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შესავალი
საქართველო 20 წელზე მეტია, იმყოფება პოლიტიკური და სოციალურეკონომიკური 
ტრანსფორმაციის ურთულეს პროცესში. ცვლილებები და ხელისუფლების მიერ გატარებული 
რეფორმები მთელი ამ ხნის განმავლობაში წინააღმდეგობრივ ხასიათს ატარებს. ტრანსფორმაციის 
პერიოდში, სხვადასხვა ეტაპზე, ხელისუფლების მიერ ნებისმიერი რეფორმის გატარებისას, იქნებოდა 
ეს რეფორმა ზოგადი თუ კონკრეტული, ხდებოდა სხვადასხვა უცხოური წარმატებული მოდელების, 
როგორც მაგალითის, მოშველიება. რეფორმები განსაკუთრებით აქტუალური გახდა 2004 წლიდან, 
“ვარდების რევოლუციის” შემდგომ მოსული ხელისუფლების მხრიდან.

2004 წლის შემდგომ ძალიან ხშირად ქართული ეკონომიკური რეფორმების “შთაგონების წყაროდ” 
მოხსენიებული იყო სინგაპური. მეტიც, ცალკეული ექსპერტების ლექსიკაში ტერმინი “საქართველოს 
სინგაპურიზაციაც” დამკვიდრდა. ხელისუფლების მიერ დეკლარირებული ეს ვექტორი უშუალო 
კავშირში იყო მის მიერვე გამოკვეთილ ეკონომიკური ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის 
“ლიბერტარიანულ” პრინციპებთან. 

ამასთან, რეფორმირების ცალკეულ ეტაპებზე საქართველო მჭიდროდ თანამშრომლობდა 
ესტონეთის წარმომადგენლებთან და ამ ქვეყანას საქართველოს ხელისუფლება მოიხსენიებდა, 
როგორც  პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში გატარებული ლიბერალური ეკონომიკური რეფორმებისა და 
ინსტიტუტების ფორმირების მოდელს. შესაბამისად, ესტონეთი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც 
ქართული პოსტრევოლუციური ტრანსფორმაციის პროცესის ერთერთი სამიზნე. 

ჯერ კიდევ 1990იან წლებში და მის შემდგომაც საქართველოს ხელისუფლების რიტორიკაში ხშირად 
ფიგურირებდა ამბიცია “კავკასიის შვეიცარიად” ქცევის შესახებ. თუ 2004 წლამდე შვეიცარია მხოლოდ 
კეთილდღეობისა და სტაბილურობის სიმბოლოდ აღიქმდებოდა, შემდგომ პერიოდში ამ მაგალითმა 
უფრო კონკრეტული შინაარსი შეიძინა, კერძოდ, ეს შინაარსი გულისხმობდა  შვეიცარიის ეკონომიკურ 
სისტემას ლიბერალური პრინციპების კუთხით, რაც პოსტრევოლუციურმა ხელისუფლებამ 
დაუკავშირა მათ მიერვე დეკლარირებულ საქართველოს ეკონომიკური ლიბერალიზაციის კურსს.

მიუხედავად პოლიტიკური რიტორიკისა, რომ სხვადასხვა, მათ შორის ამ სამი საკმაოდ განსხვავებული 
ქვეყნის მაგალითი ცალკეულ ან ზოგჯერ სინერგიულ ორიენტირად წარმოჩენილიყო ქართული 
ეკონომიკური პოლიტიკისათვის ამა თუ იმ ეტაპზე1, ერთი მხრივ, რეფორმები არ იყო თანმიმდევრული 
ამ მოდელებთან და ხშირად არც შიდა გაცხადებულ კურსთან მიმართებაში; მეორე მხრივ, რეალურად 
არ მომხდარა ამ ხედვების შინაარსობრივი განმარტება კონკრეტული მოსალოდნელი რეფორმებისა 
და მათი შედეგების ან სხვა კორელანტების (თანმხლები ეფექტის) გათვლის თვალსაზრისით. 
ძირითადად, აპელირება ხდებოდა ამ ქვეყნების ცალკეულ მაჩვენებლებზე ან შედეგებზე (მაგ. 
სინგაპურში მშპ ერთ სულ მოსახლეზე, ეკონომიკური ზრდის ტემპი, თავისუფლების ინდექსი; 
შვეიცარია  გეოგრაფიულლანდშაფტური მსგავსება და ცხოვრების მაღალი დონე; ესტონეთი  1990
იანი წლების ლიბერალური პოლიტიკა და ევროკავშირში გაწევრიანების მაგალითი, მცირე მთავრობა 
და ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე ორიენტირება და ა.შ.). აქედან გამომდინარე, საზოგადოებრივ, 
საექსპერტო და პოლიტიკურ დისკურსშიც ამ მოდელებზე აპელირება ხშირად კრიტიკული იყო, 
თუმცა მაინც ზედაპირული. 

წარმოდგენილი ნაშრომი არის მცდელობა, სამი ქვეყნის მოდელის ანალიზით წაახალისოს უკეთ 
გათვითცნობიერებული (ინფორმირებული) და, შესაძლოა, კრიტიკული მსჯელობა ხელისუფლების 
მიერ ხშირად ციტირებული მაგალითების მიზანშეწონილობის შესახებ; წარმოაჩინოს კორელაცია 
(კავშირი) ცალკეულ მაჩვენებლებსა და მოცემულობებს შორის, გარემოს, მახასიათებლების, 
პოლიტიკის კურსსა და გავლენაზე ზოგადად ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კონტექსტზე. სრულიად 
ცალსახაა, რომ ამა თუ იმ მოდელის თუ მისი კომპონენტების გამოყენებისას სხვა ქვეყნის კონტექსტში 

1 http://mail.civil.ge/geo/article.php?id=22446&search=%E1%83%A1%E1%83%98%

შესავალი



სინგაპური, ესტონეთი, შვეიცარია: სამიზნე მოდელები ქართული ტრანსფორმაციისთვის?

6

ხდება მისი მოდიფიცირება და ადაპტირება, რამდენადაც სრულიად ანალოგიური გარემო ვერ 
იარსებებს. თუმცა, ეკონომიკური და პოლიტიკური ანალიზის საფუძველზე, ცხადია, იკვეთება 
თანხვედრისა თუ ცდომილების ის ზღვარი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, ამა თუ იმ მოდელის 
თუ მისი კომპონენტების გამოყენების შესაძლებლობასა თუ მიზანშეწონილობაზე და სავარაუდო 
მიზეზშედეგობრივ კავშირებზე ვისაუბროთ. 

კვლევის ამოცანას წარმოადგენს ზემოთ აღნიშნული სამი მოდელის განმარტება და არა უშუალოდ 
ამ მოდელების ურთიერთმიმართების სიღრმისეული ანალიზი საქართველოს კონტექსტთან და 
ეკონომიკურ პოლიტიკასთან მიმართებაში, თუმცა კვლევის მიზანი ამ ურთიერთმიმართების 
დემონსტრირებაცაა. “ლიბერალური აკადემია  თბილისის” მიერ მიმდინარე პროექტის ფარგლებში 
უკვე გამოიცა საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ოცწლიანი პერიოდის კვლევა, 
რომელზე დაყრდნობითაც კვლევის ეს ნაწილი საშუალებას გვაძლევს, ქართული ეკონომიკური 
ტრანსფორმაცია კარგად გავაანალიზოთ ამ სამ ძირითად სამიზნე მოდელთან შედარებით. 

წინამდებარე კვლევაში განხორციელდა სინგაპურის, ესტონეთისა და შვეიცარიის დახასიათება 
პოლიტიკური და სოციალურეკონომიკური კუთხით. სამივე ქვეყნისთვის შერჩეულია შესწავლის 
ანალოგიური სტრუქტურა და ის მოიცავს: პოლიტიკურ და ისტორიულ წინაპირობებს, პოლიტიკურ 
წყობას, მაკროეკონომიკურ მახასიათებლებს, ფისკალურ პოლიტიკას, სოციალურ პოლიტიკას, 
ბიზნესგარემოს და რეგულირებას, აგრარულ სფეროს.

სამივე ქვეყნის ამ სტრუქტურით დახასიათება იძლევა საშუალებას, გამოტანილი ძირითადი 
დასკვნების საფუძველზე გარკვეული პარალელები გავავლოთ საქართველოსთან, დავინახოთ 
ქართული რეფორმების და ეკონომიკური კურსის წარმატება თუ წარუმატებლობა ამ ჭრილში, რაც 
მოცემულია წინამდებარე კვლევის დასკვნაში.
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1. სინგაპური

1.1. პოლიტიკურ-ისტორიული კონტექსტი

სინგაპურის გზა დამოუკიდებლობისკენ

სინგაპური არის ქალაქისახელმწიფო, რომელიც მდებარეობს სამხრეთაღმოსავლეთ აზიაში მალაის 
ნახევარკუნძულის სამხრეთით. იგი შედგება კუნძულ სინგაპურისა და 56 წვრილი კუნძულისგან. 
მისი ფართობი შეადგენს 710 კვ.კმ. ჩრდილოეთით მას მალაიზია, ხოლო სამხრეთით ინდონეზია 
ესაზღვრება. მისი მოსახლეობა 4,7 მილიონია (2009 წლის მონაცემები) და ეროვნების თვალსაზრისით 
ყველაზე მეტ წილს ჩინელები შეადგენენ  76,8%, შემდეგ მალაიზიელები  13,8% და ინდოელები 
 7,95%. 1819 წელს ტომას სტამფორდ რაფლსმა, რომელიც ინგლისურინდური კომპანიის 
წარმომადგენელი იყო2,   დააარსა პირველი სავაჭრო წარმომადგენლობა სინგაპურში. ამიტომ იგი 
ითვლება თანამედროვე სინგაპურის ფუძემდებლად. 1824 წელს კომპანიამ  მთლიანი კუნძული 
შეისყიდა ჯოჰორის სულთნისგან (დაახლოებით 60.000 დოლარად პლუს 24.000 დოლარი წლიური 
ქირა) და 1867 წელს სინგაპური პენანგთან და მალაკასთან ერთად გახდა ინგლისის კოლონია.

სურათი 1. სინგაპური

             წყარო: www.infopleas.com/atlas/singapore

მეორე მსოფლიო ომის დროს იაპონიის ჯარებმა დაიკავეს მალაიზია და ალყა შემოარტყეს 
სინგაპურს, რომელმაც 1942 წელს კაპიტულაცია გამოაცხადა. იაპონიის კაპიტულაციის შემდეგ, 
1945 წელს, სინგაპური ინგლისის სამეფოს გადაეცა. 1959 წელს სინგაპურს მიენიჭა ინგლისის 
სამეფო გვირგვინის თვითმმართველი კოლონიის სტატუსი. 1962 წელს ჩატარებული სახალხო 
რეფერენდუმის შედეგად მან მალაიზიასთან, საბასთან და სარავაკთან ერთად შექმნა ფედერაცია და 
1963 წლის 1 სექტემბერს მოიპოვა დამოუკიდებლობა ინგლისის სამეფოსგან. 1964 წელს სინგაპურში 

2  ინგლისურინდური კომპანია 1707 წელს დაფუძნდა მდიდარი ლონდონელი ვაჭრების მიერ, როგორც სააქციო საზოგადოება 
და ინგლისის დედოფლისგან მიენიჭა უფლებამოსილება, ეწარმოებინა ყველანაირი სავაჭრო მიმოქცევა სამხრეთ ამერიკის 
კონტინენტიდან სამხრეთ აფრიკის ტერიტორიამდე. 

