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სამთავრობო პროგრამა 

„ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის“ 

 

ძირითადი დებულებები 

2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებით საქართველოს მოსახლეობამ მკაფიო 

ნება გამოხატა და მხარი დაუჭირა ქვეყანაში რადიკალური ცვლილებების 

განხორციელებას.  

ახალარჩეული საქართველოს ხელისუფლება განახორციელებს ფართომასშტაბიან 

რეფორმებს ყველა სტრატეგიული მიმართულებით,  ხალხის აქტიური მონაწილეობით 

გაატარებს კონსტიტუციურ რეფორმას;  მნიშვნელოვნად შეცვლის საკანონმდებლო ბაზას; 

აამოქმედებს სახელმწიფო ორგანოთა დაბალანსებულ და გაწონასწორებულ მოდელს, 

რეალურ თვითმმართველობას; უზრუნველყოფს მრავალპარტიული პოლიტიკური 

სისტემის არსებობას; გაათავისუფლებს საჯარო სამსახურებს პოლიტიკური წნეხისგან; 

განსაზღვრავს ქვეყნის უახლოესი, საშუალო- და გრძელვადიანი განვითარების 

პოლიტიკას.  

საქართველოში განვითარდება ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე 

დაფუძნებული ინსტიტუტები. უზრუნველყოფილი იქნება მოქალაქეების 

კონსტიტუციური უფლებების ხელშეუხებლობა, დანაშაულისათვის სასჯელის 

გარდაუვალობა და პოლიტიკური ნიშნით დევნის დაუშვებლობა, რისთვისაც 

დამკვიდრდება კანონის უზენაესობა. სასამართლო და სამართალდაცვის ორგანოები 

გათავისუფლდებიან პოლიტიკური ზეწოლისგან.  

უზრუნველყოფილი იქნება ქვეყნის უსაფრთხოება და რეგიონალური პოზიციების 

გამყარება, რისთვისაც გაღრმავდება ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოსთან.  დაიწყება 

და შეუქცევადი გახდება ქვეყნის გამთლიანების პროცესი, რისთვისაც მოიძებნება  

აფხაზებსა და ოსებთან დიალოგის გზები, საერთაშორისო თანამეგობრობის 

მხარდაჭერით მიღწეული იქნება კონკრეტული შედეგები რუსეთთან მოლაპარაკებებში. 

საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა დაეფუძნება თავისუფალი საბაზრო 

ეკონომიკის პრინციპებსა და ღირებულებებს. მთავრობა დაძლევს უმუშევრობას და 

სიღარიბეს,  უნარიან და მშრომელ მოქალაქეებს შეუქმნის სიმდიდრისა და 

კეთილდღეობის პირობებს, რისთვისაც განავითარებს წვრილ და საშუალო ბიზნესს და 

სოფლის მეურნეობას, დაიცავს კერძო საკუთრებას და შრომით უფლებებს, 
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უზრუნველყოფს მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში ქვეყნის ინტეგრირებას;  

შრომისუუნარო მოქალაქეებს შეუქმნის ცხოვრების ღირსეულ პირობებს, რისთვისაც 

დაამკვიდრებს უსაფრთხო სოციალურ გარემოს და განავითარებს სოციალური 

სოლიდარობის სისტემას;  იზრუნებს ქვეყნის ეროვნულ-კულტურულ მემკვიდრეობაზე და 

ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო და სოციალურ-ეკონომიკურ მოდერნიზაციას.  

უზრუნველყოფილი იქნება მედიის დამოუკიდებლობა და მისი დაფინანსების 

გამჭვირვალობა, სარეკლამო ბაზრის დემონოპოლიზაცია; დაკანონდება „მასთქერისა“ და 

„მასთოფერის“ პრინციპები; მოხდება კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის დეპოლიტიზება; სახელმწიფო ხელს შეუწყობს პრესის 

გავრცელებას, განსაკუთრებით კი, რეგიონებში.  

 

პარტიების დაფინანსების სისტემა შეიცვლება ისე, რომ  უზრუნველყოფილი იყოს მათი 

საქმიანობა და საარჩევნო კამპანიის სრულფასოვნად წარმართვა. 

შესწავლილ იქნება საკუთრების უფლების ტოტალური დარღვევის შედეგად შექმნილი 

ვითარება და დაისახება მისი გამოსწორების გზები, ქვეყნის რეალური ფინანსური 

შესაძლებლობის გათვალისწინებით; ასევე შესწავლილ იქნება საქართველოში ბოლო 

წლებში გავრცელებული „ელიტარული კორუფციის“ მასშტაბები და მექანიზმები და 

დაისახება მისი აღმოფხვრის გზები. 

მთავრობის პოლიტიკა დაეფუძნება საქართველოს მოსახლეობის მიერ მკაფიოდ 

გამოხატულ ინტერესებს. მოქალაქეთა ჩაბმულობა სამთავრობო პოლიტიკის დაგეგმვისა 

და რეალიზაციის პროცესის უმთავრესი საფუძველი იქნება. 

 

პროგრამული მიმართულებები 

 

საქართველოს სახელმწიფოს კონსტიტუციური მოწყობა 

იმისათვის, რომ გამოირიცხოს ავტორიტარული (ერთპიროვნული ან ერთპარტიული) 

მმართველობა, საწყის ეტაპზევე საჭიროა, სულ ცოტა, კონსტიტუციის შესაბამისი ნაწილის 

შეცვლა და სახელმწიფო მმართველობის სათანადო მოდელის შემოღება. ეს 

საზოგადოებასთან ფართო კონსულტაციების საფუძველზე განხორციელდება.  

„ქართულ ოცნებაში“ შემავალი სუბიექტების უმრავლესობა უპირატესობას ანიჭებს 

საპარლამენტო მმართველობას. თუმცა, საბოლოო გადაწყვეტილება კონსტიტუციური 

მოწყობის თაობაზე მიღებულ იქნება ფართო სამოქალაქო შეთანხმების საფუძველზე, რაც 

უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიღებისას ყველა გონივრული მოსაზრებისა და 

ინტერესის მაქსიმალურად გათვალისწინებას. 
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კონსტიტუციით დადგინდება მმართველობის ისეთი მოდელი, რომელიც, ერთი მხრივ, 

უზრუნველყოფს მთავრობის სტაბილურობას, ხოლო, მეორე მხრივ, პოლიტიკურ 

ოპოზიციას მისცემს რეალურ ბერკეტებს ხელისუფლების საქმიანობის ქმედითი და 

დროული კონტროლის განსახორციელებლად.  

 

ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობა და თვითმმართველობა 

ხელისუფლების ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს 

ტერიტორიულ თვითმმართველობას. ძლიერი თვითმმართველობა უზრუნველყოფს 

მოქალაქეთა ინტერესების ასახვას სახელმწიფოს მართვაში.  

თვითმმართველობის ორგანოებს გადაეცემათ შესაბამისი საკუთარი (ექსკლუზიური) 

უფლებამოსილება, ფინანსები და საკუთრება, მათ ეყოლებათ არჩევითი 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები. ცენტრალიზებული, 

ერთპიროვნული და გაუაზრებელი პროექტების ნაცვლად, სწორედ  თვითმმართველობის 

ორგანოები უზრუნველყოფენ თითოეული მოქალაქის საჯარო მომსახურების ძირითად 

ნაწილს, ყოფით და ინფრასტრუქტურულ გარემოს. ყოველ თვითმმართველ ერთეულში 

გაიხსნება მომსახურების ცენტრი, რომელსაც ექნება მოქალაქისთვის საჯარო 

მომსახურების გაწევის ფუნქციები.  

რამდენჯერმე გაიზრდება თვითმმართველობების საბიუჯეტო შემოსავლები; 

თვითმმართველ ერთეულებს საკუთრებაში გადაეცემათ ადგილობრივი მნიშვნელობის 

სახელმწიფო ქონება, მათ შორის, თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული 

არაპრივატიზებული როგორც სასოფლო–სამეურნეო, ისე არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის რესურსების დიდი ნაწილი. 

პირველ ეტაპზე განისაზღვრება ყოველი დასახლების (სოფლის, დაბის, ქალაქის) 

იურიდიული  სტატუსი. მათ საკუთრებაში  გადაეცემათ არსებობისა და 

განვითარებისთვის აუცილებელი მიწა (სავარგულები, საძოვრები, ტყე), წყალი, უძრავი 

ქონება. ადგილობრივ მოსახლეობასთან თანამშრომლობით მოხდება რესურსულად მეტ-

ნაკლებად თვითკმარი თემების შექმნა ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით.  

