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მონიტორინგის და შეფასების პრაქტიკის  
მიმოხილვა საქართველოს მთავრობაში

1. შე სა ვა ლი
მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით მთავ რო ბებ ზე იზ-
რ დე ბა ში და და გა რე აქ ტო რე ბის წნე ხი, წარ-
მო ა ჩი ნონ სა ხელ მ წი ფო და ნა ხარ ჯე ბის ეფექ ტუ-
რო ბა და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში.  რი გი თი 
მო ქა ლა ქე ე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა 
და სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის მოთხოვ ნე ბი 
მთავ რო ბებს უბიძ გებს, და ნერ გონ მო ნი ტო რინ-
გის და შე ფა სე ბის (მ&შ) სის ტე მე ბი, იმის თ ვის, 
რომ გა ზო მონ სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის ეფექ ტუ-
რო ბა და მიზ ნობ რი ვო ბა (MacKay, 2007).

წი ნამ დე ბა რე პო ლი ტი კის ნარ კ ვე ვის ფარ გ ლებ-
ში მი მო ვი ხი ლავთ მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის 
სის ტე მას სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ში, იმის-
თ ვის, რომ და ვად გი ნოთ რა ად გი ლი უჭი რავს 
პროგ რე სის გა ზომ ვას და მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე-
ნე ბას სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა ში. 
ამ კუთხით სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფო უწყე ბა ში 
არ სე ბუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, დოკუმენტში აქცენტი გაკეთდება 
პრობ ლე მურ სფე რო ებ სა და იმ პრო ცე სებ ზე, 
რო მე ლიც გა უმ ჯო ბე სე ბას სა ჭი რო ებს. კვლე ვა 
ეფუძ ნე ბა პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა და მ&შ-ის 
სამ თავ რო ბო დო კუ მენ ტე ბის ანა ლიზს, ისე ვე, 
რო გორც სამ თავ რო ბო პროგ რა მე ბის შე ფა სე-
ბის კვლე ვით ან გა რი შებს და ჩაღ რ მა ვე ბულ ინ-
ტერ ვი უ ებს შემ დე გი ინ ს ტი ტუ ტე ბის წარ მო მად-
გენ ლებ თან: სა ჯა რო უწყე ბე ბი (ეკონომიკისა და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მინ სიტ რო, სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო, მთავ რო ბის ად მი ნის-
ტ რა ცი ა), სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი, სამ თავ რო ბო პროგ რა მე ბის შე ფა სე ბის 
კვლე ვე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი კვლე ვი თი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.

უშუ ა ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვის გან ხილ-
ვამ დე, მომ დევ ნო ორი თა ვი (თავი 2 და 3) მი-
მო ი ხი ლავს მ&შ-ის კონ ცეპ ტუ ა ლურ მხა რე ებს, 
ისე ვე, რო გორც სამ თავ რო ბო სის ტე მა ში მო ნი-
ტო რინ გის და შე ფა სე ბის თა ვი სე ბუ რე ბებს, მის 
ფუნ და მენ ტურ არსს და მი ზანს. მე ოთხე თა ვი გა-
ა ნა ლი ზებს მ&შ-ის სის ტე მე ბის 3 ყვე ლა ზე გავ რ-
ცე ლე ბულ გა მოწ ვე ვას, რო მე ლიც სა ერ თა შო რი-
სო გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით, ხელს უშ ლის 
მ&შ-ის სის ტე მის ეფექ ტურ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას. ეს 
გა მოწ ვე ვე ბი, ამავ დ რო უ ლად, შე საძ ლოა გა ვი-
აზ როთ რო გორც მ&შ-ის სის ტე მის 3 სა ბა ზი სო 
პრინ ცი პი, რო მელ თა გან თი თო ე უ ლის უგუ ლე-
ბელ ყო ფა ხელს უშლის სის ტე მის მიზ ნობ რივ მუ-
შა ო ბას. ამა ვე პრინ ცი პებს და ე ფუძ ნე ბა სა ქარ თ-
ვე ლოს მთავ რო ბა ში მ&შ-ის სის ტე მის ანა ლი ზი 
შემ დ გომ თა ვებ ში. მე ხუ თე თა ვი მი მო ი ხი ლავს 
საკ ვ ლევ თე მას თან და კავ ში რე ბულ უკა ნას კ ნელ 
მოვ ლე ნებს სა ქარ თ ვე ლოს სა ჯა რო მმარ თ ვე-

ლო ბის სფე რო ში, მე ექ ვ სე თა ვი კი წარ მო ად-
გენს კვლე ვის ძი რი თად შე დე გებს და სა უბ რობს 
მ&შ-ის როლ ზე მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბა ში. მეშ-
ვი დე თა ვი კონ კ რე ტუ ლად „აწარმოე სა ქარ თ-
ვე ლო“-ს მა გა ლით ზე აკე თებს აქ ცენტს, მერ ვე 
თა ვი კი მო ი ცავს რე კო მენ და ცი ებს პო ლი ტი კის 
დო ნე ზე.

2. რა არის მო ნი ტო რინ გი
და შე ფა სე ბა?

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ნი ტო რინ გი და შე ფა-
სე ბა ორი მჭიდ როდ ურთიერთდაკავშირებული 
ცნე ბა ა, ისი ნი მა ინც გან ს ხ ვა ვე ბულ მიზ ნებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბულ პრო ცე სებს წარ მო ად გე ნენ და 
აუცი ლე ბე ლია მა თი თა ვი დან ვე გა მიჯ ვ ნა. მო ნი-
ტო რინ გი გუ ლის ხ მობს მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე-
ბის გან გ რ ძო ბით პრო ცესს, რო მე ლიც პრო ექ-
ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის მთელ პე რი ოდს ფა რავს 
და წა რი მარ თე ბა წი ნას წარ გან საზღ ვ რულ ინ დი-
კა ტო რებ ზე დაყ რ დ ნო ბით. მო ნი ტო რინ გი სა შუ-
ლე ბას აძ ლევს მე ნეჯ მენტს თვალ ყუ რი ადევ ნოს, 
თუ რამ დე ნად გეგ მა ზო მი ე რად მი ი წევს პრო ექ ტი 
წინ და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის კენ და აწ ვ დის ინ ფორ-
მა ცი ას, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მყი სი ე რი ზო-
მე ბის მი სა ღე ბად. შე ფა სე ბა კი მიმ დი ნა რე ან 
დას რუ ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის უფ რო სიღ რ მი სე უ-
ლი  კვლე ვა ა. მი სი მი ზა ნია შე ა ფა სოს პრო ექ-
ტის დი ზაი ნი, გან ხორ ცი ე ლე ბა და შე დე გე ბი 5 
ძი რი თად კრი ტე რი უმ ზე და ფუძ ნე ბით: სა ჭი რო-
ე ბა, ეფექ ტუ რო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა, გავ ლე ნა და 
მდგრა დო ბა (OECD, 2010)1. ორი ვე პრო ცე-
სის (მონიტორინგი და შე ფა სე ბა) სა ბო ლოო 
მი ზა ნია სან დო და გა მო ყე ნე ბა დი მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბა, რო მე ლიც გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ-
ღებ პი რებს და ეხ მა რე ბა საქ მი ა ნო ბის სწო რი მი-
მარ თუ ლე ბით წარ მარ თ ვა ში.

შე ფა სე ბის კვლე ვას ხში რად შეც დო მით აიგი ვე-
ბენ ტრა დი ცი ულ რა ო დე ნობ რივ ან თვი სებ რივ 
კვლე ვას თან ან ჩვე უ ლებ რივ შე მა ჯა მე ბელ ან გა-
რიშ თან. ამი ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აქ ვე გან ვ მარ-
ტოთ გან ს ხ ვა ვე ბე ბი ჩა მოთ ვ ლილ კატეგორიებს 
შო რის. მ&შ-ის სის ტე მა, თა ვი სი არ სით, მიზ ნად 
ისა ხავს მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბას და ანა ლიზს 
მო მა ვა ლი საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბის გა საზ-
რ დე ლად. ამით მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის 
ან გა რი შე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა სხვა ტი პის კვლე ვის 
ან გა რი შე ბის გან, იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ 

1 ეს ის ხუთი ფუნდამენტური კრიტერიუმია, რომელიც 
ყველაზე ხშირად გამოიყენება შეფასების 
კვლევებში. თუმცა, რიგ შემთხვევებში შეფასების 
ჩარჩოს ემატება დამატებითი კრიტერიუმები უფრო 
სიღრმისეული ანალიზის ჩასატარებლად.
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კვლე ვის მი ზა ნი პროგ რე სის გა ზომ ვაა იმის თ-
ვის, რომ გა ვა უმ ჯო ბე სოთ საქ მი ა ნო ბა და არა 
უბ რა ლოდ კვლე ვა, რო გორც თვით მი ზა ნი. ასე-
ვე, მცდა რია შე ფა სე ბის კვლე ვის გა ი გი ვე ბა 
პრო ექ ტის შე დე გე ბის შე მა ჯა მე ბელ ან გა რი შებ-
თან. შე ფა სე ბის კვლე ვა მიზ ნად ისა ხავს, არა-
მარ ტო შე ა ჯა მოს პრო ექ ტის აქ ტი ვო ბე ბის მყი-
სი ე რი შე დე გე ბი, არა მედ, ასე ვე, შე ა ფა სოს, თუ 
რამ დე ნად მო ხერ ხ და პრო ექ ტის მიზ ნე ბის მიღ-
წე ვა. მ&შ-ის ჩარ ჩო გან საზღ ვ რავს, თუ რა უნ-
და იყოს მიჩ ნე უ ლი პრო ექ ტის წარ მა ტე ბად და 
ად გენს კონ კ რე ტულ ინ დი კა ტო რებს წარ მა ტე ბის 
გა სა ზო მად.

მა გა ლი თის თ ვის, თუ კონ კ რე ტუ ლი სა ჯა რო 
უწყე ბა ახორ ცი ე ლებს ყო ფი ლი პა ტიმ რე ბის რე-
ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მას, პროგ რა მის წლი უ რი 
ან გა რი შე ბის ფო კუს ში მო ექ ცე ო და გან მა ხორ ცი-
ე ლე ბე ლი ორ გა ნოს აქ ტი ვო ბე ბი (შეთავაზებული 
სერ ვი სე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
რა ო დე ნო ბა და ა.შ.). ამით, შე მა ჯა მე ბე ლი ან-
გა რი ში ავ ტო მა ტუ რად გუ ლის ხ მობს კავ შირს აქ-
ტი ვო ბა სა და შე დეგს შო რის, ას კ ვ ნის რა, რომ 
შე თა ვა ზე ბუ ლი სერ ვი სე ბის სა შუ ა ლე ბით გა ი-
ზარ და ყო ფი ლი პა ტიმ რე ბის სო ცი უმ ში რე ინ ტეგ-
რა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 

შე ფა სე ბის კვლე ვა სა კითხს უფ რო სიღ რ მი სე უ-
ლად უყუ რებს და კითხ ვებს სვამს თი თო ე ულ აქ-
ტი ვო ბა სა და მის თ ვის გან საზღ ვ რულ შე დეგს შო-
რის კავ ში რის შე სა ხებ. შე ფა სე ბის კვლე ვის თ ვის 
აქ ტუ ა ლუ რი ა, თუ რამ დე ნად შე ე სა ბა მე ბო და მი-
წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის სა ჭი რო-
ე ბებს და რამ დე ნად უზ რუნ ველ ყო სერ ვი სე ბის 
მი წო დე ბამ სა სურ ვე ლი შე დე გის მიღ წე ვა სა მიზ-
ნე ჯგუ ფებ ში. ყო ფილ პა ტი მარ თა რე ინ ტეგ რა ცი-
ის პროგ რა მის მ&შ-ის ჩარ ჩო გან საზღ ვ რავ და 
იმ ინ დი კა ტო რებს, რო მელ ზე და ფუძ ნე ბი თაც 
გა ი ზო მე ბა პროგ რა მის წარ მა ტე ბა. მა გა ლი თის-
თ ვის, 1. ბე ნე ფი ცი არ თა წი ლი რო მე ლიც დაბ-
რუნ და სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბა ში 
პროგ რა მის გავ ლის შემ დ გომ, 2. ყო ფილ პა-
ტიმ რებს შო რის ისეთ პირ თა რა ო დე ნო ბა, ვინც 
მო ა ხერ ხა სტა ბი ლუ რი სამ სა ხუ რის შოვ ნა პროგ-
რა მის გავ ლის შემ დ გომ, 3. უკუ კავ ში რი ბე ნე ფი-
ცი ა რე ბის გან მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბის სა ჭი რო-
ე ბი სა და ხა რის ხის შე სა ხებ. რომ შე ვა ჯა მოთ, 
მ&შ-ს პროგ რა მის გან მა ხორ ცი ე ლებ ლის წვლი-
ლი დან ფო კუ სი გა და აქვს მიღ წე ულ შე დე გებ ზე 
და ამით ამო სა ვალ წერ ტი ლად იღებს ეფექ ტუ რი 
პროგ რა მი რე ბის ფუნ და მენ ტურ კითხ ვას - ახერ-
ხებს აქ ტი ვო ბა და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას? 
(Kusek & Rist, 2004)