სინგაპური
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მოხდა მასობრივი დაპირისპირება ჩინელ და არაჩინელ  მოსახლეობას შორის, რასაც მოჰყვა 
იდეოლოგიური კონფლიქტი სინგაპურის მთავრობასა და მალაიზიის ფედერალურ მთავრობას 
შორის. მალაიზიის მთავრობა შიშობდა, რომ ეთნიკურ კონფლიქტს შეიძლება მის ტერიტორიაზე 
გადაენაცვლა და 1965 წლის 9 აგვისტოს სინგაპური ფედერაციიდან გარიცხეს. ორი დღის შემდეგ 
სინგაპურის დამოუკიდებლობა პირველმა მალაიზიამ აღიარა და 9 აგვისტოს სინგაპური აღნიშნავს, 
როგორც ეროვნულ დღესასწაულს3.

ცხრილი 1. ქვეყნის ძირითადი მონაცემები 

მთლიანი მოსახლეობა ('000) 5.183.70

რეზიდენტი მოსახლეობა ('000) 3.789.30

რეზიდენტი მოსახლეობის ზრდა 2.1% წლიური

მოსახლეობის სიმჭიდროვე 7.257

მოსახლეობის ეროვნული 
შემადგენლობა

ჩინელი (74.1%); მალაიზიელი (13.4%); ინდოელი (9.2%);  
სხვა (3.3%)

წყარო: Singapore departments of statistics (2011 წელი)

სახელმწიფოებრივი მოწყობა
სინგაპურს სუვერენიტეტის ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან (1965 წლის 9 აგვისტო) სათავეში 
სახალხო მოქმედების პარტია (PAP) უდგას. 2006 წლის არჩევნების დროს PAP–მა პარლამენტში 
84 ადგილიდან 82 მოიპოვა. მიუხედავად იმისა, რომ PAPს ადრე კომუნისტებთან ჰქონდა შეხება, 
დღეისათვის მისი მმართველობის ფილოსოფია შეიძლება ჩაითვალოს სოციალურ დემოკრატიად. 
სინგაპურს PAPის ლიდერობის ქვეშ გააჩნია თავისებური განსხვავებული პოლიტიკური კულტურა: 
ავტორიტარული, პრაგმატული, რაციონალური და კანონმორჩილი. სინგაპურის პოლიტიკური 
სტრუქტურა ძალზე ცენტრალიზებულია და ახასიათებს “ზემოდან ქვემოთ’’ (topdown) მართვის სტი
ლი. ეკონომიკური ზრდა და პოლიტიკური სტაბილურობა მიღწეული იქნა PAPის ხელმძღვანელობის 
დროს. უნდა აღინიშნოს, რომ სინგაპური იმართება არა პოლიტიკოსების,  არამედ ბიუროკრატების 
მიერაა მერიტოკრატიულ სისტემაში, სადაც ძალაუფლების მინიჭება ხდება კვალიფიკაციის,  ერის 
და  პოლიტიკის მიმართ მისი ლოიალობის მიხედვით. სინგაპურში მრავლადაა რელიგიები და რასები, 
ამდენად, ყველა რასისა და რელიგიური წარმომადგენლისათვის თანაბარი განათლება, ჯანდაცვა 
და თავშესაფრით უზრუნველყოფა ძალიან მნიშვნელოვნად ითვლება. უმცირესობები თანაბრად 
არიან წარმოდგენილნი პარლამენტში ჯგუფური წარმომადგენლობის ამომრჩევლების (Group 
Representation Constituency) ან GRC სისტემის მიხედვით. ადგილობრივ ეკონომიკაში მთავრობის 
მიერ მართული კომპანიები დომინირებენ. მიუხედავად ასეთი ძლიერი პოზიციისა, სინგაპურის 
მთავრობამ შეინარჩუნა სუფთა, არაკორუმპირებული ხელისუფლების იმიჯი. გადაწყვეტილების 
მიღება კონსენსუსის გზით ხდება და მართვის სტილი კი კოლექტიურია.

პარლამენტი
სინგაპურის პრეზიდენტთან ერთად, პარლამენტი სინგაპურის საკანონმდებლო ხელისუფლებაა. 
პარლამენტი ერთპალატიანია და მოდელირებულია საპარლამენტო დემოკრატიის ვესტმინსტერული 
სისტემის მიხედვით. ვესტმინსტერის სისტემას ჰყავს წევრები, რომლებიც საერთო არჩევნებში 
მონაწილეობენ. იმ პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, რომელიც  ყველაზე მეტ ხმას იღებს, ხდება 

3  Rao, B. (2002): East asian economies: The miracle , A crisis and the future. Singapore, MacMillan Press.
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პრემიერმინისტრი. პრემიერმინისტრი ირჩევს მინისტრებს პარლამენტის წევრებიდან და აყალიბებს 
კაბინეტს (Cabinet). პარლამენტის მოქმედების ვადა 5 წელია. საერთო არჩევნები პარლამენტის 
დათხოვნიდან 3 თვის შემდეგ ტარდება. პარლამენტს სამი ფუნქცია აქვს: კანონშემოქმედება, 
სახელმწიფო ფინანსების კონტროლი და მმართველი პარტიის ქმედებების შემოწმება, კრიტიკა.

•	 მთავრობა – პრეზიდენტი ნიშნავს პრემიერმინისტრს და სხვა კაბინეტის წევრებს არჩეული 
პარლამენტის წევრებიდან. პრემიერმინისტრი მართავს კაბინეტს მთავრობის ადმინისტრაციაში. 

•	 პალატის ლიდერი – პასუხისმგებელია მთავრობის საქმიანობის და პარლამენტის საკანონმდებლო 
პროგრამის ორგანიზებაზე.

•	 პარტიის მათრახი (party whip) უზრუნველყოფს პარტიის შიგნით კომუნიკაციას და ხელს უწყობს 
პარტიის მუშაობას პარლამენტში.

პარლამენტის წევრები მოქმედებენ, როგორც შუამავლები მთავრობასა და ხალხს შორის, 
უზრუნველყოფენ ხალხის ხმის მიწვდენას პარლამენტამდე. 

პარლამენტის სამდივნო ეხმარება პარლამენტს მისი ფუნქციების შესრულებაში და პროცედურებთან 
დაკავშირებული სხვა საკითხების მოგვარებაში, პარლამენტის საქმიანობის ორგანიზებაში და 
მისი კომიტეტების ვალდებულებების შესრულებაში. პრეზიდენტი ირჩევა 6 წლით. საპრეზიდენტო 
არჩევნები უნდა ჩატარდეს 6 თვის განმავლობაში მოქმედი პრეზიდენტის უფლებამოსილების 
შეწყვეტის დღიდან ან სამი თვის განმავლობაში, სანამ მოქმედი პრეზიდენტის უფლებამოსილების 
ვადა დამთავრდება.  

კაბინეტი
კაბინეტი პასუხისმგებელია მთავრობის პოლიტიკაზე და სახელმწიფოს ყოველდღიურ საქმიანობაზე. 
კაბინეტს ხელმძღვანელობს პრემიერმინისტრი. კაბინეტი შედგება სხვადასხვა სამინისტროებისგან, 
როგორებიცაა: სათემო განვითარების სამინისტრო, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო, 
თავდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, წყლის რესურსების და გარემოს სამინისტრო, 
ფინანსთა სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო, ინფორმაციის, კომუნიკაციების და ხელოვნების სამინისტრო, ეროვნული განვითარების 
სამინისტრო, ვაჭრობის, მრეწველობის და ტრანსპორტის სამინისტრო, შრომითი რესურსების 
სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო. კაბინეტის სამდივნო და ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 
უზრუნველყოფილია კაბინეტის კანცელარიის მიერ, რომლის ხელმძღვანელი კაბინეტის მდივანია.

საჯარო სამსახურის კომისია
საჯარო სამსახურის კომისია სინგაპურის საჯარო სამსახურის სისტემის მნიშვნელოვანი რგოლია. 
ის სამოქალაქო სამსახურის ღირებულებების და ერთიანობის მეურვეა. სამოქალაქო სამსახური 
მოიცავს სინგაპურის სამინისტროებს და სახელმწიფო ორგანოებს. საჯარო სამსახურის კომისიის 
ამოცანა საჯარო მსახურების დანიშვნა, დამტკიცება, დაწინაურება, გადაყვანა, დათხოვნა 
და დისციპლინარული კონტროლის განხორციელებაა. მისი სასიცოცხლო როლი სამოქალაქო 
სამსახურის ერთიანობის, მიუკერძოებლობის და მერიტოკრატიის დაცვაში მდგომარეობს. 
ამგვარად, ხელისუფლების მთავარი წარმომადგენლების არჩევა დაფუძნებულია კვალიფიკაციაზე, 
გამოცდილებაზე და დამსახურებაზე.

სასამართლო ხელისუფლება
სინგაპურში მოსამართლე როგორც კანონის, ისე ფაქტის არბიტრია. ნაფიც მსაჯულთა სისტემა 
მთლიანად  გაუქმდა 1970 წელს. სასამართლო ხელისუფლებას ახორციელებს უზენაესი სასამართლო 
(რომელიც შედგება სააპელაციო სასამართლოსგან და უმაღლესი სასამართლოსგან) და საქალაქო 
სასამართლოები (subordinate courts).

სინგაპური
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უზენაესი სასამართლო
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები სარგებლობენ იმის გარანტიით, რომ ისინი არ  
გათავისუფლდებიან დაკავებული თანამდებობიდან იქამდე, ვიდრე მათი მხრიდან კანონდარღვევას 
არ ექნება ადგილი (security of tenure), ამავე დროს სასამართლო რწმუნებულები (judicial commissioner) 
არჩეულნი არიან მოკლევადიანი კონტრაქტების საფუძველზე. მაგრამ ორივე ინსტიტუტს გააჩნია 
თანაბარი სასამართლო უფლებამოსილება და იმუნიტეტი. მათი სასამართლო უფლებამოსილება 
ვრცელდება როგორც პირველი ინსტანციის, ისე სააპელაციო სასამართლოს იურისდიქციაზეც,  
სამოქალაქო თუ კრიმინალურ საქმეებზე. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების 
ბოლოდროინდელი დანიშვნა, რაც მიზნად ისახავდა უზანაესი სასამართლოს საარბიტრო საქმეების 
სპეციალიზაციას, ქმნის ორ დამატებით სპეციალურ სასამართლოს: საზღვაო სასამართლოს და 
ინტელექტუალური საკუთრების სასამართლოს.

საკონსტიტუციო ტრიბუნალი
 უზენაესი სასამართლოს ფარგლებში დაფუძნებული იქნა სპეციალური საკონსტიტუციო ტრიბუნალი 
არჩეული პრეზიდენტის მიერ მითითებული, საკონსტიტუციო დებულებასთან დაკავშირებული 
საკითხების მოსასმენად. 

საქალაქო სასამართლოები
საქალაქო სასამართლოები (რომლებიც შედგება რაიონული, სამაგისტრო, არასრულწლოვანთა 
საქმეების, მკვლელობების გამოძიების და მცირე საქმეების სასამართლოებისგან) აგრეთვე იქნა 
დაარსებული სინგაპურის სასამართლო იერარქიის ფარგლებში საზოგადოებაში სამართლის 
ადმინისტრირების მიზნით.

საქალაქო სასამართლოების ფარგლებშივე შეიქმნა სამოქალაქო კომერციული და კრიმინალური 
რაიონული სასამართლოები შედარებით რთული საქმეების გასარჩევად. სპეციფიკური რთული 
საქმეების მოსასმენად დაინიშნენ ვიწრო სპეციალიზაციის მქონე მოსამართლეები.