რეფორმის მიმდინარეობის პროცესში მაქსიმალურად იქნება შესწავლილი ადგილობრივი 

ადამიანური და მატერიალური რესურსები, სოფლების ურთიერთთავსებადობა  თემის 

შესაქმნელად და სხვა ფაქტორები. ქალაქებში, ხოლო თემების შექმნის კვალობაზე – 

თემებში, სუბსიდიარობის პრინციპის დაცვით, შეიქმნება ადგილობრივი 

თვითმმართველობა პირდაპირი წესით არჩეული საკრებულოებისა და 

მერების/გამგებლების სახით; თვითმმართველ თემებში შემავალ სოფლებს ეყოლებათ არა 

დანიშნული, არამედ მათ მიერ არჩეული მამასახლისი.  
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დაიწყება  სამხარეო თვითმმართველობის ჩამოყალიბების პროცესი, გარდამავალ ეტაპზე 

კი მოხდება: მხარეებისათვის ტერიტორიულ-სამართლებრივი სტატუსის მინიჭება, 

მათთვის რეალური უფლებამოსილების გადაცემა და რესურსული უზრუნველყოფა, 

მმართველობის დემოკრატიული ფორმებისა და მექანიზმის ჩამოყალიბება; რეგიონს 

მიენიჭება ტერიტორიული ერთეულის სტატუსი. იგი უზრუნველყოფილი იქნება 

სტაბილური საბიუჯეტო შემოსავლებითა და უფლებამოსილებით.  

ჩამოყალიბდება თვითმმართველობის მოხელეთა სწავლების ქმედითი სისტემა; 

უზრუნველყოფილი იქნება მოხელეთა უწყვეტი მომზადება, გადამზადება და 

კვალიფიკაციის ამაღლება; საქართველოს მაღალმთიანი ზონის განვითარებისათვის 

ამოქმედდება  ფინანსური სტიმულირების სისტემა. 

 

სასამართლო ხელისუფლება 

სასამართლო რეფორმის კონცეფცია  გახდება პოლიტიკური ხელისუფლების 

ზემოქმედებისაგან სასამართლოს გათავისუფლების საფუძველი;  მართლმსაჯულება 

გახდება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი;  განხორციელდება ქმედითი 

საკონსტიტუციო კონტროლი.  

სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზაციასა და მოსამართლეთა  დისციპლინურ 

პასუხისმგებლობას განახორციელებს თავად სასამართლო ხელისუფლება. 

უზრუნველყოფილი იქნება სასამართლოს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა, მათ 

შორის, სასამართლოს ფინანსური დამოუკიდებლობითაც. უზრუნველყოფილი იქნება 

სასამართლო ხელისუფლების ადმინისტრირების პროცესის სრული გამჭვირვალობა და 

მართლმსაჯულების მთელი პროცესის საჯაროობა. 

გაფართოვდება საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება და შეიქმნება 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეფექტიანი შიდასახელმწიფოებრივი მექანიზმი.  

 

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 

რეალურად განხორციელდება სამართლიანი სასჯელის პოლიტიკა; გამოირიცხება 

დანაშაულთა ერთობლიობისას სასჯელის დანიშვნა მხოლოდ შეკრების წესით და 

გათვალისწინებული იქნება სამართლიანი სასჯელის დანიშვნის საუკეთესო მოდელები; 

დადგინდება სასჯელად გამოყენებული ფულადი ჯარიმის ზედა ზღვარი; გადაიხედება 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი ნარკოტიკული საშუალების 

მოხმარებისათვის, აგრეთვე პირადი მოხმარებისათვის მისი მცირე ოდენობით შეძენის 

ან/და შენახვისათვის; სასჯელის მოხდის რეჟიმი  იქნება საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისი და  სრულად იქნება დაცული ადამიანის უფლებები. 
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საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი გახდება სამართლიანი, მაქსიმალურად იქნება 

გათვალისწინებული დაზარალებულის ინტერესები. ამასთან, განსაკუთრებით შეეწყობა 

ხელი  ორგანიზებული თუ სხვა სახის დანაშაულის გამოვლენასა და გამოძიებას. 

აიკრძალება საპროცესო შეთანხმების დადება არასრულწლოვანთა საქმეებზე; 

უპირატესობა მიენიჭება აღდგენით მართლმსაჯულებასა და რესოციალიზაციის 

პოლიტიკის განხორციელებას; პირობითი მსჯავრის გამოყენება მოხდება არა მხოლოდ 

საპროცესო შეთანხმების დადებისას, არამედ სასამართლოს მიერ, მძიმე ან ნაკლებად მძიმე 

დანაშაულის ჩამდენი დამნაშავის მიმართ, კანონმდებლობით განსაზღვრული 

სამართლიანი საფუძვლებით. პირობითი მსჯავრის ვადაზე ადრე გაუქმებასა და 

ნასამართლობის მოხსნას გადაწყვეტს მხოლოდ სასამართლო.  

შეიზღუდება პროკურატურის განუსაზღვრელი უფლებამოსილება. გამოძიებისა და 

სისხლისსამართლებრივი დევნის ეტაპზე ბრალდებულისა და დაზარალებულის 

უფლებების დასაცავად სასამართლოში გასაჩივრდება შემაჯამებელი საპროცესო 

დოკუმენტები; გაძლიერდება ადვოკატურის ინსტიტუტი, რათა სრულად ამოქმედდეს 

შეჯიბრებითობის პრინციპი და ბოლო მოეღოს პროკურორის დიქტატს გამოძიების ეტაპზე 

და სამართალწარმოების პროცესში;  ათასობით უკანონოდ თავისუფლებააღკვეთილის 

დარღვეული უფლებების აღსადგენად გონივრულ ვადებში გადაისინჯება მათი საქმეები. 

 

პროკურატურის რეფორმა 

პროკურატურა ჩამოყალიბდება დამოუკიდებელ სამართალდაცვის ორგანოდ იუსტიციის 

სამინისტროს სისტემაში. მას უხელმძღვანელებს მთავარი პროკურორი და არა იუსტიციის 

მინისტრი. მთავარ პროკურორს კონსტიტუციით განსაზღვრული ვადით (სულ ცოტა, 5 

წლით), პარლამენტის თანხმობით, თანამდებობაზე დანიშნავს საქართველოს 

პრეზიდენტი, ხოლო თანამდებობიდან მისი ვადამდე გათავისუფლება მოხდება მხოლოდ 

იმპიჩმენტის წესით ან საქართველოს პრეზიდენტის დასაბუთებული გადაწყვეტილებით, 

პარლამენტის თანხმობის საფუძველზე. 

პროკურატურის ფუნქცია იქნება საზოგადოების დაცვა დანაშაულისაგან, ბრალდებულისა 

და მსჯავრდებულის, აგრეთვე დაზარალებულის კანონიერ უფლებათა დაცვა და 

საგამოძიებო ორგანოთა მართლზომიერი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მათი 

საქმიანობის ზედამხედველობით. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა 

აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდაქმნა საშინაო საქმეთა სამინისტროდ 

და  მისი სამოქალაქო სამსახურად ჩამოყალიბება, რომელიც მმართველობას 

განახორციელებს საშინაო პოლიტიკის მნიშვნელოვან სფეროებში. აუცილებელია 

პოლიციის საქმიანობის საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმის უზრუნველყოფა. 
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პოლიციელები გათავისუფლდებიან პოლიტიკური წნეხისაგან და შეიქმნება მათი 

საქმიანობის ხელშეუხლებლობის სამართლებრივი გარანტიები. მართლწესრიგის 

უზრუნველმყოფი ორგანოების დეპოლიტიზება და მათი დამოუკიდებლობა არის 

მოქალაქეების, მათ შორის, ამ ორგანოების თანამშრომელთა უფლებების დაცვის 

მნიშვნელოვანი გარანტია. 

შსს–ს სისტემის რეორგანიზაციის შედეგად ჩამოყალიბდება პოლიციის ფუნქციის მქონე 2 

მნიშვნელოვანი დეპარტამენტი: პოლიციის დეპარტამენტი, რომელშიც შევა ორი 

მნიშვნელოვანი ქვესტრუქტურა – (1) საპატრულო და კრიმინალური პოლიცია და (2) 

საზღვრის დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემიდან გამოიყოფა სახელმწიფო უშიშროების 

სამსახურები და შეიქმნება ერთიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახური ახალი შინაარსით, სტრუქტურითა და ფორმით, ოპტიმალური რაოდენობის 

მაღალი კვალიფიკაციის საკადრო შემადგენლობით, რომელიც გარკვეულ სამოქალაქო 

კონტროლს დაექვემდებარება. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სამსახურის საქმიანობის 

დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, რაც, პირველ რიგში, მისი ხელმძღვანელის 

დანიშვნის წესში უნდა გამოიხატოს – სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს 

საქართველოს პარლამენტი დაამტკიცებს პრეზიდენტის წარდგენით.  ამ სამსახურის 

საქმიანობა უნდა იყოს საიდუმლო ინფორმაციის მოძიება, ანალიზი, სისტემატიზაცია და 

მისი რეალიზაცია. სისხლისსამართლებრივი დევნა სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის უფლებამოსილება არ უნდა იყოს. 

