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მასალა მომზადებულია სასწავლო პროგრამისათვის თემაზე: მუნიციპალური ქონების მართვის
ეკონომიკური საფუძვლები, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) დაკვეთით, გაეროს
განვითარების პროგრამის (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა
(SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) მხარდაჭერით. გამოცემაში
გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს ზემოთ ჩამოთვლილი
საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიციას.
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I თავი. მუნიციპალურ გადაწყვეტილებათა სოციალურ-ეკონომიკური
ეფექტების შეფასების თანამედროვე მიდგომები
შესავალი
სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა რგოლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
სოციალური და ეკონომიკური შედეგები განსხვავებული ხარისხით აისახება საზოგადოების
ცხოვრებაზე, მის ცალკეულ სოციალურ ჯგუფზე. გავლენის ხარისხი, როგორც წესი,
დამოკიდებულია გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოზე და ამ გადაწყვეტილების შინაარსობრივ
მხარეზე.

თანამედროვე

პირობებში

არსებობს,

ხელისუფლების

მიერ

მიღებული

გადაწყვეტილებების სოციალური და ეკონომიკური ეფექტების შეფასების აპრობირებული
მიდგომები, რომლებიც სათანადო მეთოდოლოგიის გამოყენებით აფასებენ მიღებულ თუ
მისაღებ შედეგებს, მათ შორის წინასწარ, რათა მათი გამოყენებით უზრუნველყოფილი იქნეს
მაქსიმალური საზოგადოებრივი სარგებელი. აღნიშნული მიდგომები ფართოდ გამოიყენება
როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში რიგი გადაწყვეტილებების მისაღებად. სულ უფრო
ინტენსიური

ხდება

მათი

გამოყენება

მუნიციპალურ

დონეზე,

რათა

ადგილობრივი

თვითმმართველობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, როგორც წესი უშუალოდ და
პირდაპირ

აისახება

ადგილობრივი

მოსახლეობის

ცხოვრების

პირობებზე.

ისინი

ითვალისწინებენ გადაწყვეტილების მიღებამდე გარკვეული ტექნიკური და ეკონომიკური
ხასიათის კვლევების ჩატარებას და მათ საფუძველზე წინასწარი შეფასებების გაკეთებას
მოცემული გადაწყვეტილების მოსალოდნელი სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შესახებ.
ასევე გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, რომელიც აისახება შესაბამის ანგარიშში.

1.1.

ტექნიკურ-ეკონომიკური (მიზანშეწონილობის) შეფასება

ტექნიკურ-ეკონომიკური

შეფასების

მთავარი

ამოცანა

არის

დაადგინოს,

რამდენად

მიზანშეწონილია მოცემული გადაწყვეტილების მიღება, თუ პროექტის განხორციელება.
ამისათვის, როგორც წესი, ხდება ყველა მნიშვნელოვანი ფაქტორის, მათ შორის, ეკონომიკური,
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ტექნიკური,

სამართლებრივი

და

ა.შ.

ანალიზი,

რათა

წინასწარ

შეფასდეს

გადაწყვეტილების/პროექტის სავარაუდო ეფექტი, სანამ მასზე დაიხარჯება ფინანსური, დროითი
და ადამიანური რესურსი.
თავის მხრივ, მიზანშეწონილობის კვლევა, როგორც წესი, არც თუ მცირე ღირებულების
მომსახურება არის, თუმცა მისი მეშვეობით შესაძლებელია, გაცილებით მეტი რესურსის ხარჯვის
ეფექტიანობის წინასწარი განსაზღვრა, რის გამოც ის სულ უფრო ხშირად გამოიყენება
ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზეც. ამასთან, თუ ადრე მხოლოდ განსაკუთრებით
მსხვილი პროექტების შეფასებისათვის ატარებდნენ მიზანშეწონილობის კვლევას, თანამედროვე
პირობებში, ის სულ უფრო ხშირად გამოიყენება შედარებით ნაკლებ მასშტაბური პროექტების
შემთხვევაშიც.
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა საშუალებას იძლევა, დავინახოთ ახალი შესაძლებლობები,
რომლებიც თავიდან აშკარა არ იყო; სწორად დავსვათ ფოკუსები არსებულ ტენდენციებსა და
მახასიათებლებზე; გავაფართოვოთ ცოდნა უკეთესი გადაწყვეტილებების მისაღებად და
შესაბამისად გავზარდოთ შანსი წარმატების მიღწევისა.
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მეთოდოლოგია და მის საფუძველზე მომზადებული
შეფასებითი ანგარიშის სტრუქტურა, დამოკიდებულია კვლევის წინაშე დასმულ ამოცანებზე,
თუმცა არსებობს ძირითადი საკითხები, რომლებიც კვლევამ უნდა მოიცვას, კერძოდ:


ტექნიკური მიზანშეწონილობა

ეს შეფასება ფოკუსირებულია ტექნიკური რესურსების შესაძლებლობებზე და პასუხს იძლევა
კითხვაზე - შეესაბამება თუ არა ტექნიკური რესურსების შესაძლებლობები პროექტის
წარმატებით განხორციელების საჭიროებებს და რამდენად აქვს ორგანიზაციას მათი გამოყენების
შესაძლებლობა;


ეკონომიკური მიზანშეწონილობა

ეს შეფასება, როგორც წესი, მოიცავს პროექტის ღირებულების და სარგებელის ანალიზს და
ეხმარება ორგანიზაციებს განსაზღვრონ პროექტის სიცოცხლისუნარიანობა;


სამართლებრივი მიზანშეწონილობა

ეს შეფასება ადგენს, რამდენად შეესაბამება დაგეგმილი პროექტის აქტივობები მოქმედი
კანონებისა თუ სხვა რელევანტური სამართლებრივი აქტების მოთხოვნებს და ხომ არ არსებობს,
რაიმე

ისეთი

სამართლებრივი

ნორმა,

რომელიც

გავლენას

იქონიებს

პროექტის

განხორციელებაზე;


ოპერაციული მიზანშეწონილობა

ეს შეფასება გულისხმობს იმის დადგენას, რამდენად არის შესაძლებელი არსებული
საჭიროებების დაკმაყოფილება მოცემული პროექტის განხორციელებით. სხვაგვარად რომ
ვთქვათ, ის ადგენს პროექტის, მისი აქტივობების ადეკვატურობას არსებულ საჭიროებებთან;


განრიგის/გრაფიკის მიზანშეწონილობა
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ეს შეფასება ადგენს, რამდენად არის შესაძლებელი პროექტის წარმატებით განხორციელება
წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ის ადგენს პროექტით
გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელებისათვის სავარაუდო საჭირო დროს.
ჩატარებული კვლევების შედეგების საფუძელზე, თუ ჩაითვლება რომ პროექტის განხორციელება
მიზანშეწონილია, მზადდება ანგარიში, პროექტის ტენიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების
შესახებ, რომლის ტიპიური სტრუქტურა შემდეგი სახის არის:
1. ანოტაცია
2. პროდუქტის/სერვისის აღწერა;
3. ტექნოლოგიის აღწერა;
4. ბაზრის/ბენეფიციარების აღწერა;
5. მარკეტინგული/PR სტრატეგია;
6. განმახორციელებელი ორგანიზაცია/პერსონალი;
7. განხორციელების გრაფიკი;
8. ფინანსური გეგმა
9. დასკვნები და რეკომენდაციები.

1.2.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ)

თანამედროვე პირობებში სულ უფრო აქტუალური ხდება ამა თუ იმ გადაწყვეტილების თუ
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესწავლა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
(გზშ) არის შესაბამის კვლევებზე დაყრდნობით, გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების გამოვლენისა
და შესწავლის პროცედურა.
საქართველოს კანონით - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით, განსაზღვრულია, ერთი მხრივ,
იმ საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელებისათვის სავალდებულოა გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების მომზადება. ასეთებს მიეკუთვნება: 10 მეგავატი ან მეტი სიმძლავრის
თბოელექტროსადგურის ან/და წვის სხვა დანადგარის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; 5 მეგავატი
ან მეტი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ან/და ექსპლუატაცია; თუჯის,
ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების წარმოება; ქიმიური მრეწველობა; მაგისტრალური
მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; საერთაშორისო
ან შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მშენებლობა და ა.შ.
მეორე

მხრივ,

ასევე

განსაზღვრულია

საქმიანობების

ჩამონათვალი,

რომლის

განხორციელებისათვის სკრინინგის (პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ის ჩატარების
საჭიროებას) გადაწყვეტილების შემდეგ შეიძლება სავალდებულო გახდეს გზშ-ს გაკეთება. ასეთი
სამიანობებია: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია; წელიწადში 40 ტონაზე მეტი
წარმადობის თევზსაშენი მეურნეობის მოწყობა; 2 მეგავატიდან 5 მეგავატამდე სიმძლავრის
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ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; ასფალტის წარმოება; ცემენტის,
კირის, გაჯის ან/და თაბაშირის წარმოება და ა.შ.1
გზშ-ს მიზანია გადაწყვეტილების/პროექტის/საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული
პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების გამოვლენა, შესწავლა და აღწერა ისეთ
ფაქტორებზე როგორებიცაა:


ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება;



ბიომრავალფეროვნება (მ.შ. მცენარეთა და ცხოველთა სახეობები, ჰაბიტატები,
ეკოსისტემები);



წყალი, ჰაერი, ნიადაგი, მიწა, კლიმატი და ლანდშაფტი;



კულტურული მემკვიდრეობა და მატერიალური ფასეულობები;



ასევე, ზემოთ მოცემული ფაქტორების ურთიერთქმედება.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ძირითადი ეტაპებია:


სკოპინგის პროცედურის განხორციელება - სკოპინგის ანგარიშის მომზადება;



გზშ-ს ანგარიშის მომზადება;



საზოგადოების მონაწილეობა;



შესაბამისი სამინისტროს მიერ გზშ-ს ანგარიშის შეფასება;



ექსპერტიზის ჩატარება;

სკოპინგის პროცედურის შედეგად მზადდება სკოპინგის ანგარიში, რომელიც უნდა მოიცავდეს:


დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერას;



ზოგად ინფორმაციას გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ,
რომლებიც შესწავლილი იქნება გზშ-ს პროცესში;



ინფორმაციას ჩასატარებელი საბაზისო/საძიებო კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის
მომზადებისათვის საჭირო მეთოდების შესახებ;



საბადოს დამუშავების გეგმას, საჭიროების შემთხვევაში;



ზოგად ინფორმაციას იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება
გარემოზე მნიშვნელოვანის უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებისათვის,
შემცირებისათვის ან/და შერბილებისათვის.

გზშ-ს ანგარიში უნდა მოიცავდეს:


მოკლე არა ტექნიკურ რეზიუმეს საზოგადოების ინფორმირებისა და მონაწილეობის
უზრუნველსაყოფად;



დაგეგმილი საქმიანობის დეტალურ აღწერას;



ინფორმაციას გარემოს დაცვის მიზნით შემოთავაზებული დაგეგმილი საქმიანობისა და
მისი განხორციელების ყველა გონივრული ალტერნატივის შესახებ, შესაბამისი
დასაბუთებით;



სრულ ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას გარემოზე შესაძლო
მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შესახებ;

1

საქმიანობების სრული ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3691981?publication=3
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ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შედეგად შესაძლო
ინციდენტების განსაზღვრისა და მათი შედეგების შეფასების შესახებ, მ.შ. ავარიულ
სიტუაციებზე რეაგირების გეგმას;



სამოქმედო გეგმას, დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოსა
და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედების შედეგების, მათი თავიდან



აცილების, შემცირების, შერბილებისა და კომპენსაციის ღონისძიებათა შესახებ;
გარემოზე შეუქცევადი ზემოქმედების შეფასებას და მისი აუცილებლობის დასაბუთებას;



ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში, ამ საქმიანობის
დაწყებამდე არსებული გარემოს მდგომარეობის აღდგენის საშუალებების შესახებ;



დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოზე მნიშვნელოვანი
ზემოქმედების აღწერას, რომელიც განპირობებულია ავარიისა და კატასტროფის რისკის



მიმართ საქმიანობის მოწყვლადობით;
სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მის მიერ წარმოდგენილი
მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასებას;



ინფორმაციას კვლევების მეთოდოლოგიის და გარემოს შესახებ ინფორმაციის წყაროების
თაობაზე;

აღსანიშნავია, რომ გზშ-ს ანგარიშში ასახული ინფორმაცია არის საჯარო.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ყველა ძირითადი ეტაპის გავლის შემდეგ, შესაბამისი
მინისტრი იღებს გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას, ან გადაწყვეტილებას საქმიანობის
განხორციელებაზე უარის თქმის შესახებ2.
ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ მთელ რიგ საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვთ საკუთარი
რეგულაციები ამ კუთხით და თუ პროექტი ხორციელდება მათი ფინანსური მხარდაჭერით,
ისინი ითხოვენ ასევე, დამატებით განხორციელდეს პროცედურები მათი მეთოდოლოგიის
შესაბამისად. კერძოდ ასეთი ორგანიზაციები და მეთოდოლოგიები არის:
1. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC) - გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების სახელმძღვანელო3;
2. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) - შესრულების მოთხოვნები4;
3. რეკონსტრუქციის საკრედიტო ინსტიტუტი (KFW) - მდგრადობის სახელმძღვანელო5;
4. მსოფლიო ბანკი (WB) - გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების
სახელმძღვანელო;
5. აზიის განვითარების ბანკი (ADB) - მხარდაჭერა გარემოსდაცვითი მდგრადობისათვის.

პრაქტიკული სავარჯიშოები: იხილეთ სავარჯიშოების რვეულში, ჯგუფური სავარჯიშოები 1.1
და 1.2.