რაიონული და სამაგისტრო სასამართლოები
რაიონულ და სამაგისტრო სასამართლოებს გააჩნიათ უფლებამოსილება გარკვეულ სპეციფიკურ 
საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად, როგორებიცაა სახელშეკრულებო და დელიქტურ ვალთან 
დაკავშირებული საკითხები, მოთხოვნა ან გარკვეული ზარალის მიყენებისთვის ფულადი თანხის 
გადახდის დაკისრება. სამაგისტრო და რაიონული სასამართლოებისთვის სამოქალაქო საქმეებში 
სამართლებრივი ფულადი თანხა განისაზღვრება 60.000დან 250.000 დოლარამდე. სასამართლოების 
უფლებამოსილებები აგრეთვე განსხვავდება სისხლისსამართლებრივი სასჯელის დაწესებისას: 
სამაგისტრო სასამართლოების მიერ  პატიმრობის მაქსიმალური ვადაა განისაზღვრება 2 წლამდე, 
ხოლო  რაიონული სასამართლოებისთვის  7 წლამდე. 

მცირე საჩივრების ტრიბუნალი (small claims tribunal)

მცირე საჩივრების ტრიბუნალი მცირე საჩივრების (20.000 დოლარის ფარგლებში) გარჩევის უფრო 
სწრაფი, ნაკლებად ხარჯიანი და უფრო არაფორმალური პროცესის საშუალებას იძლევა. 

საოჯახო სასამართლოები

ზემოთ აღნიშნული სასამართლოებისგან განსხვავებით, საოჯახო სასამართლოს საქმიანობის 
სფეროებია განქორწინებები, ალიმენტები, მეურვეობა და შვილად აყვანის პროცედურები4.

4 http://www.singaporelaw.sg/content/LegalSyst.html
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ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების ორგანოები
სინგაპურში არ არსებობს ადგილობრივი თვითმმართველობა. თუმცა არსებობს საზოგადოების 
განვითარების 5 საბჭო, რომლებიც უზრუნველყოფს ადგილობრივ ადმინისტრირებას. თითოეული 
მათგანი იმართება საბჭოს მიერ, რომელიც შედგება 12დან 20მდე წევრისგან, მერის ჩათვლით. 
მათი ფუნქციაა ინიციატივები, საზოგადოებრივი პროგრამების დაგეგმვა და მართვა, რეგიონული 
სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის წახალისება. საზოგადოების განვითარების საბჭო აწვდის 
საზოგადოებრივ და სოციალურ დახმარებას ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც გამოყოფილია 
სამინისტროების მიერ. იმ დროს, როდესაც სინგაპურს არ გააჩნია ადგილობრივი თვითმმართველობა, 
ქვეყანა იყენებს ქვედანაყოფების ორ კონკურენტულ კომპლექტს: საარჩევნო დივიზიას, რომელიც 
შედგება 23 ოლქისგან და 84 პალატისგან და ადმინისტრაციულ დივიზიას, რომელიც ცნობილია, 
როგორც ურბანული დაგეგმარების სფერო. ამ ოლქებიდან 5 6პალატიანია, 9 შედგება 5 პალატისგან, 
დანარჩენი 9 კი ერთპალატიანია5.

1.2. სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა

საპენსიო სისტემა
სინგაპურის საპენსიო სისტემა აზიის ერთერთი ყველაზე ძველი და განვითარებული სისტემაა. 
ეს სისტემა ძირითადად ერთ რგოლზეა დაფუძნებული: ცენტრალური დაზოგვის ფონდი (CPF), 
რომელიც ახორციელებს სოციალური ფუნქციების უმრავლესობას6. სხვა ქვეყნების სოციალური 
სისტემებისგან განსხვავებით, CPF მთლიანადაა დაფინანსებული (fully funded): CPFის წევრები 
ინდივიდუალურ ანგარიშებზე აგროვებენ აქტივებს, რომლებსაც შემდგომ ფარავენ. CPFში 
შენატანები სავალდებულოა ყველა დასაქმებული ადამიანისთვის, რომელიც სინგაპურის მოქალაქე 
ან მუდმივი მაცხოვრებელია. ორივე  დამსაქმებელიც და დასაქმებულიც აკეთებენ შენატანებს 
ფონდში ყოველთვიურად7. ამ შენატანების რაოდენობა ასაკის მიხედვით მოყვანილია ქვემოთ. ეს 
განაკვეთები განსხვავდება მოქალაქეობის მიღების ხანგრძლივობისა და შემოსავლების ოდენობის 
მიხედვით. 

ცხრილი 2. საპენსიო სისტემა

დასაქმებუ-
ლის ასაკი

შენატანების განაკვეთები  
(შემოსავალზე,

რომელიც აღემატება 1.500$)
გადაირიცხება

დამქირავე
ბლების

შენატანები 
(ხელფასის 

%)

დასაქმე
ბულების 

შენატანები
(ხელფასის 

%)

შენატანების
ჯამი

(ხელფასის 
%)

ზოგადი 
ანგარიში

(ხელფასის 
%)

სპეცია
ლური

ანგარიში
(ხელფასის 

%)

Medisave
ანგარიში

(ხელფასის 
%)

35 ან ნაკლები 16 20 36 23 6 7
35–45 16 20 36 21 7 8
45–50 16 20 36 19 8 9
50–55 12 18 30 13 8 9
55–60 9 12,5 21,5 11,5 1 9
60–65 6,5 7.5 14 3,5 1 9,5

65–ზე ზევით 6,5 5 11,5 1 1 9,5
წყარო: http://mycpf.cpf.gov.sg/Employers/GenInfo/cpfContri/ContriRa.htm 

5 http://www.clgf.org.uk/userfiles/1/files/Singapore%20local%20government%20profile%20201112.pdf 
6 http://www.pensionfundsonline.co.uk/countryprofiles/singapore.aspx 
7 http://vandine.com/cpfpaper2.htm 

სინგაპური
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ზოგადი ანგარიში

ზოგად ანგარიშზე გადარიცხული თანხა შეიძლება გამოყენებული იქნეს უძრავი და მოძრავი ქონების 
შესაძენად და დაზღვევის ხარჯების დასაფარად. ანგარიშზე არსებული თანხა აგრეთვე შეიძლება 
გამოყენებული იქნეს განათლების ხარჯების დასაფარად. თანხას იხდის  55 წელზე ნაკლები ასაკის 
ყველა პირი.

სპეციალური ანგარიში

სპეციალურ ანგარიშზე არსებული თანხა გამოიყენება პენსიაში გასვლის შემდეგ საჭიროებების 
დასაფინანსებლად, ხანდაზმულობისთვის და გაუთვალისწინებული შემთხვევების დასაფინანსებლად. 

Medisave ანგარიში

Medisave ანგარიშზე არსებული თანხები გამოიყენება ჰოსპიტალიზაციის, სამედიცინო მომსახურების 
ხარჯებისა და სამედიცინო დაზღვევის პრემიების დასაფინანსებლად8.

სინგაპურის ჯანდაცვის სისტემა
სინგაპურის ჯანდაცვის სისტემა მოიცავს კერძო და საჯარო ჯანდაცვას, რაც ემატება ზრდად 
საარსებო სტანდარტებს, თავშესაფრით უზრუნველყოფას, განათლებას, სამედიცინო მომსახურებას, 
სანიტარიით და სუფთა წყლით უზრუნველყოფას და პრევენციულ მედიცინას. წლების განმავლობაში 
სინგაპურის ჯანდაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფდა ძირითად სამედიცინო მომსახურებას ყველა 
სინგაპურელისთვის.

პირველადი ჯანდაცვა 
პირველადი ჯანდაცვა მოიცავს პრევენციულ ჯანდაცვას და სანიტარულ განათლებას. კერძო 
(practitioner) ჯანდაცვა მოიცავს პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების 80%ს, ხოლო სახელმწიფო 
ჯანდაცვა ფარავს დარჩენილ 20%ს. სინგაპურის ჯანდაცვის მომსახურებას უზრუნველყოფს 
სინგაპურის 18 ამბულატორიული პოლიკლინიკის ქსელი და დაახლოებით 2000 კერძო სამედიცინო 
კლინიკა. თითოეული პოლიკლინიკა იაფი სუბსიდირებული ჯანდაცვის ცენტრია, სადაც 
ხელმისაწვდომია ყველა ტიპის მომსახურება ერთ ადგილზე (onestop). სინგაპურის პოლიკლინიკებში 
არსებობს შემდეგი სახის სერვისები: ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება, იმუნიზაცია, 
სკრინინგი და სტაციონარული განათლება, გამოკლევის საშუალებები და სააფთიაქო მომსახურება. 
უმწეო მოხუცები დახმარებას იღებენ პირველადი დაცვის პარტნიორობის სქემის (Primary Care 
Partnership Scheme) ფარგლებში. ეს სქემა განსაკუთრებით სასარგებლოა იმ ადამიანებისთვის, 
რომლებსაც არ შეუძლიათ, მივიდნენ საავადმყოფოებში.

სტაციონარული მკურნალობა
სინგაპურის 7 საჯარო საავადმყოფო შედგება 5 მთავარი საავადმყოფოსგან, ქალთა და 
ბავშვთა საავადმყოფოსგან და ფსიქიატრიული საავადმყოფოსგან. მთავარი საავადმყოფოები 
უზრუნველყოფენ სტაციონარულ და ამბულატორიულ მომსახურებას და 24საათიან სასწრაფო 
დახმარებას. საჯარო საავადმყოფოების 75% სუბსიდირებულია. აგრეთვე არსებობს სიმსივნის, 
თვალის, კანის, კბილის, ნევროლოგიის და გულის ეროვნული ცენტრები.

8 Mukul, G. Asher/Revath. R (2001): Social security in Malaysia and Singapore: Practices, Issues and Reform Directions. Kuala Lumpur: 
institute of strategic and international studies.
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შუალედური და გრძელვადიანი მოვლა
სინგაპურში არსებობს ჯანდაცვის მომსახურება საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი ადგილის 
მიხედვით, რომელიც აკმაყოფილებს სინგაპურელების გრძელვადიანი ჯანდაცვის მოთხოვნებს. 
ხელმისაწვდომი მომსახურება მოიცავს საზოგადოებრივ საავადმყოფოებს, ქრონიკული დაავადების 
საავადმყოფოებს, მოხუცთა და ინვალიდთა თავშესაფარებს, სულიერად დაავადებულთა 
თავშესაფარებს, სტაციონარულ საავადმყოფო ინსტიტუტებს, სამედიცინო მომსახურებას 
პაციენტის სახლში (home medical), ძიძას, დღის რეაბილიტაციის ცენტრებს, დღის ფსიქიატრიულ 
ცენტრებს, ფსიქიატრიულ რეაბილიტაციას სახლში, დემენციით დაავადებულთა დღის მოვლის 
ცენტრს. ქრონიკული დაავადებების მართვის პროგრამის მეშვეობით, პაციენტები თავიანთ 
ექიმებთან მიდიან დაავადებების სამკურნალოდ. ისინი ახორციელებენ თავიანთი დაავადების 
რეგულარულ მონიტორინგს, დროულ მკურნალობას და ცხოვრების წესის აუცილებელ ცვლილებებს. 
სამედიცინო დანაზოგების ფონდი გამოიყენება 4 ტიპის ქრონიკული დაავადების (დიაბეტი, მაღალი 
წნევა, ლიპიდური აშლილობა, stroke) ამბულატორიული მკურნალობისთვის, რითიც დაავადებულია 
დაახლოებით 1 მილიონი სინგაპურელი. MediShield, კატასტროფული დაავადებების იაფი პროგრამა, 
ეხმარება  იმ პირებს, რომლებიც დაავადებულნი არიან მძიმე ან ხანგრძლივი სენით.

