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—კავკასიის კარიბჭე მსოფლიოში  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
წინამდებარე დოკუმენტის გავრცელება შეზღუდულია, დირექტორთა საბჭოს მიერ მის 

დამტკიცებამდე. დოკუმენტის დამტკიცების შემდეგ, აზიის განვითარების ბანკის მიერ მისი 

გასაჯაროება მოხდება აზიის განვითარების ბანკის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის 

შესაბამისად.  

 

აზიის განვითარების ბანკი 
 

 



 

Unclassified 

ვალუტის ექვივალენტები 

(2019 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით) 

ვალუტის ერთეული - ლარი (GEL) 

1 ლარი = $0,34 

$1,00 = 2,96 ლარი 

 
 

აბრევიატურები 

 
ADB               – აზიის განვითარების ბანკი  
CAREC  – ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური       

            თანამშრომლობა  

CPS – ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგია 

EU – ევროკავშირი 
FDI – პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები  
FTA – თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება  
GDP – მთლიანი შიდა პროდუქტი  
IED – დამოუკიდებელი შეფასების დეპარტამენტი  
IMF – საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 
MSMEs 
OCR 

– მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები  
– ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები  

PBL – პოლიტიკის საფუძველზე გაცემული სესხები  
PISA – საერთაშორისო სტუდენტების შეფასების პროგრამა  

PPP – საჯარო-კერძო თანამშრომლობა 

RCI – რეგიონული თანამშრომლობა და ინტეგრაცია  
SDG – მდგრადი განვითარების მიზანი  
SDR – ნასესხობის სპეციალური უფლება  
SMEs –  მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები  

TA  – ტექნიკური დახმარება  

UNFCCC – გაეროს ჩარჩო კონვენცია კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით  

 
 
 

შენიშვნა 
 

სიმბოლო „$“ წინამდებარე ანგარიშში აღნიშნავს აშშ დოლარს 



 

Unclassified 

ვიცე-პრეზიდენტი შიქსინ ჩენი, ოპერაციები 1 

გენერალური დირექტორი ვერნერ ლიპახი, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის 

დეპარტამენტი (CWRD) 

ქვეყნის წარმომადგენლობის დირექტორი იეშიმ ელჰან-კაიალარი, საქართველოს მუდმივი 

წარმომადგენლობა (GRM), CWRD 

გუნდის ლიდერი კენჯი ტაკამია, წამყვანი ეკონომისტი, CWRD 

გუნდის წევრები მაიქლ ანიალა, გზების აქტივების მართვის უფროსი 

სპეციალისტი, მდგრადი განვითარების და 

კლიმატური ცვლილების დეპარტამენტი (SDCC) 

იჩირო აოკი, ინვესტიციების უფროსი სპეციალისტი, 

კერძო სექტორის ოპერაციების დეპარტამენტი 

(PSOD) 

ედუარდო ბანზონი, ჯანდაცვის უფროსი 

სპეციალისტი, SDCC 

მაიკლ ბიჩემი, სოციალური განვითარების უფროსი 

სპეციალისტი, CWRD 

გამბირ ბჰარტა, მრჩეველი, ცოდნის გაზიარებისა  და 

მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი, SDCC 

კამელ ბუმადი, ტრანსპორტის სპეციალისტი, CWRD 

კლაუდია ბუენტიენი, საჯარო მმართველობის 

უფროსი სპეციალისტი, SDCC 

ფატიმა კატაკუტანი, პროგრამების უფროსი 

ოფიცერი, CWRD 

ასიფ ჩიმა, ინვესტიციების უფროსი სპეციალისტი, 

PSOD 

ნიკოლას დეი კასტელი, ურბანული განვითარების 

სპეციალისტი (ტრანსპორტი), CWRD 

ჯულს ჰუგოტი, ახალგაზრდა პროფესიონალი, 

PSOD 

არი კალიოკოსკი, ტრანსპორტის უფროსი 

ეკონომისტი, წყნარი ოკეანეთის დეპარტამენტი 

მურმან კაციტაძე, შესყიდვების ასოცირებული 

ოფიცერი, CWRD 

გიორგი კიზირია, პროექტების უფროსი ოფიცერი 

(ინფრასტრუქტურა),CWRD 

დუნკან ლანგი, გარემოსდაცვითი სპეციალისტი, 

CWRD 

ჯეიმს ლეზერი, ტრანსპორტის სექტორის ჯგუფის 

უფროსი, SDCC 

ვალერი ლისაკი, ტრანსპორტის უფროსი 

სპეციალისტი, CWRD 

ქსიანფუ ლუ, კლიმატური ცვლილებების უფროსი 

სპეციალისტი (კლიმატური ცვლილებებისადმი 

ადაპტაცია), SDCC 

გიორგი ლუარსაბიშვილი, ეკონომიკური ოფიცერი, 

CWRD 

ნორიუკი მორი, წყლის რესურსების უფროსი 

სპეციალისტი (კაშხლის ოპტიმიზაცია), SDCC 

აკმალ ნართაიევი, ფინანსური მართვის უფროსი 

სპეციალისტი, შესყიდვების, პორტფოლიოს და 

ფინანსური მართვის დეპარტამენტი (PPFD) 



 

Unclassified 

ნატალია ნიკურაძე, ოპერაციების უფროსი 

ასისტენტი, GRM 

დავიდ ოლდფილდი, უფროსი ეკონომისტი, CWRD 

ბრაჟეშ პანთი, განათლების სექტორის ჯგუფის 

უფროსი, SDCC 

თეა პაპუაშვილი, პროექტის ანალიტიკოსი, CWRD 

მასიმო პეტრონე, ურბანული განვითარების 

უფროსი სპეციალისტი, CWRD 

ტანია მელანი რახადელი, შეფასების უფროსი 

სპეციალისტი, დამოუკიდებელი შეფასების 

დეპარტამენტი 

ნათან რაივი, კლიმატური ცვლილებების 

სპეციალისტი, CWRD 

თომას რობინსონი, შესყიდვების სპეციალისტი, 

PPFD 

კრისტიან როსბახი, ეკონომისტი (რეგიონული 

თანამშრომლობა), CWRD 

მერი ელის როსერო, სოციალური განვითარების 

სპეციალისტი (გენდერი და განვითარება), CWRD 

არღია სინჰა როი, კატასტროფების რისკების 

მართვის უფროსი სპეციალისტი (კლიმატური 

ცვლილებებისადმი ადაპტაცია), SDCC 

იოკო სარვი, განათლების უფროსი სპეციალისტი, 

CWRD 

ანნა შარლოტ შოუ-ზიბელი, ფინანსური სექტორის 

ჯგუფის უფროსი, SDCC 

რამოლა ნაიკ სინგრუ, ურბანული განვითარების 

სპეციალისტი, CWRD 

პრიანკა სუდი, ფინანსური სექტორის უფროსი 

სპეციალისტი, CWRD 

სონომი ტანაკა, გენდერული თანასწორობის 

თემატური ჯგუფის უფროსი, SDCC 

ადნან ტარინი, ენერგეტიკის უფროსი სპეციალისტი, 

CWRD 

თამარ წიკლაური, პროექტის ანალიტიკოსი, CWRD 

ავთანდილ ცქვიტავა, პროექტის უფროსი ოფიცერი, 

CWRD 

დევიდ ურბანეხა-ფურელოს, ინვესტიციების 

სპეციალისტი, PSIF-1 

იორის ვან ეტტენი, ურბანული განვითარების 

უფროსი სპეციალისტი, CWRD 

მიხიელ ვან დერ აუვერა, პროექტების 

ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი, CWRD 

გუოლიანგ ვუ, რეგიონალური თანამშრომლობის 

უფროსი სპეციალისტი, CWRD 

ჟუო იაოჟუო, წყლის რესურსების დარგში უფროსი 

სპეციალისტი, CWRD 

სუსუმი იონეოკა, ენერგეტიკის დარგის 

სპეციალისტი, SDCC 

სეოკ იონგ იუნი, საჯარო მმართველობის უფროსი 

სპეციალისტი (ელექტრონული მმართველობა (e-



 

Unclassified 

Governance), SDCC-DT 

 

ექსპერ-რეცენზენტი  დეივიდ დოული, ქვეყნის წარმომადგენლობის 

დირექტორის მოადგილე, CWRD 

ვიჯაი პადმანაბანი, დირექტორი, 

სამხრეთაღმოსავლეთ აზიის დეპარტამენტი  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ნებისმიერი ქვეყნის თანამშრომლობის სტრატეგიის მომზადების პროცესში, ან პროექტის 

დაფინანსებისას, ან წინამდებარე დოკუმენტში რაიმე კონკრეტულ ტერიტორიაზე ან გეოგრაფიულ 

არეალზე მინიშნებისა თუ მისი მოხსენიებისას, აზიის განვითარების ბანკი არ ისახავს მიზნად 

გააკეთოს რაიმე შეფასება ტერიტორიის ან არეალის ლეგალური ან სხვა სტატუსის შესახებ 
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სარჩევი 
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 1 
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III. ქვეყნის სტრატეგიული ჩარჩო  4 
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მოკლედ ქვეყნის შესახებ 
ეკონომიკა 2014 2015 2016 2017 2018 

მშპ ($ მილიარდი, მიმდინარე) 16.5 14.0 14.4 15.1 16.2 
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ($, მიმდინარე) 4,438.3 3,754.9 3,857.3 4,046.8 4,345.5 
მშშ ერთ სულ მოსახლეზე ($, ატლასის მეთოდი) 4,500.0 4,110.0 3,830.0 3,760.0 4,130.0 
მშპ-ის ზრდა (%, მუდმივი ფასებით) 4.6 2.9 2.8 4.8 4.7 

სოფლის მეურნეობა 1.6 1.6 0.3 (3.8) 1.0 
მრეწველობა 4.6 4.1 6.0 6.4 0.9 
სერვისები 4.6 3.1 2.4 5.1 6.5 

მთლიანი შიდა ინვესტიციები (მშპ-ის %) 29.8 31.5 32.7 32.4 33.4 
მთლიანი შიდა დანაზოგი (მშპ-ის %) 19.0 18.9 19.6 23.6 25.7 
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (საშუალო წლიური 
პროცესის ცვლილება)  

3.1 4.0 2.1 6.0 2.6 

თანხების მიწოდება (M3) (წლიური პროცენტის ცვლილება) 13.8 19.3 20.2 14.8 14.7 
ფისკალური ბალანსი (მშპ-ის %)a

 (2.0) (1.1) (1.4) (0.9) (0.8) 
გაზრდილი ფისკალური ბალანსი (მშპ-ის %)b

 (2.9) (2.7) (3.0) (2.9) (2.4) 
სავაჭრო ოპერაციების ბალანსი (მშპ-ის %) (34.8) (36.4) (36.0) (34.5) (38.2) 
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი (მშპ-ის %) (10.8) (12.6) (13.1) (8.8) (7.7) 
გარე ვალის სერვისი (საქონლისა და სერვისების 
ექსპორტის %) 

20.3 21.4 20.7 21.7 18.3 

გარე PPG-ის ვალი (მშპ-ის %) 27.3 32.9 35.1 35.7 35.5 

სიღარიბე და სოციალური საკითხები  2010  2017   

მოსახლეობა (მილიონი)c
 4.4  3.7   

მოსახლეობის ზრდა (წლიური ცვლილებების %) 1.2  (0.2) [2019]  

დედათა სიკვდილიანობის თანაფარდობა (100,000 
მშობიარობაზე) 

40.0  36.0 [2015]  

ჩვილთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (ერთ წელზე 
ქვემოთ/1,000 მშობიარობაზე) 

14.8  9.7   

სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა 
მშობიარობისას (წლები) 

72.6  73.4 [2017]  

ზრდასრულთა წიგნიერება (%) …  99.6 [2014]  

საშუალო სკოლაში ჩარიცხვები (%) 101.8  102.6 [2016]  

ბავშვთა არასრულფასოვანი კვება (% 5 წლის ქვემოთ) …  …   

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობა (%) 37.3  20.1 [2018]  

მოსახლეობა, რომელსაც გააჩნია წვდომა სუფთა წყალზე 
(%) 

91.6  93.3 [2015]  

მოსახლეობა, რომელსაც გააჩნია წვდომა წყალარინებაზე 
(%) 

88.8  84.9 [2015]  

გარემოსდაცვა  2010  2017   

ნახშირორჟანგის ემისია (კილოტონა) 6,314.6  8,987.8 [2014]  

 ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვი ერთ სულ მოსახლეზე 
(მეტრი ტონა)  

1.6  2.4 [2014]  

ტყის ფართობი (კვადრატული კილომეტრი) 28,224.0  28,224.0 [2015]  

ურბანული მოსახლეობა (მთლიანი მოსახლეობის %) 55.5  58.2   

ADB-ის პორტფელი (აქტიური სესხები)d As of 31 December 2018 
 

სესხების ჯამური რაოდენობა 
სუვერენულიd 18 
არასუვერენული 4 

სესხების მთლიანი ოდენობა (მილიონი $)e
 

სუვერენულიd 1,489.3 
არასუვერენულიf 200.3 

გადახდილი თანხები (სუვერენული) 
გადახდილი თანხა, ჯამი (მილიონი $, 2018) 141.1 
გადახდილი თანხა, PBL-ის გარეშე (მილიონი $, 2018) 141.1 

გადახდილი თანხის თანაფარდობა, PBL-ის გარეშე (%) 20.5 
 

… = არ არის ხელმისაწვდომი, ( ) = ნეგატიური, [ ] = ბოლო წელი, რომელზეც მონაცემები არ მოიპოვება,  ADB = აზიის განვითარების ბანკი, მშპ = 

მთლიანი შიდა პროდუქტი, მეშ = მთლიანი ეროვნული შემოსავალი, kt = კილოტონი, M3 = ფართო ფულის მასა, PBL = პოლიტიკის საფუძველზე 

გაცემული,  PPG = საჯარო და საჯაროდ გარანტირებული. 

a ფისკალური ბალანსი, რომლის აღრიცხვა მოხდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მთავრობის 2011 წლის საფინანსო სტატისტიკის 

სახელმძღვანელოს (GFSM) მიხედვით.    
b გაზრდილი ფისკალური ბალანსი IMF-ის GFSM 1986-ის მიხედვით, რომელშიც ასახული როგორც კაპიტალი ისე მიმდინარე ხარჯები.  
c მოსახლეობა წლის დასაწყისში. 2014 წელს მოხდა მოსახლეობის რაოდენობის მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი ცვლილება, ახალი აღწერის ჩატარების 

შემდეგ და 2015 წლიდან მოხდა მოსახლეობის ზრდის ტენდენციისა და მაჩვენებლის გადასინჯვა .  



 

Unclassified 

d ფარავს აზიის განვითარების ფონდისა და ჩვეულებრივი კაპიტალის რესურსებს, პროგრამებისა და პროექტების დასაფინანსებლად, PBL-ის 

ჩათვლით. 
e წმინდა შეწყვეტილი და გაუქმებული. 

f თანხა მოიცავს $8.67 გადაუხდელ საგარანტიოს ADB-ის სავაჭრო საფინანსო პროგრამის ფარგლებში (TFP). TFP მუშაობს 3 ბანკთან და 

გამოყოფილი აქვს 130.6 მილიონი აშშ დოლარი ვაჭრობისთვის, აქედან 96 ტრანზაქცია საქართველოში. 

წყარო: ADB. 2019. აზიის განვითარების ანგარიში 2019: ბუნებრივი კატასტროფებისადმი მდგრადობის გაძლიერება.  მანილა; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; საქართველოს ეროვნული ბანკი; და მსოფლიო ბანკი. მსოფლიოს განვითარების ინდიკატორები.  
ვაშინგტონი, DC (ნახვა 2019 წლის 29 ივლისი). 
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Unclassified 

I. ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგიის მახასიათებლები  
 

1. საქართველო მდებარეობს სამხრეთ კავკასიაში, ევროპისა და აზიის გზაგასაყარზე. 