საჯარო სამსახურის რეფორმა 

შეიქმნება საჯარო სამსახურის ისეთი მოდელი, რომლის  ამოქმედების შედეგად საჯარო 

მოხელის დასაქმება და გათავისუფლება დამოკიდებული არ იქნება პოლიტიკაზე. 

კანონით განმტკიცდება პროფესიული საჯარო მოხელის საქმიანობის ისეთი ძირითადი 

პრინციპები, როგორიცაა უვადოდ დანიშვნა, პოლიტიკური მიუკერძოებლობა, კარიერის 

პრინციპი, სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის ვალდებულება, სამსახურიდან თვითნებური 

გათავისუფლებისაგან დაცვა, სოციალური გარანტიები და სხვ. ხელისუფლების შეცვლა 

აღარ გამოიწვევს საჯარო სამსახურიდან კადრების დათხოვნას. კანონით ზუსტად 

განისაზღვრება მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლების სამართლებრივი საფუძვლები. 

 

სამოქალაქო  ინტეგრაცია და ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა  

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები აქტიურად იქნებიან ჩაბმული ქვეყანაში 

მიმდინარე მოვლენებსა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; ეროვნულ 

უმცირესობებთან  დაკავშირებული ყველა სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდება მათი 

წარმომადგენლების მონაწილეობით; სახელმწიფო ხელს შეუწყობს ეროვნული 
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უმცირესობების კულტურის, ენის, ტრადიციების, ღირებულებების დაცვასა და 

პოპულარიზებას; სახელმწიფო დანერგავს მრავალენოვანი განათლების სისტემას ყველგან, 

სადაც ამისი საჭიროება და მოთხოვნა იარსებებს. 

ყველა სახელმწიფო უწყება ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების 

მოსახლეობას ინფორმაციას მიაწვდის მათთვის გასაგებ ენაზე; სახელმწიფო ხელს 

შეუწყობს  ქართული ენის შესწავლის პროცესს – ყველა მსურველს მიეცემა ქართული ენის 

შესწავლის საშუალება.  

ეროვნული უმცირესობების თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით განხორციელდება 

ისტორიული ძეგლებისა და მუზეუმების დაცვა და განვითარება, კულტურის 

პოპულარიზება.  ქართულ მედიაში რეგულარულად გაშუქდება ეროვნული 

უმცირესობების წარმომადგენელთა პრობლემები, მიღწევები, კულტურა და სხვა 

მნიშვნელოვანი თემები; ხელი შეეწყობა ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვაზე 

და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე მომუშავე ორგანიზაციებს. 

 

 საგარეო-პოლიტიკური ურთიერთობები 

საგარეო ურთიერთობების საფუძველი იქნება ეროვნული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა და არსებული გეოპოლიტიკური რეალობის გათვალისწინება. 

ევროკავშირში გაერთიანებისაკენ სწრაფვა, ევროატლანტიკური ორიენტაცია და ნატოში 

ინტეგრაცია მთავრობის გაცხადებული პრიორიტეტებია.        

საქართველო  აცნობიერებს თავის მოვალეობებს იმ გამოწვევათა წინააღმდეგ ბრძოლაში, 

რომელთა წინაშეც დგას მსოფლიო. ამ მიმართებით საერთაშორისო ძალისხმევაში 

მონაწილეობა, კერძოდ, სამხედრო ოპერაციებში წვლილის შეტანა  განიხილება როგორც 

ეროვნული ინტერესების დაცვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი.  
 

საქართველო თავისი მშვიდობისმყოფელი პოლიტიკით საერთაშორისო 

თანამეგობრობისათვის საიმედო და პროგნოზირებადი პარტნიორი გახდება. შეიქმნება 

საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისა და პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოსაზიდად ხელსაყრელი გარემო. დაჩქარდება იმ პირობების შესრულება, 

რომლებიც აფერხებს ევროკავშირთან ასოცირების მიზნით მიმდინარე მოლაპარაკებების 

დასრულებას.  
 

ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც საქართველოს მთავარ  მოკავშირესთან, 

ურთიერთობას საქართველო წარმართავს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით 

განსაზღვრული პირობების თანახმად. ქარტიას  საქართველო  განიხილავს როგორც   

საკუთარი საზოგადოების წინაშე ვალდებულებას. 
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დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩართულობის უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს კონფლიქტების სრულმასშტაბიანი 

მოგვარების პროცესის წარმატებას.    
 

საქართველო  შეეცდება საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით დაიწყოს დიალოგი 

რუსეთთან, რომლის მიზანიც იქნება ორმხრივ ურთიერთობებში  არსებული კრიზისის 

ეტაპობრივი დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება. 
 

დაბალანსებული რეგიონალური პოლიტიკით საქართველომ უნდა შეიძინოს კავკასიური 

ინტერესების გამაერთიანებლის ფუნქცია. მნიშვნელოვანია ეკონომიკური და 

პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავება მეზობელ სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, 

თურქეთთან. ტრანსნაციონალური პროექტებისათვის ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური 

მდებარეობის გათვალისწინებით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ მიმართულებად უნდა იქცეს ურთიერთობების განვითარება შავი  და 

კასპიის ზღვების რეგიონების და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან.    
 

ეკონომიკური პოლიტიკა 

საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ემყარება თავისუფალი საბაზრო 

ეკონომიკის  საყოველთაო პრინციპებს  და იმ თანამედროვე მიდგომებს, რომლებიც 

გამოკვეთს სახელმწიფოს როლს სოციალური კეთილდღეობისა და სოციალური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში.  
 

ეკონომიკური პოლიტიკა დაეფუძნება მდგრადი განვითარების მოდელს. სისტემური 

ტრანსფორმაციის პროცესში საკვანძო როლი მიენიჭება სახელმწიფოს, რომელმაც უნდა 

განსაზღვროს განვითარების სტრატეგია უმთავრესი მიზნებისა და შესაბამისი 

ინდიკატორების დონეზე; განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში განისაზღვრება ყველა 

ის ფუნქცია, რომელთა არსებობა აუცილებელია სტაბილური განვითარებისა და 

საზოგადოებრივი კეთილდღეობისათვის. საქართველოს მთავრობისთვის  საინტერესოა 

არა მხოლოდ მშპ-ის, არამედ მოსახლეობის კეთილდღეობის მაჩვენებლებით.  
 

კონსტიტუციით განისაზღვრება, რომ სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახური არის 

დამოუკიდებელი, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული დაწესებულება, რომლის 

დირექტორსაც 5 წლის ვადით, პარლამენტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის, მათ 

შორის, საპარლამენტო ოპოზიციის უმრავლესობის  თანხმობით, თანამდებობაზე ნიშნავს 

საქართველოს პრეზიდენტი. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის დიდი მნიშვნელობის 

გამო აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ კონსტიტუციით განისაზღვროს ასეთი აღწერის 

ვალდებულება სულ ცოტა 10 წელიწადში ერთხელ. 
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საქართველოს ეკონომიკის გლობალური კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად 

მოხდება ეკონომიკის სტრუქტურული მოდერნიზება. იგი დაემყარება ქვეყნის 

შედარებითი უპირატესობების გონივრულ გამოყენებას. განხორციელდება ექსპორტის 

სტიმულირება და იმპორტის  ჩანაცვლება, რაც სტრუქტურული მოდერნიზაციის 

განუყოფელი ნაწილია.  
 

სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამართლიანი, თავისუფალი და კონკურენტული საბაზრო 

გარემოს შექმნას; ხელი შეეწყობა თანამედროვე და მოქნილი ინფრასტრუქტურის 

ჩამოყალიბებას, რომელზეც თანაბრად მიუწვდება ხელი ყველა ეკონომიკურ სუბიექტს. 

 

გაიზრდება სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს შრომითი 

რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილის სტაბილურ შემოსავალს, აგრეთვე საქართველოს 

სასურსათო უსაფრთხოებასა და ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. მცირე და 

საშუალო ბიზნესის განვითარება უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისიდან 

გამოყვანას, უმუშევრობის შემცირებას, სიღარიბის დაძლევასა და სოციალური ფონის 

გაუმჯობესებას, მრავალრიცხოვანი და ძლიერი საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას. ბაზარი  

გახდება კონკურენტუნარიანი, ხელი შეეწყობა თავისუფალ მეწარმეობას. 
 

საჯარო ფინანსების მართვაში დამკვიდრდება ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის 

თანამედროვე სტანდარტები; მოსახლეობის მიერ გადახდილი გადასახადები დაიხარჯება 

მიზნობრივად და გამჭვირვალედ; დაიძლევა  შემოსავლების განაწილებაში არსებული 

მაღალი უთანაბრობა და ყველა ოჯახი იგრძნობს ეკონომიკის წარმატებას. 
 

