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პუბლიკაცია მომზადებულია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ, ევროკავშირის ფინანსური
მხარდაჭერით. მის შინაარსზე პასუხისმგებლობას იღებენ ავტორი ორგანიზაციები: "ფონდი კავკასიის
უნივერსიტეტი", "საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი" (GIPA), "სტრატეგიული ინიციატივების სააგენტო", "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" (CSRDG).
პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ წარმოადგენდეს ევროკავშირის მისიის (EU),
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა (CSI) და პროექტის მმართველი საბჭოს წევრი სამინისტროების
მოსაზრებებს.

ISBN 978-9941-0-8690-8
დოკუმენტების კრებული გამოცემულია
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) მიერ
ევროკავშირის მისიის (EU) ფინანსური მხარდაჭერით

შესავალი
საქართველოს რეგიონების მდგრადი განვითარება ქვეყნის განვითარების ერთერთი აუცილებელი პირობაა. ამას თან ერთვის ისიც, რომ ნათლად ჩამოყალიბებული ხედვების (სტრატეგიების, სამოქმედო
გეგმების) შექმნის საჭიროება განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელების პროცესში.
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან უახლოეს წლებამდე ქვეყნის აღნიშნული საკითხი პოლიტიკურ დღის წესრიგში არ დამდგარა. მიუხედავად ამისა, კონკრეტული ხედვები და მიდგომები ყოველთვის
იყო განხილვის საგანი აკადემიურ წრეებსა თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის.
მთელი რიგი პროგრამა თუ პროექტი ხორციელდებოდა და ხორციელდება საერთაშორისო ორგანიზაციების (ევროკავშირი (EU), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
(USAID), გაეროს განვითარების პროგრამა და სხვ.) მხარდაჭერითა და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ინიციატივით.
მისასალმებელია, რომ ბოლო წლებში რეგიონულ განვითარებას მეტი ყურადღება ეთმობა და ქვეყნის
პოლიტიკური ელიტა თანდათან უფრო აძლიერებს მდგრადი განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის
პოლიტიკაზე მუშაობას. 2009 წლიდან დაიწყო მუშაობა 2010-2017 წლების რეგიონული განვითარების
სახელმწიფო სტრატეგიის შექმნის მიმართულებით, ხოლო 2014 წელს მომზადდა 2015-2017 წწ. რეგიონული განვითარების პროგრამა (RDP). ამჟამად ამ პროგრამას ახორციელებს საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.
2014 წლის 27 ივნისს, საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების
გაფორმებით საქართველოს რეგიონული განვითარებისათვის ახალი შესაძლებლობები და გამოწვევები
გაჩნდა. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება გადამწყვეტ როლს თამაშობს წარმატებული რეგიონული განვითარების პოლიტიკის განხორციელებაში.
აშკარაა, რომ ამ მიმართულებით მიღებული გადაწყვეტილებები უნდა ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებსა და
კვლევებს, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს პროცესის მდგრადობას.
აღნიშნულ გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით, 2014 წლის მაისში, საქართველოში ევროკომისიის მისიის
ფინანსური მხარდაჭერით და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან კოორდინაციით, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა (CSI) დაიწყო რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელება (2014-2016 წწ) - "გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა საქართველოს
რეგიონული განვითარებისთვის" (GARF – RD).
პროექტი მიზნად ისახავს:
1. საქართველოში მოქმედი ანალიტიკური ცენტრების მხარდაჭერას რეგიონული განვითარების
კონკრეტული სფეროების საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტების მომზადების პროცესში;
2. რეგიონული განვითარების სფეროში მომუშავე ანალიტიკური ცენტრების ურთიერთდაკავშირებას და
შემუშავებული ხედვების ხელისუფლებასთან განხილვას.
პროექტს ხელმძღვანელობს პროექტის მმართველი საბჭო, რომელშიც შედიან: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, საქართველოში ევროკომისიის წარმომადგენლობის, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლები.
პროგრამის მეთოდოლოგიური მართვა ხორციელდება ექსპერტთა გუნდის (წამყვანი ექსპერტი - დავით
ლოსაბერიძე) მიერ.
პროექტის ფარგლებში იგეგმება 10 საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა ორი მიმართულებით: ა) რეგიონული პოლიტიკის მართვა, ადგილობრივი თვითმმართველობა და რეგიონების კონკურენტუნარიანობა;
ბ) პოლიტიკების ტერიტორიული ზეგავლენის ანალიზი.
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ეს პუბლიკაცია წარმოადგენს რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შექმნილი საჯარო
პოლიტიკის დოკუმენტების მეორე ტომს და მოიცავს ხუთი პოლიტიკის დოკუმენტს ისეთ თემებზე, როგორიცაა:
1. სახელმწიფო სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტები მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებების სფეროში,
2. რეგიონთაშორისი და მუნიციპალიტეტთაშორისი თანამშრომლობა და კლასტერული განვითარების
შესაძლებლობები,
3. სივრცითი მოწყობა და რეგიონული განვითარება,
4. ინსტიტუციური და ადამიანური შესაძლებლობების განვითარება სუბ-ნაციონალურ დონეზე,
5. რეგიონული განვითარების პოლიტიკების ფინანსური უზრუნველყოფა.
წინამდებარე პუბლიკაცია განკუთვნილია, როგორც საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, ასევე ქართული და საერთაშორისო ანალიტიკური ცენტრებისა
და აკადემიური წრეებისთვის, რათა საქართველოს რეგიონული განვითარების შესახებ მსჯელობა ფართო
დისკუსიის საგანი გახდეს.
საუკეთესო სურვილებით,
ვაჟა სალამაძე
დირექტორი
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
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წინასიტყვობა
თქვენს წინაშეა პროექტის რეგიონული განვითარების პროგრამა (GARF-RD) ფარგლებში მომზადებული
მეორე გამოცემა, რომელშიც შესულია 5 პოლიტიკის დოკუმენტი.
წინა გამოცემამ, რომელშიც ასევე 5 პოლიტიკის განაცხადი იყო წარმოდგენილი, გამოიწვია დისკუსია განსახილველი თემების გარშემო, ამიტომ გადავწყვიტეთ წარმოგვედგინა პროექტის განმახორციელებელი
გუნდის ხედვა:
Ÿ თემების შერჩევა ხდებოდა პროექტის მმართველი საბჭოს წევრი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ;
Ÿ თემების ავტორები შეირჩეოდნენ ღია კონკურსის საფუძველზე საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან, აკადემიური და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებიდან;
Ÿ პროექტის მსვლელობისას საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები კონსულტაციას უწევდნენ და რეკომენდაციებს აძლევდნენ ავტორთა
ჯგუფებს;
Ÿ სამუშაო ჯგუფებს ქონდათ სრული თავისუფლება კვლევის მეთოდოლოგიის შერჩევისა თუ დასკვნების
გაკეთების დროს - შესაბამისად შესაძლოა წარმოდგენილი ზოგი დოკუმენტის ხედვები განსხვავდებოდეს ერთმანეთისაგან.
წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტები ასახავენ რა ცალკეულ სფეროებში არსებულ მდგომარეობას,
არსებული გამოწვევების დაძლევის მიზნით იძლევიან რიგ რეკომენდაციებს.
გამოკვეთილი ხედვები თემების მიხედვით არის წარმოდგენილი. აქვე შევეცადე მეჩვენებინა ის საკითხები,
რომელთა შესახებ აზრთა სხვადასხვაობა გაჩნდა პოლიტიკის დოკუმენტების განხილვის პროცესში.
1 თემა - სახელმწიფო სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტები მუნიციპალიტეტის საკუთარი
და დელეგირებული უფლებამოსილებების სფეროში

ადგილობრივი თვითმმართველობების უფლებამოსილებების რეგულირება შედარებით ახალი თემაა
საქართველოსათვის. სფეროთა უმეტესობაში არ არსებობს რეგლამენტირებული ნორმები, ან მოქმედებს
ძველი, საბჭოთა პერიოდის სტანდარტები. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პირობები
ავალდებულებს საქართველოს ქმედითი ნაბიჯები გადადგას ამ საკითხის მოსაგვარებლად.
ბუნებრივია, ყველა სფეროს დაფარვა ერთ დოკუმენტში შეუძლებელი იყო. მიუხედავად ამისა, ავტორთა
ჯგუფმა გააანალიზა არა მარტო ის 5 სფერო, რომელიც პროექტის მმართველმა საბჭომ ჩათვალა განსაკუთრებით აქტუალურად, არამედ სხვა სფეროები, რაც დანართშია წარმოდგენილი.
სადისკუსიო თემები:
1. გასარკვევია ცენტრალური ხელისუფლების (უპირველეს ყოვლისა, რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს) როლი რიგი მუნიციპალური ფუნქციების განხორციელების პროცესში (მაგ. უსახლკაროებზე ზრუნვა);
2. არსებობს განსხვავებები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის სისტემის პერსპექტივებთან დაკავშირებით - არსებული სისტემის ინსტიტუციური ცვლიდან სრულ დეცენტრალიზაციამდე (ვინაიდან
დღეისათვის ნარჩენების გატანა - თვითმმართველობების, ხოლო ნაგავსაყრელების მოვლა-შენახვა
- ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივას წარმოადგენს).
2 თემა - რეგიონთაშორისი და მუნიციპალიტეტთაშორისი თანამშრომლობა და კლასტერული
განვითარების შესაძლებლობები

დღეისათვის საქართველოში კლასტერული განვითარების შესაძლებლობებზე საუბარი ვიწრო ექსპერტული წრეებიდან გამოდის და თანდათან უფრო დიდ აუდიტორიას ფარავს. ევროინტეგრაციის პროცესი ამ
მხრივაც აჩენს დამატებით შესაძლებლობებს ქართული ეკონომიკის განვითარებისათვის, თუმცა ჩვენთან
კლასტერების ფორმირების წინაპიროებები, შესაძლებლობები და პერსპექტივები ჯერ კიდევ არაა ნათელი. უფრო მეტიც, თავად კლასტერის დეფინიციასთან დაკავშირებით არსებობს ერთმანეთისაგან რადიკალურად განხვავებული მოსაზრებები, თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ეს პრობლემა
მსოფლიოს ყველა განვითარებული ქვეყნის წინაშე დგას.
5

სადისკუსიო თემები:
1. წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტის ავტორები კლასტერებად, გარდა კონკრეტული გეოგრაფიული ლოკალიზაციისა, მოიაზრებენ გეგრაფიულად დაშორებული, მაგრამ კლასტერთან მჭიდროდ დაკავშირებულ რგოლებსაც და იძლევიან ღირებულების ჯაჭვზე ორიენტირებული
(ვერტიკალური) კლასტერების განვითარების რეკომენდაციას;
2. ცალკე განხილვას საჭიროებს სახელმწიფოს როლიც კლასტერების ფორმირებისა და ფუნქციონირების პროცესში. გასარკვევია, თუ როგორი უნდა იყოს იგი: პროაქტიული (კლასტერების
ფორმირების პროცესის აქტიური მხარდაჭერა) თუ არსებული, ბუნებრივად წარმოქმნილი, კლასტერების მხარდამჭერი გარემოს უზრუნველყოფა.
თემა 3 - სივრცითი მოწყობა და რეგიონული განვითარება

გაანალიზებულია საქართველოში სივრცითი მოწყობის სფეროში არსებული სიტუაცია, საერთაშორისო
გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები. გარდა აღნიშნულისა, ავტორებმა განიხილეს სივრცითი
მოწყობის კონკრეტული მიმართულებები და შემგვთავაზეს არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზები.
ბუნებრივია, იდეალურ შემთხვევაში, სასურველი იყო რეიტინგული შეფასებების გაკეთებაც, მაგრამ პროექტის შეზღუდული რესურსების (ფინანსური, დროითი და ადამიანური) პირობებში ამის გაკეთება არარეალისტური იყო. იმედია შემდგომში, დაინტერესებული მხარეების მხრიდან ამ მიმართულებით საქმიანობა
მხარდაჭერილი იქნება.
სადისკუსიო თემები:
1. გასარკვევია, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ქართულმა სახელმწიფომ რეგიონული განვითარებისა და
სივრცითი მოწყობის სტრატეგიების ურთიერთდაკავშირების მიმართულებით, რაც პირდაპირ
უკავშირდება ქვეყნის ადმინისტრაციული და პოლიტიკური მოწყობის საკითხს;
2. ისევე როგორც წინა თემის შემთხვევაში, განსხვავებული ხედვები არსებობს კონკრეტული შემოთავაზებების (მაგ. ტექნოპარკების იდეის) განხორციელების პროცესში სახელმწიფოს როლსა და
შესაბამისი რესურსების (უპირველეს ყოვლისა - ადამიანური) წყაროებთან დაკავშირებით.
4 თემა - ინსტიტუციური და ადამიანური შესაძლებლობების განვითარება სუბ-ნაციონალურ დონეზე

გაანალიზებულია საქართველოს საჯარო სამსახურში, კერძოდ მუნიციპალურ სფეროში, არსებული სიტუაცია, გამოკვეთილია შესაძლებლობები და შემოთავაზებულია რიგი გამოწვევების გადაჭრის გზები.
საქართველოს მთავრობამ უკვე მოამზადა რეგიონული განვითარების სტრატეგიების სამოქმედო გეგმების
შემუშავების სახელმძღვანელო და გზამკვლევი, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო
მოხელეთა გადამზადების კონცეპტუალური დოკუმენტები, მაგრამ პროცესი შენელებულია, ვინაიდან ჯერ
კიდევ არ არსებობს ჩამოყალიბებული ხედვა ზოგადად საჯარო სამსახურთან დაკავშირებით, რაზე
მუშაობაც ახლა იწყება.
სადისკუსიო თემები:
1. გასარკვევია, თუ როგორი ფორმით უნდა ჩამოყალიბდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის
საჯარო მოხელეთა უნარების ზრდის ხელშემწყობი სისტემა, რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს
ცენტრალიზებული და დეცენტრალიზებული მიდგომები;
2. განსხვავებული ხედვები არსებობს ადგილობრივი უნარების გაძლიერების პოლიტიკის ცალკეულ
აქტორებთან/პროვაიდერებთან დაკავშირებითაც, თუ ვინ მოამზადებს ადამიანური რესურსების
გაძლიერების პროგრამებს და ვინ განახორციელებს მათ.
5 თემა - რეგიონული განვითარების პოლიტიკების ფინანსური უზრუნველყოფა

პოლიტიკის დოკუმენტში გაკეთდა არსებული სისტემის, რესურსების ანალიზი და მიმოხილულია როგორც
საერთაშორისო გამოცდილება, ისე არსებული შესაძლებლობები.
ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს შეუძლია გამოიყენოს მთელი რიგი
(მ.შ. ფინანსური) მექანიზმებისა, რომლებიც წარმატებით არის აპრობირებული ევროკავშირში, თუმცა ამ
რესურსების გამოყენება დამოკიდებულია ქვეყნის მზაობაზე, ვინაიდან არსებული შესაძლებლობების
არსებობა, a priori, არ იძლევა მათი გამოყენების გარანტიას.
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სადისკუსიო თემები:
1. გასარკვევია ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მართული იმ საჯარო ფინანსების მართვის საკითხი,
რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობების მხარდაჭერისა და რეგიონული განვითარებისაკენ არის მიმართული - ეს რესურსები პირდაპირ უნდა გადაეცეს თვითმმართველობებს, მართოს
ცალკე ინსტიტუციამ (მაგალითად სახელმწიფოსა და თვითმმართველობების წილობრივი მონაწილეობით შექმნილმა სსიპ-მა) თუ შენარჩუნდეს არსებული ინსტიტუტები, მაგრამ დაიხვეწოს არსებული მენეჯმენტი ეფექტურობის გაზრდის მიზნით (მაგ. პროექტირება შევიდეს პროექტის ფასში, დაზუსტდეს შერჩევის კრიტერიუმები, განხორციელდეს საჯარო ფინანსების უკეთესი კოორდინირება);
2. ყველა შემოთავაზებულ საერთაშორისო წყაროებზე წვდომა საქართველოს არ გააჩნია - ზოგს ჩვენი
ქვეყანა ახლო მომავალში უერთდება (მაგ. ჰორიზონ 2020-ს - 2016 წლის შემოდგომაზე), ზოგთან
მიერთებაც უფრო შორეული პერსპექტივაა (მაგ. წინა-გაწევრიანების დახმარების ინსტრუმენტი) თუმცა შეიძლება ასეთი სახის რესურსები საქართველოს პარტნიორების მიერ არაპირდაპირ იყოს
გამოყენებული ერთობლივი საქმიანობის განსახორციელებლად.
იმედია, მკითხველს დააინტერესებს გამოთქმული მოსაზრებები და აქტიურად ჩაერთვება მათი განხილვის
პროცესში.
ასევე ვიმედოვნებ, რომ ეს პროგრამა (ასეთი ან მსგავსი სახით) გაგრძელდება მომავალშიც და დაფარავს,
როგორც გამოცემაში წარმოდგენილ, ისე სხვა, მომიჯნავე სფეროებსაც.
და ბოლოს, განსაკუთრებული მადლობა მინდა მოვახსენო სსიპ "ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის" ექსპერტებს და თანამშრომლებს რიგი მოსაზრებებისა და შენიშვნების მოწოდებისათვის.
პატივისცემით,
დავით ლოსაბერიძე
პროგრამის წამყვანი ექსპერტი
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1. სიტუაციისა და პრობლემის ანალიზი
ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა სუბსიდიარობის
პრინციპის განხორციელება და შედეგად დეცენტრალიზაციის, როგორც ადგილობრივი დემოკრატიის
უმთავრესი საფუძვლის, დამკვიდრება. საქართველომ, როგორც დამოუკიდებელმა, დემოკრატიის მშენებლობის გზაზე დამდგარმა და ევროპული არჩევანის მქონე ქვეყანამ, ეს პროცესი ჯერ კიდევ 1998 წლიდან
დაიწყო, როდესაც ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველი არჩევნები. ამ პერიოდიდან
მოყოლებული დღემდე, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო ბაზამ რამდენჯერმე განიცადა ცვლილება. საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად იცვლებოდა თვითმმართველობის მოდელი
და შესაბამისად, ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილებანი.
საქართველოს მთავრობის მიერ 2013 წელს მოწონებულ იქნა "საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 წლებისთვის".
2014 წელს კი საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული იქნა ორგანული კანონი "ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი". 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად საქართველოში
არის 71 თვითმმართველობა, მათ შორის, არჩეული 12 ქალაქის მერი და 59 თემის გამგებელი, წარმომადგენლობითი ორგანოების, საკრებულოების 2088 წევრი.
საქართველოს ორგანულ კანონში "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი", ადგილობრივი თვითმმართველობა განმარტებულია, როგორც "თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ საქართველოს
მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა, მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოების მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გადაწყვიტონ ადგილობრივი
მნიშვნელობის საკითხები." შესაბამისად, თვითმმართველობებს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების დამოუკიდებლად გადასაჭრელად მინიჭებული აქვთ საკუთარი უფლებამოსილებანი. ეს უფლებამოსილებანი მათ ექსკლუზივს წარმოადგენს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით დადგენილია
ადგილობრივი ხელისუფლების 21 სახის საკუთარი უფლებამოსილება, ასევე, შესაძლებელია თვითმმარველობის მიერ განხორციელდეს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დელეგირებული უფლებამოსილებანი, რაც შესაბამისი საკანონმდებლო აქტით ან ხელშეკრულების საფუძველზე რეგულირდება.
ქვეყნის მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მიზნით სახელმწიფო
ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს უფლება აქვთ მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული
უფლებამოსილებების სფეროში შესაბამისი ნორმატიული აქტით დაადგინონ სახელმწიფო სტანდარტები
და ტექნიკური რეგლამენტები. უნდა აღინიშნოს, რომ უფლებამოსილებათა გარკვეულ ნაწილზე ასეთი
რეგლამენტები და სტანდარტები დადგენილიც არ არის ან მოძველებულია, რაც ხელს უშლის საზოგადოებისათვის სრულყოფილი მუნიციპალური სერვისების მიწოდებას.
2014 წლის 27 ივნისის ევროპის კავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს
მრავალმხრივი საკანონმდებლო ცვლილებების ვალდებულებების წინაშე აყენებს. ხელშეკრულების არეალი მოიცავს პოლიტიკის, მათ შორის ადგილობრივის, ვაჭრობის, სოციალური საკითხების განვითარებას,
კულტურისა და უსაფრთხოების სფეროებს. ამ ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია რეგიონული განვითარების სფეროში ცვლილებების განხორციელება. კერძოდ, მუნიციპალური
უფლებამოსილების არსებული სტანდარტებისა და რეგულაციების ევროკავშირის შესაბამის სტანდარტებთან და რეგულაციებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ასევე, იმ სფეროებში შესაბამისი სტანდარტებისა და
რეგულაციების შემოღება, სადაც ისინი ჯერ კიდევ არ არის დადგენილი, თუმცაღა იკვეთება მათი არსებობის საჭიროება.

2. არსებული მდგომარეობა
საქართველოს ორგანული კანონით "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით" განსაზღვრულია
თვითმმართველობის საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებანი. კოდექსის მე-16 მუხლის მეორე
პუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება: ა) მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, განხილვა და დამტკიცება, დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანა,
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენა და შეფასება; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა, სახაზინო ფინანსური ოპერაციებისა და საბანკო ტრანზაქციების წარმოება; ბ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა და განკარგვა ამ კანონითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით; გ) ადგილობ11

რივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების, მათ შორის, წყლისა და ტყის რესურსების და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის რესურსების, მართვა კანონით დადგენილი წესით; დ) ადგილობრივი
გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება კანონით დადგენილი წესით, მათი განაკვეთების დადგენა კანონით გათვალისწინებული ზღვრული ოდენობების ფარგლებში; ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღება; ე) მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა და შესაბამის სფეროში
ნორმებისა და წესების განსაზღვრა; ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის, მათ შორის, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცება; ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და შესაბამისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და სხვა საჯარო ადგილების დასუფთავება, ტერიტორიის გამწვანება, გარე
განათების უზრუნველყოფა; ზ) მყარი (საყოფაცხოვრებო) ნარჩენების შეგროვება და გატანა; თ) წყალმომარაგების (მათ შორის, ტექნიკური წყლით მომარაგების) და წყალარინების უზრუნველყოფა; ადგილობრივი
მნიშვნელობის სამელიორაციო სისტემის განვითარება; ი) მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; კ) ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა და ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ადგილებით
უზრუნველყოფა და დგომის/გაჩერების წესების რეგულირება; ლ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემა; მოსახლეობის მუნიციპალური
ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება; მ) გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების
რეგულირება; ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემა, მშენებლობაზე ზედამხედველობის განხორციელება საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით დადგენილი წესითა და დადგენილ ფარგლებში; ო) შეკრებებისა და მანიფესტაციების გამართვასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება კანონით დადგენილი წესით; პ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე
გეოგრაფიული ობიექტების, კერძოდ, ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნის, თვითმმართველი ქალაქის
ადმინისტრაციული ერთეულის, ამა თუ იმ ზონის, მიკრორაიონის, წყაროს, მოედნის, პროსპექტის (გამზირის), გზატკეცილის, ქუჩის, შესახვევის, ჩიხის, გასასვლელის, სანაპიროს, ესპლანადის, ბულვარის, ხეივნის,
სკვერის, ბაღის, პარკის, ტყე-პარკის, ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის, სასაფლაოს, პანთეონის,
შენობა-ნაგებობის, სატრანსპორტო სისტემის ობიექტის, სახელდება კანონით დადგენილი წესით; ჟ) გარე
რეკლამის განთავსების რეგულირება; რ) შინაური ცხოველების ყოლის წესების დადგენა და უპატრონო
ცხოველებთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა; ს) სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა; ტ) ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვა და განვითარება; ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, კინოთეატრების, მუზეუმების, თეატრების, საგამოფენო დარბაზებისა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი ობიექტების მშენებლობა; უ) ადგილობრივი
მნიშვნელობის ობიექტებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, ბავშვებისა და მოხუცებისათვის სათანადო ინფრასტრუქტურის განვითარება, მათ შორის, საჯარო თავშეყრის ადგილებისა და
მუნიციპალური ტრანსპორტის სათანადოდ ადაპტირებისა და აღჭურვის უზრუნველყოფა; ფ) უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა და რეგისტრაცია. გარდა ამისა, კოდექსის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის
თანახმად მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით გადაწყვიტოს ნებისმიერი საკითხი,
რომლის გადაწყვეტაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის ხელისუფლების სხვა ორგანოს უფლებამოსილება და აკრძალული არ არის კანონით. გამომდინარე აქედან, მუნიციპალიტეტს შეუძლია განახორციელოს ღონისძიებები დასაქმების ხელშეწყობის, სოფლის მეურნეობის, მათ შორის, სასოფლოსამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერისა და ტურიზმის განვითარების, სოციალური დახმარებისა და
ჯანდაცვის, ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის, მასობრივი
სპორტის ხელშეწყობის, გარემოს დაცვის, საზოგადოებრივი განათლების, გენდერული თანასწორობის
ხელშეწყობის, ადგილობრივი მნიშვნელობის არქივის წარმოების, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ინვესტიციების მოზიდვის, ინოვაციური განვითარების მხარდაჭერის და სხვა მიზნებით.
ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტებისთვის უფლებამოსილების დელეგირების წესი
განსაზღვრულია კოდექსის მე-17 მუხლში. ამ მუხლის თანახმად, სახელმწიფო ან ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანომ მუნიციპალიტეტს შეიძლება გადასცეს სახელმწიფო/ავტონომიური
რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანოს ის უფლებამოსილებები, რომელთა განხორციელებაც ადგილობრივ დონეზე უფრო ეფექტიანია. მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების დელეგირება შეიძლება
შესაბამისად საქართველოს საკანონმდებლო აქტით ან ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით, აგრეთვე
საქართველოს ან ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობის საფუძველზე დადებული ხელშეკრულებით, სათანადო მატერიალური და ფინანსური რესურსების გადაცემით.
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ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მიზნით სახელმწიფო ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს უფლება აქვთ, მუნიციპალიტეტის
საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებების სფეროში შესაბამისი ნორმატიული აქტით დაადგინონ სახელმწიფო სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტები ("ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსი", მუხლი 18).
ამ პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების დროს, კომისიური წესით მისი პირველადი განხილვის პროცესში
მიღებული იქნა რეკომენდაცია მეტი ყურადღება მიგვექცია უფრო სენსიტიური უფლებამოსილებების
სახელმწიფო რეგულაციებისთვის და მეტი დეტალიზაცია მოგვეხდინა შეთავაზებული წინადადებების
საკითხში. ამიტომ, შევარჩიეთ ხუთი უფრო სენსიტიური თემა. დანარჩენი თემების მიმოხილვა შესაძლებელია იხილოთ დანართ 1 - ში.
განვიხილოთ საკუთარი უფლებამოსილებების სფეროებში არსებული მდგომარეობა:
2.1. მუნიციპალური ნარჩენების მართვა
საქართველოს კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის 2 პუნქტის ზ) ქვეპუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება მყარი (საყოფაცხოვრებო) ნარჩენების შეგროვება და გატანა. რაც გულისხმობს, მოსახლეობის განსახლების პირველად ტერიტორიულ ერთეულებში (ქალაქი, დაბა, სოფელი) საზოგადოებრივი სივრცეების დასუფთავებას მყარი
ნარჩენებისაგან და მათ გატანას ნაგავსაყრელების ტერიტორიაზე. ამ სფეროში სახელმწიფო სტანდარტი
ან ტექნიკური რეგლამენტები ამ ეტაპისთვის არ არსებობს (გარდა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15
იანვრის #64 დადგენილებისა "სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებლობის სანიტარიული წესები და ნორმები"), შესაბამისად, საკითხის რეგულირებას მუნიციპალიტეტები საკუთარ თავზე იღებენ. კოდექსი არ ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტების მიერ
ნაგავსაყრელების მართვას და შესაბამისად, ეს სფერო ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივას
წარმოადგენს. ამიტომ, მთავრობის მიერ 2013 წლის 31 დეკემბერს N416 დადგენილებით მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი - "მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობისა და ექსპლუატაციის წესები და ნორმები" ადგილობრივ თვითმმართველობებს არ ეხება.
საქართველოს კანონი - ნარჩენების მართვის კოდექსი - მიღებულ იქნა 2014 წლის 26 დეკემბერს და ძალაში
შევიდა 2015 წლის იანვარში. აღნიშნული კანონის მიღებამდე, ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული
საკითხები ნაწილობრივ რეგულირდებოდა რიგი დარგობრივი საკანონმდებლო აქტებით და გარკვეულწილად - საერთაშორისო კონვენციებით. მიღებული კოდექსი ეფუძნება ევროკავშირი-საქართველოს შორის
გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული დირექტივებისა და რეგულაციების
მოთხოვნებს, ასევე საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას; თუმცა, ჯერჯერობით სრულად არ არის შემუშავებული კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ევროკავშირის ნარჩენების მართვის კანონმდებლობასთან შემდგომი
ჰარმონიზაცია, მისი ეფექტიანი განხორციელება და აღსრულება გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა ქვეყანაში
ნარჩენების მართვის გამართული სისტემის ჩამოყალიბებისათვის. კოდექსი განსაზღვრავს საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ვალდებულებას შეიმუშავოს 15 წლიანი ნარჩენების მართვის სტრატეგია, 5 წლიანი ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა და ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების მართვის სტრატეგია.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად, როგორც წესი, მუნიციპალიტეტები აფუძნებენ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს (აიპ, შპს) და გადასცემენ მყარი (საყოფაცხოვრებო) ნარჩენების
შეგროვებისა და გატანის უფლებამოსილების განხორციელების ვალდებულებას. ამავე დროს, მათ შეუძლიათ, კანონმდებლობის შესაბამისად გამოაცხადონ ტენდერები კერძო ორგანიზაციების მიერ ამ მომსახურების განსახორციელებლად, თუმცა ასეთი პრაქტიკა არ არსებობს. დღეისთვის საქართველოში დაახლოებით 800 000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება. ნარჩენების შეგროვება ძირითადად,
დიდ ქალაქებში ხდება. ქვეყანაში აღინიშნება კერძო სექტორის გარკვეული ჩართულობა ნარჩენების
მართვის სფეროში, მაგრამ საჯარო-კერძო პარტნიორობის (Public-Private Partnership) პოლიტიკა ნათლად
ჩამოყალიბებული არ არის.
დიდ ქალაქებში მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება და ტრანსპორტირება შედარებით ახალი საშუალებებით ხორციელდება, მაშინ როდესაც პატარა ქალაქებსა და სასოფლო დასახლებებში ნარჩენების ტრანსპორტირება, ასეთი მომსახურების არსებობის შემთხვევაში, ხორციელდება მოძველებული სატრანსპორტო საშუალებებით. "მყარი ნარჩენების კოდექსის" თანახმად, ოპერატორი, რომელიც ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებას ან/და დამუშავებას ახორციელებს უნდა ფლობდეს შესაბამის ნებართვას ან
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გავლილი ჰქონდეს კოდექსით გათვალისწინებული რეგისტრაცია (რეგისტრაციის ვალდებულება ამოქმედდება 2016 წლის 1 სექტემბრიდან). არ ხდება მუნიციპალური ნარჩენების წარმოქმნის წყაროსთან
სეპარირება და მათი შესაბამისი საშუალებებით შეგროვება/ტრანსპორტირება (მუნიციპალიტეტებს სეპარირების ვალდებულება ეკისრებათ 2019 წლიდან).
არ არსებობს სრული მონაცემები წლიურად წარმოქმნილი სამედიცინო, ცხოველური და სხვა ზოგიერთი
(მათ შორის სპეციფიკური) ნარჩენის რაოდენობის შესახებ. ზოგიერთი ტიპის სპეციფიკური ნარჩენი, როგორიცაა ნარჩენი ზეთი, პლასტმასი და შეფუთვის ნარჩენები, შეზღუდული რაოდენობით რეციკლირდება
კერძო კომპანიების მიერ.
დასახლებული ტერიტორიის მყარი ნარჩენებისგან დასუფთავების მოსაკრებელის შემოღება და მისი
განაკვეთების დადგენა ხდება "ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონიის მე-5
მუხლის მე-3 პუნქტისა და 121-ე მუხლებით. დაწესებული მოსაკრებლების ამოღება ადგილობრივი
თვითმმართველობის სამსახურის მიერ ხორციელდება. "ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის შესაბამისად, ადგილობრივი მოსაკრებლები გადაიხდევინება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებული ინსტრუქციების შესაბამისად. ინსტრუქცია მოიცავს მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და გადახდის დეტალურ წესებს, მ.შ. მოსაკრებლის ქვითრის ფორმასაც. ინსტრუქცია თანდართული ქვითრის ფორმასთან ერთად უნდა დამტკიცდეს
საკრებულოს დადგენილებით, რათა ის იქცეს შესასრულებლად სავალდებულოდ მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე მცხოვრები ფიზიკური პირებისა და ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც თვითმმართველი
ერთეულის ტერიტორიაზე წარმოქმნიან ნარჩენებს. რაიმე სახელმწიფო რეგულაცია მოსაკრებლის ამოღების შესახებ არ არსებობს, რაც მუნიციპალიტეტებს საშუალებას აძლევს, თვითონ განსაზღვრონ ამოღების
მეთოდები.
2.2. წყალმომარაგების (მათ შორის, ტექნიკური წყლით მომარაგების) და
წყალარინების უზრუნველყოფა
"ადგილობრივი თვითმმმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის 2 პუნქტის თ) ქვეპუნქტის თანახმად,
წყალმომარაგების (მათ შორის, ტექნიკური წყლით მომარაგების) და წყალარინების უზრუნველყოფა, ასევე
ადგილობრივი მნიშვნელობის სამელიორაციო სისტემის განვითარება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებაა.
სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15
იანვრის #58 დადგენილებით. დღეისათვის, მომსახურების ამ სფეროს რეგულაცია საკმაოდ ბუნდოვანი და
წინააღმდეგობრივია. მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგებას ქალაქებში თბილისში, რუსთავსა და
მცხეთაში ახორციელებს კერძო კომპანია შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი", საქართველოს მთავრობის
2008 წლის 14 მაისს N 325 განკარგულების "საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური
განვითარების სამინისტროს, ქ.თბილისის მთავრობასა და შპს "MULTIPLE ENERGI LIMITED"-ს შორის
გასაფორმებელი შპს "რუსთავწყალკანალის", შპს "მცხეთაწყალკანალის", შპს "საქწყალკანალისა" და შპს"
თბილისის წყლის" 100% წილების ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ" საფუძველზე.
საქართველოს სხვა ურბანულ დასახლებებში (თვითმმართველი ქალაქები და მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული ცენტრები) წყალმომარაგებას ახორციელებს შპს "საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია", რომელიც წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელით მომსახურებას
ახორციელებს მთელი საქართველოს მასშტაბით ურბანული ტიპის დასახლებებისთვის, ქ.თბილისის,
ქ.მცხეთის, ქ.რუსთავისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა. კომპანიის 100%-იანი წილის
მფლობელი სახელმწიფოა. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრის გარეთ არსებული დასახლებების წყალმომარაგებას, მათ მომსახურებას კვლავინდებურად უზრუნველყოფს თვითმმართველი ერთეული. თუმცა, თუ შევაფასებთ თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან წყალმომარაგების
სისტემის დაფინანსებას, აშკარა ხდება, რომ თვითმმართველ ერთეულს არსებული საბიუჯეტო შემოსავლებით არ ძალუძს ამ პრობლემის სათანადო გადაწყვეტა. თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან
ყოველწლიურად საერთო ხარჯების 5-6%-ია გამოყოფილი წყალმომარაგების სისტემისათვის, რაც აშკარად არასაკმარისია. ამიტომაც არის, რომ ამ სისტემის რეაბილიტაცია სოფლის დახმარების პროგრამის
უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს.
პრობლემატური და წინააღმდეგობრივია სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის საკითხი. "წყლის
შესახებ" საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტის თანახმად, უზრუნველყოფილ
უნდა იქნეს "მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება სასმელი და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, სახელმწიფო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისი ხარისხის წყალზე". სასმელ წყალზე
სახელმწიფო სტანდარტები დადგენილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის N58 დადგენილებით
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"სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ". ამ დადგენილების პირველი მუხლის მე-6
პუნქტის თანახმად, "სასმელი წყლის მიმწოდებელი ნებისმიერი ორგანიზაცია, მიუხედავად ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა და უწყებრივი დაქვემდებარებისა, ვალდებულია აწარმოოს სასმელი
წყლის ტექნიკური რეგლამენტებით დადგენილ მაჩვენებლებთან შესაბამისობის კონტროლი და მონიტორინგი, მიღებული მონაცემების აღრიცხვისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით."
ამავდროულად, "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" კანონის 23-ე მუხლი, სასმელი წყლის
უვნებლობის პარამეტრებისა და ხარისხის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის
კონტროლს და სასმელი წყლის გარე, შერჩევით ლაბორატორიულ კონტროლს ავალებს საქართველოს
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ამდენად, იმის გათვალისწინებით, რომ თვითმმართველ ერთეულს
არ გააჩნია სასმელი წყლის ხარისხის შემოწმების ტექნიკური საშუალებები (რაიონებში მოქმედი სასმელი
წყლის ხარისხის შემოწმების ლაბორატორიები თითქმის ყველგან დაიხურა), შესაბამისად მის მიერ
მიწოდებულ წყლის ხარისხზე კონტროლი პრაქტიკულად არ ხორციელდება.
კანალიზაცია ასევე განეკუთვნება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას. წყალმომარაგება და წყალარინება (კანალიზაცია, სანიაღვრე მეურნეობა) არის ურთიერთდაკავშირებული მომსახურება. "სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებით", ასევე "წყალმომარაგების ტარიფებით" განსაზღვრულია არა მხოლოდ წყალმომარაგების, არამედ წყალარინების საკითხებიც. მათი ერთობლივი
დარეგულირება სავსებით მართებულია.
"სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებით" წყალარინების სისტემის მოვლა-პატრონობა
ევალება მიმწოდებელს (ორგანული კანონით კი ეს თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებაა, რომელიც უნდა განახორციელოს მხოლოდ თვითმმართველმა ერთეულმა). საქართველოს
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს N17
დადგენილება "წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ" წყალმომარაგების ტარიფთან ერთად ადგენს
წყალარინების ტარიფს. გამომდინარე იქედან, რომ კანალიზაცია წარმოადგენს თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ კომპეტენციას, წყალარინების სისტემის მოვლა-პატრონობაც და მისი საფასურის მიღებაც
უნდა ხდებოდეს თვითმმართველი ერთეულის მიერ. მაგრამ, გამომდინარე იქედან, რომ თვითმმართველი
ერთეული ახორციელებს მხოლოდ ადმინისტრაციული ცენტრის გარეთ არსებული დასახლებების წყალმომარაგებას (სადაც, როგორც წესი, არ არსებობს კანალიზაციის სისტემა), წყალარინების ტარიფით მიღებული შემოსავალი არ აისახება თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში.
2.3. სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა
და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა. აღნიშნულ უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსით იკრძალება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე, მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ
სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება
სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისთვის. აღნიშნული კოდექსი არ
მოიცავს დამატებით რეგულაციებს სკოლამდელი აღზრდის და განათლების სისტემის მართვის, დაფინანსებისა თუ სხვა საკითხების შესახებ.
სახელმწიფო სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტები
საქართველოში სკოლამდელი განათლების სფეროში არსებობს შემდეგი ნორმატიული აქტები, რომლებითაც ხელმძღვანელობენ ადგილობრივი თვითმმართველობები სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფის პროცესში:
ა. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 11 აგვისტოს
ბრძანება N308/ნ - სკოლამდელი და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოწყობის, აღჭურვისა და სამუშაო რეჟიმის სანიტარიული წესების და ნორმების დამტკიცების შესახებ.
ბ. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №78 - ტექნიკური რეგლამენტი "ბავშვთა სკოლამდელ დაწესებულებებში კვების ორგანიზაციის სანიტარული წესებისა და ნორმების
დამტკიცების შესახებ".
გ. საქართველოს პარლამენტის 2000 წლის 28 სექტემბრის დადგენილება №520 - სკოლამდელ დაწესებულებებში, სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში სავალდებულო ჯანმრთელობის ცნობების შესახებ.
დ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 31 აგვისტოს ბრძანება N110/ნ სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტის დამტკიცების თაობაზე.
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აღსანიშნავია, რომ 2014-2015 წლებში საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ განხორციელებულმა
მონიტორინგმა სკოლამდელ დაწესებულებებში გამოავლინა, რომ ზემოაღნიშნულ სტანდარტებსა და
ტექნიკურ რეგულაციებს (გარდა "დ" პუნქტისა, ვინაიდან აღნიშნული სტანდარტები არ იყო დამტკიცებული
მონიტორინგის დროისთვის) სკოლამდელი დაწესებულებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს. ხაზგასასმელია, რომ მოცემულ ეტაპზე არ არსებობს ეროვნული სტანდარტები სკოლამდელი
დაწესებულების პედაგოგიური პერსონალისთვის, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზებასთან დაკავშირებული სტანდარტები (მაგ. ჯგუფში ბავშვების მაქსიმალური რაოდენობა, ჯგუფში
პედაგოგიური პერსონალის ბავშვებთან თანაფარდობა, სასწავლო გეგმა (სასკოლო მზაობის საფეხურის
გარდა) და ა.შ.).
ადგილობრივი თვითმმართველობების რეგულაციები
გარდა ზემოაღნიშნული ნორმატიული აქტებისა, თითოეული მუნიციპალიტეტი მის ფარგლებში არსებული
სკოლამდელი დაწესებულებების მართვის პროცესში ხელმძღვანელობს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილებებით და სხვა ადგილობრივი ნორმატიული აქტებით. მაგალითად, თბილისში სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსების წესი, სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვების ჩარიცვხისა და
ამორიცხვის წესი და ჯგუფში ბავშვების მაქსიმალური რაოდენობა რეგულირებულია ქ.თბილისის საკრებულოს 2015 წლის 30 ივნისის დადგენილებით N 16-64. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში საკრებულოს დადგენილებით განსაზღვრულია აგრეთვე სასწავლო-სააღმზრდელო გეგმა (კურიკულუმი) და სწავლების შინაარსის ძირითადი მიმართულებები (მაგ. ცაგერის მუნიციპალიტეტი). აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ნორმატიული აქტები განსხვავებულად არეგულირებენ სხვადასხვა საკითხს. ხარისხის თვალსაზრისით ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა, მაგალითად ჯგუფში ბავშვების მაქსიმალური
რაოდენობა ან პედაგოგიური პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები განსხვავებულად რეგულირდება, ან საერთოდ არ არის რეგულირებული სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ამასთანავე, ხშირად არსებული
ადგილობრივი რეგულაციები არ შეესაბამება რეკომენდებულ საერთაშორისო სტანდარტებს.
2.4. უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა და რეგისტრაცია
უსახლკარობა სიღარიბის, მოწყვლადობისა და სოციალური გარიყულობის ერთერთი ყველაზე უკიდურესი
ფორმაა. უსახლკარობით გამოწვეული პრობლემები დიდ ზეგავლენას ახდენს საზოგადოების სოციალურ
და ეკონომიკურ განვითარებაზე. ადამიანის უფლებათა უნივერსალური დეკლარაცია აღიარებს ადეკვატურ საცხოვრისზე ადამიანის უფლებებს. სოციალური ინკლუზიის ერთერთი წინაპირობა ზუსტად მოწყვლადი ჯგუფების ადეკვატური საცხოვრისით უზრუნველყოფაა, რაც ადამიანებს განვითარების მომდევნო
საფეხურზე გადასვლის საშუალებას აძლევს, რითაც საბოლოო ჯამში საზოგადოება და სახელმწიფო
ნახულობს სარგებელს. უსახლკაროთა საცხოვრისის პრობლემების მოსაგვარებლად სხვადასხვა მიდგომები გამოიყენება, რომელთა შორისაა თავშესაფარიც. თავშესაფარი საცხოვრისის ერთერთი ფორმაა,
რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნას როგორც ერთჯერადი პრობლემების აღმოსაფხვრელად,
ასევე გრძელვადიანი ექსპლუატაციისთვის სხვადასხვა შესაბამისი ბენეფიციარების მიერ.
წლების მანძილზე, სხვადასხვა მიზეზებით გამოწვეული უსახლკარობის პრობლემის გადაწყვეტის გზები
საქართველოს ჯერჯერობით არ შეუმუშავებია, თუმცაღა საქართველოს საკანონმდებლო სისტემა აღიარებს უსახლკარო ადამიანების ჯგუფის არსებობას, ისევე, როგორც უსახლკაროთა თავშესაფრის აუცილებლობას.
ვინაიდან თავშესაფარი წარმოადგენს საცხოვრისის ერთერთ ფორმას, ხოლო უსახლკარო პირი ქვეყნის
სოციალურ-ეკონომიკური განზომილების ერთერთი სუბიექტია, მნიშვნელოვანია საკითხი განხილული
იქნას ფართო ჭრილში, ხოლო თავშესაფარი განვიხილოთ როგორც საბინაო პოლიტიკის (ჯერ არ არსებული) ერთერთი და არა ერთადერთი სეგმენტი.
ნორმატიულ აქტებში ზოგადად საცხოვრისის საკითხები და მათ შორის თავშესაფრისა და უსახლკაროების
პრობლემატიკა საკმაოდ მწირადაა წარმოჩენილი. უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა და
რეგისტრაცია, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მე-16 მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად,
მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებაა. უსახლკაროთა საკითხებზე აღნიშნულ კოდექსში სხვა
ჩანაწერი არ არის.
საქართველოს კანონი "სოციალური დახმარების შესახებ" განსაზღვრავს შემდეგ ტერმინებს (მუხლი 4):
ბ) თავშესაფარი - სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი, რომელიც უზრუნველყოფს უსახლკარო
პირებს ღამის სათევითა და საკვებით;
ჟ) უსახლკარო პირი - მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის არმქონე პირი, რომელიც
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში რეგისტრირებულია, როგორც უსახლკარო;
ამავე კანონის მუხლი 17-ის თანახმად, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს სისტემაში შემავალი სააგენტო (სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო) აწარმოებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში რეგისტრირებულ უსახლკარო პირთა ერთიან რეესტრს.
მუხლი 18-ის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები:
ბ) უსახლკარო პირებს უზრუნველყოფენ თავშესაფრით;
გ) აწარმოებენ თავშესაფარში მყოფი პირების რეგისტრაციას;
დ) უზრუნველყოფენ რეგისტრირებული უსახლკარო პირების შესახებ ინფორმაციის სააგენტოსათვის
ხელმისაწვდომობას.
უსახლკაროთა საკითხები კიდევ ერთ ნორმატიულ დოკუმენტში გვხვდება, ეს არის საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #131 დადგენილება "ტექნიკური რეგლამენტი - მიუსაფართა დროებითი თავშესაფრის ფუნქციონირების მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ". აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებულია "მიუსაფართა დროებითი თავშესაფრის მოწყობის მინიმალური სტანდარტები".
დოკუმენტით დადგენილია მიუსაფართა დროებითი თავშესაფრის მოწყობისა და ექსპლუატაციის მინიმალური მოთხოვნები. დოკუმენტი განმარტავს შემდეგ ტერმინებს:
1. დროებითი თავშესაფარი - დროებითი განთავსების ადგილი, სადაც მიუსაფარი პირი უზრუნველყოფილია დროებითი საცხოვრებლით, საკვებით, სეზონის შესაფერისი ტანსაცმლითა და პირადი ჰიგიენის საშუალებებით.
2. მიუსაფარი - პირი, რომელიც ცხოვრობს ღია ცის ქვეშ, არ გააჩნია მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი,
ლეგალური შემოსავალი და მის სახელზე არ არის რეგისტრირებული უძრავი ქონება, ან პირი, რომელიც, მოცემულ მომენტში, იმყოფება ქუჩაში და მისი სიცოცხლე არის რისკის ქვეშ.
რეგლამენტის შინაარსი მოიცავს მოთხოვნებს ტერიტორიისა და დროებითი თავშესაფრისადმი, კვების
ბლოკს, სამედიცინო მომსახურებას, უსაფრთხოებას, პერსონალის ფუნქცია-მოვალეობებს და მიუსაფარი
პირების ვალდებულებებს.
გარდა ზემოთ მოყვანილი დოკუმენტებისა, სადაც მწირადაა წარმოდგენილი უსახლკარობის პრობლემატიკა და მისი მოგვარების გზები, აღნიშნული საკითხის დარეგულირების სხვა დოკუმენტი (კონცეფტუალური, სამართლებრივი, სტრატეგიული) სახელმწიფოს არ გააჩნია. შესაბამისად, უსახლკარო პირების
პრობლემების გადაჭრა რჩება ადგილობრივი ხელისუფლების კეთილი ნების ამარა. თუკი გავაანალიზებთ
ზემოთ მოცემულ ორ ნორმატიულ აქტს, დავინახავთ, რომ ისინი ტერმინების დასახელებებისა და მათი
შინაარსის თვალსაზრისითაც ვერ ამყარებენ კავშირს ერთმანეთთან. ამის ერთერთი მიზეზი სავარაუდოდ
ისიცაა, რომ ტექნიკური რეგლამენტის დოკუმენტი შექმნილია კრიზისული სიტუაციის დროებით მოსაგვარებლად, თუმცა კონცეფტუალურად და მორალურადაც საკმაოდ მოძველებულია. ამ ორი დოკუმენტის
ანალიზი აჩვენებს, რომ აქ მოცემული რეგულაციები ვერ ემსახურება მოწყვლადი ჯგუფების საზოგადოებაში ინტეგრაციას, პირიქით, ხელს უწყობს მათ იზოლირებას და ე.წ. "გეტოიზაციას".
2015 წლის დეკემბრიდან ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია თითოეულ მიუსაფარ მოქალაქეს თავშესაფარის დროებით მომსახურებას სთავაზობს. თავშესაფარი აშენდა ქ.თბილისში, ლილოს დასახლებაში,
სადაც ერთდროულად 240 ბენეფიციარის მომსახურების საშუალებაა. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად: "ბენეფიციარები 24 საათიან
რეჟიმში იღებენ პირველად ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას და პირველად მედიკამენტებს,
მათ ემსახურება 5 სოციალური მუშაკი, ასევე, საჭიროების მიხედვით ფსიქოლოგი. შენობას აქვს
უსაფრთხოების სამსახური.
თავშესაფარში ცალ-ცაკლე ოთახებია გამოყოფილი ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის. თითო ოთახში
ათი ბენეფიციარია განთავსებული, სადაც მათთვის ხუთი 2 სართულიანი საწოლი დგას. მათთვის გათვალისწინებულია პირადი მოხმარების ნივთები და ჰიგიენური საშუალებები. თავშესაფარი აღჭურვილია
სასადილო, სააბაზანო, სამრეცხაო და საშრობი ბლოკებით. ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან
ორჯერადი სრულფასოვანი კვებით, დღიური კალორაჟით 2 800 კკალორია".
ამავე ორგანიზაციის ინფორმაციით, მოქალაქეები თავშესაფარში მათივე მომართვის საფუძველზე ან
პატრულის დახმარებით ხვდებიან; ასევე მოქალაქე თავშესაფარში მოსახვედრად უნდა აკმაყოფილებდეს
სხვადასხვა კრიტერიუმს - უნდა შეეძლოს თავის მოვლა, არ უნდა ჰქონდეს გადამდები დაავადება, უნდა
იყოს თბილისში რეგისტრირებული და უსახლკარო. თავშესაფრის დროებითი მომსახურების შეთავაზება
აგრეთვე შესაძლებელია რთული მეტეოროლოგიური პირობებისა და ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნისას
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თითოეული მიუსაფარი მოქალაქისთვის, რომელთა სიცოცხლესაც შესაძლოა შეექმნას საფრთხე.
მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც საცხოვრისისა და უსახლკარო პირების პრობლემების უკეთ გააზრებისთვის
და შესაბამისად, მოგვარებისთვის იქნებოდა ხელშემწყობი, სტატისტიკური ინფორმაციაა. ამ ეტაპისთვის
საქართველოში არ გვაქვს ერთიანი მონაცემთა ბაზა სხვადასხვა მიმართულებით: ქვეყნის საბინაო ფონდი
(მისი ყველა შემადგენელი), უსახლკარო პირები მთლიანად და რეგიონულ ჭრილში,1 უსახლკარო ოჯახები.2
და მათი დემოგრაფიული სტრუქტურა და სხვა. სტატისტიკის სამსახურის მიერ წარმოებული სხვადასხვა
თემატური სტატისტიკური ინფორმაცია უსახლკარო პირების საკითხებზე წარმოდგენას არ იძლევა.
მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის გარემოებაც, რომ უსახლკარო პირთა მოძიებისა და რეგისტრაციის ერთიანი
სტანდარტიზებული ტექნიკური დოკუმენტაციის არარსებობა აგრეთვე ხელს უშლის აღნიშნული პრობლემის მოგვარებას.
საკითხის ინსტიტუციურ მხარეს რაც შეეხება, ამ ეტაპზე ის სრულად შეესაბამება უსახლკარო პირთა პრობლემების არსებულ ხედვასა და მდგომარეობას. შესაბამისად, ინსტიტუცია, რომელიც მიზანმიმართულად
იმუშავებს საბინაო პოლიტიკის (მათ შორის თავშესაფრების, სოციალური საცხოვრისების და სხვა) საკითხებზე, ცენტრალიზებულად შეიმუშავებს გამართულ საკანონმდებლო პაკეტს და ხელს შეუწყობს ადგილობრივ თვითმმართველობებს პრობლემის გადასაჭრელად, დღეს საქართველოს არ აქვს.
2.5. სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
საქართველოს კანონის "ადგილობრივი თვითმმმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის 2 პუნქტის ს)
ქვეპუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება "ს) სასაფლაოების
მოწყობა და მოვლა-პატრონობა;". რაც გულისხმობს, მოსახლეობის განსახლების პირველად ტერიტორიულ ერთეულებში (ქალაქი, დაბა, სოფელი) არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას, ძველი
სასაფლაოების დახურვას და ახლის მოწყობას, ამისათვის შესაბამისი ტერიტორიების გამოყოფას.
სახელმწიფო დონეზე სფეროს ნაწილობრივ არეგულირებს "საქართველოს საგადასახადო კოდექსი",
"ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის
ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ", საქართველოს კანონები "ტექნიკური რეგლამენტის
- დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების
დამტკიცების თაობაზე" და "წყალდაცვითი ზოლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე", რომლებიც დეტალურად განსაზღვრავენ სასაფლაოებისათვის განკუთვნილი და გამოსაყოფი
ტერიტორიების მიმართ მოთხოვნებს, ასევე ამ დარგში საქმიანობის განმახორციელებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიმართ დადგენილ შეღავათებსა და მოთხოვნებს; ასევე სახელმწიფოს მხრიდან სფეროს რეგულაციისათვის მიღებულია "საჯარო (სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმმართველობის) და კერძო საკუთრების სასაფლაოებზე მიწის გამოყენებისას (დაკავებისას) გარდაცვალების აქტის
წინასწარი რეგისტრაციის აუცილებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ" 2002 წლის 25
ივლისის N488 ერთობლივი ბრძანება, რომლითაც იუსტიციის, შრომისა და ჯანმრთელობის სამინისტრო,
სტატისტიკისა და ყოფილი მიწის მართვის დეპარტამენტი ერთობლივი სამართლებრივი აქტით სავალდებულოდ ხდის, რომ სამარხისათვის სასაფლაოებზე მიწის გამოყენება (დაკავება) მოხდეს კონკრეტული
გარდაცვალების აქტის საფუძველზე, რის შესახებაც ინფორმაცია აღრიცხოს და დადგენილი წესით არაუგვიანეს ყოველი თვის 7 რიცხვისა უნდა დაამუშაოს სტატისტიკის დეპარტამენტმა.
აღნიშნულთან ერთად საკითხის რეგულირება ხდება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების საკრებულოების მიერ დადგენილების სახით მიღებული "სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლაპატრონობის წესების" მიერ, რომლებიც ფაქტიურად საქართველოს 10-15 მუნიციპალიტეტში მოქმედებს და
არეგულირებს თითოეული ამ მუნიციპალიტეტის საზღვრებში სასაფლაოების მოწყობის, მათი ფუნქციონირებისა და მოვლა-პატრონობის წესებს, განსაზღვრავს მუნიციპალური და კერძო სასაფლაოების ცნებებსა
და მუნიციპალური სასაფლაოების მმართველის ფუნქციებს, სამარხების გამოყოფისა და ნეშტის დაკრძალვის პროცედურებსა და ღირებულებებს, ასევე სასაფლაოების გახსნა-დახურვისა და ლიკვიდაციის პროცედურებს.
დღემდე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობასთან და მოწყობასთან დაკავშირებული საკითხები რეგუ1
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სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო აწარმოებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში რეგისტრირებულ უსახლკარო პირთა
ერთიან რეესტს. თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია ოფიციალური ვებგვერდის საშუალებით ხელმიუწვდომელია. ამასთანავე არსებობს დიდი რისკი,
რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხრიდან უსახლკარო პირის რეგისტრაცია მხოლოდ ამ უკანასკნელის მიმართვის
საფუძველზე ხდება და შესაბამისად, უსახლკარო პირებზე არსებული ინფორმაციაც არ არის ზუსტი.
უსახლკარო ოჯახების პრობლემატიკა კიდევ უფრო მწვავეა, როდესაც ამ ოჯახების წევრები არასრულწლოვანი და/ან ხანდაზმული პირები არიან.
ზემოთ მოყვანილი ნორმატიული დოკუმენტები და თუნდაც თბილისის შემთვევაში აშენებული თავშესაფარი ასეთი ოჯახების პრობლემას არ ხედავს
და შესაბამისად, ვერ წყვეტს.
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ლირდება მხოლოდ დარგობრივი საკანონმდებლო აქტებით და არ არსებობს სფეროს მარეგულირებელი
რაიმე კონკრეტული კანონი, რასაც ემატება ამ სფეროში ევროპული დირექტივებისა და რეგულაციების
არსებული მოთხოვნების, ასევე საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის თაობაზე
სრული ვაკუუმი.
არსებული მდგომარეობა კი ევროკავშირი-საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის ხელშემშლელ ფაქტორად გვევლინება და მის დასაძლევად აუცილებელია მთელი
რიგი კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება შემდგომი ჰარმონიზაციისათვის, თუმცა ამ მიმართულებით
ჯერ-ჯერობით არანაირი საჯაროდ გაცხადებული საქმიანობა არ ხორციელდება.
როგორც წესი, სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისას "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მე-19 მუხლით განსაზღვრული უფლებამოსილებათა განხორციელების დადგენილი ფორმებისა და მექანიზმების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტები სფეროს მართვას ძირითადად ახდენენ ა(ა)იპ-ების, ხოლო რამდენიმე გამონაკლის შემთხვევაში - შპსების სახით თვითმმართველობების მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის სუბიექტების საშუალებით,
რომლებსაც ამავდროულად მინიჭებული აქვთ მუნიციპალური სასაფლაოების მმართველის სტატუსი.
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ორგანიზებისა და კერძო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე
სასაფლაოების მოწყობის მხრივ ქვეყანაში, განსაკუთრებით კი დიდ ქალაქებში აღინიშნება კერძო სექტორის გარკვეული აქტიურობა, თუმცა საჯარო-კერძო პარტნიორობის (Public-Private Partnership) პოლიტიკა
ნათლად ჩამოყალიბებული არ არის.
ჯერ-ჯერობით არ არსებობს სრული მონაცემები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების შესახებ რადგან ისევ და ისევ დიდი ქალაქების გარდა საჯარო რეესტრში არ არის რეგისტრირებული
მუნიციპალურ საკუთრებად სასაფლაოების ტერიტორიები, თუმცა ჯერ კიდევ საქართველოს პრეზიდენტის
2003 წლის 24 ივნისის N278 ბრძანებულებით იყო სასაფლაოების, როგორც თვითმმართველობისათვის
გადასაცემი ძირითადი ქონების ინვენტარიზაცია სავალდებულოდ განსახორციელებელი.
ამას ემატება ისიც, რომ გარდა ქალაქებისა, მუნიციპალიტეტები ბიუჯეტის სიმცირის გამო ვერ ახერხებენ
ყველა დასახლებებში არსებულ სასაფლაოებზე მომსახურების მიწოდებას, და ეს შესაბამისად აისახება
იმაზე, რომ არ არსებობს თვითმმართველობის ორგანოებში სრული მონაცემები მუნიციპალურ სასაფლაოებზე დაკრძალული ადამიანების შესახებ.
მუნიციპალიტეტის მიერ ზემოთაღნიშნული "წესებით" განსაზღვრულია მომსახურების ღირებულების
გადახდა მმართველისათვის, მოქმედი "წესების" შესაბამისად გამოყოფილი სამარხის ფართობის მიხედვით, რაც ასევე წარმოადგენს მცირემიწიანი მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში, რეგულირების სერიოზულ
მექანიზმს. აღნიშნულთან ერთად სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისა და მოწყობის მუნიციპალური
პროგრამების ძირითადი დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტები. ხშირ შემთხვევებში ასევე ხდება "სოფლის მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში გამოყოფილი სახელმწიფო სახსრებით კონკრეტულ სოფლის ტიპის დასახლებებში მდებარე სასაფლაოების შემოღობვის
სამუშაოების დაფინანსება.
ხაზგასასმელია ის ფაქტიც, რომ გარდა დიდი თვითმმართველი ქალაქებისა და რამოდენიმე გამონაკლისისა, დანარჩენ თვითმმართველობებში, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-იები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
იღებენ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით დაფინანსებას და ამ სახსრებით უშუალოდ ეწევიან
მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს, რაც თავისთავად ზღუდავს ამ სფეროში კერძო ბიზნეს სექტორის შემოსავალსა და კონკურენციის შესაძლებლობებს. თუმცა მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს ასეთი
ა(ა)იპ-იების მიერ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდიებით მიღებული თანხებით დადგენილ მონეტარულ
ზღვარს ზევით განსაზღვრული ღირებულების აუცილებელი სამუშაოებისა და საჭირო მასალების შესყიდვის აუცილებლობას.
საქართველოში არსებული პრაქტიკის ანალიზმა მთლიანობაში ცხადყო, რომ საკრებულოების დადგენილებით დამტკიცებული "წესების" შესაბამისად მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლაპატრონობის სფეროს საჭიროების წინასწარი სიღრმისეული შესწავლა-შეფასების გარეშე ხდება ამ
დარგის დასაფინანსებლად აუცილებელი თანხების ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მინიმალური ოდენობით
გამოყოფა, რაც ძირითადად გამოწვეულია შესაბამისი მაღალი კვალიფიკაციისა და სათანადო უნარჩვევების მქონე კადრების ნაკლებობით.
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რაც შეეხება ახალი სასაფლაოების მოწყობის საკითხებს, გამომდინარე იქედან, რომ ახალი სტანდარტები
ჯერ კიდევ არ არის მიღებული, ("საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი
ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვების შესახებ" საქართველოს მთავრობის
2014 წლის 14 იანვრის N52 დადგენილების პირველი მუხლის შესაბამისად: პროდუქტის უსაფრთხოებისა და
თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის" 59-ე მუხლის, 103-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და "ნორმატიული
აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, სამშენებლო
სფეროს ტექნიკური რეგულირების მიზნით, შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების მიღებამდე, აღიარებული და საქართველოს ტერიტორიაზე დროებით სამოქმედოდ დაშვებული იქნეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის 1992 წლამდე მოქმედი და შემდგომ პერიოდში მოდიფიცირებული სამშენებლო ნორმები და წესები,
ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტები და მათი ის ნაწილები, რომელთა ალტერნატივა არ არსებობს
საქართველოში მიღებული ტექნიკური რეგლამენტების ან სხვა ნორმატიული აქტების სახით და რომლებიც
არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას ან/და იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, რომელთა მონაწილეც არის საქართველო.
ახალი სასაფლაოების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია ეყრდნობა საბჭოთა პერიოდის სტანდარტებსა და რეგულაციებს, რომელთა შორისაც ძირითადად გამოიყენება შემდეგი მათგანი:
Ÿ СНиП 2.07.01-89* ქალაქმშენებლობა. საქალაქო და სასოფლო დასახლებების დაგეგმარება და
მშენებლობა;
ŸСНиП 3.01.03-84 გეოდეზიური სამუშაოები მშენებლობაში;
ŸСНиП 3.03.01-87 მზიდი და შემომზღუდავი კონსტრუქციები.
აღნიშნულ, ამ "სამშენებლო ნორმებთან და წესებთან" ერთად ამ სფეროს არეგულირებს საქართველოს
მთავრობის შემდეგი დადგენილებები:
Ÿ "ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე" 15.01.2014 წლის დადგენილება N59;
Ÿ "წყალდაცვითი ზოლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" 31.12.2013 წლის
დადგენილება N440;
Ÿსაქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების
აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვების შესახებ 14.01.2014 წლის დადგენილება N52;
Ÿ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და
გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 6.01.2014 წლის
დადგენილება N41;
Ÿ "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" 24.03.209 წლის
დადგენილება N57.
ყოველივე ზემოთაღნიშნულის შედეგად ვიღებთ:
Ÿ სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის სფეროში არაკვალიფიცირებულად შედგენილ
მუნიციპალურ პროგრამას (ქვეპროგრამას), რომელიც ხშირ შემთხვევაში სრულად ვერ აკმაყოფილებს
"პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე" საქრთველოს ფინანსთა
მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N385 ბრძანების პირველი პუნქტის "დ)" ქვეპუნქტით დამტკიცებულ
"ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით შედგენის
მეთოდოლოგია"-ს ამ ბრძანების დანართი №4-ის შესაბამისად განსაზღვრულ მოთხოვნებს;
Ÿ საკონკურსო პირობებისა და დოკუმენტაციის შემუშავებისაგან გამგეობის შესაბამისი სამსახურების
მოხელეთა მხრიდან თავის არიდებას სხვადასხვა მოტივით, რაც თავის მხრივ საბოლოოდ იწვევს
კონკურსის წესით პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვების შედგენაზე შესყიდვების პროცესის განუხორციელებლობას;
Ÿ არასათანადოდ მომზადებულ სატენდერო დოკუმენტაციას, მათ შორის, შესასრულებელი სამუშაოების
შესახებ ნაკლებად კვალიფიცირებულად შედგენილ ტექნიკურ დავალებას, რის გამოც ელექტრონული
სახით შესყიდვების პირველი გამოცხადებისას ხშირია არ შემდგარი ტენდერების რაოდენობა;
Ÿ გამგეობის შესაბამისი სამსახურის მოხელეთა ძალებით შედგენილ იმ სახის ხარჯთაღრიცხვებს, რომლებიც მორგებულია ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების წინასწარშეთანხმებულ ოდენობაზე და
მათში სრულად არაა ასახული სასფლაოების მოწყობისათვის და მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო
აუცილებლად ჩასატარებელი ის სამუშაოები და მათი ღირებულებები, რომლებსაც ზემოთაღნიშნული
"წესები" ითვალისწინებენ.
საბოლოო ჯამში ეს ყოველივე, რა თქმა უნდა, აისახება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის
მიწოდებული მომსახურების ხარისხზე და კმაყოფილებაზე;

