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ეკონომიკა

პანდემია და მასთან დაკავშირებული შეზღუდვები დამღუპველად მოქმე დებს 
ქვეყნის ეკონომიკაზე. ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური 
მიზანია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხარჯზე ქვეყნის ეკონომიკის 
გრძელვადიანი და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა. კრიზისმა 
ამ მიმართებით სერიოზული გამოწვევები შექმნა - უცხოური ინვესტიციები 
წინა წელთან შედარებით 42%-ით არის შემცირებული. პარალელურად, 
15%-ით გაიზარდა ფასები სურსათზე, შემცირდა დასაქმებულთა ხელფასი, 
ხოლო ათეულობითათასმა ადამიანმა სამუშაო დაკარგა. ამ გამოწვევასთან 
გასამკლავებლად საჭიროა როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი 
სტრატეგიული გეგმები. 

ჩვენი პარტიის მიერ შემუშავებული მცირე მთავრობის კონცეფცია 
ბიუროკრატიული ხარჯების წელიწადში 2 მილიარდი ლარით შემცირებას 
უზრუნველყოფს. პირველ ეტაპზე ეს თანხა მთლიანად მოხმარდება პან-
დემიისგან გამოწვეული ზარალისა და ეკონომიკური უკუსვლის შემცირებას.

პარალელურად, მოკლევადიან პერიოდში მთავარი ღონისძიება გადა-
სახადების შემცირება იქნება. შემდეგი ერთი წლის განმავლობაში მცირე და 
საშუალო ბიზნესს გადასახადები უნდა შეუმცირდეს, ხოლო ტექნოლოგიური 
ბიზნესის მწარმოებელი და მიმწოდებელი კომპანიები მთლიანად უნდა 
გათავისუფლდნენ გადასახადებისგან. ამავდროულად, დღგ-ს გადამხდელად 
დარეგისტრირება მხოლოდ 300 000 ლარის ოდენობის წლიური ბრუნვის 
შემდეგ გახდება სავალდებულო, ნაცვლად დღეს არსებული 100 000 ლარისა.

გრძელვადიანი გეგმა მოიცავს ძირეულ რეფორმებს, რომლებიც სამ ძირითად 
ვექტორს დაეყრდნობა. ესენია: პროდასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსი, 
დემოკრატიის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება შესაბამისი ინსტიტუტების 
გაძლიერებით და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბება.

ორივე გეგმა ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია და ერთიანობაში უზრუნველ-
ყოფს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების განუხრელ ზრდას. 
ერთი მხრივ, გადასახადების შემცირება, მეორე მხრივ კი, დამოუკიდებელი 
სასამართლოს უზრუნველყოფა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ბიზნესგა-
რემოს და მისდამი ნდობის ხარისხს. ამასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილად 
მიგვაჩნია პირველ ეტაპზე საქართველოს ყველა ინსტანციის სასამართლოში 
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დროებით ჩამოვიყვანოთ ავტორიტეტული და გამოცდილი საერთაშორისო 
მოსამართლეები, რომლებიც სრულად დამოუკიდებლები იქნებიან თავიანთ 
საქმიანობაში. ასევე აუცილებელია შეიქმნას საერთაშორისო არბიტრაჟი, 
რომელიც უცხოურ ბიზნესს გაუჩენს განცდას, რომ პრობლემების შექმნის 
შემთხვევაში დავას სანდო, კომპეტენტური და მიუკერძოებელი არბიტრები 
განიხილავენ. ეს პირველი ეტაპის გადაუდებელი ამოცანაა, სანამ ქართული 
სასამართლო თავად გაჯანსაღდება ადგილობრივი კადრებით და საკმარის 
ნდობას მოიპოვებს უკვე წლების მანძილზე პოლიტიკისგან თავისუფალი, 
სამართლიანი გადაწყვეტილებების გამოტანით.