საქართველოს მთავრობის უმთავრესი ამოცანაა ოპტიმალური, დემონოპოლიზებული 

საბაზრო სისტემის ფორმირება. თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე დაფუძნებული ხედვა 

ითვალისწინებს: ხელისუფლებასა და კერძო სექტორს შორის მკვეთრი ზღვრის გავლებას 

და მათ რეალურ ფუნქციურ გამიჯვნას; საჯარო სექტორის მინიმალურ მონაწილეობას, 

ხოლო მისთვის განსაზღვრული ფუნქციების რეალიზაციისას  -  ადეკვატურობას და 

ეფექტიანობას. მთავრობა უზრუნველყოფს კონკურენტულ გარემოს, იგი არ შეუშლის 

ხელს კერძო სექტორს და ბაზარს,  რომლებსაც განმსაზღვრელი ფუნქცია ენიჭება 

კეთილდღეობის ზრდის თვალსაზრისით.   
 

სახელმწიფოს აქტიური მიზნობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტებია: 

სოფლის მეურნეობა, მცირე და საშუალო მეწარმეობა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

გადამმუშავებელი წარმოება;  სოციალური სფერო - საპენსიო რეფორმა, ჯანმრთელობის 

დაცვის სფეროს რეფორმა, უმწეო მდგომარეობაში მყოფთა დახმარების სისტემა.  
 

საქართველოსათვის რეალურ სექტორში ინვესტიციების განხორციელება ეკონომიკური 

განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.  სახელმწიფო შექმნის ხელსაყრელ 

გარემოს როგორც შიდა, ისე უცხოური ინვესტიციებისთვის, რაც გულისხმობს 
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ინვესტიციების დაცულობას, სტაბილური და პროგნოზირებადი ბიზნესგარემოს შექმნას. 

ასევე პოლიტიკა მიმართული იქნება დანაზოგების და რეინვესტირების გაზრდისკენ. 
 

სახელმწიფო პოლიტიკა, მოხმარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკის ნაცვლად, 

მიმართული იქნება  დანაზოგებისა და კაპიტალიზაციის ზრდაზე ორიენტირებული 

ეკონომიკისკენ, რამაც გრძელვადიანი მდგრადი ზრდის განმსაზღვრელი როლი უნდა 

შეასრულოს.  
 

საგარეო-სავაჭრო პოლიტიკის კუთხით საქართველოს მთავრობისათვის პრიორიტეტულია 

საექსპორტო საბაზრო არეალების მნიშვნელოვანი გაფართოება, ევროკავშირსა და აშშ-თან 

თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების ამოქმედება, რუსეთის ფედერაციასთან სავაჭრო 

ურთიერთობების აღდგენა. 

 

განვითარების სამთავრობო სტრატეგია ითვალისწინებს ოჯახის როლის გააქტიურებას. 

ოჯახის ხელშეწყობის ფარგლებში ეს სტრატეგია დაემყარება: მცირე ბიზნესის დაწყებაში 

ოჯახის ჩაბმულობის მხარდამჭერ ღონისძიებებს; საშემოსავლო გადასახადის დასაბეგრ 

ბაზაში გამოქვითვების  სისტემის დანერგვას; მრავალშვილიანობის სტიმულირების 

სისტემურ და არა ერთჯერად შეღავათებს; მოქალაქეებისათვის თავიანთი 

შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზაციის საშუალების მიცემას დასაქმების 

სტიმულირების გზით; საგადასახადო სისტემის ჰარმონიზაციასა და ოპტიმიზაციას. 
 

მთავრობის სტრატეგია ითვალისწინებს დასაქმების უზრუნველსაყოფად მცირე და 

საშუალო ბიზნესის განვითარებას, სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერას, ინვესტიციების 

მოზიდვასა და წარმოების ხელშეწყობას. მთავრობის მიერ შემუშავებული დასაქმების 

პოლიტიკის შედეგად შესაძლებელი გახდება საკუთარი კვალიფიკაციისა და 

გამოცდილების შესაბამისი სამუშაო ადგილის მოძიება და  საკუთარი  ცოდნისა და უნარის 

რეალიზაცია; გაჩნდება დამატებითი შემოსავლები და გაუმჯობესდება მოსახლეობის 

სოციალური მდგომარეობა; შემცირდება მოსახლეობის მასობრივი გასვლა საზღვარგარეთ; 

შემცირდება სოციალური სიდუხჭირის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულობათა რიცხვი; 

გაუმჯობესდება დემოგრაფიული მაჩვენებლები. 
 

მთავრობის  პრიორიტეტული მიმართულებაა ეფექტიანი და ცივილიზებული შრომის 

ბაზრის ჩამოყალიბება. შრომის კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან 

ჰარმონიზაცია ამ ამოცანის შესრულების მნიშვნელოვანი კომპონენტია.  
 

კომუნალური ტარიფები დაეფუძნება რეალურ გათვლებს, იქნება  გაწეული  

მომსახურების ხარისხის შესაბამისი და  ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომი. 

შესაბამისად, უმოკლეს ვადებში განხორციელდება ტარიფების ხელახალი და 

სამართლიანი  გადაანგარიშება,  ტარიფების მნიშვნელოვანი შემცირების მიმართულებით; 

არ მოხდება ტარიფების ზრდა სუბიექტური, უსამართლო და დაუსაბუთებელი 
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გადაწყვეტილებების საფუძველზე; აგრეთვე ბიზნესისათვის კაბალური ტარიფების 

დაწესება, რაც აძვირებს პროდუქციას და ხელს უშლის ბიზნესის განვითარებას. 

დაკანონდება შეღავათები მოსახლეობის დაბალშემოსავლიანი და სოციალურად 

დაუცველი ფენებისათვის. 
 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირების პირველსავე ეტაპზე, საქართველოს ყველა მოქალაქე 

უზრუნველყოფილი იქნება  სამედიცინო დაზღვევის უნივერსალური საბაზისო პაკეტით. 

 

სამედიცინო დაზღვევის უნივერსალური საბაზისო პაკეტი  უზრუნველყოფს ხარისხიანი 

სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას, ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, 

დაავადებათა პრევენციასა და გადაუდებელი მკურნალობის ბაზისურ მოცვას. 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების გაუმჯობესებისათვის შემოღებული 

იქნება მსოფლიოში აპრობირებული მექანიზმები. შეიქმნება არასახელმწიფო 

არამომგებიანი ინსტიტუტი. კერძო სადაზღვევო კომპანიები ჩაბმული იქნებიან 

დამატებითი, ბაზისური კალათით გათვალისწინებულზე მეტი, მომსახურების გაწევაში. 

საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორი წარმოდგენილი იქნება სახელმწიფო, 

მუნიციპალური და კერძო ჰოსპიტლებით.  გარდა ამისა, გაიზრდება ჯანმრთელობის 

დაცვის პროგრამული დაფინანსება.  

 

საპენსიო უზრუნველყოფა და სოციალური საოჯახო დახმარება 
 

ჩამოყალიბდება  დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რომლითაც მოქალაქის მიერ  პენსიის 

მიღების საფუძველი იქნება მისი საპენსიო შენატანებით დაგროვებული სახსრები. 

 

საქართველოში ამოქმედდება ევროკავშირის ქვეყნებში მოქმედი სახელმწიფო და 

არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის უნიფიცირებულ კანონმდებლობაზე 

დაფუძნებული ახალი სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ქვეყანა თანდათანობით გახდება 

ევროპის სოციალური სივრცის ორგანული შემადგენელი ნაწილი. ახალი სისტემის 

საფუძველი არის მსოფლიოში აღიარებული ისეთი პრინციპები, როგორიცაა 

სამართლიანობა, სოლიდარობა და გარანტირებულობა.   

 

საპენსიო სისტემის არსებითი რეფორმა, რომელიც ამ სისტემის დაგროვებით პრინციპზე 

გადასვლას ითვალისწინებს, დაეფუძნება სავალდებულო საპენსიო დაზღვევას. რეფორმის 

შედეგად, სისტემაში მნიშვნელოვან როლს კერძო საპენსიო ინსტიტუტები შეასრულებენ. 

პენსიის ოდენობა დამოკიდებული იქნება მხოლოდ სადაზღვევო სტაჟისა და 

სადაზღვევო შენატანის ოდენობაზე.  სახელმწიფოს ექნება გამოკვეთილი 
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მარეგულირებელი ფუნქცია, რათა სისტემამ შეინარჩუნოს სტაბილურობა.  გარდა ამისა, 

არასრული სტაჟისა და სადაზღვევო შენატანის მქონე მოქალაქეებს დაენიშნებათ (ან 

შეევსებათ) სოციალური პენსია.   

 

რაც შეეხება იმ პენსიონერებს, რომლებიც რეფორმის საწყის ეტაპზე იმყოფებიან ან 

მიაღწევენ საპენსიო ასაკს, სახელმწიფოსგან მიიღებენ პენსიას არანაკლებ საარსებო 

მინიმუმისა, რაც  შესაბამისი  კანონით იქნება გარანტირებული. 