3. მ&შ პო ლი ტი კა ში
მ&შ-ის სის ტე მის არ სე ბი თი პრინ ცი პე ბი უც ვ ლე-
ლია იმის და მი უ ხე და ვად, თუ სად ხდე ბა მი სი 
და ნერ გ ვა. თუმ ცა, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში სის ტე მის 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი და მო კი დე ბუ ლია გან მა ხორ ცი ე-
ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის ტიპ ზე, იქ ნე ბა ეს კერ ძო 
ბიზ ნე სი, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა, თუ სა-
ჯა რო უწყე ბა. სამ თავ რო ბო და წე სე ბუ ლე ბის შემ-
თხ ვე ვა ში, პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი ხში რად 
გა დამ წყ ვეტ როლს თა მა შობს მ&შ-ის ჩარ ჩოს 
შექ მ ნის პრო ცეს ში. მაგალითისთვის, სი ღა რი ბის 
შემ ცი რე ბის გა ზომ ვი სას, მთავ რო ბამ შე საძ ლოა 
მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, შე არ ჩი ოს წარ მა ტე-
ბის უფ რო ად ვი ლად მიღ წე ვა დი ინ დი კა ტო რე ბი 
და არა სა მეც ნი ე რო თვალ საზ რი სით ყვე ლა ზე 
გა მარ თ ლე ბუ ლი სა ზო მე ბი. შე სა ბა მი სად, სამ-
თავ რო ბო დო ნე ზე მ&შ-ის სის ტე მის შექ მ ნა ყო-
ველ თ ვის გუ ლის ხ მობს კომ პ რო მისს პო ლი ტი კურ 
გათ ვ ლებ სა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ 
მოქ მე დე ბას შო რის. თუმ ცა, ხში რად პო ლი ტი კუ-
რი პრი ო რი ტე ტე ბი  სის ტე მის ძი რი თა დი გან მ-
საზღ ვ რე ლი ხდე ბა, რო მე ლიც მთლი ა ნად ჩრდი-
ლავს სა მეც ნი ე რო არ გუ მენ ტებს და პო ლი ტი კის 
ეფექ ტუ რო ბის რე ა ლურ გა ზომ ვას არა რე ლე ვან-
ტურს ხდის (Krause et al., 2012). 

მ&შ სის ტე მას შე უძ ლია მთავ რო ბის საქ მი ა ნო-
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა პო ლი ტი კის ციკ ლის ყვე ლა 
ეტაპ ზე, სთა ვა ზობს რა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ-
ღებ პი რებს მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ას იმის 
შე სა ხებ, თუ რა მუ შა ობს, რა არა და რა არის 
ამის გა მომ წ ვე ვი ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი. და გეგ მ-
ვის ეტაპ ზე, რო ცა პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის ჯგუ-
ფი მუ შა ობს მ&შ-ის ჩარ ჩო ზე, თა ვად მუ შა ო ბის 
პრო ცე სი მათ აიძუ ლებს კონ კ რე ტუ ლად ჩა მო-
ა ყა ლი ბონ აქ ტი ვო ბის მიზ ნე ბი, გან საზღ ვ რონ 
რო გო რი იქ ნე ბო და  წარ მა ტე ბუ ლი შე დე გი და 
რო გორ უნ და გა ი ზო მოს ის. შე სა ბა მი სად, პრო-
ცე სი ცხად ყოფს ლო გი კას, რო მე ლიც დგას და-
გეგ მი ლი პროგ რა მის უკან და მის გან მა ხორ ცი ე-
ლე ბელ გუნდს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას ეფექ ტუ რად 
და გეგ მონ მის მი საღ წე ვად სა ჭი რო აქ ტი ვო ბე ბი. 
შე ფა სე ბის კვლე ვე ბის შე დე გად მო პო ვე ბულ ინ-
ფორ მა ცი ას იმის შე სა ხებ, თუ რა მე თო დე ბი ყო-
ფი ლა ეფექ ტუ რი წარ სულ ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
რო ლის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლია პროგ რა მის და-
გეგ მ ვის ეტაპ ზე. წარ სუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის შე დე-
გად ნას წავ ლი გაკ ვე თი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა 
ხელს უწყობს მტკიცებულებებზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
პო ლი ტი კის წარ მო ე ბას. შე ფა სე ბის კვლე ვის 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ასე ვე გვეხ მა-
რე ბა რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბის პრო ცეს ში და 
უზ რუნ ველ ყოფს იმას, რომ და ფი ნან ს დეს ყვე-
ლა ზე ეფექ ტი ა ნი და გავ ლე ნი ა ნი ინი ცი ა ტი ვე ბი 
და შემ ცირ დეს და ფი ნან სე ბა მფლან გ ვე ლი და 
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არა ე ფექ ტუ რი პროგ რა მე ბის თ ვის. ასეთ მიდ გო-
მას ხში რად შე დე გებ ზე და ფუძ ნე ბულ ბი უ ჯე ტი-
რე ბას უწო დე ბენ. ეუთოს რიგ ქვეყ ნებ ში მ&შ-ის 
სის ტე მე ბი მი ზან მი მარ თუ ლად იქ მ ნე ბა ამ ტი პის 
ბი უ ჯე ტი რე ბის მხარ და სა ჭე რად, ეხ მა რე ბა რა 
მთავ რო ბას მაქ სი მა ლუ რი სარ გე ბე ლი მი ი ღოს 
სა ჯა რო თან ხე ბის ინ ვეს ტი რე ბით (MacKay, 
2007).

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე-
მე ბი გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს სა-
ხელ მ წი ფო პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ეტაპ-
ზე, რო ცა მე ნეჯ მენ ტი თვალ ყურს ადევ ნებს, თუ 
რო გორ მიმ დი ნა რე ობს პროგ რა მა, რა ინი ცი ა-
ტი ვე ბი აღ წევს მიზ ნებს და რა არა. ეს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას 
ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნოს აქ ტი ვო ბებ ში გა მოვ-
ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბის შე სა ბა მი სად. შე ფა სე ბის 
კვლე ვა სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს უფ რო სიღ რ მი-
სე უ ლად შე ვის წავ ლოთ პროგ რა მის ეფექ ტუ რო-
ბა, გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბი და წარ მა ტე-
ბის თუ წა რუ მა ტებ ლო ბის მი ზე ზე ბი. პროგ რა მის 
ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბა ქმნის შე დე გებ ზე და-
ფუძ ნე ბუ ლი მე ნეჯ მენ ტის  (results-based man-
agement) სა ფუძ ველს.

მ&შ-ის მო ნა ცე მე ბი ხდე ბა ან გა რიშ ვალ დე ბუ-
ლე ბის მე ქა ნიზ მი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
ციკ ლის ბო ლო ეტაპ ზე, გვაწ ვ დის რა მტკი ცე-
ბუ ლე ბებს იმის შე სა ხებ, თუ რამ დე ნად მო ხერ-
ხ და და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა. ეს პრო ცე სი 
გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს სამ თავ-
რო ბო პრო ექ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა დაც წარ მა-
ტე ბის სა ზო მი მე ქა ნიზ მე ბი ზრდის სამ თა ვ რო ბო 
უწყე ბე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას სა კა ნონ მ-
დებ ლო ორ გა ნო სა თუ სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე. 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ზრდა კი, თა ვის მხრივ, 
ქმნის უფ რო მეტ სტი მულს სა ჯა რო უწყე ბე ბის 
ეფექ ტუ რი საქ მი ა ნო ბის თ ვის.

მ&შ-ის სის ტე მა მს ოფ ლი ოს მრა ვა ლი ქვეყ ნის 
მთავ რო ბა შია დამ კ ვიდ რე ბუ ლი. მათ გავ რ ცე-
ლე ბას ხელს უწყობს რო გორც სა ზო გა დო ე ბის 
წნე ხი სამ თავ რო ბო უწყე ბებ ზე, ასე ვე ზრდა დი 
ცნო ბი ე რე ბის დო ნე მ&შ-ის სის ტე მის სი კე თე-
ე ბის შე სა ხებ (MacKay, 2007). ფის კა ლუ რი 
შეზღუდ ვე ბი და სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის 
მოთხოვ ნე ბი და მა ტე ბით სტი მულს აძ ლევს გან-
ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს, რომ გა ზარ დონ სა ხელ მ-
წი ფო საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბა სი ღა რი ბეს თან 
ბრძო ლა ში. სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბი ხში-
რად აწე სე ბენ მოთხოვ ნას, მ&შ-ის მე ქა ნიზ მე ბი 
ინ ტეგ რი რე ბუ ლი იყოს სამ თავ რო ბო საქ მი ა ნო-
ბა ში და სა ჭი რო ე ბენ მტკი ცე ბუ ლე ბებს იმი სა, 
რომ კონ კ რე ტუ ლი ინი ცი ა ტი ვა შე დე გის მომ ტა-
ნი ა, სა ნამ და მა ტე ბით ხარ ჯებს მი მარ თა ვენ მის 
და სა ფი ნან სებ ლად (Ibid.).

4. პო ლი ტი კა ში მ&შ-ის  
სის ტე მე ბის ძი რი თა დი  
გა მოწ ვე ვე ბი 
დო კუ მენ ტის ეს ნა წი ლი გა ნი ხი ლავს სა ხელ მ-
წი ფო სტრუქ ტუ რებ ში მო ნი ტო რინ გის და შე ფა-
სე ბის სის ტე მე ბის სამ ძი რი თად გა მოწ ვე ვას. 
მ&შ სის ტე მე ბის ეფექ ტუ რო ბის თ ვის მთა ვა რი 
ხელ შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რე ბის გან ხილ ვის პა რა-
ლე ლუ რად, ეს თა ვი გა ნი ხი ლავს იმ არ სე ბით 
პრინ ცი პებს, რო მე ლიც ეფექ ტურ მ&შ-ის სის ტე-
მას უდევს სა ფუძ ვ ლად. ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი 
და შე სა ბა მი სი სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის პრინ ცი პე-
ბი ქმნის იმ ჩარ ჩოს, რო მე ლიც შემ დ გომ თავ ში 
სა ქარ თ ვე ლოს მ&შ-ის სის ტე მის ანა ლიზს უდევს 
სა ფუძ ვ ლად. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შემ დ გო-
მი დის კუ სია ნა წი ლობ რივ სხვა დას ხ ვა გან ვი-
თა რე ბუ ლი და გან ვითა რე ბა დი ქვეყ ნის მა გა-
ლითს ეფუძ ნე ბა, დო კუ მენ ტის მი ზა ნი არ არის 
მ&შ-ის სის ტე მის უნი ვერ სა ლუ რი შაბ ლო ნის 
შექ მ ნა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო შიც იქ ნე ბო და 
გა მო ყე ნე ბა დი. პო ლი ტი კის ნე ბის მი ე რი სხვა 
სფე როს მსგავ სად, მ&შ-ის სის ტე მის ნი შან - თ-
ვი სე ბე ბი კონ ტექ ს ტით არის გან პი რო ბე ბუ ლი და 
შე სა ბა მი სად, ფაქ ტობ რი ვად არ არ სე ბობს უნი-
ვერ სა ლუ რი შაბ ლო ნე ბი. მ&შ-ის სის ტე მის გან-
ვი თა რე ბა ეტა პობ რი ვი პრო ცე სი ა, რო მე ლიც 
გუ ლის ხ მობს სის ტე მის მო დი ფი კა ცი ას ქვეყ ნის 
ინ ს ტი ტუ ცი ურ წყო ბა ზე მის უკეთ მო სარ გე ბად. ამ 
დო კუ მენ ტ ში გან ხი ლუ ლი მა გა ლი თე ბის მი ზა ნია 
წარ მა ტე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე სა უ კე თე სო პრაქ ტი კე ბის შე სა ხებ 
ცოდ ნის სინ თე ზი. სხვა ქვეყ ნე ბის გა მო ცდი ლე-
ბე ბი, შე საძ ლო ა, ძა ლი ან სა სარ გებ ლო იყოს 
გავ რ ცე ლე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა და სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის გა საზ რ დე-
ლად (MacKay, 2007).