2

მომზადებული გზშ-ები შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე:
http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=project&func=menu&pid=1392632254&page=2
3https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-atifc/policies-standards/ehs-guidelines
4 https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/performance-requirements.html
5https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-DokumenteRichtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf
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დამატებითი ლიტერატურა:
1. საქართველოს კანონი - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე, თბ. 01 ივნისი, 2017 წ.

თავი II. მუნიციპალურ გადაწყვეტილებათა გავლენის შეფასება
საზოგადოების მიზნობრივ ჯგუფებზე
2.1. რელევანტური მიზნობრივი ჯგუფების გამოყოფა და მათი ძირითადი
მახასიათებლების ანალიზი
მუნიციპალური გადაწყვეტილება განახორციელოს მიზნობრივი პროგრამა საჭიროებს მიზნების
და ამოცანების ჩამოყალიბებას. სოციალური პროგრამების მთავარ მიზანს საზოგადოების
კონკრეტული სოციალური ჯგუფების მდგომარეობის გაუმჯობესება წარმოადგენს. შესაბამისად
მნიშვნელოვანია კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა და შემდგომ პროგრამის
გავლენის შეფასების ინდიკატორების ჩამოყალიბება.
სოციალური ჯგუფების განსაზღვრის დროს შესაძლებელია გამოყენებული იყოს 3 ნიშანი:


ურთიერთქმედება;



წევრობა;



ჯგუფური იდენტურობა.

ჯგუფები შესაძლოა ასევე დაიყოს პირველად და მეორად ჯგუფებად.
პირველად ჯგუფს ძირითადად ოჯახი წარმოადგენს, რომლის წევრებს შორის მდგრადი
ემოციური ურთიერთობები ყალიბდება. ამ განმარტების გამოყენება ხდება ნებისმიერი ჯგუფის
შესწავლისას.
მეორად ჯგუფებს ქმნიან ადამიანები, რომელთა შორის თითქმის არ არის ემოციური
დამოკიდებულება,

მათი

ურთიერთობა

ერთიანი

მიზნის

მიღწევის

სურვილითაა

განსაზღვრული. ამ ჯგუფებში მთავარია არა პიროვნული თვისებები, არამედ გარკვეული
ფუნქციის შესრულების უნარი. მაგალითად, შესაძლებელია განხილულ იქნას ადამიანების
ჯგუფი, რომელიც ერთ კონკრეტულ საქმეს ასრულებს და ჯგუფის წევრების პირადი წარმატება
საერთო საქმის წარმატებით განხორციელებაზეა დამოკიდებული.
ჯგუფების განსაზღვრის დროს, პირველ რიგში, უნდა დავადგინოთ თუ რატომ ერთიანდებიან
ადამიანები ჯგუფებად? საკითხის სიღრმისეული შესწავლისას აუცილებელია მხედველობაში
ვიქონიოთ სხვადასხვა ფაქტორები (ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური).
ჯგუფების ზოგიერთი სახე ექსპრესიულად იწოდება. მათი მიზანია დააკმაყოფილოს ჯგუფის
წევრების სწრაფვა იყვნენ სოციალურად მისაღები, იმსახურებდნენ ნდობასა და პატივისცემას.
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ჯგუფების განხილვის დროს შესწავლილ იუნდა იყოს:


ჯგუფის სტრუქტურა;



ჯგუფის ზომა;



ჯგუფის ურთიერთქმედება და კომუნიკაცია;



ჯგუფის ძალაუფლება.

დიდსა და მცირე ზომის ჯგუფებში ძალაუფლების გავრცელება
კომუნიკაციების ხასიათთან.

მჭიდრო

კავშირშია

სოციალური პროგრამების შედგენის დროს გამოიყენება ტერმინი „მოწყვლადი ჯგუფი“ ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც მოკლებულნი არიან გარკვეულ პრივილეგიებს ან ხელი არ
მიუწვდებათ ისეთ საზოგადოებრივ სიკეთეებზე, როგორებიც სხვებისათვის ადვილად
ხელმისაწვდომია. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა სოციალური მოვლენები, საზოგადოებრივი
შეკრებები, სოციალური კლუბები, მხარდამჭერი ჯგუფები და კულტურული ღონისძიებები.
მოწყვლადობა დაკავშირებულია ისეთ ფაქტორებთან, როგორიცაა რეგიონული და ეკონომიკური
ფაქტორები, ადგილობრივი შრომის ბაზარი, საწარმოების მართვა, ინდივიდუალური თუ
სოციალური მახასიათებლები.
მოწყვლადი ჯგუფები ტიპურად დაჯგუფებულები არიან სოციალური მახასიათებლების
მიხედვით: ასაკი,

სქესი,

ეთნიკურობა, შეზღუდული შესაძლებლობები თუ ოჯახური

მდგომარეობა.
ადგილობრივი

ეკონომიკური

განვითარების

ხელშემწყობი

მუნიციპალური

პროგრამები

შესაძლებელია მიმართული იყოს კონკრეტულ მოწყვლად ჯგუფებზე. ასევე შესაძლებელია
სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდეს მცირე ან საშუალო ბიზნესი კონკრეტული სოციალური
სტატუსის გარეშე.

მაგალითი: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
ქუთაისის 2019 და 2020 წლის ბიუჯეტებით გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახების
დახმარების პროგრამა, რომლის მიზანს წარმოადგენს მოწყვლადი ჯგუფის ეკონომიკური
გაძლიერება.
ამ პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტია მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე
მეწარმეობის დაწყების, ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა,
კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსების/თანადაფინანსების სახით.
ქუთაისის მერიის სოციალური სამსახურის მიერ პირველ ეტაპზე შესწავლილ იქნა აღნიშნული
ჯგუფი და დადგინდა ჯგუფის წევრთა რაოდენობა და სტრუქტურა. მეორე ეტაპზე განხილულ
იქნა ჯგუფის საჭიროებები და გამოიკვეთა, რომ მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური
პრობლემების მოგვარების საუკეთესო გზა მათი ეკონომიკური გაძლიერებაა.
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით შეირჩა პროგრამის მხარდამჭერი ორგანიზაცია
„მეწარმე ქალთა ფონდი“, რომელიც მონაწილეობას იღებს მრავალშვილიანი ოჯახების
განაცხადების შერჩევაში, შემდეგ ეტაპზე კი მათ ეხმარება ბიზნესის წამოწყებაში ან
გაფართოებაში.
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პირველ ეტაპზე შეირჩა 20 მრავალშვილიანი ოჯახი, რომლებიც ცხოვრობენ ქალაქ ქუთაისში.
შემდეგ ეტაპზე მოხდა შერჩეული ოჯახების წარმომადგენლების გადამზადება რის შემდეგაც
გამოცხადდა კონკურსი.
პროგრამის განხორციელების შედეგად, მრავალშვილიანი ოჯახები, კვალიფიკაციის ამაღლების
გზით შეძლებენ თავიანთი შესაძლებლობების განვითარებას და სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესებას.
2019 წელს გრანტის სახით დაფინანსებული იყო 7 ბიზნეს-იდეა. გამარჯვებულ ბენეფიციარებს
შესაბამისი ინვენტარი გადაეცათ.
პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ: www.kutaisi.gov.ge

2.2. ცალკეულ ჯგუფებზე გავლენის ეკონომიკური და სოციალური მაჩვენებლების
განსაზღვრა
მიზნობრივი ჯგუფების იდენტიფიცირების შემდეგ, რომელიც მოიცავს სტრუქტურის, ზომის და
სხვა

მახასიათებლების დადგენას,

უნდა

მოხდეს მათი საჭიროებების და არსებული

ეკონომიკური და სოციალური მაჩვენებლების განსაზღვრა. სწორედ ამ მაჩვენებლების
გაუმჯობესებას უნდა ემსახურებოდეს მუნიციპალური პროგრამა.
სასწავლო კურსის შინაარსიდან გამომდინარე განვიხილავთ ადგილობრივი ეკონომიკური
განვითარების ხელშემწყობი მუნიციპალური პროგრამების გავლენას სამიზნე ჯგუფების
ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობაზე.
სოციალური პრობლემების გადაჭრის უმთავრესი გზა სწორედ ეკონომიკურ განვითარებაზე
გადის, რადგან ეკონომიკური აქტივობა ზრდის ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტს, რომელიც
თავის

მხრივ

შემოსავლის

სახით

ნაწილდება

ეკონომიკურად

აქტიურ

სუბიექტებზე.

ეკონომიკური ზრდა ზრდის დასაქმების მაჩვენებელს და შესაბამისად ამცირებს სოციალური
დახმარების მიმღებთა რაოდენობას.
სამიზნე ჯგუფების რელევანტური სოციალური და ეკონომიკური პარამეტრების განსაზღვრა
დამოკიდებულია ამავე ჯგუფის სპეციფიკაზე.
ჯგუფების უმეტესობისთვის რელევანტური სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლებია:


დასაქმების მაჩვენებელი - როგორც რაოდენობრივი ასევე ხარისხობრივი;



ხელფასი - როგორც საშუალო ასევე მედიანური;



შემოსავალი - როგორც საშუალო ასევე მედიანური;



სიღარიბის დონე, სიღრმე, სიმწვავე.

კონკრეტული სამიზნე ჯგუფისთვის შესაძლებელია განისაზღვროს დამატებითი სოციალური
ინდიკატორები, მაგალითად საზოგადოებაში ინტეგრაციის მაჩვენებელი.
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სოციალურ-ეკონომიკური ინდიკატორების შერჩევის დროს სამიზნე ჯგუფის სპეციფიკასთან
ერთად გათვალისწინებული უნდა იყოს:


ინდიკატორის ადეკვატურობა;



მონაცემების გაზომვადობა;



მონაცემების გადამოწმების შესაძლებლობა.

შესაბამისი ინდიკატორების განსაზღვრის შემდეგ მნიშვნელოვანია თავდაპირველი (საწყისი)
პარამეტრების დაფიქსირება. ამ მონაცემის ცვლილება წარმოადგენს პროგრამის წარმატების
საზომ ერთეულს.
ცალკეულ ჯგუფებზე სოციალურ-ეკონომიკური ეფეტების განსაზღვრა წარმოადგენს პროექტის
ეფექტების შეფასების ნაწილს. საქართველოში ხშირად იყენებენ ცალკეული ჯგუფის დასაქმების
მაჩვენებელს. საწყის მაჩევნებელად იღებენ დასაქმების არსებულ მაჩვენებელს რაოდენობაში და
სამიზნე ინდიკატორად საზღვრავენ რაოდენობრივ ან პროცენტულ ზრდას.

2.3. გავლენის კუმულაციური ეფექტის შეფასება (რაოდენობრივი და ხარისხობრივი)
რელევანტური

მიზნობრივი

ჯგუფების

და

ადეკვატური

სოციალურ-ეკონომიკური

ინდიკატორების შერჩევის შემდეგ ეტაპზე მნიშვნელოვანია გავლენის კუმულაციური ეფექტის
შეფასება.
კუმულაციური ეფექტი გულისხმობს სხვადასხვა მიმართულებით არსებული გავლენის ჯამური
ეფექტის დადგენას, სადაც შესაძლებელია სინერგიული ეფექტის მიღწევა.
იმისათვის, რომ გავლენის კუმულაციური ეფექტი ერთი მაჩვენებლით შევაფასოთ აუცილებელია
ინდიკატორების შეფასების სისტემის სტანდარტიზაცია.
შეფასების ინდიკატორები იყოფა რაოდენობრივ და ხარისხობრივ ნაწილებად. მათი შეფასება
შესაძლებელია როგორც მათემატიკური რიცხვების ასევე ტექსტური შეფასების გამოყენებით.
თითოეული ინდიკატორის შეფასება შესაძლებელია მოხდეს განსხვავებული შეფასების
სისტემის გამოყენებით, რაც ლოგიკურია.
ალტერნატიული პროექტების შედარება საჭიროებს ინდიკატორების შეფასების შემდგომ მათ
სეგმენტაციას, რისთვისაც გამოიყენებენ სხვადასხვა მეთოდს.



პირველ ეტაპზე ინდიკატორები უნდა დაიყოს ჯგუფებად;
მეორე ეტაპზე ჯგუფებს უნდა მიენიჭოთ შესაბამისი წონები;



შემდეგ ეტაპზე ინდიკატორებს ჯგუფის შიგნით ენიჭება შესაბამისი წონა.

ინდიკატორის შეფასების სისტემად ძირითადად იყენებენ 5 ბალიან შკალას, სადაც მონაცემები
ნაწილდება სეგმენტების მიხედვით. შესაბამისად, შესაძლებელია ინდიკატორის მაჩვენებელი
მაღალ რიცხვებს მოიცავდეს, რაც მათემატიკური გაანგარიშების მეთოდით დაიყვანება 5
სეგმენტზე და ფასდება 5 ბალიანი შკალის გამოყენებით.
სინერგიული ეფექტის შემთხვევაში საერთო შეფასებას ემატება შესაბამისი კოეფიციენტი,
რომელიც ასევე შეფასებულია შესაბამისი სკალით (შესაძლებელია წონის ჩართვა). მაგალითად:
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10 პროცენტი სინერგიის მაჩვენებელი. აღნიშნული სიდიდე საჭიროებს შესაბამის გათვლებს და
დაშვებებს.

პრაქტიკული სავარჯიშოები: იხილეთ სავარჯიშოების რვეულში, ჯგუფური სავარჯიშო 2.
დამატებითი ლიტერატურა:
1. The Handbook of Economic Sociology: Second Edition; Neil J.Smelser; Richard Swedberg; ISBN13: 978-0691121260

თავი III. მუნიციპალურ გადაწყვეტილებათა გავლენა შრომის ბაზრისა და
ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე
შესავალი
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალური
გადაწყვეტილება უნდა ავითარებდეს წარმოების რომელიმე ფაქტორს (მიწა, შრომა, კაპიტალი).
ფაქტორებზე, მიწა და კაპიტალი, მუნიციპალიტეტის გავლენა მწირია. საჯარო მიწის და
კაპიტალის

უმეტეს

ნაწილს

ცენტრალური

ხელისუფლება

განკარგავს.