 

საარსებო მინიმუმს გაუტოლდება სახელმწიფო შრომითი (ასაკით) პენსია, I და II 

ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და მარჩენალდაკარგულთა, 

პოლიტრეპრესირებულთა, ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად დაზარალებულთა, 

ომისა და სამხედრო შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა და სხვა სპეციფიკური 

კონტინგენტის სახელმწიფო პენსია; აღმოიფხვრება 2005 წელს ძალოვანი 

სტრუქტურებიდან დათხოვნილი მოსამსახურეების საპენსიო უზრუნველყოფაში 

არსებული დისკრიმინაცია და მოხდება მათი პენსიის გადაანგარიშება დღეს მოქმედი 

ნორმატივების საფუძველზე. გაორმაგდება უკიდურესად გაჭირვებულთათვის 

სოციალური დახმარების ოდენობა. გაიზრდება დახმარების მიმღებთა რაოდენობა. 

მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური დახმარების სისტემა იქნება ფედერალური და 

უნიფიცირებული, ქვეყნის მასშტაბით სოციალურად დაუცველ პირთა შეფასების, 

მომსახურებისა და ადმინისტრირების  ფუნქციები  დელეგირებული ექნებათ 

მუნიციპალურ ორგანოებს.  
 

სოციალური მომსახურების  მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი იქნება 

სპეციალიზებული დაწესებულებები - მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, მოხუცებულთა 

და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სახლები და დღის სტაციონარები, 

აგრეთვე სხვა  სპეციალიზებული დაწესებულებები. სოციალური მომსახურების 

დაწესებულებათა ქსელის განვითარება დაემყარება   გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის 

პრინციპს.  

სოფლის მეურნეობის განვითარება 

 

საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობის 

განვითარება,  რისი უპირველესი გარანტია მკაფიოდ განსაზღვრული აგრარული და 

რეგიონალური პოლიტიკა და სოფლის მეურნეობის სექტორის დაფინანსების 

რამდენჯერმე გაზრდა იქნება. 

 

სოფლის მეურნეობის დაფინანსების წყარო იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტი, საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისა და ცალკეული დონორი ქვეყნების მიერ გაცემული  სესხები და 



13 
 

გრანტები, კერძო ინვესტიციები (ადგილობრივი და უცხოური).  დაფინანსების 

სტრუქტურაში  თანდათან მნიშვნელოვნად გაიზრდება კერძო ინვესტიციების წილი სხვა 

სახის დაფინანსების შემცირების ხარჯზე. შეიქმნება „სოფლის მეურნეობის განვითარების“ 

1-მილიარდიანი ფონდი. 

 აგრარული  პოლიტიკის სტრატეგიის განხორციელების ფარგლებში: დარეგულირდება 

მიწათსარგებლობის საკითხები; სასოფლო-სამეურნეო  სექტორი უზრუნველყოფილი 

იქნება მომსახურებითა და ნედლეულით; მცირე და საშუალო ფერმერები 

უზრუნველყოფილი იქნებიან ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; გაიზრდება 

აგრარულ სექტორში მწარმოებლურობა, რენტაბელურობა და კონკურენტუნარიანობა; 

გაიზრდება სასოფლო-სამეურნეო წარმოებიდან მიღებული შემოსავლები; ჩამოყალიბდება 

აგრარული განათლებისა და მეცნიერების, კონსულტირებისა და ექსტენციის 

თანამედროვე სისტემა; ქართული პროდუქცია დაბრუნდება შიდა ბაზარზე; საქართველო  

დაიმკვიდრებს ღირსეულ ადგილს საერთაშორისო ბაზარზე; მოხდება რეგიონებში 

ბიზნესგარემოს გაჯანსაღება  და სტიმულირება;  გაუმჯობესდება რეგიონებში 

მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება სასურსათო 

უსაფრთხოება, სურსათის უვნებლობა და აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნება. 

ამ პოლიტიკის განხორციელების შედეგად, უახლოეს წლებში, აგროსასურსათო სექტორში 

შეიქმნება რამდენიმე ათეული ათასი სამუშაო ადგილი დაქირავებით 

დასაქმებულთათვის;  გაიზრდება თვითდასაქმებულთა კეთილდღეობა, მათი 

შემოსავლები საარსებო მინიმუმს მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს, შემცირდება  ფარული 

უმუშევრობა სოფლად. 
 

 მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება  
 

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკა  არის ქვეყნის 

ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორეტული მიმართულება. საქართველოს 

მთავრობა  წაახალისებს  მცირე და საშუალო ბიზნესს, რომელიც უზრუნველყოფს კერძო 

სექტორში ინვესტიციებისა და ინოვაციების ზრდას. 
 

შეიქმნება საოჯახო და მცირე ბიზნესის განვითარების ფონდი; განხორციელდება 

დანახარჯების შემცირების უზრუნველმყოფი რეფორმები, ანუ მოხდება ნედლეულსა და 

რესურსებზე მონოპოლიური ფასების კლება; გატარდება სახელმწიფო პოლიტიკის  

ბიზნესგარემოში არსებული რისკების შემცირებისა და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს 

შექმნის  ღონისძიებები; კარტელური შეთანხმებების შეზღუდვით შეიქმნება 

კონკურენტული გარემო, გამარტივდება საგადასახადო პროცედურები. 
  

შეიქმნება  და ხელი შეეწყობა ბიზნესინკუბატორებისა და სხვა მცირე ბიზნესის 

ხელშემწყობ ინსტიტუტებს; მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს გაეწევათ 

საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება მთელი ქვეყნის მასშტაბით; გააქტიურდება 
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საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან მუშაობა, რათა გადაიხედოს გამოყოფილი 

მიზნობრივი საკრედიტო ხაზების გამოყენების პირობები და საკრედიტო ხაზები 

რეალურად  გახდეს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტიმულირების  

მექანიზმი, რასაც განასკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სოფლის მეურნეობის 

განვითარებისათვის. 
 

ერთი მხრივ, სამართლიანი კონკურენციის პოლიტიკა და, მეორე მხრივ, მცირე და 

საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერა უზრუნველყოფს მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის 

მოცულობისა და შემოსავლის ზრდას. ამას მოჰყვება ამ სექტორში დასაქმების 

მაჩვენებლების ზრდა, რაც სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი 

საფუძველი იქნება. 
 

სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარება მეტწილად 

ადგილობრივი წარმოების განვითარებასა და დანაზოგების სტიმულირებაზე იყოს 

დაფუძნებული. გაფართოვდება ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები და დაინერგება  

გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამები. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული 

პოლიტიკა ხელს შეუწყობს საბანკო სექტორსა და ბიზნესსტრუქტურებს შორის 

პარტნიორულ თანამშრომლობას. შეიქმნება სპეციალური აგრარული ფონდი, რომელიც 

მოემსახურება სასოფლო-სამეურნეო სექტორს, აგრეთვე  შეიქმნება სპეციალური ფონდი, 

რომელიც დააფინანსებს საოჯახო, მცირე და საშუალო ბიზნესს. განსაკუთრებული 

ყურადღება მიექცევა ბიზნესის დაწყებასა და იმ ახალგაზრდებისათვის კრედიტების 

ხელმისაწვდომობას, რომლებსაც სურთ წამოიწყონ ბიზნესი. საკანონმდებლო ბაზაში შევა 

სათანადო ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა 

მსესხებლის უფლებების დაცვას, ხოლო მათ მიმართ გამსესხებლის მიერ 

განხორციელებული სანქციები და შეზღუდვები საერთაშორისო პრაქტიკაში  

დამკვიდრებული ნორმების შესაბამისი გახდება. 

                                

საკუთრებისა და გარიგების დაცულობა 
 

საკუთრების უფლების დაცვის მიზნით ჩამოყალიბდება:  სამართლიანი, 

დეპოლიტიზებული, დამოუკიდებელი სასამართლო; უზრუნველყოფილი იქნება 

სასამართლოს სისტემის ეფექტიანობა და გადაწყვეტილებების დროული მიღება; 

აღმოიფხვრება „ელიტარული“ კორუფცია; სასამართლო სისტემა გათავისუფლდება 

სახელმწიფო ორგანოების ზეგავლენისაგან;  შეიქმნება ისეთი პირობები, როდესაც 

შეუძლებელი იქნება სამართლიანად მოპოვებული საკუთრების კონფისკაცია. 
 

კონკურენცია და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა 
 

ქვეყანაში შეიქმნება მდგრადი ეკონომიკური გარემო, რომელიც დაემყარება 

სამართლიანობის პრინციპს და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. 
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განხორციელდება თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშემწყობი პოლიტიკა: 

შეიქმნება რეალურად დამოუკიდებელი კონკურენციის სააგენტო; სააგენტოს მიენიჭება 

ბაზრის მონიტორინგის ფუნქცია, რაც შესაბამისი კვლევების განხორციელებას 

გულისხმობს. 
  