4.1  მ&შ-ის მიგ ნე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა  
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა ში

შე საძ ლო ა, პა რა დოქ სუ ლად ჟღერ დეს, თუმ ცა 
პრაქ ტი კა გვიჩ ვე ნებს, რომ ხში რად, პრო ექ ტის 
მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის შრო მა ტე ვა დი სა-
მუ შა ო ე ბის შე დე გად მო პო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი 
არ გა მო ი ყე ნე ბა საქ მი ა ნო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ-
ლად (MacKay, 2012). პრო ექ ტის გუნ დებ ში 
გავ რ ცე ლე ბუ ლია რწმე ნა, რომ  მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბა და მ&შ-ის ან გა რი შე ბის წარ მო ე ბა 
თა ვის თა ვად ღი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბი ა, მა ში-
ნაც კი, თუ მას რა მე კონ კ რე ტუ ლი ქმე დე ბა არ 
მოს დევს. ხში რია ის მცდა რი მო საზ რე ბა, რომ 
შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ავ ტო მა ტუ რად გარ-
და იქ მ ნე ბა პრო ექ ტის თ ვის ღი რე ბულ ცოდ ნად, 
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თუმ ცა პრაქ ტი კა ში მ&შ-ის ან გა რი შე ბი ხში რად 
გა მო უ ყე ნე ბე ლი რჩე ბა გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ დ-
გომ და მათ არ მოყ ვე ბა რა ი მე სა ხის კონ კ რე-
ტუ ლი ცვლი ლე ბა პრო ექ ტის დი ზა ინ სა თუ გან-
ხორ ცი ე ლე ბა ში (MacKay, 2012). ეს სა კითხი 
გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე ბოა სამ თავ რო ბო 
პროგ რა მე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა დაც პროგ რა მებს 
ხში რად გრძელ ვა დი ა ნი ხა სი ა თი აქვთ. ამ შემ-
თხ ვე ვა ში ერ თი ციკ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ-
დ გომ მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა, შე საძ ლო ა, სა სარ გებ-
ლო იყოს შემ დ გო მი აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მ ვა სა 
და გან ხორ ცი ე ლე ბა ში.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მ&შ-ის პრო ცე დუ რე ბი 
ხში რად ზედ მე ტად ბი უ როკ რა ტი უ ლი და ჩახ-
ლარ თუ ლი ა, რაც დიდ ტვირ თად აწევს პრო ექ-
ტის გუნდს და შე დე გად, პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი-
ე ლებ ლე ბი თვალ თა ხედ ვი დან კარ გა ვენ მ&შ-ის 
ფუნ და მენ ტურ მი ზანს - გა ზომ ვა საქ მი ა ნო ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის. რო ცა მ&შ რი გით  ბი უ როკ-
რა ტი ულ მო ვა ლე ო ბად გა და იქ ცე ვა, პრო ცე სი 
კარ გავს ცოდ ნის შექ მ ნის ფუნ ქ ცი ას და გარ და იქ-
მ ნე ბა ვერ ტი კა ლუ რი ან გა რიშ გე ბის მე ქა ნიზ მად. 
ამ შემ თხ ვე ვა ში, მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა თვით-
მი ზა ნი ხდე ბა და შედ გე ნი ლი მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი 
გა მო უ ყე ნე ბე ლი რჩე ბა (World Bank, 2004). 
რო ცა მო ნა ცე მე ბი არ გა მო ი ყე ნე ბა აქ ტი ვო ბე ბის 
და გეგ მ ვა ში და შე სა ბა მი სად, გუნ დი ვერ ხე დავს 
ღი რე ბუ ლე ბას მათ შეგ რო ვე ბა ში, დრო თა გან-
მავ ლო ბა ში მო ნა ცე მე ბის ხა რის ხი ეცე მა და შექ-
მ ნი ლი მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი უხა რის ხო, არა სან დო 
და რთუ ლად გა მო ყე ნე ბა დი ხდე ბა (MacKay, 
2007). მო ნა ცე მე ბი, რო მე ლიც არ გა მო ი ყე ნე-
ბა პრაქ ტი კა ში, ძირს უთხ რის მ&შ-ის სის ტე მის 
მდგრა დო ბას, იმი ტომ, რომ არ გა მო ყე ნე ბის პი-
რო ბებ ში, მ&შ-ის ერ თა დერ თი წარ მ მარ თ ვე ლი 
ძა ლა ფორ მა ლუ რი მოთხოვ ნე ბია (იქნება ეს 
დო ნო რის ერ თ ჯე რა დი მოთხოვ ნა თუ ინ ს ტი ტუ-
ცი უ რად გამ ყა რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მი). ამ ფორ მა-
ლუ რი მოთხოვ ნე ბის შემ სუ ბუ ქე ბა გარ და უვ ლად 
მიგ ვიყ ვანს სის ტე მის სა ბო ლოო ჩა მოშ ლამ დე 
(Briceño, 2012). მო ნა ცე მე ბის არ გა მო ყე ნე-
ბა  ის რის კი ა, რო მე ლიც ყვე ლა სამ თავ რო ბო 
მ&შ-ის სის ტე მის წი ნა შე დგას, რა მაც მრა ვალ 
ქვე ყა ნას უბიძ გა, და ე ნერ გა სპე ცი ა ლუ რი ზო მე-
ბი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა ში მო ნა ცე მე ბის ინ ტენ-
სი უ რი გა მო ყე ნე ბის ხელ შე საწყო ბად. ეს ზო მე ბი 
ძი რი თა დად ორ ფორ მას იღებს: სტი მუ ლი რე ბის 
მე ქა ნიზ მე ბის შე მო ღე ბა და თა ნამ შ რომ ლე ბის 
ცნო ბი ე რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა.

იმ ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში, სა დაც სამ თავ რო-
ბო მ&შ-ის სის ტე მა ეფექ ტუ რად ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, 
და ნერ გი ლია სპე ცი ა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბი მ&შ-ის 
მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბის სტი მუ ლი რე ბის თ ვის 
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში (MacKay, 

2007). ჩი ლე ში მ&შ-ის სის ტე მის შექ მ ნი სას მი-
სი გაცხა დე ბუ ლი მი ზა ნი თა ვი დან ვე იყო მ&შ-ის 
მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ცო დნის 
დაგ რო ვე ბა და დაგ რო ვე ბუ ლი ცოდ ნის გა მო-
ყე ნე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს-
ში. სის ტე მის დი ზა ი ნი მო ცე მუ ლო ბად არ იღებს, 
რომ შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბა 
ბუ ნებ რი ვი და ავ ტო მა ტუ რი პრო ცე სია და შე-
სა ბა მი სად, მო ი ცავს სტი მუ ლი რე ბის ძლი ერ 
მე ქა ნიზ მებს. ჩი ლე ში მ&შ-ის სის ტე მის ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნო - მე ნეჯ მენ ტის კონ ტ რო-
ლის გან ყო ფი ლე ბა - ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს 
ფარ გ ლებ შია და ფუძ ნე ბუ ლი და ამ გ ვა რად, აქვს 
წვდო მა ფი ნან სურ ბერ კე ტებ ზე. მ&შ-ის ფარ გ-
ლებ ში შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი გა მო ი ყე ნე ბა 
რი გი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას ბი უ ჯე ტი-
რე ბის პრო ცეს ში: კონ კ რე ტუ ლი უწყე ბის კარ გი 
შე დე გე ბი ინ დი კა ტო რე ბის შეს რუ ლე ბის კუთხით 
უზ რუნ ველ ყოფს მი სი წლი უ რი ბი უ ჯე ტი სა და თა-
ნამ შ რო მელ თა ხელ ფა სე ბის ზრდას (Dussauge 
Laguna, 2012). წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, ინ-
დი კა ტო რე ბის მი ხედ ვით ცუ დი შე დე გე ბის მქო ნე 
უწყე ბე ბი „ჯარიმდებიან“ ბი უ ჯე ტის შემ ცი რე ბით 
ან არ გაზ რ დით (Zaltsman, 2009). მექ სი კა ში 
სა ბი უ ჯე ტო პრი ო რი ტე ტე ბის და ასიგ ნე ბე ბის გან-
საზღ ვ რი სას, კონ გ რე სი მხედ ვე ლო ბა ში იღებს 
კონ კ რე ტუ ლი უწყე ბის საქ მი ა ნო ბის შეს რუ ლე-
ბის ინ დი კა ტო რებს და შე სა ბა მი სად გა მო ყოფს 
თან ხებს (Rubio, 2012). თუმ ცა, მო ნა ცე მე ბის 
გა მო ყე ნე ბის სტი მუ ლი რე ბა ამით არ შე მო ი-
ფარ გ ლე ბა. ის უწყე ბე ბი, რო მელ თა საქ მი ა ნო-
ბა საც ჩა უ ტარ და შე ფა სე ბის კვლე ვა, ვალ დე-
ბულ ნი არი ან შე ი მუ შა ვონ შე ფა სე ბის კვლე ვის 
რე კო მენ და ცი ე ბის სა პა სუ ხო დო კუ მენ ტი, სა დაც 
წარ მოდ გე ნი ლია რე კო მენ და ცი ე ბის სა ფუძ-
ველ ზე პროგ რა მის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა მოქ მე დო 
გეგ მა შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მ გე ბე ლი თა ნამ დე ბო-
ბის პი რე ბი სა და დე პარ ტა მენ ტე ბის მი თი თე ბით 
(Ibid.).

მო ნა ცემ თა გა მო ყე ნე ბის სტი მუ ლი რე ბის თ ვის 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი სტრა ტე გიაა თა ნამ შ რომ ლებს 
შო რის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა. ბევ რი ქვეყ ნის 
მა გა ლი თი ცხად ყოფს იმის მნიშ ვ ნე ლო ბას, რომ 
თა ნამ შ რომ ლებს კარ გად ჰქონ დეთ გა აზ რე ბუ ლი 
მ&შ-ს რო ლი სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბა ში. მა გა-
ლი თის თ ვის, მექ სი კა ში ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე-
ბის და უნარ - ჩ ვე ვე ბის გაზ რ დის ღო ნის ძი ე ბებ მა 
ფუნ და მენ ტუ რი რო ლი ითა მა შეს სამ თავ რო ბო 
უწყე ბებ ში მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი აზ-
როვ ნე ბის კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში (Rubio, 
2012). ჩი ლე ში მკვლე ვა რებს შო რის გავ რ ცე-
ლე ბუ ლი მო საზ რე ბა ა, რომ უნარ - ჩ ვე ვე ბის გან-
ვი თა რე ბის თან მიმ დევ რულ მა  ღო ნის ძი ე ბებ მა 
უზ რუნ ველ ყ ვეს „გაზომვაზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
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კულ ტუ რის“ გან ვი თა რე ბა სა ჯა რო ინ ს ტი ტუ ტებ-
ში. ეს კულ ტუ რა გუ ლის ხ მობს, რომ თა ნამ შ რომ-
ლებს გა აზ რე ბუ ლი აქვთ საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის 
გა ზომ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა და მ&შ-ის აქ ტი ვო ბებს 
გა ნი ხი ლა ვენ რო გორც ეფექ ტუ რი პო ლი ტი კის 
და გეგ მ ვის პრო ცე სის გა ნუყ რელ ნა წილს (Guz-
man et al., 2014). მსგავ სი გა მოც დი ლე ბის 
მა გა ლი თე ბია ავ ს ტ რა ლია და კა ნა და, სა დაც 
მ&შ-ის ძი რი თად პრინ ცი პებ ზე თა ნამ შ რომ ლე-
ბის მი ზან მი მარ თუ ლი გა ნათ ლე ბა  გა და ი ზარ და 
მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის მი ღე ბის კულ ტუ რა ში (MacKay, 2012).

4.2  მო ნა ცე მე ბის ხა რის ხი

იმ მცდარ მო საზ რე ბა ზე სა უბ რი სას, რო მე ლიც 
მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბას თვით მიზ ნად გა ნი ხი-
ლავს, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გან ვი ხი ლოთ მ&შ სის-
ტე მის კიდვ ერ თი ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პი - შეგ-
რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ხა რის ხი და სან დო ო ბა. 
მ&შ-ის სის ტე მე ბის გავ რ ცე ლე ბუ ლი ხარ ვე ზია 
გადამეტებული სირთულე, რაც ხელს უშ ლის მის 
მოქ ნი ლო ბას, ეფექ ტუ რო ბა სა და მდგრა დო ბას 
(MacKay, 2012). ხში რად უწყე ბე ბი აგ რო ვე ბენ 
ზედ მეტ ინ ფორ მა ცი ას ინ დი კა ტო რე ბის დიდ რა-
ო დე ნო ბა ზე იმ მცდარ რწმე ნა ზე და ფუძ ნე ბით, 
რომ რაც უფ რო მე ტი მო ნა ცე მი შეგ როვ დე ბა, 
მით უკე თე სი იქ ნე ბა პროგ რა მის თ ვის. თუმ ცა, 
ამ რწმე ნის სა პი რის პი როდ, ზედ მე ტად ბევ რი 
მო ნა ცე მის შეგ რო ვე ბა იწ ვევს პრო ექ ტის გუნ-
დის გა დატ ვირ თ ვას და არა სა ჭი რო და ხში რად, 
და ბა ლის ხა რის ხის მო ნა ცე მე ბის დაგ რო ვე ბას 
(World Bank, 2004). მო ნა ცე მე ბის ხა რის ხ ზე 
დიდ გავ ლე ნას ახ დენს იმ ინ დი კა ტო რე ბის რა-
ო დე ნო ბა, რომ ლის თ ვი საც გროვ დე ბა მო ნა ცე-
მე ბი; ზედ მე ტად ჩახ ლარ თუ ლი მ&შ-ის სის ტე მა, 
რო მე ლიც რთუ ლია გა სა გე ბად და მო ითხოვს 
დი დი რა ო დე ნო ბის მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბას, 
იწ ვევს არა ორ გა ნი ზე ბულ და არა სან დო მო-
ნა ცე მებს. და ბა ლი ხა რის ხის მო ნა ცე მე ბი, თა-
ვის მხრივ, ამ ცი რებს მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბის 
პერ ს პექ ტი ვას და ხელს უშ ლის მ&შ-ის სის ტე მის 
მდგრა დო ბას.