20

3. ევროპული გამოცდილების მაგალითები
3.1. მყარი ნარჩენების მართვა
ევროკავშირის მთავარი ნორმატიული დოკუმენტი, რომლის საფუძველზე ხდება ნარჩენების მართვა და
რომლითაც განსაზღვრულია საკანონმდებლო ჩარჩოები და ძირითადი პრინციპები, არის 2008 წლის
ჩარჩო დირექტივა Directive 2008/98/ЕС "ნარჩენების შესახებ". დირექტივა იძლევა ტერმინებისა და ცნებების
ერთიან განმარტებებს, როგორიცაა "ნარჩენები", "უტილიზაცია" და ა.შ. საკუთრივ ნარჩენები განმარტებულია, როგორც "ნებისმიერი სუბსტანცია ან საგანი, რომლის მოშორებაც მფობელს სურს, მოიცილა, ან უნდა
მოიცილოს არსებული კანონმდებლობის გათვალისწინებით." ამ დირექტივით განსაზღვრულია ნარჩენების 16 კატეგორია, რომლის საფუძველზე შემოღებულია "ნარჩენების ევროპული კატალოგი (გადაწყვეტილება 2000/532/EWG). ეს კატალოგი პერიოდულად ახლდება.
დირექტივით განსაზღვრულია ნარჩენების მართვის ძირითადი პრინციპები, რითაც რეგულირდება ამ
სფეროს მართვის სუბიექტების საქმიანობა. მათ მიეკუთვნება: ნარჩენების წარმოქმნის მოცულობის ზრდის
აღკვეთა და მათი მავნებლობის ხარისხის შემცირება; ხელმეორედ გამოყენება და მეორადი გადამუშავება,
ნარჩენებისაგან ფასეული კომპონენტების ამოღება; უტილიზაცია ენერგიის მისღებად; ნარჩენების უსაფრთხო განთავსება (გამოიყენება უკიდურეს შემთხვევაში, როცა ზემოთ ჩამოთვლილი ქმედებები შეუძლებელია განსახორციელებლად). დირექტივაში არსებული ნარჩენებთან მიმართების სხვა განმსაზღვრელი
პრინციპია "მეწარმის პასუხისმგებლობა".
ევროკავშირის ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე ნარჩენების მართვის ნორმატიული დოკუმენტები
შეიძლება დაიყოს ორ დიდ ჯგუფად:
Ÿ პროგრამები (Action Programs) - აქვთ ჩარჩო ხასიათი, რომლითაც განისაზღვრება ევროკავშირის
ქვეყნებში ამ სფეროს ძირითადი მიზნები საშუალოვადიან ან გრძელვადიან პერსპექტივაში (3-5 წელი,
თუმცა შესაძლებელია 10 წელიც).
Ÿ ნორმატიული აქტები (ხელშეკრულება, დირექტივა, წესები, ნორმატივები) - მათ ზოგადი ხასიათიც
შეიძლება ქონდეთ ან ეხებოდნენ კონკრეტული ამოცანის გადაჭრას.
მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნის მინიმიზაციის ფუნდამენტური ცნებაა - "იხდი იმდენს,
რამდენსაც აგდებ". ეს სქემა გამოიყენება, როგორც შინამეურნეობების, ასევე სხვა ნარჩენების წარმომქმნელთა მიმართ და ითვალისწინებს ნარჩენების გამტანი კომპანიების მომსახურების საფასურის გადახდას ნარჩენების მასის მიხედვით. ამ სქემის ალტერნატივას წარმოადგენს ევროკავშირის 10 ქვეყანაში
შემოღებული ნარჩენების ტრანსპორტირების, განთავსებისა და უტილიზაციის ფიქსირებული გადასახადი.
მაგალითად, ეს გადასახადი სკანდინავიის ქვეყნებში და ჰოლანდიაში შეადგენს 20-50 ევროს ერთ ტონაზე.
დანიაში, ნორვეგიასა და ჰოლანდიაში ასევე არის ნარჩენების დაწვის გადასახადი.
3.2. წყალმომარაგების და წყალარინების უზრუნველყოფა
ევროკავშირის მიერ მიღებულია სასმელი წყლის დირექტივა "Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on
the quality of water intended for human consumption". იგი ეხება ყველა სისტემას, რომლის მომხმარებელიც 50
ადამიანზე მეტია ან რომელიც უზრუნველყოფს 10 მ3-ზე მეტი წყლის მიწოდებას დღე-ღამეში ან, ეკონომიკური საქმიანობის შემთხვევაში, უფრო ნაკლებსაც, ცისტერნაში, ბოთლებში, კონტეინერებში არსებულ
სასმელ წყალს, კვების მრეწველობაში გამოყენებულ წყალს. დირექტივაში ჩადებულია წყლის ძირითადი
სტანდარტები ევროკავშირის ქვეყნებისთვის, რაც გულისხმობს სულ 48 სახის მიკრობიოლოგიური, ქიმიური
და ინდიკატორული პარამეტრების რეგულარულ შემოწმებას და მონიტორინგს. ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების მიერ ამ დირექტივის საკუთარ კანონმდებლობასთან ადაპტირებისას შეუძლიათ დამატებითი
მოთხოვნები შეიტანონ საკუთარ კანონმდებლობაში, თუმცა მათ არა აქვთ უფლება, უფრო დაბალი სტანდარტები დააწესონ. დირექტივა ითხოვს მომხმარებლებისათვის რეგულარული ინფორმაციის მიწოდებას
და ევროკომისიისთვის სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ ანგარიშის ჩაბარებას 3 წელიწადში ერთხელ.
ანგარიშგების მოცულობა განმარტებულია დირექტივაშივე. დირექტივას აქვს შემდეგი პრინციპები:
დაგეგმვა, რეგულაციები (წევრი ქვეყნებისა და კომისიის ვალდებულებები), მონიტორინგი, ინფორმირება
და ანგარიშგება.
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3.3. სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა
და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
ეროვნული სტანდარტები და მართვა ადგილობრივ დონეზე
მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანას სკოლამდელი განათლების უზრუნველყოფის
განსხვავებული ტრადიციები და მოდელები აქვს, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაცია (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD), რომელიც ევროპის
ქვეყნებთან ერთად სხვა განვითარებულ ქვეყნებსაც აერთიანებს, უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში
აქტიურად მუშაობს სკოლამდელი განათლების თემატიკაზე და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სკოლამდელი განათლების სისტემის გაუმჯობესების მექანიზმების თაობაზე. სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული
მოდელების სისტემური ანალიზის საფუძველზე ორგანიზაციის ერთერთ რეკომენდაციას წარმოადგენს
სკოლამდელი განათლების სფეროს მართვის ინტეგრირებული სისტემის უზრუნველყოფა ცენტრალურ და
ადგილობრივ დონეზე. OECD-ის რეკომენდაციებში აღნიშნულია, რომ სკოლამდელი განათლების მართვა
სწორედ ადგილობრივ დონეზე უნდა ხორციელდებოდეს, რადგან ეს ხელს უწყობს, ადგილობრივი საჭიროებებიდან გამომდინარე, უფრო ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებას და უკეთესად პასუხობს ბავშვების
ინტერესებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რიგ ევროპულ ქვეყნებში სკოლამდელი განათლების სფერო
ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებულ კომპეტენციას წარმოადგენს, სხვა ქვეყნებში კი საკუთარ უფლებამოსილებას.
რეკომენდაციებში ხაზგასმულია ცენტრალური ხელისუფლების როლი ეროვნული რეგულაციების, სტანდარტებისა და მონიტორინგის მექანიზმების დანერგვის საკითხებში. ყოველივე ეს უმნიშვნელოვანესია
იმისათვის, რომ დაცული იყოს თანასწორობის პრინციპი და სხვადასხვა რესურსების მქონე ადგილობრივი
თვითმმართველობები უზრუნველყოფდნენ თანაბარი სერვისების მიწოდებას ყველა ბავშვისთვის.
საქართველოში, გარდა არსებული ტექნიკური რეგულაციებისა, მიზანეშეწონილია მომსახურების ხარისხის და პედაგოგიური პერსონალის ეროვნული სტანდარტების ჩამოყალიბება და სკოლამდელი
განათლების დაწესებულებების მონიტორინგის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ამასთანავე, OECD-ის
რეკომენდაციების მიხედვით, ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებულ მონიტორინგთან ერთად მნიშვნელოვანია ცენტრალური სააგენტოების მხრიდან დაწესებულებების ზედამხედველობის ფუნქციაც, რომლის საჭიროებაზეც საქართველოს კონტექსტში ცალსახად მიუთითებს სახალხო
დამცველის მიერ აღმოჩენილი მნიშნელოვანი დარღვევები სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში.
ევროკომისიის დოკუმენტი "სოციალური და კულტურული უთანასწორობის გადაწყვეტა ევროპაში ადრეულ
ასაკში განათლებისა და ზრუნვის გზით" განსაზღვრავს რამდენიმე ძირითად სტრუქტურულ ფაქტორს, რომლებიც მნიშვნელოვანია ეფექტიანი და ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების უზრუნველყოფისთვის.
ესენია: პედაგოგიური პერსონალის ბავშვებთან თანაფარდობა, ჯგუფში ბავშვების რაოდენობა, პედაგოგიური პერსონალის განათლების დონე და სპეციალური განათლება სკოლამდელი განათლების დარგში,
პედაგოგიური პერსონალის ანაზღაურება. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული საკითხები ეროვნულ დონეზე რეგულირდებოდეს ტექნიკური რეგლამენტებითა თუ სტანდარტებით, რათა შესაძლებელი იყოს ხარისხიანი სკოლამდელი აღზრდის უზრუნველყოფა ყველა ბავშვისთვის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
დაფინანსება
აღსანიშნავია, რომ ევროპის ქვეყნების უმრავლესობაში სკოლამდელი განათლება, როგორც წესი,
თანადაფინანსებულია მშობლების მიერ. მდგრადი სოციალური პოლიტიკის მქონე ქვეყნებშიც კი (მაგ.,
ნორვეგია, შვედეთი, ფინეთი) კანონმდებლობა განსაზღვრავს მშობელთა თანადაფინანსების წილის
ოდენობას (მაგ. ნორვეგიაში არაუმეტეს 20%-ისა). მშობელთა ხარჯების ოდენობა, როგორც წესი,
დამოკიდებულია ოჯახის შემოსავალზე და სოციალურად დაუცველი ოჯახები გადასახადებისგან
თავისუფლდებიან. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რიგ ქვეყნებში სახელმწიფო მთლიანად აფინანსებს
სკოლამდელი განათლების ერთ ან ორ წელს სკოლაში შესვლამდე (თუმცა არა კვების ხარჯებს). სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის გამოცდილების გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია გადაიხედოს სკოლამდელი განათლების დაფინანსების პოლიტიკა და ადგილობრივი თვითმმართველობების შეზღუდული
რესურსების პირობებში, დაწესდეს სკოლამდელი განათლების დაფინანსების მშობლების თანამონაწილეობის წილის ზედა ზღვარი მაგ. კვების მომსახურებისთვის (გარდა სოციალურად დაუცველი და სხვა
მოწყვლადი ჯგუფებისა, რომლებიც კვლავ გადასახადებისგან თავისუფალნი იქნებიან). აღნიშნული
შესაძლებელს გახდის ადგილობრივი თვითმმართველობის რესურსების ეფექტიან და მიზნობრივ
ხარჯვას, რომელიც ორიენტირებული იქნება სკოლამდელ დაწესებულებებში ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაზე.
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3.4. უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა და რეგისტრაცია
ევროპული კონცეფცია საცხოვრისის მიმართ გაცილებით ფართო და ყოვლისმომცველია, ვიდრე საქართველოს დღეს არსებულ ნორმატიულ დოკუმენტებსა და რეალობაში დანახული საცხოვრისი ან თავშესაფარი. ევროპული გამოცდილება, უსახლკაროების საცხოვრისით უზრუნველსაყოფად, საცხოვრისის
დივერსიფიცირებულ ფორმებს ანიჭებს უპირატესობას და ეფუძნება საზოგადოების ინკლუზიური განვითარების კონცეფციას. მთელ რიგ საერთაშორისო დოკუმენტებში საცხოვრისის ხედვაც ინკლუზიურია, რაც
გულისხმობს ისეთი საცხოვრებელი გარემოს შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს სხვადასხვა მოწყვლადი
ჯგუფების საზოგადოებაში ინტეგრაციას და მათ სოციალურ აქტიურობას. ქართული რეალობა ძალიან
სუსტად იცნობს და იყენებს საცხოვრისის დივერსიფიცირებულ ფორმებსა და მისი ინკლუზიურობის პრინციპებს. საცხოვრისის ან თავშესაფრის მიმართ არსებული დამოკიდებულებები და გადაწყვეტილებები არა
საჭიროებებზე დაფუძნებული, არამედ ზოგადი ხასიათისაა და, ხშირ შემთხვევაში, ვერ ხედავს პრობლემის
არსებობას.
საბინაო პოლიტიკა განსაზღვრული აქვს ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყანას. მიუხედავად ამისა,
ევროპის ქვეყნები მუდმივად მუშაობენ საბინაო პოლიტიკის განვითარების, მისი მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მიმართულებით.
აშშ-სა და ევროპის ქვეყნებში, ადგილობრივი რეალიების გათვალისწინებით, საცხოვრისის სხვადასხვა
ფორმები გამოიყენება: სოციალური საცხოვრისი, მუნიციპალური საცხოვრისი (სხვადასხვა მოდელი: მინიმალური სიმბოლური საქირავნო საცხოვრისი), ხელმისაწვდომი საცხოვრისი (სხვადასხვა მიზნობრივი,
საჭიროების მქონე ჯგუფებისთვის შეღავათიანი გრძელვადიანი კრედიტებით), თავშესაფარი (ერთჯერადიმოკლევადიანი, გრძელვადიანი). საცხოვრისის (საბინაო სექტორი) სექტორი ცენტრალიზებული და ადგილობრივი მმართველობის კომპეტენციებია. ცენტრალურ დონეზე ხდება საბინაო პოლიტიკის განსაზღვრა,
საკანონმდებლო პაკეტის მომზადება/მიღება, უნიფიცირებული რეგულაციებისა და რეგლამენტების, მათ
შორის ტექნიკური რეგლამენტების მომზადება, საკონსულტაციო მხარდაჭერა და სხვა საქმიანობა. საბინაო
სექტორის პოლიტიკის აღსრულება და მენეჯმენტი კი სხვადასხვა ფორმატით, ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციას წარმოადგენს ევროპის უმეტეს სახელმწიფოებში (ბელგია, ბოსნია და ჰერცოგოვინა,
ესტონეთი, ხორვატია, ჩეხეთის რესპუბლიკა, გერმანია, უნგრეთი, ირლანდია, ლატვია, ლიტვა, პოლონეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, შვედეთი, გაერთიანებული სამეფო). ხშირ შემთხვევაში საცხოვრისის კატეგორიის ქვეშ მოიაზრება, როგორც თავშესაფრების სხვადასხვა ტიპები, ასევე სოციალური და/ან მუნიციპალური საბინაო ფონდი. როგორც აღვნიშნეთ, უსახლკაროთა საცხოვრისით უზრუნველსაყოფად ევროპული გამოცდილება დივერსიფიცირებულ მიდგომებს გვთავაზობს და ეს მიდგომები გამომდინარეობს
კონკრეტულ სიტუაციაში მყოფი ადამიანების მდგომარეობიდან. შესაბამისად, მდგომარეობის მიხედვით,
სხვადასხვა ფორმით საცხოვრისის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს: მიუსაფარი/უსახლკარო, არაადეკვატური
საცხოვრებელი პირობების მქონე, არაადეკვატური საცხოვრებელი პირობების მქონე პირი სოციალური
იზოლაციის რისკით და სხვა. კონკრეტულ ბენეფიციარებზე მორგებული სერვისის ტიპებია: საგანგებო
თავშესაფარი, დროებითი ჰოსტელი, ტრანზიტული საცხოვრისი და სხვა. ევროპის ბევრ ქვეყანაში უსახლკაროების პრობლემა სცდება მხოლოდ თავშესაფრის/საცხოვრისის საკითხებს და სერვისის დიდ სპექტრს
ფარავს. მაგალითად, იტალიაში არსებობს როგორც კვების, ჰიგიენის და საცხოვრისის სერვისები, ასევე
უსახლკაროთა სოციალური ინკლუზიისკენ მიმართული სერვისები, როგორიცაა საგანმანათლებლო ხელშეწყობა, ტრენინგი, ფსიქოლოგიური ხელშეწყობა, შრომის ბაზარზე ხელშეწყობა და სხვა.
უსახლკარობა, ევროპის ქვეყნების საბინაო პოლიტიკის ერთერთი შემადგენელი ნაწილია. უსახლკაროობის პრობლემებზე მომუშავე ნაციონალური ორგანიზაციების ევროპული ფედერაციის (FEANSTA) 2010
წლის პუბლიკაციის თანახმად, უსახლკარობის 7 ძირითადი თეორიული დომეინია გამოყოფილი, სადაც
თითოეული დომეინი განხილულია უსახლკარობის 3 შემადგენლის ჭრილში. ესენია: ფიზიკური, ლეგალური და სოციალური შემადგენლები. ხოლო თავად 7 დომეინია:3 უსახლკარობა (Rooflessness), უსახლობა
(Houselessness), არასაიმედო და არაადეკვატური საცხოვრისი (Insecure and inadequate housing), არაადეკვატური საცხოვრისი და სოციალური იზოლაცია ლეგალურ საცხოვრისში (Inadequate housing and social isolation
within a legally occupied dwelling), არაადეკვატური საცხოვრისი (Inadequate housing) არასაიმედო /არაუსაფრთხო საცხოვრისი (Insecure housing), სოციალური იზოლაცია უსაფრთხო და ადეკვატურ კონტექსტში.
(Social isolation within a secure and adequate context). გარდა ამისა, ევროპის ქვეყნებს შემუშავებული აქვთ
ეროვნული სტრატეგიები უსახლკარობის პრობლემების მოსაგვარებლად, შექმნილია შესაბამისი ინსტიტუციები, მხარდაჭერილია კვლევები და ინოვაციები პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაჭრისთვის.
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ინგლისურენოვანი ორიგინალური მნიშვნელობები
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3.5. სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
ევროკავშირის ნორმატიული ბაზა ძირითადად არეგულირებს ტერიტორიებისა და დასახლებათა სივრცით
- ტერიტორიულ მოწყობას, რომლის საფუძველზედაც წევრი ქვეყნები იმუშავებენ საკუთარ კანონებს (მაგ.
ბულგარეთში კანონი "დაკრძალვის რეგულირების შესახებ") რომლებიც განსაზღვრავენ ქვეყნის
ტერიტორიაზე ძირითად რეგულაციებს; ასევე, დირექტივებით განსაზღვრული რეგლამენტების შესაბამისად თითოეული მუნიციპალიტეტი იღებს ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად სასაფლაოების მოწყობისა და დაკრძალვის წესებს.
ევროკავშირის ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე სასაფლაოების მოწყობისა და დაკრძალვის ნორმატიული დოკუმენტაცია ძირითადად ეფუძნება:
Ÿ ქვეყნის, რეგიონის და მუნიციპალიტეტის დონეზე არსებულ სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმვის
კონკრეტულ დოკუმენტაციას და მათ მიხედვით სასაფლაოების მოსაწყობად ზუსტად განსაზღვრულ
ზონებსა და ტერიტორიებს, რაც გარკვეულწილად თანხვედრაშია საქართველოში მოქმედ "სივრცითტერიტორიული მოწყობის შესახებ" კანონთან, რომლის მიხედვითაც განსაზღვრულია სასაფლაოების
ტერიტორიისათვის სპეცზონის მინიჭების კრიტერიუმი, თუმცა თბილისისა და რამდენიმე თვითმმართველი ქალაქის გარდა, აღნიშნული კანონის მოთხოვნათა დაცვით, დღემდე არ შემუშავებულა ასეთი
დასახლებათა მოწყობის გეგმები;
Ÿსასაფლაოების მოვლა-პატრონობის გრძელვადიან, საშუალოვადიან და მოკლევადიან პერსპექტივაში მუნიციპალურ პროგრამებს, რომელთა მიხედვითაც განსაზღვრულია ამ სფეროს ძირითადი
მიზნები და ამოცანები.

4. დასკვნები
4.1. მუნიციპალური ნარჩენების მართვა
Ÿ "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მიხედვით მყარი ნარჩენების გატანა თვითმმართვე-

ლობის საკუთარი კომპეტენციაა, რაც სრულ თანხვედრაშია სუბსიდიარობის პრინციპთან;
გამომდინარე ადგილზე არსებული სიტუაციიდან და ზღვრული მაქსიმუმის
ფარგლებში თვითონ განსაზღვრავენ მყარი ნარჩენების გატანის სერვისის ფასს;
Ÿარ არსებობს ნარჩენების მართვის ზოგადი ხასიათის, ან კონკრეტული ამოცანის გადაჭრის სახელმწიფო სტანდარტები ან ტექნიკური რეგლამენტები;
Ÿმყარი ნარჩენების გატანის სერვისის წარმოების პრაქტიკა კერძო სუბიექტების მიერ მუნიციპალიტეტებთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე არ არის დამკვიდრებული. მყარი ნარჩენების
გატანას ახორციელებენ მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული
პირები, რაც შედარებით მეტ ხარჯებთანაა დაკავშირებული;
Ÿ არ არსებობს მყარი ნარჩენების კატალოგი (სახელმწიფო სტანდარტი ან ტექნიკური რეგლამენტი),
სადაც განსაზღვრული იქნება ნარჩენების კატეგორიები და კონკრეტული მიდგომები კატეგორიების
მიხედვით;
Ÿარ არის ჩამოყალიბებული ნარჩენების მართვის ჩარჩო ხასიათის პროგრამები, რომლითაც განისაზღვრება ამ სფეროს ძირითადი მიზნები საშუალოვადიან ან გრძელვადიან პერსპექტივაში;
Ÿ მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების მომსახურება არ მოიცავს საქართველოს მთელ ტერიტორიას;
Ÿ მცირე ზომის ქალაქებსა და სასოფლო დასახლებებში ნარჩენების შეგროვების საშუალებები, ასეთის
არსებობის შემთხვევაში მოძველებული და არასტანდარტულია; შეგროვების სისტემა არაეფექტურია;
Ÿ არ ხდება მუნიციპალური ნარჩენების სეპარირება და შესაბამისი შეგროვება;
Ÿ საჯარო-კერძო პარტნიორობის პოლიტიკა არ არის ნათლად ჩამოყალიბებული. სახიფათო ნარჩენები
(მაგ. სამედიცინო და სხვა სპეციფიკური ნარჩენები) კვალავ ხვდება ნაგავსაყრელებზე.
Ÿ თვითმმართველობები,

4.2. წყალმომარაგების (მათ შორის, ტექნიკური წყლით მომარაგების)
და წყალარინების უზრუნველყოფა
Ÿ წყალმომარაგების და წყალარინების უზრუნველყოფა, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის სამელიო-

რაციო სისტემის განვითარება ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებაა;
Ÿ მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგებას ქალაქებში თბილისში, რუსთავსა და მცხეთაში ახორციე-

ლებს კეერძო სამართლის იურიდიული პირები, რომელთა დამფუძნებლებიც მუნიციპალიტეტები
არიან;
Ÿ საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრებში
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წყალმომარაგებას ახორციელებს სახელმწიფო შპს;
Ÿმუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრის გარეთ არსებული დასახლებების წყალმომარაგე-

ბას, მათ მომსახურებას უზრუნველყოფს თვითმმართველი ერთეული, თუმცა საქართველოს
სოფლების უმრავლესობაში საერთოდ გაურკვეველია ამ სფეროში სამართლებრივი კომპეტენციები;
Ÿსასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15
იანვრის #58 დადგენილებით;
Ÿ თვითმმართველ ერთეულებს არსებული საბიუჯეტო შემოსავლებით უძნელდებათ წყალმომარაგების
პრობლემის სათანადო გადაწყვეტა;
Ÿწყალარინების სისტემის მოვლა-პატრონობა ევალება თვითმმართველ ერთეულებს, თუმცა წყალარინების ტარიფით მიღებული შემოსავალი ვერ აისახება თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში.
4.3. სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა
და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
Ÿ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესე-

ბულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ადგილობრივი თვითმმართველობის
საკუთარი უფლებამოსილებაა, რაც შესაბამისობაშია OECD-ის რეკომენდაციებთან და ევროპის ქვეყნების უმრავლესობის მოდელთან;
Ÿ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ
სკოლამდელ დაწესებულებებში სააღმზრდელო ან კვებითი მომსახურებისთვის გადასახადის
დაწესება, რაც არ წარმოადგენს გავრცელებულ პრაქტიკას ევროპის ქვეყნების უმრავლესობაში;
Ÿ არსებობს სახელმწიფო ტექნიკური რეგლამენტები და სტანდარტები სკოლამდელ დაწესებულებებში
სანიტარიის, კვების და ფიზიკური გარემოს ორგანიზების საკითხებზე, თუმცა სკოლამდელ დაწესებულებებში მათი შესრულების ზედამხედველობა ცენტრალური სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან არ
ხდება (კვების უვნებლობის გარდა, რომელსაც ახორციელებს სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო);
Ÿ სკოლამდელი დაწესებულებები ხშირად ვერ აკმაყოფილებენ არსებულ სახელმწიფო სტანდარტებსა
და ტექნიკურ რეგლამენტებს;
Ÿ არსებობს "სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტი", რომელიც მოიცავს
მხოლოდ ბავშვის მისაღწევ შედეგებს და არ მოიცავს საგანმანათლებლო პროცესსა და გარემოსთან
დაკავშირებულ სტანდარტებს, რომლებიც უმნიშვნელოვანესია ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების უზრუნველსაყოფად;
Ÿარ არსებობს საგანმანათლებლო სტანდარტები 5 წლამდე ბავშვებისთვის;
Ÿარ არსებობს ტექნიკური რეგულაციები და სახელმწიფო სტანდარტები სკოლამდელი განათლების
ხარისხის განმაპირობებელ მნიშვნელოვან საკითხებზე.
4.4. უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა და რეგისტრაცია
Ÿ საქართველოს არსებული საკანონმდებლო და ინსტიტუციური სისტემა ვერ პასუხობს იმ პრობლემებს,

რომელიც გამოწვეულია უსახლკარობით;
Ÿ სახელმწიფო არ აღიარებს საბინაო პოლიტიკის საჭიროებას, შესაბამისად, დღეს მხოლოდ კომერცი-

ული საბინაო ფონდი ფუნქციონირებს, რაც ხელმიუწვდომელია არა მხოლოდ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, არამედ ე.წ. "საშუალო ფენის" წარმომადგენლებისთვისაც;
Ÿ მოწყვლადი ჯგუფები და მათ შორის უსახლკაროები ვერ იღებენ ხარისხიან სერვისებს არა მხოლოდ
საცხოვრისის უზრუნველყოფის, არამედ სხვა მიმართულებითაც, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს სოციალურ ფონს და ხელს უშლის ამ ჯგუფების სოციალურ ინტეგრაციას.
4.5. სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
Ÿ"ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მიხედვით სასაფლაოების მოწყობასა და მოვლა-

პატრონობასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება კანონით დადგენილი წესით თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი კომპეტენციაა, რაც სრულ თანხვედრაშია სუბსიდიარობისა და დეცენტრალიზაციის პრინციპთან;
Ÿმრავალსაუკუნოვანი ტრადიციების მქონე ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, სასაფლაოები
სოციალურად მნიშვნელოვანი საყოფაცხოვრებო-კომუნალური სფეროს ისეთი დარგია, რომელსაც
ადგილობრივი საზოგადოებისათვის რელიგიურ-კულტურული და თემის თვითმყოფადობის გამორკვევის პრინციპული დატვირთვა აქვს და მასში თვითმმართველობის აქტიური თანამონაწილეობა
აუცილებელია;
Ÿ შესაძლებელია ჩაითვალოს, რომ სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის სფეროში
ფაქტიურად ქართული საკანონმდებლო ბაზა სრულად ჩამოყალიბებულია და არსებულ ევროპულ
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კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით მხოლოდ შემდგომი მცირედი დაზუსტება-კორექტირებაა საჭირო;
Ÿ არ არსებობს სასაფლაოების მოწყობის ზოგადი ხასიათის, ან კონკრეტული ამოცანის გადაჭრის
სახელმწიფო სტანდარტები ან ტექნიკური რეგლამენტები;
Ÿ სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სერვისის წარმოების პრაქტიკა კერძო სუბიექტების მიერ მუნიციპალიტეტებთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე არ არის დამკვიდრებული. სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას ახორციელებენ მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული კერძო
სამართლის იურიდიული პირები, რაც შედარებით მეტ ხარჯებთანაა დაკავშირებული;
Ÿ არ არის ჩამოყალიბებული სასაფლაოების მართვის ჩარჩო ხასიათის მუნიციპალური პროგრამები,
რომლითაც განისაზღვრება ამ სფეროს ძირითადი მიზნები საშუალოვადიან ან გრძელვადიან პერსპექტივაში;
Ÿ მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის მომსახურება არ მოიცავს მუნიციპალიტეტის
დასახლებებში არსებულ ყველა სასაფლაოს ტერიტორიას;
Ÿ არ ხდება სოფლად არსებულ მუნიციპალურ სასაფლაოებზე დაკრძალულთა შესახებ სრული ინფორმაციის შეგროვება.

5. შემოთავაზებული მოდელი
5.1. მუნიციპალური ნარჩენების მართვა
სახელმწიფომ უნდა შეძლოს კონკრეტული საკანონმდებლო საგადასახადო შეღავათების შემოღებით იმ
კერძო ორგანიზაციების დაინტერესება, რომლებიც პერსპექტივაში მოგებული ტენდერების შედეგად ითანამშრომლებენ მუნიციპალიტეტებთან მყარი ნარჩენების გატანის კუთხით. ასეთ შემთხვევაში დაიზოგება
ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო სახსრები, რომლებიც მიმართულია მუნიციპალური
ა(ა)იპებისა და შპს-ების სუბსიდირებისკენ. მყარი ნარჩენების გატანა გახდება უფრო ეფექტური და ეფექტიანი.
მყარი ნარჩენების მართვის სფეროში კერძო ორგანიზაციების ჩართვის წახალისებისთვის მნიშვნელოვანი
იქნება, თუ სახელმწიფოს მიერ მოხდება შესაბამისი სახელმწიფო საწარმოების ქონების მათთვის გადაცემა კონკრეტულად გაწერილი პირობებით. აქ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ისეთი ფორმები, როგორიცაა გრძელვადიანი იჯარა ან, უმჯობესია ქონების გადაცემა მართვის უფლებით. ასეთ შემთხვევაში,
კერძო ოპერატორები დაინტერესდებიან ამ ბიზნესით. მათ შეექმნებათ საქმიანობის წარმოების "სტარტაპი". აღნიშნული ინიციატივა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ შესაძლებელია პილოტური პროექტის სახით თავიდან განახორციელოს ერთ რომელიმე რეგიონში. შედეგების
ანალიზის შემდგომ კი, მოხდეს ინიციატივის განხორციელება ქვეყნის მასშტაბით.
ნარჩენების შეგროვებასა და გადამუშავებაზე უნდა ვიმსჯელოთ არამარტო სამეწარმეო მომგებიანობის,
არამედ სოციალური შედეგების მიხედვით, ანუ ეს სფერო მაღალი ხარისხითაა სოციალური მარკეტინგის
მატარებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობის ჩართულობისა და ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის დონის ამაღლების საკითხები აშკარად გასაუმჯობესებელია, მნიშვნელოვანია გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ შედგეს ბიზნესისა და მოსახლეობის ცნობიერების
ამაღლების პროგრამები ნარჩენების მართვის სფეროში. ამ მიზნით უნდა გამოინახოს გარკვეული სახსრები, რომლებიც გარემოსდაცვითი მიმართულების ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნული დონის არასამთავრობო ორგანიზაციებს გადაეცემათ გრანტის სახით. მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის შედეგი
უნდა იყოს მოსახლეობისა და ბიზნესის გაზრდილი ცოდნა, უნარები და პასუხისმგებლობა ამ მნიშვნელოვან სფეროში.
სახელმწიფო სტანდარტის - "მყარი ნარჩენების კატალოგის" შემოღება, სადაც განსაზღვრული იქნება ნარჩენების კატეგორიები და კონკრეტული მიდგომები კატეგორიების მიხედვით გახდება ნარჩენების დახარისხების და კატეგორიების მიხედვით გატანის საფუძველი. შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზრდება ნარჩენების გადამუშავების შესაძლებლობა და მათი მეორადი მოხმარების ალბათობა.
"მყარი მარჩენების კატალოგი" უნდა შემუშავდეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ. იგი მიღებული უნდა იქნას მინისტრის ბრძანებით. მეორე ალტერნატივად შეიძლება არჩეული
იქნას კატალოგის დამტკიცება მინისტრთა კაბინეტის მიერ, რადგან პრობლემა ზოგადია და ბევრ სფეროს
მოიცავს. "მყარი ნარჩენების კატალოგი უნდა შეიცავდეს შემდეგ თავებს:
Ÿშესავალი ნაწილი, დანიშნულება;
Ÿფონური ინფორმაცია:
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o კატალოგის ამოქმედების თარიღი და სიის ცვლილების სავარაუდო ან ზუსტი ვადა,
o მყარი ნარჩენების განსაზღვრება,
o საშიში ნარჩენების განსაზღვრება - განსაზღვრის ალგორითმი,
o საშიში ნარჩენების კლასიფიკაციის ინსტრუმენტები.
Ÿკატალოგის გამოყენების ინსტრუქციები;
Ÿსაქართველოს მყარი ნარჩენების სახეობათა კლასიფიცირებული სია მიმდინარე პერიოდისთვის.
საფუძვლად კატალოგის შემუშავებისთვის შესაძლებელია აღებული იქნას "European Waste Catalogue and
Hazardous Waste List". დოკუმენტი მიღებულია "Enwironmental Protection Agency"-ს მიერ. გადაწყვეტილების
ნომერია 2000/532/EWG.
"მყარი ნარჩენების კოდექსი" ადგენს მუნიციპალიტეტების ვალდებულებას შეიმუშავონ მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმები. ამასთან ერთად, კომპანიები (რომლებიც წარმოქმნიან კანონით დადგენილ
ზღვრულ რაოდენობაზე მეტ ნარჩენს) ვალდებულნი არიან შეიმუშავონ კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმები და დანიშნონ კომპანიის გარემოსდაცვითი მმართველი.
ნარჩენების მართვის ჩარჩო ხასიათის ეროვნული პროგრამის გაწერა, რომლითაც განისაზღვრება ამ სფეროს ძირითადი მიზნები საშუალოვადიან ან გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლებლობას მოგვცემს შემცირდეს გარემოს დაბინძურების ხარისხი, გაიზარდოს მომსახურების ეფექტურობა, მოიმატოს საბიუჯეტო
სახსრების ხარჯვის ეფექტიანობა, ამაღლდეს მოსახლეობის გარემოსდაცვითი ცნობიერება.
ეროვნული პროგრამა უნდა გაიწეროს საშუალო (3-5 წელი) ან გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლით
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ "მყარი ნარჩენების კოდექსისა" და ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროსთან ერთად თანამშრომლობისათვის მასში ასევე უნდა ჩაერთონ: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, რომელიც პასუხისმგებელია სამედიცინო ნარჩენების მართვასა და კონტროლზე; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც არეგულირებს და ზედამხედველობს
ცხოველური ნარჩენების მართვას; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რომელიც განსაზღვრავს ნარჩენების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს; ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც
არეგულირებს ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვებს; რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს (რგის) დაქვემდებარებაში არსებული შპს "მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია",
რომელიც პასუხისმგებელია საქართველოს (გარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქ.თბილისისა)
არასახიფათო ნაგავსაყრელების მოწყობაზე, ოპერირებასა და დახურვაზე, ასევე გადამტვირთი სადგურების
მოწყობასა და მართვაზე; მუნიციპალიტეტები, რომელთა ვალდებულებაა მუნიციპალური ნარჩენების მართვა; ასევე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკა და ქ.თბილისი, რომელთა ვალდებულებაცაა არასახიფათო
ნარჩენების მართვა, მათ შორის ნაგავსაყრელების მოწყობა, ოპერირება და დახურვა. ნარჩენების მართვის
ეროვნული პროგრამა სავალდებულო უნდა გახდეს ყველა იმ სახელმწიფო უწყებისა თუ მუნიციპალიტეტების
შესასრულებლად, რომელთა ვალდებულება გაიწერება ამ პროგრამაში ამა თუ იმ სახით. პროგრამა შესაძლებელია შედგებოდეს შემდეგი შინაარსისაგან:
Ÿშესავალი ნაწილი, დანიშნულება;
Ÿ საკანონმდებლო წყაროები და შესაბამისობა ევროპულ კანონმდებლობასთან, მიდგომებთან და პრინციპებთან;
Ÿარსებული მდგომარეობის შეფასება;
Ÿნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები;
ŸSWOT ანალიზი;
Ÿსაშუალო ან გრძელვადიანი ხედვა;
Ÿმიზნები და ამოცანები:
o მნიშვნელოვანი მიზანი უნდა იყოს ნარჩენების მართვის სფეროში ევროკავშირის მოთხოვნებისა და
საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის შემუშავება, განხორციელება და აღსრულება,
o ნარჩენების მართვის დაგეგმვა,
o ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების სისტემის ჩამოყალიბება,
o ნაგავსაყრელების სისტემის ჩამოყალიბება,
o პრევენცია, ხელახალი გამოყენება, რეციკლირება ან/და აღდგენა,
o ნარჩენების მართვის ხარჯების სრული ამოღება "ვინც აბინძურებს, ის იხდის" პრინციპის შესაბამისად,
o მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ხელშეწყობა და დანერგვა, მინიმალური მოთხოვნების ჩამოყალიბება,
o სფეროს საინფორმაციო ელექტრონული სისტემის ჩამოყალიბება.
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მნიშვნელოვანია, პროგრამას, მის განუყოფელ ნაწილად დაერთოს დეტალური განხორციელების გეგმა,
დროის, საჭირო სავარაუდო სახსრებისა და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი უწყების/თვითმმართველობის გაწერით.
მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტებს მწირი შესაძლებლობები აქვთ სტრატეგიული გეგმების შემუშავების სფეროში, აუცილებელია, მყარი ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმის პარალელურად და "მყარი
ნარჩენების კოდექსის" შესაბამისად, მათთვის სავალდებულო გახდეს მუნიციპალური ნარჩენების მართვის
საშუალოვადიანი სტრატეგიების შემუშავება. ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შესაქმნელად საჭირო გახდება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ მათთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა
ტრენინგების სახით.
5.2. წყალმომარაგების (მათ შორის, ტექნიკური წყლით მომარაგების)
და წყალარინების უზრუნველყოფა
მუნიციპალიტეტების წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ფუნქცია-მოვალეობები დასარეგულირებელია. სასმელი ან ტექნიკური წყალი ადგილობრივი მნიშვნელობის სიკეთეს წარმოადგენს და შესაბამისად,
მისი მენეჯმენტი უნდა ხდებოდეს მუნიციპალიტეტების და არა სახელმწიფოს მიერ. "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში" საკუთარი უფლებამოსილების ეს სახე ცალსახად ნიშნავს, რომ სხვა საჯარო
სტრუქტურას ამ ტერიტორიაზე არა აქვს უფლება განახორციელოს წყლისა და წყალარინების მართვა.
ორგანული კანონი, უფრო მაღალ საფეხურზე დგას, ვიდრე სხვა კანონმდებლობა ამ სფეროში. შესაბამისად, სახელმწიფომ უარი უნდა თქვას ურბანული დასახლებების წყლით მომარაგების მენეჯმენტზე. რაც
უნდა აისახოს სხვადასხვა სახის სახელმწიფო გადაწყვეტილებებში და რეგულაციებში. კონკრეტულად კი:
Ÿმნიშვნელოვანია, რომ მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით რეგიონალური განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაქვემდებარებიდან უნდა გამოვიდეს შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია". სუბსიდიარობის პრინციპიდან გამომდინარე, მისი ადგილობრივი წარმომადგენლობები უნდა გადაეცეს მუნიციპალიტეტებს მათ ხელში არსებულ სახელმწიფო
საკუთრებასთან ერთად;
Ÿ მუნიციპალიტეტების მიერ სამომავლოდ წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის გამართული
მენეჯმენტის უზრუნველსაყოფად, შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის"
მიერ მისი საქმიანობისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებები უნდა გადაეცეს მუნიციპალიტეტებს;
Ÿ გადასაცემი ასიგნებების გათვლა შესაძლებელია განხორციელდეს ფინანსთა სამინისტროს მიერ
გათანაბრებითი ტრანსფერის ფორმულაში დამატებითი კომპონენტების შეტანით, როგორიცაა წყალარინების სიგრძე, წყალკანალის სიგრძე, გამწნენდი ნაგებობებისა და სათავე ნაგებობების ჯამური
მოცულობა.
აღნიშნული ალტერნატივა ავტომატურად უზრუნველყოფს წყალარინების ტარიფების ასახვასაც თვითმმართველი ერთეულის საბიუჯეტო შემოსავლებში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კანომდებლობის შესაბამისობსობაში მოყვანის დროს ევროპის კავშირის დირექტივის 98/83/EC გათვალისწინება გააუმჯობესებს
სისტემის ეფექტურობასა და ეფექტიანობას.
5.3. სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა
და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
ქვეყნის მასშტაბით თანაბრად ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების მომსახურების უზრუნველყოფის
მიზნით, მნიშვნელოვანია, რომ სკოლამდელი განათლების ხარისხის განმაპირობებელ მნიშვნელოვან
საკითხებთან დაკავშირებით დამტკიცდეს შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტები და სახელმწიფო სტანდარტები. აღნიშნული წარმოადგენს დამკვიდრებულ პრაქტიკას ევროპის ქვეყნების მნიშვნელოვან
ნაწილში, სადაც სკოლამდელი განათლების მომსახურების უზრუნველყოფა ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებას წარმოადგენს. სახელმწიფო დონეზე ტექნიკური რეგულაციების/სტანდარტების არარსებობა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა მაგალითად, ჯგუფში
ბავშვების მაქსიმალური რაოდენობა, პედაგოგიური პერსონალის განათლება და ა.შ., ცალსახად შეაფერხებს თანაბრად ხარისხიანი მომსახურების უზრუნველყოფის შესაძლებლობებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. აქედან გამომდინარე, რეკომენდებულია დადგინდეს ეროვნული სტანდარტები (სავალდებულო
ყველა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებისთვის) შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
ა. სკოლამდელი დაწესებულების ჯგუფებში ბავშვთა მაქსიმალური დასაშვები რაოდენობა ასაკობრივი
ჯგუფების მიხედვით.
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საერთაშორისო ორგანიზაციების (UNICEF, OECD) რეკომენდაციით ყველაზე უფროს ჯგუფებში (5-6 წლის
ბავშვები) ბავშვთა რაოდენობამ არ უნდა გადააჭარბოს 25-ს, ხოლო უმცროს ჯგუფებში, შესაბამისად
ზღვრული რაოდენობა ნაკლები უნდა იყოს (მაგ. 2 წლის ასაკის ბავშვების ჯგუფში - არაუმეტეს 15
ბავშვისა).
ბ. ჯგუფში პედაგოგიური პერსონალის მაქსიმალური თანაფარდობა ბავშვებთან ასაკობრივი ჯგუფების
მიხედვით.
ჯგუფში ბავშვების საერთო რაოდენობასთან ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორია თანაფარდობა პედაგოგიურ პერსონალსა (აღმზრდელები, აღმზრდელ-პედაგოგები) და ბავშვებს შორის.
უმცროს ასაკში (2-3 წლის ბავშვები) რეკომენდებულია ერთ პერსონალზე მოდიოდეს არაუმეტეს 8
ბავშვისა, ხოლო უფროს ჯგუფებში (5-6 წლის ბავშვები), არაუმეტეს 12 ბავშვისა.
გ. ძირითადი პედაგოგიური პერსონალის (აღმზრდელი/პედაგოგი/მასწავლებელი) სავალდებულო მინიმალური კვალიფიკაცია და პროფესიული სტანდარტები.
პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაცია უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რომელიც პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს სკოლამდელი განათლების ხარისხზე და ბავშვის სწავლისა და განვითარების
შედეგებზე. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) პროფესიათა კლასიფიკაციის საერთაშორისო სტანდარტის (ISCO-08) 4 მიხედვით სკოლამდელი განათლების მასწავლებელი (early childhood
educator) კლასიფიცირებულია, როგორც უმაღლესი განათლების დონის კვალიფიკაცია. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისი ცვლილებები შევიდეს ეროვნულ საკვალიფიკაციო
ჩარჩოში და ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში დაწესებულების მიერ დაქირავებული პედაგოგიური პერსონალი აკმაყოფილებდეს აღნიშნულ მოთხოვნებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კვალიფიციური კადრების დეფიციტის პირობებში საწყის ეტაპზე რეკომენდებულია ამოქმედდეს სახელმწიფო პოლიტიკა,
რომელიც უზრუნველყოფს არსებული კადრების პროფესიულ განვითარებას და სერტიფიცრებას პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად.
დ. პედაგოგიური პერსონალის მინიმალური ანაზღაურება და კვირის განმავლობაში მაქსიმალური საკონტაქტო საათების რაოდენობა.
პედაგოგის ანაზღაურება და სამუშაო პირობები მნიშვნელოვნად უკავშირდება წარმატებულ პროფესიულ მოღვაწეობას და შესაბამისად აისახება სკოლამდელი განათლების მომსახურების ხარისხზე.
ეროვნულ დონეზე მინიმალური ხელფასის განსაზღვრა (როგორც ეს არის ზოგადი განათლების მასწავლებლებისთვის) ხელს შეუწყობს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში პედაგოგიური პერსონალის შრომის ანაზღაურების გათანაბრებას (დღეს ზოგიერთ მუნიციალიტეტში პედაგოგების ანაზღაურება ორსამჯერ აღემატება სხვა მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული პედაგოგების ანაზღაურებას). ამავდროულად, მნიშვნელოვანია ბავშვებთან ჯგუფში მუშაობის (ე.წ. საკონტაქტო საათების) დროის შეზღუდვა და
კვირის განმავლობაში საკონტაქტო საათების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობის დაწესება (რეკომენდებულია არ აღემატებოდეს 30 საათს). ეროვნული რეგლამენტის მიხედვით, პედაგოგიური პერსონალის შტატი აუცილებლად უნდა მოიცავდეს არასაკონტაქტო საათებს (მინიმუმ 5 საათი კვირის განმავლობაში), რომელიც გამიზნული იქნება პედაგოგების მიერ საგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვისა
და შეფასებისთვის, მშობლებთან ურთიერთობისთვისა და პროფესიული განვითარებისთვის.
ე. სკოლამდელი განათლების (მათ შორის სასკოლო მზაობის) სტანდარტები.
განათლების ეროვნული სტანდარტები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების სისტემაში განათლების კომპონენტის გაძლიერებას და ქვეყნის მასშტაბით განათლების
ხარისხის გაუმჯობესებას. სტანდარტები უნდა ფარავდეს ყველა ასაკობრივ ჯგუფს და რეკომენდებულია, მოიცავდეს შემდეგ ძირითად მიმართულებებს:
Ÿ ბავშვის სწავლისა და განვითარების სფეროები, მისაღწევი შედეგები და შესაბამისი ინდიკატორები
ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით;
Ÿ სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო განრიგის და გარემოს ორგანიზების სტანდარტები;
Ÿ სასწავლო პროგრამის დაგეგმვისა და შეფასების პრინციპები;
Ÿ მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სტანდარტები;
Ÿ ბავშვებთან, მშობლებთან, საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრინციპები;
Ÿ ტრანზიციებთან დაკავშირებული სტანდარტები.
ზემოაღნიშნული სახელმწიფო სტანდარტებისა და ტექნიკური რეგლამენტების შექმნის პარალელურად,
OECD-ის რეკომენდაციების მიხედვით, მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს მექანიზმები ცენტრალური
სახელმწიფო ორგანოების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხრიდან სკოლამდელ
დაწესებულებებში არსებული ტექნიკური რეგლამენტებისა და სახელმწიფო სტანდარტების შესრულების
4
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ზედამხედველობისთვის. რეგულარული მონიტორინგისა და ზედამხედველობის სისტემის შემოღების
გარეშე, შეფერხდება ხარისხის გაუმჯობესების პროცესი განსაკუთრებით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში
ხარისხიანი მომსახურების თანაბრად უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.
სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის გამოცდილების გათვალისწინებით, რეკომენდებულია გადაიხედოს
სკოლამდელი განათლების დაფინანსების მოდელი (სასკოლო მზაობის წლის გარდა) და გათვალისწინებული იყოს მშობელთა თანადაფინანსების შესაძლებლობები, გარდა სოციალურად დაუცველი და
სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისა, რომლებიც კვლავ გადასახადებისგან თავისუფალნი იქნებიან. აღნიშნული,
შესაძლებელს გახდის გაიზარდოს სკოლამდელი განათლების სფეროს საერთო დაფინანსება, რაც ხელს
შეუწყობს სახელმწიფო სტანდარტებისა და რეგლამენტების შესაბამისად სკოლამდელი განათლების
ხარისხის გაუმჯობესებას შედარებით მოკლე ვადებში.
5.4. უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა და რეგისტრაცია
მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ გააცნობიეროს უსახლკარო პირების პრობლემატიკის მთელი სიმძიმე და
პრობლემის გადასაჭრელად გამოიყენოს სისტემური მიდგომა: პოლიტიკა, სტრატეგია, კანონმდებლობა,
ინსტიტუციები, მონიტორინგი და შეფასება, ხარისხის კონტროლი, კვლევები, საინფორმაციო ხელშეწყობა: ვინაიდან საცხოვრისის/უსახლკარობის საკითხი საკმაოდ კომპლექსურია, პოლიტიკისა და ხედვის
შემუშავებაში სხვადასხვა ინსტიტუცია უნდა იყოს ჩართული, ხოლო კოორდინაცია აწარმოოს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ. ევროპული გამოცდილების
გათვალისწინებით, ინსტიტუციურად სწორი იქნებოდა აღნიშნული სამინისტროს ქოლგის ქვეშ საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის შექმნა, რომლის უშუალო კომპეტენცია იქნებოდა საბინაო სექტორის
კოორდინირება და განვითარება ქვეყნის მასშტაბით. ცხადია, აქ იგულისხმება არა მუნიციპალიტეტებისთვის უსახლკაროთა საბინაო პოლიტიკის განსაზღვრა და მენეჯმენტი, არამედ კონსულტაცია, მონიტორინგი, შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება, საქმიანობის ერთიანი წესების დანერგვა.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციებში აღარ შედის საბინაო
პოლიტიკის საკითხები, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ შეიმუშაოს (რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ან მისი შესაბამისი სააგენტო ან მისი კოორდინაციით შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფი და სხვა) სახელმწიფო საბინაო პოლიტიკის დოკუმენტი, სადაც საცხოვრისის სხვა ფორმებთან
ერთად განსაზღვრული იქნება თავშესაფრის საკითხებიც. ამავე დოკუმენტით უნდა დადგინდეს საბინაო
სექტორის ბენეფიციართა ჯგუფები.
საბინაო პრობლემატიკა და მათ შორის უსახლკარობის საკითხები არ უნდა იყოს მხოლოდ ადგილობრივი
ხელისუფლების ვალდებულება, არამედ განაწილდეს ფუნქციები და ვალდებულებები ცენტრალურსა და
ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის (მაგალითად: სოციალური პაკეტისა და სერვისების საკითხი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ინკლუზიისკენ მიმართული
საგანმანათლებლო კომპონენტი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო); სამშენებლო სტანდარტები და ნორმები - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; თავშესაფრების მართვა/შენახვა - ადგილობრივი თვითმმართველობა და ა.შ.).
დეტალურად უნდა იქნას შესწავლილი საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილება და ადგილობრივი
მდგომარეობა, რათა ჩამოყალიბდეს სწორი და პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული კონცეფცია და
შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა. (საბინაო პრობლემატიკაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუცია; ავტორის
რეკომენდაციაა: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო).
უნდა მოხდეს ზუსტი დეფინიცია ტერმინებისა: უსახლკარო, მიუსაფარი, თავშესაფარი; მოკლევადიანი
პერსპექტივისთვის: უნდა მოხდეს არსებული ნორმატიული დოკუმენტების ერთმანეთთან ჰარმონიზაცია.
უნდა განისაზღვროს ბენეფიციართა ტიპები და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით, თავშესაფრის
ტიპები და ფორმები. მნიშვნელოვანია ექსპრტთა ჯგუფმა შეიმუშაოს სხვადასხვა ტიპის თავშესაფრის
როგორც ფუნქციური, ასევე უსახლკაროთა განთავსებისა და თავშესაფრის სერვისებისა და მართვის
საკითხები. მაგალითად, შესაძლებელია შეიქმნას თავშესაფრის 2 ტიპი: ერთი დროებითი თავშესაფარი
(მოკლევადიანი: ერთი ღამით, რამდენიმე ღამით), სადაც განთავსდებიან დროებითი საჭიროებების მქონე
პირები, მათ შორის სტიქიური უბედურების დროს დაზარალებული პირები, ვიდრე მათი საკუთრების
აღდგენისა/ჩანაცვლებისა და ა.შ, ხოლო მეორე - გრძელვადიანი სარგებლობის თავშესაფარი, სადაც
განთავსდებიან ის უსახლკაროები, რომლებიც არ მონაწილეობენ შრომის ბაზარზე და არ გააჩნიათ
საკუთრებაში საცხოვრისი. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ თავიდან ავირიდოთ საერთო სარგებლობის
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საცხოვრებელი გარემოს შექმნა (საერთო საძინებლები, საერთო სველი წერტილები და სხვა).
ცენტრალურ დონეზე უნდა შემუშავდეს თავშესაფრის თითოეული ტიპის მინიმალური სტანდარტები, სადაც
თავმოყრილი იქნება: გეგმარებით-ფუნქციური ბლოკი, მართვა, მოვლა-პატრონობა, პასუხისმგებლობები
და ვალდებულებები, ჰიგიენისა და სანიტარიის საკითხები და სხვა, თავშესაფრის თითოეული ტიპის ფუნქციების მიხედვით (სხვადასხვა უწყებები, კომპეტენციების შესაბამისად).
უნდა შემუშავდეს უსახლკაროთა მოძიების, აღრიცხვისა და მონიტორინგის ერთიანი სისტემა/რეგულაციები და განისაზღვროს შესაბამისი პასუხისმგებლობის მქონე ორგანიზაცია. დღეს არსებული სისტემა,
რომელიც მუნიციპალიტეტებს ავალდებულებს მხოლოდ თავშესაფარში მოხვედრილი უსახლკაროები
აღრიცხოს, არ გვეხმარება უსახლკაროების სრული სურათის დანახვაში და შესაბამისად, პრობლემის
გადაჭრაში (მნიშვნელოვანია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაწილეობა).
მუნიციპალიტეტს უნდა დაუდგინდეს დეტალური ვადები და სამოქმედო გეგმა უსახლკარო პირების იდენტიფიცირებისთვის, აღრიცხვისთვის და ერთიან მონაცემთა ბაზაში განთავსებისთვის. ამისათვის მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტების არა მხოლოდ ფინანსური გაძლიერება, არამედ ადამიანური რესურსის
განვითარების ხელშეწყობაც.
ამასთან, შესაძლებელია განვიხილოთ ე.წ. "სამანევრო საბინაო ფონდის" საკითხებიც, რომელიც მუნიციპალიტეტებს საშუალებას მისცემს გამოიყენონ თავშესაფარი საჭიროებისამებრ სხვადასხვა სიტუაციაში
მოსახლეობისთვის თავშესაფრის მისაცემად (სტიქია, ავარიული საბინაო ფონდი და სხვა).
გრძელვადიანი პერსპექტივისთვის, შესაძლებელია განხილული იქნას აგრეთვე მუნიციპალური საბინაო
ფონდის შექმნაც, რაც თავის თავში გულისხმობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მიერ მის საკუთრებაში მყოფი
საცხოვრისის აშენებას, ასევე უძრავი ქონების ბაზარზე გამოტანილი საცხოვრისის შესყიდვას. აღნიშნული
ფონდის არსებობა გაცილებით მნიშვნელოვანია მოწყვლადი, უსახლკარო ოჯახების სოციალური და
ეკომონიკური ინტეგრაციისთვის, რადგან მათ უფრო მეტი სტაბილურობის განცდა ექნებათ და შესაბამისად, უფრო მეტ ინვესტიციას ჩადებენ სამსახურის ძებნასა თუ სხვა ფორმით ინტეგრაციაში.
მნიშვნელოვანია პოლიტიკის დოკუმენტებსა და ტექნიკურ ინსტრუქციებში გაიწეროს უსახლკაროთა სხვა
სერვისებით უზრუნველყოფის ვალდებულები.
5.5. სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
სასაფლაოების მოწყობისა და ფუნქციონირების წესები უნდა იყოს ზედმიწევნით ზუსტად და ამომწურავად
რეგულირებული, რაც, მათ შორის მოიცავს სასაფლაოების მმართველი (კერძო სამართლის იურიდიული
პირების - ა(ა)იპ-იების ან შპს-ების ფორმით მუნიციპალიტეტების და/ან კერძო პირების მიერ დაფუძნებული
კომპანიები) ოპერატორი კომპანიების ვალდებულებების სრულ რეგლამენტაციას საკანონმდებლო დონეზე, რაც უნდა განხორციელდეს საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მომზადებული შესაბამისი კანონპროექტის და შემდგომში პარლამენტის მიერ მიღებული ამ
კანონის საფუძველზე. კანონპროექტის მომზადების საფუძვლად შესაძლებელია განხილული იქნას
ლიტვისა და ბულგარეთის ქვეყნებში ამ სფეროში მოქმედი რეგულაციები.
მოქმედ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესამუშავებელი და შესატანია რიგი ცვლილებები, რითაც მუნიციპალიტეტების მიერ სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის კუთხით რაციონალური და
სამართლიანი სადამსჯელო პოლიტიკის გატარებას შეეწყობა ხელი (სასაფლაოების დაცვა პირუტყვისაგან, შესაბამისი ნებართვების მიღებისა და საზღაურის გადახდის გარეშე უნებართვო დაკრძალვები, რაც
ერთიორად გაზრდის, როგორც სასაფლაოების "მმართველის", ასევე ჭირისუფლების პასუხისმგებლობას
და ხელს შეუწყობს საფლავებისთვის გამოყოფილი ტერიტორიების რაციონალურად გამოყენებას, შესაბამისი მემორიალების განთავსების სტანდარტირებას).
მუნიციპალიტეტებსა და კერძო კომპანიებს შორის უნდა მოხდეს გრძელვადიანი "საჯარო-კერძო პარტნიორობის" (Public Private Partniorship) გზით სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება და
დამატებითი რესურსების მოზიდვა, რისი განხორციელებაც შესაძლებელია ადგილობრივ დონეზე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სასაფლაოების "მმართველის" გამოსავლენად კონკურსების მომზადებისა და ჩატარების გზით და სასაფლაოების მართვის ადგილობრივი გრძელვადიანი სტრატეგიული პროგრამების შემუშავება-განხორციელების მეშვეობით, რისთვისაც აუცილებელია პოლიტიკური ნება და
საზღვარგარეთის არსებული შესაბამისი გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების გზით.
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მიზანშეწონილია, განხორციელდეს სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის სფეროში
მუნიციპალიტეტების მსხვილ დასახლებებში (ქალაქებში, დაბებში) მოსახლეობისათვის მომსახურების
გაწევის ალტერნატივების შერჩევა-განვითარება, რითაც ხელი შეეწყობა კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესებას, რამაც ასახვა ასევე უნდა ჰპოვოს სასაფლაოების მართვის გრძელვადიან სტარტეგიულ პროგრამებში, რომლის საფუძველზედაც მოხდება სხვადასხვა დამატებითი საინვესტიციო პირობების შემუშავება
და კერძო ინტერესების გაზრდა აღნიშნული სფეროსადმი.
მიწათმოწყობისა და სივრცითი დაგეგმვის პროცესის დაწყება საზოგადოებისა და ინტერესთა ჯგუფების
ჩართულობით. მუნიციპალიტეტებში ამ დამტკიცებულ სტრატეგიულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით
ყოველწლიური ბიუჯეტის შემუშავების პრაქტიკის დანერგვა.
ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა მუნიციპალიტეტის საზღვრებსა და დასახლებებში სხვადასხვა
ახალი სასაფლაოების მოწყობის ხელშეწყობისა და არსებულ სასაფლაოთა აღრიცხვიანობის პროცესის
კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით უმჯობესია შექმნან ელექტრონული ბაზები და GIS საინფორმაციო
სისტემები, რომლებიც თავის მხრივ დაფუძნებული უნდა იყოს მიწათმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და
ურბანული დაგეგმარების დოკუმენტაციაზე.
ასეთი დოკუმენტაციის შემუშავება და დადგენილი წესით დამტკიცება, მუნიციპალიტეტის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი გეგმის შემუშავებასა და საკრებულოზე
დამტკიცებასთან ერთად, იძლევა იმის გარანტიას, რომ ყოველწლიური ადგილობრივი ბიუჯეტი დაგეგმილი იქნეს საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ და სავალდებულოდ შესასრულებელ სტრატეგიულ დოკუმენტაციებზე დაყრდნობით, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო გაზრდის პროგრამული ბიუჯეტების მუნიციპალიტეტებში საბოლოოდ დანერგვისა და შედეგზე ორიენტირებული მომსახურების მოსახლეობისათვის მიწოდების შესაძლებლობებს.
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დანართი 1. - თვითმმართველობის სხვა კომპეტენციების მიმოხილვა

1. არსებული მდგომარეობა
1.1. ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება,
მათი განაკვეთების დადგენა, ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღება
"ადგილობრივი თვითმმმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის 2 პუნქტის დ) ქვეპუნქტის თანახმად, ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება კანონით დადგენილი წესით, მათი
განაკვეთების დადგენა კანონით გათვალისწინებული ზღვრული ოდენობების ფარგლებში და ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღება ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებაა. შესაბამისად, "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის "დ.ბ" ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილის, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-7 მუხლის პირველი ნაწილის და "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, თვითმმართველობების საკრებულოებს უფლება აქვთ შემოიღონ ან გააუქმონ ადგილობრივი გადასახადები ან
მოსაკრებლები.
"საქართველოს საგადასახადო კოდექსის" მე-5 მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თვითმმართველობის
წარმომადგენლობით ორგანოებს უფლება აქვთ შემოიღონ მხოლოდ ამ კოდექსით დაწესებული ადგილობრივი გადასახადები, ხოლო მე-6 მუხლის მე-6 ნაწილის თანახმად, ადგილობრივ გადასახადებს განეკუთვნება ქონების გადასახადი. ქონების გადასახადის გადამხდელია პირი, რომელსაც საკუთრებაში ან
სარგებლობაში აქვს ქონება. ქონება არის ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა შეუზღუდავად შეძენა, ფლობა, განკარგვა და სარგებლობა შეუძლიათ პირებს. (საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის 30-ე ნაწილი). ქონება, როგორც სამართლებრივი ურთიერთობის ობიექტი, წარმოიშობა
საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. ბუნებრივია, ფიზიკური პირები არ არიან იმ ქონების გადასახადის გადამხდელები, რომელიც იურიდიულად არ არსებობს, როგორც ქონება.
საქართველოს კანონის "საქართველოს საგადასახადო კოდექსის" მე-7 მუხლის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა უფლებამოსილია შემოიღოს მხოლოდ ამ კოდექსით დაწესებული ადგილობრივი გადასახადი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მთელ ტერიტორიაზე ერთიანი განაკვეთის
სახით ან/და ერთეულის ტერიტორიაზე ცალკეული დარგების ან/და საქმიანობის სახეების მიხედვით, ამ
კოდექსით დადგენილი განსაზღვრული ზღვრული განაკვეთების ფარგლებში. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 204-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილებით განისაზღვრება გადასახადის განაკვეთი, რომლის
ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ მუხლით განსაზღვრული წლიური საბაზისო განაკვეთის 150 პროცენტს. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა და ტყის მიწებზე ქონების გადასახადის წლიური საბაზისო
განაკვეთები დიფერენცირებულია ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულებისა და მიწის კატეგორიების მიხედვით და დგინდება 1 ჰექტარზე გაანგარიშებით, ლარში. საქართველოს კანონის "საქართველოს საგადასახადო კოდექსის" 206-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ო1" ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქონების
გადასახადისაგან გათავისუფლებულია - პირის მფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული მიწა, რომელიც
მდებარეობს "ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი ტერიტორიების მიმდებარედ, რის გამოც პირი ვერ სარგებლობს მოცემული მიწის ნაკვეთით, რაც დასტურდება
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გაცემული ცნობით. ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეღავათით სარგებლობის წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი. უნდა აღინიშნოს,
რომ ამავე მუხლის პირველი პუნქტის "შ" ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებულია - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომლებზე მოწეული მოსავლის
ნახევარზე მეტი განადგურდა სტიქიის (ქარიშხლის, სეტყვის, გვალვის, წყალდიდობის) და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად. მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლების საფუძველია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოსთან შეთანხმებით.
კომისიის დასკვნა დგება ორჯერ - სტიქიის დამთავრების მომენტიდან 2 კვირის ვადაში და მოსავლის
აღების წინ.
"ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველობებს შეუძლიათ შემოიღონ შემდეგი სახის ადგილობრივი მოსაკრებლები: 1. მოსაკრებელი
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების
35

მშენებლობისა) ნებართვისათვის; 2. მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის; 3.
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი. 4. მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის.
5. კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი. 6. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)
სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე აქტის გამოცემის (მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებელი.
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის №277 დადგენილების "სათამაშო აპარატების სალონის
მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლის წლიური განაკვეთების დადგენის თაობაზე" ხდება სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის რაოდენობის რეგულირება. შესაბამისად, განსაზღვრულია მოსაკრებლის მაქსიმალური ოდენობა სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლის წლიური განაკვეთები
სამორინეს მოწყობის ნებართვის მფლობელი პირის მიერ სამორინეში სათამაშო აპარატების სალონის
მოწყობისათვის. იგი განსხვავებულია მუნიციპალიტეტების მიხედვით. ასევე, საქართველოს მთავრობის
2012 წლის 8 მაისის №175 დადგენილებით "აზარტული კლუბის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლის
წლიური განაკვეთების დადგენის თაობაზე" განსაზღვრულია აზარტული კლუბის მოწყობის სანებართვო
მოსაკრებლის წლიური განაკვეთები.
საქართველოს კანონის "ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ" 121 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,
მოსაკრებლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ სულ მოსახლეზე 3 ლარს თვეში, ხოლო იურიდიული
პირის, ორგანიზაციისა და დაწესებულებისათვის - 25 ლარს ერთ კუბურ მეტრ ნარჩენებზე. მოსაკრებლის
ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ მომსახურების ორგანიზებისა და ადმინისტრირებისათვის საჭირო
ხარჯებს (მე-6 პუნქტი).
საქართველოს კანონის "ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ" მე-13 მუხლის შესაბამისად, ადგილობრივ სატენდერო მოსაკრებელს იხდის ის პრეტენდენტი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებისას იღებს სატენდერო დოკუმენტაციას. საკრებულოს მიერ დაწესებული სატენდერო მოსაკრებლის განაკვეთი არ უნდა აღემატებოდეს 150
ლარს.
რაც შეეხება მოსაკრებლებლების ამოღებას, სახელმწიფო რეგულაციები ამ საკითხში არ არსებობს. გართულებულია დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტები საკუთარი შეხედულებებით ახორციელებენ ამ სახის მოსაკრებლის ამოღების მენეჯმენტს. სხვადასხვა წარმატებით. თემის
მუნიციპალიტეტებთ ამ მოსაკრებლიდან მიღებული შემოსავლები არ აღემატება შესაძლებლის ნახევარს.
1.2. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა
და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფა
და დგომის/გაჩერების წესების რეგულირება;
"ადგილობრივი თვითმმმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის 2 პუნქტის ზ) ქვეპუნქტის თანახმად, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო
მოძრაობის ორგანიზება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფა
და დგომის/გაჩერების წესების რეგულირება ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებაა.
საინჟინრო ინფრსატრუქტურა, მათ შორის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების დაგეგმვა, მშენებლობა
და განვითარება არის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის განვითარების ერთერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. იგი უშუალოდ არის დაკავშირებული თვითმმართველი ერთეულის სივრცით-ტერიტორიულ
მოწყობასთან.
საქართველოს კანონის, "საავტომობილო გზების შესახებ" მე-2 მუხლის 1 პუნქტის თანახმად, საავტომობილო გზა არის საინჟინრო ნაგებობა, რომლის დანიშნულებაა უზრუნველყოს ავტოტრანსპორტისა და სხვა
თვითმავალი საშუალებების უსაფრთხო და მოხერხებული მოძრაობა დადგენილი ნორმატიული სიჩქარეებით, ღერძული დატვირთვებით და გაბარიტებით, ხოლო მე-3 მუხლის მე-7 და მე-8 პუნქტების შესაბამისად,
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებს მიეკუთვნება:
Ÿ მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების ამავე მუნიციპალიტეტების დასახლებულ პუნქტებთან დამაკავშირებელი გზები;
Ÿ დასახლებული პუნქტების საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან დამაკავშირებელი გზები;
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Ÿმუნიციპალიტეტების დასახლებული პუნქტების ერთმანეთთან დამაკავშირებელი გზები;
Ÿ განსაკუთრებული მნიშვნელობის კურორტების, დასვენებისა და ტურიზმის ადგილების, სპორტული

