე მუ რი ტრან სფორ მა ცი ის პრო ცეს ში საკ ვან ძო რო ლი მი ე ნი ჭოს 
სა ხელ მწი ფოს, რო მელ მაც უნ და გან საზ ღვროს ქვეყ ნის გან ვი თა-
რე ბის სტრა ტე გია, მი სი უმ თავ რე სი მიზ ნე ბი და ინ დი კა ტო რე ბი;

  სა ხელ მწი ფომ უზ რუნ ველ ყოს სა მარ თლი ა ნი, თა ვი სუ ფა ლი და 
კონ კუ რენ ტუ ლი სა ბაზ რო გა რე მოს შექ მნა;

  მოხ დეს ეკო ნო მი კის სტრუქ ტუ რუ ლი მო დერ ნი ზე ბა, რომ ლის მი ზა-
ნია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-
ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, რაც და ემ ყა რე ბა ქვეყ ნის შე და რე ბი თი უპი-
რა ტე სო ბე ბის გა მო ყე ნე ბას;

  მოხ დეს იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბა ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ ცი ით და 
ექ სპორ ტის სტი მუ ლი რე ბა.

ჩვე ნი პო ლი ტი კის შე დე გად:

  სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა უზ რუნ ველ ყოფს შრო მი თი რე სურ სე ბის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის სტა ბი ლურ შე მო სა ვალს, აგ რეთ ვე, სა სურ სა-
თო უსაფ რთხო ე ბა სა და სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ზრდას;

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

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

  თა ვი სუ ფალ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ჩვე ნე უ ლი ხედ-
ვის თა ნახ მად:

  უნ და გა ივ ლოს მკვეთ რი ზღვა რი ხე ლი სუფ ლე ბა სა და კერ ძო სექ-
ტორს შო რის და მოხ დეს მა თი ფუნ ქცი ე ბის რე ა ლუ რად გა მიჯ ვნა;

  სა ჯა რო სექ ტო რი უნ და იყოს მი ნი მა ლუ რი, მაგ რამ – ადეკ ვა ტუ რი 
და ეფექ ტი ა ნი მის თვის გან საზ ღვრუ ლი ფუნ ქცი ე ბის შეს რუ ლე ბი-
სას;

  ხე ლი სუფ ლე ბამ ხე ლი არ უნ და შე უ შა ლოს კერ ძო სექ ტო რი სა და 
ბაზ რის თა ვი სუ ფალ ფუნ ქცი ო ნი რე ბას, რაც გან მსაზ ღვრე ლია ადა-
მი ა ნე ბის კე თილ დღე ო ბის ზრდის თვის.

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბაქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა

ჩვენს ეკო ნო მი კურ სტრა ტე გი ა ში პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბია:

  და საქ მე ბა;

  სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის რა ცი ო ნა ლი ზა ცია;

  სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა სო ცი ა ლუ რი სო ლი და რო-
ბი სა და სა მარ თლი ა ნო ბის პრინ ცი პის დაც ვით – პროგ რე სუ ლი გა-
და სა ხა დე ბი სა და და უ ბეგ რა ვი მი ნი მუ მის ამოქ მე დე ბა;

  კონ კუ რენ ცი ის ხელ შემ წყო ბი სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის ფორ მი-
რება;

  მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შეწ ყო ბა კონ კრე ტუ ლი სა გა და სა ხა დო ინი ცი-
ა ტი ვით;
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  თა ვი სუ ფა ლი ბიზ ნე სის უკე თე სი დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის ფორ მი რე ბა/
გაძ ლი ე რე ბა;

  მიზ ნობ რი ვი ია ფი სეს ხე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

  სა მარ თლი ა ნი და ბა ლი ტა რი ფე ბის ფორ მი რე ბა.

ახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბიახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი

ეფექ ტუ რი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის სტრა ტე გია რამ დე ნი მე ძი რი-
თად მი მარ თუ ლე ბად შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს:

  აუ ცი ლე ბე ლია ბიზ ნე სის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცია ანუ ბიზ ნეს მენ თა სის-
ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის შეწ ყვე ტა, ეკო ნო მი კუ რი და ნა შა უ-
ლის თვის წი ნას წა რი პა ტიმ რო ბის გა უქ მე ბა, ბიზ ნეს ზე სა ხელ მწი ფო 
ტე რო რის აკ რძალ ვა, სა დამ სჯე ლო და ჩა საფ რე ბის პო ლი ტი კის 
გა ტა რე ბა ზე უა რის თქმა;

  სა სა მარ თლო სის ტე მა უნ და გა თა ვი სუფ ლდეს სა ხე ლი სუფ ლე ბო 
წნე ხის გან და სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა ში დამ კვიდ რდეს მი უმ ხრობ-
ლო ბის, ჩა უ რევ ლო ბი სა და თა ნას წო რო ბის სა მარ თლი ა ნი პრინ-
ცი პე ბი;

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

  და უ ყოვ ნებ ლივ და იწ ყე ბა გა ჩა ნა გე ბუ ლი სოფ ლის აღორ ძი ნე ბა;

  ყველ გან გა იხ სნე ბა სტრა ტე გი უ ლი პრო დუქ ცი ის – ყურ ძნის, ხი ლის, 
ციტ რუ სის, ჩა ის, ხორ ცპრო დუქ ტე ბის და მამ ზა დე ბე ლი პუნ ქტე ბი სა-
ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბით და გა რან ტი ე ბით; ყვე ლა რა ი ო ნი და-
კომ პლექ ტდე ბა მან ქა ნა-ტრაქ ტორ თა სად გუ რე ბით, რომ ლე ბიც 
უფა სოდ მო ემ სა ხუ რე ბი ან გა ჭირ ვე ბულ გლე ხო ბას;

  ფერ მე რებს მი ე ცე მათ უპ რო ცენ ტო გრძელ ვა დი ა ნი კრე დი ტი;

  და წეს დე ბა ზღვრუ ლი ფა სე ბი პირ ვე ლა დი მოთ ხოვ ნი ლე ბის სა ქო-
ნელ ზე – ფქვილ ზე, პურ ზე, შა ქარ ზე, მა რილ ზე, ზეთ სა და სხვა პრო-
დუქ ტებ ზე.
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ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბაერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა

  ხელ მი საწ ვდო მი, ხა რის ხი ა ნი ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ-
რი უზ რუნ ველ ყო ფა – 35%;

  გა ნათ ლე ბა, მეც ნი ე რე ბა და პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა – 15%;

  რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და ტუ რიზ მი – 15%;

  თავ დაც ვა, სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გი და უსაფ რთხო ე ბა – 13%;

  სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა – 12%;

  მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა და სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს გა-
უმ ჯო ბე სე ბა – 2%;

  ქვეყ ნის ინ სტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა და მი სი ინ ტე რე სე ბის სა მარ-
თლებ რი ვი მხარ და ჭე რა – 2.5%;

  იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა და მიგ რან ტთა სა ხელ მწი ფო 
მხარ და ჭე რა და რე ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შეწ ყო ბა – 1%;

  კულ ტუ რა, რე ლი გია, ახალ გაზ რდო ბის ხელ შეწ ყო ბა და სპორ ტი – 
2%;

  სხვა და ნარ ჩე ნი – 2.5%.

კო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბაკო ა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბა

  ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ხარ ჯე ბი (არა უმე ტეს 8%-სა);

  თავ დაც ვა – 10%-ის ფარ გლებ ში;

ბიუჯეტის განაწილებაბიუჯეტის განაწილება
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  სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გი და უსაფ რთხო ე ბა – არა უმე ტეს 10%-
ისა;

  ჯან დაც ვა –12%-ის ფარ გლებ ში;

  სო ცი ა ლუ რი სფე რო –25%;

  გა ნათ ლე ბა –10%;

  სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა – 8%;

  ინ ფრას ტრუქ ტუ რა – 8%;

  კულ ტუ რა – 3%;

  გა რე მოს დაც ვა – 4%;

  სა რე ზერ ვო ფონ დი – 2%.

ქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბაქრის ტი ან-დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა

  სო ცი ა ლუ რი სფე რო – 21%;

  ჯან დაც ვა – 8%;

  გა ნათ ლე ბა – 10%;

  თავ დაც ვა და მარ თლწეს რი გი – 10%;

  ენერ გე ტი კა – 10%;

  ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და რე გი ო ნე ბი – 15%;

  სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა – 12%, რე ლი გია;

  კულ ტუ რა, სპორ ტი, ახალ გაზ რდო ბა – 4%; 

  სხვა – 10%.
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ახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბიახა ლი მე მარ ჯვე ნე ე ბი

  თავ დაც ვა – 2%;

  გა ნათ ლე ბა – 5%;

  შსს – 1,8%;

  ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა – 2,5%;

  სო ცი ა ლუ რი სფე რო – 6%;

  სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა – 2%;

  ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი – 2%;

  სა ხელ მწი ფო აპა რა ტი – 1,5%.

ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტიალე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტია

ამ სა კით ხზე პარ ტი ის პო ზი ცია უც ნო ბია.
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2012 წლის 2 სექ ტემ ბერს, თბი ლის ში, სას ტუმ რო ში „ქორ თი არდ მა-
რი ო ტი“ ჩა ტარ და „პო დი უმ დის კუ სია“ ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ-
მო მად გე ნე ლი ქა ლე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ლი დერ თა მო-
ნა წი ლე ო ბით. შეხ ვედ რა ჩა ტარ და ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის 
ორ გა ნი ზე ბით პრო ექ ტის – „ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად-
გე ნელ ქალ თა ხმა 2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში“ – ფარ-
გლებ ში, სსიპ სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბის, რე ფორ მე ბი სა 
და სწავ ლე ბის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით.

„პო დი უმ დის კუ სი ის“ მთა ვა რი მი ზა ნია იყო სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ-
ში მო ნა წი ლე პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის ეთ-
ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის პრობ ლე მე ბის გაც ნო ბა და მათ თან ერ თად ამ 
პრობ ლე მე ბის შე საძ ლო გა დაჭ რის გზე ბის გან ხილ ვა.

პო დი უმ დის კუ სი ა ში მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად დე და ქა ლაქ ში ჩა მო-
ვიდ ნენ ლი დე რი ქა ლე ბი ქვე მო ქარ თლი სა და კა ხე თის შემ დე გი ტე-
რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბი დან: ბოლ ნი სი, წალ კა, დე დოფ ლის წყა რო, 
დმა ნი სი, ახ მე ტი დან და პან კი სის ხე ო ბის სოფ ლე ბი დან. რე გი ო ნე ბი-
დან, სა დაც კომ პაქ ტუ რად ცხოვ რო ბენ ეთ ნი კუ რად აზერ ბა ი ჯა ნე ლი, 
სო მე ხი, ოსი, ქის ტი, რუ სი მო სახ ლე ო ბა. შეხ ვედ რას ეს წრე ბოდ ნენ, 
ასე ვე, ჩე ჩე ნი ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც პან კი სის ხე ო ბა ში 12 წლის წინ ჩა-
სახ ლე ბულ ჩეჩ ნე თი დან ლტოლ ვილ თა დიდ ჯგუფს წარ მო ად გე ნენ.