მნიშვნელოვნად გაიზრდება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გარიგებების 

კონტროლის არეალი (დღეს მოქმედი კანონით მსგავსი გარიგეგების დიდი ნაწილი 

რეგულირების სფეროში არ ხვდება, რაც ევროკავშირის მოდელს არ შეესაბამება); 

საქართველოს ეროვნული ბანკი დააწესებს მკაცრ კონტროლს, რათა არ დაიშვას 

კომერციული ბანკების არაკონკურენტულ გარემოში ჩაყენება და ინტერესთა კონფლიქტი.  

 

მოხდება საწვავის, ფარმაცევტული პროდუქციისა და სხვა საქონლის ფასების კლება, რაც 

ჯანსაღი კონკურენციის შედეგად მიიღწევა; მცირე და საშუალო ბიზნესის 

წარმომადგენლებს მიეცემათ დღეს მათთვის ხელოვნურად დახურულ სფეროებში 

ოპერირების შესაძლებლობა, რაც დადებითად აისახება როგორც ბიზნესაქტიურობაზე, ისე 

მოსახლეობის დასაქმების მაჩვენებელზე. გამჭვირვალე გახდება ბიზნესსექტორსა და 

სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა, რაც პოზიტიურად აისახება საბიუჯეტო 

შემოსავლებზე; საკვები პროდუქტებისა და მომსახურების შეძენა სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის საშიში არ იქნება; მნიშვნელოვნად შემცირდება მომხმარებელთა 

უფლებების დარღვევის ფაქტები. 
 

საგადასახადო პოლიტიკა 
 

მთავრობის პოლიტიკა უზრუნველყოფს სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული 

დაბეგვრის მექანიზმებს;  ყოველწლიურად დაადგენს საშემოსავლო გადასახადის 

დაუბეგრავ მინიმუმს, რომელიც არ იქნება საარსებო მინიმუმზე ნაკლები. ასევე, 

შემოიღებს ფიზიკური პირებისათვის გამოქვითვის გონივრულ სისტემას (ჯანდაცვასთან, 

დაზღვევასა და პროფესიული საქმიანობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები); 

მოაწესრიგებს მოგების გადასახადში გამოქვითვების სისტემას;  გადახედავს აქციზური 

საქონლის ნომენკლატურას და დაბეგრავს ძირითადად ფუფუნების საგნებს; გააუქმებს 

ქონების გადასახადში აფასების სისტემას და შეინაჩუნებს რეალურ 1%-იან განაკვეთს. 

შექმნის დაბეგვრის სტაბილურობის გარანტიებს (შექმნის სტაბილურ საგადასახადო 

გარემოს და  არ დაუშვებს საგადასახადო კანონმდებლობაში  ხშირ ცვლილებებს); კანონით 

არ დაუშვებს ახალმიღებული ცვლილებების მყისიერად ამოქმედებას  და  დააწესებს 

გონივრულ ვადას  მათი მიღებიდან ამოქმედებამდე; მოაწესრიგებს საგადასახადო 

კანონმდებლობაში ბუნდოვან და ორმაგი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობის მომცემ 

დებულებებს, გაამარტივებს საგადასახადო ნორმებს და მეწარმის სასარგებლოდ 

გადაწყვეტს სადავო ნორმებს;  შეამცირებს საგადასახადო დავების განხილვაში 
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სახელმწიფოს დომინანტურ როლს და დანიშნავს ადმინისტრაციულ პალატაში 

სპეციალიზებულ მოსამართლეებს; შექმნის მცირე ბიზნესის დაბეგვრის ოპტიმალურ 

მოდელს მარტივი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესებით და დაბეგვრის ალტერნატიულ 

მექანიზმებს; მოახდენს საგადასახადო სისტემაში ცალკეული დარღვევების 

დეკრიმინალიზაციას; შეამცირებს და გონივრულ ფარგლებში მოაქცევს საგადასახადო და 

ადმინისტრირების სფეროში ჯარიმებსა და საურავებს; სანქციების დაწესების 

შემთხვევაში,  არ დაილუქება კომპანიის მარაგები და არ შეიზღუდება მისი 

ბიზნესაქტივობა; შეამცირებს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ გაწეული 

მომსახურების საფასურსა და ბაჟს; დაარეგულირებს კანონქვემდებარე აქტებით 

(ბრძანებები, ინსტრუქციები) საგადასახადო ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ 

მხოლოდ ტექნიკურ საკითხებს. 

 

უცხოური ინვესტიციები და საგადამხდელო ბალანსი  
 

ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის, ინვესტიციების მოზიდვისა 

და საგადამხდელო ბალანსის მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით,  საქართველოს 

მთავრობა: შეუქმნის ინვესტორებს  სტაბილურ სამართლებრივ გარემოს; ინვესტორებს 

გაათავისუფლებს ხელისუფლების ზეგავლენისაგან და  შეუქმნის მათ  საკუთრების 

დაცვის მყარ გარანტიებს; გაათავისუფლებს მეწარმეებს „ვალდებულებისაგან“, 

დააფინანსონ  ხელისუფლების ღონისძიებები და გაწიონ ხელისუფლების მიერ იძულებით 

თავსმოხვეული „ქველმოქმედება“; გაააქტიურებს მუშაობას ევროკავშირსა  და აშშ-თან 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების დასადებად. ამ მიზნით, საერთაშორისო 

მოთხოვნების შესაბამისად, განახორციელებს ცვლილებებს შრომის კოდექსში, შემოიღებს 

კონკურენციის შესახებ რეალურ კანონმდებლობას და რეგულირების მექანიზმებს, 

უზრუნველყოფს სტანდარტიზაციისა და სერტიფიცირების მექანიზმების დანერგვას და 

სურსათის უსაფრთხოებას, რაც  ამ შეთანხმებების დადების აუცილებელი წინაპირობაა;  

განახორციელებს საგარეო ვაჭრობის ინტერვენციებისაგან დაცვის რეგულირების 

ანტიდემპინგურ ღონისძიებებს; უხარისხო საქონლისა და დემპინგური ფასებისაგან 

დაიცავს ადგილობრივ ბაზარს მსოფლიოს სავაჭრო ორგანიზაციის წესდების შესაბამისად; 

უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილების შექმნას, გააუმჯობესებს დასაქმების პირობებს და 

იზრუნებს იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს აღარ მოუხდეთ საზღვარგარეთ 

მძიმე პირობებში მუშაობა. 
 

მონეტარული  პოლიტიკა 
 

მონეტარული პოლიტიკა მიმართული იქნება  გრძელვადიანი მიზნობრივი ორიენტირების 

შემოღებისაკენ; განისაზღვრება ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის 

ძირითადი პრიორიტეტები, სადაც ფულის ემისია  იქნება ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის 

შესაბამისი; ხელი შეეწყობა ეროვნული ვალუტის მიმართ ნდობის გაზრდას და 
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უზრუნველყოფილი იქნება დოლარიზაციის მასშტაბების შემცირება; ეროვნულ ბანკი 

გათავისუფლდება პოლიტიკური წნეხისაგან; ხელი შეეწყობა კომერციულ ბანკებს შორის 

ჯანსაღი  კონკურენციის არსებობას; დაინერგება დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა, 

რომელიც დანაზოგების ზრდისა და დაბანდების სტიმულირების საიმედო მექანიზმი 

გახდება. 
 

ფისკალური პოლიტიკა 
 

საქართველოს მთავრობა გაზრდის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ეფექტიანობას, 

გააუქმებს არამიზნობრივ ხარჯებს, ადმინისტრაციული ხარჯებისა  და  ჩრდილოვანი 

ეკონომიკის მასშტაბების შემცირების გზით მოიძიებს ბიუჯეტში მნიშვნელოვან თანხებს, 

რომლითაც დაფინანსდება პრიორიტეტული მიმართულებები - ჯანდაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა, განათლება და სოფლის მეურნეობა. 
 

შემუშავდება საბიუჯეტო პრიორიტეტების დადგენის ქმედითი მექანიზმი, რომელიც 

საზოგადოების პრობლემების იდენტიფიცირებაზე იქნება ორიენტირებული; ბიუჯეტი 

გამოქვეყნდება გამარტივებული ფორმატით და მოხდება მისი საჯარო განხილვა; მოხდება 

ადმინისტრაციული ხარჯების ოპტიმიზება; შემუშავდება საჯარო მოხელეების დაცვის 

ქმედითი მექანიზმები; შემცირდება ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასშტაბები და შედეგად 

გაიზრდება საბიუჯეტო შემოსავლები; საქართველოს კონტროლის პალატა (სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახური) რეალურად გახდება საბიუჯეტო პროცესის მონაწილე. მისი 

ძირითადი საქმიანობა იქნება ფინანსური შესაბამისობისა და ეფექტიანობის აუდიტი. 
 