მუნიციპალური

გადაწყვეტილებების პოზიტიური და ხელშესახები გავლენა შესაძლებელია საწარმოო ფაქტორ
შრომაზე (ადამიანური კაპიტალი) განხორციელდეს.

3.1. დასაქმების და უმუშევრობის მაჩვენებლების ანალიზი
დასაქმების

და

უმუშევრობის

განმარტება

საზოგადოებაში

ხშირად

იწვევს

აზრთა

სხვადასხვაობას. ადამიანების ნაწილი, რომლებიც თავს უმუშევრად მიიჩნევენ, საერთაშორისოდ
აღიარებული მეთოდოლოგიით თვითდასაქმებულად ითვლებიან. საქართველოში ხშირად
ტაქსის მძღოლები თავს არ თვლიან დასაქმებულად, მიუხედავად იმისა, რომ მათი შემოსავალი
ხშირად აღემატება ბაღის მასწავლებლის ხელფასს.
პირველ ეტაპზე უნდა განისაზღვროს ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა - 15 წლის და
უფროსი ასაკის პირი, რომელიც მუშაობს, ან სთავაზობს თავის შრომას იმ საქონლისა და
მომსახურების საწარმოებლად, რომლებიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო)
ეროვნული ანგარიშების სისტემაში ეროვნული პროდუქტის განსაზღვრის ჩარჩოებში ხვდება
(დასაქმებული და უმუშევარი პირები).
ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობა – 15 წლის და უფროსი ასაკის პირი, რომელიც არ
მუშაობდა (ერთი საათითაც კი) გამოკითხვის მომენტის წინა 7 დღის განმავლობაში და არ ეძებდა
სამუშაოს გამოკითხვის მომენტის წინა 4 კვირის განმავლობაში. აგრეთვე პირი, რომელიც ეძებდა
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სამუშაოს გამოკითხვის მომენტის წინა 4 კვირის განმავლობაში, მაგრამ სამუშაოს მოძებნის
შემთხვევაში არ იყო მზად მუშაობის დასაწყებად უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში.
ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობა უმუშევრობის გაანგარიშებაში მონაწილეობას არ
ღებულობს.
ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის წილი მთლიან მოსახლეობაში სახელმწიფო და
ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთ საინტერესო მაჩვენებელს წარმოადგენს, რადგან
ეს მაჩვენებელი განსაზღვრავს რამდენი ადამიანი არის მზად იყოს ეკონომიკურად აქტიური.
დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა ითვლება ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობიდან და
იყოფა 2 ჯგუფად:
1. დაქირავებით დასაქმებული;
2. თვითდასაქმებული.
დასაქმებულად ითვლება 15 წლის და უფროსი ასაკის პირი, რომელიც გამოკითხვის მომენტის
წინა 7 დღის განმავლობაში მუშაობდა (სულ მცირე ერთი საათი მაინც) შემოსავლის (ხელფასის,
ნატურალური შემოსავლის, მოგების და ა.შ.) მიღების მიზნით, ეხმარებოდა უსასყიდლოდ
შინამეურნეობის სხვა წევრებს, ან რაიმე მიზეზით არ იმყოფებოდა სამუშაოზე, თუმცა
ფორმალურად ირიცხებოდა მომუშავედ.
დაქირავებული არის 15 წლის და უფროსი ასაკის პირი, რომელიც საანგარიშო პერიოდის
განმავლობაში ასრულებდა განსაზღვრულ სამუშაოს ხელფასის ან სხვა სახის ანაზღაურების
(ფულით ან ნატურით) მიღების მიზნით. აგრეთვე პირი, რომელსაც აქვს სამუშაო ადგილი, მაგრამ
დროებით არ მუშაობს შვებულების, ავადმყოფობის, წარმოების დროებით გაჩერების,
სამუშაოდან დროებით დათხოვნის ან მსგავსი მიზეზების გამო.
თვითდასაქმებული არის მესაკუთრის საქმიანობა საანგარიშო პერიოდში, მოგების ან ოჯახური
შემოსავლის (ფულით ან ნატურით) მიღების მიზნით, აგრეთვე ოჯახურ საწარმოში/მეურნეობაში
უსასყიდლოდ მომუშავე პირი.
თვითდასაქმებულის განმარტება მოიცავს სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებიც ეწევიან
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას. შესაბამისად, სოფლად დასაქმების მაჩვენებელი უფრო
მაღალია ვიდრე ქალაქში. აღნიშნული ხშირად იწვევს კამათს, რადგან სოფლად მცხოვრები
კომლების დიდი ნაწილი თავს არ მიიჩნევს დასაქმებულად.
დასაქმების მაჩვენებლის ანალიზის და პროგრამის ინდიკატორად გამოყენების დროს
მიზანშეწონილია

დასაქმების

სტატისტიკის

დეტალური

შესწავლა,

მათ

შორის

თვითდასაქმებულების სტრუქტურის დეტალიზება. თვითმმართველობების ნაწილი გარევაჭრობის რეგულირების დროს იყენებს თვითდასაქმებულთა სტრუქტურის ანალიზს.
უმუშევარი არის 15 წლის და უფროსი ასაკის პირი, რომელიც არ მუშაობდა (ერთი საათითაც კი)
გამოკითხვის მომენტის წინა 7 დღის განმავლობაში, ეძებდა სამუშაოს ბოლო 4 კვირაში და მზად
იყო მუშაობის დასაწყებად მომავალი 2 კვირის განმავლობაში.
უმუშევრობის

დონე

არის

უმუშევართა

პროცენტული

მოსახლეობაში.
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წილი

ეკონომიკურად

აქტიურ

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დასაქმების და უმუშევრობის მონაცემების
განსაზღვრა ხდება შინამეურნეობის გამოკითხვის საფუძველზე. საქართველოს მასშტაბით
გამოკითხვაში მონაწილეობას ღებულობს 6000 შინამეურნეობა. ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული
კვლევიდან კონრეტული თვითმმართველობის მაჩვენებლის ამოღება გამოკითხულთა მცირე
რაოდენობიდან გამომდინარე არ არის შესაძლებელი. თვითმმართველობას შეუძლია დაიქირაოს
სოციოლოგთა ჯგუფი და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩაატაროს ანალოგიური კვლევა,
სადაც გამოსაკითხი მოსახლეობის რაოდენობას და პარამეტრებს სოციოლოგები განსაზღვრავენ.

3.2. ადგილობრივ შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნის განსაზღვრის მეთოდები
შრომის ბაზარზე არსებული მიწოდებისა და მოთხოვნის ძალები განსაზღვრავენ დასაქმებულთა
რაოდენობას და ღირებულებას.
ისევე როგორც სხვა საქონლის და მომსახურების შემთხვევაში მიწოდება და მოთხოვნა
დამოკიდებულია შესაბამის ფაქტორებზე.
შრომის ბაზარზე მოთხოვნის (დამსაქმებლის) ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს საჭიროება,
რადგან შეძენილი მომსახურება წარმოადგენს ისეთ საწარმოო ფაქტორს, რომლის გამოყენებით
მიიღება სხვა მომსახურება ან საქონელი.
შესაბამისად, დამსაქმებლის მოთხოვნის მრუდი ემყარება მოგების მიღების სურვილს. რა თქმა
უნდა, დამსაქმებელს სურს რაც შეიძლება დაბალი ხარჯი გასწიოს და მიიღოს თანამშრომლის
მომსახურება. ასევე ფაქტია, რომ დამსაქმებელი არ გადაიხდის ისეთ ხელფასს, რომლის
გადახდის შემდეგ ნაწარმოები პროდუქტი წამგებიანი იქნება.
დამქირავებლის

მოთხოვნის

პროდუქტიულობაზე

(უნარზე),

მრუდი

ასევე

რადგან

დამოკიდებულია

თანამშრომლის

თანამშრომლის

დაქირავებაზე

მოთხოვნა

გამომდინარეობს კონკრეტული საქმის შესრულების აუცილებლობიდან. რაც მაღალია
თანამშრომლის პროდუქტიულობა მით მაღალია დამქირავებლის მზადყოფნა გაზარდოს
ხელფასი.
როგორც აღვნიშნეთ, დაქირავებულთა რაოდენობა და ხელფასი შრომის ბაზარზე განისაზღვრება.
შესაძლებელია

დამქირავებლის

მზადყოფნა

კონკრეტული

თანამშრომლის

ხელფასთან

დაკავშირებით უფრო მაღალი იყოს ვიდრე შრომის ბაზარზე მიწოდება-მოთხოვნის
წონასწორობამ დაადგინა. ასეთ შემთხვევაში რაციონალურად მოაზროვნე დამქირავებელი
ბაზრის მიერ დადგენილ ფასზე მეტს არ გადაიხდის.
დაქირავებით დასაქმებულთა სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება შედარებით მარტივია,
რადგან სამეწარმეო რეესტრში და შემოსავლების სამსახურში აღირიცხება დამსაქმებლის
ეკონომიკური საქმიანობის სახეობა და თანამშრომელთა შემოსავალი.
მოთხოვნის კვლევის გავრცელებული მეთოდია დამსაქმებლების გამოკითხვა და მათი
საჭიროებების განსაზღვრა სამუშაო ძალასთან მიმართებით.
გამოკითხვა უნდა ჩატარდეს სოციოლოგების და ეკონომიკური მიმართულების სპეციალისტების
ჩართულობით.
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კვლევის მიზანს წარმოადგენს კონკრეტულ პროფესიებზე არსებული მოთხოვნის განსაზღვრა.
კვლევის შედეგად სამუშაო ბაზარზე უნდა გამოვლინდეს „დეფიციტური“ პროფესიები.
მოთხოვნის განსაზღვრისთვის ხშირად გამოიყენებენ პროფესიების მიხედვით საბაზრო
ანაზღაურების დადგენის მეთოდს. ბაზარზე ფასი მიწოდებისა და მოთხოვნის წონასწორობით
განისაზღვრება, შესაბამისად „მაღალი“ ანაზღაურება ძირითადად მიწოდებასთან შედარებით
მაღალ მოთხოვნაზე მიუთითებს. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ IT-სპეციალისტებზე
გაზრდილი მოთხოვნა და დაბალი მიწოდება.

3.3. მუნიციპალური პროგრამები ადამიანური კაპიტალის განვითარების
მიმართულებით
ადგილობრივ შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნის დადგენის მთავარ მეთოდს შრომის
ბაზრის კვლევა წარმოადგენს. რადგან ბაზარი მიწოდებისა და მოხმარებისგან ფორმირდება
აუცილებელია ორივე მხარის კვლევა.
მუნიციპალური

პროგრამების

დაგეგმვა

სწორედ

შრომის

ბაზრის

კვლევას

ეფუძნება.

კონკრეტულად კი „დეფიციტური“ პროფესიების იდენტიფიცირების შემდეგ ხორციელდება
მიზეზების კვლევა.
შესაძლებელია დასაქმების ხელისშემშლელი მიზეზი შრომის ბაზარზე მიწოდების არასათანადო
კვალიფიკაცია წარმოადგენდეს.
კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების პროგრამები წარმოადგენენ ადგილობრივი
ეკონომიკური

განვითარების

ხელშემწყობი

მუნიციპალური

პროგრამების

ძირითად

მიმართულებას ადამიანური კაპიტალის განვითარების კუთხით.
კონკრეტულ

პროფესიულ

განათლებასთან

ერთად

21-ე

საუკუნეში

მნიშვნელოვანია

კომპიუტერული პროგრამების გამოყენების და უცხო ენების ცოდნა. ამ მიმართულებით
მუნიციპალიტეტების მიერ მრავალი პროგრამა ხორციელდება სხვადასხვა ქვეყნებში. ძირითადი
აქცენტი

მოწყვლად

ჯგუფებზე

კეთდება,

რადგან

მათი ფინანსური

შესაძლებლობები

შეზღუდულია.
მუნიციპალური პროგრამების ფარგლებში ხდება დასაქმების ფორუმების ორგანიზება, რომელიც
მიზნად ისახავს დამსაქმებლის და სამუშაოს მაძიებლის ერთ სივრცეში შეხვედრას. აღნიშნული
ფორუმები დაინტერესებულ დასაქმების მსურველებს აძლევს ერთ სივრცეში რამდენიმე
დამსაქმებელთან შეხვედრის შესაძლებლობას.
დამსაქმებლების მონაწილეობა დასაქმების ფორუმში გამომდინარეობს მისივე საჭიროებიდან და
სურვილიდან.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი დასაქმების ფორუმების ეფექტურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ
აყენებს, რადგან მიაჩნიათ რომ ელექტრონული პლათფორმებით მიწოდება-მოთხოვნის
დაკავშირება ფორუმის ორგანიზების გარეშეც შესაძლებელია.

მაგალითი: ადამიანური კაპიტალის განვითარება მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში
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თბილისის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია პროფესიული განათლებისა და
დასაქმების მხარდამჭერი პროგრამა.
პროგრამის მიზანია:




ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის
თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების დანერგვა;
მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა;
დასაქმებაზე ორიენტირებული სერვისების განვითარება დედაქალაქში კერძო
სექტორთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით.