მო ნა ცე მე ბის მა ღა ლი ხა რის ხის უზ რუნ ველ-
ყო ფის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მე ქა ნიზ მი ინ დი-
კა ტო რე ბის შერ ჩე ვის გა მარ თუ ლი პრო ცე სი ა.  
ჩი ლე ში ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მე ნეჯ მენ ტის 
კონ ტ რო ლის გან ყო ფი ლე ბა აქ ტი უ რა დაა ჩარ-
თუ ლი ინ დი კა ტო რე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ-
ყო ფა ში, რა თა შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი იყოს 
ადეკ ვა ტუ რი და გა მო ყე ნე ბა დი. ეს გან ყო ფი ლე-
ბა გა ნი ხი ლავს უწყე ბე ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ ინ-
დი კა ტო რებს, აფა სებს მათ ხა რისხს და და სა ხულ 

მიზ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბას. გან ყო ფი ლე ბის მი ზა-
ნია და ი ჭი როს ბა ლან სი მო ნა ცე მე ბის რა ო დე-
ნო ბა სა და ხა რისხს შო რის. ის უწყე ბებს აწ ვ დის 
რე კო მენ და ცი ებს ინ დი კა ტო რე ბის ცვლი ლე ბას, 
გა უქ მე ბას ან და მა ტე ბას თან და კავ ში რე ბით. სა-
ბო ლო ოდ, შე თან ხ მე ბუ ლი ინ დი კა ტო რე ბის სია 
თან ერ თ ვის ბი უ ჯე ტის კა ნონს და ამით იური დი-
ულ ძა ლას იძენს (Dussauge Laguna, 2012). 

4.3 მ&შ-ის სის ტე მის მდგრა დო ბა

ეფექ ტუ რი მ&შ-ის სის ტე მის მე სა მე მა ხა სი ა თე ბე-
ლი ეხე ბა მის მდგრა დო ბას.  ეს კი თა ვის მხრივ 
გა ნი საზღ ვ რე ბა იმით, თუ რამ დე ნად ინ ს ტი ტუ ცი-
ო ნა ლი ზი რე ბუ ლია სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რა ში 
მ&შ-ის სის ტე მა და რამ დე ნად მდგრა დია ის ად-
მი ნის ტ რა ცი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი სა და დო ნო რის 
და ფი ნან სე ბის შეწყ ვე ტი სად მი. ზე მოთ გან ხი-
ლუ ლი იმ ქვეყ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა დაც მ&შ-
ის სის ტე მა შე დე გებ ზე და ფუძ ნე ბულ ბი უ ჯე ტი რე-
ბას უდევს სა ფუძ ვ ლად (მაგ. ჩი ლე და მექ სი კა), 
მ&შ-ის სის ტე მა ფას დე ბა რო გორც მდგრა დი 
იმი ტომ, რომ მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის არ-
სე ბუ ლი პრაქ ტი კე ბის გა უქ მე ბას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა კა ნონ მ დებ ლო და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ცვლი-
ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სჭირ დე ბა. ამის სა პი-
რის პი როდ, იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც მ&შ-ის მო ნა ცე-
მე ბი იშ ვი ა თად გა მო ი ყე ნე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის დროს და პრო ცე სი, ძი რი თა დად, მარ-
თუ ლია გა რე აქ ტო რე ბის მი ერ (მაგალითად, 
სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი), 
სის ტე მა გა ნი ხი ლე ბა რო გორც არამ დ გ რა დი. 
ამ შემ თხ ვე ვა ში, მ&შ-ის პრო ცე სი არ წარ მო ად-
გენს ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის 
გა ნუ ყო ფელ ნა წილს და ად გი ლობ რივ სა ჯა რო 
მო ხე ლე ებს ნაკ ლე ბად აქვთ გა აზ რე ბუ ლი მტკი-
ცე ბუ ლე ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა პო ლი ტი კის და გეგ-
მ ვის პრო ცეს ში.  მთავ რო ბის მხრი დან მიმ ღებ-
ლო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ა, რო მე ლიც 
გან საზღ ვ რავს მ&შ-ის სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბას. 
წარ მა ტე ბის მა გა ლი თე ბი მთე ლი მსოფ ლი ო დან 
წარ მო ა ჩენს ად გი ლობ რი ვი მთავრო ბი დან მო-
მა ვალ დაკ ვე თას და სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბა ში 
მ&შ-ის მნიშ ვ ნე ლო ბის გა აზ რე ბას, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მ&შ-ის სის ტე მის და ნერ გ ვის პრო ცე-
სი, ხში რად, გა რე აქ ტო რე ბის დახ მა რე ბი სა და 
კონ სულ ტა ცი ე ბის სა შუ ა ლე ბით ხორ ცი ელ დე ბო-
და (MacKay, 2007). ასე თი შემ თხ ვე ვის მა გა-
ლი თია მექ სი კა, სა დაც ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა-
დო ე ბის გან მო მა ვალ მოთხოვ ნას აძ ლი ე რებ და 
ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბა გა რე აქ ტო რე ბის გან და  
სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად შე-
დე გებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მე ნეჯ მენ ტის გა მო ყე ნე-
ბის მსოფ ლიო ტრენ დი  (Ibid.).
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მდგრა დო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა ხა სი ა თე ბე ლია 
ცენ ტ რა ლუ რი მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი ორ გა ნოს 
არ სე ბო ბა, რო მე ლიც ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უწევს 
მ&შ-ის სის ტე მას სამ თავ რო ბო დო ნე ზე. დე ცენ-
ტ რა ლი ზა ცი ის ხა რის ხი გან ს ხ ვავ დე ბა სხვდას ხ ვა 
ქვეყ ნის შემ თხ ვე ვა ში, თუმ ცა, შემ თხ ვე ვა თა უმე-
ტე სო ბა ში ერ თი ზე დამ ხედ ვე ლო ბი თი ორ გა ნოს 
არ სე ბო ბა უზ რუნ ველ ყოფს  სის ტე მის მდგრა დო-
ბა სა და ეფექ ტუ რო ბას.

სამ თავ რო ბო დო ნე ზე მ&შ-ის სის ტე მის გა მარ-
თ ვა სა ჭი რო ებს ხან გ რ ძ ლივ და თან მიმ დევ რულ 
ძა ლის ხ მე ვას მთავ რო ბის მხრი დან, რო მე ლიც 
რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, შე საძ ლოა 10 წე ლი წად საც 
კი გაგ რ ძელ დეს. ასე თი გრძელ ვა დი ა ნი მი ზა-
ნი სა ჭი რო ებს გრძელ ვა დი ან ხედ ვას და ურ ყევ 
მხარ და ჭე რას მთავ რო ბის მხრი დან, რო მელ საც 
ზურგს უმაგ რებს სო ცი ა ლუ რი კონ სენ სუ სი  შე დე-
გე ბის გა ზომ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე სა ჯა რო მმარ-
თ ვე ლო ბა ში.

  

5. მ&შ-ის ინი ცი ა ტი ვე ბი  
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ში
სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის ქვე ყა ნა ში გა აქ ტი უ-
რე ბას თან ერ თად, მ&შ-ის პრაქ ტი კამ გან სა კუთ-
რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა შე ი ძი ნა სა ქარ თ ვე ლოს 
პო ლი ტი კა ში. ამ ჟა მად, პო ლი ტი კა ში მ&შ-ის და-
ნერ გ ვის კუთხით ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი  
მთა ვა რი ინი ცი ა ტი ვა სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის 
რე ფორ მაა (Public Administration Reform – 
PAR), რო მე ლიც ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი-
კის ფარ გ ლებ ში ევ რო კო მი სი ის მხარ და ჭე რით 
2014 წელს და იწყო სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის 
ხელ მო წე რის და ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის სივ რ ცის ძა ლა ში შეს-
ვ ლის შემ დ გომ, PAR პრი ო რი ტე ტუ ლი სფე რო 
გახ და სა ქარ თ ვე ლოს მთა ვრო ბის თ ვის. ის მიზ-
ნად ისა ხავს გა ა უმ ჯო ბე სოს პო ლი ტი კის და გეგ-
მ ვის პრო ცე სი, აამაღ ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი, გა ზარ დოს სა ჯა რო სერ ვი-
სებ ზე წვდო მა და ხე ლი შე უწყოს ან გა რიშ ვალ-
დე ბუ ლე ბის და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის გან ვი თა რე ბას 
სამ თავ რო ბო უწყე ბებ ში. 

სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის რე ფორ მის გზამ კ ვ ლევ 
2020-ში ხაზ გას მულ ხარ ვე ზებ ზე და ფუძ ნე ბით, 
შე მუ შავ და პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის სტრა ტე გია 
2015-2017 და პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის სა ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლო, რო გორც სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის თ-
ვის პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა ში დამ ხ მა რე რე სურ-
სი. ეს დო კუ მენ ტე ბი მიზ ნად ისა ხავს პო ლი ტი კის 
და გეგ მ ვა ში არ სე ბულ შემ დეგ ხარ ვე ზებ ზე მუ შა-
ო ბას: პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა ში ერ თი ა ნი ხედ ვის 

არარ სე ბო ბა და სუს ტი სა მარ თ ლებ რი ვი ჩარ ჩო, 
აც დე ნა პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა სა და ბი უ ჯე ტი რე-
ბის პრო ცე სებს შო რის, პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სას 
კომ პე ტენ ცი ე ბის სიმ წი რე სა ჯა რო მო ხე ლე ებს 
შო რის და სუს ტი მ&შ-ის მე ქა ნიზ მე ბი. გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე-
ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცია გა ნი ხი ლე ბა 
რო გორც მთავ რო ბის ცენ ტ რა ლუ რი ორ გა ნო 
(Centre of the Government – CoG) და ევა-
ლე ბა პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის ზედა მ ხედ ვე ლო ბა 
და კო ორ დი ნა ცი ა, მათ შო რის მ&შ-ის კომ პო-
ნენ ტე ბის ინ ტეგ რა ცია პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
დო კუ მენ ტებ ში. ცენ ტ რა ლუ რი ორ გა ნოს და წე სე-
ბა იყო რე ფორ მის ძა ლის ხ მე ვის ნა წი ლი შე ექ მ-
ნა პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სად მი ერ თი ა ნი მიდ გო-
მა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ში.

2016 წელს, მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი-
ტო რინ გის, ან გა რიშ გე ბი სა და შე ფა სე ბის სის-
ტე მე ბის დო კუ მენ ტი შე იქ მ ნა კონ კ რე ტუ ლად 
მ&შ-სთან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის თ ვის. 
ამ დო კუ მენ ტის მი ზა ნი იყო შე მო ე ტა ნა მ&შ-ის 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის შემ დე-
გი ძი რი თა დი დო კუ მენ ტე ბის თ ვის: ეროვ ნუ ლი 
სტრა ტე გი ა, სექ ტო რუ ლი და მულ ტი სექ ტო რუ ლი 
სტრა ტე გი ე ბი და სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, სამ თავ-
რო ბო პროგ რა მა, მთავ რო ბის წლი უ რი სა მოქ-
მე დო გეგ მა და სა მი ნის ტ რო ე ბის სა მოქ მე დო და 
კო მუ ნი კა ცი ე ბის გეგ მე ბი.

სა ჯა რო მმარ თ ვე ლო ბის რე ფორ მა ასე ვე გუ-
ლის ხ მობს რე გუ ლი რე ბის გავ ლე ნის შე ფა სე ბის 
(Regulatory Impact Assessment - RIA) მე-
ქა ნიზ მის და ნერ გ ვას, რო მე ლიც კრი ტი კუ ლად 
შე ა ფა სებს ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბის და დე ბით და 
უარ ყო ფით მხა რე ებს და მათ შე ა და რებს რე-
გუ ლა ცი ე ბის არარ სე ბო ბის ალ ტერ ნა ტი ულ სცე-
ნარს. RIA მტკიცებულებებზე და ფუძ ნე ბუ ლი პო-
ლი ტი კის და გეგ მ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლია 
თუმ ცა მი სი და ნერ გ ვა სა ქარ თ ვე ლო ში ჯერ კი-
დევ მიმ დი ნა რე პრო ცე სი ა.