ტურიზმი

პანდემიის პირობებში ყველაზე დიდი ეკონომიკური დარტყმა ტურიზმის 
სფერომ განიცადა. მოკლევადიან პერიოდში მასზე განსაკუთრებული 
შეღავათები უნდა გავრცელდეს. აქ დასაქმებულ კომპანიებს საგადასახადო 
შეღავათები ერთი წლით უნდა გაუხანგრძლივდეთ, რათა პერსონალის და 
შესაბამისად, კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება შეძლონ. გრძელვადიან 
პერსპექტივაში კი პარტია „მოქალაქეებს“ ტურიზმის გასავითარებლად 
შემუშავებული აქვს სტრატეგიული გეგმა, რომელიც ეფუძნება კონცეფციას 
სახელწოდებით „მემკვიდრეობა გაგვამდიდრებს“. ამ გეგმის თანახმად, 
დღეს საქართველოში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის პოტენციალის 
მხოლოდ მცირე ნაწილია ათვისებული, მათი მაქსიმალურად გამოყენება 
კი სერიოზულად წაახალისებს ტურიზმის სფეროს და მეტ ეკონომიკურ 
სარგებელსაც მოუტანს ქვეყანას. მაგალითად, ჩვენი გეგმის მიხედვით, 
აუცილებელია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საფორტიფიკაციო 
(ციხესიმაგრეების) ნაგებობების პრივატიზება. დღეს ასეთი ნაგებობების 
99% სახელმწიფოს ხელშია და არცერთი არ არის ფუნქციურად სრულად 
დატვირთული, მათი უმეტესობა მიტოვებულია. ამის ყველაზე ნათელი 
მაგალითია გორისციხე, რომელიც ურბანულ ცენტრში მდებარეობს და 
არანაირი ფუნქცია არ გააჩნია. ამ ნაგებობების პრივატიზების შემთხვევაში 
ინვესტორს უნდა დაეკისროს მათი რესტავრირებისა და იქ ტურისტული 
ცენტრების ჩამოყალიბების ვალდებულება. ყოველივე ეს ადგილობრივად - 
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სოფლებსა და რეგიონებში განავითარებს მცირე მეწარმეობას და გააჩენს 
უამრავ სამუშაო ადგილს. ამავე გეგმის თანახმად, უნდა განვითარდეს 
ღვინის ტურიზმი და არქეოლოგიური ტურიზმი, რაც ამ სფეროს განვითარებას 
წაადგება. ბოლო კვლევების მიხედვით, 2019 წელს ტურიზმიდან შემოსული 
3.3 მილიარდი აშშ დოლარიდან ქვეყანაში მხოლოდ 1.3 მილიარდი დარჩა, 
დანარჩენი კი იმპორტირებულ საქონელს მოხმარდა. სხვა გათვლებითაც, 
ტურისტის მიერ დახარჯული ყოველი დოლარიდან იმპორტზე დაახლოებით 
60 ცენტი გადის. ტურიზმის განვითარების ჩვენი გეგმა ამ მდგომარეობას 
ძირეულად შეცვლის და ამ მიმართულებით სოფლის მეურნეობის გაძლიერებას 
დამატებით ეფექტს შესძენს.

