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საჯარო-კერძო პარტნიორობის შესაძლებლობები და გამოწვევები  

საქართველოს მაგალითზე 

 

გიორგი მუმლაძე  
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, დოქტორანტი 

giorgi.mumladze20@gruni.edu.ge 

 

რეზიუმე. თანამედროვე სამყაროში, საჯარო და კერძო პარტნიორობა (PPPs) უფრო და უფრო 

პოპულარული ინსტრუმენტი ხდება ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების მიწოდებისთვის 

მთელ მსოფლიოში. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ინოვაციურმა მიდგომამ, PPP-ებმა, საჯარო 

კერძო პარტნიორობის შესაძლებლობებმა საჯარო მმართველობაში მიიპყრეს ასევე აკადემიური 

წრეების მნიშვნელოვანი ყურადღება, რაც კიდევ უფრო საინტერესოსა და აქტუალურს ხდის 

საკითხის შესწავლას. ზოგადად, მმართველობის შესახებ ლიტერატურა ხაზს უსვამს ბაზრების, 

ქსელების და არასახელმწიფო აქტორების როლს. ამით ის ასუსტებს განსხვავებას სახელმწიფოებსა 

და სოციალური წესრიგის სხვა სფეროებს შორის. როგორც ჩანს, ყველა სოციალური და 

პოლიტიკური რეჟიმი დამოკიდებულია მმართველობის მოდელზე ან მმართველობის ფორმაზე, 

რაც არ უნდა არაფორმალური იყოს ეს. გლობალური მხარდაჭერა საჯარო-კერძო პარტნიორობის 

(PPPs) ინფრასტრუქტურისთვის უფრო ძლიერი ჩანს, ვიდრე ოდესმე. ბოლო რამდენიმე წლის 

განმავლობაში არაერთ სამიტზე დისკუსიები სულ უფრო მეტად ფოკუსირებულია განვითარებად 

ქვეყნებში, განსაკუთრებით დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში, ინფრასტრუქტურული 

ინვესტიციების უზარმაზარი მასშტაბის საჭიროებაზე. განვითარებადი ქვეყნების მთავრობები 

უზარმაზარ გამოწვევებს აწყდებიან ინფრასტრუქტურის დაფინანსების, დანერგვისა და 

შენარჩუნების მიზნით, რათა მიაწოდონ და შეინარჩუნონ ძირითადი სერვისები თავიანთი 

მოქალაქეებისთვის და ხელი შეუწყონ ეკონომიკურ ზრდას. განვითარებად ბაზრებზე ბოლო 

წლების მნიშვნელოვანი ნაბიჯების მიუხედავად, ბევრ ადამიანს ჯერ კიდევ არ აქვს წვდომა სანდო 

და უსაფრთხო ძირითად სერვისებზე. PPP-მა აჩვენეს, რომ მათ შეუძლიათ, სწორ გარემოებებში, 

ხელი შეუწყონ ზრდას და გააუმჯობესონ მომსახურების მიწოდება, რაც ნათლად მიანიშნებს 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPPs) მნიშვნელობას საქართველოსთვის.  

საკვანძო სიტყვები: საჯარო მმართველობა, საჯარო-კერძო პარტნიორობა, ინვესტიციების ზრდა; 

ახალი საჯარო მენეჯმენტი 

 

 

შესავალი 

საჯარო მმართველობის საკითხების შესწავლისა და გაანალიზებისათვის, მეტად 

მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ ახალი საჯარო მენეჯმენტის (ასმ) მცნება, რაც თავის 

მხრივ ნათლად გადმოგვცემს საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPPs) მნიშვნელობასა და 

შესაძლებლობებს კარგი მმართველობის განვითარების ფარგლებში (4.12). 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა იძლევა საშუალებას, რომ კერძო დაფინანსებით 

დასრულდეს ფართომასშტაბიანი სამთავრობო პროექტები, როგორიცაა გზები, ხიდები ან 

საავადმყოფოები. ეს პარტნიორობა კარგად მუშაობს, როდესაც კერძო სექტორის 

ტექნოლოგია და ინოვაცია შერწყმულია საჯარო სექტორის მოტივაციასთან, რათა 
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დაასრულონ სამუშაო დროულად და ბიუჯეტის ფარგლებში. იმ ფაქტის გათვალის-

წინებით, რომ საჯარო და კერძო პარტნიორობა (PPPs) არის სახელმწიფოს მიერ კერძო 

სექტორთან დადებული სახელშეკრულებო შეთანხმებები, ამის ფონზე PPP სქემის 

მიხედვით, კერძო სექტორს შეუძლია ააშენოს, აწარმოოს და შეინარჩუნოს საჯარო 

ინფრასტრუქტურის ობიექტები და უზრუნველყოს ტრადიციულად მთავრობის მიერ 

მიწოდებული სერვისები (9.23-26). შესაბამისად, მიზანშეწონილია პოლიტიკურმა 

ხელმძღვანელობამ უზრუნველყოს საჯარო ინფორმირებულობა საჯარო-კერძო პარტნიო-

რობის, მისი სარგებელისა და რისკების შესახებ. საჯარო და კერძო პარტნიორობის 

პოპულარული გაგება მოითხოვს აქტიურ კონსულტაციას და ჩართულობას დაინტერე-

სებულ მხარეებთან, ასევე საბოლოო მომხმარებლების ჩართვას პროექტის განსაზღვრაში 

და შემდგომში მომსახურების ხარისხის მონიტორინგში (17.69). 

საჯარო-კერძო პარტნიორობა (PPPs) განისაზღვრება, როგორც კონტრაქტის გაფორმების 

საშუალება ინფრასტრუქტურული სერვისების განვითარებისა და შენარჩუნებისთვის, 

კერძო სექტორის ინოვაციებისა და უნარების გამოყენებით ოპერაციების მართვისთვის, 

რომლებიც ხშირად აფინანსებენ კერძო ფინანსებს. ამასთან, არ არსებობს საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის საყოველთაოდ მიღებული განმარტება და შეამჩნევთ, რომ სხვადასხვა 

ტერმინები გამოიყენება მსგავსი ტიპის (PPP) პროექტების აღსაწერად (31.123). 

იმავდროულად, PPP-ის წარმატებულ განხორციელებას აქვს საკუთარი სირთულეები, 

ინფრასტრუქტურული სერვისების მიწოდებისთვის საჯარო-კერძო პარტნიორობის 

შემუშავება და განხორციელება შეიძლება იყოს გამოწვევებით აღსავსე პროცესი. 

გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ბევრმა ქვეყანამ, რომელსაც აქვს წარმატებული PPP-ების 

გამოცდილება, შექმნა ჯანსაღი საჯარო-კერძო პარტნიორობის ჩარჩო. შესაბამისად, 

საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ამ მხრივ არსებული წარმატებული მსოფლიო 

გამოცდილების გაზიარება, რომ შექმნას მყარი ჩარჩო, რათა ხელი შეუწყოს საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის პროექტების განხორციელებას (14.59). 

პრობლემის აქტუალურობა:  

საჯარო-კერძო პარტნიორობის PPP-ის გამოყენებასთან დაკავშირებული შემდგომი 

ანალიზი უნდა ეფუძნებოდეს გონივრული საჯარო სექტორის შედარების მონაცემებს, ან 

ექვივალენტს, რომ გამოიკვეთოს ის რისკები და მახასიათებლები, რაც დაკავშირებულია 

მსგავსი ტიპის თანამშრომლობის მოდელთან, რაც მკაფიოდ გამოხატავს საჯარო 

მმართველობის საკითხების კვლევის მნიშვნელობას და საჭიროებას ამ მიმართულებით. 

ამ მხრივ არსებული კვლევების სიმწირე, კიდევ უფრო აქტუალურს ხდის საკითხის 

შესწავლის მცდელობას და საფუძველს აძლევს სხვა მასშტაბურ კვლევებს.  

ამოცანები: 

როგორ ხდება საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) ადმინისტრირება? 

რა წარმოადგენს საჯარო-კერძო პარტნიორის (PPP) მაგალითებს? 

რა არის საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) მახასიათებლები? 
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რა არის საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) ტიპები? 

რა სარგებელი მოაქვს საჯარო-კერძო პარტნიორობას? 

რა შესაძლებლობები აქვს საჯარო-კერძო პარტნიორობას (PPP)? 

შესაძლებელია თუ არა საჯარო-კერძო თანამშრომლობის პროექტის რისკების მკაფიოდ 

განსაზღვრა, იდენტიფიცირება და გაზომვა? 

აქვთ თუ არა კერძო სექტორის პოტენციურ პარტნიორებს კარგი სერვისების მიწოდების 

გამოცდილება, პასუხისმგებელი ბიზნეს ქცევა და PPP გამოცდილება? 

არის თუ არა საკმარისად ძლიერი პოტენციური კერძო სექტორი? 

შესაძლებელია თუ არა პროექტის რისკების მკაფიოდ განსაზღვრა, იდენტიფიცირება და 

გაზომვა? 

შესაძლებელია თუ არა რისკების, ღირებულებისა და ხარისხის კომპრომისების 

რაოდენობრივი შეფასება და მართვა საზოგადოების მიერ? 

კვლევის მიზანი: კვლევის მიზანია შეისწავლოს საჯარო-კერძო პარტნიორობის 

შესაძლებლობები საერთაშორისო გამოცდილების კვალდაკვალ და გაანალიზოს ამ მხრივ 

არსებული გამოწვევები საქართველოს მაგალითზე.  

ჰიპოთეზა: საჯარო მმართველობის საკითხების გაანალიზებისთვის, საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის შესაძლებლობებისა და გამოწვევების შეფასება მნიშვნელოვანია. 

 

თეორიული ჩარჩო  

საჯარო-კერძო პარტნიორობის საკითხების შესწავლისათვის, რელევანტურია ახალი 

საჯარო მენეჯმენტის თეორიული მოდელის მისადაგება, იმ მახასიათებლის მიხედვით, 

რომ საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის ძირითადი ასპექტები 

ფოკუსირებულია გამჭვირვალობასა და პროცესების ოპტიმიზაციაზე, ისევე როგორც 

ახალი საჯარო მენეჯმენტის არსი გულისხმობს, ბიუროკრატიული პროცესების შემცირე-

ბას და მინიმალური დანახარჯებით შედეგების ეფექტურობის გაზრდას (11.74-77). 

ახალი საჯარო მენეჯმენტი ან NPM არის მიდგომა, რომელიც მიზნად ისახავს 

ადმინისტრაციის შექმნას მოქნილობის, გამჭვირვალობის, მინიმალური მმართველობის, 

დებიუროკრატიზაციის, დეცენტრალიზაციის, საჯარო სერვისების ბაზარზე ორიენტა-

ციისა და პრივატიზაციით. ეს არის პარადიგმის ცვლა ტრადიციული საჯარო მმართვე-

ლობიდან ახალ საჯარო მენეჯმენტზე (18.94-101). 

NPM ქმნის მოქალაქეებისადმი მეგობრულ ადმინისტრაციას ხისტი, იერარქიული, 

დისციპლინირებული ბიუროკრატიული ადმინისტრაციისგან, რომელსაც სჭირდება 

სუსტი საჯარო ადმინისტრაცია ძლიერი და ეფექტური გახადოს ახალი საჯარო 

მენეჯმენტის წარმოშობა. NPM-ის უკეთ გასაგებად, განვიხილოთ, NPM-ის მთავარი 

პრინციპები:  

ეკონომიკისა და ეფექტურობის ხაზგასმა რეგულირების მნიშვნელობის შემცირებით. 
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ბიუროკრატიის რეორგანიზაცია სხვადასხვა უწყებად. 

კონკურენციის გაზრდა საკონტრაქტო სისტემების დანერგვით. 

ხარჯების შემცირება და შემოსავლის ზრდის ხელშეწყობა. 

NPM ხაზს უსვამს კერძო სექტორის მართვის სტილებს. 

ორგანიზაციული სტრუქტურის, პერსონალის და სამუშაო პირობების მოქნილობისა და 

მობილურობის გაზრდა. 

მეტი აქცენტი კონსუმერიზმზე. NPM-ისთვის მოქალაქეები ითვლებიან მომხმარებლებად. 

ხალხის უსაფრთხო მონაწილეობა დეცენტრალიზაციის პროცესში (6). 

მიუხედავად იმისა, რომ ახალი საჯარო მენეჯმენტი შეიქმნა ბიუროკრატიის გადაჭარ-

ბებული ძალაუფლების პროტესტის ნიშნად, ის ასევე გულისხმობდა სახელმწიფო 

ძალაუფლების შეზღუდვას და საბაზრო სისტემის გაფართოებას. ლიბერალიზაციის, 

საბაზრო ეკონომიკისა და გლობალიზაციის შედეგებში იგრძნობოდა განვითარებადი 

ქვეყნების გარკვეული ცვლილებები სახელმწიფოს კეთილდღეობის გზაზე (26.41). 

