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German Economic Team Georgia 

1. ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტის მიზნები, 
ამოცანები და წყობა 
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German Economic Team Georgia 

ეკონომიკური ანალიზის ზოგადი მიზნები 

ეკონომიკურ ანალიზს ეკონომიკის სამინისტროში აქვს ორი მიზანი: 

 

მონიტორინგი და პრეზენტაცია 

• მინისტრისა და მნიშვნელოვანი პერსონალისთვის ეკონომიკური 
მდგომარეობის, მოვლენებისა და მნიშვნელოვანი პირების 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 

სტრატეგიისა და პოლიტიკის თანმიმდევრულობა 

• ფაქტებზე დამყარებული ანალიზის საფუძველზე ეკონომიკური 
პოლიტიკის სტრატეგიის შექმნა 

• პოლიტიკისა და სტრატეგიის შესაბამისობის უზრუნველყოფა 

 

• ამ მიზნების შესრულებისთვის საჭიროა, ეკონომიკური ანალიზის 
დეპარტამენტმა შეასრულოს რიგი სხვადასხვა ამოცანებისა 

• რომელი ამოცანაა საჭირო და რამდენად? 
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ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტის ამოცანები 
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ამოცანა შინაარსი 

მონიტორინგი და 
პრეზენტაცია 

• ეკონომიკური ინდიკატორების შესახებ ანგარიშის 
წარდგენა 

• გარე ანალიზის შეფასება 

ეკონომიკური 
ანალიზი 

• მაკრო და სექტორული პოლიტიკის საკითხების ანალიზი 
• საკუთარი კვლევითი საქმიანობა მოცემულ მონაცემებზე 

დაყრდნობით 

პოლიტიკის 
ანალიზი 

• ინდივიდუალური პოლიტიკისა და შეთავაზებების ანალიზი 
• კონცეპტუალური ან მეთოდოლოგიური (მაგ.: დანახარჯისა და 

სარგებლიანობის) ანალიზი 

სტრატეგიის 
შემუშავება 

• ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიის ხელშეწყობა 
• პოლიტიკის გამოწვევათა საკუთარ ანალიზზე დაფუძნება 

პოლიტიკის 
კოორდინირება 

• საშინაო და სხვა პოლიტიკის შესაბამისობის 
უზრუნველყოფა 

პროგნოზირება 
• საკუთარი მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მოდელის ქონა 
• სხვა უაღრესად ტექნიკური რაოდენობრივი პროექტები 



German Economic Team Georgia 

ამოცანების კომპეტენციის ოთხ სფეროდ ორგანიზება 
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Competence 
field 

ამოცანები 

 დეპარტამენტის ორგანიზების საფუძველი 
 შეიძლება ყველა კომპეტენციის სფერო და ამოცანა არ იყოს საჭირო 

კომპეტენციის 
სფერო 

სტრატეგია 
მონიტორინგი 
და პრეზენტაცია 

ეკონომიკური 
ანალიზი 

პოლიტიკის 
ანალიზი 

სტრატეგიის 
შემუშავება 

პოლიტიკის 
კოორდინირება 

პროგნოზირება 

პოლიტიკის 
ანალიზი 

პოლიტიკის 
კოორდინირება 

საშინაო 
პოლიტიკის 

კოორდინირება 

სამთავრობო 
პოლიტიკის 

კოორდინირება 

რაოდენობრივი 
ანალიზი 
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კომპეტენციის სფერო 1: სტრატეგია 

 მინისტრის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მრჩევლები 

 პრეზენტაციების მომზადება მინისტრისთვის 

 სტატისტიკის სამსახურის მიერ მოწოდებული ან საკუთარი პროგნოზირების 
ერთეულების მიერ მოწოდებული მონაცემების გამოყენებით 
მაკროეკონომიკისა და სექტორების საკუთარი ანალიზი 

 ამოცანების მაგალითები: 

