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სახელმძღვანელოს წარდგენა
წარმოდგენილი სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც საჯარო მოხელეებისთვის, ისე საზოგადოებრივი და
კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის. ხოლო სახელმძღვანელოში დეტალურად არის წარმოდგენილი
საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის ძირითად თეორიულ ბაზა.
სახელმძღვანელო, შეძლებისდაგვარად, მოიცავს ყველა იმ ძირითად საკითხს, კონცეფციას და თეორიულ
მიდგომას, რომელიც დღეს მეტად აქტუალურია პოლიტიკის ანალიზის დისციპლინისათვის. ეს ელემენტები
დაჯგუფებულია ხუთი კატეგორიის მიხედვით და ტრენინგისა და, შესაბამისად, სახელმძღვანელოს ძირითად
სტრუქტურულ საფუძველს წარმოადგენს:
1. პოლიტიკის ანალიზის კონტექსტი - საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესი;
2. პოლიტიკის ანალიზის ციკლი და მოდელები;
3. პოლიტიკის ანალიზის ეეხ-ანტე მეთოდები _ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებამდე გამოყენებული
ანალიტიკური პროცედურა;
4. ეფექტიანი გადაწყვეტილებების ძიება და პოლიტიკის ანგარიში;
5. პოლიტიკის ანალიზის Ex-post მეთოდები – გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ გამოყენებული
ანალიტიკური პროცედურა.
სახელმძღვანელო ეფუძნება პოლიტიკის ანალიზის ინფორმაციულ-პროცესუალურ ციკლს, რომელიც ხუთი
ძირითადი ანალიტიკური პროცედურისგან შედგება. მათგან პრობლემის სტრუქტურირება, პროგნოზირება და
რეკომენდაციები პოლიტიკის ანალიზის ე.წ. Ex-ante ინსტრუმენტებს ეყრდნობა, ხოლო მონიტორინგი და შეფასება
_ Ex-post მეთოდების გამოყენების საფუძველზე ხორციელდება. სახელმძღვანელოში განხილული კონკრეტული
ანალიტიკური ინსტრუმენტები თუ მოქმედებათა სტრატეგიები ამ მოდელის (ციკლის) სხვადასხვა ეტაპს
განეკუთვნება.

სახელმძღვანელოს სტრუქტურა

სახელმძღვანელო შეიცავს რამდენიმე დანართს, რომელიც მკითხველს პოლიტიკის ანალიზის შედეგების, იგივე
ანალიტიკური დოკუმენტების – ანალიტიკური მოხსენების, მემორანდუმის, პრეზენტაციებისა და ა.შ. ფორმატში
გადატანისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებაზეა გათვლილი.

ex-post
მეთოდები
 პრობლემის
სტრუქტურირება

 შეფასება

საჯარო პოლიტიკური
პრობლემა

 პროგნოზირება

 მონიტორინგი

ex-ante
მეთოდები

სახელმძღვანელო, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი პოლიტიკის ანალიზის ყველა წვრილმანში გასარკვევად,
თუმცა მას საკმარისი დახმარება შეუძლია გაუწიოს დამწყებ ანალიტიკოსს შემდგომ პროფესიულ წინსვლაში.
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შესავალი
საზოგადოების კეთილდღეობა დამოკიდებულია სახელმწიფო და ადგილობრივი ორგანოების მიერ მიღებულ
გადაწყვეტილებებზე. ამასთან, არცთუ იშვიათად, ეს გადაწყვეტილებები ირაციონალურად, პოლიტიკური
გარემოს შესწავლისა და ამა თუ იმ პრობლემის დაძლევისათვის საჭირო ანალიტიკური პროცედურების
გამოყენების გარეშე მიიღება. სახელმწიფო პროგრამების არაეფექტურობა, სახელმწიფო მანქანის
შესაძლებლობების არამიზნობრივი გამოყენება, შეუსაბამობა მართვის მიზანს, ქმედებებსა და შედეგებს შორის _
აი ის ძირითადი ნაკლოვანებები, რაც პოლიტიკური მართვის პროცესს შესაძლოა ახასიათებდეს. საზოგადოება
ხშირად უჩივის არაეფექტურ პროგრამებს, ფუჭად დახარჯულ თანხებს, რომელიც მისთვის აქტუალური
პრობლემების სიმწვავეს მაინცდამაინც ვერ ანელებს და, როგორც წესი, ნაკლები შედეგიანობით გამოირჩევა.
ისეთი მთავრობის შექმნა კი, რომელიც გაცილებით უკეთ იმუშავებდა და რომლის შენახვაც უფრო იაფი
დაჯდებოდა, ხშირ შემთხვევაში, მხოლოდ სურვილად რჩება. როგორ ავიცილოთ თავიდან პოლიტიკური
რეალობის ეს ნაკლოვანებები? შეიძლება თუ არა მართვის პროცესში არსებული წინააღმდეგობების დაძლევა
და ამ პროცესის ეფექტიანობის ამაღლება? მეოცე საუკუნემ ამ კითხვას დადებითად უპასუხა და პოლიტიკურმმართველობითი “მანქანის” გასამართავად და უკეთ ასამოქმედებლად მმართველობითი პროცესის
რაციონალური უზრუნველყოფა შემოგვთავაზა. ყოველივე ამის მიღწევა მართვის პროცესში ანალიტიკური
კომპონენტის დანერგვა-გაფართოებით ხდება. აღნიშნული ამოცანის გადასაწყვეტად ჩამოყალიბდა
სპეციალური სამეცნიერო დისციპლინა, რომელსაც პოლიტიკის ანალიზი (Policy Analysis), სიტყვა-სიტყვით კი
პოლიტიკურ-მმართველობითი კურსის ანალიზი ეწოდება. პოლიტიკის ანალიზში მოღვაწე თეორეტიკოსთა და
პრაქტიკოსთა უმრავლესობა შორსაა იმ აზრისგან, რომ პოლიტიკის ანალიზი ყველა პრობლემისგან განკურნების
საშუალებად, ერთგვარ პანაცეად განიხილოს, თუმცა, ამავე დროს, პოლიტიკური პრაქტიკა ადასტურებს, რომ იგი
საკმაოდ ეფექტიანი საშუალება ხდება არსებულ პრობლემათა გადაწყვეტის პროცესში.
პოლიტიკის ანალიზი პოლიტიკურ-მმართველობითი მეცნიერების ერთ-ერთი კომპლექსური დისციპლინაა,
რომელიც არცთუ ისე დიდი ხნის წინ, მაგრამ უკვე მტკიცედ დამკვიდრდა სოციალურ მეცნიერებასა და
პრაქტიკაში. დღეს დასავლეთის, და არა მარტო დასავლეთის, ნებისმიერი სამთავრობო თუ ადგილობრივი
მართვის დაწესებულება, ასევე არასამთავრობო სექტორში არსებული ორგანიზაციები, წარმოუდგენელია
საკუთარ მოღვაწეობას პოლიტიკის ანალიზის გარეშე ახორციელებდნენ. გასული საუკუნის შუა წლებიდან
დღემდე, პოლიტიკის ანალიზი მართვის პროცესის რაციონალიზაციის უზრუნველყოფის ეფექტიან საშუალებად
გადაიქცა. მისი გამოყენება გაცილებით აადვილებს არსებულ გამოწვევებზე ამა თუ იმ ორგანიზაციის მხრიდან
რეაგირების პროცესს როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორში და, რაც ყველაზე
მნიშვნელოვანია, ხელს უწყობს მისი ეფექტიანობის ამაღლებას. დღეისათვის, მართვის პროცესის განუწყვეტელი
და სწრაფი განვითარების (შესაბამისად გართულების) პირობებში, განსაკუთრებით გაიზარდა პოლიტიკის
ანალიზის მნიშვნელობა. უფრო მეტიც, მისი გამოყენება აუცილებელიც კი გახდა.
დღეისათვის პოლიტიკის ანალიზის არსენალში არსებული მეცნიერული მეთოდების, ინსტრუმენტებისა და
ხერხების მრავალფეროვნება ეფექტიანი მართვის განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა პოლიტიკის
ანალიტიკოსთა რჩევებისა და რეკომენდაციების გაზიარება და შემდეგ ცხოვრებაში მათი გატარება მთლიანად
პოლიტიკოსებზეა დამოკიდებული. ისინი კი, რამდენად სამწუხაროც არ უნდა იყოს, საკუთარ მოღვაწეობას
ყოველთვის როდი უქვემდებარებენ რაციონალურ რჩევას. სწორედ ამიტომ, წარმატებულ ანალიტიკოსად დღეს
მხოლოდ ის პიროვნება შეიძლება ჩაითვალოს, რომელიც “კარგი” ანალიტიკური პროდუქციის წარმოების გარდა,
ზრუნავს მის მოხმარებაზეც, არწმუნებს პოლიტიკოსებს მათთვის მოგების მომტანი რეკომენდაციებისა და
ანალიტიკური დასკვნების ცხოვრებაში გატარების აუცილებლობაში.
დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში პოლიტიკური პროცესების მართვისათვის შექმნილია სპეციალური
ინსტიტუტები, სადაც თითოეული საკითხის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას წინ უსწრებს ალტერნატიული
გადაწყვეტილებების გათვლისა და შერჩევის ხანგრძლივი პროცესი. ეს, მაგალითი უნდა გახდეს ჩვენთვისაც.
პოლიტიკის ანალიზის მოცემული კურსი, ვფიქრობთ, ამ მიზნისკენ მოძრაობას შეუწყობს ხელს და თავის
მოკრძალებულ წვლილს შეიტანს პროფესიონალ ანალიტიკოსთა ჩამოყალიბების საქმეში. სახელმძღვანელო
ასევე გამოადგება ყველა იმ პირს, რომლის საქმიანობაც საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობით სფეროს
უკავშირდება.
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თავი პირველი: პოლიტიკის ანალიზის კონტექსტი
1.1. პროფესიული დარგის გენეზისი და დისციპლინის ჩამოყალიბების
ისტორია
პოლიტიკის ანალიზი, როგორც პროფესიული დარგი და დამოუკიდებელი სასწავლო დისციპლინა,
არსებობის დაახლოებით 70 წლიან ისტორიას ითვლის. მსოფლიო ანალიტიკისთვის ორი მნიშვნელოვანი
თარიღი არის აღსანიშნავი: 1948 წელს შეერთებულ შტატებში ჩამოყალიბდა მსოფლიოში უდიდესი
ანალიტიკური სამსახური “რენდ კორპორეიშენი” და 1968 წელს ა. ვილდავსკიმ კალიფორნიის
უნივერსიტეტში – ბერკლიში წაიკითხა კურსი პოლიტიკის ანალიზში.
სოციალური ორგანიზაციის გართულებასთან და სახელმწიფო მართვის კომპლექსურობის ზრდასთან
ერთად განვითარდა ქურუმებისა და მრჩევლების, როგორც განსაკუთრებული პოლიტიკურმმართველობითი ცოდნის მფლობელთა და მატარებელთა კასტა, რომელთა მოღვაწეობა, როგორც
წესი, საკმაოდ ფარული და გასაიდუმლოებული იყო. ამ კუთხით განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით
ძველი საბერძნეთის პოლიტიკური აზრის ისეთ წარმომადგენლებს, როგორიც პლატონი და
არისტოტელეა. პირველი მათგანი, მართალია, არცთუ დიდი წარმატებით, მაგრამ მაინც კონსულტაციებს
უწევდა სირაკუზის მმართველებს, მეორე კი ალექსანდრე მაკედონელის აღმზრდელი და დამრიგებელი
იყო.
პოლიტიკური ცოდნის პრაგმატული ხასიათის ზრდის საუკეთესო მაგალითს იძლევა XVI საუკუნის
იტალიელი მოღვაწის ნიკოლო მაკიაველის ნაშრომები, რომლებშიც ავტორი პოლიტიკური
გადაწყვეტილებებისა და ქმედებების გასამართლებლად უარს ამბობს თეოლოგიურ-მორალისტურ
სქემაზე და პოლიტიკურ მოღვაწეობას მთლიანად რაციონალურ-პრაგმატული მოდელის საფუძველზე
აგებს. თუმცა ამ გაგებით გარღვევა უკვე სამრეწველო რევოლუციის პერიოდში განხორციელდა, რაც
განპირობებული იყო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თანდათანობითი გართულებითა და ეპოქის ახალი
გამოწვევებით - ინდუსტრიალიზაციასთან, ურბანიზაციასთან, მოსახლეობის მასობრივ მიგრაციასთან
დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტის აუცილებლობის შეგნებით. ამ პრობლემების გადაწყვეტა
ხელისუფალთაგან მოითხოვდა მეცნიერულად შემოწმებულ, სანდო ეკონომიკურ და სოციალურ
ინფორმაციაზე დამყარებული გადაწყვეტილებების მიღებას, რამაც ბიძგი მისცა ემპირიული და
სტატისტიკური ანალიზის მეთოდების შემუშავებას. XIX საუკუნის დასასრულს წარმოდგენა იმის შესახებ,
რომ პოლიტიკური არგუმენტაცია ემპირიული მონაცემებით უნდა იყოს გამყარებული, სულ უფრო მეტად
გაბატონდა.
XX საუკუნეში პოლიტიკის ანალიზის განვითარება ახალ ფაზაში შედის, იწყება საექსპერტო გარემოსა და
შესაბამისი სამეცნიერო საზოგადოებრიობის ჩამოყალიბება. სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები
აქტიურად ჩაერთვნენ სახელმწიფო მოღვაწეობასა და მართვის პროცესში.
აშშ-ში დაიწყო სახელმწიფო ანალიტიკური ცენტრების - “ტვინის ტრესტებისა” (ბრაინ ტრუსტს) და “აზრის
ფაბრიკების” (think tanks) ჩამოყალიბება. შედეგად 1960-იანი წლების ბოლოსთვის შეერთებულ შტატებში
უკვე ჩამოყალიბებული იყო პოლიტიკის ანალიზის მთელი ინდუსტრია, (უმეტესწილად არასახელმწიფო
სექტორში), რომელმაც საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა პოლიტიკურ-ანალიტიკური მეთოდოლოგიისა
და ტექნიკების, სამეცნიერო ინსტრუმენტარიის შემუშავებაში.
1960-70-იან წლებში კი ხდება პოლიტიკის ანალიზის, როგორც საუნივერსიტეტო სასწავლო დისციპლინის
ინსტიტუციონალიზაცია. 60-იანი წლების ბოლოს ჯერ კალიფორნიის (ბერკლის), შემდეგ კი სხვა წამყვან
ამერიკულ უნივერსიტეტებში იქმნება სპეციალიზებული კურსები და პროგრამები პოლიტიკის ანალიზში.
პარალელურად, სახელმწიფო ფედერალურ, რეგიონულ და მუნიციპალურ ორგანოებში იწყება
ანალიტიკური ქვედანაყოფების გაფართოება, სახელმწიფო ორგანოების საშტატო განრიგში ჩნდება
სტანდარტული
ერთეული
–
ანალიტიკოსი
(analyst).
ევროპაში
პოლიტიკის
ანალიზის
ინსტიტუციონალიზაცია შედარებით დაბალი ტემპით მიმდინარეობდა. ამ მხრივ სამაგალითოა ინგლისის
გამოცდილება, სადაც პოლიტიკის ანალიზის გამოყენება ხელისუფლებაში მარგარეტ ტეტჩერის
მოსვლისთანავე დაიწყო.
თუმცა ზოგადად შეერთებული შტატებისგან ჩამორჩენა ამ სფეროში ევროპის კონტინენტზე ბოლომდე
მაინც ვერ დაძლიეს.
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1.2. პოლიტიკის ანალიზი: ძირითადი ცნებები
ბევრ თანამედროვე ენაში, მათ შორის ქართულში, გერმანულსა და რუსულში, ტერმინებს policy და politics
ერთი შესატყვისი აქვს და ერთი სიტყვით გამოიხატება, ქართულში - პოლიტიკა, გერმანულში – Politik,
ხოლო რუსულში –политика.
ვებსტერის ენციკლოპედიაში პოლიტიკა (POLICY) განმარტებულია როგორც ყოვლისმომცველი გეგმა,
რომელიც მოიცავს ზოგად მიზნებსა და უპირატესად სახელმწიფო ორგანოთა და მათ წარმომადგენელთა
მიერ მისაღებ პროცედურებს. სამეცნიერო თუ სხვა სახის ლიტერატურაში მკვეთრი ზღვარია გავლებული
ისეთ ტერმინებს შორის, როგორიცაა გეგმა, პროგრამა და პოლიტიკა (პოლიტიკური კურსი). გეგმა ხშირ
შემთხვევაში გაგებულია, როგორც სასურველ დასასრულამდე მისაღწევად გამოყენებულ მოქმედებათა
ზოგადი სქემა ან პროცედურათა ერთობლიობა, მაშინ როცა პოლიტიკა წარმოიდგინება, როგორც
უპირატესად სახელმწიფო ორგანოთა და ინსტიტუტთა მიერ გატარებულ მოქმედებათა დადგენილი
კურსი. რაც შეეხება პროგრამას, მასში იგულისხმება სპეციფიკური, კონკრეტული ნაბიჯების ერთობლიობა,
რომელიც ამა თუ იმ პოლიტიკური კურსის რეალიზაციის მიზნითა და დასახულ მიზანთა მისაღწევად
ხორციელდება. ამგვარად, გეგმა შედგება კურსებისა და პროგრამებისგან და ამ სამ ცნებას შორის
ყველაზე ფართო ხასიათს ატარებს. სწორედ ამიტომაა, რომ ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოს
გრძელვადიანი სტრატეგიული კურსები გეგმების სახით (ხუთწლიანი იქნება ეს თუ რვაწლიანი)
გამოისახება.
ტერმინით “‘პოლიტიკა” (POLITICS) განისაზღვრება მოღვაწეობა და პროცესი, მაშინ, როდესაც
“პოლიტიკური სისტემის” ქვეშ იგულისხმება სტრუქტურისა და ტიპური (patterned) ურთიერთობების
არსებობა. პრაქტიკული მნიშვნელობით პოლიტიკამ “შესაძლებლობის ხელოვნების”, “მართვის
ხელოვნების” სახელწოდება შეიძინა. მას ხშირად აიგივებენ გავლენის მოხდენასთან,
ხელისუფლებისთვის ბრძოლასა და საზოგადოების შიგნით მოგებისა და “სიკეთეების” განაწილებისათვის
ცალკეულ ინდივიდებსა და ჯგუფებს შორის მიმდინარე კონკურენციასთან. თუმცა პოლიტიკურ დისკურსში
ცნება “პოლიტიკას”, უმეტესწილად, აიგივებენ უფრო საჯარო მოქმედებათა სფეროსთან და საჯარო
პოლიტიკის გამანაწილებელ ღონისძიებებთან (policies and allocations), ვიდრე კერძო ორგანიზაციების
შიდა პროცესებთან.
პოლიტიკის ანალიზი შესაძლებელია გაგებულ იქნეს როგორც საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი
პროცესისა და მისთვის საჭირო ცოდნის წარმოების უზრუნველყოფის მექანიზმი.

1.3. რას წარმოადგენს საჯარო პოლიტიკა (Public policy)
საჯარო პოლიტიკის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი დეფინიციები არსებობს. თუკი საჯარო პოლიტიკაში
ზოგიერთი დასავლელი მეცნიერი გულისხმობს ყველაფერს იმას, რის განხორციელებას ან
განუხორციელებლობას მთავრობა გადაწყვეტს, პროფესორი რიჩარდ როუზი კონკრეტულ პოლიტიკურ
გადაწყვეტილებებზე მეტად საჯარო პოლიტიკაში გულისხმობს მომავლისკენ მიმართულ, ერთმანეთთან
მეტ-ნაკლები კავშირის მქონე ღონისძიებათა გრძელვადიან სერიას. როუზის პოზიციას, რომლის
თანახმად საჯარო პოლიტიკა მოქმედებათა ერთობლიობაა და არა რაიმე საკითხთან დაკავშირებით
მიღებული გადაწყვეტილება იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს მომავალში, ბევრი მკვლევარი იზიარებს. კარლ
ფრიდრიხი გვთავაზობს შემდეგ დეფინიციას – საჯარო პოლიტიკა არის ცალკეული ინდივიდების,
ჯგუფების ან მთავრობის მიზანმიმართული მოქმედება, რომელიც შესაბამის პირობებში დასახული მიზნის
მისაღწევად ხორციელდება. სწორედ ამ შესაბამისი გარემო პირობებიდან ხდება, ერთის მხრივ,
დასახული მიზნის მიღწევისათვის საჭირო რესურსებისა და შესაძლებლობების, მეორეს მხრივ კი –
მიზნისაკენ მიმავალ გზაზე არსებული წინააღმდეგობებისა და ხელის შემშლელი ფაქტორების
განსაზღვრა. საჯარო პოლიტიკა კი განიხილება, როგორც სასურველი შედეგების უზრუნველსაყოფად
მიმართული გარკვეული მოქმედებების ერთობლიობა.
საჯარო პოლიტიკა დაკავშირებულია სამთავრობო გადაწყვეტილებებთან როგორც ადგილობრივ, ისე
სახელმწიფოებრივ დონეზე და ხორციელდება სახელმწიფო და სამთავრობო სტრუქტურების მიერ. თუმცა
ეს აღნიშნულ პროცესში არასამთავრობო სტრუქტურების ჩართვისა და მონაწილეობის შესაძლებლობას
სულაც არ გამორიცხავს. დევიდ ისტონი ამ კატეგორიის აქტორებს, ერთი შეხედვით, აუტსაიდერებს,
პოლიტიკურ სისტემაში “ავტორიტეტების” სახელით მოიხსენიებდა. საჯარო პოლიტიკა მიმართულია
სასურველი შედეგების მიღწევისკენ და ამ გაგებით საჯარო პოლიტიკის განმახორციელებელნი
ერთგვარი დიზაინერების, ჰიპოთეზურად პროექტირებული მომავლის რეალიზატორების როლში
გამოდიან. თუმცა წინასწარ დასახული მიზნების რეალური განხორციელება ყოველთვის როდი ხერხდება.
ამასთან გასათვალისწინებელია ერთი გარემოებაც. კერძოდ, საჯარო პოლიტიკა თავის არსში არა მარტო
გადაწყვეტილების მიღებას, არამედ ამ გადაწყვეტილების რეალიზაციისთვის საჭირო გზების
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განსაზღვრასა და გადაწყვეტილების რეალიზაციის პროცესში არსებული წინააღმდეგობების დაძლევასაც
გულისხმობს. რა და როგორ – აი, ის ძირითადი კითხვები, რაზეც საჯარო პოლიტიკის სუბიექტებს უწევთ
პასუხის გაცემა არსებულ გამოწვევებზე საპასუხოდ კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში.
ამ გაგებით საჯარო პოლიტიკა ადვილად შეიძლება ტოინბის გამოწვევა-პასუხის თეორიას შევადაროთ.
თუმცა საჯარო პოლიტიკის მხოლოდ სახელმწიფო პოლიტიკასთან, ანუ სახელმწიფო სახელისუფლებო
ორგანოების მიერ საზოგადოებრივი ცხოვრების ამა თუ იმ სფეროში გატარებულ პოლიტიკურ კურსთან
გაიგივება არამართებულია. შესაბამისად, პოლიტიკის ანალიზის ცნების მხოლოდ სახელმწიფო
პოლიტიკამდე დაყვანა მუნიციპალური ორგანოების მუშაობის სრულ იგნორირებასა და მათ მიერ
ადგილზე წარმოებული პოლიტიკურ-მმართველობითი კურსის ფარგლებით გათვალისწინებულ
ღონისძიებათა იგნორირებას განაპირობებს.
საჯარო პოლიტიკა იბადება იქ, სადაც არის მოთხოვნა არსებულ პრობლემათა მოგვარების
აუცილებლობაზე, ანუ ხმამაღლა გაცხადდება ზოგიერთი იმ მრავალ პრობლემას შორის, რომელიც
საზოგადოებაში არსებობს. თუმცა მხოლოდ ცალკეული მათგანი თუ ხდება სამთავრობო ყურადღების და
შემდეგ რეაგირების საგანი. ასე რომ, საჯარო პოლიტიკის განხორციელება თავისი არსით შერჩევით
ხასიათს ატარებს. საჯარო პოლიტიკა იწყება მაშინ, როცა მეგაპრობლემატიკიდან რამდენიმე ყველაზე
აქტუალური პრობლემა გამოიყოფა და მათ გადაწყვეტაზე მუშაობა მიმდინარეობს. შერჩევის პროცესში ის
კრიტერიუმი, რომ პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაწყვეტას მოითხოვს და ხელისუფლების მხრიდან
გადაუდებელი მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს, ყოველთვის როდია განმსაზღვრელი. თუ რომელი
პრობლემა იქნება შერჩეული პოლიტიკოსების მხრიდან რეაგირების საგნად, დამოკიდებულია მრავალ
ფაქტორზე. მათ შორის განმსაზღვრელია ის კრიტერიუმები, რომლებითაც პოლიტიკოსები
ხელმძღვანელობენ მართვის პროცესში. პრობლემების შერჩევა ასევე დამოკიდებულია პრობლემის
სიმწვავეზე და იმაზე, თუ ვის მიერ და რამდენად კატეგორიული ფორმითაა პრობლემა ინიცირებული.
განმსაზღვრელია ისიც, თუ ვინ აკეთებს განცხადებას ამა თუ იმ პრობლემის შესახებ და რა ძალითა და
საშუალებებით ცდილობს იგი პოლიტიკოსების მხრიდან ყურადღების მიქცევას. პრობლემათა
გამხმოვანებლის როლში შეიძლება გამოვიდეს რომელიმე კონკრეტული მოქალაქე, გარკვეული ჯგუფის
წარმომადგენლობა, ოფიციალური პირები. მათ მიერ გაცხადებული მოთხოვნები წარმოადგენს
სამთავრობო სტრუქტურებიდან შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს, რომელიც
მიმართული იქნებოდა აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტის ან მისი სიმწვავის შემცირებისკენ.
გასათვალისწინებელია, რომ საჯარო პოლიტიკაში იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ ის აქტები,
რომელიც ხორციელდება და არა ის ინიციატივები, რაზეც მსჯელობა მიმდინარეობს, ანდა რომელთა
განხორციელება იგეგმება. ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ Policy output (პოლიტიკის პროდუქტი) და
Policy outcome (პოლიტიკის შედეგი). თუკი პირველი ამა თუ იმ სოციალურ სფეროში გატარებული კურსის
პირდაპირ შედეგებს გულისხმობს (ხშირ შემთხვევაში ის ციფრებითა და პროცენტული მაჩვენებლებით
გამოიხატება), მეორე გატარებული პოლიტიკის ირიბ შედეგებზე მიუთითებს, ანუ ასახავს, თუ რა გავლენა
იქონია მიღებულმა შედეგებმა სხვა სფეროებსა და სხვა პრობლემატიკის მოხსნა-შემცირებაზე.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, პირველში იგულისხმება პოლიტიკის რეზულტატი, მეორეში კი ამ მიღებული
რეზულტატის ზეგავლენა. ასე მაგალითად, საგადასახადო ადმინისტრირების პოლიტიკის გამკაცრება,
რეზულტატის სახით, გადასახადების ამოღებას იძლევა, ირიბი შედეგების სახით კი დადებითად
მოქმედებს ბიუჯეტის შევსებაზე, თუნდაც იმავე სოციალურ დახმარებათა პროგრამების დროულ
დაფინანსებასა და მთლიანად სოციალური სისტემის გაუმჯობესებაზე.
საზოგადოებრივი დოვლათის და კეთილდღეობათა განაწილების კუთხით გამოყოფენ გამანაწილებელ,
გადამანაწილებელ, მარეგულირებელ და თვითრეგულირებად პოლიტიკებს.
გამანაწილებელ (Distributive) პოლიტიკაში იგულისხმება მომსახურებისა და შემოსავლების თანაბარი
განაწილება მოსახლეობის გარკვეულ სეგმენტებს შორის. მაგალითად, უფასო სასკოლო განათლების
უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება, რომელიც პირველ რიგში მოსახლეობის სოციალურად
გაჭირვებული კატეგორიისთვის არის გათვალისწინებული. გამანაწილებელი პოლიტიკა თავისი არსით
ყველაზე ეთიკურია, რადგან მისი განხორციელების შემთხვევაში საზოგადოების ყველა სეგმენტი
მოგებული რჩება, გადასახადებიდან შემოსული თანხები კი ძირითადად სოციალური პროგრამების
უზრუნველყოფას ხმარდება. აღნიშნული პოლიტიკა დამახასიათებელია სოციალ-დემოკრატიული
მაღალგანვითარებული ქვეყნებისთვის (დანია, ჰოლანდია, შვედეთი და ა.შ.).
მარეგულირებელი (regulatory) პოლიტიკა საზოგადოების გარკვეულ სეგმენტებზე რაღაც შეზღუდვების
დაწესებას გულისხმობს, რაც ამ კატეგორიის ადამიანებისა და სოციალური ჯგუფების მოქმედების
თავისუფლებას ზღუდავს. სწორედ ამით განსხვავდება იგი გამანაწილებელი პოლიტიკისაგან, რადგან ეს
უკანასკნელი თავისუფლებათა ზრდისკენ არის მიმართული. მაგალითად, მარეგულირებელი პოლიტიკა
ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში იარაღის ტარებაზე კონტროლის დაწესების გზით
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ხორციელდება. მარეგულირებელი პოლიტიკის გატარების მექანიზმის სახით აქ მაკონტროლებელი
ინსტიტუტები გამოდიან. სალიცენზიო სისტემა სწორედ ამ მექანიზმის შემადგენელი ნაწილია.
მარეგულირებელი პოლიტიკის განხორციელებას ყოველთვის ახლავს საზოგადოების “მოგებულ” და
“წაგებულ” ნაწილად დაყოფის მტკივნეული პროცესი. ამ პოლიტიკის განხორციელების საფუძვლად,
ჩვეულებრივ, სამართლებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესი ცხადდება.
თვითრეგულირებად (self-regulatory) პოლიტიკას მარეგულირებელ პოლიტიკასთან ბევრი საერთო აქვს.
ისიც, მარეგულირებელი პოლიტიკის მსგავსად, შეზღუდვისა და კონტროლისკენაა მიმართული.
განსხვავება მათ შორის ის არის, რომ თვითრეგულირებადი პოლიტიკა საკუთარი წევრებისა და
გარემოცვის ინტერესების დაცვის მიზნით ტარდება.
გადამანაწილებელი (redistributive) პოლიტიკა გულისხმობს მთავრობის მხრიდან ამა თუ იმ სოციალური
ჯგუფისთვის მხარდაჭერის გადახედვას. მსგავსი პოლიტიკა, როგორც წესი, მკვეთრი სოციალური
ცვლილებების განხორციელების შემდეგ მიიღება. მაგალითად, რევოლუციების შედეგად სოციალური და
ქონებრივი კაპიტალის ხელახალი განაწილება ჩვეული მომენტია. მას საფუძვლად უდევს სოციალური
სამართლიანობის უზრუნველყოფის პრინციპი. გადამანაწილებელი პოლიტიკის კარგი ილუსტრაციაა
სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიც მიმართულია არსებული სოციალური მდგომარეობის
გამოსწორებისა და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის პროცენტული მაჩვენებლის
შემცირებისკენ.
გამოიყოფა ასევე მატერიალური და სიმბოლური პოლიტიკა, ასევე პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია
კოლექტიური ან კერძო კეთილდღეობების დაცვის უზრუნველყოფისკენ.
საჯარო პოლიტიკა შეიძლება იყოს პოზიტიური ან ნეგატიური იმის მიხედვით, თანხმდება თუ არა
მთავრობა
პრობლემათა
დაუყოვნებლივ
მოგვარებაზე
მუშაობის
დაწყების
მოთხოვნას.
გასათვალისწინებელია, რომ საჯარო პოლიტიკა, თავისი ნეგატიური გაგებით, შეიძლება ორი ტიპის იყოს:
უარყოფითი, როცა ხელისუფლება შემოთავაზებული პრობლემის მოგვარებაზე საერთოდ უარს
აცხადებს, და
იგნორირებითი, როცა ხელისუფლება სხვა პრობლემატიკას უთმობს ყურადღებას.
უკანასკნელ შემთხვევაში პრობლემური საკითხის დღის წესრიგში თავიდან დაყენების, და შესაბამისად,
მისი მოგვარების ალბათობა ჯერ კიდევ რჩება.
საჯარო პოლიტიკა, დადებითი გაგებით, მთლიანად ეფუძნება კანონს. ასე მაგალითად, გადასახადების
გადახდა, ისევე როგორც საერთაშორისო ვალდებულებათა შესრულება, აუცილებელია, რადგან
წინააღმდეგ შემთხვევაში ურჩთათვის სანქციები წესდება და მათ შესაბამისი პასუხისმგებლობა
ეკისრებათ. საჯარო მართვა თავისი ხასიათით ავტორიტეტულია ანუ მთელ საზოგადოებას მოიცავს. თუმცა
ეს ფაქტორი შესაძლებელია სულაც არ იყოს გადამწყვეტი ამა თუ იმ პოლიტიკური კურსის წარმატებით
განხორციელების საქმეში. მაგალითად, ალკოჰოლიან სასმელზე აკრძალვის დაწესება – ე.წ. “მშრალი
კანონი” შეერთებულ შტატებში. ამ შემთხვევაში, ძლიერი მექანიზმების არსებობის მიუხედავადაც კი,
ეფექტიან შედეგებს მაინც ვერ მიაღწიეს. საჯარო მმართველობა კანონიერი ძალადობის უფლებით
სარგებლობს, რასაც არასახელმწიფო სექტორი მოკლებულია. კანონიერი იძულების მონოპოლიის
უფლებით მხოლოდ სახელმწიფო და მუნიციპალური ორგანოები არიან აღჭურვილი.
საჯარო პოლიტიკის განსაზღვრის არაერთი გზა არსებობს. საჯარო პოლიტიკის შექმნაში მონაწილე
თითოეულ აქტორს ის განსხვავებულად ესმის და, საკუთარი ჩართულობიდან გამომდინარე, მის
ინტერპრეტაციას ცდილობს. ასე მაგალითად, ჟურნალისტისთვის საჯარო პოლიტიკა, პირველ რიგში,
სახელმწიფო სექტორის ღიაობასა და ინფორმაციის გამჭვირვალობასთან ასოცირდება. არასამთავრობო
ორგანიზაციისთვის კი საჯარო პოლიტიკა მოქალაქეთა თანამონაწილეობით განხორციელებულ
სახელმწიფო პოლიტიკასთანაა დაკავშირებული.
საჯარო
პოლიტიკისთვის
განმსაზღვრელია
საზოგადოება,
რადგან,
კერძო
სექტორის
გადაწყვეტილებებისგან განსხვავებით, სწორედ საჯარო პოლიტიკა ახდენს ზეგავლენას საზოგადოების
უდიდეს ნაწილსა და მის ინტერესებზე. ის, რომ სწორედ საზოგადოებაა პოლიტიკური ავტორიტეტის
ძირითადი წყარო, ხელისუფლებას საზოგადოების სახელით მოქმედების საშუალებას აძლევს.
კავშირი საჯარო პოლიტიკასა და სამთავრობო ინსტიტუტებს შორის საკმაოდ მჭიდროა. პოლიტიკა
საჯარო პოლიტიკად მანამდე არ იქცევა, სანამ მას რომელიმე სამთავრობო ინსტიტუტი არ დაამტკიცებს,
განახორციელებს და დანერგავს. სამთავრობო ინსტიტუტები საჯარო პოლიტიკას სამ განსხვავებულ
მახასიათებელს ანიჭებენ. პირველი მდგომარეობს იმაში, რომ სწორედ მთავრობაა ის ინსტიტუტი,
რომელიც პოლიტიკურ კურსს ლეგიტიმაციით უზრუნველყოფს. სწორედ ამიტომ მთავრობის მიერ
არჩეული ესა თუ ის პოლიტიკა განიხილება ლეგალური ვალდებულების სახით, რომელიც მოქალაქეებს
ლოიალურობისაკენ უბიძგებს. ადამიანებმა სხვადასხვა ჯგუფისა თუ ასოციაციის (კორპორაციის,
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ეკლესიის, პროფესიული ორგანიზაციის, მოქალაქეთა ასოციაციისა და სხვა) პოლიტიკა შესაძლოა
აღიქვან როგორც საკმაოდ მნიშვნელოვანი და რაიმე სახით მათი ქმედებების განმსაზღვრელი და
დამავალდებულებელი. თუმცა მხოლოდ სამთავრობო პოლიტიკა შეიცავს ასეთ ლეგალურ
ვალდებულებას, თავს მოახვიოს საზოგადოებას საკუთარი გადაწყვეტილებები. მეორე მახასიათებელი
საჯარო პოლიტიკის უნივერსალურობაში მდგომარეობს. სამთავრობო პოლიტიკური კურსები
საყოველთაობით გამოირჩევა. მხოლოდ სამთავრობო პოლიტიკა ვრცელდება საზოგადოების ყველა
წევრზე. სხვა ჯგუფებისა და ორგანიზაციების პოლიტიკა კი საზოგადოების მხოლოდ ნაწილს მოიცავს და
ასეთი საყოველთაობით არ გამოირჩევა. და ბოლოს, მთავრობაა ის ინსტიტუტი, რომელიც ფლობს
მონოპოლიას ძალადობაზე. მხოლოდ მთავრობას აქვს უფლება, დასაჯოს პოლიტიკათა ყველა
დამრღვევი. სანქციები, რომელიც შესაძლებელია დააწესონ საზოგადოების სხვა ჯგუფებმა და
ორგანიზაციებმა, გაცილებით შეზღუდულ ხასიათს ატარებს. სწორედ ამაში მდგომარეობს სამთავრობო
ინსტიტუტების უნარი, უზრუნველყონ საზოგადოებრივი ლოიალურობა, დანერგონ პოლიტიკური კურსები,
რომელიც მთელ საზოგადოებაზე ვრცელდება, და სარგებლობდნენ ძალადობის გამოყენების
მონოპოლისტური უფლებით, რაც ინდივიდებსა და ჯგუფებს შესაბამისი ქმედებებისაკენ უბიძგებს.

1.4 საჯარო პოლიტიკის ისტორია
საჯარო პოლიტიკის ისტორიაზე საუბრისას მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ საჯარო და კერძო
სფეროებს შორის ურთიერთმიმართებისა და პროპორციის საკითხი. ამ გაგებით, ზოგადად, საჯარო
პოლიტიკის ისტორია იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც დღეს დასავლეთის განვითარებულ
სახელმწიფოებად იწოდებიან, შეიძლება დაიყოს სამ ნაწილად: XIX საუკუნისა და უფრო ადრეული
პერიოდის “სახელმწიფო _ ღამის დარაჯი”, იგივე ლიბერალური სახელმწიფო; XX საუკუნის ე.წ
“საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფო” და XXI საუკუნის მარეგულირებელი სახელმწიფო.
მსგავს ისტორიულ რაკურსში საჯარო პოლიტიკის განვითარება, უპირველეს ყოვლისა, ეფუძნება
ჩრდილოეთ ევროპის, განსაკუთრებით კი დიდი ბრიტანეთის გამოცდილებას. შეერთებული შტატები,
რომელსაც საყოველთაო კეთილდღეობის მოდელით არასოდეს უმუშავია და ერთ-ერთი პირველი
იყო, სადაც რეგულირებადი სახელმწიფოს პრინციპები დაინერგა, ამ მხრივ გამონაკლისია.

სახელმწიფო – ღამის დარაჯი
სახელმწიფო ღამის დარაჯი წარმოადგენს სახელმწიფოს, სადაც საჯარო სექტორის ფუნქციონირება
მინიმალურ ოპერაციებამდეა დაყვანილი, გაიგივებულია მხოლოდ და მხოლოდ კანონის
აღსრულებასთან, რომელიც კერძო საკუთრებას იცავს და მხოლოდ საგარეო პოლიტიკის
განხორციელებისათვის საჭირო რესურსების ამოგებაზეა ორიენტირებული. შესაბამისად, ცხადია, რომ
სახელმწიფო აპარატი საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობის მოხელეთაგან შემდგარი ბიუროკრატიული
სისტემის სახითაა წარმოდგენილი. “სახელმწიფო - ღამის დარაჯის” მეტაფორა ინგლისელ
ფილოსოფოს ჯონ ლოკთან (1632-1703) ასოცირდება, რომელმაც სათავე დაუდო ლიბერალურ
აზროვნებას. მისი აზრით, სახელმწიფოს ფუნქციას მოქალაქეთა სიცოცხლის, თავისუფლებისა და
სახელმწიფო - ღამის დარაჯის კონცეფცია, კერძო სფეროსათვის რაც შეიძლება ფართო ასპარეზის
დათმობას გულისხმობს, რომელიც თავისუფალი ბაზრის ე.წ. უხილავი ხელით რეგულირდება.

საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფო
საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფო, რომელმაც თავის ზენიტს დასავლეთში, განსაკუთრებით
კი ჩრდილოეთ ევროპაში, 1960-70-იან წლებში მიაღწია, ეფუძნებოდა სახელმწიფოს გაცილებით
ექსპანსიონისტურ როლს და უფრო პოზიტიურად ეხმაურებოდა სახელმწიფოს ჩარევას კერძო
სფეროს რეგულირებაში. მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოს
ნიშნები გაცილებით ადრე, ჯერ კიდევ ინდუსტრიალიზაციის ეპოქაში შეიმჩნეოდა (ამის მაგალითია
იმავე დიდ ბრიტანეთში ფაბრიკების ინსპექტირების შესახებ აქტის მიღება 1833 წელს და
გადაწყვეტილება სამუშაო დღის მინიმუმ 10 საათამდე შემცირების შესახებ, რომელიც 1847 წელს
მიიღეს), აღნიშნული კონცეფციის დამკვიდრების ათვლის წერტილად მიიჩნევა პირველი მსოფლიო
ომის წინანდელი პერიოდი გერმანიაში. ოტო ფონ ბისმარკი, გერმანიის კანცლერი (1871-1890),
პირველი იყო, ვინც კერძო ინდუსტრიაში დასაქმებული მუშებისათვის სოციალური დაზღვევის სისტემა
შემოიღო (სამუშაო ტრავმისა და ავადმყოფობის შემთხვევებისათვის). 1920-იანი წლებიდან
გერმანული მოდელი ფართოდ გავრცელდა და გაფართოვდა ევროპაში, როგორც სოციალური
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დაცვის სისტემის მრავალფეროვნების (პენსიების, ფულადი შეღავათების დაწესება), ასევე სისტემით
მოსარგებლე ჯგუფების გაზრდითაც.
1970-იანი წლებისათვის ევროპული დემოკრატიები “საყოველთაო კეთილდღეობის” სახელმწიფოებად
აღიქმებოდა და გულისხმობდა, ერთის მხრივ, სახელმწიფოს მიერ თითოეული მოქალაქისათვის
კეთილდღეობის მინიმალური სტანდარტების უზრუნველყოფას, მეორეს მხრივ, სახელმწიფომ საკუთარ
თავზე იტვირთა საჯარო სიკეთეებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა და ეს საჯარო ადმინისტრირების
უმთავრეს ფუნქციად გადაიქცა. მესამეც, სოციალური უფლებების დაცვა საზოგადოების უმთავრეს
დანიშნულებად იქცა და მისი განხორციელება გაიგივდა დემოკრატიის, როგორც ასეთის, მიღწევის
შესაძლებლობასთან. იმ დროს, როცა “სახელმწიფო - ღამის დარაჯის“ უმთავრესი პრიორიტეტი
თავისუფლებაა, საყოველთაო
კეთილდღეობის
სახელმწიფოსათვის
ასეთი
პრიორიტეტი
თანასწორობის დაცვაა.
რა თქმა უნდა, დასავლეთის დემოკრატიები განსხვავდებიან მათ მიერ მოწოდებული სოციალური
დაცვის სისტემის პროპორციით, სოციალური დაცვის პაკეტში შემავალი სერვისებით.
1980-იანი წლებიდან ჩნდება საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოს მიმართ იმედგაცრუების
პირველი ნიშნები და იწყება მის პრინციპებზე უარის თქმა. მოსახლეობის საშუალო ასაკის ზრდის
გამო, პენსიების, სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური დახმარებების საერთო
ღირებულება უფრო და უფრო მატულობდა, რაც მოსახლეობის დასაქმებულ ნაწილს სულ უფრო
მეტად აწვებოდა მხრებზე. ამის გამო, იმ ქვეყნის საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა, რომლის
მიერ სოციალურ დახმარებაზე გაწეული დანახარჯი აღემატებოდა სხვა დანარჩენს, საფრთხის ქვეშ
დგებოდა. შედეგად, გასული საუკუნის 80-90-იან წლებში მოხდა საყოველთაო კეთილდღეობის იდეის
გადაფასება. თუმცა, საერთო ჯამში, საყოველთაო კეთილდღეობის სისტემა კრიზისის ნაცვლად
კორექტირებას დაექვემდებარა და დღეს საყოველთაო კეთილდღეობის ქვეყნები კვლავ ინარჩუნებენ
ეკონომიკურ კონკურენტუნარიანობასა და პოლიტიკურ ლეგიტიმაციას.

მარეგულირებელი სახელმწიფო
სოციალური კეთილდღეობის პირობებში, სახელმწიფოს მიერ წარმოებული სერვისის გადაცემას
ძირითადად საჯარო სექტორი ახდენდა. მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულის განმავლობაში კი
სერვისების უზრუნველყოფა კერძო სააგენტოების თანამონაწილეობით ხორციელდებოდა. ასევე,
აქტიურად დაიწყო საჯარო სექტორში არსებული საწარმოების პრივატიზაციის პროცესი. აღნიშნული
მოძრაობა აღინიშნება, როგორც საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოდან მარეგულირებელი
სახელმწიფოსკენ
ტრანსფორმაციის
პროცესი,
რომელიც
სახელმწიფოს
მიერ
ახალი
მოდიფიცირებული ფუნქციების შესრულებით დაგვირგვინდა. რაში მდგომარეობს ეს? მსგავსი
სახელმწიფო მის მიერ შესასრულებელ ფუნქციებს კერძო სექტორს უთმობს, თუმცა სახელმწიფო
იტოვებს კერძო სექტორისათვის გადაცემული ფუნქციების შესრულებაზე კონტროლისა და
რეგულირების უფლებას. მსგავსი სახელმწიფო იყენებს რეგულაციის სხვადასხვა მექანიზმსა და
ინსტრუმენტს, თუმცა პირდაპირ არაა ჩართული საჯარო სიკეთეებისა და სერვისების წარმოებაში. ეს
მოდელი ყველაზე მეტად დამახასიათებელია შეერთებული შტატებისთვის, თუმცა დღეს ასეთი
მოდელით ხელმძღვანელობა ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიოს სხვა დემოკრატიებშიც.
საჯარო სექტორის ფუნქციონირების ეფექტიანობის ზრდის მიუხედავად, აღნიშნულ მოდელს რიგი
ნაკლოვანებები აქვს და ეს, პირველ რიგში, დაკავშირებულია დემოკრატიული ლეგიტიმაციის
პრობლემასთან. საქმე ისაა, რომ მარეგულირებელი სახელმწიფოს ახალი მარეგულირებელი
ინსტიტუტები არ წარმოადგენენ სამინისტროების შემადგენელ ნაწილს, არამედ საკონტრაქტო
პირობებით ექვემდებარებიან მას, როგორც დამოუკიდებელი სააგენტოები, და მოწყვეტილი არიან
ხელისუფლებას, შესაბამისად კი, დემოკრატიულ პროცესს. მარეგულირებელი სახელმწიფოს
პირობებში საჯარო სექტორის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით პრიორიტეტებად აღიარებულია ახალი
საჯარო მენეჯმენტის (NPM) შემდეგი პრინციპები: მართვის პრინციპების დაახლოება კერძო სექტორში
მოქმედ მართვის პრინციპებთან; საჯარო სამსახურში საკონტრაქტო სისტემის ელემენტების დანერგვა;
საჯარო ინსტიტუტების საქმიანობის შეფასების გაზომვადი მექანიზმებისა და მონიტორინგის მკაფიო
კრიტერიუმების შემუშავება და დანერგვა; საჯარო და კერძო სექტორებს შორის მობილურობის
გაზრდა; საზოგადოების, ამ შემთხვევაში კი საჯარო სექტორის მომხმარებლების წინაშე
ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით ერთიანი სამთავრობო ელექტრონული ქსელის დანერგვა.
მარეგულირებელი სახელმწიფო ახდენს პოლიტიკური ავტორიტეტის დელეგირებას პროფესიულ
სააგენტოებზე, რაც განსაკუთრებით გამართლებულია ტექნიკური (მაგალითად, ტელეკომუნიკაციები)
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და არა რედისტრიბუციული (მაგალითად, გადასახადები) ხასიათის პრობლემების გადაწყვეტისას. თუ
გადასახადების რა სისტემა იქნება დანერგილი საზოგადოებაში, ეს წმინდა პოლიტიკური საკითხია,
რომელზეც არ არსებობს ერთი მართებული ტექნიკური გადაწყვეტის საშუალება, განსხვავებით
მობილური ტელეფონებით რეგულაციის სისტემისგან, სადაც მსგავსი ტექნიკური საშუალება ადვილად
შეიძლება მოიძებნოს.

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობა
საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეფექტიანი საბაზრო ეკონომიკის განვითარების
აუცილებელი პირობაა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და ბიზნესს შორის აქტიური
ურთიერთქმედება. ამ ურთიერთქმედებამ თავისი ინსტიტუციონალიზების პროცესში სახელმწიფოსა და
კერძო მეწარმეების პარტნიორობის ხასიათი (Public-Private-Partnership - PPP) შეიძინა და სახელმწიფოს
და კერძო სექტორის პარტნიორობა ეწოდა.

რა არის სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობა
სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობის არსის გააზრებისას რამდენიმე მიდგომა
გამოიკვეთა. ეკონომიკური მიდგომის ფარგლებში სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობას
ირიბ პრივატიზებას ადარებენ. საქმე ეხება უფლებამოსილებათა გადანაწილებას სახელმწიფოსა და
ბიზნესს შორის იმ სტრატეგიულ დარგებში, რომელთა პრივატიზება სხვადასხვა მიზეზის გამო
შეუძლებელია (სოციალური სფერო, ტრანსპორტი, დასახლებული პუნქტების კეთილმოწყობა,
კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები და ა.შ.), მაგრამ რომელთა განვითარებისათვის
სახელმწიფოს ფული არ აქვს.
აღსანიშნავია ისიც, რომ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობის ეფექტიანობის
მნიშვნელოვანი პირობაა სახელმწიფოს მიერ სამეურნეო აქტიურობის მნიშვნელოვანი დოზის და
საკუთრების ზოგიერთი უფლებამოსილების შენარჩუნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული
პარტნიორობის მექანიზმების რეალიზებამ შეიძლება ბიზნესის მიერ პარტნიორობის ობიექტების
მთლიან ან ნაწილობრივ პრივატიზებამდე მიგვიყვანოს.
სახელმწიფოსა და ბიზნესის პარტნიორობის ასეთი გაგების საფუძველი გახდა განვითარებული
ეკონომიკის მქონე ქვეყნების გამოცდილება, სადაც კერძო კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოსთან
ერთობლივ პროექტებს ახორციელებენ, ფართო უფლებამოსილებანი გადაეცა: ფლობის,
ექსპლუატაციის, მშენებლობის, ფინანსირების და ა.შ.
სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობა აგრეთვე განისაზღვრება, როგორც პრივატიზაციის
პროგრამების სრულფასოვანი ჩანაცვლების სახე, რომელიც საშუალებას იძლევა, ერთის მხრივ,
რეალიზებულ იქნეს კერძო სამეწარმეო ინიციატივის პოტენციალი, მეორეს მხრივ _ შენარჩუნდეს
სახელმწიფოს საკონტროლო ფუნქციები ეკონომიკის სოციალურად მნიშვნელოვან სექტორებში.
სახელმწიფო არ კარგავს მესაკუთრის უფლებას, ამასთან იზიდავს ბიზნესის რესურსებს პრობლემათა
ფართო წრის გადასაჭრელად.
უნდა აღინიშნოს, რომ ბიზნესის მონაწილეობა პროექტების რეალიზებაში მოითხოვს პარტნიორობის,
როგორც სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთობის განსაკუთრებული სახის, სამართლებრივ
განმტკიცებას, რაც მნიშვნელოვან ინსტიტუციონალურ ცვლილებებს იწვევს “ხელისუფლება-ბიზნესის”
ურთიერთობათა სისტემის შიგნით, ეს კი ეკონომიკური, ორგანიზაციული, მმართველობითი და სხვა
ფუნქციების შესრულებაში მეწარმეთა მონაწილეობის გაფართოების შესაძლებლობას იძლევა. თუკი
საქართველო ამ გზით წავა, სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობის მრავალფეროვანი
ფორმების ეკონომიკური და სამართლებრივი კვალიფიკაციის ურთულესი პროცესის გავლა მოუწევს.
ამასთან, მნიშვნელოვანია, იურიდიულად სწორად შეფასდეს სახელმწიფოს როლი არა მხოლოდ
როგორც მთავარი რეგულატორის, არამედ როგორც საზოგადოებრივი ინტერესებისა და
მოთხოვნილებების წარმომადგენლისა და დამცველის, ე. ი. ის, რაც ევროპულ იურიდიულ ტრადიციაში
იგულისხმება საჯარო სამართლის, საჯარო ინტერესის, საჯარო სამსახურის, საჯარო-სამართლებრივი
ქონებრივი ურთიერთობებისა და საჯარო-სამართლებრივი საკუთრების სახით.
მეორე მიდგომის თანახმად, რომელიც სახელმწიფო პოლიტიკასა და მართვას უკავშირდება,
სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთობის საზღვარზეა, ამასთან არ
არის არც პრივატიზაციის და არც ნაციონალიზაციის ინსტიტუტი, არამედ არის სახელმწიფოს მიერ
საზოგადოების წინაშე არსებული ვალდებულებების შესრულების ოპტიმიზების ფორმა. ეს
ვალდებულებები კი მოსახლეობისათვის საჯარო სიკეთეების შეუფერხებელ მიწოდებაში მდგომარეობს.
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არსებობს აგრეთვე სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობის გაფართოებული გაგებაც,
როგორც ხელისუფლებისა და ბიზნესის კონსტრუქციული ურთიერთქმედების არა მარტო ეკონომიკაში,
არამედ პოლიტიკაში, კულტურაში, მეცნიერებაში და ა.შ. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და კერძო
სექტორის პარტნიორობა გააზრებულია, როგორც სახელმწიფოსა და მეწარმეთა კორპუსის
პარტნიორობის ნებისმიერი ფორმა. ამასთან, ხელისუფლებისა და მართვის ორგანოების მიერ
უფლებამოსილებათა გადაცემა არ შემოიფარგლება მხოლოდ საკუთრების უფლებებით: აქვე უნდა
შევიდეს გადაწყვეტილებათა მიღების ზოგიერთი ფუნქციის დელეგირება ექსპერტიზის, კონსულტირების
და ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტებისა და მიზნობრივი პროგრამების ერთობლივი შემუშავების
დროს.
ზოგადად, თუ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობის განსაზღვრებას შევეცდებით, ესაა
სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის ურთიერთხელსაყრელი საშუალო და გრძელვადიანი
თანამშრომლობა, რომელიც სხვადასხვა ფორმით რეალიზდება (დაწყებული სამუშაოების შესრულებაზე
კონტრაქტებით, დამთავრებული სახელმწიფოსა და ბიზნეს-ასოციაციების კონსულტაციებით) და მიზნად
ისახავს პოლიტიკური და საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ამოცანების გადაწყვეტას ეროვნულ,
რეგიონულ და ადგილობრივ დონეებზე.

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობა _ პოლიტიკური ქსელების
სახესხვაობა
ლ. ოტულის მიდგომის თანახმად, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობა პოლიტიკური
ქსელების ელემენტი და სახესხვაობაა.
ნებისმიერი პოლიტიკური ქსელის მსგავსად, სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობა
ემყარება მისი მონაწილეების გამაერთიანებელ საერთო ინტერესებს. ეს ინტერესები ერთმანეთს
უთავსდება სახელმწიფო პოლიტიკის საერთო მიზნების მიღწევის ფარგლებში. ეს მიზნები კი
ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ობიექტებისა და ინფრასტრუქტურის აღდგენაში მდგომარეობს.
სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობისათვის, ისევე როგორც პოლიტიკური
ქსელებისათვის, დამახასიათებელია თანამშრომლობის ინსტიტუციური შემადგენელის არსებობა _
ხელშეკრულებისა, რომელიც განსაზღვრავს ამა თუ იმ სფეროში ხელისუფლებისა და ბიზნესის
ურთიერთობის მიზნებს, მიმართულებებს და პრინციპებს. ამგვარ თანამშრომლობას არაიერარქიული
ხასიათი აქვს: ხელისუფლებისა და ბიზნესის ურთიერთობა ემყარება პარიტეტს, უფლებათა
თანასწორობას და მონაწილეთა ერთმანეთისადმი და კანონის წინაშე პასუხისმგებლობას.
პოლიტიკური ქსელების მსგავსად, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობა შეზღუდულია
ურთიერთქმედების გარკვეული სეგმენტებით _ საცხოვრებელ-კომუნალური მეურნეობა, ტრანსპორტი,
კავშირი, ენერგეტიკა, კულტურა, მაღალი ტექნოლოგიების შექმნა და ა.შ.
და ბოლოს, ქსელების, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობის საერთო ნიშანია
განსაკუთრებული კონსენსუსის კულტურის არსებობა, როდესაც სახელმწიფოს და ბიზნესს,
ავტონომიური კომპეტენციების სფეროებში ჩაურევლად, შეუძლიათ კონსტრუქციულ და ნდობით
საფუძველზე მიაღწიონ თანხმობას თანამშრომლობის საშუალებებისა და შედეგების თაობაზე.