ინტეგრირებული მოვლა 
სინგაპურის შესაბამისი უწყებები პარტნიორებთან ერთად ცდილობენ, უზრუნველყონ პაციენტები 
კომპლექსური და ინტეგრირებული მოვლით. ინტეგრირებული მოვლის სააგენტო (AIC) შეიქმნა 
პაციენტების მოვლის ერთი კომპლექტიდან მეორეზე გადასვლის გამარტივების მიზნით. ჯანდაცვის 
თითოეული რეგიონული კლასტერი მიბმულია საავადმყოფოებში არსებულ პირველად, შუალედურ 
და გრძელვადიან მოვლის სექტორებზე და ხელს უწყობს ისეთ მომსახურებებს, რომლებიც 
უზრუნველყოფს პაციენტებზე ორიენტირებულ (patientcentric) მოვლას.

სტომატოლოგიური მომსახურება
სტომატოლოგიური მომსახურება იწყება პროფილაქტიკური სტომატოლოგიით, რომელიც 
ადვოკატირებულია ჯანდაცვის ადვოკატირების საბჭოს მიერ. საბჭოს სამიზნე ჯგუფს მოსწავლეები 
და სტუდენტები წარმოადგენენ. ეს საბჭო აერთიანებს 200მდე კლინიკის ქსელს, რომელიც 
განლაგებულია სკოლებში და 30 მობილურ სტომატოლოგიურ კლინიკას. წყლის და კბილის 
პასტის ფტორირებამ დიდად შეამცირა კბილებთან დაკავშირებული პრობლემები. საჯარო 
სტომატოლოგიური მომსახურება ხელმისაწვდომია ზოგიერთ პოლიკლინიკაში და ეროვნულ 
სტომატოლოგიურ ცენტრში.

2008 წელს სინგაპურმა ჯანდაცვაზე დახარჯა დაახლოებით 10.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი, 
რაც მშპს 3.9%ია. 

უთანასწორობა

სინგაპურში სიღარიბის ზღვარი, კონკრეტულად კი შედარებითი სიღარიბე, განისაზღვრება, როცა 
ოჯახის შემოსავალი 50%ით ნაკლებია საშუალო ოჯახის შემოსავალზე. 2010 წლის მონაცემებით, 
სინგაპურში მშპ ერთ სულ მოსახლეზე დოლარის მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის მიხედვით 
შეადგენდა 57.200 ამერიკულ დოლარს, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ სინგაპურში ერთ ადამიანს 28.600 
ამერიკულ დოლარზე ნაკლები შემოსავალი გააჩნია, იგი ითვლება შედარებით ღარიბად.

სინგაპურში ჯინის ინდექსი (კოეფიციენტი)9 1990 წელს შეადგენდა 0.44ს, 2000 წელს  0.48ს, 
2005 წელს  0.52ს და 2011 წელს  0.47ს10. ჯინის კოეფიციენტი 0.41ზე მაღლა ნიშნავს ქვეყანაში 

9  კოეფიციენტი შეიძლება შეიცვალოს 0იდან (შეესაბამება აბსოლუტურ თანასწორობას) 100მდე (შეესაბამება აბსოლუტურ 
უთანასწორობას).
10  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამა (UNDP) სისტემატურად აქვეყნებს მსოფლიოს ქვეყნების 

სინგაპური
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სოციალური უთანასწორობის მაღალ დონეს11. სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ სინგაპურში სოციალური უთანასწორობის დონე ბოლო წლებში კიდევ უფრო გაიზარდა. 
1990 წელს სინგაპურის უმდიდრესი მოსახლეობის 10%ს ჰქონდა 15.6ჯერ მეტი შემოსავალი, ვიდრე 
სინგაპურის უღარიბეს 10%ს. 2000 წელს ეს მაჩვენებელი რადიკალურად გაიზარდა და უმდიდრესი 
მოსახლეობის 10%ის შემოსავალი უკვე 36ჯერ აღემატებოდა უღარიბესი მოსახლეობის 10%
ის შემოსავლებს12. სინგაპურში მთლიანი მოსახლეობის ხელფასების წილი შეადგენს მთლიანი 
ეროვნული შემოსავლის 42%ს. საერთო დაბალი მაჩვენებელი განპირობებულია სწორედ უღარიბესი 
20%ის ძალზე დაბალი ხელფასებით. სინგაპურის მსგავს სხვა ქვეყნებში ხელფასების წილი მთლიან 
ეროვნულ შემოსავალში 5565%ს შეადგენს. აქედან გამომდინარე, ღარიბი მოსახლეობისთვის უფრო 
რთული ხდება საცხოვრებელი რესურსების მოპოვება (მაღალი ფასების და დაბალი შემოსავლების 
გამო), ვიდრე სხვა მსგავს ქვეყნებში13. სინგაპურში  ღარიბი ოჯახებისთვის არსებობს სახელმწიფო 
დახმარების პროგრამები განათლების, ჯანდაცვის და სახელმწიფო ბინებით უზრუნველყოფის 
კუთხით. მიუხედავად ამისა, სიღარიბის სურათი უღარიბესი მოსახლეობის 20%ში ძალზე მწვავეა. 

1.3. ბიზნესგარემო და რეგულაციები

2010 წელს სინგაპურს ჰქონდა ყველაზე დიდი რეალური მშპს ზრდა (14,7%) კატარის და პარაგვაის 
შემდეგ. სინგაპურს, ეკონომიკური მოდელიდან გამომდინარე, ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც 
სინგაპურის კორპორაციას. მისი ეკონომიკური მოდელი არის თავისუფალი ბაზრის და მკაცრი 
კონტროლირებადი პოლიტიკის ნაზავი. ინოვაციურ და წარმატებულ ეკონომიკურ სისტემაში 
სახელმწიფოსაც და ბაზარსაც თანაბარი როლი ენიჭება. 

ცხრილი 3. გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი 2011

რეიტინგი ქვეყანა ქულა
1 შვეიცარია 5.74
2 სინგაპური 5.63
3 შვედეთი 5.61
4 ფინეთი 5.47
5 აშშ 5.43
6 გერმანია 5.41
7 ჰოლანდია 5.41
8 დანია 5.4
9 იაპონია 5.4

10 ინგლისი 5.39

       წყარო: GCI 20112012

სინგაპური ერთადერთი აზიური სახელმწიფოა, რომელსაც სამივე სარეიტინგო სააგენტოსგან 
(სტანდარტ და პოორი, მუდსი და ფრიტჩი) უმაღლესი ქულა (AAA) აქვს მინიჭებული. 

ჯინის კოეფიციენტს, რომლის მიხედვითაც ხდება სოციალური თანასწორობის შეფასება ამ ქვეყნებში. კოეფიციენტი გამოითვლება 
სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების შემოსავლების შედარებით.
11  Ginicoefficient selected developed economies (20100: Fact sheet, www.scribd.com/doc/328232/Unitednationsginicoefficient
12  Singapore Democratic Party (2011): The truth about poverty, www.singaporedemocrat.org/poverty.html  
13  2009 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად მოსახლეობის თითქმის 20%მა განაცხადა, რომ სურს ქვეყნის დატოვება, რადგან 
სინგაპურში ცხოვრება ძალიან ძვირია. Asher, M.G. (2009): Poverty and income inequalities in Singapore. May 30, 2011.
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ცხრილი 4. საუკეთესო საინვესტიციო პოტენციალის ქვეყნები14

რეიტინგი ქვეყანა ქულა
1 სინგაპური 79
2 შვეიცარია 77.4
3 ნორვეგია 72.9
4 ტაივანი 72
5 ჰოლანდია 69.2
6 ავსტრია 67.1
7 გერმანია 65.4
8 კანადა 64.3
9 შვედეთი 63.1

10 ფინეთი 62
11 ბელგია 61.2
12 იპონია 60.9

        წყარო: OSEC (2011): Singapore

ცხრილი 5. გლობალიზაციის ინდექსი 2011

რეიტინგი ქვეყანა ქულა
1 ჰონგკონგი 7.54
2 ირლანდია 7.2
3 სინგაპური 6.8
4 დანია 5.97
5 შვეიცარია 5.9
6 ბელგია 5.84
7 შვედეთი 5.8
8 კანადა 5.79
9 ჰოლანდია 5.6

10 უნგრეთი 5.4
11 ფინეთი 5.2

       წყარო: The globalization index summary, Ernst&Young 2011.

მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით15 და გლობალური კონკურენტუნარიანობის 
ინდექსით (2011)16 იგი მეორე, ხოლო გლობალიზაციის ინდექსით მესამე ადგილზეა.

ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა
ორგანო, რომელიც სინგაპურში კონკურენციას არეგულირებს, სინგაპურის კონკურენციის კომისიაა 
(Competition Board of Singapore). ამ ორგანოს ფუნქციებია:

•	 ეფექტური ბაზრის შექმნა; ბაზრების პროდუქტიულობის გაზრდის ხელშეწყობა; სინგაპურის 
ბაზრების ინოვაციის პოტენციალის და კონკურენტუნარიანობის გაზრდა; 

14 სარეიტინგო ქულა გამოითვლება ქვეყნის ბოლო 5 წლის სარეიტინგო ქულას დამატებული პოლიტიკური რისკების (PRI) და 
საოპერაციო რისკების (ORI) ინდექსი.
15 იგულისხმება ფრეიზერის ინსტიტუტის მიერ გამოცემული ინდექსი. ინდექსი ზომავს ქვეყნის ეკონომიკურ თავისუფლებას 
ხუთი ძირითადი სფეროს მიხედვით: მთავრობის ზომა: ხარჯები, გადასახადები და საწარმოები; სამართლებრივი სტრუქტურა და 
საკუთრების უფლების დაცვა; მდგრადი ვალუტის ხელმისაწვდომობა;  საერთაშორისო ვაჭრობის თავისუფლება; კრედიტების, 
შრომისა და ბიზნესის რეგულირება.
16 მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (GCI), რომელსაც განსაზღვრავს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, ზომავს 
მაკროეკონომიკური გარემოს ხარისხს, ქვეყნის საჯარო ინსტიტუტების მდგომარეობას და ტექნოლოგიური მზაობის დონეს.

სინგაპური
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•	 ისეთი ფაქტორების აღმოჩენა და აღმოფხვრა, რომლებსაც კონკურენციაზე ნეგატიური 
ზემოქმედება აქვთ;

•	 სინგაპურის ბაზრებზე კონკურენციის ადვოკატირება და ხელშეწყობა;
•	 სინგაპურის ეკონომიკაში  კონკურენციის მაღალი კულტურის და გარემოს ადვოკატირება;
•	 საერთაშორისო არეალზე კონკურენციასთან დაკავშირებული საკითხების წარდგენა, როგორც 

ეროვნული წარმომადგენელი ორგანოს მიერ;
•	 მთავრობის ან სხვა სახელმწიფო ორგანოს კონსულტირება კონკურენციასთან დაკავშირებულ 

საკითხებში;
•	 სხვა კანონმდებლობის მიერ ნაკისრი ფუნქციების შესრულება ან სხვა ვალდებულებების 

გაუქმება.

კომისია მინისტრის თანხმობით ნიშნავს კომისიის თავმჯდომარეს, კომისიის მიერ დადგენილი 
გარემოებების და პირობების საფუძველზე. მინისტრმა კონსულტაციები უნდა გაიაროს საჯარო 
სამსახურის კომისიასთან, სანამ თავის თანხმობას მისცემს.