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მი ერ დას მულ შე კით ხვებს პა სუ ხობ დნენ 
პო დი უმ დის კუ სი ა ში მო ნა წი ლე ხუ თი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის წარ მო-
მად გე ნე ლი, კერ ძოდ: ჩი ო რა თაქ თა ქიშ ვი ლი – ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ-
რი მოძ რა ო ბა, მა ნა ნა კო ბა ხი ძე – პო ლი ტი კუ რი კო ა ლი ცია „ბი ძი ნა 

„პო დი უმ დის კუ სი ის“ „პო დი უმ დის კუ სი ის“ 

შეხ ვდრის შე დე გე ბიშეხ ვდრის შე დე გე ბი
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წინასიტყვაობა„პო დი უმ დის კუ სი ის“ შეხ ვდრის შე დე გე ბი

ივა ნიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“, მაგ და ანი კაშ ვი ლი – ქრის ტი ან-დე-
მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა, გი ორ გი ლორ თქი ფა ნი ძე – ახა ლი მე მარ ჯვე-
ნე ე ბი და ლე ი ლა გაფ რინ დაშ ვი ლი – ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტია. აღ სა-
ნიშ ნა ვია, რომ შეხ ვედ რა ზე მო ნა წი ლე ყვე ლა ლი დე რი პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ის სა არ ჩევ ნო სი ის ათე ულ შია.

შეხ ვედ რის მიმ დი ნა რე ო ბი სას მო ნა წი ლე თა შო რის გა ი მარ თა ღია, 
პირ და პი რი დი ა ლო გი. ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნე ლი 
ქა ლე ბის მი ერ დას მულ მა შე კით ხვებ მა ფაქ ტი უ რად მო იც ვა ცხოვ რე-
ბის ყვე ლა სფე რო, დაწ ყე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი სა კით-
ხე ბით, დამ თავ რე ბუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის, კულ ტუ რა თა შო რის დი ა ლო გის, 
სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბი სა და კულ ტუ რუ ლი თვით მყო ფა დო ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბის სა კით ხე ბით.

რო გორც გა მომ სვლე ლებ მა აღ ნიშ ნეს დღეს მთა ვა რი პრობ ლე მა 
მო სახ ლე ო ბი სათ ვის, მი უ ხე და ვად ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი კუთ-
ვნი ლე ბი სა, რჩე ბა და საქ მე ბა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის არარ სე ბო ბა, 
ჯან დაც ვის სის ტე მის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი რე გი ო ნებ ში (გზე ბი, სკო ლე ბი, წყალ გაყ-
ვა ნი ლო ბა და ა.შ.)

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის კვლავ პრობ-
ლე მად რჩე ბა ინ ტეგ რა ცია ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბას თან, რაც დიდ 
წი ლად ქარ თუ ლი ენის არ ცოდ ნას უკავ შირ დე ბა. ეს წარ მო ად გენს 
დაბ რკო ლე ბას მათ თვის უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბი სას, ასე ვე 
ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ, ეკო ნო მი კურ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში მა თი 
აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბი სას.

ქვე მო ქარ თლსა და კა ხეთ ში მცხოვ რე ბი მრა ვა ლი ოჯა ხი სათ ვის აქ ტუ-
ა ლუ რია პრობ ლე მა და კავ ში რე ბუ ლი მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დის სტა-
ტუ სის მი ღე ბას თან. დის კუ სი ა ში მო ნა წი ლე ქა ლე ბი სათ ვის გა ურ კვე ვე-
ლია რა ტომ ით ვლე ბა მრა ვალ შვი ლი ა ნად დე და, რო მელ საც ჰყავს 7 
და მე ტი არას რულ წლო ვა ნი შვი ლი.