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობის ფორმები
სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობის ფორმების კლასიფიცირება სხვადასხვა
საფუძველზე შეიძლება. ტრადიციულად განიხილავენ სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის
პარტნიორობას ეკონომიკისა და სახელმწიფო მართვის სფეროებში.
მსხვილმასშტაბიანი სოციალურ-ეკონომიკური ამოცანების რეალიზების დროს, რაც უფრო მეტ
ფუნქციებსა და უფლებამოსილებას იღებს თავის თავზე ერთ-ერთი მხარე, რაც უფრო მეტია მისი
მონაწილეობა პროექტის რეალიზებაში, მით მეტად გვაგონებს ურთიერთქმედების მოცემული
მოდელი პრივატიზაციის ან ნაციონალიზაციის სქემას.
არსებობს პარტნიორობის ისეთი ფორმები, როგორიცაა ურთიერთობა კონტრაქტის საფუძველზე,
იჯარის (ლიზინგის) ხელშეკრულება, შეთანხმება პროდუქციის გაყოფის თაობაზე, საინვესტიციო
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კონტრაქტი, კონცესიები, აქციონირება, კერძო კაპიტალის წილობრივი მონაწილეობა სახელმწიფო
საწარმოებში (ერთობლივი საწარმოები).
ბიზნესისა და ხელისუფლების ურთიერთქმედების ტიპების საფუძველზე გარკვეული პირობითობით
შეიძლება გამოიყოს სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის სხვადასხვა, თეორიული გააზრებისათვის
მოსახერხებელი
მოდელი. პრაქტიკაში
პარტნიორობა
აერთიანებს
რამდენიმე
მოდელს.
პარტნიორობის თითოეულ საბაზო მოდელს ახასიათებს ორგანიზაციის, დაფინანსების და
კოოპერაციის სპეციფიკური თანაფარდობა (იხ. სქემა):

მოდელი

საკუთრება

მართვა

დაფინანსება

კოოპერაციის
კერძო, სახელმწიფო კერძო, სახელმწიფო კერძო, სახელმწიფო
მოდელი
კონცესიების
სახელმწიფო
კერძო, სახელმწიფო კერძო, სახელმწიფო
მოდელი
ხელშეკრულებითი
კერძო, სახელმწიფო
კერძო
კერძო
მოდელი
ლიზინგის მოდელი
კერძო
კერძო, სახელმწიფო კერძო, სახელმწიფო
ამ მოდელებიდან ერთ-ერთი აირჩევა იმის მიხედვით, თუ რა სფეროში რეალიზდება შეთანხმება. თუკი
პარტნიორობის პროექტების მსოფლიო პრაქტიკას განვიხილავთ, გამოკვეთილია კონკრეტულ დარგებში
ამა თუ იმ მოდელის ეფექტიანობა.
ოპერატორის მოდელი ფართოდ გავრცელდა ნარჩენების გადამუშავებაში. მას ახასიათებს
პასუხისმგებლობის მკაფიო გაყოფა კერძო პარტნიორობასა და სახელმწიფოს შორის სახელმწიფოს მიერ
მაკონტროლებელი ფუნქციების შენარჩუნების პირობებში.
კოოპერაციის მოდელი გამოიყენება იქ, სადაც კონკრეტული მომსახურება არ არის საკმარისად მკაფიოდ
გამოყოფილ-განსაზღვრული და, ამდენად, ძნელია მისი გადაქცევა ისეთ ობიექტად, რომელიც
გადასახადებით დაიბეგრება. ამ შემთხვევაში პარტნიორობა რეალიზდება სახელმწიფოსა და კერძო
ინვესტორის ერთობლივი საპროექტო კომპანიის მეშვეობით.
კონცესიების მოდელი მოქმედებს დარგებში პროექტების რეალიზების ხანგრძლივი ვადით, აგრეთვე იმ
შემთხვევებში, როდესაც სახელმწიფოდან კერძო პარტნიორისთვის საკუთრების უფლების გადაცემა
გამოირიცხება პოლიტიკური ან სამართლებრივი მიზეზებით.
ხელშეკრულებითი მოდელი გამოიყენება ენერგეტიკაში, რომელშიც ინვესტიციები, პირველ რიგში,
მიმართულია მიმდინარე დანახარჯების შემცირებისკენ. ამასთან, ამ შემცირებით მიღწეული ეკონომია
არცთუ იშვიათად აჭარბებს საკუთრივ საინვესტიციო დანახარჯებს.
ლიზინგის მოდელი ყველაზე მისაღებია საზოგადოებრივი შენობების მშენებლობისათვის. მსოფლიოში
დაგროვილია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და კერძო ბიზნესის პარტნიორობის
ლიზინგური ფორმების ძალზე დიდი გამოცდილება.

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობის მექანიზმები
იმისდა მიხედვით, თუ რა მოცულობით გადაეცემა კერძო პარტნიორს საკუთრებაზე უფლებამოსილება,
როგორია მხარეთა საინვესტიციო ვალდებულებანი, პარტნიორებს შორის რისკების განაწილების
პრინციპები, პასუხისმგებლობა სხვადასხვა სახის სამუშაოს შესრულებაზე, მათ შორის მშენებლობაზე,
ექსპლოატაციასა და მართვაზე, გამოიყოფა პარტნიორობის შემდეგი მექანიზმები:
მექანიზმი BOT-ი (Build, Operate, Transfer _ მშენებლობა _ ექსპლოატაცია, მართვა, გადაცემა). ეს მექანიზმი
ძირითადად კონცესიებში გამოიყენება. ინფრასტრუქტურის ობიექტი იქმნება კონცესიონერის ხარჯზე,
რომელიც მშენებლობის დამთავრების შემდეგ იღებს აშენებული ობიექტის ექსპლოატაციის უფლებას იმ
ვადის განმავლობაში, რაც საკმარისია ჩადებული სახსრების ამოსაღებად. ამ ვადის გასვლის შემდეგ
ობიექტი სახელმწიფოს უბრუნდება. კონცესიონერი იღებს ობიექტის გამოყენების, მაგრამ არა ფლობის
უფლებას, მესაკუთრედ სახელმწიფო რჩება.

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი © 2019

16

მექანიზმი BOOT-i (Build, Own, Operate, Transfer _ მშენებლობა _ ფლობა _ ექსპლოატაცია, მართვა _
გადაცემა). ამ შემთხვევაში კერძო პარტნიორი იღებს არა მარტო გამოყენების, არამედ ობიექტის ფლობის
უფლებამოსილებასაც შეთანხმებული ვადის განმავლობაში, რომლის გასვლის შემდეგ ის საჯარო
ხელისუფლებას გადაეცემა.
არსებობს აგრეთვე “შებრუნებული” BOOT-ი, რომლის დროსაც ხელისუფლება აფინანსებს და აშენებს
ინფრასტრუქტურის ობიექტს, შემდეგ კი სამართავად მიანდობს კერძო პარტნიორს, რომელსაც უფლება
აქვს, თანდათანობით გამოისყიდოს მისგან ეს ობიექტი და თავის საკუთრებად აქციოს.
მექანიზმი BTO (Build, Transfer, Operate _ მშენებლობა _ გადაცემა _ ექსპლოატაცია, მართვა) გულისხმობს
საჯარო ხელისუფლებისათვის ობიექტის გადაცემას მშენებლობის დამთავრებისთანავე. სახელმწიფოს
მიერ მიღების შემდეგ ის კერძო პარტნიორს გადაეცემა გამოსაყენებლად, მაგრამ ფლობის უფლების
გარეშე.
მექანიზმი BOO-s (Build, Own, Operate _ მშენებლობა _ ფლობა _ ექსპლოატაცია, მართვა) რეალიზების
დროს შექმნილი ობიექტი შეთანხმების ვადის ამოწურვის შემდეგ არ გადაეცემა საჯარო ხელისუფლებას,
არამედ რჩება ინვესტორის განკარგულებაში.
მექანიზმი BOMT-ის (Build, Operate, Maintain, Transfer _ მშენებლობა _ ექსპლოატაცია, მართვა _
მომსახურება _ გადაცემა) დროს საგანგებო აქცენტი კეთდება კერძო პარტნიორის პასუხისმგებლობაზე
მის მიერ აგებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შენახვასა და მიმდინარე რემონტზე.
შეთანხმება DBOOT-ის (Design, Build, Own, Operate, Transfer _ მშენებლობა _ ფლობა _ ექსპლოატაცია,
მართვა _ გადაცემა) თავისებურება მდგომარეობს კერძო პარტნიორის პასუხისმგებლობაში არა მარტო
ინფრასტრუქტურის ობიექტის მშენებლობაზე, არამედ პროექტირებაზეც.
DBFO-ს ტიპის შეთანხმების შემთხვევაში (Design, Build, Finance, Operate _ პროექტირება _ მშენებლობა _
ფინანსირება _ ექსპლოატაცია, მართვა) გარდა კერძო პარტნიორის პასუხისმგებლობისა
პროექტირებაზე, საგანგებოდ ხაზგასმულია მისი პასუხისმგებლობა ინფრასტრუქტურის ობიექტების
მშენებლობის დაფინანსებაზე.

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობა პოლიტიკის სფეროში
პოლიტიკის სფეროში სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობის დახასიათებისას პირველ
რიგში უნდა შევეხოთ ლობიზმის ინსტიტუციონალიზებულ ფორმებს, რომლებსაც გარკვეული
პოზიტიური პოტენციალი აქვთ. ის ხელს უწყობს გარდამავალი პერიოდის საზოგადოებებში
დემოკრატიის პლურალისტური მოდელის და საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. ლობიზმის
ინსტიტუციონალურ ჩამოყალიბებას არცთუ მცირე წვლილი შეაქვს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და
საზოგადოების ეფექტიანი ურთიერთქმედების უზრუნველყოფაში, როდესაც პოლიტიკური პროცესის
დინამიკაზე სოციალური ჯგუფების სულ უფრო მეტი რაოდენობა ახდენს ზეგავლენას. გარდა ამისა,
ცივილიზებული
ლობიზმი
მოწოდებულია,
გააძლიეროს
ხელისუფლების
ინსტიტუტების
მმართველობითი, გამანაწილებელი და სხვა ფუნქციები. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის
ფორმები პოლიტიკურ სფეროში არის: ხელისუფლებისა და ბიზნესის წარმომადგენლების
კონსულტაციები მეწარმეთა ასოციაციების ფარგლებში; სხვადასხვა დონის აღმასრულებელი
ხელისუფლების ორგანოების ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების დამოუკიდებელი
ექსპერტიზა ეკონომიკისა და სხვა სფეროების ფარგლებში; სახელმწიფო პოლიტიკის ამა თუ იმ
მიმართულების რეალიზებასთან დაკავშირებით წინადადებების მომზადება და შეტანა, შიდა ბაზრის
დაცვა, ექსპორტიორების სახელმწიფო მხარდაჭერა; ხელისუფლებისა და მეწარმეთა გაერთიანებების,
საქონლის
მწარმოებელთა
დარგობრივი
კავშირების
ურთიერთქმედების
საინფორმაციო
უზრუნველყოფა.
უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობა არის
მსოფლიოს
განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური და, ფართოდ რომ ვთქვათ, სახელმწიფო პოლიტიკის
ინსტრუმენტი, რომელიც ჩამოყალიბდა, ერთის მხრივ, სახელმწიფოსა და, მეორეს მხრივ,
სამოქალაქო საზოგადოების და მისი ცალკეული კორპორაციების ხანგრძლივი ურთიერთქმედების
შედეგად. დასავლეთის ქვეყნებში მოხერხდა ხელისუფლებისა და ბიზნესის მეტ-ნაკლებად
პარიტეტული ურთიერთობის დამყარება. პოლიტიკური რეჟიმი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება
ხელისუფლებისა და ბიზნესის პარტნიორობა, შეიძლება იყოს არა მარტო დემოკრატიული, არამედ
ავტორიტარულიც. თუმცა
სწორედ
დემოკრატიის,
სამართლებრივი
სახელმწიფოებრიობის
განვითარებული ფორმები იძლევა სახელმწიფო-კერძო პარტნიორული ურთიერთობების აგების
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შესაძლებლობას, რომლის დროსაც მხარეთა თანაბარუფლებიანობის, ვალდებულებათა აღების
ნებაყოფლობის, მათ შესრულებაზე პასუხისმგებლობის, კანონმდებლობის დაცვის, მხარეთა
ინტერესებში შემავალ პრობლემათა თავისუფალი განხილვის, პარტნიორების პოზიციების
პასუხისმგებლობის პრინციპებით ხელმძღვანელობენ. საქართველოში სახელმწიფოს და კერძო
სექტორის პარტნიორობის დიდი გამოცდილება, გასაგები მიზეზების გამო, არ არსებობს, თუმცა მისი
ცალკეული ფორმები მაინც გამოიყენება. მსოფლიო პრაქტიკაში არსებული მდიდარი
შესაძლებლობების ათვისება კი ნამდვილად წაადგება როგორც ეკონომიკის განვითარებას, ისე
ხელისუფლებასა და ბიზნესს შორის ცივილიზებული ურთიერთობების დამკვიდრებას.

საზოგადოებრივი საქონელი და საერთო რესურსები - მენქიუ, პოლიტიკური
ეკონომია
მთავრობა უზრუნველყოფს საზოგადოებისათვის, ერთის მხრივ, მომსახურების მიწოდებას, მეორეს
მხრივ კი, საზოგადოებრივი საქონლის წარმოებას. საჯარო სექტორის მიერ წარმოებული საქონლის
საფუძველი მოქალაქეებიდან ამოღებული გადასახადებია. საზოგადოებრივი საქონლის მაგალითია
მთავრობის მიერ უზრუნველყოფილი სათამაშო მოედნები ბავშვებისთვის, ასევე საზოგადოებრივი
პარკები და სასეირნო ადგილები.
როდესაც ეკონომიკაში არსებულ სხვადასხვა სახის საქონელზე ვმსჯელობთ, მოსახერხებელია მათი
დაჯგუფება შემდეგი პრინციპების მიხედვით:
არის თუ არა საქონელი გამორიცხვადი? ანუ შეგვიძლია თუ არა, ხელი შევუშალოთ ადამიანებს ამ
საქონლის მოხმარებაში?
შეუძლია თუ არა ამ საქონელს მეტოქეობის გაწევა? ანუ შეამცირებს თუ არა ერთი პიროვნების მიერ
ამ საქონლის მოხმარება მეორე პიროვნებისთვის ამავე საქონლის მოხმარების შესაძლებლობას?
ამ პრინციპების მიხედვით გამოიყოფა საქონლის ოთხი კატეგორია, რომელიც სქემაზეა გამოსახული.

გამორიცხვადობა

მეტოქეობა

კერძო საქონელი

ბუნებრივი მონოპოლიები







ნაყინი
ტანსაცმელი
გადატვირთული გზები საგზაო ბაჟით




ხანძარსაწინააღმდეგო
დაცვა
საკაბელო ტელევიზია
გადაუტვირთავი გზები
საგზაო ბაჟით

საერთო რესურსები

საზოგადოებრივი საქონელი









ოკეანეში არსებული თევზი
გარემო
გადატვირთული გზები საგზაო ბაჟის
გარეშე

სახელმწიფო თავდაცვა
ცოდნა
გადაუტვირთავი გზები
საგზაო ბაჟის გარეშე

დავახასიათოთ თითოეული მათგანი:
1. კერძო საქონელი არის როგორც გამორიცხვადი, ისე მეტოქეობის უნარიანი. განვიხილოთ ნაყინის
მაგალითი. ნაყინი გამორიცხვადია, ვინაიდან შეგვიძლია პიროვნებას ხელი შევუშალოთ ნაყინის ჭამაში –
ამისათვის საკმარისია, მას ნაყინი არ მივცეთ. ნაყინს მეტოქეობის უნარიც გააჩნია, ვინაიდან თუ ერთი
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პიროვნება ნაყინს ჭამს, ამავე ნაყინს მეორე ვერ შეჭამს. ეკონომიკაში საქონელთა უმრავლესობა, ნაყინის
მსგავსად, კერძო საქონელია.
2. საზოგადოებრივი საქონელი არც გამორიცხვადია და არც მეტოქეობის უნარიანი. ანუ ადამიანებს ხელს
ვერ შევუშლით საზოგადოებრივი საქონლის გამოყენებაში, ერთი პიროვნების მიერ საზოგადოებრივი
საქონლის გამოყენება ვერ შეამცირებს მეორე პიროვნებისათვის ამავე საქონლის გამოყენების
შესაძლებლობას. მაგალითად, სახელმწიფო თავდაცვა საზოგადოებრივი საქონელია. თუ ქვეყანა
დაცულია უცხოელი აგრესორებისაგან, ვერავინ შეუშლის ხელს რომელიმე ცალკეულ ადამიანს ამ
თავდაცვით სარგებლობაში. უფრო მეტიც, როდესაც ერთი იღებს სახელმწიფო თავდაცვიდან
სარგებლობას, ამით სხვების სარგებლობას არ ამცირებს.
3. საერთო რესურსებს მეტოქეობის უნარი აქვთ, მაგრამ ისინი არ არის გამორიცხვადი. მაგალითად,
ოკეანის თევზები მეტოქეობას წარმოქმნიან: როდესაც ერთი პიროვნება თევზს იჭერს, სხვა პიროვნებას
ნაკლები თევზის დაჭერა შეუძლია. მაგრამ თევზი არ არის გამორიცხვადი საქონელი, ვინაიდან თითქმის
შეუძლებელია მეთევზეს ხელი შუვუშალოთ მის მიერვე დაჭერილი თევზის გამოყენებაში.
4. როდესაც საქონელი გამორიცხვადია, მაგრამ არა მეტოქეობის უნარიანი, ამბობენ, რომ ამ საქონელზე
ბუნებრივი მონოპოლია არსებობს. მაგალითად განვიხილოთ სახანძრო დაცვა პატარა ქალაქში. ძალიან
იოლია, ადამიანებს არ მივცეთ ამ საქონლის გამოყენების საშუალება: საჭიროა მხოლოდ, რომ
მეხანძრეებმა ცეცხლმოკიდებული სახლი არ ჩააქრონ. მეხანძრეები უამრავ დროს დახარჯავენ ხანძრის
მოლოდინში, ასე რომ, ერთი დამატებითი ოჯახის დაცვა ხანძრისაგან სხვების დაცვას ვერ შეამცირებს.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მას შემდეგ, რაც ქალაქი სახანძრო დეპარტამენტის შექმნისათვის საჭირო
ხარჯებს გაიღებს, ერთით მეტი ოჯახის ხანძრისგან დაცვის დამატებითი დანახარჯი ძალიან მცირე იქნება.
შევისწავლოთ საქონელი, რომელიც არ არის გამორიცხვადი და ამიტომ მისი მოხმარება ყველას უფასოდ
შეუძლია: ეს არის საზოგადოებრივი საქონელი და საერთო რესურსები. ეს თემა მჭიდროდაა
დაკავშირებული გარეგანი ეფექტების პრობლემასთან. როგორც საზოგადოებრივი საქონლის, ისე
საერთოდ რესურსების შემთხვევაში ჩნდება გარეგანი ეფექტები, ვინაიდან ერთიცა და მეორეც უფასოა. თუ
ერთი პიროვნება სხვებს საზოგადოებრივი საქონლით, მაგალითად, სახელმწიფო თავდაცვით
უზრუნველყოფს, სხვების ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ
მაინც არ უნდა გადაიხადონ სარგებლობის საფასური. ამის მსგავსად, ერთი პიროვნების მიერ საერთო
რესურსების, მაგალითად, ოკეანის თევზების გამოყენება, ავტომატურად იწვევს სხვების ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუარესებას, მაგრამ ამისთვის კომპენსაციას არავინ იღებს. ამ გარეგანი ეფექტების გამო
მოხმარებასა და წარმოებასთან დაკავშირებულმა კერძო გადაწყვეტილებებმა, შესაძლოა, არაეფექტიან
შედეგთან მიგვიყვანოს, ხოლო მთავრობის ინტერვენციას ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შეუძლია.

საზოგადოებრივი საქონელი
იმის გასაგებად, თუ რით განსხვავდება საზოგადოებრივი საქონელი სხვა საქონლისაგან და რა
პრობლემებს უქმნის საზოგადოებას, ერთი მაგალითი განვიხილოთ: ფოიერვერკი. Eეს საქონელი არაა
გამორიცხვადი, ვინაიდან შეუძლებელია ვინმეს ფოიერვერკის ნახვის საშუალება არ მივცეთ, და არც
მეტოქეობის უნარიანია, ვინაიდან თუ ერთი პიროვნება ფოიერვერკის ყურებით სიამოვნებას იღებს,
სხვების სიამოვნებას არაფერი აკლდება.
უბილეთო მგზავრის პრობლემა
სმოლთაუნის მცხოვრებთ ძალიან უყვართ 4 ივლისს მოწყობილი ფოიერვერკის ყურება.Qქალაქის
500 მცხოვრებიდან თითოეული ამ სიამოვნებას 10 დოლარად აფასებს. ფოიერვერკის მოწყობის
დანახარჯია 1000 დოლარი. ვინაიდან სარგებლობა 5000 დოლარით აჭარბებს დანახარჯს, 1000
დოლარს, სმოლთაუნის მცხოვრებთათვის 4 ივლისს მოწყობილი ფოიერვერკის ყურება ეფექტიანია.
შეძლებდა თუ არა კერძო ბაზარი ამ ეფექტიანი შედეგის მიღებას? ალბათ, ვერ შეძლებდა.
წარმოვიდგინოთ, რომ ელენმა, სმოლთაუნელმა საქმოსანმა, ფოიერვერკის მოწყობა გადაწყვიტა.
ელენს უთუოდ გაუძნელდება ბილეთების გაყიდვა, ვინაიდან პოტენციური მომხმარებლები სწრაფად
გააცნობიერებენ, რომ ფოიერვერკის ყურებას ბილეთის გარეშეც შეძლებენ. ფოიერვერკი არ არის
გამორიცხვადი საქონელი, ასე რომ ადამიანებს უბილეთო მგზავრობის სტიმული აქვთ. უბილეთო
მგზავრი ისეთი პიროვნებაა, რომელიც საქონლის მოხმარებით სარგებლობას იღებს, მაგრამ
საფასურის გადახდას თავს არიდებს.
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მიუხედავად იმისა, რომ კერძო ბაზარი ვერ ახერხებს სმოლთაუნელთა მიერ მოთხოვნილი
ფოიერვერკის მოწოდებას, სმოლთაუნის პრობლემის გადაწყვეტა აშკარაა: ადგილობრივ მთავრობას
შეუძლია 4 ივლისის დღესასწაულის დაფინანსება. ქალაქის საბჭოს შეუძლია გაზარდოს თითოეული
მოქალაქის გადასახადი 2 დოლარით და მიღებული თანხით დაიქირაოს ელენი ფოიერვერკის
მოსაწყობად. თითოეული სმოლთაუნელის ეკონომიკური მდგომარეობა უმჯობესდება 8 დოლარით –
ყოველი მათგანის მიერ ფოიერვერკის შეფასებას, 10 დოლარს, მინუს გადასახადი, 2 დოლარი. ეს
ამბავი ერთი ზოგადი დასკვნის გამოტანის საშუალებას გვაძლევს: იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი
საქონელი გამორიცხვადი არ არის, უბილეთო მგზავრის პრობლემა კერძო ბაზრების მიერ ამ
საქონლის მიწოდებას აბრკოლებს, მაგრამ მთავრობას შეუძლია ამ პრობლემის გადაჭრა. თუ
მთავრობა გადაწყვეტს, რომ მთლიანი სარგებლობა დანახარჯზე მეტია, მაშინ მას შეუძლია
უზრუნველყოს საზოგადოებრივი საქონლის მიწოდება და შესაბამისი თანხები საგადასახადო
შემოსავლებიდან გაიღოს, რის შედეგად ყველას ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება.

ზოგიერთი მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საქონელი
ცნობილია საზოგადოებრივი საქონლის მრავალი მაგალითი. აქ ყველაზე მნიშვნელოვან მაგალითებს
განვიხილავთ.
სახელმწიფო თავდაცვა. Qქვეყნის დაცვა უცხოელი აგრესორებისაგან საზოგადოებრივი საქონლის
ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითია. ამასთანავე, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი საქონელიცაა. 1995
წელს შეერთებული შტატების მთავრობამ სახელმწიფო თავდაცვაზე 272 მილიარდი დოლარი
დახარჯა, ანუ თითოეულ მოქალაქეზე 1035 დოლარი. ქვეყნის მოსახლეობა არ არის ერთსულოვანი
იმასთან დაკავშირებით, დიდია ეს თანხა თუ მცირე, მაგრამ იმ აზრს კი ყველა ეთანხმება, რომ
მთავრობის მიერ ქვეყნის თავდაცვისათვის გარკვეული თანხის გაღება აუცილებელია. ის
ეკონომისტებიც კი, რომლებიც მხარს უჭერენ მთავრობის როლის შეზღუდვას, მიიჩნევენ, რომ
სახელმწიფო თავდაცვა ის საზოგადოებრივი საქონელია, რომელიც მთავრობამ აუცილებლად უნდა
უზრუნველყოს.
ფუნდამენტური მეცნიერული კვლევები. ცოდნის შექმნა საზოგადოებრივი საქონელია. თუ მათემატიკოსი
ახალ თეორემას ამტკიცებს, ეს თეორემა შემდგომში საერთო ცოდნის ნაწილი ხდება და მისი გამოყენება
ყველას შეუძლია, ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე. ცოდნის მოპოვებასთან დაკავშირებული
სათანადო პოლიტიკის შექმნისას დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადი ცოდნისა და სპეციფიკური,
ტექნოლოგიური ცოდნის განცალკევებას. სპეციფიკური, ტექნოლოგიური ცოდნა, მაგალითად, ახალი,
გაუმჯობესებული ბატარეის გამოგონება, შეიძლება დაპატენტდეს. ამით გამომგონებელი თავისი
გამოგონებიდან მოგების დიდ ნაწილს მიიღებს, მაგრამ, რა თქმა უნდა, არა მთელ მოგებას. მისგან
განსხვავებით, მათემატიკოსს არ შეუძლია თეორემის დაპატენტება; ასეთი ზოგადი ცოდნა უფასოა და
ყველასთვის ხელმისაწვდომი. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, საპატენტო სისტემა სპეციფიკურ, ტექნოლოგიურ
ცოდნას გამორიცხვადს ხდის, ხოლო ზოგადი ცოდნა გამორიცხვადი არ არის.
მთავრობა სხვაგვარად ცდილობს ზოგადი ცოდნის, როგორც საზოგადოებრივი საქონლის,
უზრუნველყოფას. სამთავრობო სააგენტოები, კერძოდ, ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული ინსტიტუტები
და მეცნიერების ეროვნული ფონდი, სუბსიდიებს აძლევენ ფუნდამენტურ გამოკვლევებს მედიცინაში,
მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, ბიოლოგიასა და ეკონომიკაშიც კი. სიღარიბესთან ბრძოლის
პროგრამები. მრავალი სამთავრობო პროგრამა ისახავს მიზნად ღარიბების დახმარებას. მცირეწლოვანი
ბავშვების ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელსაც ხშირად, უბრალოდ, `სოცუზრუნველყოფას~
უწოდებენ, გაჭირვებულ ოჯახებს მცირე დამატებითი შემოსავლით უზრუნველყოფს. სასურსათო
ბარათების პროგრამა ამცირებს კვების დანახარჯებს მათთვის, ვისაც მცირე შემოსავალი აქვს.
სიღარიბესთან ბრძოლის ეს პროგრამები მატერიალურად უფრო შეძლებული ოჯახებიდან აკრეფილი
გადასახადებით ფინანსდება.
ისეთ საზოგადოებაშიც კი, სადაც ყველას სურვილი იქნებოდა, რომ სიღარიბე არ არსებობდეს,
სიღარიბესთან ბრძოლა არ არის ის საქონელი, რომლით უზრუნველყოფაც კერძო ბაზრებს შეუძლიათ.
ასეთ შემთხვევაში მდიდრებისათვის გადასახადის დაკისრება ღარიბების ცხოვრების დონის ამაღლების
მიზნით ყველას ეკონომიკურ მდგომარეობას აუმჯობესებს. ღარიბების ეკონომიკური მდგომარეობა
უმჯობესდება, ვინაიდან მათი ცხოვრების დონე იზრდება, ხოლო იმ ადამიანების ეკონომიკური
მდგომარეობა, რომლებიც გადასახადებს იხდიან, იმიტომ უმჯობესდება, რომ ისინი ცხოვრობენ
საზოგადოებაში, სადაც ნაკლები სიღარიბეა.
ზოგიერთი საქონელი ერთ შემთხვევაში საზოგადოებრივი საქონელია, მეორე შემთხვევაში კი – კერძო
საქონელი. მაგალითად, ფოიერვერკი საზოგადოებრივი საქონელია, თუ მოწყობილია ისეთ ქალაქში,
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რომელშიც ბევრი ხალხი ცხოვრობს. მაგრამ თუ ფოიერვერკი ეწყობა კერძო გასართობ პარკში,
როგორიცაა `დისნეილენდი~, ის უფრო კერძო საქონლის მსგავსი ხდება, ვინაიდან პარკის სტუმრები
შესასვლელში ბილეთებს ყიდულობენ.

1.5 საჯარო პოლიტიკის პრობლემები
საჯარო პრობლემის არსი
საჭიროა იმის ცოდნა, თუ რატომ რეაგირებს მთავრობა ზოგიერთ პრობლემაზე და გარკვეულ
ღონისძიებებს ახორციელებს მათ გადასაწყვეტად, ზოგიერთს კი უგულვებელყოფს. პოლიტიკის
პრობლემა (Policy problems) შეიძლება განისაზღვროს როგორც პირობა ან სიტუაცია, რომელიც
წარმოშობს მოთხოვნებსა და უკმაყოფილებას ადამიანებს შორის და რომლის გამოსწორებისა და
შემსუბუქებისკენ საზოგადოება მიილტვის. ისეთი საკითხები, როგორიცაა ჰაერის დაბინძურება, მავნე
საქონელი, აბორტის პრაქტიკა, ციხეებში გადატვირთული საკნები და, თუნდაც, გლობალური
დათბობა, სულ ადვილად შეიძლება იქცეს პრობლემად, თუკი ისეთ უკმაყოფილებასა და წუხილს
იწვევს, რომელიც მოსახლეობას აიძულებს, მათი გადაწყვეტის საშუალებები ეძიოს. ამისათვის
ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ შემუშავებული გარკვეული კრიტერიუმები და სტანდარტები, რომელთა
მიხედვით ამა თუ იმ გარემოებას და სიტუაციას შეაფასებდნენ როგორც ყოვლად მიუღებელს და
მიიჩნევდნენ სახელმწიფო მზრუნველობისა და მისი მხრიდან დაუყოვნებლივი რეაგირების საგნად,
ანუ მთავრობისადმი მათი გადაწყვეტის მოთხოვნით მისამართავად ადეკვატურად ჩათვლიდნენ. თუკი
ადამიანები რომელიმე სიტუაციას ან გარემოებას განიხილავენ როგორც ნორმალურს, გარდაუვალსა
და პირადი პასუხისმგებლობის საგანს, მაშინ, ანდერსონის აზრით, გარემოება ნაკლებად აღიქმება
პრობლემად და საზოგადოების მხრიდან მისი გადაწყვეტის მოთხოვნის წამოყენებაც ნაკლებად
ხდება. მსგავსი განსაზღვრებიდან გამომდინარეობს, რომ თუკი ადამიანთა რომელიმე ჯგუფი
ეკონომიკურ ზეწოლას განიცდის, მაგრამ ასეთი შევიწროება აღიქმება როგორც გარდაუვალი ან
ლეგიტიმური და ეს ჯგუფი არ მიმართავს გარკვეულ ღონისძიებებს სიტუაციის გამოსასწორებლად,
პრობლემაც არ წარმოიშობა. რაიმე გარემოება არ გადაიქცევა საზოგადოებრივ პრობლემად მანამ,
სანამ არ იქნება განსაზღვრული და მიჩნეული ასეთად, არ იქნება გაცხადებული ვინმეს მიერ და
მთავრობის ყურამდე მიტანილი. ხშირ შემთხვევაში საჯარო პოლიტიკურ პრობლემათა
გამხმოვანებლის როლში სწორედ მთავრობა გამოდის.
იმისათვის, რომ ესა თუ ის გარემოება ან სიტუაცია პრობლემად ტრანსფორმირდეს, იგი მიჩნეული
უნდა იყოს სამთავრობო გადაწყვეტისა და რეაგირებისათვის შესაფერისად და ამავე დროს ისეთად,
რომლის გადაწყვეტის რესურსებსა და საშუალებებსაც მთავრობა ფლობს. ისინი, ვინც აპროტესტებს
მთავრობის ქმედებებს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში სიგარეტის მოწევის აკრძალვის
თაობაზე, თავიანთი პოზიციის გასამყარებლად შემდეგ არგუმენტებს იშველიებენ: თამბაქოს მოწევა
არ არის მავნებელი, კვამლი არ მოქმედებს გარშემო მყოფებზე, მოწევა ინდივიდუალური
გადაწყვეტილებაა და მას მთავრობა არ უნდა არეგულირდებდეს. ასეთი სახის არგუმენტაციის
მოყვანა ხელს უშლის პრობლემის დაყენებას საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოწევის
აკრძალვის დაწესებისთვის, რადგან პრობლემის, როგორც ასეთის, იგნორირებას ეყრდნობა. ამ
არგუმენტაციის მიხედვით, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევა აღიქმება,
როგორც ნორმალური მოვლენა.
ესა თუ ის გარემოება შეიძლება პრობლემად განისაზღვროს და დაისვას მისი გამოსწორების
აუცილებლობის საკითხი არა უშუალოდ იმ პიროვნების ან ამა თუ იმ სოციალური ჯგუფის მიერ,
რომელსაც ეს პრობლემა ეხება, არამედ თავად ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ.
მაგალითად, გასული საუკუნის 60-იან წლებში სიღარიბე განისაზღვრა, როგორც უმწვავესი
საზოგადოებრივი პრობლემა და ჯონსონის ადმინისტრაციამ ბრძოლა გამოუცხადა მას. ასეთი
პოლიტიკური კურსის ინიციატორი გახლდათ ხელისუფლება და არა თავად შეერთებული შტატების
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობა. ხშირად ქვეყნის საკანონმდებლო ხელისუფლების
წარმომადგენლები თვითონვე მოიძიებენ საზოგადოებრივ პრობლემატიკას და წინ წამოსწევენ
ზოგიერთ ნაკლებარტიკულირებულ პრობლემას, რომლის გადაწყვეტა ან სიმწვავის შემცირება
შესაძლებელია. კანონმდებლების მხრიდან ასეთი “მზრუნველობა” გამოწვეულია მოსახლეობაში
რეპუტაციის შენარჩუნებისა და ხელახალი არჩევის სურვილით. თუმცა აქ არის ერთი საფრთხეც: რა
თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ სხვები თავისებურად განსაზღვრავენ
პრობლემას, იმათგან განსხვავებით, ვისაც ეს პრობლემა უშუალოდ ეხება. ეს გამოწვეულია ამ
ინდივიდებისა და ჯგუფების ინტერესებსა და ღირებულებებს შორის სხვაობით.
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გარემოებები, რომლებიც წარსულში აღიქმებოდა როგორც ნორმალური, შესაძლებელია დროთა
განმავლობაში, სოციალურ ცვლილებათა გავლენით, უკვე ნაკლებად აღიქმებოდეს ასეთებად და
პრობლემებად ჩაითვალოს. რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში ოჯახური ძალადობის სხვადასხვა
ფორმა, იქნებოდა ეს მეუღლის ცემა, ბავშვების მიმართ ძალადობა და ა.შ., ჩვეულებრივ მოვლენად
და კერძო საკითხად მიიჩნეოდა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ასეთ ძალადობას მსხვერპლი
მოჰვებოდა. დღეს ოჯახური ძალადობა უკვე აღარ აღიქმება ჩვეულებრივ მოვლენად. იგი
რეგულირდება საერთაშორისო და სახელმწიფოებრივი კანონმდებლობითა და ადამიანის უფლებათა
სხვადასხვა აქტით. გამომდინარე იქიდან, რომ ამა თუ იმ პრობლემის ზუსტად გაზომვა რთულია,
ხელისუფლების წარმომადგენლებს უჭირთ პრობლემის მასშტაბების დადგენა და მისი გადაწყვეტის
ეფექტიანი საშუალებების მოძიება და იმის განსაზღვრაც კი, თუ რამდენად მოითხოვს ესა თუ ის
პრობლემა მთავრობის მხრიდან ყურადღებასა და რეაგირებას. 80-იანი წლების შეერთებულ შტატებში
საკმაოდ მწვავე პრობლემა იყო უსახლკარო ადამიანები. ხელისუფლებისთვის ცნობილი იყო
მხოლოდ ის, რომ ასეთ ადამიანთა რაოდენობა 250 ათასიდან 3 მილიონამდე მერყეობდა, აქედან
10-დან 47 პროცენტამდე, როგორც ფიქრობდნენ, ფსიქიკურად დაავადებული იყო. ციფრებს შორის
ასეთი სხვაობა და არსებული არაზუსტი მონაცემები პრობლემის განსაზღვრისა და
დიაგნოსტიკისთვის ხელის შემშლელ უმთავრეს ფაქტორს წარმოადგენდა. რა განასხვავებს კერძო
პრობლემას საზოგადოებრივისგან? როგორც წესი, საზოგადოებრივია პრობლემა, თუკი ის ადამიანთა
მნიშვნელოვან რაოდენობაზე ვრცელდება და ფართო გავლენას ახდენს იმათზეც კი, ვისაც ეს
პრობლემა უშუალოდ არ ეხება. ხოლო ის პრობლემები, რომელთა გავრცელება შეზღუდულია და
მხოლოდ ცალკეულ ადამიანთა საზრუნავს წარმოადგენს, შესაძლებელია განისაზღვროს როგორც
კერძო. ქვემოთ მოყვანილი ილუსტრაცია უფრო მეტ სიცხადეს შესძენს ამ ერთი შეხედვით ბუნდოვან
განსაზღვრებას. წარმოვიდგინოთ, რომ ვინმე ია ვარდიაშვილი უბედურია არსებული საგადასახადო
წნეხის პირობებში. მოქმედებს რა დამოუკიდებლად, ია ვარდიაშვილს ერთადერთი რამ შეუძლია _
ეძებოს კეთილგანწყობა გადასახადების ამკრეფის მხრიდან და ამ გზით ეცადოს მის წინაშე მდგარი
პრობლემის გადაწყვეტას თუ არა, გარკვეულ შემცირებას მაინც. ამავე დროს მას აქვს ერთგვარი
შანსი, ჩადოს
ფული
გადასახადებისგან
გამათავისუფლებელ
რომელიმე
მუნიციპალურ
ვალდებულებაში ან სხვა გზა გამონახოს საგადასახადო ვალდებულებათა შესამცირებლად.
დასახელებული პიროვნება მართლაც რომ რეალური პრობლემის წინაშე დგას, მაგრამ ეს
უკიდურესად კერძო, პირადად მისი გადასაწყვეტი პრობლემაა. თუმცა არსებობს ია ვარდიაშვილის
პრობლემის გადაწყვეტის სხვა ალტერნატივაც _ მას შეუძლია თავისი კერძო პრობლემის საჯაროდ
გამოტანა და იმ ადამიანთა მხარდაჭერის მოპოვება, რომლებიც იზიარებენ ან, უბრალოდ,
თანაუგრძნობენ მას. ისინი ერთობლივი ძალებით განახორციელებენ გარკვეულ პოლიტიკურ
მოქმედებებს: შესაძლებელია საკანონმდებლო ორგანოში წარადგინონ კანონპროექტი და წამოიწყონ
კამპანია მის მისაღებად, რაც, ცხადია, აუცილებლად დააინტერესებს ოპოზიციურ ძალებს. პირდაპირი
თუ არაპირდაპირი გზით ამ საქმეში მრავალი ადამიანი ჩაერთვება. ასეთ შემთხვევაში ია
ვარდიაშვილის გასაჭირი აღარ არის მხოლოდ მისი პირადი პრობლემა და აღიქმება, როგორც
საერთო პრობლემა. საზოგადოებრივი პრობლემა თავისი მახასიათებლებით უკვე სახეზეა.
ამ მიმოხილვას ბუნებრივად მივყავართ კითხვამდე _ რატომ აღიქმება ზოგიერთი პრობლემა,
როგორც საზოგადოებრივი, რომელიც მთავრობის მხრიდან რეაგირებას საჭიროებს, ზოგიერთი კი არა? ამ კითხვაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არსებობს.

პრობლემის აქტუალურობის ციკლი (Issue-Attention Cycle)
საზოგადოების ყურადღება იშვიათად რჩება ხანგრძლივად ფოკუსირებული ერთ კონკრეტულ შიდა
პრობლემაზე, მაშინაც კი, თუ ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხია. აღნიშნულ საზოგადოებაში
სისტემატურად მოქმედებს “პრობლემის აქტუალურობის ციკლი” (Issue-Attention Cycle), რომელიც მკვეთრ
ზეგავლენას ახდენს შიდა საკვანძო საკითხების მიმართ საზოგადოებრივი მიდგომებისა და ზოგადად
ქცევის ჩამოყალიბებაზე. ნებისმიერი ამ ტიპის საკითხი შესაძლოა სრულიად მოულოდნელად მოექცეს
საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრში და ასევე უეცრად აღმოჩნდეს მის მიღმა. აღნიშნული ციკლის
მოქმედების თავისებურებებისა და განხორციელების გზების შესწავლა საშუალებას იძლევა
განვსაზღვროთ, შექმნის თუ არა სათანადო საზოგადოებრივი ყურადღება საჭირო პოლიტიკურ წნეხს
ნებისმიერი კონკრეტული საკითხის ეფექტიანად გადაჭრისათვის.
“პრობლემის აქტუალურობის ციკლის” მოქმედების კარგი მაგალითი და ერთგვარი ტესტიცაა ამერიკული
საზოგადოების დამოკიდებულება გარემოს დაცვის პრობლემატიკის მიმართ. ისმის კითხვა, რამ
გამოიწვია საზოგადოების ასეთი გააქტიურება? რატომ წამოიწია წინა პლანზე უამრავ შიდა პრობლემას
შორის სწორედ ამ ერთმა? და ბოლოს, რამდენად დიდხანს გაგრძელდება ამერიკელი საზოგადოების
ესოდენ ძლიერი ინტერესი ეკოლოგიური საკითხისადმი?
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რაც შეეხება თავად ციკლს, იგი ხუთსაფეხურიანია. ხუთივე საფეხური ერთმანეთისაგან განსხვავებულია,
რაც ძირითადად დამოკიდებულია კონკრეტული პრობლემის ხასიათზე. მოდით, ყოველი მათგანი
განვიხილოთ და შევისწავლოთ, თუ რა გარემოებები ახასიათებთ მათ. პრობლემის აქტუალურობის
ციკლის ეტაპებია:






წინაპრობლემური ეტაპი;
პრობლემის საგანგაშოდ მიჩნევისა და ეიფორიული ენთუზიაზმის ეტაპი;
მნიშვნელოვანი პროგრესის საფასურის შეგნება;
ინტენსიური საზოგადოებრივი ინტერესის ეტაპობრივი შემცირება;
პრობლემის აქტუალურობის ბოლო ეტაპი.

პრობლემის აქტუალურობის პირველი ეტაპი _ წინაპრობლემური (The Pre-Problem Stage). აღნიშნულ ეტაპზე
პრობლემა უკვე არსებობს არასასურველი სოციალური პირობის სახით, თუმცა იგი ჯერ კიდევ არ არის ფართო
საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტები და ინტერესთა ჯგუფები უკვე
იტყობინებიან აღნიშნული პრობლემის მოსალოდნელი არასასურველი შედეგების თაობაზე. პრობლემის
საგანგაშოდ მიჩნევისა და ეიფორიული ენთუზიაზმის ეტაპი (Alarmed discovery and euphoric enthusiasm).
საზოგადოების მხრიდან უეცარი მძაფრი რეაქცია და პრობლემისადმი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების
გამოვლენა, როგორც წესი, დრამატული მოვლენების სერიის ან სხვა მსგავსი მიზეზის შედეგია. აღნიშნულ პროცესს
ყოველთვის ახლავს ეიფორიული ენთუზიაზმის გამოხატვა - პრობლემა რაც შეიძლება მოკლე დროში და
ეფექტიანად გადაწყდეს. განგაშისა და რწმენის კომბინაცია ძლიერ საზოგადოებრივ წნეხს წარმოქმნის
პოლიტიკური ლიდერებისათვის, რომლებიც იძულებული არიან, ქმედითი ზომები მიიღონ პრობლემის
მოსაწესრიგებლად. მნიშვნელოვანი პროგრესის საფასურის შეგნება (Realizing the cost of significant progress). მესამე
ეტაპი, პრობლემის გადაჭრის პროცესში, საზოგადოების მიერ გარკვეული საფასურის გადახდის თანდათანობით
გაანალიზებას მოიცავს. მართალია, შესაძლებელია, აღნიშნული პროცესი არ საჭიროებდეს მნიშვნელოვან ფულად
სახსრებს, მაგრამ მოსახლეობის დიდი ჯგუფის მხრიდან გარკვეულ მსხვერპლშეწირვას მაინც მოითხოვს.
სხვადასხვა პრობლემის მოგვარების პროცესში შესაძლოა მილიონობით ადამიანი დაზარალდეს, იმ შემთხვევაში,
თუ აღნიშნული პრობლემები გარკვეულწილად დაკავშირებულია მათ ინტერესებთან.
ინტენსიური საზოგადოებრივი ინტერესის ეტაპობრივი შემცირება (Gradual decline of intence public interest). წინარე
ეტაპი შეუმჩნევლად ტრანსფორმირდება მეოთხე ეტაპისაკენ, რაც პრობლემისადმი ძლიერი საზოგადოებრივი
ინტერესის თანდათანობით შემცირებაში ვლინდება. ცნობილია, რომ საზოგადოებაში თანდათანობით იზრდება იმ
ადამიანების რიცხვი, რომლებიც აცნობიერებენ პრობლემის გადაწყვეტის პროცესის ფასს. შესაბამისად,
ყალიბდება სამი სახის რეაქცია: 1) ადამიანების გარკვეულ ნაწილში ამგვარი პროცესი იმედგაცრუებას იწვევს. 2)
სხვებს იგი უბრალოდ აშინებს. 3) ზოგს კი მუდმივად ერთ პრობლემაზე აქცენტირება ბეზრდება.
ადამიანების უმრავლესობაში აღნიშნულ რეაქციათა კომბინაციას ვხვდებით. შედეგად კი ერთ კონკრეტულ
საკითხზე ხანგრძლივი ფოკუსირებისაკენ მისწრაფება საპნის ბუშტივით სკდება. სწორედ ამ დროს შესაძლებელია
წარმოიშვას სრულიად განსხვავებული პრობლემა, რომელიც, როგორც წესი, მეორე ეტაპზე იჩენს თავს. იგი
გადაჭარბებული საზოგადოებრივი ყურადღების ახალი ობიექტი ხდება.
პრობლემის აქტუალურობის ბოლო ეტაპი (The post-problem stage). საბოლოო სტადიაზე პრობლემა, რომელიც
საზოგადოებრივი ინტერესის ცენტრში მოექცა, ნაკლები ყურადღების ანდა შემცირებული ინტერესის ფაზაში
გადაინაცვლებს. პირველ ეტაპზე, როდესაც პრობლემა საზოგადოების მზარდი ინტერესის ობიექტი იყო, ახალი
ინსტიტუტები, პროგრამები და პოლიტიკური მიმართულებები მთლიანად იყო ფოკუსირებული აღნიშნული
კონკრეტული საკითხის მოგვარებაზე. ისინი მუშაობდნენ მაშინაც, როდესაც ინტერესი ნელდებოდა. მაგალითად,
სიღარიბის დაძლევის პროგრამის საწყის ეტაპზე “ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია” დაარსდა, რომელმაც
უამრავი ახალი პროგრამა წამოიწყო აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით. სიღარიბე საზოგადოებრივ
პრობლემად იქცა და აღნიშნული პროგრამების უმეტესობა წარმატებით განხორციელდა, მიუხედავად
არასათანადო დაფინანსებისა.
ნებისმიერი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ოდესღაც საზოგადოების საყოველთაო ინტერესის ობიექტი იყო
და დროთა განმავლობაში სხვა პრობლემებით დაიჩრდილა, სავსებით შესაძლებელია, კვლავ დაუბრუნდეს
ციკლის საწყის ფაზას.
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1.6 საჯარო პოლიტიკური პროცესის ციკლი და მოდელები
საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი ციკლის მოდელები თანამიმდევრული სტადიებისა და ფაზების დინამიკური
პროცესის სახით გადაწყვეტილების მიღების პროცესს წარმოადგენს. მათ პროცესუალური (policy process),
სტადიური (stagist), წრიული (circular), ციკლური (policy cycle) სახელითაც კი მოიხსენიებენ.
ციკლური მოდელის თანამედროვე ვარიაციებში საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის ფაზების
რაოდენობა, როგორც წესი, ხუთ-ექვსს არ აღემატება. მაგალითად შეიძლება მივუთითოთ მოდელზე, რომელიც
ამერიკელმა პოლიტოლოგებმა ჯონ ანდერსონმა და უილიამ დანმა ჯერ კიდევ 1970-80-იან წლებში შეიმუშავეს და
დღემდე ინარჩუნებს საბაზისო მოდელის სტატუსს. მათი მოდელის მიხედვით, მმართველობითი პროცესი 5
ფაზისგან შედგება:






დღის წესრიგის განსაზღვრა და პრიორიტეტულ პრობლემათა გამოყოფა (დღის წესრიგის განსაზღვრა);
პრობლემის გადაწყვეტის ალტერნატიული ვარიანტების შემუშავება, რომლებიც შესაძლო ქმედებათა და
ღონისძიებათა პროექტებს წარმოაჩენს (პოლიტიკის ფორმულირება);
არჩევა და გადაწყვეტილების ოპტიმალური ვარიანტის ოფიციალური დამტკიცება-ლეგიტიმაცია
(პოლიტიკური კურსის დამტკიცება);
პოლიტიკურ პრაქტიკაში გადაწყვეტილების რეალიზაცია (პოლიტიკის განხორციელება-იმპლიმენტაცია);
მიღებული შედეგების შეფასება მთავრობის მიერ (პოლიტიკის შეფასება). იხილე სქემა #2. საჯარო
პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესი
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სქემა #2.

სისტემური დღის წესრიგი

დასრულება

დღის
წესრიგის
განსაზღვრა

ადაპტაცია

პოლიტიკის დღის წესრიგი
გადაცემა
პოლიტიკური
კურსის
ფორმულირება

ადაპტაცია

პოლიტიკის წინადადებები
გადაცემა
პოლიტიკური
კურსის
დამტკიცება

პოლიტიკური კურსები
ადაპტაცია
პოლიტიკური
კურსის
განხორციელება

პოლიტიკის შედეგები
ადაპტაცია
პოლიტიკური
კურსის შეფასება

პოლიტიკის შესრულება
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მიუხედავად იმისა, რომ დასავლელ მეცნიერთა უმრავლესობა სოციალურ, პოლიტიკურ, საჯარო
პოლიტიკურ-მმართველობით და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებს ერთმანეთისგან არ
განასხვავებს, იმ გარემოს უკეთ გასაცნობად, რომელშიც პოლიტიკის ანალიზი გამოიყენება, ჩვენ ამ
პროცესებს ერთმანეთისგან განცალკევებით წარმოვადგენთ.
თუკი პიტსბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი უილიამ დანი სოციალურ, პოლიტიკურ, საჯარო
პოლიტიკურ-მმართველობით და გადაწყვეტილების მიღების პროცესს იდენტურ ცნებებად აღიქვამს,
ჩვენ მომხრე ვართ, ეს პროცესები წარმოვიდგინოთ არა ერთმანეთზე დადებული შრეების, არამედ
ერთმანეთში ჩაზრდილი წრეების სახით, რომელშიც ცენტრალური ელემენტი გადაწყვეტილების მიღების
პროცესი გახლავთ. გასათვალისწინებელია, რომ ამ პროცესებს ჩვენ სოციალური და პოლიტიკური
სისტემის ჭრილში განვიხილავთ და წარმოვადგენთ პოლიტიკური სისტემის სტრუქტურულ-ფუნქციური
მოდელის შევსებულ ვარიანტს, რომელშიც საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესი
სოციალურ-პოლიტიკური სისტემის ცენტრალური ქვესისტემის სახით არსებობს და სოციალურპოლიტიკური სისტემა მისთვის გარემოდ აღიქმება.
ჩვენ მიერ წარმოდგენილ სქემაში ყველაზე ფართო ცნების სახე სოციალურ პროცესს აქვს, რომელშიც
პოლიტიკური, საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
ხორციელდება. შესაბამისად, სქემაში ჯერ სოციალური, შემდეგ კი პოლიტიკური, საჯარო პოლიტიკურმმართველობითი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესების წრეებია “ჩაზრდილი”. აღნიშნული სქემა,
რომელიც პოლიტიკური სისტემის სტრუქტურულ-ფუნქციური მოდელის დაკონკრეტებული ვარიანტია,
ეფუძნება პოლიტიკურ სისტემაში მართვის ფუნქციის განხორციელებას, რომელიც სოციალური
სფეროდან მიღებული სიგნალების გადამუშავებასა და პასუხის გაცემაში მდგომარეობს. ამა თუ იმ
პრობლემის გადასაჭრელად მიღებულ გადაწყვეტილებას საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობით
პროცესში ერთგვარი საკვანძო როლი ენიჭება. იხილე სქემა #3. სოციალური, პოლიტიკური და საჯარო
პოლიტიკურ-მმართველობითი სისტემის ფუნქციონირების მოდელ სქემაში (იხილეთ სქემა # 3).
განაპირა ორი წრე დანარჩენ ორ შიდა წრესთან მიმართებაში ერთგვარი გარემოს როლს ასრულებს,
რომელიც მასში აკუმულირებული პრობლემატიკის გადასაწყვეტად ფუნქციონირებს. საჯარო
პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესი გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან ერთად ამ განაპირა
წრეებში არსებულ გამოწვევებზე საპასუხოდ მომართული მექანიზმია, ერთგვარი გადამამუშავებელი
მმართველობითი
მანქანაა, რომელმაც საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პრობლემების სრული
გადაწყვეტა თუ არა, მათი სიმწვავის შემცირება მაინც უნდა უზრუნველყოს. გამოწვევა-პასუხის თეორიით
თუ ვიხელმძღვანელებთ, საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესისთვის გამოწვევას გარემოში
არსებული პრობლემები (შესვლის სიგნალები) წარმოადგენს, პასუხს - მათი გადაწყვეტა (გამოსვლის
სიგნალები), გადაწყვეტის საშუალებად კი ესა თუ ის პოლიტიკური კურსი გვევლინება, რომელსაც
საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი მექანიზმი პრობლემის გადასაწყვეტად ჯერ ამზადებს, შემდეგ
ამტკიცებს და ბოლოს ახორციელებს. შესაბამისად, სქემა თავისი არსით პრობლემის გადაწყვეტაზე
ორიენტირებული სტრუქტურის მატარებელია და აქ ჩვენ საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი
პროცესი (ზოგადად ხელისუფლება) გვაინტერესებს იმდენად, რომ საზოგადოებრივი პრობლემების
გადაწყვეტის მექანიზმის მოქმედებაში გავერკვეთ.
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სქემა # 3

დღის
წესრიგის
განსაზღვრა

ალტერნატივების
ფორმულირება

დამტკიცება

გადაწყვეტილების შედეგების
რეალიზაცია
შეფასება

გადაწყვეტილების
მიღება

პრობლემის
სტრუქტურირება
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პროგნო
ზირება

რეკომენდაციის
შემუშავება

მოქმედებათა
მონიტორინგი

შედეგების
ექსპერტიზა
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ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ სქემაში წარმოდგენილ პროცესებს შორის საზღვრები პირობითია, რასაც
საზღვრების წყვეტილი ხაზებით შეერთებაც მოწმობს და ამ პროცესებს შორის არსებულ მჭიდრო
ურთიერთკავშირზე მიუთითებს. თუმცა სოციალურ, პოლიტიკურ, საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობით
და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებს შორის არსებული საზღვრების შედარების საფუძველზე საჯარო
პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის წრე სხვებთან შედარებით ყველაზე ჩაკეტილი ჩანს.
სოციალური და პოლიტიკური წრეებისგან განსხვავებით, სადაც საზოგადოებრივი პრობლემის
პოლიტიკურ პრობლემად ტრანსფორმირება, როგორც ასეთი, დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს,
საზოგადოებრივი და პოლიტიკური პრობლემის საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობით პრობლემად
ტრანსფორმირება ნამდვილად აწყდება რიგ წინააღმდეგობებს. სწორედ ამის გამო მივიჩნევთ საჯარო
პოლიტიკურ-მმართველობით პროცესს სხვაზე მეტად ჩაკეტილ სისტემად, რომელიც პრობლემის
“გასათავისებლად” გარკვეულ პირობებს აყენებს და თანაც არა სტანდარტულს. გასათვალისწინებელია,
რომ საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესი სოციალურ და პოლიტიკურ სივრცეში არსებული
ყველა პრობლემის გადაწყვეტით როდია დაკავებული. შესაბამისად, საზოგადოებრივი პრობლემებიდან
მხოლოდ მცირე ნაწილი თუ ხდება საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი სისტემის ჯერ ყურადღების,
შემდეგ კი რეაგირების საგანი. სოციალურ-პოლიტიკურ სივრცეში აკუმულირებულ პრობლემათა
გადაწყვეტას ხელისუფლება შერჩევით ახორციელებს. სწორედ ამის გამოა, რომ საზოგადოება ხშირად
ჩივის მის გარშემო არსებულ მოუგვარებელ პრობლემებზე, რომელიც, მისი აზრით, მთავრობის მხრიდან
დაუყოვნებლივ რეაგირებასა და გადაწყვეტას საჭიროებს. პრობლემებისადმი საჯარო პოლიტიკურმმართველობითი სისტემის ამგვარი შერჩევითი მიდგომის გამო არცთუ იშვიათად საზოგადოება
ხელისუფლებას გულგრილობაში ადანაშაულებს.