იგეგმება პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა „ისწავლე და
დასაქმდი“-ს განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების
ბაზაზე, მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების მეშვეობით, თბილისში ყველაზე
მოთხოვნად 20-მდე სპეციალობაში გადამზადდება სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეები.
პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ: www.tbilisi.gov.ge

პრაქტიკული სავარჯიშოები: იხილეთ სავარჯიშოების რვეულში, ჯგუფური სავარჯიშო 3
დამატებითი ლიტერატურა:
1. ეკონომიკის პრინციპები; გრეგორი მენქიუ; 2010; - ISBN 978-9941-11-016-0
2. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება - გზამკვლევი ადგილობრივი
თვითმმართველობებისთვის - 2019 - ალექსანდრე სვანიშვილი
3. სამუშაო ძალის გამოკვლევის მეთოდოლოგია - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური, www.geostat.ge

IV თავი. ინფრასტრუქტურული პროექტების სოციალურ-ეკონომიკური
ეფექტების შეფასება
4.1. ინფრასტრუქტურული პროექტების შეფასების ეტაპები და ამოცანები
თანამედროვე მსოფლიოში, საჯარო სტრუქტურები, როგორც ცენტრალური ხელისუფლების,
ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე, ახორციელებენ პროექტების შერჩევისა
და შეფასების მიზანმიმართულ პროცედურებს, რათა ალტერნატიულ პროექტებს შორის,
შერჩეული იქნეს საუკეთესო და მის განხორციელებამდე - რესურსების ხარჯვამდე
დარწმუნდნენ, პროექტის შედეგიანობაში.
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ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ თუ ადრე ასეთი შეფასებები მხოლოდ მსხვილ
პროექტებთან მიმართებაში კეთდებოდა, თანამედროვე პირობებში შესამჩნევია ტენდენცია, იმ
პროექტების მოცულობის შემცირებისა, რომლებიც ანალოგიური მიდგომებით ფასდებიან.
აღსანიშნავია,

რომ

ინფრასტრუქტურული

პროექტების

შეფასება-შერჩევის

საკუთარი

მეთოდოლოგიით სარგებლობენ მთელი რიგი საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის,
მსოფლიო ბანკი. სწორედ მსოფლიო ბანკის მეთოდოლოგიის საფუძველზე, საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის №191 დადგენილებით დამტკიცებული იქნა „საინვესტიციო
პროექტების მართვის გზამკვლევი“, რომელიც სავალდებულოა გამოსაყენებლად ისეთი
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, რომელთა ღირებულება შეადგენს,
ან აღემატება 5 მლნ. ლარს. თუმცა, მისი ცალკეული კომპონენტის გამოყენება მიზანშეწონილი
იქნება ასევე შედარებით მცირე ღირებულების პროექტების შეფასებისთვისაც. გზამკვლევის
დამტკიცების შემდეგ, ასევე შემუშავებული იქნა საინვესტიციო პროექტების მართვის
მეთოდოლოგია, რომელიც კიდევ უფრო დეტალურად განიხილავს გზამკვლევში მოცემულ
საკითხებს.

ისინი

ადგენენ

საინვესტიციო

პროექტების

მართვის

პროცესის

ძირითად

კომპონენტებს/სტადიებს:
1. პროექტის წინასწარი შერჩევა/შეფასება;
2. პროექტის საბოლოო შერჩევა/შეფასება;
3. ბიუჯეტში ასახვა;
4. პროექტის განხორციელება;
5. პროექტის მონიტორინგი;
6. შესრულების შემდგომი შეფასება.
აღნიშნული ეტაპების თანმიმდევრული გავლა საშუალებას იძლევა, შეფასდეს შემოთავაზებული
პროექტები თანმიმდევრულად და დადგინდეს მათი პრიორიტეტულობა სტრატეგიული
დაგეგმვისა და ბიუჯეტის მომზადების პროცესში, როგორც მთელი ქვეყნის ეკონომიკის, ისე
დარგობრივი და რეგიონული მიმართულებებით.

4.2. ინფრასტრუქტურული პროექტების წინასწარი/ადრეული და საბოლოო შეფასება
ინფრასტრუქტურული პროექტების წინასწარი შერჩევა/შეფასება არის პროექტის ლოგიკური
დასაბუთების, ბიუჯეტზე ზემოქმედების და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის

წინასწარი

შეფასების პროცესი, რომლის საფუძველზეც გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული მისი
განხორციელების, ან განხორციელებაზე უარის თქმის შესახებ.
პროექტის წინასწარი შერჩევის მიზანია ისეთი პროექტების გამორიცხვა, რომლებიც არ
შეესაბამება არსებულ პრიორიტეტებს, სავარაუდოდ არ არის ეკონომიკურად ეფექტიანი,
ტექნოლოგიური სირთულის გამო შეუძლებელია მისი განხორციელება და ა.შ.
წინასწარი შერჩევის ეტაპი უზრუნველყოფს:
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ა)

პროექტის

რაციონალურობის

დადგენას

ლოჯისტიკის,

რისკების

და

მდგრადობის

თვალსაზრისით;
ბ)

პროექტის

შეუფერებელი

ალტერნატივების

გამორიცხვას/უარყოფას

და

შემდგომი

განხილვისთვის შესაფერისი ალტერნატივების იდენტიფიცირებას.
წინასწარი შერჩევის ეტაპი საშუალებას იძლევა განხილული იქნეს პრობლემის/საკითხის
გადაჭრის ალტერნატიული შესაძლებლობები და საბოლოო შეჯერება მოხდეს ყველაზე
ოპტიმალურ ვარიანტზე.
პროექტის წინასწარი შერჩევის ეტაპი, როგორ წესი უნდა დაიწყოს სულ მცირე ერთი წლით ადრე
იმ საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე, რომლის ფარგლებშიც მოიაზრება პროექტის განხორციელება,
თუმცა პროექტის მასშტაბისა და სირთულის გათვალისწინებით შესაძლებელია გაცილებით
უფრო ხანგრძლივი ან შედარებით ხანმოკლე დროის პერიოდი იყოს საჭირო.
წინასწარი შერჩევის პროცედურის განხორციელების მიზნით, პროექტის თითოეულ
ალტერნატივაზე (სულ მცირე ძირითადი ალტერნატივის და „არაფრის კეთების“
ალტერნატივისთვის) უნდა მომზადდეს „პროექტის კონცეფციის ბარათი“, რომელიც მოიცავს
პროექტთან დაკავშირებულ ძირითად ინფორმაციას. მის შემუშავებაში პროექტის სპეციფიკის
(მასშტაბი, სირთულე და სხვა) გათვალისწინებით სასურველია მონაწილეობდნენ კონკრეტული
სფეროს ტექნიკური სპეციალისტები, ასევე პროექტების პროფესიონალი ანალიტიკოსები.
პროექტის შინაარსიდან გამომდინარე, პროექტის შესახებ კონსენსუსის მიღწევა აგრეთვე
შეიძლება გულისხმობდეს შესაბამისი გარე დაინტერესებული მხარეების და სამთავრობო
უწყებების მონაწილეობას. ეს ყველაფერი

აისახება „პროექტის კონცეფციის ბარათის“

მომზადების პროცესზე.
„პროექტის კონცეფციის ბარათის“ მომზადების პროცესში შეიძლება უარი ითქვას პროექტის
ზოგიერთი ალტერნატივის კონცეფციაზე, თუ მომზადების პროცესშივე ცხადი გახდა, რომ ის
წინასწარი შერჩევის კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს. შესაძლებელია, რომ კონცეფციის
ბარათის მომზადება დაიწყოს და არ დასრულდეს, თუ მისი მომზადების ეტაპზევე
გამოიკვეთება, რომ პროექტის შემდგომი დამუშავება მიზანშეწონილი არ არის. ეს არ უნდა
ჩაითვალოს რესურსების უქმად ხარჯვად, პირიქით წარმოადგენს მომავალში ხარჯების
დაზოგვას.
პროექტის „კონცეფციის ბარათში“ უნდა მიეთითოს რომელი მეთოდების გამოყენებით
ხორციელდება პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, წინასწარი შერჩევის ეტაპზე და
რომელი მეთოდები შესაძლებელია გახდეს საჭირო დამატებით, თუ პროექტი გადავა საბოლოო
შერჩევის/შეფასების ეტაპზე.
პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს არანაკლებ შემდეგ ინფორმაციას:
ა) პროექტისა და მისი განმახორციელებლის შესახებ ძირითადი ინფორმაცია;
ბ) პროექტის არსი, ინტერვენციის ლოგიკა, პროექტის განხორციელების საჭიროების და
მოთხოვნის შეფასება;
გ) პროექტის შესაბამისობა სტრატეგიულ დოკუმენტებთან;
დ) პროექტისა და მისი ალტერნატივების ხარჯი და მის დათვლასთან დაკავშირებული
დაშვებები;
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ე) პროექტის და მისი ალტერნატივების სარგებელთან და მის დათვლასთან დაკავშირებული
დაშვებები;
ვ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტზე;
ზ) პროექტის და მისი ალტერნატივების ეკონომიკური ეფექტიანობა ერთ ერთეულ
ბენეფიციარზე და სხვა მსგავს უკვე განხორციელებულ პროექტებთან მიმართებაში;
თ) შესყიდვის სავარაუდო მეთოდი, მათ შორის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის გზით
პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა;
ე) პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა სპეციფიკა;
ზ) პროექტის საბოლოო შერჩევისათვის საჭირო კვლევის მეთოდოლოგიები.
პროექტების წინასწარი შერჩევის ეტაპზე დადებითი გადაწყვეტილების უზრუნველსაყოფად
პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შეფასების კრიტერიუმს. ამასთან, აუცილებელია შეფასდეს
შემოთავაზებული პროექტის პოტენციური სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი და ბიუჯეტზე
გავლენა, ასევე პროექტის შინაარსიდან გამომდინარე შესაძლებელია შეფასდეს სოციალური და
გარემოზე ზემოქმედება.
შეფასებისას

მნიშვნელოვანია,

რომ

ხელმისაწვდომი

მონაცემების

და

რესურსების

გათვალისწინებით, დაზუსტდეს/განისაზღვროს:
ა) შემოთავაზებული პროექტის მიზანი;
ბ) ხომ არ არსებობს შემოთავაზებულ პროექტთან შედარებით მოცემული მიზნის მიღწევის
უკეთესი გზები;
გ) ხომ არ არსებობს პროექტში გამოსაყენებელი რესურსების უკეთესი გამოყენების გზები.
პროექტის შეფასების ეტაპზე ხდება საინვესტიციო პროექტთან დაკავშირებული ყველა შედეგის
იდენტიფიკაცია და შეძლებისდაგვარად ხარჯებისა და სარგებლის ფულადი შეფასება,
იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში მთავრობის მიერ დაფინანსებისთვის შერჩეული პროექტების
განხორციელების შედეგად საზოგადოებამ მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს.
პროექტის შეფასების ეტაპი მოიცავს 7 საფეხურს:
ეტაპი I: პროექტის მიზნებისა და სფეროს განსაზღვრა;
ეტაპი II: პროექტის ალტერნატივების იდენტიფიცირება და შერჩევა;
ეტაპი III: პროექტით უზრუნველყოფილ მომსახურებებზე მოთხოვნის განსაზღვრა;
ეტაპი IV: ეკონომიკური ანალიზის განხორციელება;
ეტაპი V: რისკების ანალიზი და მათი მართვის დაგეგმვა;
ეტაპი VI: ხელმისაწვდომობისა და მდგრადობის ანალიზი;
ეტაპი VII: პროექტის საუკეთესო ალტერნატივის განსაზღვრა და გადაწყვეტილების
მიმღები პირებისათვის რეკომენდაციების მომზადება.
ეტაპი I: პროექტის მიზნებისა და სფეროს განსაზღვრა, გულისხმობს პროექტის ლოგიკური
დასაბუთების, სტრატეგიული მნიშვნელობის, ძირითადი მიზნის, მთავარი ამოცანის,
შედეგების/პროდუქტების და აქტივობების აღწერას და ქვეყნის, რეგიონის, მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტებთან მათი შესაბამისობის შეფასებას.
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ეტაპი II: პროექტის ალტერნატივების იდენტიფიცირება და შერჩევა, გულისხმობს პროექტის
ალტერნატიული

ვარიანტების

(ასეთი

არსებობის

შემთხვევაში)

შეფასებას,

პროექტის

განხორციელების შემთხვევაში მისი ხარჯებისა და სარგებლის გაანალიზების მიზნით, პროექტის
არსებობის მთელი ციკლის მანძილზე. უნდა მოხდეს ისეთი ალტერნატიული ვარიანტების
განხილვა, რომლებიც წინასწარი შერჩევის სტადიაზე გამოვლინდა. აგრეთვე შესაძლებელია
განხილულ იქნეს ახალი ალტერნატიული ვარიანტების დამატების შესაძლებლობა, რომლებიც
წინასწარი შერჩევის სტადიაზე განხილული არ იყო. აღნიშნული ვარიანტები შეიძლება
ტექნიკურ-ეკონომიკური

კვლევის

ფარგლებში

შემდგომი

ანალიზის

საგანი

გახდეს.

აუცილებელია გადაწყვეტილების მიღება იმის შესახებ თუ რა ხანგრძლივობის პერიოდის
გაანალიზებაა საჭირო ძირითადი პროექტის ხარჯებისა და სარგებლის შესაფასებლად.
ჩვეულებრივ,

გასაანალიზებელი

პერიოდი

პროექტის

შედეგად

შექმნილი

ძირითადი

საშუალების ვარგისიანობის პერიოდს ემთხვევა.