ქვეყნის განვითარების ზოგადი სტრატეგია - „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, 

კეთილდღეობა: სამთავრობო პლატფორმა 2016-2020“1 (შემდგომში სამთავრობო პროგრამა 

2016-2020) - აღიარებს აღნიშნულ უნიკალურ სივრცით უპირატესობას და ორიენტირებულია 

საქართველოს უფრო მჭიდრო საბაზრო ინტეგრაციაზე დანარჩენ მსოფლიოსთან, მათ შორის 

ევროკავშირთან (EU). თუმცა, საერთაშორისო გეოგრაფიული ინტეგრაციის კუთხით, 

საქართველომ ჯერჯერობით სრულად ვერ გამოიყენა აღნიშნული გეოგრაფიული 

უპირატესობა. ქვეყანამ უნდა გაზარდოს პროდუქტიულობა საერთაშორისო ეკონომიკური 

ინტეგრაციისადმი შემდგომი გახსნილობითა და შეზღუდული რესურსების შემსუბუქებით, 

როგორიცაა ინფრასტრუქტურისა და უნარების დეფიციტი. ქვეყნის მოსახლეობის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავაც რჩება სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ხოლო უმუშევრობის 

მაჩვენებელი 12.7% შეადგენს.  
 

2. აზიის განვითარების ბანკის მიერ (ADB) წარმოდგენილი ქვეყანასთან 

თანამშრომლობის 2019–2023 წლების სტრატეგიის (CPS) საბოლოო მიზანს წარმოადგენს 

ვაჭრობის გაფართოება, მეტი სამუშაო ადგილების შექმნა და სიღარიბის დაძლევა 

საქართველოში ეკონომიკური დერეფნების განვითარების მეშვეობით. ADB-ის 20302 წლის 

სტრატეგიის პრიორიტეტებთან ერთად, CPS-ის მთავარი სტრატეგიული ამოცანაა 

რეგიონული თანამშრომლობა და ინტეგრაცია (RCI) — ეკონომიკის დაბალანსებული 

განვითარება, ურბანული ადგილების მეტი ფუნქციურობა, სიღარიბისა და უთანასწორობის 

შემცირება, მმართველობისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება — რაც 

დაეხმარება საქართველოს მაქსიმალურად გამოიყენოს თავისი ღირებული უპირატესობები, 

მათ შორის გეოგრაფიული მდებარეობა და 32 სავაჭრო პარტნიორთან გაფორმებული 

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები (FTA). CPS 2019–2023-ის ფარგლებში ADB-ის 

ოპერაციები სრულ შესაბამისობაში იქნება 2030 წლის სტრატეგიით განსაზღვრულ 

პრიორიტეტებთან.  2030 წლის სტრატეგიის სხვა ოპერაციულ პრიორიტეტებზე რეაგირება 

მოხდება კომპლექსურად. 
 

3. 2016-2020 წლების სამთავრობო პროგრამის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მახასიათებელს 

წარმოადგენს მისი აქცენტი ბაზარზე ორიენტირებულ ზრდაზე. ზემოხსენებული 

ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს უპირატესობების გათვალისწინებით, ერთიანი ADB მიდგომის 

ფარგლებში, ქვეყნის სტრატეგიაში გათვალისწინებულია კერძო სექტორის ოპერაციები, რაც 

თავის მხრივ აძლიერებს ADB–ის ყველა კომპეტენციას, საქართველოს მზარდი განვითარების 

საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. 

 

II. ქვეყნის განვითარების მიმართულებები 

 

4. საქართველოს მშპ-ის ზრდის დონე, რომელიც 2013 და 2016 წლებში შენელდა, 2017 

წელს კვლავ გაუმჯობესდა და 2018 წელს 4.7% შეადგინა,  მრეწველობის მაჩვენებელი 0.9%-ით, 

მომსახურების 6.5%-ით გაიზარდა, ხოლო სოფლის მეურნეობის მაჩვენებელი 1%-ს 

დაუბრუნდა. საქართველო მიიჩნევა ერთ-ერთ უპირველეს რეფორმატორად, კერძო სექტორის 

განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნის კუთხით. მსოფლიო ბანკის ბიზნესის 

კეთების რეიტინგში საქართველო 20173 წელს მე-94, ხოლო 2018 წელს მე-6 ადგილს5 იკავებდა, 

                                                
1  საქართველოს მთავრობა. 2016. თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა: სამთავრობო პლატფორმა 2016-2020. თბილისი  
2 ADB. 2018. სტრატეგია 2030:  წარმატებული, მრავალმხრივი, მედეგი და მდგრადი აზიისა და წყნარი ოკეანეს რეგიონის მისაღწევად. მანილა  
3 მსოფლიო ბანკი 2017: ბიზნესის კეთება 2018: რეფორმები სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. ვაშინგტონი DC 
4 საქართველო წინათაც იკავებდა მე-9 ადგილს, 2012 წელს. მსოფლიო ბანკი 2013. ბიზნესის კეთება 2013. უკეთესი რეგულაციები პატარა და საშუალო ზომის 

საწარმოებისთვის. ვაშინგტონი 
5 მსოფლიო ბანკი 2018: ბიზნესის კეთება 2019: ტრენინგები რეფორმებისთვის. ვაშინგტონი DC 
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Unclassified 

უსწრებდა რა სხვა მსესხებელ განვითარებად წევრ ქვეყნებს. საქართველო აგრძელებს 

მნიშვნელოვანი დონის უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების მოზიდვას. ქვეყანა ასევე 

წარმოადგენს მიმზიდველ ადგილს ტურიზმის კუთხით. 2018 წელს საერთაშორისო 

ტურისტების რაოდენობამ 7.2 მილიონი შეადგინა, რაც ორჯერ აღემატება ქვეყნის 

მოსახლეობის რაოდენობას.    

 

5. საქართველოს შეუძლია სრულად გამოიყენოს თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის 

უპირატესობა, საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. 2014 წელს, 

ძალაში შევიდა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

შეთანხმება (საქართველოს ასოცირების შეთანხმების თანახმად), რომლითაც ხდება 

მარეგულირებელი ჩარჩოს, სისტემებისა და პროდუქციის სტანდარტების ევროკავშირის 

მოთხოვნებთან ჰარმონიზაცია. საქართველოს FTA ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის 

ასოციაციასთან ძალაში შევიდა 2017 წელს; ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან 2018 წელს; 

ხოლო ჰონკონგთან, ჩინეთი 2019 წელს. მიუხედავად ამისა, მთლიან შიდა პროდუქტში (მშპ) 

ვაჭრობის წილი 2015-2017 წლებში შეადგენდა 53.9%-ს, რაც სინგაპურის 160.2%-ის და 

ჰონკონგის, ჩინეთის 189.2%-ის მესამედზე ნაკლებია. 2017 წელს, შიდა მოთხოვნამ (მოხმარება, 

ინვესტიციები, სამთავრობო ხარჯები ერთად აღებული) შეადგინა მშპ-ის 115.6%, ხოლო წმინდა 

ექსპორტი შეადგენდა 15.6%-ს. მიმდინარე ანგარიში ქრონიკულ დეფიციტშია (1995-2017 

წლებში საშუალოდ მშპ-ის 11.6%), რაც იმაზე მიუთითებს, რომ შიდა მოთხოვნა ბევრად 

აღემატება მიწოდებას6.  შესაბამისად, საქართველო საჭიროებს თავისი პროდუქტიულობის 

გაზრდას, მათ შორის საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციისადმი შემდგომი 

გახსნილობის და მიწოდების კუთხით არსებული შეზღუდვების შემსუბუქების გზით. 

მსოფლიო ბანკის ლოგისტიკის ეფექტიანობის ინდიკატორი, რომელიც ახდენს რეფორმების 

კონკრეტული ასპექტის მონიტორინგს, მიუთითებს, რომ საქართველოს შეუძლია 

გააუმჯობესოს სავაჭრო ინფრასტრუქტურა და რეგულაციები (ცხრილი 1). მსოფლიო ბანკის 

ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშში საქართველოს 

ინფრასტრუქტურა 72-ე ადგილს იკავებს (66.7 ქულით), რომელიც ძალზედ ჩამოუვარდება 

პირველ ადგილზე (95.7 ქულით) მყოფ სინგაპურს და მეორე ადგილზე (94.0 ქულით)7 მყოფ 

ჰონგ-კონგს, ჩინეთი. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გააჩნია კარგი ბიზნეს 

გარემო, მას აკლია შესაბამისი დონის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურა.  
 

ცხრილი 1: ლოგისტიკური ეფექტიანობის ინდიკატორი  

 LPI 
მაჩვენებელი 

LPI 

ქულა 
საბაჟოს 

მაჩვენე
ბელი 

ინფრასტრუქტურის 
მაჩვენებელი 

ევროპა და ცენტრალური აზია … 3.24 3.04 3.13 

საქართველო 119 2.44 2.42 2.38 

ჰონგ-კონგი, ჩინეთი 12 3.92 3.81 3.97 

სინგაპური 7 4.00 3.89 4.06 

… = არ არის ხელმისაწვდომი, LPI = ლოგისტიკური ეფექტიანობის ინდიკატორი. 

შენიშვნა: LPI წარმოადგენს ინტერაქტიულ საორიენტაციო ინსტრუმენტს, რომელიც შეიქმნა ქვეყნების 

დასახმარებლად მოეხდინათ მათ წინაშე მდგარი გამოწვევებისა და შესაძლებლობების იდენტიფიცირება 

სავაჭრო ლოგისტიკის კუთხით. ეფექტურობის შეფასება ხდება 5 ქულიანი შკალით (1 ყველაზე დაბალი 

ქულა და 5 ყველაზე მაღალი), და წარმოდგენილია 160 ქვეყნის რეიტინგი (რაც უფრო მაღალია, 

უკეთესია).   

წყარო: მსოფლიო ბანკი. ლოგისტიკური ეფექტიანობის ინდექსი. https://lpi.worldbank.org (წვდომა 21 სექტემბერი, 

2018 წელი). 
 

 

                                                
6 ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ამჟამად მეტწილად ფინანსდება უცხოური პირდაპირი ინვესტიციებით 

(FDI). მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების 2013 ანგარიშში წარმოდგენილია ტრანსსასაზღვრო კვლევა, რომელმაც დაადასტურა პოზიტიური კორელაცია 

ბიზნესის კეთების მაჩვენებლებსა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას შორის. მსოფლიო ბანკი. 2013. ბიზნესის კეთება 2013. უკეთესი 

რეგულაციები მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის. ვაშინგტონი, DC. 
7 კლაუს შვაბი. 2018. მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის ანგარიში 2018. ჟენევა: მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი. 

https://lpi.worldbank.org/
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Unclassified 

6. თანდათანობით კლების მიუხედავად, საქართველოში უმუშევრობის დონე კვლავ 

მაღალია და 12.7%-ს შეადგენს (2018). უმუშევრობა განსაკუთრებით მაღალია 20-24 წლის 

ასაკობრივ ჯგუფში8 - 30.8%9. თბილისში უმუშევრობის საერთო დონემ 18.8%-ს მიაღწია, რაც 

დანარჩენ საქართველოსთან შედარებით მაღალია. კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მახასიათებელს 

წარმოადგენს კვალიფიკაციის შეუსაბამო და არასტაბილური დასაქმება განსაკუთრებით 

სოფლად. ADB-ის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) და მსოფლიო ბანკის 

ერთობლივი კვლევით დადგინდა, რომ უმუშევრობის, კვალიფიკაციის შეუსაბამო და 

არასტაბილური დასაქმების მაღალი დონე წარმოადგენს უნარების შეუსაბამობის შედეგს. ეს 

ნაწილობრივ გამოწვეულია განათლების დაბალი ხარისხით, რომელიც არ არის მორგებული 

შრომის ბაზრის საჭიროებებს. უმუშევართა 50%-ს გააჩნია საშუალო სკოლის დიპლომი, ხოლო 

40%-ს გააჩნია უმაღლესი განათლება. თუმცა, მათ არ გააჩნიათ შრომის ბაზარზე მოთხოვნილი 

უნარები, მაგ. დაბალი და საშუალო დონის ტექნიკური უნარები და სოციალური 

კომპეტენციები, როგორიცაა კრიტიკული და კრეატიული აზროვნების, პრობლემების 

გადაჭრის, გუნდური მუშაობის, ლიდერობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარები. 10 

 

7. გრძელვადიან პერსპექტივაში, კლებადი მუშახელი მოსახლეობის დაბერების 

პარალელურად, უარყოფითად იმოქმედებს საქართველოს ეკონომიკაზე. აღნიშნული უფრო 

მნიშვნელოვანს ხდის ქალების ჩართულობას შრომის ბაზარზე.11 მიუხედავად იმისა, რომ 

უმუშევრობის დონე მამაკაცებსა და ქალებს შორის მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება, 

განსხვავება მაინც არსებობს. მთლიანობაში, უმუშევრობის დონე ქალებში უფრო დაბალია 

ვიდრე მამაკაცებში (ან თანაბარია, ახალგაზრდების უმუშევრობის შემთხვევაში). ქალების 

წილი არასასოფლო-სამეურნეო დასაქმებაში 2017 წლის მონაცემებით შეადგენს 46.4%, რაც 

50%-ზე ცოტათი ნაკლებია. რაც შეეხება გენდერულ თანასწორობას სხვა სფეროებში, 

საქართველომ განათლების დონის კუთხით გენდერულ პარიტეტს მიაღწია, მაგრამ ქალები 

კვლავაც ღარიბი მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ. შემოსავლების 

გადანაწილების კუთხით ქალების წილი 40%-ის ფარგლებში ფიქსირდება, ასევე იმ  ოჯახების 

რაოდენობა, რომელთაც ქალები უძღვებიან მნიშვნელოვნად მაღალია მოსახლეობის ღარიბ 

ნაწილში. 12 

 

8. საქართველომ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განახორციელა გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზნების (SDG-ები) ნაციონალიზაციის მიმართულებით და მოახდინა 17 

მიზნის და მათი ამოცანების ადგილობრივ კონტექსტში ადაპტირება და ეროვნულ მიზნებად 

გარდაქმნა. იგი წარმოადგენს საყრდენს საჯარო ინსტიტუტების შესაბამისი SDG-ების 

ძირითადი ნაწილისთვის, ზუსტი მეთოდოლოგიითა და შეფასების მრავალმხრივი პროცესით. 

მას ასევე გააჩნია ეროვნული შეფასების პლატფორმა, ხოლო ყველა სახის პროგრესს 

ყურადღებით აკვირდება პრემიერ-მინისტრის აპარატი. 13  
 

9. რაც შეეხება SDG 1-ს (სიღარიბის დაძლევა), გრძელვადიან პერსპექტივაში, 

საქართველოს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის წილი (1.9$ დღეში) 2000 წლის 

                                                
8 გაეროს განვითარების პროგრამის ვებგვერდი აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში მდგრადი განვითარების მიზნების 

შესახებ (http://www.ge.undp.org/content/dam/rbec/docs/undp-rbec-goal-1-no-poverty-infographic.pdf). 
9 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (GeoStat). http://www.geostat.ge/index.php?lang=eng (ვებგვერდზე შესვლის თარიღი 20 

მაისი 2019). 
10 ფ. პეშო, ლ. ერსადო და ი. სარვი. 2018. საქართველოს  შრომის ბაზარი და საგანმანათლებლო სისტემა. IMF. საქართველო:  
ცალკეული საკითხები. ვაშინგტონი, DC. საერთაშორისო სტუდენტთა შეფასების პროგრამის (PISA) ტესტის 2015 წლის შედეგებმა 

აჩვენა, რომ ქართველ სტუდენტებს წინა წლებთან შედარებით უკეთესი შედეგები ჰქონდათ. თუმცა 2015 წლის შედეგები კვლავაც 

ძალიან ჩამორჩება ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის საშუალო მაჩვენებლებს ძირითად სფეროებში. 