სინგაპურის ანტიმონოპოლიური კანონის 34ე მუხლის თანახმად, აკრძალულია: შეთანხმებები 
ორ კონკურენტ ორგანიზაციას შორის; ორგანიზაციების ასოციაციების გადაწყვეტილებები;  
შეთანხმებების ისეთი პრაქტიკა, რომლის ობიექტი ან ეფექტი კონკურენციის შეზღუდვა ან 
დამახინჯებაა, თუ ეს არ არის ნებადართული კანონის მიერ17. კანონის 47ე მუხლი კრძალავს ერთი 
ან მეტი ორგანიზაციის კომერციულ ქცევას, რომელიც ზღუდავს კონკურენციას სინგაპურის 
ნებისმიერ ბაზარზე დომინანტური პოზიციის მეშვეობით18. სინგაპურის ანტიმონოპოლიური 
კანონის 54ე მუხლი კრძალავს ისეთ გაერთიანებებს, რომლებიც ამცირებენ კონკურენციას, 
გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებსაც ითვალისწინებს კანონმდებლობა19. ამ კანონის მეორე თავის 
მე3 მუხლის თანახმად, კომისია ვალდებულია, წარადგინოს ინფორმაცია თავისი საქმიანობის და 
საკუთრების შესახებ სამინისტროს მოთხოვნის მიხედვით.

აგრეთვე მეორე თავის მე8 მუხლის მიხედვით, სამინისტროს უფლება აქვს, მისცეს ზოგადი 
მიმართულებები, რომლებიც შეესაბამება ამ კანონის დებულებებს, დაკავშირებულია კომისიის 
პოლიტიკასთან, ფუნქციების განხორციელებასთან, თუ მინისტრი საჭიროდ ჩათვლის და კომისია 
ვალდებულია, დაემორჩილოს ამ მიმართულებებს20.

საგადასახადო სისტემა

საგადასახადო პოლიტიკა ფისკალური პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია. საგადასახადო 
პოლიტიკის მთავარი ამოცანებია შემოსავლების ზრდა და ეკონომიკური და სოციალური მიზნების 
ადვოკატირება. გადასახადები გამოიყენება სასურველ სოციალურ და ეკონომიკურ მიზნებზე 
ზეგავლენის მოსახდელად. მაგალითად, მექანიზაციის და ავტომატიზაციის სფეროში ბიზნესის 
ხელშეწყობის მიზნით მთავრობა უფლებას აძლევს, მოახდინოს ძირითადი კაპიტალის სწრაფი 
ამორტიზაცია. შობადობის წახალისების მიზნით, საგადასახადო შეღავათებს იღებს ის ოჯახი, 
რომელშიც იბადება პირველი და მეოთხე ბავშვი.

სინგაპურის საგადასახადო პოლიტიკის ფუნდამენტური პრინციპია როგორც კორპორატიული, 
ისე ინდივიდუალური საგადასახადო განაკვეთების კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება. 
კორპორატიული საგადასახადო განაკვეთების კონკურენტუნარიანობა უზრუნველყოფს უცხოური 
ინვესტიციების მოზიდვას. ინდივიდუალური საგადასახადო განაკვეთების კონკურენტუნარიანობა 
უზრუნველყოფს შრომის პროდუქტიულობის ამაღლებას და მეწარმეობის წახალისებას.

17 http://app.ccs.gov.sg/LodgeComplaints_AntiCompAgreement.aspx
18 http://app.ccs.gov.sg/AbuseOfDominance.aspx
19 http://app.ccs.gov.sg/MergersThatSubstantiallyLessenCompetition.aspx
20 http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgibin/cgi_legdisp.pl?actno=2004ACT46N&doctitle=COMPETITION%20ACT%202004
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საგადასახადო სისტემის მოქნილობის გასაზრდელად, როგორც მთავრობის შემოსავლის წყარო, 
1994 წელს შემოტანილი იქნა საქონლის და მომსახურების გადასახადი (GOODS & SERVICES TAX). 
ამან უზრუნველყო მოხმარების და შემოსავლის გადასახადის მიქსის დაბალანსება და გაამყარა 
სინგაპურის ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა21. 

არსებობს მთავრობის შემოსავლის დაფინანსების სამი წყარო, ესენია: საგადასახადო შემოსავლები, 
მოსაკრებლები, მთავრობის მიერ გაწეული მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები. საგადასახადო 
შემოსავლები 2009/10 წელს შეადგენდა მთავრობის ოპერაციული შემოსავლის 93%ს. სინგაპურში 
არსებობს შემდეგი გადასახადები:

• საშემოსავლო გადასახადი (ინდივიდებისთვის და კომპანიებისთვის, საგადასახადო განაკვეთი 
ვარირებს 1720%მდე);

• ქონების გადასახადი (ეკისრება ქონების მფლობელს გაქირავების ღირებულების საფუძველზე, 
განაკვეთი 4%);

• საავტომობილო გადასახადი (დადგენილია სინგაპურში მანქანების და საცობების შესამცირებ
ლად. გადასახადის განაკვეთია 0%30%);

• საბაჟო და სააქციზო გადასახადი (აქციზის გადახდა ხდება თამბაქოზე, ნავთობპროდუქტებზე 
და სპირტიან სასმელებზე. იმპორტის გადასახადი ძირითადად დაწესებულია ავტომობილებზე, 
თამბაქოზე, სპირტიან სასმელებზე და ნავთობპროდუქტებზე); 

• საქონლის და მომსახურების გადასახადი (გადასახადი მომსახურებისთვის, დაწესებულია 
საქონლის და მომსახურების შეძენაზე იმპორტის ჩათვლით. გადასახადის განაკვეთია 7%);

• სათამაშო ბიზნესის გადასახადი (betting tax). გადასახადი კერძო ლატარეაზე, სანაძლეოზე და 
ტოტალიზატორზე;

• კაზინოს გადასახადი. გადასახადის გადახდა ხდება კაზინოს მთლიანი სათამაშო შემოსავლიდან;

• საგერბო გადასახადი (დაწესებულია კომერციულ და იურიდიულ დოკუმენტებზე, რომლებიც 
დაკავშირებულნი არიან აქციებთან და უძრავ ქონებასთან)22.

სავაჭრო ბარიერები და სურსათის უვნებლობის სტანდარტები
სინგაპურს თითქმის ნულპროცენტიანი სავაჭრო ტარიფები აქვს თავის სავაჭრო პარტნიორ 
ქვეყნებთან (Most favored nations – MFN). გამონაკლისს წარმოადგენს ალკოჰოლური სასმელები. 
ზოგიერთი პროდუქტის იმპორტი მოითხოვს ლიცენზიებს ჯანმრთელობის, გარემოსდაცვითი და 
სურსათის უვნებლობის სტანდარტების დასადასტურებლად. 

სინგაპურის მთავრობამ მომხმარებელთა დაცვის ახალი წესები შემოიღო, რათა უზრუნველყოს 
სამომხმარებლო საქონლის უსაფრთხოება. მომხმარებელთა დაცვის რეგულაციების (CGSR) 
მიზანია მომხმარებლების დაცვა ისეთი არასანდო სამომხმარებლო საქონლისგან, როგორებიცაა 
სათამაშოები, ბავშვთა პროდუქტები, ავეჯი, ტანსაცმელი, სპორტული და რეკრეაციული 
პროდუქტები, ლეიბები და ქვეშაგები.

2011 წლის 1 აპრილიდან SPRING უფლებამოსილია, შეაჩეროს ისეთი საქონლის მიწოდება, რომელიც 
არ აკმაყოფილებს უსაფრთხოების სტანდარტებს. SPRING აგრეთვე უფლებამოსილია, აიძულოს 
მომწოდებელი, ინფორმაცია მიაწოდოს მომხმარებელს პოტენციური საფრთხეების შესახებ. ამ 
წესების უგულებელყოფა ითვალისწინებს ჯარიმას ან პატიმრობას. სამომხმარებლო საქონელმა, 
რომელიც დაფარულია CGSRის მიერ, უნდა დააკმაყოფილოს შესაბამისი უსაფრთხოების 

21 საქონლის და მომსახურების გადასახადით იბეგრება მოხმარება და, როგორც ყველა ირიბი გადასახადი, ხელს უწყობს დანაზოგების 
და ინვესტიციების ზრდას.
22 http://www.iras.gov.sg/irasHome/page03a.aspx?id=5676

სინგაპური
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სტანდარტები. ეს რეგულაციები უზრუნველყოფს სინგაპურის სამომხმარებლო საქონლის 
უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას. სტანდარტები გამოქვეყნებულია 
ისეთი ორგანიზაციების მიერ, როგორებიცაა: საერთაშორისო სტანდარტიფიკაციის ორგანიზაცია 
(ISO), საერთაშორისო ელექტროტექნიკის კომისია (IEC) ან სტანდარტიფიკაციის ევროსაბჭო, 
ან ASTM International (US). სამომხმარებლო საქონელი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება ამ 
ორგანიზაციების რეგულაციებს, დაშვებული იქნება გასაყიდად. 

1.4. ეკონომიკური პოლიტიკა 

ისტორიული კონტექსტი
სინგაპურის ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიას ჯერ კიდევ 60იანი წლების დასაწყისში ჩაეყარა 
საფუძველი, როცა სინგაპურის მთავრობამ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას 1960 წელს 
მიმართა თხოვნით, გამოეგზავნა მათთვის ეკონომიკის ექსპერტები. ჰოლანდიელი ექსპერტი ალბერტ 
ვინსემიუსი სათავეში ჩაუდგა გაერთიანებული ერების ეკონომიკის ექსპერტთა ჯგუფს, რომლებსაც 
მსგავსი ექსპერტული გამოცდილება ჰქონდათ საბერძნეთსა და პორტუგალიაში. მათი პირველი 
ინიციატივა იყო ისეთი ინსტიტუციის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობდა უცხოური ინვესტიციების 
შემოსვლას სინგაპურში.

ამ ინსტიტუციის მიზანი იყო, ეფექტურად, ე.წ. ერთი ფანჯრის პრინციპით მიეწოდებინათ ზოგადი და 
პროცედურული ინფორმაცია ინვესტორებისთვის და შეემცირებინათ სახელმწიფო ბიუროკრატიული 
პროცედურები. ამავე პერიოდში დაფუძნდა ეკონომიკური განვითარების საბჭო, რომელსაც უნდა 
მოეზიდა ინვესტიციები ქვეყანაში. ეს ის პერიოდია, როცა დასავლეთის ქვეყნების ეკონომიკაში 
იაპონური ფირმების ექსპანსია შეიმჩნეოდა. ეკონომიკური განვითარების საბჭოს ოფიცრები 
ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში ეწეოდნენ სინგაპურის საინვესტიციო გარემოს პოპულარიზაციას. 
სინგაპური მართლაც იყო ამ დროისთვის პოლიტიკურად სტაბილური და გააჩნდა სამუშაო ძალის 
პოტენციალი, რომელიც კარგად ფლობდა ინგლისურს.