– ეკონომიკური სექტორების შესახებ რეგულარული ანგარიშები 

– მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მდგრადობის ანალიზი 

– პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია 
 

 საჭიროა მინისტრთან მჭიდრო სამუშაო ურთიერთობა და ნდობა სტრატეგიის 
როლისთვის 
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Competence 
field 

ამოცანები 
კომპეტენციის 

სფერო 

სტრატეგია 
მონიტორინგი 
და პრეზენტაცია 

ეკონომიკური 
ანალიზი 

სტრატეგიის 
შემუშავება 
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კომპეტენციის სფერო 2: საშინაო პოლიტიკის კოორდინირება 
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Competence 
field 

ამოცანები 
კომპეტენციის 

სფერო 

პოლიტიკის 
ანალიზი 

პოლიტიკის 
კოორდინირება 

საშინაო 
პოლიტიკის 

კოორდინირება 

 უზრუნველყოფა, რომ სამინისტროს დეპარტამენტების მიერ გატარებული 
პოლიტიკა შეესაბამება სამინისტროს ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიას 

 

 მაგალითები: 

– თავისუფალი ვაჭრობის სტრატეგია არ გულისხმობს სუბსიდიებს ან 
ინდივიდუალური სექტორების დაცვას 

– მცირე და საშუალო საწარმოების ზრდის მიზანი გულისხმობს ძლიერი 
კონკურენციის პოლიტიკას 

– ინდუსტრიული ზრდის მიზანი უნდა წახალისდეს ექსპორტის 
პოპულარიზებით 

 მენეჯმენტის მთავარი საშუალება 
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კომპეტენციის სფერო 3: სამთავრობო ეკონომიკური პოლიტიკის 
კოორდინირება 
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Competence 
field 

ამოცანები 
კომპეტენციის 

სფერო 

პოლიტიკის 
ანალიზი 

პოლიტიკის 
კოორდინირება 

სამთავრობო 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის 

კოორდინირება 

 მიზანი: თანმიმდევრული ზოგადი სამთავრობო ეკონომიკური პოლიტიკის 
უზრუნველყოფა 

 საშუალებები: მინისტრის ინფორმირება კაბინეტის კოორდინირებისა და 
სამინისტროების შიდა კოორდინირების შესახებ 

 უნდა დადასტურდეს, რომ სხვა სამინისტროების პოლიტიკა შეესაბამება ეკონომიკურ 
მიზნებსა და ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიას, რათა უზრუნველყოფილი იქნას 
ზოგადი პოლიტიკის თანამიმდევრულობა 

 მაგალითები:  

– სასოფლო-სამეურნეო სუბსიდიები? (სავაჭრო პოლიტიკაზე გავლენა, სექტორული 
განვითარება) 

– ბავშვებზე ზრუნვის სარგებელი? (შრომის მიწოდებაზე გავლენა, დემოგრაფია)  

 ბევრ ქვეყანაში ყველა სამინისტროს აქვს მსგავსი კოორდინირების ერთეული 

 შეიძლება დასჭირდეს ბევრი რესურსი 
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კომპეტენციის სფერო 4: რაოდენობრივი ანალიზი 
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Competence 
field 

ამოცანები 
კომპეტენციის 

სფერო 

პროგნოზირება 
რაოდენობრივი 

ანალიზი 

 მიზანი: საკუთარი პროგნოზის მეშვეობით პოლიტიკისა და სტრატეგიის ხელშეწყობა 

 

 უაღრესად ტექნიკური ამოცანები საჭიროებს სამეცნიერო სპეციალისტების მიერ 
პროგნოზირების მოდელის მუშაობასა და მინისტრისა და სხვა პერსონალისთვის 
მსგავსი პროექტების მიწოდებას 

 ყველა სხვა სფეროც იყენებს რაოდენობრივ ანალიზს, მაგრამ მონაცემები გროვდება აქ 

 ასევე, შესაძლებელია (მაგრამ იშვიათია): საკუთარი სტატისტიკისა და მონაცემების 
შეგროვება 