11 მდედრობითი სქესის მუშახელის ჩართულობის მაჩვენებელი იყო 57.3%, მამრობითი სქესის მუშახელის — 78.4%. ADB. 2018. ქვეყნის 

გენდერული შეფასება. მანილა. 

12 ADB. 2018. ქვეყნის გენდერული შეფასება. მანილა. 

13 მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების პირველი ნებაყოფლობითი ეროვნული შეფასება შესახებ. 

საქართველო.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10680SDG%20Voluntary%20National%20Review%20Georgia-.pdf. 

 

http://www.ge.undp.org/content/dam/rbec/docs/undp-rbec-goal-1-no-poverty-infographic.pdf)
http://www.ge.undp.org/content/dam/rbec/docs/undp-rbec-goal-1-no-poverty-infographic.pdf)
http://www.geostat.ge/index.php?lang=eng
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Unclassified 

19.4%-დან 2017 წლისათვის შემცირდა 5.0%-მდე.14 თუმცა, აღნიშნული მაჩვენებელი 

მნიშვნელოვნად მაღალია რეგიონულ საშუალო მაჩვენებელზე, იქ სადაც მონაცემები 

ხელმისაწვდომია (1.5% 2017 წელს). სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის 

პროცენტულობა 2004 წელს არსებული 34.3%-დან 2018 წელს შემცირდა 20.1%-მდე.15 ერთ სულ 

მოსახლეზე საოჯახო შემოსავლის ზრდის მაჩვენებელმა ღარიბი მოსახლეობის 40%-თვის 

შეადგინა 6.4% 2011-2016 წლებში, რაც მაღალია SDG 10 (შემცირებული უთანასწორობა)16 

განსაზღვრულ 4.3%-იან მაჩვენებელზე მთლიანი მოსახლეობისთვის.   
 

10. სხვა მრავალი ქვეყნის მსგავსად, საქართველოში არსებობს არსებითი რეგიონალური 

განსხვავებებიც. თბილისის რეგიონალური მშპ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგენს $6,556.1, რაც 

თითქმის ორჯერ მეტია რეგიონების უმრავლესობის იმავე მაჩვენებელზე (ცხრილი 3). 

მოსახლეობის ანაზღაურება თბილისში შედარებით მაღალია, სხვა რეგიონებთან შედარებით. 

უმუშევრობის მაჩვენებელიც ასევე განსხვავდება - იგი შედარებით დაბალია დედაქალაქის 

მიმდებარე რეგიონებში (3.9% კახეთში, 15.3% ქვემო ქართლში, 9.7% მცხეთა-მთიანეთში და 

14.5% შიდა ქართლში) ვიდრე თავად თბილისში (18.8%).17 

 

 

ცხრილი 2: რეგიონული უთანასწორობები 
რეგიონი მთლიანი შიდა 

პროდუქტი  
ერთ სულ მოსახლეზე ($) 

უმუშევრობის 
მაჩვენებელი 

(%) 

საშუალო თვიური 
ანაზღაურება (GEL) 

აფხაზეთი ... ... ... 

აჭარა 3,894.1 9.1 848.5 

გურია 2,736.2 1.8 596.1 

კახეთი 2,711.8 3.9 593.9 

ქვემო ქართლი 2,853.6 15.3 817.3 

მცხეთა-მთიანეთი 2,853.0 9.7 950.0 

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო 
სვანეთი 

 
2,516.8 

 
12.4 

 
509.6 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 3,013.9 11.9 758.2 
სამცხე-ჯავახეთი 2,851.2 6.8 664.7 
შიდა ქართლი 2,033.0 14.5 564.4 
თბილისი 6,556.1 18.8 1,167.60 

... არ არის ხელმისაწვდომი 
წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (GeoStat). 

http://www.geostat.ge/index.php?action=0&lang=eng (შესვლა 20 მაისი 2019). 

 

11. ფიზიკური და ადამიანური კაპიტალის გარდა, ბუნებრივი კაპიტალის18 დაცვა 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საქართველოს განვითარებისთვის. წამახალისებელია ის 

ფაქტი, რომ ქვეყანაში ტყეების გაჩეხვის წლიური საშუალო მაჩვენებელი უარყოფით იყო 2000-

2015 წლებში. თუმცა, ეროვნული დაცული ტერიტორიების წილი მხოლოდ 6.5% შეადგენდა 

2014 წელს, რაც ძალზედ ნაკლებია კავკასიის სხვა ქვეყნების მაჩვენებელზე. საქართველოში 

ნახშირორჟანგის გამოყოფამ შეადგინა 9 მილიონი მეტრი ტონა 2014 წელს. კლიმატური 

ცვლილებების უარყოფითმა გავლენამ შესაძლოა სერიოზული საფრთხე შეუქმნას ქვეყნის 

ინკლუზიურ სოციოეკონომიკურ განვითარებას. აღნიშნული შეიძლება გულისხმობდეს 

როგორც ზღვის დონის აწევას, სანაპირო ზოლის აქტივებისა და ინფრასტრუქტურის 

განადგურებას, ასევე ნალექიანობის შეცვლას, რაც გავლენას მოახდენს სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოებასა და ჰიდრო ელექტროენერგიის წარმოების შესაძლებლობებზე; ასევე ამინდის 

                                                
14 მსოფლიო ბანკი. მსოფლიო განვითარების ინდიკატორები. https://data.worldbank.org (წვდომა მოხდა 2019 წლის 12 ივლისს). ამასთან, სიღარიბის უკიდურეს 

ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების რაოდენობა დღეში 1,25 აშშ დოლარით გაიზარდა 2.6 პროცენტული პუნქტით 2015 და 2017 წლამდე. გაეროს ბავშვთა 

ფონდი. 2018. კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა 2017. თბილისი. 
15 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (GeoStat). https://www.geostat.ge/en/modules/categories/192/living-conditions (წვდომა 2019 წლის 29 

ივლისს). 
16 ADB. 2018. აზიისა და წყნარი ოკეანეთის ძირითადი მაჩვენებელი 2018. მანილა. 

17 მსოფლიო ბანკი 2018. საქართველო - რეფორმატორიდან შემსრულებლამდე. ვაშინგტონი, DC. 
18 „ბუნებრივი კაპიტალი“ არის კონცეფცია, რომელიც გულისხმობს ბუნებრივ რესურსებს, როგორც წარმოების ფაქტორს, როგორიცაა კაპიტალი (ფიზიკური 

კაპიტალი) და მუშახელი (ადამიანური კაპიტალი).  დ. ჰელმი, 2016. ბუნებრივი კაპიტალი:  პლანეტის შეფასება. New Haven: იელის უნივერსიტეტის 

გამოცემა. 

http://www.geostat.ge/index.php?action=0&amp;lang=eng
http://www.geostat.ge/en/modules/categories/192/living-conditions
http://www.geostat.ge/en/modules/categories/192/living-conditions
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Unclassified 

ექსტრემალურ გაუარესებას, რაც გამოიწვევს წყალდიდობებსა და მეწყერებს; ასევე უფრო ხშირ 

სითბოს ტალღებს, განსაკუთრებით ქალაქის ტიპის დასახლებებში, რაც გავლენას მოახდენს 

ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ზემოაღნიშნული დამატებით შეაფერხებს საზოგადოების 

განვითარებას და შესაბამისად, მთავრობა მთავარ პრიორიტეტად ასახელებს კლიმატური 

ცვლილებების შერბილებასა და მათთან ადაპტაციას. 
 

III. ქვეყნის სტრატეგიული ჩარჩო  
 

A. წინა სტრატეგიიდან მიღებული გამოცდილება  
 

12. წინა CPS (2014−2018) ორიენტირებული იყო სამ სტრატეგიულ დღის წესრიგზე - 

მრავალმხრივი ზრდა, რეგიონული ინტეგრაცია და ეკოლოგიურად მდგრადი განვითარება. 

მის პრიორიტეტულ მიმართულებებს19  წარმოადგენდა: ტრანსპორტი; ურბანული 

განვითარება (წყალმომარაგებისა და ტრანსპორტის სერვისები); ენერგეტიკა; საჯარო 

სექტორის მართვა და ფინანსები. სტრატეგიის პერიოდი მოიცავდა საქართველოს 

სოციოეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის ანუ საქართველო 2020-ის20 ადრეულ ფაზას, 

და სამთავრობო პროგრამა 2016-2020-ის21 პირველ სამ წელიწადს.  
 

13. დასაწყისში, CPS 2014–2018 ფართოდ შეესაბამებოდა ქვეყნის განვითარების 

იმდროინდელ სტრატეგიას — „საქართველო 2020“, რომელიც ორიენტირებული იყო კერძო 

სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდაზე, ადამიანური კაპიტალის განვითარებასა და 

ფინანსების ხელმისაწვდომობაზე. 2016 წელს „საქართველო 2020“ ჩანაცვლდა სამთავრობო 

პროგრამით 2016-2020, რომელიც ფოკუსირებული იყო ეკონომიკის რეფორმაზე, საჯარო 

მმართველობის რეფორმაზე, სივრცითი დაგეგმვის სქემასა და განათლების რეფორმაზე. CPS 

მხარს უჭერდა საჯარო მმართველობის რეფორმას, ძირითადად პოლიტიკური სესხების 

ოპერაციების (PBL) მეშვეობით, რომელიც ასევე ნაწილობრივ ეხებოდა უფრო ფართო 

ეკონომიკურ რეფორმებსა და ფისკალურ კონსოლიდაციას22. PBL-ის, ტექნიკური დახმარების 

(TA) და კერძო სექტორის ოპერაციების მეშვეობით, ასევე ხელს უწყობდა მცირე და საშუალო 

ზომის საწარმოებსა (SME-ები) და კერძო-საჯარო თანამშრომლობებს (PPP-ები). 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მჭიდრო თანამშრომლობამ როგორც ქვეყნის და ისე 

პროგრამის დონეზე ხელი შეუწყო  ოპერაციების წარმატებასა და  უფრო ფართო პოლიტიკურ 

დიალოგს მაკროეკონომიკური ჩართულობის გათვალისწინებით. ADB–ის 

ინფრასტრუქტურულმა ჩარევებმა ტრანსპორტის, ენერგეტიკისა და ურბანული განვითარების 

სფეროში ხელი შეუწყო სივრცით განვითარებას; ხოლო ADB–ის მხარდაჭერამ ინსტიტუციური 

და შესაძლებლობების განვითარების კუთხით ხელი შეუწყო კაპიტალის ბაზრების 

გაღრმავებასა და საპენსიო რეფორმების გატარებას.23  CPS-ში (2014-2018) არ იყო ასახული 

ადამიანური კაპიტალის განვითარება და განათლების რეფორმა, რომელიც წარმოადგენდა 

საქართველო 2020-სა და სამთავრობო პროგრამა 2016-2020-ის პრიორიტეტულ 

მიმართულებებს. 
 

14. 2018 წელს ჩატარებულ CPS-ის საბოლოო მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ ADB პროგრამა 

მთლიანობაში იყო წარმატებული. იგი იყო ძალზე რელევანტური, ეფექტური და საკმაოდ 

მდგრადი, და განვითარების გავლენა მიჩნეულ იქნა დამაკმაყოფილებლად. ADB–ის 

დამოუკიდებელი შეფასების დეპარტამენტმა (IED), რომელმაც მოახდინა მისი დამტკიცება, 

                                                
19 ADB. 2014. ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგია: საქართველო 2014-2018. მანილა. 
20 საქართველოს მთავრობა. 2014. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგია „საქართველო 2020’’. თბილისი  
21 2016 წელს სამთავრობო პროგრამა 2016-2020, პრაქტიკულად ჩანაცვლდა საქართველო 2020-ით. 

22 სამწლიანი შიდა რესურსების გაუმჯობესების პროგრამა მხარს უჭერდა ძირითად რეფორმებს როგორც საჯარო ფინანსების მართვის, პენსიის, 

კაპიტალის ბაზრებისა და მცირე და საშუალო საწარმოების მიმართულებით.  
23 ADB მხარს უჭერდა მთავრობას პოლიტიკური დოკუმენტის მომზადებაში, სახელწოდებით საქართველოს საპენსიო რეფორმა — რეფორმა უნივერსალური საპენსიო 

სარგებელის შესახებ, ასევე ADB-ის მხარდაჭერით შემუშავდა დამხმარე საპენსიო სქემა. კაბინეტის დამტკიცების შედეგად მის საფუძველზე განხორციელდა საპენსიო 

რეფორმა. 2018 წლის 21 ივლისს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი საპენსიო დანაზოგების შესახებ, რომელიც მომზადდა ADB-ის მხარდაჭერით და 2019 

წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა კერძო საპენსიო სქემა.   
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Unclassified 

ADB-ის პროგრამა შეაფასა, რელევანტურად და ძალაში დატოვა მისი ზოგად წარმატებულ 

პროგრამად შეფასება.  IED ასევე რეკომენდაციას უწევს ახალ CPS–ს (2019–2023) და ADB–ის 

დახმარების პროგრამას, რომელიც ფოკუსირებულია RCI–ზე და ისეთი ღონისძიებების 

განხორციელებაზე, რომელიც მოახდენს რეგიონული უთანასწორობის შემცირებას, 

განათლებასა და გადამზადებაში ინვესტირებას და ინფორმაციულ ტექნოლოგიაზე 

დაფუძნებული ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობას.24
 

 

B. განვითარების ეროვნული სტრატეგია  
 

15. 2016 წლის ნოემბერში საქართველომ დაიწყო ძირითადი რეფორმების შემდეგი ეტაპი, 

2016-2020 წლების სამთავრობო პროგრამის სახით, რომელშიც მთავარ პრიორიტეტებად 

დასახელებულია ეკონომიკური რეფორმა, განათლების რეფორმა, ინფრასტრუქტურის 

განვითარება სივრცითი დაგეგმვის გზით და საჯარო მმართველობის რეფორმა.  

ამჟამინდელმა მთავრობამ, რომელიც ხელისუფლებაში მოვიდა 2018 წლის შუაში 

დაადასტურა, რომ სამთავრობო პროგრამა 2016-2020 დარჩება ქვეყნის განვითარების 

ძირითად სტრატეგიად და გააღრმავა აქცენტი რეგიონულ განვითარებაზე, განათლებასა და 

ბიზნესის განვითარებაზე მაღალი და ციფრული ტექნოლოგიის გამოყენების გზით. 

ძირითადი მიმართულებაა ინკლუზიური განვითარება (i) განათლების, განსაკუთრებით 

პროფესიული განათლებისა და გადამზადების გზით; (ii) მცირე და საშუალო ბიზნესის 

განვითარებისა და დაფინანსების გზით; და (iii) რეგიონებში ინფრასტრუქტურის შექმნით, 

როგორც საქართველოს მასშტაბით დეცენტრალიზებული ეკონომიკური ცენტრების შექმნის 

საშუალებით, ისე მათი ქვეყნის ეკონომიკურ დერეფნებთან და საბოლოოდ მსოფლიო 

მნიშვნელობის ქსელებთან დაკავშირების გზით. 2016-2020 წლების სამთავრობო პროგრამის  

მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც მას ლაიტმოტივად გასდევს არის ორიენტირება 

საერთაშორისო ეკონომიკურ ინტეგრაციაზე, რათა  საქართველომ ისარგებლოს თავისი 

გეოგრაფიული უპირატესობით ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინზე. მთავრობა გეგმავს სხვა 

ქვეყნებთან საქმიანი ურთიერთობების დამყარებას და თანამშრომლობის კიდევ უფრო 

გაღრმავებას, რათა ხელი შეუწყოს ქვეყნის ინტეგრირებას გლობალურ ღირებულებათა 

ქსელებთან და მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ბაზრებთან (სქოლიო 1). 