კომპლექსების, ისტორიული და კულტურული ძეგლების, სამეცნიერო ცენტრებისა და განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სხვა ობიექტების მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებთან
(რომელთა ტერიტორიაზეც მდებარეობენ აღნიშნული ობიექტები) დამაკავშირებელი გზები, აგრეთვე
უახლოეს რკინიგზის სადგურებთან, აეროპორტებთან, საზღვაო ნავსადგურებთან მისასვლელები
საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებთან;
Ÿგზები, რომლებიც არ აკმაყოფილებს ზემოაღნიშნული პუნქტებით განსაზღვრულ ადგილობრივი გზების
მაჩვენებლებს, მაგრამ აქვს თავდაცვითი და სპეციალური მნიშვნელობა.
აღნიშნული კანონის შესაბამისად, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხას ამტკიცებენ აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ან
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. როგორც წესი, იგი გადაისინჯება 3 წელიწადში
ერთხელ.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი გზები თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს, ფინანსური რესურსების სიმწირის გამო მათი მშენებლობა-რეაბილიტაციის ძირითადი
სამუშაოები რეალურად ცენტრალიზებული წესით ხორციელდება კაპიტალური ან სპეციალური ტრანსფერის მუნიციპალიტეტებისთვის მიწოდების სახით.
მუნიციპალიტეტებში, როგორც წესი, არსებობს შესაბამისი საპროექტო ორგანიზაცია, რომელსაც მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე აძლევს შეკვეთას და ამ ორგანიზაციის მიერ ხდება პროექტის შედგენა, ან შესყიდვების კანონმდებლობის შესაბამისად ცხადდება ტენდერი დაპროექტებაზე და
ასევე ხელშეკრულების საფუძველზე, გამარჯვებული საპროექტო ორგანიზაცია ადგენს შესაბამის პროექტს.
გამომდინარე იქედან, რომ ახალი სტანდრტები ჯერ კიდევ არ არის მიღებული, საგზაო საპროექტო დოკუმენტაცია ეყრდნობა საბჭოთა შემდეგ სტანდარტებსა და რეგულაციებს:
Ÿ"საავტომობილო გზები" (СНИП 3.06.03-85);
Ÿ"საავტომობილო საგზაო სამოსის კონსტრუირება" (BCH 16- 95, 1997);
Ÿ"საავტომობილო გზები" (СНИП 2.05.02-97);
Ÿ"სახელმწიფო სტანდარტები" (ГОСТ 9128-97);
Ÿ"სამშენებლო ნორმები და წესები" (СНИП 2.07.01-94).
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე, გარდა საერთაშორისო და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები უფლებამოსილნი არიან, მოახდინონ
საგზაო მოძრაობის დაგეგმარება "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონის
მოთხოვნათა დაცვით. საგზაო მოძრაობის დაგეგმარება მოიცავს სატრანსპორტო მარშრუტების განსაზღვრას, "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის
შესაბამისად - საგზაო მოძრაობის ადგილობრივი პროგრამების შემუშავებას და დაფინანსებას, ამავე კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად - გადაწყვეტილების მიღებას გზაზე სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის შეზღუდვის ან შეწყვეტის თაობაზე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების კუთხით მუნიციპალიტეტებს, როგორც წესი, არა აქვთ შემუშავებული რაიმე ინსტრუქცია ან რეგულაცია. ზოგ მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბებულია მუნიციპალური ა(ა)იპ-ბი, რომლებსაც რეგლამენტით მინიჭებული აქვთ აღნიშნული უფლებამოსილების მენეჯმენტი, თუმცა, მათი საქმიანობა მხოლოდ ტრანსპორტის შიდა გადაზიდვების ხაზების ორგანიზებით შემოიფარგლება. ქ.თბილისში აღნიშნული სერვისი ხორციელდება ქ.თბილისის
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის მიერ "საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტაციების აღიარებისა და მოქმედების წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 24 თებერვლის
#45 დადგენილებაში მითითებული ერთ-ერთი ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით.
ავტომანქანის პარკირების საკითხი საქართველოს კანონმდებლობით არცთუ სრულყოფილადაა დარეგულირებული. "საგზაო უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის 21-ე პუნქტით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება მხოლოდ ტროტუარზე სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების წესის განსაზღვრა (ტროტუარზე სატრანსპორტო საშუალების დგომის/გაჩერების წესებს განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლობითი ორგანო). ამდენად, თვითმმართველ ერთეულს უფლება აქვს დაადგინოს
მხოლოდ ტროტუარზე სატრანსპორტო საშუალებების დგომის/გაჩერების წესები. სხვა სახით პარკირების
დადგენას მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. ამასთან ერთად, საგულისხმოა, რომ
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"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი" სანქციებს ითვალისწინებს
მხოლოდ დედაქალაქის და ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევისთვის. შესაბამისად, თვითმმართველი ერთეულები მოკლებულნი არიან ამ სახის საზოგადოებრივი
მომსახურების განხორციელების საჭირო საკანონმდებლო ბაზას. ქ.თბილისში ავტომანქანის პარკირების
ადგილის განსაზღვრა წარმოადგენს ქ.თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის კომპეტენციას.
პარკირების მეთოდები დგინდება ქუჩის გამტარუნარიანობისა და სატრანსპორტო ნაკადების შეუფერხებელი მოძრაობის გათვალისწინებით, ამ წესიდან გამომდინარე, ქ.თბილისის ტერიტორიაზე ავტომანქანების
პარკირების ადგილები განისაზღვრება შემდეგი პირობებით: პარალელური დგომით პარკირების დროს,
შესაბამისი საგზაო მონიშვნა კეთდება 2.5 მ. X 7.5 მ. მართობული და 45 გრადუსიანი დგომისას 2.5 მ. X 5.0 მ.
ქ.თბილისში ავტომანქანების პარკირებას არეგულირებს კერძო კომპანია "სი-ტი პარკ"-ი, რომელიც ადგენს
ავტომანქანის დგომის მეთოდებს, პარკირების საფასურს და გადახდის წესებს და ტროტუარზე მანქანის
გაჩერების წესებს. პარკირების წესების დარღვევის შემთხვევაში ავტოსატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანას. ავტოსატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანას იმ შემთხვევაში, როდესაც ფასიანი პარკირების ადგილებზე დგომისას: დარღვეულია დგომის მეთოდი; ავტოსატრანსპორტო საშუალება საფასურის გადახდის გარეშე დგას
ფასიან ავტოსადგომზე 9 სთ-ზე მეტ ხანს; ავტოსატრანსპორტო საშუალება გაჩერებულია დგომის/გაჩერების ამკრძალავი ნიშნის მოქმედების ზონაში.
1.3. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემა
და მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით
მომსახურების ორგანიზება
"ადგილობრივი თვითმმმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის 2 პუნქტის ლ) ქვეპუნქტის თანახმად,
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემა და მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებაა.
"საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ" კანონის პირველი მუხლის მე-11 პუნქტით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანა წარმოადგენს მგზავრთა გადაყვანას შესაბამისი თვითმმართველი ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დადგენილი მარშრუტით, ხოლო დედაქალაქის
ტერიტორიაზე − ქალაქ თბილისის თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ დადგენილი
მარშრუტით, თვითმმართველი ქალაქის ან თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში.
ამავე კანონის მე-51 მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტით დადგენილია ნებართვის აუცილებლობა
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისათვის. მე-5 2 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საქალაქო
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისათვის "ნებართვას გასცემს ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლობითი ორგანო, დედაქალაქში - ქალაქ თბილისის მთავრობა ან მის მიერ უფლებამოსილი
ქალაქ თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეული. ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო
გადაყვანის ნებართვის გაცემა რეგულირდება "ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს
კანონის შესაბამისად. მე-56 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქალაქო რეგულარული სამგზავრო
გადაყვანისათვის, ნებართვა გაიცემა არანაკლებ ერთი წლის ვადით. ნებართვის ვადას განსაზღვრავს
საკრებულო.
ამდენად, საქართველოს კანონმდებლობით თვითმმართველ ქალაქებში კერძო სუბიექტის მიერ რეგულარული სამგზავრო გადაყვანა დაიშვება მხოლოდ მის მიერ შესაბამისი ნებართვის აღების შემთხვევაში.
სანებართვო რეჟიმის არსებობა თვითმმართველ ქალაქებს საშუალებას აძლევს არა მხოლოდ განსაზღვრონ, არამედ ნებართვაში მოცემული პირობების შესაბამისად გააკონტროლონ რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტები და გადაყვანის გრაფიკი. თუმცა მუნიციპალიტეტები დღემდე მოკლებულნი
არიან შესაძლებლობას გაუწიონ ორგანიზება მგზავრთა გადაყვანას და დაადგინონ მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე სამგზავრო ტრანსპორტის მარშრუტები და გრაფიკები. მიუხედავად ამისა, რიგ მუნიციპალიტეტებში ყავთ რამდენიმე მუნიციპალური ავტობუსი შიდა სამგზავრო გადაზიდვებისთვის და შესაბამის
მენეჯმენტს გამგეობის კონკრეტული სამსახური ან ა(ა)იპ ახორციელებს წარმომადგენლობითი ორგანოს
მიერ დამტკიცებული რეგლამენტის საფუძველზე.
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1.4. გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა
და ბაზრობების რეგულირება
"ადგილობრივი თვითმმმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის 2 პუნქტის მ) ქვეპუნქტის თანახმად გარე
ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება ადგილობრივი თვითმმართველობის
საკუთარი უფლებამოსილებაა.
გარე ვაჭრობა პირველად დაშვებულ იქნა საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის 1992 წლის 4 მაისის
N522 დადგენილებით "ვაჭრობის თავისუფლების შესახებ". ეს დადგენილება გაუქმდა 2006 წლის 8 ნოემბერს, თუმცა მისი გაუქმებით არ მომხდარა გარე ვაჭრობის აკრძალვა. საქართველოს კანონმდებლობით,
კერძოდ, "ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით" გარე ვაჭრობა იკრძალება, თუ ეს
არღვევს რკინიგზის გადასასვლელის ან საგზაო ნაგებობის მოვლა-შენახვის წესებს (მუხლი 134), ასევე
სამართალდარღვევადაა მიჩნეული გარე ვაჭრობა შესაბამისი ნებართვის გარეშე (მუხლი 1533). აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ არც თბილისის და არც სხვა საკრებულოებს დღემდე არ აქვს განსაზღვრული გასაყიდად
დაშვებული საქონლის ნომენკლატურა, გარე ვაჭრობისათვის განკუთვნილი ადგილები და ამ ადგილებით
სარგებლობის ფორმები.
აღსანიშნავია, რომ "ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში" 1533-ე მუხლი კოდექსში შეტანილი იქნა 2002 წელს. იმ პერიოდისათვის გარე ვაჭრობისთვის ნებართვას ითვალისწინებდა "ადგილობრივი
მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონი. 2007 წლის 1 იანვრიდან გაუქმდა მოსაკრებელი გარე
ვაჭრობის ნებართვისათვის, ხოლო "სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის საფუძვლის შესახებ" - 2005 წლის 24 ივნისიდან. ამ კანონების გაუქმებით გარე ვაჭრობის რეგულაციის საკითხი
დარჩა მხოლოდ საკრებულოს გამგებლობაში. "საქართველოს თვითმმარელობის კოდექსში" საკრებულოს უფლებამოსილებებში პირდაპირ არ არის მითითებული გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და
ბაზრობების რეგულირების უფლებამოსილება, თუმცა კანონის 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილებებს განეკუთვნება აგრეთვე ამ კანონის მე-16 და მე-17
მუხლებით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებების განხორციელებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღება, ასევე ამ კანონით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებები. შესაბამისად, ცხადია, რომ საკრებულომ გარე ვაჭრობის რეგულაცია უნდა
მოახდინოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, საკრებულოს
უფლება არა აქვს გარე ვაჭრობისათვის დააწესოს რაიმე მოსაკრებელი ან ნებართვა (ასეთ შემთხვევაში
საკრებულოს გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაში მოვა "ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ" კანონთან და "ნებართვებისა და ლიცენზიების შესახებ" მოქმედ კანონთან, რომლებიც არ ითვალისწინებენ გარე
ვაჭრობისათვის არც მოსაკრებელს და არც ნებართვას). ერთადერთი შეიძლება იყოს გარე ვაჭრობისათის
დასაშვები საქონლის ნომენკლატურის დადგენა (ისიც მხოლოდ სანიტარიული მოსაზრებებიდან გამომდინარე). ამდენად, გარე ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო რეგულაციები საკმაოდ წინააღმდეგობრივია. დასაზუსტებელია ტერმინი - "გარე ვაჭრობა", გადასაწყვეტია გარე ვაჭრობის ნებართვის საკითხი. თუ უარი უნდა ითქვას გარე ვაჭრობის ნებართვაზე, მაშინ "ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის" 1533-ე მუხლი მოკლებულია სამართლებრივ დატვირთვას უნდა გაუქმდეს, ან შეიცვალოს.
საქართველოს კანონმდებლობით პრაქტიკულად არაა რეგულირებული ბაზრებისა და ბაზრობების მოწყობის საკითხები. მხოლოდ "საქართველოს საგადასახადო კოდექსის" 309-ე მუხლის მე-15 პუნქტის "ა" და
"ბ" ქვეპუნქტები იძლევიან განმარტებას ბაზრის (ბაზრობის) და არასტაციონარულ სავაჭრო ადგილის
შესახებ: "ა) ბაზარი (ბაზრობა) არის მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც განლაგებულია სტაციონარული სავაჭრო
ობიექტები და არასტაციონარული სავაჭრო ადგილები ან მხოლოდ არასტაციონარული სავაჭრო ადგილები (არანაკლებ 10 არასტაციონარული სავაჭრო ადგილისა), რომლებიც განკუთვნილია საქონლის სარეალიზაციოდ; ბ) არასტაციონარული სავაჭრო ადგილი (დროებითი შენობა-ნაგებობა) არის ანაკრები ელემენტებისგან შედგენილი ასაწყობ-დასაშლელი ან/და მობილური სამშენებლო სისტემა, რომელიც მიწასთან დაკავშირებულია საკუთარი წონით ან/და მშრალი არამონოლითური ჩამაგრებით და რომელსაც არ
აქვს მიწისქვეშა სათავსები, აგრეთვე ამ მიზნით გამოყენებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება". სხვა
რაიმე ნორმატიული აქტი, რომელიც დაადგენს ბაზრის (ბაზრობის) ფუნქციონირების წესს და სტანდარტს,
არ არსებობს.
1.5. შეკრებებისა და მანიფესტაციების გამართვასთან
დაკავშირებული საკითხები
საქართველოს კანონის "ადგილობრივი თვითმმმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის 2 პუნქტის ო)
ქვეპუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება "ო) შეკრებებისა და
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მანიფესტაციების გამართვასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება კანონით დადგენილი წესით".
ფაქტიურად ყველგან საქართველოს თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს რეგლამენტებითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების გამგეობის დებულებებით გათვალისწინებულია იგივე, რაც დადგენილია "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში" არსებული დებულებით - "შეკრებებისა და მანიფესტაციების გამართვასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება კანონით დადგენილი წესით".
საქართველოს კანონი "შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ" ძირითადად ადგენს საქართველოს
კონსტიტუციის 25-ე მუხლით მინიჭებული უფლების განხორციელების ჩარჩო პირობებს და განსაზღვრავს,
როგორც თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს - გამგეობის უფლებამოსილებებს,
ასევე მანიფესტაციებისა და შეკრებების ჩატარების მიმართ მათი ორგანიზატორებისა და სხვა სახელმწიფო
ორგანოების მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს. "შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ" საქართველოს
კანონით გათვალისწინებულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა:
Ÿ ხელისუფლების წინასწარი გაფრთხილების აუცილებლობა, თუ შეკრება ან მანიფესტაცია ხალხისა და
ტრანსპორტის სამოძრაო ადგილას იმართება, ანუ, თუ შეკრებამ ან მანიფესტაციამ შეიძლება შექმნას
დაბრკოლებები ტრანსპორტის გადაადგილებისას, ან ხელი შეუშალოს ხალხის მოძრაობას ქუჩებში;
Ÿთუ არსებობს პოლიციის მიერ შემოწმებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც, შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება საფრთხეს შეუქმნის კონსტიტუციურ წყობილებას, მოქალაქეთა სიცოცხლესა და
ჯანმრთელობას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო უფლებამოსილია, არ დაუშვას შეკრებისა და მანიფესტაციის ჩატარება;
Ÿადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირები, რომლებმაც მიიღეს გაფრთხილება შეკრებისა და მანიფესტაციის ჩატარების თაობაზე, ვალდებულნი არიან, განუმარტონ პასუხისმგებელ
პირებს აღნიშნული კანონის ნორმები, კერძოდ, მიაწოდონ ინფორმაცია იმ მოთხოვნების შესახებ, რაც
დაცული უნდა იქნეს შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარებისას და განუმარტონ მათი უფლებები. ასევე,
გააფრთხილონ იმ პასუხისმგებლობის თაობაზე, რაც მოსალოდნელია კანონის მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში.
ამ სფეროს რეგულაციებს ასევე მოიცავს "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" და საქართველოს კანონები
"უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ", "საჯარო სამსახურის შესახებ", "სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ", "სამხედრო პოლიციის შესახებ", "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ" და "პოლიციის შესახებ".
აღნიშნული კანონებით ამ სფეროში საქართველოში მოქმედი რეგულაციების დარღვევისათვის "საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსითა" და "საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით" განსაზღვრულია პასუხისმგებლობის ფორმები და ზომები.
1.6. სახელდებასთან დაკავშირებული საკითხები
"ადგილობრივი თვითმმმართველობის კოდექსის" მე-16 მუხლის 2 პუნქტის პ) ქვეპუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება "პ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების, კერძოდ, ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნის, თვითმმართველი ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეულის, ამა თუ იმ ზონის, მიკრორაიონის, წყაროს, მოედნის,
პროსპექტის (გამზირის), გზატკეცილის, ქუჩის, შესახვევის, ჩიხის, გასასვლელის, სანაპიროს, ესპლანადის,
ბულვარის, ხეივნის, სკვერის, ბაღის, პარკის, ტყე-პარკის, ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის, სასაფლაოს,
პანთეონის, შენობა-ნაგებობის, სატრანსპორტო სისტემის ობიექტის, სახელდება კანონით დადგენილი
წესით;".
ამ საკუთარი უფლებამოსილების განსახორციელებლად "ადგილობრივი თვითმმმართველობის კოდექსის" 24-ე მუხლის 1 პუნქტის "ა.ე)" ქვეპუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ორგანიზებისა და მისი იდენტურობის განსაზღვრის სფეროში წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს უშუალო უფლებამოსილებას განეკუთვნება "ა.ე) ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნის, ამა
თუ იმ ზონის, მიკრორაიონის, წყაროს, მოედნის, პროსპექტის (გამზირის), გზატკეცილის, ქუჩის, შესახვევის,
ჩიხის, გასასვლელის, სანაპიროს, ესპლანადის, ბულვარის, ხეივნის, სკვერის, ბაღის, პარკის, ტყე-პარკის,
ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის, სასაფლაოს, პანთეონის, შენობა-ნაგებობის, სატრანსპორტო სისტემის ობიექტის სახელდება". ამასთანავე "ადგილობრივი თვითმმმართველობის კოდექსის" ორგანული
კანონის 86-ე მუხლის მე-3-ე პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის გამგებელი/მერი ვალდებულია განსახილველად წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ წინადადებები მის მიერ დამტკიცებულ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, რომლის უფლებამოსილებები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება ასევე გამგებლის/მერის მიერ დამტკიცებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს
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დებულებით. აღსანიშნავია ისიც, რომ "ადგილობრივი თვითმმმართველობის კოდექსის" 165-ე მუხლის 1ლი პუნქტის "ა)" ქვეპუნქტით კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი სხვა ღონისძიებების განსაზღვრისას საქართველოს მთავრობას დაევალა, რომ 2014 წლის 1 ივლისამდე უზრუნველყო
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის
დამტკიცება, რაც წარმატებით განხორციელდა.
აღნიშნული "მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების
სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის N239 დადგენილებით განსაზღვრულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა:
Ÿგეოგრაფიული ობიექტისთვის:
o სახელის მინიჭება და ძველი სახელწოდების აღდგენა ან გადარქმევა;
Ÿგეოგრაფიული ობიექტების:
o სახელწოდებები და სახელწოდებების შეზღუდვა,
o სახელდების საკითხის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღების წესი.
ამ სფეროს რეგულაციებს ასევე მოიცავს "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი", "სახელმწიფო ენის შესახებ"
და "გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ" საქართველოს კანონები, ხოლო "საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის" 88-ე მუხლით განსაზღვრულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების წარმოების, მისი მოვლა-პატრონობის, მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების) განთავსების, ქუჩის, მოედნის სახელდების წესების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობის ფორმები და ზომები.
ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ ეს რეგულაციები ეხება მხოლოდ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებას (და არა ნუმერაციას, რაც ძირითადად რეგულირდება "საჯარო რეესტრის შესახებ" საქართველოს კანონით).

2. ევროპული გამოცდილების მაგალითები
2.1. ადგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები
ევროპის რამდენიმე ქვეყნის ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსულობების პროცენტული მაჩვენებლები
მოცემულია ცხრილში:
ქვეყანა

ადგილობრივი ადგილობრივი
გადასახადები მოსაკრებლები

სუბსიდიები

სესხები

სხვა
შემოსავლები

ავსტრია

15

19

35

8

23

ბელგია

32

5

40

13

10

ჩეხეთი

16

12

45

11

16

დანია

51

22

24

2

1

ფინეთი

34

11

31

3

21

გერმანია

19

16

45

9

11

პოლონეთი

21

7

60

0

12

როგორც ჩანს, ევროპის ქვეყნებშიც თვითმმართველობები დიდწილად ცენტრალური ხელისუფლების
დოტაციაზე არიან დამოკიდებულები.
ევროპაში ძირითადი ადგილობრივი გადასახადებია: ქონების, საშემოსავლო, სავაჭრო, ანუ ბრუნვის გადასახადი.
ევროპის ქვეყნების უმეტესობამ, თვითმმართველობებს გადასცა ისეთი წვრილი გადასახადების აკრეფის
უფლება, როგორიცაა მაგალითად შინაური ცხოველების ყოლის, სანახაობების გადასახადი, რომელთაგან ფაქტიური საბიუჯეტო შემოსავლები მცირეა. უფრო მნიშვნელოვან შემოსულობებს იძლევა ადგილობ41

რივ ბიუჯეტებში საშემოსავლო გადასახადი. ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში თვითმმარელობებს უფლება
აქვთ მიიღონ საშემოსავლო გადასახადები, ამასთან, საშემოსავლო გადასახადის პროცენტული ოდენობა
ადგილზე მტკიცდება. თვითმმართველობებს აქვთ უფლება ნაწილობრივ, საკუთარი შეხედულებით შეცვალონ საგადასახადო ბაზა (მიიღონ გადაწყვეტილება გადასახადიდან გათავისუფლების შესახებ). როგორც
წესი, ადგილობრივი გადასახადები ამ ქვეყნებში იძლევიან 30-60%-ს საბიუჯეტო შემოსავლებისა. საშემოსავლო გადასახადი ადგილობრივ ბიუჯეტში შედის ასევე შვეიცარიაში, საბერძნეთში და რუმინეთში. სხვა
ქვეყნებში ადგილობრივი გადასახადების მთავარი სახე მიწისა და ქონების გადასახადებია. ადგილობრივი გადასახადების წესი დგინდება ევროპის ქვეყნების ფინანსურ კანონმდებლობაში, ზოგჯერ კონსტიტუციაშიც კი. გერმანიის კონსტიტუციის 106-ე მუხლის თანახმად "თემები" იღებენ საშემოსავლო გადასახადის
ნაწილს, რაც ბუნდესრატის მიერ დამტკიცებული ფედერალური კანონმდებლობით რეგულირდება. თვითონ თემები საზღვრავენ საშემოსავლო გადასახადის რა ნაწილი ერგებათ მათ. ფინანსური ურთიერთობების თავისებურებები გერმანიაში რეგულირდება კანონით "ფედერაციასა და მიწებს შორის ფინანსური
ურთიერთდახმარების შესახებ". ამ კანონის მე-8 პარაგრაფის მიხედვით ისაზღვრება თემების მიერ საგადასახადო შემოსავლების მიღების წილობრივი ოდენობა. საშემოსავლო გადასახადის წილი კონკრეტული
თემის შემთხვევაში შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვების წილისაგან. ზოგადად, გერმანიაში ასეთი სურათი
გვაქვს: საშემოსავლო გადასახადი: ცენტრი- 42.5%, მიწები - 42,5%, თემები - 15%. კორპორაციული
გადასახადი: ცენტრი- 50%, მიწები - 50%, თემები - 0%. დღგ: ცენტრი- 50,5%, მიწები - 49,5%, თემები - 0%.
2.2. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა
და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფა
და დგომის/გაჩერების წესების რეგულირება
ევროპული გამოცდილების საილუსტრაციოდ ავიღოთ გერმანიის მაგალითი. ჩვენთან მიღებული ნორმის
"BCH 16- 95, 1997" საპირისპიროდ გერმანული ZTV-E-StB-09 სტანდარტი უზრუნველყოფს გზისქვეშა გრუნტის
ბევრად უფრო დიდ სიმყარეს. აქ მითითებულია 7 მეთოდი: მიწის საფარის შეცვლა, გეობადით არმირება
და გეოტექსტილის ჩადება, გრუნტის სტაბილიზაცია შემკვრელი მასალით, მოზვინვა, ვერტიკალური
დრენაჟირება, დატკეპნილი ზედაპირი, ბეტონის ზედაპირი. ცხადია, ზოგჯერ ამ სტანდარტს ჩვენთანაც
ვიყენებთ, მაგრამ მხოლოდ ეპიზოდურ შემთხვევებში ყველას ერთად. რაც შეეხება გზის ზედაპირის
საფარს, ძირითადი მიდგომა განპირობებულია ექსპლუატაციის ვადის ხანგრძლივობის გათვალისწინებით. ჩვენთან არსებული სტანდარტით გზის საფარის ექსპლოატაციის ვადა 18 წელს შეადგენს, გერმანიაში
არსებული სტანდარტით კი 30-ს. ჩვენთან გზის დამუშავებისას წამყვან ფენად ითვლება დამტვრეული ქვიშისა ("შებენი") და ხრეშის ნაზავი, ხოლო გერმანიაში შავი ფენა. ჯამში, შავი ფენა, ჩვენთან 12-15 სანტიმეტრით
ნაკლებია, ვიდრე გერმანიაში.
ევროპის ქვეყნებში ავტომანქანების პარკირების რამდენიმე სახეობა არსებობს. ესენია: ა) უფასო პარკირება, რომელიც ქალაქების ცენტრებში არ გვხვდება, ან განკუთვნილია ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის, რომელთაც საქარე მინაზე სპეციალური ნიშანი აქვთ. ასევე უფასო შეიძლება იყოს პარკირება
საავადმყოფოებთან, დასასვენებელ პარკებთან, სტუდენტურ ქალაქებთან, პლაჟებთან. ბ) უფასო პარკირება შეზღუდული დროით. ასეთი პარკები აქვთ მსხვილ სავაჭრო ცენტრებს. დროის დარღვევისთვის ჯარიმა
25-40 ევროს ფარგლებში მერყეობს. გ) ორშაბათი - პარასკევის დღეების დღის ფასიანი პარკინგი. შაბათკვირას ასეთი სადგომები უფასოა. შშმ პირებისთვის, კი ყოველთვის უფასო. ფასი - 0,5-2,5 ევროა საათში. დ)
პარკირება Park&Ride. აქ მანქანის დიდი ხნით დატოვება შეიძლება. არის ფასიანი და უფასო პარკინგები.
განლაგებულია ქალაქის განაპირას. ფასიან სადგომზე გადასახადი 5-10 ევროს ფარგლებშია 24 საათის
განმავლობაში. დროის გადაცილებისთვის ჯარიმა დღე-ღამეში 30 ევრომდეა. ფინეთში საგზაო მოძრაობა
და პარკირება რეგულირდება ორი კანონით, კანონით "საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ" და კანონით
"არასწორი პარკირებისთვის ჯარიმების შესახებ", სადაც განსაზღვრულია ჯარიმების მაქსიმალური ზღვარი
პარკირების რეჟიმის დარღვევისთვის. ფინეთის ზოგ ქალაქში პარკირების წესებს არეგულირებს სპეციალური მუნიციპალური სამსახური და პოლიცია, ზოგან კი მხოლოდ პოლიცია. დამრღვევის დაჯარიმება
შეუძლია მხოლოდ თვითმმართველობას ან/და პოლიციას - არ შეუძლია პარკირების ადგილის მფლობელს. მან უნდა გამოიძახოს პოლიცია. ბერლინის ცენტრში უკვე აღარ შენდება შენობები მიწისქვეშა პარკირების ადგილების გარეშე.
2.3. მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება
ევროკავშირში ტრანსპორტის სფეროში ფუნქციონირებს მთელი რიგი დირექტივებისა, რომლებიც შეიძლება დაიყოს შემდეგ ჯგუფებად: ა) პროფესიული დაშვება, ბ) სატვირთო ტრანსპორტი, გ) საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი, დ) კონკურენციის წესები, ე) სახელმწიფო მხადაჭერა, ვ) გადასახადების ჰარმონიზაცია ზ)
სოციალური პირობების ჰარმონიზაცია, თ) ტექნოლოგია და უსაფრთხოება, ი) ცხოველების ტრანსპორტი42

რება, კ) საშიში ტვირეთების გადატანა.
ევროპული გამოცდილების აღწერისთვის მოკლედ განვიხილოთ რამდენიმე ქალაქის მაგალითი. ჟენევა ბოლო ათწლეულში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების პროგრამის მიღებამდე პროგნოზი
არასახარბიელო იყო და აჩვენებდა, რომ კერძო ტრანსპორტის გამოყენება 2006-დან 2020 წლამდე 42%-ით
გაიზრდებოდა, შესაბამისი შედეგებით. მუნიციპალიტეტმა გადაწყვიტა შეემცირებინა ეს ზრდა 25%-მდე,
რაც ნიშნავს სამგზავრო გადაზიდვების გაორმაგებას. შემუშავდა საზოგადებრივი ტრანსპორტის განვითარების გენერალური გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ტრამვაით გადაყვანის ზრდას დღიური მოთხოვნის
სრულ დაკმაყოფილებამდე, ხაზის საექსპლოატაციო ეფექტურების ზრდას და მოკლე დისტანციაზე გადამყვანი რკინიგზის (ქალაქგარეთ) ქსელის განვითარებას. ვენაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის სიმკვრივე 75%-ით მეტია, ვიდრე საშუალოდ დასავლეთ ევროპის ქალაქებში და ყოველწლიურად 3%ით იზრდება. ვენის თითეულ მცხოვრებზე წელიწადში 500 მგზავრობა მოდის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ამ მაჩვენებლით ციურიხთან და მიუნხენთან ერთად ვენა ლიდერ პოზიციას იკავებს. ბოლო პერიოდში
ლონდონის საავტობუსო გადაყვანები გაიზარდა 40%-ზე მეტად (2 მლრდ გადაყვანა წელიწადში), შედეგად
ცენტრალურ ნაწილში საავტომობილო მოძრაობა შემცირდა 20%-ით, ხოლო ველოსიპედისტების მოძრაობა გაიზარდა 90%-ით. სატრანსპორტო სტრატეგიის ეს მიღწევები აშკარად თვალში საცემია. ლონდონის
ტრანსპორტისაგან განტვირთის საქმეში დიდ როლს თამაშობს მეტროპოლიტენის ხაზის განვითარება და
ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, კერძოდ კი შიდა სარკინიგზო ხაზის - Crossrail, რომელიც მთელს
ლონდონს გადაკვეთს. მისი ღირებულება 16 მილიარდი ფუნტი სტერლინგი იქნება.
2.4. გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება
ევროპული გარე ვაჭრობის სადემონსტრაციოდ ავიღოთ ლატვიის მაგალითი. რიგის საკრებულოს მიერ
მიღებულია დადგენილება "ქალაქ რიგის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ვაჭრობის წესებისა და
მოსაკრებლების შესახებ". იგი ძალაშია 2006 წლიდან. დადგენილება ეყრდნობა კანონს "თვითმმართველობათა შესახებ" და კანონს "გადასახადებისა და მოსაკრებლების შესახებ". წესები არეგულირებს გარე
გაჭრობას ამავე დადგენილებით განსაზღვრულ "საზოგადოებრივი თავშეყრის" ადგილებში. ასევე არეგულირებს ადგილის გაცემისთვის მოსაკრებლის ოდენობას და ამოღების წესს. ღია ადგილებში, რომლებიც
დადგენილებით არ ითვლება "საზოგადოებრივი თავშეყრის" ადგილად, ბაზრების, ბაზრობების, გარე
ვაჭრობისა და გასვლითი ვაჭრობის დაშვება ხდება იმ შემთხვევაში, როცა ადგილის მფლობელს ეძლევა
ოფიციალური უფლება ამ სახის აქტივობაზე. გარე და სეზონური ვაჭრობის ადგილების სიას, იმ შემთხვევაში, თუ ეს ადგილები მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა, ადგენს რიგის აღმასრულებელი დირექტორი (City
Manager). სეზონური ვაჭრობის შემთხვევებში ცხადდება კონკურსი, რომლის გამარჯვებული იღებს ვაჭრობის უფლებას 3 წლის მანძილზე. წესები ადგენს 5 სახეობის ფორმას: "გარე ვაჭრობის ადგილებში ვაჭრობის
უფლებას", "გასვლითი ვაჭრობის უფლებას", "გასვლითი ვაჭრობის ორგანიზების უფლებას", "ბაზრობების
ორგანიზების უფლებას" და "სეზონური ვაჭრობის უფლებას". ძველი რიგის ტერიტორიაზე ვაჭრობისას
დადგენილება განსაკუთრებულ წესებს ადგენს. თუკი მოვაჭრეების ჯიხურები ერთადაა თავმოყრილი, მათი
საერთო სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 15 მეტრს. იქ, სადაც დაშვებულია ტრანსპორტის მოძრაობა, უნდა
იქნას დატოვებული თავისუფალი გასასვლელი სავაჭრო ობიქტებს შორის ცალმხრივი მოძრაობის შემთხვევაში 3,5 მეტრი, ორმხრივის - 10 მეტრი. რაც შეეხება მოსაკრებლის ოდენობას, იგი ითვლება სავაჭრო
ადგილის დღიური გამოყენების მიხედვით - ისტორიულ ცენტრში (დადგენილებაში მოცემულია ქუჩების
სახელები) შეადგენს 5 ევროს. გამონაკლისს წარმოადგენს საკუთარი წარმოების ხელოვნებისა და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების გაყიდვა, ასევე საკუთარი წარმოების ხილით, ბოსტნეულით, კენკროვანებით, ნერგებით, დეკორატიული მცენარეებით ვაჭრობა. ამ მოვაჭრეებისთვის მოსაკრებელი 1 ევროა.
ისტორიულ ცენტრს გარეთ მოსაკრებელი 2 ევროა დღე-ღამეში. იგივე ფასი აქვს ნაყინით ვაჭრობას ნებისმიერ ადგილზე. მოსაკრებელი გასვლითი ვაჭრობისთვის და ბაზრობებზე ვაჭრობისთვის შეადგენს 5 ევროს
დღეში, ხოლო ალკოჰოლური სასმელებითა და ცხელი კერძებით ვაჭრობისას 10 ევროს. სეზონური
ვაჭრობის მოსაკრებელი გამოითვლება ფორმულით, სადაც ცვლადებია ფართობი და ადგილმდებარეობის კოეფიციენტი. დადგენილებით დადგენილია ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომებიც წესების
დარღვევის შემთხვევაში "ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის" საფუძველზე. ჯარიმა
შეადგენს მაქსიმუმ 50 ევროს. თუმცა, პირველ შემთხვევაში ჯარიმა შეიძლება შეადგენდეს 10 ევროს. ჯარიმის ოქმის შედგენას აწარმოებს რიგის მუნიციპალური პოლიცია.
2.5. შეკრებებისა და მანიფესტაციების
გამართვასთან დაკავშირებული საკითხები
დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებში ასწლეულების მანძილზე ყალიბდებოდა საზოგადოებასა და
ხელისუფლებას შორის ურთიერთობის ის გზა, რომელიც ამ ეტაპზე არსებობს და რომელსაც შეგვიძლია
პირობითად "ცივილიზებული" ვუწოდოთ.
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ევროპის კავშირის "ძირითად უფლებათა ქარტიაში" (ასოციაციებისა და შეკრებების" ლისაბონის ხელშეკრულების სტატია 12) წერია: "ყველას და ყველა დონეზე აქვს შეკრებებისა და ასოციაციების თავისუფლების
უფლება". ეს უფლება ჩაწერილია ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციებშიც. მაგალითად, პოლონეთის
კონსტიტუციიის სტატია 57: "ყველას აქვს მშვიდობიანი შეკრებისა და მასში მონაწილეობის უფლება. ამ
უფლების შეზღუდვა შეიძლება დაწესდეს კანონით". იტალიის კონსტიტუციის სტატია 17: "მოქალაქეებს
აქვთ უფლება შეიკრიბონ მშვიდობიანად და უიარაღოდ. შეკრებებისთვის წინასწარი შეტყობინება არ
მოითხოვება. კონკრეტულ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში შესაკრებად საჭიროა ხელისუფლებისთვის წინასწარი შეტყობინება. ხელისუფლებას შეკრების აკრძალვა შეუძლია მხოლოდ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისა და უსაფრთხოების მოსაზრებებით". გერმანიის კონსტიტუციის სტატია 8: "ყველა
გერმანელს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს მშვიდობიან დემონსტრაციასა და შეკრებაში, თუ მას თან
არ აქვს იარაღი". თითქმის ასეთივე უფლება აქვთ გერმანიაში მყოფ უცხოელებსაც: "უცხოელი მოქალაქეების პოლიტიკური მოღვაწეობა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საერთაშორისო კანონმდებლობას,
გერმანიის კონსტიტუციას, ან ემუქრებოდეს დემოკრატიული საზოგადოების თავისუფლებას". შეკრებების
შეზღუდვის ზოგად წესებს საზღვრავს ნორმატიული აქტი, ე.წ. "ბანნმაილენგეზეტცი". მასში განსაზღვრულია
გეოგრაფიული ზონები და ტერიტორიები, სადაც მიტინგები და დემონსტრაციები კატეგორიულად
აკრძალულია მიუხედავად მათი შინაარსისა. ასეთია, მაგალითად, კანცლერისა და პრეზიდენტის რეზიდენცია, ბუნდესტაგი, ფედერალური სამინისტროები ან ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს
შენობა კარლსრუეში. მიტინგებისა და დემონსტრაციების რეგულირება გერმანიაში ხდება სპეციალური
ფედერალური კანონით "შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ". ამ კანონის თანახმად, ყველას აქვს
დემონსტრაციებსა და მანიფესტაციებში მონაწილეობის უფლება, გარდა იმათი, ვისაც წართმეული აქვს ეს
უფლება კონსტიტუციის მე-18 სტატიის შესაბამისად, ვინც დემონსტრაციის დროს ახმოვანებს იმ პარტიის
პოზიციას, რომელიც ფედერალური სასამართლოს მიერ მიჩნეულია ანტიკონსტიტუციურად. კანონის
პარაგრაფი 16 აზუსტებს მიტინგებისა და დემონსტრაციების აკრძალულ ადგილებს. ყველა მასობრივი
ღონისძიება წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული ხელისუფლებასთან, იმის მიუხედავად, იგი ტარდება
შენობაში თუ გარეთ. უფლება გაიცემა პოლიციის მიერ. მე-15 პარაგრაფის მიხედვით - "კომპეტენტურმა
ორგანომ შეიძლება აკრძალოს შეკრება ან დემონსტრაცია, ან წამოაყენოს კონკრეტული პირობა, თუ კი
არსებობს ღია ნიშნები, რომ ამ შეკრებით ან დემონსტრაციით უშუალო საფრთხე ემუქრება საზოგადოებრივ
წესრიგსა და არსებულ წესრიგს". გფრ-ის კანონმდებლობა ზოგ შემთხვევებში უშვებს სპონტანურ შეკრებებსაც. ეს წინასწარ დაუგეგმავი შეკრებებია. ეს მაშინ ხდება, როცა ორგანიზატორებს შეუძლიათ დაასაბუთონ,
რომ 48 საათით ადრე განაცხადის შეტანა პოლიციაში და ლოდინი დემონსტრაციის საჭიროებას არასაჭიროს გახდის. დემონსტრაციისა და შეკრებების მთელ პასუხისმდებლობას მისი ორგანიზატორები იღებენ.
კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული რიგით მონაწილეებზე რაიმე სანქციების დაწესება.

3. დასკვნები
3.1. ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების
შემოღება და გაუქმება, მათი განაკვეთების დადგენა,
ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღება
Ÿ ადგილობრივი

გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება, მათი განაკვეთების
დადგენა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღება ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი
უფლებამოსილებაა;
Ÿ ადგილობრივ გადასახადებს განეკუთვნება მხოლოდ ქონების გადასახადი;
Ÿ ფიზიკური პირები არ არიან იმ ქონების გადასახადის გადამხდელები, რომელიც იურიდიულად არ
არსებობს, როგორც ქონება, ასეთი, კი საქართველოში დიდი უმრავლესობაა;
Ÿ თვითმმართველობებს შეუძლიათ შემოიღონ 6 სახის ადგილობრივი მოსაკრებელი;
Ÿ ქართული კანონმდებლობა ითვალისწინებს რეგულაციებს, როგორც ქონების გადასახადის, ასევე
ადგილობრივი მოსაკრებლების მენეჯმენტის თვალსაზრისით;
Ÿ საქართველოს ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსულობები მწირია და ვერ უზრუნველყოფს ფისკალური
დეცენტრალიზაციის სრულად განხორციელებას. შედეგად, თვითმმართველობათა სუბსიდირების
(გათანაბრებითი და სხვა ტრანსფერები) გარეშე, მათი ფუნქციონირება შეუძლებელი იქნებოდა.
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3.2. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა
და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფა
და დგომის/გაჩერების წესების რეგულირება
Ÿ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებ-

ზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ადგილებით
უზრუნველყოფა და დგომის/გაჩერების წესების რეგულირება ადგილობრივი თვითმმართველობის
კომპეტენციაა;
Ÿ ადგილობრივი გზების მართვა ძირითადად ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერებით
ხორციელდება;
Ÿ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის დროს მდგომარეობას
ართულებს ის "СНИП"-ები და "ГОСТ"-ები, რომლებიც ძირითადად საბჭოთა პერიოდის 70-იან და 80-იან
წლებშია შექმნილი და თანამედროვე მეცნიერულ-ტექნიკური მიღწევების ფონზე, მათი გამოყენების
მიზანშეწონილობა დიდი ეჭვის ქვეშ დგება;
Ÿ ევროპულთან შედარებით, ჩვენთან არსებული სტანდარტებით და ტექნიკური რეგლამენტებით გაკეთებული გზების ექსპლოატაციის ვადა თითქმის ორჯერ უფრო ნაკლებია, რაც ამცირებს ხარჯების
გრძელვადიან ეფექტიანობას;
Ÿ საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების კუთხით მუნიციპალიტეტებს, როგორც წესი, არა აქვთ შემუშავებული
რაიმე ინსტრუქცია ან რეგულაცია. ქ.თბილისში მოქმედებს საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 14
თებერვლის "საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და მოქმედების წესის შესახებ" დადგენილების მიხედვით მიღებული რეგლამენტი.
Ÿთვითმმართველ ერთეულს უფლება აქვს, დაადგინოს მხოლოდ ტროტუარზე სატრანსპორტო საშუალებების დგომის/გაჩერების წესები. სხვა სახით პარკირების დადგენას მოქმედი კანონმდებლობა არ
ითვალისწინებს;
Ÿ კანონმდებლობით სანქციები გათვალისწინებულია მხოლოდ დედაქალაქის და ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევისთვის. შესაბამისად, თვითმმართველი
ერთეულები მოკლებულნი არიან ამ სახის საზოგადოებრივი მომსახურების განხორციელების საჭირო
საკანონმდებლო ბაზას.
3.3. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემა
და მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით
მომსახურების ორგანიზება
Ÿმუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის

გაცემა და მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებაა;
Ÿ რეგულარული სამგზავრო გადაყვანა წარმოადგენს მგზავრთა გადაყვანას შესაბამისი თვითმმართველი ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დადგენილი მარშრუტით, ხოლო თბილისში −
აღმასრულებელი ორგანოს მიერ დადგენილი მარშრუტით, თვითმმართველი ქალაქის ან თბილისის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში;
Ÿსაკანონმდებლო აქტების ურთიერთწინააღმდეგობის გამო თემის მუნიციპალიტეტები მოკლებულნი
არიან შესაძლებლობას გაუწიონ ორგანიზება მგზავრთა გადაყვანას და დაადგინონ მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე სამგზავრო ტრანსპორტის მარშრუტები და გრაფიკები;
Ÿსამგზავრო გადაზიდვების თვალსაზრისით ევროკავშირი სტანდარტებსა და რეგლამენტებს აწესებს
დირექტივებით, ხოლო მუნიციპალიტეტები საკუთარი ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგიული
გეგმების საშუალებით.
3.4. გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება
Ÿგარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება ადგილობრივი თვითმმარ-

თველობის საკუთარი უფლებამოსილებაა;
Ÿ თვითმმართველ ერთეულებს არ აქვთ განსაზღვრული გასაყიდად დაშვებული საქონლის ნომენკლა-

ტურა და გარე ვაჭრობისათვის განკუთვნილი ადგილები და ამ ადგილებით სარგებლობის ფორმები;
Ÿსაკრებულოს უფლება არა აქვს გარე ვაჭრობისათვის დააწესოს რაიმე მოსაკრებელი ან ნებართვა;
Ÿ საქართველოს კანონმდებლობით არაა რეგულირებული გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების

მოწყობის საკითხები.
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3.5. შეკრებებისა და მანიფესტაციების გამართვასთან დაკავშირებული საკითხები
Ÿ "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მიხედვით შეკრებებისა და მანიფესტაციების გამარ-

თვასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება, კანონით დადგენილი წესით, თვითმმართველი
ერთეულის საკუთარი კომპეტენციაა, რაც სრულ თანხვედრაშია სუბსიდიარობისა და დეცენტრალიზაციის პრინციპთან;
Ÿ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს უფლება აქვს, განსაზღვროს მუდმივი ადგილი და
დრო, სადაც შესაძლებელია შეკრების ჩატარება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე;
Ÿადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ვალდებულნი არიან, შექმნან შეკრებისა და მანიფესტაციის ჩატარებისათვის სათანადო პირობები;
Ÿ კანონით გათვალისწინებულია ხელისუფლების წინასწარი გაფრთხილების აუცილებლობა, თუ შეკრება ან მანიფესტაცია ხალხისა და ტრანსპორტის სამოძრაო ადგილას იმართება, ანუ, თუ შეკრებამ ან
მანიფესტაციამ შეიძლება შექმნას დაბრკოლებები ტრანსპორტის გადაადგილებისას, ან ხელი შეუშალოს ხალხის მოძრაობას ქუჩებში;
Ÿ მანიფესტაციებისა და შეკრებების გამართვის დამკვიდრებული პრაქტიკა, ქვეყანაში არსებული ამ სფეროს მარეგულირებელი კონკრეტული კანონმდებლობა, სახალხო დამცველის ანგარიშები და
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, გვაძლევს იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ეს
სფერო საკანონმდებლო კუთხით ფაქტიურად მოწესრიგებული და რეგლამენტირებულია. თუმცა ასევე
მიმდინარეობს საერთაშორისო სამართლის ნორმებთან და კანონმდებლობასთან უკვე არსებული
ნორმების ჰარმონიზაცია, რაზედაც ნათლად მეტყველებს "საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის (2014-2020 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პარლამენტის დადგენილების მე-10 პუნქტის ("10. გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლების მაღალი სტანდარტით დაცვის გარანტიების შექმნა") შესაბამისად განსაზღვრული მიზნები და ამოცანები.
3.6. სახელდებასთან დაკავშირებული საკითხები
Ÿ "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მიხედვით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების, კერძოდ, ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნის,
თვითმმართველი ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეულის, ამა თუ იმ ზონის, მიკრორაიონის, წყაროს,
მოედნის, პროსპექტის (გამზირის), გზატკეცილის, ქუჩის, შესახვევის, ჩიხის, გასასვლელის, სანაპიროს,
ესპლანადის, ბულვარის, ხეივნის, სკვერის, ბაღის, პარკის, ტყე-პარკის, ადგილობრივი მნიშვნელობის
ტყის, სასაფლაოს, პანთეონის, შენობა-ნაგებობის, სატრანსპორტო სისტემის ობიექტის, სახელდებასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება კანონით დადგენილი წესით თვითმმართველი
ერთეულის საკუთარი კომპეტენციაა, რაც სრულ თანხვედრაშია სუბსიდიარობისა და დეცენტრალიზაციის პრინციპთან;
Ÿ შესაძლებელია ჩაითვალოს, რომ გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების სფეროში ფაქტიურად
ქართული საკანონმდებლო ბაზა სრულად ჩამოყალიბებულია და არსებულ ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით მხოლოდ შემდგომი მცირედი დაზუსტება-კორექტირებაა შესაძლებელი.

4. შემოთავაზებული მოდელი
4.1. ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების
შემოღება და გაუქმება, მათი განაკვეთების დადგენა,
ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღება
ევროპული წარმატებული პრაქტიკიდან გამომდინარე და დეცენტრალიზაციის უფრო მაღალი ხარისხით
განხორციელებისთვის, უპრიანი იქნება საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული ნაწილი დარჩეს იმ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, სადაც ხდება დასაქმებულისთვის შემოსავლის მიღება. საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული %-ის მუნიციპალურ ბიუჯეტში ჩარიცხვა გაზრდის ფისკალური დეცენტრალიზაციის ხარისხს
და აამაღლებს მუნიციპალიტეტების მოტივაციას, ხელი შეუწყონ ბიზნეს-გარემოს გაუმჯობესებას და
ბიზნესების დაფუძნებასა და განვითარებას. საშემოსავლო გადასახადის ნაწილის ადგილზე დატოვებით
ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსულობების სახსრების კლების კომპენსირება შეიძლება გათანაბრებითი
ტრანსფერის ფორმულაში კორექტივების შეტანით.
ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღების წესის სახელმწიფო რეგულაციის შემოღება ხელს შეუწყობს
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ადგილობრივი ბიუჯეტის ზრდას. მუნიციპალიტეტებისთვის განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს
მყარი ნარჩენების გატანის მოსაკრებლის ამოღება, განსაკუთრებით ფიზიკური პირებისაგან. მნიშვნელოვანია, შემოღებული იქნას რეგულაცია, რომლის თანახმადაც განხორციელდება ამ სახის კომუნალური
გადასახადის ამოღების ზრდა. მაგალითად, სანქციების და ჯარიმების ნიხრის დაწესება, ან/და ქონების
გადასახადთან ერთად სახელმწიფოს მიერ მისი ამოღება.
4.2. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა
და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფა
და დგომის/გაჩერების წესების რეგულირება
მუნიციპალური საპროექტო ორგანიზაციები ფუნქციონირებენ, როგორც სამსახურები ან მუნიციპალური
ა(ა)იპ-ები, ან შპს-ები. ამ სტრუქტურების შესანახად ბიუჯეტებიდან უფრო მეტი ფინანსები იხარჯება, ვიდრე
ტენდერების შედეგად ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯია. ამიტომ საჭიროა მათი გარკვეული
ტრანსფორმაცია, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ამ სტრუქტურის ფუნქციად დარჩეს მხოლოდ სატენდერო
დოკუმენტაციისა და ტექნიკური დავალების მომზადება შესაბამისი კვალიფიკაციისა და რაოდენობის კადრების დატოვებით. ასეთ შემთხვევაში მიღწეული იქნება მუნიციპალური ხარჯების ოპტიმალურ ხარჯვა.
მნიშვნელოვანია ადგილობრივი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მოძველებული, ძირითადად საბჭოთა კავშირის პერიოდის ტექნიკური რეგლამენტები ჩანაცვლდეს ახალი, ევროპული რეგლამენტებით, რაც
გაზრდის შედეგების ეფექტიანობას გრძელვადიან პერსპექტივაში.
უნდა მოხდეს ევროპულ კანონმდებლობასთან შესაბამისი პარკირების წესების სრულყოფა მოქმედ კანონმდებლობაში. მიღებულ იქნას კანონი "არასწორი პარკირებისთვის ჯარიმების შესახებ" ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შევიდეს ცვლილება, რომელიც უზრუნველყოფს სატრანსპორტო
საშუალებების პარკირების წესის განსაზღვრას ტროტუარს გარეთაც.
4.3. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემა და
მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება
"ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" ორგანული კანონია. იგი ცალსახად აძლევს უფლებას
მუნიციპალიტეტებს მოახდინონ მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება
და სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემა. თუმცა, უფრო დაბალი რანგის "საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ" საქართველოს კანონი კრძალავს თემის მუნიციპალიტეტებში ამ უფლებამოსილების განხორციელებას! აუცილებელია ცვლილების შეტანა საქართველოს ამ კანონში, რაც მისცემს უფლებას თემის
მუნიციპალიტეტებს განახორციელონ აღნიშნული უფლებამოსილება და განავითარონ საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტის საზღვრებში.
როგორც თვითმმართველი ქალაქების, ასევე თემის მუნიციპალიტეტების მიერ, მთავრობის მიერ მიღებული კონკრეტული სტანდარტის შესაბამისად უნდა შემუშავდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების საშუალო ან გრძელვადიან სტრატეგიები. რაც შესაძლებელს გახდის მკვეთრად გაუმჯობესდეს
საზოგადოებრივ ტრანსპორტის სერვისი 5 და მეტ წლიან პერსპექტივაში.
4.4. გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება
მნიშვნელოვანია თვითმმართველობებმა, გამომდინარე საკუთარი პირობებიდან შეიმუშავონ სავაჭროდ
დაშვებული საქონლის ნომენკლატურა, გარე ვაჭრობისათვის განკუთვნილი ადგილები და ამ ადგილებით
სარგებლობის ფორმები. აღნიშნული ადგილობრივი რეგულაციები ორგანიზებულს გახდის გარე ვაჭრობას, შეამცირებს ანტისანიტარიას, ვაჭრობა არ მოახდენს უარყოფით გავლენას ურბანული დასახლების
იერსახეზე, არ შეაფერხებს ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილებას, საბოლოო ჯამში
შეამცირებს მოვაჭრეთა მხრიდან კონფლიქტებს.
საკანონმდებლო ცვლილების სახით გარე ვაჭრობისათვის მოსაკრებლის დაწესება მოახდენს დამატებითი თანხების აკუმულირებას ადგილობრივ ბიუჯეტებში.
ევროპული რეგულაციების მაგალითზე (თუნდაც ქ.რიგის მაგალითი) საქართველოს კანონმდებლობით
უნდა დარეგულირდეს გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების მოწყობის საკითხები. აღნიშნული ცვლი47

ლება დამატებით შემოსავალს მისცემს ბიუჯეტს, გააუმჯობესებს არსებული ობიექტების იერსახეს.
4.5. შეკრებებისა და მანიფესტაციების გამართვასთან
დაკავშირებული საკითხები
ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა მუნიციპალიტეტის დასახლებებში და განსაკუთრებით ცენტრებში
არსებული სატრანსპორტო მაგისტრალებისა და ნაკადების, ასევე მათი ალტერნატივების, განსაზღვრით,
სივრცითი მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების დოკუმენტაციის შედგენისას, უნდა უზრუნველყონ მანიფესტაციებისა და შეკრებების ჩატარების ისეთი მუდმივი ადგილების და დროს დადგენა, რომლებიც
შემდგომში შეთანხმებას და განსაკუთრებული ნებართვის მიღებას აღარ საჭიროებს.
სახელმწიფომ საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა შეძლოს: "საქართველოს
ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიით (2014-2020 წლებისთვის)" აღიარებული ადამიანის
უფლებების დაცვის კონსტიტუციური და საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული გამოხატვის
თავისუფლების დაცვის გარანტიის შექმნა; შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლების სათანადო
რეალიზებისათვის გარემოს შექმნა; მედიის თავისუფლების უზრუნველყოფა და ჟურნალისტთა
პროფესიულ საქმიანობაში ჩარევისაგან დაცვა; შეკრებისა და მანიფესტაციის მონაწილეთა დაცვა და ამ
მიზნით სახელმწიფოს პოზიტიური და ნეგატიური ვალდებულებების შესრულება, რისთვისაც უნდა
გადაიჭრას ისეთი ამოცანები, როგორიცაა:
ა) გამოხატვის თავისუფლების რეალიზებისათვის ხელის შეშლის ფაქტების აღკვეთა და თავიდან აცილება;
ბ) საჯარო ინფორმაციის ყველასთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
გ) შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლების დარღვევის ფაქტებზე სამართლებრივი რეაგირება და
მისი დარღვევის თავიდან აცილება;
დ) სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლების კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლება ხელისუფლების მიერ შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლების უზრუნველსაყოფად პოზიტიური
ვალდებულების სათანადოდ შესრულებისათვის.
4.6. სახელდებასთან დაკავშირებული საკითხები
ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა მუნიციპალიტეტის საზღვრებსა და დასახლებებში სხვადასხვა
ობიექტების სახელდების პროცესის კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით უმჯობესია საუკეთესო შედეგის
მისაღწევად შექმნან ელექტრონული ბაზები და GIS საინფორმაციო სისტემები, რომლებიც, თავის მხრივ,
დაფუძნებული უნდა იყოს მიწათმოწყობისა და სივრცით-ურბანული დაგეგმარების დოკუმენტაციაზე.
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შესავალი
ეკონომიკის გლობალიზაციამ შეცვალა ტრადიციული წარმოდგენა ეკონომიკის ორგანიზების შესახებ.
ადრე, ტრანსპორტირების ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით, კომპანიები თავიანთი ბაზრების ახლოს
განლაგდებოდნენ ხოლმე. თუმცა, ტრანსპორტირების ხარჯის გაიაფებამ და წარმოების ფაქტორების
მობილურობამ, ასევე ვაჭრობის ლიბერალიზაციამ, განაპირობა წარმოების ადგილის შერჩევისას პრიორიტეტების შეცვლა. გლობალიზაციის იგივე კანონზომიერების შედეგად, ადგილობრივი წარმოება, ხშირ
შემთხვევაში, რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და იძულებული შეიქნა მორგებოდა ახალ რეალობას.
სექტორულ და სექტორთა შორის კლასტერებად აგლომერაცია უფრო და უფრო ხშირად მიიჩნევა, ერთი
მხრივ, კონკურენტუნარიანობის გაზრდის შესაძლებლობად დღევანდელ გლობალიზებულ სამყაროში და
მეორეს მხრივ, რეგიონული განვითარების ინსტრუმენტად (Kosfeld Reinhold, Titze Mirko 2015). ამას გარდა,
ევროკავშირი განიხილავს ადგილობრივ კლასტერებს, როგორც აშშ-ს და აღმოსავლეთ აზიური ეკონომიკების საპირწონეს (PopaIon, Vlăşceanu Cristina 2013).

1. რა არის კლასტერი
კლასტერი არის ახალი ინდუსტრიული პოლიტიკა. ეს კონცეპტი ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორმა
მაიკლ პორტერმა დანერგა. სტატიაში "კლასტერები და შეჯიბრებითობის ახალი ეკონომიკა" პოტერი განმარტავს კლასტერს, როგორც "ერთმანეთთან დაკავშირებული კომპანიების და ინსტიტუციების გეოგრაფიულ კონცენტრაციას გარკვეულ სფეროში. კლასტერები მოიცავს ერთმანეთთან დაკავშირებული ინდუსტრიების და სხვა სფეროების სპექტრს, რომლებიც ერთობლივად მონაწილეობენ კონკურენტული
პროდუქტის შექმნაში, მაგალითად, ნაწილების, მანქანა-დანადგარების, სერვისების და ა.შ. ეს არის
ურთიერთდაკავშირებული ინდუსტრიების კომპანიები, სამთავრობო და სხვა სტრუქტურები (მაგალითად,
უნივერსიტეტები, სტანდარტიზაციის სააგენტოები, სავაჭრო ასოციაციები)".1 ავტორის თანახმად, კლასტერებად ორგანიზაცია ხელს უწყობს როგორც შეჯიბრობითობას, რაც ჰორიზონტალურ სიბრტყეში ხდება
კომპანიებს შორის, ასევე კოოპერაციას ვერტიკალური ღირებულების ჯაჭვში. ჰორიზონტალურ ჭრილში,
კომპანიები, ერთი და იმავე ინდუსტრიის ფარგლებში, ეჯიბრებიან ერთმანეთს კლიენტების მოსაპოვებლად და შესანარჩუნებლად, მაშინ, როცა ვერტიკალურ ჭრილში კლასტერი ხელს უწყობს კოორდინაციას
და ნდობის ჩამოყალიბებას, ცოდნის გადაცემას განვითარებად სფეროებში - ქმნის უპირატესობას ეფექტურობით, ეფექტიანობით და მოქნილობით.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კლასტერების თეორია ვერ იძლევა პოლიტიკის რეკომენდაციებს
კლასტერების მოწყობასთან დაკავშირებით, ვინაიდან არ არსებობს უნივერსალური ფორმულა, რომელსაც ყველა გამოიყენებს. ქვეყნები თუ თვითმმართველობები, ადგილობრივი და ინდუსტრიული სპეციფიკიდან გამომდინარე, თავად განსაზღვრავენ, თუ როგორი მოდელის კლასტერის განვითარება არის მიზანშეწონილი. მეორადი ლიტერატურის შესწავლამ გვაჩვენა, რომ იმდენი ტიპის მიდგომა არსებობს, რამდენი
ქვეყანაცაა. გამონაკლისია ევროკავშირი, სადაც გარკვეული სტანდარტიზებული მიდგომაა კლასტერულ
პოლიტიკაში წევრი ქვეყნებისთვის. ამასთან, ყველა ქვეყანაში, სადაც კლასტერული პოლიტიკის პრაქტიკაა, სახელმწიფო ეკონომიკაში მეტ-ნაკლებად ერევა.
ამასთან, სამეწარმეო და ფიზიკური სუბიექტების ნებისმიერი სახის კოოპერაცია ან ურთიერთდაკავშირებული საქმიანობა არ შეიძლება ავტომატურად კლასტერად მივიჩნიოთ. პორტერის კონცეფციისა და უცხოური
გამოცდილებების მიმოხილვის შედეგად უნდა გავმიჯნოთ კლასტერები სამეწარმეო გაერთიანებათა სხვა
ფორმებისაგან. ხაზგასმით უნდა გამოიკვეთოს, რომ კლასტერები წარმოადგენენ საწარმოთა და ორგანიზაციათა გაერთიანებას, რომელიც ფუნქციონირებს წევრთა ურთიერთსარგებლიანობის და კონსენსუსის
პრინციპების საფუძველზე. სინერგიის ძალით, კლასტერის წევრებს შორის ხდება საბაზრო დანახარჯების
შემცირება და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება.
როგორც არ არსებობს კლასტერული მოწყობის უნივერსალური მოდელი, ასევე სახელმწიფოს როლი
კლასტერის შექმნისა და ადმინისტრირებაში განსხვავებულია ერთი ქვეყნიდან მეორეში. სახელმწიფოს
როლს განსხვავებულ ქვეყნებში ქვემოთ მიმოვიხილავთ.
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1.1. კლასტერები და ეკონომიკური პოლიტიკა
ეკონომისტები გვაფრთხილებენ იმ ზიანის შესახებ, რაც მთავრობის ეკონომიკაში ჩარევამ შეიძლება
გამოიწვიოს. თუმცა, მეორეს მხრივ, თანხმებიან, რომ "არცერთ ქვეყანას არ მიუღწევია ეკონომიკური
წარმატებისთვის მთავრობის მხრიდან გონივრული სტიმულირების გარეშე".2 განვითარების ეკონომისტები
მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფომ, როგორც მინიმუმ, ხელი უნდა შეუწყოს ინდუსტრიულ და ტექნოლოგიურ
განვითარებას იმ პირობით, რომ განავითარებს ძირითად კონკურენტულ უპირატესობას.3 ნეო-ლიბერალი
ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ ეკონომიკური განვითარების კიბეზე ასვლისას დასაშვებია საფეხურების
გამოტოვება. ჩვენ ვემხრობით ნეო-კლასიკურ მიდგომას, კერძოდ კი, საქართველოს მთავრობამ, დასაქმების მოკლევადიანი გამოწვევების გადასაჭრელად, უნდა განავითაროს საქართველოს კონკურენტული
უპირატესობა - კონცენტრირდეს ტრადიციულ ძლიერ მხარეებზე და განავითაროს სამუშაო ძალა-ინტენსიური წარმოება, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში კი განავითაროს მაღალტექნოლოგიური
წარმოება. ერთმანეთის მგავსი ინდუსტრიების კლასტერებში აგლომერაცია წარმოებას შესძენს მასშტაბის
ეკონომიკას და ხელს შეუწყობს ცოდნის გაზიარებას. გარდა იმისა, რომ კლასტერები ეკონომიკური შედეგის მიღწევის საშუალებას იძლევა, მთავრობისთვის ამარტივებს მათ მენეჯმენტს - დახმარების მთელი
სპექტრი მიემართება კლასტერებისაკენ, დაწყებული სესხების სისტემიდან კადრების ტრენინგით და საზიარო ეკონომიკის ინსტიტუციების შექმნით დამთავრებული (მაგ. საზიარო სერვისების მიწოდება, ერთობლივი შესყიდვები). ხოლო იქ, სადაც ღირებულების ჯაჭვში წყვეტაა, მიზანშეწონილია საქონლის ან სერვისის
მოზიდვა, ან, უკიდურეს შემთხვევაში, სახელმწიფოს შეუძლია შექმნას საწარმოები შემდგომი პრივატიზაციის პერსპექტივით.
საქართველოში არ არსებობს კლასტერის კლასიკური მოდელი (თუმცა, კლასტერის პრინციპით ოპერირებს იუსტიციის სახლი, ლილო მოლის ტერიტორია, ბაზრები და აშ), არც კანონმდებლობა იძლევა კლასტერის დეფინიციას.
განვიხილოთ საერთაშორისო გამოცდილება და ვნახოთ, რა ტიპის კლასტერების განვითარების პერსპექტივა არსებობს საქართველოში.
1.2. კლასტერის მიზანი
"კლასტერების მწვანე წიგნის 2.0" (Göran Lindqvist Christian 2013) მიხედვით, კლასტერების მიზანი, ყოველ
ცალკეულ შემთხვევაში გამომდინარეობს რეგიონის და ქვეყნის საჭიროებიდან. ამ კუთხით, მიზნები განსხვავებულია განვითარებული, განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკებისთვის.
განვითარებულ ქვეყნებში (ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)
ავიღეთ, როგორც ორიენტირი), კლასტერს სამი ძირითადი მისია აქვს:
Ÿ კლასტერის მონაწილეებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება, კერძოდ, ბრენდის გაძლიერება და
ერთიანი სტრატეგიის მიხედვით განვითარება.
Ÿ ინოვაცია და კვლევა-განვითარება (ე.წ. R&D), ასევე ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება;
Ÿ ერთიანი შესყიდვები (Göran Lindqvist Christian 2013).
განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის
ქვეყნებში "კლასტერული ინიციატივის ამოცანები შეესაბამება ქვეყნების უმთავრეს გამოწვევებს.4 ძირითად შემთხვევაში, ეს არის დამატებითი ღირებულების შექმნა და საექსპორტო
შესაძლებლობების გაზრდა. ამგვარ ქვეყნებში
ნაკლებად ხდება ინვესტირება ისეთ მაღალი
ღირებულების პროდუქტებში, როგორიცაა
ინოვაციები და კვლევა-განვითარება.