1.7 საჯარო პოლიტიკის ცვლის მოდელები
პოლიტიკის მოდელები
მოდელი რეალობის გამარტივებული წარმოდგენაა. მოდელი შესაძლებელია იყოს რეალური
ფიზიკური გამოსახულება – მაგალითად, თვითმფრინავის მოდელი ან არქიტექტურული მაკეტი,
რომელიც მომავალი პროექტების მინიატურულ გამოსახულებას წარმოადგენს და, შესაძლოა,
პრაქტიკაშიც ვიხილოთ, თუკი პროექტი მოწონებული იქნება. მოდელია ასევე რუკა, ანუ იგივე სქემა,
რომლის საშუალებით პოლიტიკის მეცნიერები ცდილობენ, კანონპროექტის კანონის სახით
დამტკიცების პროცედურა გამოსახონ. ამ წიგნში გამოყენებული მოდელები, რომლებიც პოლიტიკის
(policy) შესწავლასა და აღქმაში გვეხმარება, კონცეპტუალურია. ეს უფრო ახსნა-განმარტებითი
სიტყვიერი მოდელებია, რომელიც ხელს გვიწყობს:






პოლიტიკისა და საჯარო პოლიტიკის შესახებ ცხადი და გასაგები წარმოდგენის შექმნაში;
პოლიტიკის პრობლემების მნიშვნელოვანი ასპექტების აღმოჩენაში;
პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან მახასიათებლებზე ფოკუსირებაში, როცა თითოეული
ჩვენგანი ამ საკითხებზე მსჯელობს;
საჯარო პოლიტიკისა და იმის უკეთ გაგებაში, თუ რა არის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და რა ნაკლებად;
საჯარო პოლიტიკის ახსნითი კატეგორიების შეთავაზებასა და მისი შედეგების
პროგნოზირებაში.

წლების განმავლობაში პოლიტიკურმა მეცნიერებამ, სხვა მეცნიერული დისციპლინების მსგავსად,
პოლიტიკური რეალობის უკეთ აღსაქმელად და ასახსნელად არაერთი მოდელი შექმნა. ჩნდება კითხვა,
აქვს თუ არა დღეს რაიმე პრაქტიკული გამოყენება საჯარო პოლიტიკისათვის თითოეულ მათგანს? საჯარო
პოლიტიკის ანალიზისთვის შემდეგი მოდელები გამოიყენება:









ინსტიტუციური მოდელი;
პროცედურული (პროცესუალური/სტადიალური) მოდელი;
რაციონალური მოდელი;
ინკრიმენტალური მოდელი;
ჯგუფური მოდელი;
ელიტისტური მოდელი;
საზოგადოებრივი არჩევანის მოდელი;
თამაშის თეორიის მოდელი.
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თითოეული აქ წარმოდგენილი მოდელი პოლიტიკური მეცნიერების ლიტერატურაში არაერთხელ
შეგვხვედრია. მიუხედავად იმისა, რომAარც ერთი მათგანი სპეციალურად საჯარო პოლიტიკის ახსნით
კატეგორიად არ ჩამოყალიბებულა, თითოეული პოლიტიკის შესახებ ერთმანეთისაგან განსხვავებულ,
ალტერნატიულ ხედვას გვთავაზობს, უფრო მეტიც, საჯარო პოლიტიკის მიზეზებსა და შედეგებზეც კი
გვიქმნის ზოგად წარმოდგენას.
არც ერთი მათგანი არ უნდა მივიჩნიოთ იდეალურად და, რაც მთავარია, არ უნდა ვეძიოთ მათში “ყველაზე
უკეთესი”. ეს ფუჭი საქმიანობაა, რადგანAყოველი მათგანი პოლიტიკური ცხოვრების აღქმის განსხვავებულ
ხედვას გვთავაზობს და შეუძლია საჯარო პოლიტიკის სხვადასხვა ასპექტის გაგებაში დაგვეხმაროს.
მიუხედავად იმისა, რომ რაიმე პოლიტიკური კურსის გაანალიზებისას ერთი მოდელით ხელმძღვანელობა
ერთი შეხედვით, შესაძლოა, ადეკვატური გვეჩვენოს, პოლიტიკური კურსების უმრავლესობა
ერთდროულად რაციონალური დაგეგმარების, ინკრიმენტალიზმის, დაინტერესებული ჯგუფების
მოქმედებების, ელიტური ჯგუფების პრეფერენციებისა და უპირატესობების, თამაშის, საზოგადოებრივი
არჩევანის, პოლიტიკური პროცესისა და ინსტიტუციური ზეგავლენის ერთობლიობაა. მოცემულ თავში
საჯარო პოლიტიკის უკეთ გასაგებად ეს მოდელები განხილული იქნება როგორც ცალ-ცალკე, ისე
ერთობლიობაში. ცალკეულ მოდელებზე მსჯელობისას განსაკუთრებული ხაზგასმა კეთდება სწორედ
საჯარო პოლიტიკის აღქმაზე. ქვემოთ გამოვყოფთ საჯარო პოლიტიკის ცვლის სამ მოდელს:
ყოვლისმომცველ რაციონალიზმს, ინკრიმენტალიზმსა და შერეულ სკანირებას.

გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდები
თავის ნარკვევში `მეცნიერებას ბოლომდე მიჰყავს საქმე~ ჩარლზ ლინდბლომმა სამთავრობო
გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესი გააანალიზა. მისი ნაშრომის ცენტრალური თეზისი იმაში
მდგომარეობს, რომ არსებობს გადაწყვეტილებათა მიღების ორი სახეობა, ერთს იგი `რაციონალურყოვლისმომცველს~, ანუ `ფესვის მეთოდს~ უწოდებს, მეორეს _ `თანმიმდევრულ, შეზღუდულ
შედარებათა მეთოდს~ ან `შტოების მეთოდს~. პირველი მეთოდი გამოყენებულია მართვის კლასიკურ
სახელმძღვანელოში, მეორე კი წარმოადგენს იმ `რეალურ გზას~, რომლითაც სამთავრობო
გადაწყვეტილებები მიიღება.

გადაწყვეტილებათა მიღების `რაციონალურ-ყოვლისმომცველი~ მეთოდი
ტრადიციული `რაციონალურ-ყოვლისმომცველი~ მეთოდის შემთხვევაში ისახება კონკრეტული ამოცანა,
მაგალითად, სიღატაკის შემცირება. გადაწყვეტილების მიმღები პირი, ირჩევს რა ყველაზე ოპტიმალურ
პოლიტიკას, განიხილავს დასახული მიზნის მიღწევასთან დაკავშირებულ ყველა `ფასეულობასა~ და
`სარგებელს~ (ღარიბთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, დამნაშავეობის შემცირება, მატერიალური
მდგომარეობის გაუმჯობესება, უწიგნურობის ლიკვიდაცია და ა.შ.). შემდეგ იგი განსაზღვრავს დასახული
მიზნის მიღწევის რამდენიმე შესაძლო გზას (მაგალითად, შემოსავლის გარანტირებული დონის
უზრუნველყოფის გეგმა, პირდაპირი სამთავრობო სუბსიდიები, უფრო მაღალი ანაზღაურება სოციალური
უზრუნველყოფის ხაზით) და ირჩევს მათგან საუკეთესოს. გადაწყვეტილების მიღებისადმი ასეთი მიდგომა
`რაციონალურია~, რადგანაც გულისხმობს პრობლემის გადაწყვეტის სხვადასხვა გზის ლოგიკურ არჩევას
და მათი შეფარდებითი მნიშვნელობის შედარებას; იგი, ამავე დროს, `ყოვლისმომცველია~, რადგან
გადაწყვეტილების მიმღები პირი ყველა შესაძლო ალტერნატივას და ფასეულობას ითვალისწინებს.
ეს ყველაზე ცნობილი და ფართოდ გავრცელებული მიდგომა მთლიანად ან ნაწილობრივ ემყარება
შემდეგ პირობებს:






გადაწყვეტილების მიმღები პირი აწყდება პრობლემას, რომელიც შეიძლება იზოლირებულ იქნეს სხვა
პრობლემებისაგან ან რომელიც თავისი მნიშვნელობით გამოირჩევა მათ შორის;
მიზნები და ფასეულობანი შეირჩევა და განლაგდება მათი მნიშვნელობის მიხედვით;
მიზნის ან ფასეულობის მიღწევისადმი ყველა შესაძლო მიდგომა ცნობილია;
შესაძლებელია ამა თუ იმ გადაწყვეტილების შედეგების და `დანახარჯების~ წინასწარმეტყველება და
შედარება;
გადაწყვეტილების მიმღები, საბოლოო ჯამში, აკეთებს არჩევანს, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება
დასახულ მიზნებს.
მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება `რაციონალურ-ყოვლისმომცველი~ მეთოდის საფუძველზე მეტად
რთული ამოცანაა, რადგან იგი გულისხმობს ინფორმაციის შესაკრებად მნიშვნელოვანი რესურსების
არსებობას, სრულ ობიექტურობას და მიუკერძოებლობას მათი მხრიდან, ვინც სისტემატური ინფორმაციის
საფუძველზე გადაწყვეტილებას იღებს.
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გადაწყვეტილების მიღების ასეთი რაციონალური მეთოდი გამოუსადეგარია სახელმწიფო ორგანოთა
უმრავლესობისათვის, რომლებსაც ზეწოლა აიძულებს, სწრაფი გადაწყვეტილებები მიიღონ, ისინი
მოქმედებენ გარემოში, რომელიც მათ გარკვეულ წინასწარ ვალდებულებებს აკისრებს. პოლიტიკურ
მოთხოვნათა ზეგავლენით გარკვეული მიზნები და სტრატეგიები ხელსაყრელ მდგომარეობაში
აღმოჩნდებიან, იმ დროს, როცა სხვები იძულებით უარყოფილი იქნებიან.
რაციონალური მეთოდი ფართოდაა აღიარებული იმ ინდივიდებისა და ჯგუფების მიერ, რომლებიც
მთავრობის მოღვაწეობის კომენტირებაზე სპეციალიზდებიან. იგი წარმოადგენს `სწორი აზროვნების~
ნიმუშს, რომლის მიხედვით თანამდებობის პირები ვალდებული არიან, მხედველობაში მიიღონ ყველა
ფაქტორი და არჩევანი შეაჩერონ ყველაზე მკაფიო გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც შეიძლება მათდამი
დაქვემდებარებული პირების მოქმედებისათვის საფუძვლად გამოდგეს. ამის შედეგი უნდა იყოს
კომპლექსური სტრატეგია, რომლის ცალკეული ელემენტები კი არ ეწინააღმდეგება, არამედ ავსებს
ერთმანეთს.
მაგრამ ადმინისტრატორები, რომლებიც რაციონალური მეთოდის ყველა მიწერილობის შესრულებას
განიზრახავენ, მაშინვე წააწყდებიან მთელ რიგ შეზღუდვებს. ეს შეზღუდვები შინაგანად
დამახასიათებელია დემოკრატიული პოლიტიკისათვის, რომელიც ჰეტეროგენობას და კონფლიქტებს
გულისხმობს.
რაციონალური მეთოდის განხორციელების ხელისშემშლელი ფაქტორები, მრავალ პოტენციურ
პრობლემას მოიცავს, რომლებიც გადაწყვეტილებათა მიმღების წინაშე დგება:





სხვადასხვა პოტენციური სტრატეგიისა და მიზნების არსებობა;
ინფორმაციული ხარვეზები;
იმ პირთა პიროვნული, იდეოლოგიური და პროფესიული ინტერესები, რომლებიც
წარმოშობენ კონფლიქტს ადმინისტრატორებსა და პოლიტიკური პროცესის სხვა
მონაწილეებს შორის;
დევიანტური ქცევის სხვადასხვა ფორმა, რომელიც ბიუროკრატიულ ინსტანციებში
წარმოიშობა.

ასეთი პრობლემების წინაშე მდგომი პოლიტიკოსები ისწრაფვიან უფრო დამაკმაყოფილებელი, ვიდრე
ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღებისკენ. შესაძლებლობის ფარგლებში ისინი გაურბიან რთულ
არჩევანს.
რაციონალურ მეთოდთან დაკავშირებით აღსანიშნავია კიდევ სამი არგუმენტი. ჯერ ერთი,
გადაწყვეტილების მიმღებ პირს არც დრო გააჩნია, არც საშუალება, არც აუცილებელი ინფორმაცია
სიღრმისეული ანალიზის ჩასატარებლად, რომელსაც ეს მეთოდი ითვალისწინებს. მეორე,
უნივერსალური მეთოდის შესაბამისად უნივერსალურ ფასეულობათა განსაზღვრა შეიძლება
გართულდეს ან შეუძლებელი გახდეს. ყველა ფასეულობა ერთბაშად ვერ იქნება გათვალისწინებული;
საჭირო გახდება ზოგიერთის მსხვერპლად გაღება სხვების რეალიზაციისათვის. მესამე, რაციონალური
მიდგომა ემყარება ორაზროვან დამოკიდებულებას `მიზნებსა~ და `საშუალებებს~ შორის.
ჩვეულებრივია სიტუაცია, როცა ის, რაც ერთი ადამიანისთვის მიზანს წარმოადგენს, მეორისათვის
შეიძლება სრულიად სხვა მიზნების მიღწევის საშუალება იყოს.

გადაწყვეტილების მიღება `შტოების მეთოდით~
რეალურად, ამტკიცებს ლინდბლომი, გადაწყვეტილებათა ადმინისტრაციული მიღების მეთოდი
სრულიად სხვა ხასიათისაა _ ეს გახლავთ ე.წ. `თანმიმდევრულ შეზღუდულ შედარებათა მეთოდი~, ანუ
`შტოების მეთოდი~. მაგალითად, მიზნად დასახულია სიღატაკის შემცირება რაღაც ხარისხით, მაგრამ იგი
შეიძლება სხვა მიზნებში აირიოს, ისეთებში, როგორიცაა უმცირესობათა წევრი სტუდენტების სწავლება ან
უმუშევართა დასაქმების უზრუნველყოფა. ადმინისტრატორები ცდილობენ ყურადღება არ მიაქციონ
ზოგიერთ სოციალურ ფასეულობას, რომელიც ასე თუ ისე დაკავშირებულია მათ პროგრამებთან, ამავე
დროს ყურადღებას ამახვილებენ სხვებზე, რომელთაც, მათი აზრით, შეიძლება უშუალო მნიშვნელობა
ჰქონდეთ. არჩევენ რა მოქმედების მისაღებ პროგრამას, ისინი სახავენ არა შესაძლებლობათა ფართო
სპექტრს, არამედ მხოლოდ რამდენიმე `ინკრემენტულ~ (ინგლ. სიტყვისაგან `თანდათანობითი ზრდა~)
ნაბიჯს, რომლებიც მათ, თავიანთი გამოცდილების საფუძველზე, რეალური ეჩვენებათ. ისინი, ვინც
პოლიტიკას აკეთებს, პრაქტიკაში არ ახორციელებენ ყველაზე `ოპტიმალური~ პროგრამის რაციონალურ
არჩევას. სარგებლობენ რა `თანმიმდევრულ შეზღუდულ შედარებათა მეთოდით~, სახელმწიფო
ადმინისტრატორები პრაგმატულად არჩევენ უშუალო შესაძლებლობებიდან `ყველაზე მისაღებ
ვარიანტს~, რომელსაც შეუძლია დაინტერესებული ინდივიდებისა და ჯგუფების დაკმაყოფილება.
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ლინდბლომის აზრით, გადაწყვეტილებათა მიღება `შტოების მეთოდით~ გამოირჩევა შემდეგი
დამახასიათებელი ნიშნებით:









პატარ-პატარა კონკრეტული ნაბიჯები ყოველთვის მიმართულია განსაზღვრული მიზნისაკენ;
გადაწყვეტილებათა მიმღები პირების რესურსები შეზღუდულია, მათ, უბრალოდ, ფიზიკურად
არ შეუძლიათ განიხილონ მოცემული მომენტისთვის მისაწვდომი სტრატეგიების მთელი
სპექტრი. არც
მიღებულ
გადაწყვეტილებათა
შედეგების
სრული
მოცულობითY
გათვალისწინება შეუძლიათ;
`შტოების მეთოდი~ გულისხმობს, რომ პოლიტიკა არასდროს განისაზღვრება `ერთხელ და
საბოლოოდ~, იგი `კეთდება~ და `გადაკეთდება~ უსასრულოდ, მსგავსი ვარიანტების მუდმივი
შედარების გზით;
პრაქტიკაში `შტოების მეთოდი~ მიმართულია უფრო `გონივრული საკმარისობის~, ვიდრე
მაქსიმალური ეფექტისაკენ. გონიერ პოლიტიკოსს ესმის, რომ მისი სტრატეგია დასახული
მიზნების მხოლოდ ნაწილს აღწევს და ამავე დროს მოაქვს მოულოდნელი შედეგებიც,
რომელთა თავიდან აცილება სასურველი იქნებოდა.
სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებათა დროს საჭიროა `პლურალისტურ~ კონცეფციაზე
დაყრდნობა, რამდენადაც ინტერესთა ჯგუფები პოლიტიკური გავლენისთვის იბრძვიან და
აიძულებენ გადაწყვეტილების მიმღებ პირს, მეტოქე მხარეებს შორის თანხმობისკენ
ისწრაფოდეს.

ლინდბლომის აზრით `შტოების მეთოდს~ ორი ღირსება აქვს. ჯერ ერთი, გადაწყვეტილების მიმღები პირი
მოქმედებს უმნიშვნელო `ინკრემენტული~ ცვლილებების განხორციელების გზით. მას საშუალება აქვს,
თავიდან აიცილოს ხანგრძლივი შედეგების მომტანი სერიოზული შეცდომები; შეუძლია აგრეთვე პირადად
შეცვალოს მცდარი კურსი. მეორე, მოცემული მეთოდი ეხმიანება ამერიკულ პოლიტიკურ სისტემას,
რომელიც, ძირითადად, ფუნქციონირებს თანდათანობითი ცვლილებების და არა სახელმწიფოებრივი
პოლიტიკის მკვეთრი ცვლილებების მეშვეობით.
მაგრამ `გარეშე მეთვალყურის~ ან `აკადემიური მიდგომის~ მომხრეთა შეხედულებით, `შტოების მეთოდი~
შეიძლება `არამეცნიერული და უსისტემო~ მოგვეჩვენოს.
ლინდბლომის მიდგომა სახელმწიფოებრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღებისადმი, გვთავაზობს
`ინკრემენტულ~ მოდელს, რომელიც არჩევანის ეკონომიკური თეორიის თავისებურ პროდუქტს და
გაგრძელებას წარმოადგენს. კენეტ ეროუ, თომას შელინგი, ჰერბერტ საიმონი, ედვარდ ბენფილდი,
რობერტ დალი ცნობილი თანამედროვე ეკონომისტები და პოლიტოლოგები არიან, რომელთაც
პირველებმა შემოგვთავაზეს `ინკრემენტული~ მიდგომა გადაწყვეტილებათა მიღებისადმი ომის შემდგომ
პერიოდში. ეს იდეა ყველაზე სრულად განავითარა ლინდბლომმა, რომელმაც მის საფუძველზე სამუშაო
მოდელი შეიმუშავა.
ლინდბლომის მიდგომაში გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდი წარმოგვიდგება, როგორც მცირე და
ხშირად ურთიერთდაუკავშირებელი ნაბიჯების ერთობლიობა და არა როგორც ერთიანი სტრატეგიის
შედეგი.
ლინდბლომის მოდელი ამარტივებს ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესს. თითოეული
პროგრამის მთელი სისრულით განხილვის ნაცვლად, არჩევანი კეთდება მხოლოდ `პერიფერიაზე~
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე. მოდელში ერთმანეთს ერწყმის ემპირიული ანალიზი და ფასეულობითი
მსჯელობანი. მეტიც, ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობის კრიტერიუმად გადაწყვეტილების
მიმღებ პირთა შორის თანხმობის ხარისხი გვევლინება. რა თქმა უნდა, `ინკრემენტული~ მიდგომის
ზედმეტად გამარტივების შემთხვევაში, ყველა მისი ღირსება მცირე ნუგეში იქნება, თუკი ადმინისტრატორის
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები მუდმივად უგულებელყოფს საზოგადოების მოთხოვნილებებს~.
დაინტერესებულ მხარეთა პოზიციების შეთანხმება უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიმღებ
მრავალრიცხოვან პირებს შორის მოქმედების აუცილებელ კოორდინაციას. რაციონალური
მიდგომისაგან განსხვავებით, რომელიც შედეგებს და მიზნებს უკავშირებს ერთმანეთს, მხარეთა
პოზიციების შეთანხმება ერთმანეთთან აკავშირებს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, მეტიც _
თანმიმდევრობა `საშუალება _ შედეგის~ ნაცვლად ჩნდება თანმიმდევრობა `ინტერესები _ საშუალებანი~,
როცა ერთი ადამიანის მიზანი შეიძლება მეორისთვის მიზნის მიღწევის საშუალება აღმოჩნდეს.
შეთანხმების მიღწევას სამი ძირითადი ფაქტორი აიოლებს:
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იდეოლოგიური და სხვა ფასეულობითი განსხვავებანი ნაკლებ ნეგატიურ გავლენას
ახდენს, როცა ლაპარაკია `პერიფერიაზე~ მდებარე ფასეულობათა შესახებ
შეთანხმებაზე;
არჩევანის სიტუაციის ანალიზის აუცილებლობა მოცემულ მომენტში აიძულებს
ადმინისტრატორს, გადახედოს ამა თუ იმ ფასეულობას არსებულ პრაქტიკათა
შეზღუდვების შუქზე;
ინდივიდებს ხშირად შეუძლიათ მიაღწიონ შეთანხმებას კონკრეტულ პროგრამებსა
და სტრატეგიებში, თუნდაც ისინი განსხვავებულ ფასეულობებს უჭერდნენ მხარს.

გადაწყეტილებათა მიღების შერეულ-სკანირებული მეთოდი
ა. ეტციონი ეთანხმება ლინდბლომის შენიშვნებს რაციონალური მეთოდის თაობაზე, მაგრამ, მისი აზრით,
`შტოების მეთოდსაც~ აქვს სერიოზული ნაკლოვანებები, რომელიც დაინტერესებული პირების პოზიციათა
ურთიერთშეთანხმებით ვერ დაიძლევა. მაგალითად, განსაკუთრებით გავლენიანი და ორგანიზებული
დაინტერესებული პირების ინტერესებმა შეიძლება გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა მთელი ყურადღება
“შთანთქან”. ამასთან, ეს მეთოდი ვერ წაახალისებს ძირითად სოციალურ ინოვაციებს, უფრო მეტიც,
გამოუყენებადია ფუნდამენტური გადაწყვეტილებების მიმართ, როგორიცაა, მაგალითად, ომის
გამოცხადება, მაგრამ მსგავსი ფუნდამენტური გადაწყვეტილებების იგნორირება შეუძლებელია მხოლოდ
იმის საფუძველზე, რომ მათი მიღება იშვიათად არის აუცილებელი.
ეტციონი
გვთავაზობს შერეულ-სკანირებულ
მეთოდს.
იგი
უზრუნველყოფს
პოლიტიკური
გადაწყვეტილებების მიღების მასშტაბურ, ფუნდამენტურ პროცესს, აგრეთვე ამ გადაწყვეტილებათა
შემდგომ დამუშავებას უკვე მიღების შემდეგ. ამის მიღწევა შეიძლება პრობლემის ცალკეული ელემენტების
რაციონალური ანალიზის და სხვათა თანდათანობითი, ნაკლებ დეტალიზებული ანალიზის შეთავსებით.
ეტციონი მოცემული მიდგომის არსს მარტივი მაგალითით ხსნის. დავუშვათ, მსოფლიო მასშტაბით
მეტეოთანამგზავრების გამოყენებით ამინდზე დაკვირვების სისტემის შექმნა გვჭირდება. რაციონალური
მეთოდი ამ შემთხვევაში მიმართული იქნება ამინდზე ამომწურავი დაკვირვებისაკენ მაღალმგრძნობიარე
კამერების გამოყენებით, ყოვლისმომცველი გრაფიკების შედგენით მაქსიმალური შესაძლებელი
სიხშირით. ეს შესაძლებელს გახდის უამრავი დეტალის დაგროვებას, რომელთა გაანალიზება
გაძნელდება: ასეთი ამოცანების მასშტაბი, ფაქტობრივად, არსებულ რესურსებს აღემატება. `შტოების
მეთოდის~ დროს ყურადღება კონცენტრირდება იმ სფეროებზე, სადაც მსგავსი მოვლენები შეიმჩნევა.
ამასთან, იგნორირებული იქნება გაუთვალისწინებელ რეგიონებში წარმოშობილი მოვლენები,
რომელთაც შესაძლოა დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეთ.
შერეულ-სკანირებული მეთოდი კი შეიცავს ორივე მიდგომის ელემენტებს ორი ტიპის კამერის
გამოყენებით: ფართოდიაპაზონიანის, რომელიც მოიცავს ყველა რეგიონს, მხოლოდ დაწვრილებითი
დეტალების გარეშე, და მაღალმგრძნობიარეს, რომელიც მიმართული იქნება იმ ზონებზე, უფრო
დეტალურ ყურადღებას რომ მოითხოვენ. და თუმცა არსებობს ალბათობა, მხედველობიდან გამოგვრჩეს
ახალი მოვლენები, რომელთა დიაგნოსტირება მხოლოდ მაღალმგრძნობიარე კამერის მეშვეობით
შეიძლება, ეს ნაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე `შტოების მეთოდის~ დროს, როცა შეიძლება ყურადღების
მიღმა სერიოზული ცვლილება დარჩეს.
შერეულ-სკანირებულ მეთოდს რიგი უპირატესობები აქვს:
იგი საშუალებას იძლევა, ერთმანეთს შეუთავსდეს ზემოთ გაანალიზებული ორი მეთოდის ღირსებები
სხვადასხვა სიტუაციაში, და კონკრეტული გარემოებების შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებისათვის
აუცილებელ მოქნილობას უზრუნველყოფს.
შერეულ-სკანირებული მეთოდის ეფექტიანობა დამოკიდებულია გადაწყვეტილების მიმღები პირის
მონაცემებზე, ნიჭზე. რაც მეტია ეს მონაცემები, მით უფრო ფართო სფერო შეიძლება მოიცვათ, და
რამდენადაც უფრო ფართოა ეს სფერო, მით უფრო ეფექტიანია გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.
ქვემოთ გთავაზობთ ყოვლისმომცველი რაციონალიზმისა და ინკრემენტალიზმის დამახასიათებელ
ნიშნებს:
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ყოვლისმომცველი რაციონალიზმი
Strategical

ინკრემენტალიზმი
Operacional

საშუალება _ მიზანი
მიზანი – საშუალება
ანალიზი ყოვლისმომცველია და
ითვალისწინებს აბსოლუტურად ყველა
ალტერნატივის დეტალურ ანალიზს

ანალიზი სელექციური და შეზღუდულია.
ითვალისწინებს პრობლემის
დაშლა/დაყოფას
ანალოგიებთან შედარება აქტიურად
გამოიყენება

თეორია საკმაოდ აქტიურადაა
გამოყენებული

ითვალისწინებს პრობლემის
ძირფესვიანად გადაწყვეტას

ორიენტირებულია პრობლემის მცირედ
გამოსწორებაზე ფორმულით - სტატუს ქვოს + 1 ნაბიჯი

წყვეტს ოპერაციული ხასიათის ამოცანებს
წყვეტს სტრატეგიული მნიშვნელობის
ამოცანებს

საუკეთესოა ის ალტერნატივა, რომელიც
ყველაზე მეტად უწყობს ხელს დასახული
მიზნის მიღწევას

საუკეთესოა ის ალტერნატივა, რომელზეც
მონაწილე აქტორთა უმრავლესობა
თანხმდება

განმეორებადია
ინოვაციურია

გრძელვადიან გადაწყვეტილებებზეა
ორიენტირებული
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თავი მეორე. Pპოლიტიკის ანალიზის ციკლი და
მოდელები
2.1 პოლიტიკის ანალიზი ფუნდამენტური და ემპირიული კვლევის ფონზე
საჭიროა ერთმანეთისგან განვასხვავოთ პოლიტიკის ანალიზის ანგლოსაქსური და კონტინენტური
ტრადიციები. პოლიტიკური ანალიზის ტექნოკრატიულ მიდგომაში იგულისხმება პოლიტიკური ანალიზის
ანგლოსაქსური, უპირველეს ყოვლისა კი ამერიკული ტრადიცია: პოლიტიკური ანალიზი ამ გაგებით აღიქმება
როგორც სახელმწიფო ორგანოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა ანალიზი, რომელიც მათი
ოპტიმიზაციისკენ არის მიმართული (Public Policy Analysis). პოლიტიკური ანალიზის ჰუმანიტარული მიდგომები
კი უკავშირდება პოლიტიკური ანალიზის კონტინენტურ, უწინარესად, ფრანგულ ტრადიციას _ პოლიტიკური
ანალიზი აქ განიხილება როგორც გადაწყვეტილებებისა და მოვლენების საზოგადოებრივი ანალიზი
(სოციალური ანალიზი), რომელიც სახელისუფლებო ველში ძალთა ურთიერთობების შენარჩუნებისა და
ტრანსფორმაციისკენ არის მიმართული (Political analysis). ორივე მიდგომას აერთიანებს ის, რომ
პოლიტიკური ანალიზის საკვლევი პრაქტიკის სხვადასხვა მეთოდიკა “იბადება”, ერთი მხრივ, თეორიული
პარადიგმებისა და ტრადიციების, მეორე მხრივ კი – მეთოდიკებისა და ტექნიკების გადაკვეთაზე.
ზოგადად, უაღრესად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან რთულია გაზომვითი შეფასებებისა და პოლიტიკის
ანალიზის პროფესიული რეკომენდაციების გამოხშირვა ჟურნალისტური და პუბლიცისტური მსჯელობისა და
კორპორაციული დაკვეთის შემსრულებელთა მანიპულაციური პათეტიკისგან. ამ წინააღმდეგობების
დასაძლევად საჭირო ხდება თავად “პოლიტიკის ანალიზის” კატეგორიის განსაზღვრა. აღსანიშნავია, რომ
თანამედროვე პოლიტიკურ მეცნიერებაში პოლიტიკური ანალიზი გამოიყენება სამი ძირითადი
მნიშვნელობით: თეორიულ-ფუნდამენტური, ინსტრუმენტულ-ემპირიული და პრაქტიკულ-გამოყენებითი
მნიშვნელობით.
თეორიულ-ფუნდამენტური განზომილებით, პოლიტიკური ანალიზი მოიცავს პოლიტიკურ სფეროს, მისი
სტრუქტურისა და დინამიკის კონცეპტუალურ საბაზისო გამოკვლევებს. ამ ინტერპრეტაციით, ის ახლოს დგას
ფუნდამენტურ-თეორიულ პოლიტიკურ კვლევებთან. სწორედ ამ რაკურსითაა შესრულებული დევიდ ისტონის
“პოლიტიკური სტრუქტურის ანალიზი”, დალის “თანამედროვე პოლიტიკური ანალიზი” და სხვა კლასიკური
ნაშრომები.
პოლიტიკური ანალიზის ინსტრუმენტულ-ემპირიულ განზომილებაში მოიაზრება პირველადი მონაცემების
შეკრება და აღწერა, მათი სისტემაში მოყვანა და დამუშავება. პოლიტიკური კვლევის მეთოდებისა და
მეთოდიკის ცალკე დისციპლინის სახით ჩამოყალიბებით მოხდა პოლიტიკური ანალიზის ამ განზომილების
ინსტიტუციურ დონეზე გაფორმება. ამ დისციპლინას ემპირიული პოლიტიკური ანალიზის და პოლიტიკური
მეცნიერების კვლევითი მეთოდოლოგიისა და ტექნიკის სახელით მოიხსენიებენ. პოლიტიკური ანალიზის
თეორიული მიმართულებისაგან განსხვავებით, სადაც ანალიტიკური ერთეულის სახით კაუზალური,
ფუნქციური და სხვა სახის კავშირების ამსახველი “კონცეპტები” გამოდის, პოლიტიკური ანალიზის
ინსტრუმენტულ-ემპირიულ განზომილებაში საწყისი ერთეულის სახით “მოცემულობა”, პოლიტიკური
ცხოვრების ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ _ ე.წ. პირველადი ინფორმაცია გამოდის. თუკი პირველ შემთხვევაში
ანალიზის მთავარი მიმართულება დედუქციური მსჯელობაა, მეორე შემთხვევაში კვლევის მიმართულებას
ინდუქციური განზოგადება წარმოადგენს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ემპირიული ანალიზი როგორც თეორიულ,
ისე პრაქტიკულ ამოცანებს ემსახურება.
პოლიტიკური ანალიზის პრაქტიკულ-გამოყენებითი განზომილება მწყობრი და საფუძვლიანი თეორიის
შექმნის ნაცვლად ემსახურება კონკრეტული დამკვეთის, როგორც წესი, პოლიტიკურ აქტორთაგან
რომელიმეს მიზანს, რომელიც ამა თუ იმ საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პრობლემების გადაწყვეტაში
მდგომარეობს. პოლიტიკური ანალიზის ეს პრაქტიკულ-გამოყენებითი განზომილება, რომელსაც
დასავლეთის პოლიტიკური მეცნიერება საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი ანალიზის სახელით
მოიხსენიებს, ხშირ შემთხვევაში, დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის შერწყმას ეფუძნება, თუმცა, ამ
განზომილების ფარგლებში შექმნილ ანალიტიკურ მასალათა უმრავლესობა აზროვნების რეტროდუქციულსაექსპერტო სტილით არის შესრულებული. თეორიტიკოსებისა და ინსტრუმენტალისტებისგან განსხვავებით,
რომელთაგან პირველნი პოლიტიკის აბსტრაქტული მოდელების კონსტრუირებას, მეორენი კი ემპირიული
მონაცემების ოპერაციონალიზაციას ეწევიან, პრაქტიკოსი ანალიტიკოსი საკუთარ სამუშაო მოდელს აგებს
თავისი არსით უნიკალური, განუმეორებელი პრობლემურ-პოლიტიკური სიტუაციის მოგვარებაზე გათვლით
და, ამ მიზნით, აქტიურად იყენებს თეორეტიკოსებისა და ინსტრუმენტალისტების სამეცნიერო-კვლევით
არსენალში არსებულ თეორიულ-მეთოდოლოგიურ ტექნიკებს, პირველს თეორიულ ცოდნას დაესესხება,
ხოლო მეორეს _ ფაქტობრივ ინფორმაციას. პოლიტიკური სფეროს ანალიზით დაკავებულ მეცნიერთა
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დაყოფა თეორეტიკოსებად, ინსტრუმენტალისტებად და პრაქტიკოსებად ზოგიერთ მკვლევარს აგონებს
მეცნიერთა ბეკონისეულ დაყოფას ობობებად, ჭიანჭველებად და ფუტკრებად. ეს უკანასკნელნი, პრაქტიკოს
ანალიტიკოსთა მსგავსად, სოციალური პროდუქტის წარმოებით არიან დაკავებული. პრაქტიკოსის
საქმიანობა უპირატესად პრესკრიფციულია (გაწერა, დაგეგმარება), მაშინ როცა თეორეტიკოსის
საქმიანობაში უფრო მეტად ექსპლიკატორული (ახსნა-განმარტებითი) ფუნქცია დომინირებს, ხოლო
ინსტრუმენტალისტის საქმიანობაში დესკრიფციული (აღწერილობითი) ფუნქცია სჭარბობს. პოლიტიკური
ანალიზის ძირითად განზომილებებს შორის თანაფარდობა შემდეგნაირად გამოიყურება:

განზომილება

პარამეტრები
ფუნდამენტური

ემპირიული

გამოყენებითი

განმსაზღვრელი
ვექტორი

დედუქცია

ინდუქცია

რეტროდუქცია

ცოდნის ხასიათი

აბსტრაქტული

ფაქტობრივი

პროექტიული

მოდელირების
როლი

კონცეპტუალური
მეტამოდელის
შემუშავება

მოდელის
მახასიათებლების
ოპერაციული
გამოყენება

სიტუაციური
მოდელების
კონსტრუირება

საკვანძო
კვლევითი
ერთეული

კონცეპტი

მოცემულობა

პრობლემა

დომინანტური
ფუნქცია

ექსპლიკატორული

დესკრიფციული

პრესკრიფციული

დღეს, როცა პოლიტიკის ანალიზის გამოყენების საკმაოდ დიდი პრაქტიკა არსებობს, მეცნიერთა
უმრავლესობას უკვე აღარ მიაჩნია საჭიროდ პოლიტიკური ანალიზის სხვადასხვა კატეგორიის გამოყოფით
ანალიზის სხვადასხვა მიზანზე ყურადღების გამახვილება და, უბრალოდ, კვლევით ანალიზსა და პოლიტიკის
ანალიზს შორის არსებულ სხვაობაზე მიუთითებს. მათ რიცხვს მიეკუთვნება, მაგალითად, პოლონელი
მეცნიერი კატარინა სტარონოვა, რომელიც ქვემოთ მოცემულ ცხრილს გვთავაზობს:

ცხრილი #1. კვლევითი ანალიზი პოლიტიკის ანალიზის წინააღმდეგ

კვლევითი ანალიზი

პოლიტიკის ანალიზი

მთავარი მიზანი
საზოგადოებრივი ცხოვრების არსის
ცვლილებათა სავარაუდო შედეგების
გასაგებად შესაბამისი თეორიის
პროგნოზირება “ცვლადებში”, რომელზედაც
კონსტრუირება
მთავრობას შეუძლია სტატუს კვოზე
გარკვეული ზეგავლენის
მოხდენა/რეაგირება/შეცვლა
მიზანი- შემეცნება
მიზანი – ცვლილება

კლიენტი
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კლიენტი განუსაზღვრელია: კლიენტის
კლიენტი წინასწარ არის განსაზღვრული:
სახით გამოდის “საზოგადოებრივი
ცალკეული ან ერთობლივი გადაწყვეტილების
ინტერესი”, “ჭეშმარიტება” ან თავად
მიმღები რომელიმე პოლიტიკური აქტორი
დისციპლინით განსაზღვრული რომელიმე
კატეგორია

კლიენტთან კომუნიკაციის ნაკლები
საჭიროება

კლიენტთან კომუნიკაციის მუდმივი
საჭიროება

ზოგადი ტიპი
ზუსტი მეთოდოლოგია თეორიების
კონსტრუირებისა და ტესტირებისათვის;
ხშირ შემთხვევებში რეტროსპექტული
მეთოდოლოგია

ფორმალური მეთოდოლოგიის გამოყენება
პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებაში;
შედეგების პროგნოზირება.

სტილი – ახსნა-განმარტებითი
სტილი - შეფასებითი
მეთოდი
ობიექტების აღწერისთვის მეცნიერული
მეთოდების გამოყენება და/ან მათ შორის
ურთიერთკავშირის განსაზღვრა

ინფორმაციის სინთეზირება ისეთი სახით,
რომ მოხდეს პოლიტიკური კურსის
ალტერნატივებსა და უპირატესობებში მათი
შეპირისპირებითი გადატანა, პოლიტიკური
გადაწყვეტილებების მიღების ბაზისად
თვისებრივი და რაოდენობრივი ტერმინების
გამოყენება

ანალიზის საგანი
სუბიექტურად-ორიენტირებული
(მაგ. ტრანსპორტის სისტემა)

პრობლემურ საკითხებსა და პრობლემებზე
ორიენტირებული (მაგ., ქალაქის საქმიანი
ნაწილის “საცობებებით” გადატვირთვის
პრობლემა)

მონაცემთა შეკრება
ფართო აღწერილობითი ფაზა, ხშირ
შემთხვევაში მიმართული საკვლევი საგნის
სხვადასხვა მონაცემთა შესაკრებად
(დემოგრაფია, ეკონომიკური
მახასიათებლები, ინფრასტრუქტურა,
გარემო პირობები და ა.შ.)

საკვლევი სტადიის აღწერა, მკაცრად
ლიმიტირებული და მიმართული
კონკრეტული საკითხებისკენ. მონაცემები
ხშირ შემთხვევაში მიღებულია კვლევითი
ანალიზის შედეგად.

ალტერნატივები
ალტერნატიული გადაწყვეტილების ძებნა,
იძულებითი ძებნა ალტერნატივებისა,
რომელიც შეიძლება ამომწურავი იყოს, რომელიც შემდგომში ჩვეულებრივ, კლიენტს
მაგრამ არსებითი ალტერნატივები
წარედგინება საბოლოო შეფასების
კლიენტისთვის (საზოგადოება)
გასაკეთებლად
წარდგენამდე იგნორირებულია
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დროითი შეზღუდვები
დროის საკმაოდ გრძელი მონაკვეთი

დროის მონაკვეთი ხშირად თანამდებობის
პირთა არჩევის ვადებთან და
ცვალებადობასთან არის დაკავშირებული

საბიუჯეტო შეზღუდვები
იშვიათი შიდა საბიუჯეტო შეზღუდვები

ხელმისაწვდომი საშუალებების გამოყენება
(კლიენტების მიერ აღიარებული და
შეთავაზებული)

ანალიზის პროდუქტი
Gგეგმა, სწავლება

კონცეფცია, პოზიცია/ მოხსენება, ანგარიში,
ინფორმაციული სტრატეგია ან
კანონპროექტი/რეკომენდაციაკლიენტისათვი
ს მისაღები ფორმებით უნდა იქნეს
მიწოდებული
ზოგადი სისუსტეები

ინფორმაციის თვალსაზრისით ხშირ
ანალიზის შედეგების პოლიტიკური
შემთხვევაში შეუსაბამოა გადაწყვეტილების აქტორებისთვის გასაგებ ენაზე გადმოტანის
მიმღებისთვის
დროს შექმნილი სირთულეები
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2.2. პოლიტიკის ანალიზის დეფინიციები
კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი ა. ვილდავსკი პოლიტიკურ-მმართველობითი კურსის ანალიზის
სფეროს მიაკუთვნებს საზოგადოებრივი პრობლემების ფორმულირებას და მათ გადაწყვეტასთან
დაკავშირებულ ნებისმიერი ხასიათის მოღვაწეობას. გაცილებით უფრო კომპლექსურად გამოიყურება
განსაზღვრება, რომელსაც პიტსბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი უილიამ დანი გვთავაზობს. დანის
ინტერპრეტაციით, პოლიტიკის ანალიზი არის პრაქტიკული და ინტელექტუალური მოღვაწეობა, ერთის მხრივ,
გადაწყვეტილების მიღების პროცესისათვის, მეორეს მხრივ კი, ამ პროცესის თაობაზე ცოდნის წარმოების,
კრიტიკული შეფასებისა და გაცვლისთვის. მისივე აზრით, პოლიტიკის ანალიზი სოციალური დისციპლინაა,
რომელშიც გამოიყენება კვლევის მრავალფეროვანი მეთოდები იმისთვის, რათა შეიქმნას, კრიტიკულად
შეფასდეს და გაიცვალოს პრაქტიკულ-პოლიტიკური თვალსაზრისით არსობრივი, მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია.
ე. ქვეიდის აზრით, პოლიტიკის ანალიზის საგნობრივი ჩარჩოების შემოსაზღვრა მხოლოდ იმის გადაწყვეტის
შემდეგ ხდება შესაძლებელი, რაც განისაზღვრება, თუ რას არ წარმოადგენს პოლიტიკის ანალიზი. პირველ
რიგში, ე. ქვეიდის აზრით, პოლიტიკის ანალიზი არ არის ზუსტი მეცნიერება, რადგან სამეცნიერო
ჭეშმარიტების ძიების ნაცვლად, ანალიტიკოსი დაკავებულია პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღები პირის
გადაწყვეტილებათა ოპტიმალური არჩევანის უზურნველყოფა-ძიებით. გარდა ამისა, ანალიტიკური
მოღვაწეობის შედეგები, ხშირ შემთხვევაში, რეკომენდაციების სამეცნიერო საფუძვლების ახსნის გარეშეც კი
საკმაოდ ეფექტურ შედეგებს იძლევა. პოლიტიკის ანალიზი, ე. ქვეიდის აზრით, პანაცეა არ გახლავთ ყველა
პრობლემის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ამავე დროს, კვალიფიციური დასკვნების გაცემა სულაც არ არის
გადაწყვეტილების მიღებისა და საჯარო (სახელმწიფო) პოლიტიკის წარმატებით განხორციელების გარანტი.
პოლიტიკის ანალიზი არ არის და არც შეიძლება იყოს ანალიტიკოსის ინტელექტუალური შეხედულებების
განხორციელების საშუალება, რადგან კლიენტის წინაშე წარმოქმნილი ყველა პრობლემის მიუკერძოებლად
შესაფასებლად საჭიროა ნეიტრალურობა და არავითარ შემთხვევაში წინასწარ განწყობა, რაც პოლიტიკის
ანალიზში აუცილებლად იგულისხმება. პოლიტიკის ანალიზი, ე. ქვეიდის აზრით, პოლიტიკურმმართველობითი მეცნიერებაა, რომელიც ითვალისწინებს მულტიდისციპლინური ცოდნის ინტეგრაციულსინთეტიკურ გამოყენებას და ორიენტირებულია პრობლემურ-პოლიტიკური სიტუაციის მოდელირების,
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დიაგნოსტიკის, პროგნოზირების ზოგადი პრინციპებისა და სპეციალური მეთოდების შემუშავებისა და საჯარო
გადაწყვეტილებების მომზადების, მიღების და განხორციელებისას პრაქტიკული რეკომენდაციების
ფორმულირებისაკენ.
პოლიტიკის ანალიზი, ე. ქვეიდის განმარტებით, გამოყენებითი კვლევის უტილიზირებადი ფორმაა, რომელიც
მიმართულია
სოციალური
პრობლემების
სიღრმისეული
გაგებისა
და
მათი
გადაწყვეტის
ოპტიმალურივარიანტების ძიებისკენ. პოლიტიკის ანალიზის ასეთი გაგება განპირობებულია იმ გარემოებით,
რომ ავტორი კვეცს საკუთარი ინტერესის სფეროს და პოლიტიკის ანალიზის გამოყენების შესაძლებლობა
მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე დაჰყავს. ამიტომ გასაკვირი არაა, რომ ავტორი პოლიტიკის
ანალიზის პირდაპირ შედეგად წარმოიდგენს პოლიტიკოსებისთვის პრობლემის გადაწყვეტის ოპტიმალური
ვარიანტის (როგორ წესი, წერილობითი სახით გადმოცემულის) შეთავაზებას და არა თავად ამ სოციალური
პრობლემის გადაწყვეტას. ამასვე აღიარებს იუჯინ ბარდახიც, რომელიც პოლიტიკის ანალიზის შედეგს
განიხილავს, როგორც ანალიტიკური ხასიათის მოხსენებებს, არა აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს წერილობითი
თუ ზეპირი ფორმით გადმოცემული. ანალიტიკური პროცესი პრობლემის “იდეალური” გადაწყვეტის პროექტის
გაწერით (ანალიტიკური მოღვაწეობის შედეგი) სულაც არ მთავრდება. პრობლემაზე მუშაობის, ე.ი.
პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის განხორციელებისას გადაწყვეტილების მიღების შემდეგი ეტაპები
არანაკლებ მნიშვნელოვანია, შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტიცაა. ამ გაგებით საკმაოდ დიდი
დატვირთვა ენიჭება ექსპოსტანალიტიკურ პროცედურებს, როგორიც არის მონიტორინგი და შეფასება.
სახელმწიფო მართვის სისტემის განვითარება, თუნდაც შეერთებული შტატების მაგალითზე, ნათლად
გვიჩვენებს, რომ XX საუკუნის პირველ ნახევარში ხელისუფლების წინაშე მდგარ პრობლემათა დასაძლევად
საჭირო იდეალური პროგრამებისა და გეგმების შემუშავების პრაქტიკამ ვერ გაამართლა. არსებული
პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში მათი დაძლევის იდეალური მოდელის შემუშავება საკმარისი არ
აღმოჩნდა პრობლემათა არათუ სრულყოფილი მოგვარებისთვის, არამედ მათი სიმწვავის მეტ-ნაკლებად
შესამცირებლადაც კი. კითხვამ, რატომ ვერ მუშაობს “იდეალური” პროგრამა, მკვლევარები მიიყვანა
დასკვნამდე, რომ საჭირო იყო მეტი ყურადღება დაეთმოთ პროგრამის რეალიზაციის პროცესისათვის,
ყურადღება მიექციათ იმისათვის, თუ რამდენად შეესაბამება ერთმანეთს წინასწარ გაწერილი პროგრამა და
მისი რეალიზაციის პროცესი, ხომ არ ხდება სტრატეგიასა და პოლიტიკური კურსის რეალიზაციას შორის
გადახრა. მსგავს კითხვებზე პასუხი გაიცემა ანალიტიკოსების მიერ პროგრამის განხორციელების პროცესზე
მონიტორინგის წარმოებითა და შეფასების საშუალებით. სტრატეგიასა და რეალიზაციას შორის თანხვედრის
უზრუნველყოფა სწორედ ამ ანალიტიკური პროცედურების – მონიტორინგისა და შეფასების საშუალებით
ხორციელდება1.

2.4 პოლიტიკის ანალიზი როგორც პროცესი
XX საუკუნის შუა ხანებში ცალკე სამეცნიერო დისციპლინის სახით ჩამოყალიბებისთანავე, პოლიტიკის
ანალიზში არაერთი პარადიგმა შეიქმნა, თუმცა დღეს მათ შორის ყველაზე მეტი პოპულარობით პოლიტიკის
ანალიზის ციკლური პარადიგმა სარგებლობს. ამ კონცეფციის მიხედვით, ანალიტიკური პროცესი
კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ციკლური პროცესია, რომელიც ამ მიზნისაკენ
მიმართული თანამიმდევრული ანალიტიკური პროცედურებისგან შედგება. შესაბამისად, პოლიტიკის
ანალიზის პროცესი, თავისი არსით პრობლემურ-ცენტრისტულია. დღეს პოლიტიკის ანალიზის
განხორციელების არაერთი მოდელი არსებობს, თუმცა მათ შორის რაიმე პრინციპული სხვაობა ნაკლებად
შეინიშნება. მსგავსი სიტუაცია განპირობებულია იმით, რომ თითოეულ მოდელს საფუძვლად უდევს
პრობლემის გადაწყვეტის ჩვენს მიერ ქვევით მოტანილი რაციონალური მოდელი.
პოლიტიკურ-მმართველობითი ციკლის (Policy Cycle) კონცეფცია ეფუძნება მმართველობითი პროცესის
ფაზების ანალიზს. ამ უკანასკნელს კი საფუძვლად უდევს პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირების
მოდელები. მის ფარგლებში გამოიყოფა შემდეგი მიმართულებები:




გადაწყვეტილების მიღების პროექტების ფორმულირებისა და შერჩევის პროცესის კვლევა (policy formulation);
მიღებული გადაწყვეტილების განხორციელება (policy implementation);
შედეგების კვლევა და მიღებული რეზულტატების შეფასება (evaluation of impacts);

1

Wildavsky, A., Speaking Truth to Power. The Art and Craft of Policy Analysis. 11 th ed. 2006. Transaction Publishers. New
Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.) gv.79.
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პოლიტიკურ-მმართველობითი
ციკლის
კონცეფციისთვის
დამახასიათებელია
მეთოდოლოგიური
ეკლექტურობა და ცოდნის სუსტი ორგანიზებულობა. ის იმყოფება დიფუზიის (ნელსონი), ამორფულობის
(ჰერი), სრული ფრაგმენტულობის (კატლი) მდგომარეობაში.

ჩვენს მიერ ქვევით მოცემულ სქემაზე გამოსახულია სხვადასხვა ავტორის მიერ შემოთავაზებული პოლიტიკის ანალიზის
ალტერნატიული მოდელები. პოლიტიკის ანალიზის ამ მოდელებს შორის არსებული სხვაობის მიუხედავად,
პოლიტიკის ანალიზის, როგორც პრობლემის გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ცოდნის სახით აღქმა მაინც
შენარჩუნებულია. ამასთანავე, თითოეულ მათგანში ცხადად იკვეთება პრობლემის გადაწყვეტის რაციონალური
მოდელის გავლენაც. მიუხედავად იმისა, რომ კ. პეტონი და დ. სავიცკი პოლიტიკის ანალიზის დროისა და რესურსების
შეზღუდულობიდან გამომდინარე, მიუთითებენ, რომ პრობლემის გადაწყვეტის ამ მოდელის დაცვის ალბათობა მეტად
მცირეა, პოლიტიკის ანალიზის თავიანთი მოდელის წარმოდგენისას რაციონალური მოდელის გავლენისგან თავს
მაინც ვერ აღწევენ. ქვევით წარმოდგენილ ანალიტიკურ მოდელებს შორის განსხვავება პოლიტიკის ანალიზის
თითოეული მოდელის ფუნქციურ დანიშნულებაში მდგომარეობს. პოლიტიკის ანალიზის ქვემოთ მოცემული
მოდელების
კლასიფიკაციაც
სრულიად
ადვილად
შეიძლება
განხორციელდეს
პრინციპის
–
გადაწყვეტისთვის/გადაწყვეტილებისთვის საფუძველზე.

სქემა #5. პრობლემის გადაწყვეტის რაციონალური მოდელი

1
პრობლემის
განსაზღვრა

6
პრივილეგირებული
პოლიტიკური კურსის
განხორციელება

2
შეფასებითი
კრიტერიუმების
დაწესება

5
პრივილეგირებული/უპირატესი
პოლიტიკური
კურსის შერჩევა

3
ალტერნატიული
პოლიტიკური
კურსების
იდენტიფიცირება

4
ალტერნატიული
პოლიტიკური
კურსების შეფასება

წყარო: Patton Carl, Sawicki David S., Basic Methods of Policy Analysis and Planning, 2/E, , 1993 გვ. 476
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სქემა #6. პოლიტიკის ანალიზის ალტერნატიული მოდელები

petoni da savicki
a. problemis verificikacia,
gansazRvra da detalizacia;
b. Sefasebis kriteriumis
dadgena;
g. alternatiuli politikuri
kursebis identifikacia;
d. alternatiuli politikuri
kursebis Sefaseba;
e. alternatiuli politikuri
kursebis Cveneba da maT Soris
sxvaobis dafiqsireba;
v. ganxorcielebuli politikuri
kursis monitoringi.

hili
a. problemis gansazRvra;
b. alternativebis identifikacia;
g. alternativebis raodenobis
dadgena;
d. gadawyvetilebis damxmare
saSualebebis gansazRvragaTvaliswineba-gamoyeneba;
e. alternativebis arCeva;
v. gadawyvetilebis;
ganxorcieleba (implimentacia).

vaineri da vainingi
a. problemis analizi;
1. problemis arsis gageba;
2. miznebisa da SezRudvebis
arCeva;
3. gadawyvetis meTodis arCeva;
b. problemis gadawyvetis
analizi;
1. Sefasebis kriteriumis arCeva;
2. alternativebis gansazRvradakonkreteba;
3. alternativebis Sefaseba;
4. problemis gadawyvetis
rekomendireba.