 საჭიროა სამეცნიერო საზოგადოებასთან ინტენსიური ურთიერთგაცვლა 

 გამოწვევა: კარგი პროგნოზისთვის საჭიროა ძალიან მაღალი სტანდარტის პერსონალი 

 ასევე, შესაძლებელია გარე ინსტიტუციების პროგნოზების გამოყენება/ექსპლოატაცია 
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2. ეკონომიკური ანალიზი გერმანიის ეკონომიკურ 
საქმეთა და ენერგეტიკის ფედერალურ 

სამინისტროში 
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ეკონომიკური ანალიზი ეკონომიკურ საქმეთა ფედერალურ 
სამინისტროში 

„ეკონომიკურ საქმეთა და ენერგეტიკის ფედერალური სამინისტრო“ (BMWi) 

 დაახლოებით 2000 თანამშრომელი, მინისტრის 3 მოადგილე, ასევე, 3 
„საპარლამენტო მინისტრის მოადგილე“  

 ეკონომიკური ანალიზი: ათიდან ერთი დირექტორატი 

 18 ერთეული, დაახლოებით 100 თანამშრომელი ჯამში (ასევე, თანაშემწეები) 

 ფარავს ზემოთ ჩამოთვლილი ამოცანების ყველა ჯგუფს: 

– სტრატეგია 

– საშინაო კოორდინაცია 

– სამთავრობო ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინირება 

– რაოდენობრივი ანალიზი/პროგნოზირება 

 დამატებით: ეკონომიკური მრჩევლების საბჭო აკადემიიდან 

 მჭიდრო სამუშაო ურთიერთობები გარე ეკონომიკურ კვლევით 
ინსტიტუტებთან 

 გარე კვლევებისა და პროგნოზების დაფინანსების უნარი და ბიუჯეტი 
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დირექტორატის ძირითადი ნაწილები 
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ეკონომიკური 
პოლიტიკის 
ანალიზის 
ერთეული 

დირექტორი 

ქვედირექტორატი 
A 

ქვედირექტორატი 
C 

 მოიცავს აქ ჩამოყალიბებულ კომპეტენციის ოთხივე სფეროს 
 საკუთარ პროგნოზსა და სტატისტიკაზე მჭიდრო დამოკიდებულება 
 რესურს-ინტენსიური, დიდი მოთხოვნა კვალიფიცირებულ პერსონალზე 

• პიროვნული თვისებები გადამწყვეტია მენეჯმენტის დონეზე წვდომის 
მოსაპოვებლად 

• დირექტორატის სტრატეგიული ფუნქციისთვის მნიშვნელოვანია 

• კომპეტენციის სფერო: სტრატეგია 
• უაღრესად ინიციატივებზე დამოკიდებული 
• დაფუძნდა როგორც სამინისტროს შიდა ანალიტიკური ფონდი 

• საშინაო პოლიტიკის კოორდინირება (1 ერთეული) 
• სამთავრობო ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინირება 

(დაყოფილია 5 ერთეულად) 

• კომპეტენციის სფერო: რაოდენობრივი ანალიზი 
• პროგნოზირების საკუთარი მოდელი 
• ასევე, გარკვეული სტატისტიკური სამუშაო 
• ურთიერთობა აკადემიურ სამყაროსთან 
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გერმანული გამოცდილება 

 სამინისტრო შესანიშნავად მუშაობს რეგულარულ ანგარიშებზე, პოლიტიკის 
კოორდინირებაზე, პროგნოზებზე 

 გამოწვევა: რეაქტიულობისა და ინიციატივების გააქტიურება 

– დეპარტამენტს უნდა შეეძლოს, განსაზღვროს ამოცანები დღის წესრიგში 

– პირობები: 