1: კლასტერის სამიზნე ინდუსტრია

განვითარებად ქვეყნებში, კლასტერებში ერთიანდება ისეთი საბაზისო ინდუსტრიები, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, ტექსტილის წარმო2
3
4

Justin Lin, Han -Joon Chang, "Should Industrial policy in Developing countries Conform to Comparative advantage? Or Defy it A Debate between Justing Lin and
Han-Joon Chang ," Development policy review, 2009, 27 (5) pp 485. Retrieved from EBSCO on September 15, 2015. (LinJustin, ChangHa-Joon 2009)
იქვე, გვ 492
Christian Ketels, Goran Lindqvist, Orjan Solvell "Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies", Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm.
First edition, May 2006. p31

52

ება და მსგავსი სამუშაო ძალა-ინტენსიური სექტორები. განვითარებულ ქვეყნებში პირიქით, კლასტერები
ფოკუსირებულია მაღალტექნოლოგიურ ინდუსტრიებზე, როგორებიცაა ბიოტექნოლოგიები, საინფორმაციო ტექნოლოგები და ა.შ. რაც შეეხება გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებს, კლასტერული გაერთიანების
შექმნა, ძირითადად, სახელმწიფოს ინიციატივაა და თვითონვეა ძირითადი ინვესტორი ისეთ სექტორებში,
როგორიცაა, მაგალითისთვის, საავტომობილო ინდუსტრია, პლასტიკატის წარმოება და სხვ.
2: ინდუსტრიები ინიციატორების მიხედვით

1.3. კლასტერის წევრები
წარმატებული კლასტერის ტიპიური მონაწილეები არიან:
Ÿკომპანიები (მაგ. მცირე და საშუალო ბიზნესი, რეგიონული კომპანიები);
Ÿკვლევითი ინსტიტუციები (მაგ. უნივერსიტეტები, ლაბორატორიები, კვლევითი ინსტიტუტები და ა.შ.);
Ÿფინანსური ინსტიტუტები (მაგ. ვენჩერული კაპიტალის ფონდები, ბანკები და სხვ);
Ÿსაჯარო სექტორი (ცენტრალური თუ მუნიციპალური მთავრობა).
ამასთან, მნიშვნელოვანი მოთამაშეები არიან ფორმალური და არაფორმალური ორგანიზაციები, რომელთაც გაჩნიათ კლასტერის განვითარების ინტერესი (მაგ. სავაჭრო პალატები და სხვ).
1.4. კლასტერული მოდელები
ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში 356 კლასტერიდან 41%
საჯარო სექტორის მიერ ამოქმედდა, 41% - კერძო სექტორის ინიციატივით, ხოლო დანარჩენი 18%
კომპლექსური და კომბინირებული სქემით (Göran Lindqvist Christian 2013).
ევროპაში კლასტერების სამი მოდელი შეიძლება გამოვყოთ. ისინი განსხვავდებიან ქვეყნის ეკონომიკური
განვითარების და მოწყობის მიხედვით.
Ÿ დანიური მოდელი - ცენტრალიზებული. კლასტერი შექმნილია დიდი საწარმოების გარშემო და ვერტიკალურად იბამს მცირე და საშუალო საწარმოებს. შესაბამისად, მცირე და საშუალო ბიზნესის ლოკომოტივი დიდი საწარმოებია.
Ÿ იტალიური მოდელი - კლასტერი შექმნილია მცირე და საშუალო საწარმოების გარშემო, გამოკვეთილი
ვერტიკალური ღერძის გარეშე. ისინი ერთდროულად ერთმანეთის კონტრაქტორები არიან და კონკურენტებიც. იტალიურ მოდელში ლოკალური კავშირების ფაქტორი გაერთიანების უმთავრესი ფაქტორია;
Ÿჰოლანდიური მოდელი - სახელმწიფო აქტიურადაა ჩართული კლასტერულ ინიციატივაში, კერძოდ,
ხელს უწყობს ინოვაციას და სამეცნიერო კვლევას. სახელმწიფო კლასტერს ასევე ფინანსურად და
ინფორმაციულად ეხმარება.
1.5. კლასტერების ინიციატორები
2013 წელს ჩატარებულმა კვლევამ (Göran Lindqvist 2013), რომლის მიზანი იყო დაედგინა, თუ ვინ იყო კლასტერების ჩამოყალიბების ლოკომოტივი, აჩვენა იგივე სურათი, რაც კვლევამ 2003 წელს. ამ ნაშრომის
მიხედვით დიდი სხვაობა არ შეინიშნება კლასტერებს შორის, რომლებსაც საჯარო ან კერძო ინიციატორები
ჰყავდათ. ასევე, დიდი განსხვავება არ აღინიშნება კლასტერების ფუნქციონირებაში მათი სამართლებრივი
სტატუსის მიხედვით. თუმცა, ლეგალური სტატუსის მქონე კლასტერული ინიციატივები ფინანსურად უფრო
მდგრადია.
აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კლასტერები უკეთეს შედეგებს აღწევენ,
ვიდრე ლოკალურ ბაზარზე ორიენტირებული. ეს ამყარებს 2003 წლის დაკვირვებას, რომ კლასტერული
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ინიციატივა უფრო წარმატებულია, თუ ის ფოკუსირებულია უკვე არსებული და პერსპექტიული კლასტერების
გაძლიერებაზე, ვიდრე ახლის შექმნაზე.
ზოგადად, კლასტერული პოლიტიკის დამკვიდრებული ჰიპოთეზაა, რომ კლასტერული პოლიტიკა მით
უფრო წარმატებულია, რაც უფრო მეტად მიმართულია კლასტერების გაძლიერებაზე, და არა მათ შექმნაზე.
(Göran Lindqvist 2013)
1.6. კლასტერების განვითარების წინაპირობა და კლასტერის ტიპები
იმისთვის, რომ კლასტერები წარმატებულად განვითარდეს, საჭიროა კონკრეტული ბაზრის არსებობა.
კლასტერის მიზნობრივი ბაზარი არის იგივე, რაც კლასტერის წევრი კომპანიების მიზნობრივი ბაზრები.
კლასტერის შექმნას შეიძლება ჰქონდეს შემდეგი საფუძველი:
Ÿ კლასტერის მონაწილეები ინაწილებენ ერთსა და იმავე ბაზარს ან ნედლეულს (ჰორიზონტალური
განზომილება);
Ÿ კლასტერის მონაწილეები არიან ერთი და იმავე ღირებულების ჯაჭვის ელემენტები (ვერტიკალური განზომილება);
Ÿ კლასტერის მონაწილეებს აქვთ ინტერ-სექტორული შესაძლებლობები (ლატერალური განზომილება);
Ÿ კლასტერის მონაწილეები სარგებლობენ საერთო ტექნოლოგიით (ტექნოლოგიური განზომილება);
Ÿ კლასტერის მონაწილეებს შორის გამოკვეთილია მთავარი მოთამაშე (ფოკალური განზომილება).
ჰორიზონტალურ განზომილებაში, კლასტერის შიგნით, კომპანიებს აქვთ ურთიერთშევსებადი კავშირები,
ანუ მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია თუ გაწეული სერვისი, მათი მომხმარებელი, სადისტრიბუციო ქსელები, გამოყენებული ნედლეული თუ ტექნოლოგია საერთოა. ამ ტიპის აგლომერაციების უპირატესობაა
ხარჯ ეფექტურობა და ერთი ტიპის პროდუქციის წარმოება ინფორმაციაზე საერთო წვდომით და გაზიარებული საკომუნიკაციო და მარკეტინგული ხარჯებით (Jacobs/de Man 1996).
ვერტიკალურ აგლომერაციებში კომპანიები ერთობლივ ღირებულების ჯაჭვს ქმნიან. ქსელი აკავშირებს
მიწოდებას, სერვისს და მომხმარებელს. ამ შემთხვევაში გეოგრაფიული სიახლოვე მნიშვნელოვანია ცოდნის გადაცემისთვის. ჰორიზონტალური აგლომერაციისგან განსხვავებით, ვერტიკალურად დაკავშირებული კომპანიები, ძირითადად, თანამშრომლობენ ერთმანეთთან (OECD 1999: 12, Kulicke 2009: 11).
ლატერალური განზომილება კლასტერის სექტორთაშორის ურთიერთობას აღწერს. კლასტერის მონაწილეები ურთიერთდაკავშირებულები არიან გარკვეული უნარების და ცოდნის გარშემო (მაგ. მულტიმედიის
კლასტერი), ან გარკვეული ინტერესების გარშემო (მაგ. მდგრადი განვითარების კლასტერი). სექტორებს
შორის სინერგია ნიშურ ბაზართან წვდომის და საერთო ხედვის განვითარების საშუალებას იძლევა.
ფოკალური განზომილება აღწერს ფირმებს შორის ისეთ ურთიერთობას, როდესაც წამყვანი როლი ერთ
კომპანიას, კვლევით თუ საგანმანათლებო ინსტიტუციას უკავია. იმ შემთხვევაში, თუ ცენტრალური როლი
კვლევით ინსტიტუციას უჭირავს, კლასტერულ ინიციატივას ცოდნის გავრცელების (spillover) ეფექტი აქვს. ამ
დროს კლასტერის შემადგენელ ორგანიზაციებში ხდება ინფორმაციის და ხალხის მობილობა (Jacobs/ de
Man 1996).
ტექნოლოგიური, ან მეცნიერებაზე დაფუძნებულ გეოგრაფიულ აგლომერაციაში კომპანიები იყენებენ
საერთო ტექნოლოგიას (მაგ. ბიოტექნოლოგიური კლასტერი). ხშირად, კლასტერები იქმნება კვლევითი
ცენტრების ან უნივერსიტეტების გარშემო. ასეთი ორგანიზაციები წარმოადგენენ მიმზიდველ ინფრასტრუქტურას როგორც მეცნიერებისთვის, ასევე სერვისის, დანადგარების და მასალების მომწოდებლებისთვის.
ასეთი ტიპის კლასტერში მონაწილეობის ინტერესია ხარჯების და რისკების განაწილება, რაც თან სდევს
ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას.
ჩვენი აზრით, საქართველოში მიზანშეწონილია ღირებულების ჯაჭვზე ორიენტირებული კლასტერების განვითარება, რომლის წევრების გეოგრაფიულ სიახლოვეში მდებარეობა არ არის აუცილებელი. მთავარია
ისინი ერთიანი ღირებულების ჯაჭვს ქმნიდნენ. სახელმწიფო და ნახევრად სახელმწიფო საინვესტიციო
ფონდებს მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ჰქონდეთ ღირებულების ჯაჭვის შუალედური რგოლების
კლასტერში მოზიდვაში.
კლასტერული მიდგომა ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერებაში ყველაზე მეტად ეფექტიანია, როდესაც:
Ÿ ღირებულების ჯაჭვი არა სტრუქტურირებულია მის სეგმენტებს შორის (ტრანსპორტი, დისტრიბუცია და
სხვ.), რაც მოითხოვს სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის კოოპერაციას, რადგან ცალ-ცალკე ისინი
ვერ გადაჭრიან პრობლემას;
Ÿ სუსტია ნდობა მხარეებს შორის და სპეციალური ძალისხმევაა საჭირო, რომ გაჩნდეს ურთიერთნდობა,
ანუ "სოციალური კაპიტალი".
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1.7. კლასტერების დაფინანსება
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კლასტერების სტრუქტურა განსხვავდება ქვეყნების და რეგიონების მიხედვით,
ასევე განსხვავდება მათი ფინანსირების სტრუქტურაც განვითარებულ, განვითარებად და გარდამავალი
ეკონომიკის ქვეყნებში.
ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში 356 კლასტერის შემოსავლების 34% მოდის კერძო ინიციატივაზე, როგორიცაა საწევრო გადასახადები და სერვისის გაყიდვა.
დაახლოებით 54 % მოდის საჯარო სექტორზე, ძირითადად ადგილობრივი მთავრობებიდან, 12% კი სხვა
წყაროებზე.
აღსანიშნავია, რომ რაც უფრო განვითარებულია კლასტერი, მით უფრო ნაკლები სახელმწიფო ინვესტიციაა საჭირო მის განვითარებაზე, თუმცა, მეორე მხრივ, ევროკავშირის სტრუქტურული ფონდები მხარს
უჭერენ ევროპულ კლასტერულ ინიციატივებს. დაფინანსების საკმაოდ სტაბილური წყაროა რეგიონული
ტრანშები. მაღალი თვითდაფინანსების ხარისხი იმის ნიშანია, რომ კლასტერული ინიციატივა მისი მონაწილეებისთვის სარგებლიანი და წარმატებულია (Interview: W. Pamminger, Clusterland Upper Austria).
გამოცდილება ცხადყოფს, რომ წარმატებულ კლასტერებსაც კი (მაგ. ზემო ავსტრია), ჰქონდათ რეგიონული
მთავრობის და ევროკავშირის სპეციალური ფონდების მხარდაჭერა 10 წლის მანძილზე, სანამ მათ თვითდაფინანსების და მდგრადობის საჭირო ხარისხს მიაღწიეს. არაერთი პოლიტიკოსი და მკვლევარი თვლის,
რომ კლასტერული პოლიტიკა გრძელვადიანი პოლიტიკაა, სადაც მნიშვნელოვანია როგორც დაფინანსების დაწყება, ასევე სუბსიდირების შემცირების და შეწყვეტის სქემის შემუშავება.
ისევე, როგორც არაერთ ქვეყანაში, საქართველოშიც ადგილობრივი თვითმმართველობების შემოსავლების ძირითადი წყაროა საკუთარი შემოსავლები ადგილობრივი გადასახადებიდან და ტრანსფერები ცენტრალური ბიუჯეტიდან. თუმცა, ხშირ შემთხვევაში, საგადასახადო შემოსავლები არ არის ოპტიმალურად
განაწილებული ადგილობრივ და ცენტრალურ ბიუჯეტებს შორის. ამასთან, საქართველოს მუნიციპალიტეტებში არ გამოიყენება ფინანსური სახსრების მოზიდვის ისეთი მძლავრი ინსტრუმენტი, როგორიცაა ევროპაში ფართოდ აპრობირებული მუნიციპალური ბონდი (ობლიგაცია), ამასთან, სუსტად არის განვითარებული კაპიტალის ბაზარიც.
ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, კლასტერების განვითარების ხელშეწყობისთვის შესაძლებელია
შეიქმნას კლასტერების მართვის საბჭოები (ბორდები), სადაც ჩართული იქნება კლასტერის განვითარებაში
დაინტერესებული ყველა მხარე: თვითმმართველი ერთეულები, მიზნობრივად შექმნილი სამთავრობო
ფონდები, კლასტერის მონაწილე ბიზნესები, პროფესიული ასოციაციები და ა.შ. ჩვენს რეკომენდაციას,
კლასტერებს მართავდეს მმართველი საბჭოები (ბორდები), რომლებიც უპირველეს ყოვლისა კონცენტრირებულნი იქნებიან კლასტერის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე, აქვს მყარი
საფუძველი და ლოგიკა. ქვემოთ მოყვანილი ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარეობს ჩვენი
რეკომენდაცია, რომ განვითარების გარკვეულ ეტაპზე კლასტერი, რომელიც კონცენტრირებულია კონკრეტულ მიწოდების ჯაჭვზე (ვერტიკალური კლასტერი), აუცილებლად უნდა გაერთიანდეს სხვა კლასტერებთან, რომლებიც კონკრეტულ მიზნობრივ ბაზრებზეა ორიენტირებული (ჰორიზონტალური კლასტერი),
რათა ყველამ ნახოს სარგებელი სინერგიის ეფექტით, რომელიც წარმოიქმნება ბაზარზე წვდომით და სხვა
ძირითადი კომპეტენციებისა და სისტემების გაზიარებით. ამავდროულად, ასეთი მიდგომა უზრუნველყოფს,
რომ გაზიარებული კომპეტენციები და შექმნილი სისტემები არ დაიკარგება და რეპროფილირდება ღირებულების ჯაჭვების სხვა მომსახურებისათვის კონკრეტული კლასტერის წარუმატებლობის შემთხვევაში, ანუ
იქნება გაცილებით სიცოცხლისუნარიანი.
ჩვენი აზრით, შემდეგი ორ-საფეხურიანი პროცესი უზრუნველყოფს კლასტერების შესაძლებლობების,
არსებული გამოწვევებისა და მთავრობის მხრიდან ყველაზე ფასეული დახმარების იდენტიფიცირებას და
სიცოცხლისუნარიანი კლასტერული ინიციატივების დაწყებას.
საფეხური 1:
1. რეგიონში არსებული დარგების იდენტიფიცირება;
2. თითოეული მნიშვნელოვანი დარგისთვის კლასტერის სამუშაო ჯგუფის შექმნა;
3. სამუშაო ჯგუფის მმართველი საბჭოს დაკომპლექტება მნიშვნელოვანი ბიზნესების წარმომადგენლებით, უნივერსიტეტის/ინსტიტუტის წარმომადგენლითა (მაგ: დეკანის რანგი) და რეგიონში
ეკონომიკური განვითარების ჯგუფის ან არასამთავრობო ორგანიზაცის წარმომადგენლებით (მინ. 3
ადამიანი);
4. სამუშაო ჯგუფის მმართველი საბჭო შემდგომ დააკომპლექტებს სამუშაო ჯგუფს ბიზნესების, იურიდიუ55

ლი ფირმების, სავაჭრო პალატების, მარკეტინგული და სარეკლამო ფირმების, აკადემიური
სექტორისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით;
5. სახელმწიფოს წარმომადგენელი/წარმომადგენლები (სამინისტრო, მუნიციპალიტეტი) სამუშაო ჯგუფში მიიღებს მონაწილეობას ხმის უფლების გარეშე და მისი პასუხისმგებლობა იქნება სამუშაო ჯგუფის
მუშაობის ლოგისტიკური უზრუნველყოფა;
6. სამუშაო ჯგუფის ამოცანა 3-4 თვიან პერიოდში იქნება შემდეგი:
6.1 კლასტერის კომპონენტებისა და მათ შორის ურთიერთკავშირების იდენტიფიცირება;
6.2 ხედვის ჩამოყალიბება, თუ რას შეიძლება მიაღწიოს კლასტერმა 10-15 წელიწადში;
6.3 კლასტერის ზრდის შესაძლებლობების იდენტიფიცირება არსებული კომპანიების გაფართოების,
ახალი კომპანიების შექმნის ან გარე კომპანიების მოზიდვის გზით. განსაკუთრებით, ღირებულების
ჯაჭვში სუსტი რგოლების განვითარების შესაძლებლობების ან ღირებულების ჯაჭვში მათი ჩართვის შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, რაშიც საპარტნიორო ფონდმა და სხვა სახელმწიფოებრივმა თუ კვაზი-სახელმწიფოებრივმა ფონდებმა შეიძლება ითამაშონ როლი;
6.4 უფრო მაღალი ღირებულების პროდუქტების შექმნაზე გადასვლის შესაძლებლობების იდენტიფიცირება;
6.5 სინერგიების შესაძლებლობის იდენტიფიცირება კლასტერის ფარგლებში;
6.6 სხვა საჭიროებების იდენტიფიცირება და სტრატეგიების შემუშავება;
6.7 კლასტერის მმართველი საბჭოს წევრების კანდიდატების შეთავაზება;
საფეხური 2:
7. კლასტერების რუკის შექმნა, გამომდინარე რეგიონის ეკონომიკისა და გლობალური კონკურენციის
კონტექსტიდან, სადაც აისახება სამუშაო ჯგუფების მიერ იდენტიფიცირებული შესაძლებლობები, საჭიროებები და სტრატეგია, რათა შემუშავდეს რეგიონში სახელმწიფოს მხარდაჭერის ერთიანი პოლიტიკა, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;
8. პრიორიტეტული კლასტერული ინიციატივების იდენტიფიცირება;
9. კლასტერების შექმნა - სამართლებრივი-ორგანიზაციული პროცედურები (კლასტერის წევრები, წესდება, საჭიროების შემთხვევაში - რეგისტრაცია და ა.შ.), და კლასტერის პოპულარიზაცია;
10. კლასტერის მმართველი საბჭოს დაკომპლექტება - საბჭო უმჯობესია შედგებოდეს ორი რგოლისაგან:
1) სამეთვალყურეო საბჭო (აირჩევა კლასტერის წევრების მიერ), რომელიც შედგება 3-4 წევრისგან
(საჯარო სექტორიდან, ბიზნესიდან, აკადემიური წრეებიდან და შესაძლოა არასამთავრობო სექტორიდან) და 2) აღმასრულებელი ორგანოდან 15-მდე წევრის შემადგენლობით, რომელშიც შედიან
როგორც აღმასრულებელი მენეჯმენტი, ისე ოფისის თანამშრომლები. მთავარი პრინციპი უნდა იყოს
მმართველი საბჭოს "ნეიტრალურობა," კლასტერის წევრების მიერ საკუთარი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი.
ამასთანავე მიზანშეწონილია კლასტერების დაფინანსების შემდეგი სქემის ამუშავება:
Ÿ კლასტერის ყოველი წევრი იხდის საწევროს. საწევროებით შევსებული ფონდს განაგებს მმართველი
საბჭო;
Ÿ კლასტერის მიერ სხვადასხვა პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული:
o პირდაპირი და ზედნადები ხარჯები უნდა დაფინანსდეს პროექტში მონაწილე კლასტერის წევრების
მიერ; 5
o კაპიტალური ინვესტიცია, ნაწილობრივ, შეიძლება თანადაფინანსებული იყოს სახელმწიფო (ცენტრალური და ადგილობრივი) ბიუჯეტიდან; 6
Ÿ თუ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი ბიზნეს გადაწყვეტილებით სარგებლობას მოისურვებს პროექტში არა მონაწილე კლასტერის წევრი, მაშინ მას მოუწევს შექმნილი სიკეთის ხარჯების
შესაბამისი წილის დაფარვა.
კლასტერების წარუმატებლობის მიზეზები :
კლასტერების წარუმატებლობას, ზოგადად, შეიძლება ჰქონდეს შემდეგი მიზეზები:
Ÿ ზედმეტი კონცენტრაცია;
Ÿ სახელმწიფოს ზედმეტი ჩართულობა და კომპანიების სუბსიდირება;
Ÿ რადიკალური ტექნოლოგიური ცვლილებები;
Ÿ მოთხოვნის რადიკალური ცვლილება;
Ÿ ომები და სხვა ფორს-მაჟორები.

5
6

ეს მიდგომა უზრუნველყოფს, რომ განხორციელდება მხოლოდ კლასტერის წევრებისთვის სახეირო პროექტები
ამ შემთხვევაში უპრიანია, აღნიშნული თანხების არა ჩუქება, არამედ შეღავათიანი პირობებით უკან დაბრუნების (გამოსყიდვის) მექანიზმის
ამუშავება
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2. კლასტერები პრაქტიკაში
2.1. საერთაშორისო გამოცდილება - პოლონეთის მაგალითი
კლასტერის განმარტება პოლონეთში მოცემულია ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საწარმოთა განვითარების სააგენტოს წესდებაში, როგორც სივრცითი და სექტორული კონცენტრაცია
მინიმუმ ათი ერთეულისა, რომლებიც განთავსებულია ერთ ან რამდენიმე მოსაზღვრე რეგიონში. წესდების
მიხედვით, კლასტერში უნდა იყოს მინიმუმ 5 საწარმო, რომლებიც შეჯიბრებითობის და კოოპერაციის
საფუძველზე თანამშრომლობენ ერთი და იმავე დაკავშირებულ ინდუსტრიებში.
2014 წლის ბოლოსთვის პოლონეთში რეგისტრირებული იყო 143 კლასტერი, ჯამში 5930 სუბიექტით, აქედან, 4072 კომპანია, 448 სამეცნიერო ინსტიტუტი, 449 ბიზნეს ორგანიზაცია და 961 სხვა პროფილის სუბიექტი.
სექტორების მიხედვით, ყველაზე პოპულარული კლასტერული პროფილებია: ენერგომატარებლები და
განახლებადი ენერგიის კლასტერი (17); საინფორმაციო-კომუნიკაციის კლასტერი ( 16), მშენებლობის
კლასტერი (14).
მიუხედავად კლასტერების დიდი რაოდენობისა, აღსანიშნავია, რომ პოლონეთში არ არსებობს კლასტერების პოლიტიკა ეროვნულ დონეზე. კლასტერების მხარდამჭერი პროგრამა ხორციელდება ინოვაციის და
განვითარების პროგრამების მეშვეობით ეროვნულ და რეგიონალურ დონეებზე, ე.წ. ოპერაციული პროგრამების მეშვეობით. ამ პროგრამების დაფინასება ხდება: 1) სხვადასხვა სტრუქტურული ინსტრუმენტებით
ნაციონალურ დონეზე (Bialic-Davendra M, Pavelkova D 2010): ინოვაციური ეკონომიკის ოპერაციული პროგრამა; ადამიანური კაპიტალის განვითარების ოპერაციული პროგრამა, აღმოსავლეთ პოლონეთის განვითარების პროგრამა და 2) სხვადასხვა ევროპული ფონდების მიერ მაგ: კონკურენციისა და ინოვაციის
ჩარჩო პროგრამა. კლასტერების შექმნის მიზნები პოლონეთში განსხვავებულია და ყალიბდება ინდუსტრიის ტიპის და არსებული რეგიონული რესურსების მიხედვით. კლასტერის განვითარების პროგრამის მიერ
ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ კომპანიებს კლასტერში გაერთიანებამ მისცა შემდეგი სარგებელი:
1. ახალი კავშირების და კონტაქტების დამყარების საშუალება;
2. გააუმჯობესა ბაზარზე კომპანიების მდგომარეობა;
3. მისცა წვდომა სხვა კლასტერის წევრი კომპანიების უნარებზე, ადამიანურ რესურსსა და ცოდნაზე;
4. გაზარდა მათი კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო ბაზარზე;
5. მისცა მათ სპეციალიზებული ინფრასტრუქტურა და შესაბამისი ცოდნით შეიარაღებული კადრები (
Szczupska, Małgorzata, Maciejczak Mariusz, Jarzębowski Sebastian 2010).
2.2. ევროკავშირში კლასტერული ინიციატივების დაფინანსება
და საქართველოსთვის შესაძლო პერსპექტივები
ევროკავშირში კლასტერული ინიციატივების დაფინანსების ერთ-ერთი წყარო ეროვნული და ევროპული
სტრუქტურული ფონდებია. პოლონეთში ადგილობრივი კლასტერული ინიციატივების დიდი ნაწილი საოპერაციო ფინანსებს სწორედ ასეთი ფონდებიდან იღებს (მაგ. კონკურენციისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა, ადამიანური კაპიტალის განვითარების ჩარჩო პროგრამა და ა.შ). დღესდღეობით, ამ ფონდებით
სარგებლობა მხოლოდ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვისაა შესაძლებელი, თუმცა, 2014 წელს
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამ საქართველოსთვის
ევროკავშირიდან კლასტერული ინიციატივების დაფინანსების (მისი კონკრეტული მიმართულებების: მაგ:
ინოვაციების ხელშეწყობა) ახალი შესაძლებლობები გააჩინა.
კლასტერული ინიციატივების დაფინანსების გარკვეული კომპონენტების მოზიდვა შესაძლებელია პროექტებიდან / ფონდებიდან :
Ÿ სამეზობლო საინვესტიციო ინსტრუმენტი (Neighborhood Investment facility), რომლის 2014-2020 წლისათვის განსაზღვრული პრიორიტეტებიდან ერთ-ერთი არის მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარება,
ტექნოლოგიების გადაცემა, კვლევის განვითარება და სხვა;7
Ÿ ევროკავშირის სამეზობლო ინსტრუმენტი (European Neighborhood Instrument. ), 2014-2017 წლის ერთიანი
დახმარების დოკუმენტის მიხედვით (Single supportive document) საქართველოს მხარდაჭერის
მიმართულებად განსაზღვრულია:8
1. საჯარო ადმინისტრირების რეფორმა;
2. სოფლის მეურნეობის და რეგიონული განვითარება;
3. იუსტიციის სისტემის რეფორმა.
7
8

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/pdf/key-documents/nif/20150731-nif-strategic-orientations-2014-2020.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/georgia_2014_2017_programming_document_en.pdf
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ასევე, აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით არა მარტო საქართველოს
რეგიონების ცალკეულ ერთეულებს, არამედ თვით რეგიონების ადმინისტრაციებსაც არ აქვთ უფლება
მოიზიდონ სახსრები დამოუკიდებლად. რეგიონული მოწყობის რეფორმის მიმდინარე პროექტში გათვალისწინებულია ამ უფლებამოსილების დელეგირება ცენტრალური მთავრობიდან ადგილობრივ ხელისუფლებაზე. ჩვენი აზრით, ეს შესაძლებლობა ხელს შეუწყობს კლასტერების მმართველ ბორდებს,
საჭიროებისამებრ, მოახდინონ სხვადასხვა საოპერაციო თანხების მობილიზება ქვეყნის გარედან (მაგ.
კვლევებისათვის, თანამშრომელთა ტრენინგისათვის), რაც თავის მხრივ, კლასტერული ინიციატივების
ეფექტიანობას გაზრდის.
2.3. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები
საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული დოკუმენტების მიხედვით, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების
სტრატეგიის მთავარ პრინციპად მიჩნეულია კერძო სექტორის თავისუფლების უზრუნველყოფა მცირე,
ეფექტიანი და გამჭვირვალე მთავრობის პირობებში. სახელმწიფო მინიმალურად უნდა ჩაერიოს სამეწარმეო საქმიანობაში და კონკურენტად არ ექცეს კერძო სექტორს. სახელმწიფოს მონაწილეობა ეკონომიკურ
აქტივობაში უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ იმ საქმიანობით, სადაც კერძო სექტორი სუსტი და
არაეფექტიანია. "ჩვენი მთავარი მიზანია, ეკონომიკური ზრდის მიერ მოტანილი სიკეთით ისარგებლოს
საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ინკლუზიური ანუ საყოველთაო ეკონომიკური
ზრდის საფუძველზე. ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა დიდ წილადაა დამოკიდებული არა მარტო საერთო
ეროვნული, არამედ რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ეფექტიან დაგეგმვასა და განხორციელებაზე,
ძლიერ და კონკურენტუნარიან რეგიონებზე. რეგიონული განვითარება განიხილება, როგორც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი საერთო ეროვნული წარმატების მისაღწევად." 9
ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად: ძირითადი სტრატეგიული პრიორიტეტია:
Ÿ ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება;
Ÿ ინოვაციების და ტექნოლოგიების ხელშეწყობა;
Ÿ ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობა;
Ÿ ინფრასტრუქტურის განვითარება და სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება;
Ÿ შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული სამუშაო ძალის განვითარება;
Ÿ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
კერძო სექტორის გაძლიერების და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, მთავრობამ, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის მიხედვით, ხელი უნდა შუწყოს კვლევას როგორც გამოყენებითი კვლევების განხორციელების, ასევე, სხვა ინსტრუმენტების შემუშავების მეშვეობით. მთავრობა ასევე აპირებს ხელი შეუწყოს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, განსაკუთრებით
მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, რომლებიც, თავის მხრივ, ინოვაციის მამოძრავებლები არიან.
კვლევების და განვითარების კომერციალიზაციის მიზნით, ხელი უნდა შეეწყოს კერძო სექტორს და განათლების სისტემას შორის კავშირების გაღრმავებას გამოყენებითი კვლევისა და განვითარების როგორც
ხარისხის, ასევე პრაქტიკაში დანერგვის (კომერციალიზაციის) ეფექტიანობის ასამაღლებლად. ინოვაციის
მხარდაჭერისთვის, მთავრობა ხელს შეუწყობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის (ტექნო პარკები, ინკუბატორები) განვითარებას და სათანადო კვალიფიკაციის სამუშაო ძალის მომზადებას.
ამასთან, სტრატეგიული პრიორიტეტია სატრანსპორტო-ინფრასტრუქტურული და ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აეროპორტის წარმადობის გაზრდა და სატვირთო
ტერმინალების მშენებლობა, ლოგისტიკური ცენტრების შექმნა, ასევე ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტის რეალიზება.
საქართველო 2020-ის თანახმად, სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი მიზანი არის საქართველოს გადაქცევა რეგიონის ლიდერად ტრანსპორტირების და ლოგისტიკის სფეროში.
სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის კუთხით, სახელმწიფო პოლიტიკის მიზანია გაიზარდოს როგორც პირველადი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების, ასევე მასთან დაკავშირებული გადამამუშავებელი
მრეწველობის პროდუქტიულობა, ამაღლდეს როგორც ფერმერული მეურნეობების, ასევე, აგრარული
პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა.
ქვეყნის მასშტაბით, განვითარდეს წყალმომარაგების და მყარი ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემები.
9
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სახელმწიფო სერვისების ორგანიზების რეკომენდირებული მიდგომა და პრინციპებია:
1. ყველა დონეზე სახელმწიფო შესყიდვების გამოყენება ადგილობრივი ბიზნესების განვითარების
წასახალისებლად. აქ ისრაელის მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, სადაც ძლიერი ტექნოლოგიური
კლასტერი შეიქმნა სამხედრო კონტრაქტების ბაზაზე. ამ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია ხანგრძლივი
(5-10 წლიანი) შეკვეთების გარანტირება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ადგილობრივ ბიზნესებს საშუალება მიეცეთ დაგეგმონ და განავითარონ თავიანთი შესაძლებლობები, მოიზიდონ რესურსები და
დააკმაყოფილონ სატენდერო მოთხოვნები. განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია კერძო-საჯარო
პარტნიორობა მუნიციპალური სერვისების მიწოდების კუთხით.
2. სახელმწიფომ უარი უნდა თქვას სერვისების საკუთარი ძალებით მიწოდებაზე და არ უნდა შევიდეს
ბიზნესთან კონკურენციაში. მაგალითისთვის, მუნიციპალური მომსახურება, თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით, მომსახურების ფართო სპექტრს მოიცავს. თუ მუნიციპალურ მომსახურებას შევხედავთ ღირებულების ჯაჭვის კუთხით, ცხადი ხდება გარკვეული სინერგიის შესაძლებლობები.
კომპანიის/ნებისმიერი ორგანიზაციის ფარგლებში ფასეულობათა ჯაჭვს აქვს შემდეგი სტრუქტურა:

დამხმარე
საქმიანობა

ფირმის ინფრასტრუქტურა

რჟ
მა

ადამიანური რესურსების მართვა

ა

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

წარმოება

გამავალი
ლოგისტიკა

მარკეტინგი
და
გაყიდვები

სერვისი

მარ

შემომავალი
ლოგისტიკა

ჟა

მომარაგება

ძირითადი საქმიანობა

ამ სქემაში აღწერილი საქმიანობებიდან, ორში შეიძლება საინტერესო პერსპექტივა დავინახოთ:
Ÿ სერვისი - მოიცავს ყველა საქმიანობას, რომელიც საჭიროა პროდუქტის ან სერვისის შექმნისთვის;
Ÿ მარკეტინგი და გაყიდვები - საქმიანობა, რომელიც აწვდის ინფორმაციას მომხმარებელს პროდუქტის
და სერვისის შესახებ, უბიძგებს მომხმარებელს მათი შეძენისკენ და შეძენაში ეხმარება.
ამას გარდა, სინერგიას შეიძლება მივაღწიოთ სხვა პირველად საქმიანობაში (შემავალი ლოგისტიკა და
ოპერაციები). მაგალითისთვის, საერთო საწყობით სარგებლობა, საოფისე სივრცის გაზიარება, საერთო
მანქანა-დანადგარებით სარგებლობა, სერვისების გარე კონტრაქტურებით შესყიდვა და არა სპეციფიური
უნარების კომპანიის შიგნით განვითარება (მაგ. IT, მშენებლობა, HR სერვისი, კერძოდ რეკრუტირება, ტრენინგები, ოფისის დასუფთავება და მრავალი სხვა).
დამხმარე საქმიანობებიდან, თითქმის ყველა იძლევა სინერგიის საშუალებას, კერძოდ კი:
Ÿ შესყიდვები - ნედლეულის, რესურსების ერთიანი შესყიდვა, საერთო კადრების მიერ და დიდი მოცულობით, რათა მასშტაბის ეკონომიკის უპირატესობით მოხდეს სარგებლობა;
Ÿ ადამიანური რესურსების მართვა - ყველა საქმიანობა, დაკავშირებული რეკრუტირებასთან, ტრენინგებთან, შრომის ანაზღაურებასთან, სამსახურიდან განთავისუფლებასთან, ერთიანი კვალიფიცირებული პერსონალის მიერ იყოს მართული;
Ÿ ტექნოლოგიური განვითარება - აღჭურვილობასთან, კომპიუტერებთან და პროგრამებზე წვდომა,
პროცედურები და ტექნიკური ცოდნა, რითიც კომპანიები შემოდიან კლასტერი;
Ÿ ინფრასტრუქტურა - ორგანიზაციის საჭიროების მიხედვით - ბუღალტრები, იურისტები, ფინანსისტები,
საზო-გადოებასთან ურთიერთობა, ხარისხის მართვა და სხვა კვალიფიკაციის კადრების/კომპანიების
ერთობლივად დაქირავება (საბუღალტრო, აუდიტორული, PR, სარეკლამო კომპანიების).
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ამ მხრივ მთავარი საკითხია, რა არის მიზანი, მოკლევადიანი ეფექტია უფრო მნიშვნელოვანი თუ გრძელვადიანი. მაგალითისთვის, იმის ნაცვლად, რომ დააფუძნონ საკუთარი ტრენინგ-ცენტრები, როგორიცაა
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი და სხვა, უკეთესი იქნება თანამშრომლობა
აკადემიურ ინსტიტუციებთან და ტრენინგ-ცენტრებთან, რაც ამ ორგანიზაციებსაც გააძლიერებს და სახელმწიფო არ გახდება მათი კონკურენტი. ასეთი თანამშრომლობის კარგი მაგალითია ბიზნეს-ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ოპერაციების მენეჯმენტში, კურსი, რომელიც გააკეთა თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლამ (ESM) საქართველოს რკინიგზისთვის (სახელმწიფო საწარმო). რკინიგზის მენეჯმენტის სამწლიანი სწავლების შემდეგ, სკოლამ გააფართოვა აუდიტორია.10
სინერგიის ეფექტი, რაზედაც ზემოთ ვისაუბრეთ, შეიძლება მიღწეულ იქნას პირველადი და დამხმარე საქმიანობების ადგილობრივი სერვისის პროვაიდერებთან გარე კონტრაქტირებით. მიუხედავად იმისა, რომ
საწყის ეტაპზე ამან შეიძლება ხარჯების გაზრდის შთაბეჭდილება დატოვოს, გრძელვადიან პერსპექტივაში
უცილობელი უპირატესობები იკვეთება - იქმნება ადგილობრივი კომპეტენციები, უნარები, ხდება სერვისების და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა, რითიც ისარგებლებს როგორც ბიზნესი, ასევე საჯარო
და სამთავრობო სტრუქტურები, გაიზრდება ეფექტიანობა და გაძლიერდება კერძო სექტორი.
Ÿფოკუსირება იმ კლასტერზე, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ღირებულების ჯაჭვის დიდი ნაწილი

მოვიცვათ საქართველოს ეკონომიკის ფარგლებში.
მაგალითად, შეგვიძლია განვიხილოთ ბეტონის გზების ეროვნული კლასტერის შესაძლებლობა, ასფალტის გზების მაგივრად. ტექნიკური თვალსაზრისით, ბეტონის გზებს ნაკლები მოვლა სჭირდება, ვიდრე
ასფალტისას და უფრო გამძლეა. მიუხედავად იმისა რომ, ბეტონის გზების დაგება უფრო ძვირი ჯდება,11 სა
ბოლოო ფასი ასფალტის გზების შენახვისა მეტია, ვიდრე ბეტონის გზის მოვლა. ამას გარდა, ბეტონის
გზისთვის თითქმის ყველა ნედლეული საქართველოში იწარმოება. შესაბამისად, ბეტონის გზების დაგებით,
გზის ღირებულების უდიდესი წილი საქართველოშივე დარჩება. ამ სფეროს კლასტერად ჩამოყალიბების
კარგი პერსპექტივა აქვს, თანმდევი სექტორების განვითარების პერსპექტივით (მშენებლობა, ტრანსპორტი). ამავდროულად, ადამიანური რესურსებისა და ტექნოლოგიის შესაბამისი განვითარების პირობებში,
ბეტონის გზების დაგება შეიძლება გახდეს საქართველოს საექსპორტო პროდუქტი/სერვისი.
Ÿ კლასტერული პოლიტიკის ამოსავალი პრინციპი უნდა იყოს კლასტერის კონკურენტუნარიანობის ზრდა.
საექსპორტო ბაზრებისთვის საჭიროა ერთობლივი მარკეტინგის და გაყიდვების წარმოება. კონკურენტუნარიანობის მისაღწევად, საჭიროა მომავალმა კლასტერებმა შეკრიბონ შიდა და მოიზიდონ გარე რესურსები.
ამისათვის კი აუცილებელია კლასტერის მართებული ბრენდინგი და მარკეტინგი. ბრენდინგი და მარკეტინგი ეხმარება კლასტერებს მოიპოვონ საერთაშორისო ცნობადობა, მოიზიდონ ინვესტიციები და კვალიფიციური პროფესიონალები, გაზარდონ ექსპორტი და მიიპყრონ გადაწყვეტილების მიმღებების ყურადღება.
ამ კუთხით საინტერესოა საქართველოში რამდენიმე კლასტერისა და ინიციატივის ისტორია.

2.4. კლასტერების განვითარების ისტორიული გაკვეთილები საქართველოში
ერთ-ერთ წარმატებულ კლასტერს, რომელიც საქართველოში წლების განმავლობაში ფუნქციონირებდა,
წარმოადგენდა "დეზერტირების ბაზარი", რომელიც ძირითადად იყო ნედლი ხილ-ბოსტნეულისა და
ხორცის კლასტერი. ამ კლასტერის ძირითადი ბაზარი იყო თბილისი და ნაწილობრივ რუსთავი, რომლებიც
საქართველოს მოთხოვნის 30%-ს შეადგენდა. "დეზერტირების ბაზარი" თავის თავში აერთიანებდა ბითუმად და საცალოდ მოვაჭრეებს, იმპორტიორებს, ფერმერებსა და გლეხებს, ხილ-ბოსტნეულის კონსოლიდატორ/გადამყიდველებს, საწყობებს, პირველადი და მეორადი შესაფუთი მასალების მიმწოდებლებს,
სასწორებისა და სხვა მექანიზმების მიმწოდებელ-შემკეთებლებს, მეკურტნეებს, ბაზრისა და პარკირების
ოპერატორებს, ავტო-გადამზიდავებს, საქალაქო ტრანსპორტს (მეტრო, ავტობუსები, სამარშრუტო ტაქსები,
ტაქსები და ტროლეიბუსები) ლომბარდებსა და სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებს, საკვებისა და სასმელების
მიმწოდებლებს, მეეზოვეებს და ა.შ., ანუ ყველა იმ რგოლს, რომელიც საჭირო იყო ამ კონკრეტული ღირებულების ჯაჭვის გამართული ფუნქციონირებისათვის და ძირითადად კონცენტრირებული იყო "დეზერტირების" ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. "დეზერტირების" ბაზარი იყო ე.წ. "სპოტ" ბაზარი, თუმცა მასში ვითარდებოდა ფორვარდული ურთიერთობები, რაც გულისხმობს მომავლის ოპერაციებზე წინასწარ შეთანხმებასა და მასში მონაწილე მხარეების მიერ ვალდებულებების შესრულებას. მართალია, ვალდებულების
შესრულების მექანიზმები ხშირად არაფორმალურ ხასიათს ატარებდა, თუმცა მთავარია, რომ ეს კლასტერი
განვითარდა თავისთავად, მნიშვნელოვანი სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშე და შეინარჩუნა სიცოცხლისუნარიანობა მრავალი წლის განმავლობაში.
10

ანალოგიური კუთხით საინტერესოა სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ საკუთარი "მონაცემთა"-ცენტრების განვითრებითა და მოგვიანებით ამ
ცენტრების სერვისების კომერციალიზაციის გავლენა საინფორმაციო ტექნოლოგიებში ამ მიმართულებით ჩართული კერძო კომპანიების
განვითარების მდგომარეობასა და პერსპექტივებზე.
11
საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით, საწყისი ინვესტიციის საჭიროებებს შორის სხვაობა შეიძლება მერყეობდეს 10%-ის ფარგლებში.
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აქვე უნდა აღვნიშნოთ რამდენიმე ინიციატივა მსგავსი უფრო ფორმალური და ცივილური ბაზრების ორგანიზებისა, მაგალითად კავკასიის სასაქონლო ბირჟა 90-იან წლებში, სასაქონლო ბირჟა 2009-2010 წლებში და
სხვა, რომელთა ინიციატორების ამბიცია იყო რეგიონალური ბირჟების განვითარება, თუმცა, ძალისხმევის
მიუხედავად, აღნიშნული ბირჟები ვერ ამუშავდა.
წარუმატებლობის სხვადასხვა მიზეზებს შორის, უპირველეს ყოვლისა უნდა დავასახელოთ რამდენიმე
მათგანი:
1. "დეზერტირების" ბაზრისგან განსხვავებით, ამ ინიციატივებში არ იყო ნათელი მიზნობრივი ბაზარი, არ
იყო ნათელი რა სარგებელი უნდა მოეტანა მას და ვისთვის;
2. ამ ინიციატივებში არ იდო კლასტერული მიდგომა, ანუ ის, რომ ბირჟის (ბაზრის) გამართული ფუნქციონირებისათვის არ იყო საკმარისი ღირებულების ჯაჭვის მხოლოდ ერთი ნაწილის, სახელდობრ, გარიგებების რეგისტრაციისა და შეკვეთა-მიწოდების თანხვედრის უზრუნველყოფა. ანუ რასაც შეიძლება
სავაჭრო ფიზიკური თუ ელექტრონული დარბაზის ოპერაციები ვუწოდოთ, და არ მოიცავდა უმნიშვნელოვანეს სცენის მიღმა პროცესებისა და რგოლების გამართული ფუნქციონალობის უზრუნველყოფას. სასაქონლო ბირჟებისთვის ეს პროცესები და რგოლებია: სასაწყობო და ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემები, ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის სისტემები და ა.შ.
მიუხედავად იმისა, რომ რიგი საერთაშორისო ორგანიზაციები და ექსპერტები, საქართველოში სასაქონლო ბირჟების ორგანიზების პერსპექტივას სკეპტიკურად უყურებენ, ადგილობრივი ბაზრის სიმცირისა და
სასაქონლო ჯგუფების უმეტესობისათვის რეგიონული ღირებულების ჯაჭვებში საქართველოს უმნიშვნელო
როლის გამო, ყურადსაღებია ის მაგალითები, რომელშიც საქართველომ შეძლო მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევა სწორი აქცენტებისა და მიზანმიმართული მუშაობის შედეგად.
ამ მაგალითებიდან, უპირველესად, უნდა განვიხილოთ მეორადი ავტომობილების ბაზარი რუსთავში,
რომელიც წარმოადგენდა უმნიშვნელოვანეს რეგიონალურ კლასტერს კავკასიისა და შუა აზიის ქვეყნებისათვის, რომელიც აერთიანებდა ბევრ მოთამაშეს: იმპორტიორებსა და ექსპორტიორებს, მარაგ-ნაწილების მომწოდებლებს, პროფილაქტიკების და დიაგნოსტიკის ცენტრებს, ბაზრის ოპერატორებს, ფინანსურ
ინსტიტუტებს, გადამზიდავებსა და ა.შ. ამ კლასტერისთვის უმნიშვნელოვანესი ხელშემწყობი ფაქტორი იყო,
ერთი მხრივ, სამიზნე ბაზრებზე არაეფექტური სამართლებრივ-მარეგულირებელი გარემო და მეორე
მხრივ, თავისუფალი და გამჭირვალე ბიზნეს გარემო საქართველოში. ამ ფაქტორებმა, სხვა მნიშვნელოვან
ძალისხმევებთან ერთად, უზრუნველყო ის, რომ საქართველო გახდა უმნიშვნელოვანესი რეგიონალური
მოთამაშე ამ მიმართულებით.
მეორე საინტერესო შემთხვევაა გაყინული ხორცპროდუქტებით ცენტრალური აზიის მომარაგების ისტორია. წლების განმავლობაში ძირითადი მარშრუტი, რომლითაც ხდებოდა ცენტრალური აზიის ქვეყნების
გაყინული ხორცით მომარაგება, იწყებოდა კლაიპედას პორტში (ლატვია) და შემდეგ რუსეთის გავლით
რკინიგზით ხვდებოდა ცენტრალურ აზიაში.
გაყინული ხორცით ადგილობრივი ტრეიდერისა და საქართველოს რკინიგზის ერთობლივი ძალისხმევით
შესაძლებელი გახდა პროდუქციის უფრო სწრაფად, იაფად და ხარისხიანად მიტანა დანიშნულების წერტილამდე. ამას დაერთო მთავრობისა და სხვა რგოლების მხარდაჭერა, რამაც უზრუნველყო ცენტრალური
აზიის მოთხოვნის მნიშვნელოვანი ნაწილის გადმორთვა საქართველოს მიმართულებაზე და საქართველომ შეიძინა მნიშვნელოვანი როლი გაყინული ხორცით ცენტრალური აზიის მომარაგების ღირებულების
ჯაჭვში.
ანალოგიურად შეგვიძლია ვისაუბროთ ლილოს ბაზრობაზე, როგორც თავის დროზე უმნიშვნელოვანეს
რეგიონულ კლასტერზე "სპოტ" ბაზრის ფორმით საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის დასავლეთისათვის ტანსაცმლით, საოჯახო საქონლითა და სხვა მსგავსი პროდუქციით მომარაგების მხრივ. მრავალი
წლის განმავლობაში წარმატებით ფუნქციონირების შემდეგ ამ კლასტერმაც დაკარგა თავის მნიშვნელობა,
რიგი დაგვიანებული ძალისხმევებისა და ბაქოს ბაზრობის განვითარების გამო.
ზემოთ ჩამოთვლილ ინიციატივებში, ყურადსაღებია ორი რამ:
1. ყველა ამ კლასტერმა თუ ინიციატივამ მიაღწია წარმატებას იმ მიმართულებით, რაც თავდაპირველად
არანაირად არ წარმოადგენდა საქართველოს უპირატესობას;
2. ყველას ჰქონდა დაღმასვლის გამომწვევი ანალოგიური მიზეზები: მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევის შემდეგ, ყველა ამ ინიციატივამ შეაჩერა განვითარება, დარჩა იგივე დონეზე, დაიწყო "თვითკმაყოფილება წარმატებით", არ გაკეთდა ფოკუსირება ახალი შესაძლებლობების გამოყენებაზე და არ
მოხდა კონკურენციის სტიმულირება. შედეგად, მეორადი მანქანების კლასტერისათვის მივიღეთ სამართლებრივი ბარიერები თითქმის ყველა სამიზნე ქვეყანაში ადგილობრივი პირველადი მანქანების
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ბაზრის დაცვის მიზნით; ბაზრის ჩამკეტი რეგულაციები, საბაჟო კავშირის ფარგლებში, გაყინული
პროდუქტებისათვის და ლილოს მსგავსი ბიზნეს მოდელის მქონე ბაქოს ბაზრობა ჩამოყალიბდა
აზერბაიჯანში.
ამ გამოცდილებებს ეყრდნობა ჩვენი რეკომენდაცია, რომ კლასტერებს მართავდეს მმართველი საბჭოები
(ბორდები), რომლებიც, უპირველეს ყოვლისა, კონცეტრირებული იქნება კლასტერის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე. ამ გამოცდილებიდანვე გამომდინარეობს ჩვენი რეკომენდაცია,
რომ განვითარების გარკვეულ ეტაპზე კლასტერი, რომელიც კონცენტრირებულია კონკრეტულ მიწოდების
ჯაჭვზე (ვერტიკალური კლასტერი), აუცილებლად უნდა გაერთიანდეს სხვა კლასტერებთან, რომლებიც
კონკრეტულ მიზნობრივ ბაზრებზეა ორიენტირებული (ჰორიზონტალური კლასტერი), რათა ყველამ ნახოს
სარგებელი სინერგიის ეფექტით, რომელიც წარმოიქმნება ბაზარზე წვდომისა და სხვა უმნიშვნელოვანესი
კომპეტენციებისა და სისტემების გაზიარებით. ამავდროულად, ეს მიდგომა უზრუნველყოფს, რომ გაზიარებული კომპეტენციების მიღწეული დონე და შექმნილი სისტემები არ დაიკარგება და გადაპროფილდება
სხვა ღირებულებების ჯაჭვების მომსახურებისათვის, კონკრეტული კლასტერის ბედის არასასურველად
განვითარების შემთხვევაში.

3. საქართველოში კლასტერული განვითარების
ზოგიერთი შესაძლებლობა
3.1. ტრიკოტაჟი
2005 წელს, ტექსტილის კვოტის გაუქმების შემდეგ, ტექსტილის ექსპორტი მსოფლიოში მნიშვნელოვნად
გაიზარდა. მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციის მონაცემით, ტრიკოტაჟის და ტანსაცმლის ვაჭრობა 2006 წელს
ს 476 მლრდ-დან (Adhikari და Yamato 2007) 2011 წელს ეს 705 მლრდ დოლარამდე გაიზარდა (OECD 2013).
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მონაცემით, მსოფლიოში ტექსტილის ყველაზე
მსხვილი ექსპორტიორი ქვეყნებია: ჩინეთი,
ინდოეთი, აშშ, ბანგლადეში, თურქეთი და ა შ.
ტექსტილის წარმოება შემდეგი მნიშვნელოვანი თავისებურებებით ხასიათდება:
1. წარმოების დაწყების ბარიერი არის დაბალი. ფაბრიკის შექმნა ნაკლებად კაპიტალ-ინტენსიურია და არ საჭიროებს განსაკუთრებული უნარების კადრებს (თუმცა, კონტრაქტების მოპოვება, კონკურენციიდან გამომდინარე, არაა მარტივი);
2. ტრიკოტაჟის ინდუსტრია განვითარებადი
ქვეყნების სტრუქტურაზე არის მორგებული და ეკონომიკური განვითარების კიბის
პირველი საფეხურია. დღევანდელი განვითარებული სახელმწიფოების (დიდი
ბრიტანეთი , ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნები, იაპონია) და ახალად განვითარებული ქვეყნების სამხრ. კორეა, ტაივანი)
ეკონომიკური განვითარება სწორედ ტექსტილის ინდუსტრიით დაიწყო (Adhikari
და Yamato, 2007, გვ. 184);
3. ქალების დასაქმების ეფექტური საშუალებაა. განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკური სტრუქტურის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალები, მამაკაცებთან შედარებით, მოწყვეტილები არიან ეკონომიკურ
საქმიანობას. ტექსტილის ინდუსტრია
ეკონომიკაში ქალთა ჩართვის კარგი საშუალებაა.
წყარო : მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაცია. 2013
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დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ტექსტილის ინდუსტრია ჩამოყალიბდა თურქული კომპანიების ინვესტიციების მეშვეობით, საბჭოთა დროინდელი ა ფაბრიკების გადაიარაღების შედეგად. თურქული
კომპანიები წლებია ამ ბიზნესში არიან და უკვე მოპოვებული აქვთ კონტრაქტები ევროპაში არსებულ დიზაინერულ კომპანიებთან. აჭარაში კონცენტრირებული ტექსტილის საწარმოები სწორედ ამ კონტრაქტების
ნაწილს ასრულებენ. საქართველოში წარმოებული ტრიკოტაჟის 95 % გადის ექსპორტზე თურქეთსა და
ევროკავშირის ქვეყნებში, ხოლო შემსყიდველები არიან Tommy Hilfiger, Zara, Moncler, Marks & Spencer, Coton,
Puma, Mexx, Next, George, Miss Etam, Lotto, Per Una, Autograph, Lebek, Hawes & Curtis, Dainese, Primark.
პრაის ვოთერჰაუს კუპერსის მიერ ჩატარებული ფინანსური ანალიზი, საქართველოში წარმოებული ერთეული ჯინსის შარვლის მაგალითზე აჩვენებს რომ წარმოება დამატებითი ღირებულების მხოლოდ 11%-ს
ქმნის (რომლის მხოლოდ გარკვეულ ნაწილს იზიდავენ ქართული კომპანიები), ხოლო საწარმო ნედლეული კი ღირებულების 7%-ს (Price waterhouse Coopers 2012). ღირებულების ძირითადი ნაწილი კი პროდუქტის
განვითარებას, ბრენდინგს და გაყიდვებს მოიცავს.

წყარო: ფრაის ვოთერჰაუს კუპერსის ანალიზი (PricewaterhouseCoopers 2012)

კონტრაქტები
ტექსტილის წარმოების და დამუშავების ინდუსტრია თავისებური მოდელით ხასიათდება. კომპანიები
საცალო პროდუქტს აკერინებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში მდებარე შედარებით მცირე ფაბრიკებს.
ფაბრიკების სიმრავლე და ლოკალური თავისებურებიდან გამომდინარე, კომპანიები ამ სერვისის დელეგირებას ახდენენ ე.წ. აგენტებზე, რომლებიც, თავის მხრივ, ანაწილებენ შეკვეთებს სხვადასხვა ფაბრიკებზე,
უზრუნველყოფენ წარმოებული პროდუქციის ხარისხს და მიწოდებას. ეს ტენდენცია კარგად ჩანს პრაის
ვოთერ ჰაუს კუპერსის ანგარიშშიც, სადაც წარმოებული პროდუქტის ღირებულების 1% წარმოებული ერთეულიდან წარმოადგენს აგენტის საკომისიოს.
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ აგენტებს აქვთ დისკრეცია თვითონ აირჩიონ და გაანაწილონ კონტრაქტები
სხვადასხვა ფაბრიკებზე. ტექსტილის საწარმოო პროდუქტის ღირებულის ჯაჭვი შესაძლებელია დაიყოს
ქვეყნების განვითარების დონის მიხედვით:

წყარო: (Adhikari და Yamato 2007) :207გვ

ქართველი მწარმოებლები თურქი აგენტების მეშვეობით იღებენ შეკვეთებს. იგივე ტენდეცია იკვეთება
აღმოსავლეთ. აზიაში, სადაც ჰონგ-კონგში, ტაივანსა და სამხრეთ კორეაში ლოკალიზებული სააგენტოები
აღმ. აზიის ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში აწარმოებენ პროდუქციას.
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ტექსტილი სამუშაო ძალა-ინტენსიური სფეროა, რომელშიც დასაქმებულ მუშა-ხელს არ სჭირდება განსაკუთრებული უნარები (გარდა დიზაინისა). თურქული კომპანიებისათვის საქართველოში წარმოება მომგებიანია, ვინაიდან აქ, თურქეთთან შედარებით, წარმოება იაფად არის შესაძლებელი. საინვესტიციო სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში, ტრიკოტაჟის სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 250 $-ია.12.
ასევე აღსანიშნავია, რომ უკვე საქართველოში წარმოებული პროდუქტები ევროპაში იმპორტის გადასახადის გარეშე გადის, რაც დამატებით ზრდის ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას.
დღეს-დღეობით საქართველოში რეგისტრირებულია ტექსტილის 2000-მდე მწარმოებელი კომპანია, რომელთა 95% მიკრო საწარმოა, 5 დიდი თურქული და 12 ქართული, რომელთაც დასაქმებული ჰყავთ დაახლოებით 5000-მდე ადამიანი.
ტრიკოტაჟის სექტორის სპეციფიკა
პრაის ვოთერჰაუს კუპერსის ღირებულების ჯაჭვი ემთხვევა სტან შაჰის "ღიმილის" დამატებითი ღირებულების ფუნქციას, სადაც წარმოება ღირებულების ჯაჭვში წარმოადგენს საბოლოო ღირებულების ერთერთ
დაბალ სეგმენტს, ხოლო ყველაზე დიდ ღირებულებას ქმნის R&D , გაყიდვები და მარკეტინგი.

რეკომენდაცია
ჩვენი რეკომენდაციით, მთავრობამ აჭარაში უნდა ჩამოაყალიბოს ტრიკოტაჟის განვითარების კლასტერი, რომელიც 5+5 წლიანი ვადით დაფინანსდება სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან. კლასტერის მთავარი ფუნქცია უნდა იყოს:
1. ტექსტილის ქართველ მწარმოებელთა მარკეტინგი.
ინდუსტრიის სპეციფიკამ აჩვენა, რომ ე.წ. აგენტები ის
ორგანოა, რომელიც ძირითადად ანაწილებს კონტრაქტებს;
2. ფინანსური ინსტრუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ეს გააადვილებს ბიზნესში შესვლას და
დაეხმარება კომპანიებს ტექნოლოგიურ განახლებაში, რათა უფრო მაღალი ღირებულების პროდუქციის
წარმოება შეძლონ;
3. ტექსტილის ბაზრის კვლევა. ეს დაეხმარება ლოკალურ კომპანიებს ინტერნაციონალიზაციაში;
4. დასაქმებული მუშახელის ტრენინგი და საჭირო უნარების გამომუშავება;
5. კლასტერის მონაწილეებს შორის ინფორმაციის გაცვლის უზრუნველყოფა;
6. საჭიროების შემთხვევაში, ტექნოლოგიურ განახლებაში დახმარება.
12
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გრაფიკი 1 :
ტრიკოტაჟის კლასტერის მოწყობის სქემა

3.2. ღვინის ტურიზმი
ტრადიციულად მივიჩნევთ, რომ საქართველოს, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის კონკურენტული უპირატესობა მისი მრავალფეროვნებაა. თუმცა, ბუნებრივი და კულტურული მრავალფეროვნების მიუხედავად, ქართული ტურისტული პროდუქტის სპექტრი რამდენიმე ძირითადი პროდუქტით შემოიფარგლება. მაგალითად ტურიზმი, როგორც სავალუტო შემოსავლების წყარო და ეკონომიკის დარგი,
თითქოს განყენებულად ვითარდება. მეღვინეობა - სოფლის მეურნეობის დარგი - ცალკე. თვითმმართველობის გაძლიერება - სახელმწიფო მოწყობის დეკლარირებული, მაგრამ განყენებული პრიორიტეტია.
დარგობრივი მიდგომა მოკლებულია სინერგიის ეფექტს, რადგან დარგობრივ განვითარებას თავისი
ლოგიკა და პრიორიტეტები აქვს, სადაც რიგ შემთხვევებში, განვითარების მონაწილეების ინტერესები კონფლიქტში მოდიან ერთმანეთთან. მაგალითისთვის, არჩევითი თვითმმართველობის მოქმედება ხშირად
ელექტორატული მიზნებით არის ნაკარნახევი, რაც ყოველთვის არ შეესაბამება ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიან ინტერესებს.
ვნახოთ, რა ამოცანები აქვს ამ ორ დარგს - მეღვინეობას და ტურიზმს კახეთის მაგალითზე და სადაა გადაკვეთის წერტილები - რა საერთო პრობლემების წინაშე დგანან ეს დარგები და კლასტერული განვითარების
რა შესაძლებლობა არსებობს.
კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 მიხედვით, კახეთში ერთერთი მთავარი სტრატეგიული ამოცანაა "მეღვინეობის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა ხარისხის ამაღლებისა და საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის გზით" (გვ.42). ამისთვის აუცილებელია ყურძნის ხარისხის გაუმჯობესება და ხარისხის
უზრუნველყოფის სისტემის დანერგვა, საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება და ჰარმონიზება საერთაშორისო ნორმატიულ აქტებთან, დარგის აღჭურვა სათანადო კვალიფიციური კადრებით;
"ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობების ხელშეწყობით მეღვინეობის განვითარება საშუალო და
მცირე წარმოების სტიმულირებით" (გვ. 42), ამისთვის საჭიროა ღვინის წარმოების ხელშეწყობა მცირე და
საშუალო საწარმოებისათვის, საოჯახო და ექსკლუზიური ღვინოების წარმოების გაფართოება, ფესტივალებისა და გამოფენების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მხარდაჭერა, აგრეთვე ნიშური ღვინის პრომოუშენი.
იმავე სტრატეგიული დოკუმენტის მიხედვით, ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული ამოცანა უნდა
განხორციელდეს " ახალი მიმართულებების ათვისებით, ინფრასტუქტურის განვითარებით, მომუშავეთა
კვალიფიკაციის ამაღლებით" (გვ.44). ამისათვის საჭიროა ტურიზმის პოტენციალის ათვისება - რეკრეაციული და ბალნეოლოგიური (ახტალა, უჯარმა), ღვინის, ეკოტურიზმის განვითარება ტურისტული შეთავაზების
გამრავალფეროვნების და სეზონის გახანგრძლივების მიზნით. კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიული
ასოციაციების გაძლიერება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება - წყალმომარაგებისა და წყალარინების
გაუმჯობესება, ნაგავსაყრელების მოწესრიგება და ზოგადად, ნარჩენების მართვის სისტემის აწყობა, გზებისა და სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, აგრეთვე ტურისტულ-საინფორმაციო მანიშნებლების სრულყოფა.
კახეთში ტურიზმის განვითარების ფაქტორული ანალიზის თანახმად, რომელიც მოცემულია კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიაში 2014-2021,ტურიზმის განვითარების სუსტი მხარეებია:
ტურისტისთვის სერვისის მიწოდების დაბალი ხარისხი;
Ÿ ინფრასტრუქტურის ხარვეზები (შეფერხება წყლის მიწოდებაში და სხვ.);
Ÿ სექტორში მომუშავე ადამიანების არასაკმარისი ცოდნა-გამოცდილება".
მეღვინეობის სუსტ მხარეებს შორის გამოვყოფთ:
Ÿ ვაზის საძირეთა და ვაზის ჯიშთა წმინდა სადედეების არარსებობა;
Ÿ საოჯახო ღვინის მარნების პროდუქციის ბაზარზე ხელშეწყობის არ არსებობა;
Ÿ მევენახე-ფერმერთა და მეღვინეთა კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების დაბალი დონე;
Ÿ ჩასაბარებელ ყურძენზე გამოყოფილი სუბსიდიების არაეფექტურობა" (გვ.47)
ტურიზმის და მეღვინეობის დარგებში შესაძლებლობები ასე გამოიყურება:
Ÿ საოჯახო და მცირე სიმძლავრის მარნებში თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარების (ან საზიარო
მცირე ღვინის ქარხნების განვითარება, სადაც ნებისმიერ ფერმერს შეუძლია იქირაოს სიმძლავრე და
აწარმოოს სტანდარტების შესაბამისი ღვინო საკუთარი ბრენდირებით) და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
Ÿ ადგილწარმოშობის დასახელების, როგორც ჩარჩო ბრენდის განვითარება და მცირე ქვე-ბრენდების
განვითარების ხელშეწყობა;
Ÿ ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე რეგიონისა და იქ წარმოებული ღვინოების პრომოუშენი
წარმოების ადგილით ტურისტების დაინტერესების მიზნით და გაყიდვების ორგანიზება სახელმწიფო,
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საჯარო და კერძო რგოლების გაზრდილი დაინტერესების (გაყიდვებიდან საკომისიოების მიღების)
გზით.
როგორც ვხედავთ, ამ ორი დარგის განვითარების საერთო ინტერესია საოჯახო და ექსკლუზიური ღვინოების წარმოება, მცირე და საშუალო აპელაციების შექმნა, რაც მეღვინეობის პროდუქტსაც და ღვინის ტურიზმის პროდუქტსაც განავითარებს - ადეკვატური ინფრასტრუქტურის და სერვისის პირობებში საინტერესო
მცირე აპელაციები ადგილზე შეიძენს ფასს, ასეთი ღვინო დამზადების ადგილას მოიზიდავს ტურისტს და
შედეგად, შეიქმნება შედარებით მაღალი ღირებულების ჯაჭვის მომცველი კლასტერი, სადაც ტურიზმი და
მეღვინეობა ერთიანად ოპერირებს.
ღვინის ტურიზმი ღვინის მწარმოებელი ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიცაა საფრანგეთი, აშშ, იტალია,
ტურისტული ბრენდის განუყოფელი ნაწილია. ტურიზმის სხვა ნიშებს შორის, ღვინის ტურებს კახეთში ჯერჯერობით მოკრძალებული ადგილი უჭირავს - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით, 1.3%
საერთაშორისო და 0.3% ადგილობრივ ბაზარზე.
ღვინის ტურიზმის სფეროში განვითარებისათვის აუცილებელია არსებული და პოტენციური ობიექტების
იდენტიფიცირება, ბრენდირება და რიგი სხვა მარკეტინგული ღონისძიებების გატარება, რაც მეღვინეობის
და ტურიზმის მომუშავე ადამიანებისა და ორგანიზაციების ერთობლივ ჩართულობას მოითხოვს. ღვინის
ტურიზმის შემდგომი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება,
ასევე, კლასტერის ინტერესების ლობირებისთვის მიზანშეწონილია რეგიონში პროფესიული ასოციაციის(ების) გაძლიერება. დღეს მოქმედ ღვინისა და ღვინის ტურიზმის ხელშემწყობ ორგანიზაციებს შორის,
განსაკუთრებული როლი აკისრია ღვინის ეროვნული სააგენტოს http://www.georgianwine.gov.ge/, ასოციაცია
ქართული ღვინოს http://www.gwa.ge/ და ღვინის ტურიზმის ასოციაციას http://wine-tourism.org .
რეკომენდაცია ღვინის ტურიზმის კლასტერთან მიმართებაში
ჩვენი რეკომენდაციაა ღვინის ტურიზმის კლასტერ(ებ)ი მართოს დანიშნულების ადგილის მართვის
საბჭოებმა, რომლებშიც ჩართული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული მხარე - მეღვინეები, ადგილობრივი
სასტუმროების ოპერატორები, ტურ-ოპერატორები, ავია და სატრანსპორტო კომპანიები, შესაბამისი
პროფესიული ასოციაციები, აკადემიური და პროფესიული მომზადების ცენტრები, თვითმმართველობა და
ღონისძიებათა ორგანიზატორები - ყველა, ვინც დაინტერესებულია კონკრეტული დანიშნულების ადგილისა და რეგიონული ბრენდის განვითარებით. ამ საბჭოების დაფინანსების გზად, თავდაპირველად, შეიძლება განვიხილოთ განსაზღვრული (და შეზღუდული) სახელმწიფო დაფინანსება, თუმცა, ძირითადი აქცენტი
გადატანილი უნდა იყოს მოზიდული ტურისტული შემოსავლიდან შესაბამისი წილის მიმართვაზე აღნიშნული საბჭოების ფუნქციონირებისათვის, რათა შენარჩუნებული იქნას საბჭოებისა და სხვა ჩართული მხარეების ინტერესი კლასტერის წარმატებაში გრძელვადიანი პერსპექტივით. ამ მიდგომით, სწორედ ღვინის გზა
შეიძლება იქცეს კახეთის ტურისტულ ბრენდად.
დანიშნულების ადგილის მართვაში (destination management) ვგულისხმობთ ადგილის ბუნებრივი და კულტურული პოტენციალისა და ინფრასტრუქტურის კომპლექსურ მენეჯმენტსა და მარკეტინგს ტურისტების მოზიდვის მიზნით.
გამოვყოთ დანიშნულების ადგილის მართვის სამი ასპექტი:
1. საბაზისო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
2. საინფორმაციო უზრუნველყოფა და ტურისტებზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა;
3. რეგიონული ბრენდების განვითარება და დანიშნულების ადგილის, როგორც კლასტერის, განვითარების კონკრეტული სამოქმედო გეგმების შემუშავება და განხორციელება.
საერთაშორისო გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ დაუგეგმავი, სპონტანური განვითარებით, დანიშნულების
ადგილი შეიძლება აღმოჩნდეს არა მარტო ეკოლოგიური და სოციალური საფრთხის წინაშე, არამედ
გრძელვადიანი გათვლებით, ტურისტებისთვის არა მიმზიდველიც.
დანიშნულების ადგილის მართვის კლასტერის ფუნქცია იქნება:
ა) განათლება და კვალიფიკაციის ამაღლება - განვითარების მთავარი რესურსი არის ადამიანური რესურსი, სწორედ მისი კაპიტალიზაციაა საჭირო;
ბ) ბუნებრივი და კულტურული ობიექტების მოვლა და განვითარება - მარნების მიღმა, კახეთის მნიშვნელოვანი ტურისტული რესურსი არის მრავალფეროვანი ბუნება და მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა - ძეგლები, ტრადიციები, ხელოვნება. ყოველივე ამას ბრენდინგი და განვითარება სჭირდება;
გ) საინფორმაციო უზრუნველყოფა და ტურისტებზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა;
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დ) რეგიონის ცნობადობის გაზრდა და პრომოუშენი - კახეთის ტურისტულ იმიჯზე მუშაობა მიზნობრივ ბაზრებზე, ტურისტული ბრენდის ჩამოყალიბება და განვითარება;
ე) საინვესტიციო შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, მონაწილეობის მიღება კვლევებში და საინვესტიციო პაკეტების შემუშავებაში;
ვ) ღვინის ხარისხის ამაღლება და პატარა აპელაციების შექმნა-გაძლიერება.
შედეგად, კახეთიდან შემცირდება მიგრაცია, გაიზრდება ტურიზმში დასაქმებულთა რაოდენობა; განვითარდება ფერმერული და ოჯახური მეურნეობები; დაინერგება ახალი ტექნოლოგიები, გამრავალფეროვნდება ტურისტული შეთავაზება და გახანგრძლივდება სეზონი. მსგავსი მოდელი შეიძლება გამოყენებულ
იქნას სხვა რეგიონებთან მიმართებაშიც.
3.3. სხვა პოტენციური კლასტერული მიმართულებები
ქვემოთ მოცემულია მცირე სია იმ მიმართულებებისა, რომლების გარშემოც შეიძლება განვითარდეს პოტენციური კლასტერები. აღსანიშნავია, რომ ამ მიმართულებების უმეტესობისთვის პირველადი კვლევები
უკვე ჩატარებულია საქართველოს რეალობაში დონორი, აკადემიური და ბიზნეს ორგანიზაციების მიერ.
მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული საქართველოში კონკურენტული ინდუსტრიების სექტორული დიაგნოსტიკის შედეგად შემდეგი პერსპექტიული ინდუსტრიები გამოვლინდა:13
რესურსზე დაფუძნებული
ლოკომოტივები
აგრობიზნესი (ხილი და
ბოსტნეული, თხილი, ღვინო,
გადამამუშავებელი წარმოება),
ტურიზმი და მადნეული

სწრაფი შედეგი (Quick Wins)

დიდი შედეგი (Big Prize)

ლითონის გადამუშავება,
ჰიდროელექტრო ენერგია,
ქიმიური მრეწველობა, მსუბუქი
მრეწველობა / ტრიკოტაჟი,
ვაჭრობის ლოგისტიკა

სერვისი (მაგ. საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიები,
ბიზნეს სერვისები, ბუღალტერია,
აუდიტი, საინჟინრო საქმე),
გართობის ინდუსტრია და კინო
ინდუსტრია, მედიკამენტების
წარმოება/bio-tech
ავტომობილების და ინდუსტრიული
დიზაინი, ელექტრო
ხელსაწყოების/მანქანების
წარმოება.

ამასთან, ეს ინდუსტრიები განვითრების სხვადასხვა ეტაპზე იმყოფება. პოტენციური მიმართულებები, რომელთა გარშემო შესაძლებელია კლასტერების განვითარება, შემდეგია:
1. ICT ტექნოლოგიები;
2. MICE (Meetings, incentives, conferences and events) ტურიზმი;
3. ბაზალტის პროდუქტები;
4. ბოსტნეული;
5. დაკონსერვებული ბოსტნეული;
6. დამუშავებული ხილი (წვენი, კონცენტრატები, პიურე, ჩირი);
7. ელექტრო-ხელსაწყოების წარმოება;
8. თიხის ნაწარმი;
9. თხილი და თხილის ნაწარმი;
10. ინდუსტრიული და შესაფუთი მასალები;
11. ინდუსტრიული დიზაინი;
12. კინო ინდუსტრია;
13. ლითონის გადამუშავება;
14. მედიკამენტების წარმოება;
15. მზა ტანსაცმლის წარმოება აჭარაში;
16. მოცვი;
17. მსუბუქი მრეწველობა;
18. პლასტიკის ბოთლები;
19. საბითუმო ბაზრები და სასაქონლო ბირჟა;
20. საგანმანათლებლო ტურიზმი;
21. სამედიცინო ტურიზმი;
22. სამთო / აქტიური ტურიზმი;
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

სამშენებლო მასალების წარმოება;
სარკინიგზო, საჰაერო და საზღვაო კომუნიკაცია - საქართველო, როგორც რეგიონალური ჰაბი;
სასაწყობე და სამაცივრე მეურნეობები;
საჰაერო ტრანსპორტი (კარგო და მგზავრები);
ტრანსპორტი და ლოგისტიკა;
ტრანსპორტირება სასოფლო ზონებში;
ქიმიური მრეწველობა;
ცოცხალი ხილი;
ღვინის ტურიზმი კახეთში;
ხის ნაწარმი;
ჰიდროელექტრო ენერგია.