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი © 2019

bardaxi
a. problemis gansazRvra;
b. argumentebis Sekreba;
g. alternativebis konstruireba;
d. kriteriumebis SerCeva;
e. Sedegebis prognozireba;
v. arCevanis problema –
mogvarebis gzebi;
z. gadawyvetilebis miReba;
T. saTqmelis gadmocema.

politikis
analizis
alternatiuli
modelebi

saqalaqo (urbanistikis)
instituti
a. problemis gansazRvra;
b. miznebis identifikacia;
g. kriteriumis SerCeva;
d. klientis gansazRvra-dadgena;
e. TiTeuli alternativis
Rirebulebis (xarjis) gamoTvla;
v. TiToeuli alternativis
efeqturobis Sefaseba;
z. miRebuli Sedegebis wardgena.

kveidi
a. politikuri kursis
formulireba;
b. alternativebis Zieba;
g. momavlis prognozireba;
d. alternatiuli politikuri
kursebis zemoqmedebis
modelireba;
e. alternativebis Sefaseba,
Sejameba da ranJireba.

makrei da uaildi
a. problemis gansazRvra;
b. kriteriumis gansazRvra;
g. alternativebis warmoeba
(generacia);
d. moqmedebis kursis arCeva;
e. ganxorcielebis Semdeg
politikuri kursis Sefaseba.

stoki da zikhauzeri
a. ZiriTadi (sakvanZo
mniSvnelobis mqone) problemis
gansazRvra;
b. miznebis gansazRvra;
g. alternativebis warmoeba
(generacia);
d. TiToeuli alternativis
Sedegebis prognozireba;
e. warmatebis, miRwevebis
gasazomad saWiro kriteriumebis
gansazRvra;
v. moqmedebis kursis arCeva.
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ედვარდ ქვეიდი ფიქრობს, რომ შეერთებულ შტატებში განხორციელებულ პროგრამათა დიდი ნაწილის
წარუმატებლობის თავიდან აცილება სულ ადვილად შეიძლებოდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
შესაბამისი ანალიტიკური მეთოდიკების გამოყენების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს
მეთოდიკები საკმაოდ ხშირად გამოიყენება და სპეციალიზირებულ ლიტერატურაშიც არის აღწერილი,
სახელმძღვანელოს ავტორი აცხადებს, რომ ისინი არადანიშნულებისამებრ, იმგვარ სიტუაციებში
გამოიყენება, სადაც ეს სულაც არაა საჭირო.

2.5 პოლიტიკის ანალიზის ინფორმაციულ-პროცესუალური მოდელი უ. დანის
მიხედვით
პოლიტიკის ანალიზის სხვადასხვა მოდელის გაცნობის შემდეგ საჭიროდ მიგვაჩნია უფრო დეტალურად
შევჩერდეთ პოლიტიკის ანალიზის ინფორმაციულ-პროცესუალურ მოდელზე, რომელსაც უილიამ დანი
გვთავაზობს. დანი პოლიტიკის ანალიზს განსაზღვრავს როგორც მულტიდისციპლინური კვლევის
პროცესს, გამიზნულს პოლიტიკური კურსების შემეცნებისა და გაუმჯობესებისთვის გამოსადეგი
ინფორმაციის წარმოების, კრიტიკული შეფასებისა და გაცვლისათვის, რომელიც თანამიმდევრული
პროცედურების მეშვეობით ხორციელდება2. დანის ამოსავალი იდეაა, რომ პოლიტიკის ანალიზს
საფუძველად უნდა დაედოს პრობლემის განსაზღვრის პროცესი. ე.ი. ანალიზი, დანის ინტერპრეტაციით,
აშკარად გამოკვეთილ პრობლემურ-ცენტრისტულ (პრობლემ-ცენტერედ) ფორმას იღებს. პოლიტიკის
ანალიზის საკვლევი ველისა და ამოცანების განსაზღვრისას უილიამ დანი ხაზს უსვამს, რომ პოლიტიკის
ანალიზი თავისი მიზნებით, ამოცანებითა და მეთოდებით მჭიდროდაა დაკავშირებული გადაწყვეტილების
მიღების პროცესთან და მიმართულია როგორც თავად პროცესის, ისე მისი შედეგების სრულყოფისა და
დახვეწისაკენ. თავის წიგნში “შესავალი საჯარო პოლიტიკის ანალიზში” რიგით მესამე _ 2004 წლის
გამოცემაში უილიამ დანი გამოყოფს პოლიტიკოსებისთვის აქტუალური ინფორმაციის 5 ტიპს. თითოეულ
ამ ტიპს, დანის აღნიშვნით, თავისუფლად შეიძლება ეწოდოს კომპონენტები, რომელიც გვაწვდის
პრობლემის გადაწყვეტის ამა თუ იმ ეტაპისთვის საჭირო ინფორმაციას პოლიტიკის არსის შესახებ. ეს
კომპონენტები სრულფასოვნად ასახავს პოლიტიკის პრობლემატიკას, პოლიტიკის წარმოებას (გატარების
გზებს), სწორ მიმართულებებს, რთულ სიტუაციებში პრობლემის მოსალოდნელი (სავარაუდო)
გადაწყვეტილების ძიებას და მათზე დაკვირვებას. ინფორმაციის აღნიშნული ხუთი ტიპი სრულყოფილად
არის წარმოდგენილი ქვემოთ მოცემულ სქემაზე და გამოისახება ოთხკუთხედების მეშვეობით.

2

Dunn William N., 2004. Public Policy Analysis: An Introduction. 3rd. Ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice-Hall. gv. 20
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სქემა #7. პოლიტიკის ანალიზის ინფორმაციულ-პროცესუალური მოდელი

პოლიტიკური
კურსის
შესრულება

შეფასება

პროგნოზირება

პოლიტიკის
პრობლემები

პრობლემის
სტრუქტურირება

რეალიზებული
პოლიტიკური კურსის
ფიქსირებული
შედეგები

პრობლემის
სტრუქტურირება

პრობლემის
სტრუქტურირება

სავარაუდო
პოლიტიკური
კურსის შედეგები

პრობლემის
სტრუქტურირება

მონიტორინგი

რეკომენდირება

პრივილიგირებული
(უპირატესი)
პოლიტიკური კურსი

წყარო: William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction, 3rd ed., Prentice Hall, 2004.გვ. 476
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პოლიტიკის პრობლემატიკა, თავისი არსით, პრობლემის მოგვარების ჯერ კიდევ განუხორციელებელი
შესაძლებლობაა, რომლის გაუმჯობესებაც, რა თქმა უნდა, პრობლემის სწორი ამოცნობის შემთხვევაში,
რიგი საზოგადოებრივი ღონისძიებების გატარებით ხდება შესაძლებელი. პრობლემის გადაჭრისათვის
აუცილებელია მისი გამომწვევი მიზეზების ცოდნა (მაგალითად, უმაღლესდამთავრებულთა დიდი
რაოდენობა როგორც უმუშევრობის განმაპირობებელი ერთ-ერთი ფაქტორი), ისევე როგორც
საზოგადოებაში არსებული ღირებულებების ცოდნა, რამაც შესაძლებელია, პრობლემის გადაჭრის
საშუალებებზე გაგვიყვანოს. სწორედ ასეთი ორმაგი მიდგომით და ამგვარი ინფორმაციის მოძიებით
გახდება შესაძლებელი აღნიშნული პრობლემის გადაჭრა. რაკი სათანადო გადაწყვეტილების ძიება
პრობლემის სწორად განსაზღვრაზეა დამოკიდებული, პოლიტიკური პრობლემატიკის შესახებ საჭირო
ინფორმაციის შეგროვებას უდიდესი როლი ეკისრება პოლიტიკური ანალიზის პროცესში. დანის აზრით,
აუცილებელია პრობლემების სწორი ფორმულირების შემუშავება, ვინაიდან მცდარმა ინფორმაციამ
შესაძლებელია საბედისწერო შედეგამდეც კი მიგვიყვანოს. სავარაუდო პოლიტიკური კურსის კვლევა
წარმოდგენას გვიქმნის და ინფორმაციას გვაწვდის იმ შედეგებზეც, რომელიც მოსალოდნელია
პრობლემის გადაწყვეტის სავარაუდო გზების პრაქტიკული რეალიზაციის პირობებში. ამასთანავე,
სავარაუდო პოლიტიკური კურსის შედეგების განსაზღვრის პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმ
პირობების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის ფლობას, რომელიც პრობლემის სიმწვავის ზრდაზე
მოქმედებს. ამა თუ იმ პოლიტიკური კურსის სავარაუდო შედეგების განსაზღვრა ადვილი არაა, თუნდაც იმ
მარტივი მიზეზის გამო, რომ პოლიტიკური გარემო სწრაფად იცვლება, ისევე როგორც ღირებულებები,
რომელიც ამა თუ იმ პოლიტიკურ აქტორთა ქცევას განსაზღვრავს. სწორედ ამიტომ სავარაუდო
პოლიტიკური შედეგების განსაზღვრის პროცესში ანალიტიკოსებს უნდა შეეძლოთ არა მხოლოდ იმ
შედეგების განსაზღვრა, რომელიც დღევანდელი მოცემულობითაა მოსალოდნელი, არამედ უნდა
მოახერხონ იმ სავარაუდო შედეგების განჭვრეტა, რომლის განსაზღვრის საშუალებასაც დღევანდელი
მოცემულობა არ იძლევა. შესაბამისად, შეძლონ არსებული სიტუაციის შეცვლის პირობებში
მოსალოდნელი შედეგების იდენტიფიცირება. ასეთი სახის ინფორმაციის შექმნა კი ანალიტიკოსისგან
მოითხოვს როგორც საკვლევი პრობლემატიკის სიღრმისეულ ცოდნას, ისე შესაბამის ინტუიციას და
გარკვეული გამოცდილების ფლობას.
უპირატესი პოლიტიკური კურსი პრობლემის პოტენციური გადაწყვეტის საშუალებაა. პრობლემის
გადაწყვეტის უპირატესი პოლიტიკური კურსის არჩევა ხორციელდება სავარაუდო პოლიტიკური კურსების
შედეგების თაობაზე არსებული ინფორმაციის საფუძველზე. ამასთანავე, პრობლემის მოგვარების
უპირატესი კურსის შერჩევისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება აგრეთვე ღირებულებითი
კატეგორიებით მსჯელობასაც: ამა თუ იმ პოლიტიკური კურსის შეფასება არა მარტო ფაქტობრივი
ინფორმაციის საფუძველზე ხდება, არამედ მისი ღირებულების, სარგებლის განსაზღვრისა და შეფასების
საფუძველზეც. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რეკომენდაციების საფუძველს წარმოადგენს როგორც
ფაქტობრივი ინფორმაცია, ასევე ფასეულობათა ერთგვარი ერთიანობა (პრეამბულა). დანის
განცხადებით, ცალსახად მხოლოდ ფაქტებზე დაყრდნობით შეუძლებელია უპირატესი პოლიტიკური
კურსის განსაზღვრა.
პოლიტიკური კურსის ფიქსირებული შედეგები უპირატესი პოლიტიკური კურსის რეალიზაციის
ამჟამინდელი ან წარსულში მიღებული შედეგია. არცთუ იშვიათად გაურკვეველია მიღწეული შედეგი
რეალიზებული პოლიტიკის შედეგია თუ არა, ვინაიდან ზოგჯერ, ამა თუ იმ რეზულტატს მოცემული
პოლიტიკური კურსის რეალიზაციასთან რაიმე კავშირი არა აქვს და მის შედეგად არ აღიქმება.
საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ რეალიზებული პოლიტიკური კურსის შედეგების წინასწარ
სრულფასოვნად დადგენა და განსაზღვრა ძნელია. ზოგიერთი მათგანი მოგვიანებით, გარკვეული
პერიოდის შემდეგ, ხშირ შემთხვევაში, საკმაოდ მოულოდნელადაც კი იჩენს თავს. აღნიშნულიდან
გამომდინარე, აუცილებელია პოლიტიკური კურსის მოქმედების შედეგების შესახებ ინფორმაციის
შეგროვება როგორც უშუალოდ განხორციელების, ისე განხორციელების შემდგომ პროცესზე
დაკვირვების შედეგად.
პოლიტიკური კურსის შესრულება რეალურად ერთგვარი საზომი ერთეულია, რომლითაც რეალიზებული
პოლიტიკური კურსის წარმატების დადგენა შეიძლება. ეს კი განხორციელებული პოლიტიკური კურსის
ფიქსირებული შედეგების საზოგადოებრივ ღირებულებებთან, პოლიტიკური კურსის მიზნებთან და
ამოცანებთან შესაბამისობა-შეუსაბამობის დადგენის საფუძველზეა შესაძლებელი. მაშასადამე,
პოლიტიკური კურსის შესრულება არის სფერო, რომელიც მნიშვნელოვნად ეყრდნობა რეალიზებული
პოლიტიკური კურსის შედეგებზე მონიტორინგსა და შეფასებებს. ეს უკანასკნელი მას აწვდის სრულყოფილ
ცოდნას არსებულ ფასეულობებთან, მიზნებთან და მისწრაფებებთან კურსის თანხვედრის შესახებ.
რეალურად, პრობლემების სრულყოფილად გადაწყვეტა ძალზე იშვიათად ხდება. ისინი უმეტესწილად
კვლავ პრობლემად რჩება. ყველაზე ხშირია პრობლემის გადაწყვეტის პროცესის ხელახალი დაწყება,
პრობლემური სიტუაციის გადასაწყვეტად მისი თავიდან ფორმულირება ან სულაც “გადაუწყვეტლობა”.
იმისთვის, რომ დადგინდეს ესა თუ ის პრობლემა მოგვარდა, თავიდან გადაწყვეტას საჭიროებს თუ
გადაუწყვეტლად უნდა ჩაითვალოს, საკმარისი არ არის მხოლოდ განხორციელებული პოლიტიკური
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კურსის ფიქსირებული შედეგების ცოდნა. მნიშვნელოვანია აგრეთვე ვიცოდეთ, რამდენად შეესაბამება
გატარებული პოლიტიკური კურსის შედეგები საზოგადოებაში არსებულ ღირებულებებს და რამდენად
ემსახურება იმ მიზეზების აღმოფხვრას, რომელმაც თავის დროზე პრობლემის სიმწვავის ზრდაზე იქონია
გავლენა. მაშასადამე, აუცილებელია არსებობდეს შეჯერებული ინფორმაცია, როგორც დაკვირვების
შედეგებზე, ასევე პრობლემათა წარმომშობი მიზეზების შემცირების თაობაზე. ამავე დროს, ცოდნა
პოლიტიკის განხორციელების შესახებ მყარ საფუძველს ქმნის პოლიტიკური კურსის სავარაუდო
შედეგების პროგნოზირებისთვის.

2.6 პოლიტიკურ–საინფორმაციო ტრანსფორმაციები
პოლიტიკისათვის აქტუალური ხუთივე ტიპის ინფორმაცია ურთიერთდამოკიდებულია (იხ. სქემა #7).
კომპონენტთა თითოეული წყვილის ერთმანეთთან დამაკავშირებელი ისრები ასახავს ცვლილებებს,
რომელსაც ერთი ტიპის ინფორმაცია განიცდის მეორე ფაზაზე გადასვლის პროცესში უკვე სხვა ტიპის
ინფორმაციის საწარმოებლად. ასეთი კავშირების შედეგად, ნებისმიერ ეტაპზე არსებული ინფორმაცია
მთლიანად დამოკიდებული ხდება მის წინა ეტაპებზე არსებულ ინფორმაციაზე. მაგალითად, პოლიტიკური
კურსის შესრულების ეტაპზე მოპოვებული ინფორმაცია ძირეულად გამომდინარეობს მისი წინა ეტაპის,
კერძოდ კი, პოლიტიკური კურსის ფიქსირებული შედეგების ეტაპზე წარმოებული ინფორმაციისგან. ასეთ
ურთიერთდამოკიდებულებებს, რა თქმა უნდა, თავისი ობიექტური მიზეზი აქვს. კერძოდ, იმის მიხედვით,
თუ რამდენად ოპტიმალურად ხდება პოლიტიკური მიზნების მიღწევა, შესაძლებელია დადგინდეს,
რამდენად უტყუარია ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესახებ არსებული ინფორმაცია. სწორედ ამ
პრინციპის საფუძველზე იგება სხვა დანარჩენ ინფორმაციულ კომპონენტებს შორის ურთიერთობაც.
პოლიტიკის პრობლემის შესახებ არსებული ინფორმაცია განსაკუთრებული შემთხვევაა. პოლიტიკის
პრობლემების თაობაზე ინფორმაციის წარმოება უმნიშვნელოვანესი სფეროა იმდენად, რამდენადაც ის
გავლენას ახდენს დანარჩენ ოთხ საინფორმაციო კომპონენტზე. თუმცა, ამასთანავე, თავადაც განიცდის
მათი მხრიდან ზემოქმედებას. ამგვარი ურთიერთდამოკიდებულების მიზეზი კი გამომდინარეობს იქიდან,
რომ პოლიტიკის პრობლემატიკის შესახებ ინფორმაცია თავის თავში მოიცავს სხვა დანარჩენი
საინფორმაციო კომპონენტებისთვის დამახასიათებელ ინფორმაციას. აღნიშნულიდან გამომდინარე,
პოლიტიკის ნებისმიერი პრობლემა, თავის მხრივ, გულისხმობს ინფორმაციას ერთი ან ერთზე მეტი
მომდევნო კომპონენტის შესახებ: უპირატესი პოლიტიკური კურსები, ერთის მხრივ, მოსალოდნელი და,
მეორეს მხრივ, რეალიზებული პოლიტიკური კურსების შედეგები და ღირებულებები, რომელიც
განსაზღვრავს პოლიტიკური კურსის შესრულების ხარისხს. აღსანიშნავია, რომ ყველა პრობლემა მოიცავს
რამდენიმე პრობლემურ ელემენტს, შესაბამისად, გამორიცხავს ყველა დანარჩენს. თავის მხრივ
ელემენტები, რომელთაც მოიცავს ან გამორიცხავს ესა თუ ის პრობლემატიკა, გავლენას ახდენს იმ
კრიტერიუმების დადგენაზე, თუ რომელი პოლიტიკური კურსი იქნეს მიჩნეული უპირატესად
(პრივილიგირებულად) ამ ეტაპზე, რომელი შედეგები უნდა გახდეს კვლევის საგანი, რომელი
ღირებულებები იქნეს აღიარებული ამა თუ იმ პოლიტიკური კურსის შესრულების ხარისხის დასადგენად
და ბოლოს, რომელ პროგნოზირებად პოლიტიკურ კურსს უნდა მიენიჭოს უპირატესობა ამა თუ იმ
პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში. პოლიტიკის ანალიზის ყველაზე დიდი და ხშირად ფატალური
შეცდომა გახლავთ გადასაჭრელი პრობლემატიკის არასწორი შერჩევა, რაც იწვევს პოლიტიკის
ანალიზის, როგორც პროცესის და გაწეული ინტელექტუალური შრომის გაუფასურებას.

2.7 პოლიტიკურ-ანალიტიკური მეთოდები
ინფორმაციის ცნობილი ხუთი ტიპი, რომელიც უ. დანის მიერ შემოთავაზებულ სქემაში (იხ. სქემა #
7) კვადრატების საშუალებითაა გამოსახული, ყალიბდება და ტრანსფორმირდება პოლიტიკის
ანალიზისათვის დამახასიათებელი მეთოდების მეშვეობით, რომელიც სქემაზე ოვალებით არის
გამოსახული. აღნიშნული მეთოდები ფართოდ გამოიყენება როგორც სოციალურ მეცნიერებათა და
პროფესიათა, აგრეთვე ჰუმანიტარულ სფეროებში არსებული პრობლემების გადაჭრისას. ესენია:
აღწერა, პროგნოზი, შეფასება, პრესკრიფცია (გაწერა) და განსაზღვრა-დეფინიცია. ყველა ეს მეთოდი
გულისხმობს სწორი გადაწყვეტილების მიღებას შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: რამდენად
მისაღებია ესა თუ ის ახსნა-განმარტება, უარსაყოფია თუ მხარდასაჭერი ესა თუ ის პოლიტიკური
კურსი, პრობლემის გადაწყვეტის რომელი კურსი უნდა იქნას უარყოფილი და რომელი მიღებული,
უნდა დავეთანხმოთ თუ უარვყოთ ესა თუ ის წინასწარმეტყველება, პრობლემა განვსაზღვროთ
რომელიმე ერთი და არა მეორე ფორმულირებით.
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პოლიტიკის ანალიზის პროცესში აღნიშნულ პროცედურებს შეესაბამება შემდეგი ტერმინოლოგია:
მონიტორინგი, პროგნოზი, შეფასება, რეკომენდაცია და პრობლემის სტრუქტურირება.






მონიტორინგი (აღწერა) მოიპოვებს ინფორმაციას რეალიზებული პოლიტიკური კურსის
ფიქსირებული შედეგების შესახებ;
პროგნოზი (წინასწარ ხედვა) მოიპოვებს ინფორმაციას პოლიტიკური კურსის
სავარაუდო შედეგების შესახებ;
შეფასება
(შეფასება)
მოიპოვებს
საჭირო
ინფორმაციას
ზემოაღნიშნული
გადაწყვეტილებების შეფასების პროცესში ანუ დაადგენს პოლიტიკური კურსის
ფიქსირებული და სავარაუდო შედეგების ღირებულებით საზღვრებს;
რეკომენდაცია
(პრესკრიფცია-გაწერა-რჩევა)
მოიპოვებს
ინფორმაციას
პრივილეგირებული (უპირატესი) პოლიტიკური კურსის შესახებ;
პრობლემების სტრუქტურირება (განსაზღვრა-დეფინიცია) გვაწვდის ინფორმაციას
გადასაჭრელი პრობლემის სწორად განსაზღვრის შესახებ და პასუხობს კითხვას, თუ
რა პრობლემა, უფრო კონკრეტულად კი რა ფორმულირებით, მოითხოვს გადაწყვეტას.

ამ უკანასკნელს სხვაგვარად მეტამეთოდსაც (“მეთოდების მეთოდს”) უწოდებდნენ, ვინაიდან ეს არის
მეთოდი სხვა მეთოდების შესახებ. პრობლემის სტრუქტურულად განხილვისას ანალიტიკოსები
ხელმძღვანელობენ რთული და პრობლემური სიტუაციებით, რომელიც მთლიანად გაჟღენთილია
სიძნელეებით. პრობლემის აღმოჩენა გარე სამყაროში არსებულ მოვლენებზე გამუდმებული დაკვირვების
შედეგად ხდება შესაძლებელი, ამიტომაა, რომ უილიამ დანი პრობლემის სწორი სტრუქტურირებისთვის
არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პრობლემური სიტუაციის შესწავლას. ერთი და იგივე
პრობლემატური სიტუაცია შეიძლება სხვადასხვაგვარად ჩამოყალიბდეს, აცხადებს დანი და
მაგალითისთვის მოჰყავს მთლიან შიდა პროდუქტში ეროვნული თავდაცვითი ხარჯების პროცენტული
მაჩვენებლების მზარდი დინამიკის ამსახველი ცხრილი. აღნიშნული მონაცემები განსხვავებული
ინტერესის მქონე ანალიტიკოსებმა შეიძლება სხვადასხვაგვარად აღიქვან: ერთის მხრივ, როგორც
ეროვნული უსაფრთხოების გაუმჯობესება, როცა ბიუჯეტის დიდი ნაწილი მობილიზდება თავდაცვაზე,
ხოლო, მეორეს მხრივ, როგორც სოციალური კეთილდღეობის გაუარესება, როცა სოციალურ
მომსახურებაზე ბიუჯეტის მეტად მცირე ნაწილი იხარჯება. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ პრობლემის
სტრუქტურირება მთლიანად განაპირობებს სხვა მეთოდების საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის
შექმნას, ინტერპრეტაციას და გამოსახვას. სწორედ ეს მეთოდია მთავარი პოლიტიკის ანალიზის
პროცესში. პოლიტიკურ-ანალიზური მეთოდები ერთმანეთზეა დამოკიდებული, რის გამოც ერთი მეთოდის
ცალკე, მისი წინამორბედი მეთოდოლოგიის განხორციელების გარეშე გამოყენება, უბრალოდ,
შეუძლებელი ხდება. რეალიზებული პოლიტიკური კურსის შედეგების მონიტორინგი შეიძლება
პოლიტიკური კურსის სავარაუდო შედეგების პროგნოზირების გარეშეც განხორციელდეს, მაგრამ
პროგნოზირება მონიტორინგის გარეშე შეუძლებელია. შესაბამისად, ანალიტიკოსებმა პოლიტიკური
კურსის ფიქსირებული შედეგების მონიტორინგი შეიძლება განახორციელონ მათი შეფასების გარეშე,
თუმცა მონიტორინგის გარეშე შეფასების განხორციელება წარმოუდგენელია. დასკვნის სახით უნდა
ითქვას, რომ სწორი პოლიტიკური კურსის არჩევა ანალიტიკოსებისაგან, უპირველესად, მონიტორინგის,
შეფასებისა და პროგნოზირების განხორციელებას მოითხოვს. ნებისმიერი პოლიტიკური არჩევანის
საფუძველს წარმოადგენს ფაქტობრივი და ფასეულობათა პრეამბულა.
პოლიტიკურ-საინფორმაციო კომპონენტების (ოთხკუთხედები), ტრანსფორმაციების (ისრები) და
პოლიტიკურ-ანალიტიკური მეთოდების (ოვალები) სრული სქემა წარმოადგენს პოლიტიკის ანალიზის
განხორციელების დიაგრამას, რომელიც ადვილად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც
პოლიტიკისათვის მნიშვნელოვანი დისციპლინისა და პროფესიების ერთგვარი ჩარჩო.

2.8 პოლიტიკის ანალიზის პროცესი კ. პეტონისა და დ. სავიცკის მიხედვით
უილიამ დანის მიერ შემოთავაზებული პოლიტიკის ანალიზის ინფორმაციულ-პროცესუალური მოდელის
გარდა აღნიშნულ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია კ. პეტონისა და დ. სავიცკის მიერ
შემოთავაზებული ალტერნატიული მოდელი, რომელსაც თავად ავტორები “პოლიტიკის სწრაფ ანალიზს”
უწოდებენ. აღნიშული სახელმძღვანელოს მომდევნო ნაწილში მოცემული რეკომენდაციებიც სწორედ ამ
ავტორების მიერ შემოთავაზებულ მოდელს ეყრდნობა. რეკომენდაციებს პრაქტიკული დატვირთვა აქვს
და
მკითხველში
პოლიტიკის
ანალიზის
განხორციელებისათვის
საჭირო
უნარ-ჩვევების
განვითარებისკენაა მიმართული.
პოლიტიკის ანალიზის განხორციელების სწორედ პეტონისა და სავიცკისეულ მოდელზე დეტალური
შეჩერება განპირობებულია რამდენიმე მიზეზით: პირველ რიგში, თავად ამ მოდელის სპეციფიკით,
რომელიც სწორედ დამწყები ანალიტიკოსებისათვისაა გათვლილი; მეორეც, მოდელის სიმარტივით
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როგორც სტრუქტურის, ისე შინაარსის თვალსაზრისითაც, რაც უაღრესად მოსახერხებელს ხდის მისი
ხელმძღვანელობით პოლიტიკის ანალიზს. მოდელის სიმარტივე ოდნავაც არ ამცირებს პეტონისა და
სავიცკის მოდელის ღირებულებას, უფრო პირიქით, ის სრულიად აკმაყოფილებს პოლიტიკის
ანალიტიკოსებისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს, განსაკუთრებით კი “ახალბედებთან” მიმართებაში.
პეტონისა და სავიცკის მოდელი ექვსსაფეხურიანია და შემდეგი ეტაპებისგან შედგება:







პრობლემის დაზუსტება, განსაზღვრა და დეტალიზება;
კრიტერიუმის დადგენა;
ალტერნატიული პოლიტიკური კურსების იდენტიფიცირება;
ალტერნატიული პოლიტიკური კურსების შეფასება;
ალტერნატიული პოლიტიკური კურსების შედარება;
პოლიტიკური კურსის განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება.

როგორც ამ ჩამონათვალიდან ჩანს, კ. პეტონის და დ. სავიცკის მოდელისთვის განმსაზღვრელი
ფაქტორია ალტერნატივები. სწორედ ალტერნატივების შერჩევას, შეფასებას და მათ შორის
შედარებას ხმარდება, მათი აზრით, ყველაზე მეტი დრო პოლიტიკის ანალიზისას. ანალიტიკოსის
პროფესიონალიზმიც იმით იზომება, თუ რამდენად მოახერხებს იგი შესაფერისი ალტერნატივების
მოძიებას, მათი შედეგების სწორად გამოთვლასა და ამის საფუძველზე ალტერნატივებს შორის
გრადაციის დადგენას. თუმცა, კ. პეტონისა და დ. სავიცკისთვის, გარდა ამისა, განმსაზღვრელია ისიც,
თუ რამდენად მოკლე დროში მოახერხებს ანალიტიკოსი მის წინაშე მდგარი პრობლემების გადაჭრის
საუკეთესო გზის დასახვას. შესაბამისად, შემთხვევითი არ არის სახელწოდება “პოლიტიკის სწრაფი
ანალიზი”, რომელიც ამ მოდელთან დაკავშირებით ხშირად გამოიყენება.
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თავი მესამე: პოლიტიკის ანალიზის Ex-ante მეთოდები,
სწრაფი გადაწყვეტილებების ძიება
3.1 პრობლემის დაზუსტება, განსაზღვრა და დეტალიზება
პრობლემის განმარტება
ანალიზის განხორციელებამდე პოლიტიკის ანალიტიკოსის უპირველესი ამოცანაა, დაადგინოს
პრობლემის არსებობის ფაქტი, განსაზღვროს, არსებობს თუ არა სათანადო პოტენციალი აღნიშნული
პრობლემის გადასაჭრელად და ბოლოს, დააზუსტოს, ხელეწიფება თუ არა მის კლიენტს მოცემული
პრობლემის გადაწყვეტა ანუ ფლობს თუ არა იგი შესაბამის ბერკეტებსა და ძალაუფლებას. მხოლოდ
ზემოთ ჩამოთვლილი ასპექტების არსებობის პირობებში, შეიძლება პოლიტიკის ანალიზის
განხორციელება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ანალიტიკოსის მიერ გაწეული მოღვაწეობა, როგორც კ.
პეტონი და დ. სავიცკი გვაფრთხილებენ, ფუჭი აღმოჩნდება.
პრობლემის განსაზღვრისას შეიძლება მრავალმა სირთულემ იჩინოს თავი. არსებობს რამდენიმე
საფრთხე, რომელიც ანალიტიკოსის წინაშე პრობლემის განსაზღვრის პროცესში წამოიჭრება. კერძოდ,
ანალიტიკური მოღვაწეობის ამ ეტაპზე ყოველთვის არსებობს საფრთხე:
1.
2.
3.
4.
5.

უპირობოდ და ყოველგვარი ვერიფიკაციის გარეშე დაეთანხმოთ პრობლემის იმ განსაზღვრებას,
რომელსაც კლიენტი გთავაზობთ;
“თვალი გაგექცეთ” პრობლემის მხოლოდ მარტივი და ყველასათვის ცხადი მახასიათებლებისკენ
და ამასობაში ყურადღების მიღმა დაგრჩეთ პრობლემის რეალური არსი, მისი განმსაზღვრელი
რეალური მიზეზები;
მცდარი შეხედულება გქონდეთ იმის შესახებ, რომ ნებისმიერი პრობლემა საჯარო გადაწყვეტას
საჭიროებს;
ერთმანეთში აგერიოთ პრობლემის გრძელვადიანი და მოკლევადიანი გადაწყვეტა;
ერთმანეთისგან ნაკლებად ანსხვავებდეთ კოლექტიურ და ინდივიდუალურ ფასეულობებს.

საჯარო პოლიტიკა საჭირო არ არის




ინდივიდუალური პრობლემები
ფართოდ გავრცელებული პრობლემები
რელევანტური (ფარდობითი, ვითარებითი)
პრობლემები

საჯარო პოლიტიკა აუცილებელია




სოციალური პრობლემები
სერიოზული მნიშვნელობის პრობლემები
აბსოლუტური პრობლემები

რა არის პრობლემა?
როგორც გახსოვთ, განვითარება არის არასასურველი მდგომარეობიდან სასურველ მდგომარეობაში
გადასვლის პროცესი. პრობლემის ცნება გადამწყვეტ მნიშვნელობას განვითარების სფეროში პროექტების
შემუშავებისას იძენს.
ნეგატიური გარემოება აღიქმება როგორც პრობლემა, როდესაც არსებობს ადამიანი:






რომელიც ამ ნეგატიურ გარემოებას აღიქვამს, როგორც პრობლემურს (problem-owner);
იცის ამ პრობლემის სიმპტომები;
პრობლემის სიმპტომებს აერთიანებს არსებული მდგომარეობის მთლიან სურათად;
ადარებს ამ სურათს იდეალურს;
განსაზღვრავს სხვაობას ამ ორ სურათს შორის.
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რა სახის პრობლემებთან გვაქვს საქმე?
რას შეიძლება უკავშირდებოდეს პრობლემები? ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ არსებობს რაიმე
პრობლემა, რით შეიძლება იყოს ის განპირობებული? რა არის, ასე ვთქვათ, მისი ბუნება? მაგალითად, ის
შეიძლება უკავშირდებოდეს რაიმე დარგში ან სფეროში ცოდნისა თუ უნარ-ჩვევების ნაკლებობას. ვთქვათ,
სკოლებში მოსწრება დაბალია იმის გამო, რომ პედაგოგები არ ფლობენ შესაბამის მეთოდოლოგიას.
შესაძლებელია, პრობლემა განპირობებული იყოს ცნობიერებით, მაგალითად, მწეველთა რაოდენობა
დიდია იმიტომ, რომ მათ არ აქვთ გაცნობიერებული, რამდენად მავნებელია თამბაქო
ჯანმრთელობისათვის. პრობლემა, შესაძლოა. განპირობებული იყოს დამოკიდებულებით, ვთქვათ,
მძღოლების დამოკიდებულებით საგზაო უსაფრთხოების წესებთან, ან ფასეულობებით, მაგალითად, თუ
ადამიანის ღირსება და უფლებები არ წარმოადგენს ფასეულობას საზოგადოებისათვის, ეს ამ უფლებების
დარღვევას განაპირობებს. პრობლემები შესაძლებელია უკავშირდებოდეს რიგი საშუალებების
არარსებობას,
მაგალითად,
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განუვითარებლობას.
არსებობს
კომუნიკაცია/კოორდინაციის ნაკლოვანებებით, საკანონმდებლო ხარვეზებით განპირობებული
პრობლემები და მრავალი სხვა.

პრობლემების კლასიფიკაცია
აზრს მოკლებული არ იქნება, პრობლემების კლასიფიკაცია მათი ბუნების მიხედვით მოვახდინოთ. ეს
დაგვეხმარება პრობლემათა ანალიზისას უფრო მოქნილად და მიზანმიმართულად გამოვავლინოთ და
აღვწეროთ ისინი.
შესაძლებელია, შემოგთავაზოთ ამგვარი კლასიფიკაცია:








პოლიტიკა, კანონმდებლობა, მარეგულირებელი დოკუმენტაცია;
ფსიქოლოგიური თუ სოციალური;
კულტურალური;
ინფრასტრუქტურული;
ტექნოლოგიური;
ფიზიკური;
ეკონომიკური.

რა არის პრობლემის ანალიზი
პრობლემის ანალიზი წარმოადგენს ორგანიზებულ პროცესს, როდესაც ჩვენ, შესაბამისი
დაინტერესებული პირების ჩართვით, ვცდილობთ გამოვავლინოთ და აღვწეროთ ძირითადი
პრობლემები და დავადგინოთ მათ შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი. პრობლემის ანალიზი
საშუალებას იძლევა, პრობლემური სიტუაცია მთლიანობაში წარმოვიდგინოთ.
თავის მხრივ, პრობლემური სიტუაციის მთლიანი ხედვა საშუალებას გვაძლევს, უფრო მიზანმიმართულად
დავგეგმოთ პრობლემის გადაწყვეტის მიზნები და ამოცანები.

როგორ ვაწარმოოთ პრობლემის ანალიზი?
პრობლემის ანალიზი, გარკვეული მეთოდიკაა, რომელიც რიგი თანმიმდევრული ნაბიჯებისაგან შედგება.
პრობლემის ანალიზის ნაბიჯებია:






რაც შეიძლება ზუსტად განისაზღვროს ანალიზის საგანი, დადგინდეს, ასე ვთქვათ, მისი ჩარჩო.
მაგალითად, ანალიზი ეხება გორის რაიონის სოფლების მოსახლეობის შემოსავლების
გამოხატულ შემცირებას უკანასკნელი წლების განმავლობაში, ან ორთოპედიულ-საპროთეზო
მომსახურებისა და რეაბილიტაციის ხელმიუწვდომლობას შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთათვის საქართველოში;
შესაბამისი დაინტერესებული პირების ჯგუფი “ტვინის შტურმის” (ბრაინსტორმინგ) მეშვეობით
ჩამოთვლის რამდენიმე ძირითად პრობლემას არსებული სიტუაციის შესახებ. პრობლემები
შესაძლებელია გადატანილი იქნეს ფერად ბარათებზე, რაც ჯგუფს მათ ვიზუალიზაციაში
დაეხმარება;
შემდეგ ჯგუფი გადახედავს ყველა დაგროვილ ბარათს, შეაერთებს ერთნაირებს, დააზუსტებს
იმათ, რომლებიც გაუგებრად არის ფორმულირებული;
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ჯგუფი პრობლემებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის ძიებას იწყებს. ჯგუფი განიხილავს
ბარათებს და განალაგებს მათ ყავისფერ დაფაზე იერარქიული თანმიმდევრობით. ანუ, თუ
მეორე ბარათი არის პირველი ბარათის შედეგი, ის მის ზემოთ მოექცევა, თუ მეორე ბარათზე
აღწერილი პრობლემა პირველ ბარათზე აღწერილი პრობლემის მიზეზია, მეორე ბარათი
პირველის ქვეშ მოთავსდება. მაგალითად, პირველი ბარათი იყო “ბავშვებსა და მოზარდებს
გამოხატული აქვთ კვებითი უკმარისობის ნიშნები”, ხოლო მეორე ბარათი – “ცილითა და
ვიტამინებით მდიდარი საკვები რეგიონში ხელმიუწვდომელია”. ბუნებრივია, რომ მეორე
ბარათზე აღწერილი პრობლემა პირველის გამომწვევი მიზეზია. შემდეგ, ვთქვათ, მესამე
ბარათზე აღნიშნულია “მაღალია ბავშვთა და მოზარდთა შორის ბანალური ინფექციების და სხვა
დაავადებების რიცხვი”. იოლი მისახვედრია, რომ ეს პრობლემა გამოწვეულია “კვებითი
უკმარისობით”. შესაბამისად, ბარათები ყავისფერ დაფაზე ასე განთავსდება:
პრობლემის
ანალიზი

სიკვდილიანობა

ავადობა

კვებითი
უკმარისობა

Problems

საკვების ხელმიუწვდომლო

Relationship

თუ პრობლემები ერთმანეთთან უშუალო მიზეზ-შედეგობრივ კავშირში არ არის, მათ ყავისფერ ქაღალდზე
პრობლემის
ანალიზი
სიკვდილიანობა

ავადობა

კვებითი
უკმარისობა

Problems

წყლის დაბინძურება

საკვების ხელმიუწვდომლო

Relationship

გვერდიგვერდ, ერთ სიმაღლეზე ვათავსებთ, ისე, როგორც ქვემოთ არის ნაჩვენები:
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საბოლოო ჯამში ვიღებთ დიაგრამას, რომელიც მთლიან სურათს ასახავს და საშუალებას გვაძლევს,
განვსაზღვროთ, თუ როგორ და სად იქნება პროექტის ჩარევა უფრო ეფექტიანი და რეალისტური.
რაც შეეხება პრობლემის ანალიზს, უნდა ითქვას, რომ ეს თავისი ბუნებით რედუქციონისტული მეთოდია
და სიტუაციას ამარტივებს. სწორედ ამიტომ ის გამოიყენება, როგორც მენეჯერული ინსტრუმენტი. რა თქმა
უნდა, თუ სინამდვილის აღწერას ვეცდებით, ამგვარი მიზეზ-შედეგობრივი ჯაჭვები ბევრად უფრო გრძელი
და, რაც მთავარია, დახლართული იქნება, ხოლო სქემა ასეთი გახდება:

Cause-effect
relations

Events
Relationship

პრობლემის გადაწყვეტისას მისი ანალიზი (problem analysis, situation analysis, background etc), რა თქმა უნდა,
თხრობითი სახით მიეწოდება. პროექტის ამ ნაწილის სიდიდე დამოკიდებულია თავად პროექტსა და მის
ღირებულებაზე და საშუალოდ 1,5-2-დან 4,5-5 გვერდამდე მერყეობს. რაც შეეხება თავად დიაგრამას,
რომელსაც “პრობლემების ხესაც” უწოდებენ (problem tree), შესაძლებელია დაერთოს თხრობით ნაწილს
ვიზუალიზაციისათვის.
პრობლემის ანალიზის თხრობითი ნაწილის შედგენისას მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ძირითადი
პრობლემა კარგად იყოს აღწერილი.
ყოველი პრობლემის აღწერისათვის კარგი იქნება შემდეგი შაბლონის გამოყენება:





პრობლემის ლაკონური და იოლად დასამახსოვრებელი ფორმულირება. მაგალითად, ამა
და ამ რეგიონში ბავშვთა და მოზარდთა ავადობა მკვეთრად მომატებულია;
განმარტება, სადაც დეტალურად აღვწერთ, თუ რა იგულისხმება მომატებულ ავადობაში.
მაგალითად, დავაზუსტებთ, თუ საჭიროა, რომელი კატეგორიის ბავშვებზე და მოზარდებზეა
ლაპარაკი, რამდენით გაიზარდა ავადობა, როგორია ავადობის სტრუქტურა და სხვა;
ინფორმაციის წყარო, სადაც მივუთითებთ, თუ საიდან არის ჩვენთვის ცნობილი ამ
პრობლემის შესახებ, რა სახის ინფორმაციას ვეყრდნობით.

თხრობით ნაწილში ასევე მნიშვნელოვანია, ნათლად ჩანდეს პრობლემებს შორის ურთიერთკავშირი.
ამისათვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს თავად ტექსტის თანმიმდევრობა (პოლიტიკის ანგარიშის
სტრუქტურაში ეს საფეხურები დეტალურადაა გაწერილი). ვთქვათ, ჯერ აღვწერთ საკვანძო პრობლემას,
რომელზეც მიმართულია პროექტი, შემდეგ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც განპირობებულია ამ
გარემოებით, შემდეგ კი _ თავად საკვანძო გარემოების გამომწვევ მიზეზებს.

პრობლემური განაცხადის ჩამოყალიბება
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პრობლემის ანალიზი, რომლის უმთავრესი მიზანი პრობლემის განსაზღვრაა, ლოგიკურად პრობლემური
განაცხადის ჩამოყალიბებით სრულდება. პრობლემური განაცხადის ფორმულირება მოსაგვარებელი
პრობლემის მდგომარეობის დიაგნოსტიკაა, რომელიც ერთი წინადადებითაც კი შეიძლება გამოიხატოს.
პოლიტიკის ანალიტიკოსთა სახელმძღვანელოებში პრობლემის შესწავლის ამ დამასრულებელ ეტაპს
საკმაოდ დიდი სიფრთხილით ეკიდებიან, რადგან მიაჩნიათ, რომ პრობლემის არასწორი დიაგნოზირების
შემთხვევაში პოლიტიკის ანალიზის გაგრძელებასა და სხვა კომპონენტების შესრულებას, ფაქტობრივად,
აზრი ეკარგება. ეს იგივეა, რაც ექიმის მიერ მცდარად დასმული დიაგნოზი, რომელიც მკურნალობის
პროცესში შედეგს ვერ იძლევა, რადგან გამოწერილი მედიკამენტები დაავადების გამომწვევი კერის
აღმოფხვრისაკენ არ არის მიმართული. შესაბამისად, პრობლემური განაცხადი შეიძლება
წარმოვიდგინოთ, ერთის მხრივ, როგორც პრობლემის საფუძვლიანი შესწავლის ლოგიკური დასასრული,
მეორეს მხრივ კი პრობლემის ეფექტიანი გადაწყვეტისათვის ადეკვატური ალტერნატივების
ფორმულირების მყარი საფუძველი.
პრობლემური განაცხადის ჩამოყალიბებისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ შემდეგი ფაქტორები:








პრობლემის საფუძვლიანი გააზრება;
პრობლემის მასშტაბურობისა და საზღვრების დადგენა;
პრობლემის ფაქტობრივი საფუძვლის განსაზღვრა;
პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიზნებისა და საშუალებების სქემის შედგენა;
ძირითადი პოლიტიკური აქტორების ვინაობის განსაზღვრა;
პირველადი დანახარჯებისა და შემოსავლების დადგენა;
პრობლემური განაცხადის (მტკიცებულების) გადახედვა.

იმისათვის, რომ აღნიშნული რეკომენდაციები უფრო გასაგები იყოს, ქვემოთ გთავაზობთ იუჯინ
ბარდახის მიერ პრობლემური განაცხადის ჩამოყალიბების რამდენიმე ფორმულას.
1.

2.

3.

4.
5.

დაფიქრდით დეფიციტსა და სიჭარბეზე – ხშირად, თუმცა არა ყოველთვის, სასარგებლოა ვიაზროვნოთ
დეფიციტისა და სიჭარბის კატეგორიებით. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში ძალიან ბევრი უსახლკარო
ადამიანია, ანდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების წყალზე მოთხოვნა უფრო სწრაფად იზრდება,
ვიდრე ამ წყლის მიწოდების პოტენციალი გონივრული ფინანსური და გარემოს დაცვის ხარჯების გაღებით.
აქვე ბარდახი გვირჩევს, პრობლემის სიმწვავის ხაზგასასმელად და პრობლემის მოგვარების
აუცილებლობაში დამკვეთის დასარწმუნებლად, ხშირად გამოვიყენოთ სიტყვები “ძალიან“
“მნიშვნელოვნად“, “ბოლო დროს განსაკუთრებით“ და ა.შ.
განსაზღვრებას შეფასების სახე მიანიჭეთ – იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა საჯარო პრობლემა
საზოგადოებისა და, განსაკუთრებით, ხელისუფლების მიერ სხვადასხვაგვარად აღიქმება და ხშირად
სულაც არ განიხილება საჯარო პოლიტიკურ პრობლემად, ყველანაირად უნდა ეცადოთ, პრობლემური
განაცხადი ფაქტების კონსტატაციას კი არ დაემსგავსოს, არამედ ხაზი გაუსვათ საზოგადოებაზე მის მავნე
ზეგავლენას. ამ შემთხვევაში ბარდახი გვირჩევს, პრობლემა “ბაზრის ჩავარდნების“ კუთხით განვიხილოთ.
მისი განცხადებით, ასეთი სახით ფორმულირებული პრობლემა გაცილებით მეტად იპყრობს
დაინტერესებული მხარეების ყურადღებას.
დაეყრდენით საკითხის შესახებ რიტორიკას, თუმცა ეცადეთ, ნაკლებად მოექცეთ მისი ზეგავლენის ქვეშ –
ჩვეულებრივ, საწყის ეტაპზე პრობლემის განსაზღვრისათვის საჭირო სამუშაო მასალას კლიენტი
პოლიტიკის ანალიტიკოსს იმ მასალითა და ფრაზეოლოგიით აწვდის, რომლითაც კლიენტის პოლიტიკურ
გარემოში დებატები და დისკუსიები მიმდინარეობს. ამ ენას ბარდახი საკითხის შესახებ რიტორიკას
უწოდებს. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ანალიტიკოსმა აღნიშნული რიტორიკა ყოველგვარი კრიტიკის
გარეშე მიიღოს. პირიქით, ანალიტიკოსი ყველანაირად უნდა ეცადოს აღნიშნული რიტორიკის მიღმა
რეალური პრობლემების დანახვას.
უფრო მეტად - რაოდენობრივი აღწერა, თუკი ეს შესაძლებელია – ბარდახის რჩევით, გაცილებით უპრიანია,
თუკი პრობლემური განაცხადი რეალურ მტკიცებულებებზე იქნება დაფუძნებული და დეფიციტისა და
სიჭარბის შესახებ შემოთავაზებულ დებულებებს თან დაერთვება მათი მასშტაბის შესახებ მონაცემებიც.
პრობლემური განაცხადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზებისა და შესაძლო ალტერნატიული
გადაწყვეტილების გზებისაგან დაცლილი პრობლემის მდგომარეობის ამსახველი დებულებაა – ბევრი
მკვლევარი ცდილობს, პრობლემურ განაცხადში პრობლემის გამომწვევი მიზეზებისა და ალტერნატიული
გადაწყვეტილებების ჩართვით გამოწვეული სირთულე ახსნას. საქმე ისაა, რომ პრობლემურ განაცხადში ან
ერთი (მიზეზების), ან მეორე (ალტერნატივების) კატეგორიის თუნდაც უნებლიე ჩართვა გონებრივ
შეზღუდვას იწვევს. საზოგადოებრივი პრობლემის გამომწვევი მიზეზი, როგორც წესი, არაერთია და
მხოლოდ ერთ მათგანზე, თუნდაც ყველაზე მნიშვნელოვანზე ყურადღების გამახვილებით პოლიტიკის
ანალიტიკოსი უნებლიეთ იკეტება აღნიშნული მიზეზით შექმნილ რეალობაში. არადა, პრობლემის
გადაწყვეტის თვალსაზრისით, ეს შესაძლებელია ფატალური შედეგებით დასრულდეს. ანალოგიური
ლოგიკაა პრობლემურ განაცხადში ალტერნატივების ჩართვის დროსაც - ეს ორიგინალური
ალტერნატიული გადაწყვეტილებების ძიების პროცესს ხელს უშლის.
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6.

რაც უფრო დაკონკრეტებულია პრობლემა, მით უკეთესი – წარმატებული პოლიტიკის ანალიზისთვის
აღნიშნული რეკომენდაციის დაცვას საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ფართო პრობლემებთან
მიმართებაში პოლიტიკის ანალიზის გამოყენება ნაკლებად ადეკვატურია და საჭირო ხდება სტრატეგიული
ანალიზით ხელმძღვანელობა. ფოკუსირებული საჯარო პრობლემების გადაწყვეტა კი უფრო იოლდება.

აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში დიდი ალბათობაა, რომ თქვენი ანალიზი
ხელშესახებ შედეგებს გამოიღებს.

პრობლემის ძირითადი ასპექტების გამოანგარიშება
პოლიტიკის ანალიტიკოსის უპირველესი ამოცანაა დაადგინოს პრობლემის სტრუქტურა და ეძიოს პოტენციური
გადაწყვეტილებები, რისთვისაც პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგ კითხვებს:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

დაახლოებით რამდენი ადამიანი ფიგურირებს აღნიშნულ პრობლემაში?
რა ხარჯებთანაა დაკავშირებული მომსახურების ცალკეული ასპექტების მოგვარება?
მოსახლეობის რა რაოდენობაზე შეიძლება იყოს გათვლილი მომსახურება?
რა რაოდენობის თანხის გამოყოფაა ნავარაუდევი აღნიშნული პრობლემის მოგვარებისათვის?
გაჩნდება თუ არა კადრების გაზრდის აუცილებლობა?
მოახდენს თუ არა აღნიშნული ცვლილებები გავლენას ბიუჯეტზე ან საგადასახადო სისტემაზე?
რა ტენდენციებით ხასიათდება აღნიშნული სფერო?
რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს პრობლემის რეაგირების გარეშე დატოვებას?

მაგალითისათვის ავიღოთ იმუნიზაციის პრობლემა საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში და ზემოაღნიშნული
პარამეტრებით დავადგინოთ, რა შედეგს გამოიღებს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ნახევრისათვის იმუნიზაციის
შეწყვეტა. თავდაპირველად საჭიროა ამ რეგიონში ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობის დადგენა და
განსაზღვრა:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

რა სახის იმუნიზაციაა საჭირო ამ ასაკში?
როგორია თითოეული იმუნიზაციის ღირებულება?
რამდენ ბავშვს შეიძლება ჩაუტარდეს იმუნიზაცია რეალურად?
რა თანხა შეიძლება დავხარჯოთ რეალურად?
შეიძლება თუ არა უფრო მეტი დაფინანსების მიღება ადგილობრივი მთავრობისგან?
საკმარისი იქნება თუ არა პროგრამაში ჩართული პერსონალის გაფართოება?
კერძო სექტორი უხელმძღვანელებს საჭირო პროცედურების განხორციელებას თუ სახელმწიფო?

მნიშვნელოვანია, აგრეთვე, იმის დადგენა, თუ რა გავლენას იქონიებს განხორციელებული ნაბიჯები ბიუჯეტსა და
საგადასახადო დონეზე. ასევე მნიშვნელოვანია განისაზღვროს აღნიშნულ ტერიტორიაზე პრობლემური
ტენდენციების დინამიკა (ძლიერდება თუ სუსტდება?), დაბოლოს, რა შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს
პრობლემისადმი ინდიფერენტულმა დამოკიდებულებამ. საჭირო ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია
სხვადასხვა წყაროდან:
1.
2.
3.
4.

აღნიშნული პრობლემის შესახებ არსებული საინფორმაციო და რეფერირებადი ნაშრომებიდან;
ექსპერტებისაგან და მათ მიერ გამოქვეყნებული საექსპერტო დასკვნებიდან;
უახლოეს წარსულში ჩატარებული გამოკვლევებიდან ან საკითხის სწრაფი შესწავლის საფუძველზე მიღებული
შედეგებიდან;
სათანადო ცოდნის შეფასების, ანალოგიების მიხედვით მსჯელობის, მიახლოებითი გამოანგარიშებების,
განზოგადებისა და ტრიანგულაციის საფუძველზე.
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პოლიტიკის ანალიზი
პოლიტიკის ანალიტიკოსები აცნობიერებენ, რომ საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის
ნებისმიერ ეტაპზე, მათ შორის პოლიტიკის ანალიზის განხორციელებისას, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს
სწორედ პოლიტიკურ ფენომენს. არსებობს პოლიტიკური ფაქტორების მთელი წყება, რომელსაც შეუძლია
პოტენციური ზეგავლენა მოახდინოს პოლიტიკის ანალიზზე და ამის დამადასტურებელი მრავალი
კონკრეტული მაგალითი არსებობს. ეს გარემოება პოლიტიკურ ფაქტორებს ისეთსავე მნიშვნელობას
ანიჭებს, როგორიც პოლიტიკის ანალიზზე ზეგავლენის მქონე სხვა ეკონომიკური თუ ადმინისტრაციული
ხასიათის მქონე ფაქტორებს აქვთ.
პრობლემების განსაზღვრისას ანალიტიკოსმა შეიძლება შეადგინოს მთელი რიგი სადისკუსიო საკითხების
სია და განსაზღვროს პოტენციური პოლიტიკური აქტორების რაოდენობა, რომელთაც გარკვეული
პოზიცია უკავიათ აღნიშნულ საკითხებთან მიმართებაში. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი ასეთი სქემის
მაგალითია, სადაც გარკვეული ჯგუფები აფიქსირებენ საკუთარ დადებით და უარყოფით პოზიციას
თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით.
ცხრილი წარმოადგენს იმ პრობლემებს, რაც შეიძლება წარმოიშვას მართვის მოწმობის მიღების
დასაშვები ასაკის თვრამეტ წლამდე გაზრდით. აქვე აღნიშნულია სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის
დადებითი და უარყოფითი დამოკიდებულება პრობლემის გადაწყვეტის ალტერნატიული გზების მიმართ.

ჯგუფები

მოზარდებში ავტოსაგზაო შემთხვევებით სირთულეების შექმნა
გამოწვეული
მოზარდებისთვის,
სიკვდილიანობისა და
რომლებიც
ზიანის მიყენების
სწავლასთან ერთად
შესაძლებლობის
მუშაობენ
შემცირება

სოჯახო ავტოდაზღვევის
ხარჯების
შემცირება

ორგანიზაცია
“დედები ნასვამი
მძღოლების
წინააღმდეგ”
(M.A.D.D.)

+

?

?