1967 წელს მიღებული იქნა ინვესტიციების წახალისების აქტი, რომელიც უცხოურ ინვესტორებს 
ანიჭებდა სხვადასხვა საგადასახადო შეღავათებს 5 წლის განმავლობაში. ამის შედეგად მათი 
საწარმოო ხარჯები თითქმის 20%ით მცირდებოდა და ამას მოჰყვა დიდი რაოდენობით უცხოური 
კოორპორაციების შემოსვლა სინგაპურში. ამ პოლიტიკის შედეგი იყო ის, რომ 60იან წლებში 
სინგაპურის მშპ საშუალოდ 6%ით იზრდებოდა და ამავე პერიოდში ინდუსტრიის წილი მშპში 5%
მდე გაიზარდა. ამან საშუალება მისცა სინგაპურს, მოეხდინა ახალი ტექნოლოგიების ადაპტირება. 
მიუხედავად  ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლებისა, 60იანი წლების ბოლოს ქვეყნის 
ეკონომიკა შორს იყო წარმატებისგან. უმუშევრობა ქვეყანაში ჯერ კიდევ 10%ს შეადგენდა. 
ეკონომიკური განვითარების საბჭომ გააგრძელა საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება იმით, რომ 
უცხოელი ინვესტორებისათვის საგადასახადო შეღავათების რიცხვი გაზარდა და მათი მოქმედების 
ვადა 10 წლამდე გააგრძელა. დამატებითმა შეღავათებმა კიდევ უფრო შეამცირა კომპანიების 
საწარმოო ხარჯები (თითქმის 33%მდე). საგადასახადო შეღავათების გარდა, სინგაპურის მთავრობა 
განაგრძობდა ეკონომიკის განვითარებისთვის დამხმარე ინსტიტუციების გაძლიერებას. სახელმწიფო 
კომპანიებმა დაიწყეს ფინანსურ და სატრანსპორტო სექტორში აქტიური მოქმედება. ამ პერიოდში 
შეიქმნა სინგაპურის განვითარების ბანკი და სინგაპურის ავიახაზები. ეს ინსტიტუციები ხელს 
უწყობდა ფინანსურ და სატრანსპორტო სექტორში ფიზიკური და იურიდიული ინფრასტრუქტურის 
განვითარებას. 1970 წელს მიღებული იქნა დასაქმებულთა კოდექსი, რომელიც არეგულირებდა 
დამქირავებელსა და დაქირავებულს შორის ურთიერთობებს. ასევე შეიქმნა ნაციონალური სავაჭრო 
კონგრესი, რომელიც დასაქმებულთა და ხელფასების პრობლემებზე ზრუნავდა. 70იანი წლების 
ბოლოს ამ ინიციატივების შედეგი იყო სინგაპურის ეკონომიკის საშუალოდ 10%ის ზრდა და 
უმუშევრობის 3,5%მდე შემცირება. 70იანი წლების ბოლოს საწარმოო სექტორის წილი მშპში 25%
ით გაიზარდა23. 

23 Cahyadi, G., Kursten, B (2004): Singapore’s Economic Transformation, Global Urban Development, Prague.
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ცხრილი 6. მშპ-ს განაწილება სექტორების მიხედვით (%)

 1997 2001 2003
გადამამუშავებელი მრეწველობა 23 22 24
მშენებლობა 9 6 5
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის 
მომსახურების გაწევა 16 17 13.5
საფინანსო საქმიანობა 13 13.5 10
ეკონომიკური საქმიანობა 14 15 13
სხვა მომსახურეობა 11 13 12
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 11 11.5 13.5
სასტუმროები და რესტორნები 3.5 3 2

წყარო: Singapore department of statistics (2004)

80იან წლებში სინგაპურის მთავრობა იძულებულია, შეცვალოს ეკონომიკური პოლიტიკა. ეს 
განპირობებულია იმით, რომ სამხრეთაღმოსავლეთ აზიაში სინგაპურის გარდა შეიმჩნევა სხვა 
სწრაფად განვითარებადი ქვეყნები, რომლებიც ასევე საუკეთესო საინვესტიციო გარემოს 
სთავაზობენ ინვესტორებს. სინგაპურის ინდუსტრიაში დასაქმებული სამუშაო ძალა საჭიროებდა 
გადამზადებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას. 1980 წელს სინგაპურის მთავრობა აყალიბებს 
ეროვნული კომპიუტერიზაციის საბჭოს (NCB), რომელმაც უნდა უზრუნველყოს დასაქმებულთა 
ცოდნის ამაღლება და პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტების მომზადება.

ეკონომიკის განვითარების საბჭოს ისევ აგრძელებს საგადასახადო შეღავათების ვადის გაგრძელებას 
უცხოური კომპანიებისთვის და ამჟამად ეს შეღავათები ვრცელდება ფინანსურ სექტორში მოქმედ 
კომპანიებზეც. რეფორმების შედეგი კი 80იან წლებში არის ეკონომიკის 7,3%იანი ზრდა და 
კვალიფიციური სამუშაო ძალის ზრდა (19791985 წლებში მთლიან სამუშაო ძალაში კვალიფიციური 
მუშახელის წილი 22%ით გაიზარდა). 1990 წლის ბოლოსთვის კომპიუტერული პროდუქციის 
წარმოება როგორც შიდა ბაზარზე, ისე საექსპორტოდ 10ჯერ გაიზარდა.

გრაფიკი 1. უმუშევრობის დინამიკა 1980-2009 წწ.
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        წყარო: Singapore department of Statistics

90იან წლებში ეკონომიკური პოლიტიკა უკვე მიმართულია მაღალი ტექნოლოგიების და მაღალი 
კვალიფიკაციის მქონე სამუშაო ძალის განვითარებისკენ. კომპიუტერების ეროვნულმა საბჭომ 
19911995 წლებში 2 მილიარდი დოლარი, ხოლო 19962000 წლებში 4 მილიარდი დოლარი დახარჯა 
მაღალი ტექნოლოგიების პარკების და კლასტერების შესაქმნელად სინგაპურის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის და ნანოტექნოლოგიების ინსტიტუტის ბაზაზე. ეკონომიკური განვითარების 

სინგაპური
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საბჭოს ინიციატივით 90იან წლებში სინგაპურმა ინდონეზიასთან და მალაიზიასთან ერთად შექმნა 
ეკონომიკური თანამშრომლობის გეგმა, რომლის თანახმადაც სინგაპური შესთავაზებდა უცხოელ 
ინვესტორებს თავის ფინანსურ მომსახურებას და ქსელს, შეექმნათ საწარმოები ჯოჰორში (Johor) 
და რიაუში (Riau). სამაგიეროდ, ჯოჰორი (მალაიზიის ქალაქი) და რიაო (ინდონეზიის პროვინცია)  
უცხოურ კომპანიებს შესთავაზებდა საგადასახადო შეღავათებს, რომ გადაეტანათ საწარმოები 
სინგაპურიდან.

2003 წელს ამ ტერიტორიაზე დაფუძნებულმა საწარმოების რიცხვმა 70მდე მიაღწია. მათ შორის 
არიან ისეთი კომპანიები, როგორებიცაა “სიმენსი”, “ფილიპსი” და “ტომსონი”. ძირითად ინვესტიციებს 
ახორციელებენ კომპანიები, რომლებსაც სინგაპურში აქვთ სათავო ოფისები.

საგარეო-ეკონომიკური პოლიტიკის მიმოხილვა
მიუხედავად იმისა, რომ სინგაპური პატარა სახელმწიფოა, ის საგარეოეკონომიკური პოლიტიკის 
შედარებით მაღალ პროფილს ინარჩუნებს. მისი მთავრობა საერთაშორისო ეკონომიკური სისტემის 
აქტიური მოთამაშეა. ეს აქტიურობა გამოიხატება ეკონომიკური დიპლომატიის სხვადასხვა დონეებზე 
– ორმხრივი, ქვერეგიონული, რეგიონული და მრავალმხრივი, სადაც სინგაპური სხვადასხვა 
მაგალითებზე დაყრდნობით ცდილობს, დააჩქაროს გეოეკონომიკური უპირატესობის ზრდა. მეტიც, 
მიჩნეულია, რომ სინგაპურის ფუნდამენტური საგარეოეკონომიკური პოლიტიკა მიმართულია 
ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისაკენ, რომელიც, თავის მხრივ, უკავშირდება ღრმა 
უსაფრთხოების კომპლექსს და რომელმაც, უპირველეს ყოვლისა, განსაზღვრა ქალაქისახელმწიფოს 
საგარეო პოლიტიკის ინტერესები და მიზნები.

სინგაპურს უწოდებენ “სავაჭრო ქალაქს”, რომლის ეკონომიკის ექსპორტზე ორიენტაცია და 
ტვირთების გადატანის პუნქტის ფუნქცია აყალიბებს საგარეოეკონომიკური პოლიტიკის საფუძველს 
და ხსნის მის მიერ თავისუფალი ვაჭრობის ძლიერ ადვოკატირებას. სინგაპურის მისწრაფებასთან 
დაკავშირებით, იქცეს გლობალურ ქალაქსახელმწიფოდ, 1972 წელს მაშინდელმა საგარეო საქმეთა 
მინისტრმა განაცხადა: “ჩვენ ვშოულობთ საარსებო საშუალებას არა მხოლოდ რეგიონიდან, არამედ 
მთლიანი საერთაშორისო ეკონომიკური სისტემიდან, რომელსაც ჩვენ მივეკუთვნებით, როგორც 
გლობალური ქალაქი და რომელიც იქნება საბოლოო არბიტრი ჩვენი აღმავლობის ან დაცემის.’’ 
ეს აისახება სინგაპურის საგარეოეკონომიკური პოლიტიკის როგორც აშკარა რეგიონულ, ისე 
გლობალურ ასპექტებზე იმით, რომ სინგაპური ერთდროულად ცდილობს გამოიყენოს ეკონომიკური 
სინერგია ჩრდილოაღმოსავლეთ აზიის მეზობლებთან და  თავისთავს წარმოაჩენს, როგორც 
გლობალური ეკონომიკის კვანძს. მართლაც, სინგაპურის ეკონომიკაში ტრანსნაციონალური 
კაპიტალის სიჭარბე საგარეოეკონომიკური პოლიტიკის შეფასების მთავარი ფაქტორია. ცხადია 
ისიც, რომ სინგაპურის საგარეოეკონომიკური პოლიტიკა პროტაგონისტულია, ხშირად იყენებს 
“,შორეული ჰორიზონტი’’ს სტრატეგიულ მიდგომას თავის საგარეოეკონომიკურ პოლიტიკაზე. 
სინგაპურის რბილი ავტორიტარიზმი, მისი მმართველი პარტიის (People’s Action Party) მონორეჟიმის 
სტილის ევოლუცია (developmentalism) რჩება ქალაქისახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის 
ფორმირების პლატფორმად. 

საგარეოეკონომიკური პოლიტიკის დიდი ნაწილი განისაზღვრება სახელმწიფოს გრძელვადიანი 
ტრანსფორმაციული ეკონომიკური პროექტებით, რასაც მოწმობს სინგაპურის მიერ “ცოდნაზე 
დაფუძნებული ეკონომიკის’’ მშენებლობა. ამ პროექტების ნაწილი ჩართულია ტრანსნაციონალურ და 
ადგილობრივ ბიზნესში (რომელიც ეფუძნება სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული კონსულტაციური 
ხასიათის პოლიტიკურ დიალოგს), განვითარების პარტნიორობის ხელშეწყობაში. მეტიც, სინგაპურის 
საგარეოეკონომიკური პოლიტიკა სახელმწიფოზე უფროა ორიენტირებული, ვიდრე საზოგადოებაზე 
იმით, რომ საგარეოეკონომიკური პოლიტიკა ყალიბდება მთავრობის ოფიციალური პირების 
აქტიური ჩართულობით, რომლებიც მისდევენ ავტონომიურ მიზნებს, ასევე საგარეოეკონომიკური 
პოლიტიკის ფორმულირებაში სახელმწიფოს, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლადის, 
მითითებით. 
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1.5. სინგაპურის სოფლის მეურნეობა

მიუხედავად იმისა, რომ სინგაპურს გააჩნია შეზღუდული საზღვაო სივრცე, ქვეყანაში არსებობს პატარა, 
მაგრამ წარმატებული და მნიშვნელოვანი საკვები თევზის ინდუსტრია. სინგაპურის მიერ მოხმარებული 
თევზის რაოდენობა ყოველწლიურად შეადგენს 100.000 ტონას, რომელსაც აკმაყოფილებს თევზის 
წარმოების ადგილობრივი მეურნეობა24. ადგილობრივი ფერმები ძირითადად აწარმოებენ ბოსტნეულს 
(leafy vegetables and beansprouts). ბოსტნეულის 80%ზე მეტი წარმოებულია მიწის კულტივაციით 
და დანარჩენი კი წყლის კულტივაციით. სინგაპური ორქიდეის ძირითადი ექსპორტიორია და უჭირავს 
მსოფლიო ბაზრის 15%. სინგაპურის ორქიდეა საუკეთესო ხარისხისაა და დიდხანს ინარჩუნებს სიცოცხ
ლეს მოჭრის შემდეგ25. სინგაპურის სტატისტიკის დეპარტამენტი 2011 წელს სოფლის მეურნეობის 
სექტორის წილს მშპში 0%ს აჩვენებს, ხოლო ამ სექტორში დასაქმებულთა წილს  0,1%ს.