4. შეჯამება - შემოთავაზებული ხედვა,
რეკომენდაციები და საჯარო სექტორის როლი
შესაჯამებლად, მოცემულია ხედვა, პრინციპები და რეკომენდაციები კლასტერული ინიციატივების განვითარების წარმატების უზრუნველსაყოფად:
1. ეკონომიკური განვითარების ინიციატივებში უნდა ჩაიდოს ე.წ. "კლასტერული" მიდგომა, ანუ ის, რომ
ინიციატივა არ მოიცავდეს ღირებულების ჯაჭვის მხოლოდ ერთი ნაწილს, არამედ უზრუნველყოფდეს
უმნიშვნელოვანესი სცენის მიღმა პროცესებისა და რგოლების გამართულ ფუნქციონირებას;
2. უარი უნდა ითქვას ე.წ. "ტრადიციული" დარგების კონცეფციაზე; კლასტერულმა ინიციატივებმა შეიძლება წარმატებას მიაღწიოს იმ მიმართულებით, რაც დღესდღეობით არ წარმოადგენს საქართველოს უპირატესობას;
3. საქართველოში მიზანშეწონილია ღირებულების ჯაჭვზე ორიენტირებული (ვერტიკალური) კლასტერების განვითარება;
4. განვითარების გარკვეულ ეტაპზე კლასტერი, რომელიც კონცენტრირებულია კონკრეტულ მიწოდების
ჯაჭვზე (ვერტიკალური კლასტერი), მიზანშეწონილია გაერთიანდეს ე.წ კლასტერების კლასტერში,
რომელიც კონკრეტულ მიზნობრივ ბაზარზეა ორიენტირებული (ჰორიზონტალური კლასტერი), რათა
ყველა ჩართულმა კლასტერმა ნახოს სარგებელი სინერგიის ეფექტით, რომელიც წარმოიქმნება
ბაზარზე წვდომისა და სხვა უმნიშვნელოვანესი კომპეტენციებისა და სისტემების გაზიარებით;
5. მიზანშეწონილი იქნება კლასტერების ინსტიტუციონალიზაცია და იმის უზრუნველყოფა, რომ კლასტერებს მართავდეს მმართველი საბჭოები, რომლებიც, კონცენტრირებულნი იქნებიან კლასტერების
კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში;
6. კლასტერის ყველა მონაწილე სარგებელს უნდა იღებდეს მის მიერ კლასტერისთვის მოტანილი სარგებლის შესაბამისად; შეძლებისდაგვარად უნდა შეიზღუდოს სუბსიდირება და სახელმწიფო დაფინანსება, ყველა რგოლი უნდა იღებდეს შედეგზე დამყარებულ ანაზღაურებას მოტანილი სარგებლისათვის;
7. სახელმწიფომ მინიმუმამდე დაიყვანოს დარგებში კომპანიების სუბსიდირება, დარგობრივი მიდგომა
უნდა შეიცვალოს კლასტერული მიდგომით;
8. სახელმწიფომ თავი შეიკავოს კლასტერულ ინიციატივებში ზედმეტი ჩართულობისაგან, იგი უნდა იყოს
თანაბარი წონის მოთამაშე სხვებთან მიმართებაში;
9. კლასტერული პოლიტიკა უნდა იყოს ფოკუსირებული არსებული კლასტერებისა და კლასტერების
მსგავსი წარმონაქმნების გაძლიერებაზე და არა მათ ნულიდან შექმნაზე;
10. პრიორიტეტების განსაზღვრისას აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმ კლასტერებზე, რომლებიც საშუალებას
მოგვცემს ღირებულების ჯაჭვის დიდი ნაწილი მოვიცვათ საქართველოს ეკონომიკის ფარგლებში;
11. სახელმწიფომ უარი უნდა თქვას სერვისების საკუთარი ძალებით მიწოდებაზე და არ შევიდეს ბიზნესთან კონკურენციაში;
12. ყველა დონეზე სახელმწიფო შესყიდვები უნდა იქნას გამოყენებული ადგილობრივი ბიზნესების განვითარების წასახალისებლად;
13. პირველადი და დამხმარე საქმიანობების გარე კონტრაქტირება ადგილობრივი კომპეტენციების, უნარების, სერვისებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით, რითიც ისარგებლებს როგორც
ბიზნესი, ასევე საჯარო და სამთავრობო სტრუქტურები, გაიზრდება ეფექტიანობა და გაძლიერდება
კერძო სექტორი;
14. კლასტერული პოლიტიკის ამოსავალი პრინციპი უნდა იყოს კლასტერის კონკურენტუნარიანობის
ზრდა;
15. კლასტერული ინიციატივების ბაზარი და მოთხოვნა უნდა იყოს იდენტიფიცირებული;
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16. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა და შედეგზე ორიენტირებული და თანმიმდევრული ძალისხმევები;
17. სახელმწიფომ ძირითადი ძალისხმევა უნდა მიმართოს ხელშემწყობი და გამჭირვალე ბიზნეს გარემოს (მათ შორის: ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის მექანიზმების: სასამართლო,
არბიტრაჟი, დაზღვევა და ა.შ.) განვითარებისაკენ;
18. სახელმწიფო აქტიურად უნდა ჩაერთოს საჭირო ინფრასტრუქტურის (ფიზიკური, ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო, კომპეტენციებისა და უნარების) განვითარების საკითხში;
19. საჯარო სექტორის როლი მიზანშეწონილია იყოს ფოკუსირებული: ინვესტირების მოზიდვის, კლასტერული ინსტიტუტების, გარემოს დაცვის, სტანდარტების დადგენისა და სერტიფიცირების
რგოლების, საზიარო ინფრასტრუქტურის, უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების გარშემო;
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ცხრილი №4
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

708,2

789,6

981,8

833,8

973,3

1 149,7

1 161,3

1 331,5

5 653,9

7 009,5

7 913,6

7 274,3

8 472,6

9 914,3

11 194,2

773,6

917,1

981,3

906,8

1 124,9

1 334,6

1 337,1

1 426,4

1 228,5

1 400,5

1 347,7

1 325,3

1 537,6

1 790,6

1 917,5

2 063,1

სამცხე-ჯავახეთი

425,2

454,8

526,7

477,4

562,6

665,0

646,2

693,8

აჭარა

738,8

966,9

1 224,3

1 185,3

1 378,9

1 621,9

1 675,4

1 798,1

გურია

311,9

354,1

326,1

308,6

380,4

437,6

434,4

476,9

სამეგრელო - ზემო სვანეთი

918,2

1 047,7

1 185,8

1 216,3

1 359,0

1 509,6

1 478,7

1 574,0

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი

1 288,5

1 670,8

2 034,6

2 018,5

2 225,2

2 551,9

2 660,4

2 670,4

კახეთი
თბილისი
შიდა ქართლი და
მცხეთა-მთიანეთი
ქვემო ქართლი

11 300,9

მნიშვნელოვანი სამუშაოებია განხორციელებული რეგიონთაშორისი ინფრასტრუქტურის განხორციელების თვალსაზრისით, მხედველობაში გვაქვს საერთაშორისო და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ავტოსტრადები. საქართველოს საავტომობილო გზების ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოება ქვეყნის ერთერთი მთავარი გამოწვევაა. უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე 2 მილიარდ ლარამდეა დახარჯული. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებარე
სამუშაოები უმეტესად დონორების მიერ გამოყოფილი კრედიტით არის დაფინანსებული. მაგალითად,
ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი გზისა და ქუთაისი-სამტრედიის შემოვლითი გზის სამუშაოებს იაპონიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო აფინანსებს, ქობულეთი-ჩაქვის შემოვლით გზას - აზიის
განვითარების ბანკი, ხოლო რუისი-აგარის მონაკვეთს - მსოფლიო ბანკი. საგზაო ინფრასტრუქტურის
მიმართულებით გახარჯული თანხების პარალელურად, საქართველო გზების ხარისხის საერთაშორისო
რეიტინგს იუმჯობესებს. 2013-2014 წლების გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშის თანახმად,
გზების ხარისხის მიხედვით, მსოფლიოს 148 ქვეყნიდან საქართველო მე-60 ადგილზეა. თუ ამ მაჩვენებელს
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ჩვენს სამეზობლოსა და ევროპულ სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართული სხვა ქვეყნების მონაცემებს შევადარებთ, აღმოვაჩენთ, რომ საქართველო, თურქეთის გარდა, ყოველ მათგანზე უკეთეს პოზიციაში იმყოფება,
რაც, სავარაუდოდ, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საგზაო ინფრასტრუქტურაში განხორციელებული
სახელმწიფო ინვესტიციების შედეგია. იმავე მაჩვენებელში აზერბაიჯანი 74-ე, სომხეთი 82-ე, რუსეთი 136-ე,
უკრაინა 144-ე, მოლდოვა 148-ე ადგილზეა. ყველაზე კარგი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით თურქეთს
აქვს, რომელიც 44-ე ადგილზეა.18 საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურაზე ჩვენ მიერ ყურადღების
გამახვილება, საჭიროდ იმიტომ ჩავთვალეთ, რომ ის განსახლებას უწყობს ხელს და ქმნის დამატებით
სამუშაო ადგილებს. მაგალითისთვის გამოდგება ჩქაროსნული მაგისტრალების გასწვრივ ამ ბოლო დროს
ფორმირებული საზოგადოებრივი კვების, დასვენებისა და ბენზინგასამართი ცენტრები, რომლებიც
საერთაშორისო სტანდარტებითაა მოწყობილი.
1.4. საერთაშორისო გამოცდილება
სივრცითი მოწყობა სახელმწიფოს მართვის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს მექანიზმს წარმოადგენს,
რომელიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს სახელმწიფოს მართვის პოზიტიურ, თუ ნეგატიურ ხასიათს.
საქართველოსათვის, რომელიც ევროპის კავშირთან ინტეგრაციას ესწრაფვის, ტერიტორიული მოწყობისა
და რეგიონული განვითარების ევროპული გამოცდილების გაზიარება უმნიშვნელოვანესია.
XX საუკუნის ბოლოს ევროსაბჭოს წევრმა-სახელმწიფოებმა შეიმუშავეს ევროპის სივრცითი განვითარების
კონცეფცია (ESDP), რომელიც 1999 წ. მაისში დაამტკიცა ევროპის რეგიონული განვითარების მინისტრებმა
პოტსდამში. ევროპელი პოლიტიკოსების მიზანს წარმოადგენდა ამ პოლიტიკურ დისკუსიაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ჩართვა და კონსენსუსის მიღწევა ევროპის ყველა ქვეყანას შორის ევროპული
სივრცითი განვითარების მიზნებთან დაკავშირებით.
2000 წ. სექტემბერში ქ. ჰანოვერში შედგა ევროსაბჭოს ქვეყნის მინისტრების რეგიონალური დაგეგმვის XII
კონფერენციის სესია (Сonference Europeenne des Ministres responsables de l'Amenagement du Territoire СЕМАТ). კონფერენციამ მიიღო მეტად მნიშვნელოვანი საბუთი - "ევროპული კონტინენტის მდგრადი სივრცითი განვითარების ფუძემდებლური პრინციპები" (СЕМАТ პრინციპები), რომელიც მოიცავს ათ პუნქტიან
პროგრამას "ევროპის რეგიონების ურთიერთთანხმობის გაძლიერება". 2002წ. იანვარში "ევროპული
კონტინენტის მდგრადი სივრცითი განვითარების ფუძემდებლური პრინციპები" დამტკიცდა ევროსაბჭოს
მინისტრთა კომიტეტის მიერ და მიიღო პოლიტიკური დოკუმენტის სტატუსი. ეს პრინციპებია:
1. ტერიტორიული თანხმობის უზრუნველყოფა რეგიონების სოციალურ ეკონომიკური განვითარების
დაბალანსების საშუალებით და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებით;
2. საქალაქო ფუნქციებით გენერირებული განვითარების წახალისება და სოფელის და ქალაქის ურთიერთობის სრულყოფა;
3. სატრანსპორტო ხელმისაწვდომობის თანაბარი პირობების შექმნა;
4. ცოდნაზე და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
5. გარემოზე ზემოქმედების ზიანის შემცირება;
6. ბუნებრივი რესურსების და ბუნებრივი მემკვიდრეობის გამრავლება და დაცვა;
7. კულტურული მემკვიდრეობის, როგორც განვითარების ფაქტორის გამრავლება;
8. ენერგორესურსების მოპოვების უსაფრთხოების განვითარება;
9. მაღალხარისხიანი მდგრადი ტურიზმის განვითარება;
10. ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შეზღუდვა.
СЕМАТ პრინციპების რეალიზაცია მოწოდებულია თავისი წვლილი შეიტანოს სამი გაერთიანებული ამოცანის გადაწყვეტაში - ევროპული რეგიონების მდგრადი და დაბალანსებული განვითარება, რეგიონულ და
მუნიციპალურ დონეზე დემოკრატიული სტრუქტურების გაძლიერება და გლობალიზაციის პირობებში დიდი
ევროპის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. ევროპული სივრცითი განვითარების თანამედროვე მოდელი
მიმართულია განსახლების დეცენტრალიზებული სისტემისკენ, ქალაქი მეტროპოლიების ფუნქციების
თანდათანობითი გადაცემა დინამიური რეგიონული ცენტრების ქსელთათვის, სუბ-ურბანიზაციის პროცესების იმავდროული შეზღუდვით.
ერთიანი ევროპული თანამეგობრობის (ევროპის კავშირი) ჩამოყალიბების შემდეგ გადამწყვეტი როლი
ითამაშა ორმა ფაქტორმა, ესაა - ევროპული გათანაბრებითი პოლიტიკა (EU cohesion policy) და ევროპის
საერთო აგრარული პოლიტიკა (Common Agricultural policy). გათანაბრებითი პოლიტიკის საგანია, მოაღწიოს ჰომოგენურ განვითარებას ევროპის კავშირის მთელს ტერიტორიაზე, რისთვისაც აუცილებელია
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რეგიონული განვითარების ეფექტიანი პოლიტიკის არსებობა. საერთო აგრარული პოლიტიკის მიზანია სასოფლო რეგიონების განვითარება და სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება, შესაბამისად, ამ პოლიტიკის ტერიტორიული სამიზნე სასოფლო დასახლებებია.
რეგიონული განვითარებისა და გათანაბრებისათვის ევროკომისიაში შეიქმნა რეგიონალური და ურბანული განვითარების მთავარი დირექტორატი (DG REGIO). ასევე ჩამოყალიბდა ორი კვლევითი ინსტრუმენტი კვლევების ერთობლივი ცენტრი (JRC), რომელიც დასახლებათა ტიპოლოგიას სწავლობს და პერი-ურბანული სივრცის მართვის კველევითი პროექტი (PRUREL), რომელიც სწავლობს საქალაქო და სასოფლო
დასახლებების ურთიერთმიმართებას.
სხვა სამეცნიერო ცენტრებთან ერთად, ამ ორი კვლევითი ინსტრუმენტის გამოყენებით ხდება ევროპის კავშირის დასახლებათა ტიპოლოგიისა და ნომენკლატურის დადგენა, მისი მონიტორინგი და განახლება. ეს
ცენტრები, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ, მონაცემთა ბაზების გამოყენებით ატარებენ დასახლებათა
კვლევას, რათა მოხდეს დასახლებათა ტიპოლოგიის განახლება. ზემოთ აღნიშნული ევროპის კავშირის
სივრცითი განვითარების პერსპექტიული (European Spatial Development Perspective) გეგმა, რომელიც 1999
წელს დამტკიცდა, სწორედ ამ ტიპოლოგიებსა და ნომენკლატურას ემყარება. ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ევროპის კავშირის წინასწარ შერჩეულ ქვეყნებში ტარდება დასახლებათა ინვენტარიზაცია (ტერიტორიული მორფოლოგიის კვლევა და ურბანული აუდიტი) და შესაბამისად, ევროპის თითოეულ დასახლებულ პუნქტს ამ კვლევების საფუძველზე ენიჭება სასოფლო თუ საქალაქო დასახლების კლასიფიკაცია.
ევროპის კავშირში ადმინისტრაციული და ტერიტორიული ერთეულების კლასიფიკატორებს ადგენს
ევროსტატი. სუბ-ნაციონალურ დონეებზე გამოიყენება NUTS-ს (Nomenclature for Units of Territorial Statistics)
სისტემა და მისი ქვეტიპები მოსახლეობის ოდენობის მიხედვით დგინდება. როგორც ზემოთ უკვე იყო
აღნიშნული, ამჟამად მოქმედებს (NUTS1, NUTS2, NUTS3) სუბ-ნაციონალური კლასიფიკატორი. NUTS1 არის
რეგიონი, სადაც მოსახლეობის რიცხოვნება 3-7 მილიონია, NITS2 არის რეგიონი, სადაც მოსახლეობა 800
ათასიდან 3 მილიონამდეა, ხოლო NUTS3 არის რეგიონი 150 ათასიდან 800 ათასამდე მოსახლეობით.19
მიმდინარე, NUTS 2013 წლის კლასიფიკაცია მოქმედებს 2015 წლის 1 იანვრიდან და მოითვლის 98 NUTS 1
რეგიონს, 276 NUTS 2 რეგიონს და 1342 NUTS 3 რეგიონს.
NUTS კლასიფიკაცია (ტერიტორიული ერთეულების ნომენკლატურა სტატისტიკისთვის) წარმოადგენს
ევრო კავშირის ეკონომიკურ ტერიტორიებად დაყოფის იერარქიულ სისტემას შემდეგი მიზნით:
Ÿ ევროპული რეგიონული სტატისტიკის შეკრება, დამუშავება და შეთანხმება;
Ÿ რეგიონების სოციალურ ეკონომიკური ანალიზი:
o NUTS 1: მთავარი სოციალურ ეკონომიკური რეგიონები;
o NUTS 2: რეგიონული პოლიტიკის გამოყენების ძირითადი რაიონები;
o NUTS 3: კონკრეტული დიაგნოზის ძირითადი მონაკვეთები:
Ÿ ევრო კავშირის რეგიონული პოლიტიკის ფორმულირება:
o NUTS 2 დონეზე განისაზღვრა რეგიონები, რომელთაც უფლება მიეცათ მხარდაჭერილები
ყოფილიყვნენ ინტეგრირების (კოჰეზიურობის) პოლიტიკის მხრივ;
o ინტეგრირების ანგარიშები დღემდე ძირითადად მომზადებული იყო NUTS 2 დონეზე.
პრინციპები და მახასიათებლები
Ÿ NUTS 1 პრინციპი: რეგულირება განსაზღვრავს მოსახლეობის მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვარს

რეგიონებში NUTS ზომის მიხედვით:
დონე

მინიმუმი

მაქსიმუმი

NUTS 1

3 მილიონი

7 მილიონი

NUTS 2

800 000

3 მილიონი

NUTS 3

150 000

800 000

იმის გამო, რომ ერთი და იგივე ზომის რეგიონები ჩნდებიან NUTS სხვადასხვა დონეზე, თითოეული
დონე კვლავ მოიცავს არეებს, რომლებიც არსებითად განსხვავდება მოსახლეობის რაოდენობის
მიხედვით.
19

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/principles_characteristics
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ŸNUTS 2 პრინციპი: ხელს უწყობს ადმინისტრაციულ დაყოფას (ნორმატიული კრიტერიუმები). პრაქტი-

კული მოსაზრებიდან გამომდინარე NUTS კლასიფიკაცია დაფუძნებულია ადმინისტრაციულ ქვედანაყოფებზე, რომელიც გამოიყენება წევრ ქვეყნებში, რომლებიც ძირითადად შედგება ორი ძირითადი
რეგიონალური დონისგან. დამატებითი მესამე დონე იქმნება ადმინისტრაციული ერთეულების გაერთიანებისგან (შესაბამისობის ცხრილის მარცხენა მენიუ).
ŸNUTS 3 პრინციპი: ხელს უწყობს საერთო გეოგრაფიულ ერთეულებს. საერთო გეოგრაფიული ერთე-

ულები, როგორც წესი, უფრო მეტად შეესაბამება ნებისმიერ მოცემულ მაჩვენებელს, ვიდრე საქმიანობის გარკვეული სფეროსთვის დამახასიათებელ გეოგრაფიულ ერთეულს.
რაც შეეხება ადგილობრივ ადმინისტრაციულ დონეებს, ამ ერთეულებისთვის მოქმედებს კლასიფიკატორი
LAU (Local Administrative Units) ქართულად - ადგილობრივი ადმინისტრაციული ერთეული. გამოყოფილია
LAU-ს ორი ტიპი: LAU1 და LAU 2.
LAU1 - კლასიფიკაციის მიხედვით არის ისეთი ადმინისტრაციული ერთეული, სადაც გაერთიანებულია რამდენიმე ტიპის დასახლება.20 ესენია, მაგალითად, რაიონი ირლანდიაში, მუნიციპალიტეტი ინგლისში, პოვიატი პოლონეთში, კომუნათა გაერთიანება საფრანგეთში, მეტროპოლიური ქალაქები, მაგალითად დიდი
ლონდონი, ოსლოს აგლომერაცია და ასე შემდეგ...
LAU2 - კლასიფიკაციის მიხედვით ესენია სასოფლო და საქალაქო თემები, ადგილობრივი ადმინისტრაციის
ყველაზე დაბალი დონე.21 ასეთია, "გმინა" პოლონეთში, კომუნა საფრანგეთში, სლაუტინა ლიტვაში, პატარა
ქალაქები (Town), დაბები და სოფლები სხვა ქვეყნებში.
სივრცის საზომ ერთეულად (რასტრული გრაფიკის ერთი ერთეული) აღებულია 1 კვადრატული კილომეტრი. თანამედროვე მიდგომებით ტიპოლოგიის დასადგენად მოსახლეობის რაოდენობა აღარ გამოიყენება. თუ მე-19-ე საუკუნეში მნიშვნელობა ჰქონდა კონკრეტულ დასახლებაში ადამიანთა ოდენობას (ვთქვათ,
10 ათასი ადამიანის დასახლების პუნქტი), დღეს გამოიყენება მოსახლეობის რაოდენობის პროპორცია და
განსახლების ფართობთან, ანუ ერთ კვადრატულ კილომეტრზე მოსახლეობის სიმჭიდროვის კრიტერიუმი.22.
ეს ყველაზე ობიექტური კრიტერიუმია, რადგან ზუსტად ასახავს სივრცით მორფოლოგიას. მარტივად რომ
ვთქვათ, 10 ათასი კაცი ათას კვადრატულ კილომეტრზე არის გაუკაცრიელებული ადგილი (depopulated area)
რადგან აქ სიმჭიდროვე არის 10 კაცი/კმ 2, იგივე 10 ათასი კაცი განსახლებული 80 კმ 2 უკვე სოფლად ითვლება, რადგან აქ სიმჭიდროვეა 125 კაცი/კმ 2, ხოლო იგივე რაოდენობის ადამიანი განსახლებული 2კმ 2. უკვე
მაღალი სიმჭიდროვის ურბანული ცენტრია (დიდი ქალაქის ნაწილი), რადგან აქ მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 5000 კაცი/კმ 2 . შესაბამისად, მოსახლეობის რაოდენობა ვერანაირად იქნება დასახლებათა ტიპის
ერთადერთი განმსაზღვრელი კრიტერიუმი, აქ მრავალი ფაქტორია ანგარიშგასაწევი.
ევროკავშირში მიღებულია სასოფლო დასახლებათა შემდეგი ტიპები LAU2 დონეზე.
სასოფლო-პერიფერიული (RP), მახასიათებლები: მოსახლეობის სიმჭიდროვე ნაკლებია 150 კაცი/კმ 2-ზე,
ურბანული ცენტრისკენ ტრანსპორტით მგზავრობის დრო მეტია, ვიდრე 45 წუთი.
სასოფლო - მისაწვდომი (ახლო) (RA): მახასიათებლები: მოსახლეობის სიმჭიდროვე ნაკლებია 150
კაცი/კმ.2-ზე, ურბანული ცენტრისკენ ტრანსპორტით მგზავრობის დრო 45 წუთზე ნაკლებია.
საქალაქო (ურბანული) ღია სივრცე (UO) - მახასიათებლები: მოსახლეობის სიმჭიდროვე მეტია 150 კაცი/კმ.2 ზე, ტერიტორიის 75% და მეტი დაფარულია ტყით, სასოფლო მიწით და ხელთუქმნელი ლანდშაფტით.
საქალაქო (ურბანული) დახურული სივრცე (UC) - მახასიათებლები: მოსახლეობის სიმჭიდროვე მეტია 150
კაცი/კმ 2 -ზე, ტერიტორიის 75% -ზე ნაკლები დაფარულია, ტყით, სასოფლო მიწით და ხელთუქმნელი
ლანდშაფტით.
ოთხივე ეს ტიპოლოგია შესულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების (OECD) ორგანიზაციის კლასიფიკატორებში და იგი გამოიყენება, როგორც ევროპის კავშირის სახელმწიფოებში, ასევე ამ
ორგანიზაციის წევრ სხვა ქვეყნებში (მაგ. ნორვეგიაში).
რაც შეეხება რეგიონებს, აქ მიღებულია რეგიონის 6 ტიპი:
1. სასოფლო პერიფერიული რეგიონი (RPR), მახასიათებლები: მოსახლეობის 50% და მეტი ცხოვრობს
სასოფლო თემებში და მოსახლეობის 50%-ზე მეტი მოწყვეტილ სასოფლო თემებში ცხოვრობს.
2. სასოფლო მისაწვდომი რეგიონი (RAR), მახასიათებლები: მოსახლეობის 50% და მეტი ცხოვრობს
სასოფლო თემებში, ამ მოსახლეობის 50%-ზე ნაკლები ცხოვრობს მოწყვეტილ დასახლებებში.
20
21
22

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/local_administrative_units
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/local_administrative_units
Delimitation of rural areas in Europe, using criteria of population density, remoteness and land cover, F. Jonard at al, JRG 2009
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3. შუალედური ღია სივრცის რეგიონები (IOR), მახასიათებლები: მოსახლეობის 15%-ზე მეტი და 50%-ზე
ნაკლები ცხოვრობს სასოფლო თემებში, მოსახლეობის 50%-ზე მეტი ცხოვრობს ღია სივრცის საქალაქო თემებში.
4. შუალედური დახურული სივრცის რეგიონები (ICR), მახასიათებლები: მოსახლეობის 15%-ზე მეტი და
50%-ზე ნაკლები ცხოვრობს სასოფლო თემებში, მოსახლეობის 50%-ზე ნაკლები ცხოვრობს ღია სივრცის საქალაქო თემებში.
5. ურბანული ღია სივრცის რეგიონები (UOR), მახასიათებლები: მოსახლეობის 15%-ზე ნაკლები ცხოვრობს
სასოფლო თემებში, მოსახლეობის 50%-ზე მეტი ცხოვრობს ღია სივრცის საქალაქო თემებში.
6. ურბანული დახურული სივრცის რეგიონები (UCR), მახასიათებლები: მოსახლეობის 15%-ზე ნაკლები
ცხოვრობს სასოფლო თემებში, მოსახლეობის 50% და ნაკლები ცხოვრობს ღია სივრცის საქალაქო
თემებში.
რაც შეეხება ქალაქებს, ევროპაში ქალაქები უძველესი ადგილობრივი ადმინისტრაციული ერთეულებია.
ევროპაში ქალაქების განვითარების მონიტორინგი ხდება ურბანული აუდიტის მეშვეობით. ქალაქების
აუდიტი ხორციელდება 27 ინდიკატორის გამოყენებით და შედეგები მიეწოდება ევროკომისიას.23
ურბანული დასახლებებისთვის შემოღებულია შემდეგი ინდიკატორები:
2
Ÿ მჭიდროდ დასახლებული სასოფლო სივრცე (დაბა) - მოსახლეობის სიმჭიდროვე 150 კაცი/კმ -დან 300
2
კაცი/კმ -მდე;
Ÿ ურბანული კლასტერი (დაბა, "ქალაქის ტიპის დასახლება") - მოსახლეობის სიმჭიდროვე 300 კაცი/კმ2დან 1 500 კაცი/კმ2-მდე;
Ÿურბანული ცენტრი (პატარა ქალაქი "Town") - მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1500 კაცი/კმ2-დან 5 000 კაცი/კმ.2
-მდე;
Ÿ მაღალი სიმჭიდროვის ურბანული ცენტრი. (მეგაპოლისები და მეტროპოლიების ფუნქციონალური
ცენტრი დიდი ქალაქი City) - მოსახლეობის სიმჭიდროვე 5 000 კაცი/კმ2 -ი და მეტი.
ქალაქები (City) ისინი მოსახლეობის მიხედვით შემდეგ კატეგორიებად იყოფა:24
ტიპი

მოსახლეობის ოდენობა

პატარა ქალაქი (S)

50 000 დან 100 000-მდე

საშუალო ქალაქი (M)

100 000 დან 250 000 მდე

დიდი ქალაქი (L)

250 000 დან 500 000 მდე

მეტროპოლია (XL)

500 000 დან 1 000 000 მდე

მეგა ქალაქი (XXL)

1 000 000 დან 5 000 000 მდე

გლობალური ქალაქი (GC)

23
24

5 000 000 და მეტი

გვ. 9, Urban Audit, Methodological Handbook, Europian Commission, Eurostat. 2004.
http://nala.ge/uploads/files/5321986a5aefd.pdf
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2. ალტერნატივების ანალიზი.
არსებული გამოწვევის გადაჭრის გზების ანალიზი
2.1. არსებული ალტერნატივები
სივრცით მოწყობაში და რეგიონულ განვითარებაში ალტერნატივების ანალიზამდე ალბათ უპრიანია მოკლედ შევეხოთ იმ თეორიულ საფუძვლებს, რომლებიც არსებობს ამ სფეროში.
სივრცითი განვითარების თეორიის ევოლუციამ განვლო გრძელი გზა. ყველაფერი დაიწყო თეორიებით და
მოდელებით, რომლებიც ეფუძნებოდნენ მანძილის ფაქტორს, ქალაქების ზომებს, გასაღების ბაზრებთან
და ნედლეულის მოპოვების ადგილებთან სიახლოვეს. ესენია, ტიუნენის მოდელი, კრისტალერის ცენტრალური ადგილის თეორია, ვებერის მრეწველობის განლაგების მოდელი. 1950-60-იან წლებში მოხდა წინ
წაწევა ფიზიკური მოდელებიდან უფრო რთულისკენ. გამოჩნდა მიურდალის "კუმულატიური ეფექტის" თეორია, რომელიც ხსნიდა სხვადასხვა დარგების კონცენტრაციას ამა თუ იმ ტერიტორიაზე. მარტივი ლოგიკა
ასეთია: თუ რომელიმე დარგისათვის განთავსება იქნებოდა კომფორტული, უკვე სხვა დარგებისათვისაც
წარმოიშობოდა კუმულატიური ეფექტი მიზიდულობის სახით. ასეთი ტერიტორიების კონკურენტული უპირატესობების გამო ბუნებრივად ხდება ზრდის წერტილების ფორმირება.
ფრანგი მეცნიერი ფრანსუა პერუს თეორიაში განიხილებოდა ნაკლებად განვითარებულ ტერიტორიებზე
"ზრდის წერტილების" ხელოვნურად შექმნა ახალი დარგების საწარმოთა განთავსების გზით, რათა
შემდგომში მათკენ მიზიდული ყოფილიყო სხვა საწარმოებიც. ეს თეორია გამოიყენებოდა სხვადასხვა
ქვეყნების მთავრობების მიერ ჩამორჩენილი ტერიტორიების ფეხზე დასაყენებლად: სიცილიაზე ააგეს
ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, კალაბრიაში - მეტალურგიული კომბინატი, რომლებიც იმ დროსათვის
ითვლებოდნენ თანამედროვე საწარმოებად. მაგრამ, კუმულატიური ეფექტი არ გამოვიდა. აღმოჩნდა, რომ
ძნელია ხელოვნურად შეიქმნას ზრდის წერტილი ტერიტორიაზე, თუ ამ ტერიტორიას არ გააჩნია რეალური
კონკურენტული უპირატესობები. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს დახმარებით აშენდა მაღალმომგებიანი მრეწველობის დარგის თანამედროვე საწარმოები, კერძო ბიზნესი იქ არ განვითარდა და კუმულატიური ეფექტიც არ წარმოიშვა. ეს არის პირველი დასკვნა, რომელიც ჩვენთვისაც გასათვალისწინებელია.
ძალიან მნიშვნელოვანია იმის არ დავიწყება, რომ სივრცით განვითარებაში ნებისმიერ გადაწყვეტილებას
აქვს თავისი ფასი. ჩვეულებრივ საუბრობენ თანაბრობისა და ეფექტიანობის დილემაზე. თუ პრიორიტეტი
ეკონომიკური ზრდაა, ის ითხოვს სტიმულირებას ან თუნდაც ფინანსური რესურსების ნაკლებ ამოღებას
კონკურენტული უპირატესობის მქონე ტერიტორიებიდან, რადგან სწრაფად განვითარების შემთხვევაში
ისინი ლოკომოტივის ფუნქციას შეასრულებენ მთელი ქვეყნისათვის. თუ პრიორიტეტი გათანაბრებაა და
მნიშვნელოვანი რესურსები ნაწილდება ნაკლებად კონკურენტუნარიან ტერიტორიებზე, როგორც წესი,
ეკონომიკური ზრდა ნაკლებია.
პოლიტიკურად მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის შიგნით არ მოხდეს დიდი ტერიტორიული უთანაბრობა და
უზრუნველყოფილ იქნას გათანაბრება, მაგრამ ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია, რომ ეფექტიანობის თვალსაზრისით ყველაფერი არ იქნება წესრიგში. ყველა ქვეყანა აკეთებს თავის არჩევანს, ცდილობს
რა მონახოს ოპტიმალური პროპორცია თანაბრობასა და ეფექტიანობას შორის და ეს არჩევანი იცვლება
დროთა განმავლობაში. მასზე გავლენას ახდენს არა მარტო ხელისუფლება, არამედ თვით ხალხიც. თუ
ქვეყანა უფრო განვითარებული და მდიდარია, საზოგადოების სოციალური ნორმები ხშირად ითხოვენ,
რომ სხვადასხვა ტერიტორიაზე მოსახლეობას გააჩნდეს უფრო თანაბარი მისაწვდომობა საზოგადოებრივ
სიკეთეებზე. თუ ქვეყანა მიეკუთვნება განვითარებადს, ხელისუფლება ხშირად ირჩევს სტიმულირებად
რეგიონულ პოლიტიკას, ხოლო საზოგადოება უფრო შეგუებულია სივრცობრივ უთანაბრობას. შეიძლება
იყოს ნებისმიერი პროპორცია, ყველაფერი დამოკიდებული ადგილზე და დროზე.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს დიფუზიური თეორიები, რომლებიც 1960-იან წლებში წარმოიშვა. ისინი ხსნიან
თუ როგორ ვრცელდებიან სივრცეში ინოვაციები. ძნელია, რომ ავიღოთ და გადავაადგილოთ ინოვაციები
პუნქტი ა-დან პუნქტ ბ-ში ხელისუფლების გადაწყვეტილებით. დიფუზია (გავრცელება) ჩვეულებრივ მიდის
დასახლებათა იერარქიული სისტემით - უმსხვილესი ქალაქებიდან ნაკლებად მსხვილისკენ და შემდეგ
პერიფერიისკენ. უბრალო მაგალითია - ახალი მოდა. ჯერ ის მიდის თბილისში, ქუთაისში ან ბათუმში,
ხოლო შემდეგ ონში და დედოფლისწყაროში, შორეული მთის სოფლებამდე კი მივა წლების შემდეგ.
ინოვაციები ითხოვენ ადაპტაციას, მნიშვნელოვანია მზაობა მათ დასახვედრად, ხოლო ეს არაერთგვაროვანია სხვადასხვაა დასახლებებისათვის. არსებობს ახლო დიფუზიაც - უმსხვილესი ქალაქი-ცენტრებიდან
მათ საგარეუბნო ზონებამდე. ეს დიფუზიის მეორე ტიპია აგლომერაციის შიგნით - მისი ცენტრიდან
პერიფერიისკენ.
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1970-იან წლებში ნათელი გახდა, რომ "ზრდის წერტილებს" ძალით ვერ დავსვამთ, ისინი ძნელად ეგუებიან
კონკურენტული უპირატესობების არა მქონე ადგილებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აღნიშნული თეორია არ
იქნას გამოყენებული მისთვის შესაბამის ადგილას. გაჩნდნენ თეორიები, რომლებიც ხსნიდნენ სივრცობრივი უთანაბრობის ობიექტურობასაც. ეს ცენტრი-პერიფერიის თეორიებია. მისი ფუძემდებლები ეკონომიკაში ჯონ ფრიდმანია, ეკონომიკის ისტორიაში - ფერნან ბროდელი, პოლიტოლოგიაში - იმანუელ ვალერსტაინი. ამ თეორიების თანახმად ყოველთვის არის ცენტრი, და ყოველთვის არის პერიფერია. მათ შორის
არსებობს უფრო მოქნილი ზონა სახელწოდებით, ნახევრად პერიფერია. ცენტრები ყოველთვის პერიფერიებისგან იღებენ რესურსებს (ადამიანურს, ფინანსურს, ბუნებრივს) და ახდენენ მათ კონცენტრაციას,
ქმნიან რა ამ კონცენტრაციით ინოვაციებს. თუ მოდელი მუშაობს ნორმალურად, მაშინ ეს ინოვაციები
ვრცელდება პერიფერიებზეც. პროცესი ემსგავსება ორტაქტიან ძრავას: ცენტრი წამოიწია - და თან გაიყოლა პერიფერიაც. მაგრამ, თუ დიფუზია ხვდება დიდ წინააღმდეგობებს პერიფერიაზე (უკუ ნაკადი), მაშინ
გვაქვს ისეთი სურათი, როგორც საქართველოშია: ყველა რესურსი იკრიბება თბილისში და ინოვაციები
თბილისიდან თითქმის აღარ გადის. ვიღებთ გაბერილ, თავკომბალა ცენტრს და გასაგებია, არა პერიფერიას, რადგან ცუდად მუშაობენ ინოვაციების წინ წამწევი ინსტიტუციური და ეკონომიკური არხები.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური ან ტექნოლოგიური პირობების
ცვლილებისას ნახევრად პერიფერიები შეიძლება გახდნენ ახალი ცენტრები. პერიფერიებს ხშირად არ
ყოფნით კონკურენტული უპირატესობები. ხოლო ნახევრად პერიფერიები უფრო მზად არიან შეასრულონ
ინოვაციური ფუნქცია და ეს შანს აძლევთ შეცვალონ ცენტრის ადგილმდებარეობა.
ХХ საუკუნის ბოლოს გამოჩნდა მაიკლ პორტერის კლასტერული თეორია, რომელმაც ხელი შეუწყო
ეკონომიკური კლასტერების განვითარებას. მსოფლიოში ამჟამად საკმაოდ ბევრი წარმატებული კლასტერია. ევროპაში არსებობს ე.წ. "კლასტერული ლაბორატორიაც", რომელიც აღრიცხავს და მონიტორინგს
უტარებს ევროპულ კლასტერებს. მათგან განსხვავებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში კლასტერების ხელოვნურად ჩამოყალიბება ვერავინ შეძლო. იმიტომ რომ ყველაფერი კეთდება ბიუროკრატიული სქემით:
"თავში მოუვიდა კლასტერის ფორმირება ვინმე სახელმწიფო მოხელეს, შეიმუშავეს გეგმა, დააფინანსეს,
და ააშენეს", კლასტერები კი, ასე არ იქმნებიან. ისინი ქვემოდან იზრდებიან, ბიზნესის ურთიერთმოქმედებით, ადამიანური ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლით, ხოლო ჩვენ ასე არ შეგვიძლია, მივეჩვიეთ
დირექტივებით ცხოვრებას. ამიტომაც, ფიასკო განიცადა "დიღმის სავადმყოფოების კლასტერმა", ე.წ.
"ცოდნის კლასტერმა" საბურთალოზე და ა.შ. მაგრამ ვერ ვამჩნევთ იმ ბუნებრივი კლასტერული სტრუქტურების წარმონაქმნებს, რომლებიც მრავლად გვხვდება საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში. ეს
სტრუქტურები შეიძლება იყოს მიკრო, მაგრამ მათ მხარდაჭერა და განვითარება სჭირდებათ. მაგალითისთვის მოვიყვანთ თბილისში შესამჩნევ კლასტერულ სტრუქტურებს, რომლებსაც იდენტიფიკაცია სჭირდება და შემდგომი მხარდაჭერა: ვახუშტის ქუჩისა და მისი მიმდებარე უბნის მანქანათა ნაწილების კლასტერული წარმონაქმნი, შარდენის ქუჩა მეიდანთან ერთად, ავეჯის კლასტერი "საბა", ავტობაზრობა რუსთავის
გზატკეცილზე, რესტორნების კლასტერი ნატახტართან, კერამიკის კლასტერი შროშასთან, ჰამაკების
მიკრო-კლასტერი ხაშურთან და ა.შ. აღნიშნულ ადგილებზე მომუშავე პირებმა (ფიზიკურმა და იურიდიულმა) არც კი იციან, რომ ისინი კლასტერულ სტრუქტურაში, კლასტერული მეთოდებით მუშაობენ. მათ
უმეტესობას, როგორც ნებისმიერ კლასტერში, ჰყავთ საერთო მომმარაგებლები, დისტრიბუტორები,
დამსუფთავებლები, სარეკლამო აგენტები, ბუღალტრები და ა.შ. თავიანთ საქმიანობას აწარმოებენ
ერთმანეთთან კონკურენციის პირობებში და გეოგრაფიულად შემოსაზღვრული ტერიტორიის ფარგლებში
კონცენტრირებულად, რაც ასევე კლასტერის ძირითადი თვისებებია.
სივრცეზე ორიენტირებული თანამედროვე თეორიები დაიბადა მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში. ეს არის
"ახალი ეკონომიკური გეოგრაფია", რომლის შემქმნელებია პოლ კრუგმანი, მაცუშიტა ფუჯიტა და ენტონი
ვენაბლსი. მათ შეძლეს აეხსნათ ვაჭრობის სივრცითი კონცენტრაცია, მომსახურეთა გადაადგილება და
მასშტაბის ეფექტი ურბანისტიკაში მკაცრი მათემატიკური მოდელების დახმარებით. დამტკიცდა, რომ
სივრცე ყოველთვის ვითარდება არათანაბრად. ყოველთვის! რადგან განვითარება დაფუძნებულია კონკურენტულ უპირატესობებზე. პოლ კრუგმანმა ერთერთ თავის სტატიაში ჩამოაყალიბა განვითარების ფაქტორთა სისტემა, დაყო რა ისინი ორ ჯგუფად. "პირველი ბუნების" ფაქტორებს მიეკუთვნება ის კონკურენტული უპირატესობები, რომლებიც არ არის შექმნილი ადამიანების მიერ. ესენია, ბუნებრივი რესურსებით უზრუნველყოფა და გეოგრაფიული მდებარეობა - ხელსაყრელია თუ არა. ქვეყანა ან რეგიონი მათ
იყენებს. არსებობს "მეორე ბუნების" ფაქტორებიც, რომლებიც ადამიანების მიერ არიან შექმნილნი.
პირველ რიგში ეს აგლომერაციული ეფექტია. ურბანისტიკაში ისინი შედგებიან ორი ნაწილისგან: კონცენტრაციის (მასშტაბის ეფექტი) უპირატესობები და მრავალფეროვნება. მსხვილი ქალაქი არამარტო იზიდავს
მოსახლეობას, არამედ ქმნის კიდეც უზარმაზარ მრავალფეროვნებას: მომხმარებლებს, მწარმოებლებს და
მათ შორის გაცვლას. მეორე - ადამიანური კაპიტალი, ისიც იქმნება საზოგადოების მიერ. მესამე ინსტიტუტებია, ანუ ნორმები და წესები (დუგლას ნორტის მიხედვით), რომლითაც ცხოვრობს საზოგადოება.
მათ შეუძლიათ ხელი შეუწყონ ან წინააღმდეგობა გაუწიონ განვითარებას. დავამატებთ მეოთხე კომ91

პონენტს - ინფრასტრუქტურას, რომლის გარეშეც სივრცე ვერ განვითარდება და ისეთი სატრანსპორტო
ქვეყნისთვის კი, როგორიც საქართველოა, ეს განვითარების საკვანძო ფაქტორია. სრულიად ნათელია,
რომ ჩვენ უნდა განვავითაროთ "მეორე ბუნების" ფაქტორი, მოვახდინოთ ინსტიტუტების მოდერნიზაცია და
გავზარდოთ ადამიანური კაპიტალი.
2009 წელს მსოფლიო ბანკმა წარმოადგინა ანგარიში მსოფლიოს განვითარების შესახებ, რომელსაც
ეწოდება "Reshaping Economic Geography". ახალი ეკონომიკური გეოგრაფიის იდეები მასში გადმოცემულია
მოკლედ და ნათლად - როგორც სამი D: Density, Distance, Division. აძლიერებენ რა აგლომერაციულ ეფექტს
(კონცენტრაციას ან მოსახლეობის სიმჭიდროვეს), ამცირებენ ეკონომიკურ მანძილსა (დისტანციას) და
ინსტიტუციურ ბარიერებს (დაყოფას), ქვეყნები და რეგიონები აჩქარებენ განვითარებას. აქედან ბევრი რამ
ხორციელდება საქართველოში. მაგალითად, თბილისის, ბათუმისა და სხვა აგლომერაციების გამსხვილება ახალი სოფლებისა და გარეუბნების მიერთებით. ყველაზე რთულია - წინააღმდეგობები, შედეგები ყველამ თვითონ შეაფასოს. სიტუაციის, რეალური წინააღმდეგობებისა და შესაძლებლობების შეფასება ეს მხოლოდ ნახევარი საქმეა.
ახლა შევჩერდებით იმ ალტერნატივებზე, რომლებიც საქართველოს, რეგიონული განვითარებისა და
სივრცითი მოწყობის კუთხით შეიძლება დაფიქსირდეს.
ამჟამად, ქვეყნებისათვის არსებობს განვითარების ორი გზა: რესურსებზე დაფუძნებული ეკონომიკა, ან
ცოდნის (ინოვაციებზე დაფუძნებული) ეკონომიკა. საქართველოს არ გააჩნია გლობალურად საინტერესო,
დიდი რაოდენობის ბუნებრივი რესურსები, ამიტომ მთელი აქცენტი გადატანილი უნდა იყოს ადამიანურ
კაპიტალზე, ქვეყნის ინოვაციური გზით განვითარებაზე.25
ინოვაციური გზით განვითარება მოიცავს მთლიან სისტემას, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე
სივრცობრივად, შესაბამისი ინსტიტუტებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებასაც მოითხოვს. აქ უკვე,
სხვადასხვა რეგიონების განსხვავებული ზომების, განვითარებისა და საქმიანობის სპეციფიკის პირობებში
განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს სამეურნეო საქმიანობის ტერიტორიული ასპექტები. საჭირო იქნება
ინოვაციური სტრუქტურებისა და საწარმოთა ჯგუფების ისე განლაგება-განვითარება სივრცობრივად,
რომლებიც შექმნიან ინოვაციების დიფუზიას (გავრცელებას), განვითარების ცენტრებს (ბირთვებს), ზრდის
პოლუსებს და ტერიტორიულ საზოგადოებრივ სისტემას.
ამასთან დაკავშირებით უდიდეს მნიშვნელობას იძენს ეკონომიკური საქმიანობის ტერიტორიული
მოწყობის მოდერნიზაციის საკითხები, რომელიც ორიენტირებული იქნება ტერიტორიათა ურთიერთკავშირის ამაღლებაზე, მათი დეზინტეგრაციის შემცირებაზე და თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამის სივრცობრივი მახასიათებლების ცვლილებაზე.
ასევე აუცილებლად გასათვალისწინებელია ევროკავშირის გამოცდილება სივრცობრივი მოწყობის,
ფორსაიტული დაგეგმვის სფეროში და ის პრობლემატური საკითხები, რომლებიც თავის დროზე იქ გადაიჭრა რეფორმების გატარებისას.
თუ შევაჯამებთ ზემოთ აღნიშნულს, პრიორიტეტი უნდა მიეცეს: ქვეყნისა და რეგიონების სივრცითი განვითარებას ინოვაციური (ცოდნის) გზით, განსახლების ალტერნატიული სამხრეთის ღერძის ჩამოყალიბებით და
რეგიონებში ეკონომიკური ბირთვებისა და ზრდის პოლუსების ფორმირებით ბიზნეს-ინკუბატორების,
ტექნოპარკების, ტექნოპოლისების, კლასტერების შექმნას (იხ. დანართი№4).
სხვადასხვა სივრცითი განვითარების მოდელი ტერიტორიული სტრუქტურების ფორმირების შესაბამისად
დაჯგუფებულია სამ ძირითად ჯგუფში: ფუნქციური, კარკასული და კლასტერული. (იხილეთ ნახ. № 5.)
2.2. თითოეული ალტერნატივის დადებითი და უარყოფითი მხარეები
წინა პარაგრაფში აღწერილი ალტერნატივები იმდენად განსხვავებული და კონტრასტულია, რომ
ანალიზის გარეშეც მკაფიოდ ჩანს რესურსული ალტერნატივის მოძველებული ბუნება, ხოლო ინოვაციურის
პროგრესულობა. დანართში მოცემულ ნახატზე მოცემულია ის ტენდენციები, რომლებიც დამახასიათებელია ტრადიციული რესურსული ეკონომიკიდან "ცოდნის" ანუ ინოვაციებზე დაფუძნებულ ეკონომიკაზე
გადასვლისას. შესაბამისად, რეგიონული განვითარება და სივრცითი მოწყობაც აღნიშნულ პრინციპებს
დაექვემდებარება (იხ. დანართი №3.).
25

ე. ბარათაშვილი. ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. ნადარეიშვილი. "ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს სტრატეგიულ განვითარებაზე". ჟურნ.: სოციალური
ეკონომიკა № 3. 2013.
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წინა პარაგრაფში აღნიშნული იყო სივრცით განვითარებაში არსებული მოდელთა სისტემა, რომელიც სამ
ჯგუფად არის წარმოდგენილი:
1. ფუნქციური მოდელი - სოციალურ-ეკონომიკური დარაიონება, სპეციალური ზონების, არეალების,
ცენტრების, პარკების ფორმირება;
2. კარკასული მოდელი - ტერიტორიული კარკასების, დერეფნების, განვითარების ღერძების, აგლომერაციებისა და ქალაქ-ბირთვების განვითარება ინფრასტრუქტურის ბაზაზე;
3. კლასტერული მოდელი - ტერიტორიული კომპლექსების ფორმირება ბირთვებით, საკვანძო ობიექტებითა და კონკურენტუნარიანი მეწარმეობის განვითარების ზონებით, მათ შორის კლასტერების
პილოტური პროექტები სახელმწიფოს ხელშეწყობით. იხ. დანართი №5.
უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშული მოდელები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ცალ-ცალკე, ისე
კომპლექსურად ან გარკვეული კომბინაციით. ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ რომელ რაიონში ან რა
პირობებში გვსურს მისი გამოყენება და რა მიზნებისთვის გვჭირდება. თუ გვსურს შევქმნათ სპეციალური
ზონები (თავისუფალი, ინდუსტრიული, რეკრეაციული, მთის განვითარების, ტექნოპარკების და სხვ.), ან
ეკონომიკური ზრდის პოლუსები, სადაც გარკვეული შეღავათები იქნება დასაწესებელი, მაშინ უპრიანი
იქნება ფუნქციური მოდელის გამოყენება; თუ ვაპირებთ სატრანსპორტო დერეფნის ან ორი სამრეწველო
ცენტრის დამაკავშირებელი კვანძის შექმნას, როგორც ჭიათურ-ზესტაფონის სამრეწველო კვანძია, მაშინ
საჭირო იქნება კარკასულ მოდელზე ყურადღების გამახვილება; რეგიონში, მუნიციპალიტეტში ან თვითმმართველ ქალაქში კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად და დასაქმების ხელშესაწყობად ყველაზე
კარგი ინსტრუმენტი იქნება კლასტერული მოდელის გამოყენება. მთავარი კი ის არის, კარგად ვიცოდეთ,
რა ამოცანების გადაწყვეტას ვაპირებთ აღნიშნული მოდელების დანერგვით ამა თუ იმ ტერიტორიულ
წარმონაქმნში. თითოეული მოდელის ავ-კარგიანობაზე შემდეგ პარაგრაფში გვექნება საუბარი.

3. შემოთავაზებული მოდელის დასაბუთება
3.1. შემოთავაზებული ცვლილებების დასაბუთება
მიმდინარე რეფორმების კონტექსტში
ქვეყანაში დაწყებული ფართო რეფორმების ფონზე საჭიროა წინასწარ განიჭვრიტოს, თუ რის მიღწევას
ვაპირებთ ამა თუ იმ მოდელის, ან ინსტრუმენტის გამოყენების გზით. როგორც 2.1. პარაგრაფში უკვე გვქონდა აღნიშნული, გათანაბრების პოლიტიკის განხორციელებით რეგიონებს შორის, მართალია, ნაკლებად
გვექნება დისბალანსი, მაგრამ დიდი ალბათობით, ეკონომიკური ზრდა შესუსტდება და პირიქით, თუ
ყურადღება გამახვილებული იქნება ეკონომიკურ ზრდაზე, მაშინ უნდა შევეგუოთ ქვეყანაში და რეგიონებს
შორისაც ცხოვრების ხარისხში მნიშვნელოვან განსხვავებებს. ჩვენი აზრით, ორივე პოლიტიკის ერთდროულად განხორციელება დღევანდელ საქართველოს ეკონომიკას არ ძალუძს.
გაცილებით კატეგორიული არჩევანის გაკეთება მოგვიწევს მთლიანი ეკონომიკური პარადიგმის შერჩევისას.26 თუ გვინდა ტრადიციული, რესურსული ეკონომიკის გზით ვიაროთ, მაშინ ჩვენ დიდი ალბათობით ვერ
მივაღწევთ ეკონომიკური ზრდის ორ ნიშნიან ციფრებს, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის დღევანდელი
მდგომარეობიდან გამოსაყვანად. ამჟამად, საქართველოს სჭირდება ისეთი სივრცითი განვითარება,
რომელიც საფუძველი გახდება ახალი, ინდუსტრიალიზაციის ჩასატარებლად.
ნებისმიერი მოდელი ან მოდელთა კომბინაცია, რომელიც წარმატებით მოერგება ამა თუ იმ რეგიონში
ახალი ტიპის (ინოვაციურ და ცოდნაზე დაფუძნებულ) ინდუსტრიალიზაციას, მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქვეყნის განვითარების სინერგიულ ეფექტში.
ამიტომ, ძირითადი აქცენტი უნდა გაკეთდეს მეორე პარადიგმაზე - "ცოდნის" ეკონომიკაზე და ინოვაციურ
განვითარებაზე. იგი გულისხმობს პირველ რიგში პოსტინდუსტრიულ საზოგადოებას, ცოდნის გენერაციის,
საქონლის, ტექნოლოგიების ტერიტორიულ პლატფორმას, სადაც მთავარი ფაქტორებია არა შრომითი
რესურსები, ძირითადი ფონდები, ენერგო-სანედლეულო წყაროები და საწარმოო ინფრასტრუქტურა,
არამედ ცოდნა, იდეები, ინოვაციები, ინოვაციური აქტივები და ინოვაციური ინფრასტრუქტურა. სქემატურად
ტრადიციული ეკონომიკიდან ცოდნის ეკონომიკაზე გადასვლის ნიუანსები მოცემულია დანართ №4-ში.

26

ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. ნადარეიშვილი, ჯ. ზარანდია, კ. ციმინტია. "რეგიონული სტრატეგიები - ქვეყნის განვითარების საწინდარი".
სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". №3 2008.
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კარკასული მოდელების განხილვისას მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ბირთვებისა და ზრდის პოლუსების
გამოკვეთა, რადგან დასახლებული პუნქტების რეგიონული სისტემების და ქვესისტემების წამყვანი ელემენტებია მათი ცენტრები (ბირთვები), რომლებიც ერთმანეთს ექვემდებარება.
რეგიონებში ზრდის პოლუსების და პროპულსური დარგების გამოყოფა ხელს უწყობს ეკონომიკური
პროცესების განვითარებას: შრომითი რესურსების დასაქმების გაზრდას, მეურნეობის ურთიერთდაკავშირებული დარგების ფუნქციონირებას. ინვესტიციათა გადანაწილება ზრდის პოლუსებში ხელს შეუწყობს
სინერგიულ ეფექტს და გამოიწვევს არა მარტო რეგიონში წარმოების ზრდას, არამედ სოციალური მაჩვენებლების გაუმჯობესებასაც, ასევე მოსახლეობის ცხოვრების დონის ზრდას. ეს გარემოებები გააქტიურებს
რეგიონულ ბირთვწარმოქმნას და ამ პროცესის მართვას.
სივრცითი მოწყობის ფუნქციური მოდელებიდან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ტექნოპარკული სტრუქტურების
ფორმირება-განვითარება. ესენია ტექნოპოლისები, ტექნოპარკები, ინდუსტრიული ზონები და სხვ. რატომაა ეს მნიშვნელოვანი? თუ გავიხსენებთ იაპონიის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ იაპონიის ეკონომიკა ააღორძინა სწორედ ასეთმა ინოვაციურმა ინფრასტრუქტურამ.27 ამიტომ, ეკონომიკურ მეცნიერებაში ამ იაპონურ სტრატეგიას სამართლიანად
უწოდეს "ტექნოპოლისების" სტრატეგია. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოპარკები და ტექნოპოლისები უკვე
ფუნქციონირებდა აშშ-ში და სხვა ქვეყნებში, იაპონელებმა ტექნოპოლისების სტრატეგია პირველებმა
აიყვანეს სახელმწიფოებრივ დონეზე. როდესაც საუბარია ცოდნის ეკონომიკაზე და ინოვაციურ განვითარებაზე, მას შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც სჭირდება, ამიტომ ინოვაციური ინფრასტრუქტურის განვითარებას
სახელმწიფომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს.28 ამ კუთხით საქართველოში უკვე დაიწყო
გარკვეული მუშაობა: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში შეიქმნა საქართველოს
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომელმაც დაიწყო ტექნოპარკის მშენებლობა თბილისის
გარეუბან ოქროყანაში. აღნიშნული სააგენტოს მეშვეობით დაფუძნდა ინოვაციური ლაბორატორიები
უმაღლეს სასწავლებლებსა და პროფესიულ სასწავლო დაწესებულებებში.
სივრცითი მოწყობის კლასტერული მოდელი ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, მაგრამ აქ
სახელმწიფოს მართებს მოთმინება და წინასწარ განჭვრეტა იმ პროცესების, რაც წინ უძღვის კლასტერული
სტრუქტურების ჩამოყალიბებას. საქმე ისაა, რომ ტექნოპარკული სტრუქტურებისაგან განსხვავებით, რომელსაც უშუალოდ სახელმწიფო აშენებს, კლასტერული სტრუქტურა უფრო ეფექტურად შენდება არა ზემოდან, არამედ ქვემოდან, ანუ ეს არის ბიზნეს-სტრუქტურების, სახელმწიფოსა და უმაღლეს სასწავლებლების
ერთობლივი პროდუქტი. ასეთ ურთიერთობებს ხშირად "სამმაგ სპირალს" უწოდებენ. ამ პროცესში სახელმწიფოს როლი მხოლოდ ხელშეწყობაში და "ფასილიტატორობაში" მდგომარეობს, თუმცა ინიციატორები
შეიძლება სხვებიც იყვნენ. საჭიროა, რომ სახელმწიფომ მკაფიოდ გააგებინოს ბიზნეს სტრუქტურებს კლასტერების ავ-კარგი, მოამზადოს ისინი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისათვის. კლასტერში
გაერთიანება ნებაყოფლობითია და მასში შესვლა შეიძლება ბევრმა კომპანიამ არც მოინდომოს, თუ
კარგად არ გააცნობიერა მასში მუშაობის ნიუანსები. საქმე ისაა, რომ კომპანია კლასტერში შესვლით კარგავს გარკვეულ თავისუფლებას, თუმცა ის, ჰოლდინგისაგან განსხვავებით, ისევ რჩება დამოუკიდებელ
კომპანიად, თავისი ბუღალტერიითა და მენეჯმენტით. კლასტერის მთავარი დადებით თვისებად შეიძლება
დავასახელოთ კლასტერის შიგნით არსებულ კომპანიებს შორის მძაფრი კონკურენციის არსებობა, რაც
ქმნის პროგრესს, ინოვაციების დიფუზიას და მუდმივ განვითარებაზე ზრუნვას. უნდა აღინიშნოს კლასტერის
როლი დასაქმების მხრივაც. სხვა კომპანიებისგან განსხვავებით, რომლებიც კლასტერში არ არიან გაერთიანებულნი, ყოველი ახლის დანერგვა იწვევს თანამშრომელთა შემცირებას, მაგრამ კლასტერში ინოვაციების დანერგვით გამოწვეული მუშა-ხელის დენადობა არ ხდება. ეს მიიღწევა "აუთსორსინგის" ხარჯზე,
ანუ კლასტერში მომზადებულ კვალიფიციურ პერსონალს (რაზეც საკმაო ხარჯებია გაწეული) კლასტერის
გარეთ არ უშვებენ და ისინი კავდებიან კლასტერის შიგნით შექმნილ სხვადასხვა სტრუქტურებში.29 კლასტერიზაციის პროცესი საქართველოში უნდა დაიწყოს კონკურენტუნარიანი კომპანიების შექმნით, რომლებიც
შემდგომში გახდებიან კლასტერის ბირთვები. ამიტომ ყველა მუნიციპალიტეტში უნდა მოხდეს ასეთი
კომპანიების ხელშეწყობა და გაძლიერება, რომლებიც შემდგომში თვითონ მოინდომებენ კლასტერების
ჩამოყალიბებას. კლასტერიზაცია კი ნიშნავს კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რადგან კლასტერი
მწარმოებლურობის გაზრდასთან ერთად კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მთავარი ინსტრუმენტია.