იმ ინი ცი ა ტი ვე ბის პა რა ლე ლუ რად, რო მე ლიც 
ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
პრო ცესს წარ მარ თავს, სხვა აქ ტი ვო ბე ბი მი-
მარ თუ ლია ად გი ლობ რივ მთავ რო ბებ ში მ&შ-ის 
სის ტე მე ბის და ნერ გ ვის კენ.  ევ რო კავ ში რის მი-
ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მ&შ 
პლატ ფორ მე ბი იქ მ ნე ბა 10 სა პი ლო ტე მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში იმის თ ვის, რომ ხე ლი შე უწყოს საქ-
მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბის გა ზომ ვას. რი გი სხვა 
ინი ცი ა ტი ვე ბი სა ხორ ცი ელ დე ბა კონ კ რე ტულ სა-
მი ნის ტ რო ებ ში, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ინერ გე-
ბა ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბი, ახა ლი ფორ მა ტე ბი 
და მოთხოვ ნე ბი მ&შ-ის სის ტე მის გა სა მარ თად. 
ამას თან ერ თად, სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის 
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მი ერ და ფი ნან სე ბულ მთავ რო ბის სხვდას ხ ვა 
პრო ექ ტებს აქვთ მ&შ-ის კომ პო ნენ ტე ბის თა-
ვის სა მოქ მე დო გეგ მებ ში ინ ტეგ რა ცი ის ვალ დე-
ბუ ლე ბა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ეს პო ლი ტი კის 
ნარ კ ვე ვი არ ისა ხავს მიზ ნად მ&შ-სთან და კავ ში-
რე ბით სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ში მიმ დი ნა რე 
ინი ცი ა ტი ვე ბის ამ მრა ვალ ფე როვ ნე ბის მოც ვას. 
დო კუ მენ ტ ში აქ ცენ ტი კეთ დე ბა ცენ ტ რა ლუ რად 
მარ თულ მ&შ-ის სის ტე მა ზე, რო მე ლიც PAR-ის 
ფარ გ ლებ ში და ი ნერ გა და მიზ ნად ისა ხავს მ&შ 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ინ ტეგ რა ცი ას ყვე ლა სა მი ნის-
ტ როს პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში.

6. მ&შ-ის სის ტე მის შე ფა სე ბა  
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში 
ეს თა ვი აანა ლი ზებს სა მა გი დე კვლე ვის და ინ-
ტერ ვი უ ე ბის სა ფუძ ველ ზე მო პო ვე ბულ ინ ფორ მა-
ცი ას იმის თ ვის, რომ შე ა ფა სოს მ&შ-ის სის ტე მა 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ში. შე ფა სე ბა და ე ფუძ-
ნე ბა ეფექ ტუ რი მ&შ-ის სის ტე მის იმ ფუნ და მენ-
ტურ პრინ ცი პებს, რო მე ლიც ზე მოთ იყო გან ხი-
ლუ ლი. შე სა ბა მი სად, წი ნამ დე ბა რე ანა ლი ზი 
წარ მოდ გე ნი ლია შემ დე გი სა ხით: პირ ვე ლი ქვე-
თა ვი გა ნი ხი ლავს მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბას პო-
ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში, მე ო რე აქ ცენტს 
აკე თებს შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ხა რის ხ ზე, 
მე სა მე კი - მ&შ-ის სის ტე მის მდგრა დო ბა ზე.

6.1  მ&შ-ის მიგ ნე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა  
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა ში

რო გორც ზე მოთ გან ვი ხი ლეთ, მ&შ-ის არ სე ბი თი 
მი ზა ნი არის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე-
ბის თ ვის სა ჭი რო ინ ფომ რა ცი ის მი წო დე ბა, ცოდ-
ნის დაგ რო ვე ბის ხელ შეწყო ბა და სა ბო ლოო 
ჯამ ში, უკე თე სი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს-
ში წვლი ლის შე ტა ნა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა-
მა გი დე კვლე ვის და ინ ტერ ვი უ ე ბის ჩა ტა რე ბის 
დროს გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა ექ ცე ო და 
მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბის სა კითხს. მკვლე ვა-
რე ბის ძა ლის ხ მე ვის მი უ ხე და ვად, რეს პონ დენ-
ტე ბის გან მო ე ძი ე ბი ნათ ინ ფორ მა ცია მ&შ-ის 
მო ნა ცე მე ბის პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში 
გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ, იქ ნე ბო და ეს დამ კ ვიდ რე-
ბუ ლი პრაქ ტი კა თუ ერ თე უ ლი შემ თხ ვე ვა, ასე-
თი მა გა ლი თე ბის მო ძი ე ბა კვლე ვის ფარ გ ლებ ში 
ვერ მო ხერ ხ და. 

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის სა-
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, რო მე ლიც სა ჯა რო მმარ თ-
ვე ლო ბის რე ფორ მის ფარ გ ლებ ში შე იქ მ ნა, არ 
სა უბ რობს მ&შ-ის ან გა რი შე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის 

შემ დ გო მი პრო ცე სე ბის შე სა ხებ. მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბა და ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა აქაც 
გა ნი ხი ლე ბა რო გორც თვით მი ზა ნი, მიგ ნე ბე ბის 
პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა კი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა-
ჯა რო უწყე ბე ბის პრე რო გა ტი ვად გა ნი ხი ლე ბა. 
ეს მო საზ რე ბა გამ ყარ და მთავ რო ბის ად მი ნის-
ტ რა ცი ის წარ მო მად გე ნელ თან, სამ თავ რო ბო 
უწყე ბებ ში მ&შ-ის პრო ცე სებ ზე პა სუ ხის მ გე ბელ 
პი რებ თან და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მ&შ-
ის სპე ცი ა ლის ტებ თან სა უბ რის შე დე გად. რეს-
პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა აქ ცენტს აკე თებ და 
მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა ზე და ამას თან და კავ ში-
რე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე მა შინ, რო ცა მიგ ნე ბე ბის 
ანა ლი ზი და შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბის პრაქ ტი-
კა ში და ნერ გ ვა დიდ წი ლად უგუ ლებ ლ ყო ფი ლი 
იყო.

ის, რომ არ ხდე ბა მ&შ მიგ ნე ბე ბის სა თა ნა დო 
ანა ლი ზი და პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა ში გა მო ყე ნე-
ბა არ არის გა საკ ვი რი იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ არ არ სე ბობს სტი მუ ლი რე ბის შე სა ბა მი სი 
მე ქა ნიზ მე ბი. დო ნო რე ბის და მთავ რო ბის ად მი-
ნის ტ რა ცი ის მოთხოვ ნე ბი ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ბას 
ანი ჭე ბენ მ&შ-ის როლს ცოდნის დაგ რო ვე ბის 
კუთხით და უფ რო დიდ აქ ცენტს აკე თე ბენ მი სი, 
რო გორც ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის მე ქა ნიზ მის, 
როლ ზე. შე სა ბა მი სად, მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა მო-
ყე ნე ბის სტი მუ ლი რე ბის სა კითხი ყუ რადღე ბის 
მიღ მა რჩე ბა. ბუ ნებ რი ვი ა, ან გა რიშ ვალ დე ბუ-
ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
და თა ვად მ&შ-ის პრაქ ტი კის არ სე ბო ბა უკ ვე ღი-
რე ბუ ლია (მონაცემების პრაქ ტი კა ში არ გა მო ყე-
ნე ბის პი რო ბებ შიც კი). თუმ ცა, თა ვი სი არ სი დან 
გა მომ დი ნა რე, მ&შ-ის სის ტე მის მიზ ნე ბი უფ რო 
ამ ბი ცი უ რი უნ და იყოს და ის წ რა ფო დეს პო ზი-
ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის შე მო ტა ნის კენ მთავრო-
ბის საქ მი ა ნო ბა ში. ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
მ&შ-ის სის ტე მის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ფუნ ქ-
ცი აც კი შე საძ ლოა და ზა რალ დეს მა შინ, რო ცა 
მ&შ-ის მიგ ნე ბებს არ მოყ ვე ბა კონ კ რე ტუ ლი უკუ-
კავ ში რი და რე კო მენ და ცი ე ბის პრაქ ტი კა ში და-
ნერ გ ვის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა.

მ&შ-ის მო ნა ცე მე ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ გ ვა სა-
ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის კონ ტექ ს-
ტ ში კი დევ უფ რო რთულ დე ბა რამ დე ნი მე სხვა 
ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბით. PAR-ის ფარ გ-
ლებ ში შე ფა სე ბის კვლე ვის ჩა ტა რე ბის ვალ დე-
ბუ ლე ბა ეკის რე ბა მხო ლოდ სექ ტო რულ / მულ-
ტი სექ ტო რულ და ეროვ ნულ სტრა ტე გი ებს. ეს 
დო კუ მენ ტე ბი, რო გორც წე სი, არ წარ მო ად გენს 
პრაქ ტი კულ დო კუ მენ ტებს პო ლი ტი კის და გეგ-
მ ვის, მ&შ-ის მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბი სა და 
ამ მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბის სტი მუ ლი რე ბის-
თ ვის. ხსე ნე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბი ხში რად რამ-
დე ნი მეწ ლი ან პე რი ოდს მო ი ცავს, რამ დე ნი მე 
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გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ უწყე ბას გუ ლის ხ მობს და 
სამ თავ რო ბო საქ მი ა ნო ბის რამ დე ნი მე სფე როს 
ფა რავს. ამ ჟა მად, 70-ზე მე ტი სექ ტო რუ ლი და 
მულ ტი სექ ტო რუ ლი სტრა ტე გია მოქ მე დებს სა-
ქარ თ ვე ლო ში, თუმ ცა, რეს პონ დენ ტ თა უმ რავ-
ლე სო ბას გა უ ჭირ და ზუს ტი რიცხ ვის და სა ხე ლე-
ბა და ხაზს უს ვამ დ ნენ ამ დო კუ მენ ტებს შო რის 
არ სე ბულ გა და ფარ ვებ სა და გა უ მარ თა ო ბას. 
სექ ტო რუ ლი სტრა ტე გი ე ბის დი დი რა ო დე ნო ბა 
კო ორ დი ნა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა სა და მათ გან ვი თა-
რე ბა ში ერ თი ა ნი ხედ ვის ნაკ ლე ბო ბა ზე მიგ ვი-
თი თებს. სტრა ტე გი ებს შო რის გა და ფარ ვე ბი და 
მა თი რა ო დე ნო ბა შე ფა სე ბის პრო ცესს არა ხარ-
ჯე ფექ ტი ანს ხდის და ხაზს უს ვამს იმ ფაქტს, რომ 
დღეს დღე ო ბით, სტრა ტე გი ე ბი არ წა მო ად გენს 
სამ თავ რო ბო უწყე ბებ ში საქ მი ა ნო ბის წარ მარ-
თ ვის ძი რი თად დო კუ მენ ტებს. ამას თან, იქი დან 
გა მომ დი ნა რე, რომ სტრა ტე გი ე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ში მრა ვა ლი უწყე ბაა ჩარ თუ ლი, პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა და შე ფა სე ბის 
რე კო მენ და ცი ე ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ გ ვა ზე გა-
ფან ტუ ლია აქ ტო რებს შო რის. ეს გა რე მო ე ბე ბი 
სტრა ტე გი ე ბის შე ფა სე ბის მიგ ნე ბე ბის სა თა ნა დო 
ანა ლიზს და რე კო მენ და ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე პო-
ლი ტი კის შემ დ გო მი ციკ ლე ბის მო დი ფი კა ცი ას 
სა თუ ოს ხდის.

უფ რო მე ტიც, არ სე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბი არ არის 
ნათ ლად და სწორ ხა ზოვ ნად და კავ ში რე ბუ ლი 
პროგ რა მულ ბი უ ჯე ტურ და ფი ნან სე ბას თან. თე ო-
რი უ ლად, ყვე ლა სტრა ტე გია ბი უ ჯე ტუ რი პროგ-
რა მე ბის სა შუ ა ლე ბით ხორ ცი ელ დე ბა და შე სა ბა-
მი სად, ნა თე ლი კავ ში რე ბი უნ და იკ ვე თე ბო დეს 
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის იერარ ქი ის ამ ორ დო ნეს 
შო რის. თუმ ცა, პრაქ ტი კა ში, მსგავ სი კავ ში რე ბის 
დად გე ნა, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, რთულ დე ბა. ხში-
რად, რთუ ლია იმის დად გე ნა, თუ რო მე ლი სა ბი-
უ ჯე ტო პროგ რა მი დან ფი ნან ს დე ბა კონ კ რე ტუ ლი 
სექ ტო რუ ლი თუ მულ ტი სექ ტო რუ ლი სტრა ტე გია 
და სტრა ტე გი ე ბის სა მოქ მე დო გეგ მე ბის დიდ ნა-
წილს არ ახ ლავს დე ტა ლუ რი ბი უ ჯე ტი, რაც არ-
თუ ლებს და გეგ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბის თ ვის და ფი-
ნან სე ბის წყა რო ე ბის და ზუს ტე ბით გან საზღ ვ რას.