გარემოს  დაცვა  და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება 

გარემოსდაცვითი სფერო იქნება მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული 

მიმართულება.    

შემუშავდება გარემოსდაცვითი სტანდარტები და  სამართლებრივ-ნორმატიული ბაზა 

ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად; საქართველო ეტაპობრივად შეასრულებს  

ორმხრივი და მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრ 

ვალდებულებებს; შეიქმნება გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგიული შეფასების, 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის  და გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგის 

თანამედროვე პრინციპებზე აგებული სისტემა; მოხდება ატმოსფერული ჰაერის 

მდგომარეობაზე დაკვირვების ქსელის გაფართოება და მოდერნიზაცია, სანიტარიული 

ზონების შექმნა/აღდგენა; საწვავის ხარისხი,  ავტოპარკისა და    საწარმოების საქმიანობა 

იქნება გარემოს დაცვის თანამედროვე სტანდატების შესაბამისი. 

შემუშავდება  მიწის რესურსების მდგრადი გამოყენების მექანიზმები ეროზიების 

შემცირების, გაუდაბნოების თავიდან აცილებისა  და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 

შენარჩუნებისათვის; განხორციელდება ბიომრავალფეროვნების დაცვა-შენარჩუნების 
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უზრუნველყოფისათვის საჭირო ქმედებათა კომპლექსი, დაინერგება ტყით სარგებლობის 

თანამედროვე მეთოდები, აიკრძალება გენმოდიფიცირებული თესლისა და სანერგე 

მასალის იმპორტი, შემოღებული იქნება გენმოდიფიცირებული მზა პროდუქტების 

სავალდებულო მარკირება, ხელი შეეწყობა ადგილობრივი კულტურული ჯიშების 

შენარჩუნებას, აგრეთვე ბიომეურნეობების განვითარებას; ქალაქებში მოეწყობა ნარჩენების 

შეგროვებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება სტიქიური მოვლენების 

პროგნოზირებისა და მოსახლეობის დროული გაფრთხილების სისტემა, განხორციელდება 

შავი ზღვის სანაპირო ზოლისა და მდინარეების ნაპირების დაცვა-აღდგენითი სამუშაოები; 

სავალდებულო გახდება გარემოსდაცვითი საკითხების  გათვალისწინება ურბანული 

დაგეგმვისა და სამშენებლო საქმიანობის განხორციელების პროცესში; ხელი შეეწყობა 

ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. 

კონფლიქტების მოგვარება 
 

კონფლიქტების მოგვარების საკითხი მთავრობის საგარეო-პოლიტიკური 

ურთიერთობების პრობლემატიკის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. კონფლიქტების 

სრულმასშტაბიანი მოგვარების საფუძვლის მოსამზადებლად  განსაკუთრებული 

ყურადღება მიექცევა   სტაბილური უსაფრთხო გარემოს შექმნას, პროვოკაციების 

საფრთხის პრევენციის მყარი მექანიზმის ჩამოყალიბებას და უსაფრთხოების 

გარანტირების  პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის 

უზრუნველყოფას. 

 

კონფლიქტების პოლიტიკური მოგვარების საკითხებთან დაკავშირებულ პოზიციათა 

პრინციპული განსხვავების მიუხედავად, ქართველმა, აფხაზმა და ოსმა 

საზოგადოებებმა ერთად უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა როგორც რეგიონის, ისე 

მომავალი თაობების უსაფრთხოებისათვის. საჭიროა მოლაპარაკებების დაწყება 

უსაფრთხოების გარანტიების თაობაზე, რომლის   მექანიზმი უნდა შეიქმნას ეუთოს ან 

გაეროს ფორმატში.  

 

გზა გაეხსნება სახალხო დიპლომატიას,  ეკონომიკური რეაბილიტაციისა და 

ბიზნესპროექტებს. წახალისდება ოჯახური, ნათესაური და პირადი ურთიერთობები, 

რომლებსაც ინარჩუნებს „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობა. 

 

მეგობარი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით 

მნიშვნელოვნად  გაფართოვდება არასამთავრობო სექტორის ისეთი პროექტების 

მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს მხარეთა პოლიტიკური ექსპერტების 

დიალოგს, ბიზნესმენების, ჟურნალისტების, ფერმერების, ეკოლოგების, მედიცინის 

მუშაკების, სტუდენტებისა და სხვა ,,ინტერესთა ჯგუფების“ შექმნას. 
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სტრატეგიული ამოცანაა კონფლიქტის მიმდებარე, სამეგრელოსა და შიდა ქართლის, 

რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება, რისთვისაც შეიქმნება 

სარეაბილიტაციო პროექტების ხელშეწყობის საგანგებო ფონდი. აფხაზეთისა და სამხრეთ 

ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას საქართველოს მოქალაქეებისთვის 

დაწესებული ნებისმიერი შეღავათითა და მომსახურებით  თავისუფალი სარგებლობის 

უფლება ექნებათ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე; შეიცვლება  აფხაზეთისა და 

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიების მთავრობების საქმიანობის პრინციპები.  მათ 

ცენტრალური სტრუქტურებიდან გადაეცემათ დევნილებთან დაკავშირებული  

საკითხების მართვა, აგრეთვე არჩევნების გზით დაკომპლექტდება დევნილთა 

წარმომადგენლობითი ორგანოები. 
 

კონფლიქტების მოგვარების წარმატებისათვის გადამწყვეტი იქნება დემოკრატიული 

ინსტიტუტების მშენებლობა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემების 

მოგვარების დაჩქარება. ამ მიმართულებებით სახელმწიფო პოლიტიკის წარმატებამ 

აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის საზოგადოებები უნდა 

დაარწმუნოს ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრების უპირატესობაში. 
 

თავდაცვის სისტემა და შეიარაღებული ძალები 

საქართველოს მთავრობა შეიმუშავებს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიას  და 

წარმართავს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკას  დასავლური სტანდარტებისა და 

მეთოდების შესაბამისად. 

 

დაიხვეწება სამხედრო ძალების საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი, გაიზრდება 

პარლამენტის  მონაწილეობა შეიარაღებული ძალების განვითარებისა და კონტროლის 

საქმეში. სავალდებულო  გახდება თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან პარლამენტისათვის 

საჯარო ანგარიშების წარდგენა, მათ შორის, ფინანსურ საკითხებზე.  

 

მთავრობის მთავარი ამოცანაა თავდაცვის სამინისტროს სრული დეპოლიტიზება, 

სამხედრო ძალების საკადრო უზრუნველყოფა მხოლოდ პროფესიონალიზმის ნიშნით; 

მოწინავე საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით განხორციელდება 

ფუნქციების განაწილება  თავდაცვის მინისტრსა და გაერთიანებულ შტაბს შორის, 

მკვეთრად გაიმიჯნება სამხედრო საქმე და სამოქალაქო პოლიტიკური ფუნქციები. 

 

ჩამოყალიბდება მართვის, კოორდინაციისა და კონტროლის მექანიზმები შესაბამისი 

კონკრეტული ფუნქციებითა და მოვალეობებით. პოლიტიკური ვერტიკალი ისე შეიქმნება, 

რომ ქვეყნის თავდაცვის პოლიტიკის განსაზღვრაში მაქსიმალურად მიიღებს 

მონაწილეობას ქვეყნის პოლიტიკური სპექტრი, რამდენადაც ქვეყნის თავდაცვა და 
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უსაფრთხოება არ არის რომელიმე პოლიტიკური ძალის ან პარტიის ვიწრო ვალდებულება 

ან ინტერესი. 

 

ქვეყნის წინაშე მდგარი საფრთხეებისა და გამოწვევების გამო საჭიროა ძლიერი სამხედრო 

სარეზერვო სისტემის არსებობა. განხორციელდება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის 

სრული რეფორმირება და მისი სარეზერვო სამსახურის პოტენციად გარდაქმნა, რომელშიც 

უმთავრეს როლს ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტი შეასრულებს.  

 

შემუშავდება სამოქალაქო თავდაცვის ეფექტიანი სისტემა, რომელიც მთლიანად ქვეყნის 

თავდაცვის სისტემის შემადგენელი ნაწილი იქნება და მასში აქტიურად მიიღებს 

მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. 

 

შეიქმნება საინფორმაციო უსაფრთხოების დოქტრინა, რომელიც დაეყრდნობა ეროვნული 

უსაფრთხოების კონცეფციის ძირითად პრინციპებს და მოახდენს ამ პრინციპების 

განვითარებას საინფორმაციო სფეროსთან მიმართებით; შეიქმნება სამხედრო 

მოსამსახურეთათვის, ერთი მხრივ, ღირსეული  სამუშაო პირობები, მეორე მხრივ კი, 

მათთვის და ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის ადეკვატური სოციალური 

გარანტიები.  