27

ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. ნადარეიშვილი. ტექნოპარკი _ ინოვაციების სტიმულიატორი. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი" № 2. 2010წ.
ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. ნადარეიშვილი. "კიდევ ერთხელ ტექნოპარკების განვითარების საკითხებისადმი." "ეკონომიკა" №1 2011.
29 ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. ნადარეიშვილი, ჯ. ზარანდია, კ. ციმინტია კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის
წინაპირობები საქართველოში (ნაწილი I და II). სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". №9 (118) და №10 (119) 2007
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3.2. შესაძლო წინააღმდეგობები და გამოწვევები
შემოთავაზებული მოდელის პირობებში
განვითარებადი ქვეყნების რეგიონულ პოლიტიკაში გამოყენებული ერთერთი მეთოდია "ზრდის პოლუსების", ანუ "განვითარების ცენტრების" შექმნა. ზრდის პოლუსების შექმნის პოლიტიკა რეგიონული განვითარების მიზნით მიმართულია პრობლემურ რეგიონში ერთი ან რამდენიმე პოტენციური პოლუსის
გულდასმით შერჩევაზე. სწორედ იქ მიმართავენ ახალ ინვესტიციებს იმის ნაცვლად, რომ "წერტილოვნად"
გაანაწილონ ისინი მთელ რაიონში.
რაც შეეხება ეკონომიკურ ბირთვებს, მათში იგულისხმება "ზრდის პოლუსების" და ეკონომიკის საბაზისო
ელემენტების მთელი ერთობლიობა.30
ეკოლოგო-ეკონომიკური ბირთვის ჩამოყალიბებისას შესაძლებელია ორი სიძნელის წარმოშობა: იმპულსის ძალა შეიძლება იყოს მიმართული არა იმ რაიონებზე, რომლებიც საჭიროებს დახმარებას, არამედ
მაღალგანვითარებულ რაიონებზე, რომლებსაც ეკონომიკურად დაუკავშირდება ზრდის პოლუსების პროპულსური დარგები; შეიძლება წავაწყდეთ რესურსების დეფიციტს (ფინანსურსა და შრომითს). ამის თავიდან
ასაცილებლად აუცილებელია ბირთვწარმომქმნელი პროცესის გააზრებული მართვა, მაქსიმალური ეფექტის მისაღებად.31 მსგავს პირობებში ფინანსების მართვა პრიორიტეტული ამოცანა ხდება; შემდგომში შრომითი რესურსები და შრომის საგნები. საბაზრო პირობებში მკვეთრად იზრდება ტერიტორიის ფინანსური რესურსების ეფექტიანი მართვის მნიშვნელობაც.
მთავარი დასკვნა, რომელიც შეიძლება გამოვიტანოთ ზემოთ აღნიშნულიდან შეიძლება ასე გადმოიცეს:
ისეთი არათანაბრად განვითარებული ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა სივრცითი მოწყობისა და
რეგიონული განვითარების ინსტრუმენტებიდან ეკონომიკური ბირთვებისა და "ზრდის პოლუსების" გამოკვეთა მართლაც მნიშვნელოვანია როგორც ტერიტორიული, ისე ფუნქციური თვალსაზრისით. ამასთან
გასათვალისწინებელია, რომ "ზრდის პოლუსი" შეიძლება იყოს არა მარტო დარგი, რეგიონი ან საწარმო,
არამედ ეკონომიკის სექტორიც, რაიმე სამეურნეო ღონისძიება და ა.შ. "ზრდის პოლუსის" ფუნქციებს, მაგალითად, ასრულებს ეკონომიკის რეგულირების კეინსიანური მეთოდები, კერძოდ, სახელმწიფო შეკვეთის
ზრდა ცალკეული დარგების მიმართ, რომელთა განვითარება მნიშვნელოვნად მოქმედებს ეკონომიკის
სხვა სეგმენტების ფუნქციონირებაზე.
ამგვარად, ეკონომიკურ ბირთვს მიეკუთვნება ყველაფერი ის, რაც ხელს უწყობს სოციალურ-ეკონომიკური
სისტემის სხვა ელემენტების მნიშვნელოვანი რიცხვის არსებით ზრდას. ეკონომიკური ბირთვის ელემენტების შერჩევა ხორციელდება როგორც ღირებულებითი, ისე არაღირებულებითი პარამეტრების გამოყენების საფუძველზე - ესაა მომგებიანობის და რენტაბელურობის ზრდა, კაპიტალის ბრუნვის სიჩქარე, მოსახლეობის დასაქმების ზრდა, ერთობლივი მოთხოვნის ზრდა და სხვ. ეკონომიკური ბირთვის ელემენტების
არჩევის პრობლემის გადაჭრისას დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ელემენტის მნიშვნელობის და როლის
გათვალისწინებას კვლავწარმოებით პროცესში. ასე, მაგალითად, აშკარაა, რომ ტექნოლოგიური პროგრესის პირობებში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მეცნიერებატევადი დარგების და წარმოებების განვითარებას, რომელთა როლი პერსპექტივაში ბუნებრივი რესურსების შეზღუდულობის ფაქტორის მნიშვნელობის
ზრდასთან დაკავშირებით სულ უფრო გაიზრდება.
3.3. რამდენად წარმატებით გადაწყვეტს სისტემა არსებულ გამოწვევებს
სანამ შემოთავაზებული სისტემის გამოწვევებზე გადავალთ, უპრიანია კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, თუ
რას წარმოადგენს ეს სისტემა. ჩვენ მიერ შემოთავაზებული სივრცობრივი მოწყობისა და რეგიონული განვითარების სისტემა მოიცავს:
Ÿცოდნის ეკონომიკაზე გადასვლას და ინოვაციურ განვითარებას;
Ÿ სივრცითი მოდელების (ფუნქციური, კარკასული და კლასტერული) დანერგვას რეგიონების სპეციფიკის
გათვალისწინებით;
Ÿგანსახლების სამხრეთის ღერძის განვითარებას და მის გასწვრივ ურბანული ცენტრების შექმნას.
Ÿ ამასთან, სივრცით მოწყობას და რეგიონულ განვითარებას აუცილებელია, რომ თან ახლდეს შესაბამისი სტრუქტურა და ინსტიტუტები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მოდელების სწრაფ ადაპტაციას და
დანერგვას ტერიტორიული და ფუნქციური სპეციფიკის გათვალისწინებით.
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რ. თევზაძე. ნ. ნადარეიშვილი. "მოსაზრებები ეკონომიკური ბირთვებისა და ზრდის პოლუსების შესახებ". ჟურნ.: სოციალური ეკონომიკა XXI
საუკუნის აქტუალური პრობლემები. № 6. ნოემბერი-დეკემბერი. 2012.
31 Световцева М. Г. Управление формированием экономического ядра региона: Автореферат дисс.. канд. эконом. наук. Воронеж, 2004.
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ჩვენი აზრით, საქართველოს ახალი სივრცობრივი სტრუქტურის ფორმირება უნდა მოხდეს დანართ №6-ში
მოცემული სქემის მიხედვით.
როგორც ზემოთ აღნიშნულიდან და დანართ 6-დან ჩანს, შემოთავაზებული სივრცითი მოწყობისა და რეგიონული განვითარების სისტემა თავისი სტრუქტურით ისეა ჩამოყალიბებული, რომ სრულიად პასუხობს და
ითვალისწინებს იმ შესაძლო გამოწვევებს, რომლებიც ამჟამად საქართველოსა და მისი რეგიონების
წინაშეა.
ქვეყნისა და რეგიონების ინოვაციური განვითარება უნდა მოხდეს იმ ტექნოლოგიური პლატფორმების
ბაზაზე, რომლებიც საქართველოს სამეცნიერო პოტენციალს შეესაბამება. ასეთი, ოპტიმალურად გამოკვეთილი ტექნოლოგიური პლატფორმები, რომლებიც საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დახმარებით
უნდა შეირჩეს, საფუძველი უნდა გახდეს საქართველოს გრძელვადიანი განვითარებისათვის. აღნიშნული
ტექნოლოგიური პლატფორმების საფუძველზე სახელმწიფოს ხელშეწყობით მასობრივად უნდა დაიწყოს
ბიზნეს-ინკუბატორებისა და ტექნოპარკული სტრუქტურების ფორმირება რეგიონებში, რომლებიც შემდგომში უნდა გადაიქცნენ "ზრდის პოლუსებად" კონკურენტუნარიანი კლასტერების სახით. საქართველოს
ეკონომიკის მომავალი მის ახალ სტრუქტურიზაციასა და კლასტერიზაციაში გვესახება, რაც ნიშნავს დარგობრივი სტრუქტურიდან, თანდათანობით, დარგთაშორის სტრუქტურებზე (კლასტერებზე) გადასვლას და
ამით რეგიონების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას.
განსახლების სამხრეთის ღერძის ფორმირება ხელს შეუწყობს აჭარიდან გოდერძის უღელტეხილის გავლით სამხრეთ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას, ახალი ურბანული წარმონაქმნების
გაჩენას სამხრეთის ღერძის გასწვრივ განვითარებულ საგზაო მაგისტრალის გაყოლებაზე და რაც ძალიან
მნიშვნელოვანია, ქვეყნის უშიშროების გამოწვევებიდან გამომდინარე ალტერნატიული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. განსახლების სამხრეთის ღერძის ფორმირების აუცილებლობა დაგვანახა 2008
წელს, რუსეთის აგრესიის დროს, საქართველოს ცენტრალური საგზაო მაგისტრალზე წარმოქმნილმა
პრობლემებმა, როდესაც აჭარიდან თბილისისკენ მოძრაობა სწორედ ამ სამხრეთი ღერძის გასწვრივ იყო
უსაფრთხო. განსახლების სამხრეთის ღერძის ფორმირება ხელს შეუწყობს მთლიანად სამხრეთ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასაც ინოვაციური გზით, რადგან სწორედ ამ რეგიონში მოიპოვება უნიკალური ბაზალტის საბადოები. ბაზალტის ტექნოლოგიური პლატფორმა საქართველოს სამხრეთი
რეგიონისთვის შეიძლება გახდეს "ზრდის პოლუსი" და განვითარების ბირთვი, რაც ხელს შეუწყობს განსახლებას ამ რეგიონში, ეთნიკური პრობლემების მოგვარებას დასაქმებისა და განათლების გზით, ცხოვრების
დონის ამაღლებას.
სივრცითი მოდელების დანერგვა მნიშვნელოვანი სტიმული იქნება სხვა რეგიონებისათვის. სამეგრელოზემო სვანეთში ანაკლიის საზღვაო პორტის მშენებლობა და იქ ახალი სამრეწველო-ლოგისტიკური კლასტერის ფორმირება მნიშვნელოვანი "ზრდის პოლუსი" იქნება მთელი რეგიონისათვის, რომლის ჰინტერლანდის ზონა (ანუ გავლენის), სამურზაყანომდე (ოჩამჩირის რაიონი) შეიძლება გავრცელდეს. ამას დიდი
სინერგიული ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს აფხაზებთან ურთიერთობებშიც, რადგან ამ რეგიონში ახალი
სამუშაო ადგილების შექმნით ისინიც აუცილებლად ისარგებლებენ.
ცვლილებებია მოსალოდნელი სივრცით მოწყობაში ახალი აბრეშუმის გზის აღორძინების შემდეგ, რაც
გამოიწვევს ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ახალ სიმაღლეზე აყვანას. მხედველობაში გვაქვს
სარკინიგზო და საპორტო ქსელის განვითარებით ლოგისტიკური ჰაბების ფორმირება ქუთაის-ანაკლიის
კვანძზე და ბათუმსა და ფოთში თავისუფალი სამრეწველო ზონების ფორმირებით.
მნიშვნელოვანია ასევე ტურისტულ-რეკრეაციული და ბალნეოლოგიური ინფრასტრუქტურის სივრცობრივად განლაგება როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, შესაბამისი ტურისტულ-რეკრეაციული კლასტერების ფორმირებით.
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4. დასკვნითი ნაწილი. რეკომენდაციები:
4.1. რა შედეგები მოჰყვება
რეგიონულ განვითარებაში მიმდინარე ცვლილებებს
უკანასკნელ წლებში საქართველო მიიღეს ევროპის ინოვაციური რეგიონების ქსელის წევრად, მაგრამ
აქედან გამომდინარე შესაძლებლობები ჯერ კიდევ არ არის გამოყენებული.
აუცილებელია შემუშავდეს რეგიონების განვითარების და მთლიანად ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკური
განვითარების კომპლექსური პროგრამა. ეს პროგრამა უნდა შედგებოდეს:
Ÿრეგიონების სოციალურ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიისაგან, 15-25 წლიანი დაგეგმვის ვადით;
Ÿ ტერიტორიული დაგეგმვის სქემებისაგან 15-20 წლიანი დაგეგმვის ვადით, რომელიც უნდა იყოს
სტრატეგიის ტერიტორიული პროექცია;
Ÿ რეგიონის სოციალურ ეკონომიკური განვითარების პროგრამების პაკეტი 3-5 წლიანი დაგეგმვის
ჰორიზონტით.
აღნიშნული გრძელვადიანი პროგრამის შემუშავება მნიშვნელოვანია საქართველოს გლობალურ სივრცეში ჰარმონიზაციისათვის. ეს კი ჩვენმა ქვეყანამ უნდა მოახერხოს ცოდნის ეკონომიკით. ცოდნა უნდა იქცეს
ქართველი ერის განვითარების მთავარი იდეად და მშპ-დან მასზე უნდა იხარჯებოდეს მინიმუმ 10% პირველი 5 წლის განმავლობაში.
შემოთავაზებული სივრცითი მოწყობის მოდელების დანერგვა საქართველოს რეგიონებში მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას, განსახლების ოპტიმიზაციას,
ახალ ინდუსტრიალიზაციას და დარგთაშორისი სტრუქტურების (კლასტერების) ფორმირებას. აღნიშნული
პროცესი დააჩქარებს რეგიონების კონკურენტუნარიანობისა და მწარმოებლურობის გაზრდას, ხელს
შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას და ცხოვრების დონის ამაღლებას.
ფუნქციური მოდელის დახმარებით შეიქმნება ლოგისტიკური, აგრო-სამრეწველო, რეკრეაციულ-ტურისტული ზონები და ცენტრები, ტექნოპოლისები, ტექნოპარკები, საინვესტიციო მოედნები და ინდუსტრიული
პარკები. გამოიყოფა ეკოლოგიური საფრთხის ზონები და დეპრესიული რაიონები მათთვის სპეციალური
ღონისძიებების შესამუშავებლად.
კარკასული მოდელის საშუალებით შესაბამის რეგიონებში შეიქმნება ზრდის პოლუსები, განვითარების
ღერძები, დერეფნები და ბირთვები. ფორმირებულ იქნება განსახლების ახალი კარკასი სამხრეთი ღერძის
გასწვრივ. ოპტიმიზებულ იქნება რეგიონული, განსახლებისა და სატრანსპორტო საყრდენი კარკასი. ხელი
შეეწყობა აგლომერაციებისა და ქალაქ-ბირთვების განვითარებას. განახლდება სოციალური სფეროს საყრდენი კარკასი (საავადმყოფოები, პოლიკლინიკები, სკოლები, საბავშვო ბაღები, ბიბლიოთეკები, გასართობი ცენტრები და ა.შ.).
კლასტერული მოდელით შეიქმნება:
Ÿდისკრეტული კლასტერები (მანქანათმშენებლობის კლასტერი - ქუთაისში; თვითმფრინავმშენებლობის - თბილისში; გემთმშენებლობის - ბათუმსა და ფოთში; სამშენებლო - რუსთავსა და კასპში ჰაიდელბერგცემენტის ბაზაზე).
Ÿ პროცესული კლასტერები (სამთო-მეტალურგიული კლასტერი - ზესტაფონ-ჭიათურის სამრეწველო
ღერძზე და ბოლნისში; ღვინის - კლასტერი კახეთში; მეაბრეშუმეობის - თელავში; თხილის კლასტერი სამეგრელოში; მეციტრუსეობის - აჭარაში, გურიასა და სამეგრელოში; მეფრინველეობის - ნორიოსა და
კოდაში; მეცხოველეობის - წალკასა და თელეთში.).
Ÿ ინოვაციური კლასტერები (ბაზალტის ტექნოლოგიებზე - სამცხე-ჯავახეთში; ბიოტექნოლოგიებზე - თბილისში; საგანმანათლებლო - ბათუმში, ქუთაისში და თბილისში; საავადმყოფოების - თბილისში, ზუგდიდსა და ქუთაისში; ექსტრაქტებზე - თბილისში, კახეთში, მცხეთა-მთიანეთში და აჭარაში).
ტურისტულ-რეკრეაციული კლასტერებიდან დიდი მომავალი აქვს წყალტუბოს, ბორჯომის, საირმისა და
ახტალის ბალნეოლოგიურ კლასტერებს. მნიშვნელოვანია სამთო ტურიზმის კლასტერები ბაკურიანში, გუდაურსა და სვანეთში. აღნიშნული კლასტერების ფორმირება დაწყებულია და იმედია ხელისუფლებისგან
ძალისხმევა არ მოაკლდება.
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4.2. როგორია რეგიონული განვითარების პერსპექტივები
მსოფლიო კლასიფიკაციის თანახმად, დღევანდელი საქართველო ეკონომიკური განვითარების დონით
განვითარებადი ქვეყნის ჯგუფს მიეკუთვნება, თუმცა თავისი ინტელექტუალური დონის, კულტურის, ხელოვნების, განათლების, მეცნიერების მდგომარეობით, იგი, ჯერ კიდევ, განვითარებული ქვეყნების სტანდარტებს პასუხობს. ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა, კარგი ბუნებრივი პირობები და ეკონომიკური
მართვის ახალი თანამედროვე სისტემის შექმნის და საზოგადოების აქტიური ძალისხმევის პირობებში,
საქართველოს, სოციალურად და ეკონომიკურად წარმატებულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება შეუძლია. ამ
წარმატებაში მნიშვნელოვანი როლს აუცილებლად შეასრულებს ოპტიმალურად განჭვრეტილი და
სწორედ დაგეგმილი ქვეყნისა და რეგიონების სივრცითი მოწყობა, განსახლების სისტემის დივერსიფიკაცია, ახალი ინდუსტრიალიზაციისათვის შესაბამისი ხელსაყრელი ტერიტორიების შერჩევა და სატრანსპორტო-კომუნიკაციების განვითარება.
განსახლების სამხრეთი ღერძის ფორმირებით ქვეყანა უფრო დივერსიფიცირებული გახდება უსაფრთხოების, სატრანსპორტო კომუნიკაციისა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ძირითად სატრანსპორტო არტერიას გაუჩნდება ალტერნატიული დერეფანი, რომელიც თავის მხრივ განავითარებს მის გასწვრივ არსებულ ტერიტორიებს.
იმის გამო რომ, საქართველო მცირე მიწიანი ქვეყანაა, ახალი ინდუსტრიალიზაცია მიზანშეწონილია
ჩატარდეს არა ბარში, სადაც ისედაც მწირია ვარგისიანი მიწები, არამედ დამლაშებულ, გაუდაბნოებულ,
სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისათვის გამოუსადეგარ ტერიტორიებსა და დაბალმთიან ზონებში. ამით
ხელი შეეწყობა არა თავკომბალა ქალაქების განვითარებას, არამედ ურბანიზაციის მაგივრად მივიღებთ
კარგად დაგეგმილ რურალიზაციას (ქალაქებიდან სოფლისკენ მიგრაციას და სოფლის აღორძინებას).
რურალიზაცია რომ წარიმართოს სოფელი ცხოვრების დონით არ უნდა იყოს ქალაქზე ნაკლები. ჩვენთან
ახლაც არის ამის თითო-ოროლა მაგალითი, მაგრამ, მასობრივი ხასიათი არ აქვს. ჩვენი აზრით, მოუფიქრებლად, ურბანული მოდელების გადმოღება სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენი ქვეყნისთვის დამღუპველი
იქნება. რურალური პროცესის ხელშეწყობა კი განავითარებს დეპრესიულ რეგიონებს და გამოაცოცხლებს
მთას. ამასთან, დეპრესიულ რაიონებში უნდა ხელი შეეწყოს ინოვაციური მცირე საწარმოების შექმნაგანვითარებას ინკუბაციის გზით. უნდა შეიქმნას ისეთი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც მსხვილი
ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის მომზიდველი და სარფიანი იქნება დეპრესიულ რაიონებში ფილიალების ან ახალი საწარმოების გასახსნელად. უნდა მუშაობდეს შეღავათების სისტემა, რომელიც უბიძგებს
ბიზნესს საკუთარი საწარმოების ან ფილიალების დეპრესიულ რაიონებში გასატანად. აქ, რა თქმა უნდა
დავიწყებული არ უნდა იყოს ის პროპულსური (ტრადიციული) დარგები, რომლებიც დამახასიათებელი იყო
ამა თუ იმ ტერიტორიისათვის.
იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში რეგიონების მიხედვით არათანაბარი ეკონომიკური განვითარებაა,
ჩვენი აზრით, ახალი საწარმოები, დარგები და ბიზნეს-სტრუქტურები მთელ ტერიტორიაზე ქაოსურად კი არ
უნდა იყოს გაბნეული, არამედ გარკვეულ ტერიტორიებზე; მათ განთავსებაში მთავრობა კომპანიებს უნდა
აძლევდეს წინასწარ შედგენილი და დამტკიცებული სტრატეგიული გეგმის ამოცანებიდან გამომდინარე
კვალიფიციურ (იურიდიულ, საშეღავათო, და სხვ.) რჩევებს. მასში უნდა იყოს გათვალისწინებული გარკვეული ურთიერთდაკავშირებული საწარმოო შეთანაწყობები, რაც დამახასიათებელია საწარმოო კვანძებისათვის, ასევე უფრო მსხვილი ტერიტორიულ-საწარმოო კომპლექსებისა და ეკონომიკური რაიონებისათვის.
უნდა შეიქმნას მრეწველობის დარგობრივი და დარგთაშორისი სტრუქტურა, რომელიც ქვეყნის სამრეწველო პოტენციალის მაქსიმალურ გამოყენებას შეძლებს. კერძოდ, იგი ორიენტირებული უნდა იქნას იმ
დარგებზე, რომლებიც ადგილობრივ რესურსებზე დაყრდნობით გამოუშვებს კონკურენტუნარიან პროდუქციას (სილიკომანგანუმს, სასუქებს, სპილენძის შენადნობებს, ჰიდრო-ელექტროენერგიას, საშენ მასალებს,
კვების მრეწველობისა და მსუბუქი მრეწველობის პროდუქციას). მაგრამ, ყველაზე მთავარია, რომ ქვეყნის
ეკონომიკამ დაიწყოს ინოვაციური პროდუქციის გამოშვება. ეს კი ახალი მასალები (მათ შორის ბაზალტური
ტექნოლოგიების პროდუქცია), ექსტრაქტები, რობოტო-ტექნიკა, ფოტონიკა, ბიოტექნოლოგიური და ფარმაკოქიმიური პროდუქცია (სამკურნალო პრეპარატები), პროგრამული უზრუნველყოფები და ინტერნეტ
ტექნოლოგიებია. ზემოთ ჩამოთვლილი პროდუქცია მეცნიერებატევადია, მაგრამ მათი გამოშვება სავსებით რეალურია საქართველოში, თუ მომზადდება შესაბამისი კადრები, ჩამოყალიბდება ტექნოლოგიური
პლატფორმები და მათ საწარმოებლად შეიქმნება მოქნილი, თანამედროვე საწარმოები.
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4.3. შემოთავაზებული ხედვის განხორციელების ეტაპები,
აუცილებელი რესურსები, რეგულაციები და პასუხისმგებელი სტრუქტურები
რეგიონული განვითარება და სივრცითი მოწყობა ორი ურთიერთშემავსებელი და ერთმანეთთან გადაჯაჭვული პრობლემატიკაა, რომელთა განხილვა უნდა მოხდეს კომპლექსურად და სისტემური მიდგომით.
სივრცითი მოწყობა და რეგიონული განვითარება უნდა იყოს ქვეყნის გრძელვადიანი სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი და მისი მთავარი ჩონჩხი. აღნიშნული სტრატეგია უნდა შემუშავდეს ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში ყველა სამინისტროს ჩართვით, მეცნიერებისა და გამოცდილი
სპეციალისტების აქტიური მონაწილეობით. რაც შეეხება ქვეყნის სივრცით განვითარებას, მისი სტრატეგია
უნდა შეიმუშაოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ, რომლის ძირითადი პარამეტრები შეთანაწყობილი უნდა იყოს ქვეყნის გრძელვადიან სოციალურ-ეკონომიკურ სტრატეგიასთან. რეგიონული განვითარების სტრატეგიები და სივრცითი მოწყობის დოკუმენტები უპრიანია, შეიმუშაოს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ რეგიონებში შესაბამისი განვითარების სააგენტოების დახმარებით, რომლებიც ასევე სრულ ჰარმონიაში უნდა იყოს ქვეყნის გრძელვადიან
სოციალურ-ეკონომიკურ სტრატეგიის ძირითად პარამეტრებთან და ხედვებთან.
პირველ ეტაპზე უნდა შემუშავდეს ქვეყნის სივრცითი მოწყობის სტრატეგია დეტალური გეგმით, რომლის
საფუძველზე უნდა განისაზღვროს განსახლების ძირითადი ვექტორები და ზრდის პოლუსები. ზრდის
პოლუსების ფარგლებში უნდა მოხდეს ბიზნესის ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელება თავისი
საკანონმდებლო პაკეტებითა და რეგულაციებით. უნდა მასობრივად დაიწყოს "სტარტაპების" (ბიზნესინკუბატორების, დამაჩქარებლების) ხელშეწყობა კონსულტაციებით, დაფინანსებითა და შემდგომი 2
წლიანი მონიტორინგით. პირველივე ეტაპზე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჩართულობითა და
მონაწილეობით, ინოვაციების კომისიამ უნდა ჩამოაყალიბოს ქვეყნისათვის პერსპექტიული ტექნოლოგიური პლატფორმები, ინსტიტუციურად მათი შემდგომი მართვისათვის. საფუძველი უნდა ჩაეყაროს მთელი
ქვეყნის მასშტაბით ინოვაციური ინფრასტრუქტურის ფორმირებას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის,
ტექნოპოლისების, ტექნოპარკებისა და ტექნოლოგიური ცენტრების სახით. უნდა შეიქმნას სპეციალური
პროფესიული სასწავლებლებისა და ნორჩ ტექნიკოსთა ცენტრების ქსელი. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონებში შექმნილი ინოვაციური საწარმოების კადრებით უზრუნველსაყოფად. მთის კანონის
ამოქმედების შემდეგ უნდა მოხდეს განსახლების არსებული ცენტრების ხელშეწყობა და ახლების ფორმირება, დასაქმების კერების გაჩენით და სტიმულირებით. პირველივე ეტაპზევე პარლამენტის მიერ მისაღები
იქნება "კანონი სტრატეგიული დაგეგმვისა და პროგნოზირების შესახებ" ქვეყნისა და რეგიონის მასშტაბით.
მეორე ეტაპზე უნდა მოხდეს კომპანიების მწარმოებლურობისა და კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად საჭირო ანტიმონოპოლიური, ანტიდემპინგური, საგადასახადო, სარეკლამო და სხვა ღონისძიებების
გატარება. ზრდის პოლუსების შერჩევით უნდა მოხდეს რეგიონებში ეკონომიკური ბირთვების ფორმირებაგანვითარება. ყველა რეგიონში, მუნიციპალიტეტში, თვითმმართველ ქალაქში უნდა გამოიკვეთოს ის
წამყვანი კომპანიები, რომლებიც "ამინდს" ქმნიან ადგილებზე ბიუჯეტის შევსებით. ხელისუფლებამ და
ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა მთელი ყურადღების კონცენტრაცია უნდა მოახდინონ სწორედ ამ
წარმატებული საწარმოების გაძლიერებაში და მათ ბრენდად ქცევაში. წარმატებულ საწარმოებზე ფოკუსირება საჭიროა რამდენიმე მიზეზით: ა) არ გაიფანტება ძალისხმევა ყველა ეკონომიკურ სუბიექტზე მათი
ბუნდოვანი პერსპექტივის გამო და დაიზოგება რესურსები; ბ) აღნიშნული წარმატებული საწარმოები შემდგომში შეიძლება გახდნენ ფორმირებადი კლასტერის ბირთვები; გ) წარმატებული კომპანიები შეიძლება
გახდნენ ინოვაციების გამავრცელებლები ადგილზე; დ) წარმატებული კომპანიის არსებობა და მითუმეტეს
კლასტერში მისი ყოფნა სხვა სუსტ კომპანიებთან ერთად იწვევს მიმბაძველობას სხვა კომპანიებისათვისაც
ცოდნის გავრცელების, კონკურენციაში ბრძოლისა და კადრების გადმობირების თვალსაზრისით. ვ) ახალი
და სუსტი კომპანიები იძულებული იქნებიან შეეგუონ ძლიერი კომპანიის მიერ დაწესებულ მაღალ თამასას
და განვითარდნენ კონკურენტულ ბრძოლაში.
მესამე ეტაპზე უნდა დაიწყოს მთელი ქვეყნის კლასტერიზაცია იმ წარმატებული და კონკურენტუნარიანი
კომპანიების ბაზაზე, რომლებიც კლასტერების ბირთვებად გამოდგებიან. კლასტერთა ბირთვების ჩამოყალიბების შემდეგ საჭიროა მათი შრეების (დისტრიბუტორები, საფინანსო ორგანიზაციები, სადაზღვეო,
მარკეტინგული და კონსალტინგური კომპანიები და სხვ.) ფორმირება მ. პორტერის ცნობილი რომბის
შესაბამისად.32 ეს გულისხმობს სახელმწიფოს, უნივერსიტეტის, ბიზნესის ერთობლივ მოქმედებას, ე.წ.
სამმაგი სპირალის ამუშავებას. ამ დროს სახელმწიფოს როლი გამოიხატება მხოლოდ შუამავლობაში და
32

ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, ნ. ნადარეიშვილი, ჯ. ზარანდია, კ. ციმინტია კლასტერიზაციის თეორიული საფუძვლები და მათი დანერგვის
წინაპირობები საქართველოში (ნაწილი I და II). სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". №9 (118) და №10 (119) 2007.
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კლასტერის პოპულარობის ხელშეწყობაში. მესამე ეტაპზევე უნდა მოხდეს კლასტერების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, მუნიციპალიტეტის, მხარის, ქვეყნისა და გლობალურ დონეზე. უნდა აღინიშნოს, რომ
სულსწრაფობა ამ პროცესში არაეფექტიანი იქნება, რადგან კონკურენტუნარიანი კლასტერის ფორმირების
პროცესი შეიძლება 10 წელზე მეტი გაგრძელდეს. მაგალითისათვის შეიძლება გამოდგეს ცნობილი "სილიკონის ველი" კალიფორნიაში, რომლის ფორმირება 30 წელი გაგრძელდა. მესამე ეტაპზევე უნდა შეიცვალოს ქვეყნის ეკონომიკური სტრუქტურა. მხედველობაში გვაქვს დარგობრივი ეკონომიკიდან დარგთაშორის, ეკონომიკურ ცენტრებზე (კლასტერებზე) გადასვლას და სტატისტიკის სამსახურის გადაწყობას
დარგობრივი ეკონომიკის სტატისტიკიდან დარგთაშორის (ეკონომიკური ცენტრების) სტატისტიკაზე.
ბოლოს შეიძლება ითქვას, რომ კარგად შემუშავებული გრძელვადიანი სტრატეგიის, რეგიონული განვითარების, სივრცითი მოწყობის შემოთავაზებული ხედვის რეალიზაციისა და პოლიტიკური ნების პირობებში,
ჩვენი ქვეყანა გვესახება მეტ-ნაკლებად თანაბრად განსახლებულ, ინოვაციურად განვითარებულ და
მაღალი ცხოვრების ხარისხით გამორჩეულ ტერიტორიად, რომელიც განვითარებითა და მოსახლეობის
ცხოვრების დონით არ უნდა ჩამოუვარდებოდეს ევროპის პატარა განვითარებულ ქვეყნებს.
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შესავალი

შესაძლებლობების განვითარება განიმარტება, როგორც პროცესი, როდესაც ინდივიდები, ორგანიზაციები
და საზოგადოება იძენენ, ავითარებენ და ინარჩუნებენ უნარებს, რათა თავად განსაზღვრონ თავიანთი
განვითარების მიზნები და შემდეგ, დროთა განმავლობაში მიაღწიონ მათ.1 ეს განმარტება ასახავს თვალსაზრისს, რომ შესაძლებლობები არსებობს ინდივიდუალურ, ორგანიზაციულ და შესაბამისი გარემოს
დონეებზე. ეს სამი დონე ერთმანეთთან მჭიდრო ურთიერთკავშირშია და თითოეული მათგანი გავლენას
ახდენს დანარჩენებზე. აქედან გამომდინარე, შესაძლებლობათა განვითარება საჭიროებს კომპლექსურ
მიდგომას.
შესაძლებლობების განვითარება არის ადგილობრივად მართული სწავლების პროცესი, რომელშიც
ჩართული არიან ლიდერები და ინსტიტუციები ადგილობრივ დონეზე და რომელსაც მოაქვს სოციალურპოლიტიკური, საჯარო პოლიტიკის და ორგანიზაციული ფაქტორების ცვლილება. შედეგად, ადგილობრივ
დონეზე იზრდება ჩართულობა და დაინტერესებული მხარეები მეტ პასუხისმგებლობას იღებენ გატარებული ღონისძიებების ეფექტურობასა და ეფექტიანობაზე. შესაძლებლობათა განვითარების ორგანიზაციული
დონე, რომელსაც ასევე ინსტიტუციურ დონესაც უწოდებენ, მოიცავს შიდა პოლიტიკას, ორგანიზაციულ
მოწყობას, პროცედურებსა და ჩარჩო-პირობებს, რომელიც საშუალებას აძლევს ორგანიზაციას იფუნქციონიროს და შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები. კარგად მიმდინარე ორგანიზაციული პროცესები და
გამართულად მომუშავე სისტემები საშუალებას აძლევს ორგანიზაციას მართოს რესურსები, შეასრულოს
თავისი ფუნქციები, მიაღწიოს დასახულ მიზნებს და შეინარჩუნოს შედეგები.
ორგანიზაციის მართვა მოითხოვს სამ ძირითად რესურსს: ფინანსურს, ფიზიკურს/მატერიალურს და
ადამიანურს. ჩამოთვლილთაგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ადამიანურ კაპიტალს,
ვინაიდან სწორედ ორგანიზაციაში დასაქმებული ადამიანები შეიმუშავებენ და ახორციელებენ პოლიტიკას,
გეგმებსა და ამოცანებს. ნებისმიერი წამოწყების წარმატება-წარუმატებლობა დამოკიდებულია ორგანიზაციაში მომუშავე ადამიანების ცოდნაზე, გამოცდილებასა და უნარებზე.2 ადამიანები ქმნიან გეგმებს,
ასრულებენ დავალებებს, თავს უყრიან და იყენებენ საჭირო რესურსებს და მიდიან შედეგებამდე. ისინი
წარმოადგენენ ორგანიზაციის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მთავარ მამოძრავებელ ძალას. შესაბამისად, საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციის წარმატებული განვითარება დამოკიდებულია იმ პერსონალზე, ვინც
იქ მუშაობს.3 აქედან გამომდინარე, ადამიანური რესურსების მართვა-განვითარება ფართო განხილვის
თემაა და, როგორც წესი, მოიაზრება, როგორც ქვეყნის განვითარების გეგმის მნიშვნელოვანი საყრდენი და
ეკონომიკური ზრდის მამოძრავებელი ძალა.4
ახალი საჯარო მენეჯმენტის პრინციპების გათვალისწინებით, მსოფლიოს მასშტაბით, ბევრმა ქვეყანამ
გაატარა რეფორმები, რომლებიც მიზნად ისახავდა საჯარო სექტორის ეფექტიანობისა და ეფექტურობის
ამაღლებას. ამ პროცესში მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდა ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლებების მიერ
მომსახურების მიწოდების გაუმჯობესებასა და შედეგების მიღწევაზე. გატარებული რეფორმების მნიშვნელოვანი ნაწილი, განსაკუთრებით კი იმ რეფორმებისა, რომელიც დეცენტრალიზაციას ეხებოდა, მიმართული იყო ადამიანური შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ.
დეცენტრალიზაციის დროს ადგილი აქვს ძირეულ ინსტიტუციურ ცვლილებებს, რის შედეგადაც შესაძლებელი ხდება სერვისების უფრო ეფექტური და ეფექტიანი მიწოდება. ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება კი დეცენტრალიზაციის პროცესის განუყოფელი ნაწილია და მას ერთერთი
მნიშვნელოვანი როლი აქვს ინსტიტუციური ცვლილების ეფექტურობისთვის. დეცენტრალიზაციის დროს
ხდება არსებული მართვის სისტემებისა და ინსტიტუტების ძირეული გარდაქმნა, რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად იცვლება საჯარო ორგანიზაციებში სამუშაოს ბუნება. შესაბამისად, საჭირო ხდება ახალი პროცესებისა და ინსტრუმენტების დანერგვა, რათა მოხდეს ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების
განვითარება, და ამ გზით, ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობა და გაუმჯობესება.
იმისათვის, რომ მოერგონ მართვის დეცენტრალიზებულ მოდელს, საჯარო მოხელეებს სჭირდებათ ახალი
ცოდნა და უნარები. შესაბამისად, დეცენტრალიზაციის წარმატებით განხორციელებისა და ეფექტური
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UNDP, 2008. Capacity Development Practice Note
Lufunyo H., Decentralization and Human Resource Development; Documented Challenges in Local Government Authorities in Tanzania, 2015, გვ. 353
http://www.ijcrar.com/vol-3-6/Hussein%20Lufunyo.pdf
Powell C; "A Leadership Primer"; 2011
Maher, A. and Bedawy R., Human Resources Management in Southeastern Asia's Local Government Case Study: Philippine and Thailand, 2014, გვ. 134
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საჯარო მართვისათვის, აუცილებელია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა გადამზადება
და მათი შესაძლებლობების გაძლიერება.5
გარდა იმ მოთხოვნებისა, რომელსაც დეცენტრალიზებული სისტემა უყენებს საჯარო მოხელეებს,
ზოგადად, საჯარო მართვა ხდება უფრო და უფრო მომთხოვნი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და საჯარო მოსამსახურეების მიმართ. მოქალაქეები ადილობრივი ხელისუფლებისგან
მოითხოვენ მეტ ეფექტიანობასა და უფრო სწრაფი რეაგირების უნარს, რათა დროულად მოხდეს მათი
საჭიროებების დაკმაყოფილება. იზრდება პრობლემების რაოდენობა და სირთულე, რომლებთან გამკლავება უწევთ საჯარო მოსამსახურეებს. გარდა ამისა, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების,
მასმედიისა და მასობრივი კომუნიკაციის სხვა საშუალებების განვითარებასთან ერთად, საჯარო მოხელეები უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობენ საზოგადოების მხრიდან. იმისათვის, რომ უპასუხონ ახალ გამოწვევებს, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს გამუდმებით ესაჭიროებათ ახალი უნარების
შეძენა და განვითარება, მათ შორის, სტრატეგიული დაგეგმვის, პროგრამების შემუშავების და ფინანსური
მართვის უნარები, რათა შეძლონ ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემების გადაჭრა და მოქალაქეთა
მზარდი მოთხოვნების დაკმაყოფილება.6 ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობის განვითარება წარმოადგენს ერთერთი უმთავრეს მიმართულებას ქვეყნისთვის,
რომელიც ისწრაფვის დანერგოს ეფექტური და ეფექტიანი სერვისების მოწოდება, და უპასუხოს მოქალაქეთა საჭიროებებისა და მოთხოვნებს.
წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია შეისწავლოს და გააანალიზოს ინსტიტუციური და ადამიანური შესაძლებლობების განვითარების პროცესები და პერსპექტივები საქართველოში. ასევე, განსაზღვროს
ძირითადი პრობლემები თითოეულ სფეროში და წარმოადგინოს ალტერნატიული გზები მათ
მოსაგვარებლად. ჩატარებული კვლევის შედეგად, ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფი შეიმუშავებს შესაბამისი
პოლიტიკის კურსის საუკეთესო ვარიანტებს და რეკომენდაციებს საქართველოს მთავრობისთვის.
დოკუმენტი დაყოფილია ორ ძირითად ნაწილად. პირველი ნაწილი განსაზღვრავს არსებულ პრობლემას
ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების კუთხით საქართველოში, წარმოადგენს სამ ალტერნატიულ მიმართულებას ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და თითოეულის მოკლე SWOT ანალიზს, რათა
მოხდეს სხვადასხვა ვარიანტის ძლიერი და სუსტი მხარეების შედარება. მეორე ნაწილიც ამავე სტრუქტურითაა აგებული. აღწერილია ადამიანური შესაძლებლობის განვითარების სფეროში არსებული პრობლემა,
ასევე მოკლედაა წარმოდგენილი საქართველოს გამოცდილება ამ კუთხით. პრობლემის განსაზღვრას
მოსდევს სამი ალტერნატიული მიმართულების განხილვა და თოთოეულის SWOT ანალიზი. ბოლოს კი
განხილულია პრობლემის გადაჭრის სასურველი გზა.

მეთოდოლოგია
წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტისთვის გამოყენებულია მონაცემთა შეგროვების თვისებრივი
კვლევის მეთოდი, კერძოდ მოპოვებული და გაანალიზებულია ინფორმაციის მეორადი და პირველადი
წყაროები. ჯგუფმა ჩაატარა დეტალური "სამაგიდო კვლევა" (Desk Research), მათ შორის შეისწავლა შესაბამისი ანგარიშები, სამეცნიერო სტატიები, ევროპული და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მაგალითები და სხვა
სუბ-ნაციონალურ დონეზე შესაძლებლობათა განვითარების სფეროში არსებული წყაროები. გადაიხედა
საქართველოს დეცენტრალიზაციის რეფორმის დღის წესრიგი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სტრატეგია, "ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის
სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის" მიერ მომზადებული ანგარიშები და, ასევე,
გაანალიზდა დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტები.
ამასთან ერთად, არსებული მარეგულირებელი ჩარჩოს ანალიზისთვის კვლევის პირველად წყაროდ
გამოყენებულ იქნა კანონები და რეგულაციები. ჩატარდა ჩაღრმავებული ინტერვიუები დაინტერესებულ
მხარეებთან.
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1. განვითარება საქართველოში

საქართველოში ინსტიტუციური და ადამიანური შესაძლებლობების გაძლიერება ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების დონეზე წარმოადგენდა დონორებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების
მხარდაჭერით განხორცილებული მრავალი პროგრამისა თუ ინიციატივის განუყოფელ ნაწილს წლების
განმავლობაში. როგორც წესი, სექტორული დახმარების პროგრამები ასევე გულისხმობდა სათანადო
კადრებისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების ამაღლებას, რათა მომხდარიყო მიღებული შედეგების
მდგრადობის უზრუნველყოფა გრძელვადიან პერიოდში.
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების
საჭიროება ასევე ხაზგასმულია საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის
დოკუმენტში - "საქართველო 2020". დოკუმენტის თანახმად, სტრატეგიით დასახული მიზნების მისაღწევად
აუცილებელია ხელისუფლების შესაბამისი ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება, მათ შორის
ადგილობრივ დონეზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ეფექტიანი საჯარო მმართველობის დანერგვა და
განმტკიცება, რაც, თავის მხრივ, წარმოადგენს ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდისათვის აუცილებელ ერთერთ წინაპირობას.
ამავდროულად, 2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის თანახმად,
რეგიონული განვითარების ქმედითი ხელშეწყობისთვის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს რეგიონული და ადგილობრივი ხელისუფლებების ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება, რაც დიდწილად უკავშირდება ადგილობრივ საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლების საჭიროებას.
აქედან გამომდინარე, პროგრამის ერთერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ადგილობრივ საჯარო
მოხელეთა შესაძლებლობების გაძლიერება ტრენინგებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით.
საქართველოს მთავრობამ ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა საჯარო სამსახურში ადამიანური
შესაძლებლობების განვითარებისთვის ისეთი სამთავრობო უწყებების ჩამოყალიბების გზით, როგორებიცაა ზურაბ ჟვანიას სახელობის საჯარო ადმინისტრირების სკოლა და სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის
ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი, რომლებიც საჯარო
მოხელეებს ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე სთავაზობენ სხვადასხვა ტრენინგებსა და გადამზადების კურსებს.
თუმცა, ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების კიდევ უფრო განვითარების საჭიროება,
როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე, არაერთხელ აღინიშნა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ანალიტიკოსების მიერ წარმოდგენილ სხვადასხვა ანგარიშებსა და შეფასებებში.
შეზღუდული ორგანიზაციული და ინდივიდუალური შესაძლებლობები მოიაზრება, როგორც რეგიონული
განვითარების სტრატეგიისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელების
შემაფერხებელი ფაქტორი. ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება მოითხოვს
სისტემურ მიდგომას, რათა მოხდეს კონკრეტული საჭიროებებისა და მოთხოვნების იდენტიფიცირება და
შემდეგ პროცესში შესაბამისი ჩარევის დაგეგმვა.

2. პრობლემის განსაზღვრა/ინსტიტუციური შესაძლებლობები
ინსტიტუციური შესაძლებლობები, როგორც ორგანიზაციული, მენეჯერული და სერვისების მიწოდების
პროცესების ოპტიმიზაციის საშუალება ეროვნული და სუბ-ნაციონალური ხელისუფლების დონეზე,
შეზღუდულია საქართველოში. ეს კი ხელს უშლის საჯარო უწყებებს დაისახონ და მიაღწიონ განვითარების
მიზნებს, რომლებიც მიმართულია ინკლუზიური და მდგრადი განვითარების, სიღარიბის დაძლევის,
სოციალური სამართლიანობისა და თანაბარი შესაძლებლობების დამკვიდრებისკენ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ინსტიტუციური შესაძლებლობების ნაკლებობა ბევრი მიმართულებით იგრძნობა. მაგალითად, საჯარო ფინანსების მართვის პროცესსა და ფისკალური დეცენტრალიზაციის მიმართულებით იმდენად, რამდენადაც ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესი არ ეყრდნობა
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმებს. გარდა ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის
ერთეულების საკუთრებაში ჯერ კიდევ არ არის ადგილობრივი მნიშვნელობის სახელმწიფო ქონება, რაც
მნიშვნელოვნად აფერხებს ადგილობრივი ფინანსურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტურად და სისტემუ111

რად დაგეგმვას. ცენტრალური ხელისუფლება ხშირად ადგილობრივი ხელისუფლების სუსტ შესაძლებლობებს ასახელებს, როგორც კომპეტენციების შეზღუდულად გადაცემისა და არასაკმარისი ფისკალური
დეცენტრალიზაციის მიზეზს.
საქართველოში ასევე შეზღუდულია მუნიციპალიტეტების სერვისის მიწოდების შესაძლებლობა და მათი
უნარი, დაგეგმონ და იმოქმედონ სტრატეგიულად. მაშინ, როცა საქართველოს მთავრობამ ყველა რეგიონისთვის ქვეყნის მასშტაბით შეიმუშავა რეგიონული განვითარების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები,
მუნიციპალიტეტებს ჯერ კიდევ არ აქვთ სრულყოფილი რესურსები და შესაძლებლობები, შეიმუშაონ და
განახორციელონ თავიანთი სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები. მათ არ აქვთ ადგილობრივი
მომსახურების სტანდარტების სახელმძღვანელო ან სხვა გზამკვლევი სერვისის მიწოდების შესახებ.

3. ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება:
ალტერნატივები / ვარიანტები
3.1. სტრატეგიული მუნიციპალური დაგეგმვის სახელმძღვანელოს შემუშავება
სტრატეგიული მუნიციპალური დაგეგმვა, რომელსაც ასევე სათემო სტრატეგიას ან სათემო დაგეგმვას
უწოდებენ, ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა ევროპულ სახელმწიფოებში. ის საშუალებას აძლევს
ადგილობრივ თვითმმართველობებს დაზოგონ ფინანსები და უზრუნველყონ ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებსა და ინტერესებზე მორგებული სერვისების მიწოდება. მნიშვნელოვანია, რომ სტრატეგიული დაგეგმვა მუნიციპალიტეტებს საშუალებას აძლევს ხელი შეუწყონ ადგილობრივი თემის ეკონომიკურ,
სოციალურ და გარემოს დაცვით კეთილდღეობას ცვალებად და არასტაბილურ გარემოში. სწორედ
ამიტომ, სტრატეგიული დაგეგმვა განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ
ევროპის ქვეყნებში, სადაც, ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, ადგილი ჰქონდა მნიშვნელოვან
ეკონომიკურ და სოციალურ ცვლილებებს.
სწრაფად ცვალებად, კომპლექსურ და მზარდად ურთიერთდამოკიდებულ სამყაროში დაგეგმვის ისეთი
მიდგომების გამოყენება, როგორიცაა ე.წ. ad hoc დაგეგმვა, აღარ მიიჩნევა მიზანშეწონილად. იმისათვის,
რომ მუნიციპალიტეტებმა უპასუხონ მოქალაქეთა გაზრდილ მოლოდინებს და სათანადოდ გაუმკლავდნენ
მათ წინაშე მდგარ ახალ გამოწვევებს, საჭირო ხდება დაგეგმვის ახალი მიდგომების შემუშავება და
დანერგვა.
შესაბამისად, სტრატეგიული მუნიციპალური დაგეგმვის დანერგვა მოიაზრება, როგორც ერთერთი
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მუნიციპალური განვითარების პროცესში. ევროსაბჭოს მიერ განხორციელებული
ინიციატივები, რომლებიც მიზნად ისახავდა ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობათა
გაძლიერების ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ასევე მოიცავდა სტრატეგიული
მუნიციპალური დაგეგმვის მხარდაჭერასა და განვითარებას. ევროსაბჭოს დახმარებით, საქართველოში
განხორციელდა საპილოტე პროგრამა 2008-2010 წლებში, რომლის ფარგლებშიც შემუშავდა სტრატეგიული მუნიციპალური გეგმა გურიის რეგიონის სამი მუნიციპალიტეტისთვის (ოზურგეთი, ლანჩხუთი და
ჩოხატაური). საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ხელშეწყობით,
პროექტის ფარგლებში ასევე შემუშავდა და გავრცელდა სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია.
თუმცა, ეს იყო მხოლოდ საპილოტე ინიციატივა, რომლის განვრცობა ქვეყნის მასშტაბით არ მომხდარა. ეს
შეიძლება აიხსნას რამდენიმე მიზეზით, მათ შორის: ხელისუფლების მხრიდან მოტივაციის ნაკლებობით,
განსაკუთრებით ცვალებად პოლიტიკურ გარემოში, შეზღუდული ფინანსური, ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობებით, როგორც ცენტრალური ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების დონეებზე.
მოგვიანებით, საქართველოს ხელისუფლებამ აღიარა მუნიციპალურ დონეზე სტრატეგიული დაგეგმვის
მნიშვნელობა და ეს ასახა საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალ კოდექსში. კოდექსის
თანახმად (მუხლი 54, დებულება 1), ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო
(მერია/გამგეობა) პასუხისმგებელია, შეიმუშავოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და წარუდგინოს წარმომადგენლობით ორგანოს (საკრებულოს)
დასამტკიცებლად. თუმცა, კოდექსი არ მოიცავს იმ პრინციპებსა და პროცედურებს, რომელთა დაცვითაც
უნდა მომზადდეს სტრატეგიული დოკუმენტები.
იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ სტრატეგიული დაგეგმვის გამოცდილება, ასევე
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ადგილობრივ დონეზე აღინიშნება შეზღუდული ადამიანური შესაძლებლობები, მიზანშეწონილია, რომ
საქართველოს ხელისუფლებამ შექმნას სათემო დაგეგმვის ერთიანი ჩარჩო ქვეყნის მასშტაბით, რაც
დაეხმარება მუნიციპალიტეტებს, დანერგონ და განავითარონ სტრატეგიული დაგეგმვა ადგილობრივ
დონეზე. ამ მიზნით, მიზანშეწონილია შემუშავდეს და საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე დამტკიცდეს მუნიციპალური სტრატეგიის დაგეგმვის სახელმძღვანელო, რომელიც წარმოადგენს
სათემო დაგეგმვის ნათლად გაწერილ პრინციპებს, პროცედურებსა და ნაბიჯებს. მსგავსი ინიციატივა უკვე
განხორცილდა რეგიონის დონეზე სტრატეგიული დაგეგმვის ხელშესაწყობად. კერძოდ, საქართველოს
მთავრობამ შეიმუშავა და დაამტკიცა რეგიონული განვითარების სტრატეგიების სამოქმედო გეგმების
შემუშავების სახელმძღვანელო, რაც წარმოადგენს რეგიონული განვითარების სტრატეგიების სამოქმედო
გეგმების შემუშავების პროცესის დაგეგმვისა და განხორციელების გზამკვლევს (მთავრობის ბრძანებულება
N1750, მიღებულია 2015 წლის 20 აგვისტოს).
მუნიციპალური დაგეგმვის სახელმძღვანელოს შექმნისას, საქართველოს მთავრობას შეუძლია იხელმძღვანელოს დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით განხორციელებული ინიციატივების ფარგლებში
მომზადებული დოკუმენტებით. კერძოდ, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით
პროექტის "რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში" ფარგლებში,
მომზადდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საშუალოვადიანი ხედვისა და პრიორიტეტების
დოკუმენტის შედგენის მეთოდოლოგია. გარდა ამისა, პროექტი დაეხმარა 22 მუნიციპალიტეტს თავიანთი
სტრატეგიული გეგმის შემუშავების პროცესში. მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო განხილულ იქნა
დაინტერესებული მხარეების მიერ და ძირითადად, პოზიტიური გამოხმაურება მოჰყვა. ეროვნული
გზამკვლევის შემუშავების პროცესში, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას UNDP-ის მხარდაჭერით შექმნილი მეთოდოლოგია, როგორც საბაზისო დოკუმენტი, რომელიც, საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება
შეიცვალოს და განივრცოს. ამ გზით, გზამკვლევის შემუშავებას არ დასჭირდება დამატებითი საბიუჯეტო
რესურსების მობილიზება და იქნება ფინანსურად ყველაზე მომგებიანი გზა.
მუნიციპალიტეტის დონეზე სტრატეგიული დაგეგმვის სახელმძღვანელო შემუშავებული და დამტკიცებული
აქვს სხვადასხვა ქვეყანას. მაგ. შოტლანდიის ადგილობრივი ხელისუფლების საკანონმდებლო აქტის
(2003) თანახმად, შოტლანდიის მთავრობამ მიიღო დოკუმენტი, სათემო დაგეგმვა: ნორმატიული სახელმძღვანელო. დოკუმენტის მიზანია უზრუნველყოს, სათემო დაგეგმვის ერთიანი პრინციპების დაგეგმვა და
განხორციელების ქვეყნის მასშტაბით.7
ანალოგიურად, ირლანდიის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის, თემისა და ადგილობრივი მმართველობის
სამინისტრომ გამოსცა გზამკვლევი ადგილობრივი ეკონომიკისა და სათემო დაგეგმვის შესახებ, რათა
შეექმნა ადგილობრივი ეკონომიკური და სათემო გეგმების შემუშავებისა და განხორციელების უნიფიცირებული ჩარჩო. გზამკვლევი შემუშავდა ადგილობრივი მმართველობის საკანონმდებლო აქტსა (2001) და
ირლანდიის რესპუბლიკის ადგილობრივი მმართველობის რეფორმის საკანონმდებლო აქტზე (2014)
დაყრდნობით.8
ასევე, უნგრეთის მთავრობამ, უფრო კონკრეტულად კი ეროვნული ეკონომიკური დაგეგმვის დეპარტამენტმა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, 2014 წელს შექმნა მარეგულირებელი
ჩარჩო ადგილობრივი სტრატეგიული დაგეგმვისთვის.9 გარდა ჩამოთვლილი მაგალითებისა, მუნიციპალური სტრატეგიული დაგეგმვის გზამკვლევები ასევე გვხვდება სხვა ქვეყნებშიც. ეს არის ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და ავსტრალიაში. ევროსაბჭო ასევე გვთავაზობს სტრატეგიული დაგეგმვის სახელმძღვანელოს მაგალითებსა და მოდელებს, რომელთა ადაპტირება
და მორგება შესაძლებელია სხვადასხვა ქვეყნის თავისებურებების გათვალისწინებით.

7
8
9

http://www.gov.scot/Publications/2004/04/19168/35271#0
http://www.environ.ie/en/Publications/LocalGovernment/Administration/FileDownLoad,41988,en.pdf
Barati-Stec I. (2015). STRATEGIC PLANNING IN HUNGARIAN MUNICIPALITIES.Transylvanian Review of Administrative Sciences.Special Issue 2015, გვ. 5-14
https://www.palyazat.gov.hu/community_strategic_guidelines
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სტრატეგიული მუნიციპალური დაგეგმვის გზამკვლევის შემუშავება
ძლიერი მხარეები
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

სუსტი მხარეები

უზრუნველყოფილი იქნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუნიციპალურ დონეზე სტრატეგიული დაგეგმვის ერთიანი მიდგომა;
შექმნის საბაზისო მონაცემებს, რაც საშუალებას
მოგვცემს ერთმანეთს შევადაროთ სხვადასხვა რეგიონის მუნიციპალიტეტების საქმიანობა;
საჭიროებს ნაკლებ ფინანსურ დანახარჯებს, რადგან, დონორის მხარდაჭერით უკვე შექმნილია მეთოდური სახელმძღვანელო, რომლის გამოყენებაც
შესაძლებელია, როგორც საბაზისო დოკუმენტის;
შეიქმნება სტრატეგიული გეგმა მუნიციპალურ დონეზე შეზღუდული ადამიანური რესურსის პირობებში;
ექნება სასწავლო მასალის დატვირთვა საჯარო
მოხელეებისთვის და ხელს შეუწყობს ადამიანური
რესურსის შესაძლებლობების განვითარებას;
შექმნის საფუძველს სერვისის მიწოდების გაუმჯობესებისთვის და გრძელვადიან პერსპექტივაში დაზოგავს თანხებს.

Ÿ დოკუმენტის ლეგიტიმაციას შეიძლება ბევრი დრო

დასჭირდეს;
Ÿ მოსალოდნელია მუნიციპალიტეტების მხრიდან გარ-

კვეული წინააღმდეგობა;
Ÿ სახელმძღვანელო პრინციპების ქმედით ნაბიჯებად

გარდაქმნას შესაძლოა დაჭირდეს დამატებითი დრო
და რესურსები.

შესაძლებლობები

საფრთხეები

Ÿ ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტებს შორის თანამ-

Ÿ პოლიტიკურმა ცვლილებებმა შეიძლება შეაყოვნოს

შრომლობასა და გამოცდილების გაზიარებას.

სახელმძღვანელოს ამოქმედება;
Ÿ შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს დეცენტრა-

ლიზაციის პრინციპებთან;
Ÿ დაინტერესებულ მხარეებს შორის კოორდინაციამ

შეიძლება გააჭიანუროს პროცესი.

3.2. სამუშაოს შესრულების მართვის სისტემის
(performance management) დანერგვა,
როგორც ადგილობრივ დონეზე მომსახურების მიწოდების
გაუმჯობესების საშუალება
"ადგილობრივი თვითმმართველობის" კოდექსი განსაზღვრავს მთელ რიგ მომსახურებებს ადგილობრივ
დონეზე, რომელიც მუნიციპალიტეტებმა უნდა მიაწოდონ მოქალაქეებს მათი ექსკლუზიური და დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. ამ სერვისებს აქვთ პირდაპირი და მყისიერი გავლენა ადგილობრივი თემის ცხოვრების დონეზე. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომსახურების
მიწოდების ხარისხი ადგილობრივ დონეზე იყოს მაღალი. ამასთანავე, ხარისხიანი მომსახურება ასევე
ქმნის ბიზნესისთვის სასურველ გარემოს და ხელს უწყობს კერძო სექტორის განვითარებას. თუმცა, ევროპული სახელმწიფოებისგან განსხვავებით, მუნიციპალიტეტებს საქართველოში არ აქვთ მომსახურების
სტანდარტების ერთიანი სახელმძღვანელო, რომელიც განმარტავდა, თუ როგორ უნდა მოხდეს სერვისის
მიწოდება ადგილობრივ დონეზე და წარმოადგენდა სტანდარტის იმ მინიმალურ ზღვარს, რომელიც უნდა
დააკმაყოფილოს ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა მომსახურების გაწევისას.
სტანდარტების სრულყოფილი სისტემის შემუშავება-ამოქმედებამდე, მუნიციპალიტეტებს შეუძლიათ,
განიხილონ სამუშაოს შესრულების მართვის სისტემა, როგორც მუნიციპალური სერვისების მიწოდების
ხარისხის გაუმჯობესების მეთოდი. სამუშაოს შესრულების მართვის სისტემა აქტიურად გამოიყენება ეროვნული და ადგილობრივი ხელისუფლებების მიერ ევროპაში, სერვისების ხარისხისა და სტანდარტის
გასაუმჯობესებლად. ევროსაბჭო პოპულარიზაციას უწევს ამ მოდელის დანერგვას, როგორც სერვისების
ხარისხის გაუმჯობესებასა და ფინანსების დაზოგვის ეფექტურ საშუალებას ადგილობრივ დონეზე.
სრულყოფილი და მრავალდონიანი მართვის სისტემის შემუშავებისთვის, მუნიციპალიტეტებს დასჭირდებათ დრო და რესურსები, რომლებიც შესაძლებელია არ იყოს ხელმისაწვდომი ამ ეტაპზე. ამიტომ,
ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა შეიძლება აირჩიონ მართვის გამარტივებული მიდგომის დანერგვა,
როგორიცაა მაგალითად სამუშაოს შესრულების მართვის სისტემის დანერგვა მხოლოდ სერვისების
მიწოდების დონეზე. ეს ადგილობრივ თვითმმართველობებს საშუალებას მისცემს შეაფასონ მომსახურებების ხარისხი და იმუშაონ მათ გაუმჯობესებაზე. ამ მიზნით, მუნიციპალიტეტებს დასჭირდებათ სამუშაოს
შესრულების ინდიკატორების შემუშავება და მონაცემების შეგროვება, რითიც შესაძლებელი გახდება
შესრულებული სამუშაოს რეალური დონის დანახვა, მოსახლეობისთვის გასაწევი ცალკეული სერვისების
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უფრო ეფექტური და ეფექტიანი მიწოდება და დანახარჯების შემცირება.
სამუშაოს შესრულების შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტებს შესაძლებლობას მისცემს საკუთარი
სამუშაო შეადარონ საუკეთესო გამოცდილებებს და ასევე სხვა მუნიციპალიტეტების მუშაობას. ეს განავითარებს წახალისების, ასევე, წარმატებული პრაქტიკისა და ინიციატივების გაზიარების კულტურას, რაც ხელს
შეუწყობს სერვისების ხარისხის კიდევ უფრო გაუმჯობესებას.
საწყის ეტაპზე, შესაძლებელია, რომ სამუშაოს შესრულების მართვის სისტემა მუნიციპალიტეტებმა
გამოიყენონ საჯარო ინფორმაციის გამცემ განყოფილებებში/"ერთი ფანჯრის პრინციპის" დანერგვისას,
რომლის საშუალებითაც თვითმმართველობები მოქალაქეებს სთავაზობენ სხვადასხვა სახის მომსახურებას.
სხვადასხვა ქვეყანაში სამუშაოს შესრულების მართვის სისტემის სხვადასხვა მოდელი გამოიყენება
მმართველობის ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე. კანადაში, განსახლებისა და მუნიციპალურ
საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს მუნიციპალურ დონეზე სამუშაოს შესრულების შეფასების პროგრამას,
რომელიც განსაზღვრას სამუშაოს შეფასების ინდიკატორებს, რომელთა მიხედვითაც ხდება მუნიციპალიტეტების მიერ ინფორმაციის შეგროვება. შეფასების ინდიკატორები მუნიციპალურ დონეზე რეგულირდება
მუნიციპალური აქტით, რომელიც მიღებულ იქნა 2001 წელს.10
უელსში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები პასუხისმგებლები არიან ყოველწლიურად შეაგროვონ და წარმოადგინონ მონაცემები, წინასწარ განსაზღვრული ინდიკატორების მიხედვით.
მონაცემები გამოიყენება მუნიციპალიტეტების მიერ შესრულებული სხვადასხვა სამუშაოს შესაფასებლად.11
ქალაქ ბალტიმორში, აშშ, შეიქმნა სამუშაოს შესრულების მართვის ინოვაციური მოდელი CitiStat. ეს არის
მართვის სისტემა, რომელიც შეიქმნა იმისათვის, რომ მოახდინოს ქალაქის სხვადასხვა დეპარტამენტის
მიერ შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი და გაუმჯობესება. სისტემა იყენებს საბაზისო, არც ისე ძვირადღირებულ კომპიუტერულ პროგრამას, რათა თვალი ადევნოს სამთავრობო საქმიანობის ინდიკატორების
შესრულებას. ეს შეიძლება იყოს მოქალაქის წერილზე პასუხის გაცემისთვის საჭირო დრო, ნაგვის შეგროვება ქუჩებში, თოვლისგან გზების გათავისუფლება და ა.შ. მერიის თითოეული საქალაქო სამსახურის
მენეჯერი, ყოველ ორ კვირაში ერთხელ, წარადგენს თავისი დეპარტამენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს
შესახებ მონაცემებს და პასუხობს მერიის შეკითხვებს. მერია იყენებს მონაცემებს იმისათვის, რათა დროულად გამოავლინოს შესაძლო ხარვეზები და იზრუნოს მათ გამოსწორებაზე.12

სამუშაოს შესრულების მართვის სისტემის დანერგვა, როგორც ადგილობრივ დონეზე
მომსახურების მიწოდების გაუმჯობესების საშუალება
ძლიერი მხარეები

სუსტი მხარეები

Ÿ საფუძველს ჩაუყრის ხარისხიანი სერვისის მიწო-

Ÿ საჭიროებს დამატებითი ფინანსურ და ადამიანურ რე-

დებას;
Ÿ წაახალისებს მუნიციპალიტეტებს გააუმჯობესონ
ადგილობრივ დონეზე სერვისის მიწოდება;
Ÿ გაზრდის მოქალაქეთა კმაყოფილების დონეს
გრძელვადიან პერსპექტივაში;
Ÿ საფუძველს ჩაუყრის სამუშაოს შესრულების მართვის
სრულყოფილი სისტემის ჩამოყალიბებას ადგილობრივ დონეზე.

სურსს გზამკვლევის შესაქმნელად;
Ÿ სისტემის პილოტირება და ამოქმედება საჭიროებს

დიდ დროს;
Ÿ შეიძლება არ იმუშაოს შესაბამისი უნარების მქონე

თანამშრომლების გარეშე;
Ÿ სისტემის დანერგვისა და ამუშავებისთვის საჭირო

გახდება ორგანიზაციული და ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების კიდევ უფრო განვითარება.

შესაძლებლობები

საფრთხეები

Ÿ შესაძლებლობას შექმნის შეგროვდეს და შედარდეს

მუნიციპალიტეტებში სერვისების მიწოდების ხარისხის შესახებ ინფორმაცია;
Ÿ შექმნის კონკურენტულ გარემოს და მუნიციპალიტეტებს მისცემს მოტივაციას მომსახურებების
გაუმჯობესებისთვის.

10 Municipal

Ÿ შეიძლება

ვერ მიიღოს სათანადო პოლიტიკური
მხარდაჭერა

Performance Measurement Program Handbook, 2007, http://www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=4873
http://gov.wales/topics/improvingservices/local-authority-service-performance/?lang=en
12 Rushin R. and Perez T. (2007) The CityStat Model https://www.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2007/04/pdf/citistat_report.pdf
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3.3. პროგრამული ბიუჯეტირების სახელმძღვანელოს შექმნა
პროგრამული ბიუჯეტირება, რომელსაც ასევე ვუწოდებთ სამუშაოს შესრულების ბიუჯეტირებას ან შედეგებზე ორიენტირებულ ბიუჯეტირებას, წარმოადგენს ბიუჯეტის/საჯარო ფინანსების შედეგებთან მიმართებაში
შემუშავების პრაქტიკას. ეს მოდელი ფართოდ გამოიყენება ევროპულ სახელმწიფოებში საჯარო დანახარჯების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისას პროგრამების, შედეგებისა და ინდიკატორების გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის პრინციპების დაცვით, რაც უზრუნველყოფს მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურების დანახარჯებთან შესაბამისობის უკეთესად შეფასებას. მრავალი წლის განმავლობაში არსებობდა
წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ დანახარჯების განაწილება საჯარო სექტორში შეესაბამებოდა ცვალებად
საჭიროებებსა და მზარდ პრიორიტეტებს და რომ რესურსების გამოყენება არ ხდებოდა ეფექტურად. სწორედ ეს უკანასკნელი გახდა წინაპირობა დროთა განმავლობაში ბიუჯეტირების ახალი კონცეფციებისა და
საშუალებების ჩამოყალიბების, რომელიც მოახდენდა რესურსების შედეგებზე ორიენტირებასა და ეფექტიანობის გაზრდას.
ტრადიციულ, ორგანიზაციულ ბიუჯეტთან შედარებით, პროგრამული ბიუჯეტი მიზნად ისახავს საბიუჯეტო
დანახარჯების პრიორიტეტიზაციას, რათა მოხდეს შეზღუდული სახელმწიფო რესურსების იმ პროგრამებისთვის გამოყოფა, რომელთაც ყველაზე მაღალი სარგებელი და გავლენა აქვს საზოგადოებაზე. პროგრამული ბიუჯეტირება უზრუნველყოფს სამთავრობო პრიორიტეტების ნათლად ასახვას ბიუჯეტში. ამისთვის
განისაზღვრება ამოცანები, რომელთა განსახორციელებლადაც გამოიყოფა თანხები უფრო გამჭვირვალედ და მომსახურების ის მოსალოდნელი დონე, რომელიც საჭიროა ღონისძიებების განსახორციელებლად.
OECD-ის ქვეყნების უმრავლესობა პროგრამული ბიუჯეტირების დანერგვისა და სამუშაოს შესრულების
მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბებისთვის 15 წელზე მეტხანს მუშაობდნენ.13 პროგრამული ბიუჯეტირების
შემუშავება დანიასა და შვედეთში იყო საჯარო მმართველობის რეფორმის ნაწილი და დაინერგა ხარჯების
საშუალოვადიანი დაგეგმარების ჩარჩოს ცვლილებასთან და დაგეგმილი ბიუჯეტირების რეფორმასთან
ერთად; მაშინ როდესაც დიდ ბრიტანეთში რეფორმის მთავარი სამიზნე იყო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის
გადახედვა და მათი პრიორიტეტებზე მორგება საჯარო ფინანსების ეფექტიანად ხარჯვის მიზნით.
პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატში ბიუჯეტის დაგეგმვას არ აქვს ხანგრძლივი ისტორია საქართველოში,
სადაც პროგრამული ბიუჯეტირების რეფორმა საჯარო სექტორში სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო.
საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, რომელიც 2009 წელს იქნა მიღებული, პროგრამული ბიუჯეტი, სახელმწიფო ხარჯების ეფექტიანობის და ეფექტურობის გაუმჯობესებისთვის, რეფორმის პირველ ეტაპზე დაინერგა
ეროვნულ დონეზე და პილოტირებულ იქნა ექვს სამინისტროში.
მოგვიანებით, მიღებული გამოცდილებისა და პროგრამული ბიუჯეტირების შესახებ არსებულ მეთოდოლოგიაში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის მომზადება
პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატში ყველა მხარჯავი დაწესებულებისთვის სახელმწიფო დონეზე 2012 წელს
დაიწყო, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის კი 2013 წელს.
ვინაიდან პროგრამული ბიუჯეტირების მთავარი უპირატესობაა ხარჯების შედეგებზე ორიენტირებით
დაგეგმვაა, რეფორმა მიზნად ისახავს საჯარო ფინანსების უფრო ეფექტურად ხარჯვას და გაუმჯობესებული
მომსახურების მიწოდებას მუნიციპალურ დონეზე. შესაბამისად, პროგრამების და მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორების სწორად შემუშავება გადამწყვეტია, როგორც ბიუჯეტის დაგეგმვის, ისე მისი
განხორციელების პროცესში.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული "პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიის"
დამხმარედ, 2014 წელს GIZ-ის მხარდაჭერით შემუშავდა "სახელმძღვანელო მუნიციპალიტეტების საფინანსო დეპარტამენტებისთვის". აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს გზამკვლევს ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში ჩართული საბიუჯეტო ოფისების თანამშრომლებისთვის, რომელშიც განმარტებულია არსებული
მარეგულირებელი ჩარჩო, სამართლებრივი მოთხოვნები და პროცედურები, რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ორივე დოკუმენტს აკლია მითითებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს პროგრამების გაწერა, როგორ შეიძლება გაიზომოს პროგრამების შესრულება და რა კრიტერიუმებით შეიძლება მოხდეს ინდიკატორების დადგენა. ასეთი სახის განმარტება საშუალებას მისცემს და დაეხმარება მუნიციპალიტეტებს უკეთ დაგეგმონ და განახორციელონ თავიანთი ბიუჯეტები, რომლებიც შესაბამისობაში იქნება სახელმწიფო პრიორიტეტებთან და სტრატეგიულ გეგმებთან.
შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ შესაძლებელია განიხილოს ბიუჯეტის შემუშავების
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პროცესში ჩართული საჯარო მოხელეებისთვის სახელმძღვანელოს შემუშავების ოფცია, რომელიც
მოიცავს სიღრმისეულ ინფორმაციას და პრაქტიკულ მითითებს პროგრამული ბიუჯეტირების შესახებ,
ბიუჯეტის დაგეგმვის ფაზიდან და ინდიკატორების შემუშავებიდან დაწყებული, შესრულებით დამთავრებული. გაერომ ასეთი სახელმძღვანელო ჯერ კიდევ 1965 წელს გამოსცა, რომელიც პროგრამულ ბიუჯეტს
წარმოაჩენს როგორც ბიუჯეტირების ფორმას, რომელიც "შედგება პროგრამის სტრუქტურების ურთიერთდაკავშირებული ელემენტებისგან, ანგარიშებისა და ფინანსური მენეჯმენტის სისტემისგან, რომელიც
შეესაბამება ეფექტიანობის კლასიფიკაციისა და გაზომვას.” 14
ევროსაბჭოს (EC) გამოცდილების გათვალისწინებით, ამგვარი სახელმძღვანელოს შემუშავება რეკომენდირებულია15 პროგრამული ბიუჯეტის პრაქტიკული განხორციელების ფაზაში, რომელიც შეასრულებს
გზამკვლევის ფუნქციას პროგრამული პრიორიტეტების, ინდიკატორების, სამოქმედო გეგმების გაწერის
პროცესში და დაეხმარება სამთავრობო უწყებებს უკეთესად უპასუხონ სამუშაოს შესრულებისთვის საჭირო
გამოწვევებს და წარმატებით განახორციელონ რეფორმა. ხორვატიამ,16 მაგალითად, შეიმუშავა მეთოდოლოგია, რომლის ფარგლებშიც გაიწერა ძირითადი ფინანსური და თანამშრომელთა მიერ სამუშაოს
შესრულების ინდიკატორები, რომლის პილოტირება მოხდა რამდენიმე სამინისტროსა და სახელმწიფო
უწყებაში. პოლონეთი არის კიდევ ერთი მაგალითი იმ ქვეყნებისა, რომლებმაც შეიმუშავეს და მიიღეს
პროგრამული ბიუჯეტირების სახელმძღვანელო. ასევე შეიძლება მოვიხსენიოთ სლოვაკეთიც,17 როგორც
ქვეყანა, რომელმაც კარგი მეთოდოლოგიით, გამართული საინფორმაციო ტექნოლოგიური სისტემით და
საქმისადმი ერთგული სახელმწიფო მოხელეების დახმარებით მიაღწია წარმატებას პროგრამული
ბიუჯეტის განხორციელების პროცესში.
რამდენადაც საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა ვერ განხორციელდება რამდენიმე წელიწადში და
არათანმიმდევრული ჩარევებით, შესაძლებელია, რომ რეგიონული განვითარების სამინისტრომ
ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად შეიმუშავოს რეფორმის ხედვა, თუ რომელ მუნიციპალიტეტებში იქნება
პროგრამული ბიუჯეტი დანერგილი და პილოტირებული საწყის ეტაპზე და შემდგომ სხვა მუნიციპალიტეტებსა და რეგიონებში გავრცელებული.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ შესაძლებელია შეითავსოს ადგილობრივ საჯარო მოხელეთა უნარ-ჩვევების და შესაძლებლობების განვითარების პროცესის ხელშემწყობის და
ფასილიტატორის როლი ფინანსთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელოს საფუძველზე.
სახელმძღვანელოს ეფექტურ გამოყენებაზე ადგილობრივი საჯარო მოხელეებისთვის ტრეინინგები შესაძლებელია დაიგეგმოს და ჩატარდეს ფინანსთა სამინისტროსა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტების უშუალო მონაწილეობით და მხარდაჭერით.
ეს რეკომენდაცია ასევე ასახული იქნება ქვემოთ - ადამიანური შესაძლებლობათა გაძლიერება: ალტერნატივები/ვარიანტების თავის "ტრეინინგ სისტემის განვითარების" ქვეთავში.
პროგრამული ბიუჯეტირების სახელმძღვანელოს შექმნა
ძლიერი მხარეები

სუსტი მხარეები

Ÿ შექმნის ბიუჯეტის შემუშავების პროცესის გამარტი-

Ÿ სახელმძღვანელოს შემუშავებას დასჭირდება დამა-

ვებულ სახელმძღვანელოს;
Ÿ მოიცავს ნათელ და დეტალურ ინსტრუქციებს მუნიციპალური ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესის ყველა
ეტაპისთვის;
Ÿ შესაძლებელს გახდის პროგრამული ბიუჯეტის დაგეგმვას მუნიციპალურ დონეზე შეზღუდული ადამიანური რესურსების პირობებშიც კი ;
Ÿ ხელს შეუწყობს მუნიციპალურ დონეზე ბიუჯეტის
დაგეგმვის პროცესში არსებული მარეგულირებელი
ჩარჩოსა და საკანონმდებლო მოთხოვნების უკეთ
გაგებას.

ტებითი რესურსები;
Ÿ შესაძლებელია, არ იყოს გამოყენებული ყველა მუ-

ნიციპალიტეტის მიერ, სანამ ოფიციალურად არ
იქნება დამტკიცებული .

შესაძლებლობები

საფრთხეები

Ÿ ხელს შეუწყობს მუნიციპალური ბიუჯეტზე მომუშავე

Ÿ არასაკმარისი ჩართულობა სახელმძღვანელოს შე-

თანამშრომლების შესაძლებლობათა განვითარებასა და ტრენინგებს;
Ÿ უზრუნველყოფს პოლიტიკის დაგეგმვასა და ბიუჯეტირების პროცესის შესაბამისობას.

მუშავებაზე ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან;
Ÿ კოორდინაციის ნაკლებობა ფინანსთა სამინისტრო-

სა და ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს შორის.

14 http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2035.pdf

15 http://europa.eu/agencies/documents/2013-12-10_guidelines_performance-budgeting_en.pdf
16 http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/WBperformanceBudgetingTEF.pdf
17 http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/WBperformanceBudgetingTEF.pdf
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4. პრობლემის განსაზღვრა
ადამიანური შესაძლებლობების განვითარება
ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებას საქართველოში არ აქვს დიდი ხნის ისტორია. წლების
მანძილზე, ხელისუფლება ცენტრალიზებული იყო და ადგილობრივი უწყებები წარმოადგენდნენ ცენტრალური სისტემის ნაწილს. ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველოში განხორციელდა საჯარო მმართველობის რეფორმის რამდენიმე ტალღა. გადაიდგა მნიშვნელოვანი დაბიჯები დეცენტრალიზაციის
მიმართულებით და ჩამოყალიბდა ადგილობრივი თვითმმართველობები. თუმცა, გამომდინარე იქიდან,
რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას არ ჰქონდა განვითარებისა და გაუმჯობესების ბევრი შესაძლებლობა,
დღესდღეობით საქართველოში ადამიანური შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე ჯერ კიდევ შეზღუდულია. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეები არ ფლობენ სათანადო უნარებსა და გამოცდილებას, არ აქვთ საკმარისი ცოდნა საჯარო მართვის სფეროში, და რიგ შემთხვევებში, არ გამოირჩევიან
მოტივაციის მაღალი დონით. გარდა ამისა, ხელისუფლება ასევე განიცდის მათი გადამზადებისთვის საჭირო რესურსების ნაკლებობასაც. უნდა აღინიშნოს, რომ გამოცდილი და კომპეტენტური ადამიანური
რესურსების დეფიციტი გარკვეულწილად განაპირობებდა და ხელს უწყობდა საჯარო სერვისების ცენტრალიზებას.
ადგილობრივ დონეზე შეზღუდული ადამიანური შესაძლებლობები ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია. რეალური დეცენტრალიზაციის არარსებობა და ადამიანური კაპიტალის დეფიციტი ხელს უშლის ადგილობრივ ხელისუფლებებს განსაზღვრონ თავიანთი საჭიროებები და მოძებნონ
გამოსავალი სოციალური და სხვა, ადგილობრივი თემისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემების მოსაგვარებლად.18
ადგილობრივ ხელისუფლებებს აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები დაგეგმვის, ბიუჯეტირების, მართვის,
მოსახლეობისთვის სერვისების მიწოდების და სხვა სფეროებში. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტებს
უჭირთ შეასრულონ საქართველოს კანონმდებლობით მათთვის დაკისრებული სხვადასხვა ვალდებულებები, მაგ, მუნიციპალური განვითარების გეგმების შემუშავება, სივრცითი დაგეგმვა, პროგრამული ბიუჯეტირება და ა.შ.
გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტებისთვის რთულია განსაზღვრონ თავიანთი ორგანიზაციული და ადამიანური
შესაძლებლობები და გაანალიზონ საჭიროებები. მათ ასევე არ აქვთ ადამიანური რესურსების მართვის
გამართული სისტემა. პროვაიდერების მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეებისთვის ჩატარებული ტრენინგების ხარისხი ხშირ შემთხვევაში არადამაკმაყოფილებელია.19 შეზღუდული ადამიანური
შესაძლებლობების ერთერთი მიზეზი ისიცაა, რომ ამ დრომდე არ არსებობდა მუნიციპალურ დონეზე
საჯარო მოხელეების გადამზადების სისტემური მიდგომა.