სექ ტო რულ სტრა ტე გი ებ სა და სა ბი უ ჯე ტო პროგ-
რა მებს შო რის კავ ში რე ბის ბუნ დო ვა ნე ბა ასე ვე 
სა გუ ლის ხ მოა იმის გა მო, რომ ის არ თუ ლებს კო-
ორ დი ნა ცი ას ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო სა და მთავ-
რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ას შო რის მთავ რო ბის საქ-
მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბი სას. ფი ნან ს თა 
სა მი ნის ტ რო აგ რო ვებს ინ ფორ მა ცი ას სამ თა ვ-
რო ბო უწყე ბე ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ იმ ინ დი-
კა ტო რებ ზე და ფუძ ნე ბით, რო მე ლიც გან საზღ ვ-
რუ ლია თი თო ე უ ლი სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მის თ ვის. 
პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის მო დე ლი, რო მე-
ლიც დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დებს, თა ვი სი 

არ სით, შე დე გებ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. ის მიზ-
ნად ისა ხავს, გა ზო მოს თუ რამ დე ნად მო ხერ ხ და 
სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მე ბის თ ვის გან საზღ ვ რუ ლი 
მიზ ნე ბის მიღ წე ვა და არა უბ რა ლოდ თვალ ყუ-
რი ადევ ნოს სა ჯა რო რე სურ სე ბის და ნა ხარ ჯებს. 
ამ დე ნად, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა რი შე ბის-
თ ვის შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, შე საძ ლო ა, 
ძა ლი ან ღი რე ბუ ლი იყოს სექ ტო რუ ლი სტრა ტე-
გი ე ბი შე ფა სე ბის თ ვი საც. უკე თე სი თავ სე ბა დო-
ბა ერ თი მხრივ სტრა ტე გი ე ბის, ხო ლო, მე ო რე 
მხრივ - სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მე ბის შე ფა სე ბებს 
შო რის შე ამ სუ ბუ ქებ და მთავრო ბის საქ მი ა ნო ბის 
ეფექ ტუ რო ბის გა ზომ ვის ბი უ როკ რა ტი ულ და ფი-
ნან სურ ტვირთს. თა ნამ შ რომ ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა 
ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს თან ცენ ტ რა ლუ რი მ&შ 
სის ტე მის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
შემ ზღუდ ვე ლი ფაქ ტო რი ა, გან სა კუთ რე ბით სხვა 
ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
სა დაც ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო ერ თ -ერთ მთა ვარ 
როლს თა მა შობს მ&შ სის ტე მის კო ორ დი ნა ცი ის 
პრო ცეს ში. 

6.2  მო ნა ცე მე ბის ხა რის ხი 

მო ნა ცე მე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის და ხა რის ხის 
პრობ ლე მე ბი ინ ტერ ვი უ ე ბის გან მავ ლო ბა ში წამ-
ყ ვან სა კითხად გა მო იკ ვე თა. რეს პონ დენ ტე ბი 
აღ ნიშ ნავ დ ნენ მრა ვალ სირ თუ ლეს მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბის ყო ველ ეტაპ ზე. პრობ ლე მის საწყის 
წერ ტი ლად, ხში რად, მ&შ-ის ჩარ ჩოს და ისე თი 
ინ დი კა ტო რე ბის არარ სე ბო ბა სა ხელ დე ბო და, 
რო მე ლიც ხა რის ხი ა ნი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე-
ბას უზ რუნ ველ ყოფ და.  მ&შ აქ ტი ვო ბე ბის თ ვის 
გან საზღ ვ რუ ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ნაკ ლე-
ბო ბა წარ მო ჩინ და რო გორც ერ თ -ერ თი ფუნ-
და მენ ტუ რი პრობ ლე მა, რო მე ლიც ხა რის ხი ა ნი 
მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბას უშ ლის ხელს. მ&შ-ის 
აქ ტი ვო ბე ბი ხში რად არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის პრო ცეს ში, რაც სა ჯა რო მო-
ხე ლე ებს უბიძ გებს იმის კენ, რომ მი მარ თონ მო-
ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის ზე და პი რულ მე თო დებს. 
ამას მივ ყა ვართ მწი რი თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბამ დე, რაც ძა ლი ან მცი რე შე საძ ლებ-
ლო ბას ტო ვებს ცოდ ნის დაგ რო ვე ბი სა და მტკი-
ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბით პროგ რა მი რე ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის.

დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 
აღ ნიშ ნავ დ ნენ სა ბა ზი სო მო ნა ცე მე ბის ნაკ ლე-
ბო ბის პრობ ლე მას, რაც პროგ რე სის გა ზომ ვას 
არ თუ ლებს პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას. 
ხში რად, მთავრობის ახა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი იწყე-
ბა არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის სა თა ნა დოდ შე ფა სე ბის 
გა რე შე. მა შინ, რო ცა მო ნა ცე მე ბი არ გროვ დე-
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ბა პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის დაწყე ბამ დე, 
რთულ დე ბა შე და რე ბი თი ანა ლი ზის გა კე თე ბა 
პროგ რა მის დას რუ ლე ბი სას და შე სა ბა მი სად, ძა-
ლი ან მწი რი დას კ ვ ნე ბის გა კე თე ბა ხდე ბა შე საძ-
ლე ბე ლი მიღ წე უ ლი შე დე გე ბი სა და მოხ დე ნი ლი 
გავ ლე ნის შე სა ფა სებ ლად. სა ბა ზი სო მო ნა ცე მე-
ბის ნაკ ლე ბო ბის პრობ ლე მას რეს პონ დენ ტე ბი 
საქ ს ტა ტის მო ნა ცე მე ბის სიმ წი რეს, ისე ვე, რო-
გორც და მო უ კი დე ბე ლი სა ბა ზი სო კვლე ვის ჩა-
სა ტა რებ ლად სა ჭი რო ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
ნაკ ლე ბო ბას უკავ ში რებ დ ნენ. რეს პონ დენ ტე-
ბის ნა წი ლი ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებ და სა ჯა რო 
მო ხე ლე ე ბის ტენ დენ ცი ა ზე პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
მთლი ა ნად სა ბა ზი სო მო ნა ცე მე ბის ნაკ ლე ბო ბა-
ზე გა და ი ტა ნონ და ამით გა ა მარ თ ლონ მ&შ-ის 
მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის მე ქა ნიზ მე ბის არარ სე-
ბო ბა პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, აღი ნიშ ნოს, რომ სა ბა ზი სო 
მო ნა ცე მე ბის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ შიც მ&შ-ის 
პრო ცე სებს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლის თა-
მა ში შე უძ ლია ცოდ ნის დაგ რო ვე ბი სა და მთავ-
რო ბის საქ მი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუთხით.

მ&შ-ის შე დე გად შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის 
ხა რის ხი მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად გან პი რო ბე ბუ-
ლია იმ ინ დი კა ტო რე ბის ხა რის ხით, რო მე ლიც 
მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის პრო ცესს წარ მარ თავს. 
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, რო-
მე ლიც ამ ჟა მად წარ მარ თავს სა ჯა რო მო ხე ლე-
ე ბის საქ მი ა ნო ბას, ძა ლი ან მწირ ინ ფორ მა ცი ას 
მო ი ცავს იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და გა ი-
ზო მოს მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბა 
ინ დი კა ტო რე ბის მეშ ვე ო ბით. მთავ რო ბის ად მი-
ნის ტ რა ცი ის და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ-
მო მად გენ ლებ თან ინ ტერ ვი უ ე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
ვას კ ვ ნით, რომ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ახა ლი ვერ-
სია (რომელიც ამ დო კუ მენ ტის წე რის დრო ის თ-
ვის ჯერ კი დევ არ არის დას რუ ლე ბუ ლი) უფ რო 
დიდ ყუ რადღე ბას უთ მობს ინ დი კა ტო რე ბის ხა-
რის ხის სა კითხს და უფ რო მკაცრ მოთხოვ ნებს 
უწე სებს სა ჯა რო უწყე ბებს. ახა ლი სა ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლოს შე საძ ლო გავ ლე ნის წი ნას წარ მეტყ-
ვე ლე ბა ინ დი კა ტო რე ბის ხა რის ხ ზე რთუ ლი ა, 
თუმ ცა ამ სა კითხი სად მი მე ტი ყუ რადღე ბის გა-
მო ჩე ნა და დე ბი თად შე ფას და კვლე ვის ფარ გ-
ლებ ში გა მო კითხუ ლი შე ფა სე ბის მკვლე ვა რე ბის 
მი ერ. რეს პონ დენ ტე ბი ხაზს უს ვამ დ ნენ ინ დი კა-
ტო რე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის და ბალ 
ხა რისხს მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბა ში. კვლე ვის 
ფარ გ ლებ ში შეს წავ ლი ლი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი 
უმე ტეს წი ლად მყი სი ე რი შე დე გე ბის დო ნის ინ-
დი კა ტო რებს მო ი ცავ დ ნენ, რო მელ თაც არ შეს-
წევთ ძა ლა შეა ფა სონ პროგ რა მის შე დე გე ბი და 
გავ ლე ნა სა მიზ ნე ჯგუ ფებ ზე. მა გა ლი თის თ ვის, 
ისე თი მყი სი ე რი შე დე გე ბის ინ დი კა ტო რე ბი, რო-

გო რი ცაა „ჩატარებული კონ ფე რენ ცი ე ბის რა ო-
დე ნო ბა“ და „დაარსებული კო მი სი ე ბის რა ო დე-
ნო ბა“, შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს მო ვი პო ვოთ 
ინ ფორ მა ცია უწყე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი აქ ტი ვო ბე ბის შე სა ხებ, თუმ ცა არ წარ მო ად-
გენს შე დე გე ბის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზმს. მ&შ-ის 
ჩარ ჩოს მყი სი ე რი შე დე გე ბის ინ დი კა ტო რე ბით 
შეზღუდ ვა მ&შ-ს აიგი ვებს პროგ რა მის ჩვე უ ლი 
ან გა რი შე ბის წარ მო ე ბას თან და ხელს უშ ლის სა-
ქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბას სა სურ ვე ლი 
მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში. სა გუ ლის ხ მო ა, რომ სა ბი-
უ ჯე ტო პროგ რა მე ბის თ ვის შე მუ შა ვე ბუ ლი ინ დი-
კა ტო რე ბი ასე ვე, ხში რად, მყი სი ე რი შე დე გე ბის 
გა ზომ ვით შე მო ი ფარ გ ლე ბა და ამით ზღუ დავს 
პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის მი ზანს, გა ზო მოს 
სამ თავ რო ბო საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბა. 

სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის კომ პე ტენ ცი ის დო ნე 
მ&შ-ის მო ნა ცე მე ბის ღი რე ბუ ლე ბის და მა თი 
გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ მრა ვალ ჯერ აღი ნიშ ნა 
რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ, რო გორც ერ თ -ერ თი 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პრობ ლე მა. მა შინ, რო ცა ის 
თა ნამ შ რომ ლე ბი, რო მელ თაც ევა ლე ბათ მო ნა-
ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა ვერ ხე და ვენ ამ მო ნა ცე მე-
ბის შეგ რო ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბას და საქ მი ა ნო ბის 
მი ზანს, შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ხა რის ხი 
გარ და უვ ლად ზი ან დე ბა. ამ შემ თხ ვე ვებ ში მო-
ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა არ არის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
უწყე ბის ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში და მა თი 
სა ჭი რო ე ბა თავს იჩენს მხო ლოდ მო ნი ტო რინ-
გის ვი ზი ტე ბის და შე ფა სე ბის კვლე ვე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის დროს. შე დე გად, სამ თავ რო ბო 
საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, 
მკვლე ვა რე ბის თ ვის, ხში რად, ძა ლი ან მწი რი ინ-
ფორ მა ციაა ხელ მი საწ ვ დო მი და მათ უწევთ მხო-
ლოდ ინ ტერ ვი უ ებ სა და ფო კუს ჯგუ ფებ ზე დაყ რ-
დ ნო ბით დას კ ვ ნე ბის გა კე თე ბა.

მო ნა ცე მე ბის ხა რის ხ თან და კავ ში რე ბით, რეს-
პონ დენ ტე ბის კი დევ ერ თი წუ ხი ლი უკავ შირ-
დე ბო და ხა რის ხის კონ ტ რო ლის ნაკ ლე ბო ბას. 
მარ თა ლი ა, მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცია პა სუ-
ხის მ გე ბე ლია სა მი ნის ტ რო ებს და ეხ მა როს ინ-
დი კა ტო რე ბის შერ ჩე ვა ში, თუმ ცა, არ იკ ვე თე ბა 
მზა ო ბა ად მი ნის ტ რა ცი ამ ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გა-
უ წი ოს შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ხა რის ხის უზ-
რუნ ველ ყო ფას.