 

საკანონმდებლო ბაზა 

საჯარო-კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონი ითვალისწინებს, რომ საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის ხელშეკრულებით შესაძლოა განისაზღვროს კერძო პარტნიორის 

გარკვეული გარანტიები, როგორებიცაა: 

PPP ხელშეკრულების ობიექტის მოვლა-პატრონობის ან/და ოპერირების ან/და საჯარო 

მომსახურების; 

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე ექსკლუზიური უფლების გადაცემა; 

გაწევის ექსკლუზიური უფლების გადაცემა; 

გარანტიები მოხმარებაზე, მომხმარებლებზე ან შემოსავლებზე; 

მიწის გადაცემა ან/და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნებართვე-

ბისა და ლიცენზიების გაცემა; 

გარანტიები განსაზღვრული გარკვეული სახის საქონლისა და მომსახურების გრძელვა-

დიან შესყიდვაზე; 

ხელმისაწვდომობის ანაზღაურება ან/და შედეგზე დაფუძნებული ანაზღაურება; 

გარანტიები ტარიფზე ან/და საჯარო მომსახურების ღირებულებაზე (38). 

 

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მიზნებია: 

პროექტების ეფექტიანობის ზრდა; 
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საჯარო ინტერესის დაკმაყოფილება ახალი საჯარო ინფრასტრუქტურის შექმნით ან/და 

საჯარო მომსახურების მიწოდებით ან/და არსებულის გაუმჯობესებით; 

კერძო დაფინანსების მოზიდვა; 

საჯარო ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობის ზრდა; 

საჯარო და კერძო სექტორებს შორის რისკების განაწილება; 

კერძო პარტნიორის ნოუ-ჰაუს გამოყენება. 

 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის გაანალიზებისთვის  

საჯარო სექტორი  

საჯარო სექტორი, რომელიც შედგება მთავრობის ყველა დონისა და მთავრობის მიერ 

კონტროლირებადი სტრუქტურებისგან, მისი ზოგადი განმარტება მოიცავს საჯარო 

უფლებამოსილების განხორციელებას ან საჯარო პოლიტიკის განხორციელებას. კონცენტ-

რული წრეების სახით გამოსახული, ცენტრალური და ადგილობრივი სამთავრობო 

უწყებების ძირითადი საჯარო სამსახური განსაზღვრავს საჯარო სექტორის შიდა წრეს. ამ 

შემთხვევაში, საჯარო სექტორისა და კერძო სექტორის განსხვავება შედარებით მარტივია - 

ეს აშკარაა შრომითი ურთიერთობებისა და საჯარო ხელისუფლების განხორციელების 

უფლების თვალსაზრისით (19. 214). შემდეგი წრე მოიცავს უამრავ სხვადასხვა სახელმწი-

ფო უწყებას, რომლებიც, ხელისუფლების შიგნით ანგარიშვალდებულების პირდაპირი 

ხაზის მიღმაა. მაგალითები მერყეობს სოციალური დაცვის ფონდებიდან რეგიონული 

განვითარების სააგენტოებამდე. გარე წრე დასახლებულია სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული საწარმოებით, რომლებიც ჩვეულებრივ განისაზღვრება მთავრობის 

საკუთრებით ან მისი წილების უმრავლესობის მფლობელით (22.18). 

საჯარო სექტორი, რომელსაც ასევე უწოდებენ სახელმწიფო სექტორს, არის ეკონომიკის 

ნაწილი, რომელიც შედგება როგორც საჯარო სერვისებისგან, ასევე საჯარო საწარმოების-

გან. საჯარო სექტორი მოიცავს საჯარო საქონელს და სამთავრობო მომსახურებას, 

როგორიცაა სამხედრო, სამართალდამცავი ორგანოები, ინფრასტრუქტურა, საზოგადოებ-

რივი ტრანზიტი, საჯარო განათლება, ჯანდაცვასთან ერთად და თავად მთავრობისთვის 

მომუშავე პირები, როგორიცაა არჩეული თანამდებობის პირები. საჯარო სექტორმა 

შეიძლება უზრუნველყოს ისეთი სერვისები, რომელთაგანაც არ შეიძლება გამოირიცხოს 

გადამხდელი პირი (როგორიცაა ქუჩების განათება), სერვისები, რომლებიც სარგებელს 

მოუტანს მთელ საზოგადოებას და არა მხოლოდ ინდივიდს, რომელიც იყენებს სერვისს. 

საჯარო საწარმოები, ან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები, არის თვით-

დაფინანსებული კომერციული საწარმოები, რომლებიც იმყოფებიან საჯარო საკუთრებაში, 

რომლებიც აწვდიან სხვადასხვა კერძო საქონელსა და მომსახურებას გასაყიდად და 

ჩვეულებრივ მოქმედებენ კომერციულ საფუძველზე. შესაბამისად, მიიჩნევა, რომ 

მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფი ეკონომიკის ნაწილი ცნობილია როგორც საჯარო 

სექტორი (29.56-61). 



გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი  

 

111 

კერძო სექტორი  

კერძო სექტორი არის ქვეყნის ეკონომიკური სისტემის ნაწილი, რომელსაც მართავენ კერძო 

პირები და კომპანიები და არა სამთავრობო ერთეული. კერძო სექტორის ორგანიზაციების 

უმეტესობა იმართება მოგების მიღების მიზნით (32.89). 

კერძო სექტორი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეკონომიკაში სამუშაო ადგილების 

შექმნით, საქონლისა და სერვისების მიწოდებით და ეკონომიკური ზრდის სტიმული-

რებით. ის მთავრობებისთვის საგადასახადო შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა. 

ბიზნესი იხდის გადასახადებს, რათა დაეხმაროს საჯარო სერვისების დაფინანსებას და 

მთავრობებს საშუალება მისცენ ინვესტიციები განახორციელონ ინფრასტრუქტურულ და 

სხვა მნიშვნელოვან პროექტებში (33.98). 

კერძო სექტორი არის ინოვაციების მთავარი მამოძრავებელი ძალა. კერძო კომპანიები 

ინვესტირებას ახდენენ კვლევასა და განვითარებაში, რაც ქმნის ახალ პროდუქტებსა და 

სერვისებს, რომლებიც ხელს უწყობს ეკონომიკას და აუმჯობესებს ადამიანების ცხოვრებას 

(25.62-75). 