 

16. აღნიშნული განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში, მთავრობის მიზანია საქართველო 

იქცეს ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის რეგიონული ტრანსპორტის და ლოგისტიკის 

დერეფნად. მთავრობა ამჟამად ახორციელებს ამბიციურ პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს 

სტრატეგიული აღმოსავლეთ-დასავლეთ და სამხრეთ-ჩრდილოეთ საერთაშორისო საგზაო 

დერეფნის გაუმჯობესებასა და მოდერნიზებას, რომელიც იქცევა ინტეგრირებულ, 

მრავალფუნქციურ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურად და გახდება სანდო დამაკავშირებელი 

ხიდი კავკასიას, ცენტრალურ აზიას, ევროკავშირსა და რუსეთის ფედერაციას შორის. 

ამავდროულად მთავრობა ახორციელებს ინვესტიციებს მეორადი საგზაო კავშირების 

გასაუმჯობესებლად, რათა ერთმანეთს დაუკავშირდნენ ეკონომიკური საქმიანობის 

ადგილობრივი ცენტრები, მთავარი ტურისტული მარშრუტები და სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობაში ჩართული სოფლის მოსახლეობა. საქართველოს ურბანული ხედვა ასევე 

გულისხმობს მისი სტრატეგიული ადგილმდებარეობის მაქსიმალურ გამოყენებას, რათა 

ქვეყანა იქცეს ლოგისტიკურ დერეფნად და მოხდეს კონკურენტუნარიანი, კარგი კავშირების 

მქონე, მდგრადი ურბანული ადგილების განვითარება, ინტეგრირებული ურბანული 

დაგეგმვის საფუძველზე, ინკლუზიური და ადაპტირებული მიდგომის მეშვეობით.25 

მთავრობის გათვლებით, სატრანსპორტო დერეფნის მიმდებარე ქალაქები უზრუნველყოფენ 

ეკონომიკურ ზრდასა და სამუშაო ადგილების შექმნას. ენერგეტიკის სახელმწიფო პოლიტიკა 

                                                
24 IED. 2018. დამტკიცების ანგარიში: საქართველოს 2014-2018 წლების ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგიის საბოლოო შეფასება. მანილა, ADB  

 
25 საქართველოს მთავრობა. 2014. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგია „საქართველო 2020’’. თბილისი. საქართველოს ურბანული 
პოტენციალის რეალიზება: ეროვნული ურბანული შეფასება. მანილა 



15 
 

 

Unclassified 

საქართველოს ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიის წარმოებისა და ვაჭრობის რეგიონულ 

პლატფორმად ქცევას ისახავს მიზნად. საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება 

გულისხმობს ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების ვალდებულებას, 

მუდმივი რეფორმებისა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან სამართლებრივი 

დაახლოების გზით26. მთავრობამ 2016 წელს გააფორმა კონცესია შპს ანაკლიის განვითარების 

კონსორციუმთან, რომელშიც თავმოყრილია ქართველი და ამერიკელი ინვესტორები. 

აღნიშნული კონცესია გულისხმობს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და სპეციალური 

ეკონომიკური ზონის განვითარებას, დაფინანსებასა და ოპერირებას, რომელიც განთავსებული 

იქნება შავ ზღვაზე და ერთმანეთთან დააკავშირებს კავკასიასა და ევროპას.  

17. საქართველოს განვითარების სტრატეგიის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს 

საბაზრო ძალის, როგორც ზრდის მამოძრავებელი ძალის გამოყენება. მთავრობა აღიარებს, 

კერძო სექტორის მნიშვნელობას ღირებული რესურსების ყველაზე ეფექტური გამოყოფის 

კუთხით და ახორციელებს საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას, რაც ასახულია ქვეყნის 

მაღალ რეიტინგებსა და შეფასებებში მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების ანგარიშში. 

სამთავრობო პროგრამა 2016-2020-ში ნათქვამია, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარება 

ეფუძნება თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს, რაც ძლიერი კერძო სექტორის წინაპირობას 

წარმოადგენს.  
 

18. ადამიანური კაპიტალის განვითარების მიმართულებით, 2018 წლის განათლებისა და 

მეცნიერების ეროვნული სტრატეგია მიზნად ისახავს რეფორმების განხორციელებას 

საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე. ხელისუფლებამ ასევე წარადგინა 

საკანონმდებლო პროექტი საგანმანათლებლო ხარჯების მშპ-ის არსებული 3.8%-იანი 

დონიდან 6%-მდე გასაზრდელად 2022 წლისათვის.27
 

 

C. განვითარების პარტნიორების როლი  
 

19. განვითარების პარტნიორები მხარს უჭერენ სამთავრობო პრიორიტეტს - საქართველოს 

გლობალურ ეკონომიკაში ინტეგრაციის გაღრმავებას, ეკონომიკისა და კავშირების 

გაძლიერების და ასევე ფუნქციების განაწილების მეშვეობით, რათა მოხდეს აუცილებელი 

საინვესტიციო საჭიროებების დაკმაყოფილება. მსოფლიო ბანკმა მრავალი საგზაო 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების პროექტი დააფინანსა და იყო პირველი განვითარების 

პარტნიორი, რომელმაც ფინანსური მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

საერთაშორისო დერეფნის ძირითადი ოთხზოლიანი მონაკვეთების მშენებლობაში. მსოფლიო 

ბანკი კვლავაც განაგრძობს საგზაო ქვესექტორში კაპიტალური ხარჯების დაფინანსებას, 

თუმცა აღნიშნული ხორციელდება ნაკლები მასშტაბით, რადგან ამჟამად მსოფლიო ბანკი მეტ 

აქცენტს ინსტიტუციურ მხარდაჭერაზე აკეთებს, შესაძლებლობების განვითარების 

ღონისძიებებსა და ცოდნის გაღრმავებაზე.   ADB-მა საქართველოში პროექტების 

თანადაფინანსება 2017 წელს დაიწყო და პირველ პროექტში — ბათუმის შემოვლითი გზა — 

პარტნიორობას უწევდა აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს. 2018 წელს ADB-მ 1.1 

მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების თანადაფინანსების შეთანხმება გააფორმა ევროპის 

საინვესტიციო ბანკთან, იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსა და 

მსოფლიო ბანკთან. 2019 წელს, მთავრობის კიდევ ერთი ძირითადი საგზაო პროექტის — 

ჩრდილოეთ-სამხრეთის დერეფნის პროექტის თანადაფინანსება მოხდება ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან ერთად. ენერგო სექტორში, ევროპის 

ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, ADB, 

                                                
26 ევროკავშირის ოფიციალური ჟურნალი. 2014. ასოცირების ხელშეკრულება ერთის მხრივ ევროკავშირს და ატომური ენერგიის ევროპულ საზოგადოებასა და 

მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის, და მეორეს მხრივ საქართველოს შორის. L261 / 4, ტომი 57, 30 აგვისტო. ევროკავშირის მესამე ენერგეტიკული პაკეტი მოიცავს 

კანონმდებლობას, რომელიც ეხება ევროკავშირის გაზის და ელექტროენერგიის ბაზრის გახსნას. ის შემოთავაზებული იქნა ევროკომისიის მიერ 2007 წლის 

სექტემბერში, ხოლო ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის საბჭომ მიიღო 2009 წლის ივლისში. 
27 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. 2019. საქართველო: დაფინანსების ფართო ინსტრუმენტის მეოთხე შეფასება და რაოდენობრივი ეფექტურობის 

კრიტერიუმის შესახებ პრეს-რელიზი; თანამშრომელთა ანგარიში და აღმასრულებელი დირექტორის განცხადება.   ვაშინგტონი, DC 
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ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, 

IMF, გერმანიის განვითარების თანამშრომლობა KfW-ის მეშვეობით და მსოფლიო ბანკი მხარს 

უჭერენ აღნიშნულ სფეროში მიმდინარე რეფორმებს. წარსულში და ამჟამად განათლების 

სფეროში მიმდინარე რეფორმების ძირითადი მხარდამჭერი განვითარების პარტნიორები 

არიან: ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია, ევროკავშირი, გაეროს ბავშვთა ფონდი 

(UNICEF), აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, გერმანიის განვითარების 

თანამშრომლობა GIZ-სა და KfW-ის სახით და მსოფლიო ბანკი. ADB მჭიდროდ 

თანამშრომლობს Agence Française de Développement-თან ურბანული განვითარების 

საკითხებზე; აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან მმართველობის საკითხებზე 

და შვეიცარიის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსთან 

გენდერის საკითხებზე.   
 

20. ქვეყანამ დღემდე განახორციელა რამდენიმე IMF პროგრამა. უკანასკნელი გაფართოებული 

დაკრედიტების შეთანხმების SDR210.4 მილიონი (დაახლოებით $285.3 მილიონი) 

დამტკიცება მოხდა 2017 წლის 12 აპრილს. მისი მეოთხე შეფასება წარმატებით დასრულდა 2019 

წლის 19 ივნისს და ხელშეკრულებით გაცემულმა მთლიანმა თანხამ შეადგინა  SDR150 

მილიონი (დაახლოებით $207.2 მილიონი). 

 

D. ADB-ის სტრატეგიული მიზნები და პრიორიტეტული მიმართულებები 

 

1. სტრატეგიული მიზანი  
 

21. 2019–2023 წლების CPS-ის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს ვაჭრობის გაფართოება, 

სამუშაო ადგილების შექმნა და სიღარიბის დაძლევა, ეკონომიკური დერეფნების 

განვითარების მეშვეობით. სტრატეგიული მიდგომა გულისხმობს (i) მიმდინარე 

ინვესტიციების, ასევე საჯარო მმართველობისა და ფინანსური სექტორის რეფორმების 

დასრულებას, ეკონომიკური და სოციალური ინფრასტრუქტურისა და სერვისების 

უზრუნველყოფის მიზნით, ერთიანი ADB-ის ფარგლებში;  (ii) ეკონომიკური დერეფნების 

განვითარებას შიდა ეკონომიკურ კლასტერებთან და ასევე კავშირებს გლობალურ ქსელებთან; 

და (iii) შიდა ღირებულების დამატების ოპტიმიზებას და პროდუქტიულობის გაზრდას, 

ცოდნის კუთხით არსებული ხარვეზების აღმოფხვრისა და საწარმოო სექტორში უცხოური 

პირდაპირი ინვესტიციების (FDI) მხარდაჭერის გზით. CPS ასევე ხელს შეუწყობს რეგიონული 

უთანასწორობის შემცირებას საქართველოს მასშტაბით არსებული ადგილობრივი 

ეკონომიკური ცენტრების ეკონომიკურ დერეფნებთან დაკავშირების გზით. 
 

22. 2030 წლის სტრატეგიის შვიდი სამოქმედო პრიორიტეტიდან, RCI-ის ხელშეწყობა უფრო 

მეტად იქნება ასახული ADB-ის მომავალ ოპერაციებში, ისევე როგორც ქალაქების 

საცხოვრებლად ვარგისიანობის გაზრდა, სიღარიბისა და უთანასწორობის შემცირება და 

მმართველობისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაზრდა. ზემოხსენებული 

პრიორიტეტები შესაბამისობაშია SDG-ებთან 1 (სიღარიბის დაძლევა), 6 (სუფთა წყალი და 

სანიტარია), 7 (ხელმისაწვდომი და ეკოლოგიურად სუფთა ენერგია), 8 (ღირსეული სამუშაო 

და ეკონომიკური ზრდა), 9 (მრეწველობა, ინოვაციები და ინფრასტრუქტურა), 10 

(შემცირებული უთანასწორობა), და 11 (მდგრადი ქალაქები და თემები). საქართველოს, მისი 

უნიკალური  მდებარეობით აზიასა და ევროპას შორის, ასევე ორივე რეგიონის ბაზრებზე 

წვდომით, როგორც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ასევე სხვა  

FTA-ების მეშვეობით, საშუალება აქვს მიაღწიოს მჭიდრო ინტეგრაციას მიწოდების 

გლობალურ ქსელთან, რეგიონთაშორისი ვაჭრობისა და FDI-ის მეშვეობით. საერთაშორისო 

კონკურენციაში ჩართვამ, წარმოების მასშტაბების გაზრდასთან ერთად უნდა მოახდინოს 

წარმოების სტიმულირება და მშპ-ის გაზრდა.28 ამავდროულად, საქართველო შესაძლოა იქცეს 

                                                
28 მსოფლიო ბანკი. 2018 საქართველო - რეფორმატორიდან შემსრულებლამდე: ქვეყნის სისტემური დიაგნოსტიკა. მსოფლიო ბანკი 
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Figure 2: Snapshot of Country Partnership Strategy 2019–2023 

გრაფიკი: ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგიის მიმოხილვა  2019–2023 

 
თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა: სამთავრობო პლატფორმა 2016–2020 

ADB-ის 2030 წლის სტრატეგია  

ADB = აზიის განვითარების ბანკი, FDI = პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, SMEs = მცირე და საშუალო საწარმოები  

მიმდინარე ინვესტიციების აგრეთვე საჯარო მენეჯმენტისა და ფინანსების სექტორის 

რეფორმების დასრულება, ეკონომიკური და სოციალური ინფრასტრუქტურის და 

მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით, როგორცაა ერთიანი ADB. 

ეკონომიკური დერეფნების განვითარება, შიდა ეკონომიკური კლასტერებისა და მიწოდების 

გლობალურ ქსელებთან კავშირის გზით 

შიდა დამატებითი ღირებულების ოპტიმიზაცია და 

პროდუქტიულობის გაზრდა უნარების კუთხით არსებული 

ნაკლოვანებების აღმოფხვრისა და პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მხარდაჭერის გზით სამეწარმეო სექტორში. 

 

ვაჭრობის გაფართოება, სამუშაო ადგილების შექმნა და სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეკონომიკური 

დერეფნების განვითარების გზით. 

 
ეკონომიკური 

რეფორმა  

კავკასიის სხვა ქვეყნების კარიბჭედ ევროპასთან ვაჭრობისთვის და შეასრულოს ძირითადი 

RCI ინიციატივები. 2016 წელს საქართველო შეუერთდა ცენტრალური აზიის რეგიონული 

ეკონომიკური თანამშრომლობის (CAREC) პროგრამას და წარმოადგენს მის აქტიურ წევრს, 

ხელს უწყობს რა რეგიონულ თანამშრომლობას CAREC 2030-ის სტრატეგიის  შესაბამისად.29 

2018 წლის ბოლოსთვის, საქართველოში CAREC-ის ჯამურმა ინვესტიციებმა შეადგინა 745 

მილიონი აშშ დოლარი, აქედან 414 მილიონი აშშ დოლარი დაფინანსებული იყო ADB-ის მიერ.  
 
 
 
 
 

 
 

საგანმანათლებლო 

რეფორმა 

სივრცითი 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

საჯარო 

მმართველობის 

რეფორმა  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                                

2018. საქართველო - რეფორმატორიდან შემსრულებლამდე. ვაშინგტონი, DC 

დ. ტაგლიონი და დ. ვინკლერი. 2016. გლობალურ ფასეულობათა ქსელის ამოქმედება განვითარებისთვის. ვაშინგტონი, DC: მსოფლიო ბანკი. 2009. 

მსოფლიო განვითარების ანგარიში 2009: ეკონომიკური გეოგრაფიის ცვლილება. ვაშინგტონი, DC 

29 CAREC ქვეყნებმა მიიღეს ახალი გრძელვადიანი სტრატეგია 2017 წლის ოქტომბერში: ADB. 2017. CAREC 2030: რეგიონის გაერთიანება,  ერთიანი და 

მდგრადი განვითარებისთვის. მანილა. CAREC 2030 ფოკუსირდება ხუთ ოპერაციულ კლასტერზე:  (i) ეკონომიკური და ფინანსური 

სტაბილურობა; (ii) ვაჭრობა, ტურიზმი და ეკონომიკური დერეფნები; (iii) ინფრასტრუქტურა და ეკონომიკური კავშირი; (iv) სოფლის მეურნეობა 

და წყალი; და (v) ადამიანური განვითარება. ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების ინტეგრირება CAREC-ის სპექტრის 

მასშტაბით იქნება მნიშვნელოვანი მიმართულება.  