ცხრილი №1: პროექტების საანალიზო პერიოდები სექტორების მიხედვით
სექტორი

წელი

რკინიგზა

30

გზები

25-30

პორტები და აეროპორტები

25

საქალაქო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურა

25-30

საქალაქო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობა

15-25

წყლის მოწოდებისა და კანალიზაციის სისტემა

ალტერნატიული

30

ნარჩენების მართვა

25-30

ენერგია

15-25

ბიზნეს ინფრასტრუქტურა

10-15

სხვა სექტორები

10-15

ინტერვენციების

განსაზღვრისას

აუცილებლად

უნდა

იქნეს

გათვალისწინებული „საქმიანობა ჩვეულ რეჟიმში“ ალტერნატივაც, ამ ვარიანტთან უნდა მოხდეს
საბაზისო პროექტისა და შერჩეული ალტერნატივების შედარება. „საქმიანობა ჩვეულ რეჟიმში“
ალტერნატივა ჩვეულებრივ ნიშნავს არაფრის კეთებას („არაფრის კეთების“ ალტერნატივა), გარდა
იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს ვარიანტი უკიდურესად არარეალისტურია. ასეთ შემთხვევაში
შეიძლება განისაზღვროს „მინიმუმის გაკეთების“ ალტერნატივა, რაც გულისხმობს მინიმალური
ხარჯების გაწევას არსებული სიტუაციის შენარჩუნებისათვის, ან გაუარესების თავიდან
აცილებისათვის.
ეტაპი III: პროექტით უზრუნველყოფილ მომსახურებებზე მოთხოვნის განსაზღვრა. მოთხოვნის
ანალიზს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კაპიტალურ აქტივებზე სათანადო საინჟინრო თუ სხვა
ტიპის გადაწყვეტილების შესამუშავებლად, იმისათვის, რომ კაპიტალური აქტივების სიმძლავრე
(შესაძლებლობები) საკმარისი იყოს არსებული და მომავალი მომხმარებლებისთვის და პროექტის
22

ხარჯებისა და მომგებიანობის პროგნოზების საიმედოდ შეფასებისთვის. იმის მიხედვით, თუ რა
სახის პროექტთან გვაქვს საქმე, ასეთი საპროგნოზო მაჩვენებლები შეიძლება იყოს: სკოლაში
ბავშვების

მიღების

მაჩვენებელი,

საავადმყოფოს

დატვირთულობა,

საგზაო

მოძრაობის

ინტენსივობა, წყლის მოხმარება, მყარი ნარჩენების წარმოქმნა და სხვა.
ეტაპი IV: ეკონომიკური ანალიზის განხორციელება, პროექტის შეფასების ძირითადი ელემენტია,
რადგანაც ის რესურსების ეფექტიანი გამოყენების მიზნით იძლევა პროექტის ეკონომიკური
მიზანშეწონილობის და პროექტის ალტერნატიული ვარიანტების შეფასების შესაძლებლობას.
ეკონომიკური

ანალიზისთვის

გამოიყენება

ორი

ძირითადი

საშუალება

–

ხარჯთ-

სარგებლიანობის ანალიზი და ხარჯთ-ეფექტიანობის ანალიზი.
ხარჯთ-სარგებლიანობის ანალიზი (CBA - Cost-Benefit Analysis) ითვალისწინებს ფულად
გამოსახულებაში

პროექტის

ხარჯებისა

და

სარგებლის

რაოდენობრივ

შეფასებას

ალტერნატიული
ღირებულების
შეფასების
საფუძველზე.
ეკონომიკური
ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზში გათვალისწინებული უნდა იქნეს საზოგადოების ყველა სარგებელი
და ხარჯი, ფულადი თუ სხვა სახის, ამასთან ანალიზი უნდა გასცდეს ინდივიდუალურად
განმახორციელებელ ერთეულზე ზემოქმედების ვიწრო პერსპექტივას.
ხარჯთ-ეფექტიანობის ანალიზი (CEA – Cost-Effectiveness Analysis) ითვალისწინებს პროექტის
საპროგნოზო შედეგების განსაზღვრას და ამ შედეგების მისაღწევად პროექტის განხორციელების
იმგვარი სტრატეგიის შერჩევას, რომელსაც მინიმუმამდე დაჰყავს მთლიანი დისკონტირებული
კაპიტალი და მიმდინარე ხარჯები. ეს მეთოდი გამოიყენება მაშინ, როდესაც სარგებლის ფულადი
ღირებულების შეფასება ძნელია ან ძვირი, ან იმისთვის, რომ არჩევანი გაკეთდეს ერთსა და იმავე
ან ძალიან მსგავსი შედეგების მომტან ალტერნატივებს შორის.
ეკონომიკური ანალიზი სამი ეტაპისგან შედგება:
1. სარგებლისა და ხარჯების განსაზღვრა. საჭიროა მოხდეს შესაბამისი ხარჯებისა და სარგებლის
ძირითადი ტიპების იდენტიფიკაცია. შეფასებები უნდა მოხდეს ბიუჯეტის მიერ ამ კონკრეტული
პროექტისთვის დამატებით გასაწევ ხარჯებზე დაყრდნობით. ისეთი ხარჯები, რომლებიც
ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა გაღებული, უნდა გამოირიცხოს. ხარჯების ნაკადი
შემოთავაზებული ინვესტიციის მთლიანი პერიოდისთვის უნდა შეფასდეს.
2. სარგებლისა და ხარჯების შეფასება. ხარჯები და სარგებელი მოცემული უნდა იყოს რეალურ
გამოსახულებაში, საბაზისო წლის ფასებით. არაპირდაპირი გადასახადები (მაგ.: დღგ),
სუბსიდიები და სოციალური ტრანსფერები (მაგ.: სოციალური დახმარებები) ეკონომიკური
რესურსების მოხმარებას ან შექმნას არ იწვევენ. ისინი უბრალოდ ასახავენ რესურსების
გადანაწილებას საზოგადოების ერთი ნაწილიდან მეორეში. ამიტომ, ისინი გათვალისწინებული
არ უნდა იყოს ხარჯებისა და სარგებლის შეფასებაში.
3.

წმინდა

მიმდინარე

ღირებულებების

გამოთვლა.

წმინდა

მიმდინარე

ღირებულება

წარმოადგენს პროექტის ხარჯებსა და მოგებას შორის სხვაობას, რომლებიც დისკონტირებულია
მიმდინარე ღირებულებამდე.
დისკონტირება ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ საწყისი საინვესტიციო ხარჯების გაწევა ხდება
თავიდანვე, ხოლო სარგებელი და/ან ოპერაციული ხარჯები შეიძლება განაწილდეს დროში.
დისკონტირება ასახავს ფულის დროებით სოციალურ უპირატესობას, რომელიც რელევანტურია
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ინფლაციის არარსებობის პირობებშიც კი. მიმდინარე ღირებულების გამოთვლა მოითხოვს
დისკონტის განაკვეთის გამოყენებას.
ხარჯთ-სარგებლიანობის ანალიზში გადაწყვეტილების მიღების უპირატეს კრიტერიუმს
წარმოადგენს წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV). პროექტი სიცოცხლისუნარიანია თუ
წმინდა მიმდინარე ღირებულება ნულზე მაღალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სარგებლის მთლიანი
დისკონტირებული ღირებულება უფრო მაღალია, ვიდრე მთლიანი დისკონტირებული ხარჯი.
დისკონტირების განაკვეთი

არის

საზოგადოების

მიერ

დროისთვის მინიჭებული

უპირატესობის განაკვეთი და გამოიყენება როგორც მომავალი ღირებულებების დღევანდელი
ღირებულებების ეკვივალენტებში კონვერტირების ინსტრუმენტი. მომავალში, სხვადასხვა
წლებში მიღებული სარგებლებისა და გაწეული ხარჯების დღევანდელი ღირებულებებით
გამოხატვა ერთმანეთის შესაბამისს ხდის ამ სიდიდეებს და შესაძლებელს ხდის მათ დაჯამებასა
და შედარებას.

მაგალითი: მიმდინარე ღირებულების გაანგარიშება
1 ლარის ღირებულების სარგებელს ან ხარჯს ერთი წლის ვადაში გააჩნია დღევანდელი
ღირებულება
1/(1+r)
სადაც: r- წარმოადგენს დისკონტირების განაკვეთს.
მაშასადამე, თუ დისკონტირების განაკვეთი შეადგენს 5%-ს, ერთი წლის შემდეგ ღირებულება
იქნება 0.952 ლარის ტოლი. რთული პროცენტის პრინციპისა და იგივე დისკონტირების
განაკვეთის გამოყენებით, ორი წლის შემდეგ მიღებულ ერთ ლარს ექნება უფრო დაბალი
დღევანდელი ღირებულება 1/(1+0.05)2 ანუ იქნება 0.907 ლარის ტოლი.
რთული დისკონტირების ფაქტორი - განზოგადებულია ფორმულაში:
1/(1+r)t
სადაც: t - წარმოადგენს საბაზისო წლიდან წლების რაოდენობას - შეიძლება გამოყენებული
იქნეს მომავალი წლიური სარგებლებისა და ხარჯების ნაკადებისთვის ან კონკრეტულ
საანალიზო პერიოდში წმინდა სარგებლებისთვის თავსებადი დღევანდელი
ღირებულებების მისაღებად, რომელთა შეკრება შესაძლებელია ერთი სიდიდის მიღების
მიზნით.
რაც უფრო მაღალია დისკონტირების განაკვეთი, მით უფრო დიდია დღევანდელ დღეს
მოხმარებისთვის უპირატესობის მინიჭება ხვალინდელ დღეს გამოყენებასთან შედარებით
და შესაბამისად უფრო დაბალია მოცემული მომავალი სარგებლის დღევანდელი
ღირებულება.
შესაბამისად 10%-იანი დისკონტირების განაკვეთის შემთხვევაში ერთი ლარის
ღირებულების სარგებელს ერთი წლის ვადაში ექნება მხოლოდ 0.909 ლარის დღევანდელი
ღირებულება, რაც ნაკლებია 0.952 ლარზე, რომელიც 5%-იანი დისკონტირების განაკვეთით არის
დათვლილი.
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სახელმწიფო სექტორის მრავალი პროექტისთვის წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV)
დათვლა არ წარმოადგენს პროცესის დასასრულს. ვინაიდან, ყველაზე მაღალი დადებითი წმინდა
მიმდინარე ღირებულების (NPV) მქონე პროექტი შეიძლება არ წარმოადგენდეს საუკეთესო
ალტერნატივას, თუ სხვა ალტერნატივებს გააჩნიათ მნიშვნელოვანი ხასიათის არამატერიალური
სარგებლები, რომელთა ღირებულების განსაზღვრა რთულია/შეუძლებელია.
ეტაპი V: რისკების ანალიზი და მათი მართვის დაგეგმვა. რისკი გაურკვეველი მოვლენა ან
მდგომარეობაა, რომელიც რეალობად ქცევის შემთხვევაში, დადებით ან უარყოფით გავლენას
მოახდენს პროექტზე.
რისკები შეიძლება დაიყოს შემდეგ კატეგორიებად:
● სამშენებლო რისკი - დროულად დაუსრულებელი აქტივი ბიუჯეტის ან სპეციფიკაციის
გამო;
● მოთხოვნის რისკი - მომსახურებაზე არსებული მოთხოვნის შეუსაბამობა პროგნოზთან;
● დაგეგმვის რისკი - დაგეგმვა არ იძლევა მომსახურების საჭირო დონეზე ან ხარისხის
სტანდარტების შესაბამისად გაწევის შესაძლებლობას;
● ეკონომიკური რისკი – პროექტის ხარჯებზე ან მოგებაზე გავლენას ახდენს
ეკონომიკური მოვლენები, მაგ.: ინფლაცია ან უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება;
● გარემოზე ზემოქმედების რისკი

-

გარემოზე

უარყოფითი

ზემოქმედება

იწვევს

საზოგადოების მხრიდან მნიშვნელოვან პროტესტს;
● დაფინანსების რისკი - თუ დაფინანსება არ არის ხელმისაწვდომი, შესაძლებელია პროექტი
გადავადდეს ან შეიცვალოს მისი მასშტაბი;
● სამართლებრივი რისკი - კანონმდებლობის ცვლილება ზრდის ხარჯებს, მაგ.: გარემოს
დაცვის სტანდარტების გამკაცრება;
● ოპერაციული და ტექნიკური მომსახურების რისკი - ახალი ობიექტის ფუნქციონირების და
ტექნიკური მომსახურების ხარჯები განსხვავდება დაგეგმილი ბიუჯეტისგან;
● შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი - კონტრაქტორების არასაკმარისი შესაძლებლობები
ან სახელშეკრულებო დავები;
● ტექნოლოგიური რისკი - მომსახურების გაწევა არაოპტიმალური ტექნოლოგიით სწრაფი
ტექნოლოგიური ცვლილების გამო.
რისკის მართვა მოიცავს მთავარ რისკებზე მენეჯმენტის რეაგირების ფორმულირებას. ის
გულისხმობს, საჭიროების შემთხვევაში, პროექტის გეგმის შეცვლას იდენტიფიცირებული
რისკების შესარბილებლად ან მოსახსნელად. რისკების მართვის რეაგირება შესაძლებელია
მოიცავდეს პროექტის ეტაპობრივი განხორციელების, დიზაინის ან/და ტექნოლოგიის
ცვლილებას.
ეტაპი VI: ხელმისაწვდომობისა და მდგრადობის ანალიზი. სხვა თანაბარ პირობებში ყველაზე
მაღალი წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) მქონე პროექტს უნდა მიენიჭოს უპირატესობა.
თუმცა, მხოლოდ რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზი არ არის საკმარისი, რადგან ის არ
მოიცავს პოტენციურად მნიშვნელოვან ხარჯებს და სარგებელს, რომელთა მონეტიზაცია
შეუძლებელია და არ ითვალისწინებს პროექტის მდგრადობის მნიშვნელოვან საკითხს.
შესაბამისად, უპირატესი ვარიანტის შერჩევასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილების
მისაღებად უნდა განხორციელდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა.
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გარდა ამისა, ინფრასტრუქტურული პროექტები ხშირად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ
გარემოზე და სოციალური ზემოქმედებით გამოირჩევიან, რაც გამომდინარეობს მშენებლობიდან
და სხვა საქმიანობიდან. პროექტის მასშტაბიდან, ტიპიდან და აღნიშნული ზემოქმედების
სავარაუდო მნიშვნელობიდან გამომდინარე, შეიძლება აუცილებელი გახდეს გარემოზე
ზემოქმედების ოფიციალური შეფასება და/ან სოციალური ზემოქმედების შეფასება.
ეტაპი VII: პროექტის საუკეთესო ალტერნატივის განსაზღვრა და გადაწყვეტილების მიმღები
პირებისათვის რეკომენდაციების მომზადება, გულისხმობს პროექტის მიზანშეწონილობის
განსაზღვრას რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზის საფუძველზე ხარჯებისა და სარგებლის
ფარდობითი მნიშვნელობის გათვალისწინებით.
რაოდენობრივ ეკონომიკურ ანალიზთან ერთად პროექტის ეკონომიკური მიზანშეწონილობის
განსაზღვრა, ასევე უნდა ითვალისწინებდეს არამატერიალურ სარგებელს და ხარჯებს, რომელთა
მონეტიზაცია შეუძლებელია. აგრეთვე განხილული უნდა იქნეს პროექტის ეკოლოგიური და
სოციალური ზემოქმედება ხარჯ-სარგებლიანობის თვალსაზრისით ეკოსისტემებთან ან
საზოგადოების

ჯგუფებთან

დაკავშირებით.