მშობლები/ამომრჩევ
ლები

+

-

+

სადაზღვევო
სააგენტოები და
ლობი

+

-

-

3.2 დაინტერესებული პირების ანალიზი
განმარტება და ანალიზის საგანი
დაინტერესებული პირები (სტაკეჰოლდერ (ს)) – ადამიანები ან ადამიანთა ჯგუფები, ორგანიზაციები,
ინსტიტუტები, რომლებიც დაინტერესებული არიან პრობლემის გადაჭრით ან არ გადაჭრით და/ან
მასზე გარკვეული გავლენის მოხდენა შეუძლიათ. დაინტერესებული პირების ანალიზი წარმოადგენს
მათი განსაზღვრის, აღწერის და მათი ინტერესის დადგენის საშუალებას.
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ვინ ხდება შესწავლის საგანი დაინტერესებულ პირთა ანალიზის დროს (სხვა სიტყვებით, ვინ შეიძლება
იყოს დაინტერესებული პირი)? ასეთები შესაძლოა იყვნენ მიზნობრივი ჯგუფი და ბენეფიციარები,
პოტენციური მხარდამჭერები ან ოპონენტები, შუამავლები, განმახორციელებელი უწყებები და სხვა.
რატომ უნდა გაკეთდეს დაინტერესებულ პირთა ანალიზი?
დაინტერესებულ პირთა ანალიზი კეთდება, რათა:
1.
2.
3.
4.
5.

აღიწეროს დაინტერესებულ პირთა ძირითადი მახასიათებლები. ამგვარი მახასიათებლები
შეიძლება იყოს ეთნიკური კუთვნილება, რელიგია, ასაკი, სქესი, კულტურული თავისებურებები და
სხვა;
განისაზღვროს მათი დამოკიდებულება თავად პრობლემისადმი, კერძოდ, არსებული პრობლემის
თუ საჭიროების მათ მიერ აღქმა, პრობლემის მიზნის და სტრატეგიის შეფასება, რისკის შეფასება და
სხვა;
განისაზღვროს პრობლემის გადაწყვეტაში თავად მათი მონაწილეობა და შეფასდეს მათი
პოტენციალი;
დადგინდეს დაინტერესებულ პირთა შორის ურთიერთობის ხასიათი (ეს ინფორმაცია შეიძლება
შემდგომში იქნეს გამოყენებული);
განისაზღვროს შესაძლო ინტერესთა გადაკვეთა, შესაძლო კონფლიქტი.

დაინტერესებულ პირთა ანალიზმა უნდა შეუქმნას მათ პირობები, აქტიური როლი შეასრულონ
პრობლემის გადაწყვეტის პროცესის დაგეგმვასა და შემდგომ განხორციელება/შეფასებაში. ეს
განაპირობებს როგორც მიზნების უფრო ადვილად მიღწევას, ასევე პრობლემის გადაწყვეტის
მდგრადობას.

რა კითხვები გვიჩნდება დაინტერესებული პირების მიმართ?
რა სახის კითხვები შეიძლება გაგვიჩნდეს დაინტერესებული პირების მიმართ? რა სახის ინფორმაცია
შეიძლება გვაინტერესებდეს მათგან? რაზე ღირს ყურადღების გამახვილება როგორც თავად მათი
აღწერის, ასევე პრობლემის გადაწყვეტისადმი მათი დამოკიდებულების შესწავლისას? ქვემოთ
მოყვანილია ამგვარი შესაძლო კითხვების რამდენიმე მაგალითი.
შესაძლო კითხვები ძირითადი მახასიათებლების აღწერისას:

















დემოგრაფიული მახასიათებლები (სქესი, ასაკი, სოციალური სტატუსი და სხვა);
სოციალური (წევრობა, რელიგია, კულტურული თავისებურებები და სხვა);
ჯგუფის ან ორგანიზაციის შემთხვევაში საინტერესოა დავადგინოთ, ფორმალურია თუ არა ჯგუფი,
არის თუ არა ორგანიზაცია რეგისტრირებული და სხვა.
შესაძლო კითხვები პრობლემის აღქმასა და გადაწყვეტასთან დაკავშირებით:
რა პრობლემები არსებობს, როგორია მათ შორის ურთიერთკავშირი;
რამდენად სრულფასოვნად არის პრობლემის გადაწყვეტის ესა თუ ის ალტერნატივა მიმართული
ამ პრობლემის გადაჭრაზე;
რას ფიქრობს ჯგუფი პრობლემის გადაწყვეტისათვის გამიზნული სამომავლო ცვლილებების
შესახებ;
რა აზრისაა ჯგუფი დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით.
პრობლემის გადაწყვეტისა და სხვადასხვა ალტერნატივის განსახორციელებლად მონაწილე
მხარეების პოტენციალის განსაზღვრა;
როგორია მართვის სისტემა ორგანიზაციაში, როგორ წარმოებს შრომის განაწილება, როგორ
ხდება გადაწყვეტილების მიღება;
როგორ რეგულირდება რესურსების ათვისების პროცესი;
ვისი მხარდაჭერა შეიძლება დაგვჭირდეს დამატებით;
როგორია განმახორციელებელი ორგანიზაციის ავტორიტეტი.
დაინტერესებულ პირთა შორის არსებული ურთიერთობა და ინტერესების შესაძლო გადაკვეთა:
როგორია, ჯგუფის აზრით, სხვა დაინტერესებული პირების მოტივი, რატომ არიან ისინი ჩართული
პრობლემის გადაწყვეტაში;
თუ არსებობს რაიმე კონფლიქტი, რაში მდგომარეობს იგი.

კვლევის მეთოდები
რა მეთოდები შეიძლება გამოვიყენოთ დაინტერესებული პირებისაგან შესაბამისი ინფორმაციის
მოსაპოვებლად? როგორც წესი, კვლევას ადგილზე ახორციელებს კვლევითი ჯგუფი, ინსტიტუტი ან
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ორგანიზაცია. შესაძლებელია გამოვიყენოთ სოციალურ მეცნიერებაში ცნობილი ემპირიული კვლევის
ყველა მეთოდი. ამას მოსდევს კვლევის შედეგების დამუშავება/წარდგენა და პოლიტიკის ანალიზში
გამოყენება.
კვლევის ყველაზე გავრცელებული ფორმებია:











ფორმალური
კვლევა
_
მიზნობრივი
ჯგუფის
წარმომადგენლობითი
ამონაკრების, ე.წ.
რეპრეზენტაციული ჯგუფის სტანდარტიზებული ინტერვიუირება ზუსტი რაოდენობრივი მონაცემების
მოპოვების მიზნით (ფონური კვლევა);
არაფორმალური კვლევა _ უფრო მცირემასშტაბიანი კვლევა, მცირე რაოდენობის კითხვებით და
მიზნობრივი ჯგუფის უფრო მცირე ამონაკრებით;
თანამონაწილეობითი კვლევა _ მკვლევარი ინტეგრირებულია (ჩართულია) ჯგუფში;
დაკვირვება _ მკვლევარი მონაწილეობს ჯგუფის საქმიანობაში და სიტუაციას “შიგნიდან” აკვირდება;
გარე დაკვირვება _ მკვლევარი აკვირდება სიტუაციას “გარედან”, ღიად ან ფარულად;
პირდაპირი დაკვირვება _ შერჩეულ სპეციფიკურ პროცესებზე სისტემატური დაკვირვება შეფასების
ფორმის დახმარებით;
ძირითად ინფორმატორთა ინტერვიუირება _ ამ შემთხვევაში ინტერვიუს რესპონდენტები არიან
ადამიანები, რომლებიც თავიანთი სტატუსიდან, როლიდან, ფუნქციიდან, პოზიციიდან, პროფესიიდან
გამომდინარე, ღრმად იცნობენ ჩვენთვის საინტერესო საკითხებს;
ჯგუფური ინტერვიუ _ ღია შეხვედრები და დისკუსიები შერჩეულ საკითხებზე წინასწარ განსაზღვრული
საკვანძო კითხვების გამოყენებით;
ფოკუს ჯგუფი _ შერჩეულ რესპონდენტთა მცირე ჯგუფის (8-12 ადამიანი) ინტერვიუირება სპეციფიკურ
საკითხებთან დაკავშირებით.
ბოლო ხანს, ჩამოთვლილი მეთოდების გამოყენებით, შემუშავდა ე.წ. ინტეგრირებული მიდგომები
(თანამონაწილეობითი სწრაფი მოკვლევა (PRA), გ თანამონაწილეობითი კვლევა და ქმედება (action
research)).

დაინტერესებულ პირთა ანალიზის ნაბიჯები
დაინტერესებულ პირთა ანალიზი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც გარკვეული მეთოდიკა. ის
რამდენიმე თანმიმდევრული ნაბიჯისაგან შედგება.
ეს ნაბიჯებია:
Stakeholders
map

Group 2

Stakeholders

Sub-group
1.1
Group 1

Sub-group
1.2

...

Conflict
Partnership
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Importance
/Influence
High importance

Low importance

A

B

D

C

Low influence





High influence

დაინტერესებული პირების ჩამონათვალი და მათი დაჯგუფება, რისთვისაც შეიძლება გამოვიყენოთ ქვემოთ
მოყვანილი ცხრილი ან რუკა :
დაინტერესებულ პირებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების (მათ შორის კონფლიქტური) განსაზღვრა,
რისთვისაც შეიძლება გამოყენებული იქნეს რუკა;
პრობლემის გადაწყვეტისადმი და გადაწყვეტის თითოეული ალტერნატივის მიმართ მათი ზეგავლენის
განსაზღვრისათვის აღვწერთ და შევაფასებთ ინტერესს და ზეგავლენას “ინტერესი – ზეგავლენა” ცხრილის
გამოყენებით:

“ინტერესი – ზეგავლენა" ცხრილის გამოყენება
“ზეგავლენა _ მნიშვნელოვნების” ცხრილში გამოიყენება ორი ტერმინი “ზეგავლენა” და “ინტერესი
(მნიშვნელობა)”. ინტერესი (მნიშვნელობა) გამოხატავს დაინტერებულ პირთა საჭიროებას,
პრიორიტეტებს. ზეგავლენა აღნიშნავს ძალაუფლებას, რომელიც დაინტერესებულ პირებს პროექტზე
აქვთ.
“ინტერესი – ზეგავლენის” ცხრილი გამოიყენება სხვადასხვა დაინტერესებული პირის მიმართ ჩვენი
მიდგომის განსაზღვრისათვის.





უჯრა A – ეს ჯგუფი საჭიროებს მათი ინტერესების დასაცავად სპეციალური ინიციატივის გამოვლენას;
უჯრა B – ჯგუფში კარგი სამუშაო ურთიერთობები უნდა შეიქმნას;
უჯრა C – ჯგუფი შეიძლება რისკის წყარო აღმოჩნდეს და ფრთხილ მონიტორინგსა და მართვას
საჭიროებს;
უჯრა D – ამ ჯგუფს გარკვეულწილად შეზღუდული ჩართულობა ექნება შეფასებაში.

დაინტერესებული პირების ჩართვა
დაბოლოს, მნიშვნელოვანია განისაზღვროს, თუ რა სახით იქნება ჩართული ესა თუ ის დაინტერესებული
პირი პრობლემის გადაწყვეტის მსვლელობაში და ამ მსვლელობის რომელ ეტაპზე იქნება ეს ჩართვა
ყველაზე ეფექტიანი.

პირველადი პოლიტიკის ანალიზი
ცალკეულ საკითხთა ცხრილის შედგენა ერთგვარი წინაპირობაა პოლიტიკის ანალიზის წარმოების
საჭიროების განსაზღვრისათვის. მასში სრულყოფილადაა აღწერილი პრობლემების რაობა, მათთან
დაკავშირებული საკითხები და პოლიტიკური ჯგუფების დამოკიდებულება მათ მიმართ, აგრეთვე
პოლიტიკის ანალიზის შესაძლებლობა.
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საწყის ეტაპზე პოლიტიკის ანალიზი კონცენტრირებულია ძირითადი რეკომენდაციების განსაზღვრაზე.
იგულისხმება შედარებით მოკლე ვადაში შესრულებული წმინდა ტექნიკური ანალიზი, რომელიც, თავის
მხრივ, ღრმა, კომპლექსური და დეტალური პოლიტიკის ანალიზის საფუძველია.
კვლევითი (ფუნდამენტური) ანალიზი უფრო ტრადიციულ პროექტებს ეხება. მასში ასევე თავმოყრილია
მთელი რიგი პოლიტიკური ალტერნატივები კონკრეტული საინფორმაციო ბაზის შესაქმნელად. სწორედ
ამ მონაცემებს უნდა დაეფუძნოს სათანადო რეკომენდაციები. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ
პოლიტიკის ანალიტიკოსი დროში ყოველთვის შეზღუდულია და საჭირო რესურსების სიმცირეს განიცდის.
ანგარიში უნდა გაეწიოს იმასაც, რომ პოლიტიკის ანალიტიკოსებს ხშირად დილეტანტებთან უხდებათ
მუშაობა, რაც საკმაოდ ართულებს სწრაფი, ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებას.
მაშასადამე, პრობლემის არსის განსაზღვრისა და დეტალური აღწერისათვის გათვალისწინებული უნდა
იყოს შემდეგი ასპექტები:







პრობლემის მნიშვნელობის დადგენა;
პრობლემის მასშტაბურობისა და საზღვრების დადგენა;
პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში წარმოშობილი ახალი შესაძლებლობებიდან,
საფრთხეებიდან და ცვლილებებიდან გამომდინარე, პრობლემის განსაზღვრის ეტაპობრივი
გადახედვა;
ყველა იმ მასალის გამორიცხვა, რომელიც არ ეხმაურება პრობლემას და მასთან მიმართებაში
არაადეკვატურად გამოიყურება;
პრობლემის ირგვლივ არსებული შეხედულებებისა და მისი საწყისი ფორმულირებების კითხვის
ნიშნის ქვეშ დაყენება;
სათქმელის მონაცემებითა და ფაქტობრივი მასალით გამოხატვა და არგუმენტირება.

დიდი მნიშვნელობა აქვს მსგავსი პრობლემური სიტუაციებისა და მათი გადაწყვეტის შესახებ საჭირო
ინფორმაციის და შესაბამისი მონაცემების მოპოვებას; ცხადად უნდა წარმოჩინდეს ჩვენი მიზნები და
აღიკვეთოს ურთიერთსაწინააღმდეგო ამოცანების დასახვა; ფოკუსში უნდა მოექცეს მხოლოდ
ძირითადი ფაქტორები. ამასთან, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პოლიტიკის ანალიზის სპეციალისტი
მუდმივად უსვამდეს საკუთარ თავს კითხვებს პრობლემის თაობაზე: რამდენად არსებითი,
მნიშვნელოვანი და, რაც მთავარია, მოგვარებადია პრობლემა? მოეპოვება მას ანალოგი თუ თავისი
არსით უნიკალურია? ანალიტიკოსმა დაკვირვებისას დეტალურად უნდა შეისწავლოს საზოგადოების
ის ნაწილი, რომელსაც აღნიშნული პრობლემა ეხება და რომელიც მის გადაწყვეტაში
სასიცოცხლოდაა დაინტერესებული. ანალიტიკოსის დაკვირვების არეალში ექცევა პრობლემის
გადაწყვეტაში ჩართულ აქტორთა ძალის განსაზღვრა და მათი მიზნების დადგენა. ანალიზის ამ
პირველ, მოსამზადებელ
ეტაპზევე
მოკლე
დროში
უნდა
განისაზღვროს
პრობლემის
გადაწყვეტისათვის აუცილებელი რესურსები, რაც ხელს შეუწყობს პრობლემის აღმოფხვრას.

3.3 ანალიზის კრიტერიუმების დადგენა
კრიტერიუმის არსი
პოლიტიკის პრობლემის იდენტიფიკაციის შემდეგ შემუშავდება კონკრეტული მიზნობრივი განაცხადი.
სწორედ ამ მიზნების მიღწევას ემსახურება არჩეული პოლიტიკური ალტერნატივაც. მიზნები, თავის მხრივ,
წარმოადგენს პრობლემის გადაწყვეტის ფართო, ფორმალურ, მდგრად, გრძელვადიან პერსპექტივას,
პრობლემური მდგომარეობის სასურველ მდგომარეობაში გადაყვანის აღწერას. მაგალითად, ავიღოთ
მდინარეების საკითხის შესწავლა. მიზანში იგულისხმება მათი უსაფრთხოება, სისუფთავე და
სარგებლიანობა.
აღნიშნული მიზნები, მარტივ ენაზე, კონკრეტული გეგმის ცალკეულ კომპონენტებადაც შეიძლება
წარმოვადგინოთ. ეს შედარებით უფრო კონკრეტული, აუცილებელი ნაბიჯების ერთობლიობაა
სასურველი შედეგის მისაღწევად, რომელსაც ამოცანები ეწოდება.
ზემოხსენებულ ამოცანებში თავმოყრილია მთელი ინფორმაცია აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის
რაოდენობისა და კონკრეტული შეზღუდვების თაობაზე. მას თან ერთვის აღნიშნულ მონაცემთა დროში
მკაცრად გაწერილი გრაფიკიც. მდინარეების დასუფთავების შესახებ ზემოთ მოტანილი შემთხვევის
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მაგალითზე ამოცანის სახით ყალიბდება მდინარე რიონის წყალში ბანაობისა და თევზაობის
უზრუნველყოფა.
კრიტერიუმი ამოცანების შეფასების საზომი პარამეტრია. კრიტერიუმები გამოიყენება პრობლემის
გადაწყვეტის თაობაზე არსებულ ალტერნატივებს შორის გრადაციის დასადგენად, იმის გასარკვევად, თუ
რომელია ყველაზე მიახლოებული პრობლემის გადაწყვეტის სასურველ მდგომარეობას და მისი მიღწევის
საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს. შესაბამისად, შეფასების კრიტერიუმები კონკრეტული საზომი
ერთეულია, რის მიხედვითაც წარმოდგენილი პოლიტიკის ალტერნატივების შედარება და ანალიზი
ხორციელდება.
ამ შემთხვევაში მდინარის წყლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად შეიძლება შემდეგი კრიტერიუმებით
სარგებლობა:L





ეფექტიანობა - მასში იგულისხმება, თუ რამდენად შეუწყობს ხელს ესა თუ ის ალტერნატივა
წყლის ხარისხის გაუმჯობესებას;
ღირებულება – ამ კრიტერიუმით ხდება დანახარჯების ოდენობის განსაზღვრა, რომელიც
საჭიროა ამა თუ იმ ალტერნატივის განხორციელებისათვის, ანუ ამ შემთხვევაში პასუხი
უნდა გაეცეს კითხვას, თუ რა ეღირება აღნიშნული პროცედურა;
ტექნიკური მხარე – ამ კრიტერიუმით დადგინდება, არსებობს თუ არა საჭირო ტექნიკური
აღჭურვილობა და ცოდნა მოცემული ალტერნატივის განსახორციელებლად;
პოლიტიკური ფაქტორი – ამ შემთხვევაში პასუხი უნდა გაეცეს კითხვას, პოლიტიკურად
რამდენად მიზანშეწონილია ამა თუ იმ ალტერნატივის განხორციელება.

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია თითოეული კრიტერიუმის დაზუსტება კონკრეტული საზომი ერთეულის
საფუძველზე, რომელიც მოცემულ კრიტერიუმს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ყველაზე მეტად
შეესაბამება. ეს ალტერნატივებს შორის საუკეთესოს შერჩევას აიოლებს.
მაგალითად, მდინარის საკითხის შესწავლისას თითოეული კრიტერიუმი შესაძლებელია შემდეგი
საზომი ერთეულების საფუძველზე დაკონკრეტდეს:





ეფექტიანობა – ერთი ლიტრი წყლიდან საშუალოდ რა რაოდენობის მომწამვლელი
ნივთიერების გაწმენდა იქნება შესაძლებელი;
ღირებულება – რა თანხა დასჭირდება პოლიტიკის ალტერნატივის განხორციელებას;
ტექნიკური შესაძლებლობა – გვაქვს თუ არა ალტერნატივისათვის აუცილებელი
აღჭურვილობა და გვყავს თუ არა კომპეტენტური მუშახელი;
პოლიტიკური ფაქტორი – ამომრჩეველთა რამდენი პროცენტი მიანიჭებს უპირატესობას
მოცემულ ალტერნატივას, თუ ადგილობრივ მოსახლეობაში აღნიშნულ საკითხთან
დაკავშირებით გამოკითხვას ჩავატარებთ.

კრიტერიუმების განსაზღვრა და მათი საზომი ერთეულების დაზუსტება საკმაოდ რთულდება სწორედ იმის
გამო, რომ ბევრი პრობლემური მტკიცებულება (განაცხადი) თავისი არსით ბუნდოვანი და გაურკვეველია,
გარდა ამისა, ის, შესაძლოა, წინააღმდეგობრივ მიზნებსაც შეიცავდეს. ყოველივე ზემოაღნიშნული
მნიშვნელოვნად ართულებს სათანადო კრიტერიუმების განსაზღვრას.
ასევე მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას ისეთ პრობლემას, როგორიცაა კრიტერიუმებს შორის
თანაფარდობის დადგენის სირთულე. თუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პრობლემა დაბინძურებული
მდინარეებია, ხოლო მიზანი - მათი გასუფთავება, მაშინ ისმის კითხვა: რა შეიძლება იყოს ამა თუ იმ
ალტერნატივის მიზანშეწონილობის განმსაზღვრელი? ღირებულება, ეფექტიანობა თუ გამჭვირვალობა?
რომელია მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი? თუ სამივეს თანაბარი როლი ეკისრება?
ამავე დროს, დასადგენია ისიც, თუ რა იგულისხმება მდინარის დასუფთავებაში. მავნე ნივთიერებებისგან
მდინარის ასი პროცენტით გასუფთავება, ცხადია, შეუძლებელია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია,
რომელი სტანდარტებით (სახელმწიფო თუ ადგილობრივი) ვიხელმძღვანელებთ მისაღები
კრიტერიუმების დადგენისას, როგორ გავზომავთ სისუფთავის დონეს?

სტაბილურობა და სიმტკიცე
საჭირო კრიტერიუმები და მათი გამოთვლები აუცილებლად გამჭვირვალე უნდა იყოს. მათი გამოთვლა
ყველასათვის ცხადად და მარტივად უნდა ხდებოდეს. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ატარებს საჭირო
პროცედურებს. გამოთვლების შედეგები აუცილებლად იდენტური უნდა იყოს, იმ შემთხვევაშიც, თუ
განმეორებითი გამოთვლები ჩატარდა. შედეგები უცვლელი უნდა დარჩეს.
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კრიტერიუმები და გამოთვლები სრულად უნდა შეესაბამებოდეს ანალიზის ობიექტს. მაგალითად, თუ
შემოთავაზებული ალტერნატივის მიზანია ქალაქების ინვესტირების სტრატეგიის შეცვლა, მაშინ
გამოთვლების ობიექტი უნდა იყოს თვით ქალაქები და არა ცალკეული ინდივიდები. ზუსტად უნდა
დავადგინოთ, ვინ არის გამოსაკვლევი ობიექტი: ქალაქის მთელი მოსახლეობა, თუ ცალკეული ოჯახები;
ქვეყნის მთელი მოსახლეობა თუ ცალკეული ტერიტორიების მცხოვრებნი და ა.შ.

კრიტერიუმების
კრიტერიუმი)

მიუკერძოებლობა

(თანასწორობის,

სამართლიანობის

ქმედითობა (ეფექტიანობა) და ეფექტურობა ტექნიკური და ეკონომიკური საკითხებია, მაშინ, როდესაც
მიუკერძოებლობა და თანასწორობა წმინდა საზოგადოებრივი საკითხია. სწორედ მიუკერძოებლობა
ცხადყოფს, რა სიკეთე და ზიანი შეიძლება მოუტანოს საზოგადოებას მოცემულმა პოლიტიკურმა
ალტერნატივამ, ვინ დააფინანსებს აღნიშნულ პროცესს და როგორ მოხდება თანხების მოძიება.
შემოთავაზებულმა პოლიტიკის ალტერნატივამ, შესაძლოა, გავლენა იქონიოს თვით კრიტერიუმების
მიუკერძოებლობის განსაზღვრაზეც. თუმცა აღნიშნული პროცესის განხორციელების უნივერსალური,
ოპტიმალური და ზუსტი ფორმა არ არსებობს. ეს სფერო ყოველთვის წინააღმდეგობებით იყო აღსავსე და
ახლაც წმინდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აღიქმება.
თუმცა მიუკერძოებლობას თავისი ძირითადი მიმართულებები აქვს. კერძოდ, იგი გამორიცხავს
ყოველგვარ დისკრიმინაციას და გულისხმობს ერთნაირ პოზიციებს და ერთნაირ მომსახურებას
საზოგადოების ყველა წევრისთვის და, შესაბამისად, განსხვავებულს _ არათანაბარ პოზიციაში
მყოფთათვის. გამოიყოფა მიუკერძოებლობის (თანასწორობის) სხვადასხვა ტიპი:




ჰორიზონტალური მიუკერძოებლობა, რომელშიც იგულისხმება საჭირო დანახარჯებისა და
სარგებლიანობის თანასწორი გადანაწილება თანაბარ პოზიციაში მყოფ საზოგადოებრივ
ჯგუფებს შორის;
ვერტიკალური მიუკერძოებლობის საგანია საჭირო თანხებისა და სარგებლიანობის
არათანაბარ მდგომარეობაში მყოფ სოციალურ ჯგუფებს შორის გადანაწილება;
თაობათაშორისი მიუკერძოებლობა არეგულირებს შემოსავლებისა და ხარჯების სწორ
გადანაწილებას დროის სხვადასხვა პერიოდს შორის, რათა ახალგაზრდა თაობას არ
მოუხდეს წინა თაობასთან შედარებით უფრო მეტი ხარჯის გაცემა და ნაკლები სარგებლის
მიღება, ან პირიქით.

სოციალური ჯგუფების იდენტიფიკაცია შემდეგი ასპექტების გათვალისწინებით ხდება: საცხოვრებელი
ადგილი, შემოსავლები, მოქალაქეობა, რასობრივი და ეთნიკური წარმომავლობა, სქესი, ასაკი, ოჯახური
მდგომარეობა, სამუშაო სტაჟი, კრიმინალური წარსული, ნარკოტიკებისადმი მიდრეკილება და
ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
მიუკერძოებლობის ზოგადი შეფასებისთვის აუცილებელია შემდეგი პრობლემების გათვალისწინება: რის
მიხედვით უნდა მოხდეს მოსახლეობის ქვეჯგუფებად დაყოფა; როგორ უნდა განისაზღვროს მათი სტატუსი
_ უნდა მივიღოთ თუ არა ამ შემთხვევაში მხედველობაში ისტორიული კრიტერიუმები, ვიმოქმედოთ
არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით თუ ძირითადად საკითხის სასურველი მდგომარეობიდან
გამომდინარე უნდა ვიმსჯელოთ; ასევე დისკუსიის თემად რჩება ზოგადად ისეთი საკითხები, როგორიცაა
მოგებისა და სარგებლის არსი, საზოგადოებაში არსებულ საჭიროებათა ხარისხი და
გადახდისუნარიანობა.

ტექნიკური კრიტერიუმები
პოლიტიკის შემოთავაზებების (წინადადებების) შეფასების ძირითად კრიტერიუმად ეფექტიანობა
გამოიყენება. სწორედ პოლიტიკის მიმართულების ეფექტიანობაა ის ძირითადი საზომი, რომელიც
პრობლემის გადაჭრის ეფექტიანობას განსაზღვრავს. მაგალითისათვის შეიძლება განვიხილოთ
ავტოავარიების ამჟამინდელი დონე მოზარდებში. თუ ანალიტიკოსის მიზანია აღნიშნული დონის
შემცირება, მან უსათუოდ უნდა დაადგინოს, თუ რამდენად ეფექტიანი იქნება პოლიტიკის ესა თუ ის
ალტერნატივა დასახული მიზნის მიღწევისათვის.
მეორე კრიტერიუმია არსებული ალტერნატივის განხორციელების ტექნიკური შესაძლებლობა. ამაში
იგულისხმება სათანადო ტექნოლოგიის არსებობა ან, ყოველ შემთხვევაში, მსგავსი პერსპექტივის გაჩენის
ალბათობა ალტერნატივის განხორციელების ეტაპზე მაინც. გასათვალისწინებელია აგრეთვე ისიც, რომ
ეს ტექნიკური შესაძლებლობა მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. ავტოავარიების
შესამცირებლად საჯარო პოლიტიკის ერთ-ერთი ალტერნატივა არის სუნთქვის მაკონტროლებელი
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სპეციალური აპარატის დამონტაჟება, რომელიც მძღოლის მხრიდან ალკოჰოლის სუნს აფიქსირებს და
ავტომობილის დაძვრას ბლოკავს. თუმცა, იმის გამო, რომ ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული ტექნოლოგია
მოსახლეობის ფართო ფენებისთვის ხშირად მიუწვდომელია, ამ ალტერნატივის განხორციელება ვერ
ხერხდება.
კიდევ ერთ ტექნიკურ კრიტერიუმად შეიძლება ჩაითვალოს ალტერნატივის საფუძვლიანობა და
დამაჯერებლობა. მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ განათლების სფერო. ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმის
მიხედვით, უნდა დადგინდეს, თუ რამდენად შესაძლებელია ტესტირების ისეთი მეთოდის შემუშავება,
რომელიც განსაზღვრავდა ცოდნის დონეს როგორც ერთენოვანი, ისე ორენოვანი განათლების
პროგრამის მონაწილე სტუდენტებში.

პოლიტიკური კრიტერიუმები
პოლიტიკის ანალიტიკოსმა წარმოდგენილი ალტერნატივების შეფასებისას პოლიტიკური კრიტერიუმებიც
უნდა გაითვალისწინოს. ეს, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია იმით, რომ ხშირ შემთხვევაში
პოლიტიკის ანალიზზე დაკვეთა სწორედ პოლიტიკოსებისგან მოდის. შესაბამისად, გარდა ზემოთ
ჩამოთვლილი კრიტერიუმებისა, ალტერნატივა მძლავრი პოლიტიკური მხარდაჭერითაც უნდა
სარგებლობდეს. ალტერნატივის პოლიტიკურ მიზანშეწონილობაში იგულისხმება, რამდენად მისაღებია
ესა თუ ის ალტერნატივა სოციალური ჯგუფისათვის განურჩევლად იმისა, ადმინისტრატორი იქნება ის,
რიგითი მოქალაქე, კანონმდებელი თუ სხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი. არცთუ იშვიათად
საბოლოოდ სწორედ პოლიტიკური მიზანშეწონილობა განსაზღვრავს ამა თუ იმ ალტერნატივის
სასარგებლოდ გადაწყვეტილების მიღებას.
ალტერნატივის პოლიტიკური მიზანშეწონილობის დასადგენად შემდეგი კრიტერიუმები გამოიყენება:
1.
2.
3.
4.

მისაღებია თუ არა ის პოლიტიკოსებისთვის, იმ ფოკუსური ჯგუფისთვის, რომლისკენაც არის
მიმართული, ფართო საზოგადოებისთვის, ამომრჩევლებისთვის დ ა.შ.;
შეესაბამება თუ არა წარმოდგენილი ალტერნატივა ფართო საზოგადოებისა და საკანონმდებლო
თუ საზოგადოებრივი გაერთიანებების ფასეულობებს;
შეესაბამება თუ არა მოცემული ალტერნატივა არსებულ კანონმდებლობას და საჭიროა თუ არა მის
განსახორციელებლად არსებული საკანონდებლო ბაზის შეცვლა ან ახალი საკანონმდებლო
ინიციატივების გატარება;
უპასუხებს თუ არა წარმოდგენილი ალტერნატივა საზოგადოების ან ცალკეული ჯგუფების
ინტერესებს.

ადმინისტრაციული კრიტერიუმები
საჯარო პოლიტიკურ კურსს, ძირითადად, საჯარო სამსახურის ორგანიზაციები და სააგენტოები
ახორციელებენ. აქედან გამომდინარე, ალტერნატივების შედარებისას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
კრიტერიუმად ხშირად გამოიყენება ადმინისტრაციული ოპერატიულობის ხარისხი და სირთულე. ამაში
იგულისხმება, რამდენად მარტივია ადმინისტრაციული საქმიანობის წარმართვის თვალსაზრისით ესა თუ
ის ალტერნატივა და რა დროს დაიკავებს მისი განხორციელება. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული
ყურადღება ექცევა შემდეგ საკითხებს:





ავტორიტეტულობა
–
აქვს
თუ
არა
შესაბამის
სააგენტოს/სამსახურს
სათანადო
ავტორიტეტი/ძალაუფლება პოლიტიკის წარმოდგენილი ალტერნატივის განსახორციელებლად;
უფლებამოსილების გადაცემა – აქვთ თუ არა სააგენტოს/სამსახურის ხელმძღვანელობას, მის
სათადარიგო და ძირითად კადრებს გადაცემული შესაბამისი უფლებამოსილება ამ ალტერნატივის
პრაქტიკაში გასატარებლად;
შესაძლებლობა – ფლობს თუ არა სააგენტო/სამსახური პოლიტიკის წარმოდგენილი შემოთავაზების
განსახორციელებლად სათანადო შტატებს, გამოცდილებას, ფინანსებსა და ექსპერტიზას;
მხარდაჭერა – სარგებლობს თუ არა სააგენტო/სამსახური წარმოდგენილი პოლიტიკის
განხორციელებისათვის სათანადო მხარდაჭერით.
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შეფასების კრიტერიუმების დადგენა
მაშასადამე, აღნიშნული კრიტერიუმების შეფასებისას მნიშვნელოვანია:







განვსაზღვროთ ძირითადი პოლიტიკურ-მმართველობითი მიზნები, რა უნდა გახდეს
ამოსავალი ალტერნატივების შეფასებისას და როგორ უნდა გაიზომოს თითოეული მათგანი;
ამოვიცნოთ პრობლემის ცენტრალური კრიტერიუმები, რომელიც დაინტერესებული
მხარეებისა და აქტორებისთვის შესაძლოა მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს;
ერთმანეთისგან განვასხვავოთ მიზნები, ღირებულებები და ამოცანები;
განვსაზღვროთ სასურველი და არასასურველი შედეგები;
დავადგინოთ, მნიშვნელობის მიხედვით თანაბარია თუ არა კრიტერიუმები და რა წესები
შეიძლება გამოვიყენოთ ალტერნატივების შედარებისას.
უნდა გვახსოვდეს, რომ კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვით ფასდება ალტერნატივები,
შემდეგია: ადმინისტრაციული საქმის წარმოებისა და ოპერატიულობის ხარისხი და სირთულე,
ხარჯიანობა და სარგებლიანობა, ეფექტიანობა, მიუკერძოებლობა-სამართლიანობათანასწორობა, კანონიერება, პოლიტიკური მიზანშეწონილობა.

3.4 ალტერნატიული პოლიტიკური კურსების იდენტიფიკაცია
ალტერნატივების იდენტიფიკაცია და შემუშავება
პოლიტიკური ალტერნატივების შემუშავებამდე აუცილებელია:



პრობლემის სწორი იდენტიფიკაცია;
ალტერნატივების შეფასებისათვის საჭირო შესაფერისი კრიტერიუმების დადგენა.

თავდაპირველად პოლიტიკის ანალიტიკოსი ირჩევს უამრავ ალტერნატივას, თუმცა, საბოლოო ჯამში,
მათი რიცხვი ალტერნატივების დასაშვებ რაოდენობაზე (ოთხიდან შვიდამდე) დაიყვანება. მათ შორის
მოიაზრება როგორც არსებული მდგომარების უცვლელად შენარჩუნება – ე.წ. “სტატუს კვო”, ისე
ერთმანეთისგან ძირეულად განსხვავებული ალტერნატივები. ალტერნატივების შემუშავებისას
მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს გარემოებების რადიკალურად შეცვლის
შემთხვევაში.
შესაბამისი ალტერნატივების შერჩევისათვის ყველაზე ხშირად შემდეგი კრიტერიუმები გამოიყენება:











ღირებულება – ხელმისაწვდომია თუ არა აღნიშნული ალტერნატივა;
საიმედოობა _ რამდენად წარმატებულად განხორციელდება ალტერნატივა;
სტაბილურობა და მდგრადობა – რამდენად იმუშავებს აღნიშნული ალტერნატივა
მომავალში გარემოებების შეცვლის შემთხვევაში;
ქმედითობა – შეინარჩუნებს თუ არა ალტერნატივა ქმედუნარიანობას ცალკეული
კომპონენტის ჩავარდნის შემთხვევაში;
მოქნილობა – რამდენად მოქნილია აღნიშნული ალტერნატივა, ანუ შეიძლება თუ არა
მისი საშუალებით სხვა მიზნის მიღწევაც;
რისკ-ფაქტორი – რამდენად აქვს ალტერნატივას გამართლების შანსი ანუ სარისკო იქნება
თუ არა მისი განხორციელება;
კომუნიკაბელურობა – რამდენად გასაგებია აღნიშნული ალტერნატივა;
შესაბამისობა – რამდენად შეესაბამება ალტერნატივა პრობლემას;
სიმარტივე – რამდენად ადვილად განხორციელებადია აღნიშნული ალტერნატივა;
თავსებადობა – შეესაბამება თუ არა ალტერნატივა არსებულ სამართლებრივ ნორმებსა
და პროცედურებს;

ანულირება/რევერსიფიკაცია – შეიძლება თუ არა არჩეული ალტერნატივის წარუმატებლობის
შემთხვევაში საწყის მდგომარეობაში უმტკივნეულოდ დაბრუნება;
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ალტერნატივების წყაროები
1. სტატუს კვო ანუ უმოქმედო, იგივე ნულოვანი ალტერნატივა – გულისხმობს არა უმოქმედობას, არამედ
პრობლემის გადაწყვეტის მიმდინარე მცდელობებისა და ძალისხმევის მომავალში უცვლელად
გაგრძელებას. მსგავსი ალტერნატივის ჩართვა პრობლემის გადაწყვეტის საუკეთესო ალტერნატივის
ძიების პროცესში აუცილებელია, რათა გამოიკვეთოს, თუ რამდენად იცვლება არსებული მდგომარეობა
სხვა ალტერნატივების განხორციელების შემთხვევაში. სტატუს კვოს ჩართვა ალტერნატივებს შორის
ერთგვარი საზომი ერთეულია სხვა ალტერნატივის ეფექტიანობის გამოსავლენად და ალტერნატივებს
შორის გრადაციის დასაფიქსირებლად. ამ შემთხვევაში ხორციელდება ე.წ. პირველი დონის საბაზისო
ანალიზი, რომლის ძირითად ობიექტს წარმოადგენს: მიმდინარე ბალანსის დადგენა, პროექტის
მიზნობრიობისა და მოქმედების შესაბამისობის გამოკვეთა, არსებულ სამოქმედო ეტაპებს შორის
კავშირების დადგენა და მიღებული გადაწყვეტილებების ოპტიმალურობის დამტკიცება. ამავე დროს
კიდევ ერთხელ მოწმდება, თუ რამდენად დიდია ახალ მოქმედებათა განხორციელების საჭიროება;
2. ალტერნატივების წყარო შეიძლება იყოს მსგავსი პრობლემის გადაჭრის შედეგად წარსულში მიღებული
გამოცდილება, გამოკვლევები, ექსპერტების მოსაზრებები, კანონები, საზოგადოებრივი გამოკითხვის
შედეგები, ახალი ტექნოლოგიები და სხვა;
3. ასევე მნიშვნელოვანია სხვადასხვა შეხედულების, მათ შორის ოპოზიციური აზრების გათვალისწინებაც,
რაც შესაძლოა ალტერნატივების შემუშავებისას ამოსავალი წერტილი გახდეს;
4. წარსულის იდეალური გადაწყვეტილება, რომელიც შეესაბამება არსებულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და
სხვა ნორმებს;
5. თავდაპირველად აუცილებელია ზოგადად არსებული ყველა ალტერნატივის თავმოყრა და შემდგომ
მათ შორის შედარებით ოპტიმალური ვარიანტების შერჩევა;
6. კიდევ ერთი წყარო გახლავთ ამ საკითხის გადაწყვეტაში ჩართულ პარლამენტის წევრებში,
დაინტერესებულ ჯგუფებსა და მოსახლეობაში ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით
ჩატარებული სწრაფი სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები; საზოგადოებასთან გამართული
შეხვედრების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია; სხვადასხვა გამოცემის სარედაქციო სტატიების
ანალიზი და სხვა;
7. ალტერნატივების წყაროდ გამოიყენება აგრეთვე პროფესიული და აკადემიური ჟურნალები;
სამთავრობო ანგარიშები; საკონფერენციო მასალები და ჩანაწერები; ინტერნეტმასალები და სხვა.
8. მსოფლიოში არსებული გამოცდილების შესწავლა ე.წ. კერძო შემთხვევების ანალიზის (CASE-STUDY ის) მეშვეობით (თუ რატომ იქნა არჩეული კონკრეტული ალტერნატივა გარკვეულ პრობლემებთან
მიმართებაში; რა შედეგი გამოიღო მისმა განხორციელებამ; იყო თუ არა განხილული სხვა
ალტერნატივები; იმუშავა თუ არა აღნიშნულმა ალტერნატივამ შედეგიანად და რა სახის ცვლილებები
მოჰყვა მის პრაქტიკულ განხორციელებას);
9. მუდმივად უნდა ხდებოდეს ინფორმაციის შეგროვება და კლასიფიკაცია, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ
მოცემულ მომენტში პრობლემა არ არსებობს. რეგულარულად უნდა მოვიძიოთ საინტერესო პოლიტიკური
ალტერნატივები კლიენტებისგან, ადვოკატებისგან, მედიისგან, დაინტერესებული ჯგუფებისგან და ა.შ.,
რათა საჭიროების შემთხვევაში კონკრეტული პოლიტიკური ალტერნატივის წყაროდ მათი გამოყენება
შევძლოთ;
10. ტიპოლოგიის დადგენაც ერთგვარი წყაროა და პასუხობს შემდეგ კითხვებს: რა გავლენა შეიძლება
იქონიოს ამა თუ იმ პოლიტიკურმა ალტერნატივამ საზოგადოებაზე და როგორი იქნება თითოეული
სოციალური ჯგუფის რეაქცია წარმოდგენილი ალტერნატივის მიმართ. სწორედ ამ ასპექტების
გათვალისწინებით იღებენ სათანადო ალტერნატივებს;
11. ანალოგიების გამოყენება: როგორც ცნობილია, ახალი პრობლემები ყოველთვის ძველის
ანალოგიურია და, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, ისინი არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით
მოგვარდეს.
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არსებობს რამდენიმე სახის ანალოგია. კერძოდ,






პირადი ანალოგიის შემთხვევაში ანალიტიკოსი პრობლემას განყენებულად კი არ
აანალიზებს, არამედ წარმოიდგენს, თითქოს აღნიშნული პრობლემა უშუალოდ მას ეხება.
პრობლემის იდენტიფიცირებისა და ალტერნატივების შემუშავების პროცესი ამ
შემთხვევაში განსხვავებულია და პირად გამოცდილებას ემყარება;
პირდაპირი ანალოგიისას უნდა დავადგინოთ სხვა პრობლემების გადაწყვეტის
საშუალების მართებულობა კონკრეტულად ჩვენი პრობლემისათვის;
სიმბოლური ანალოგიის დროს საჭიროა უპირატესობა მიენიჭოს ესთეტიკურ
გადაწყვეტილებას და არა ტექნიკური თვალსაზრისით ყველაზე დახვეწილს;
წარმოსახვითი ანალოგიის გამოყენებისას ფანტაზიის დახმარებით უნდა შევიმუშაოთ
იდეალური გადაწყვეტილება და, შეძლებისდაგვარად, შევეცადოთ მის პრაქტიკაში
დანერგვას.

12. აზრთა ურთიერთგაზიარება, ე.წ. “ტვინის შტურმი” შეიძლება განხორციელდეს ზეპირად,
წერილობით ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. აზრთა ამგვარი ურთიერთგაზიარება ორი
ძირითადი ეტაპისგან შედგება. პირველია იდეების ჩამოყალიბების ეტაპი, რომელიც შემოთავაზებული
იდეების შეფასების გარეშე ხორციელდება. მეორეა სწორედ შეფასების ეტაპი, რაც გულისხმობს
კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებას პირველ ეტაპზე შემოთავაზებულ ალტერნატივებზე.
13. შესაძლო მანიპულაცია – იგულისხმება მიმდინარე პოლიტიკურ აქტივობაზე დაყრდნობით
პოლიტიკური ალტერნატივების შემუშავება, რომელიც შესაძლო ალტერნატივათა მთელი სპექტრის
შეზღუდვისა და მანიპულაციის შედეგად მიიღება.
14. არსებული გადაწყვეტილებების მოდიფიცირება:
ზრდა: პოლიტიკის ანალიტიკოსმა უნდა იზრუნოს არსებული საინფორმაციო წყაროების ეტაპობრივ
ზრდაზე, განვითარებასა და ახალი კომპონენტებითა და რესურსებით გამდიდრებაზე;
შემცირება: ამაში იგულისხმება საწინააღმდეგო ქმედება, როცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ
აუცილებელი ხდება ანალიტიკოსის ხელთ არსებული მასალების შეკვეცა, არჩეული მიმართულების
საფუძველზე შემცირება;
ჩანაცვლება – თქვენ მიერ შემუშავებულ გადაწყვეტილებებში ყოველთვის უნდა არსებობდეს ახალი
ინფორმაციის საფუძველზე მიღებული ახალი კომპონენტების დამატების შესაძლებლობა, მის
შესაცვლელად, მასში ჩართული სპონსორებისა და ლოკაციის ადგილის მოდიფიცირებისათვის;
კომბინირება – გადაწყვეტილება ასევე უნდა იძლეოდეს სხვადასხვა მიდგომის გაერთიანებისა და
ცალკეული ერთეულებისა და სპონსორების კომბინაციის შესაძლებლობას;
მოქმედების არეალი – გამოყენებული უნდა იქნეს ერთი და, თუ საჭირო გახდა, მრავალი არეალი
აუცილებლობის შემთხვევაში მისი შეკვეცის ან გაფართოების უფლებით, რომელიც შესაძლებელია
მიღებულ იქნეს როგორც დროებითი ან როგორც მუდმივი გადაწყვეტილება;
ტემპი – იგულისხმება საჭიროებისამებრ აჩქარება, დაგვიანება, დაყოვნება, გადაწყვეტილების გრძელ
და მოკლე ვადაში შემუშავება, დროის საჭიროებისამებრ განაწილება.
დაფინანსება – იგულისხმება ფინანსური უზრუნველყოფა, შემოსავლები, გადასახადები, სუბსიდირება,
ვაუჩერიზაცია, კონტრაქტები.
ორგანიზაცია – ამაში მოიაზრება ორგანიზაციის ფორმა: ცენტრალური ან დეცენტრალიზებული,
სავალდებულო ან ნებაყოფლობითი, დარეგულირება, აკრძალვა, გაძლიერება, ინფორმირება და სხვა
მსგავსი ფაქტორები;
გადაწყვეტილების ფორმა – გვხვდება ინდივიდუალური, საორგანიზაციო, საკონსულტაციო,
დამაკავშირებელი, არჩეული გადაწყვეტილება.
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გავლენის ჯგუფები – შესაძლებელია შეგვხვდეს შუამავლები, გადამხდელები, მომხმარებლები და
სხვა.
რისკის ფაქტორის რეგულირება – იგულისხმება გარანტიებისა და დაზღვევის სისტემა, ასევე
სირთულეების დარეგულირების სხვადასხვა ფორმა.

საფრთხეები
პოლიტიკის ანალიზის ნებისმიერ ეტაპზე შეცდომების დაშვებისგან დაზღვეული არ ვართ.
ალტერნატიული პოლიტიკური კურსების იდენტიფიკაციისა და შემუშავების პროცესში ყველაზე
ხშირად დაშვებულ შეცდომათა შორის შეიძლება დასახელდეს:








პრობლემის
გადაწყვეტის
წარსული
გამოცდილებისათვის
ზედმეტად
დიდი
მნიშვნელობის მინიჭება;
პრობლემის გადაწყვეტის შესახებ არსებული მნიშვნელოვანი იდეებისა და
შეხედულებების ყურადღების მიღმა დატოვება;
პრობლემის განსაზღვრების შესახებ მსჯელობის დროზე ადრე შეწყვეტა და დახურვა;
რომელიმე ალტერნატივისთვის უპირატესობის მინიჭება ყველა დანარჩენის სათანადოდ
განხილვამდე;
შემოთავაზებული ახალი იდეების უსაფუძვლოდ გაკრიტიკება;
ზოგიერთი ალტერნატივის დროზე ადრე გამორიცხვა;
გარემოებების შეცვლის შემთხვევაში უარყოფილი ალტერნატივების ხელახლა
განხილვაზე უარის თქმა.

ალტერნატიული პოლიტიკური კურსის განსაზღვრა და შემუშავება
მაშასადამე, პოლიტიკის ალტერნატიული კურსების იდენტიფიცირებისა და შემუშავების პროცესში საჭირო
ხდება:






არჩევანის ფართო სპექტრის განსაზღვრა;
სტატუს კვოს, იგივე უმოქმედო ალტერნატივის განხილვა;
ექსპერტებთან კონსულტაციების წარმოება;
აზრთა ურთიერთგაზიარების, დელფოსისა და სცენარების წერის მეთოდების გამოყენება;
აუცილებლობის შემთხვევაში პრობლემის განსაზღვრების ხელახლა გადასინჯვა.

3.5 ალტერნატიული პოლიტიკური კურსების შეფასება
ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია განვსაზღვროთ, თუ რომელი პოლიტიკური ალტერნატივა უნდა იქნეს
არჩეული. ამ ამოცანის გადასაჭრელად პოლიტიკის ანალიტიკოსი თანმიმდევრობით განიხილავს
პოლიტიკის
უკლებრივ
ყველა
ალტერნატივას
წინასწარ
შემუშავებული
კრიტერიუმების
გათვალისწინებით. მაგალითად, ჩვენ უკვე დავადგინეთ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების
მიღებისათვის უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი კრიტერიუმები: ღირებულება, მიუკერძოებლობათანასწორობა-სამართლიანობა, ეფექტიანობა და პოლიტიკური მიზანშეწონილობა.
თითოეული კრიტერიუმის მნიშვნელობა და მათთან დაკავშირებული გამოთვლები ჩვენ უკვე
განვსაზღვრეთ. მაგალითად, ეფექტიანობის დადგენა შესაძლებელია მოზარდებში ავტოავარიების
რაოდენობის შემცირების დონით. აღნიშნულ დონეს, ისევე როგორც ზოგადად ავტოავარიების
რაოდენობას, საავტომობილო დეპარტამენტი ადგენს.
შესაბამისად, უნდა ავიღოთ თითოეული ალტერნატივა და ჩვენს მიერ წინასწარ შემუშავებული
კრიტერიუმების მიხედვით განვსაზღვროთ, თუ რაში გამოიხატება ამ კონკრეტული ალტერნატივის
ეფექტიანობა; რა თანხები დასჭირდება მის განხორციელებას; პოლიტიკურად რამდენად მისაღები
იქნება ამ ალტერნატივის რეალიზაცია; რამდენად უზრუნველყოფს აღნიშნული ალტერნატივა
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საზოგადოებაში სამართლიანობისა და თანასწორობის მიღწევას. იგივე პროცესი მეორდება სხვა,
მათ შორის ე.წ. უმოქმედო ალტერნატივასთან მიმართებაში.
მაგრამ ისმის კითხვა, რის საფუძველზე შეიძლება თითოეული ამ პარამეტრის მიხედვით
ალტერნატივის შესახებ მსგავსი ინფორმაციის მოპოვება? პასუხი მარტივია ალტერნატივების
ეფექტიანობას პროგნოზირების შედეგების საშუალებით ადგენენ.

პროგნოზირება
პროგნოზირების ობიექტს წარმოდგენილი პოლიტიკური ალტერნატივის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი
განსაზღვრავს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ პოლიტიკის ანალიტიკოსის მიზანია თინეიჯერების მიერ
ჩადენილი ავტოავარიების რაოდენობის შემცირება, მაშინ პროგნოზირებამ უნდა დაადგინოს თინეიჯერ
მძღოლებში ავტოსაგზაო შემთხვევების დონე, პირველ რიგში, იმ ვარაუდიდან გამომდინარე, რომ ამ
პროგნოზის მიუხედავად არაფერი გაკეთდება (უმოქმედო ალტერნატივა), შემდეგ კი _ სხვა
ალტერნატივებით გათვალისწინებული ვარაუდების პრაქტიკული რეალიზაციის შემთხვევაში.
არსებობს პროგნოზირების არა ერთი მეთოდი, მარტივი სტერეოტიპულით დაწყებული და რთული –
სტატისტიკური ფორმულებით დამთავრებული.
პროგნოზირებისას ინტუიცია ეყრდნობა ტექნიკურ მეთოდებს, როგორიცაა დელფოსის მეთოდი,
სცენარების წერა და შესრულებადობის შეფასება. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული
პროცესი კომპეტენტურმა პირებმა უნდა განახორციელონ, რათა მიღებულ იქნეს ლოგიკური პროგნოზი.
პროგნოზირების თეორიული მოდელები მნიშვნელოვან ცვლადებს და მათ შორის არსებული კავშირების
ხასიათს განსაზღვრავს. შესაბამისად, მას შემდეგ, რაც ცნობილია ცვლადები, პროგნოზირება იოლდება
იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი რომელიმე ცვლადი ცვლილებას განიცდის. აღნიშნული მეთოდები
შემუშავებულია გარკვეულ ინფორმაციაზე, გამოცდილებაზე, ექსპერტების რჩევებზე დაყრდნობით.
პროგნოზირებისას კონსტრუირებული მოდელი სიტუაციის გასაღებს წარმოადგენს და ფოკუსირებულია
პრობლემის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. პროგნოზირების მეთოდები გვეხმარება დეტალურად
გავერკვეთ ნებისმიერი წარმოდგენილი ალტერნატივის პრობლემების ძირითად ფაქტორებსა და მათ
ურთიერთმიმართებაში. ისინი წარმოაჩენს, აგრეთვე, შესაძლო შედეგებსაც.
მოდელები შეიძლება განისაზღვროს სიტყვიერი ფორმით, დანომვრის პრინციპით ან ფიზიკური
გაზომვებით ( მაგ., არქიტექტურული მეთოდით).
ექსტრაპოლაციის (განზოგადების) მეთოდი გამოიყენება წარსული გამოცდილების საფუძველზე
მომავლის პროგნოზირებისათვის, თუმცა მხოლოდ იმ სიტუაციებთან მიმართებაში, რომელიც
სტაბილურობით გამოირჩევა. მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ არიზონას შტატი, სადაც მოსახლების
რაოდენობა ყოველ 10 წელიწადში 50%-ით იზრდება. აქ შეიძლება გამოვიყენოთ წარსულში მოსახლების
ზრდის მაჩვენებელი გრაფიკი, რათა წინასწარ გამოვთვალოთ მომავალი ზრდის პროცენტი.
ექსტრაპოლაციის მეთოდი გამოიყენება ძირითადი ანალიზის ჩატარების პროცესში, რათა ცნობილი
გახდეს სტატუს კვოს შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგები. აღნიშნული მეთოდი შედარებით იაფი და
მარტივია. მისი გამოყენება ნებისმიერ სიტუაციაშია შესაძლებელი. საინფორმაციო ბაზას ცვლილებების
შესახებ არსებული გამოთვლები წარმოადგენს.
ექსტრაპოლაცია კრიტერიუმების, გამოთვლებისა და საზომის ზუსტ განსაზღვრას მოითხოვს. ის ნაკლებად
გამოიყენება ახალი პრობლემების, საკითხების ან პოლიტიკური დაბრკოლებების გადასალახავად,
როდესაც არ არსებობს აღნიშნული საკითხების წარსული გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია.
რეგრესიის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ლაინერული (სწორხაზოვანი) რეგრესია (Linear regression),
რომლის ყველაზე ცნობილი ტიპია ჩვეულებრივი მცირე კვადრატული რეგრესია (ordinary least squares
regression). სწორხაზოვანი რეგრესია სარგებლობს არსებული მონაცემებით, რათა ამოხსნას ერთგვარი
განტოლება, ხ და ყ ცვლადებით.
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რეგრესიული განტოლების ელემენტები
რეგრესიული განტოლება გამოიხატება ასეთი ფორმით: Y = a + bX + e. მასში:
Y – დამოკიდებული ცვლადია, რომელშიც იგულისხმება ის, რაც მოსალოდნელია ან რისი ახსნაც
შესაძლებელია;
a = Alpha მუდმივაა, რომელიც Y-ს მხოლოდ იმ შემთხვევაში უტოლდება, როცა X უდრის 0;
ბ = Beta, X-ის კოეფიციენტია, იგი გამოხატავს რეგრესის ხაზის ცვლილებებს და გვიჩვენებს, თუ როგორ
იცვლება Y-ის მნიშვნელობა X-ის ცვლილების შემთხვევაში.
X = დამოუკიდებელი ცვლადია (X); მასში იგულისხმება ის, რაც მოსალოდნელია Y-ის შეცვლის ხარისხით.
E = ცდომილების კოეფიციენტია; მასში იგულისხმება Y-ის ღირებულების პროგნოზირებისას დაშვებული
ცდომილების ხარისხი.
მაგალითად, აღნიშნული რეგრესული განტოლების საშუალებით ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია
კონკრეტულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის ზრდის დონის განსაზღვრა მომავლისათვის, თუ ვიცით ზრდის
ახლანდელი დინამიკა.