 

დარჩენილი 

სიღარიბისა და 

უთანასწორობის 

აღმოფხვრა  

კლიმატის 

ცვლილებებთან 

ბრძოლა, 

კლიმატურ 

ცვლილებების და 

ბუნებრივი 

კატასტროფებისა 

მი მდგრადობა, 

გარემოს 

მდგრადობის 

გაზრდა 

 

 

გენდერული 

თანასწორობი

ს კუთხით 

პროგრესის 

დაჩქარება 

 

 

გენდერული 

თანასწორობ

ის კუთხით 

პროგრესის 

ხელშეწყობა 

 

 

ქალაქების 

საცხოვრებლ

ად 

ვარგისიანო

ბის გაზრდა 

 

სოფლის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

და საკვების 

უსაფრთხოება  

 

მმართველობისა 

და 

ინსტიტუციონალ

ური 

შესაძლებლობების 

განვითარება  
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Unclassified 

 
23. ADB-ის სუვერენული და არა სუვერენული ოპერაციები მიმართული იქნება საქართველოს, 

რესურსების განვითარება-გაუმჯობესებაზე, საზღვრებთან და მათ მიღმა კავშირების 

გაძლიერების გზით. მიუხედავად იმისა, რომ ADB გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას  

ამჟამინდელ საოპერაციო სფეროებში (ტრანსპორტი, ურბანული განვითარება, ენერგეტიკა, 

ფინანსები და საჯარო ფინანსები), სტრატეგიული პრიორიტეტები უკვე ორიენტირებული 

იქნება RCI თემატიკაზე და მომავალში უზრუნველყოფს  ADB-ის ოპერაციების შერჩევითობის 

მაღალ დონეს. ამავდროულად, ურბანული ოპერაციები ფოკუსირებული იქნება ქალაქების 

საცხოვრებლად ვარგისიანობის ამაღლებაზე, ხოლო განათლების სექტორში ფოკუსირება 

მოხდება ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე. ADB განაგრძობს სტრუქტურული და 

საჯარო ფინანსების მართვის საკვანძო რეფორმების მხარდაჭერას, რათა მოახდინოს 

ინვესტიციებისათვის აუცილებელი რესურსების მაქსიმალური მობილიზაცია. 

 
2. პრიორიტეტული მიმართულებები 

 

24. რეგიონული განვითარების ინიციატივა. RCI-ის სტიმულირება და ხელშეწყობა 

წარმოადგენს 2030 წლის სტრატეგიის მთავარ საოპერაციო პრიორიტეტს. 2018 წელის 

სექტემბერში, ADB-მ წარმოადგინა ახალი მოდელი და კერძო სექტორის პარტნიორებთან 

ხელი მოაწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს, სამი მილიარდი აშშ დოლარის 

ღირებულების რეგიონული ინიციატივის — ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და 

სპეციალური ეკონომიკური ზონის განვითარებისათვის, რომელიც წარმოადგენს 

უმნიშვნელოვანეს პროექტს როგორც ქვეყნისთვის, ისე ADB-თვის. ინიციატივა მოიცავს ADB-

ის ყველა კომპეტენციას (მათ შორის სუვერენულ და არა სუვერენულ ფინანსირებას, ფართო 

მასშტაბის დაფინანსების მობილიზებას, როგორც სინდიკატის წამყვანი აგენტის მიერ, 

ტრანზაქციის საკონსულტაციო სერვისებს, განვითარების პარტნიორების მობილიზებას) 

რომელიც უზრუნველყოფს ერთიანი ADB-ს განვითარების ინტეგრირებულ გადაწყვეტას, 

რომელიც მოემსახურება როგორც საქართველოს, ისე სხვა რეგიონულ ქვეყნებს. შეიქმნა 

ანაკლიის რეგიონული განვითარების ინიციატივის უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი და 

მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები. ADB შემდგომშიც CPS-ის პერიოდშიც განაგრძობს 

რეგიონული განვითარების მთავარ ინიციატივაზე მუშაობასა და მის იმპლემენტაციას. 
 

25. სატრანსპორტო დერეფნის განვითარება საზღვრებამდე. ეკონომიკური ინტეგრაციის 

ხერხემალს წარმოადგენს სატრანსპორტო ქსელის განვითარება როგორც საზღვრებს შიგნით, 

ისე მეზობელი სავაჭრო პარტნიორების საზღვრებამდე. კარგი სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურა ამცირებს ვაჭრობის ხარჯებს, რაც თავის მხრივ ზრდის სავაჭრო ნაკადს30. 

ADB მხარს უჭერს საქართველოს ძალისხმევას, განავითაროს ეფექტური, მდგრადი და 

კლიმატური ცვლილებებისა და ბუნებრივი კატასტროფებისადმი მედეგი სატრანსპორტო 

ქსელი, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ქვეყნის საერთაშორისო გამტარ არხად ქცევის 

იდეასთან და ინკლუზიური განვითარების ხელშეწყობასთან, მაგალითად ისეთი დერეფნების 

განვითარებით, რომელიც კვეთს მთელ საქართველოს — აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

(რომელიც თბილისს აკავშირებს აღმოსავლეთით აზერბაიჯანთან და დასავლეთით 

ბათუმთან და ჩრდილოეთ-სამხრეთის (რომელიც სომხეთს, საქართველოს გავლით 

აკავშირებს რუსეთთან) დერეფნები. აღნიშნული დერეფნების განვითარება მოხდება 

                                                
30 მაგალითად, აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში მთლიანი შიდა რეგიონული ვაჭრობა შეიძლება გაიზარდოს 30% -ით მხოლოდ ალბანეთში, 

უნგრეთსა და რუმინეთში. ბ. შეპარდი და ჯ.ს. ვილსონი. 2006. საგზაო ინფრასტრუქტურა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში: ახდენს თუ არა ქსელის 

ხარისხი გავლენას ვაჭრობაზე? პოლიტიკის კვლევის სამუშაო ვერსია. 4 4104. ვაშინგტონი, DC: მსოფლიო ბანკი. 

 

31 CAREC-ის ინტეგრირებული სავაჭრო დღის წესრიგი (CITA) 2030 მიზნად ისახავს CAREC- ს წევრების გლობალურ ეკონომიკაში ინტეგრირებას. იგი 

ცდილობს CAREC–ის წევრების ზრდის პოტენციალის გაძლიერებას და მისი მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას. CITA 2030 მოიცავს სამ 

მიმართულებას, მათ შორის (i) ვაჭრობის გაფართოებას ბაზარზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით; (ii) უფრო დიდი დივერსიფიკაცია; და (iii) უფრო ძლიერი 

სავაჭრო ინსტიტუტები. CITA–ის აღნიშნული მიზნისთვის, ბაზარზე წვდომა აღიქმება, როგორც ფართო კონცეფციაა, ვაჭრობის ხელშეწყობის ჩათვლით. ADB. 

2019. CAREC-ის ინტეგრირებული სავაჭრო დღის წესრიგი 2030 და სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა 2018-2020. მანილა 



19 
 

 

Unclassified 

მეზობელი, კავკასიის ქვეყნების ინიციატივებთან მჭიდრო კოორდინაციით. ADB ასევე 

გეგმავს აღნიშნული ორი დერეფნის პარალელურად საერთაშორისო და მეორეხარისხოვანი 

გზების გაუმჯობესების პროექტების დაფინანსებას, რათა გაუმჯობესდეს კავშირი მცირე 

ეკონომიკურ ცენტრებთან. ADB ასევე განაგრძობს დიალოგს გზების აქტივების მართვის, 

საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობისა და ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების 

მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით.   
 

26. ურბანული განვითარება გზების ირგვლივ და პარალელურად. ქალაქების საცხოვრებლად 

ვარგისიანობის გაზრდა და არსებული სიღარიბისა და უთანასწორობის შემცირება 

წარმოადგენს სტრატეგია 2030-ის ძირითად პრიორიტეტს. ADB ხელს შეუწყობს 

სატრანსპორტო ქსელთან სიახლოვეს მდგრადი ურბანული დასახლებების კლასტერების 

(ჯგუფების) ინტეგრირებულ განვითარებას, რაც სატრანსპორტო დერეფნებს ეკონომიკურ 

დერეფნებად აქცევს. საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების პროგრამის ძირითადი მიზანია 

საპილოტე ურბანული დასახლებების კლასტერებისთვის ინტეგრირებული განვითარების 

სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მრავალსექტორული ინვესტიციების მოზიდვა, უფრო 

დაბალანსებული რეგიონული განვითარების მისაღწევად და სიღარიბისა და უთანასწორობის 

შესამცირებლად. კლასტერების განვითარება ეფუძნება კომერციულ და ადამიანურ 

რესურსებს; ბუნებრივ, კულტურულ და ტურისტულ აქტივებს და კლიმატის ცვლილებებისა 

და ბუნებრივი კატასტროფების რისკების  გაცნობიერებას, რათა ხელი შევუწყოთ 

მრავალმხრივ ზრდასა და ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას. პროგრამა ეფექტურად 

დააკმაყოფილებს მდგრადი ტურიზმის, მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების და 

აგრობიზნესის საჭიროებებს. საინვესტიციო გეგმებში არსებული პროექტები დაკავშირებული 

იქნება პროექტის მოსამზადებელ სამუშაოებთან 2019 წელს დამტკიცებულ 15 მილიონი აშშ 

დოლარის ღირებულების პროექტის მზადყოფნის ხელშეწყობის ფარგლებში, რათა 

მომზადდეს შესყიდვისთვის მზა პროექტები 5 წლიანი საინვესტიციო პროგრამისთვის, 

რომელიც 2020 წელს დაიწყება. ურბანული ტრანსპორტი, წყალმომარაგება და წყალარინება, 

მშენებლობის დაფინანსება და ტექნიკური და პროფესიული განათლება წარმოადგენს ისეთ 

სფეროებს, რომელიც ზუსტადაა მორგებული არა მხოლოდ სუვერენულ, ისე არასუვერენულ 

ოპერაციებზე. მოსალოდნელია, რომ ურბანული დასახლებების კლასტერების განვითარება 

ხელს შეუწყობს ტურიზმსა და მუშახელის მიგრაციას სოფლებიდან.  
 

27. საზღვარზე ვაჭრობის ხელშეწყობა. ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისთვის მთავრობის 

მუდმივი ძალისხმევის მხარდასაჭერად, როგორც კერძო სექტორის განვითარების, ისე 

საზღვრებს შორის კავშირების გაუმჯობესებისთვის CPS ორიენტირებულ იქნება ვაჭრობის 

ხელშეწყობაზე, მათ შორის CAREC-ის ინიციატივების მეშვეობით.31 2017 წელს დუშანბეში, 

ტაჯიკეთი, გაიმართა CAREC-ის თანამშრომლობის კომიტეტის  შეხვედრა საბაჟო საკითხებზე 

რომლის დროსაც დამტკიცდა CAREC-ის საპილოტე პროექტი — რთული სატრანზიტო 

სისტემებისა და საბაჟო ინფორმაციის გაცვლის პროგრამა აზერბაიჯანის, საქართველოსა და 

ყაზახეთის მონაწილეობით. ამგვარი არქიტექტურისთვის შემუშავდა პროტოტიპი,  ერთიანი 

ელექტრონული სატრანზიტო სისტემის მიღების მიზნით, რომელიც მოიცავს რისკზე 

დაფუძნებული სატრანზიტო გარანტიის სრულყოფილ მექანიზმს და თავსებადია 

ევროკავშირის ახლად კომპიუტერიზებულ სატრანზიტო სისტემასთან. საპილოტე 

გამოცდების  ჩასაშვებლად სამ ქვეყანას შორის უკვე მომზადებულია სამმხრივი შეთანხმება, 

რომელსაც ხელი 2019 წელს უნდა მოეწეროს.  ADB განაგრძობს ამ პროგრამის ხელშეწყობას 

CAREC-ის მეშვეობით. 
 

28. ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერა და სხვა ჩარევები რესურსების 

მობილიზაციისთვის. აღნიშნული მხარდაჭერა თანხვედრაშია 2030 სტრატეგიის საოპერაციო 

პრიორიტეტთან მმართველობისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების 
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Unclassified 

მიმართულებით და ხელს შეუწყობს რესურსების მობილიზებას საერთაშორისო 

ეკონომიკური ინტეგრაციისთვის. PBL-ის ოპერაციები განაგრძობს ხელსაყრელი გარემოს 

შექმნისკენ გადადგმული ნაბიჯების მხარდაჭერას კერძო სექტორის დაფინანსების 

მობილიზაციისთვის ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის გრძელვადიანი ინვესტიციების 

მოსაზიდად; მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური სერვისებთან წვდომას; ვალისა და 

საჯარო ფინანსების მართვის კიდევ უფრო გაძლიერებას ადგილობრივი დანაზოგების 

თავმოყრისა და მობილიზებისთვის. ეს მიზნები ნაწილობრივ განხორციელდება კაპიტალური 

ბაზრებისა და საფინანსო სექტორის სხვა სფეროების გაღრმავების გზით, მათ შორის საპენსიო 

სისტემის რეფორმით. საქართველოში სხვადასხვა კომერციული ბანკი უკვე მონაწილეობს 

ADB-ის სავაჭრო ფინანსების პროგრამაში, როგორც გამცემი, ისე დამადასტურებელი ბანკები,  

ხოლო ADB–ის არასუვერენული ოპერაციები ფინანსურ სექტორში აქტიურობას ინარჩუნებს. 

ADB ასევე მხარს უჭერს PPP-ის ყოვლისმომცველი პროგრამის მომავალი პროექტების 

განვითარებას და მიმდინარე პროექტების ადმინისტრირებასა და დაფინანსებას. ბუნებრივი 

მდებარეობის გამო საქართველო წარმოადგენს რეგიონულ ენერგო დერეფანს, მოწინავე 

ელექტროგადამცემი ქსელითა და კავშირებით სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, რუსეთის 

ფედერაციასთან და თურქეთთან. ADB ხელს შეუწყობს მთავრობას ენერგორესურსების 

სექტორის რეფორმირებაში, ელექტროენერგიისა და გაზის ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის 

გაღრმავებაში, ენერგო გადაცემისა და განაწილების სისტემის ეფექტურობის გაუმჯობესებასა 

და კერძო სექტორის ჩართულობის ხელშეწყობაში, არასუვერენული ოპერაციების 

საშუალებით, სხვა ჩარევებთან ერთად. 
 

29. ადამიანური რესურსების განვითარება გარდა ფინანსური რესურსების მობილიზებისა, 

პოლიტიკის და საბიუჯეტო დახმარების გზით, ADB დაეხმარება მთავრობას ადამიანური 

რესურსების განვითარებაში, განათლების სექტორის მართვის გასაუმჯობესებლად და 

განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად საშუალო განათლების სისტემაში, პროფესიულ 

განათლებასა და ტრენინგებში. ეს ინტერვენციები შეესაბამება სტრატეგია 2030-ს საოპერაციო 

პრიორიტეტს, რომელიც შეამცირებს დარჩენილ სიღარიბესა და უთანასწორობას, 

სავარაუდოდ, ხელს შეუწყობს შრომითი პროდუქტიულობის გაზრდას და დაეხმარება უნარ-

ჩვევების ნაკლოვანებების აღმოფხვრასა და სამუშაო ადგილების შექმნაში. 
 