სოფლის მეურნეობა

პანდემიამ აჩვენა, რომ აუცილებელია სასურსათო პროდუქტების იმპორტ-
ზე დამოკიდებულების მაქსიმალურად შემცირება. ამისთვის საჭიროა: 
ადგილობრივი ქართული პროდუქციის რაოდენობის გაზრდა და მისთვის 
სა თა ნადო ბაზრის უზრუნველყოფა - მეურნეს უნდა ჰქონდეს გარანტია იმისა, 
რომ გაუსაღებელი პროდუქცია არ დარჩება. პირველ ეტაპზევე უნდა გატარდეს 
მოსავლიანობის გაზრდისთვის საჭირო არაერთი ღონისძიება, რაც სარწყავი 
სისტემების განახლება-გაფართოებას, სტიქიისგან დაცვისა და სწრაფად 
დასამუშავებელი მექანიზმების დანერგვას მოიცავს. ხელი უნდა შეეწყოს 
ფერმერთა ნებაყოფლობით გაერთიანებებს, რითაც მასშტაბური ეკონომიკის 
მიღწევის საშუალება მოგვეცემა - სოფლის კოოპერატივების წახალისება ამ 
მხრივ დადებით შედეგს მოიტანს. ამავდროულად, სახელმწიფო სექტორს 
უნდა დაეკისროს ვალდებულება, მხოლოდ საქართველოში დამზადებული 
პროდუქცია შეისყიდოს, ეს კი მოსავლის სრულად ათვისებას შეუწყობს ხელს. 
აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოში არსებობს 52 სახის მიწის ნიადაგი, მათგან 
48 ჩვენს ქვეყანაში გვხვდება და სწორი დაგეგმვის პირობებში საქართველოს 
ტერიტორიას აქვს პოტენციალი, 12 მილიონი ადამიანისთვის საკმარისი 
სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მოიყვანოს. ამ თვალსაზრისით ქართული 
ტრადიციული კულტურების გავრცელებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება, 
გრძელვადიან პერსპექტივაში კი განსაკუთრებული როლი ტრადიციულ 
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დარგებს დაეკისრება. ამ მხრივ, ქართულ ღვინოს გამორჩეული ადგილი 
უჭირავს და სახელმწიფოს მიზანმიმართული ძალისხმევის ობიექტი უნდა 
გახდეს. საქართველოს ღვინის წარმოების 8000-წლიანი გამოცდილება 
აქვს, დღეს კი ღვინის ექსპორტით მიღებული წლიური შემოსავალი მხოლოდ 
250 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს, მაშინ როცა ახალი ზელანდია, 
სადაც მევენახეობა მხოლოდ ერთი საუკუნის წინ დაინერგა, 5-ჯერ მეტ 
შემოსავალს ღებულობს. ფაქტია, რომ სწორი პოლიტიკით არსებული 
შედეგების საგრძნობლად გაუმჯობესება შესაძლებელია.

სოციალური უსაფრთხოება

ახალი კორონავირუსის მიერ გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისი, ბუ-
ნებრივია, მკვეთრად ნეგატიურად აისახა ჩვენი მოქალაქეების სოცია-
ლურ კეთილდღეობაზე. ჩვენ მხარს ვუჭერთ სოციალური უსაფრთხოების 
გასაუმჯობესებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხების მიზნობრივ განა-
წილებას და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პანდემიის დროს. ამ 
პერიოდში არცერთ ოჯახს არ უნდა მოეხსნას დახმარება.

ჯანდაცვა

ქვეყანა უნდა მიჰყვეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდა-
ციებს, რაც საზოგადოებაში სოციალური დისტანციისა და ჰიგიენის დაცვას, 
აგრეთვე პირბადეების ტარებას გულისხმობს. თუმცა ჩვენთვის მიუღებელია 
დაუსაბუთებელი, უარგუმენტო და ლოგიკას მოკლებული რეგულაციები, 
რომლებიც კომენდანტის საათის, მანქანითა და ტრანსპორტით გადაა-
დგილების უცნაურ წესებს, ქალაქების ულოგიკოდ ჩაკეტვას მოიცავდა. დღეს 
საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა არ არის მზად გაუმკლავდეს კოვიდ 19-
ით გამოწვეულ მეორე ტალღას. ქვეყანაში არ არის საკმარისი რაოდენობის 
საწოლები, სასუნთქი აპარატები და კლინიკები. სასწრაფოდ უნდა მოხდეს 
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ფინანსური რესურსის მობილიზება სასუნთქი აპარატების, საწოლებისა და 
კოვიდთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების შესაძენად, აგრეთვე 
სამედიცინო დაწესებულებების შესაბამისი ინფრასტრუქტურული მოწყობა. 
უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში კი უნდა მივაღწიოთ არა მხოლოდ 
ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობას, არამედ ხელმისაწვდომობას ხარისხიან 
ჯანდაცვის სისტემაზე. ყველა ვთანხმდებით - ხალხის ფული თუკი რაიმეს 
უნდა ხმარდებოდეს, ეს, უპირველეს ყოვლისა, ხალხისავე ჯანმრთელობაა. 
ჯანდაცვის რეფორმა უნდა იყოს საყოველთაო კონსენსუსის შედეგი და 
გათვლილი მაქსიმალურად გრძელვადიან პერსპექტივაზე, რათა ყოველი 
არჩევნების წინ პოლიტიკურმა პარტიებმა ისევ არ გააგრძელონ ჩვენთან 
ვაჭრობა ჩვენივე ჯანმრთელობით. ამ მხრივ, გადამწყვეტია ხარისხიანი 
პირველადი ჯანდაცვის რგოლის შექმნა ქვეყანაში. 