5. ადამიანური შესაძლებლობების განვითარების ჩარჩო
ადგილობრივი ხელისუფლების გაძლიერება და რეგიონული პოლიტიკის ეფექტური განხორციელება
მოითხოვს რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე ადამიანური კაპიტალის მნიშვნელოვან გაძლიერებას.
2012 წელს საქართველოს მთავრობამ მიიღო განკარგულება N1182, რომლის საფუძველზეც ჩამოყალიბდა
საჯარო მოხელეების გადამზადების ახალი მექანიზმი. დეცენტრალიზაციის რეფორმის ხელშეწყობის
მიზნით, მთავრობის განკარგულება ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელთა შესაძლებლობების განვითარების სისტემის ჩამოყალიბებას. მთავარი როლი ამ პროცესში
დაეკისრა ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული
მოწყობის რეფორმის ცენტრს. კერძოდ, ცენტრის ფუნქციაა გაუწიოს ანალიტიკური და ექსპერტული
მხარდაჭერა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმისა და რეგიონული განვითარების საკითხებში. განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ენიჭება რეგიონული და ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობების გაძლიერებას.
ცენტრის 2014 წლის სამოქმედო გეგმა განსაზღვრას სამ პრიორიტეტულ მიმართულებას:
1. სახელმწიფო რწმუნებულების/გუბერნატორის ადმინისტრაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების განვითარება;
18
19

UNDP, 2012, http://www.ge.undp.org/content/dam/georgia/docs/prodocs/GE_UNDP_DG_Prodoc_regional_Governance.pdf
UNDP, 2012, http://www.ge.undp.org/content/dam/georgia/docs/prodocs/GE_UNDP_DG_Prodoc_regional_Governance.pdf.
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2. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერა დეცენტრალიზაციის
პროცესში;
3. ცენტრის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება.
ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით, 2014 წელს ცენტრმა გადაამზადა 1600 საჯარო მოხელე
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებიდან, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროდან და სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციებიდან. ტრენინგების თემატიკა მოიცავდა სხვადასხვა საკითხს, როგორებიცაა პროექტის მართვა, ფონდების მოძიება, ეფექტური კომუნიკაცია,
მოქალაქეთა მომსახურება, სტრატეგიული დაგეგმვა, ადამიანური რესურსების მართვა, საჯარო შესყიდვები, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო პრინციპები და ა.შ.20
2015 წელს ცენტრმა გადაამზადა 1700 საჯარო მოხელე მუნიციპალიტეტებიდან, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან და სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციებიდან.
ტრენინგები მოიცავდა სხვადასხვა საკითხებს, როგორებიცაა მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი
თვითმმართველობის განხორციელებაში, კომუნიკაციის სტრატეგიის მომზადება, ადმინისტრაციული
პროცედურები, სტატისტიკური მონაცემების შექმნა, სახელმწიფო შესყიდვები, არაკომერციული (არამომგებიანი) იურიდიული პირებისა და მუნიციპალური საწარმოების მართვა, საკუთრების მართვა, სივრცითიტერიტორიული დაგეგმვა, მშენებლობის ზედამხედველობა, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
შემუშავება, პრიორიტეტების განსაზღვრა, რისკების შეფასება და სხვა.
ცენტრის საქმიანობის მნიშვნელოვან შედეგს წარმოადგენს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სახელმწიფო რწმუნებულების - გუბერნატორების ადმინისტრაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მოხელეთა ტრენინგის მექანიზმის შემუშავება, რაც
საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა #959 განკარგულების საფუძველზე. კონცეფციაში მოცემულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ადამიანური რესურსების განვითარების ეფექტიანი და მდგრადი სისტემის
ჩამოყალიბების ხედვა.
ზემოაღნიშნული კონცეფციის შემუშავების მიზანია საჯარო მოხელეების შესაძლებლობების განვითარების
ხელშეწყობა. მოხელეების მიერ შესაბამისი ცოდნის და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა და ამ პროცესში
მათი ხელშეწყობა, რათა ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა შეძლონ მათზე დაკისრებული ვალდებულებების ეფექტურად განხორციელება. კონცეფცია ასევე მიზნად ისახავს კვალიფიკაციის ამაღლების
მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას.
დოკუმენტით განისაზღვრება ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლების
სისტემის ძირითადი პრინციპები, ამოცანები და მიმართულებები, სისტემის შექმნისათვის აუცილებელი
ინსტიტუციურ-ორგანიზაციული, სამართლებრივი, საფინანსო, მეთოდური და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ღონისძიებები. კონცეფცია ასევე მოიცავს სისტემაში ჩართული ინსტიტუციების პასუხისმგებლობებს
და ამ სისტემის მუშაობის წესებს.21 კონცეფცია ეფუძნება "ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპულ
ქარტიას", რომელიც ევროსაბჭოს წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს, იზრუნონ საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარებისთვის და შექმნან სათანადო პირობები.
ზემოთ მოცემული სტრატეგიული დოკუმენტების და გეგმების მიმოხილვა ცხადყოფს, რომ საქართველოს
ხელისუფლებას ჩამოყალიბებული აქვს ხედვა და შესაბამისი პოლიტიკა ადგილობრივ თვითმმართველობებში ადამიანური შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით. გარდა ამისა, ცენტრი აქტიურად
მუშაობს სამოქმედო გეგმის მთავარი მიზნების მისაღწევად, რათა შეიქმნას შესაბამისი საკანონმდებლო,
ინსტიტუციური და ფინანსური ჩარჩო, რაც ხელს შეუწყობს ადამიანური შესაძლებლობების განვითარების
პროცესში შესაბამისი აქტივობების ეფექტურ განხორციელებას. 2014-2015 წლები ასევე დატვირთული
პერიოდი იყო ცენტრისთვის საჯარო მოხელეებისთვის ტრენინგების ჩატარების კუთხით.
ვიდრე წარმოვადგენდეთ ალტერნატიულ გზებს სტრატეგიული მიმართულებებისა თუ პოლიტიკის განვრცობის, ხელახალი ფორმულირების ან ცვლილების შესახებ, საჭირო იქნება დაველოდოთ არსებული
მიმართულებების და გეგმების შუალედურ შედეგებს მაინც. სწორედ ამიტომ, ქვემოთ წარმოდგენილი
ანალიზი გვთავაზობს არა ახალი სტრატეგიული მიმართულების განსაზღვრას, ან ახალი კონცეფციის შემუშავებას, არამედ, ყურადღებას ამახვილებს უკვე არსებული სტრატეგიის ფარგლებში დანერგილი მექანიზმების გაუმჯობესებასა და დივერსიფიცირებაზე, რაც, საქართველოს ხელისუფლებას საშუალებას მისცემს
მოახდინოს ადამიანური შესაძლებლობების გაძლიერება, არა მხოლოდ ტრენინგების გზით, არამედ, სხვა
მეთოდების საშუალებითაც.
20
21

Vano Khukhuneishvili Center for effective Governance System and Territorial Arrangement Reform, Annual Report, 2014
Government of Georgia, Resolution№319, http://gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=381&info_id=42707
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6. ადამიანური შესაძლებლობების განვითარება და ტრენინგი
მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში უკვე არსებობს ჩარჩო, რომლის ფარგლებშიც უნდა მოხდეს ადამიანური
შესაძლებლობების გაძლიერება, ჯერჯერობით, ამ მიმართულებით განხორციელებული აქტივობები ძირითადად ტრენინგებით შემოიფარგლება. ადამიანური შესაძლებლობების განვითარება კი გაცილებით კომპლექსურ და ჩართულობით მიდგომას საჭიროებს და არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტრენინგებით.
შესაძლებლობების განვითარების და ტრენინგის გაიგივება, ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობების გაძლიერებაში ჩართული მხარეების მიერ ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომაა. შესაძლებლობების განვითარებების აქტივობების უმრავლესობა მოიცავს სამუშაო შეხვედრებს, სემინარებს და
მოკლე ან გრძელვადიან კურსებს. ეს ღონისძიებები კი მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ საქმიანობისა, რომელიც საჭიროა განხორციელდეს ადამიანური შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, თუკი ამ საკითხს
უფრო კომპლექსურად მივუდგებით. ტრენინგები ეფექტური გამოსავალია ისეთი ტიპის შესაძლებლობების
განვითარებისთვის, რომელიც ეხება უნარ-ჩვევებს ან ცოდნას. არც ერთ სხვა ფაქტორს, რომელიც მოხელის საქმიანობის ეფექტურობას უკავშირდება, როგორიცაა სტიმული, მოტივაცია, რესურსები, შესაბამისი
ინსტრუმენტები და შესაძლებლობები, ტრენინგები ვერ ფარავს.22
ადამიანური შესაძლებლობათა განვითარება მოიცავს ტრენინგებს და სწავლების ყველა სხვა ფორმას,
რომელიც აძლიერებს ცოდნას, ცნობიერებას და უნარ-ჩვევებს.
ცხრილი 1: განსხვავება ტრენინგსა და ადამიანური შესაძლებლობების განვითარებას შორის
(ადაპტირებულია USAID-ის მასალის საფუძველზე) 23o
ტრენინგი

შესაძლებლობების განვითარება

ღონისძიება

პროცესი

ტრენინგის შეფასება ინდივიდუალურ მონაწილესთან

შეფასების უწყვეტი პროცესი

მონაწილის საჭიროებებზე მორგებული

ორგანიზაციის საჭიროებებზე მორგებული

შეფასება ხდება ინდივიდის საქმიანობის შედეგებით

შეფასება ხდება ორგანიზაციის საქმიანობის შედეგებით

ფოკუსირებულია ერთ ან რამდენიმე ინდივიდზე

ფოკუსირებულია სისტემურ მიდგომაზე ორგანიზაციის
ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად

სამუშაოს შესრულების მართვის ერთი ტიპი

სამუშაოს შესრულების მართვის რამდენიმე ტიპი

ტრენინგის საჭიროებების შეფასება

სამუშაოს შესრულების შეფასება

შედეგზე ორიენტირებული მონაწილეთა დონეზე

შედეგზე ორიენტირებული ორგანიზაციულ დონეზე

შეიძლება იყოს ერთჯერადი ღონისძიება მოთხოვნის
შესაბამისად

უნდა იყოს სისტემატიური

ტრენინგების დიდი ნაწილი დაფუძნებულია ცოდნის გადაცემის ტრადიციულ მიდგომაზე და ზოგჯერ არ
არის მორგებული რეალურ პრობლემებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების საჭიროებებზე.
ტრენინგში ჩართულ პირებს უწევთ არსებულ ორგანიზაციულ პრობლემებთან გამკლავება და მათ სჭირდებათ, რომ მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება და მიღებული ცოდნა გამოიყენონ რეალურ სიტუაციებში.
შესაძლებლობების განვითარების კომპლექსური მიდგომა მოითხოვს არა მხოლოდ ინდივიდუალური
საჭიროებების, არამედ არსებული რესურსების, გარემოს, პოლიტიკის, ინსტიტუციების, ინდივიდებისა და
გუნდების შეფასებას. იგი ასევე გულისმოხბს დეცენტრალიზაციის პროცესის შეფასებას და იმ ფუნქციების
ანალიზს, რომლებიც ადგილობრივ თვითმმართველობებზეა დელეგირებული. მაგალითად: არ აქვს
მნიშვნელობა რამდენ ტრენინგს ჩავატარებთ პროექტის მართვაზე, თუ ადგილობრივი თვითმმართველობას არ აქვს უფლება მოახდინოს პროექტების ინიცირება ან არ აქვს წვდომა ფინანსურ რესურსებზე. ასეთ
შემთხვევაში, რესურსები და დრო, რომელიც დაიხარჯა ტრენინგზე, გაფლანგულია. საჯარო მოხელეები,
რომელთაც შეიძინეს ცოდნა და უნარ-ჩვევები, მაგრამ ვერ იყენებენ მათ სამსახურში, დატოვებენ თავიანთ
თემს და სამუშაოს ძიებას განაგრძობენ ქვეყნის უფრო განვითარებულ ურბანულ ადგილებში, სადაც
მიღებული ცოდნის და უნარების გამოყენების უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებათ.24 ამის კიდევ ერთი მაგა22 USAID,

Human and Institutional Capacity Development Handbook, 2010, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadt442.pdf
Human and Institutional Capacity Development Handbook, 2010, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadt442.pdf
Giorgi Melashvili, Interview, 02.10.2015

23 USAID,
24
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ლითია პოლიტიკური გარემო, რომელიც არ აძლევს საშუალებას ადგილობრივ თვითმმართველობებს
მიაღწიონ დასახულ ამოცანებს. თუ დეცენტრალიზაციის პოლიტიკა არ არის კარგად შემუშავებული და არ
აქვს კარგად გაწერილი მიზნები, ამოცანები, და შესაბამისი ინსტიტუციური მოწყობა და სხვა, არ აქვს
მნიშვნელობა რამდენი ფინანსური რესურსია მობილიზებული მის განსახორციელებლად, მიღწეული
შედეგი ძალიან უმნიშვნელო იქნება.25
ასეთი კომპლექსური მიდგომის გამოყენება ქართულ რეალობაში საკმაოდ რთული იქნება, თუმცა, შესაძლებელია პროცესის დაწყება გარკვეული მექანიზმების გამოყენებით/ან ინიცირებით, რომელთაც აქვთ
უფრო დიდი გავლენა და ეფექტი შესაძლებლობების განვითარებაზე. ყოველივე ზემოაღნიშნულის, ასევე,
შეზღუდული რესურსებისა და არსებული შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ქვემოთ წარმოდგენილია
სამი ძირითადი მიმართულება, რომელსაც შეუძლია წვლილი შეიტანოს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების დონეზე საჯარო მოხელეების შესაძლებლობების განვითარების პროცესში უფრო ეფექტური
ინსტრუმენტებისა და სისტემების ჩამოყალიბებაში.

7. ადამიანური შესაძლებლობების განვითარების
ალტერნატივები/ვარიანტები
7.1. ტრენინგების სისტემის დახვეწა
ტრენინგის გამოყენება ხდება მაშინ, როდესაც მთავარი მიზანია ცნობიერების ამაღლება ცალკეულ
საკითხზე. თუმცა, სტრუქტურულად და შინაარსობრივად სათანადოდ დაგეგმვის შემთხვევაში, ტრენინგით
შესაძლებელია ანალიტიკური უნარების განვითარებაც. თუ ტრენინგი ინტერაქტიული ხასიათისაა და მოიცავს სავარჯიშოებს, რეალური ცხოვრებისეული შემთხვევების ანალიზს და სწავლების სხვა პრაქტიკულ
ელემენტებს, და არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტრადიციული პრეზენტაციებისა და დისკუსიების სტილით,
მაშინ მეტი შანსია, რომ მონაწილეებმა ცოდნის მიღების გარდა, ასევე შეძლონ კომპეტენციების ამაღლება.
ამ ტიპის პრაქტიკული სავარჯიშოები უმეტესად გამოიყენება გამოცდილებაზე დაფუძნებული სასწავლო
მიდგომის დროს. ეს მეთოდები ასევე შეიძლება მოიცავდეს საველე დავალებებს, რეალურ ცხოვრებაში
არსებული პრობლემების გადაჭრაზე მუშაობას და ა.შ.
ტრენინგებს შესაძლოა დაემატოს რამდენიმე კომპონენტი იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს როგორც მათი
მიწოდება, ისე ტრენინგის შედეგები. ადგილობრივი თემისთვის პრიორიტეტული და ადგილობრივი მნიშვნელობების სოციალური პრობლემების დამუშავება პროექტების სახით, რომლის პროცესშიც გამოყენებული იქნება მთელი რიგი აქტივობებისა, შეიძლება იყოს კარგი ვარიანტი ეფექტური ტრენინგ პროგრამისა
და შესაძლებლობების განვითარებისთვის. საჯარო მოხელეთა ჯგუფს შეიძლება დაევალოს კონკრეტული
პროექტი, მაგალითად: ერთერთი ადგილობრივი თემისთვის ინფრასტრუქტურული პროექტის ინიცირება
და პროექტის გავლენის შეფასება, ან პოლიტიკის კურსის ანალიზი, რომელიც ეხება რომელიმე სოციალური პრობლემის მოგვარებას. ეს მონაწილეებს საშუალებას მისცემს პროექტის მიმდინარეობისას პრაქტიკული სავარჯიშოების დახმარებით განივითარონ მენეჯერული და ანალიტიკური უნარ-ჩვევები. პროექტის
მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად საჭირო უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის გადაცემისთვის, შესაძლებელია, დამატებითი ტრენინგის ჩატარება, თუკი ამის საჭიროება გამოიკვეთა პროცესში.26
გარდა ამისა, მოხელეების მიერ ახლადშეძენილი უნარებისა და ცოდნის სამუშაო პროცესში გამოყენების
მიზნით, ტრენინგის შემდგომ, შესაძლებელია დამატებითი ჩარევა უკუკავშირის ან სხვა მექანიზმის სახით.
ამის მაგალითი შეიძლება იყოს ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება თითოეული მონაწილისთვის. მსგავს მიდგომას იყენებს "თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახური" კატალონიაში. ისინი
ატარებენ ეთიკის ტრენინგებს საჯარო მოხელეებისთვის. ტრენინგ კურსის განმავლობაში მონაწილეები
იწყებენ საკუთარი ინდივიდუალური ეთიკის გეგმის შემუშავებას და შემდეგ ახორციელებენ მას სამსახურში
დაბრუნებისას. მომდევნო ეტაპზე, მონაწილეები ერთმანეთს აცნობენ მათი გეგმების განხორციელების
პროგრესს, პროცესში წარმოქმნილ დაბრკოლებების და გამოწვევებს, აზიარებენ იდეებს და ასევე
ეხმარებიან ერთმანეთს გამოსავლის პოვნაში.27
ტრენინგების დახვეწის და განვრცობის კიდევ ერთ გზას ტრენერთა ტრენინგი წარმოადგენს. ტრენერთა
ტრენინგით შეიძლება მრავალგვარი შედეგის მიღწევა და შესაბამის სფეროებში ტრენინგების რეგულა25 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan005783.pdf
26 UNEP,
27
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რული მიწოდების უზრუნველყოფა. შესაძლებელია ტრენინგისა და სწავლების კვალიფიციური გუნდის
ჩამოყალიბება იმ საჯარო მოხელეებისგან, რომელთაც უკვე გაიარეს ტრენინგი და აქვთ შესაბამისი
უნარები ჩაატარონ ტრენინგები დანარჩენი თანამშრომლებისთვის თავიანთ მუნიციპალიტეტებში. ამ
გუნდში, ასევე შეიძლება იყვნენ აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები, ექსპერტები ან ტრენერები
უნივერსიტეტებიდან, ტრენინგ ცენტრებიდან ან კვლევითი ორგანიზაციებიდან. ტრენერთა ტრენინგი იქნება
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ტრენინგებზე გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, რომელიც
განპირობებული იქნება სამთავრობო პოლიტიკით (უწყვეტი სწავლების სისტემა), და შესაბამისობაში მოვა
ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერების პრიორიტეტთან.
ტრენერთა ტრენინგი, შესაძლებელია, ჩატარდეს სხვადასხვა სტრატეგიისა და მეთოდის გამოყენებით.
თუმცა, არსებობს ამ ტიპის ტრენინგის რამდენიმე საერთო მახასიათებელი, მათ შორისაა, პროცესში
მთავარი დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის მნიშვნელობა, პარტნიორების იდენტიფიცირება და
ურთიერთობის ჩამოყალიბება ტრენინგის მიმწოდებლებთან, უნივერსიტეტებთან და ა.შ.28 საწყის ეტაპზე
მნიშვნელოვანია მოხდეს ტრენინგის მიმწოდებელი ორგანიზაციების იდენტიფიცირება, რომელთაც
შეეძლებათ არა მხოლოდ საჭირო საკითხებზე ტრენინგების წარმართვა, არამედ ტრენერისა და ფასილიტატორის უნარ-ჩვევების გადაცემა მონაწილეებისთვის. ცენტრმა ან რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ უნდა განსაზღვროს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ის წარმომადგენლები, რომლებიც გაივლიან გადამზადებას მათთვის შესაბამის საკითხებზე და აღიჭურვებიან საჭირო
უნარ-ჩვევებით, რათა შეძლონ ჩაატარონ მსგავსი ტრენინგები თავიანთ მუნიციპალიტეტებში.
2004 წლიდან თურქეთის საჯარო სამსახურის ეთიკის საბჭო (CEPS) იყენებს ტრენერთა ტრენინგის
მიდგომას საჯარო მოხელეების ეთიკის ტრენინგებისთვის, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივი
ხელისუფლების დონეზე. საჯარო ინსტიტუტები ავსებენ მოთხოვნას ტრენინგის ჩატარებასთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს მათი თანამშრომლების გადამზადება მომავალ ტრენერებად, რომლებიც, შემდგომში,
ვალდებულნი იქნებიან ტრენინგი ჩაუტარონ სხვა თანამშრომლებს. მოთხოვნის საპასუხოდ, ეთიკის საბჭო
ატარებს ორდღიან სერთიფიცირებულ ტრენინგ პროგრამას მომავალი ტრენერებისთვის, რომლებიც
შერჩეული არიან მათი ლიდერობის პოტენციალისა და უნარ-ჩვევების, ასევე მენეჯერული სტატუსის მიხედვით. მომავალში ისინი მუშაობენ, როგორც ინდივიდუალური სტრატეგიული პარტნიორები CEPS-ისთვის.
ანგარიშის თანახმად, შედეგების მდგრადობის თვალსაზრისით, ტრენერთა ტრენინგის გამოყენება ყველაზე შედეგიანია, ვინაიდან იგი საშუალებას აძლევს ინსტიტუტებს ჩაატარონ შემდგომი ტრენინგები უკვე
დამოუკიდებლად, სხვა ორგანიზაციების დახმარების გარეშე. მაგალითად, მიწის რეგისტრაციის უწყება და
პოლიციის ადმინისტრაცია თურქეთში ორი მოწინავე უწყებაა, რომლებიც მონაწილეობდნენ ტრენერთა
ტრენინგის პროგრამაში, რის შედეგადაც გააძლიერეს საკუთარი შესაძლებლობები და გადაამზადეს
ათასობით თავისი თანამშრომელი უკვე საკუთარი კადრების გამოყენებით.29
საინფორმაციო საზოგადოებისა და ადმინისტრაციის სამინისტრო (MISA) მაკედონიაში ასევე აქტიურად
იყენებს ტრენერთა ტრენინგის მიდგომას, რათა დაეხმაროს საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის განხორციელების პროცესს ქვეყანაში და გააუმჯობესოს ადამიანური რესურსების მართვის მიდგომები და
სისტემები საჯარო უწყებებში.30
ტრენერთა ტრენინგის მიდგომას იყენებს სერბეთის მთავრობაც საჯარო ინსტიტუციებში სტრატეგიული
დაგეგმვის, პოლიტიკის შემუშავებისა და კოორდინაციის სისტემის გასაუმჯობესებლად. სერბეთის რესპუბლიკის მთავრობის გენერალურ სამდივნოში შეირჩა მონაწილეები, რომელთაგან შეიქმნა ტრენერთა
ჯგუფი. ისინი ატარებენ ტრენინგებს საჯარო მოხელეებისთვის სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხებში სერბეთის რესპუბლიკის სხვადასხვა სამთავრობო უწყებაში.31
ტრენერთა ტრენინგის გარდა, არსებული ტრენინგები შეიძლება უფრო მრავლისმომცველი გახდეს
ტრენინგ-მოდულების დამატებით ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა პროგრამული ბიუჯეტირება ან ახალი ინიციატივები. ასევე ტრენინგ-მოდულები შეიძლება შეიქმნას სამინისტროს მიერ მუნიციპალიტეტებისთვის შექმნილი სახელმძღვანელოების საფუძველზე. მაგალითად, სახელმძღვანელო პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე (რეკომენდაცია ამ მიმართულების შესახებ წარმოდგენილია ამ დოკუმენტის ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების ნაწილშიც) და სხვა.

28 GIZ,Best

Practices in Capacity Building Approaches, 2010, გვ. 18; http://prod-http-80-800498448.us-east1.elb.amazonaws.com/w/images/8/80/Best_Practices_in_Capacity_Building_Approaches
29 Ethics Training for Public Officials (2013). A study prepared by the OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN) and SIGMA, a joint
EU-OECD initiative, principally financed by the EU, in cooperation with the OECD Public Sector Integrity Network. გვ. 44
30 Ministry for Information Society and Administration (MISA) of Macedonia http://www.mio.gov.mk/?q=frontpage
31 General Secretariat of the Government of Republic of Serbiahttp://www.gs.gov.rs/english/aktuelno-2.html
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ტრენინგის სისტემის დახვეწა
ძლიერი მხარეები

სუსტი მხარეები

Ÿ გააძლიერებს ტრენინგების როლს და გავლენას სა-

Ÿ როგორც დამოუკიდებელი ჩარევის მექანიზმი, მას

ჯარო მოხელეების შესაძლებლობების განვითარების პროცესში;
Ÿ ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ ცოდნის გაღრმავებას,
არამედ უნარ-ჩვევების განვითარებასაც;
Ÿ გაფართოვდება ტრენინგების არეალი, რადგანაც
ტრენერთა ტრენინგის მეშვეობით მოხდება მეტი
მონაწილის და სამიზნე ჯგუფის დაფარვა;
Ÿ ტრენინგებით დაიფარება უფრო მეტი თემატიკა, რომელიც მნიშვნელოვანია საჯარო სამსახურისთვის;
Ÿ დაზოგავს ხარჯებს, რადგან იგი დაფუძნებული იქნება
უკვე არსებულ ტრენინგ სისტემაზე.

შეიძლება არ ჰქონდეს ყველაზე ძლიერი გავლენა
საჯარო მოხელეების შესაძლებლობების განვითარებაზე;
Ÿ ტრენინგის მიმწოდებლებს შეიძლება არ ჰქონდეთ
შესაბამისი შესაძლებლობა და რესურსები იმისათვის, რომ ხარისხიანი ტრენინგი ჩაატარონ ტრენერებისთვის;
Ÿ ადგილობრივ დონეზე ადამიანური რესურსის არასაკმარის შესაძლებლობებს შეიძლება გავლენა
ჰქონდეს ტრენერთა ტრენინგის ხარისხსა და შედეგებზე;
Ÿ მოითხოვს ბევრ დანახარჯებსა და ადამიანურ რესურსს;
Ÿ ვერ დაფარავს საჯარო მოსამსახურეების დიდ რაოდენობას საქართველოს მასშტაბით .

შესაძლებლობები

საფრთხეები

გააჩენს შესაძლებლობას გაიზარდოს ტექნიკური ექსპერტიზა ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში და ასევე ტრენერთა რაოდენობა;
Ÿ შესაძლებლობას მისცემს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, შეიმუშავოს შესაბამისი ტრენინგ-სტანდარტები ტრენინგების მიმწოდებლებისთვის.

Ÿ ტრენინგების მიმწოდებლებმა შეიძლება სრულად

Ÿ

ვერ გაითვალისწინონ მათთვის დადგენილი მოთხოვნები თავიანთ სასწავლო პროგრამაში.

7.2. მენტორობის, ქოუჩინგისა და თანასწორ-განმანათლებელთა (Peer to Peer)
პროგრამების შემუშავება
მენტორობა, ქოუჩინგი და თანასწორ-განმანათლებლობა არის ადამიანური შესაძლებლობების გაძლიერების ინსტრუმენტები. ტრადიციული საგანმანათლებლო პროგრამებისგან განსხვავებით, მენტორი არა
მხოლოდ უზიარებს საკუთარ ცოდნასა და გამოცდილებას მენტორობის პროგრამის მონაწილეებს, არამედ
ეხმარება მათ პრაქტიკაში დანერგონ და გამოიყენონ მიღებული ცოდნა. ამ პროცესს გარკვეულწილად
ზედამხედველობას უწევს მენტორი და საჭიროების შემთხვევაში პროგრამის მონაწილეებს ეხმარება
რჩევებითა და მითითებებით.32 ეფექტური მენტორობის პროგრამა ხელს უწყობს პროფესიულ განვითარებასა და შესაძლებლობების გაძლიერებას, რასაც შედეგად მოაქვს პოზიტიური ორგანიზაციული განვითარება და ინსტიტუციური ცვლილებები. გრძელვადიან პერიოდში, მენტორობის პროგრამის მონაწილეებს
შეუძლიათ თავად შეითავსონ მენტორის როლი და გაუწიონ დახმარება სხვა მონაწილეებს.33
მენტორი კონსულტაციას უწევს და ეხმარება პროგრამის მონაწილეებს საკუთარი გამოცდილების გაზიარების, მაგალითების განხილვის, ქცევის მოდელირებისა და დემონსტრირების გზით. აძლევს რჩევებს, თუ
როგორ უნდა გადალახონ კონკრეტულ სიტუაციაში არსებული სირთულეები. წარმატებული მაგალითების
გარდა, მენტორები მონაწილეებს ასევე უზიარებენ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც თავად მიიღეს არასწორი
გადაწყვეტილება. ასეთი ტიპის განხილვები ეხმარება მონაწილეებს უკეთ გაანალიზონ მიღებული ცოდნა
და შეძლონ ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. მენტორობა არის არა ერთჯერადი ღონისძიება, არამედ
სწავლების უწყვეტი და განგრძობით პროცესი, რომლის დროსაც ხდება როგორც ინფორმაციისა და ცოდნის გაზიარება, ასევე წარსული გამოცდილების უკეთ გააზრება, მიმდინარე მოვლენებზე ერთობლივი
დაკვირვება და გაანალიზება, და აშ.
მენტორობის პროგრამა საჭიროებს კარგ სტრუქტურირებასა და პროცესების გამართულ კოორდინირებას.
პროგრამის განხორციელებისას უნდა მოხდეს მენტორებისა და მონაწილეების დაწყვილება გამოცდილებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით. ამისათვის კი საჭიროა გამოცდილი პროგრამის კოორდინატორის დაქირავება, რომლის უშუალო მოვალეობა იქნება მენტორისა და პროგრამის მონაწილის წინასწარი
მომზადება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მათ შორის წარმატებული და ნაყოფიერი თანამშრომლობა.

32 GIZ,

Best Practices in Capacity Building Approaches, 2019, გვ. 19, http://prod-http-80-800498448.us-east1.elb.amazonaws.com/w/images/8/80/Best_Practices_in_Capacity_Building_Approaches
33
USAID, Good Practices in Leveraging Long Term Training for Institutional Capacity, 2014, გვ. 24, http://www.aplu.org/library/good-practices-in-leveraging-long-termtraining-for-institutional-capacity-strengthening/file
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მენტორების შერჩევა შესაძლებელია უნივერსიტეტებიდან და კვლევითი ორგანიზაციებიდან, ასევე
პროფესიული მომზადების ცენტრებიდან. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
შეუძლია შექმნას მენტორთა ქსელი, სადაც გაერთიანდებიან შესაბამისი ცოდნისა და უნარების მქონე
ადამიანები. ასევე მნიშვნელოვანია მენტორების დაინტერესებისა და მოზიდვის მიზნით, მოხდეს მათთვის
სხვადასხვა წამახალისებელი პაკეტის შეთავაზება, რადგან, მენტორობა, როგორც წესი, მოითხოვს დიდ
დროსა და ძალისხმევას. არ არის აუცილებელი, რომ პროგრამის განხორციელებისას მენტორი ტერიტორიულად ახლოს იმყოფებოდეს პროგრამის მონაწილეებთან. ტერიტორიული სიახლოვე ზოგადად
მნიშვნელოვანია, თუმცა მენტორობის პროგრამის განხორციელება შესაძლებელია მოხდეს ონლაინ
რეჟიმშიც, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საშულებით, რაც ისევე ეფექტურია,
როგორც ადგილზე პირისპირ ჩატარებული კონსულტაციები. ეს მეთოდი მოითხოვს ნაკლებ ფინანსურ
რესურსებს და ამ გზით, შესაძლებელია მენტორებისთვის შეთავაზებული წამახალისებელი პაკეტების
ღირებულების შემცირება. წახალისების ისეთი პაკეტები, რომლებიც დიდ ფულად ანაზღაურებას
გულისხმობს, შეიძლება ასევე მოიცავდეს რისკს, რომ პროგრამაში მონაწილეობა მიიღონ მენტორობისთვის შეუფერებელმა კანდიდატებმა.34 მენტორობის ერთერთი სუსტი მხარე ისაა, რომ მისი გამართული
ფუნქციონირება მოითხოვს დიდ დროსა და რესურსს.35
ქოუჩინგი და თანასწორ-განმანათლებლობა ორი დამატებითი ინსტრუმენტია, რომელიც გამოიყენება
ადამიანური შესაძლებლობების განვითარების მიზნით. მენტორობა, როგორც წესი, გულისხმობს კომპლექსურ მიდგომას, რომლის მთავარი მიზანია გააძლიეროს პიროვნება და განუვითაროს თვითანალიზის, ობიექტური თვითშეფასებისა და სირთულეების დაძლევის უნარები, ხოლო ქოუჩინგი უფრო მოკლევადიანი და მიზანმიმართული დახმარებაა, რომელიც ხელს უწყობს ინდივიდებს, შეიძინონ კონკრეტული
უნარები და ქცევები. ამგვარად, ის შეიძლება უფრო ნაკლებ დანახარჯებთან იყოს დაკავშირებული და
უფრო შედეგებზე ორიენტირებული, ვიდრე მენტორობა.
ქოუჩინგთან ერთად, თანასწორ-განმანათლებლობა შეიძლება განვიხილოთ, როგორც შესაძლებლობების განვითარების კიდევ ერთი საშუალება. ამ შემთხვევაში თანასწორ-განმანათლებლები ეხმარებიან
ერთმანეთს ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემების მოგვარებაში. თანასწორ-განმანათლებლობა
განსაკუთრებით ეფექტურია როდესაც განმანათლებლები ერთნაირი გამოწვევების წინაშე დგანან. ამ
მეთოდის გამოყენების შედეგად, იქმნება უწყვეტი საგანმანათლებლო პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს
ინოვაციების დანერგვას. თანასწორ-განმანათლებლები, რომლებიც ერთნაირი გამოწვევების წინაშე
დგანან, ერთობლივად ცდილობენ მოძებნონ გამოსავალი და შეიმუშავებენ პრობლემების მოგვარების
სხვადასხვა გზებს.
თანასწორ-განმანათლებლების მიერ შესაძლოა მოხდეს ადგილობრივი ან რეგიონული ქსელების შექმნა,
რომელიც იქნება კარგი რესურსი ადგილობრივ საპროექტო გუნდების ფორმირებისთვის სხვადასხვა
პრობლემის მოსაგვარებლად.36
მენტორობის პროგრამები განხორციელებული აქვთ აშშ-ის, გაერთიანებული სამეფოს, ავსტრალიის,
კანადისა და ახალი ზელანდიის სხვადასხვა სამთავრობო დეპარტამენტებს. ავსტრალიაში, ქვინსლენდის
შტატის ხელისუფლებამ, კერძოდ კი საჯარო სამსახურში თანასწორობის დეპარტამენტმა, წამოიწყო
მენტორობის/ქოუჩინგის პროგრამის განხორციელება მენეჯერების პატარა ჯგუფებისთვის, სადაც
მონაწილეები ერთმანეთს უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას და სწავლობენ ერთმანეთისგან. პროგრამის შედეგად, განხორციელდა მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული ცვლილებები და შეიქმნა თანასწორგანმანათლებელთა ქსელი, რომლის წევრებიც უზიარებენ ერთმანეთს საკუთარ გამოცდილებას და
ეხმარებიან სხვადასხვა დეპარტამენტის მენეჯერებს.37
გაერთიანებულ სამეფოში, საჯარო სამსახურის ლიდერთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდა მენტორობის პროგრამა საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის. შედეგად,
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საჯარო მოხელეების ლიდერობის, ასევე საკუთარი შესაძლებლობების
შეფასების უნარები. მათ ასევე აუმაღლდათ თავდაჯერებულობა და ჩამოუყალიბდათ სამუშაოს შესახებ
ფართო ხედვა.38
კანადაში, პრინც ედვარდსის კუნძულის პროვინციაში, საჯარო სამსახურის კომისიამ შეიმუშავა მენტორო34 USAID,

Good Practices in Leveraging Long Term Training for Institutional Capacity, 2014, გვ. 26, http://www.aplu.org/library/good-practices-in-leveraging-long-termtraining-for-institutional-capacity-strengthening/file;
35 GIZ, Best Practices in Capacity Building Approaches, 2009, გვ.19, http://prod-http-80-800498448.us-east1.elb.amazonaws.com/w/images/8/80/Best_Practices_in_Capacity_Building_Approaches;
36 GIZ, Impact and Good Practices of HCD in TVET, https://www.giz.de/akademie/de/downloads/Impact_and_Good_Practices_of_HCD_in_TVET.pdf
37 Ehrich, Lisa C. and Hansford, Brian C.(2006) Reflections on a leadership development program for Queensland public sector managers. Leading and
Managing12(1): გვ. 1-15.
38 Ehrich, Lisa C. and Hansford, Brian C. (2008) Mentoring in the public sector. Practical Experiences in Professional Education, 11(1). გვ. 1-58
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ბის პროგრამა, საჯარო სამსახურის ორგანიზაციული და ინდივიდუალური შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით. მენტორობა დასახელდა, როგორც რვა სტრატეგიული მიმართულებიდან ერთერთი, რომლის
მიზანიც იყო თანამშრომელთა ჩართულობის გაძლიერება, საჯარო ორგანიზაციების მიერ შესრულებული
სამუშაოს ეფექტურობის გაზრდა და დაგეგმვის პროცესების გაუმჯობესება ახალი ლიდერების მომზადების
გზით.39
მსგავსი მაგალითები შეგვიძლია ასევე ვნახოთ ახალ ზელანდიაშიც, სადაც მენტორობა ფართოდ გამოიყენება, როგორც შესაძლებლობების განვითარების მექანიზმი საჯარო მოხელეებისთვის.40 ახალი ზელანდიის სოციალური განვითარების სამინისტროს აქვს შესაძლებლობათა განვითარების მენტორთა სქემა,
რათა გააძლიეროს იმ კონტრაქტორი ორგანიზაციების უნარები, რომლებიც წარმოადგენენ სოციალური
სერვისების მიმწოდებლებს სამინისტროს ეგიდით. ამისათვის, სამინისტრო გასცემს გრანტებს ამ ორგანიზაციებისთვის, რათა მათ შეძლონ დაიქირავონ კვალიფიციური მენტორი, რომელიც დაეხმარება ორგანიზაციული შესაძლებლობების შეფასებისა და განვითარების გეგმის შედგენაში. კვალიფიციურ მენტორთა
სიას ადგენს სამინისტრო.41
მენტორობის, ქოუჩინგისა და თანასწორ-განმანათლებელთა პროგრამის შემუშავება
ძლიერი მხარეები

სუსტი მხარეები

Ÿ წარმოადგენს საჯარო მოხელეების შესაძლებლობე-

Ÿ საჭიროებს კვალიფიციური ადამიანური რესურსების

ბის განვითარების და მათ მიერ ახალი უნარების
შეძენის ეფექტურ საშუალებას;
Ÿ მორგებულია და უშუალოდ პასუხობს მუნიციპალიტეტების, ინდივიდებისა და ორგანიზაციების კონკრეტულ საჭიროებებს;
Ÿ საშუალებას მისცემს საჯარო მოხელეებს შეისწავლონ გამოცდილებით სწავლის მეთოდით და მოუძებნონ პრაქტიკულ პრობლემებს პრაქტიკული მოგვარების გზები, გამოცდილი მენტორის ზედამხედველობის ქვეშ;
Ÿ წარმოადგენს მიზანმიმართულ და საჭიროებაზე
მორგებულ ინსტრუმენტს შესაძლებლობათა განვითარებისთვის

მობილიზებას და მათთვის ფინანსური მხარდაჭერის
უზრუნველყოფას;
მოითხოვს დიდი ოდენობით ხარჯებს, ასევე დროსა
და ძალისხმევას;
შეიძლება ვერ მოიცვას ფართო აუდიტორია და მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის მონაწილეებისთვის
იყოს ხელმისაწვდომი;
შეიძლება გართულდეს გამოცდილი და კვალიფიციური მენტორების შერჩევა პროგრამისთვის;
მენტორობის პროგრამის განხორციელების გამოცდილების სიმწირის გამო, შესაძლებელია, მენტორებისა და პროგრამის მონაწილეების დაწყვილება და
გადამზადება არ იყოს ეფექტური.

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

შესაძლებლობები

საფრთხეები

Ÿ ხელს შეუწყობს პროექტის გუნდის ან ქსელის ჩამო-

Ÿ მენტორისა და პროგრამის მონაწილეთა ურთიერ-

ყალიბებას ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემების მოსაგვარებლად (მუნიციპალიტეტებს შორის
თანამშრომლობა);
Ÿ საშუალებას მისცემს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მჭიდრო კავშირები დაამყაროს აკადემიურ და ტრენინგ ცენტრებთან.

თობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე,
შესაძლებელია, აღქმულ იყოს როგორც მოსწავლემასწავლებლის ურთიერთობა, რამაც შეიძლება შეასუსტოს პროგრამის მხარდაჭერა ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტების მხრიდან.

7.3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ონლაინ აკადემიის დაფუძნება
უწყვეტი სწავლების შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად, საქართველოს ხელისუფლებას შეუძლია ასევე
განიხილოს ელექტრონული პლატფორმის შექმნა, სადაც შესაძლებელი იქნება ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე. ეს პლატფორმა ასევე დაეხმარება ადგილობრივ საჯარო მოხელეებს, განავითარონ მათთვის საჭირო კომპეტენციები. ელექტრონული სწავლების
პროგრამები და მომსახურებები ინდივიდუალური სწავლების მოდელზეა მორგებული. ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი
ორიენტირებულია, რომ ხელი შეუწყოს ადგილობრივ თვითმმართველობებს, თავად აიღონ ინიციატივა
საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებაზე. ონლაინ აკადემიის საშუალებით, ადგილობრივ საჯარო
მოხელეებს შეუძლიათ, თავად მართონ საკუთარი სწავლებისა და შესაძლებლობების განვითარების
პროცესი.
ელექტრონული პლატფორმები სტანდარტულად მოიცავენ ონლაინ კურსებს, სადისკუსიო ფორუმებს, ვებკონფერენციებსა და ვირტუალურ სამუშაო სივრცეს.
39 http://www.gov.pe.ca/psc/index.php?number=1034329&lang=E
40 Bhatta, Gambhir(2003). 'Hands up': Mentoring in the New Zealand
41

public service
https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/work-programmes/investing-in-services-for-outcomes/capability-mentoring.html
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ონლაინ სწავლება წარმოადგენს დროისა და ფულადი რესურსის დაზოგვის კარგ საშუალებას, რადგან
მისი მეშვეობით შესაძლებელია სწავლების უზრუნველყოფა ნებისმიერ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირისათვის მგზავრობისა და ლოგისტიკური ხარჯების გარეშე. ეს კი განსაკუთრებით ხელსაყრელია მთიანი
რეგიონებისა და ადმინისტრაციული ცენტრისგან მოშორებული დასახლებებისათვის.42 ონლაინ სწავლებისათვის შესაძლებელია მომზადდეს ტრენინგებისა და სემინარების მასალა ელექტრონულ ფორმატში, ან
კიდევ, მოხდეს უკვე არსებული სასწავლო კურსების ადაპტირება და განთავსება ელექტრონულად, რათა
ონლაინ რეჟიმში სწავლა ხელმისაწვდომი გახდეს შესაბამისი დაინტერესებული პირებისთვის .
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შეუძლია შექმნას ონლაინ აკადემია,
რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მუნიციპალიტეტისათვის. აკადემია შესთავაზებს კურსებს ისეთ
სფეროებში, რომლებიც პრიორიტეტულია ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთათვის და ხელს
შეუწყობს მათთვის საჭირო ცოდნისა და უნარების შეძენას. ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით
შესაძლებელია ასევე მოხდეს მოხელეთა მომზადება შესაბამისი კონკურსებისა და ატესტაციებისთვის.
ონლაინ აკადემია იქნება სასწავლო ვებ-გვერდი, რომელიც მომხმარებელს შესთავაზებს სასწავლო
რესურსების სამ ძირითად კატეგორიას:
1. ონლაინ კურსები შესაბამისი ლექციების ჩანაწერებითა და საკითხავი მასალით. ონლაინ კურსები იქნება
უფასო. თუმცა, შესაძლოა გარკვეულ კურსებზე მოხდეს სწავლების საფასურის დაწესება, რომელსაც დაფარავენ მუნიციპალიტეტები, ან ცენტრალური ხელისუფლება.
2. ონლაინ სასერთიფიკატო კურსები. ამ შემთხვევაში, ვებგვერდის საშუალებით, შესაძლებელი იქნება
ელექტრონული გამოცდებისა და ტესტების ოპერირება, შესარჩევი კონკურსებისა და ატესტაციებისთვის, ან
ცალკეული სასერთიფიკატო კურსებისთვის. მსგავსი პრაქტიკის კარგ მაგალითს გვთავაზობს სამოქალაქო
საზოგადოების ინსტიტუტი, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს სასერტიფიკატო ელექტრონულ კურსებს
საკუთარი ვებ-გვერდის საშუალებით.43
3. ვიდეო-კონფერენციები, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ონლაინ ტრენინგებისა და მენტორობის ონლაინ პროგრამებისთვის. ამ ინსტრუმენტით შესაძლებელი იქნება ნაკლები დანახარჯებით დიდი
აუდიტორიის მოცვა, რადგან, ამ შემთხვევაში არ იქნება საჭირო შეხვედრის ჩატარებისა და მოხელეების
მგზავრობის თანხების დაფარვა. ყველა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, რომელსაც აქვს წვდომა ინტერნეტთან, ექნება შესაძლებლობა, ჩაერთოს და მონაწილეობა მიიღოს ვიდეო კონფერენციაში.
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები იძლევა ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობას ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის. ონლაინ აკადემია ქმნის
ინტერაქტიული სწავლების მოდელს, სადაც მოხელეები თავად მართავენ თავიანთი სწავლების პროცესს.
ამასთან ერთად, ეს არის კარგი საშუალება კავშირების დამყარებისა და სტრატეგიული ურთიერთობების
ჩამოსაყალიბებლად. ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს უკვე ბევრი ქვეყანა აქტიურად
იყენებს სწავლების პროცესისათვის.44
ონლაინ სწავლება წარმოადგენს პროფესიული განვითარების მნიშვნელოვან კომპონენტს პოლონეთში.
პოლონეთის საჯარო მოხელეების გადამზადება თანაბარი შესაძლებლობების საკითხებზე ხდება სწორედ
ელექტრონული სწავლების რესურსების გამოყენებით.45
გარდა ამისა, ონლაინ ტრენინგების მეშვეობით განხორციელდა საჯარო მოხელეების გადამზადება
ეთიკის საკითხებზე, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ასევე ეთიკის კოდექსის მიმოხილვა. ზოგიერთ უწყებაში
მოხელეების გადამზადების ელექტრონული კურსი მიეძღვნა კორუფციის საკითხებს საჯარო მართვაში.46.
ასევე, პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ წამოიწყო სპეციალური ონლაინ ტრენინგი, რომელიც
ეძღვნებოდა სამინისტროში კორუფციის პრევენციას.47
ჩინეთი კიდევ ერთი კარგი მაგალითია ქვეყნისა, რომელიც იყენებს ელექტრონული სწავლების ფორმატს
საჯარო მოხელეების გადასამზადებლად. ჩინეთს აქვს ონლაინ სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფუძნების
42
43
44
45
46
47

GIZ, Impact and Good Practices of HCD in TVET, https://www.giz.de/akademie/de/downloads/Impact_and_Good_Practices_of_HCD_in_TVET.pdf
http://e-learning.ge/
GIZ, Best Practices in Capacity Building Approaches, 2009, გვ. 22,
http://prod-http-80-800498448.us-east-1.elb.amazonaws.com/w/images/8/80/Best_Practices_in_Capacity_Building_Approaches;
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/study_on_gender_training_in_the_eu_mapping_research_and_stakeholders_engagement_-poland_country_profile.pdf
OECD, Poland Follow up to the Phase 3 Report and Recommendations, 2015, გვ. 26,
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Poland-Phase-3-Written-Follow-Up-Report-ENG.pdf
OECD, Poland Follow up to the Phase 3 Report and Recommendations, 2015,
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Poland-Phase-3-Written-Follow-Up-Report-ENG.pdf
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გამოცდილება. მაგალითად შანხაი ონლაინ, რომელიც განთავსებულია შემდეგ გვერდზე http://www.shgb.
gov.cn/. სისტემის ძირითადი ტექნოლოგიებია Linux ან Unix/Windows, Java; პროგრამები oracle და SQL-server.48
საჯარო მოხელეების გადამზადების ონლაინ მოდელს იყენებს ტაივანიც. ვებ-გვერდი საჯარო მოხელეებს
სთავაზობს სასწავლო მასალებს, სალექციო ჩანაწერებსა და ფორუმებს დისკუსიებისთვის.49
თურქეთიც ერთერთი მაგალითია, სადაც რამდენიმე საჯარო უწყება იყენებს ელექტრონული სწავლების
საშუალებებს, რათა განავითაროს საჯარო მოხელეების შესაძლებლობები და მიაწოდოს ინფორმაცია
ფართო აუდიტორიას. კერძოდ, ეროვნული პოლიცია და განათლების სამინისტრო, ასევე ეთიკის საბჭო,
უკვე რამდენიმე წელია იყენებენ ონლაინ ტრენინგებს საჯარო მოხელეების გადამზადებისათვის.50

ადგილობრივი თვითმმართველობის ონლაინ აკადემიის დაფუძნება
ძლიერი მხარეები

სუსტი მხარეები

Ÿ მოიცავს ფართო აუდიტორიას;
Ÿ მოითხოვს ნაკლებ დანახარჯებს;
Ÿ შესაძლებელი იქნება ონლაინ პლატფორმის გამო-

Ÿ მუნიციპალიტეტებს შეიძლება დასჭირდეთ ერთჯე-

ყენება სხვა აქტივობებისთვისაც: ონლაინ კონსულტაციები, მენტორობა და ა.შ.;
Ÿ შექმნის პლატფორმას მოხელეთა კონკურსებისა და
ატესტაციების ადმინისტრირებისათვის;
Ÿ დაეხმარება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გააცნოს მუნიციპალიტეტებს ახალი ინსტრუქციები და სახელმძღვანელოები
ონლაინ კურსების საშუალებით;
Ÿ საშუალებას მისცემს მუნიციპალიტეტებს თავად მართონ თავიანთი სწავლების და შესაძლებლობების
განვითარების პროცესი;
Ÿ ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტებსა და სამინისტროს შორის ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებას
და ინფორმაციის გაცვლას.

რადი ტრენინგები, რათა შეძლონ სისტემის გამოყენება;
Ÿ ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის ნაკლებობის ან
სუსტი კავშირის გამო შეიძლება ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს სისტემით სარგებლობა გაუჭირდეს;
Ÿ არსებულ გარემოში თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული კურსი შესაძლოა არ იყოს ეფექტური, რადგან ეს არ არის ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკა
საქართველოში და არ არსებობს შესაბამისი კულტურა .

შესაძლებლობები

საფრთხეები

Ÿ შესაძლებლობას იძლევა შეიქმნას ფორუმი, სადაც

Ÿ შეიძლება გაჩნდეს უკმაყოფილება ტრენინგის მომ-

საჯარო მოხელეები ერთმანეთს გაუზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას;
Ÿ ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტებს შორის კავშირების დამყარებასა და გაღრმავებას (ინტერ-მუნიციპალური თანამშრომლობა) .

წოდებლების მხრიდან. ვინაიდან ონლაინ აკადემია
ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისათვის,
ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა შეიძლება
აღარ მოინდომონ ტრენინგის მიმწოდებლების სერვისების გამოყენება.

48
49

50

Yang,R, and Ruan, J, The E-Learning System Used in the Civil Servants' Job Training, http://dl.ifip.org/db/conf/i3e/i3e2007-2/YangR07.pdf
Hybrid Learning: 4th International Conference, ICHL 2011, Hong Kong, China.
https://books.google.ge/books?id=emOrCAAAQBAJ&pg=PA291&lpg=PA291&dq=training+of+civil+servants+e-learning&source=bl&ots=zetQFIXje&sig=mm7I3V3ThFBOdTKUB4w2h7iQCM&hl=en&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjh04Sx36bKAhWLaxQKHRK5AL0Q6AEIOTAG#v=onepage&q=training%20of%20civil%20servants%20elearning&f=false
Ethics Training for Public Officials (2013). A study prepared by the OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN) and SIGMA, a joint
EU-OECD initiative, principally financed by the EU, in cooperation with the OECD Public Sector Integrity Network. გვ.44
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დასკვნა
წარმოდგენილ დოკუმენტში აღწერილია ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებისა და
საქართველოში რეგიონალური განვითარების პოლიტიკის პოპულარიზაციის პერსპექტივები ინსტიტუციური და ადამიანური შესაძლებლობათა გაძლიერების გზით. როგორც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი, ინსტიტუციური და ადამიანური შესაძლებლობების გაძლიერება მოითხოვს შესაბამისი საკანონმდებლო, ფინანსურ და ორგანიზაციულ ჩარჩოს, ასევე შესაბამის
მეთოდებსა და ინსტრუმენტებს, რათა ადგილობრივ დონეზე იყვნენ მაღალკვალიფიციური კადრები და
ეფექტური ინსტიტუტები. დოკუმენტში გამოყენებულ იქნა კვლევის სხვადასხვა მეთოდები, არსებული მონაცემების დეტალურ მიმოხილვა, სხვადასხვა ქვეყნების საუკეთესო მაგალითების ანალიზი და SWOT ანალიზი. შედეგად, ექსპერტთა გუნდმა შეიმუშავა ვარიანტები, რომელიც მოაგვარებს ინსტიტუციური და ადამიანური რესურსების შესაძლებლობათა განვითარების პროცესში გამოვლენილ პრობლემებს საქართველოში და ხელს შეუწყობს უფრო ეფექტურ მმართველობას მუნიციპალურ დონეზე. ქვემოთ წარმოდგენილია
კვლევის შედეგებს შორის ორი ყველაზე სასურველი ვარიანტი და რეკომენდაციები საქართველოს
მთავრობისთვის.

სასურველი ვარიანტი ინსტიტუციურ შესაძლებლობათა განვითარებისათვის
როგორც ამ დოკუმენტის პირველ ნაწილშია აღნიშნული, ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება
მოიცავს მრავალ ასპექტს და მთელ რიგ საშუალებებს, დაწყებული ორგანიზაციულ-მენეჯერული ინსტრუმენტებით, და დასრულებული მუნიციპალურ დონეზე სერვისის მიწოდებით. საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა რამდენიმე რეფორმა ადგილობრივ ხელისუფლებაში ინსტიტუტების გაძლიერების
მიზნით. თუმცა საკითხისადმი მრავალმხრივი და სისტემური მიდგომა უფრო ეფექტური იქნება. გარდა იმ
ინტერვენციებისა, რომელიც შემოთავაზებულია წარმოდგენილი დოკუმენტით, საქართველოს მთავრობამ
შეიძლება სხვა ინციატივები განახორციელოს ან წარმოდგენილი ვარიანტები განავრცოს.
SWOT ანალიზზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ სტრატეგიული მუნიციპალური დაგეგმვის
სახელმძღვანელოს შემუშავება იქნება ყველაზე ეფექტური გზა მთავრობისთვის, რადგან ამ სახელმძღვანელოს სამუშაო ვერსია უკვე შეიქმნა დონორების მხარდაჭერით, რომელიც შეიძლება განივრცოს
და განახლდეს საჭიროების მიხედვით. უფრო მეტიც, სახელმძღვანელო შეიქმნა დაინტერესებულ მხარეთა
აქტიური მონაწილეობით და მას მოჰყვა ფართო საჯარო განხილვები, რამაც შექმნა საფუძველი, რომ
სახელმძღვანელო მიღებულ იქნება მუნიციპალიტეტებსა და ფართო საზოგადოებაში. შედეგად, მოსალოდნელია, რომ სახელმძღვანელოს ამოქმედება იქნება უმტკივნეული პროცესი და საქართველოს მთავრობას დაუზოგავს რესურსებსა და ენერგიას, რომელიც მას უნდა გაეწია ამ თემაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის მიზნით. გარდა ამისა, 22 მუნიციპალიტეტში სტრატეგიული დაგეგმვა უკვე გამოყენებულია, როგორც საპილოტე ინიციატივა. ამგვარად, უკვე არსებობს გარკვეული გამოცდილება, რომლის გათვალისწინება შესაძლებელია ამ ინიციატივის დახვეწისთვის. მთლიანობაში სტრატეგიული მუნიციპალური დაგეგმვის სახელმძღვანელოს შექმნა არის საუკეთესო
გზა შემოთავაზებულ ალტერნატივებს შორის.

სასურველი ვარიანტი ადამიანური რესურსების შესაძლებლობათა
განვითარებისთვის.
როგორც საქართველოს გამოცდილების შესახებ ქვეთავში იყო მოცემული, აშკარაა, რომ საქართველოს
ხელისუფლებამ უკვე გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ადგილობრივ დონეზე ადამიანური რესურსების
შესაძლებლობათა გაძლიერების ჩარჩოს ჩამოსაყალიბებლად. მითითებები და ვარიანტები რომელიც ამ
დოკუმენტშია წარმოდგენილი, არის მცდელობა, რომ უფრო მრავალფეროვანი და ინტენსიური გახდეს
უკვე არსებული საშუალებები, რომელსაც მთავრობა იყენებს ადამიანური რესურსების გაძლიერებისთვის.
ამ ქვეთავში აღწერილი ყველა ვარიანტი არის სასარგებლო, და შედეგად, მოგვცემს უფრო მრავალმხრივ
მიდგომას შესაძლებლობათა განვითარებისთვის. შესაბამისად, უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ცოდნის
გადაცემას, არამედ ისეთი უნარების განვითარებას, რაც დაეხმარება საჯარო მოხელეებს, რომ მიღებული
ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ. ამას კი გაცილებით ძლიერი გავლენა აქვს ადგილობრივ დონეზე შესაძლებლობათა განვითარებაზე. გარდა იმ ვარიანტებისა, რომლებიც ზემოთ წარმოვადგინეთ, და რომლებიც
განვიხილეთ, როგორც ალტერნატივები, არსებობს სხვა პროგრამები და მიმართულებებიც. თუმცა, საქართველოში შეზღუდული რესურსების და თანამშრომელთა შესაძლებლობების ამჟამინდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით, წარმოდგენილი ვარიანტები შეიძლება განვიხილოთ, როგორც არსებული სამთავ128

რობო პოლიტიკის დამატება, რასაც შეიძლება უფრო ძლიერი გავლენა ჰქონდეს ამჟამინდელი საქმიანობის და აქტივობების ფარგლებში.
SWOT ანალიზზე დაყრდნობით, ტრენინგებთან და მენტორობასთან შედარებით, ელექტრონული აკადემია
არის ფინანსურად ყველაზე ეფექტური გზა, ვინაიდან იგი მოითხოვს ნაკლებ ფინანსურ და ადამიანურ
რესურსს. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ტექნიკური მხარე, რომელიც საჭიროა სისტემის აწყობისთვის
შეიძლება უფრო ძვირადღირებული აღმოჩნდეს, ვიდრე ტრენინგების გაუმჯობესება. ტრენინგების ხარჯი
იზრდება, როცა უფრო დიდი ოდენობის მუნიციპალიტეტებსა და საჯარო მოხელეების ჩართვა ხდება
საჭირო. გარდა ამისა, ელექტრონული აკადემია ყველაზე ეფექტურია უფრო მრავალფეროვანი ტრენინგებისა და შესაძლებლობათა გაძლიერების სხვა საშუალებების შეთავაზებისთვის, ვინაიდან იგი შეიძლება
იყოს პლატფორმა ექსპერტებთან ონლაინ კონსულტაციებისთვის და მათგან გამოცდილების გაზიარებისთვის. ის ასევე იძლევა პარტნიორობის ქსელის ჩამოყალიბების საშუალებას სხვადასხვა მუნიციპალიტეტს
შორის, რომლებიც შეძლებენ გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება და დაეხმარონ ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაში. ამასთან ერთად, ეს ვარიანტი პოლიტიკურად უფრო მისაღებია, ვინაიდან ის შეესაბამება მთავრობის ერთერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას, რომელიც გულისხმობს უწყვეტი ტრენინგისა
და სწავლების უზრუნველყოფას და ასევე ხელისუფლების მიდგომას, რომ მოხდეს მუნიციპალიტეტების
მხარდაჭერა, რათა ისინი თავად გაუძღვნენ და იზრუნონ საკუთარი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე.
ელექტრონული აკადემია მთელი თავისი სერვისებით იქნება ერთერთი საუკეთესო რესურსი ადგილობრივი საჯარო მოახლეებისათვის და ერთერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება დამოუკიდებელი მუშაობისა
და სწავლისთვის.
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რეზიუმე
ადგილობრივი თვითმმართველობისა და დემოკრატიის გაძლიერება, აგრეთვე დეცენტრალიზაციის
სტრატეგიის განხორციელება „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ქარტიის“ შესაბამისად არის
გამოწვევა, რომლის წარმატებით განხორციელების შედეგი იქნება რეალური თვითმმართველობის
სისტემის შექმნა, გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში დემოკრატიული ჩართულობის ზრდა, საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გაღრმავება და რესურსების გაერთიანებით მდგრადი რეგიონული
განვითარება.
არსებული შეზღუდული რესურსებისა და მწირი გამოცდილების გათვალისწინებით საქართველოსთვის
უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა თვითმმართველობისა და რეგიონული განვითარების სისტემის გაძლიერება. სწორედ გაძლიერებული თვითმმართველობების ინიციატივებს უნდა დაეფუძნოს რეგიონული
თანამშრომლობა განვითარებისათვის.
დღეს არსებული საკუთარი რესურსები არ არის საკმარისი კონკრეტული თვითმმართველობის ფარგლებში ისეთი ინფრასტრუქტურული თუ სატრანსპორტო პროექტების განსახორციელებლად, რომლებიც
უზრუნველყოფენ განვითარებას. ამასთანავე, მომიჯნავე მუნიციპალიტეტებს შორის საქმიანობის კოორდინაციისა და ერთიანი დაგეგმვის გარეშე, შეუძლებელი იქნება მოსახლეობის სხვადასხვა სერვისებზე
ხელმისაწვდომობისა და ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა. საჭიროა გამართული, ეფექტურად
ფუნქციონირებადი სისტემა რომელიც უზრუნველყოფს თვითმმართველობების, მათი გაერთიანებების,
სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის პარტნიორობის გზით რეგიონულ განვითარებას.
რეგიონული განვითარების მდგრადი განვითარებისთვის საჭიროა არსებული სისტემისა და რეგულაციების ობიექტური შეფასება, გამოწვევების იდენტიფიცირება, უცხოური გამოცდილების გაზიარება, რეგიონული განვითარების სისტემის რეფორმირება, ინსტიტუციონალიზაცია და ახალი სტრატეგიის შემუშავება,
აგრეთვე ადგილობრივი და უცხოური ფინანსური რესურსების მობილიზებისთვის საჭირო პირობების
შექმნა.
აქტუალური საკითხები:
Ÿ ეროვნული და ევროპული პრაქტიკის და შესაბამისი ფინანსური ინსტრუმენტების შედარებითი ანალიზი

(მ.შ. რეგიონული განვითარების ფონდები, მათი სპეციფიკა და სტრუქტურა, მართვა-გამოყენების
პრაქტიკა, მიზნობრიობა და ეფექტიანობა).
Ÿრეგიონული განვითარების დაფინანსების პრაქტიკა და მისი ტრანსფორმაცია ევროპაში - ევრო-კავშირთან ასოცირებიდან კანდიდატობამდე, კანდიდატობიდან გაწევრიანებამდე და გაწევრიანების
შემდეგ-წევრი სახელმწიფოების გამოცდილება და გაკვეთილები საქართველოსთვის.
Ÿ რეგიონული განვითარების და ფინანსების ეროვნული ინსტრუმენტების ოპტიმიზაცია - სტრატეგიული
და ოპერატიული შესაძლებლობების კონსოლიდაცია; სხვადასხვა პროექტების/პროგრამების სინერგიისა და ეფექტიანობის ზრდა, მათი ურთიერთდაკავშირებულობისა და კოორდინაციის ეფექტის
უპირატესობა; რეგიონული განვითარების დაფინანსების ევროკავშირის ინსტრუმენტებთან წვდომა მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი შესაძლებლობები და პერსპექტივები.
გამოკვეთილი გამოწვევები:
Ÿფისკალური

დეცენტრალიზაციის დაბალი დონე და არასაკმარისად ძლიერი მუნიციპალიტეტთაშორისი თანამშრომლობა. შინაარსობრივად მუნიციპალური ფინანსების მართვაში ცენტრალური
მთავრობის დომინირებული მდგომარეობა;
Ÿ მუნიციპალური დანიშნულების ფინანსების ორი განსახვავებული წესითა და მექანიზმებით (სსიპ
„მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ და რეგიონებში განსახორციელებელი პროგრამების საბიუჯეტო ფონდი), ჩართულობისა და გამჭვირვალობის დაბალი ხარისხით მართვა;
Ÿ ცენტრალურ მთავრობაში ერთიანი მიდგომის განუვითარებლობა რეგიონული განვითარებისადმი
(რეგიონული განვითარების სახელმწიფო სტრატეგია vs სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია), არ არის სისტემურად მოწესრიგებული და ინსტიტუციონალიზებული დარგობრივი პოლიტიკის
შემუშავებისა და დარგის განვითარების გეგმაზე მუშაობის პროცესში სახელმწიფო უწყებებისა და
რეგიონებს შორის თანამშრომლობა;
Ÿ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან შეიძლება დაფინანსდეს პროექტები,
რომელთაც არ აქვთ რეგიონული მნიშვნელობა. მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტების
განხორციელების და დაფინანსების ყველა პროცესი ხორციელდება თვით და მხოლოდ ფონდის მიერ;
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მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ პროექტების განხორციელების პრაქტიკა არ არის
პირდაპირ დაკავშირებული ქვეყანაში რეგიონული პოლიტიკის განხორციელებასთან და მის ფინანსურ
უზრუნველყოფასთან;
Ÿმუნიციპალიტეტებსა და კერძო სექტორს არ აქვს ერთობლივი რეგიონული პროექტების განხორციელების უნარები. არ არსებობს კანონმდებლობა კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობით
პროექტების განხორციელებაზე;
Ÿ არ არის გამიჯნული რა სერვისები და სამუშაოები უნდა დაფინანსდეს რეგიონულ და რა მუნიციპალურ
დონეზე. რეგიონალურ დონეზე რესურსების არ არსებობის გამო გადაუდებელი სამუშაოების შემთხვევაში გართულებულია და დროში იწელება რეგიონული პროექტების განხორციელება;
Ÿ დაბალია მუნიციპალიტეტებისა და სამხარეო რწმუნებულების ადმინისტრაციების მიერ რეგიონული
პოლიტიკის უკეთესი დოკუმენტების შემუშავების და მათ განსახორციელებლად მეტი პროექტის მომზადების მოტივაცია.
Ÿ

შესაძლებლობები:
Ÿ კანონის

მიღება და კანონზე დაფუძნებული რეგიონული განვითარების სისტემის, კომპეტენციების,
ინსტიტუტებისა და რესურსების განსაზღვრა;
Ÿ ტერიტორიული და საბიუჯეტო მოწყობის სპეციფიკის განთვალისწინებით, კანონით, მთავრობის მიერ
ჩამოყალიბებული რეგიონული განვითარების სტრატეგიის და/ან პოლიტიკის განმახორციელებელი
ერთი ინსტიტუტის შექმნა არსებული ფონდების ბაზაზე, რომელიც შეიძლება იყოს წევრობაზე დაფუძნებული (სახელმწიფო და ყველა მუნიციპალიტეტი) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი; რეგიონული
სტრატეგიების შემუშავება-განხორციელებას, აგრეთვე რეგიონული პროექტების დაგეგმვას უზრუნველყოფს რეგიონის განვითარების ცენტრი (სსიპ-ს რეგიონული წარმომადგენლობა ან ფილიალი),
კანონით განსაზღვრული კომპეტენციითა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირისაგან დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში;
Ÿ სახელმწიფოს, მუნიციპალიტეტთა გაერთიანებასა და კერძო კომპანიებს შორის გრძელვადიანი
"საჯარო-კერძო პარტნიორობის" (Public Private Partnership) განვითარება და დამატებითი რესურსების
მოზიდვის შესაძლებლობა;
რეკომენდაციები:
Ÿრეგიონული განვითარების ინსტიტუციონალიზაცია - მუნიციპალური განვითარების ფონდის ბაზაზე,

სახელმწიფოს და ყველა მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით/წევრობით შეიქმნას რეგიონული განვითარების ფონდი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით. რეგიონული განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიას მუნიციპალიტეტების ჩართულობით განსაზღვრავს ცენტრალური, ხოლო მუნიციპალურს - ადგილობრივი მთავრობა. რეგიონული განვითარების სტრატეგიის განსახორციელებლად
პროექტებსა და პროგრამებს შეიმუშავებს და განხორციელებას უზრუნველყოფს ახლადშექმნილი
ფონდი. ფონდი იქნება ცენტრალური და მუნიციპალური დიალოგისა და რესურსების გაერთიანების
საშუალება, ამავე დროს კონსტიტუციური ჩარჩოს გათვალისწინებით გამორიცხავს რეგიონალიზაციასთან და რეგიონულ განვითარებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა პოლიტიკურ ინტერპრეტაციებს
რადგანაც ეს არ იქნება ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა და ერთეულები. რეგიონული განვითარების ინსტიტუციონალიზაცია უნდა დაეფუძნოს კანონს და მასში განისაზღვროს ცენტრალური და
ადგილობრივი ინსტიტუტების კომპეტენციები, აგრეთვე პოლიტიკის შემუშავების, განხორციელების,
მონიტორინგისა და ანგარიშგების სისტემა. ცენტრალურ ბიუჯეტში 2 ფონდში (რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების საბიუჯეტო ფონდი და სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი) არსებული
ფინანსები მიემართება ახლადშექმნილ რეგიონული განვითარების ფონდში, რომლის შევსების წყარო
ასევე იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან, დონორებისგან და კრედიტორებისგან მიღებული შემოსავლები. ფონდის საქმიანობა დაეფუძნება წევრთა თანასწორობასა და ჩართულობას გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში. ამავე დროს ფონდი იქნება კანონის საფუძველზე დაფუძნებული ინსტიტუტი,
რომელიც არ იქნება მთავრობის დაქვემდებარებაში და რომელიც პერიოდულ ანგარიშებს წარუდგენს
პარლამენტსა და მთავრობას.
Ÿ ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის განვითარება - მუნიციპალური რესურსებისა და გამოცდი-

ლების გაერთიანების, აგრეთვე ევროპული გამოცდილების გაზიარებისთვის და დახმარების მიღებისთვის მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტთაშორისი თანამშრომლობის მხარდაჭერა და განვითარება
როგორც საქართველოს მუნუციპალიტეტებში, ასევე ევროპის, განსაკუთრებულად კი აღმოსავლეთ
ევროპის სახელმწიფოების მუნიციპალიტეტებთან. ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის მხარდაჭერა და მინიმალური ფინანსური უზრუნველყოფა ზრდის ევროპული ფინანსური ინსტიტუტების ფინანსური მხარდაჭერის მოპოვების შესაძლებლობას რეგიონული ეკონომიკების განვითარებისათვის
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სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს ენერგოეფექტურობა, დაბალკარბონატული ეკონომიკა თუ
კომუნალური ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარება.
Ÿ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტების და ვიშეგრადის ფონდის შესაძლებლობე-

ბის გამოყენება - რეგიონული განვითარებისა და თვითმმართველობის მხარდაჭერისთვის მნიშვნელოვანი ევროპული რესურსების გამოყენებისათვის საჭიროა ამ რესურსებისა და შესაძლებლობების
შესახებ მუნიციპალიტეტებში ცნობიერების ამაღლება და ისეთი ინიციატივების მხარდაჭერა, რომლებიც ჩამოყალიბდება საინვესტიციო თუ საგრანტო პროექტებად, რომელშიც საქართველოს სახელმწიფოსთან ერთად შესაძლებელია ჩაერთოს ევროპული ინსტიტუტები. საჭიროა ცენტრალური მთავრობისა და მუნიციპალიტეტების აქტივობის ამაღლება აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტებში, ინსტიტუტებში და ვიშეგრადის ფონდის პროექტებში.