 

3.  კომპლექსური თემები  
 

30. RCI-ის გარდა, ახალი CPS მოიცავს სასიცოცხლოდ ვარგისი ქალაქების, სიღარიბის 

დაძლევისა და ინსტიტუციური რეფორმების სფეროებს, ასევე ADB-ის 2030 სტრატეგიის სხვა 

ოპერაციულ პრიორიტეტებს, როგორიცაა გენდერული თანასწორობის დაჩქარებული 

პროგრესი; კლიმატის ცვლილების შემსუბუქება და ადაპტაცია; და ძლიერი გარემოსდაცვითი 

მდგრადობა. აღნიშნული შეესაბამება SDGs 5-სა (გენდერული თანასწორობა) და 13-ს 

(კლიმატის მოქმედება). ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ასევე 

მოხდება ADB-ის ყველა ოპერაციაში. 

 

31. ADB მოწოდებულია ხელი შეუწყოს გენდერულ თანასწორობას ორმხრივი სტრატეგიის 

მეშვეობით, მისი საქმიანობის ყველა სფეროში - დაწყებული სესხებით და TA ოპერაციებით, 

დამთავრებული საგანმანათლებლო  პროდუქტებით, - პროექტში განსაკუთრებული 

ყურადღება ეთმობა ქალებსა და გოგონებს, რომელთაც სრული ჩართულობისთვის 

განსაკუთრებული სპეციალური დახმარება ესაჭიროებათ. 2014–2016 წლებში სუვერენული 

და არასუვერენული ოპერაციების საშუალებით 14,000 მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმო 

(MSMEs) დაფინანსდა, რომელთა 40%-ს ქალი მეწარმეები ხელმძღვანელობდნენ. ADB-ის 

მიმდინარე ტრანსპორტისა და ურბანული ტრანსპორტის პროგრამა მოიცავს გენდერულ 

სამოქმედო გეგმებში ასახულ გენდერული რეაგირების ქმედებებს, ასევე ქალთა სპეციფიკური 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას, ბენეფიციარებთან ეფექტური საინფორმაციო (კერძოდ, 
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Unclassified 

საგზაო უსაფრთხოების შესახებ) შეხვედრების ხელშეწყობას, სატრანსპორტო დერეფნების 

გასწვრივ დასაქმების შესაძლებლობების შექმნას და ურბანული ტრანსპორტის სისტემებში 

გენდერული პარიტეტის შესაქმნელად გადადგმული ნაბიჯები. მოთხოვნები, რომლებიც 

ADB-მ დააწესა განმახორციელებელი სააგენტოსთვის, შეიქმნა ურბანული ტრანსპორტის 

მიმართ უფრო გენდერული მიდგომით. 2018 წელს, ADB-ის ყველა ახალი ოპერაცია იყო 

გენდერული მეინსტრიმინგის ეფექტურ კატეგორიაში, გენდერული თანასწორობისა და 

ეკონომიკური შესაძლებლობების ყოველმხრივი თანადგომით. მოხდება გენდერული 

თანასწორობის კიდევ უფრო ხელშეწყობა, მიზნობრივი ინტერვენციების განხორციელების, 

განათლების, MSME-ის, კერძო სექტორის განვითარების, ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების პროგრამების საშუალებით. 

 

32. ADB-ის მიერ ინფრასტრუქტურის განვითარების მხარდაჭერა, ასევე ხელს შეუწყობს 

კლიმატის ცვლილებისა და ბუნებრივი კატასტროფებისადმი გამძლეობის გაუმჯობესებას. 

გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის (UNFCCC) პარიზის ხელშეკრულების 

თანახმად, საქართველო ვალდებულია (i) 2030 წელს შეამციროს სათბურის აირების 

ყოველწლიური ემისია 25%-მდე, კერძოდ სოფლის მეურნეობის, ენერგეტიკის, ვაჭრობის, 

მრეწველობისა და მეტყევეობის სფეროებში; და (ii) გააძლიეროს ინფრასტრუქტურისა და 

სოფლის მეურნეობის მდგრადობა კლიმატის ცვლილებისა და კატასტროფის მიმართ. ADB 

ხელს შეუწყობს ამ ვალდებულების, როგორც საინვესტიციო ოპერაციების ნაწილის 

შესრულებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ამასთანავე განიხილება წყლის 

რესურსების შენარჩუნების შესაძლებლობები ჰიდრო ელექტროენერგიასთან, სოფლის 

მეურნეობასთან და სასმელ წყალთან მიმართებაში. 

 

33. მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში მიღწეული პროგრესი იძლევა საწარმოო შესაძლებლობების 

გაფართოების საშუალებას, ინოვაციების სტიმულირების გზით და ეს შესაძლოა პროექტის 

დონეზე განვითარდეს. IED–ის CPS–ის საბოლოო მიმოხილვის რეკომენდაციის თანახმად, 

ინფორმაციულ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ეკონომიკური საქმიანობა წახალისდება ყველა 

საოპერაციო სფეროში. 

 

4. განსაკუთრებული აქცენტი კერძო სექტორის ოპერაციებზე  
 

34. საქართველოს ბაზარზე ორიენტირებული განვითარების სტრატეგიისა და ბიზნეს 

გარემოს შექმნის  უპირატესობის გათვალისწინებით, CPS-ის სტრატეგიული ამოცანების 

ფარგლებში მოხდება ADB-ის კერძო სექტორის ოპერაციების გაფართოება.  ADB გააგრძელებს 

კერძო სექტორის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ჩართულობის ხელშეწყობას, 

პროექტებისა და კორპორატიული დაფინანსების საშუალებით. ფოკუს სფეროები მოიცავს 

განახლებადი ენერგიის, ჰიდროენერგეტიკის და არსებული ელექტროსადგურების 

განახლების; ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის (კერძოდ, ურბანული ტრანსპორტი); წყლის 

გადამუშავების, წყალმომარაგებისა და წყალარინების; ტურიზმის; და ასევე საინფორმაციო 

და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის საკითხებს რთულად მისადგომი 

რაიონებისა და მოსახლეობისთვის. ADB ასევე შეისწავლის ქვე-სუვერენული დაფინანსების 

შესაძლებლობებს სუვერენული გარანტიების გამოყენების გარეშე. ეს შექმნის დამატებით 

ღირებულებას სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოებისთვის, კერძო სექტორის 

ჩართულობითა და გამოცდილებით. ADB წარმოადგენს ძლიერ პარტნიორს საქართველოს 

საფინანსო სექტორის განვითარებაში. კარგად განვითარებული საბანკო ქვესექტორის 

მნიშვნელობის გათვალისწინებით, მცირე და საშუალო საწარმოებისა და სოფლის 

მეურნეობის მხარდასაჭერად და სოფლად ფინანსური შუამავლობის დონის 

გასაუმჯობესებლად, ADB აგრძელებს საქართველოში ფინანსებზე წვდომის გაფართოების 

შესაძლებლობების შესწავლას, უფლებამოსილი ფინანსური ინსტიტუტებისთვის 

კაპიტალისა და სესხის დაფინანსების მიწოდების გზით. ამავე დროს, კერძო სექტორი 



22 
 

 

Unclassified 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში, 

ხოლო ADB შეისწავლის ქვეყანაში უფლებამოსილი კომპანიებისთვის ვალის ან კაპიტალის 

დაფინანსების უზრუნველყოფის შესაძლებლობებს. ცენტრალური და დასავლეთის აზიის 

დეპარტამენტში, კერძო სექტორის ოპერაციების დეპარტამენტში და საჯარო–კერძო 

პარტნიორობის ოფისში გაგრძელდება ერთიანი ADB-ს მიდგომის განხორციელება, მაგ. 

ანაკლიის რეგიონული განვითარების ინიციატივის ფარგლებში.  ADB-ის საქართველოს 

მუდმივი წარმომადგენლობა კვლავაც იქნება ამგვარი უწყებათაშორისი კოორდინაციის 

ხელშემწყობი.  

 

E. პრიორიტეტები განათლების მხარდაჭერისთვის 

 

35. ქვეყნის საგანმანათლებლო გეგმა მიზნად ისახავს კრიტიკული ანალიტიკური დახმარების 

გაწევას CPS-ის სტრატეგიულ მიმართულების შესაბამისად (დანართი 2). ADB-ის 

საგანმანათლებლო მხარდაჭერის პრიორიტეტული სფეროები გულისხმობს (i) ეკონომიკური 

დერეფნის განვითარებას — სივრცითი დაგეგმვა, ინფრასტრუქტურის მდგრადი სექტორი და 

აქტივების მენეჯმენტი, რეგიონალური კომპეტენციები, სექტორთაშორისი განვითარების 

შედარებითი უპირატესობები და ეროვნულ და რეგიონულ ღირებულებათა ქსელში 

ინტეგრაცია; (ii) განათლება — სტრატეგიული მხარდაჭერა საშუალო და გრძელვადიანი 

მიდგომებისთვის, პროფესიული განათლების, ტრენინგებისა და ზოგადი განათლების 

განვითარებისთვის; და (iii) მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარება — ბიზნესის 

განვითარების მხარდაჭერა, ღირებულებათა ქსელში ინტეგრაცია, საფინანსო სექტორის 

გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის გაზრდა. საქართველოში ADB-ის მუდმივი 

წარმომადგენლობის დირექტორი მოქმედებს როგორც ADB-ის ცოდნის მეურვე და მხარს 

უჭერს ერთიანი ADB-ის მიდგომას.   
 

IV. სტრატეგიის იმპლემენტაცია  
 

A. დაგეგმილი რესურსების პარამეტრები  
 

36. საქართველო წარმოადგენს C ჯგუფის ქვეყანას, რომელსაც გააჩნია წვდომა ჩვეულებრივ 

კაპიტალურ რესურსებზე (OCR)32. ამჟამად, რეგულარული OCR-ის გამოყოფა სუვერენული 

ოპერაციებისთვის საქართველოში შეადგენს 200 მილიონ აშშ დოლარს (გარდა რეგიონული 

რეზერვებისა) 2019 წლისთვის და 640 მილიონ აშშ დოლარს სამ წლიანი პერიოდისთვის 2020–

202233. გარე ფინანსირებისადმი საქართველოს მაღალი მოთხოვნის გათვალისწინებით, 

მდგრადი სესხების დონე 5 წლიანი CPS  პერიოდისთვის იქნება 2 მილიარდ აშშ დოლარზე 

მეტი.34 საქართველოს შემთხვევაში დადგენილია OCR-ის დანაზოგების ქვეყნისთვის 

გამოყოფილ თანხებზე დამატებისა და დამატებითი თანადაფინანსების მობილიზების 

საკითხი. მიზანშეწონილობის მიხედვით, ADB ასევე განიხილავს ინვესტიციების, 

გარანტიებად გამოყენების შესაძლებლობას, კერძო სექტორებიდან რესურსების მობილიზების 

მიზნით.  

 
B. იმპლემენტაციის პრიორიტეტები  

 

37. ინფრასტრუქტურაზე ძლიერი ფოკუსის გათვალისწინებით, ოპერაციების ძირითადი 

მოდელი იქნება საინვესტიციო სესხები (მათ შორის მრავალტრანშიანი დაფინანსების 

                                                
32ADB. 2014. საქართველო: კლასიფიკაციის შეფასება, ADB-ის საბაზრო პრინციპებზე გადასვლის პოლიტიკის ფარგლებში. მანილა.  
33 IMF-ის ფართო დაფინანსების ინსტრუმენტის ფარგლებში საქართველოს ფისკალური კონსოლიდაციის ძალისხმევის შენარჩუნება, ქვეყნის ხარჯების 

გადანაწილების 99% ამჟამად მოდის ორივე სესხზე, გრანტზე და TA ფონდებზე; კონკრეტულ სექტორზე არ უნდა გავრცელდეს არანაირი შეზღუდვა, ისევე 

როგორც ADB-ის მიერ ხარჯების, ვალდებულებებისა და გადასახადების დაფინანსებაზე. კონკრეტულად ADB-ის პროექტებზე არ ვრცელდება არანაირი 

გადასახადები და ვალდებულებები.  
34 საქართველოს მთლიანი ეროვნული შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე შეადგენდა 4,130 $ 2018 წელს, რაც იმ ზღვარზე ძალიან დაბალია, როდესაც უნდა 

მოხდეს ADB-ის რეგულარული დახმარების მიღების დასრულება.   
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ინსტრუმენტები), ხოლო PBL და შედეგებზე დაფუძნებული კრედიტირება გამოყენებული 

იქნება შერჩევითად.  ADB უზრუნველყოფს მისი ჩართულობის მაღალ დონეს, პროექტის 

დამუშავებისა და იმპლემენტაციის დონეზე და მჭიდროდ ითანამშრომლებს განვითარების 

ყველა პარტნიორთან, მარ შორის IMF-თან, პოლიტიკაზე დაფუძნებული მხარდაჭერის 

მიმართულებით.  
 

38. 2018 წლის CPS-ის საბოლოო შეფასებამ აჩვენა, რომ განმახორციელებელი უწყებების 

გაძლიერებულმა შესაძლებლობებმა — ADB-ის მიერ 2016-2018 წლებში განხორციელებული 

სისტემატიური და მიზნობრივი ტრენინგების საშუალებით, როგორც პროექტის და 

კონტრაქტების მართვის, ისე შესყიდვების მიმართულებით — ხელი შეუწყო პორტფელის 

ეფექტურ შესრულებას. შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერა გაგრძელდება 

ტექნიკური და საკონსულტაციო დახმარების და სამუშაო ადგილზე ტრენინგების 

საშუალებით. ამასთანავე, როგორც რამდენიმე მიმდინარე პროექტის მაგალითმა გვიჩვენა, 

წინასწარმა კონტრაქტებმა მნიშვნელოვნად შეამცირა დრო პროექტის დამტკიცებას, პირველი 

კონტრაქტის გაფორმებასა და თანხების გაცემას შორის. წინასწარი კონტრაქტები და 

რეტროაქტიული დაფინანსება შესაძლოა მომავალ პროექტებშიც გაგრძელდეს. წინასწარი 

შესყიდვები და პროექტების დიზაინის მომზადება, ისევე როგორც მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმების შეძლებისდაგვარად დროული მომზადება გადამწყვეტია სამოქალაქო 

სამუშაოების დროულად დაწყებისათვის. კერძოდ, A კატეგორიის პერსპექტიული პროექტის 

არა ნებაყოფლობითი განსახლება საჭიროებს უფრო მეტ ყურადღებას, მისი დროული 

იმპლემენტაციის უზრუნველსაყოფად.  

 
C. შედეგების მონიტორინგი  

 
39. 2030 წლისათვის უკიდურესი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად საქართველომ ზრდის 

მაჩვენებელი 5%-ზე უნდა შეინარჩუნოს, რათა გაორმაგდეს მშპ ერთ სულ მოსახლეზე. CPS-ის 

შედეგების ჩარჩოში ასახულია ქვეყნის გახსნილობა გლობალური ეკონომიკისადმი, როგორც 

ზრდის ერთ-ერთი საშუალება (დანართი 1). მისი მიზანია საქართველოს პროგრესის 

მონიტორინგი, რეგიონული კავშირების, ლოგისტიკური ეფექტურობის, ექსპორტის, 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და უნარების გენერირების მიმართულებით.  შიდა 

რესურსების მობილიზაციისათვის, შედეგების ჩარჩომ მიიღო ინდიკატორები, რომელიც 

დაკავშირებულია საჯარო პენსიისა და კაპიტალის ბაზრების ზრდასთან. CPS-ის 

იმპლემენტაციის პერიოდში, შედეგების ჩარჩოს განახლება მოხდება ყოველწლიურად და 

წარმოდგენილი იქნება ქვეყნის შესაბამის საოპერაციო ბიზნეს გეგმაში.  