პროექტის

მდგრადობა

ასევე

საჭიროებს

დადასტურებას, როგორც განხორციელების, ისე ფუნქციონირების პერიოდში.

4.3. ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მონიტორინგი და
შესრულების შემდგომი შეფასება
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესში, მათი მიმდინარე სტატუსის
შესახებ უნდა განხორციელდეს პერიოდული (კვარტალური, წლიური) ანგარიშგება პროექტზე
პასუხისმგებელ შესაბამის ორგანოსთან, რომელიც უნდა მოიცავდეს არანაკლებ შემდეგ
ინფორმაციას:
ა) პროექტის დასახელება;
ბ) პროექტის დაწყების თარიღი;
გ) პროექტის დასრულების სავარაუდო თარიღი;
დ) შესრულებული სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებელი;
ე) დაფინანსების წყარო;
ვ) დაგეგმილი ბიუჯეტი და გაწეული ხარჯი;
ზ) განმარტებები პროექტის გადავადების, დაგეგმილზე მეტი ან ნაკლები ხარჯის გაწევის,
დაფინანსების

და

მშენებლობასთან

დაკავშირებული

საკითხების

და

აღნიშნულის

გათვალისწინებით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
პროექტის განხორციელების პროცესის დასრულების შემდეგ უნდა მოხდეს შესრულების
შემდგომი შეფასება, რომლის მიზნებია:
ა) გამჭვირვალობის ზრდა, იმის ჩვენებით, თუ რამდენად ეფექტიანად მოხდა ინვესტირება და
სახელმწიფო ფინანსების გამოყენება ფინანსურ, ეკონომიკურ, გარემოს და სოციალურ მიზნებთან
მიმართებაში;
ბ) ეფექტიანობის გაზომვა - ფაქტობრივი შედეგების შედარება პროგნოზებთან, ან მიღწევების
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შედარება დასახულ მიზნებთან იმისათვის, რომ გაიზომოს პროექტის სარგებელი;
გ) წინასწარი

შეფასების

გასაუმჯობესებლად

გარკვეული

ელემენტების

შემოღება

მომავალში გამოყენებისათვის;
პროექტის შემდგომი შეფასება არ არის მხოლოდ დაგეგმილთან შედარებით გადახრების
აღმოჩენა. მთავარია გადახრების ძირითადი მიზეზების დადგენა და პროექტის შემდგომი
შეფასების რეალური მიზნების გათვალისწინება.
პროექტის შესრულების შემდგომი შეფასების საფეხურებია:
დაგეგმვის პროცესის შეფასება - მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს პროექტების წინასწარი
შეფასების და დაგეგმვის პროცესის შეფასება. რთულია იმის განსაზღვრა, კონკრეტულად
რომელი ანალიზი უწყობს ხელს გადაწყვეტილების მიღებას პროექტის წინასწარი შეფასების
დროს. როდესაც პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია არ არის ხელმისაწვდომი ან
არასრულია, ასევე, წინასწარი შეფასების შედეგებთან და ზოგადად დაგეგმვის დოკუმენტებთან
მიმართებაში ოფიციალური დოკუმენტაციის ნაკლებობის შემთხვევაში, რთულდება პროექტის
შემდგომი შეფასების გამჭვირვალე ანალიზი;
პროექტის საბოლოო შედეგის გაზომვა – პროექტის შემდგომი შეფასების მიზნით, პროექტის
შესრულების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ
მნიშნელოვანია ძირითად ინდიკატორებზე გამახვილდეს ყურადღება და გამოყენებულ იქნეს
სტანდარტული მიდგომები. რიგ შემთხვევაში ზოგიერთი პროექტის მნიშვნელოვანი გავლენა
შესაძლებელია არ იყოს გათვალისწინებული ამოცანებში და საჭიროა მოხდეს ასეთი საკითხების
გათვალისწინება პროექტის შემდგომი შეფასების დროს, თუ არის შესაძლებელი. პროექტის
წინასწარ და საბოლოო შეფასებას შორის განსხვავებებზე ინფორმაციის მოპოვების კარგი
საშუალებაა შესაბამის ექსპერტებთან ინტერვიუ.
პროექტის მოსალოდნელ და მიღებულ შედეგს შორის განსხვავებები - მოსალოდნელ შედეგსა
და მიღებულ შედეგს შორის განსხვავების არსებობა და მით უფრო ამ განსხვავებებთან
დაკავშირებით მიზეზების გარკვევა ხშირ შემთხვევაში არარეალურია, იქიდან გამომდინარე,
რომ დაგეგმილი შედეგი უმეტეს შემთხვევაში ვერ იქნება მიღებული შედეგის იდენტური. იმ
შემთხვევაშიც კი როცა განსხვავება ცოტაა არ ნიშნავს, რომ ამის მიზეზი კარგად დაგეგმილი და
განხორციელებული

პროექტია,

არამედ

შესაძლებელია

პროექტის

საბოლოო

შედეგს

განაპირობებდეს გარე გაუთვალისწინებელი რაიმე ფაქტორი.
ალტერნატივების ანალიზი - ანალიზი ეყრდნობა პროექტის შემდგომ შეფასებას, შედეგის
დადგომით

გამოწვეული

მდგომარეობის

ანალიზს

შედეგის

დადგომამდე

არსებულ

სიტუაციასთან მიმართებაში. წინასწარ შეფასებასა და შემდგომ შეფასებას შორის განსხვავების
შესწავლა მნიშვნელოვანია პროექტის სრულყოფილი ანალიზისთვის. შესაძლებელია, რომ
ანალიზში არ იყოს წარმოდგენილი ზოგიერთი პროექტი, რომელიც განხორციელდა და
პირიქით იყოს განხილული პროექტი, რაც არ განხორციელდა და მოხდეს მისი ანალიზი და
შედეგების განხილვა.
შიდა და გარე ფაქტორების განსაზღვრა - მნიშვნელოვანია, მოხდეს შესწავლა რა გავლენა
მოახდინა შიდა და გარე ფაქტორებმა წინასწარ და შემდგომ შეფასებებს შორის განსხვავებებზე.
ხორციელდება შიდა და გარე ფაქტორებით გამოწვეული ეფექტის ანალიზი, რომელიც
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შესაძლებელია არ დამდგარიყო, რომ არ განხორციელებულიყო პროექტი ან ეფექტი, რომელიც
დადგებოდა

პროექტის

განუხორციელებლობის

შედეგად.

ამ

პროცესში

პროექტის

შესაფასებლად შესაძლებელია ჩართულ მხარეებთან ინტერვიუების საშუალებით მოხდეს
ცვლილებებთან დაკავშირებული საკითხების უფრო დეტალურად გარკვევა.
ხარჯების შეფასება – პროექტების შემდგომი შეფასების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი
საფეხურია. ხორციელდება ხარჯების შედგენის მეთოდებისა და მოსალოდნელ და ფაქტობრივ
ხარჯს შორის არსებული განსხვავებების მიზეზების შესწავლა.
პროექტის შეფასება – პროექტის წინასწარი შეფასების დროს გადაწყვეტილების მიღებისას
განსაზღვრულ მოსალოდნელ შედეგსა და დაკვირვების შედეგს შორის განსხვავებების ანალიზი,
რაც მოიცავს პროექტის განვითარებისა და განხორციელების ანალიზს, სადაც ყურადღება უნდა
გამახვილდეს განხორციელების პროცესის სუსტ და ძლიერ მხარეებზე. ამ პროცესში
შესაძლებელია გამოიკვეთოს, რომ შედარებით „უკეთესი“ ამოცანები არ განხორციელდა. ასევე,
გარემოზე ზემოქმედებასთან მიმართებაში ხორციელდება პროექტის შეფასება, თუ ითამაშა
პროექტმა

პროაქტიული

როლი

პროექტის

დანერგვის

პროცესში

დაფინანსების

გათვალისწინებით, რაც შესაძლებელია შესწავლილ იქნეს ჩართული მხარეების, ასევე
საზოგადოებასთან კონსულტაციების შედეგად.
ინვესტიციების ეფექტიანობის გაზომვა – პროექტის გავლენა ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე
დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებთან მიმართებაში. ამ საფეხურზე ფაქტობრივი შედეგების და
ხარჯების გათვალისწინებით ხელახლა ხდება ფაქტობრივი შესრულების ეკონომიკური
ინდიკატორების გამოთვლა (NPV), რომ მოხდეს წინასწარ შეფასებულ მოსალოდნელ
შედეგებთან შედარება.
საინვესტიციო

პროექტის

დასრულების

შემდგომ

1

წლის

განმავლობაში

მხარჯავი

დაწესებულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგენს ანგარიშს შესრულების
შემდგომი შეფასების თაობაზე. მუნიციპალიტეტების მიერ განხორციელებულ პროექტებთან
მიმართებაში შესრულების შემდგომი შეფასების ანგარიში წარედგინება შესაბამის საკრებულოს.
ავტონომიური რესპუბლიკის მიერ განსახორციელებელი პროექტების შესრულების შემდგომი
შეფასების ანგარიში წარედგინება შესაბამის საფინანსო ორგანოს.

პრაქტიკული სავარჯიშოები: იხილეთ სავარჯიშოების რვეულში, ჯგუფური სავარჯიშო 4.
დამატებითი ლიტერატურა:
1. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №191, საინვესტიციო პროექტების მართვის
მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე. თბილისი, 22.04.2016 წ. www.matsne.gov.ge
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V თავი. საჯარო-კერძო პარტნიორობით (PPP) განხორციელებული
პროექტების გავლენა ადგილობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ
მდგომარეობაზე

5.1. საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) პროექტების განხორციელების პრაქტიკა
საჯარო და კერძო პარტნიორობა (PPP) არის თანამშრომლობა საჯარო და კერძო სექტორებს
შორის იმ პროექტის განხორციელების ან მომსახურების მიწოდების მიზნით, რომელთა
უზრუნველყოფა

ტრადიციულად

საჯარო

სექტორის

მიერ

ხდებოდა.

საჯარო-კერძო

პარტნიორობით (PPP) პროექტების აქტიური განხორციელება მე-20 საუკუნის 90-იანი წლებიდან
დაიწყო დიდ ბრიტანეთში. 2000-იანი წლებიდან ის უკვე ფართოდ გამოიყენებოდა სხვა
ევროპულ ქვეყნებშიც, როგორებიცაა საფრანგეთი, ესპანეთი და ა.შ.
ამ დროიდან საჯარო-კერძო პარტნიორობა (PPP) ფართოდ იქნა აღიარებული, როგორც
მნიშვნელოვანი და ეფექტური გზა „საზოგადოებრივი საქონლის“ შესყიდვისა ნაკლები
საბიუჯეტო დანახარჯებით და უფრო მეტი კერძო მონაწილეობით.
არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რომლებიც განაპირობებენ საჯარო-კერძო პარტნიორობით (PPP)
პროექტების განხორციელების მიზანშეწონილობას, კერძოდ:


საჯარო სექტორს აქვს შესაძლებლობა მოიზიდოს დამატებითი რესურსები კერძო
სექტორიდან პროექტების დასაფინანსებლად და ამით შეავსოს მუდმივად არასაკმარისი
საბიუჯეტო რესურსი;



კერძო სექტორში არსებობს ცალკეული პროექტების განხორციელების სასარგებლო
გამოცდილება, რაც შეიძლება არ ქონდეს საჯარო სექტორს;



კერძო სექტორი დაინტერესებულია მის გარშემო არსებული გარემოს მოწყობაში
მაქსიმალურად იქნეს გათვალისწინებული მისი საჭიროებები და ამისათვის ჩაერთოს, მ.შ.
ფინანსურადაც ამ გარემოს მოწყობაში.

სექტორები,

რომლებშიც

ყველაზე

ხშირად

ხორციელდება

პროექტები

საჯარო-კერძო

პარტნიორობით (PPP) არის:


ელექტრო ენერგიის გამომუშავება და განაწილება;



წყალი და სანიტარული მომსახურება;



ნარჩენების მართვა;



ჯანმრთელობის დაცვა;



სტადიონები;



განაშენიანება და ა.შ.

PPP პროექტების განხორციელება მხარდაჭერილია ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ.
კერძოდ, მსოფლიო ბანკს შემუშავებული აქვს 7 ეტაპიანი სქემა, რომლის მიხედვითაც ხდება PPP
პროექტების განხორციელება:
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ფიგურა №1. PPP პროექტების შერჩევა-განხორციელება (მსოფლიო ბანკის მოდელი)

პრიორიტეტული
პროექტების გამოვლენა

PPP სახით განხორციელების
მიზანშეწონილობა

 არსებული პროექტების შეფასება

 არსებული
შეფასება

პროექტების

PPP-ით

განხორციელების

 რისკების იდენტიფიცირება;
PPP სტრუქტურის
განსაზღვრა

 რისკებისა და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა

 პროექტის მიზანშეწონილობის განსაზღვრა;
PPP პროექტის შეფასება

 PPP-ს კომერციული სიცოცხლისუნარიანობის დადგენა;
 PPP-ს სათანადო ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა.