 

თანამშრომლობის შესაძლებლობები 

საჯარო და კერძო პარტნიორობა (PPP) შეიძლება ფართოდ განისაზღვროს, როგორც 

სახელშეკრულებო შეთანხმება მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის, რომელიც მიზნად 

ისახავს დაფინანსებას, დიზაინს, განხორციელებას და ექსპლუატაციას ინფრასტრუქტუ-

რული ობიექტებისა და სერვისების მიმართ, რომლებიც ტრადიციულად უზრუნველ-

ყოფილია საჯარო სექტორის მიერ. ის განასახიერებს რისკების ოპტიმალურ განაწილებას 

მხარეებს შორის - ხარჯების მინიმიზაციას პროექტის განვითარების მიზნების რეალიზა-

ციისას. ამდენად, პროექტი ისე უნდა იყოს სტრუქტურირებული, რომ კერძო სექტორმა 

მიიღოს ინვესტიციების გონივრული ანაზღაურება (4.10). 

PPP სთავაზობს ფულად და არაფულად უპირატესობებს მმართველობით სისტემებს. იგი 

ითვალისწინებს შეზღუდული დაფინანსების რესურსებს ადგილობრივი ინფრასტრუქტუ-

რის ან საჯარო სექტორის განვითარების პროექტებისთვის, რაც საშუალებას იძლევა 

მოხდეს საჯარო სახსრების გამოყოფა სხვა ადგილობრივი პრიორიტეტებისთვის. ეს არის 

პროექტის რისკების განაწილების მექანიზმი როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორზე (2. 9-

18). მნიშვნელოვანია ის, ფაქტი, რომ PPP ორიენტირებულია ორივე სექტორზე, რათა 

მოიპოვოს გაუმჯობესებული ეფექტურობა და გაამარტივოს პროექტის განხორციელების 

პროცესები საზოგადოებისთვის მომსახურების მიწოდებისას (12). რაც მთავარია, საჯარო-

კერძო პარტნიორობა, PPP ხაზს უსვამს Value for Money (VFM) - ფოკუსირებას შემცირებულ 

ხარჯებზე, უკეთესი რისკის განაწილებაზე, უფრო სწრაფ განხორციელებაზე, გაუმჯობე-

სებულ სერვისებზე და დამატებითი შემოსავლის შესაძლო გამომუშავებაზე (7). 

როგორც აღინიშნა, საჯარო-კერძო პარტნიორობა PPP არის პარტნიორობა საჯარო 

სექტორსა და კერძო სექტორს შორის პროექტის ან მომსახურების მიწოდების მიზნით, 
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რომელიც ტრადიციულად უზრუნველყოფილია საჯარო სექტორის მიერ (1.8). 

თანამშრომლობის მთავარი მახასიათებელია ის გარემოება, რომ საჯარო-კერძო 

პარტნიორობა აღიარებს, რომ ორივე მხარეს აქვს გარკვეული უპირატესობები და თუ 

თითოეულ მათგანს საშუალებას აძლევს გააკეთოს ის, რაც მას საუკეთესოდ გამოსდის, ამ 

თანამშრომლობის ფარგლებში კი საჯარო სერვისები და ინფრასტრუქტურა შეიძლება 

უზრუნველყოფილი იყოს ყველაზე ეფექტური გზით (10.14-16). 

არსებობს მრავალი ინფრასტრუქტურული და განვითარების პროექტი, რომლებიც 

დასაშვებია როგორც საჯარო-კერძო პარტნიორობა. ეს მოიცავს მაგისტრალებს/გზებს, 

რკინიგზას, პორტებს, აეროპორტებს, სატრანსპორტო სისტემებს, ნაგებობებს, სოფლის 

მეურნეობას, არხებს/კაშხლებს/სარწყავ სისტემებს, წყალმომარაგებას, მიწის მელიორაციას, 

მყარი ნარჩენების მართვას, ტურისტულ ობიექტებს, განათლებას, ჯანდაცვას, საზოგადო-

ებრივ ბაზრებს, საცხოვრებელ სახლებს, სამთავრობო შენობებს და კლიმატის ცვლილების 

შემსწავლელ პროექტებს (8.23). 

 

დაფინანსების წყაროები 

არსებობს სამი ძირითადი წყარო, რომლითაც შესაძლებელია PPP პროექტის დაფინანსება: 

ვალი; 

კაპიტალი; 

სახელმწიფო მხარდაჭერა. 

 

PPP-ის უპირატესობები: 

კერძო სექტორის დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა; 

უფრო მაღალი ეფექტურობა კერძო სექტორში; 

გაზრდილი გამჭვირვალობა სახსრების გამოყენებისას; 

შესყიდვის კომპლექსური პროცესი ასოცირებული მაღალი ტრანზაქციის ხარჯებით; 

აღსრულება და მონიტორინგი. 

 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის სტრუქტურირება  

PPP სტრუქტურირების ამოსავალი წერტილი არის პროექტის კონცეფცია: ეს არის 

პროექტის ფიზიკური მონახაზი, ტექნოლოგია, რომლის გამოყენებაც მოსალოდნელია, 

შედეგები, რომელსაც ის უზრუნველყოფს და ხალხი, რომელსაც მოემსახურება (31.204). 

ზოგადად, საჯარო-კერძო პარტნიორობის სტრუქტურის ორი გავრცელებული ფორმაა: 

ხელმისაწვდომობა და დათმობაზე დაფუძნებული საჯარო-კერძო პარტნიორობა. ეს ორი 
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ფორმა შეიძლება განვასხვავოთ ერთმანეთისგან იმის მიხედვით, თუ რას ფიქრობენ 

საჯარო ან კერძო მხარეები პარტნიორობის ფარგლებში, მაგალითად, უფლებები, 

ვალდებულებები და რისკები (22.15). 

ხელმისაწვდომობაზე დაფუძნებული საჯარო-კერძო პარტნიორობა 

PPP-ის ფორმა, რომლის დროსაც საჯარო ხელისუფლება აფორმებს კონტრაქტს კერძო 

სექტორის ერთეულთან, რათა მიაწოდოს საჯარო საქონელი, სერვისი ან პროდუქტი 

განმახორციელებელი სააგენტოსთვის (IA) მოცემული საფასურისთვის (სიმძლავრის 

საფასური) და ცალკე გადასახადისთვის. საზოგადოებრივი სიკეთე, პროდუქტი ან 

მომსახურება (გამოყენების საფასური). საკომისიოები ან ტარიფები რეგულირდება 

ხელშეკრულებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს დავალიანების მომსახურების აღდგენა, 

ექსპლუატაციის ფიქსირებული ხარჯები და კაპიტალის დაბრუნება (16). 