• შესანიშნავი პერსონალი და ლიდერები  

• რეგულარულ ამოცანებს შეიძლება არ დასჭირდეს ყველა რესურსი 

 ხალხი მნიშვნელოვანია 

– დირექტორმა უნდა უზრუნველყოს სწრაფი წვდომა პოლიტიკურ დონეზე 

– პერსონალის ხარისხი არის გადამწყვეტი  

– სხვა დირექტორატებისგან განსხვავებული კვალიფიკაციის მოთხოვნები: 

• ეკონომისტები, სტატისტიკოსები რაოდენობრივი განყოფილებისთვის 

• უფრო ნაკლები იურისტი ან პოლიტიკური მეცნიერი 

 გარე წყაროები შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ეფექტიანობის სარგებლის წყარო 

13 
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3. სტატუს კვო საქართველოში და რეკომენდაციები 
ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტის 

გაძლიერებისთვის 

14 
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სტატუს კვო საქართველოში 

ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტი, საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

• პასუხისმგებელია: მინისტრის მოადგილე, ირმა ქავთარაძე 

• დეპარტამენტის უფროსი, უფროსის მოადგილე 

• სამი სამმართველო: 

1. ეკონომიკური ანალიზი:  

• ანგარიშები და ეკონომიკური ანალიზი 

• ორიენტირი მაკროეკონომიკაზე 

• 2-3 ინდუსტრიული ანალიზი წელიწადში 

2. ეკონომიკური პოლიტიკა: სტრატეგია და პოლიტიკის ანალიზი 

• სტრატეგიის დოკუმენტში წვლილის შეტანა (მაგ.: საქართველო 2020) 

• პოლიტიკის ანალიზი 

3. პოლიტიკის გავლენა ბიზნესზე: 

• მარეგულირებელი გავლენის ანალიზი 

• დაახლოებით 15 ძირითადი თანამშრომელი 

15 
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რეკომენდაციები 

 კომპეტენციის სფეროები ამჟამად მოიცავს: 

– სტრატეგიას 

– საშინაო პოლიტიკის კოორდინირებას 

– სამთავრობო ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინირებას 

– (დამატებით: პოლიტიკის გავლენას ბიზნესზე) 

 

 რეკომენდირებული გაძლიერების ეტაპობრივი პროცესი 

1. მოკლე პერიოდში: ფოკუსი სტრატეგიასა და საშინაო 
პოლიტიკის კოორდინირებაზე 

2. საშუალო პერიოდში: სამთავრობო პოლიტიკის 
კოორდინირების დამატება 

3. გრძელვადიან პერიოდში: ყველა ზემოაღნიშნული და 
რაოდენობრივი ანალიზი 

16 
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მოკლევადიან პერიოდში: არსებულ რესურსებთან 
მუშაობის გაღრმავება 
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Competence 
field 

ამოცანები 
კომპეტენციის 

სფერო 

• არსებული დეპარტამენტის გამარტივება ანალოგიური რესურსების საჭიროებით (~15 
თანამშრომელი) 
 

• პოლიტიკის გავლენა ბიზნესზე უნდა იყოს ორგანიზებული ცალკე (მაგ.: როგორც სამართლებრივი 
დეპარტამენტი) 

• პირველ ორ კომპეტენციის სფეროზე მუშაობის გაღრმავება არსებული სრული პერსონალით 
• მინისტრის მყარი ინფორმაცია 
• სამინისტროს სტრატეგიის შემუშავება 
• სტრატეგიის განხორციელება სამინისტროში 

• ანალიზსა და სტრატეგიულ სამუშაოებში გარე დახმარების გამოყენება (GET საქართველო, მსოფლიო 
ბანკი და სხვ.) 