 შესრულების მოთხოვნების განსაზღვრა
PPP კონტრაქტის შემუშავება

 გადახდის მექანიზმების განსაზღვრა
 კორექტირების მექანიზმების შექმნა
 დავების გადაწყვეტის მექანიზმების შექმნა
 შესყიდვების სტრატეგიის განსაზღვრა;
 ტენდერების მართვა;

PPP ტრანზაქციების მართვა

 ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობის უზრუნველყოფა

 ხელშეკრულებების მართვის სტრუქტურების შექმნა
PPP კონტრაქტის მართვა

 PPP– ის შესრულებისა და რისკის მონიტორინგი და მართვა
 ცვლილებები განხორციელებისას
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საქართველოში

საჯარო-კერძო

პარტნიორობით

(PPP)

პროექტების

განხორციელება

რეგულირდება საქართველოს კანონით საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ (მიღების
თარიღი: 04.05.2018). კერძოდ, აღნიშნული კანონი ადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის შემუშავებასა და განხორციელებასთან დაკავშირებულ წესებსა და პროცედურებს,
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პრინციპებს, შესაბამის ინსტიტუციურ სისტემას.
კანონის შესაბამისად, საჯარო-კერძო თანამშრომლობის მიზნებია:
ა) პროექტების ეფექტიანობის ზრდა;
ბ) საჯარო ინტერესების დაკმაყოფილება ახალი საჯარო ინფრასტრუქტურის შექმნით ან/და
საჯარო მომსახურების მიწოდებით ან/და არსებულის გაუმჯობესებით;
გ) კერძო დაფინანსების მოზიდვა;
დ) საჯარო ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობის ზრდა;
ე) საჯარო და კერძო სექტორებს შორის რისკების განაწილება;
ვ) კერძო პარტნიორის ნოუ-ჰაუს გამოყენება.
აღნიშნული კანონის საფუძველზე შექმნილია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო და
განსაზღვრულია მისი ფუნქციები. ასევე, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს №426
დადგენილებით

დამტკიცებულია

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტების

შემუშავებისა და განხორციელების წესი, რომელიც ადგენს PPP პროექტების დამუშავებისა და
განხორციელების ფორმალურ პროცედურები.

5.2. საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) პროექტის მიზანშეწონილობის შეფასება
საჯარო-კერძო პარტნიორობით (PPP) პროექტის განხორციელებამდე აუცილებელია, მისი
მიზანშეწონილობის დასაბუთება. ეს ხდება იმის შემდეგ, რაც ჩვენს მიერ მე-4 თავში განხილული
მიდგომების შესაბამისად პროექტი დადებითად შეფასდება.
პროექტის

საჯარო-კერძო

პარტნიორობით

(PPP)

განხორციელების

მიზანშეწონილობის

დასაბუთებისათვის უნდა მოხდეს პროექტის წინასწარი ტესტირება და შემდეგ გაკეთდეს
ხარისხის ფასთან ფარდობის ანალიზი.
სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) პროექტების წინასწარი ტესტირების დროს
სხვა ელემენტებთან ერთად უნდა მოხდეს:
ა) ფინანსური, სამშენებლო და ოპერაციული ხარჯების შეფასება შესყიდვების თითოეული
ალტერნატიული მეთოდისთვის პროექტის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში;
ბ) პოტენციური კერძო ინვესტორების მხრიდან მომსახურების მიწოდებაზე საკმარისი
ინტერესის არსებობის დადასტურება და შეფასდეს ბაზარზე არსებული კონკურენციის დონე;
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გ) პროექტთან დაკავშირებული რისკების მკაფიო განსაზღვრა, იდენტიფიკაცია, შეფასება და
სათანადო ტიპის რისკის გადაცემის შესაძლებლობა კერძო პარტნიორისთვის;
დ) კერძო სექტორის პარტნიორისთვის სახელშეკრულებო გადახდების ნაწილის დაფარვის
შესაძლებლობის შეფასება საბოლოო მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხებიდან;
ე) პროექტის მასშტაბის შეფასება სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP)
პროექტთან დაკავშირებული ოპერაციული ხარჯების გასამართლებლად.
თუ წინასწარი ტესტის შედეგები მიუთითებს, რომ მიზანშეწონილია სახელმწიფო-კერძო
სექტორის პარტნიორობის (PPP) შესყიდვის ვარიანტის განხორციელება, შემდეგ ეტაპზე, უნდა
მოხდეს ხარისხის ფასთან ფარდობის ანალიზი. ამ შეფასებისას სახელმწიფო სექტორის
შესადარებელი ინსტრუმენტი გამოიყენება იმის განსასაზღვრად პროექტი სახელმწიფოკერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) განხორციელების გზით უფრო რენტაბელური იქნება თუ
ტრადიციული სახელმწიფო ინვესტიციის შემთხვევაში. ხდება სახელმწიფო-კერძო სექტორის
პარტნიორობის (PPP) ვარიანტის წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) და ტრადიციული
სახელმწიფო ინვესტიციის უპირატესი ვარიანტის წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV)
შედარება. პროექტის განხორციელებას სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP)
საშუალებით უკეთესი შედეგი მოაქვს დახარჯული სახსრების სანაცვლოდ თუ მას მოჰყვება
სახელმწიფოსთვის წმინდა დადებითი მოგება, რომელიც აღემატება იმ შედეგს, რომლის
მიღწევაც შეიძლება უპირატესი ვარიანტის, როგორც ტრადიციული სახელმწიფო ინვესტიციის,
განხორციელების საშუალებით.

5.3. საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) პროექტის სოციალურ-ეკონომიკური
ეფექტიანობის შეფასება
საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) პროექტიდან დაგეგმილი სოციალური და ეკონომიკური
ეფექტების

სრულყოფილად

მიღებისათვის

აუცილებელი

პირობა

არის

პროექტის

განხორციელების პროცესის ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა.
საერთაშორისო პრაქტიკით, PPP პროექტების მართვის პროცესში გამოიყოფა ოთხი ძირითადი
ასპექტი,

რომლებიც

მნიშვნელოვანწილად

განაპირობებს

ამ

პროექტების

წარმატებულ

განხორციელებას, ესენია:


ხელშეკრულების მართვის ინსტიტუტების შექმნა - პროექტის განმახორციელებელ
საჯარო და კერძო პარტნიორებს შორის ეფექტური თანამშრომლობის
უზრუნველყოფისათვის პასუხისმგებლობების განსაზღვრა და ჩამოყალიბება, ასევე
კომუნიკაციის მექანიზმების დადგენა;



PPP პროექტის შესრულებისა და რისკის მონიტორინგი - კერძო პარტნიორის მიერ
ხელშეკრულების შესრულებისა და სერვისის მიწოდების პროცესის მონიტორინგი, ისევე
როგორც საჯარო სტრუქტურის მიერ საკუთარი პასუხისმგებლობების შესრულებისა და
რისკების მინიმუმამდე დაყვანის კონტროლი;
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ცვლილებების უზრუნველყოფა - პროექტის განხორციელების პროცესში მასში საჭირო
ცვლილებების დროული და ეფექტური განხორციელება;



ხელშეკრულების ვადის დასრულებისა და აქტივების გადაცემის პროცესის მართვა აქტივებისა და ოპერაციების მართვის გადაცემა ხელშეკრულების პირობების
შესრულების შემდეგ.

PPP პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მხარეებს
შორის დადებული ხელშეკრულების სრულყოფილი შესრულება - კონკრეტული სტრუქტურის
არსებობა, რომელიც უზრუნველყოფს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს.
გავრცელებული პრაქტიკით აღნიშნული კონტროლი შეიძლება განახორციელოს:


მონიტორინგის ჯგუფმა;



მარეგულირებელმა ორგანომ;



დამოუკიდებელმა აუდიტორებმა.

ცალკეული პროექტების მონიტორინგის განსახორციელებლად ზოგჯერ საკმარისი არის
სპეციალური

ჯგუფის

შექმნა

სხვადასხვა

კომპეტენტური

დარგობრივი

უწყებების

წარმომადგენელთაგან, რომელიც უზრუნველყოფს პროექტის განხორციელების პროგრესის
შეფასებას და ანგარიშის მომზადებას. ჯგუფს აუცილებლად უნდა ქონდეს მეთოდოლოგია,
რომლის მიხედვითაც ის მოახდენს შეფასებას.
მარეგულირებელი ორგანოს, როგორც წესი, შედარებით ფართო უფლებები აქვს ვიდრე ჯგუფს,
მას შეიძლება ქონდეს მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე, გარკვეული კომპონენტების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში სანქციების გამოყენების უფლებაც. მსგავსად მონიტორინგის
ჯგუფისა, მარეგულირებელ ორგანოსაც უნდა გააჩნდეს სახელმძღვანელო მეთოდოლოგია
პროექტის განხორციელების შეფასებისათვის.
კერძო აუდიტორების მოწვევა, როგორც წესი, ხდება მაშინ, როდესაც გარკვეული მიზეზების
გამო, ვერ ხერხდება მონიტორინგის ჯგუფის ან მარეგულირებელი ორგანოს ჩამოყალიბება.
ამასთან, დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ შეფასების განხორციელება ამაღლებს ნდობას
შეფასების მიმართ. ამის მაგალითი არის ისრაელისა და პალესტინის სადაო ტერიტორიაზე
წყლის მიწოდების პროექტი, რომლის შესრულების მონიტორინგი წარმატებულად მხოლოდ მას
შემდეგ წარიმართა, რაც მისი შეფასებისათვის დამოუკიდებელი აუდიტორები მოიწვიეს.
ამასთან, არსებობს არაერთი შემთხვევა, როდესაც საჯარო სექტორის მხრიდან, კერძო
სექტორისათვის პროექტის ფარგლებში ანაზღაურების გაცემა მიბმულია შესრულებული
სამუშაოს მოცულობაზე.
საჯარო და კერძო პარტნიორობის პროექტების ეკონომიკური ეფექტების შეფასებისათვის
გამოიყენება იგივე მეთოდები, რას საწყისი შეფასების ეტაპისათვის, თუმცა ამ შემთხვევაში
გაანგარიშებები კეთდება ფაქტობრივი მაჩვენებლების საფუძველზე და უდარდება საპროგნოზო
მაჩვენებლების საფუძველზე გამოთვლილ შედეგებს.
გარდა ეკონომიკური ეფექტებისა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია PPP პროექტების სოციალური
ეფექტების დადგენა და შეფასება. ხშირად პროექტებში გათვალიწინებულია სპეციალური
კომპონენტები, მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების მხარდასაჭერად. საჯარო-კერძო
თანამშრომლობა მეტ რესურსს ქმნის იმისათვის, რომ უკეთ იქნას დაკმაყოფილებული ამ
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ჯგუფების მოთხოვნები, ვიდრე საჯარო ან კერძო პროექტების განხორციელებისას, ვინაიდან
საჯარო სექტორში, როგორც წესი არ არსებობს სათანადო გამოცდილება, ხოლო კერძო
სექტორისათვის საკმარისი ფინანსური მოტივაცია.
აქედან გამომდინარე, უკანასკნელ წლებში საჯარო-კერძო თანამშრომლობის პროექტების
ფარგლებში

საფუძველი

ჩაეყარა,

მოსახლეობის

მოწყვლადი

ჯგუფების

საჭიროებებზე

ორიენტირებულ ახალ მიზანმიმართულ მიდგომებს, რომელთა შორის ერთერთი ყველაზე
გავრცელებულია შედეგზე დაფუძნებული დახმარება. ასევე საკმაოდ პოპულარულია, მათთვის
საჭირო სერვისების გაუმჯობესების მხარდაჭერა. ამის მაგალითი შეიძლება იყოს მცირე
მოსახლეობის, დაბალ შემოსავლიან დასახლებებში ინტერნეტ მომსახურების მიწოდების
მხარდაჭერა

საჯარო

სტრუქტურის

მიერ

სუბსიდირებით.