დათმობაზე დაფუძნებული საჯარო-კერძო პარტნიორობა 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმა, რომლის დროსაც მთავრობა კერძო სექტორს 

ანიჭებს უფლებას ააშენოს, აწარმოოს და დააკისროს საზოგადოებრივი საქონლის, 

ინფრასტრუქტურის ან სერვისის საჯარო მომხმარებლებს საფასური ან ტარიფი, რომელიც 

რეგულირდება საჯარო მარეგულირებლების მიერ და კონცესიის ხელშეკრულებით. 

ტარიფები სტრუქტურირებულია ისე, რომ უზრუნველყოს ვალის მომსახურების აღდგენა, 

ოპერაციის ფიქსირებული ხარჯები და კაპიტალის დაბრუნება (18.54). 

დათმობის საჯარო-კერძო პარტნიორობის მაგალითია აკვინოს საერთაშორისო აეროპორ-

ტის ჩქაროსნული გზა (ფაზა II), სადაც საზოგადოებრივი სამუშაოების და საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტმა მიანიჭა კერძო სექტორს ჩქაროსნული გზის აშენებისა და 

ექსპლუატაციის უფლება. ხელშეკრულებით კერძო სექტორს მიეცა უფლება ჩქაროსნული 

გზის მომხმარებლებისგან აეღო ბაჟი (მომხმარებლის გადასახადი) (19.32-34). 

 

ერთი ფანჯრის პრინციპი  

ტერმინის „ერთი ფანჯრის“ საერთო განმარტება არის: „შესაძლებლობა, რომელიც 

ვაჭრობასა და ტრანსპორტში ჩართულ მხარეებს საშუალებას აძლევს შეიტანონ 

სტანდარტიზებული ინფორმაცია და დოკუმენტები ერთი შესვლის წერტილით, რათა 

შეასრულონ იმპორტთან, ექსპორტთან და ტრანზიტთან დაკავშირებული ყველა 

მარეგულირებელი მოთხოვნა (3.6). 

 

რისკების მართვა  

არსებობს მრავალი PPP მოდელი და ეტიკეტი, რაც შეიძლება დამაბნეველი იყოს იმ 

ქვეყნებისთვის, რომლებიც ეძებენ საუკეთესო გადაწყვეტას მათი პროექტებისთვის. 

შერჩეული მოდელის სახელზე უფრო მნიშვნელოვანია როლებისა და რისკების 

განაწილება მხარეებს შორის საკუთრების, დაფინანსებისა და შემოსავლის მიხედვით 
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(8.17-25). ჩვეულებრივ, მთავრობები ცდილობენ რისკების უმეტესი ნაწილი გადაიტანონ 

საჯარო სექტორიდან კერძო სექტორზე, მაშინაც კი, როდესაც კერძო სექტორს არ აქვს 

კონტროლი ამ რისკზე. კარგი ფილოსოფია არის რისკების გატარება იმ მხარის მიერ, 

რომელსაც ყველაზე მეტად აქვს უფლება მართოს ეს რისკები და მინიმალური 

დანახარჯებით, პროექტის მთლიანი ხარჯების ოპტიმიზაცია უფრო მაღალი შემოსავლის 

მისაღებად და დაფინანსების გასაადვილებლად (26). 

თითოეულ ქვეყანას/პროექტს აქვს თავისებურებები, რომლებიც წარმართავს და 

აყალიბებს ოპტიმალურ სტრუქტურას. როგორც ასეთი, ანალიზი, რომელიც ანაწილებს 

ვარიანტებს წინასწარ შეთანხმებული მიზნების მიხედვით (ფარდობითი და აბსოლუტუ-

რი), საშუალებას მისცემს აირჩიოს ყველაზე შესაფერისი მოდელი, რათა თავიდან იქნეს 

აცილებული არაოპტიმალური გადაწყვეტისთვის დახარჯული ფული და დრო. ასეთ 

დროს მიზნები მოიცავს რისკის გადაცემის ხარისხს, პროექტის ღირებულებას ან 

შესრულების დროს (35.64). 

კერძო კონტრაქტორთან მონიტორინგისა და ურთიერთობის გზით, საჯარო სექტორმა 

უნდა შეინარჩუნოს პროექტის ღირებულება მისი ფუნქციონირების განმავლობაში. 

თავდაპირველი რისკის გადაცემის და ხელშეკრულების პირობები უნდა შენარჩუნდეს და 

ზრუნვა უნდა იქნეს მიღებული იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სტანდარტები, რომლითაც 

მუშაობს კერძო სექტორის კონტრაქტორი, არ დაირღვეს საჯარო სექტორის ორგანოს 

კომპენსაციის გარეშე. უნდა არსებობდეს დავის გადაწყვეტის მკაფიო, პროგნოზირებადი 

და გამჭვირვალე წესები საჯარო და კერძო მხარეებს შორის ზემოაღნიშნულთან 

დაკავშირებით უთანხმოების მოსაგვარებლად. გარდა ამისა, ნებისმიერი ხელახალი 

მოლაპარაკება, რომელიც არსებითად ცვლის თავდაპირველ შეთანხმებას, უნდა იყოს 

საჯარო და დაექვემდებაროს დამტკიცებას საჯარო კერძო პარტნიორობის, PPP-ების 

დამტკიცებაზე პასუხისმგებელი ორგანოს მიერ (29). 

 

დაფინანსება  

საჯარო და კერძო პარტნიორობას, როგორც წესი, აქვს კონტრაქტის ვადა 20-დან 30 

წლამდე ან მეტი. დაფინანსება ნაწილობრივ მოდის კერძო სექტორიდან, მაგრამ მოითხოვს 

გადახდებს საჯარო სექტორისგან და/ან მომხმარებლებისგან პროექტის სიცოცხლის 

მანძილზე. კერძო პარტნიორი მონაწილეობს პროექტის შემუშავებაში, დასრულებაში, 

განხორციელებასა და დაფინანსებაში, ხოლო საჯარო პარტნიორი ორიენტირებულია 

მიზნებთან შესაბამისობის განსაზღვრასა და მონიტორინგზე. რისკები ნაწილდება საჯარო 

და კერძო პარტნიორებს შორის მოლაპარაკების პროცესის მეშვეობით, იდეალურ 

შემთხვევაში, თუმცა არა ყოველთვის მათი შეფასების, კონტროლის და მათთან 

გამკლავების უნარის მიხედვით (36.47). 

მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი სამუშაოები და მომსახურება შეიძლება 

გადაიხადოს სახელმწიფო ხელისუფლების შემოსავლების ბიუჯეტიდან გადასახადით, 

მაგალითად, ჰოსპიტალური პროექტებით, დათმობა შეიძლება მოიცავდეს მომხმარებლის 
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პირდაპირი გადახდების უფლებას, მაგალითად, ფასიანი მაგისტრალებით. ისეთ 

შემთხვევებში, როგორიცაა მაგისტრალებისთვის ჩრდილოვანი გადასახადი, გადახდები 

ეფუძნება სერვისის რეალურ გამოყენებას. როდესაც ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ხდება, 

გადახდა ხორციელდება მომხმარებლებისგან შეგროვებული საფასურით (31.55-59). 

 

სახელმწიფოს ინტერესები  

ბიზნესთან პარტნიორობაში აშკარაა სახელმწიფოს ინტერესი ისეთ საკითხებში, როგორი-

ცაა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელება და კომერციული 

ეფექტის მიღება, სახელმწიფო შეკვეთების ხარისხის გაუმჯობესება და ღირებულების 

შემცირება, დამატებითი ფინანსური რესურსების მოზიდვა მეცნიერების, ტექნოლოგიე-

ბისა და ტექნოლოგიების პრიორიტეტული სფეროების განვითარებისთვის, რაც იძლევა 

ეკონომიკის ინოვაციურ მოდელზე გადასვლისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის 

ინოვაციური განვითარების სტიმულირების საშუალებას (14). 

 

ბიზნესის დაინტერესება  

ბიზნესის მოტივაცია არის ის, რაც საშუალებას აძლევს ახალს მოგების მიღების 

შესაძლებლობას, ხშირად მისთვის ახალ სფეროებში და რისკების განაწილება კომერ-

ციული საქმიანობის პირობებში. პროექტში მონაწილეობისას ბიზნესი სახელმწიფოსგან 

იღებს გარკვეულ სარგებელს, რომელიც აუცილებელია პრეფერენციებისა და შემოსავლე-

ბის ზრდისთვის და იძენს უფლებას ინოვაციური დამუშავების შედეგებზე მომავალში 

მათი კომერციალიზაციის მიზნით (13.27). 

 

წარმატებული გამოცდილება  

ევროკავშირის ინსტიტუტების თანახმად, PPP არის გრძელვადიანი სახელშეკრულებო 

ურთიერთობა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის. ეს მოიცავს როგორც ინფრასტრუქტუ-

რული პროექტების დაფინანსებას, მშენებლობას, მოვლა-პატრონობას, რეაბილიტაციას და 

ექსპლუატაციას, ასევე მომსახურების მიწოდებას, რაც ტრადიციულად საჯარო სექტორის 

პასუხისმგებლობაა. ევროკავშირის დონეზე, ევროპულმა საბჭომ დაამტკიცა შესაბამისი 

ღონისძიებების ნაკრები ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების გაზრდის მიზნით, 

განსაკუთრებით ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის განვითარებისთვის, ასევე 

კვლევის, ინოვაციებისა და განვითარების სფეროში (22.129). 

გაეროს თანახმად, PPP-ის კონცეფცია ასეთია: ინოვაციური მეთოდი, რომელსაც იყენებს 

საჯარო სექტორი კერძო სექტორთან ხელშეკრულების დასადებად, რაც მოაქვს 

თანასწორობას და პროექტის დროულად და განსაზღვრულ ვადებში მიწოდების უნარს. 

იმავდროულად, საჯარო სექტორი აგრძელებს პასუხისმგებლობას კერძო სექტორის მიერ 

შექმნილი საჯარო სერვისების მიწოდებაზე ისე, რომ მოაქვს სოციალური სარგებელი, 
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ეკონომიკური პროგრესი და გაუმჯობესებული ცხოვრების დონე (28.11). 

სინგაპურის მაგალითი: სინგაპური არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო 

ცენტრი. ბევრი ადამიანი მას მიაწერს წარმატებას სავაჭრო პროცესების გამარტივებაში. 

სინგაპური არის „ერთი ფანჯრის პრინციპის“ ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული და 

საუკეთესო მაგალითი. თითქმის სამი ათეული წლის წინ მან დანერგა ავტომატური 

სისტემები და პროცედურები. იგი დაუღალავად მუშაობდა, რათა შეემცირებინა სავაჭრო 

ხარჯები და პროცესის დრო (30.49-53). 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დიდწილად, სინგაპურის სისტემაში სისწრაფე და 

დინამიზმი მიღწეული იქნა მისი საჯარო და კერძო პარტნიორობის (PPP) მოდელის 

მეშვეობით. კერძო სექტორის პარტნიორი შეირჩა გამჭვირვალე, ღია სატენდერო 

პროცესით და დაევალა ერთიანი ფანჯრის დიზაინი, განვითარება, ექსპლუატაცია და 

მოვლა. მთავრობის შიგნით ძლიერი შიდა IT შესაძლებლობების მიუხედავად, სინგაპურის 

საბაჟომ აირჩია PPP მოდელი, რადგან ეს მათ საშუალებას მისცემდა გამოეყენებინათ კერძო 

სექტორის პარტნიორის მოქნილობა და დინამიზმი. პარტნიორული მუშაობის მიზნით, 

სინგაპურმა ჩართო კერძო სექტორი ერთი ფანჯრის განხორციელებაში. კერძო სექტორი 

მონაწილეობდა პროექტის აქტივობებში, დაწყებული ფუნქციონალური მოთხოვნების 

შემუშავებით, პროცესის გაუმჯობესებამდე და მონაცემთა სტანდარტიზაციამდე. 

შედეგად, საერთაშორისო ვაჭრობისთვის ადრე საჭირო 20 ფორმა შემცირდა ერთ ონლაინ 

ფორმამდე. საჯარო-კერძო პარტნიორობის ეს მოდელი მას შემდეგ ძლიერდება და 

წარმატებულ ისტორიას სთავაზობს დანარჩენ მსოფლიოს (20).  