განათლება

პანდემიამ უფრო მკვეთრად გამოაჩინა საქართველოს განათლების სის-
ტემაში არსებული ხარვეზები, კონკრეტულად დაგვანახვა, რომ სკოლების 
უმრავლესობა არც სათანადო ინფრასტრუქტურით არის აღჭურვილი და არც 
შესაბამისი ტექნიკით. ეს პრობლემა კიდევ უფრო აშკარად ჩანს ქალაქისა 
და რეგიონის სკოლების შედარებისას. დღესდღეობით, ჩვენს სახელმწიფოს 
ჰყავს 40 ათასზე მეტი სტატუსშეჩერებული სტუდენტი, რომელთა უმეტესობა-
საც სტატუსი უსახსრობის გამო შეუჩერდა; პანდემიის პირობებში ჩვენი მოსა-
ხლეობის დანაზოგი, მათ შორის სწავლის გადასახადიც, უკვე დიდწილად 
გახარჯულია. შესაბამისად, ძალიან ბევრ სტუდენტს ახლაც და, სავარაუდოდ, 
მეორე სემესტრშიც გაუჭირდება სწავლის საფასურის გადახდა. იმ დროს, 
როცა სახელმწიფომ სამშენებლო კომპანიების სუბსიდირებისთვის 200 
მილიონი გაიღო, სტუდენტებისთვის არანაირი პროგრამა არ შემუშავებუ-
ლა. საქართველოში არსებული სტუდენტური სესხების ეფექტური პროცენტი 
კი 27%-ს აღწევს. ჩვენი გეგმით, სახელმწიფო მოახდენს სტუდენტური 
სესხების სუბსიდირებას - სტუდენტები აიღებენ 4-წლიან სტუდენტურ სესხს 
და, თუ 4 წელიწადში დაფარავენ, გადაიხდიან 0%-ს, ხოლო თუ დაფარვას 
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დაიწყებენ 4 წლის შემდეგ, გადაიხდიან მინიმალურ პროცენტს, რომელშიც 
მხოლოდ ინფლაცია აისახება. ამით სახელმწიფოც დააზღვევს თავის 
რესურსს ინფლაციისგან და ამასთანავე ეყოლება რამდენიმე ათასით მეტი 
პროფესიონალი კადრი.