6.3  მ&შ-ის სის ტე მის მდგრა დო ბა

სა ქარ თ ვე ლო ში მ&შ სის ტე მა ში მსხვი ლი დო-
ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბი-
დან გა მომ დი ნა რე, თავს იჩენს აშ კა რა კითხ ვე ბი 
სის ტე მის მდგრა დო ბას თან და კავ ში რე ბით. ად-
გი ლობ რი ვი ინი ცი ა ტი ვე ბის ნაკ ლე ბო ბა წამ ყ ვან 
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პო ლი ტი კურ ძა ლებ ში და სამ თ ავ რო ბო უწყე ბებ-
ში, რომ და წეს დეს საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბის 
გა ზომ ვის მე ქა ნიზ მე ბი, საფ რ თხეს უქ მ ნის მ&შ 
სის ტე მის მდგრა დო ბას. თუმ ცა, ისე თი სა ი მე-
დო და ძლი ე რი პარ ტ ნი ო რის არ სე ბო ბა სა ჯა-
რო რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, რო გო რი-
ცაა ევ რო კავ ში რი, ქმნის სტა ბი ლუ რო ბი სა და 
თან მიმ დევ რუ ლო ბის გა რან ტი ას რე ფორ მის თ-
ვის მხარ და ჭე რის არ სე ბო ბის მხრივ. პრო ცეს ში 
ევ რო კავ ში რის ჩარ თუ ლო ბა სის ტე მას ნაკ ლე-
ბად მოწყ ვ ლადს ხდის ქვე ყა ნა ში სამ თავ რო ბო 
ცვლი ლე ბე ბი სად მი. სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კუ-
რი კონ ტექ ს ტი დან გა მომ დი ნა რე, სა ერ თა შო-
რი სო დო ნო რე ბის მი ერ და ნერ გი ლი მე ქა ნიზ-
მე ბი, შე საძ ლო ა, უფ რო მდგრა დი აღ მოჩ ნ დეს 
გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში, ვიდ რე კონ კ რე-
ტუ ლი ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის მი ერ 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვა.

კი დევ ერ თი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც აძ ლი ე რებს 
სის ტე მის მდგრა დო ბის პერ ს პექ ტი ვას, არის 
ცენ ტ რა ლუ რი მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი ორ გა ნოს 
არ სე ბო ბა მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ის სა ხით. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კითხ ვე ბი რჩე ბა მი სი, რო გორც 
კო ორ დი ნა ტო რის რო ლის შე სა ხებ რი გი ფაქ ტო-
რე ბის გა მო: ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს თან თა ნამ-
შ რომ ლო ბის არა საკ მა რი სი პრაქ ტი კა, ხა რის ხის 
კონ ტ რო ლის სუს ტი მე ქა ნიზ მე ბი და პო ლი ტი კის 
და გეგ მ ვის პრო ცეს ში მხარ და ჭე რის შეზღუ დუ ლი 
რე სურ სე ბი. ამის და მი უ ხე და ვად, ად მი ნის ტ რა-
ცი ის რო გორც მთავ რო ბის ცენ ტ რა ლუ რი ორ გა-
ნოს გან საზღ ვ რა ამ ყა რებს სის ტე მის სტა ბი ლუ-
რო ბას.

ზე მოთ აღ წე რი ლი ხე ლის შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბის 
მი უ ხე და ვად, სტი მუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის ნაკ-
ლე ბო ბა სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კურ სის ტე მა ში 
მ&შ-ის სის ტე მის ეფექ ტურ და სტა ბი ლურ ფუნ ქ-
ცი ო ნი რე ბას კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ აყე ნებს. ამ ჟა-
მინ დელ ვი თა რე ბა ში, რო ცა სა ჯა რო მო ხე ლე ებს 
შო რის ძა ლი ან და ბა ლია ცნო ბი ე რე ბის დო ნე 
მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბა ში მ&შ-ის სა ჭი რო ე-
ბის შე სა ხებ, მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა არ არის 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ინ ტეგ რი რე-
ბუ ლი პრო ცე სი და შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი 
გა მო უ ყე ნე ბე ლი რჩე ბა ახა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის 
და გეგ მ ვი სას. ამ გ ვა რად, მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე-
ნე ბის სტი მუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი და შე ფა სე ბის 
მიგ ნე ბებ ზე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზი რე ბუ ლი უკუ კავ-
ში რი აუცი ლე ბე ლია მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბის 
წა სა ხა ლი სებ ლად პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო-
ცეს ში.

7. „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო“-ს 
შემ თხ ვე ვა
ეს თა ვი „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო“-ს პროგ რა მის 
შემ თხ ვე ვას გა ნი ხი ლავს იმის თ ვის, რომ უფ რო 
კონ კ რე ტულ მა გა ლით ზე და აკ ვირ დეს, თუ რამ-
დე ნად ხდე ბა მ&შ-ის ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პე-
ბის გა მო ყე ნე ბა პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცეს ში. „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო“-ს პროგ-
რა მა სა ქარ თ ვე ლოს მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ-
მე ო ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის ნა წი ლია და 
ფი ნან ს დე ბა სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მით - მე წარ მე-
ო ბის გან ვი თა რე ბა. ქვე მოთ მო ცე მულ გან ხილ-
ვა ში ეს ორი დო კუ მენ ტიც იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი 
სა კითხ ში მე ტი სიცხა დის შე ტა ნის თ ვის. 

„აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო“-ს პროგ რა მა 2014 
წელს და იწყო ეკო ნო მი კის და მდგრა დი გან-
ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, 
იმის თ ვის, რომ ხე ლი შე უწყოს მცი რე და სა შუ-
ა ლო მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას. სა ა გენ ტო 
„აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო“ პროგ რა მის ერ თ -ერ-
თი მთა ვა რი გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლია და პა სუ ხის-
მ გე ბე ლია მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პო ლი ტი კი სა და პროგ რა მე-
ბის კო ორ დი ნა ცი ა ზე. „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო“ 
მიზ ნად ისა ხავს კერ ძო სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ა ნო ბის გაზ რ დას, სტარ ტა პე ბის მხარ და-
ჭე რას, თა ნა მედ რო ვე სა მე წარ მეო კულ ტუ რის 
გან ვი თა რე ბას და სა ქონ ლი სა და სერ ვი სე ბის 
ექ ს პორ ტის ხელ შეწყო ბას.

სექ ტო რუ ლი სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის მე-
ქა ნიზმს სა მოქ მე დო გეგ მა წარ მო ად გენს, რო-
მე ლიც მო ი ცავს შეს რუ ლე ბის ინ დი კა ტო რებს 
და გეგ მი ლი საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბის გა-
სა ზო მად. მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბის 
გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის სა მოქ მე დო გეგ მა 
2018-2020-ის ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ სა-
ზო მი ინ დი კა ტო რე ბის უმ რავ ლე სო ბა მყი სი ე რი 
შე დე გე ბის ინ დი კა ტო რე ბი ა. ეს ინ დი კა ტო რე ბი 
აფა სებს კონ კ რე ტუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის შეს რუ ლე-
ბას და არა სა სურ ვე ლი შე დე გე ბის მიღ წე ვას. 
მა გა ლი თის თ ვის, თა ნამ შ რომ ლე ბის ფი ნან სუ-
რი უნარ - ჩ ვე ვე ბის გაზ რ დის კომ პო ნენ ტის შე-
სა ფა სებ ლად შე მუ შა ვე ბუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი ა: 
დატ რე ნინ გე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბა და 
თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს შე-
მუ შა ვე ბა. ეს ინ დი კა ტო რე ბი სა შუ ა ლე ბას გვაძ-
ლევს გავ ზო მოთ უწყე ბის მი ერ პროგ რა მის გან-
ხორ ცი ე ლე ბა ში ჩა დე ბუ ლი რე სურ სე ბი და არ 
ქმნის აქ ტი ვო ბის ეფექ ტუ რო ბის გა ზომ ვის შე-
საძ ლებ ლო ბას. სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რებს 
შო რის დი ა ლო გის გაძ ლი ე რე ბის კომ პო ნენ-
ტის შე სა ფა სებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა ინ დი კა ტო რი 
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- ვაჭ რო ბის, კერ ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის 
და ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი 
სა ვაჭ რო სივ რ ცის საბ ჭო ე ბის მი ერ გა მარ თუ-
ლი შეხ ვედ რე ბის რა ო დე ნო ბა. ეს ინ დი კა ტო რი 
სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს ან გა რი ში ვა წარ მო ოთ 
მიზ ნის კენ სწრაფ ვა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი-
ვო ბე ბის შე სა ხებ თუმ ცა, არ გვაძ ლევს არა ნა ირ 
სა ფუძ ველს იმის შე სა ფა სებ ლად, თუ რა რე ა ლუ-
რი გავ ლე ნა მო ახ დი ნეს ამ აქ ტი ვო ბებ მა მიზ ნის 
მიღ წე ვა ზე. მიზ ნებ ზე მე ტად ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
ინ დი კა ტო რე ბი იქ ნე ბო და: სა ჯა რო და კერ ძო 
სექ ტო რებს შო რის პარ ტ ნი ო რო ბის შე თან ხ მე-
ბე ბის რა ო დე ნო ბა, თა ნამშ რომ ლე ბის ქუ ლე ბი 
ფი ნან სუ რი უნარ - ჩ ვე ვე ბის ტეს ტებ ში, ტრე ნინ გის 
მო ნა წი ლე თა მო საზ რე ბე ბი ტრე ნინ გი სა თუ სა-
ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს სა ჭი რო ე ბის და ეფექ ტუ რო ბის 
შე სა ხებ და ა.შ.

სა მოქ მე დო გეგ მა ში ინ დი კა ტო რე ბის და ბა ლი 
ხა რის ხი ასე ვე ნა თე ლი ხდე ბა რიგ შემ თხ ვე ვებ-
ში ინ დი კა ტო რე ბის ბუნ დო ვა ნე ბის და მი ზან თან 
მა თი შე უ სა ბა მო ბი დან გა მომ დი ნა რე. ამას თან 
ერ თად, ინ დი კა ტო რებს არ აქვთ მი თი თე ბუ ლი 
წყა რო ე ბი, მხო ლოდ ის უწყე ბა, რო მე ლიც პა-
სუ ხის მ გე ბე ლია ინ დი კა ტორ ზე მო ნა ცე მე ბის მო-
პო ვე ბა ზე. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა მოქ მე დო გეგ მა მო ი ცავს 
შე ფა სე ბის კომ პო ნენტს (დაფინანსების მი თი თე-
ბუ ლი წყა რო: USAID). მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
შე ფა სე ბის კვლე ვა, სა მოქ მე დო გეგ მის მი ხედ-
ვით, მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბის გან ვი თა-
რე ბის ხელ შემ წყო ბი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გაძ ლი ე რე-
ბას ემ სა ხუ რე ბა, გეგ მა არ მო ი ცავს აქ ტი ვო ბებს 
რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც შე ფა სე ბის კვლე ვის 
შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი მიგ ნე ბე ბი ინ ს ტი ტუ ტებს 
გაძ ლი ე რე ბა ში და ეხ მა რე ბო და. სტრა ტე გი ის 
შუ ალე დუ რი შე ფა სე ბა, რო მე ლიც 2018 წელს 
გან ხორ ცი ელ და, ზე მოთ გან ხი ლუ ლი მყი სი ე რი 
შე დე გე ბის ინ დი კა ტო რებს ასა ხავს და უმე ტეს-
წი ლად ან გა რი შის სა ხე აქვს და არა შე ფა სე ბის 
კვლე ვის. აქ ცენ ტი აქ ტი ვო ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზეა 
და მწი რი ინ ფორ მა ცია მო ი პო ვე ბა შე დე გე ბის 
მიღ წე ვა სა და რე კო მენ და ცი ებ ზე მო მა ვა ლი საქ-
მი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის. ეს ხაზს უს ვამს 
ხა რის ხი ა ნი ინ დი კა ტო რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას, 
იმის თ ვის, რომ ხე ლი შე უწყოს შე დე გებ ზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი შე ფა სე ბის კვლე ვის ჩა ტა რე ბას და 
გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ უწყე ბა ში თვით კ რი ტი კუ ლი 
ანა ლი ზის პრო ცესს.

„აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო“-ს აქამ დე ჩა ტა რე ბუ ლი 
შე ფა სე ბის ან გა რი შე ბის ანა ლი ზის და მკვლე ვა-
რებ თან ინ ტერ ვი უ ე ბის შემ დეგ გან სა კუთ რე ბით 
ცხა დად წარ მო ჩინ და იმ მო ნა ცემ თა სიმ წი რე, 
რო მე ლიც პროგ რა მის ეფექ ტუ რი მო ნი ტო რინ-

გი სა და შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემ და. 
პროგ რა მის შე ფა სე ბა ში ჩარ თუ ლი მკვლე ვა რე-
ბი აღ ნიშ ნავ დ ნენ მო ნა ცემ თა ხელ მი საწ ვ დო მო-
ბის პრობ ლე მებს და ამის გა მო გავ ლე ნის შე-
ფა სე ბის სირ თუ ლეს. ასე ვე, უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ ბე ნე ფი ცი ა რებს არ გა აჩ ნ დათ ვალ დე ბუ-
ლე ბა სა ა გენ ტოს თ ვის მი ე წო დე ბი ნათ შე ფა სე ბის-
თ ვის სა ჭი რო მო ნა ცე მე ბი მა თი სა წარ მოს ფუნ ქ-
ცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ. ამის გა მო, შეგ რო ვე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია ფრაგ მენ ტუ ლი იყო. შე ფა სე ბის 
მკვლე ვა რე ბი ასე ვე აღ ნიშ ნავ დ ნენ სა ბა ზი სო მო-
ნა ცე მე ბის ნაკ ლე ბო ბას, რაც პროგ რა მის გავ ლე-
ნის შე ფა სე ბას არ თუ ლებ და.

შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე-
ნე ბის პრობ ლე მე ბი ასე ვე წარ მო ჩინ და სა წარ მოს 
წარ მო მად გენ ლებ თან ინ ტერ ვი უს გან მავ ლო ბა-
ში. რეს პონ დენ ტებს გა უ ჭირ დათ ისე თი შემ თხ ვე-
ვის და სა ხე ლე ბა, რო ცა მ&შ-ის ან გა რი შის მიგ-
ნე ბე ბი გან ხი ლუ ლი იყო გუნ დის მი ერ ან რო ცა 
ან გა რი შე ბის მიგ ნე ბებს მოყ ვა რა ი მე კონ კ რე ტუ-
ლი ცვლი ლე ბის შე ტა ნა და გეგ მილ აქ ტი ვო ბებ ში.

8. რე კო მენ და ცი ე ბი
ზე მოთ გან ხი ლულ მიგ ნე ბებ ზე და ფუძ ნე ბით, 
შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბი შე მუ შავ და სა ქარ-
თ ვე ლოს მთავ რო ბა ში ეფექ ტუ რი და მდგრა დი 
მ&შ-ის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის ხელ შე საწყო-
ბად, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია მთავ რო ბის 
საქ მი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ.

სექ ტო რუ ლი სტრა ტე გი ე ბი

სა ვა რა უ დო გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ინ ს ტი ტუ
ტე ბი: მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ა, ფი ნან ს თა 
სა მი ნის ტ რო

უნდა შეიქმნას საქართველში მოქმედი სექ-
ტორული სტრატეგიების ერთიანი რეესტრი 
და შემცირდეს მათი რიცხვი, იმისთვის, რომ 
აღმოიფხვრას გადაფარვები და სტრატეგიები 
გარდაიქმნას მოქნილ დოკუმენტებად, რომე-
ლიც რეალურად წარმართავს სამინისტროე ბის 
საქმიანობას. ყოველი სტრატეგიის სამოქმედო 
გეგმას უნდა ჰქონდეს დეტალური ბიუჯეტი და 
გამოკვეთილი ბმა საბიუჯეტო პროგრამებთან.

მ&შ აქ ტი ვო ბე ბის ბი უ ჯე ტი რე ბა

სა ვა რა უ დო გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ინ ს ტი  
 ტუ ტე ბი: მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ა, სა
მინისტროები

მონაცემების დაბალი ხარისხი ხშირად განპი - 
რო ბებულია იმ ფაქტით, რომ მ&შ-ის აქ ტი-
ვობები არ არის გათვალისწინებული საჯა რო  
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უწყებების ბიუჯეტში. შესაბამისად, პროგრა - 
მების ბიუჯეტის განსაზღვრისას, სამინისტ რო- 
ე ბმა უნდა გამოყონ სათანადო თანხები მო-
ნიტორინგის და შეფასების აქტივობების გან - 
სახორციელებლად. სამინისტროებთან თა-
ნამშრომლობით, მთავრობის ადმინისტრაციამ 
ხელი უნდა შეუწყოს მ&შ აქტივობების სა-
თანადო ბიუჯეტირებას, რათა უზრუნველყოს 
საკმარისი რესურსების ხელმისაწვდომობა 
მონაცემების შესაგროვებლად და დასახული 
მიზნების ჯეროვნად შესაფასებლად.

სტი მუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი

სა ვა რა უ დო გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ინ ს ტი  
 ტუ ტე ბი: მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ა, ეკო
ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის  
სა მი ნის ტ რო, ევ რო კავ ში რი

უნ და და ი ნერ გოს სპე ცი ა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბი, მა-
გა ლი თად: უკუ კავ ში რის მე ქა ნიზ მე ბი მ&შ-ის ან-
გა რი შე ბის მიგ ნე ბებ ზე, ვალ დე ბუ ლე ბის და წე-
სე ბა უწყე ბე ბის თ ვის, წარ მო ად გი ნონ შე ფა სე ბის 
კვლე ვის სა პა სუ ხო დო კუ მენ ტე ბი დე ტა ლუ რი სა-
მოქ მე დო გეგ მით, რო მე ლიც გან მარ ტავს რე კო-
მენ და ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე პროგ რა მის გა უმ ჯო ბე-
სე ბის გეგ მას და გან საზღ ვ რავს პა სუ ხის მ გე ბელ 
უწყე ბებს და ინ დი ვი დებს. 

სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის კომ პე ტენ ცია

სა ვა რა უ დო გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ინ ს
ტი ტუ ტე ბი: მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ა, 
„აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო“, სა ერ თა შო რი სო 
დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (ევროკავშირი, 
გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა, USAID)

საჭიროა ტრენინგის მოდულების დახვეწა სა - 
ჯარო მოხელეებს შორის პრაქტიკული უნარ- 
ჩვევების განსავითარებლად მაღალი ხარისხის 
ინდიკატორების შემუშავებისა და მ&შ აქტი ვობ-
ების დაგეგმვის კუთხით.

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მ&შ აქ ტი ვო
ბებ ში ჩარ თ ვა

სა ვა რა უ დო გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ინ ს
ტი  ტუ ტე ბი: მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ა, 
ეკო ნო მი კის და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
სა მი ნის ტ რო, სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (ევროკავშირი, გა ე როს 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა, USAID)

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტექ ს ტ ში არა სამ თავ რო ბო 
სექ ტორს მ&შ აქ ტი ვო ბე ბის პროგ რა მი რე ბა-
ში ინ ტეგ რა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოც დი ლე-
ბა აქვს, რაც დიდ წი ლად სა ერ თა შო რი სო დო-
ნო რე ბის მოთხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს. 
შესაბამისად, არასამთავრობო ორგანიზაციები 

უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთონ სამთავრობო 
საქმიანობისთვის მ&შ ჩარჩოების შემუშავებაში 
და მ&შ მიგნებებზე უკუკავშირის შემუშავებაში.

ინ დი კა ტო რე ბის და მო ნა ცე მე ბის ხა რის ხი

სა ვა რა უ დო გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ინ ს ტი ტუ
ტე ბი: მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ა, ფი ნან ს
თა სა მი ნის ტ რო, „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო“

სამინისტროებთან აქტიური თანამშრომლობით, 
მთავრობის ადმინისტრაციამ ხელი უნდა შეუწყოს 
არამარტო მყისიერი შედეგების, არამედ, 
შედეგებისა და მიზნების საზომი ინდიკატორების 
შემუშავებას.

მ&შ ან გა რი შე ბის სა ჯა რო გან ხილ ვა

სა ვა რა უ დო გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ინ ს
ტი ტუ ტე ბი: მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ა, 
„აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო“

მ&შ-ის ან გა რი შე ბი ხელ მი საწ ვ დო მი უნ და იყოს 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის. ამას თან, უნ და მოხ-
დეს მა თი პრო აქ ტი უ ლად გავ რ ცე ლე ბა სა ჯა რო 
უწყე ბე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გა საზ რ დე-
ლად და მ&შ-ის მიგ ნე ბე ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ-
გ ვის ხელ შე საწყო ბად. მიგ ნე ბე ბის სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან პრე ზენ ტა-
ცია და სა ჯა რო გან ხილ ვა, შე საძ ლო ა, ეფექ ტუ რი 
მე ქა ნიზ მი გახ დეს რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბი-
სა და მა თი პრაქ ტი კა ში და ნერ გ ვის სტი მუ ლი რე-
ბის თ ვის.
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კვლე ვის შე დე გებ ზე უკუ კავ ში რის მი სა ღე ბად, 
PMC კვლე ვით მა ცენ ტ რ მა ჩა ა ტა რა სა მუ შაო 
შეხ ვედ რე ბი თბი ლის ში, თე ლავ ში, ქუ თა ის სა 
და ბა თუმ ში. შეხ ვედ რებ ში მო ნა წი ლე ობ დ ნენ ად გი-
ლობ რი ვი მთავ რო ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, კერ ძო სექ ტო რის და სა გან მა-
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის წარ მო მად გენ-
ლე ბი. მკვლე ვა რის მი ერ დო კუ მენ ტის ძი რი-
თა დი მიგ ნე ბე ბი სა და შე დე გე ბის პრე ზენ ტა ცი ას 
მოყ ვა აქ ტი უ რი დის კუ სი ე ბი გა მოვ ლე ნი ლი სა ჭი-
რო ე ბე ბის შე სა ბა მი სად რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა-
მუ შა ვებ ლად. დამ ს წ რე ე ბი და ე თან ხ მ ნენ კვლე-
ვის მიგ ნე ბებს მთავ რო ბა ში მო ნი ტო რინ გი სა და 
შე ფა სე ბის სის ტე მის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის შე სა ხებ 
და გა ნი ხი ლეს და მა ტე ბი თი რე კო მენ და ცი ე ბი 
გა მოწ ვე ვებ თან გა სამ კ ლა ვებ ლად.

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ-
მა ხა ზი გა უს ვეს სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ ცოდ ნა სა და გა მოც-
დი ლე ბას მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის აქ ტი-
ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის კუთხით. თბი ლის ში, 
ისე ვე, რო გორც რე გი ო ნებ ში მოქ მედ სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს აქვთ 
ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბის პროგ რა მე ბის და 
სა კუ თა რი პრო ექ ტე ბის მო ნი ტო რინ გის და შე ფა-
სე ბის გა მოც დი ლე ბა. ეს ცოდ ნა, შე საძ ლო ა, ღი-
რე ბუ ლი რე სურ სი გახ დეს მთავ რო ბა ში მო ნი ტო-
რინ გის და შე ფა სე ბის სის ტე მე ბის გა სა მარ თად. 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებს წვლი-
ლის შე ტა ნა შე უძ ლი ათ მ&შ ჩარ ჩოს შექ მ ნა ში 
(მიზნებისა და მყი სი ე რი შე დე გე ბის გან საზღ-
ვ რა, ინ დი კა ტო რე ბის შე ჩე ვა და ა.შ.), ისე ვე, 
რო გორც მ&შ აქ ტი ვო ბე ბის უშუ ა ლო გან ხორ ცი-
ე ლე ბა ში. პრო ექ ტე ბის და კვლე ვე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის შე დე გად, არა სამ თა ვ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ებს და უგ როვ დათ მო ნა ცე მე ბის ღი რე ბუ ლი 
ბა ზე ბი, რო მე ლიც შე საძ ლოა სა სარ გებ ლო იყოს 
სა ბა ზი სო კვლე ვე ბის კუთხით, ისე ვე რო გორც 
სამ თავ რო ბო პროგ რა მე ბის მო ნი ტო რინ გი სა და 
შე ფა სე ბის თ ვის.

მ&შ ან გა რი შე ბის სა ჯა რო გან ხილ ვე ბი

თბი ლის სა და რე გი ო ნებ ში გა მარ თულ სა მუ შაო 
შეხ ვედ რებ ზე ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბის და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი შე თან ხ მ დ ნენ მო ნი ტო რინ-
გი სა და შე ფა სე ბის შე დე გე ბის სა ჯა რო გან ხილ-
ვე ბის აუცი ლებ ლო ბა ზე. ამ ტი პის პლატ ფორ მა 
ხელს შე უწყობ და სა სარ გებ ლო დის კუ სი ე ბის გა-
მარ თ ვას რე კო მენ და ცი ე ბი სა და სა ჭი რო ცვლი-
ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თა ო ბა ზე.

სა უ კე თე სო პრაქ ტი კე ბის გაც ვ ლა  
სა ჯა რო უწყე ბებს შო რის

რე გი ო ნუ ლი შეხ ვედ რე ბის მო ნა წი ლე ებ მა ისა უბ-
რეს სა ჯა რო უწყე ბებს შო რის არ სე ბულ გან ს ხ-
ვა ვე ბებ ზე მ&შ-სთან და კავ ში რე ბუ ლი ცოდ ნი სა 
და გა მოც დი ლე ბე ბის კუთხით. მა შინ, რო ცა რიგ 
უწყე ბებ ში თა ნამ შ რომ ლებს საკ მად მაღ ლი კომ-
პე ტენ ცია და გა მარ თუ ლი სის ტე მა აქვთ, სხვა გან 
ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის მწვა ვე ნაკ ლე ბო-
ბაა ეფექ ტუ რი მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. ამ გა რე მო ე ბე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, უწყე ბებს შო რის უფ რო მჭიდ რო 
თა ნამ შ რომ ლო ბა და გა მოც დი ლე ბე ბის გაც ვ ლა, 
შე საძ ლო ა, სა სარ გებ ლო იყოს მ&შ პრო ცე სე ბის 
გა სა მარ თად მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბა ში.

და ნარ თი: სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბის შე დე გე ბი