იაპონია: 1978 წლიდან, დანერგვის პერიოდიდან დღემდე NACCS (იაპონიის ავტომატური 

ტვირთის და პორტის კონსოლიდირებული სისტემა) ფუნქციონირებს როგორც საჯარო-

კერძო სისტემა, რომელიც ამუშავებს როგორც საბაჟო პროცედურებს, ასევე კერძო 

სექტორის მიერ მოწოდებულ მომსახურებას. 2008 წლის ოქტომბერში, პორტის და 

ეკიპაჟის სადესანტო ნებართვის მხარდაჭერის სისტემა იმიგრაციისთვის ინტეგრირებულ 

იქნა NACCS-ში, რაც აძლიერებს მას სრულფასოვან პორტის კონსოლიდირებულ სისტემაში, 

რომელიც მოიცავს ყველა პორტსა და იმპორტ/ექსპორტის პროცედურებს. გარდა ამისა, 

იაპონიის ღია ქსელის ვაჭრობის კონტროლის სისტემა, რომელიც ამუშავებს განაცხადებს 

იმპორტისა და ექსპორტის ლიცენზიებისთვის, ინტეგრირებული იყო NACCS-ში 2010 წლის 

თებერვალში. NACCS ან „Nippon Automated Cargo Clearance System“ არის საჯარო და კერძო 

პარტნიორობის მნიშვნელოვანი მაგალითი (5.14-22). ის ახლა ინტეგრირებული ეროვნუ-

ლი ერთი ფანჯრის სისტემაა, მაგრამ ორი ათწლეულის წინ ის დაიწყო, როგორც მოკრძა-

ლებული საჰაერო ტვირთების განბაჟების სისტემა. ის თანდათან გაიზარდა და მოიცავს 

ტრანსპორტის ყველა რეჟიმს (საჰაერო და საზღვაო NACCS). მრავალწლიანი წარმატებული 

თანამშრომლობის ფონზე, დღესდღეობით იაპონიის ეს პორტი წარმოადგენს ყოვლის-

მომცველ სავაჭრო ინფორმაციის პლატფორმას, რომელიც შემუშავდა ერთობლივად 

მთავრობისა და კერძო სექტორის მიერ (15.21).  

განა: ასევე არის საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის წარმატებული მაგალი-

თები ელექტრონული მმართველობის სფეროში. მაგალითად, განას მთავრობამ განახორ-
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ციელა 60 მილიონი დოლარის პროექტი, რომლის 1/3 დაფარა მსოფლიო ბანკმა (e-Ghana 

პროექტისგან) და 2/3 დაფინანსდა კერძო სექტორის მიერ (24). კონტრაქტის ფარგლებში 

კერძო სექტორმა შექმნა ბიზნესის რეგისტრაციის ელექტრონული პლატფორმა და 

ელექტრონული გადასახადების გადახდის სისტემა. კერძო სექტორს ამ რესურსების 

მართვის უფლება მიეცა 5-7 წლის განმავლობაში (საინვესტიციო ხარჯების ანაზღაურე-

ბამდე), რის შემდეგაც პლატფორმები დაუბრუნდა სახელმწიფო მართვას. მიუხედავად 

სირთულეებისა (მაგ. საგადასახადო ორგანოების რესტრუქტურიზაცია, პროექტის 

ბიუჯეტის გაზრდა, საჯარო სექტორის მიერ ასეთი კომპლექსური პროექტის მართვის 

გამოცდილების ნაკლებობა), პროექტი სახელმწიფო-კერძო თანამშრომლობის ერთ-ერთი 

ყველაზე წარმატებული მაგალითია ქვეყანაში. გამარტივდა გადასახადის გადამხდელთა 

რეგისტრაცია და მონაცემთა ბაზას დაემატა 400 000-ზე მეტი ახალი გადასახადის 

გადამხდელი, რაც დადებითად აისახა სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებზე და 

მთლიანად ეკონომიკაზე. საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის მრავალი 

წარმატებული მაგალითია ელექტრონული მმართველობის სფეროში (27.41-43). 

დიდი ბრიტანეთი: გაერთიანებულმა სამეფომ პრივატიზაციის პროცესი 1980-იანი წლების 

დასაწყისში დაიწყო. ამ პროცესს წლები დასჭირდა და შედეგად, სახელმწიფო საწარმოები 

კერძო სექტორში გადავიდა. საბაზრო და ეკონომიკურმა ფაქტორებმა ახლად პრივატიზე-

ბული კომპანიები უფრო ეფექტური გახადა, ხოლო კერძო სექტორი ორიენტირებული 

გახადა პროდუქტიულობისა და მომგებიანობის მაქსიმალურ გაზრდაზე. მიუხედავად 

იმისა, რომ ამ პროცესს ხშირად თან ახლდა სამუშაო ადგილების დაკარგვა, ახალმა 

კომპანიებმა შეძლეს საკუთარი თავის დამკვიდრება სახელმწიფოსგან დაფინანსების 

მუდმივი წყაროს გარეშე. წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე კომპანიები, 

როგორიცაა: ტელეკომუნიკაცია, საბანკო საქმე, სპილენძის წარმოება, ელექტროენერგიის 

წარმოება, ტრანსპორტი, ნავთობი, გაზი და სხვა (28.74-78). 

 

საჯარო-კერძო პარტნიორობა საქართველოში  

• ექსპრეს საზოგადოებრივი ცენტრები - 2015-2017 წლებში იუსტიციის სამინისტროს 

საჯარო სერვისების განვითარების სააგენტოსა და ლიბერთი ბანკს შორის გაფორ-

მებული თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ფუნქციონირებდა პროექტი 

Express Community Centers. პროექტის მიზანი იყო საჯარო სერვისების ხელმისაწვდო-

მობის გაზრდა სოფლებში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობის, მდებარეობისა და სხვა 

პარამეტრების გათვალისწინებით, ძვირადღირებული ინფრასტრუქტურის (მაგალი-

თად, იუსტიციის სახლი ან კულტურის სახლი) მშენებლობა არ ხდებოდა. თუმცა, 

ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის მაქსიმალური კომფორტის შესაქმნელად, 

შემუშავდა ინოვაციური პროექტი, რომლის ფარგლებშიც სააგენტო Liberty Express Bank-

ის მობილური მანქანებით იყენებდა სახელმწიფო სერვისების მიწოდებას. ამ მიზნით 

მანქანებზე დამონტაჟდა შესაბამისი აღჭურვილობა და გადამზადდა სააგენტოს 

ოპერატორები (2.16). 
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• სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს ლიბერთი ბანკს შორის გაფორმდა 

ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულების შესაბამისად, სს „ლიბერთი ბანკი“ იღებს ვალდე-

ბულებას უზრუნველყოს უფასო სოციალური გადასახადები, მათ შორის: ბენეფიცია-

რებისთვის ფულის უსასყიდლოდ მიცემა, ანგარიშის გახსნა და პლასტიკური ბარათის 

უფასოდ გაცემა და პენსიის მიწოდება პენსიონერისთვის. საცხოვრებელ ადგილზე 

(ზოგიერთ შემთხვევაში), პენსიონერის უსასყიდლოდ მომსახურება სხვა საბანკო მომსა-

ხურებით, დაწესებულების კუთვნილი პენსიის გადაცემა/გადარიცხვის ოპერაციები 

(1.5). 