წელი

ახლანდელი მოსახლების
რაოდენობა

1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010

ზრდის სავარაუდო
მაჩვენებელი

15000000
18000000
21000000
24000000
27000000
30000000
33000000
36000000
39000000
42000000
45000000

თუკი მონაცემები სწორხაზოვანი არ არის და ორ ცვლადს შორის ურთიერთდამოკიდებულება არაა ისეთი
პროპორციული, როგორც ზემოთ მოტანილი ცხრილის შემთხვევაში, მარტივი სწორხაზოვანი რეგრესია
ყოვლად უადგილო იქნება მომავლის ექსტრაპოლაციისათვის. ასეთ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ
ლოგარითმები და სრულიად სხვა სახის რეგრესული განტოლებები.

ეკონომიკური ანალიზი
ეკონომიკური ანალიზის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდი – ხარჯ-სარგებლის ანალიზი
ეფუძნება სავარაუდო პოლიტიკური ალტერნატივების გრძელვადიანი ხარჯებისა და სარგებლის
რაოდენობის ანალიზს. ამის საფუძველზე მიღებულ კონკრეტულ მონაცემებზე დაყრდნობით პოლიტიკის
ანალიტიკოსს შეუძლია გამოიანგარიშოს ალტერნატივის წმინდა მიმდინარე ღირებულება (Net Present
Value - NPV), ხარჯსარგებლის ურთიერთმიმართების კოეფიციენტი (Cost-Benefit Ratio) და უკუგების შიდა
კოეფიციენტი (Internal Rate of Return - IRR). (ეკონომიკური ანალიზი ფართოდ მეოთხე თავშია მოცემული).

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი © 2019

66

რისკები და დაშვებები
რისკ-ფაქტორის ანალიზი
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პოლიტიკოსთა უმრავლესობა ცდილობს, გამორიცხოს რისკის
ფაქტორი და ისეთ ალტერნატივას ირჩევს, რომელიც მინიმუმამდე ამცირებს შესაძლო დანაკარგებს.

დაშვების განმარტება
ჩვენგან დამოუკიდებელ ყველა იმ გარე ფაქტორს, რომელიც ჩვენს კონტროლს არ ექვემდებარება
და პრობლემის გადაწყვეტის მთლიან ან ნაწილობრივ წარმატებაზე უარყოფითი გავლენის მოხდენა
შეუძლია, რისკს უწოდებენ. დაგეგმვის პროცესში მნიშვნელოვანია გამოვავლინოთ და შევაფასოთ
თითოეული ალტერნატიული გადაწყვეტის გზის განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა სახის
რისკი.
თავისი ბუნებით რისკი შეიძლება განსხვავებული იყოს, უფრო ზუსტად, განსხვავებული მოვლენებით
იყოს განპირობებული. მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში ან ტურისტულ ბიზნესში ის ხშირად
კლიმატს უკავშირდება, სოციალური კამპანიის წარმატება შეიძლება იყოს დამოკიდებული
საზოგადოების რეაქციაზე, რიგ შემთხვევებში პოლიტიკურ სტაბილურობაზე და მრავალი სხვა.
რისკი შეიძლება იყოს:







ტექნოლოგიური, მეთოდოლოგიური;
უკავშირდებოდეს აღქმას, დამოკიდებულებას და ღირებულებებს;
უკავშირდებოდეს ინფრასტრუქტურას;
პოლიტიკური, საკანონმდებლო;
უკავშირდებოდეს ეკონომიკას;
უკავშირდებოდეს გეოგრაფიასა და ფიზიკურ გარემოებებს.

რისკების გამოვლენა და შეფასება საშუალებას გვაძლევს, ჩამოვაყალიბოთ პრობლემის წარმატებით
გადაწყვეტისათვის აუცილებელი დაშვებები. დაშვება არის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ესა თუ ის
რისკი, რომელიც პროექტის მთლიან ან ნაწილობრივ წარმატებას ემუქრება, არ აღმოცენდება, უფრო
მარტივად რომ ვთქვათ, ამ რისკს “გადავურჩებით”.
ბუნებრივია, რომ ეს განცხადება რისკის საგულდაგულო ანალიზს და შეფასებას უნდა ეყრდნობოდეს, სხვა
შემთხვევაში ან პროექტი უნდა შევცვალოთ, ან საერთოდ უარი ვთქვათ მის წამოწყებაზე.

რისკის ძირითად განზომილებებს მიეკუთვნება:



შესაძლო ზარალის სიმძიმე;
ხდომილების ალბათობა.

რისკის შეფასება და დაშვების ფორმულირება.
რისკის მართვის მრავალი მეთოდიკა არსებობს და ეს მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ჩვენ განვიხილავთ
რისკის მართვის რამდენიმე ინსტრუმენტს. უპირველეს ყოვლისა, მათი გამოვლენისათვის პრობლემების
ხეს და დაინტერესებულ პირთა ანალიზს ვიყენებთ. ეს ორი ინსტრუმენტი ყველა მნიშვნელოვანი რისკის
გამოვლენის საშუალებას გვაძლევს. პრობლემის ხეზე დატანილი ყველა ის პრობლემა, რომელიც არ
გახდა ჩვენი ანალიზის საგანი, უკვე რისკია და ყოველი ასეთი რისკი უნდა შეფასდეს.
გასათვალისწინებელია, რომ პოლიტიკის ანალიზის მეშვეობით შესაძლებელია პრობლემის არა
ყოველმხრივი მოგვარება, არამედ მის, მოცემული ეტაპისათვის ყველაზე პრობლემატურად მიჩნეულ და,
რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ზეგავლენის ყველაზე მეტი შესაძლებლობის შემცველ ასპექტზე
პოზიტიური რეაგირება. შესაბამისად, პოლიტიკის ანალიზის პროცესში არჩეული პრობლემის გარკვეულ
შემადგენელზე ფოკუსირება ავტომატურად გამორიცხავს აღნიშნული პრობლემის არანაკლებ მწვავე და
საფრთხის შემცველი სხვა ასპექტების მოგვარების შესაძლებლობას. სწორედ ამიტომ სხვა ასპექტების
გამორიცხვით მიღებული რისკების გადაანგარიშება და ამის საფუძველზე მიღებული რისკების
მინიმიზაციისათვის გარკვეული ქმედებების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია.
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დაინტერესებულ პირთა შორის განსაკუთრებული რისკის წყაროა ის ადამიანები თუ ჯგუფები, რომელთა
ზეგავლენა პრობლემის სიმწვავის შემცირებაზე დიდია, ხოლო პრობლემის გადაწყვეტით მათთვის
მიღებული სარგებელი - უმნიშვნელო. ამგვარი ადამიანებისა და ჯგუფების ქცევის სავარაუდო სცენარები
ასევე გვაძლევს საშუალებას, გამოვავლინოთ სხვადასხვა რისკი და შემდეგ ვიზრუნოთ მათი ზეგავლენის
შემცირებაზე. ასევე საინტერესოა პრობლემის გადაწყვეტის წინა მცდელობებით ხელმძღვანელობა, რაც
გარკვეულ ინფორმაციას მოგვცემს დაინტერესებული პირების ქცევის წინასწარმეტყველებისა და
სავარაუდო რისკების განსაზღვრისათვის.
რაც შეეხება რისკის შეფასებას, როგორც წესი, ის ორი მაჩვენებლით ფასდება. ეს არის მისი ხდომილების
ალბათობა და შესაძლო ზარალი, შეფერხება, რომელსაც ის შეიცავს პრობლემის ჩვენს მიერ დასახული
ამოცანების მიღწევის თვალსაზრისით. ზარალს ხშირად, განსაკუთრებით ბიზნესში, ფულად ერთეულში
გამოხატავენ, თუმცა ის შეიძლება გამოიხატოს პირობითი Qქულებით. ალბათობა კი პროცენტებით
გამოიხატება. ზარალი და ალბათობა შეიძლება იყოს დაბალი ან მაღალი. შეფასება, ბუნებრივია,
შესაბამისი დაინტერესებული პირების ან ექსპერტების აზრს ეყრდნობა.
რამდენიმე ადამიანი პირობითი ქულებით აფასებს რისკს და მის ალბათობას. მაგალითისათვის,
ქულებით შევაფასოთ რისკი ანუ მისი დამაზიანებელი ძალა. ვთქვათ, იდენტიფიცირებულია 3 ძირითადი
რისკი და გვყავს 4 ექსპერტი. ყოველ მათგანს შეუძლია შეაფასოს რისკის სიმძიმე 1-დან 5 ქულამდე.
როგორც ვხედავთ, მესამე რისკს დამანგრეველი ძალა აქვს, ანუ მას დიდი ზარალის მოტანა შეუძლია,
ხოლო პირველ ორს - ნაკლები.

Risk assessmennt

E/R

R1

R2

R3

Ex 1

2

1

5

Ex 2

1

1

4

Ex 3

3

2

5

Ex 4

2

1

4

Tot
1

8

5

18

იმავე მეთოდით, რომელსაც სხვანაირად ნომინალური ჯგუფის ტექნიკას უწოდებენ, ფასდება რისკის
ალბათობაც.
შემდეგ რისკებს ქვემოთ მოყვანილ ცხრილზე განათავსებენ. ცხრილი შესაბამისი გადაწყვეტილების
მიღების საშუალებას გვაძლევს.
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დაშვების ჩამოყალიბება
ცხრილიდან გამომდინარე, იოლია ჩამოვაყალიბოთ დაშვება(-ები). კერძოდ, თუ რისკი მიეკუთვნება B
ჯგუფს, მაშინ უნდა მოხდეს ალტერნატივის ხელახლა ფორმულირება, ხოლო თუ ეს შეუძლებელია, ამ
Risk Assessment
High probability

B
Medium
probability

A
C

Low probability
D

Low losses

High losses

შემთხვევაში ალტერნატივაზე უარი უნდა ითქვას.
თუ რისკი C ჯგუფს მიეკუთვნება, უნდა ჩამოყალიბდეს, როგორც დაშვება. რაც შეეხება რისკებს, რომლებიც
D და A ჯგუფებში მოხვდნენ, ისინი შესაძლებელია საერთოდ ამოიღოთ განსახილველ ალტერნატივათა
სიიდან.
აღნიშნული ანალიზის შედეგად პრობლემის გადაწყვეტის თითოეული ალტერნატიული გზისთვის
მიღებული მონაცემები შემდგომში გადადის მულტიფაქტორული ანალიზის მატრიცის რისკების შეფასების
კრიტერიუმში და სხვა კრიტერიუმებთან ერთად გვაძლევს ინფორმაციას ამა თუ იმ ალტერნატივის
ეფექტიანობის შესახებ.
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პოლიტიკური ანალიზი
ალტერნატივებს შორის არჩევანის გაკეთებისას დამკვეთისათვის ხშირად მნიშვნელობას იძენს მხოლოდ
ერთი კრიტერიუმი – პოლიტიკური მიზანშეწონილობა. სწორედ ამ კრიტერიუმის საფუძველზე ხდება
ხოლმე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაც. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ამ კრიტერიუმის
საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება ყოვლად დაუშვებელია, პოლიტიკური ანალიზი საბოლოო
დასკვნებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდის პოლიტიკის ანალიტიკოსს. კერძოდ, მისი
დახმარებით განისაზღვრება:
1) ალტერნატივაში ჩართული და გავლენის მქონე მონაწილე სუბიექტი – ხალხი, სოციალური ჯგუფი და
ორგანიზაციები;
2) საზოგადოებაში ამ ალტერნატივის თაობაზე არსებული შეხედულებები და ის მოტივაცია, რომელიც
თითოეულ მათგანს საფუძვლად უდევს. შესაბამისად, შესაძლებელი ხდება იმის გარკვევა, თუ რა საკითხზე
შეიძლება შეთანხმების მიღწევა მოლაპარაკების საშუალებით და რაზე არა;
3) არსებული რესურსების განსაზღვრა – ძალისხმევა, გავლენა, ფინანსები, საჭირო კადრები, საზოგადო
ღირებულებები და სხვა;
4) ეფექტიანობის განსაზღვრა – იგულისხმება რესურსების ეფექტიანად გამოყენების უნარის განსაზღვრა;
5) მხარეების გამოკვეთა – ეს არის დღის წესრიგის განსაზღვრა, შესაძლებლობების “ფანჯრის”
საზღვრების დადგენა და მიღებულ გადაწყვეტილებათა პოლიტიკური შედეგების გაანგარიშება.
პოლიტიკის შესაძლებლობების ანალიზი, თითოეული პოლიტიკის ალტერნატივის კვლევის საშუალებით
ადგენს მათ ეფექტიანობას მოცემული პოლიტიკის რეალობაში. იგი ადგენს, თუ რომელი მონაწილე
სუბიექტი შეასრულებს დადებით როლს და რომელი უარყოფითს (მხარს დაუჭერს ანდა წინააღმდეგი
იქნება) შესაბამის სიტუაციაში; რა რესურსების გამოყენება შეუძლიათ მათ მოცემულ სიტუაციაში, რა
საკითხზე შეიძლება მოცემულ ჯგუფებსა და სუბიექტებს შორის კამათი აღმოცენდეს და რომელ მათგანს
მიენიჭება უპირატესობა. მხედველობაში უნდა მივიღოთ ვეტოს უფლებაც.

ალტერნატივების განხორციელების ანალიზი
სწორი პოლიტიკის ანალიზის არჩევის შემთხვევაშიც კი მისი განხორციელების დროს შეიძლება
გარკვეული წინააღმდეგობები წარმოიშვას. ანალიზის განხორციელებისას პოლიტიკის ანალიტიკოსმა
მხედველობაში უნდა მიიღოს ალტერნატივის როგორც დამაბრკოლებელი, ისე ხელის შემწყობი
ფაქტორები. მაგალითად:
1) რამდენად ბევრი მონაწილეა ჩართული ალტერნატივის განხორციელებაში;
2) ალტერნატივის განხორციელება ერთჯერად მოქმედებას მოიცავს თუ ქმედებათა სერიისგან შედგება;
3) შესაბამისად, მის განსახორციელებლად ერთჯერადი ინსტრუქტირება კმარა თუ მრავალჯერადი
დასჭირდება;
4) რამდენად დიდია კონსენსუსი აღნიშნული ალტერნატივების გარშემო;
5) რა ზომის ცვლილებებია აუცილებელი მიზნის მისაღწევად;
6) რამდენად შეიძლება პოლიტიკური ალტერნატივის დამტკიცების ფაზაზე წარმოშობილმა კონფლიქტმა
ხელი შეუშალოს მას განხორციელების ეტაპზე;
7) შეიძლება თუ არა
კონსტრუირებისათვის;

თამაშის

თეორიის

გამოყენება

სავარაუდო

შედეგების

მოდელის

8) არსებობს თუ არა საჭირო რესურსები, როგორიც არის ადმინისტრაციული ნება, სათანადო
კომპეტენცია,
გამოცდილება,
ავტორიტეტი
და
პერსონალი
აღნიშნული
ალტერნატივის
რეალიზაციისთვის.
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ალტერნატიული პოლიტიკის კურსების შეფასება
ალტერნატიული პოლიტიკური კურსების შეფასებისას საჭიროა:





სათანადო მეთოდის შერჩევა და სწორად განხორციელება;
თითოეული პოლიტიკური ალტერნატივის მოსალოდნელი შედეგების დადებითი და
უარყოფითი მხარეების შეფასება;
იმის გარკვევა, თუ რამდენად ეთანხმება პროგნოზირებული შედეგები პრობლემის
გადაწყვეტის სასურველ მიზნებს;
შეუსაბამო ალტერნატივების გამორიცხვა.

3.6 ალტერნატიული პოლიტიკური კურსების შედარება
გადაწყვეტილების მიღების წესები
საბოლოოდ რომელი პოლიტიკური კურსის მიხედვით გადაწყდება პრობლემა, სულაც არ არის
დამოკიდებული ალტერნატიული პოლიტიკური კურსების შედარების ამა თუ იმ მეთოდზე. პოლიტიკის
ანალიზი, რა თქმა უნდა, სრულად წარმოგვიდგენს თითოეული ალტერნატივის როგორც დადებით, ისე
უარყოფით მხარეებს, მაგრამ საბოლოო არჩევანის გასაკეთებლად აუცილებელია გადაწყვეტილების
მიღების რამდენიმე წესის ცოდნა.
ალტერნატიული პოლიტიკური კურსებიდან საუკეთესოს შერჩევის პროცესში მრავალი პრობლემა იჩენს
თავს. კერძოდ:
საზოგადოებრივ სექტორში არსებულ პრობლემათა უმრავლესობა მრავალწახნაგოვანია, რის გამოც
მათი გადაწყვეტისკენ მიმართულ პოლიტიკურ კურსებს არა ერთი, არამედ რამდენიმე, მათ შორის
ურთიერთსაპირისპირო მიზანი აქვთ ხოლმე. ეს ყოველივე საკმაოდ ართულებს პოლიტიკის
ალტერნატივებს შორის არჩევანს;
ასეთივე მრავალფეროვნებით გამოირჩევა ალტერნატივების შეფასების კრიტერიუმებიც. ყველაზე დიდი
პრობლემა კი ამ მრავალრიცხოვან კრიტერიუმებს შორის თანაფარდობის განსაზღვრაა. ისმის კითხვა, რა
უფრო მნიშვნელოვანია საბოლოო არჩევანის გაკეთებისას – უპირატესად ტექნიკური, ეკონომიკური და
პოლიტიკური კრიტერიუმებით ვიხელმძღვანელოთ თუ ადმინისტრაციულით? რომელია მათ შორის
ყველაზე მნიშვნელოვანი?
ასეთივე სერიოზულ პრობლემას ვაწყდებით მაშინ, როცა ვერ ხერხდება თითოეული კრიტერიუმის
რაოდენობრივ ერთეულებში, მაგ., ლარებში, გადაყვანა;
არც იმის წესი არსებობს, რა უფრო პრიორიტეტულია არჩევანის გაკეთებისას – ხარჯ-სარგებლის
ურთიერთდამოკიდებულების კოეფიციენტით ხელმძღვანელობა, წმინდა მიმდინარე ღირებულებით თუ
უკუგების შიდა კოეფიციენტით;
პრობლემაა ისიც, რომ მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში ხდება წინასწარ შეთანხმება, რა წესების
გამოყენებით განხორციელდება გადაწყვეტილების მიღება;
მაშინაც კი, როდესაც ცალკეული გადაწყვეტილებების კრიტერიუმები შემუშავებულია, შეიძლება საჭირო
გახდეს მასში გარკვეული ცვლილებების შეტანა.
პოლიტიკის ანალიტიკოსი ყოველთვის მზად უნდა იყოს სხვადასხვა გადაწყვეტილების კრიტერიუმების
საშუალებით პოლიტიკის ალტერნატივის შეფასებისათვის. გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო
ინფორმაციის მოსაპოვებლად მრავალი განსხვავებული მეთოდი არსებობს.
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წყვილადი შედარების მეთოდი
აღნიშნული მეთოდის განმარტებისათვის შეიძლება განვიხილოთ ერთ-ერთი ქალაქის დასუფთავების
საკითხი. თუ არსებობს ქალაქის დასუფთავების ხუთი ალტერნატივა, მათ შორის ყველაზე ოპტიმალურის
ასარჩევად ანალიტიკოსი თავდაპირველად ერთმანეთს ადარებს პირველ და მეორე ალტერნატივას
(პირველ წყვილს). მომდევნო ეტაპზე უკვე ერთმანეთს უნდა დავუპირისპიროთ ზემოაღნიშნული წყვილის
შედარების საფუძველზე გამოკვეთილი ყველაზე მისაღები ალტერნატივა და თანმიმდევრობით მესამე
ადგილას მდგომი ალტერნატივა. ამ შედარების საფუძველზე გამოვლენილი ალტერნატივა კი მომდევნო
ეტაპზე შევადაროთ რიგით მეოთხესთან და ასე მივიდეთ საუკეთესო არჩევანამდე. საბოლოო ვარიანტი
იქნება სწორედ საუკეთესო ალტერნატივა მოცემულ სიტუაციაში პრობლემის გადასაჭრელად.
აღნიშნული მეთოდი გულისხმობს მარტივ ეტაპობრივ შედარებას, რაც საკმაოდ ადვილი გასაკეთებელია.
თუმცა, ამ მეთოდის გამოყენებისას ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ოპტიმალური გადაწყვეტილების ძიებაზე
სერიოზულ გავლენას ახდენს ალტერნატივების განხილვის თანმიმდევრობა, რადგან თანმიმდევრობაში
ცვლილების შეტანას, როგორც წესი, თან სდევს საბოლოო გადაწყვეტილების შეცვლაც.

დაკმაყოფილება
აღნიშნული მეთოდის გამოყენებისას ანალიტიკოსმა თავდაპირველად უნდა აირჩიოს ყველა ის
ალტერნატივა, რომელიც საჭირო კრიტერიუმების მინიმალურ მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს.
აღნიშნული მინიმუმი თანდათანობით იზრდება და, შესაბამისად, გამოირიცხება ყველა ის
ალტერნატიული მიმართულება, რომელიც არ პასუხობს საჭირო მოთხოვნებს. ეს პროცესი გრძელდება
მანამდე, ვიდრე საბოლოოდ არ მივიღებთ ყველაზე დამაკმაყოფილებელ ალტერნატივას.
იმისათვის, რომ რეალურად წარმოგიდგინოთ ზემოაღნიშნული პროცესი, განვიხილოთ სტუდენტების
საერთო საცხოვრებლის პარკინგის პრობლემა. ცნობილია, რომ აღნიშნული საკითხის მოსაგვარებლად
გვაქვს 6 ალტერნატივა და 3 შეფასების კრიტერიუმი: სუფთა შემოსავალი, გაყიდული საშვების რაოდენობა
და აღნიშნული საკითხისადმი სტუდენტების დამოკიდებულება. ანალიზის პირველ ეტაპზე მინიმალური
მოთხოვნები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს მისაღები ალტერნატივები შემდეგია: 50 000 აშშ დოლარი
წლიური შემოსავალი, გაყიდული საშვების რაოდენობის 10%-იანი ზრდა და ბოლოს ის, რომ შერჩეული
ალტერნატივა სტუდენტების 50%-ისათვის მაინც უნდა იყოს დამაკმაყოფილებელი. ჩვენს ხელთ არსებული
ალტერნატივებიდან ორი არ აკმაყოფილებს აღნიშნულ მინიმუმს, მაშასადამე, ისინი იმთავითვე უნდა
გამოირიცხოს.
შედარების მომდევნო ეტაპზე უკვე უნდა გავზარდოთ კრიტერიუმების დონე: შემოსავლის რაოდენობა
75000 აშშ დოლარამდე, გაყიდული საშვების რაოდენობის ზრდა ავწიოთ 20%-მდე, ხოლო ბოლო
კრიტერიუმი გავზარდოთ 65 პროცენტამდე. თუ აღნიშნული ასპექტების საფუძველზე ერთმანეთს
შევადარებთ დარჩენილ 4 ალტერნატივას, აღმოჩნდება, რომ ამჯერად კიდევ 2 ალტერნატივა არ
აკმაყოფილებს მისაღებ მინიმუმს. მაშასადამე, ისინი ავტომატურად უნდა გამოირიცხოს. საბოლოოდ
კიდევ ერთხელ ვზრდით კრიტერიუმების მისაღებ მინიმუმს: შემოსავალს 100000-მდე, პარკინგს 25%-მდე,
ხოლო კმაყოფილი სტუდენტების რიცხვს 75%-მდე. შესაბამისად, დარჩენილი ორი ალტერნატივიდან
ერთ-ერთი, რომელიც ყველაზე სრულად დააკმაყოფილებს აღნიშულ მოთხოვნებს, ჩაითვლება
ოპტიმალურ გადაწყვეტილებად.

დახარისხების მეთოდი
დახარისხების მეთოდი გულისხმობს თითოეული ალტერნატივის მოსალოდნელი შედეგების დადებითი
და უარყოფითი მხარეების დახარისხებას. შეფასების პირველ ეტაპზე გამოირიცხება ყველა ის
ალტერნატივა, რომელიც არ აკმაყოფილებს კრიტერიუმების მოთხოვნებს და იღებს უარყოფით
შეფასებას. მსგავსი გადარჩევის საფუძველზე პოლიტიკის ანალიტიკოსს განსახილველად რჩება ყველა ის
ალტერნატივა, რომელსაც მიღებული აქვს დადებითი შეფასება.
დარჩენილი ალტერნატივებიდან საუკეთესოს არჩევა ხორცილდება მომდევნო ეტაპზე ზემოთ აღწერილი
წყვილების შედარების მეთოდის გამოყენებით.

ლექსიკოგრაფიული თანმიმდევრობის მეთოდი
აღნიშნული მეთოდის მიხედვით ანალიტიკოსი მოვალეა სრულყოფილად შეისწავლოს ის
ალტერნატივები, რომელიც ძირეულად აკმაყოფილებს ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმის
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მოთხოვნებს. ყველა ეს ალტერნატივა განიხილება როგორც თანაბარი მნიშვნელობის მქონე. შემდგომ
ეტაპზე უკვე უნდა მოხდეს რიგით მეორე ადგილზე მდგომი კრიტერიუმის მიხედვით ამ ალტერნატივების
შეფასება. შეფასების მესამე ეტაპზე განსახილველად რჩება მხოლოდ ის ალტერნატივები, რომელიც
ყველაზე მეტად აკმაყოფილებს მეორე კრიტერიუმს და ასე გრძელდება მანამდე, სანამ ბოლოს, ხელთ არ
გვექნება ერთადერთი ყველაზე მისაღები ალტერნატივა.
მაგალითისათვის შეიძლება განვიხილოთ ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიის ეკონომიკური განვითარების
საკითხი. დავუშვათ, რომ აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად ჩვენ გვაქვს 5 შესაძლო ალტერნატივა
და შეფასების სამი კრიტერიუმი: 1) შემოსავლების ზრდა, 2) დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა და 3)
მოქალაქეთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება. არსებული ალტერნატივებიდან მხოლოდ 3 აკმაყოფილებს
სრულყოფილად ყველაზე მნიშვნელოვან კრიტერიუმს, კერძოდ, დამატებითი სამუშაო ადგილის შექმნის
მოთხოვნას. სწორედ აღნიშნული სამი ალტერნატივა უნდა შევადაროთ ერთმანეთს მომდევნო ეტაპზე.
აღმოჩნდა, რომ აქედან მხოლოდ ორი მათგანი პასუხობს მნიშვნელობით მეორე ადგილზე მყოფ
კრიტერიუმს _ მოქალაქეთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. საბოლოოდ, ამ ორი ალტერნატივიდან
მხოლოდ ერთი აკმაყოფილებს რიგით მესამე მნიშვნელობის კრიტერიუმის მოთხოვნებს, კერძოდ,
შემოსავლების ზრდას. სწორედ ის აღმოჩნდება საუკეთესო ალტერნატივა.
შედარების მოცემული მეთოდი საკმაოდ მარტივია, თუმცა აუცილებელია წინასწარვე განისაზღვროს და
შეთანხმებული იყოს კრიტერიუმების უპირატესობა, რაც არცთუ ისე ადვილი საქმეა. თანაბარი
მნიშვნელობის მქონე კრიტერიუმების არსებობის შემთხვევაში, მსგავსი მეთოდის გამოყენება
შეუძლებელია.

არადომინირებული ალტერნატივები
გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული მეთოდი ეფუძნება რანჟირების ტექნიკას. ამ მეთოდის
მიხედვით, ისევე, როგორც შედარების ნებისმიერი მეთოდისას, უკლებლივ ყველა ალტერნატივა ფასდება
არსებული კრიტერიუმით, თუმცა შეინიშნება მნიშვნელოვანი სიახლეც - კრიტერიუმთან მიმართებაში
ალტერნატივების რანჟირება ხდება. ყველა ის ალტერნატივა, რომელიც ერთი კრიტერიუმის მიხედვით
მაინც იღებს უმაღლეს შეფასებას, რჩება, ხოლო დანარჩენი ამოვარდება განსახილველ ალტერნატივათა
სიიდან. ამის შემდეგ ანალიზის მეორე ეტაპზე რჩება მხოლოდ ის ალტერნატივები, რომელთაც ერთი
კრიტერიუმის მიხედვით მაინც უმაღლესი შეფასება (პირველი რანგი) აქვთ მინიჭებული. ესენია
არადომინირებული ალტერნატივები, რომელიც სხვა ალტერნატივებს მხოლოდ ერთი კრიტერიუმით თუ
უსწრებს წინ. მომდევნო ეტაპზე ამ არადომინირებული ალტერნატივებიდან საუკეთესოს გადარჩევა უკვე
სხვა მეთოდების გამოყენებით ხდება.

ალტერნატივა
ალტერნატივა
ალტერნატივა
ალტერნატივა
ალტერნატივა
ალტერნატივა

A
B
C
D
E
F

კრიტერიუმი 1
4
2
3
1
6
5

Kკრიტერიუმი 2
5
1
4
3
6
2

Kკრიტერიუმი 3
6
3
1
2
3
4

მოცემული ცხრილი ცხადყოფს, რომ B, C და D ალტერნატივები ყველაზე სრულყოფილად აკმაყოფილებს
1, 2, და 3 კრიტერიუმებს. B ალტერნატივა დომინირებს მე-2 კრიტერიუმის, ც ალტერნატივა _ მე-3, D კი _ 1
კრიტერიუმის მიხედვით. ასე რომ სწორედ აღნიშნულ ალტერნატივებს მიენიჭება უპირატესობა
ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებისას.
მსგავსი მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში, დაზღვეული არ ვართ, რომ ანალიზის შედეგად მივიღებთ
თანაბარი მნიშვნელობის ალტერნატივებს, რომელთა შორის გრადაციის დასადგენად საჭირო ხდება
დამატებითი კრიტერიუმების შემოტანა.

ეკვივალენტური ალტერნატივები
ორი ალტერნატივის შედარებისას, როდესაც ერთ-ერთი მათგანი მაინც იზომება რაოდენობრივი
ერთეულით, გამოიყენება ეკვივალენტური მეთოდი. ასეთ შემთხვევაში, დოლარის კურსთან მიმართებაში
შესაძლებელია სხვა ერთეულების გამოყენებაც, რათა A და B ალტერნატივები შევადაროთ ერთმანეთს.
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დავუშვათ, რომ თქვენ შემოგთავაზეს ორი სამუშაო ადგილი. აღნიშნული ალტერნატივების შედარებისას
იყენებთ ხუთ კრიტერიუმს: ხელფასი (იზომება დოლარებით); ჰავა (საშუალოდ რამდენ მზიან დღეს
იმუშავებთ წელიწადში); სამსახურსა და საცხოვრებელ ადგილს შორის არსებული მანძილის
გასავლელად აუცილებელი დრო (იზომება წუთებში); სამუშაოს ტიპი (საინტერესოა თუ არა იგი თქვენთვის)
და დაწინაურების პერსპექტივა (მაღალი ან დაბალი).

ხელფასის
რაოდენობა

ალტერნატივა
(სამსახური)
A

ალტერნატივა
(სამსახური)
B

ჰავა

სამსახურსა და
საცხოვრებელს
სამსახურის დაწინაურების
შორის
ტიპი
პერსპექტივა
მანძილის
დასაფარი დრო

36.000 $

240 დღე

20 წთ

საინტერესო

მაღალი

42.000 $

200 დღე

30 წთ

უინტერესო

დაბალი

აღნიშნული ორი ალტერნატივის შედარება არა მხოლოდ ხელფასის მიხედვით ხდება. აუცილებელია
დავადგინოთ რომელ სამსახურს მიანიჭებდით უპირატესობას სხვა კრიტერიუმების შეცვლის შემთხვევაში.
მაგალითად, 42 000 დოლარიანი ხელფასიდან რა რაოდენობას დათმობდით, იმ შემთხვევაში, თუ ჰავის
კრიტერიუმით გათვალისწინებული დღეების რაოდენობა 40 დღით გაიზრდება (40 დღის ღირებულება
2000 დოლარი). თუ თქვენ თანახმა ხართ ჩამოგაჭრან აღნიშნული თანხა დღეების სანაცვლოდ,
შესაბამისად შეიცვლება ცხრილის მონაცემებიც.

სამსახურსა და
საცხოვრებელს
შორის
სამსახურის
მანძილის
ტიპი
დასაფარი დრო

ხელფასის
რაოდენობა

ჰავა

დაწინაურების
პერსპექტივა

ალტერნატივა
(სამსახური)
A

36.000 $

240 დღე

20 წთ

საინტერესო

მაღალი

ალტერნატივა
(სამსახური)
B

40.000 $

240 დღე

30 წთ

უინტერესო

დაბალი

ამჯერად განვიხილოთ მომდევნო კრიტერიუმის შეცვლის შემთხვევა. კერძოდ, რა თანხას დათმობთ იმ
შემთხვევაში, თუ შეგიქმნიან უკეთეს პირობებს სამსახურიდან სახლში (და პირიქით) მისასვლელად და
დრო შემცირდება 10 წუთით. შემცირებისათვის საჭირო თანხა 1000 დოლარს უტოლდება. თუ აღნიშნული
პირობა თქვენთვის მისაღებია, მაშინ შესაბამისად შეიცვლება წინა სქემაც.
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სამსახურსა და
საცხოვრებელს
ხელფასის
სამსახურის დაწინაურების
ჰავა
შორის
რაოდენობა
ტიპი
პერსპექტივა
მანძილის
დასაფარი დრო
ალტერნატივა
(სამსახური) A

36.000 $

240
დღე

20 წთ

საინტერესო

მაღლი

ალტერნატივა
(სამსახური) B

39.000 $

240
დღე

20 წთ

უინტერესო

დაბალი

იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ უფრო საინტერესო სამსახურის მიღება და თანახმა ხართ ამისთვის
დამატებით 1000 დოლარი დათმოთ, შესაბამისად შეიცვლება მონაცემებიც:

სამსახურსა და
საცხოვრებელს
ხელფასის
სამსახურის დაწინაურების
ჰავა
შორის
რაოდენობა
ტიპი
პერსპექტივა
მანძილის
დასაფარი დრო
ალტერნატივა
(სამსახური)A

36.000 $

240
დღე

30 წთ

საინტერესო

მაღალი

ალტერნატივა
(სამსახური) B

38.000 $

240
დღე

20 წთ

საინტერესო

დაბალი

მომდევნო ცხრილი გვიჩვენებს ხელფასის რაოდენობას B ალტერნატივის მიხედვით, იმ შემთხვევაში
თუ დაწინაურების უფრო მეტი პერსპექტივის სანაცვლოდ კიდევ დათმობთ 2500 დოლარს აღნიშნული
ხელფასიდან.

სამსახურსა და
საცხოვრებელს
ხელფასის
სამსახურის დაწინაურების
ჰავა
შორის
რაოდენობა
ტიპი
პერსპექტივა
მანძილის
დასაფარი დრო
ალტერნატივა
(სამსახური)A

36.000 $

240
დღე

30 წთ

საინტერესო

მაღალი

ალტერნატივა
(სამსახური) B

35.500 $

240
დღე

20 წთ

უინტერესო

მაღალი

ცხრილში ჩვენს მიერ შეტანილი ცვლილებების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ორივე ალტერნატივა
გათანაბრდა სხვადასხვა კრიტერიუმებთან მიმართებაში. თუმცა, ხელფასის მიხედვით A ალტერნატივამ
უპირატესობა მოიპოვა. ასე რომ, საბოლოოდ, ის აღმოჩნდება თქვენთვის მისაღები სამსახური.
შედარების ასეთი მეთოდი საკმაოდ რთულია, რადგან მრავალი ეტაპისგან შედგება. ამასთანავე, იგი
ხელსაყრელია ისეთ სიტუაციებში, სადაც გადაწყვეტილებას იღებს არა რომელიმე ჯგუფი, არამედ
ცალკეული ინდივიდი. აღნიშნული მეთოდის გამოყენება ხელს უწყობს პიროვნული უპირატესობების და
პრობლემების უმნიშვნელოვანესი ასპექტების წარმოჩენას.
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მულტიფაქტორული ანალიზი
როდესაც არსებობს გადაწყვეტილების მრავალი კრიტერიუმი, მათი შეფასებისა და “წონის” სისტემა
უდიდეს როლს ასრულებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამ მეთოდს, რომელსაც დეტალურად
ქვემოთ მიმოვიხილავთ, ზოგჯერ “კრიტერიუმების წონის მნიშვნელობის” სახელითაც მოიხსენიებენ.
კრიტერიუმების წონის დადგენის მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში ერთ-ერთი მაგალითია გრანტების
პრობლემის მოგვარების საკითხი. მაგალითად, შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ადგენს
გრანტების დარიგების კონკრეტულ გეგმას. აღნიშნული გრანტები განკუთვნილია ასაკოვანი ადამიანების
საზოგადოებრივი მომსახურების ხარჯების დასაფარავად. ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი კრიტერიუმებია:
ასაკს მიღწეული ადამიანების რიცხვი; გრანტის მიღების ვადა და თაღლითობის კონტროლის მექანიზმები.
სწორედ ამ კრიტერიუმებით იზომება თითოეული ალტერნატივა და ფიქსირდება მიღებული ანგარიშები.
1.
2.
3.

ასაკს მიღწეული: 5 = 80%-100%; 4 = 60%-80%; 3 = 40%-60%; 2=20%-40%, 1=0%-20%
გრანტის მიღების ვადა: 5= 0-5 დღე; 4= 6-10 დღე; 3 = 11-15 დღე; 2= 16-20 დღე; 1 = 21 ან მეტი დღე.
თაღლითობის კონტროლის დონე: 5 = ძალიან მკაცრი; 4 = სათანადოდ მკაცრი; 3 = საშუალოდ
მკაცრი; 2 = სუსტი; 1 = ძალიან სუსტი.

აღმრიცხველი
სუბიექტები
ალტერნატივა A
ალტერნატივა B
ალტერნატივა C
ალტერნატივა C

ასაკოვანთა
რაოდენობა
5
4
4
2

გრანტის მიღების
ვადა
4
4
3
3

თაღლითობის
კონტროლი
3
4
3
5

გადაწყვეტილების კრიტერიუმების წონა (დონე) შემუშავებულია ანალიტიკოსების მიერ და შესაბამისი
ასაკის პირთა რაოდენობა განისაზღვრება 50%-ით, გრანტების მიღების ვადა – 30%-ით, ხოლო
თაღლითობის კონტროლი – 20%-ით.
კრიტერიუმების მიღებული ანგარიში შემდეგ მრავლდება თითოეული კრიტერიუმის მნიშვნელობის
წონაზე და ასე მიიღება საბოლოო ანგარიში.

აღმრიცხველი
სუბიექტები
ალტერნატივა
ალტერნატივა
ალტერნატივა
ალტერნატივა

A
B
C
C

ასაკოვანთა
რაოდენობა

გრანტის
მიღების ვადა

თაღლითობის
კონტროლი

საბოლოო
ანგარიში

5X5 =2.5
4X5=2.0
4X5=2.0
2X5=1.0

4X3=1.2
4X3=1.2
3X3=0.9
3X3=0.9

3X2=0.6
4X2=0.8
3X2=0.6
5X2=1.0

4.3
4.4
3.5
2.9

ის ალტერნატივა, რომელიც მაღალ კოეფიციენტს მოიპოვებს ასაკს მიღწეულთა რაოდენობის დადგენაში
(ალტერნატივა A) დააგროვებს ყველაზე დიდ საბოლოო ანგარიშს, ხოლო ალტერნატივა, რომელსაც
კარგი მაჩვენებელი ექნება თაღლითობის კონტროლის მხრივ, თუმცა არ ექნება სათანადო მიღწევა
ასაკისა და ვადების განსაზღვრაში, მიიღებს ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს, როგორც ეს ამ კონკრეტულ
შემთხვევაშია.
აღნიშნული მეთოდის უპირატესობა საუკეთესო გადაწყვეტილების მარტივი და ზუსტი განსაზღვრაა. ასეთ
შემთხვევაში ალტერნატივებისა და კრიტერიუმების განსაზღვრა ხდება არა ურთიერთგამიჯნულად,
არამედ ერთობლივად. თუმცა, ამ მეთოდს გააჩნია თავისი უარყოფითი მხარეც, რადგან ბევრი
კრიტერიუმი არ იზომება რაოდენობრივად. ეს გარკვეულ შეუსაბამობებს წარმოშობს.
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ფერადი მატრიცა (ანგარიშ-ფაქტურა)
მატრიცაში (ანგარიშის ცხრილში) ასახულია თითოეული ალტერნატივის ცალკეული კრიტერიუმებით
შეფასების ერთეულები, იქნება ეს წარუმატებლობის დონის შემცირება, პოლიტიკური მიზანშეწონილობა,
ადმინისტრაციული შესაძლებლობები, ეფექტიანობა თუ სხვა.
აღნიშნული ცხრილი ხელს უწყობს დამკვირვებელს ანალიზის შედეგების კომპლექსურად აღქმასა და
მონაცემების შეჯამებაში. ის, ყოველგვარი რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდებსა და კრიტერიუმებს
შორის რანჟირების მეთოდის გამოყენების გარეშე, სწორ გადაწყვეტილებამდე მისვლის საუკეთესო
საშუალებაა. მაგალითად, განვიხილოთ პარკინგის საკითხი.

Y

საშვების ფასის
შემცირება

პარკინგის
საგანმანათლებლო
კონტროლის
კამპანია
გაძლიერება

უფრო მეტი სტუდენტი
ყიდულობს საშვს. არ მაღალი ფასი
ღირებულება
არის დანაკარგისა და პრაქტიკაში
უნივერსიტეტისთვის
მოგების ცდომილების დასანერგად
საფრთხე

საშუალო ფასი
რესურსებისათვის

პარკინგის
პრობლემის გადაჭრა

25 %-ით ამცირებს
არალეგალურ
პარკინგს

40 %-ით
ამცირებს
არალეგალურ
პარკინგს

10 %-ით ამცირებს
არალეგალურ
პარკინგს

სტუდენტების
დამოკიდებულება

აბსოლუტურად
მისაღებია

აბსოლუტურად
მიუღებელია

მისაღებია
საშუალოდ

საზოგადოების
დამოკიდებულება

საშუალოდ მისაღებია

აბსოლუტურად
მისაღებია

მიუღებელია

საუკეთესო არჩევანი

საშუალო არჩევანი

უარესი არჩევანი

ალტერნატიული პოლიტიკური კურსების შედარება
მაშასადამე, ალტერნატივებს შორის არჩევანის გაკეთებისას უნდა მოხდეს:





შედარების ფორმატის განსაზღვრა;
თითოეული ალტერნატივის ძლიერი და სუსტი მხარეების ჩვენება;
თითოეული ალტერნატივის განვითარების საუკეთესო და უარესი სცენარის განხილვა;
ანგარიშების, სიების, ცხრილების, სცენარებისა და არგუმენტაციების გამოყენება.
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თავი მეოთხე. ეფექტიანი გადაწყვეტილების ძიება და
პოლიტიკის ანგარიში
4.1 ეკონომიკური ანალიზი
ეკონომიკური ანალიზის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდი – ხარჯ-სარგებლის ანალიზი
ეფუძნება სავარაუდო პოლიტიკური ალტერნატივების გრძელვადიანი ხარჯებისა და სარგებლის
რაოდენობის ანალიზს. ამის საფუძველზე მიღებულ კონკრეტულ მონაცემებზე დაყრდნობით პოლიტიკის
ანალიტიკოსს შეუძლია გამოიანგარიშოს ალტერნატივის წმინდა მიმდინარე ღირებულება (Net Present Value
- NPV), ხარჯ-სარგებლის ურთიერთმიმართების კოეფიციენტი (Cost-Benefit Ratio) და უკუგების შიდა
კოეფიციენტი (Internal Rate of Return - IRR).
ვიდრე შემოწმდებოდეს, ჩართული უნდა იყოს თუ არა რომელიმე ალტერნატივა განსახილველ
ალტერნატივათა სიაში, საჭიროა დავფიქრდეთ, რამდენად გვიღირს აღნიშნული ალტერნატივის მიხედვით
პრობლემის გადაწყვეტა. არსებობს მსგავსი გადაანგარიშების ეკონომიკური ანალიზი _ ძირითადად ხარჯსარგებლისა და ხარჯ-ეფექტურობის ანალიზის სახით განხორციელებული, რომლის დროსაც
გასათვალისწინებელია და აუცილებლად უნდა შეფასდეს ალტერნატივის `ხარისხი~: ამისათვის კი
აუცილებელია სრულყოფილად განისაზღვროს დანახარჯები და სარგებელი; გაირკვეს – მატერიალურია
ისინი თუ არამატერიალური; განხილული უნდა იქნეს აგრეთვე ეფექტებიც (რომელიც შეიძლება იყოს
ნეგატიური – მაგალითად, გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედებისას, ან პოზიტიური - წყალდიდობისაგან
თავდაცვის შემთხვევაში); ზოგიერთი ალტერნატივის შემთხვევაში, შესაძლოა, საჭირო იყოს სიღარიბის ან
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება; აუცილებელია განისაზღვროს მატერიალური დანახარჯებისა და
სარგებლის რაოდენობა, ხოლო არამატერიალური დანახარჯები და სარგებელი ხარისხობრივი
მაჩვენებლებით უნდა განისაზღვროს.
ქვემოთ განხილული ეკონომიკური ანალიზის მეთოდებით წარმოდგენილია სქემა, რომლის საფუძველზეც
ხდება ალტერნატივების ხარისხის შეფასება. ტექნიკის სირთულე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ
სექტორში არსებული პრობლემის დასაძლევად არის შემუშავებული ესა თუ ის ალტერნატივა. ასევე
მნიშვნელოვანია თავად ალტერნატივის მასშტაბის გათვალისწინებაც. (მცირე ალტერნატივისთვის საკმარისი
იქნება მარტივი კრიტერიუმების სისტემაც). უნდა შემოწმდეს აგრეთვე შეირჩა თუ არა პროექტის ამოცანების
შესრულების საუკეთესო ვარიანტები; მნიშვნელოვანი მოცულობის პროექტებისათვის ეს შეფასება ხარჯსარგებლის, ხარჯ-ეფექტიანობის ან უმცირეს დანახარჯთა ანალიზის შედეგი უნდა იყოს. უნდა მოხდეს სუსტი
ალტერნატივის გამორიცხვა შერჩევის გზით, რაც სხვადასხვა კრიტერიუმის საფუძველზე უნდა
განხორციელდეს.

ალტერნატივების ეკონომიკური ანალიზი
სახელმწიფო პროექტების ანალიზის სირთულის გადასაჭრელად, ბენჯამინ ფრანკლინმა ჩამოწერა დადებითი
(ანუ სარგებელი) და უარყოფითი (ანუ დანახარჯი) მხარეები და მნიშვნელობის ციფრული ხარისხების მინიჭების
გზით ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად შეაფასა ისინი (სანგი, 1988). ამ პროცედურაში („moral and prudential
algebra“) შეჯერებულია ალტერნატივების ეკონომიკური ანალიზის თანამედროვე მეთოდები. იგი კვლავაც
აქტუალური რჩება მცირემასშტაბიანი პროექტების შეფასებისათვის, რომლებისთვისაც რთული ანალიზის
ჩატარება მომგებიანი არ იქნება.
პროექტის ეკონომიკური ანალიზი მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: 1) ფინანსური ანალიზი; 2) ეკონომიკური
ანალიზი; 3) ფისკალური ზემოქმედების ანალიზი; 4) სოციალური ეფექტიანობის ანალიზი (საჭიროების
შემთხვევაში). ეკონომიკური ანალიზი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სტრატეგიისა და პროგრამების,
ისე ალტერნატივების ზემოქმედების შეფასებისათვის. მისი გამოყენება სტრატეგიისა და პროგრამების მიმართ
უფრო რთულია, ვიდრე ალტერნატივების მიმართ, რადგან სტრატეგიასა და პროგრამებს ზემოქმედების
შედარებით ფართო სფერო აქვს.
ხარჯ-სარგებლის ანალიზი (CBA) გულისხმობს სამ ლოგიკურ ეტაპს (ვარდი, 1994): 1) პროექტების ან
პროგრამების ამოცანების განსაზღვრას და მათი მიღწევის ალტერნატიული გზების დასახვას; 2) თითოეული
ალტერნატიული მიდგომის ზღვრული (ან ზრდადი) ზემოქმედების ანალიზს; 3) გაზრდილი დანახარჯების და
სარგებლის შედარებას. CBA-ისთვის აუცილებელია პროექტის უშუალო და არაპირდაპირი დანახარჯების და
სარგებლის შეფასება შესაბამისი დისკონტის ნორმის (იხ. ქვემოთ) გამოყენებით, რათა გამოთვლილ იქნას იმ
დანახარჯებისა და სარგებლის ღირებულება, რაც მომავალში სხვადასხვა დროს წარმოიშობა. როცა პროექტის
შედეგები ნაწილობრივ არამატერიალურია (მაგალითად, ჯანდაცვის და განათლების სექტორში), ან
ალტერნატივათა ზემოქმედება მსგავსია რაოდენობის, ხარისხისა და დროის მაჩვენებლების თვალსაზრისით,
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ანალიტიკოსები იყენებენ უმცირეს დანახარჯთა და ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზს. Uუმცირეს დანახარჯთა
ანალიზით ხდება სხვადასხვა ალტერნატივათა დანახარჯების შედარება. ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზისას
ადარებენ იმ ალტერნატიულ მიდგომებს, რომელსაც განსხვავებული ზემოქმედება აქვს და ანგარიშობენ
დანახარჯთა ეფექტიანობის კოეფიციენტებს (მაგალითად პროდუქტის ერთ ერთეულზე გაწეული ხარჯები).
მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში შემუშავებულ იქნა პროექტების ეკონომიკური ანალიზის თეორიული
და მეთოდოლოგიური მიდგომები, რათა შექმნილიყო ისეთი მეთოდები, რომელთა საშუალებითაც მოხდებოდა
სხვადასხვა პროექტის საზოგადოებრივი შემოსავლების გაანგარიშება. აქვე იგულისხმებოდა მათი
დისტრიბუციური შედეგები და საბაზრო მონაცემების დამახინჯების შემთხვევები. ამჟამად, ასეთი ტექნიკის
გამოყენება ნაკლებად საჭიროა. დღევანდელი ეკონომიკური სისტემები უფრო ღიაა, ხოლო საბაზრო მონაცემთა
დამახინჯების რიცხვი კლებულობს. უფრო მეტიც, მთავრობის, როგორც ინვესტორის როლი მცირდება, ხდება
სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზება, ხოლო საწარმოებში, რომელიც სახელმწიფო სექტორში რჩება, უფრო
მეტი ყურადღება ეთმობა ისეთ მარეგულირებელ მექანიზმებს, რომელიც ხელს უწყობს კონკრეტული ბაზრების
მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღებას. თუმცა, გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, სადაც ჯერ კიდევ
არსებობს საბაზრო მონაცემთა დამახინჯების შემთხვევები, ფარული ფასების გამოყენება კვლავაც აქტუალური
რჩება (მაგალითად, ენერგოსექტორში).
ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები საჭიროა რამდენიმე სექტორში პროექტების გასაანალიზებლად
(მაგალითად, წარმოების და ინფრასტრუქტურის სექტორში დიდი მოცულობის ყველა პროექტისათვის
აუცილებელია CBA-ის სისტემატურად ჩატარება). სხვა სექტორებში სასურველია მოხდეს პროექტების უმცირეს
დანახარჯთა და ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი. მათი სირთულის ხარისხი დამოკიდებული იქნება პროექტის
მოცულობაზე.

ალტერნატივების შერჩევა
შერჩევაში იგულისხმება პროექტების პორტფელში არსებული სუსტი ალტერნატივების სექტორული ბიუჯეტის
განხილვებიდან ამოღება. დარგობრივმა სამინისტროებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ მათ დაქვემდებარებაში
არსებული უწყებების მიერ მომზადებული ალტერნატივები სტრუქტურულ სტრატეგიას შეესაბამებოდეს და
საპროგრამო ამოცანების შესასრულებლად გამოყენებულ იქნას ყველაზე ნაკლები დანახარჯიანი საშუალებები,
(ასევე, შესაძლოა, წარმოდგენილი იყოს ხარჯ-სარგებლის ან ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზის შედეგები).
აგრეთვე, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი შესაბამისობა სამინისტროს ზოგად სტრატეგიულ მიზნებთან (მაგ:
სექტორული სტრატეგიული გეგმა და სახელმწიფო საწარმოების ბიზნეს-გეგმა).
პრობლემის გადაწყვეტის საუკეთესო ალტერნატივის შერჩევისას აუცილებელია ინფორმაციის შეგროვება და
შეფასება შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინებით:











ალტერნატივის შესაბამისობა სექტორულ და სახელმწიფო სტრატეგიებთან (შეფასება უნდა
განხორციელდეს ალტერნატივის განსაზღვრისთანავე);
უნდა ჩატარდეს ხარჯ-სარგებლის ან ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი. უფრო მცირემასშტაბიანი
პროექტებისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას მარტივი კოეფიციენტი (მაგალითად, საკლასო
ოთახებისათვის გაწეული ხარჯები თითოეულ სტუდენტზე). ახალი ნაგებობების შესაძენი ან
ასაშენებელი ფასი სისტემატურად უნდა შევადაროთ არსებული ნაგებობების რეაბილიტაციის
ღირებულებას;
უნდა შეფასდეს პროექტის ფისკალური ზემოქმედება. ასევე, უნდა შეფასდეს ზრდადი პერიოდული
ხარჯები, მათ შორის, თანამშრომელთა დაქირავების პროგნოზი. ზოგიერთი პროგრამის ან უწყების
(მაგალითად, გზის მშენებლობა) პერიოდული ხარჯების შეფასებისათვის საჭიროა როგორც
კაპიტალდაბანდების,
ისე
პერიოდული
ხარჯების
ბიუჯეტის
პროგნოზირება,
რათა
გათვალისწინებულ იქნას პერიოდული რემონტისათვის საჭირო მოწყობილობის შეძენა
(დისკონტირებული სარგებელი);
სარგებლობაზე მოსაკრებლის დაწესების პოლიტიკის განსაზღვრა, როცა პროექტი მიზნად ისახავს
საზოგადოებისათვის საქონლის მიწოდებას ან მომსახურების გაწევას;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (საჭიროების შემთხვევაში);
სიღარიბის ზემოქმედების შეფასება (მაგალითად, სოციალურ სექტორში განსაზღვრული
პროექტებისათვის);
ორგანიზაციული ღონისძიებების უზრუნველყოფა, პროექტის განხორციელებისა და მისი
ეფექტიანობის განსამტკიცებლად;
შერჩევას შეიძლება ჰქონდეს `დიახ/არა~ კითხვა-პასუხების ფორმა. უნდა შეირჩეს მხოლოდ ის
ალტერნატივები, რომელიც ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებს.



ხარჯ-სარგებლობის ანალიზის სირთულე
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მთავრობა საზოგადოებრივი საქონლის ძირითადი მიმწოდებელია, ვინაიდან კერძო ბაზარი თავისი ძალებით
ეფექტიან რაოდენობას არ აწარმოებს. მაგრამ იმის გადაწყვეტა, რომ მთავრობამ ძირითადი როლი უნდა
შეასრულოს, მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. მთავრობამ უნდა განსაზღვროს, რა სახის საზოგადოებრივი საქონელი
მიაწოდოს და რა რაოდენობით.
დავუშვათ, მთავრობა განიხილავს საზოგადოებრივ პროექტს, მაგალითად, ახალი გზატკეცილის
გაყვანას.Gგადაწყვეტილების მისაღებად მთავრობამ უნდა შეადაროს ყველა იმ ადამიანის მთლიანი
სარგებლობა, რომელიც ამ გზატკეცილს გამოიყენებს და შეადაროს ის გზატკეცილის გაყვანისათვის საჭირო
საერთო დანახარჯს. ამისათვის მთავრობამ უნდა დაიქირაოს ეკონომისტებისა და ინჟინრების ჯგუფი საგანგებო
კვლევის განსახორციელებლად, რომელსაც ხარჯ-სარგებლობის ანალიზი ეწოდება, და რომლის მიზანია ამ
პროექტის მთლიანი სარგებლობისა და დანახარჯების გამოთვლა მთლიანად საზოგადოებისათვის.
ხარჯ-სარგებლობის ანალიზი მძიმე სამუშაოა. გზატკეცილი ხელმისაწვდომი იქნება ყველასათვის და ამასთან,
მას ყველა უფასოდ გამოიყენებს. ამიტომ არ არსებობს ფასი, რომელსაც შეიძლება გზატკეცილის ღირებულება
გავუტოლოთ. სარწმუნო შედეგებს ვერც მოსახლეობის გამოკითხვა მოგვცემს იმის თაობაზე, თუ როგორ
აფასებენ გზატკეცილს, ვინაიდან სარგებლობის რიცხობრივად გამოხატვა რთულია კითხვარში მოცემული
შედეგების მეშვეობით და ამასთანავე, რესპოდენტებს არა აქვთ სიმართლის თქმის სტიმული. ის, ვინც ამ
გზატკეცილის გამოყენებას აპირებს, გააზვიადებს მისგან მიღებულ სარგებლობას, რომ გზატკეცილის გაყვანას
ხელი შეუწყოს. ის კი, ვისაც გზატკეცილის გაყვანა დააზარალებს, გააზვიადებს დანახარჯებს, რათა ამ პროექტს
ხელი შეუშალოს.
ამგვარად, საზოგადოებრივი საქონლის ეფექტიანი მიწოდება ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე კერძო საქონლის
ეფექტიანი მიწოდება. კერძო საქონლის მიწოდებას ბაზარი უზრუნველყოფს. კერძო საქონლის მყიდველები
საქონლის შეფასებისას შემოიფარგლებიან იმ ფასით, რომლის გადახდისთვისაც მზად არიან. გამყიდველები კი
თავიან დანახარჯებს იმ ფასით გამოხატავენ, რომლის მისაღებადაც მზად არიან. კერძო საქონლის
წარმოებისგან განსახვავებით, ხარჯ-სარგებლობის ანალიზის განხორციელების დროს ანალიტიკოსები ვერ
ხედავენ ფასის სიგნალებს, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებენ მთავრობის მიერ საზოგადოებრივი საქონლის
უზრუნველყოფის თაობაზე. ისე რომ, მათ მიერ შესრულებული გამოთვლები, რომელიც საზოგადოებრივი
პროექტების დანახარჯებსა და სარგებლობას ეხება, უკეთეს შემთხვევაში, მიახლოებითია. სწორედ ამიტომ ბევრ
მკვლევარს მიაჩნია, რომ უმჯობესია ხარჯ-სარგებლის ანალიზი ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზით იქნას
ჩანაცვლებული.
ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელსაც ანალიტიკოსები ხარჯ-სარგებლის ანალიზის განხორციელების დროს
აწყდებიან, დაკავშირებულია არამატერიალური აქტივების/დანახარჯების მონეტარულ კატეგორიებში
გადაყვანის სირთულესთან. ხარჯ-სარგებლის ანალიზი ხარჯებისა და სარგებლის დაანგარიშებას ფულად
კატეგორიებში გადაყვანის საშუალებით ახდენს, ამიტომაც, საკმაოდ რთული ხდება რიგი ელემენტებისათვის
ფულადი ეკვივალენტის გამოძებნა. ამ პრობლემის ერთ-ერთი მაგალითი ქვემოთ არის მოცემული.