1.6. ფისკალური პოლიტიკა და მაკროეკონომიკური გარემო

სინგაპურში მთავრობის გრძელვადიანი საბიუჯეტო პოლიტიკის ამოცანებია:
•	 მდგრადი არაინფლაციური ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა;
•	 დაბალანსებული ბიუჯეტის შენარჩუნება, ე.ი. ოპერაციული და განვითარების ხარჯების 

დაფინანსება ოპერაციული შემოსავლებიდან მთელი ეკონომიკური ციკლის განმავლობაში;
•	 მთავრობის ხარჯების ორიენტირება არსებითი მნიშვნელობის საჯარო საქონლის მიწოდებაზე 

(განათლება, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა, გარემოს დაცვა, საცხოვრებელი პირობების შექმნა).

სინგაპურის საბიუჯეტო სისტემა დაფუძნებულია 4 ძირითად კომპონენტზე: საბიუჯეტო სექტორი, 
ცენტრალური დამზოგველი ფონდი და მთავრობის საინვესტიციო სააგენტოები. სახელმწიფოს 
საინვესტიციო სააგენტოებმა წაახალისეს ეუთოსგან განსხვავებული საბიუჯეტო კონცეფციების 
გამოყენება, რათა დაიცვან საინვესტიციო შემოსავლები საბიუჯეტო სექტორისგან. აღსანიშნავია 
სახელმწიფო საინვესტიციო სააგენტოების მიერ ინფორმაციის გამჟღავნების დაბალი დონე. 
სინგაპურის ფისკალური წესი გულისხმობს, რომ მთავრობას უნდა ჰქონდეს დაბალანსებული 
ბიუჯეტი თავისი მმართველობის პერიოდის განმავლობაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი 
დეფიციტი დაფარული უნდა იყოს შემდეგი წლის პროფიციტით. ამან გამოიწვია ასიგნებების 
არასრული მითვისება, განსაკუთრებით მთავრობის მმართველობის პირველი ვადის დროს. 
სინგაპურის ფისკალური წესი უფლებას იძლევა,  მოგებად ჩაითვალოს დაახლოებით ნახევრამდე 
წმინდა საინვესტიციო შემოსავალი. თუმცა ზემოთ მოტანილი მიზეზის გამო (ინფორმაციის არა 
ტრანსპარენტულობა) შეუძლებელია განისაზღვროს, რა პროცენტული მაჩვენებელი იქნა რეალურად 
ათვისებული. ამის შედეგად, ფისკალური წესის შესაბამისი გარე მონიტორინგი შეუძლებელია. 
მთავრობისგან განსხვავებით, სინგაპურის პრეზიდენტს აქვს “ფისკალური მცველი’’ს როლი.

ხარჯების მაქსიმალური ოდენობა (spending ceiling) მრავალწლიური, მშპსთან მკაფიოდ და 
უშუალოდ დაკავშირებული და მთლიანად საოპერაციო, სატრანსფერო და კაპიტალური ხარჯების 
ურთიერთშემცველი – არის ზემოდან ქვემოთ მიდგომის უნიკალური ფორმა, რომელიც OECDს 
ქვეყნებში არ არსებობს. მთლიანი ბიუჯეტის ხარჯების შემცირებები (spending cut) იყენებს არა 
ჩვეულებრივად ყოვლისმომცველ ბაზას (მხოლოდ საოპერაციო ხარჯები), მაღალ განაკვეთს (5%) და 
დროის ხანგრძლივ პერიოდს OECDს ქვეყნებთან შედარებით. თუმცა ეს უნდა იყოს განხილული მშპს 
ზრდის მაღალ ტემპთან – ძირითადად 5%ზე მეტი – მიმართებაში და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, 
რომ ბიუჯეტის ხარჯების შემცირების მნიშვნელოვანი ნაწილი რეინვესტირების ფონდის მეშვეობით 
ბრუნდება უკან26.

24 http://www.ava.gov.sg/AgricultureFisheriesSector/FarmingInSingapore/Aquaculture/
25 http://www.aseanjapanfarmersinfo.org/agriculture/nationality/singapore/ 
26 http://www.oecd.org/dataoecd/52/57/40140241.pdf 

სინგაპური
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სინგაპურის სახელმწიფო ვალი შედგება სახელმწიფოს მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდებისგან, 
რომლის ძირითადი მფლობელიც ცენტრალური დანაზოგების ფონდია (CPF). შეიძლება ითქვას, რომ 
სინგაპურის მთავრობას სხვა ქვეყნის ან კერძო კომპანიების ვალი არ აქვს. მთავრობის გეგმაა, ხელი 
შეუწყოს ფულის მიმოქცევას იმ მიმართულებით, რომ დაფინანსდეს მოსახლეობის საცხოვრებელი 
ბინებით უზრუნველყოფა. თავდაპირველად ცენტრალური დანაზოგების ფონდი ჩამოყალიბდა, 
როგორც საპენსიო ფონდი და იგი ფაქტობრივად ეკუთვნის არა მთავრობას, არამედ ყველას, ვინც 
მასში შენატანებს ახორციელებს. მთავრობამ ფონდის ფულის გამოყენების შემთხვევაში უნდა 
ისესხოს მისგან. ამ თავისებურებიდან გამომდინარე, სინგაპურის სახელმწიფო ვალის მშპთან 
მაჩვენებელი არ არის დიდი.

ამას ემატება ისიც, რომ სინგაპურის მთავრობა წლების განმავლობაში წარმართავს მკაცრ ფისკალურ 
პოლიტიკას და არ გააჩნია სტრუქტურული დეფიციტი.

ცხრილი 7. სახელმწიფო ვალის ფარდობა მშპ-თან

წელი სახელმწიფოს მთლიანი ვალის 
ფარდობა მშპ-თან % %  ცვლილება

1991 74.056 4.13%
1994 68.195 1.11%
1997 68.866 0.99%
2000 81.178 4.40%
2003 98.739 3.38%
2004 96.051 2.72%
2005 93.418 2.74%
2006 86.759 7.13%
2007 85.85 1.05%
2008 97.205 13.23%
2009 105.013 8.03%
2010 96.286 8.31%

  წყარო: Singapore department of statistics

სინგაპურს მსოფლიოში  უმუშევრობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს (2.2%). 2010 წლის 
მონაცემებით, სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებულთა 0,1% იყო, ინდუსტრიაში – 30,2% და 
მომსახურების სფეროში – 69,7%.

ცხრილი 8. მშპ-ს სტრუქტურა 

2011 1995 2011 1995
მშპს განაწილება სექტორების მიხედვით  

(%)
სამუშაო ძალის განაწილება სექტორების მიხედვით 

(%)
სოფლის მეურნეობა 0 0 0.1 0
მრეწველობა 26,4 35 30.2 38
მომსახურება 74,4 65 69.7 62

  წყარო: Singapore department of statistics

დღეს სინგაპური ყველაზე დატვირთული პორტია მსოფლიოში როტერდამის და ჰონგკონგის 
პორტების შემდეგ. ექსპორტის მიხედვით იგი მსოფლიოში მე14, ხოლო იმპორტის მიხედვით – 
მე15 ადგილზეა. მისი ექსპორტის 47% მოდის რეექსპორტზე. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის 
მონაცემებით, სინგაპური სავაჭრო ბრუნვის ფარდობით მშპთან პირველ ადგილზეა (407,9%).
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ცხრილი 9. სინგაპურის სავაჭრო ბრუნვა ქვეყნების მიხედვით

ქვეყანა 2010 (მლნ აშშ დოლარი) ცვლილება % წილი %
მალაიზია 80696.29 5.1 11.5
ჩინეთი 73056.52 6.4 10.4
ინდონეზია 56213.85 14.9 8
აშშ 55253.25 2.2 7.9
ჰონგკონგი 43784.4 1.1 6.2
სამხრეთ კორეა 33701.71 6.2 4.8
ტაივანი 32919.12 7 4.7
ინდოეთი 25522.83 15.5 3.6
ტაილანდი 22994.99 2 3.3
ავსტრალია 17904.55 13.9 2.6
საუდის არაბეთი 16760.83 41.8 2.4
გერმანია 15488.22 4.9 2.2
არაბთა გაერთიანებული საემიროები 14680.05 46.8 2.1
საფრანგეთი 13222.28 4 1.9
ნიდერლანდები 13148.62 16.5 1.9
ფილიპინები 11744.04 26.9 1.7
დიდი ბრიტანეთი 11473.97 0.1 1.6
ვიეტნამი 10749.68 21.8 1.5
ირანი 4761.042 89.9 0.7
შვეიცარია 4624.983 17.2 0.7

წყარო: Singapore department of statistics

სინგაპურის ეკონომიკა მშპს (როგორც მიმდინარე ფასებში ($), ისე მსყიდველობითუნარიანობის 
პარიტეტში გამოხატული – PPP) სიდიდით მე40 ადგილზეა მსოფლიოში. იგი მშპს (PPP) განაწილებით 
ერთ სულ მოსახლეზე ჩამორჩება მხოლოდ კატარს და ლუქსემბურგს.

ცხრილი 10. მშპ-ს დინამიკა 

წელი მშპ (მლნ აშშ დოლარი)
1980 25.117
1985 39.036
1990 66.778
1995 119.470
2000 159.840
2005 194.360
2007 224.412
2008 235.632
2009 268.900
2010 309.400
2011 314.500

წყარო: Estimated by IMF, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/data/dbcdatm.cfm

ზოგადად მისი ეკონომიკისთვის წლების განმავლობაში დამახასიათებელი იყო დაბალი ინფლაცია, 
მაგრამ 20072010 წლებში ტრანსპორტზე, ბიზნესზე და საკვებ პროდუქტებზე ფასების ზრდამ 
გამოიწვია ინფლაციის ზრდა. 20022006 წლებში საშუალო წლიური ინფლაცია (სამომხმარებლო 
ფასების საშუალო წლიური ცვლილება) შეადგენდა 0.6428%ს, 20072010 წლებში კი – საშუალოდ 
3.03%ს (2008 წელს დაფიქსირდა 6,7%).

სინგაპური
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ცხრილი 11. მშპ-ს დეტალური სტრუქტურა

მშპ სექტორების მიხედვით 2011 წ.    

მლნ აშშ დოლარი 2011 ცვლილება 
(%)*

მშპ-ს 
წილი  

%
მშპ (2005 წლის საბაზრო ფასებში) 215876.3244 4.9 100%
საქონლის მწარმოებელი ინდუსტრიები 75404.4093 6.8 32.20%
მრეწველობა 63472.7511 7.6 27.10%
მშენებლობა 8755.5501 2.6 3.70%
გადამუშავება 3094.2681 2.1 1.30%
სხვა სასაქონლო ინდუსტრიები* 81.84 3 0.00%
მომსახურების მწარმოებელი ინდუსტრია 144693.12 4.4 61.80%
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა 36264.6339 1.1 15.50%
ტრანსპორტი და შენახვა 19931.2113 4.7 8.50%
სასტუმროები და რესტორნები 4236.0384 5.8 1.80%
ინფორმაცია და კომუნიკაციები 7952.802 1.5 3.40%
ფინანსური მომსახურება 28939.2378 9.1 12.40%
ბიზნესის მომსახურება 24905.1396 2.7 10.60%
სხვა მომსახურების წარმოება 22464.057 6.7 9.60%
საკუთრება და უძრავი ქონება 4908.1494 0.2 2.10%
მთლიანი დამატებული ღირებულება საბაზრო ფასებში 225005.6787 5.1 96.10%
გადასახადები პროდუქციაზე 9102.5517 0.4 3.90%

* მოიცავს სოფლის მეურნეობას, თევზჭერას და მონადირეობას
წყარო: Singapore department of statistics

1965 წლიდან დაწყებული, ინდუსტრიულ სექტორს სინგაპურის ეკონომიკაში  წამყვანი როლი აქვს. 
როგორც წინა თავში აღვნიშნეთ, ქვეყნის მთავრობა ახორციელებს მიზანმიმართულ სუბსიდირებას 
ამ სექტორის განვითარების ხელშესაწყობად. დღეს სამთავრობო ინიციატივები მიმართულია 
ბიოქიმიური და ფარმაცევტული წარმოების მხარდასაჭერად. ინდუსტრიული სექტორის მეორე 
მნიშვნელოვან სფეროს წარმოადგენს ნავთობპროდუქტების გადამამუშავებელი წარმოება. 