49

წინასიტყვაობა„პო დი უმ დის კუ სი ის“ შეხ ვდრის შე დე გე ბი

შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე თა მი ერ ასე ვე წინ იქ ნა წა მო წე უ ლი შრო მის 
კო დექ სში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის აუ ცი ლებ ლო ბა. გან სა კუთ რე ბით 
კა ნონ მდებ ლო ბის იმ მუხ ლში, რო მე ლიც არე გუ ლი რებს დეკ რე ტუ ლი 
შვე ბუ ლე ბის მი ღე ბის სა კითხს. შეხ ვედ რა ზე ქა ლე ბის მი ერ და ის ვა 
კით ხვა სა მე დი ცი ნო დაზ ღვე ვის შე სა ხებ და იმ პრობ ლე მებ ზე, რო-
მელ საც დაზ ღვე ვით მო სარ გებ ლე ნი აწ ყდე ბი ან. ასე ვე და ის ვა სა კით-
ხი სა მე დი ცი ნო დაზ ღვე ვის ფარ გლე ბის გა ფარ თო ე ბის ონ კო ლო გი უ-
რი და ა ვა დე ბე ბის მქო ნე დაზ ღვე ულ თათ ვის.

პან კი სის ხე ო ბა ში ბო ლო დროს გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა წინ წა-
მო წია კით ხვა მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის შე სა ხებ. ახ მე ტის რა ი ო-
ნი დან ქა ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მი უ ხე და ვად სი ტუ ა ცი ის სირ თუ ლი სა პო-
ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი გვერდს უვ ლი ან ამ რა ი ონს. სა ი მე დო და სწო რი 
ინ ფორ მა ცი ის არ ქო ნის გა მო, მო სახ ლე ო ბა ში უი მე დო ბა და შფოთ ვაა.

შეხ ვედ რი სას დას მულ სა კით ხთა შო რის იყო კი დევ ერ თი პრობ ლე-
მა, სა თა მა შო ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის ქვე ყა ნა ში და აუ ცი ლებ ლო ბა ამ 
სფე რო ში ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბის შე მო ღე ბის. მო ნა წი ლე თა მო საზ რე-
ბით სა თა მა შო სახ ლე ბის და კა ზი ნო ე ბის მა სობ რივ მა გახ სნამ ათა სო-
ბით ოჯა ხი და ა ზა რა ლა სა ქარ თვე ლო ში.

შეხ ვედ რამ დი დი ინ ტე რე სი გა მო იწ ვია ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის, რომ ლე ბიც 
ეს წრე ბოდ ნენ დის კუ სი ას. მთა ვა რი კით ხვა, რო მე ლიც ქალ თა მოძ რა-
ო ბის წარ მო მად გენ ლებს აინ ტე რე სებ დათ იყო ქალ თა პო ლი ტი კუ რი 
მო ნა წი ლე ო ბა. სამ წუ ხა როდ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დღეს სა ქარ-
თვე ლო ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით 
ბო ლო ად გილ ზეა ეუ თოს ქვეყ ნებს შო რის, ყვე ლა პო ლი ტი კუ რი პარ-
ტია ეთან ხმე ბა მო საზ რე ბას, რომ სა ქარ თვე ლო ში გენ დე რუ ლი კვო ტი-
რე ბა სა ჭი რო არ არის.

შეხ ვედ რის შე დე გად მოხ და შე თან ხმე ბა, რომ ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტრის მი ერ პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს მი ე წო დე ბათ შეხ ვედ რის მო ნა-
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წი ლე თა რე კო მენ და ცი ე ბი და მო საზ რე ბე ბი მო მა ვალ ში პო ლი ტი კუ რი 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის.

ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენტრს შეხ ვედ რის ორ გა ნი ზე ბა ში დი დი დახ-
მა რე ბა გა უ წია პარ ტნი ორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა „მრა ვა ლე რო ვა ნი სა-
ქარ თვე ლოს ქა ლე ბი“, ალა ბე ჟენ ცე ვა და „კა ხე თის რე გი ო ნა ლუ რი 
გან ვი თა რე ბის ფონ დი – თა მარ ბე ქა უ რი. ასე ვე ფონ დმა „ტა სომ“, რო-
მელ მაც მი ა წო და ფო ტო ე ბი გა მო ფე ნი სათ ვის.