მაგალითი: რა ღირს სიცოცხლე?
წარმოიდგინეთ, რომ ქალაქის საბჭოს წევრი ხართ. თქვენთან მოდის ქალაქის მთავარი ინჟინერი და
გთავაზობთ შემდეგ წინადადებას: ქალაქს შეუძლია 10 000 დოლარის გაღება, იმისათვის, რომ დაიდგას
შუქნიშანი გზაჯვარედინზე, სადაც ამჟამად მხოლოდ საგზაო ნიშანია. ამ შუქნიშნით მიღებული სარგებელი იქნება
გაზრდილი უსაფრთხოება. Mმსგავსი გზაჯვარედინის მონაცემებზე დაყრდნობით, ინჟინერი ამტკიცებს, რომ ეს
შუქნიშანი 1,6-დან 1,1 პროცენტამდე შეამცირებს ფატალური საგზაო შემთხვევების რისკს. გასცემთ თუ არა ამ
თანხას ახალი შუქნიშნის დასაყენებლად?
ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად იწყებთ ხარჯ-სარგებლობის ანალიზს. მაგრამ მალევე აწყდებით დაბრკოლებას:
ერთმანეთთან შედარებისას დანახარჯები და სარგებლობა ერთი და იმავე ერთეულებით უნდა გამოვხატოთ.
დანახარჯი დოლარებით აისახება, მაგრამ სარგებლობას – ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენის ალბათობას
ფულადი ერთეულით ვერ ასახავთ. გადაწყვეტილების მისაღებად ადამიანის სიცოცხლე ღირებულებითი
მაჩვენებლით უნდა გამოვხატოთ.
თავდაპირველად, ალბათ, დაასკვნით, რომ ადამიანის სიცოცხლე ფასდაუდებელია. ბოლოს და ბოლოს, არ
არსებობს თანხა, რომლის მიღებასაც დათანხმდებოდით საკუთარი ან საყვარელი ადამიანის სიცოცხლის
სანაცვლოდ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ადამიანის ფასი უსასრულო სიდიდეა.
მაგრამ ხარჯ-სარგებლობის ანალიზისას ასეთ პასუხს აბსურდამდე მივყავართ. თუ ადამიანის სიცოცხლეს
მართლაც უსასრულო ფასს დავადებთ, მაშინ ყოველი ქუჩის კუთხეში შუქნიშანი უნდა დავდგათ. გარდა ამისა,
თითოეულმა ჩვენგანმა დიდი მანქანები უნდა მართოს უსაფრთხოების დაცვის უახლოესი მოწყობილობებით და
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არა ის პატარა მანქანები, რომელთაც ასეთი მოწყობილობები არა აქვთ. მაგრამ არც შუქნიშნები დგას ყოველი
ქუჩის კუთხეში და არც ყველა უზის დარტყმის საწინააღმდეგო ბალიშებითა თუ გაძლიერებული მუხრუჭებით
აღჭურვილი მანქანების საჭეს. როგორც საზოგადოებრივი, ისე პირადი გადაწყვეტილების მიღებისას, მზად ვართ
ჩვენი სიცოცხლე რისკს დავუქვემდებაროთ, რათა გარკვეული თანხა დავზოგოთ.
მას შემდეგ, რაც გადავწყვეტთ, რომ ადამიანის სიცოცხლეს არაცხადი ფულადი ღირებულება აქვს, ჩნდება
კითხვა: როგორ უნდა განვსაზღვროთ ეს ღირებულება? ერთ-ერთი მიდგომა, რომელსაც ზოგჯერ
სასამართლოები სასიკვდილო შემთხვევების ზარალის დასადგენად იყენებენ, იმაში მდგომარეობს, რომ უნდა
გამოვითვალოთ ის მთლიანი თანხა, რასაც პიროვნება გამოიმუშავებდა, ცოცხალი რომ ყოფილიყო.
ეკონომისტები ხშირად კრიტიკულად უყურებენ ასეთ მიდგომას, ვინაიდან მას ერთი უცნაური შედეგი აქვს:
პენსიონერებისა და შრომისუუნარო პირების სიცოცხლეს საერთოდ არა აქვს რაიმე ღირებულება.
ადამიანის სიცოცხლის შეფასების უკეთესი გზაა, უპირველესად, იმ რისკის დადგენა, რომლის გასაწევად მზად
არიან ადამიანები, ხოლო შემდეგ, იმ თანხის დადგენა, რაც ამ ადამიანებს უნდა გადაეხადოს ასეთი რისკის
სანაცვლოდ. მაგალითად, სიკვდილის რისკი სხვადასხვა საქმინობისას განსხვავებულია - მაღალი შენობების
მშენებლები უფრო დიდი რისკის წინაშე დგანან, ვიდრე ოფისში მომუშავე ადამიანები. სარისკო და ნაკლებად
სარისკო შრომის ხელფასების შედარებით, განათლების, გამოცდილებისა და ხელფასის სხვა დეტერმინანტების
შემოწმებით, ეკონომისტებს შეუძლიათ გარკვეული აზრი შექმნან იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ ადამიანები
საკუთარ სიცოცხლეს. ამ მიდგომით ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ადამიანის სიცოცხლის
ღირებულება დაახლოებით 10 მილიონი დოლარის ტოლია.
ახლა კი შეგვიძლია მივუბრუნდეთ ჩვენს მაგალითს და პასუხი გავცეთ მთავარ ინჟინერს. შუქნიშანი სიკვდილის
რისკს 0,5 პროცენტით ამცირებს. ამრიგად, შუქნიშნის მოსალოდნელი სარგებლობა იქნება 0,005X10 000 000, ანუ
50 000 დოლარი. სარგებლობა აჭარბებს დანახარჯს, რომელიც 10 000 დოლარის ტოლია, ამიტომ პროექტი უნდა
მოიწონოთ.

ხარჯ-სარგებლისა და ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზს შორის სხვაობა









ბევრი მკვლევარი ხარჯ-სარგებლისა და ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზს შორის განსხვავების
დაფიქსირებისას აცხადებს, რომ ხარჯ-სარგებლის ანალიზი ხშირ შემთხვევაში პრაქტიკაში
სწორედ რომ ხარჯ-ეფექტიანობას ემსგავსება;
ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი ითვლის სპეციფიკური შედეგებისა და გამოსავლის მისაღწევად
საჭირო პირდაპირ ფინანსურ დანახარჯებს და შესადარებლად მას ესაჭიროება კიდევ ერთი
ალტერნატიული პოლიტიკის გაანგარიშება;
ხარჯ-სარგებლის ანალიზი ერთმანეთს ადარებს თითოეული სარგებლის დროს გასაწევ
ცალკეულ დანახარჯს და ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე არის გადაანგარიშებული. იმ შემთხვევაში,
თუ ხარჯ-სარგებლის თანაფარდობა ანუ ხარჯებსა და სარგებელს შორის ურთიერთმიმართების
კოეფიციენტი აღემატება 1-ს, მაშინ ალტერნატივა სოციალურად ღირებული/ფასეულია და მისი
განხილვა შესაძლებელია;
ხარჯ-სარგებლის ანალიზი, როგორც წესი, პროსპექტიულია ანუ მომავალზე ორიენტირებული და
გამოიყენება კაპიტალის ინვესტირების შემთხვევებში. ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი კი, როგორც
წესი, რეტროსპექტიულია და გამოიყენება ცალკეული ჩარევის, ზეგავლენის გასაზომად;
ხარჯ-სარგებლის ანალიზი მაკრო (სოციალური) ხედვაა, ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი კი
პროგრამის მოქმედებათა, გამოსავლებისა და შედეგების მიკროგანზომილება.

ხარჯ-სარგებლისა და ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზის შედარება


ყველა დაინტერესებული მხარის ფასეულობის
მიხედვით გადათვლილი კეთილდეღეობისათვის
გაწეული
წმინდა
ცვლილება,
გამოხატული
მონეტარული კატეგორიით.



მთლიანი სოციალური ხარჯი და სარგებელი.

ხარჯ-სარგებლის ანალიზი 
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ხარჯ-ეფექტურობის ანალიზი



ალტერნატივის
აქტიურობების/გამოსავლების/შედეგების
მიხედვით გადათვლილი კეთილდეღეობისათვის
გაწეული წმინდა ცვლილება, გამოხატული
არამონეტარული კატეგორიით.



მხოლოდ პროგრამული ხარჯი და სარგებელი.



როგორც ხარჯ-სარგებლის, ისე ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი ეფუძნება და გულისხმობს შედეგების მისაღწევად
წმინდა ღირებულების გამოთვლას. ხარჯ-სარგებლის ანალიზი იმითაა ღირებული, რომ სოციალური შედეგების
მისაღწევად საჭირო წმინდა ღირებულების გამოთვლის შესაძლებლობას იძლევა. სხვა სიტყვებით, ხარჯსარგებლის ანალიზი ზომავს ჩარევის შედეგად გაწეული მთლიანი ღირებულების მთლიან სარგებელს. მისგან
განსხვავებით ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი ზომავს წმინდა სპეციფიკური შედეგების მისაღწევად საჭირო
ფინანსურ ღირებულებას ცალ-ცალკე, რომელიც ალტერნატივის განხორციელების შედეგად მიიღწევა.
შესაბამისად, პროგრამის ხარჯისა და სარგებლის გადაანგარიშების დროს ხარჯ-სარგებლის ანალიზი
გრძელვადიან და ფართო ხედვას იყენებს, მაშინ როცა ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი პროგრამის მოკლევადიან
და ვიწრო ფოკუსით სარგებლის გადათვლის მექანიზმს წარმოადგენს.

ხარჯ-სარგებლისა და ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზის ილუსტრირება კონკრეტული
მაგალითების სახით
ხარჯ-სარგებლის ანალიზი მოიცავს მონეტარულ კატეგორიებზე გადათვლილ ღირებულებით შეფასებებს. ხარჯსარგებლის ანალიზი გვთავაზობს ისეთ ჩარჩოს, რომელშიც შესაძლებელია პროგრამიდან თუ ინვესტიციიდან
მიღებული ყველა დაინტერესებული მხარის კეთილდღეობათა შედარება. დაინტერესებულ მხარეთა შორის
შესაძლებელია განიხილებოდეს: პირდაპირი ბენეფიციარები, არაპირდაპირი ბენეფიციარები, პროგრამის
განხორციელებაში ჩართული დასაქმებული პირები, დამფინანსებლები (გადასახადების გადამხდელები). ხარჯსარგებლის ანალიზი ითვალისწინებს არაერთ დაშვებას, რომელიც პრობლემის გადაწყვეტასა და სიმწვავის
შემცირებაზეა გათვლილი. მათ შორის არის წესები, თუ როგორ უნდა გაიზომოს მომავალი ღირებულებები და
სარგებელი? (სოციალური დისკონტირების კოეფიციენტი); რა არის სამუშაო რესურსების სოციალური
ღირებულება? რა არის ადამიანის სიცოცხლის ღირებულება? ვინ შეიძლება გამოვრიცხოთ ზეგავლენის
კალკულაციისას?
ხარჯ-სარგებლის ანგარიში ერთმანეთისგან გამიჯნავს სარგებლის მთლიან მონეტარულ ღირებულებას და
ხარჯის მთლიან მონეტარულ ღირებულებას. სასურველ პროგრამებს ხარჯ-სარგებლის ურთიერთმიმართების
მაღალი (ან პირიქით დაბალი) კოეფიციენტი აქვთ. თუმცა, როგორც აღინიშნა, ბევრი შედეგის გადაყვანა
მონეტარულ კატეგორიებში რთული ხდება (მაგალითად, სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა ჯანდაცვის
სფეროში ჩადებული ინვესტიციების შედეგად).
ხარჯ-სარგებლის ანალიზი აქტიურად გამოიყენება კაპიტალდაბანდებად პროექტებში. ანალიზის პროცედურები
ითვალისწინებს ცალ-ცალკე ხარჯებისა და სარგებლის გადაანგარიშებას და შემდეგ შედარებას. ასე,
მაგალითად, ახალი მუზეუმის გახსნა ხარჯის სახით ითვალისწინებს ყველა სახის ხარჯის გაზომვას და შემდეგ
შეკრებას. ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ:




პირდაპირი კაპიტალური და სამუშაო ხარჯი;
გარემოს დაცვაზე ზრუნვისათვის გაწეული დანახარჯი;
გადასახადების დაწესების ღირებულება.

რაც შეეხება სარგებელს, ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ:



ტურისტების გაზრდილი რაოდენობიდან გამომდინარე მიღებული შემოსავალი (საგადასახადო
შემოსავალი);
ტურისტული პროფილის ზრდა (ახალი ინფრასტრუქტურის წარმოქმნა);
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მულტიკულტურული აღქმისა და გაგების გაზრდა და მისგან მიღებული გაუცნობიერებელი
პლიუსები _ მათ შორის კარგი რეპუტაცია (არამატერიალური აქტივები).

ხარჯ-სარგებლის ანალიზის საფეხურები:





გადაითვალეთ ალტერნატივის ხარჯი და სარგებელი;
ხარჯისა და სარგებლის მიღებული მთლიანი ღირებულება შეადარეთ ერთმანეთს;
ყველა მომავალი ხარჯისა და სარგებლისათვის გადაიანგარიშეთ დისკონტირებული
ღირებულება;
გამართლებულია მეტი უპირატესობის მინიჭება 10 000 დოლარისათვის, რომლის მიღებაც
დღესვეა შესაძლებელია, ვიდრე შედარებით მეტი ოდენობისთვის, რომლის მიღება ორ
წელიწადშია შესაძლებელი. ამ შემთხვევაში მოქმედებს პრინციპი: დღევანდელი კვერცხი
გერჩივნოს ხვალინდელ ქათამს.

პროგრამის/ალტერნატივის რანჟირება და არჩევა




იმ შემთხვევაში თუ ალტერნატივის ხარჯ-სარგებლის ურთიერთმიმართების კოეფიციენტი აღემატება
1-ს, მაშინ შეგიძლიათ განაგრძოთ ალტერნატივის განხილვაზე მსჯელობა და არ ამოაგდოთ ის
განსახილველთა კატეგორიიდან;
ალტერნატივა, რომელიც ვერ დააგროვებს 1–ზე მეტ კოეფიციენტს, შეგიძლიათ გამორიცხოთ
განსახილველ ატერნატივათა ჩამონათვალიდან;
აირჩიეთ ის ალტერნატივა, რომლის კოეფიციენტიც ყველაზე მაღალია.

ხარჯ-სარგებლის ანალიზის გამოწვევები





არამატერიალური კატეგორიების გადატანა მონეტარულ კატეგორიებში (ბევრი სამთავრობო
პროგრამა სწორედ არამონეტარულ ღირებულებებზე მუშაობს);
გრძელვადიანი შედეგების ზუსტი დაანგარიშება ბევრ პრობლემას აწყდება;
ორმაგი გადათვლის თავიდან აცილება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თუმცა, უნდა ვაღიაროთ, რომ
ეს საკმაოდ რთული განსახორციელებელია, განსაკუთრებით კი ისეთ ალტერნატივებთან
შემთხვევაში, რომელსაც ფართო სოციალური შედეგები აქვს;
პროგრამის ღირებულებასთან ხელშესახები შედეგების დაკავშირება (მსგავსი კავშირის
დაფიქსირება განსაკუთრებით ძნელი ხდება, რადგან შესაძლებელია იგივე ფედერალური
მთავრობა არ იყოს ძირითადი დამფინანსებელი და შედეგებზე სხვა ფაქტორები ახდენდეს
გავლენას).

ხარჯ-ეფექტურობის ანალიზის უპირატესობები
გამომდინარე იქიდან, რომ ხარჯ-სარგებლის ანალიზში შედარება ხორციელდება ყველა დაინტერესებული
მხარის კეთილდღეობის გათვალისწინებით, მისი საერთო დომინირებულ კეთილდღეობამდე დაყვანა საკმაოდ
გართულებულია და უფრო ხელოვნურ ხასიათს ატარებს. ამ გაგებით, ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი
კონცეპტუალური და ოპერაციონალური თვალსაზრისით, გაცილებით იოლი განსახორციელებელია. ის ასევე
უფრო გამოსადეგია საჯარო პროგრამების შეფასებისათვის და მათი ქმედითობის გასაზომად.
დაკონკრეტებული და დაზუსტებული სახით განხორციელებული ხარჯ-სარგებლის ანალიზი, ფაქტობრივად,
იგივე ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზია და ხშირ შემთხვევაში, მოთხოვნა სწორედ ამ უკანასკნელზეა. ხარჯეფექტიანობის ანალიზი შეესაბამება გადათვლის პრინციპს: ხარჯი სარგებლის გარკვეული ერთეულის მიღების
სანაცვლოდ, სადაც




ეკონომია – მოქმედების/აქტიურობის ღირებულების ერთეულია;
ეფექტიანობა _ (პროდუქტის) გამოსავლის ღირებულების ერთეული;
ეფექტურობა – შედეგის ღირებულების ერთეული.
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4.2. პოლიტიკის ანალიზი როგორც კომუნიკაცია
ბევრი ეთანხმება მოსაზრებას, რომლის თანახმადაც ანალიტიკოსები არ შეიძლება შემოისაზღვრონ პრობლემის
მხოლოდ სამეცნიერო წარმოდგენით. მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს, ანალიტიკური საქმიანობის
პროდუქტის მომხმარებელია ხელისუფლება და ამიტომაც, მისი დაინტერესების გამოსაწვევად ანალიტიკური
მუშაობის შედეგი უნდა “გადაითარგმნოს”, გადატანილ იქნეს ხელისუფლების ენაზე, რიტორიკაზე. აუცილებელია
იმის გათავისება, რომ ხელისუფლების დაინტერესება – ეს ანალიტიკური პროდუქციის მახასიათებელია,
რომელიც პროდუქციის მოხმარებას და ცხოვრებაში მის პრაქტიკულ რეალიზაციას უწყობს ხელს. სხვა
სიტყვებით, “პროდუქტი” თავის თავში უნდა აერთიანებდეს ორ სხვადასხვა ფუნქციას, რომელიც უნდა
შეესაბამებოდეს ორ სოციალურ გაერთიანებას, ორ სუბკულტურას და აქ მნიშვნელოვანია არა იმდენად მათი
შეთავსების საკითხი, რამდენადაც ამ ორი ფუნქციის ურთიერთმოქმედება ერთიანი ენის - კოდირების
საფუძველზე. ენის, იმავე კომუნიკაციის პრობლემა პოლიტიკის ანალიზში ახლა სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას
იძენს და ყველაზე აქტუალური ხდება. უთანასწორობის დაძლევისა და ნაყოფიერი გაცვლის მდგომარეობაში
გადასვლის შანსი, რომელიც პოლიტიკისთვის, საერთო ჯამში, საკმაოდ სასარგებლოა, აქვს მხოლოდ სისტემას,
სადაც არსებობს კავშირი ისეთ ელემენტებს შორის, როგორიცაა ხელისუფლება, რეფლექსური ელიტა და
ფუნქციური ელიტა.
პოლიტიკის ანალიზი არის საწყისი და არა დასასრული იმ აუცილებელი სამუშაოსი, რომელიც პოლიტიკის
გასაუმჯობესებლად ხორციელდება. აი, რატომ განსაზღვრავს მას უ. დანი როგორც პოლიტიკურ-რელევანტური
ინფორმაციის არა მარტო წარმოებისა და შეფასების, არამედ კომუნიკაციის (გაცვლის) საშუალებას. პოლიტიკის
ანალიზი, როგორც პროცესი, გამართლებულია მისი განხორციელების პროცესში წარმოებული და შეფასებული
მასალის პრაქტიკული რეალიზაციით, რეალურ ცხოვრებაში უტილიზაციით. სწორედ ეს გახლავთ პოლიტიკის
ანალიზის განსხვავება კვლევითი ანალიზისგან. პოლიტიკის ანალიზი, როგორც ასეთი, აწარმოებს და
კრიტიკულად აფასებს ანალიტიკურ პროდუქციას, რომელიც იგულისხმება, რომ რეალურად მოხმარებადი
გახდება. მაგრამ, საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის რეალობა ცხადს ხდის, რომ ხარისხიანი
ანალიზი ყოველთვის როდია გამოყენებული, უტილიზებული და ყოველთვის როდი ხდება მისი პრაქტიკაში
რეალიზება. ამის მიზეზად უ. დანი ასახელებს ანალიზის შედეგად წარმოებულ პროდუქციასა და პრაქტიკოსი
პოლიტიკოსების მიერ მის გამოყენებას შორის არსებულ შეუსაბამობას, რომელსაც ის ანალიტიკოსებსა და
პოლიტიკოსებს შორის კომუნიკაციის სისუსტით ხსნის.
პოლიტიკის ანალიტიკოსი შეიძლება ნებისმიერ თანამდებობაზე მუშაობდეს. ერთ დროს ეს ტერმინი
გულისხმობდა რომელიმე გაურკვეველ პიროვნებას, რომელიც მსხვილი სამთავრობო ბიუროკრატიის ნაწილი
იყო და ზემდგომ, გეგმების შედგენაზე პასუხისმგებელ ჩინოვნიკს აწვდიდა გასატარებელი პოლიტიკის ერთი ან
რამდენიმე ალტერნატიული კურსის შესაძლო შედეგების დაწვრილებით ტექნიკურ პროგნოზებს. დღეს
ყველაფერი სხვაგვარად არის. ახლა პოლიტიკის ანალიტიკოსები დამხმარე როლს ასრულებენ ფუნქციების
დაგეგმვაში, საბიუჯეტო პროცესში, პროგრამების შეფასებაში, პროგრამების შედგენასა და მართვაში,
საზოგადოებრივ ურთიერთობებში და სხვა სფეროებში. ისინი შეიძლება მარტოც მუშაობდნენ, ერთიან გუნდშიც
და ღია ტიპის პროფესიული ქსელის შემადგენლობაშიც, რომელიც რამდენიმე ორგანიზაციას მოიცავს. ისინი
მუშაობენ საჯარო, არამომგებიან და მოგებაზე ორიენტირებულ სფეროებშიც. მიუხედავად იმისა რომ მათი
შრომის გამორჩევა შესაძლებელია გამოყენებული მეთოდებისა და ინტერპრეტაციების მიხედვით,
ანალიტიკოსების ნაშრომში შესაძლოა ღიად გამოსჭვიოდეს კერძო ინტერესთა დამცველი ჯგუფებისა (advocacy
groups) და ნეიტრალური საჯარო მოხელეების ღირებულებები და ინტერესები. პროფესიონალთა ქსელის
საქმიანობაში, სადაც ისინი მუშაობენ, შესაძლოა ჩართული იყვნენ – და ხშირ შემთხვევაში ასეცაა – სამართლის,
საინჟინრო საქმის, ბუღალტერიის და სხვა სფეროს სპეციალისტები. ასეთ გარემოში ანალიტიკოსი პოლიტიკის
ანალიზის თვალსაზრისით იძულებულია იბრძოლოს უფლებისათვის, რომ დაუპირისპირდეს სხვა
სპეციალისტების მოსაზრებებს – ანუ შეასრულოს სინთეზირების ფუნქცია. პოლიტიკის ანალიზის პროდუქტს
უფრო ხშირად წერილობითი ანგარიშის ფორმა აქვს, თუმცა ის შეიძლება ასევე მოიცავდეს მოკლე მოხსენებებს,
პრეზენტაციებს, საჟურნალო სტატიებს და სატელევიზიო ინტერვიუებს. ანალიზის საბოლოო პროდუქტით
მოსარგებლე შესაძლოა იყვნენ როგორც დიდი და მრავალფეროვანი აუდიტორიები, ასევე კლიენტთა
მცირერიცხოვანი ჯგუფები ან ცალკეული დამქირავებლები.

რა ადგილი უჭირავს ანალიტიკოსს პოლიტიკურ-მმართველობით პროცესში
საინტერესოა სხვადასხვა ავტორთა დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ადგილი უკავია
ანალიტიკოსს პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის განხორციელებაში. მნიშვნელოვანია, ერთის მხრივ,
ავტორთა სურვილები და მეორეს მხრივ, რეალური სიტუაცია. ისევე როგორც უილიამ დანის
სახელმძღვანელოში, ედვარდ ქვეიდის მონოგრაფიაშიც “ანალიზი საჯარო გადაწყვეტილებისათვის” აქცენტი
კეთდება მინიშნებაზე, რომ პოლიტიკის ანალიტიკოსი, როგორც ასეთი, უნდა მოქმედებდეს საზოგადოებრივი
ინტერესების სახელით, უნდა მუშაობდეს იმ სიკეთეების გამოვლენისა და შერჩევისთვის, რომელიც
საზოგადოებრივ მოთხოვნებს ყველაზე მეტად ეთანხმება და ეხმაურება, მოღვაწეობდეს ამ სიკეთეების
მისაღწევად საუკეთესო გზების შესარჩევად და მათი რეალიზაციის უზრუნველსაყოფად აუცილებელი
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პროცედურების წინასწარ გათვლას ახდენდეს. ე. ქვეიდის აზრით, ამოცანები, რომელთაც პოლიტიკის ანალიზის
სპეციალისტი გადაწყვეტს, მდგომარეობს რეალური საზოგადოებრივი პრობლემების გადაჭრის გზების ძიებასა
და მითითებაში. თუმცა, ასეთი დამოკიდებულება მაინც სურვილის დონეზე რჩება და პრაქტიკულად ნაკლებად
ხორციელდება.

პოლიტიკურ-მმართველობითი კომუნიკაციის პროცესი
პოლიტიკურ-რელევანტური ინფორმაციის კომუნიკაცია წარმოდგენილია ოთხსაფეხურიანი პროცესის სახით,
რომელიც მოიცავს პოლიტიკის ანალიზს, ანალიზის შედეგად წარმოებულ ანალიტიკურ მასალას (იგივე
პროდუქციას), ინტერაქციას (ურთიერთმოქმედებას) და ბოლოს, ცოდნის გამოყენებას. ჩვენს მიერ ქვევით
მოტანილი სქემა, რომელიც უ. დანს ეკუთვნის, გვიჩვენებს, რომ პოლიტიკის ანალიზის ინიციაცია საჯარო
პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის ნებისმიერ ეტაპზე ხორციელდება პოლიტიკური აქტორების
მხრიდან ანალიტიკური ინფორმაციის მოპოვებისა და რჩევის მიცემის დაკვეთის საფუძველზე. პოლიტიკურ
აქტორთა მოთხოვნების საპასუხოდ, ანალიტიკოსები აწარმოებენ და კრიტიკულად აფასებენ ინფორმაციას
პოლიტიკის პრობლემებზე, პოლიტიკის მომავალზე, პოლიტიკის მოქმედებებზე, პოლიტიკის შედეგებსა და
პოლიტიკის შესრულებაზე. ასეთი სახის კომუნიკაციის განსახორციელებლად პოლიტიკის ანალიტიკოსები
ქმნიან სხვადასხვა სახის დოკუმენტს, როგორიც არის: მემორანდუმი, ანგარიშები, მოხსენებები მიმდინარე
საკითხებზე – მოკლე შეჯამებები, დამატებები თვისებრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციით და
საინფორმაციო რელიზები. ამ დოკუმენტების არსი და შინაარსი ზოგჯერ გადმოიცემა ზეპირი მოხსენებების,
გასაუბრებების, კონფერენციების, შეხვედრების, ბრიფინგებისა და მოსმენების სახითაც. ამგვარი ანალიტიკური
დოკუმენტებისა და ზეპირი პრეზენტაციების მიზანია ანალიტიკოსის მიერ წარმოებული ცოდნის გამოყენების
შესაძლებლობის ზრდა.
სქემაზე წყვეტილი ხაზით გამოსახული ისარი მიუთითებს, რომ ანალიტიკოსის გავლენა ცოდნის გამოყენების
შესაძლებლობებზე სულაც არ გახლავთ პირდაპირი. სქემაზე გამოსახული უწყვეტი ხაზით შეერთებული
ისრები მიანიშნებს ანალიტიკოსების პირდაპირ ზეგავლენაზე ზუსტი და სანდო ხასიათის დასკვნებისა და
რეკომენდაციების შემუშავების პროცესზე, რომელსაც ეს უკანასკნელნი ანალიტიკური მოღვაწეობის
პროცესში აღწევენ და მისი საშუალებით იღებენ. ანალიტიკოსებს ასეთივე პირდაპირი გავლენა აქვთ
პოლიტიკური დოკუმენტებისა და ზეპირი მოხსენებების ფორმაზე, შინაარსსა და მიზანშეწონილობაზე.
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სქემა #8. პოლიტიკურ-მმართველობითი კომუნიკაციის პროცესი

ცოდნა

პოლიტიკის
ანალიზი

 პოლიტიკის პრობლემები;
პოლიტიკის მომავალი
(პერსპექტივები);
 პოლიტიკის მოქმედებები (ნაბიჯები);
 პოლიტიკის შედეგები;
 პოლიტიკის შესრულება
(აღსრულება).

დოკუმენტები

პოლიტიკური აქტივობები






წარმოებული
ანალიტიკური
მასალა

დღის წესრიგის განსაზღვრა;
ოლიტიკური კურსის ფორმულირება;
პოლიტიკური კურსის დამტკიცება;
პოლიტიკური კურსის განხორციელება;
პოლიტიკური კურსის შეფასება.

პოლიტიკის
ანალიტიკოსი






მემორანდუმი;
ანგარიშები;
რეზიუმეები;
დანართები;
საინფორმაციო რელიზები.

პრეზენტაციები
ცოდნის
უტილიზაცია







მოლაპარაკებები;
კონფერენციები;
შეხვედრები;
ბრიფინგები;
მოსმენები .

ინტერაქციული
კომუნიკაცია

წყარო: William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction, 3rd ed., Prentice Hall, 2004.გვ. 431
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თქვენი ანალიზის საბოლოო შედეგები
როგორ უნდა გამოიყურებოდეს თქვენი ანალიზის საბოლოო პროდუქტი? პოლიტიკის ანალიზის ტიპურ
წერილობით ანგარიშს, იუჯინ ბარდახის აზრით, დაახლოებით ასეთი სქემა აქვს: მწყობრი მონათხრობის
სტილში თქვენ აღწერთ რაიმე პრობლემას, რომლის სიმწვავეც უნდა შერბილდეს ან რომელიც უნდა
მოგვარდეს; ჩამოაყალიბებთ მოქმედების რამდენიმე ალტერნატიულ კურსს, რომელთა განხორციელებაც
შესაძლებელია; თითოეულ ასეთ კურსს თან დაურთავთ შესაბამის პროგნოზულ შედეგებს, რომელიც, თქვენი
აზრით, მნიშვნელოვანია თქვენი კლიენტისა თუ აუდიტორიისათვის, და ამასთან, მიუთითებთ თქვენი
პროგნოზების ფაქტობრივ დასაბუთებას; თუკი შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით რომელიმე ცალკეულ
ალტერნატივას გამორჩეული უპირატესობა არა აქვს, მაშინ მიუთითეთ პოლიტიკის სხვადასხვა კურსს შორის
არჩევანის სირთულის მასშტაბები და ხასიათი; იმის მიხედვით, თუ რას ელის თქვენგან კლიენტი, შეგიძლიათ
შესთავაზოთ საკუთარი რეკომენდაციები და ამით რომელიმე ალტერანატივას მიანიჭოთ უპირატესობა.
იმისათვის, რომ მწყობრი წარმოდგენა შეგვექმნას საჯარო პოლიტიკის ანალიზის საბოლოო პორდუქციაზე,
ქვევით გთავაზობთ პოლიტიკის ანგარიშის იულიამ დანის მიერ შემუშავებულ სტრუქტურას. აღნიშნული
სტრუქტურის მიხედვით საჯარო პოლიტიკის ანალიზის შედეგების გადმოცემა გაცილებით უფრო
სტრუქტურირებულ სახეს იძენს და გაცილებით აადვილებს ანალიზის შედეგების ჩამოყალიბებას არა მხოლოდ
თავად მკვლევარისთვის, არამედ ეხმარება პოლიტიკის ანალიზის მომხმარებლებს ანალიზის შედეგების უკეთ
აღქმაში.

4.3. პოლიტიკის ანგარიშის სტრუქტურა
პოლიტიკის ანგარიში
წერილი გასატარებლად
აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის

პრობლემის აღწერა:
1. პრობლემის მიზეზები/საფუძველი/მონიტორინგი




კლიენტის მოთხოვნის აღწერა;
პრობლემური სიტუაციის მიმოხილვა;
პრობლემის გადაწყვეტის წინა მცდელობების აღწერა.

2. პრობლემის მნიშვნელობა/შეფასება




წარსული პოლიტიკის შეფასება;
პრობლემის ჩარჩოებისა და სიმძაფრის შეფასება;
ანალიზის საჭიროების განსაზღვრა.

3. პრობლემის ფორმულირება/პრობლემის სტრუქტურირება




პრობლემის დიაგნოზის დასმა;
ძირითადი აქტორების/დაინტერესებული მონაწილე პირების აღწერა;
მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა.

4. ალტერნატივების ანალიზი





ალტერნატივების აღწერა;
ალტერნატივების შედეგების პროგნოზირება;
გადახრებისა და ექსტრემალურობის აღწერა;
შეზღუდვებისა და პოლიტიკური შესაბამისობის შეფასება.
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5. დასკვნა და რეკომენდაციები







კრიტერიუმების ან გადაწყვეტილების წესების არჩევა;
დასკვნა და რეკომენდაციები;
უმჯობესი/უპირატესი ალტერნატივის აღწერა;
განხორციელების სტრატეგიის მონახაზი;
მონიტორინგისა და შეფასების გეგმის შეჯამება;
ჩამონათვალის შეზღუდვები და მოულოდნელი შედეგები.

პერმანენტული

გადასინჯვა-განახლება

პრობლემის გადაწყვეტის პროცესი (რომელიც რეალურად, ცდებისა და შეცდომების პროცესს
წარმოადგენს) თავისი არსით განმეორებადია. იგი სისტემატურად უკან დაბრუნებას და გადასინჯვას
გულისხმობს. ასე რომ, თქვენ, ჩვეულებრივ, მოგიწევთ თითეული ზემოაღნიშნული ნაბიჯის გამეორება,
ხანდახან რამდენჯერმეც.
თქვენს მიერ გადადგმული ყოველი ასეთი ნაბიჯის ხასიათი, განსაკუთრებით პროექტის ადრეულ ეტაპებზე,
უმჯობესია ძალზე პირობითი იყოს. პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში, ალბათ, არაერთხელ შეცვლით
პრობლემის განსაზღვრებას, ალტერნატივებისა და შეფასების კრიტერიუმების ჩამონათვალს, საკუთარ
შეხედულებებს პრობლემის შესატყვისი არგუმენტების შესახებ და ა.შ. ყოველი მომდევნო გადასინჯვის
შემდეგ თქვენ უფრო მეტი რწმენა გექნებათ, რომ სწორ გზაზე დგახართ, სათანადო შეკითხვას პასუხობთ
და ა.შ. ეს ყველაფერი შესაძლოა ფრუსტრაციის მიზეზიც კი გახდეს, მაგრამ ასეთი მუშაობა წარმატების
წინაპირობაც არის – თუ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ისწავლოთ ძიებას, აღმოჩენასა და გამოგონებასთან
დაკავშირებულ სირთულეებთან ბრძოლა და ამით სიამოვნების განცდა.
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თავი მეხუთე: პოლიტიკის ანალიზის Ex—post მეთოდები:
მონიტორინგი და შეფასება
პოლიტიკის სრულყოფილი ანალიზი ხშირად ხორციელდება შემდეგი ეტაპების მიხედვით:







პრობლემის განსაზღვრა;
ალტერნატივების შემუშავება;
ალტერნატივების ანალიზი;
პოლიტიკური კურსის დამტკიცება;
არჩეული ალტერნატიული კურსის განხორციელება;
პოლიტიკური კურსის შეფასება.

მართალია, პოლიტიკის ანალიზში პირველ სამ ეტაპს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, მაგრამ
მომდევნო სამი ეტაპიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ზოგადად, ყველა აღნიშნული ეტაპი თანაბრად
მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, პოლიტიკის სრულყოფილი ანალიზი გულისხმობს პოლიტიკური კურსის
განხორციელებას, მონიტორინგსა და შეფასებასაც.
პოლიტიკის ანალიტიკოსმა შესაბამისი ალტერნატივის მიხედვით შეიძლება შეადგინოს პოლიტიკური კურსის
განხორციელების კონკრეტული გეგმა, რომელსაც ექნება შემდეგი სახე:





პრობლემასთან დაკავშირებული მხარეებისა და მათი ინტერესების შესწავლა;
საჭირო რესურსებით უზრუნველყოფის საკითხის მოგვარება;
ხელის შემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორების აღნუსხვა;
მისაღები დროის ლიმიტის დადგენა.

პოლიტიკური კურსის განხორციელების ანალიზი გულისხმობს ცალკეული ალტერნატივისათვის საჭირო
სცენარების შემუშავებას და სავარაუდო შედეგების ძიებას. ის შესაძლებელია აიგოს საუკეთესო და უარესი
სცენარების გაწერის მეთოდის გამოყენებით, სადაც აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს
“მოსალოდნელი შედეგები”.
პოლიტიკის ანალიტიკოსის მთავარი მოვალეობაა არსებული პოლიტიკური კურსის განხორციელებაზე
სისტემური დაკვირვება; პოტენციური პრობლემების განსაზღვრა და ისეთი ქმედებების განხორციელება,
რომელიც მინიმუმამდე შეამცირებს დანაკარგებს და თავიდან აგვაცილებს კატასტროფულ შედეგებს.

5.1 პოლიტიკური პროცესის მონიტორინგი
პოლიტიკური მხარდაჭერა გულისხმობს შემუშავებული პროგრამის ან პოლიტიკური კურსის განხორციელების
უზრუნველყოფას წინასწარ დამტკიცებული გეგმის მიხედვით, პოლიტიკური მონიტორინგი კი ამ გეგმის
განხორციელების პროცესზე დაკვირვებაა.
პოლიტიკური კურსის მონიტორინგისათვის აუცილებელია გარკვეული საინფორმაციო ბაზის შექმნა, რასაც ხელს
უწყობს პოლიტიკური კურსის სათანადო განხორციელება. საინფორმაციო ბაზად შეიძლება ჩაითვალოს
“ჩანაწერები”, დოკუმენტაცია, რეიტინგული მონაცემები, ტესტირებისა და დაკვირვების შედეგები, აგრეთვე
მტკიცებულებები.

5.2 პოლიტიკური შეფასების ტიპები
პოლიტიკური კურსის შეფასება საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის ბოლო ეტაპია. შეფასების
ეტაპზე უნდა მოხდეს ღრმა და ფართო მნიშვნელობის მთელი რიგი საკითხების დაზუსტება. კერძოდ:
1.
2.
3.
4.

უნდა განისაზღვროს, რამდენად სწორად მოხდა პრობლემის იდენტიფიცირება და საერთოდ, სწორი
პრობლემა შეირჩა თუ არა გადასაწყვეტად;
უნდა დადგინდეს, გათვალისწინებული იქნა თუ არა პრობლემის ყველა მნიშვნელოვანი ასპექტი;
ანალიზის დროს მნიშვნელოვანი მონაცემები ხომ არ არის უგულებელყოფილი და რამდენად იქონია
ამან გავლენა ანალიზზე;
მოხდა თუ არა რეკომენდაციების სათანადო განხორციელება;
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5.
6.

მოჰყვა თუ არა პოლიტიკური კურსის განხორციელებას სათანადო შედეგები?
საჭიროა თუ არა მოდიფიკაციის, შესწორებებისა და ცვლილებების შეტანა და რა უნდა იყოს
გათვალისწინებული სამომავლოდ.

ამა თუ იმ პოლიტიკური კურსის შეფასებაზე საუბრისას გვერდს ვერ ავუვლით პოლიტიკური კურსის ჩავარდნებზე
მსჯელობას. პრაქტიკაში გვხვდება ორი სახის ჩავარდნა: თეორიული და პროგრამული. თეორიულ
წარუმატებლობასთან მაშინ გვაქვს საქმე, როცა პოლიტიკური კურსი ხორციელდება, მაგრამ, პრობლემის
მოგვარების მცდარი კურსის შერჩევის გამო, სათანადო შედეგი არ მოაქვს. ამის მაგალითია ძალადობის დონის
შემცირების მიზნით სკოლებში უნიფორმების შემოღება. აღნიშნულმა მცდელობამ არ გაამართლა, რადგან
ძალადობის დონე სრულიად არ შეიცვალა. ამ შემთხვევაში პოლიტიკური კურსი (იგულისხმება უნიფორმების
შემოღება) კი განხორციელდა, მაგრამ უშედეგოდ. აქედან გამომდინარე, თეორია თითქოს არასწორი ჩაცმის
სტილი ხელს უწყობს ძალადობის წარმოშობას, მცდარია და სკოლაში არსებული ამ პრობლემის მიზეზი
სრულიად სხვა მიმართულებით უნდა ვეძებოთ. ეს კი, თავის მხრივ, განაპირობებს სწორი პოლიტიკური კურსის
განსაზღვრას.
თეორიულისგან განსხვავებით, პროგრამულ წარუმატებლობაში იგულისხმება, რომ პოლიტიკური კურსი
სწორად იყო შერჩეული, თუმცა სასურველი შედეგის მიღება მაინც ვერ მოხერხდა განხორციელების ეტაპზე
დაშვებული შეცდომების გამო. სწორედ ამის გამო, პროგრამულ წარუმატებლობას ბევრი იმპლიმენტაციურ
(განხორციელების ეტაპზე დაშვებულ) წარუმატებლობას უწოდებს. ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნული კურსი
სათანადოდ არ იქნა განხორციელებული. მაგალითად, ასეთი შედეგი შეიძლება მივიღოთ იმ შემთხვევაში, თუ
სკოლაში უნიფორმებს შემოვიღებთ, მაგრამ მოსწავლეთა უმრავლესობა იგნორირებას გაუკეთებს მას.
შესაბამისად, უცვლელი დარჩება ძალადობის დონე. ერთადერთი, რაც ყველასათვის ცხადი გახდება
აღნიშნული პროცესის შემდეგ, ის არის, რომ მოსწავლეები იგნორირებას უკეთებენ უნიფორმებს.

ფორმატიული შეფასება
მონიტორინგის პროცესის ეფექტიანობის შემთხვევაში საკმაოდ ადვილია იმის გარკვევა, განხორცილდა თუ
არა პოლიტიკური მიმართულება გეგმის მიხედვით. ასეთი პოლიტიკური მონიტორინგი ცნობილია როგორც
ფორმატიული შეფასება. მისი მიზანია პოლიტიკური კურსის განხორციელების ანალიზი შესაძლო
კორექტივების შეტანის უფლებით.

შემაჯამებელი შეფასება
პროგრამის შემაჯამებელი შეფასება ტარდება მისი სრულად განხორციელების შემდეგ. ამ შეფასების
მიზანია დაადგინოს გაამართლა თუ არა პროგრამამ დასახული მიზნის მიღწევის საქმეში და თუ არა, რა
იყო ამის მიზეზი.
ამგვარი შეფასება შეიძლება არც ისე პოპულარული აღმოჩნდეს მრავალი მიზეზის გამო:
1.
2.
3.
4.
5.

პროგრამა მეტად წინააღმდეგობრივია;
მისი წარმატებულად/წარუმატებლად გამოცხადება მთლიანად პოლიტიკურ ინტერესებზეა
დამოკიდებული;
არსებობს მნიშვნელოვანი სირთულეები პროგრამის შესაფასებლად, მათ შორის სათანადო
გამოცდილებისა და კადრების ნაკლებობა;
ხშირად შეუძლებელია საჭირო ძალისხმევის გაერთიანება;
პროგრამის ეფექტიანობაზე გავლენას ახდენს მთელი რიგი გარეგანი ფაქტორები.

შემაჯამებელი შეფასება სასარგებლოა თუ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

მისაღებია პოლიტიკოსების, ადმინისტრატორებისა და სხვა მონაწილე მხარეებისათვის;
თავიდანვე ხდებოდა პროგრამაზე დაკვირვება;
არსებობს წინასწარ გათვლილი მიზნები;
გვაქვს შესაბამისი საინფორმაციო ბაზა;
შეფასების მეთოდები დამაჯერებელია;
პროგრამა სტაბილურობით გამოირჩევა;
პროგრამის შეფასებაში ჩართულია პროგრამაში მონაწილე კადრები;
მიღწეული შედეგები ფართოდ არის ხელმისაწვდომი.

5.3 შეფასების დიზაინი
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პოლიტიკური კურსის შეფასებისას ფართოდ გამოიყენება სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები.
მიუხედავად იმისა, რომ ლაბორატორიული ექსპერიმენტის დროს აპრობირებული კვლევების პოლიტიკური
შეფასებისათვის გამოყენება არაპრაქტიკულია, კვლევის წარმოების იმავე პრინციპით განისაზღვრება
პოლიტიკური კურსის შეფასების დაგეგმვა და განხორციელება.

წინასწარი და შემდგომი შეფასება (Before-and-After Evaluation)
პოლიტიკური კურსი მისი განხორციელების შედეგად მიღებული ცვლილებების მიხედვით ფასდება. ასეთ
სიტუაციაში აუცილებელია თავიდანვე გამოირიცხოს მიღებულ შედეგებზე ყოველგვარი უარყოფითი ფაქტორის
გავლენა.

შეფასება ფოკუსური ჯგუფის გათვალისწინებით და გათვალისწინების გარეშე
(With-and-Without Evaluation)
ამ შემთხვევაში პოლიტიკური კურსის შეფასება აგებულია პოლიტიკური კურსის განხორციელების შედეგად
ფოკუსურ ჯგუფში მომხდარი ცვლილებების საფუძველზე, რომელიც შეეფარდება აღნიშნული კურსის გარეშე
დარჩენილი მოსახლეობის მდგომარეობის ამსახველ მონაცემებს.

განხორციელების შემდგომი შეფასება (After-only Evaluation)
თავისი არსით საკმაოდ ემსგავსება წანასწარი და შემდგომი შეფასების მეთოდს, რადგან ამ შემთხვევაშიც
შეფასებისას ფოკუსირება კეთდება პოლიტიკური კურსის განხორციელების შემდეგ მიღწეულ შედეგებზე,
რომელიც შეეფარდება პოლიტიკური კურსის განხორციელებამდე არსებულ სიტუაციას. მაგრამ განსხვავება
ისაა, რომ ამ დროს მხედველობაში მიიღება შედეგზე ნებისმიერი სახის ზეგავლენა, რასაც წანასწარი და
შემდგომი შეფასების მეთოდი გამორიცხავს.

დროის რიგის შეფასება (Time-series Evaluation)
შეფასება ხორციელდება პოლიტიკური კურსის განხორციელების შედეგად მიღებული ცვლილებების
საფუძველზე, ოღონდ ამ შემთხვევაში გრძელვადიანი პერსპექტივით.

პოლიტიკური კურსის განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება
შესაბამისად, პოლიტიკური კურსის განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასებისთვის საჭიროა:
1.
2.
3.
4.

შემუშავდეს პოლიტიკური კურსის განხორციელების გეგმა;
შეიქმნას მონიტორინგის სისტემა და პოლიტიკური კურსის შეფასების სავარაუდო სქემა;
პოლიტიკური კურსის ზუსტად განხორციელება;
პოლიტიკური კურსით გაწერილი შედეგების მიღება.

5.4 პოლიტიკის ადვოკატირება
საჯარო პოლიტიკის ანალიზის აშკარად გამოკვეთილი ანალიტიკური პოტენციალის გამო ზოგიერთ
თქვენგანს შეიძლება ისეთი შთაბეჭდილება დარჩეს, თითქოს, პოლიტიკის ანალიზის მეშვეობით საჯარო
პოლიტიკური
პროცესის
გამოსწორება
და
საზოგადოებრივი
ინტერესების
დაცვისა
და
განხორციელებისათვის ბრძოლა საკმაოდ ადვილია. მსგავს მცდარ შთაბეჭდილებაზე მოქმედებს თავად
პოლიტიკის ანალიზის ჩარჩო, რომელიც რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღებისაკენ უბიძგებს
ანალიტიკოსს. თუმცა, ასეთმა შთაბეჭდილებამ არ უნდა დაგვაბნიოს და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს რიგი
ნაკლოვანებები, რომლებიც საჯარო პოლიტიკის ანალიზის განხორციელებას ეღობება წინ. ზოგიერთ
მათგანზე ჩვენ ზევითაც ვისაუბრეთ. მაგრამ აქ განსაკუთრებული ყურადღება გვინდა გავამახვილოთ იმ
გარემოებაზე, რომ პოლიტიკური რეალობის გამო, საჯარო პოლიტიკის საუკეთესო გადაწყვეტილებების
გზები, ხშირ შემთხვევაში, აუთვისებელი და განუხორციელებელი რჩება, ვერ ხერხდება საზოგადოების
ინტერესების დაცვა და არც თუ იშვიათად, საჯარო პოლიტიკის კონკრეტული გადაწყვეტილებები მეტი
ზეგავლენის მქონე დაინტერესებული ჯგუფების კერძო პოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინებით
ხდება. სწორედ ამიტომ, თითოეული აქტორი, და ეს განსაკუთრებით გარე პოლიტიკური წრის აქტორებს
ეხება, რომლებიც პირდაპირ არ მონაწილეობენ საჯარო პოლიტიკის განხორციელებაში, უნდა ცდილობდეს
მეტად იაქტიუროს და საჯარო პოლიტიკის პროცესზე ზეგავლენის მიზნით კონკრეტული ქმედებები
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განახორციელოს, რათა შეძლოს საკუთარი ინტერესების დაცვა და საჯარო პოლიტიკის აგება მისთვის მეტი
სარგებლის მომტანი გადაწყვეტილებების საფუძველზე. ამ თვალსაზრისით, გარე პოლიტიკური წრის
აქტორებს გაცილებით მეტი ზემოქმედების ბერკეტი გააჩნიათ საჯარო პოლიტიკის ინიცირების, დღის
წესრიგის განსაზღვრისა და ფორმულირების ეტაპზე, ვიდრე პოლიტიკური კურსების დამტკიცებისა და
იმპლემენტაციის ეტაპზე, რომელსაც საჯარო პოლიტიკის სახელისუფლებო (იგულისხმება როგორც
აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლება საკუთარი ბიუროკრატიული
აპარატით) ინსტიტუტები და აქტორები აკონტროლებენ. თუმცა, ეს სრულებითაც არ გულისხმობს გარე
პოლიტიკური წრის მონაწილეობის შესაძლებლობების მინიმუმუმადე შეზღუდვას. გარე პოლიტიკური წრის
აქტორებს მონიტორინგისა და შეფასების დახმარებით შეუძლიათ აქტიურად ჩაერთონ საჯარო პოლიტიკის
ამ ეტაპებშიც და თუკი რაიმე არ აკმაყოფილებთ, აქტიურად გამოიყენონ კანონით გათვალისწინებული
ზემოქმედების საშუალებები.
თუმცა, გარე პოლიტიკური წრის წარმომადგენლებს, მაინც უჭირთ ასეთი არხების გამოყენება და
პრაქტიკაში ასახვა. სწორედ ამიტომ, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს პოლიტიკის ადვოკატირების
საკითხი, რომელიც საჯარო პოლიტიკური პრობლემის ამა თუ იმ ალტერნატიული გადაწყვეტის
სისტემისადმი აქტიურ მხარდაჭერას და მისი წინ წაწევის მიზნით აქტორთა მიზანმიმართულ ნაბიჯებს
გულისხმობს. პოლიტიკის ადვოკაკტირება არის კონკრეტული გადაწყვეტილების გზების ინიცირება და
საბოლოო გადაწყვეტილების სახით მათ გასაფორმებლად კონკრეტული, აქტიური ნაბიჯების
განხორციელება ანუ, უფრო კონკრეტულად, ეს არის პრობლემების გადაწყვეტის არჩეული ალტერნატიული
გადაწყვეტილებების მიმართ აქტორთა მხრიდან გამოჩენილი აქტიურობა. როგორც ადვოკატი, მიუხედავად
იმისა, თუ რა სახისა და სიმძიმის დანაშაული აქვს ჩადენილი მის კლიენტს, ცდილობს დაიცვას მისი
უფლებები, პოლიტიკის აქტორებიც, ასევე მათთვის მისაღები და მოგების მომტანი გადაწყვეტილების
დასაცავად და პრაქტიკაში განსახორციელებლად არაერთ ქმედებას მიმართავენ. სწორედ ამიტომ,
პოლიტიკის ადვოკატირების თემა გაცილებით უფრო ახლოს არის პოლიტიკური ორთაბრძოლებისა და
დაპირისპირების საკითხთან, ვიდრე პოლიტიკის რაციონალური გადაწყვეტის მოდელთან.
პოლიტიკის ადვოკატირების საკითხში უკეთ გარკვევის მიზნით ქვევით გთავაზობთ რამდენიმე მოდელს,
რომელიც უფრო ცხადად დაგვანახებს ამ საკითხის არსს. ხანგრძლივი დაკვირვებების შედეგად ვიცით,
რომ ადვოკატირებისას მნიშვნელოვანია არა მარტო აქტორთა წონა და მათი ზეგავლენის
შესაძლებლობების გაზომვა, არამედ იმის გათვალისწინება, თუ ვისთან ამყარებენ კავშირს აქტორები
საკუთარი ინტერესების უკეთ დაცვის მიზნით. პოლიტიკის ადვოკატირება, ხშირ შემთხვევაში, კოლექტიური
და კოალიციური საქმიანობაა. სწორედ ამიტომ ქვევით გთავაზობთ პოლ საბატიეს მხარდამჭერი
კოალიციების მოდელს, რომელიც საკმაოდ კარგად ხსნის კოალიციების არსს, კარგად შიფრავს მათ
სტრუქტურულ აგებულებას და კოალიციების დაკომპლექტების საფუძველს. აქვე გაეცნობით კინგდონისეული
დინებების მოდელს, რომელიც კარგად ხსნის საკითხს, საჯარო პოლიტიკის პრობლემათაგან ზოგიერთი
რატომ ხვდება ადვილად დღის წესრიგში, ზოგიერთს კი საერთოდ არ ექცევა ყურადღება. კინგდონი
საუბრობს იმაზე, თუ როდის იხსნება შესაძლებლობების ფანჯარა ამა თუ იმ პრობლემის გადასაწყვეტად
კონკრეტული ალტერნატივის გზით და ამის ცოდნა მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ არც ჩვენ ჩამოვრჩეთ
დაძრულ მატარებელს. კინგდონის დინებების მოდელი
საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის ციკლური მოდელის დახვეწილი ვარიაცია - დინებების
მოდელი ჯ. კინგდონმა ჩამოაყალიბა მონოგრაფიაში “დღის წესრიგი, ალტერნატივები და სახელმწიფო
პოლიტიკური კურსები” (1997 წ.). ამ ნაშრომში წარმოდგენილი მოდელის თანახმად, საჯარო პოლიტიკურმმართველობითი პროცესი, როგორც ასეთი, ხორციელდება არა ერთი, არამედ ერთმანეთის
პარალელურად მოქმედი სამი ცალკეული დინების: პრობლემების, გადაწყვეტილებებისა და საჯარო
პოლიტიკურ-მმართველობითი კურსის დინებებისგან. საკუთარი ჰიპოთეზის დასამტკიცებლად კინგდონმა
1976-79 წლებში გამოიკვლია ტრანსპორტისა და ჯანდაცვის სფეროებში სახელმწიფო გადაწყვეტილებების
შემუშავებისა და მიღების პროცესი. 247 ადმინისტრატორის, პოლიტიკოსისა და პოლიტიკური აქტორის
გამოკითხვის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და გადაწყვეტილების მიღების 23
კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის საფუძველზე მან დაასკვნა, რომ პრობლემათა დინება-ნაკადი
პოლიტიკოსებისა და ადმინისტრატორების მიერ პრობლემათა საერთო ნაკადიდან შერჩეული
პრობლემების ერთობლიობისგან შედგება. მისი აზრით, პრობლემათა საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობით
დინებაში მოხვედრას უზრუნველყოფს:




ინდიკატორები, რომელიც ემსახურება პრობლემათა რანგისა და ხასიათის განსაზღვრას (აქ
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ოფიციალურ მოხსენებებსა და შეფასებებს);
მოვლენები, რომელიც აიძულებს პოლიტიკურ აქტორებს, ამა თუ იმ საკითხზე გაამახვილონ
ყურადღება (ასე მაგალითად, სტიქიური უბედურებები და სატრანსპორტო კატასტროფები);
და “უკუკავშირი”, რომლის საშუალებითაც ხდება ინფორმაციის გადაცემა “ქვევიდან ზევით”
საზოგადოებაში არსებულ მდგომარეობაზე, მიმდინარე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებათა
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განხორციელების პროცესში
წარმოქმნილ გართულებებზე.