 

შეიქმნება დასავლური ტიპის სამხედრო კარიერული სისტემა. მნიშვნელოვანი ყურადღება 

მიექცევა ჯარში გენდერული ბალანსისა და თანაბარი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფის საკითხებს. კონტრაქტები თანაბრად გაითვალისწინებს როგორც 

სახელმწიფოს, ისე სამხედრო მოსამსახურის უფლებებსა და მოვალეობებს. 

 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სამხედრო განათლებას და კვალიფიკაციის 

ამაღლებას. თავდაცვის ეროვნული აკადემიის განვითარება და მისი ნატოს სტანდარტების 

დონის უმაღლეს სასწავლებლად ჩამოყალიბება გახდება ერთ-ერთი მთავარი 

პრიორიტეტი. სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამხედროების მიერ თანამედროვე 

პროფესიებისა და უნარ-ჩვევების დაუფლებას. სამხედრო სამსახურის დასრულების 

შემდეგ სახელმწიფო თავის თავზე აიღებს სამხედრო პირების პროფესიულ გადამზადებას 

მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით. 

 

ძირეული რეფორმა განხორციელდება სამხედრო და ომის ვეტერანების უფლებებისა და 

ინტერესების უზრუნველყოფის სისტემაში. იგი გაითვალისწინებს სოციალური 

დახმარების, პროფესიული კვალიფიცირებისა და დასაქმების კომპონენტებს. 
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შეიქმნება სამხედრო-საპარლამენტო ომბუდსმენის ინსტიტუტი, გადაიხედება სამხედრო 

მოსამსახურეთა უფლებების დარღვევის ყველა საქმე, გადაისინჯება პრეტენზიები 

პენსიების დანიშვნის კანონიერების საკითხებზე. 

  

ნატოში ინტეგრაციის პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით, გაგრძელდება და 

გაღრმავდება პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობა შესაბამისი რეკომენდაციების 

უზრუნველსაყოფად. 

 

განათლება და მეცნიერება 

განათლება საქართველოს მთავრობისთვის პრიორიტეტული მიმართულებაა. 

განხორციელდება განათლების სისტემის დეპოლიტიზება. განათლების სისტემა 

დაეფუძნება საყოველთაოდ აღიარებულ, თანამედროვე სტანდარტებს. გარანტირებული 

იქნება უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიური, 

ადმინისტრაციული და ფინანსური ავტონომიის მაღალი დონე.  

სკოლებში შეიცვლება მანდატურის ინსტიტუტის შინაარსი; მანდატური, როგორც სკოლის 

თანამშრომელი, დაიცავს სკოლის უსაფრთხოებას, სკოლის დებულებისა და 

ადმინისტრაციის მიერ  გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. 

შეიქმნება განათლების სისტემის ეფექტიანი მართვის მექანიზმები. განათლების სისტემის 

მართვა არა ფასადურ, არამედ თანამიმდევრულ და შედეგებზე ორიენტირებულ მოკლე-, 

საშუალო და გრძელვადიან სტრატეგიულ დაგეგმვას დაეფუძნება;  გაიზრდება და 

ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებისაგან მკაფიოდ გაიმიჯნება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კომპეტენციები განათლების სფეროში.  

შეიქმნება ობიექტური, გამჭვირვალე და ეფექტიანი მექანიზმები საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში კვალიფიციური კადრების შესანარჩუნებლად/მოსაზიდად როგორც 

ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე, ისე აკადემიურ და სხვა პოზიციებზე; დაცული 

იქნება მასწავლებლის, პროფესორის, მეცნიერის შრომის უფლება და მათ ვერავინ 

გაათავისუფლებს/გადაირჩევს პირადი თუ პოლიტიკური მოტივების გამო.  

უზრუნველყოფილი იქნება მშობლების (მშობელთა საბჭოს მეშვეობით) ეფექტიანი 

მონაწილეობა სკოლის ცხოვრებაში, სკოლის საქმიანობის ანგარიშის განხილვასა და 

შეფასებაში. 

განხორციელდება განათლების სისტემის ობიექტური და სანდო სტატისტიკის წარმოება, 

დაინერგება შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკა და მეთოდოლოგიები; შემუშავდება 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტრატეგიული გეგმების შედგენისა და საქმიანობის 

ანგარიშის მომზადების ერთიანი მეთოდოლოგიები; განხორციელდება განათლების 
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სისტემის მიუკერძოებელი ყოველწლიური მონიტორინგი და შეფასება; 

უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი დოკუმენტების საჯაროობა.  

შეიქმნება განათლების დაფინანსების ეფექტიანი მექანიზმები. გაიზრდება სახელმწიფო 

ხარჯები განათლებაზე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით; გაიზრდება 

განათლების ხელმისაწვდომობა.   ამაღლდება განათლების ხარისხი. ამაღლდება 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო პოტენციალი. 

შემუშავდება სახელმწიფო პოლიტიკა მეცნიერებისა და სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტების საქმიანობის კუთხით;  მეცნიერება გახდება ცოდნაზე დაფუძნებული 

ეკონომიკის  საფუძველი; მთავრობის პრიორიტეტების საფუძველზე მნიშვნელოვნად 

გაიზრდება მეცნიერების დაფინანსება. 

მოხდება ფუნდამენტურ და გამოყენებით კვლევათა ორგანიზებისა და მხარდაჭერის 

ახალი, ევროპული ტიპის სისტემის ფორმირება; თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი 

სამეცნიერო კვლევების უზრუნველსაყოფად შეიქმნება ქმედითი სისტემა, რომელიც 

ხელს შეუწყობს საქართველოში არსებული სამეცნიერო პოტენციალის მაქსიმალურ 

რეალიზებას, მეცნიერების მუდმივ განვითარებას და მის ინტეგრაციას ერთიან 

სამეცნიერო სივრცეში. 

უზრუნველყოფილი იქნება სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება, კვლევების 

ხარისხის ამაღლება, ახალგაზრდობის ჩართვა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში, 

ქვეყნის მეცნიერების ინტეგრირება საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში; შეიქმნება 

მეცნიერების სფეროში შედეგზე ორიენტირებული საგრანტო დაფინანსების სისტემა. 

ხელი შეეწყობა ქართული მეცნიერებისა და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების 

ინტეგრაციას საერთაშორისო სამეცნიერო და აკადემიურ სივრცეში, მათ შორის, 

ერთობლივ კვლევით საქმიანობას, საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ფორმით; 

მეცნიერების სისტემა დაეფუძნება არსებული სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების 

პოტენციალს. ამ დაწესებულებების მართვაში უშუალო მონაწილეობას მიიღებენ ამ 

დაწესებულებების წარმომადგენელები; ქვეყნის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანად 

გამოცხადდება ნიჭიერი ახალგაზრდების მეცნიერებაში მოზიდვა.  

კულტურა და სპორტი 
 

კულტურის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებების შედეგად საქართველო თანამედროვე 

სამყაროს ღირსეული წევრი გახდება. ამ მიზნით შემუშავდება კულტურის განვითარების 

სტრატეგიული გეგმა, რომელშიც გათვალისწინებული  იქნება ისეთი პრინციპები, 

როგორიცაა:  საქართველოს მოქალაქეების თავისუფალი საქმიანობა კულტურის სფეროში  

და შემოქმედებით პროცესში ხელისუფლების ჩაურევლობის უზრუნველყოფა. 
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გამორიცხული იქნება ხელისუფალთა მხრიდან ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები. 

ხელი შეეწყობა ქართული კულტურული სივრცის მსოფლიოს კულტურულ სივრცეში 

ინტეგრაციას. კულტურული მემკვიდრეობა დაცული იქნება მსოფლიოში აღიარებული 

სტანდარტების შესაბამისად. რეაბილიტაციის პროცესი წარიმართება საერთაშორისო 

სტანდარტების, იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით.  
 

საგანგებო ღონისძიებები გატარდება ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის, 

დასაცავად. სახელმწიფო ენაზე იზრუნებს სახელმწიფო, რათა გარანტირებული იყოს 

ქართული ენის  კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა.  შემუშავდება და ამოქმედდება 

კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ.  
 

სპორტის რეფორმის ძირითადი პრიორიტეტებია: სპორტის შესახებ ახალი კანონის 

მომზადება; სპორტის  დეპოლიტიზება და დეცენტრალიზება; პირობების შექმნა 

იმისათვის, რომ სპორტში ჩაბმა ხელმისაწვდომი გახდეს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის; 

სპორტული ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება; უმაღლესი აკადემიური და საშუალო 

სპორტული განათლების, აგრეთვე სპორტის მეცნიერების განვითარება; სპორტული 

მედიცინის განვითარება; სპორტში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. 

 

 

 

 

 

 

 

 