1. არსებული სიტუაცია
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგით უახლოესი პერიოდის განმავლობაში პრიორიტეტულია დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის განხორციელება „ადგილობრივი თვითმმართველობის
შესახებ ქარტიის“ შესაბამისად, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება ევროპული
სტანდარტების შესაბამისად. ეს არის გამოწვევა, რომლის წარმატებით განხორციელება განაპირობებს
როგორც რეალური თვითმმართველობის სისტემის შექმნას და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში
დემოკრატიული ჩართულობის გაზრდას, ასევე საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციას და
დემოკრატიულ სახელმწიფოთა ოჯახში ღირსეულ პარტნიორად დამკვიდრებას.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიღებით, ახალი თვითმმართველი ერთეულების შექმნითა და ადგილობრივი ორგანოებისა თუ თანამდებობის პირების პირდაპირი არჩევნების წესით ფორმირება, მუნიციპალიტეტებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებიდან საშემოსავლო გადასახადის
ნაწილის გადაცემა არის მნიშვნელოვანი პროგრესი თვითმმართველობის რეფორმისა და რეალური
თვითმმართველობის დამკვიდრების გზაზე.
პროგრესთან ერთად დროის მცირე მონაკვეთში გამოიკვეთა ნაკლოვანებები და საკითხები, რომლებსაც
უარყოფითი გავლენის მოხდენა შეუძლია თვითმმართველობების ფინანსურ შესაძლებლობებსა და
დამოუკიდებლობის ხარისხზე.
მიუხედავად საშემოსავლო გადასახადის საბიუჯეტო შემოსავლების ნაწილის მუნიციპალიტეტებისათვის
გადაცემის მზაობისა, ცენტრალური მთავრობა მაინც ინარჩუნებს მუნიციპალურ ფინანსებზე დომინირებული გავლენას. მუნიციპალური ფინანსების უდიდესი ნაწილი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ იმართება,
ტრანსფერების (მიზნობრივი, სპეციალური, კაპიტალური) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდის, მუნიციპალური განვითარების ფონდისა თუ სარეზერვო ფონდების მეშვეობით. აქედან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი და მუნიციპალური
განვითარების ფონდი.
თვითმმართველობის დამკვიდრება-გაძლიერება, არსებული რესურსებისა და გამოცდილების გათვალისწინებით სახელმწიფოსთვის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა, სწორედ გაძლიერებული თვითმმართველობების ინიციატივებს უნდა დაეფუძნოს რეგიონული თანამშრომლობა განვითარებისათვის. დავას არ იწვევს,
რომ დღეს არსებული საკუთარი რესურსები არ არის საკმარისი კონკრეტული თვითმმართველობის
ფარგლებში ისეთი ინფრასტრუქტურული თუ სატრანსპორტო პროექტების განსახორციელებლად, რომლებიც უზრუნველყოფენ განვითარებას. ამასთანავე, მომიჯნავე მუნიციპალიტეტებს შორის საქმიანობის
კოორდინაციისა და ერთიანი/ჰარმონიული დაგეგმვის გარეშე, შეუძლებელი იქნება მოსახლეობის
სხვადასხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობისა და ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა. საჭიროა
გამართული, ეფექტურად ფუნქციონირებადი სისტემა რომელიც უზრუნველყოფს თვითმმართველობების,
მათი გაერთიანებების, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის პარტნიორობის გზით რეგიონულ
(მუნიციპალიტეტთაშორისი) განვითარებას.
ადგილებზე სახელმწიფო მმართველობის დასრულებას და რეალური თვითმმართველობის განხორციელებას დიდი ისტორია არ აქვს, იგი 2010 წლიდან იწყება. აღნიშნულის გათვალისწინებით წლების
განმავლობაში ყალიბდებოდა მმართველობის 2 დონე: სახელმწიფო მმართველობა და თვითმმართველობა. შუალედური დონის არარსებობამ განაპირობა არაურბანული დასახლებების მნიშვნელოვანი
ჩამორჩენა განვითარებაში, აქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის მინიმალური სერვისების მიუწვდომლობა
და მოსახლეობის რიცხოვნობის მკვეთრი შემცირება, მიგრაცია ურბანულ დასახლებებში.
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რეალური თვითმმართველობის განხორციელება და რეგიონული განვითარება მხოლოდ ადგილობრივი
მნიშვნელობის საქმეების გაძღოლისათვის საჭირო ადეკვატური ეკონომიკური რესურსების არსებობის
პირობებშია შესაძლებელი. საკამოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, მიუხედავად საკანონმდებლო
აქტებში დეკლარირებული, თვითმმართველობების საკუთრებითი თუ საფინანსო-საბიუჯეტო უფლებებისა,
სახელმწიფოს და თვითმმართველობების ფინანსების რეალური გამიჯვნა ვერ მოხერხდა.
თვითმმართველობის ფინანსებს ქმნის საბიუჯეტო სახსრები, მოზიდული კრედიტები და გრანტები.
საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობებს არ განუსაზღვრავს ფართო
უფლებამოსილებებს ჯეროვანი დამოუკიდებლობისა და ავტონომიურობისთვის, მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსები ადგილობრივ ბიუჯეტში მიემართება სახელმწიფოს (ცენტრალური) ბიუჯეტიდან. თვითმმართველობა საკუთარი ძალისხმევით ბიუჯეტის შევსებას უზრუნველყოფს ადგილობრივი ქონების მართვითა
და გასხვისებით მიღებული შემოსავლების, მუნიციპალური საწარმოებიდან მიღებული დივიდენდებითა და
ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირებით.
თვითმმართველობების ფინანსურ შესაძლებლობებსა და რეგიონული თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე წარმოდგენას მუნიციპალური ფინანსების მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართების მდგომარეობა
გვაძლევს.
1.1 გათანაბრებითი ტრანსფერის მიმართება
ნომინალურ მთლიან შიდა პროდუქტთან
წელი

მშპ/გათანაბრებითი ტრანსფერი

თანხა

%

2009

ნომინალური მშპ
გათანაბრებითი ტრანსფერი

17 986 000 000 1
276 616 200 2

1.54%

2010

ნომინალური მშპ
გათანაბრებითი ტრანსფერი

20 743 400 000 3
522 553 000 4

2.52%

2011

ნომინალური მშპ
გათანაბრებითი ტრანსფერი

24 344 000 000 5
627 788 300 6

2.58%

2012

ნომინალური მშპ
გათანაბრებითი ტრანსფერი

000 5

26 167 300
721 459 000 7

2.76%

2013

ნომინალური მშპ
გათანაბრებითი ტრანსფერი

26 847 400 000 5
750 296 100 8

2.8%

2014

ნომინალური მშპ
გათანაბრებითი ტრანსფერი

29 187 000 000 5
776 141 900 9

2.66%

2015

ნომინალური მშპ
გათანაბრებითი ტრანსფერი

30663 800 000 5
834 233 00010

2.72%

შენიშვნა:
გათანაბრებითი ტრანსფერი - ყველა მუნიციპალიტეტის საკუთარი საბიუჯეტო შემოსულობების ჯამი

ფისკალური დეცენტრალიზაცია და კომპეტენციათა გადაცემა-გადანაწილება ერთის მხრივ განაპირობებს
გაძლიერებულ თვითმმართველობას, მაგრამ ამავე დროს სტიმულს აძლევს მუნიციპალიტეტთაშორის,
რეგიონულ თანამშრომლობას - საერთო პრობლემების იდენტიფიკაციითა და რესურსების გაერთიანებით
გადაწყვიტონ მნიშვნელოვანი საკითხები. ფისკალური დეცენტრალიზაციის გარეშე და ცენტრალური
ხელისუფლების დომინირების პირობებში ეფექტური რეგიონული განვითარება შეუძლებელია. ამ
თვალსაზრისით საინტერესოა მუნიციპალურ საკითხებთან დაკავშირებული საჯარო ფინანსების დინამიკის
წარმოდგენა, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის თანხების თვითმმართველობების
მიერ მიღებულ მთლიან თანხასთან, აგრეთვე ამ ფონდის გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით მიღებულ
თანხებთან მიმართება. ეს შედარება წარმოდგენას შეგვიქმნის დეცენტრალიზაციის, სახელმწიფოსა და
მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობებზე, კომპეტენციებზე და დამოუკიდებლობის ხარისხზე.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

დაზუსტებული. ბიუჯეტის კანონით. http://www.mof.ge/4542. ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებები 2013-2016 წლებისათვის. გვ.25;
დაზუსტებული. ხაზინის წლიური. http://treasury.gov.ge/5188. ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში გადასაცემი ტრანსფერები;
დაზუსტებული. http://www.mof.ge/4542. ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებები 2014-2017 წლებისათვის (გვ.40) და ქვეყნის ძირითადი
მონაცემების და მიმართულებები 2016-2019 წლებისათვის (გვ.46);
დაზუსტებული. ხაზინის წლიური. http://treasury.gov.ge/5210. ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში გადასაცემი ტრანსფერები;
დაზუსტებული. ბიუჯეტის კანონით. http://www.mof.ge/4542. ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2015-2018 წლებისათვის
(გადამუშავებული ვარიანტი) გვ.40;
დაზუსტებული. ხაზინის წლიური. http://treasury.gov.ge/5232. ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში გადასაცემი ტრანსფერები;
დაზუსტებული. ხაზინის წლიური. http://treasury.gov.ge/5258. ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში გადასაცემი ტრანსფერები;
დაზუსტებული. ხაზინის წლიური. http://treasury.gov.ge/5370. ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში გადასაცემი ტრანსფერები;
დაგეგმილი. ბიუჯეტის კანონით. http://mof.ge/4596. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები;
პროგნოზი. ბიუჯეტის კანონით. http://mof.ge/4742. საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.
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1.2. მუნიციპალური ფინანსების კომპოზიცია

2009 წ.

სულ თვითმმართველობების მიერ მიღებული თანხა
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
ფინანსური დახმარება

2010 წ.

სულ თვითმმართველობების მიერ მიღებული თანხა
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2011 წ.

სულ თვითმმართველობების მიერ მიღებული თანხა
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2012 წ.

სულ თვითმმართველობების მიერ მიღებული თანხა
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2013 წ.

სულ თვითმმართველობების მიერ მიღებული თანხა
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2014 წ.

სულ თვითმმართველობების მიერ მიღებული თანხა
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2015 წ.

სულ თვითმმართველობების მიერ მიღებული თანხა
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
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%

847 163 900
276 616 200

32.65%

14 679 700

1.73%

505 635 900

59.7%

50 232 000

5.92%

1 086 417 900

%

522 553 000

48.1%

10 100 800

1%

553 764 100

50.1%

238 251 481.57

22%

46%

%

1 207 150 000
627 788 300

52%

10 253 100

0.85%

569 109 100

47.15%

396 914 200.04

32.9%

63.2%

1 227 156 100

%

721 459 000

58.8%

12 031 100

1%

493 666 000

40.23%

428 860 581.82

35%

59.4%

1 068 455 500

%

750 296 100

70.2%

10 825 900

1%

307 333 600

28.8%

405 044 934.84

54%

38%

1 055 565 000

%

776 142 000

73.5%

11 144 000

1.05%

268 280 000

25.4%

363 914 853.09

34.5%

46.9%

%

854 800 000
834 233 000

97.6%

11 567 000

1.35%

9 000 000

1.05%

385 000 000

45%

46.15%

2. რეგიონული პოლიტიკის განხორციელების სისტემა
და დაფინანსების წყაროები

საქართველოში, რეგიონული განვითარების პოლიტიკა ყალიბდება ისეთი ნორმატიული დოკუმენტების
საფუძველზე, როგორიცაა საქართველოს კონსტიტუცია, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“
საქართველოს კანონი, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია “საქართველო 2020”, საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წლების სახელმწიფო სტრატეგია, 20152017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა და სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის დებულება.
საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017წწ სახელმწიფო სტრატეგიით რეგიონი, ქვეყნის
მდგრადი რეგიონული განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებისას, არის ფუნქციურდაგეგმარებითი ერთეული, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების
ერთობლიობას და, როგორც წესი, ემთხვევა საქართველოს სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების სამოქმედო ტერიტორიას. აღნიშნული სტრატეგიის მიზნებიდან გამომდინარე, რეგიონად აგრეთვე
განხილულია საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკები და საქართველოს დედაქალაქი - თბილისი.
საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულია საქართველოს 9 რეგიონის (სამეგრელო-ზემო სვანეთი,
გურია, იმერეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი და რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო
სვანეთი, მცხეთა-მთაიანეთი) განვითარების სტრატეგია.
საქართველო 2020-ით რეგიონულ განვითარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ინკლუზიური
ეკონომიკური განვითარების მისაღწევად და რეგიონებს წამყვანი როლი აქვთ განსაზღვრული ადგილობრივი ეკონომიკური პროცესების სტიმულირებაში. “საქართველო 2020”-ის განხორციელებისას აუცილებელია კონკრეტული ღონისძიებები ითვალისწინებდეს თვითმმართველობების ჩართულობას და მათ
საჭიროებებს, შესაბამისი რეგიონის განვითარების პრიორიტეტების შესაბამისად.
კონკრეტული რეგიონის განვითრების პოლიტიკა განსაზღვრულია შესაბამისი რეგიონის განვითრების
სტრატეგიით, რომლის შემუშავება მოხდა საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 14 მაისის #936 განკარგულებით დამტკიცებული რეგიონის განვითარების სტრატეგიის შემუშავების სახელმძღვანელოს საფუძველზე. რეგიონის სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილია რეგიონის განვითრების სტრატეგიის განხორციელების
სამოქმედო გეგმა (შემდეგში „სამოქმედო გეგმა“). სამოქმედო გეგმა არის რეგიონის განვითარების
სტრატეგიით განსაზღვრული პრიორიტეტული ამოცანების შესრულებაზე ორიენტირებული სამი წლის
განმავლობაში განსახორციელებელი პროექტების აღწერილობითი ნუსხა. მასში გაერთიანებულია რეგიონული განვითარების სფეროში სახელმწიფო ხელისუფლების, მუნიციპალიტეტების, კერძო სექტორის და
საერთაშორისო პარტნიორების საშუალოვადიანი ხარჯები. სამოქმედო გეგმის შემუშავება ხდება 2015
წლის 20 აგვისტოს #1750 განკარგულებით დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე.
რეგიონული განვითარების სამოქმედო გეგმების მომზადებას ითვალისწინებს “ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ
სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების
შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 იანვრის №59 განკარგულება.
რეგიონული განვითარების პოლიტიკების განსახორციელებლად საჭირო პროგრამების, პროექტებისა და
ღონისძიებების დაფინანსება ხდება/შეიძლება მოხდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (მ.შ. დონორი
ორგანიზაციებიდან მიღებული ფინანსები), მუნიციპალიტეტების მიერ, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და
მუნიციპალიტეტების თანადაფინანსებით და კერძო და საჯარო სტრუქტურების თანამშრომლობის ფარგლებში. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რეგიონული პოლიტიკის განხორციელების დაფინანსება შეიძლება
მოხდეს: რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (რგპფ), მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან და სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის (სამინისტრო, სსიპ, შპს, სარეზერვო ფონდი)
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებებიდან; ამ ჩამონათვალს მომავალი წლიდან დაემატება მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდი.
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2.1. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (რგპფ)
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი შექმნილია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის
საფუძველზე და არის მხოლოდ საბიუჯეტო ფონდი - ფინანსური წყარო და არ არის ინსტიტუციონალიზებული. რგპფ-დან სახსრების გაცემის წესს განსაზღვრავს ცენტრალური მთავრობა და პროგრამების
დასაფინანსებლად ამ ფონდიდან ფინანსები გამოიყოფა მთავრობის გადაწყვეტილებით.
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი სახელმწიფო ბიუჯეტში შექმნილია 2010 წლიდან
და მისი მოცულობა ზრდადი ტენდენციით ხასიათდება. ამასთან, მუნიციპალური ფინანსების საშუალოდ
მესამედი იმართება არა თვითმმართველობების მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, არამედ ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ადგილობრივი საჭიროებების
გადასაწყვეტად. 2013 წლამდე არ არსებობდა ამ ფონდის მართვის წესი და კრიტერიუმები და იმართებოდა
პოლიტიკური თუ სხვა სუბიექტური მიზანშეწონილობის მიხედვით. ამ სისტემურ გაუმართაობაზე მიუთითებდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავის ყოველწლიურ მოხსენებებში, თუმცა სათანადო რეაგირება არც
პარლამენტის და არც მთავრობის მხრივ 2013 წლამდე არ მოჰყოლია. 2013 წელს მთავრობის დადგენილებით11 ეს წესი დამტკიცდა, რომლის შესაბამისადაც მუნიციპალიტეტების მიერ წარდგენილი პროგრამების
დასაფინანსებლად ამ ფონდიდან ფინანსები გამოიყოფა მთავრობის გადაწყვეტილებით. პროგრესის
მიუხედავად, თვითონ ფაქტი, რომ ხელისუფლება ბიუჯეტში ინარჩუნებს ამ ფონდს მნიშვნელოვანი მოცულობით და გადაწყვეტილების მიღების კომპეტენცია რჩება ცენტრალური მთავრობას, გავლენას ახდენს
თვითმმართველობის ფინანსური დამოუკიდებლობის ხარისხზე.
რგპფ წარმოადგენს რეგიონული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების, შესაბამისი პროექტებისა და
ღონისძიებების შედეგებზე ორიენტირებული დაგეგმვისა და განხორციელების ძირითად მექანიზმს. ის
არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაწილი და მისი ოდენობა თითოეული მუნიციპალიტეტისათვის ყოველწლიურად განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ. მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი
თანხის ოდენობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის რაოდენობაზე. რგპფ-დან დასაფინანსებლად პროექტების შერჩევა ხდება „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების
და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის #23 დადგენილებით და „რეგიონული განვითარების სტრატეგიების სამოქმედო გეგმის შემუშავების სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აგვისტოს #1750 განკარგულებით
გათვალისწინებული წესებით.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის #23 დადგენილების მიხედვით რგპფ-დან სახსრები
გამოიყოფა ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების განსახორციელებლად.
რეგიონულად ითვლება პროექტი, როდესაც პროექტის განხორციელების არეალი ან მისი განხორციელებიდან მიღებული შედეგი მოიცავს ორ ან მეტ თვითმმართველ ერთეულს.
დადგენილებით, რგპფ-დან დაფინანსდება პროექტი, რომელიც:
Ÿ შეესაბამება კონკრეტული რეგიონის განვითარების სტრატეგიას და მოცემული თვითმმართველი

ერთეულის განვითარების პროგრამას (მათი არსებობის შემთხვევაში);
Ÿ მოიცავს რეგიონებში გზების, მიწისქვეშა კომუნიკაციების, ბორდიურების, ტროტუარების მოწყობა-

რეაბილიტაციას; წყალგაყვანილობას, წყალ არინებას; ხიდების რეაბილიტაციას; გარე განათების
მოწყობარეაბილიტაციას; სასმელი წყლის ჭაბურღილების და სისტემების მოწყობას; საკანალიზაციო
სისტემების და მყარი ნარჩენების მართვას; საცხოვრებელი და საჯარო შენობების შეკეთებას/რეაბილიტაციას და სხვა ინფრასტრუქტურულ, აგრეთვე თვითმმართველობისა და რეგიონული განვითარებისთვის საჭირო პროექტებს;
Ÿქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს;
Ÿ ზრდის მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას და ზრდის ტრანსპორტის, ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის, საბინაო-კომუნალური მომსახურების ხარისხს;
Ÿუზრუნველყოფს მოსახლეობის უსაფრთხო, ეკოლოგიურად ჯანსაღ და კეთილსაიმედო გარემოს;
Ÿაუმჯობესებს თვითმმართველი ერთეულის საწარმოო-ეკონომიკურ პარამეტრებს;
Ÿგანსახორციელებლად საჭიროებს სახელმწიფოს ფინანსურ მხარდაჭერას;
11

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის #23 დადგენილება "საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და
რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ"
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1842752&lang=ge
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Ÿარ იმეორებს სხვა ორგანიზაციების პროგრამებსა და აქტივობებს;
Ÿ შერჩეული იქნა საპროექტო წინადადების შერჩევის ეტაპზე ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალუ-

რი ჩართულობით და ითვალისწინებს მათ ჩართულობას პროექტის განხორციელების პროცესში;
Ÿ შეიცავს ინფორმაციას პროექტთან დაკავშირებით მაჟორიტარ დეპუტატთან გამართულ კონსულ-

ტაციაზე;
რგპფ-დან დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურები მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
Ÿსაქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) რეკომენ-

დაციის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის მიერ რგპფ-დან დასაფინანსებელი პროექტების
პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა;
Ÿ სამინისტროს მიერ რგპფ-დან დასაფინანსებელი პროექტების პრიორიტეტული მიმართულებების
შესახებ ინფორმაციის მიწოდება თვითმმართველი ერთეულებისა და გუბერნატორებისათვის;
Ÿ თვითმმართველი ერთეულის (ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების შემთხვევაში) ან
გუბერნატორის ადმინისტრაციის (რეგიონული პროექტების შემთხვევაში) მიერ დადგენილებით
დამტკიცებული ფორმის მიხედვით საპროექტო წინადადების მომზადება;
Ÿსაპროექტო წინადადების მოწონება საკრებულოს, ხოლო რეგიონული პროექტის შემთხვევაში საკრებულოების მიერ;
Ÿ საპროექტო წინადადების წარდგენა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის (შემდგომში „სამინისტრო“);
Ÿწარდგენილი საპროექტო წინადადების შესწავლა სამინისტროს მიერ და დადგენილებით დამტკიცებულ კრიტერიუმებთან მისი შესაბამისობის დადგენა;
Ÿდამტკიცებულ კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შემთხვევაში, სამინისტროს მიერ საპროექტო წინადადების საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიისთვის (შემდგომში „კომისია“)
განსახილველად წარდგენა;
Ÿ საპროექტო წინადადებაზე კომისიის დადებითი რეკომენდაციის შემთხვევაში, სრული საპროექტო
დოკუმენტაციის (შემდგომში „საპროექტო დოკუმენტაცია“) მოსამზადებლად საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მიერ რგპფ-დან თვითმმართველი ერთეულის ან/და გუბერნატორისათვის თანხის
გამოყოფის თაობაზე საქართველოს მთავრობისთვის განკარგულების პროექტის წარდგენა
(შესაძლებელია საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება
განხორციელდეს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან);
Ÿ თვითმმართველი ერთეულის ან/და გუბერნატორის მიერ საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და
დადგენილებით გათვალისწინებულ ინფორმაციასთან ერთად სამინისტროსთვის წარდგენა;
Ÿსამინისტროს მიერ საპროექტო დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის განსახილველად კომისიისთვის
წარდგენა;
Ÿმოწონებული საპროექტო დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის გადაცემა კომისიის მიერ სამინისტროსათვის;
Ÿ სამინისტროს მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და
ინფორმაციის წარდგენა პროექტების დაფინანსების მისაღებად;
Ÿსაქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ პროექტის დასაფინანსებლად ფონდიდან თვითმმართველი ერთეულისათვის ან სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორისათვის თანხის გამოყოფის
თაობაზე საქართველოს მთავრობისათვის განკარგულების პროექტის წარდგენა;
Ÿ საქართველოს მთავრობის განკარგულების მიღების შემდგომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
მიერ თანხის გადარიცხვა თვითმმართველი ერთეულის ან/და სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორისათვის;
Ÿ სამინისტროს მიერ შერჩეული და რგპფ-დან დაფინანსებული პროექტების მიმდინარეობისა და შესრულების მონიტორინგი;
Ÿ თვითმმართველი ერთეულის და გუბერნატორის მიერ თითოეული დაფინანსებული პროექტის დასრულებიდან არა უგვიანეს 15 დღის ვადაში სამინისტროსათვის განხორციელების შედეგების შესახებ
ინფორმაცის წარდგენა;
Ÿ განხორციელებული პროექტების შესახებ სამინისტროს მიერ კომისიისათვის ინფორმაციის წარდგენა
წელიწადში ორჯერ.
2015 წლის 20 აგვისტოს #1750 განკარგულება განსაზღვრავს რეგიონული სამოქმედო გეგმის მომზადების
პროცესსა და სტრუქტურას, რგპფ-დან დასაფინანსებელი პროექტების მომზადების და დასაფინანსებლად
შერჩევის პრინციპებს. სამოქმედო გეგმა შედგება: რგპფ-დან დასაფინანსებელი პროექტების, სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მუნიციპალიტეტების მიერ ან მათთან თანამშრომლობით განსახორციელებელი
პროექტებისაგან. რგპფ-დან დაფინანსდება პროექტი, რომელიც:
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Ÿ შესაბამისობაშია საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის ხედვასთან,

საქართველოს რეგიონული განვითარების სტრატეგიის ამოცანებთან ან რეგიონული განვითარების
პროგრამაში ასახულ, სულ ცოტა, ერთ საჭიროებასა და პრიორიტეტთან;
Ÿემსახურება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების
გაუმჯობესებას, ეკონომიკის განვითარებას; სოციალური პირობების, ეკოლოგიური მდგომარეობის,
ჯანდაცვის, განათლების ან საზოგადოებრივი მომსახურების სხვა სფეროების გაუმჯობესების გზით
მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებას.
აღნიშნული განკარგულებით, რგპფ-დან დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურები მოიცავს
შემდეგ ეტაპებს:
Ÿ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ თითოეული მუნიციპალიტეტისათვის რგპფ-დან სავარაუ-

დო დაფინანსების საპროგნოზო მოცულობის განსაზღვრა მომდევნო 3 წლისთვის;
მიერ დადგენილი ფორმით რგპფ-დან დასაფინანსებელი პროექტის აღწერის
ფორმების მომზადება მომდევნო 3 წლისთვის;
Ÿ გუბერნატორის ადმინისტრაციის, რეგიონის მუნიციპალიტეტების, შესაბამისი სამინისტროების, სხვა
ადმინისტრაციული ორგანოების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისაგან შემდგარი ინფრასტრუქტურა და ტურიზმის, ბიზნესის განვითარება და სოფლის მეურნეობის, ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვის, განათლება და კულტურის, გარემოს დაცვის თემატური
სამუშაო ჯგუფების მიერ რგპფ-დან დასაფინანსებელი პროექტების შეფასება;
Ÿმიღებული ქულების მიხედვით თემატური ჯგუფების მიერ რგპფ-დან დასაფინანსებელი პროექტების
რანგირება მაქსიმალური ქულიდან ქვემოთ (დასაფინანსებლად შეირჩევა რიგით პირველი და შემდეგი პროექტები, ისე რომ მათი ბიუჯეტების ჯამი არ აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ
ლიმიტს);
Ÿ სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს (შემდეგში „საბჭო“) მიერ თემატური ჯგუფების მიერ შერჩეული
პროექტების განხილვა და სამოქმედო გეგმაში ასახვის რეკომენდაცია;
Ÿ გუბერნატორის მიერ რეგიონული სამოქმედო გეგმის სამინისტროში გაგზავნა შესათანხმებლად;
Ÿ სამინისტროს მიერ რეგიონული სამოქმედო გეგმის საქართველოს რეგიონული განვითარების
სამთავრობო კომისიაში (შემდეგში „კომისია“) გაგზავნა;
Ÿ კომისიასთან სამოქმედო გეგმის შეთანხმების შემდეგ სამინისტროს მიერ მისი ფინანსთა სამინისტროში გადაგზავნა მუნიციპალიტეტებისთვის თანხის გამოსაყოფად
Ÿ მუნიციპალიტეტების

ფონდის მართვის ინსტიტუციონალიზაციის მიმართულებით პროგრესის მიუხედავად, თვითონ ფაქტი, რომ
ცენტრალური ხელისუფლება ბიუჯეტში ინარჩუნებს ამ ფონდს მნიშვნელოვანი მოცულობით და გადაწყვეტილების მიღების კომპეტენცია რჩება ცენტრალური მთავრობას, გავლენას ახდენს თვითმმართველობის
ფინანსური დამოუკიდებლობის ხარისხზე. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ საქართველოს
მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის #172 დადგენილებით („საქართველოს რეგიონული განვითარების 20102017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცებისა და საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ") განისაზღვრა თვითმმართველობის რეფორმისა და ფინანსური დამოუკიდებლობის პრინციპები და მიმართულებები. საქართველოს რეგიონული განვითარების სახელმწიფო
სტრატეგიით ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა და ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებებს შორის უფლებამოსილებების მკაფიო გამიჯვნა უმთავრეს პრიორიტეტთა შორის არის. გარდა ამისა, სტრატეგიით გათვალისწინებულია რეგიონული განვითარების ფონდის შექმნა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სისტემაში
საჯარო სამართლის იურიდული პირის სტატუსით, ანუ სამთავრობო სტრატეგიით სახელმწიფო ბიუჯეტში
არსებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის სტატუსისა და ფინანსების მართვის
ფორმალიზება და სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევა დაგეგმილია 2017 წლამდე.

141

2.2 სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ (მგფ)
ცენტრალური მთავრობის მმართველობის სფეროშია მუნიციპალური განვითარების ფონდი, რომელიც
საბიუჯეტო და უცხოური დახმარებებით წარმართავს მნიშვნელოვან პროგრამებს, რომლებსაც შეხება აქვს
მუნიციპალიტეტების კომპეტენციებთან. ფონდი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის
მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ინსტიტუციონალურ და
ფინანსურ შესაძლებლობათა გაძლიერებას, ადგილობრივ ინფრასტრუქტურასა და მომსახურებაში
სახსრების ინვესტირებას, ადგილობრივი მოსახლეობის (თემების) ძირითადი ეკონომიკური და სოციალური მომსახურების მდგრად საფუძველზე გაუმჯობესებას. დებულებით ფონდი თავისი ფუნქციის შესასრულებლად იყენებს ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ფინანასებს. მუნიციპალური
განვითარების ფონდის მეშვეობით იმართება მნიშვნელოვანი მოცულობის საჯარო ფინანსები, თუმცა
ფონდის ბიუჯეტი და შესყიდვების შესახებ საჯარო ინფორმაცია მის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული არ არის.12
მგფ დაფუძნებულია საქართველოს მუნიციპალური სექტორის განვითარებისათვის გათვალისწინებული
ფინანსური სახსრების მართვისათვის საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 7 ივნისის #294
ბრძანებულებით. მისი მიზანია მუნიციპალური საინვესტიციო პროექტების დაფინანსება და განხორციელება, საქართველოს სახელმწიფო და შესაბამისი ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან გამოყოფილი სახსრების
მართვა, ასევე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით,
სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელება. ფონდის სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოდ განსაზღვრულია
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. მისი საქმიანობის კოორდინაციასა და მართვას ახორციელებს სამეთვალყურეო საბჭო. საბჭო იხილავს და ამტკიცებს: ფონდის
სამოქმედო სახელმძღვანელოებს, გრძელვადიან გეგმებს, სოციალური ინვესტიციების მიკროპროექტებს,
სასესხო ხელშეკრულებისა და ფონდის სხვა საკონტრაქტო დოკუმენტების პირობებს, საერთაშორისო
საფინანსო ინსტიტუტებთან, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ორმხრივ ან მრავალმხრივ დონორებთან დადებულ ხელშეკრულებებს, სასესხო პირობებში, მათ შორის სესხის გადახდის ვადებში,
საპროცენტო განაკვეთებსა და გადასახადებში შეტანილ ცვლილებებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ წარმოდგენილი საინვესტიციო პროექტებს, განსახორციელებელ ტექნიკური დახმარებისა და ტრენინგის პროგრამებს.
მგფ პროექტებს ახორციელებს შემდეგი წყაროებიდან:
Ÿფონდის სესხების მიმღებთა მიერ გადახდილი სესხები და პროცენტები;
Ÿსაერთაშორისო ორგანიზაციების სახსრები;
Ÿდონორი სააგენტოების დაფინანსება;
Ÿუცხო ქვეყნების დაფინანსება;
Ÿსახელმწიფო სახსრები;
Ÿადგილობრივი თვითმმართველობის სახსრები;
Ÿარასამთავრობო ორგანიზაციათა შენატანები;
Ÿსხვა ორგანიზაციების დაფინანასება;
Ÿსაქველმოქმედო შენატანები.

ფონდი რეგიონული პროექტების განხორციელებისთვის აწარმოებს:
Ÿ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან თანამშრომლობასა და მათი წინადადებებისა და

შესაძლებლობების შესწავლას;
Ÿ სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმების ან შესაბამისი დონორებისათვის მისაღებ

სხვა წესებისა და ინსტრუქციების საფუძველზე ფონდის სახსრების პოტენციური მსესხებლის სესხის
აღების შესაძლებლობათა და ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო პროექტების
შეფასებას;
Ÿ საინვესტიციო პროექტების ყველა წყაროდან (დონორებიდან მიღებული სახსრები, გრანტი, თანადაფინანსების თანხა და სესხის ჩათვლით სახელმწიფოსაგან და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან ფონდის ანგარიშზე ჩარიცხვა/აკუმულირება/ ასახვა) დაფინანსებული პროექტების
მართვას;
Ÿ საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოების, შესაბამისი
კვლევების, არქეოლოგიური სამუშაოების და საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისათვის
საჭირო სხვა თანმდევი მომსახურების დაფინანსებას;
12
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პროექტების მხარდაჭერისათვის ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფასა და დაფინანსებას;
Ÿ ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო პროექტების დაფინანსებას;
Ÿპროექტის განხორციელებისათვის სამუშაოების, საქონლისა და მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვებს;
Ÿ ტექნიკური დახმარების კონტრაქტებისა და დაფინანსებული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ზედამხედველობას;
Ÿკოორდინაციას დაფინანსებულ საინვესტიციო ღონისძიებებსა და ტექნიკურ დახმარებას შორის;
Ÿდაფინანსებული საინვესტიციო და ტექნიკური დახმარების პროგრამების მონიტორინგსა და შეფასებას.
ფონდის სახსრები მიმართული არ არის უშუალოდ რეგიონული პროექტების დასაფინანსებლად. თანხები
გამოიყოფა მუნიციპალიტეტების საჭიროებისთვის და ზოგჯერ ამ პროექტებს შეიძლება ჰქონდეთ რეგიონული მნიშვნელობა. რეგიონული მნიშვნელობის პროექტი შეიძლება იყოს მგფ-ის მიერ სახელმწიფოს
დავალებით განხორციელებული პროექტიც.
მგფ-დან მუნიციპალიტეტებისთვის სახსრები გამოიყოფა გრანტის ან/და სესხის სახით. სესხის აღება შეუძლიათ კრედიტის გადახდისუნარიან მუნიციპალიტეტებს. თუმცა არის გამონაკლისები, როცა სესხის
დაფარვის თანხებს გამოყოფს სახელმწიფო. პროექტების განსახორციელებლად შემსრულებლის
გამოსავლენ ტენდერს ატარებს და საჭირო სამუშაოებს აფინანსებს მგფ. მუნიციპალიტეტი არის მხოლოდ
პროექტის შედეგის მიმღები.

2.3. სხვადასხვა ინსტიტუტების მიერ წარმართული
რეგიონული მნიშვნელობის მქონე პროექტები
რგპფ-სა და მგფ-ს გარდა სახელმწიფო უწყებები რეგიონალურ პროექტებს ახორციელებენ საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი
ასიგნებების ფარგლებში. აღნიშნული სახსრების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია შეიძლება იყოს,
როგორც სამინისტრო, ასევე მათ დაქვემდებარებაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება.
სარეზერვო ფონდებიდანაც შესაძლებელია დაფინანსებული იქნეს რეგიონისათვის მნიშვნელოვანი
პროექტები. ეს უწყებები უშუალოდ არიან პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების დამფინანსებელი და განხორციელებისათვის სამუშაოების, საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების მწარმოებელი.
რეგიონულ და მუნიციპალურ ხელისუფლებასთან კონსულტაციები მიმდინარეობს განსახორციელებელი
პროექტების შერჩევის და სამუშაოების ჩატარების ეტაპზე. მუნიციპალიტეტისა და საკონსულტაციო საბჭოს
მიერ ყველა ეს პროექტი შეტანილი უნდა იქნეს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აგვისტოს #1750
განკარგულებით გათვალისწინებულ რეგიონულ სამოქმედო გეგმებში. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო
უწყებების პროექტები, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და მისი უწყებების გარდა, ძირითადად მიმართულია დარგის განვითარებაზე და არა რეგიონული პოლიტიკის
განხორციელებაზე.
რეგიონული პოლიტიკის განსახორციელებლად პროექტები ფინანსდება მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებით.
ზოგჯერ ადგილი აქვს მუნიციპალიტეტების მიერ ხარჯების თანადაფინანსებას. ასეთი რამ ხდება თითქმის
ყოველთვის მგფ-ის პროექტების განხორციელების დროს და ზოგიერთ შემთხვევაში რგპფ-ისა და
სახელმწიფო უწყებების პროექტების განხორციელებისას. თუმცა, რეგიონული პროექტები შეიძლება
განხორციელდეს მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტით სახელმწიფო სტრუქტურებიდან თანადაფინანსების ან
თუნდაც თანამშრომლობის გარეშე. ამ ეტაპზე ასეთი პროექტები იშვიათია ან ხდება გაუაზრებლად,
სპონტანურად. საქართველოს თვითმმართველობის კოდექსში 2015 წლის ივლისის თვეში შეტანილი
ცვლილებები იძლევა მუნიციპალიტეტების თანამშრომლობით რეგიონული პოლიტიკის შემუშავებისა და
რეალიზების, პროექტების განხორციელების ინსტიტუციონალიზაციის საშუალებას. მუნიციპალიტეტებს
შეუძლიათ:
Ÿ შესყიდვები განახორციელონ თავიანთ წილ სამუშაოებზე;
Ÿ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით გამოაცხადონ რამდენიმე მუნიციპალიტეტის ერთობლი-

ვი ტენდერი;
Ÿ ერთობლივად

დააფუძნონ: სააქციო საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება,
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ან გახდნენ სხვა პირების, მათ შორის,
მუნიციპალიტეტის/მუნიციპალიტეტების, მიერ დაფუძნებული სააქციო საზოგადოების, შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორები/ აქციონერები/ დამფუძნებლები და არასამეწარმეო
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(არაკომერციული) იურიდიული პირის წევრები; შექმნან ერთობლივი სამსახური და ერთობლივი
სტრუქტურების საშუალებით განახორციელონ პროექტები, შეასრულონ სამუშაოები;
Ÿ სხვა ქვეყნების ადგილობრივ ორგანოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად განახორციელონ საერთაშორისო რეგიონალური პროექტი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იქნება ამ
ქვეყნებისა და საქართველოს შესყიდვებისა და ფინანსების განკარგვასთან დაკავშირებული
კანონმდებლობის თავსებადობა.
ქვეყნის შიგნით მუნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივი პროექტების განხორციელების ორგანიზებაზე
გადაწყვეტილებებს იღებენ მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელი ორგანოები საკრებულოებთან
თანხმობით.
საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობით რეგიონული პროექტების განხორციელების
მაგალითები შეიძლება იყოს მუნიციპალური სერვისები. ამის შესაძლებლობას გარკვეულწილად იძლევა
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, თუმცა მუნიციპალიტეტებსაც და კერძო სექტორსაც არ
აქვთ ერთად მუშაობის გამოცდილება და არც ასეთი თანამშრომლობის ფორმებზე არსებობს სპეციალური
კანონმდებლობა საქართველოში. უცხოეთში ასეთი კანონმდებლობის არსებობა ამარტივებს ე.წ. PPP
პროექტების განხორციელებას. უცხოეთში, მაგალითად პოლონეთში კანონმდებლობის დონეზე
გამიჯნულია მუნიციპალიტეტისა და რეგიონის კომპეტენციები. აღნიშნული ამარტივებს რეგიონის დონეზე
განსახორციელებელი პროექტების იდენტიფიცირებას. რეგიონული პროექტების განხორციელებას ხელს
უწყობს რეგიონის ხელმძღვანელის ადმინისტრაციის განკარგულებაში შესაბამისი ფინანსური რესურსების
არსებობაც. მუნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივი პროექტების განხორციელებას ხელს უწყობს პოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს დამატებითი ფინანსების გამოყოფას გარკვეულ სფეროში თუ გაერთიანდებიან მუნიციპალიტეტები და ექნებათ შესაბამისი განვითარების დოკუმენტი.

2.4. მსხვილი საბიუჯეტო ფონდები, რეგიონული და
დარგობრივი პოლიტიკის კოორდინაცია
ზემოაღნიშნული ორი ფონდის სახსრები უმრავლეს შემთხვევაში ხმარდება იმ საქმიანობას (მაგ.: ადგილობრივი გზებისა თუ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია), რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიურ კომპეტენციას და ადგილობრივ
ქონებას. ამასთანავე, მუნიციპალიტეტების ჩართულობა ამგვარი საქმიანობის დაგეგმვისა თუ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მინიმალურ მოთხოვნებსაც ვერ აკმაყოფილებს.
იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდი ინსტიტუციონალიზებულია (არის
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი), ხოლო რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი არ
არის ინსტიტუციონალიზებული (არის მხოლოდ საბიუჯეტო ფონდი-წყარო) - განსხვავებული, წინააღმდეგობრივი და არასაკმარისად განვითარებულია ამ ფონდების მართვაც. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შინაარსობრივად ერთგვარი, მუნიციპალური დანიშნულების საბიუჯეტო ფინანსები იმართება განსხვავებულად
როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე; დაბალია კოორდინაციისა და გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში მუნიციპალიტეტების ჩართულობის, აგრეთვე ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის
ხარისხი.
რეგიონული განვითარების სისტემის პრობლემის კიდევ უფრო კომპლექსურობასა და სირთულეს წარმოადგენს ის გარემოება, რომ ერთის მხრივ, თვითმმართველობებს არ აქვთ საკმარისი რესურსები ექსკლუზიური კომპეტენციის განსახორციელებლად და სერვისების ჯეროვნად მისაწოდებლად; მეორეს მხრივ რესურსების შეზღუდულობის გათვალისწინებით ოპტიმალური ფინანსური მართვა და ჯეროვანი სერვისების მიწოდება შესაძლებელია მხოლოდ რესურსების გაერთიანებით, მაგრამ შეუძლებელია განსაზღვრა
მუნიციპალიტეტთა ეს გაერთიანება რა ნიშნით შეიძლება განხორციელდეს, მესამე - რეგიონი (როგორც
მუნიციპალიტეტთა გაერთიანების საფეხური) და მისი სტატუსი საკანონმდებლო წესით არ არის განსაზღვრული. საქართველოში ადგილზე სერვისების მიწოდების ხარისხის გაუმჯობესება სწორედ რეგიონულ
პრინციპზე დაფუძნებული პოლიტიკით შეიძლება ყველაზე წარმატებით იქნეს მიღწეული.
სისტემური თვალსაზრისით წინააღმდეგობრივია ცენტრალურ დონეზე რეგიონული და დარგობრივი
სტრატეგიების გაუმიჯნაობა, რაც განაპირობებს ინსტიტუციურ კონფლიქტს და პასუხისმგებლობის დაბალ
ხარისხს, რაც საბოლოოდ აისახება განვითარებაზე ორიენტირებული რეგიონული პროექტების ხარისხზე,
შესაბამისად ადგილზე მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე. 2015 წლის 11 თებერვალს საქართველოს
მთავრობის #167 განკარგულებით დამტკიცდა „საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 20152020 წლების სტრატეგია“. ეს დოკუმენტი თავისი შინაარსით და განმახორციელებელი სამინისტროს
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პროფილის გათვალისწინებით უდიდესწილად დარგობრივი ხასიათის პოლიტიკის დოკუმენტი უნდა იყოს.
აღნიშნულის საწინააღმდეგოდ სტრატეგიით განსაზღვრული ერთერთი სტრატეგიული მიმართულებაა
რეგიონული და დარგობრივი განვითარება - დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის
წარმოების განვითარების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებად განსაზღვრულია
რეგიონებისთვის სოფლის განვითარებისა და პრიორიტეტულ დარგებში ინვესტირების გეგმების შემუშავება და მათი განხორციელების ხელშეწყობა. სტრატეგიაში (ღონისძიება 3.4.1.) აღნიშნულია: „სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო სხვადასხვა უწყებასთან ერთად, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობის შედეგად, შეიმუშავებს სოფლის განვითარების პოლიტიკას, სადაც გათვალისწინებული
იქნება ადგილობრივი, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული თავისებურებები.“ თუკი თვითმმართველობის რეფორმასა და რეგიონული განვითარების პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი უწყება რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროა, გაურკვეველი რჩება სოფლის განვითარების პოლიტიკა, როგორ უნდა დაიგეგმოს და წარმართოს მუნიციპალური (თვითმმართველობის) ან რეგიონული
კონტექტის გარეშე, ამასთანავე სახეზეა ინსტიტუციური კონფლიქტის მაღალი რისკი, იმ პირობებში როდესაც პასუხისმგებლობის ხარისხი მკვეთრად შემცირდება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიაში რეგიონების საინვესტიციო შესაძლებლობების კვლევა და რეგიონული
პროგრამების შემუშავებაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპეტენციად განისაზღვრა. წინააღმდეგობრივი და კონფლიქტის რისკს შეიცავს სტრატეგიის მიზანი სტრატეგიის განხორციელების პროცესში
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური განვითარების ღონისძიებებს და ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფას - ეს ყველაფერი არათუ სამინისტროთა
კომპეტენციათა კონფლიქტის, არამედ კანონთან კონფლიქტის რისკსაც შეიცავს, რადგანაც ეს ყველაფერი
საკანონმდებლო რეგულაციის სფეროა და მთავრობის ან აღმასრულებელი ხელისუფლების რომელიმე
ინსტიტუტის უფლებამოსილების ფარგლებს სცილდება.
რეგიონული განვითარების პოლიტიკას სჭირდება ერთიანი, ინსტიტუციონალური მიდგომა, პოლიტიკისა
და სამოქმედო გეგმის განსაზღვრა, რომელიც ახალი კანონის მიღების და კანონებში ცვლილებების
საჭიროებასაც წარმოაჩენს.

3. უცხოური გამოცდილების მიმოხილვა

რეგიონული განვითარების პოლიტიკა და მისი ფინანსური უზრუნველყოფა აქტუალური საკითხია ევროპული ქვეყნებისთვის. განსაკუთრებით საინტერესოა ევროკავშირის წევრი, კანდიდატი და ასოცირების
პროცესში მყოფი ქვეყნების გამოცდილება. ამ მიზნით მიმოვიხილავთ ლატვიის (ევროკავშირის წევრი),
რუმინეთის (ევროკავშირის წევრი), ბულგარეთის (ევროკავშირის წევრი), მაკედონიის (ევროკავშირის
წევრობის კანდიდატი), მონტენეგროს (ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი), სერბეთის (ევროკავშირის
წევრობის კანდიდატი) და მოლდოვას (ასოცირების პროცესში მყოფი სახელმწიფო) გამოცდილებას.

ლატვია
ლატვიაში 2002 წლიდან რეგიონული განვითარება, სისტემა, კომპეტენციები და ფინანსური უზრუნველყოფის საფუძვლები განსაზღვრულია კანონით „რეგიონული განვითარების შესახებ“. კანონის მიზანი
დაბალანსებული და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაა. კანონით განსაზღვრულია რეგიონული
პოლიტიკის დოკუმენტების იერარქია, მათ შემუშავებასა და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი დაწესებულებები. წარმმართველი როლი რეგიონული განვითარების პოლიტიკის განხორციელებაში აქვს მთავრობას, რომელიც საჯარო ჩართულობის უზრუნველყოფით შეიმუშავებს რეგიონული პოლიტიკის სახელმძღვანელოს (გრძელვადიანი, 10 წელზე გათვლილი დოკუმენტი რომელიც განსაზღვრავს ეროვნული
განვითარების გეგმისა და ეროვნული მიწის გეგმის შემუშავება-განხორციელების პროცედურებს) და
ეროვნული განვითარების გეგმას. მთავრობა განსაზღვრავს რეგიონული განვითარების ფინანსურ
საკითხებსაც. რეგიონული განვითარებისა და თვითმმართველობის სამინისტრო უზრუნველყოფს სახელმწიფოს რეგიონული პოლიტიკის განხორციელებას. კანონით, მთავრობა რეგიონული განვითარებისთვის
ქმნის რეგიონალურ ფონდს, რომელსაც ზედამხედველობს რეგიონული განვითარებისა და თვითმმართველობის სამინისტრო. ფონდის მართვის, პროგრამებისა და ფინანსების ადმინისტრირების საკითხების
განსაზღვრა წარმოადგენს მთავრობის კომპეტენციას.
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რუმინეთი
რუმინეთში რეგიონული განვითარების საფუძვლები განსაზღვრულია 1998 წელს მიღებული კანონით
„რეგიონული განვითარების შესახებ“. კანონით განსაზღვრულია რეგიონული განვითარების უზრუნველყოფის სისტემა, პასუხისმგებელი ინსტიტუტები, კომპეტენციები და ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმი.
რეგიონული პოლიტიკის კოორდინაციისთვის ეროვნულ დონეზე არსებობს ეროვნული რეგიონული
განვითარების საბჭო, ხოლო რეგიონის დონეზე - რეგიონული განვითარების საბჭოები. რეგიონული
პოლიტიკის განხორციელებისთვის შექმნილია ეროვნული რეგიონული განვითარების სააგენტო, ხოლო
რეგიონებში - რეგიონული განვითარების სააგენტო. ამ სააგენტოების საქმიანობის კოორდინაციას და
მონიტორინგს ახორციელებენ შესაბამისი საბჭოები. რეგიონული განვითარების საბჭოები ფუნქციონირებს
საჯარო სამართლის არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსით. ამავე კანონით განსაზღვრულია
რეგიონული განვითარების ფინანსური უზრუნველყოფაც, არსებობს რეგიონული განვითარების ეროვნული ფონდი, რომელიც შეიძლება დაიყოს რეგიონული განვითარების ფონდებად. ამ უკანასკნელთა შემოსავლის წყარო არის რეგიონული განვითარების ეროვნული ფონდი, მუნიციპალური ბიუჯეტის გადარიცხვები, ევროკავშირისა და კერძო კომპანიების ინვესტიციები. რეგიონული განვითარების ეროვნული ფონდის
სახსრების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ რეგიონული განვითარების პროექტებისა და ღონისძიებებისათვის.

ბულგარეთი
ბულგარეთში 2008 წლიდან მოქმედებს კანონი „რეგიონული განვითარების შესახებ“, რომლითაც
განსაზღვრულია სახელმწიფოს რეგიონული მოწყობა, რეგიონული განვითარების სიტემა, პასუხისმგებელი ინსტიტუტები, კომპეტენციები და ფინანსური მხარდაჭერის საკითხები. ბულგარეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტებია ეროვნული განვითარების გეგმა და რეგიონული განვითარების
ეროვნული სტრატეგია, რომლებსაც ამტკიცებს მინისტრთა საბჭო (აღმასრულებელი ხელისუფლების
ცენტრალური ორგანო). ბულგარეთის მინისტრთა საბჭო ამტკიცებს რეგიონული განვითარების გეგმებსაც.
მუნიციპალურ და ოლქის დონეზე სტრატეგიულ დოკუმენტებს ამტკიცებენ შესაბამისად ოლქის და
მუნიციპალიტეტის საბჭოები. ეროვნული სტრატეგიისა და პროგრამების განხორციელებას და კოორდინაციას, გარდა მუნიციპალური/ოლქის საბჭოებისა ახორციელებს რეგიონული განვითარებისა და საჯარო
სამუშაოების სამინისტრო, მისი ტერიტორიული ერთეულების მეშვეობით. რეგიონული განვითარების
ფინანსური უზრუნველყოფა არ არის ინსტიტუციონალიზებული, მისი დაფინანსების წყაროა სახელმწიფო
და მუნიციპალური ბიუჯეტები, ევროკავშირისა და საინვესტიციო პროექტების ფინანსები.

მაკედონია
მაკედონიაში რეგიონული განვითარების საფუძვლები განსაზღვრულია 2007 წელს მიღებული კანონით
„ბალანსირებული რეგიონული განვითარების შესახებ“. კანონით განსაზღვრულია რეგიონული განვითარების უზრუნველყოფის სისტემა, პასუხისმგებელი ინსტიტუტები, კომპეტენციები და ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმი. რეგიონული განვითარების პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების უფლებამოსილებები აქვთ: მაკედონიის მთავრობას, დაბალანსებული განვითარების საბჭოს (რომელსაც ქმნის მთავრობა),
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამინისტროს და რეგიონის განვითარების საბჭოებს (მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელთა შემადგენლობით). ამასთანავე პროგრამების
მართვას უზრუნველყოფს რეგიონული განვითარების ბიურო (ადგილობრივი თვითმმართველობის
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი) და რეგიონის განვითარების
ცენტრები (აფუძნებენ რეგიონის შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტები). რეგიონული განვითარების ფინანსური უზრუნველყოფა არ არის ინსტიტუციონალიზებული და მისი დაფინანსება ხორციელდება
სახელმწიფო და მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან, აგრეთვე ევროკავშირისა და საინვესტიციო პროექტებიდან. კანონით განსაზღვრულია, რომ რეგიონული განვითარებისთვის ყოველწლიური ასიგნება არ უნდა
იყოს მშპ-ს 1%-ზე ნაკლები. კანონით განსაზღვრულია, რომ ბალანსირებული რეგიონული განვითარების
საბიუჯეტო ფონდიდან 70% მოხმარდება რეგიონული განვითარების პროექტების დაფინანსებას, 20% სპეციალური განვითარების საჭიროების მქონე რეგიონების პროექტების დაფინანსებას; 10% - სოფლების
განვითარების პროექტებს. დასაფინანსებელი პროექტების ადმინისტრირებას წარმართავენ რეგიონის
განვითარების ცენტრები და რეგიონული განვითარების ბიურო. ბიურო სოფლის განვითარების პროექტების შერჩევას აცხადებს საჯაროდ, იწვევს მუნიციპალიტეტებს. ამასთანავე, მუნიციპალიტეტები დაფინანსებას იღებენ თანამონაწილეობის პირობით.
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სერბეთი
მაკედონიის ანალოგიური სისტემა ფუნქციონირებს სერბეთში და მისი საფუძველია 2009 წელს მიღებული
კანონი „ბალანსირებული რეგიონული განვითარების შესახებ“.

მონტენეგრო
მონტენეგროს რეგიონული განვითარების კანონი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტების ბალანსირებულ
განვითარებას. კანონის მიზანი დაბალანსებული და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაა. კანონით
განსაზღვრულია რეგიონული პოლიტიკის დოკუმენტების იერარქია, მათ შემუშავებასა და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი დაწესებულებები. მაკედონიის მსგავსად მონტენეგროშიც რეგიონული განვითარების ფინანსური უზრუნველყოფა არ არის ინსტიტუციონალიზებული და მისი დაფინანსება ხორციელდება
სახელმწიფო და მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან, აგრეთვე ევროკავშირისა და საინვესტიციო პროექტებიდან. ამასთანავე გათვალისწინებულია კერძო-საჯარო პარტნიორობის მექანიზმი და ამ გზით რეგიონული
განვითარების პროექტების ფინანსური უზრუნველყოფა.

მოლდოვა
მოლდოვას რეგიონული განვითარების საფუძვლები განსაზღვრულია 2006 წელს მიღებული ორგანული
კანონით „რეგიონული განვითარების შესახებ“. კანონით, გარდა სისტემური და კომპეტენციური გამიჯვნისა,
გათვალისწინებულია რეგიონული განვითარების ფონდი, როგორც რეგიონული განვითარების მიზნების
მიღწევის პროგრამებისა და პროექტების ფინანსური წყარო. ფონდის შევსების წყაროა სახელმწიფო
ბიუჯეტი, რომლის შემოსავლების არანაკლებ 1% უნდა მოხმარდეს სწორედ რეგიონული განვითარების
მიზნებს და წარიმართება ფონდში. ფონდის შემოსავლების წყარო შეიძლება იყოს ნებისმიერი სხვა
დაფინანსება, იქნება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან ევროკავშირიდან თუ საინვესტიციო პროექტებიდან.
რეგიონული განვითარების ფონდის შევსებისა და მისი ფინანსების ხარჯვის წესი და პროცედურები
განისაზღვრება მოლდოვას მთავრობის მიერ.

პოლონეთი
2010 წლის 13 ივლისს, 2006 წლის 6 დეკემბრის კანონის საფუძველზე, პოლონეთის მთავრობამ13დაამტკიცა
2010-2020 წლების რეგიონული განვითარების ეროვნული სტრატეგია: რეგიონები, ქალაქები, სოფლები.
სტრატეგიის განხორციელებაზე მიმართულ სხვა გადაწყვეტილებებს შორის არის ე.წ. ტერიტორიული
კონტრაქტი (Kontrakt terytorialny) - კოორდინაციისა და კოოპერაციის მექანიზმი ცენტრალურ მთავრობასა
და რეგიონებს შორის და ე.წ. ინტეგრირებული ტერიტორიული ინვესტიციები (ZIT - Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych). 2014-2020 წლებში პროექტების დაფინანსების წესი განისაზღვრება 2014 წლის 11 ივლისის
კანონში14 მთავრობა და რეგიონი თანხმდება განვითრების მიზნებსა და ორივე მხარისათვის მნიშვნელოვან
ინვესტიციებზე. პოლონეთის განვითრების სამინისტროს პასუხისმგებლობაა რეგიონებთან თანამშრომლობის მიმართულებებისა და მათი მიხედვით ბიუჯეტის მოცულობის განსაზღვრა. ტერიტორიული
კონტრაქტით გათვალისწინებული დაფინანსების მიღება შეუძლიათ მუნიციპალიტეტების გაერთიანებებს;
ხოლო ინტეგრირებული ტერიტორიული ინვესტიციები (ZIT) განკუთვნილია რეგიონის აგლომერაციებისათვის - ურბანული დასახლებების განვითარებისთვის. პროექტების შერჩევის პირობებს არსებული წესების საფუძველზე განსაზღვრავს რეგიონის ხელისუფლება. პროექტის ბიუჯეტი შეიძლება გამოყენებული
იქნეს ევროპული პროექტების თანადაფინანსებისთვისაც.

13
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4. ევროკავშირთან დაახლოება და
ევროპული რესურსების გამოყენების შესაძლებლობა

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტის (ENPI) ფარგლებში ორმხრივი თანამშრომლობის პროგრამებისთვის გათვალისწინებული ფინანსური რესურსები აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების, მათ
შორის საქართველოს ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებისთვის მნიშვნელოვანი წყაროა. ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილმა დახმარებამ მხოლოდ 2010-2013 წლებში 208 მილიონი ევრო
შეადგინა, დახმარების მოცულობით უკრაინის (389 მლნ ევრო) და მოლდოვას (308 მლნ ევრო) შემდეგ
საქართველო მე-3 ადგილზეა აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ 6 ქვეყანას შორის. ტრანსსასაზღვრო
თანამშრომლობის (CBC), ურბანული განვითარებისა და დიალოგის თანამშრომლობის (CIUDAD),
არასახელმწიფო აქტორთა და ადგილობრივი ხელისუფლებების განვითარების (NSA-LA), მერების კონვენტის ფარგლებში წარმართული, საქართველოსთვის ცნობილი პროექტებისა და ინსტიტუტების გარდა,
ევროკავშირში არსებობს სხვა რესურსებიც, რომლებიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი სახელმწიფოს მზაობისა და თუნდაც მცირე რესურსების გამოყოფის შემთხვევაში იძლევა განვითარებისთვის საჭირო
დამატებითი რესურსების მობილიზების საშუალებას.
4.1. აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების დახმარების რესურსები
საქართველოსთვის და მისი მოქალაქეებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის ევროკავშირის მნიშვნელოვანი
რესურსებია:
ერასმუსის (Erasmus) სასტიპენდიო საგანმანათლებლო პროგრამები ახალგაზრდობისა და სტუდენტებისათვის,
სამეზობლო საინვესტიციო ინსტრუმენტი (NIF) დამატებითი რესურსების მობილიზების მექანიზმი ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, გარემოსა და სოციალური სექტორების ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად,
დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ევროპული ინსტრუმენტი (EIDHR), რომლის ფარგლებში შესაძლებელია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ფინანსური მხარდაჭერის მიღება,
ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა (cross-border cooperation), რომლის ფარგლებში შესაძლებელია
ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავება მოსაზღვრე
რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის,
ჰორიზონ 2020 (Horizon 2020), რომელიც არის კვლევის, ინოვაციებისა და განვითარების ფინანსური
მხარდაჭერის ჩარჩო-მექანიზმი. ევროკავშირის ამ მექანიზმის ბიუჯეტი 2014-2020 წლებისთვის შეადგენს 70
მილიარდ ევროს, შესაბამისად აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნებისთვის სხვადასხვა სფეროებში დახმარების (საგრანტო, სუბსიდირება, ტექნიკური დამხარება) მნიშვნელოვანი რესურსია.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურული პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს ევროკავშირისა და
პარტნიორი ქვეყნების კულტურული კავშირების დამყარებას, დიალოგსა და კულტურის შენარჩუნებაგანვითარებას.
4.2. ევროკავშირის ინსტიტუციური ფონდები
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სპეციალური მხარდაჭერის პროგრამების და ინსტრუმენტების გარდა,
მნიშვნელოვანია ევროკავშირის ინსტიტუციური ფინანსური რესურსები, რომლებიც შეზღუდულ, მაგრამ
თანამშრომლობის საინტერესო შესაძლებლობებს აძლევს აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ სახელმწიფოებს. ევროკავშირის სტრუქტურული და საინვესტიციო ფონდები მიმართულია ევროპის 2020 სტრატეგიის განხორციელებაზე.15 ამ ფონდების საშუალებით ევროპის კომისია აფინანსებს პროექტებისა და
პროგრამების ფართო სპექტრს, რომლებიც მოიცავენ შემდეგ სფეროებს: რეგიონული და ურბანული
განვითარება, დასაქმება და სოციალური ინკლუზიურობა, სოფლის მეურნეობა და სოფლად განვითარება,

15
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საზღვაო და თევზჭერის პოლიტიკა, კვლევები და ინოვაციები, ჰუმანიტარული დახმარება. ევროკავშირის
ბიუჯეტის 76% იმართება ეროვნული და რეგიონული ხელისუფლებებთან თანამშრომლობით.
ევროპის რეგიონული განვითარების ფონდი (European Regional Development Fund) - ფონდის რესურსები
მიემართება შემდეგი პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარებისა და მხარდაჭერისთვის: კვლევა
და ინოვაცია, დაბალკარბონატული ეკონომიკის (low-carbon economy) განვითარება, მცირე და საშუალო
ბიზნესის განვითარება.
ერთიანი კავშირის ფონდი (Cohesion Fund) - ევროპის სატრანსპორტო ქსელის განვითარება, გარემო,
ენერგეტიკა და ტრანსპორტი არის ფონდის პრიორიტეტული მიმართულებები 2020 წლამდე. ფონდის
ბიუჯეტი შეადგენს 63 მილიარდ ევროს და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის (ბულგარეთი, ხორვატია,
კვიპროსი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ესტონეთი, საბერძნეთი, უნგრეთი, ლატვია, ლიტვა, მალტა, პოლონეთი,
პორტუგალია, რუმინეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია) უშუალო დახმარების გარდა, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან პროექტების წარმართვის საშუალებას იძლევა.
ევროპის სოციალური ფონდი - შრომითი მობილურობის მხარდაჭერა, სიღარიბის დაძლევა, განათლება,
ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება და ეფექტური საჯარო მმართველობა არის ევროპის
სოციალური ფონდის ოთხი პრიორიტეტული მიმართულება 2020 წლამდე, რომლის საინვესტიციო ბიუჯეტი
შეადგენს 80 მილიარდ ევროს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების გარდა, სოციალური ფონდი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან საინვესტიციო პროექტების წარმართვის საშუალებას იძლევა.
ევროპის სოლიდარობის ფონდი - ფონდი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის დახმარების ინსტიტუტია, რომლის ძირითადი დანიშნულება ბუნებრივ კატასტროფებსა და სტიქიურ მოვლენებზე რეაგირება,
შედეგების ლიკვიდაციაა.
წინა-გაწევრიანების დახმარების ინსტრუმენტი - ამ ინსტრუმენტის ფარგლებში ევროკავშირის წევრობის
კანდიდატი სახელმწიფოებისთვის გათვალისწინებულია მხარდაჭერის 5 კომპონენტი: ტრანზიციისა და
ინსტიტუციური გაძლიერების კომპონენტი; ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა; რეგიონული განვითარება
(ტრანსპორტი, გარემო, რეგიონული და ეკონომიკური განვითარება); ადამიანური კაპიტალის განვითარება; რურალური/სოფლის განვითარება.
4.3. ვიშეგრადის ინიციატივა და რესურსები
ევროკავშირის 4 წევრი-სახელმწიფოს (ჩეხეთის, უნგრეთის, სლოვაკეთისა და პოლონეთის) ინიციატივა,
რომელიც ვიშეგრადის ინიციატივის ან ვიშეგრადის ჯგუფის სახელით არის ცნობილი მნიშვნელოვანი
რესურსია, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს ფინანსური, ტექნიკური თუ საექსპერტო
დახმარების მიღების საშუალებას აძლევს. ვიშეგრადის ჯგუფის მიერ დაფუძნებული ინსტიტუტის,
ვიშეგრადის ფონდის მოწინავე გრანტებისა (Flagship Projects) და გაფართოებული სტანდარტული
გრანტების (Extended Standard Grants) პროექტები აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ სახელმწიფოებს
აძლევს საშუალებას მიიღონ ფინანსური თუ ტექნიკური მხარდაჭერა ინსტიტუციური, სოციალური და
ეკონომიკური განვითარებისთვის.
4.4. ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის შესაძლებლობები
დემოკრატიის გაღრმავების, დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის გაძლიერებისთვის მნიშვნელოვანია ჯერ ისევ სუსტად განვითარებული, მაგრამ ზრდის პოტენციის მქონე ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის (IMC) შესაძლებლობების გამოყენება. თანამშრომლობის ეს ფორმატი მუნიციპალიტეტების
თანამშრომლობისა და რესურსების გაერთიანების საშუალებას იძლევა შემდეგი მიმართულებებით:
კომუნალური/მუნიციპალური რეგულაციები, სერვისები და ინფრასტრუქტურა. ევროპის სახელმწიფოებს
90-იანი წლების შემდგომ არაერთი წარმატებული პროექტი აქვთ განხორციელებული. 1990 წელს უნგრეთის, ჩეხეთის და სლოვაკეთის მუნიციპალიტეტებმა ჩამოაყალიბეს ერთობლივი ოფისები, რომლებიც
მოსახლეობას აწვდიდნენ ადმინისტრაციულ სერვისებს. პოლონეთში, ქალაქ ჟივიეცის ირგვლივ მუნიციპალიტეტების ინიციატივით ჩამოყალიბდა ნარჩენების მართვის რეგიონული კომპანია "ბესკიდ", რომელიც
დღეს წარმატებული, თვითკმარი კომპანიაა და ოპერირებს ნარჩენების სეგრეგაციისა და გადამუშავების
სფეროში. რუმინეთში, კლუჯის რეგიონის წყლით მომარაგების გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტთა
გაერთიანებამ ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან მიიღო მნიშვნელოვანი დაფინანსება, შესაბამისად
პროექტმა გააუმჯობესა 500 000-ზე მეტი ადამიანის საცხოვრებელი პირობები.
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