დაშვებულ

შეცდომებსა

და

გადაწყვეტილების

პროცესში

რაც შეეხება გადაწყვეტილებათა ნაკადს, კინგდონს ის წარმოუდგენია ე.წ. პროტობულიონის სახით,
რომელშიც ამა თუ იმ სახელმწიფო გადაწყვეტილების იდეა-ინგრედიენტები “იხარშება”. ამასთან,
გადაწყვეტილებათა ზოგიერთი ვარიანტი ბულიონის ზედაპირზე ამოდის, მაშინ როცა დანარჩენი ფსკერზე
ილექება. პოლიტიკურ გარემოში, სადაც ეს ბულიონი მზადდება, მოქმედებენ პოლიტიკური მეწარმეები,
რომლებიც მათთვის მისაღები და მოგების მომტანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ლობირებას ეწევიან.
მაგრამ იმისათვის, რომ მეწარმის მიერ შემოთავაზებული გადაწყვეტილების ვარიანტი საზოგადოებისთვის
მისაღები აღმოჩნდეს, ის უნდა პასუხობდეს შემდეგ მოთხოვნებს: უნდა იყოს ტექნიკური თვალსაზრისით
გამყარებული, არგუმენტირებული, უნდა შეესაბამებოდეს საზოგადოებაში დომინირებულ ღირებულებებს და
ითვალისწინებდეს იმ შეზღუდვებს, რაც მას განხორციელების პროცესში შეიძლება შეექმნას. ბულიონის
დუღილის
დროს
წარმოიქმნება
სხვადასხვა
პოლიტიკურ
აქტორთა
მიერ
შემოთავაზებული
გადაწყვეტილებების სხვადასხვა ვარიანტი და ყალიბდება პოლიტიკური დღის წესრიგში განსახილველ
ალტერნატიულ გადაწყვეტილებათა პაკეტი. კინგდონის მიერ გამოყოფილი უკანასკნელი დინება-ნაკადი –
საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი კურსები იყოფა შემადგენელ ნაწილებად: ეროვნული თვითშეგნება
(საზოგადოებრივი კლიმატი და საზოგადოებრივი აზრი), ორგანიზებული პოლიტიკური ძალები
(კანონმდებლები, პოლიტიკური პარტიები და ზეგავლენის/ინტერესთა ჯგუფები), მართვა (სახელმწიფო
ორგანოებისა და საკანონმდებლო ხელისუფლების როტაცია) და კონსენსუსის მიღწევის საშუალებები
(ვაჭრობა, კომპრომისი).
კრიტიკულ მომენტებში, როცა სოციალურ სივრცეში იხსნება პრობლემების, გადაწყვეტილებებისა და საჯარო
მმართველობით-პოლიტიკური კურსების
გაერთიანების “შესაძლებლობების ფანჯარა”, ეს სამი ნაკადი
ერთმანეთს ერწყმის. სწორედ ამ დროს იქმნება პოლიტიკურ-მმართველობით დღის წესრიგში სხვადასხვა
საზოგადოებრივ პრობლემათა მოხვედრისა და სოციალური ცხოვრების ამა თუ იმ სფეროში ადეკვატური
საზოგადოებრივი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა. კინგდონის აღნიშნული მოდელი, რომელიც
პოლიტიკური ცხოვრების არასტაბილურობას და პოლიტიკური პროცესის მონაწილეთა კონკურენციულ
დამოკიდებულებას ითვალისწინებს, საკმაოდ განსხვავდება პოლიტიკურ-მმართველობითი ციკლის
კლასიკური მოდელებისგან, სადაც პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესი დროში თანამიმდევრული,
ფიქსირებული ნაბიჯების სახით წარმოდგება.

სქემა #2 კინგდონის `დინებების ~ მოდელი
პრობლემების დინება

პოლიტიკური კურსების დინება

შესაძლებლობების
ფანჯარა

გადაწყვეტილებათა დინება

დრო
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რაუნდების მოდელი
პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის ციკლური კონცეფციის მეორე ალტერნატიულ, არცთუ ისე დიდი
ხნის წინ შემუშავებულ “რაუნდების” მოდელს გვთავაზობს ჰოლანდიელი პოლიტოლოგი ტეისმანი.
აღნიშნული მოდელის შემუშავებამდე მეცნიერმა ჯერ სტადიური და დინებების (ნაკადური) მოდელების
ძლიერი და სუსტი მხარეები გაანალიზა, რის შედეგადაც დაასკვნა, რომ საჯარო პოლიტიკურმმართველობითი პროცესის სრულყოფილი ანალიზისთვის ინტერდისციპლინური მიდგომა და
მრავალდონიანი კვლევაა საჭირო. ასეთ აუცილებლობას ჰოლანდიელი მეცნიერი პოლიტიკის ანალიზის
საკვლევი თემატიკის თავისებურებებით და მრავალფეროვნებით ხსნიდა. გადაწყვეტილებათა მიღების
პროცესში ჩართულ აქტორთა სიმრავლემ და ალტერნატიულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან
დაკავშირებულმა ბრძოლამ, მეცნიერი აიძულა პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესი წარმოედგინა
გადაწყვეტილებების მიღების რაუნდების ერთობლიობის სახით. ავტორის მტკიცებით, გადაწყვეტილების
მიღების თითოეული რაუნდი, პირველ რიგში, ურთიერთობაა გარკვეულ გადაწყვეტილებებს შორის,
რომელსაც ესა თუ ის პოლიტიკური მოთამაშეები ლობირებენ. რაც შეეხება რაუნდში მონაწილეთა
რაოდენობას, მათ შორის არსებულ ძალთა თანაფარდობასა და თამაშის წესებს, ისინი რაუნდიდან
რაუნდამდე იცვლება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება კი თითოეული რაუნდის ფარგლებში მუდმივ
კორექტირებას განიცდის. ამ გაგებით, არ არსებობს და არც შეიძლება არსებობდეს ერთხელ და სამუდამოდ
მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც კორექტირების საშიშროება ნაკლებად დაემუქრებოდა.
გადაწყვეტილების განხორციელების პროცესშიც კი რესურსების ნაკლებობის გამო ის შესაძლებელია
არაერთხელ შეიცვალოს და დაზუსტდეს. ამ კონცეფციის მიხედვით, ნებისმიერი საჯარო გადაწყვეტილება
დამტკიცებისა და განხორციელების პროცესში მრავალ “ვირტუალურ” მდგომარეობას გაივლის და
საბოლოო შედეგი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილე პოლიტიკურ აქტორთა შორის
პოლიტიკურ რინგზე მოპოვებულ გამარჯვებაზეა დამოკიდებული.
საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის ციკლური კონცეფციიის წინააღმდეგ გამოთქმული რიგი
კრიტიკული შენიშვნებისა და პრეტენზიების მიუხედავად, აღნიშნული კონცეფცია სამეცნიერო და სასწავლო
ლიტერატურაში კვლავაც ინარჩუნებს საკმაოდ ძლიერ პოზიციებს. პოლიტიკის ანალიზის ისეთი ცნობილი
მკვლევარები, როგორიცაა ანდერსონი, ჰილი, პარსონსი და სხვები, აღნიშნულ კონცეფციას ადარებენ
ერთგვარ მაშველ რგოლს, რომელიც პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის ჰიპერკომპლექსურობის
ოკეანეში წყალზე თავისუფლად ტივტივის საშუალებას იძლევა და მეცნიერებსა და პრაქტიკოსანალიტიკოსებს უდიდესი მოცულობის ინფორმაციასთან მუშაობას უადვილებს. ამ კონცეფციის მომხრე
არაერთი მეცნიერი ციკლურ მოდელს უფრო ანალიტიკური ხერხის სახით განიხილავს, ვიდრე პოლიტიკური
რეალობის აღწერის საშუალებად. ტრადიციულ ვარიანტში, საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის
სტადიურ-ციკლური მოდელი დღეს პოლიტიკის ანალიზის განხორციელების ძირითადი სამუშაო
ინსტრუმენტის სახით წარმოგვიდგება, თუმცა, უნდა ვაღიაროთ, რომ მისი დისკრიფციული და კოგნიტური
შესაძლებლობები ნამდვილად სერიოზულად მოიკოჭლებს.

პუნქტუაციური ეკვილიბრიუმის თეორია
ბაუმგართნერმა და ჯონსმა პუნქტუაციური ეკვილიბრიუმის ცნება ევოლუციური ბიოლოგიიდან ისესხეს იმ
პროცესის აღსაწერად, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკის კეთების სახელით არის
ცნობილი. მათი აზრით, პოლიტიკური ძალაუფლების ბალანსი დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის შედარებით
სტაბილურია დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ საჯარო-პოლიტიკურ ცვლილებათა შედეგად ის მაინც
ირღვევა და დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის ძალაუფლების ბალანსის დაცვის მიზნით საკუთარი
უფლებების დასაცავად ბრძოლა მიმდინარეობს.
ამ თეორიის საფუძველს წარმოადგენს პოლიტიკური მონოპოლიის იდეა, რომელიც შეესაბამება
პოლიტიკური ქვესისტემის იდეას. პოლიტიკური მონოპოლია არის პოლიტიკის კეთების პროცესში
აქტორების მიერ ამოქმედებული, კონცენტრირებული, დახურული სისტემა. ასეთ მონოპოლიას ურჩევნია,
პოლიტიკა დახურულად აკეთოს (რადგან დახურულ სისტემას სარგებელი მოაქვს მონოპოლიაში ჩართული
აქტორებისათვის) და აკონტროლოს ეს პროცესი. ”რკინის სამკუთხედის” თანახმად, პოლიტიკის კეთების
პროცესი დახურული და სტაბილურია დიდი ხნის განმავლობაში. მაგრამ ბაუმგართნერი და ჯონსი
ამტკიცებენ, რომ არის შემთხვევები, როდესაც პოლიტიკური მონოპოლიები ირღვევა, ამას მოჰყვება
კრიტიკული მიდგომა საკითხების მიმართ და შედეგი იქნება სწრაფი პოლიტიკური ცვლილებები. მათ
შეუძლიათ პოლიტიკური მონოპოლიები დაშალონ ან საბოლოოდ ქსელები უფრო საჯარო გახადონ.
როგორ იშლება პოლიტიკური მონოპოლიები და მათი კონსტრუქციები? მედიის მხრიდან უდიდესმა
ყურადღებამ შეიძლება გამოაშკარაოს პოლიტიკური მონოპოლია. მონოპოლიის მიმართ მედიის ყურადღება
შეიძლება გაიზარდოს, მაშინ როდესაც მცირე ზეგავლენის მქონე ჯგუფები საუბრობენ პოლიტიკის იმ
წარმომადგენლებთან, რომლებიც არაადეკვატურად რეაგირებენ პრობლემებზე. ბაუმგართნერი, ჯონსი და
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ჯეფრიბერი ბირთვული ძალაუფლების მონოპოლიის რღვევის მაგალითს იყენებენ იმის საილუსტრაციოდ,
თუ როგორ იშლება პოლიტიკური მონოპოლიები და მათი კონსტრუქციები. ატომური პოლიტიკური
მონოპოლია შედგებოდა: ატომური ენერგიის კომისიისაგან (AEC), ატომური შეიარაღებებისაგან და ატომური
ენერგიის ერთობლივი კომიტეტისაგან (JCAE), რომელიც უშუალოდ ექვემდებარებოდა თეთრ სახლს. ამ
მონოპოლიამ რღვევა დაიწყო მაშინ, როდესაც დაინტერესებულმა ჯგუფებმა და საზოგადოებამ წუხილი
გამოთქვეს უსაფრთხოების საკითხების მიმართ და ატომური ენერგიის შენახვის საკითხი დააყენეს. ამის
შედეგი იყო 1970-იანი წლების შუა ხანებში JCAE-ის დაშლა, ისევე როგორც AEC-ის კომისიის დათხოვნა.
პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობის მისაღებად დაინტერესებული ჯგუფები მედიის საშუალებით აღწევენ
სასამართლოში ან სახელისუფლებო სისტემის სხვა ორგანოებში. კონგრესის კომიტეტების სისტემაში
გატარებულმა რეფორმამ და, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, 1970-იან წლებში დაწყებული
რეფორმების შედეგად ქვეკომიტეტების მიერ მოპოვენულმა მზარდმა ავტონომიამ განაპირობა კონგრესში
დაინტერესებული ჯგუფების შეღწევა და გარკვეული ზეგავლენის მოპოვება პოლიტიკის კეთების პროცესზე.
შესაბამისად, პოლიტიკური კურსის მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ მოდელის მიხედვით, გახლავთ ხანგრძლივი
სტაბილური პერიოდის არსებობა, რომელსაც მოსდევს მონოპოლისტის შეცვლით განპირობებული სწრაფი
ცვლილებები. ამის შედეგია ახალი მონოპოლისტის პირობებში ახალი ხანგრძლივი სტაბილურობის
დამყარება. ამ შემთხვევაში ბაუმგარტნერი და ჯონსი ამტკიცებენ, რომ პოლიტიკური კურსის ცვლილება არ
არის უბრალოდ ინკრემენტალური და არც მუდმივი დინების მდგომარეობაშია.

საბატიერის “მხარდამჭერი კოალიციების” მოდელი
ამერიკელმა პოლიტოლოგმა პ. საბატიერმა შემოგვთავაზა საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების
ალტერნატიული მოდელი და შეიმუშავა “მხარდამჭერი კოალიციების” კონცეფცია. ის გამოვიდა
სტადიალურ-ციკლური მიდგომის მკვეთრი და დასაბუთებული კრიტიკით. ხაზი გაუსვა, რომ რეალური
პრაქტიკიდან გამომდინარე, დღის წესრიგის ფორმულირების ეტაპის გამიჯვნა საჯარო გადაწყვეტილებების
პროცესის ეტაპებიდან არც თუ მართებულია. კინგდონისაგან განსხვავებით, რომლის მიხედვით
პრობლემურ-პოლიტიკური და გადაწყვეტილებების დინებები
“პარალელურად” ვითარდებიან და
დროდადრო გახსნილი “შესაძლებლობის ფანჯრებში” ერთდებიან, საბატიერი ამტკიცებს, რომ პოლიტიკური
ანალიზი, რომელშიც იგულისხმება ინფორმაციის მუდმივი გადამუშავება და ცოდნის გამოყენება,
თავისთავად გამოდის “პოლიტიკური დინების” შემადგენელ ნაწილად. კონცეპტუალური მოდელის
შემუშავებისათვის, რომელიც სტადიალური კონცეფციის ალტერნატივა იქნებოდა და, ამასთან, შეძლებდა
ადეკვატურად აესახა საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის კომპლექსური ბუნება, ამერიკელმა
პოლიტოლოგმა პ. საბატიერმა შემოგვთავაზა სხვადასხვა თეორიიდან ნასესხები რიგი იდეების
სინთეზირება. ამგვარად, მან შექმნა საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის სინთეზური
კონცეფცია, რომელიც მიმართულია სტადიურ-ციკლური მოდელის რიგი ნაკლოვანობების დასაძლევად.
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სქემა #2 საბატიერის `მხარდამჭერი კოალიციების~ კონცეპტუალური მოდელი

კონსენსუსის ხარისხი
საჭირო ძირითადი
ცვლილებების
განხორციელებისათვის

პოლიტიკურ-მმართველობითი სუბსისტემა
სისტემის შედარებით სტაბილური
პარამეტრები
1) პრობლემური სფეროს (სიკეთეების)საბაზისო
მახასიათებლები;
2) ბუნებრივი რესურსების ბაზისური განაწილება;
3) ფუნდამენტური სოციალურ-კულტურული
ფასეულობები და სოციალური სტრუქტურა;
4)საბაზისო კონსტიტუციური სტრუქტურა
(ნორმები)

კოალიცია A

სუბსისტემის

ა)რწმენის სისტემა
ბ)რესურსები
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შიდა უკუგება

ბროკერები

სტრატეგია 1

სტრატეგია 2

შიდა უკუგება

აქტორები

2) ცვლილებები მმართველ გუნდში-სისტემურ
კოალიციაში;
3) ცვლილებები მომიჯნავე პოლიტიკურმმართველობით სუბსისტემაში;
4) საზოგადოებრივი აზრის ცვლილება

ა)რწმენების სისტემა
ბ)რესურსები

პოლ-მმართველობითი
ძირითადი

გარეგანი სისტემური ფაქტორები
(მოვლენები)
1) სოციალურ-ეკონომიკური პირობების
ცვლილებები;

კოალიცია BB

შეზღუდვები

ავტორიტეტული (სახელისუფლებო)გადაწყვეტილებები
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საბატიერი ცდილობს პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის მთლიან მოდელში გააერთიანოს საკმაოდ
განსხვავებული კომპონენტები: აქტორული (პროცესის მონაწილეთა ქსელი სახელმწიფო მმართველობის
ცალკეულ სფეროში); ფაქტორული (სოციალური, ეკონომიკური და სხვა გარეგანი ფაქტორების
ზემოქმედება); ნორმატიულ-ინსტიტუციონალური (პოლიტიკური ინსტიტუტები და ნორმები); კოგნიტური
(რწმენები, შეხედულებები, ფასეულობები) და სისტემური (მმართველობითი სისტემის და სხვა დარგობრივი
პოლიტიკის სუბსისტემების გავლენა). იხილეთ სქემა #2.
საბატიერის კონცეფციის ცენტრში დგას საჯარო-სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებების მომზადების,
დამტკიცებისა და განხორციელების პროცესში სტაბილური კვლავწარმოების და პოლიტიკურმმართველობითი სისტემის თანმიმდევრული ცვლის პრინციპები. “პოლიტიკურ-მმართველობითი ქვესისტემა”
(policy subsystem) შედგება
რამდენიმე
ურთიერთმოქმედი
და
კონკურირებადი
“მხარდამჭერი
კოალიციისაგან”, რომლებიც, თავის მხრივ, შედგებიან პოლიტიკური გადაწყვეტილებების სხვადასხვა
ვარიანტის წინ წაწევისათვის მებრძოლი სახელმწიფოებრივი და არასახელმწიფოებრივი აქტორების
ერთობლიობისაგან. ეს “მხარდამჭერი კოალიციები” ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ფასეულობით და
რწმენით, მიზნებითა და სტრატეგიებით, პოზიციებით და რესურსებით. გადაწყვეტილებათა მიმღები
ოფიციალური პირების (არჩეული პოლიტიკოსების და უმაღლესი ადმინისტრატორების) გარდა, საბატიერი
აღნიშნულ პროცესში მოიაზრებს ზეგავლენის ჯგუფებს, ანალიტიკურ ცენტრებს, აკადემიურ დაწესებულებებს,
პოლიტიკურ ჟურნალისტებს და სახელმწიფო ორგანოების მომიჯნავე ქვედა სისტემის წარმომადგენლებს.
ქვესისტემის შემადგენლობიდან განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ე. წ. “პოლიტიკურ-მმართველობით
ბროკერებს”, რომლებიც უზრუნველყოფენ სტაბილური კონკურენციის წესების მოქმედებას მებრძოლი
“მხარდამჭერი კოალიციებისათვის”. ესენი შეიძლება იყვნენ სახელმწიფო ინსტიტუტების ხელმძღვანელები,
სასამართლო და საარბიტრაჟო ორგანოები, სპეციალური კომიტეტები და შემათანხმებელი კომისიები.
საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი ბროკერების ძირითადი ამოცანაა ხელი შეუწყოს კონკურირებად
კოალიციებს შორის მოლაპარაკებებისა და კონსულტაციების ჩატარებას. ამის შედეგად მხარეებს შორის
შემუშავდება მათთვის მისაღები შეთანხმებები და საფუძვლიანი კომპრომისები რაც, თავისთავად,
უზრუნველყოფს პოლიტიკურ- მმართველობითი პროცესის სტაბილურ კვლავწარმოებას.
“მხარდამჭერი კოალიციების” მონაწილეთა კონსოლიდაციისათვის საჭიროა მათ საერთო მიზნები და
წინასწარ განსაზღვრული “რწმენები” ჰქონდეთ, რომლებიც კოალიციის ერთგვარი შემადუღაბებელი
საშუალების როლს ასრულებენ. ”მხარდამჭერი კოალიცია”_ არის აქტორების ჯგუფები, რომლებსაც აქვთ
მსგავსი საბაზისო ფასეულობები, ამა თუ იმ პრობლემის საერთო ხედვა და აღქმა. მათი მთავარი მიზანია
მისაღები გადაწყვეტილების მიღება ან ამისთვის ბრძოლა.
კოგნიტიური და აქსიოლოგიური ორიენტირების კომპენსირებისათვის საბატიერმა შეიმუშავა სპეციალური
კონცეპტები: “პოლიტიკური რწმენების” და “პოლიტიკაზე ორიენტირებული მოძღვრების” (policy-oriented
learning). ავტორი გამოყოფს “რწმენების” იერარქიულ სტრუქტურას, რომელზეც ეფუძნება ესა თუ ის
პოლიტიკურ–მმართველობითი
კოალიცია. პირველ
რიგში,
სტრუქტურის
ცენტრში
მდებარეობს
“სიღრმისეული რწმენის/ფასეულობების სისტემა”, რომელიც შედგება ფუნდამენტური ფასეულობებისაგან და
მყარი ნორმებისაგან. ეს გახლავთ ამა თუ იმ კოალიციისთვის საერთო, შესაძლოა საჯარო პოლიტიკის
თითოეულ პრობლემასთან არც თუ პირდაპირი კავშირის მქონე, ზოგადი ფასეულობები, რომელიც
კოალიციის აქტორთა იდეალებია და მათ მოქმედებებსა და ამა თუ იმ პრობლემასთან დამოკიდებულებას
განსაზღვრავს. ასე მაგალითად, ამ სიღრმისეული ფასეულობების კატეგორიაში შეიძლება მოვიაზროთ
ინდივიდუალურ თავისუფლებასა და სოციალურ თანასწორობას შორის არჩევანის გაკეთება;
მემარცხენეებად და მემარჯვენეებად დაყოფა; ეს, ის ფასეულობებია, რომელიც ამა თუ იმ აქტორს
იშვიათად თუ ეცვლება. არსებული იერარქიის მომდევნო საფეხურს მიეკუთვნება უკვე თავად “პოლიტიკურმმართველობითი სუბსისტემისათვის ძირეული ფასეულობები”, ე.წ. პირველადი ფასეულობები, რომელიც
შედგება მექანიზმებისა და სტრატეგიებისაგან, სიღრმისეული და ფუნდამენტური ორიენტირების (მაგ.
სტრატეგიული ამოცანები და საარჩევნო კამპანიის წარმოების წესები) მისაღწევად. ეს არის ფასეულობათა
სისტემა, რომელიც განმსაზღვრელ როლს ასრულებს უკვე უშუალოდ განსახილველ საჯარო პრობლემურ
საკითხთან მიმართებაში. მსგავსი ფასეულობის მაგალითია ეკონომიკურ განვითარებასა და ეკოლოგიურ
უსაფრთხოებას შორის არჩევანის გაკეთება. მაგალითად, როცა საუბარია ჰაერის დაბინძურების პრობლემის
გადაწყვეტაზე, “პოლიტიკურ-მმართველობითი სუბსისტემისათვის დამახასიათებელ ძირეულ ფასეულობებს”
ვგულისხმობთ, ხოლო როცა ვსაუბრობთ ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის ორ განსხვავებულ
სტრატეგიაზე _ ერთის მხრივ, ნარკომანიაზე როგორც დანაშაულზე, მეორეს მხრივ კი, როგორც
ავადმყოფობაზე – ძირითადი ფასეულობებიდან მომდინარე სტრატეგიულ ორიენტირებს ვგულისხმობთ.
მხარდამჭერი კოალიციების მოდელის ავტორებისათვის უპირველესი მნიშვნელობა აქვს სწორედ ამ
“პოლიტიკურ-მმართველობითი სუბსისტემისათვის ძირეულ ფასეულობებს” და არა ზევით მითითებულ
“სიღრმისეული რწმენის/ფასეულობების სისტემას”, რადგან სწორედ ე.წ. პოლიტიკის ძირითადი
ფასეულობების გარშემო ხდება კოალიციების ფორმირება. და ბოლოს, არსებული კონცენტრირებული
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სტრუქტურის პერიფერიაზე მდებარეობს მისი უკანასკნელი საფეხური ან შრე, წოდებული “მეორად
ასპექტებად”, ანუ მეორად ფასეულობებად, რომელთა რიცხვს მიეკუთვნება ამა თუ იმ ინსტრუმენტული
გადაწყვეტილების წარმატებაზე დაფუძნებული “რწმენა”, რომელიც საკუთარი გამოცდილებიდან
გამომდინარეობს. რწმენისა და ფასეულობის ამ კატეგორიაში საბატიერი აერთიანებს ყველა იმ
აქსიოლოგიურ ასპექტს, რომელიც საჭიროა უკვე პოლიტიკურ-მმართველობითი ამოცანების პრაქტიკული
რეალიზაციისათვის (ოპერატიული ზემოქმედებისათვის) და როგორც წესი, გაზიარებულია კოალიციის
მონაწილეთა მიერ.
რაც შეეხება საკუთარი გამოცდილების განზოგადებას “მეორად რწმენებში”, ამ შემთხვევაში საბატიერს
შემოაქვს ”პოლიტიკაზე ორიენტირებული სწავლების”-ცნება, რომელშიც იგულისხმება ზოგიერთი ნორმის
(დოგმის) და სტერეოტიპის ცვალებადობის პროცესი მათი შეპირისპირების შედეგად მიღებული
პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე. სწავლების ეს პროცესი მაკორექტირებელ გავლენას ახდენს,
პირველ რიგში “რწმენის სისტემის” ზოგიერთ ზედაპირულ დონეზე, რომელიც გამოიყურება, როგორც
ერთგვარი მატრიოშკა. მაგ. გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება შეიძლება დაკავშირებული იყოს
საგადასახადო პოლიტიკასთან, როდესაც საჭიროა კორექტირების შეტანა ადგილობრივი გადასახადის
განაკვეთში; ამასთან საყურადღებოა, რომ აქტორების კოგნიტური ორიენტირების გათვალისწინება ვერ
ამოწურავს “მხარდამჭერი კოალიციების” კონცეფციის შინაარს. სწორედაც “არაკოგნიტური ფაქტორები”
წარმოადგენს სტაბილურობის წყაროს ან იწვევს ცვლილებებს საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობით
პროცესში. საბატიერი გამოყოფს მსგავსი ფაქტორების ორ ჯგუფს: “შედარებით სტაბილური პარამეტრები”,
რომელიც უზრუნველყოფს პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის კვლავწარმოებას და “გარე სისტემური
მოვლენები”, რომელიც
საწინააღმდეგო
მიმართულებით
მუშაობენ
და ცვლილებებს
იწვევენ
გადაწყვეტილების მიღებისას. საბატიერის მიერ შემოთავაზებულ პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება შემდეგი
ფაქტორები: რეგულირებადი ობიექტის ხასიათი (საზოგადოებრივი კეთილდღეობის სფეროები); ქვეყანაში
ბუნებრივი რესურსების განაწილების კონფიგურაცია; სოციალური სტრუქტურა; ფუნდამენტური სოციალურკულტურული ფასეულობები და საბაზისო კონსტიტუციური ნორმები. მეორე ჯგუფში შედის ცვლილებები
მაკროეკონომიკაში, სოციალურ ცხოვრებაში, საზოგადოებრივ აზრში, ქვეყნის მმართველ გუნდში და
“მომიჯნავე” პოლიტიკურ-მმართველობით ქვესისტემებში. აქ საუბარია იმ ცვლილებებზე, რომელიც
დაკავშირებულია საჯარო გადაწყვეტილებების მიღებასთან და მის შედეგებთან. სტაბილური და ცვალებადი
ფაქტორების ორივე ეს ჯგუფი ერთმანეთთან ურთიერთქმედების წყალობით გავლენას ახდენს რესურსების
აკუმულაციაზე და მოცემულ ქვესისტემაში მოქმედი, კოალიციებში
დანაწილებული
წევრების
მობილიზაციაზე. თავის მხრივ, აქტორები აანალიზებენ და აფასებენ მოცემულ ფაქტორებს “მხარდამჭერი
კოალიციების” შიგნით ჩამოყალიბებული “რწმენის სისტემების” თვალსაზრისით, გამოიმუშავებენ
სტრატეგიულ კურსს, გადაწყვეტილებების ალტერნატიულ პროექტებს. ასევე ახდენენ საკუთარი რესურსების
და საშუალებების მობილიზაციას სხვა კოალიციების საწინააღმდეგო პროექტებთან კონკურირებად
ბრძოლაში და აღწევენ მათთვის მისაღები სახელმწიფო გადაწყვეტილების რეალიზაციას. ეს წრე იკვრება
“უკუგების კავშირის” მექანიზმით, როგორც ციკლურ მოდელში და ამგვარად, პოლიტიკურ-მმართველობითი
პროცესი სპირალის ახალ საფეხურზე გამოდის.
დახვეწილი სტრუქტურის და დასავლურ მეცნიერებში დიდი პოპულარობის მიუხედავად, ვერც
“მხარდამჭერი კოალიციების” მოდელმა დააღწია თავი კრიტიკოსების შენიშვნებს. უ. პარსონსმა, რომელიც
კონკურირებად სტადიურ მოდელს ემხრობა, გამოყო ამ მოდელის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხარვეზი: 1.
აღნიშნული მოდელი შეიქმნა ემპირიული მასალების განზოგადების საფუძველზე, რომელიც შეეხება
სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებების მიღებას აშშ-ში სოციალურ-კულტურულ და პოლიტიკურინსტიტუციონალურ კონტექსტში. ხოლო იმ დემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც გადაწყვეტილების მიღების
პროცესი უფრო ცენტრალიზებულია და არსებობს ეტატიზმის (საფრანგეთი, იტალია) ან კორპორატივიზმის
(ავსტრია, შვედეთი, გერმანია) ისტორიული ტრადიციები, აღნიშნული უკიდურესად პლურალისტური
კონცეფცია სუსტად იმუშავებს. 2. საბატიერის კონცეფციაში მუდმივად მიმდინარეობს გადაწყვეტილების
პროცესის რეალური და ვირტუალური კომპონენტების შერევა. აქედან გამომდინარე, თითქმის ყველგან
ილახება ზღვარი მის მატერიალურ მექანიზმებს, გარე გარემოს ფაქტორებს და “მხარდამჭერი
კოალიციების” აქტორების მხრიდან აღქმის კოგნიტიურ სტერეოტიპებს შორის. 3. თითქმის ასეთივე
გაურკვევლობა სუფევს აღნიშნული მოდელის პრესკრიპციულ და დესკრიპციულ კომპონენტებთან
დაკავშირებით. ყოველთვის არ არის გარკვეული, სად და რომელ კონცეპტუალურ ჩარჩოში ისმება კითხვა:
“რა არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესი” ან “როგორი უნდა გახდეს პოლიტიკური
გადაწყვეტილებების სისტემა”. 4. ავტორი ანალიზის ცენტრში რწმენის მნიშვნელობას და ფასეულობებს
აყენებს, მაგრამ, ფაქტობრივად, გვერდს უვლის სერიოზული საკითხების ახსნას, რომელიც ეხება სოციალურ
ინტერესებს და სახელისუფლებო რესურსების როლს საჯარო-სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის შემუშავებისა
და განხორციელების პროცესში.
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თუ შევაჯამებთ საბატიერის “მხარდამჭერი კოალიციების” კონცეფციას, ერთის მხრივ, მას მნიშვნელოვანი
წვლილი შეაქვს, როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის სხვადასხვა თეორიულმეთოდოლოგიური მიდგომის გაერთიანებაში, ასევე მისი ფაზების უფრო მოქნილ, “პარალელურ”
გააზრებაში. თუმცა, მეორეს მხრივ, საბატიერის მოდელს აქვს რიგი ნაკლოვანებები და აკლია
სრულყოფილება, რადგან არ ითვალისწინებს გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის ისეთ მნიშვნელოვან
კომპონენტებს, როგორიცაა ინტერესები და მათი ფორმულები, ორგანიზაციული ნორმები და პროცედურები
და სხვა.
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GLOSSARY
1. POLICY – მიზანმიმართულ ქმედებათა ერთობლიობა, პროგრამა, პროექტი. ზოგადი
გაგებით, ესაა პიროვნების, ჯგუფის, ბიზნეს-სტრუქტურისა თუ ხელისუფლების მიერ არჩეული
სამოქმედო გეგმა, ამა თუ იმ კურსის გასატარებლად.
2. COMPREHENSIVE RACIONALIZM – ყოვლისმომცველი რაციონალიზმი. გადაწყვეტილების
მიღების ერთ-ერთი მეთოდთაგანი, რომელიც ეფუძნება პრობლემის სიღრმისეულ
შესწავლასა და ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლად იღებს რაციონალურ
გადაანგარიშებას. აღნიშნული მეთოდი გამოიყენება სტრატეგიული პრობლემატიკის
გადაწყვეტაში. მეთოდი, კლასიკური გაგებით, ფართოდაა გაკრიტიკებული საჯარო
პოლიტიკისა და ადმინისტრატორების მხრიდან მისი პრაქტიკული გამოყენების
სირთულიდან გამომდინარე და ითვლება, რომ საბოლოო ჯამში აღნიშნული მიდგომა მაინც
ინკრიმეტალიზმს ემსგავსება.
3. INCREMENTALIZM - ინკრიმენტალიზმი (მცირედი ცვლილება, ნაბიჯ-ნაბიჯ გაუმჯობესება).
გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთი მეთოდთაგანი, რომელიც ოპტიმალური
გადაწყვეტილების ძიების პროცესს აგებს გაცილებით მარტივად, ვიდრე ყოვლისმომცველი
რაციონალიზმი. აღნიშნული მეთოდი ეფუძნება პრობლემის დაშლას ცალკეულ
შემადგენელ ნაწილებად და ნაკლებადაა ორიენტირებული სტრატეგიული პრობლემატიკის
გადაწყვეტისკენ. ინკრიმენტალიზმის მეშვეობით ხდება ოპერაციონალური ხასიათის
პრობლემების გადაწყვეტა.
4. MIXED SCANNING – შერეული სკანირება. გადაწყვტილების მიღების ერთ-ერთი
მეთოდთაგანი, რომელიც წარმოადგენს ყოვლისმომცველი რაციონალიზმისა და
ინკრიმენტალიზმის გაერთიანებულ ვარიანტს. აღნიშნული მეთოდის უპირატესობა იმაში
მდგომარეობს, რომ პრობლემის არსისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით ხდება ან
ყოვლისმომცველი რაციონალიზმის ან ინკრიმენტალიზმის მეთოდით ხელმძღვანელობა.
5. AGENDA-SETTING – დღის წესრიგის განსაზღვრა. საჯარო პოლიტიკის პროცესი, რომლის
საშუალებით პრობლემებისა და ალტერნატიული გადაწყვეტის გზების შესახებ პოლიტიკური
კამათი გარკვეულ ჩარჩოებში ექცევა. ამ პროცესის შედეგად ხდება განსახილველ საკითხთა
თანმიმდევრობის დადგენა მათი აქტუალურობიდან გამომდინარე.
6. POLICY INITIATION _ პოლიტიკის ინიცირება, საჯარო პოლიტიკის პრობლემური საკითხის
წამოყენება და მისი გადაწყვეტის აუცილებლობაზე მსჯელობა.
7. POLICY FORMULATION - პოლიტიკის ფორმულირება, პროცესი, რომლის ფარგლებშიც
ხდება ამა თუ იმ პრობლემის გადაწყვეტის ალტერნატიულ ვარაინტებზე მსჯელობა და მათი
უპირატესობებისა და ნაკლოვანებების განხილვა.
8. POLICY ADOPTION _ პოლიტიკური კურსის დამტკიცება. პოლიტიკური კურსი მტკიცდება ან
საკონონმდებლო უმრავლესობის, ან საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელთა
ბრძანებულებების, ან საჯარო დაწესებულებებს შორის კონსენსუსის ანდა სასამართლო
გადაწყვეტილების საფუძველზე.
9. POLICY IMPLEMENTATION _ პოლიტიკის განხორციელება, დამტკიცებული პოლიტიკური
კურსის პრაქტიკაში რეალიზაცია სახელმწიფოს ადმინისტრაციული ქვედანაყოფების
მეშვეობით, რომლებიც ეწევიან ფინანსური და ადამიანური რესურსების მობილიზაციას
პოლიტიკური კურსის განსახორციელებლად.
10. POLICY EVALUATION – პოლიტიკური კურსის შეფასება. მთავრობის საბუღალტრო და
აუდიტორული ქვედანაყოფები განსაზღვრავენ იმას, თუ რა თანხვედრაშია
აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების მოღვაწეობა
განხორციელებული პოლიტიკური კურსის წინასწარ გაწერილ მოთხოვნებთან და
რამდენად განხორციელდა წინასწარ დაგეგმილი მიზნების მიღწევა.
11. STREET LEVEL BUREAUCRACY – ქუჩის დონის ბიუროკრატია, ბიუროკრატიული აპარატის
ქვედა დონის მოხელეები, რომელთაც ყველაზე მეტი შეხება აქვთ საზოგადოებასთან და,
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შესაბამისად, გაცილებით მეტ ინფორმაციას ფლობენ საზოგადოებრივ საჭიროებებსა და
მოთხოვნებზე.
12. STAKEHOLDER – დაინტერესებული ჯგუფები, ყველა ის პირი, ჯგუფი, თუ ორგანიზაცია,
რომელიც ან ემხრობა, ან ეწინააღმდეგება პრობლემის გადაწყვეტას.
13. LOGROLLING – საკანონმდებლო ორგანოში დამკვიდრებული პრაქტიკა, პირველ რიგში,
ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილების საფუძველზე, სადაც პარლამენტის
წევრების მიერ გარკვეული პოლიტიკისათვის ხმის მიცემის სანაცვლოდ ხორციელდება
ვაჭრობა. პარლამენტის ამა თუ იმ წევრის ხმის გადმობირების სანაცვლოდ საპარლამენტო
ორგანოს წარმომადგენელი იღებს მომავალში მისთვის და მისი პარტიისთვის სასარგებლო
გადაწყვეტილებაზე მხარდაჭერის პირობას.
14. EXPENDITURES – დანახარჯები. ტერმინი “დანახარჯი” ხშირად ძალზე განვრცობილად
ნაღდი ფულით გაწეულ გადახდებს ეხება. თუმცა, უფრო ზუსტი განმარტებით, დანახარჯები
წარმოადგენს შეძენილი საქონლისა და მომსახურების ღირებულებას, მასთან
დაკავშირებული გადახდების წარმოების დროის მიუხედავად.
15. COST-BENEFIT ANALYSIS – ხარჯ-სარგებლის ანალიზი. ანალიზის სახეობა, რომელიც
მოიცავს ისეთი დანახარჯებისა და სარგებლის (მაგალითად, როგორიცაა თავისუფალი
დრო ან გარემოზე ზემოქმედება) ფულად ერთეულებში გამოსახვას, რომელსაც არ გააჩნია
საბაზრო ღირებულება. ხარჯ-სარგებლის ანალიზი შედგება სამი ლოგიკური
საფეხურისაგან: 1. ამოცანების დასახვა და მათი მიღწევის ალტერნატიული გზების
განსაზღვრა; 2. ყოველი ალტერნატიული ჩარევით გამოწვეული ზრდადი ცვლილებების
ანალიზი შესაბამისი ალტერნატივის არარსებობის წინააღმდეგ; 3. სხვადასხვა
ალტერნატივის დანახარჯებისა და სარგებლის შედარება.
16. COST-AFFECTIVNESS ANALYSIS – ანალიზის სახეობა, რომლის დროსაც ადარებენ
პროექტებს ან პროგრამებს, რომელთაც მსგავსი შედეგები ან პროდუქტი აქვთ. იგი
გამოიყენება იმ ალტერნატივების შესადარებლად, რომლებისთვისაც შესაძლებელია
ძირითადი შედეგების განსაზღვრა, მაგრამ არა შეფასება მონეტარულ კატეგორიებში
გადაყვანის სახით. დანახარჯების ეფექტიანობის ინდიკატორები გულისხმობს პროდუქტის
ერთეულის ღირებულებას ან პროდუქტის ერთეულებს ხარჯების თითოეულ ერთეულზე და
მიზნად ისახავს ყველაზე ნაკლებხარჯიანი მეთოდის გამოვლენას განსაზღვრული
ამოცანების მისაღწევად.
17. INPUTS – დანახარჯი, ზოგჯერ ასევე გვხვდება როგორც შენატანი/ფსონი. პროდუქტის
მისაღებად გამოყენებული რესურსები, ან თავად რესურსთა ოდენობა (მაგალითად
თანამშრომელთა/სამუშაო დღეების რაოდენობა). ერთი საქმიანობის დანახარჯი შესაძლოა
იყოს ადრე განხორციელებული საქმიანობის პროდუქტი.
18. OUTPUTS – პროდუქტი. ესაა უშუალოდ პროგრამის ან საქმიანობის განხორციელების
შედეგად მიღებული პროდუქცია ან მომსახურება. პროდუქტით ფასდება, მაგალითად,
თანამშრომელთა მიერ დასახული მიზნების შესრულების ხარისხი, მაგრამ მისი საშუალებით
ვერ განვსაზღვრავთ პროგრამის უშუალო მიზნის მიღწევის ხარისხს. ხასიათიდან
გამომდინარე, პროდუქტი შესაძლოა იყოს ადვილად ან რთულად გაზომვადი, მაგალითად,
ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევათა რაოდენობის განსაზღვრა უფრო ადვილია, ვიდრე
მინისტრისათვის ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლის მიერ განსაზღვრულ საკითხზე
გაწეული კონსულტაციის ხარისხის გაზომვა.
19. OUTCOMES – შედეგი. პოლიტიკური ღონისძიებებით, პროგრამით ან საქმიანობით
გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებები. “შედეგები“ განსხვავდება
“პროდუქტისაგან“, რომლის საშუალებითაც განისაზღვრება პროგრამის ან საქმიანობის
უშუალო შედეგი. მაგალითად, პოლიციის მიერ სიმთვრალის დადგენის მიზნით
ჩატარებული ამონასუნთქის კონტროლის შედეგი შესაძლოა იყოს მთვრალი მძღოლების
რაოდენობის შემცირება, ხოლო ამ პროგრამის ერთ-ერთი პროდუქტი – ალკოჰოლის
დადგენილი ზღვარის გადაჭარბების გამო დაჯარიმებული მძღოლების გარკვეული
რაოდენობა. პროგრამებს შესაძლოა ჰქონდეთ, ერთის მხრივ, შუალედური და საბოლოო
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შედეგები, მეორეს მხრივ, პოზიტიური და ნეგატიური შედეგები, ან ასევე პროგნოზირებადი
და არაპროგნოზირებადი შედეგები.
20. IMPACT – ტერმინი “ზემოქმედება” ხშირად “შედეგების” სინონიმად გამოიყენება. პროგრამის
“წმინდა ზემოქმედება” ასახავს იმ შედეგებს, რაც ნამდვილად მიეწერება მოცემულ
პროგრამას. იგი არ მოიცავს პროგრამის გარეშე ფაქტორების ზემოქმედების შედეგებს და
ფასდება პროგრამის შეფასების მეთოდებით. “ზემოქმედების ანალიზი“ გულისხმობს
პროგრამის ან პოლიტიკის ინიციატივის გარემოზე ზემოქმედების შედეგების შეფასებას, ან
აჩვენებს იმ სურათს, თუ რა ხარისხით მოხდა აღნიშნული პროგრამების განხორციელებით
სასურველი შედეგების მიღწევა.
21. PROGRAM EVALUATION -PPპროგრამის შეფასება გულისხმობს მისი ეკონომიკური,
ფინანსური, სოციალური და ა.შ. შედეგების გულდასმით შესწავლას. შეჯამებითი შეფასება
ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როცა პროგრამა გარკვეული დროის განმავლობაში
მუშაობს. შემაჯამებელ შეფასებას მეორენაირად პროგრამის განხორციელების შემდგომ
შეფასებასაც უწოდებენ. შემაჯამებელი შეფასების დროს საჭიროა შეფასდესPპროგრამის
ეფექტიანობის ხარისხი და განისაზღვროს მისი მთლიანი ღირებულება. ინფორმატიული
შეფასება ძირითადად პროგრამის განხორციელების პერიოდში (შუალედური შეფასება)
მისი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით ხორციელდება და მას სხვაგვარად მონიტორინგსაც
უწოდებენ.
22. ღIშK ANALYშIშ/AშშEშMENთ – რისკის ანალიზი/შეფასება. შესაძლო არახელსაყრელი
პირობების და/ან მოვლენების შესახებ აზრთა შეჯერებისა და შეფასების სისტემატური
პროცესი, რომლის საფუძველზე, მათი მინიმიზაციის მიზნით ტარდება გარკვეული
ღონისძიებები. ამის მაგალითია ომი, ბანკების გაკოტრება, წყალდიდობა და სხვა ბუნებრივი
კატასტროფები, ეპიდემიური და სხვა საშიში დაავადებები და ა.შ.
23. RELIABILITY – საიმედოობა.
24. EFFICIENCY – ეფექტიანობა. დამოკიდებულება პროგრამის ან საქმიანობის შედეგად
წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებას (პროდუქტი) და მათი წარმოებისათვის
გამოყენებულ რესურსებს (დანახარჯი) შორის. ეფექტიანობა იზომება პროდუქტის
ერთეულზე გაწეული დანახარჯებით.
25. EFFEჩთIVENEშშ – შედეგიანობა/ქმედითუნარიანობა. განსაზღვრული მასშტაბი, რომელსაც
პროგრამები
დასახული
ამოცანებით
ან
შედეგებით
აღწევენ.
შედეგიანობა/ქმედითუნარიანობა სახელმწიფო სექტორში გადახდილ თანხასთან
ღირებულების შედარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია. შესაძლებელია საქონლის
ან მომსახურების ეკონომიკური და ეფექტიანი მიწოდება, მაგრამ დასახული ამოცანები თუ
ვერ შესრულდება, მაშინ გამოყენებული რესურსების დიდი ნაწილი ფუჭად იქნება
დაკარგული.
26. PUBLIC SECTOR – საჯარო/სახელმწიფო სექტორი. ქვეყნის მთავრობა, რომელსაც ემატება
ყველა სახელმწიფო კორპორაცია და კვაზიკორპორაცია.
27. EVALUATION DESIGN – შეფასების სქემა. ლოგიკური მოდელი, რომელიც გამოიყენება
შეფასების შედეგების შესახებ დასკვნების გასაკეთებლად. შეფასების სქემის არჩევისას,
შემფასებელმა იმავდროულად უნდა განსაზღვროს, თუ რა ტიპის ინფორმაცია უნდა
ჩასწორდეს და რა სახის ანალიზს დაექვემდებაროს იგი.
28. ALLOTMENT – განაწილება. ეს ტერმინი შესაძლებელია ჩაითვალოს “პროპორციული
განაწილების” სინონიმად, ან განიმარტოს როგორც ხარჯვაზე პასუხისმგებელ ერთეულებს
შორის საბიუჯეტო სახსრების განაწილების პროცედურის განსაზღვრული ეტაპი.
29. ALLOCATIVE AFFICIENCY – Eეფექტიანი განაწილება. ეს გულისხმობს მთავრობის უნარს,
გაანაწილოს რესურსები და შეარჩიოს ისეთი პროგრამები და პროექტები, რომელიც
შეესაბამება მის მიერ დასახულ ამოცანებს. Eეკონომიკის თეორიაში ეფექტიან განაწილებას,
რომელსაც “პარეტოს ეფექტიანობასაც” უწოდებენ, ადგილი აქვს მაშინ, როცა რესურსები
ისე ნაწილდება, რომ შექმნილი პროდუქტის მოცულობის ან ტიპის ნებისმიერი ცვლილება
მიმდინარე პერიოდში ვიღაცის მდგომარეობას აუარესებს.
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30. BENCHMARKING SYSTEM – დადგენილ კატეგორიებთან შედარება. შედარების მეთოდი და
პროცედურა, რომელიც საჯარო სექტორში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას როგორც
ერთი ორგანიზაციის მეორე ორგანიზაციასთან შედარების მეთოდი და მიზნად ისახავდეს
ორგანიზაციის ფუნქციონირების ეფექტიანობის გაუმჯობესებას. აღნიშნული სისტემა
გულისხმობს გარკვეული დადგენილი კატეგორიების საშუალებით ორგანიზაციის მიერ იმ
პროცესებისა და საქმიანობის შესწავლას და დადგენილ კატეგორიებთან შედარებას, რაც
გაწეულ დანახარჯებს პროდუქტად აქცევს. შედეგებთან დაკავშირებით დადგენილი
კატეგორიების
საშუალებით კი, ორგანიზაციების ფაქტობრივი ფუნქციონირების
ეფექტიანობის ხარისხის შედარება ფუნქციონირების ეფექტიანობის საზომებისა და
ინდიკატორების გამოყენებით ხდება.
31. DISCOUNTING - დისკონტირება. სხვადასხვა დროს წარმოშობილი დანახარჯებისა და
სარგებლის შედარების მეთოდი. 1 ევროს “ნ” წელიწადში ექნება “დისკონტირებული
ღირებულება” ტოლი 1/(1+რ)ნ ევროსი, სადაც “რ” “დისკონტის ნორმაა”.
32. INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) – კაპიტალდაბანდების უკუგების მაჩვენებელი. დისკონტის
ნორმა, რომელიც კაპიტალდაბანდების წმინდა დისკონტირებულ ღირებულებას (NPV) 0-ს
გაუტოლებს.
33. NET PRESENT VALUE (NPV) – ხარჯებისა და შემოსავლების წმინდა ღირებულება
განსაზღვრულ დრომდე მათი დისკონტირების შემდეგ. სავარაუდო კაპიტალდაბანდებათა
მიხედვით, დისკონტირება ხდება იმ წლამდე, ვიდრე პროექტი ამოქმედდება.
34. CONTRACTING OUT – დეპარტმენტის ან უწყების მიერ სახელმწიფო მომსახურების გაწევის
თაობაზე კომერციული კონტრაქტის გაფორმება გარეშე მომწოდებელთან. დიდი
ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობასთან დაკავშირებით სახელმწიფომ
შეიძლება კერძო სექტორის ფირმებთან გააფორმოს კონტრაქტი ასეთი ობიექტების
შექმნაზე. ხელშეკრულებაში ხშირად გათვალისწინებულია კერძო სექტორის ფირმისათვის
შემოსავლების მიღების გარანტირებული უფლება მშენებლობის შემდგომი რამდენიმე
წლის განმავლობაში.
35. CAPITAL – ASSETS – ტანგიბლე/ინტანგიბლე ასსეტს – კაპიტალი/აქტივები –
მატერიალური/არამატერიალური აქტივები. კაპიტალში იგულისხმება ფიზიკური ან
ფინანსური აქტივები. ეს აქტივები შესაძლებელია რამდენიმე კატეგორიად დაჯგუფდეს.
მატერიალური ძირითადი საშუალებები შედგება საცხოვრებელი სახლებისგან, სხვა შენობანაგებობებისგან, მანქანა-დანადგარებისგან, კულტივირებული მიწისგან. არამატერიალური
ძირითადი საშუალებები მოიცავს უფლებას გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოებზე,
კომპიუტერების პროგრამულ უზრუნველყოფას და ხელოვნების ნიმუშებს. მატერიალური
არაწარმოებული აქტივები ბუნებაში არსებული ის აქტივებია, რომლებზეც შესაძლებელია
საკუთრების უფლების მოპოვება (მაგ. მიწა, რომელზეც შენდება საცხოვრებელი სახლი).
არამატერიალური არაწარმოებული აქტივების მაგალითია პატენტის გაცემა.
36. GOALS AND OBJECTIVES – მიზნები და ამოცანები. ორივე ტერმინი გამოიყენება სამთავრობო
პროგრამებისა და საქმიანობების საშუალებით მომავალში მისაღწევი სასურველი და
გაზომვადი შედეგების აღსაწერად. “მიზნები”, საერთოდ, ეხება ფართო მასშტაბიან
შედეგებს, რომელთა მიღწევას შეიძლება რამდენიმე წელი დასჭირდეს და გულისხმობდეს
მრავალი ადამიანის მონაწილეობას, საქმიანობებს, პროცესებსა და შუალედურ მიღწევებს.
“ამოცანები” უფრო განსაზღვრულ და სპეციფიკურ შედეგებს ეხება, რომელიც ზუსტად
იზომება (დრო, ღირებულება, რაოდენობა, ხარისხი) და რისი მიღწევაც უფრო მოკლე
ვადებშია შესაძლებელი. ისინი ხშირად უფრო ფართო მასშტაბიანი მიზნების მიღწევის
შუალედურ ეტაპს წარმოადგენს.
37. BENEFITS PRINCIPLE - სარგებლობის მიხედვით დაბეგვრის პრინციპი. იდეა, რომლის
თანახმად, გადასახადების გადახდა უნდა მოხდეს იმ სარგებლობაზე დაყრდნობით,
რომელსაც ხალხი მთავრობის მომსახურებიდან იღებს.
38. ABILITY-TO-PAY PRINCIPLE - გადახდისუნარიანობის მიხედვით გადახდის პრინციპი. იდეა,
რომლის თანახმად, გადასახადები უნდა დაწესდეს გადამხდელის შესაძლებლობების
მიხედვით.
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39. VERTICAL EQUITY – ვერტიკალური თანასწორობა (სამართლიანობა). დებულება, რომლის
მიხედვითაც, მეტის გადახდის შესაძლებლობის მქონე გადამხდელები მეტს იხდიან.
40. HORISONTAL EQUITY – ჰორიზონტალური თანასწორობა (სამართლიანობა). იდეა, რომლის
თანახმად, ერთნაირი გადახდისუნარიანობის მქონე გადასახადების გადამხდელებმა,
ერთნაირი გადასახადები უნდა გადაიხადონ.
41. PROPORTIONAL TAX – პროპორციული გადასახადები. გადასახადი, რომლის დროსაც
მაღალშემოსავლიანი და დაბალშემოსავლიანი გადამხდელები ერთი და იმავე
განაკვეთით იბეგრებიან.
42. REGRESSIVE TAX – რეგრესული გადასახადი. გადასახადი, რომლის დროსაც
მაღალშემოსავლიანი გადამხდელი უფრო დაბალი განაკვეთით იბეგრება, ვიდრე
დაბალშემოსავლიანი.
43. PROGRESSIVE TAX _ პროგრესული გადასახადი. გადასახადი, რომლის დროსაც
მაღალშემოსავლიანი გადამხდელები უფრო მაღალი განაკვეთით იბეგრებიან, ვიდრე
დაბალშემოსავლიანი გადამხდელები.
44. LAMP-SUM TAX _ ერთიანი გადასახადი. გადასახადი, რომელიც ერთნაირია ყველასათვის.
45. AVARAGE TAX RATE _ გადასახადის საშუალო განაკვეთი. გადასახადების საერთო
მოცულობის განაყოფი მთლიან შემოსავალზე.
46. MARGINAL TAX RATE - გადასახადის ზღვრული განაკვეთი. დამატებითი გადასახადი
შემოსავლის ყოველ დამატებით ერთეულზე.
47. EXTERNALITIES - გარეგანი ეფექტი. ერთი პიროვნების ქმედების აუნაზღაურებელი გავლენა
მეორის კეთილდღეობაზე.
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