 

 ნაბიჯი 1: მიზნის გაფართოვებამდე მუშაობის გაღრმავება 

სტრატეგია 
მონიტორინგი 
და პრეზენტაცია 

ეკონომიკური 
ანალიზი 

პოლიტიკის 
ანალიზი 

სტრატეგიის 
შემუშავება 

პოლიტიკის 
კოორდინირება 

საშინაო 
პოლიტიკის 

კოორდინირება 
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საშუალო პერიოდში: სრული კოორდინირების როლი 
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Competence 
field 

ამოცანები 
კომპეტენციის 

სფერო 

სტრატეგია 
მონიტორინგი 
და პრეზენტაცია 

ეკონომიკური 
ანალიზი 

პოლიტიკის 
ანალიზი 

სტრატეგიის 
შემუშავება 

პოლიტიკის 
კოორდინირება 

პოლიტიკის 
ანალიზი 

პოლიტიკის 
კოორდინირება 

საშინაო 
პოლიტიკის 

კოორდინირება 

სამთავრობო 
პოლიტიკის 

კოორდინირება 

• ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინირების როლი, რათა უზრუნველყოფილ იქნას პოლიტიკის 
უფრო მეტი თანმიმდევრულობა 

• იძლევა ეკონომიკური ლოგიკის პროპაგანდის შესაძლებლობას სხვა სამთავრობო დაწესებულებებში 
• როგორც წესი, ყველა სამინისტრო ნერგავს პოლიტიკის კაბინეტური კოორდინირების ამ ფუნქციებს 
• მოითხოვს არსებულზე უფრო მეტ რესურსს 

 

 ნაბიჯი 2: სრული კოორდინირება 
 თუმცა: ეკონომიკურ საბჭოსთან თანამშრომლობა უნდა შემუშავდეს ფრთხილად 
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გრძელვადიან პერიოდში: საკუთარი პროგნოზი? 
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Competence 
field 

ამოცანები 
კომპეტენციის 

სფერო 

• რაოდენობრივი ანალიზი ეხმარება პროგნოზირებისა და მონაცემების ყველა დანარჩენ სამუშაოს 
• მაღალია მოთხოვნა: ისეთივე კარგი უნდა იყოს, როგორც სხვა პროგნოზები 
• გარე დახმარებისა (მაგ.: GIZ, ევროკავშირი) და ინსტიტუციური თანამშრომლობის (მაგ.: ISET PI) 

გამოყენება 
• ნაბიჯი 3 (შესაძლებლობა): სასურველია საკუთარი პროგნოზები, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა 

სტრატეგია 
მონიტორინგი 
და პრეზენტაცია 

ეკონომიკური 
ანალიზი 

პოლიტიკის 
ანალიზი 

სტრატეგიის 
შემუშავება 

პოლიტიკის 
კოორდინირება 

პროგნოზირება 

პოლიტიკის 
ანალიზი 

პოლიტიკის 
კოორდინირება 

საშინაო 
პოლიტიკის 

კოორდინირება 

სამთავრობო 
პოლიტიკის 

კოორდინირება 

რაოდენობრივი 
ანალიზი 
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შეჯამება და რეკომენდაციები 

 კარგი მუშაობის უზრუნველყოფა გარკვეულ ამოცანებზე პოლიტიკის 
კოორდინირების გაფართოებასა და საკუთარი პროგნოზირების 
შექმნამდე 

 კომპეტენციის სფეროებმა უნდა შექმნას ბაზა დეპარტამენტების 
სამმართველოებად ორგანიზაციული მოწყობისთვის 

 
 

 ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგას: 

1. სტრატეგიასა და საშინაო კოორდინირების სამუშაოს მაღალი 
ხარისხის უზრუნველყოფა 

2. სამთავრობო დონის კოორდინირებაზე გადასვლა, ეკონომიკური 
საბჭოს როლის გათვალისწინებით 

3. საკუთარი პროგნოზირების შექმნა სასარგებლოა, მაგრამ რთული; 
საჭიროება ფრთხილად უნდა შეფასდეს მომავალში 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

დავიდ საჰა 

saha@berlin-economics.com 
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