 
D. რისკები 

 
40. გასული ათწლეულის განმავლობაში, საქართველომ მნიშვნელოვნად შეცვალა 

სახელმწიფო ფინანსების მართვისა და სახელმწიფო შესყიდვების სისტემები; აღნიშნული 

აისახა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულ შესრულებაზე, ხოლო საჯარო სექტორში მოხდა 

დაბალი დონის კორუფციის პრაქტიკულად აღმოფხვრა.  ამასთან, კვლავაც რჩება გარკვეული 

გამოწვევები, როგორც სისტემური, ისე შესაძლებლობის კუთხით, რაც  დაკავშირებულია 

ასევე პოტენციურ რისკებთან, მათ შორის პროექტის სუსტი შეფასება და სახელმწიფო 

ინვესტიციების შერჩევის სუსტი პროცედურები, არასაკმარისი ინსტიტუციური და 

მარეგულირებელი სტრუქტურა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების 

საქმიანობის მონიტორინგისთვის, ასევე პოლიტიკის ცვლილების ხარჯვისა და შემოსავლის 

გავლენის შეზღუდული ანალიზი, შემსყიდველი ორგანიზაციების საქმიანობის გარკვეული 

ვარიაციები და ქვე-კონტრაქტირების შესახებ ინფორმაციის შეზღუდვა. 

 

41. აღნიშნული რისკების შემცირების მიზნით ADB გვთავაზობს შემარბილებელ 



24 
 

 

Unclassified 

ღონისძიებებს, ამასთანავე კონკრეტულ პროცედურებს, ფინანსური მართვისა და შესყიდვების 

კუთხით არსებული რისკების შესამცირებლად ADB-ის მიერ დაფინანსებული ოპერაციებში, 

ქვეყნის სისტემის გამოყენებისას. ADB ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ფინანსების მართვის 

სისტემის გაძლიერებას შესაძლებლობების განვითარების სხვადასხვა ღონისძიებების 

საშუალებით, როგორც პროექტის აღმასრულებელი, ისე განმახორციელებელი უწყებებისთვის 

და ამასთანავე განაგრძობს საქართველოს კერძო აუდიტორთა ხარისხის უზრუნველყოფის 

პროგრამის ხელშეწყობას. ADB ასევე ითანამშრომლებს განვითარების სხვა პარტნიორებთან, 

სამთავრობო სტრუქტურების შესყიდვების განყოფილებების შესაძლებლობების 

გასავითარებლად, პროექტის შედგენისას შესყიდვების შესაძლებლობების წინა პლანზე 

წამოსაწევად და მომავალი პროექტებისა და ლიმიტირებული სტარტ-აპ აქტივობებისთვის TA-

ის, სესხებისა და მზა საპროექტო დაფინანსების გამოყენების წასახალისებლად.  

 

42. შეუსაბამობა ზრდის ტემპსა და მის სურვილს შორის და ასევე შესაძლებლობების 

განვითარების ტემპი (ინსტიტუციური, ადამიანური რესურსები და ათვისების პოტენციალი) 

რჩება რისკად, რომელზეც ADB იმუშავებს როგორც ინსტიტუციური ისე შესაძლებლობების 

განვითარების მუდმივი მხარდაჭერით და ასევე სამომავლო პროფესიული განათლებისა და 

სასწავლო პროგრამების მეშვეობით.  
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Unclassified 

 

 

ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგიის შედეგების ჩარჩო  
ქვეყნის განვითარების ინდიკატორები, რომლებიც CPS-თან თანხვედრაშია  
1. მშპ-ის რეალური ზრდის მაჩვენებელი: საშუალოდ 5% 2019–2023 წლებში, 2018 წელს არსებული 4.7%-დან 

 2. ვაჭრობის წილი მშპ-ში: 54.2% 2021–2023 წლებში, 2015 წელს არსებული 53.0%-დან  

3. საქონლის ექსპორტსა და იმპორტს შორის თანაფარდობა საშუალოდ 31.2%-დან 2015–2017 35.0%-მდე 
2021–2023 წლებში. 

CPS -ის 
სტრატეგიული 
მიზანი  

პრიორიტეტული 

მიმართულება 

ADB-ის 
მხარდაჭერით 
მიღწეული 
ძირითადი 
შედეგები 

შედეგების 

ინდიკატორი 

CPS 
რესურსები 

გაზრდილი 

ვაჭრობა, მეტი 

სამუშაო ადგილი, 

სიღარიბესთან 

ბრძოლა, 

ეკონომიკური 

დერეფნის 

განვითარების 

გზით  

მიმდინარე 

ინვესტიციების ისევე 

როგორც საჯარო 

მმართველობისა და 

საფინანსო სექტორის 

რეფორმების 

დასრულება, ერთიანი 

ADB-ის ფარგლებში 

ეკონომიკური და 

სოციალური 

ინფრასტრუქტურისა 

და სერვისების 

მიწოდების მიზნით  

საჯარო და კერძო 

ინფრასტრუქტურაში 

ინვესტიციების, 

სატრანსპორტო 

კავშირებისა და 

ძირითადი 

ურბანული 

ინფრასტრუქტურის  

ხელშეწყობა   
 

ტრანსპორტისა და 

ლოგისტიკის 

ქსელის შემუშავება, 

შიდა და 

საერთაშორისო 

ეკონომიკური 

ინტეგრაციის 

დაჩქარებისათვის   

საქართველოს 

ლოგისტიკური 

ეფექტიანობის 

ინდიკატორი, 

რომელიც ფასდება 

მსოფლიო ბანკის 

საერთაშორისო 

ლოგისტიკური 

ეფექტიანობის 

ინდიკატორის 

მიხედვით, 

ინფრასტრუქტურის 

კუთხით 

გაუმჯობესება  2.46-

მდე 2023 წელს 

(2018 საბაზისო: 

2.38) 

მიმდინარე 

პორტფელი: 

2018 წლის 31 

დეკემბრის 

მონაცემებით   
 

სუვერენული 

სესხების 

პროექტების 

რაოდენობა: 18 

თანხა:  
1,489.3 

მილიონი აშშ $ 

 

არასუვერენულ

ი პროექტები 

რაოდენობა: 4 

თანხა: 200.3 

მილიონი $a
 

 

დაგეგმილი 

ღონისძიებები 

და წილი 

(ინდიკატური 3 

წლიანი 

მილსადენი, 

უკანასკნელი 

COBP-ის 

მიხედვით):   
 

სუვერენული 

სესხები (OCR-ს 

1,130 მილიონი 
$) 

 

ტექნიკური 

დახმარება   

არასასესხო 

($2.3 მილიონი 

აშშ დოლარი 

წელიწადში) 

  
კაპიტალის ბაზრის 

გაღრმავება  

2023 წლისათვის 

არა-საბანკო 

აქტივების გაზრდა 

მთლიანი საფინანსო 

სექტორის 

აქტივების 15%-მდე  
(2018 

საბაზისო: 10%) 

  
საჯარო 

მმართველობის 

რეფორმების 

განვითარება PPP-

ის ხელშეწყობის 

მიმართულებით  

PPP პროექტების 

რაოდენობა, 

რომელთა 

ფინანსური 

დახურვაც მოხდება 

2023 წლისთვის 

შეადგენს 18 (2018 

საბაზისო: 

14) 
  

ურბანული 

კლასტერების და 

სავაჭრო კვანძების 

შექმნა 

ეკონომიკური 

დერეფნის 

გასწვრივ და 

გარშემო  

2023 წლისთვის 

საჯარო პენსიის 

ფონდის აქტივების 

გაზრდა სამჯერ  

(საბაზისო, აპრილი 

201: 150 მილიონი 

ლარი) 
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ეკონომიკური 

დერეფნების 

განვითარება შიდ[ა 

ეკონომიკურ 

კლასტერებთან და 

გლობალური 

ღირებულების 

ქსელებთან  

MSME-ების 

მხარდაჭერა და 

ინტეგრირება 

ეკონომიკურ 

დერეფნებში   

2023 წლისთვის 

რეგიონების წილის 

გაზრდა მშპ-ში 

60.0%-მდე  
(2017 

საბაზისო: 49.9%) 

[წყარო geostat.ge] 

   
2023 წლისთვის 

MSME-ების წილის 

გაზრდა მშპ-ში 25%-

მდე (2013 

საბაზისო: 

20.6%) 
  

ენერგო სექტორის 

რეფორმა, გადამცემი 

კომპანიის 

კორპორატიზაციის და  

ენერგო სექტორის 

გაუმჯობესების გზით, 

ენერგო ვაჭრობის 

ხელშეწყობის მიზნით  
 

2023 წლისთვის 

ენერგო ექსპორტი 

გაზრდა 20%-ით 

(2017 საბაზისო: 560 

მილიონი 

კილოვატი-საათში)   
 

     

შიდა დამატებითი 

ღირებულების 

ოპტიმიზაცია და 

პროდუქტიულობის 

გაზრდა, უნარების 

კუთხით არსებული 

ნაკლოვანებების 

აღმოფხვრისა და 

პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების 

ხელშეწყობის მიზნით 

საწარმოო სექტორებში  
 

ექსპორტის 

ზრდის 

ხელშეწყობა  

2023 წლამდე 

საქონლისა და 

სერვისების 

ექსპორტის ზრდა 

მშპ-ის 60.0%-მდე 

წილისთვის (2017 

საბაზისო: 
54.8%) 

 FDI-ის მოზიდვა FDI-ის ზრდის 

მაჩვენებლის 

ზრდა 15.0%-მდე 

2021 წლიდან 2023-

მდე  
(2015–2017 
საბაზისო: 13.7%) 

 
კერძო სექტორში 

მოთხოვნადი 

უნარების 

განსაზღვრა  

2023 წელს საჯარო 

და კერძო 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

კურსდამთავრებუ

ლ  სტუდენტთა 

რაოდენობის ზრდა 

20%-ით  
(2018 საბაზისო: 
6,026 ქალი და 5,929 
კაცი) 
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Unclassified 

  
2023 წლისთვის 

ახალგაზრდების 

უმუშევრობის 

მაჩვენებლის 

შემცირება 20.5%-

ით (2018 საბაზისო 
30.8%) 

ADB = აზიის განვითარების ბანკი; CPS = ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგია; FDI = პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია; GDP = მთლიანი შიდა 

პროდუქტი; MSMEs = მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები; OCR = ჩვეულებრივი კაპიტალის რესურსები; PPP = საჯარო-კერძო 

პარტნიორობა; TA = ტექნიკური დახმარება.  
a თანხა მოიცავს $8.67 მილიონ გადასახდელ საგარანტიოს ADB-ის ვაჭრობის დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში. (TFP). TFP თანამშრომლობს 3 

ბანკთან და მოახდინა ვაჭრობის დახმარება 130.6 მილიონი აშშ დოლარით, 96 ტრანზაქციით.  

წყარო: აზიის განვითარების ბანკი; ცენტრალური სადაზვერვო სამსახური https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/gg.html; 

EU4Business http://www.eu4business.eu/georgia; საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. 2019. საქართველო: გაფართოებული საფონდო ინსტრუმენტის 
მესამე შეფასების ანგარიშის შესახებ პრეს-რელიზი; თანამშრომელთა ანგარიში. ვაშინგტონი, DC; მსოფლიო ბანკი. 2017. მსოფლიოს განვითარების 
ინდიკატორები 2017 ვაშინგტონი, DC; მსოფლიო ბანკი, 2018. კავშირი დასრულებულია: ვაჭრობის ლოგისტიკა გლობალურ ეკონომიკაში - 

ლოგისტიკური ეფექტურობის ინდიკატორი. ვაშინგტონი, DC; მსოფლიო ბანკი. ადამიანური კაპიტალის ინდექსი.  . 

http://www.worldbank.org/en/publication/human-capital (შესვლა 10 თებერვალი, 2019); საქართველოს ეროვნული ბანკი https://www.nbg.gov.ge/; 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური http://www.geostat.ge/; PPP-ის საგანმანათლებლო ლაბორატორია https://pppknowledgelab.org/; 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია. სავაჭრო პროფილი: საქართველო https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles /GE_e.pdf 

(accessed 3 February 2019); და მსოფლიო ბანკი. მსოფლიო ბანკის ღია წყაროები https://data.worldbank.org (შესვლა 12 აპრილი 2019). 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html
http://www.eu4business.eu/georgia%3B
http://www.worldbank.org/en/publication/human-capital
http://www.nbg.gov.ge/%3B
http://www.nbg.gov.ge/%3B
http://www.geostat.ge/%3B
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/GE_e.pdf
https://data.worldbank.org/
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ქვეყნის საგანმანათლებლო გეგმა  
 

A. საგანმანათლებლო საჭიროებები  
 

1. საქართველოს შემთხვევაში ქვეყნის საგანმანათლებლო გეგმის (CKP) მიზანია 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ანალიტიკური მხარდაჭერის აღმოჩენა, რომელიც 

შესაბამისობაში იქნება ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგიის (CPS) პრიორიტეტებთან. 

აღნიშნული, ხელს შეუწყობს რეგიონულ კავშირებს და ეკონომიკური დერეფნების შექმნას, 

განვითარების ინტეგრირებული გადაწყვეტებით, რათა მიღწეულ იქნას ინკლუზიური და 

მდგრადი ზრდა. CKP წარმოადგენს ცოდნის გაზიარების პლატფორმას და ემსახურება 

სამთავრობო რეფორმებისა და პრიორიტეტების მხარდაჭერას. აღნიშნული გულისხმობს 

სტრატეგიულ და სექტორულ კვლევებს, პოლიტიკურ კონსულტაციებსა და 

შესაძლებლობების განვითარებას.  
 

1. ეკონომიკური დერეფნების განვითარება  
 

2. აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას 

წარმოადგენს მდგრადი ძალისხმევა საქართველოს აღმოსავლეთ-დასავლეთისა და 

ჩრდილოეთ-სამხრეთის საერთაშორისო დერეფნის განსავითარებლად, რათა გაუმჯობესდეს 

ქვეყნის კავშირი ცენტრალურ აზიასთან, ევროკავშირთან და რუსეთის ფედერაციასთან. 

აღნიშნული ხელს შეუწყობს მთავრობის ძირითად ამოცანას — საქართველო იქცეს აზიასა და 

ევროპას შორის სატრანსპორტო და ეკონომიკურ დერეფნად. ქვეყნის სატრანსპორტო სექტორი 

უმჯობესდება, რადგან როგორც ADB-ის, ისე განვითარების სხვა პარტნიორების 

დაფინანსებითა და მხარდაჭერით, სფეროში ხორციელდება მრავალი ინფრასტრუქტურული 

პროექტი. ADB-ის მხარდაჭერა მიზნად ისახავს (i) მოდერნიზებული სტრატეგიული 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისთვის საჭირო დაფინანსების მიწოდებას და (ii) ფართო 

ტექნიკურ დახმარებას (TA) რომელიც გააძლიერებს პროექტის იმპლემენტაციაში ჩართული 

სამსახურების შესაძლებლობებს და ხელს შეუწყობს საქართველოს სატრანსპორტო 

პოლიტიკის შექმნას. თავის მხრივ, შესაძლებლობების განვითარება ხელს შეუწყობს უფრო 

ეფექტური და მდგრადი ინფრასტრუქტურის სექტორის შექმნას და აქტივების მართვას. 

პროექტის პორტფელის სწრაფმა ზრდამ მოიტანა ახალი გამოწვევები, რომელიც 

დაკავშირებულია შემდგომი დიდი მოცულობის ინვესტიციების მდგრადობასთან და 

არსებული აქტივების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო ხარჯების დაფინანსებასთან. 

ამასთანავე, პროექტის პორტფელის გაზრდა საჭიროებს სამთავრობო უწყებების უფრო ძლიერ 

ინსტიტუციონალურ და ტექნიკურ შესაძლებლობებს, პროექტის უფრო ეფექტურად 

იმპლემენტაციისათვის. მთავრობა განიხილავს ახალ პოლიტიკურ ღონისძიებებს, როგორიცაა  

საგზაო მოსაკრებლის დაწესება  და შესრულებაზე დაფუძნებული ტექნიკური კონტრაქტების 

მიღება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას კაპიტალური ხარჯების მდგრადობა და ტრანსპორტის 

სექტორში აქტივების მართვა. ინსტიტუციური სტრუქტურის ხელახალი ცვლილების მიზანია 

შესაძლებლობების კუთხით, კერძოდ შესყიდვების, სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების, 

საგზაო უსაფრთხოების, რესურსების მართვისა და ზოგადად პროექტის  იმპლემენტაციის 

სფეროებში არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრა.  
 