პარტია „ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები“ ზოგადად განათლების 
სისტემასთან დაკავშირებულ ტექნოლოგიებზე ამახვილებს განსაკუთრებულ 
ყურადღებას. ჩვენი გეგმით, საქართველოს განათლების სისტემაში უნდა 
გადმოვიტანოთ ესტონეთის მოდელი - რომლის მიხედვითაც, თანხა 
მთლიანად მობილიზდება საგანმანათლებლო სივრცეებში (სკოლებში, 
უნივერსიტეტებში), რომლებიც აღიჭურვება უმაღლესი ტექნოლოგიებით, 
კომპიუტერული ქსელებით. პანდემიამ ჩვენს განათლების სისტემას კიდევ 
უფრო დიდი პრობლემები შეუქმნა. დისტანციური სწავლება დიდი გამოწვევაა 
ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობისთვის. ძირითადად ორ პრობლემას 
ვაწყდებით: პირველი - საქართველოს არაერთ რეგიონში ინტერნეტზე წვდომა 
შეზღუდულია, და მეორე - შეჭირვებულ ოჯახებს არ გააჩნიათ ინტერნეტით 
სარგებლობის მატერიალური რესურსი. კომუნიკაციების მარეგულირებელი 
კომისიის ინფორმაციით, ქვეყნის უმრავლეს რეგიონებში ინტერნეტზე 
წვდომა 50%-ზე დაბალია, ხოლო კომპიუტერი ოჯახების მხოლოდ 62%-ს 
აქვს. ეს, ბუნებრივია, არსებითი გამოწვევაა დისტანციური სწავლებისას და 
ამ მიმართებით სახელმწიფოს როლი მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს.

კულტურა და სპორტი

დღეს კრიტიკულ ნიშნულზეა სპორტისა და კულტურის მხარდაჭერა. 
პანდემიის დროს სპორტი უნდა გათავისუფლდეს დღგ-სგან, საშემოსავლო 
და მოგების გადასახადებისგან, სპორტული ინვენტარის იმპორტი საბაჟოზე 
0%-ით უნდა დაიბეგროს. სპორტული ინვენტარის მწარმოებელი ფაბრიკები 
სრულად გათავისუფლდება გადასახადისგან, რაც წაახალისებს უცხოელ 
ინვესტორებს, საქართველოში აწარმოონ ბიზნესი. სპორტული ინვენტარის 
მაღაზიებიც გათავისუფლდება გადასახადებისგან. ამ შემთხვევაშიც ბაზარზე 
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გაიზრდება სპორტული მაღაზიების რაოდენობა, გაიზრდება მიწოდება, 
გაიზრდება ხარისხი, გაიზრდება კონკურენცია, ეს კი სპორტული ინვენტარის 
ხელმისაწვდომობასაც გაზრდის. მწვანე ზონებში, როგორიცაა მაგალითად 
დღეს კახეთი, არ უნდა შეწყდეს სპორტული დარბაზების, საცურაო აუზებისა 
და მსგავსი ობიექტების ფუნქციონირება. შესაბამისი პროცედურების დაცვით 
სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებს ხალხი უნდა ესწრებოდეს.

დეზინფორმაცია

პანდემიის სათავისოდ გამოყენებას ცდილობს რუსეთი - ავრცელებს 
აბსურ დულ მითებს ლუგარის ლაბორატორიის შესახებ. ჩვენი გეგმის მიხე-
დვით, საჭიროა რუსულ ენაზე მომზადდეს ვიდეორგოლები, რომლებითაც 
გაქარწყლდება რუსული პროპაგანდის ტყუილები. ვირუსის არარსებობისა 
და გლობალური შეთქმულების თეორიების სათავეც პროპაგანდაა, რომლის 
მიზანი მოსახლეობის დეზორიენტაცია და დაბნევაა. ამ პროპაგანდას უნდა 
დავუპირისპირდეთ ობიექტური და მარტივად აღსაქმელი ინფორმაციის 
გავრცელებით. პანდემიასთან ადეკვატურად გამკლავებისთვის გადამწყვეტი 
იქნება ამ გეგმის თანმიმდევრული და შეთანხმებული აღსრულება.



დოკუმენტი მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის 
ცენტრის (EECMD) მხარდაჭერით, დანიის პოლიტიკური პარტიებისა და დემოკრატიის 
ინსტიტუტის (DIPD) მიერ დაფინანსებული პროექტის - „დემოკრატიული პოლიტიკური 
პარტიების ინსტიტუციური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერება“ - ფარგლებში.

აღნიშნული დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია ტექსტის ავტორი პოლიტიკური 
პარტია.