ჩვეულებრივ

სიტუაციაში

ბიზნესისთვის აღნიშნული პროექტი შეიძლება არა მომგებიანი იყოს, თუმცა საჯარო
სტრუქტურას ადგილობრივი მოსახლეობის მხარდასაჭერად შეუძლია გამოაცხადოს
ტენდერი/კონკურსი და პროექტის ფარგლებში მოახდინოს სერვისის მიწოდების სუბსიდირება
იმ კერძო კომპანიისა, რომელიც ყველაზე დაბალ სუბსიდირებას მოითხოვს. იგივე მიდგომა,
წარმატებით შეიძლება იქნეს გამოყენებული არაერთ სხვა სერვისთან მიმართებაშიც.
ამ შემთხვევაში PPP პროექტის შეფასება-შერჩევისათვის ფინანსური კუთხით გამოყენებული
იქნა მინიმალური დანახარჯების მიდგომა, რაც გულისხმობს იმას, რომ შერჩეული იქნა
პარტნიორობისათვის

ის

კერძო

სტრუქტურა,

რომელმაც

მოცემული

რაოდენობის

ბენეფიციარებზე სერვისის მიწოდებისათვის ყველაზე დაბალი სუბსიდირება მოითხოვა, თუმცა
სხვა შემთხვევაში შეიძლება ასევე წარმატებით იქნას გამოყენებული არსებული რესურსების
ფარგლებში ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობის დაფარვის მიდგომა. რაც იმას
გულისხმობს, რომ საჯარო სტრუქტურა კერძო პარტნიორის შერჩევისათვის კონკურსს/ტენდერს
გამოაცხადებს ფიქსირებულ თანხაზე და შეარჩევს მას, ვინც არსებული რესურსის ფარგლებში
ბენეფიციართა მეტი რაოდენობის დაფარვას უზრუნველყოფს. თუმცა, აღნიშნული მიდგომების
გამოყენებისას მნიშვნელოვანია, რომ რესურსების ეკონომია, ან ბენეფიციართა რაოდენობის
ზრდა არ მოხდეს სერვისის ხარისხის შემცირების ხარჯზე. სწორედ ეს არის საჯარო
სტრუქტურის კონტროლის მთავარი ამოცანა.
„საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების ანგარიშგებას ახდენს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის სააგენტო ყოველწლიურად, რომელიც მოიცავს:


პროექტის მოკლე აღწერას;



პროექტის განხორციელებაში წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს, იმ
გარემოებების პრაქტიკაში განხორციელების გათვალისწინებით, რომელთა



საფუძველზედაც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება პროექტის მოწონების შესახებ;
კერძო პარტნიორის ფინანსურ ანგარიშგებას, საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების შემდგომი შეფასება ხდება
შესაბამისი ხელშეკრულების დასრულებიდან 1 წლის განმავლობაში.
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პრაქტიკული სავარჯიშოები: იხილეთ სავარჯიშოების რვეულში, ჯგუფური სავარჯიშოები 5.1.
და 5.2.
დამატებითი ლიტერატურა:
1. საჯარო-კერძო პარტნიორობის სახელმძღვანელო, აზიის განვითარების ბანკი, პუბლიკაციის
ნომერი: TIM157118;
2. საქართველოს კანონი - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ; საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე. თბილისი, 04.05.2018 წ. www.matsne.gov.ge;
3. Public-Private Partnerships – reference guide, version 2.0; World Bank, 2014;
http://documents.worldbank.org/curated/en/600511468336720455/pdf/903840PPP0Refe0Box385311B00
0PUBLIC0.pdf

თავი VI. მუნიციპალური გადაწყვეტილებების სოციალურ-ეკონომიკური
ეფექტების შეფასების მატრიცა

6.1. მუნიციპალურ გადაწყვეტილებათა სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტების შეფასების
სისტემის ჩამოყალიბება
მუნიციპალური გადაწყვეტილებების სოციალურ-ეკონომიკური შეფასება საჭიროებს შესაბამისი
სისტემის ჩამოყალიბებას.
შეფასების

პროცესში

მათემატიკური

მეთოდების

გამოყენება

გავრცელებული

ფორმაა,

განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც რამდენიმე ალტერნატივას შორის საუკეთესო უნდა
შეირჩეს.
შეფასების სისტემა ეყრდნობა როგორც ხარისხობრივ ასევე რაოდენობრივ მაჩვენებლებს:
ხარისხობრივი მაჩვენებელი - პროგნოზირების ხარისხობრივ მეთოდებს იყენებენ ბუნდოვან
სიტუაციებში და მონაცემების ნაკლებობის შემთხვევაში. ეს მეთოდები ძირითადად ეფუძნება
ექსპერტთა პირად გამოცდილებას და ინტუიციას.
რაოდენობრივი

მაჩვენებელი

-

რაოდენობრივი

მეთოდები

გამოიყენება

სტაბილურ

სიტუაციებში, მონაცემების არსებობის პირობებში და ყოველი მათგანი იყენებს მეტ-ნაკლები
სირთულის მათემატიკურ აპარატს. გამონაკლისად შეიძლება მივიჩნიოთ მხოლოდ ე.წ. „მარტივი
მიდგომა“, რომელიც, მართალია, რაოდენობრივ მონაცემებს ეფუძნება, მაგრამ მის ფარგლებში
არანაირ გამოთვლებს ადგილი არ აქვს
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ხარისხობრივი მეთოდები ძირითადად ეყრდნობა ჯგუფურ ორგანიზაციულ პროცესებს:


ექსპერტული შეფასების მეთოდი;



ალტერნატიული ჯგუფები;



ტვინების შტურმი;



დელფის ანალიტიკური მეთოდი;



სცენარების გენერირება და სხვა.

რაოდენობრივი მეთოდი ძირითადად მათემატიკურ გაანგარიშებებს ეყრდნობა და შედარებით
მაღალი სიზუსტით ხასიათდება.
შეფასების სისტემის ჩამოყალიბების პროცესში მნიშვნელოვანია შემდეგი ეტაპების გავლა:
 ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა;
 მიმართულებებს შორის წონების დადგენა - ჯამი უნდა იყოს ერთის ტოლი (100%);
 მიმართულებების მიხედვით შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა;
 კრიტერიუმებისათვის წონების მინიჭება მიმართულების სპეციალისტების მიერ - ჯამი
უნდა იყოს ერთის ტოლი (100%);
 კრიტერიუმების შეფასების მექანიზმის შემუშავება - მაგალითად 1-დან 5-ის ჩათვლით;
 კრიტერიუმის შეფასება;
 კრიტერიუმის შეფასება წონის გათვალისწინებით - კრიტერიუმის შეფასების მისივე
წონაზე გამრავლება;
 მიმართულების შეფასება - მიმართულების კრიტერიუმების ქულისა და წონის
ნამრავლთა ჯამი შეადგენს კონკრეტული მიმართულების შეფასებას;
 მიმართულების შეფასება წონის გათვალისწინებით - კონკრეტული მიმართულებების
შეფასება მრავლდება მიმართულების წონაზე და მიიღება მიმართულების ქულა ჯამური
შედეგი;
 ჯამური შეფასება - ყველა მიმართულების ქულისა და წონის ნამრავლთა ჯამი არის
საბოლოო ქულა.
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ცხრილი №2. შეფასების მატრიცა
1

ჯამური შეფასება:
სფერო/ასპექტი

ქულა

კალკულაცია

წონა

N

კრიტერიუმები

ქულა

წონა

1

დამატებითი
ინფორმაცია

1
1

კრიტერიუმი

0,2

2

კრიტერიუმი

0,4

3

კრიტერიუმი

0,3

4

კრიტერიუმი

0,1

0,25

სფერო 1

შეფასება
(1;2;3;4;5)

1
1

კრიტერიუმი

0,4

2

კრიტერიუმი

0,3

3

კრიტერიუმი

0,1

4

კრიტერიუმი

0,2

0,3

სფერო 2

1
1

კრიტერიუმი

0,5

2

კრიტერიუმი

0,15

3

კრიტერიუმი

0,15

4

კრიტერიუმი

0,2

0,25

სფერო 3

1
1

კრიტერიუმი

0,3

2

კრიტერიუმი

0,1

3

კრიტერიუმი

0,4

4

კრიტერიუმი

0,2

0,2

სფერო 4

6.2. შეფასების კრიტერიუმებს შორის წონების განაწილება და შეფასება
შეფასების სისტემაში მთავარი ინსტრუმენტი სფეროს კრიტერიუმია, რომელიც ექსპერტთა
ჯგუფის მიერ ფასდება შესაბამისი ქულით.
კრიტერიუმის
კრიტერიუმები,

შემუშავების
თუმცა

მისი

პროცესში

სასურველია

მნიშვნელობა
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შერჩეულ

დამოკიდებულია

იქნას

თანაბარწონადი

კონკრეტულ

პროექტზე.

შესაბამისად კრიტერიუმის წონა/მნიშვნელობა ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს თითოეული
შემთხვევისთვის.
პრაქტიკაში სფეროს კრიტერიუმების წონები არ არის იდენტური.
სფეროს კრიტერიუმების წონების ჯამი ლოგიკურად შეადგენს 1-ს (100 პროცენტი).

ფიგურა №2. კრიტერიუმების წონების მინიჭება

კრიტერიუმების შეფასება ხდება რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლებით. იმისათვის,
რომ მოხდეს ალტერნატივების შედარება კრიტერიუმები უნდა შეფასდეს ერთიანი სისტემით.
შესაძლებელია 5 ან 10 ბალიანი სისტემის გამოყენება.
პრაქტიკაში

გამოყოფენ

შესაფასებლად.

5

ბუნებრივ/ინტუიტიურ

ხარისხობრივი

და

დონეს

რაოდენობრივი

თითოეული

კრიტერიუმის

შეფასების

შესაბამისი

რიცხობრივი/რაოდენობრივი მაჩვენებლების დასადგენად ასევე გამოიყენებენ შემდეგ დადებით
რიცხვებს +1, +2, +3, +4, +5. კრიტერიუმების შეფასების რანჟირება იწარმოება შემდეგი მატრიცით:

ფიგურა №3. კრიტერიუმის შეფასების რიცხობრივი მაჩვენებელი
5

ძალიან მაღალი

4

მაღალი

3

საშუალო

2

დაბალი

1

ძალიან დაბალი

38

სფეროს კრიტერიუმების რიცხობრივი შეფასების შემდეგ ხდება კრიტერიუმების ქულების
მათსავე წონებზე გამრავლება. მიღებული მაჩვენებლების ჯამი წარმოადგენს კონკრეტული
სფეროს შეფასებას რიცხობრივ გამოსახულებაში

ფიგურა №4. სფეროს რიცხობრივი შეფასება

6.3. მუნიციპალურ გადაწყვეტილებათა სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების
კომპილაცია და გადაწყვეტილებათა გადასინჯვის ავტომატიზებული მექანიზმი
კრიტერიუმების და სფეროს/მიმართულების შეფასების შემდეგ უნდა განხორციელდეს
მთლიანად პროექტის შეფასება, რაც სხვადასხვა სფეროს მაჩვენებელების კომპილაციას და
რიცხობრივ შეფასებას ითვალისწინებს.
ალტერნატიული პროექტების შეფასება ეყრდნობა ექსპერტულ გამოცდილებას და მიმდინარე
დროში არსებულ დაშვებებს, რომლებიც შესაძლებელია შეიცვალოს დროთა განმავლობაში.
საჯარო პროექტების შეფასებასა და განხორცილებას შორის შესაძლებელია რამდენიმე წლიანი
ინტერვალი იყოს. შეცვლილი გარემოებებიდან გამომდინარე პროექტის შეფასება თავიდან უნდა
განხორციელდეს.

ხელახალი შეფასების პროცესის

თავდაპირველად

შექმნილი

შეფასების

სისტემა

გამარტივების მიზნით სასურველია
ითვალისწინებდეს

ავტომატიზებული

გადასინჯვის შესაძლებლობას.
გადასინჯვის პროცესში შესაძლებელია როგორც სფეროს, ასევე კრიტერიუმის წონის და
შეფასების გადასინჯვა.
შეფასების ავტომატიზებული სისტემა უზრუნველყოფს წონების და ქულების ცვლილებით
საბოლოო შედეგის ავტომატურ გადაანგარიშებას და ალტერნატივებს შორის საუკეთესოს
გამოვლენას.
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ფიგურა №5. გადაწყვეტილებათა შეფასება და კომპილაცია

მაგალითი: ალტერნატიული პროექტების შეფასება და უპირატესის გამოვლენა
მუნიციპალიტეტის მიერ ჩატარებული სატრანსპორტო კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ
იზრდება მობილობის მაჩვენებელი, რაც ეკონომიკის განვითარებასთან პირდაპირ არის
კავშირში. თუმცა, სატრანსპორტო ქსელი გადატვირთულია და მუნიციპალიტეტს უწევს ახალი
გადაწყვეტილებების მიღება.
სფეროს სპეციალისტების მიერ განისაზღვრა 3 ახალი გზის მშენებლობა, რომელიც ხელს
შეუწყობს სატრანსპორტო ნაკადების გატარებას.
საბიუჯეტო რესურსების მოცულობიდან გამომდინარე სამივე გზის მშენებლობა პარალელურ
რეჟიმში შეუძლებელია. შესაბამისად საჭიროა სამივეს დეტალური შეფასება და მათ შორის
საუკეთესოს გამოვლენა.
რადგან გზის მშენებლობა ფინანსური მაჩვენებლების გარდა სხვა ბევრ სფეროს და პარამეტრს
მოიცავს, მუნიციპალიტეტმა გადაწყვიტა ექსპერტთა ჯგუფის დაქირავება, რომელიც სხვადასხვა
მიმართულებით მოახდენდა ალტერნატივების შეფასებას.
დაქირავებულმა ექსპერტთა ჯგუფმა პირველ ეტაპზე გამოავლინა ის მიმართულებები/სფეროები
რომლებზეც გავლენა (როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი) ექნება გზის მშენებლობას:
1. ქალაქგეგმარება, არქიტექტურა და კულტურული მემკვიდრეობა;
2. სატრანსპორტო;
3. საკუთრება;
4. ფინანსური;
5. სოციალურ - ეკონომიკური;
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6. გარემოსდაცვითი;
7. ტექნიკური - ინფრასტრუქტურული;
8. მუნიციპალურ - მმართველობითი.
პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თოთოეულ სფეროს მიენიჭა შესაბამისი წონა, რამაც
შედარებით პრიორიტეტული სფეროები გამოკვეთა.
თითოეული

სფეროს

მიხედვით

შეიქმნა

სამუშაო

ჯგუფები

შესაბამისი

პროფესიის

ექსპერტებისგან, რომლებმაც შეიმუშავეს კრიტერიუმები, ჯამში 50-ზე მეტი კრიტერიუმი.
ექსპერტთა თემატური ჯგუფების მიერ მოხდა სამივე პროექტზე კრიტერიუმების გაანალიზება
და 5 ბალიანი სისტემით შეფასება.

ფიგურა №6. ალტერნატივების შეფასება

პრაქტიკული სავარჯიშოები: იხილეთ სავარჯიშოების რვეულში, ჯგუფური სავარჯიშო 6.
დამატებითი ლიტერატურა:
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