 

დასკვნა  

საჯარო-კერძო პარტნიორობა (PPPs) არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ინფრასტრუქტუ-

რის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და წინსვლისთვის მთელ მსოფლიოში. თუ 

დაგეგმილია, შემუშავებული და სწორად განხორციელდება, PPP-ებს შეუძლიათ წვლილი 

შეიტანონ ეროვნულ განვითარებასა და ზრდაში ყველა სოციალურ-ეკონომიკურ სექტორ-

ში, რაც სარგებელს მოუტანს კერძო და საჯარო სექტორის მოთამაშეებს. მაღალეფექტური 

და ეფექტური PPP-ების შექმნა გულისხმობს კონკრეტული მოთხოვნების გათვალისწინე-

ბას ასეთი პროექტების დაგეგმვის, სტრუქტურისა და განხორციელების სხვადასხვა 

ეტაპზე, სექტორისა და ქვეყნის დონეზე და ეკოსისტემის ოთხ მთავარ ბერკეტზე: 

მმართველობა, სტრატეგია, გარიგების პროცესი და განხორციელება/ მონიტორინგი. 

საქართველოში საჯარო და კერძო თანამშრომლობა შედარებით ახალი ფენომენია. ამ 

მიმართულებით საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო სულ რაღაც ორი წლის წინ 

იქნა მიღებული და ჯერ-ჯერობით, განახლებადი ენერგიის სფეროში პროექტები 

ძირითადად ამ მოდელის მიხედვით ხორციელდება. თუმცა, როგორც აღინიშნა ამ 

კვლევაში, არ არსებობს საჯარო და კერძო პარტნიორობის ერთი მკაცრი განმარტება და 

სხვადასხვა მკვლევარი და მთავრობა იყენებს ამ ტერმინს სხვადასხვა ტიპის ურთიერთო-

ბების აღსაწერად. შესაბამისად, შეზღუდული საბიუჯეტო რესურსების პირობებში, 

საქართველოს საჯარო სამსახურებს შეუძლიათ სცადონ თანამშრომლობა კერძო 

სექტორთან სხვადასხვა ფორმატში არსებული სერვისების გაუმჯობესების ან ახალი 

სერვისების შესაქმნელად. 

 

საჯარო სექტორის რისკები და ვალდებულებები 

ინფლაცია, გადასახადები, ფორსმაჟორები, კანონმდებლობის ცვლილებები, ლიცენზიები 

და ნებართვები, პოლიტიკური რისკი, გარემოსდაცვითი საკითხები (გადაცემამდე), ამ 

საკითხებში სახელმწიფო იღებს რისკს კერძო სექტორზე საკუთრების გადაცემამდე. 

გადაცემის შემდეგ, ასეთი რისკები გადადის კერძო სექტორზე. 
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კერძო სექტორის რისკები და ვალდებულებები 

დიზაინი, მშენებლობა, მშენებლობის ხარისხი და ვადების დაცვა, ექსპლუატაციის 

ხარისხი, ახალი ტექნოლოგიების გადაცემა, დაფინანსება, კომერციული რისკები, 

გარემოსდაცვითი რისკები. ეს არის კერძო სექტორისთვის დაკისრებული რისკების 

არასრული ჩამონათვალი, რომელიც იმის მიხედვით, თუ რომელი მოდელია გამოყე-

ნებული სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის ხელშეკრულებაში, ან შემცირდება ან 

გაიზრდება. 

შეჯამების მიზნით, უნდა ითქვას, რომ საქართველოს მაგალითზე, საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის შესაძლებლობებისა და გამოწვევების გაანალიზებისას, გამოიკვეთა, რომ 

როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორმა მიიღო გამოცდილება ამ პროცესში. რასაკვირ-

ველია, საჯარო სექტორს მეტი გამოცდილება სჭირდებოდა, რადგან სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობა ძირითადად კერძო სექტორის უნარებზეა აგებული, რასაც ახლა საჯარო 

სექტორი იყენებს. თუმცა, ვინაიდან სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მთავარი მიზანი 

არის უკეთესი და ეფექტური საჯარო სერვისების უზრუნველყოფა, აუცილებელია კერძო 

სექტორმა გაიგოს საჯარო სერვისების მიწოდების სპეციფიკა. სასწავლო პროცესი 

ხანგრძლივია და, როგორც სხვა სფეროებში, არასოდეს მთავრდება. საჯარო სექტორის 

მოხელეებმა უნდა ისწავლონ კომპლექსური ახალი უნარები კონტრაქტების მოლაპარაკე-

ბისა და აღსრულების მიზნით. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პოლიტიკის 

დოკუმენტის განხილვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საქართველოს მთავრობა აქტიურად 

მუშაობს PPP-ის კარგი წესების დანერგვაზე, რაც ხელს შეუწყობს საჯარო-კერძო 

თანამშრომლობის პროცესების ეფექტურობის ზრდას.  
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Opportunities and challenges of public private partnerships 
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Abstract. In the modern world, public-private partnerships (PPPs) are becoming an increasingly popular tool for 

infrastructure and public service delivery worldwide. As an innovative approach to public procurement, PPPs, 

the possibilities of public-private partnerships in public administration have also attracted significant attention 

from academic circles, which makes the study of the issue even more interesting and relevant. In general, the 

governance literature emphasizes the role of markets, networks, and non-state actors. In doing so, it weakens 

the distinction between states and other spheres of social order. All social and political regimes seem to 

depend on a model or form of government, however informal it may be. Global support for public-private 

partnerships (PPPs) in infrastructure appears stronger than ever. Discussions at a number of summits over the 

past few years have increasingly focused on the need for massive infrastructure investment in developing 

countries, particularly low-income countries. Governments in developing countries face enormous challenges 

in financing, implementing and maintaining the infrastructure to provide and maintain basic services for their 

citizens and promote economic growth. Despite significant strides in recent years in emerging markets, many 

people still lack access to reliable and secure basic services. PPPs have shown that they can, under the right 

circumstances, promote growth and improve service delivery, clearly indicating the importance of Public-

Private Partnerships (PPPs) for Georgia. 

Key words: public administration, public-private partnership, investment growth, new public management 
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