3. ამასთანავე, ცენტრალური აზიის რეგიონალური ეკონომიკური დერეფნის (CAREC) 

პროგრამა აფართოებს საგანმანათლებლო პროდუქტებსა და სერვისებს, ქვეყნის მზარდი 

განვითარების საჭიროებების შესაბამისად. CAREC-ის სატრანსპორტო დერეფნის 

საქართველოში გაგრძელება შესაძლებლობას მისცემს CAREC-ის ქვეყნებს ევროპამდე 

შუალედური დერეფნის შესაქმნელად. საქართველოს აქვს პოტენციალი განვითარდეს 

როგორც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო გზა რეგიონული სავაჭრო ნაკადებისთვის და შეუძლია 
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საუკეთესოდ გამოიყენოს ახალი რეგიონული განვითარების დინამიკა, მათ შორის „ერთი 

სარტყელი — ერთი გზის’’ ინიციატივა, რათა განავითაროს ინფრასტრუქტურა და დაძლიოს 

სიღარიბე. რეგიონული თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის საჭიროა 

მეტი ცოდნა, რათა განვითარდეს საერთაშორისო ვაჭრობა.    
 

4. 2018 წლის სექტემბერში, ADB-მ ხელი მოაწერა 3 მილიარდი აშშ დოლარის 

ღირებულების ურთიერთგაგების მემორანდუმს შპს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან 

და სს ანაკლია სითისთან, რათა შეიმუშაოს ტრანსფორმაციული, ახალი სამშენებლო პროექტი 

ანაკლიის პორტისათვის, ანაკლიის რეგიონული განვითარების ინიციატივის ფარგლებში. 

აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში მოხდება ADB-ის ყველა კომპეტენციის მობილიზება, 

სუვერენულ, არასუვერენულ და საგანმანათლებლო სფეროებში, რათა მოხდეს საუკეთესო 

გადაწყვეტილებების მიღება რეგიონული ინტეგრაციის, კავშირებისა და ჭკვიანი ქალაქების 

განვითარების, ფიზიკური ინფრასტრუქტურისა და ინსტიტუციონალური განვითარების 

კუთხით. შექმნილია ანაკლიის რეგიონული განვითარების ინიციატივის უწყებათაშორისი 

სამუშაო ჯგუფი და მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები.  
 

 

2. საგანმანათლებლო სექტორი  
 

5. ADB-ის სტრატეგია 2030-ის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს ადამიანური 

პოტენციალის განვითარება და სოციალური ჩართულობა, სიღარიბისა და უთანასწორობის 

შემცირების  მიზნით1. საქართველოს 2016-2020 წლების სამთავრობო პროგრამაში 

რეფორმების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად ასევე დასახელებულია განათლება. 

განათლების სექტორის ფართო მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეფორმების განხორციელებას 

საგანმანათლებლო სისტემის სხვადასხვა დონეზე. რადგან აღნიშნული სექტორი ახლახანს 

დაემატა CPS 2019–2023-ს, საჭიროა ყოვლისმომცველი საგანმანათლებლო 

გადაწყვეტილებები, განათლების სფეროში პოლიტიკის განვითარებისა და რეფორმების 

მხარდასაჭერად.  

 

3. მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები  
 

6. მთავრობა აღიარებს კერძო სექტორის, კონკრეტულად კი მცირე და საშუალო საწარმოების 

(SME-ები) განვითარების, როგორც ეკონომიკური ზრდის მთავარი საყრდენის, მნიშვნელობას. 

SME-ები წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტს, 

განსაკუთრებით ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

კონტექსტში, რომელიც მრავალ შესაძლებლობას სთავაზობს ბიზნესებს, მოახდინონ თავიანი 

საექსპორტო პოტენციალის გამოყენება და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. 

SME-ები კონცენტრირებული არიან დაბალი დამატებით ღირებულების მქონე სექტორებში და 

როგორც წესი სთავაზობენ დაბალ ანაზღაურებას და გააჩნიათ ყველაზე მაღალი საპროცენტო 

განაკვეთი და უზრუნველყოფის მოთხოვნები სესხებზე. საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტების მხრიდან SME-ების აქტიური მხარდაჭერის მიუხედავად, SME-ების ბაზარი 

ნაკლებად განვითარებულია. ADB სესხებისა და TA-ის მეშვეობით, ხელს უწყობს SME-ების 

განვითარებასა და მათ ფინანსურ ჩართულობას, მისი საჯარო და კერძო სექტორის 

ოპერაციების ფარგლებში, როგორც ქალაქად ისე სოფლად. აღნიშნული მხარდაჭერის დროს 

ძლიერი აქცენტი კეთდება საგანმანათლებლო გადაწყვეტილებებსა და შესაძლებლობების 

განვითარებაზე. 
 

B. ADB-ის დაგეგმილი საგანმანათლებლო ოპერაციების მოცულობა  

                                                
1 ADB. 2018. სტრატეგია 2030: წარმატებული, მრავალმხრივი, მედეგი და მდგრადი აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონის მისაღწევად. 
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7. მთავრობისა და კერძო სექტორის ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების განვითარების 

მიზნით, ADB წარმოგიდგენთ საგანმანათლებლო პროდუქტებსა და სერვისებს. აღნიშნული 

ოპერაციების განვითარების ზეგავლენის გაზრდის მიზნით და განვითარების სამუშაოს 

მოცულობის გათვალისწინებით, საგანმანათლებლო პროდუქტები და სერვისები უნდა იყოს 

მიმართული მთავრობის მისწრაფებების შესრულებისკენ — საქართველო გარდაქმნას ევროპის, 

კავკასიისა და ცენტრალური აზიის დამაკავშირებელ ეფექტურ დერეფნად. ADB-ის, როგორც 

განვითარების პარტნიორის უპირატესობები ასახულია ყოველწლიურად მომზადებულ 

საგანმანათლებლო პუბლიკაციებისა და ღონისძიებების საორიენტაციო ჩამონათვალში. 

ძირითადი საგანმანათლებლო პროდუქტებისა და სერვისების ქართული თარგმანი ზრდის მათ 

ეფექტურობას და ხელმისაწვდომობას. CPS-ის იმპლემენტაციის პერიოდში მოსალოდნელია, 

დამატებით საგანმანათლებლო პროდუქტებსა და სერვისებზე მოთხოვნის გაზრდა, შესაბამისად 

წინამდებარე დოკუმენტში მიმოხილული სფეროები არ არის ამომწურავი და ექვემდებარება 

ცვლილებას. 
 

8. თანაბრად მნიშვნელოვანია საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს შორის ცოდნისა და 

გამოცდილების გაზიარება, სხვადასხვა რეგიონული საგანმანათლებლო გადაწყვეტილებებისა და 

TA პროექტების მეშვეობით. უკვე მოქმედ რეგიონულ TA პროექტებს შორისაა: CAREC-ის რთული 

სატრანზიტო სისტემებისა და საბაჟო ინფორმაციის გაცვლის პროგრამა, CAREC-ის სანიტარული 

და ფიტოსანიტარული ღონისძიებების მოდერნიზაციის საერთო დღის წესრიგი,  CAREC-ის 

ქვეყნებში კვების საერთაშორისო სტანდარტების გაძლიერების მიზნით, სასოფლო სამეურნეო 

ღირებულების ქსელში, და ასევე ცენტრალურ და დასავლეთ აზიაში საგანმანათლებლო 

გადაწყვეტილებების მხარდაჭერა.   
 

9. CPS-ის იმპლემენტაციის პერიოდში გენდერული მეინსტრიმინგი კვლავაც რჩება ყველა 

ოპერაციების ინტეგრირებულ ნაწილად, როგორც ურბანული განვითარების, ისე სატრანსპორტო, 

ენერგეტიკის, საფინანსო და საგანმანათლებლო სექტორებში და იგი საფუძვლიანად არის 

მხარდაჭერილი ADB-ის განვითარების დახმარებისა და მთავრობასთან პარტნიორობის 

საშუალებით. 
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ცხრილი A2: 2019-2023 წლების ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგიის 

იმპლემენტაციის პერიოდში დაგეგმილი საგანმანათლებლო 

მხარდაჭერა  
 

ეკონომიკური 

დერეფნის 

განვითარება  

(i) ADB წვლილს შეიტანს სივრცითი დაგეგმარების, მდგრადი 

ინფრასტრუქტურული მართვის, რეგიონალური 

ურთიერთქმედების, სექტორთაშორის განვითარების შედარებითი 

უპირატესობის და ეროვნული და რეგიონული ღირებულების 

ქსელში ინტეგრაციის მიმართულებით განათლებისა და 

ცნობიერების ამაღლების კუთხით.   

(ii) კერძო სექტორის ჩართულობისა და ეკონომიკურ ზრდაში მისი 

წილის გაზრდის შემდგომი ხელშეწყობის მიზნით,  ADB-ის 

დახმარებით შეიქმნება გარემო საჯარო-კერძო 

თანამშრომლობებისთვის. შესაძლებლობების განვითარების 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ინტენსიური ტრენინგებისა 

და სამუშაო შეხვედრების ჩატარება.    

(iii) სიცოცხლისთვის ვარგისი ქალაქების პროგრამის ფარგლებში 

მოხდება ინტეგრირებული ურბანული განვითარების გეგმების 

თავმოყრა შერჩეული ურბანული კლასტერებისთვის. აღნიშნული 

ასევე გულისხმობს მომავალი მულტისექტორული 

ინვესტიციების დაგეგმის კუთხით ცოდნისა და გამოცდილების 

გაზიარებას. საგანმანათლებლო საჭიროებების ეფექტურად 

დაკმაყოფილებისთვის, მოხდება ინტეგრირებული 

გადაწყვეტილებების შესწავლა.  
 

საგანმანათლებლო 

სექტორი 

საგანმანათლებლო სექტორის განვითარებისთვის, ADB წარმოადგენს 

საშუალო და გრძელვადიანი მიდგომების სტრატეგიულ ფორმულირებას 

(რომელიც შეეხება როგორც პროფესიულ განათლებასა და ტრენინგებს 

ისე ზოგად განათლებას).  

მცირე და საშუალო 

საწარმოები  

კერძო სექტორის განვითარებასთან, კონკრეტულად კი მცირე და 

საშუალო ზომის საწარმოების განვითარებასთან დაკავშირებით, ADB-

ის საგანმანათლებლო პროდუქტები და სერვისები მჭიდროს იქნება 

დაკავშირებული ვაჭრობისა და ინვესტიციების ზრდასთან, 

ფინანსური სექტორის გაძლიერებასთან, ბიზნესის განვითარების 

ხელშეწყობასთან და როგორც ეკონომიკურ დერეფნებთან, ისე 

ღირებულების რეგიონულ ქსელთან ინტეგრაციასთან, და ასევე უფრო 

მეტი გენდერული თანასწორობის მიღწევასთან.  
 

ADB = აზიის განვითარების ბანკი  

წყარო: აზიის განვითარების ბანკი  

 

C. პარტნიორებთან თანამშრომლობის სფეროები  
 

10. ADB მჭიდროდ თანამშრომლობს მთავრობასთან, განვითარების პარტნიორებთან, აკადემიურ 

ინსტიტუტებთან და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, რათა გამოიყენოს შიდა 

რესურსები განვითარების ძირითად საკითხებზე ცნობიერების ასამაღლებლად და 

საგანმანათლებლო გადაწყვეტილებების შესამუშავებლად.   
 

11. ADB თანათავმჯდომარეობს ერთობლივ საკოორდინაციო შეხვედრებს და მჭიდროდ 
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Unclassified 

თანამშრომლობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან რეფორმების სფეროებში, მათ შორის 

განათლების, ენერგეტიკის, საჯარო-კერძო თანამშრომლობის, საჯარო სექტორის მართვისა და 

სახელმწიფო ფინანსების მიმართულებით. რეგულარული კონსულტაციები ტარდება სხვა 

დონორ ორგანიზაციებთან, რათა არ მოხდეს საგანმანათლებლო პროდუქტებისა და სერვისების 

დუბლირება. შესაძლებელია შემდგომი კოორდინაცია, ინოვაციური ტექნოლოგიების 

დასანერგად, საჯარო-კერძო პარტნიორობებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შესაქმნელად, საგზაო 

უსაფრთხოების ხელშესაწყობად და ფინანსური მენეჯმენტის გასაძლიერებლად. 

 

12. ADB-ის  მუდმივმა წარმომადგენლობამ საქართველოში 2015 წლის ნოემბერში დაიწყო ცოდნის 

გაზიარების სერია, ასევე ორგანიზება გაუკეთა და ხელი შეუწყო 100–ზე მეტი სემინარის, სამუშაო 

შეხვედრის და საინფორმაციო სესიის ჩატარებას საქართველოსა და რეგიონში. ADB-ის 

პროექტების აღმასრულებელ და განმახორციელებელ უწყებებში არსებული ძირითადი 

ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენლობამ ამ პერიოდში ასევე 

მოაწყო მიზნობრივი კურსები, საკონსულტაციო ინჟინერთა საერთაშორისო ფედერაციის 

სახელმძღვანელო პრინციპების, კონტრაქტების მენეჯმენტის, გენდერული მეინსტრიმინგის, 

გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების და პროექტის მართვის შესახებ. CPS-ის 

იმპლემენტაციის პერიოდში, მუდმივი წარმომადგენლობა გააგრძელებს მუშაობას ცოდნის 

გაზიარებაზე. საქართველოში, ADB-ის მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორი მოქმედებს 

როგორც ADB-ს ცოდნის მეურვე.  
 

 

D. თანხების გამოყოფა 

 

13. 2019–2024 წლებში ADB გამოყოფს დაახლოებით 5 მილიონ აშშ დოლარს საქართველოს CKP–

ზე, TA–სა და პერსონალის კონსულტაციების გზით, რაც სრულყოფს მიმდინარე CPS–ის 

განვითარების შედეგებს და ცოდნას გადასცემს შემდეგ CPS-ს. გარდა ამისა, საქართველო მიიღებს 

მხარდაჭერას რეგიონალური TA პაკეტების საშუალებით. განვითარების პარტნიორების მიერ 

თანა-დაფინანსებული ნდობის ფონდები და თანადაფინანსება მთავრობასთან, ასევე იქნება 

გამოყენებული საგანმანათლებლო პროდუქტებისა და სერვისებისთვის. 
 

E. საგანმანათლებლო კომპეტენცია ან ექსპერტიზა  
 

14. საქართველო საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია როგორც კარგი პრაქტიკის ლიდერი, 

საჯარო ადმინისტრირების რეფორმების შესახებ ცოდნის გაზიარების კუთხით. საბაჟო და 

საჯარო სერვისების განვითარების წარმატებულმა რეფორმამ ხელი შეუწყო ეფექტური საჯარო 

ადმინისტრირების სისტემის ჩამოყალიბებას. იუსტიციის სახლის ქართული მოდელი, რომელიც 

სთავაზობს 400-ზე მეტ საჯარო მომსახურებასა და გადახდებს 1-3 დღის ვადაში, წარმოადგენს 

სერვისების გამჭვირვალედ მიწოდების საუკეთესო მაგალითს და იგი დანერგილ იქნა რეგიონის 

სხვა ქვეყნებშიც.  
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Unclassified 

 

 

დოკუმენტების ჩამონათვალი  
http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=GEO-2019 

 

1. ინკლუზიური და მდგრადი ზრდის შეფასება  

2. განვითარების საკოორდინაციო ცხრილი  

3. ქვეყნის საოპერაციო ბიზნეს-გეგმა  

http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=GEO-2019