სინგაპურის ნავთობგადამამუშავებელი რაფინერია სიდიდით ჩამორჩება მხოლოდ როტერდამს და 
ჰიუსტონს. ყოველდღიურად სინგაპური ახორციელებს 1.74 მილიონი ბარელი ნავთობის ექსპორტს 
და 1.195 მილიონი ბარელის ნავთობის იმპორტს. ნავთობპროდუქტების ექსპორტით სინგაპური 
მსოფლიოში მე18 ადგილზეა. მომსახურება  –  კერძოდ, ფინანსური სექტორი – მისი ეკონომიკის 
ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილია. სინგაპურს გააჩნია მსოფლიოში ერთერთი ძლიერი საბანკო სისტემა. 
მისი საფონდო ბირჟა სიდიდით მეოთხე ადგილზეა ლონდონის, ნიუიორკის და ტოკიოს შემდეგ. 
ფინანსური სფეროს გარდა მომსახურების სექტორში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტურიზმს. 
2010 წელს სინგაპურმა 11.63 მილიონი ვიზიტორით მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. მთავრობის 
მიზანმიმართული პოლიტიკით ეს სფერო დივერსიფიცირებულია და ტურიზმის ბაზარი შედგება სამი 
ძირითადი ნიშისგან: სამედიცინო მომსახურების, გასართობი და კონფერენციების (გამოფენების) 
ტურიზმი.

სინგაპურის სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 1995
2005 წლებში თითქმის გასამმაგდა. 2005 წელს მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 85% 
მოდიოდა ჩრდილოეთ ამერიკის და აზიის ქვეყნებზე. ევროპული ინვესტიციების წილი ამ პერიოდში 
(19952005) გაიზარდა 31%დან 43%მდე.
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2. ესტონეთი

2.1. პოლიტიკურ-ისტორიული კონტექსტი

ესტონეთის გზა დამოუკიდებლობისკენ
ესტონეთი ბალტიის სამი ქვეყნიდან ყველაზე პატარაა და მდებარეობს ევროპის ჩრდილო
აღმოსავლეთში, ბალტიის ზღვის სანაპიროზე. მისი მოსაზღვრე ქვეყნებია რუსეთი და ლატვია. 
ფართობი  45.226 კვ.კმ., კონტინენტური ნაწილის გარდა. მე13 საუკუნეში ესტონეთი გერმანელი 
ორდენოსნების დაქვემდებარებაში მოექცა და მე19 საუკუნემდე ე.წ. გერმანელი პატრიციები27 
(ქალაქებში) და გერმანელი მიწის მესაკუთრეები (სოფლად) წარმოადგენდნენ მოსახლეობის 
უცხოენოვან ზედა ფენას. 1710 წელს ესტონეთი პეტრე პირველმა შვედეთთან ომის შემდეგ 
დაუქვემდებარა რუსეთს და პირველი მსოფლიო ომის ბოლომდე იყო რუსეთის შემადგენლობაში. 
რუსეთში მონარქიის დამხობის შემდეგ ესტონეთმა მოიპოვა დამოუკიდებლობა და 1920 წელს 
დორბატის სამშვიდობო პაქტით საბჭოთა ხელისუფლებამ ესტონეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. 20 
წლის დამოუკიდებლობის შემდეგ, 1939 წელს ჰიტლერსტალინის პაქტით, ესტონეთი ისევ მოექცა 
საბჭოთა ხელისუფლების ინტერესების სფეროში და საბოლოოდ 1940 წელს მოხდა მისი ანექსია 
წითელი არმიის მიერ. ამ პერიოდიდან იწყება ესტონეთის ინდუსტრიის და სოფლის მეურნეობის 
სექტორში იძულებითი კოლექტივიზაცია. 1944 წლიდან დაწყებული, ესტონეთის ეკონომიკური და 
საზოგადოებრივი სტრუქტურა მთლიანად საბჭოთა სტრუქტურებს მიესადაგა.

1988 წელს გორბაჩოვის მიერ დაწყებული ე.წ. “პერესტოიკის” პერიოდში ესტონეთში იქმნება 
დამოუკიდებელი სახალხო ფრონტი, რომელიც ესტონეთის სუვერენიტეტის აღდგენის მოთხოვნით 
გამოდის და 1989 წელს ესტონეთის მაშინდელი უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ 
ესტონეთის კანონმდებლობას საბჭოთა კანონმდებლობაზე მეტი უფლებამოსილება ენიჭება. ამ 
პერიოდიდან იწყება ეროვნული სახელმწიფო ინსტიტუტების შექმნა და გორბაჩოვის მიერ დაწყებული 
რეფორმების საბოლოო კრახის შემდეგ ესტონეთმა გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, რომელიც 
საბჭოთა ხელისუფლებამ 1991 წლის 6 სექტემბერს ოფიციალურად აღიარა. იმავე წელს ბალტიის 
დანარჩენ ქვეყნებთან ერთად ესტონეთი გახდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრი. 1991 
წელს ესტონეთის პარლამენტი ახდენს ახალი კონსტიტუციის რატიფიცირებას, რომელიც მეტწილად 
ეფუძნება 1938 წელს არსებულ კონსტიტუციას. 1992 წელს ტარდება პირველი დემოკრატიული 
არჩევნები. 1995 წელს ესტონეთი ევროკავშირთან აფორმებს ასოცირების ხელშეკრულებას და 2002 
წელს ხდება ევროკავშირის წევრი.

სახელმწიფოებრივი მოწყობა
პრეზიდენტის ინსტიტუცია

1938 წლის ესტონეთის კონსტიტუცია ითვალისწინებდა საპრეზიდენტო სახელმწიფოს მოდელს. 
პრეზიდენტი, როგორც ცალკე ინსტიტუცია, არ იყო მიჩნეული აუცილებლად და სახელმწიფოს 
წარმოადგენდა პარლამენტის (Riigikogu) თავმჯდომარე.

დღევანდელი კონსტიტუციით, პრეზიდენტს სიმბოლურ ფუნქციებთან ერთად გააჩნია 
წარმომადგენლობითი ფუნქცია და ფორმალური საშინაო მოვალეობები. ერთი მხრივ, ესტონეთის 
პრეზიდენტს უფრო დიდი შესაძლებლობა აქვს, ზეგავლენა მოახდინოს ყოველდღიურ პოლიტიკაზე, 
ვიდრე ევროპის კონსტიტუციური მონარქების უმრავლესობას; მეორე მხრივ, ესტონეთის 
პრეზიდენტის ინსტიტუციას არ გააჩნია იგივე ძალაუფლება, როგორიც საპრეზიდენტო 
მმართველობის სხვა ქვეყნებს28. 

27 პატრიციებს უწოდებდნენ ანტიკური რომის მოსახლეობის ზედა ფენას.
28 http://www.estonica.org/en/State/President_of_the_Republic/Institution_of_the_president/

ესტონეთი
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პარლამენტის (Riigikogu) საკონსტიტუციო როლი
კონსტიტუციის მიხედვით, უზენაესი ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს, რომელსაც იგი ახორციელებს 
საკანონმდებლო ხელისუფლების (Riigikogu) მეშვეობით. კანონმდებლობის მიღებასთან ერთად 
Riigikogu ნიშნავს პრემიერმინისტრს, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს და ირჩევს 
პრეზიდენტს. Riigikogu ასევე ახდენს მნიშვნელოვანი საგარეო შეთანხმებების რატიფიცირებას, 
ამტკიცებს მთავრობის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტს, როგორც კანონს და აწარმოებს აღმასრულებელი 
ხელისუფლების მონიტორინგს. 

Riigikoguს არჩევნები ტარდება ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ. მიუხედავად იმისა, რომ ესტონეთის 
მოსახლეობას შეუძლია რეფერენდუმის ჩატარება, ამ რეფერენდუმის შედეგების გათვალისწინება 
დამოკიდებულია მხოლოდ Riigikoguზე. Riigikogu–ს პლენარული სხდომების უმრავლესობა ღიაა 
ნებისმიერი ამომრჩევლისათვის29.

მთავრობა
მთავრობა პრემიერ–მინისტრის ხელმძღვანელობით წარმოადგენს ქვეყნის პოლიტიკურ 
ხელმძღვანელობას და იღებს გადაწყვეტილებებს მთელი აღმასრულებელი ხელისუფლების 
სახელით, რომელიც, ფაქტობრივად, სახელმწიფოს მეთაურია. ის პირდაპირ არ მართავს არც ერთ 
სამინისტროს, მაგრამ, კონსტიტუციის მიხედვით, მთავრობის მუშაობის ზედამხედველია. პრემიერ
მინისტრი ინიშნება პარლამენტის (Riigikogu) მიერ, პრეზიდენტის რეკომენდაციის საფუძველზე 
და, ჩვეულებრივ, ის მთავრობის შემადგენელი უდიდესი პარტიის მეთაურია. პრემიერმინისტრის 
მნიშვნელობა და როლი ხშირად დამოკიდებულია იმ პარტიის პოზიციაზე, რომელსაც ის მართავს 
კოალიციასთან მიმართებაში და პრემიერმინისტრის იმ ზეგავლენაზე, რომელიც მას გააჩნია 
საკუთარ პარტიაში. 

მინისტრები ხელმძღვანელობენ სამინისტროებს იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიხედვით, 
რომლებიც მიღებულია მთავრობის მიერ. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა
ესტონეთის ტერიტორია შედგება 15 საგრაფოსგან. სულ ესტონეთის ადგილობრივი 
თვითმმართველობა შედგება 227 ერთეულისაგან, სადაც 33 ქალაქია და 194 სასოფლო ტიპის 
დასახლება. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიის ფართობი ერთმანეთისაგან 
დიდად განსხვავდება. ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტი ესტონეთის დედაქალაქი ტალინია. 227 
ადგილობრივი ხელისუფლებიდან 32ში დაახლოებით 1000 ადამიანამდე ცხოვრობს და 3ში კი – 50 
ათას ადამიანზე მეტი. თვითმმართველობების წარმომადგენლობითი ორგანო აირჩევა პირდაპირი 
არჩევნების გზით და ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციებს განეკუთვნება ისეთი საჯარო 
სერვისების მიწოდება, როგორებიცაა სასკოლო განათლება და სოციალური უზრუნველყოფის 
სფეროები. ქალაქები და სასოფლო ტიპის დასახლებები შეიძლება დაყოფილი იქნენ მუნიციპალურ 
რაიონებად შეზღუდული თვითმმართველობის უფლებით30. 

2.2. სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა

სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა ესტონეთში მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორებიცაა: 
პენსიები, ჯანმრთელობის დაზღვევა, უმუშევრობის დაზღვევა, სოციალური დახმარება 
უნარშეზღუდული ადამიანებისათვის და სახელმწიფო დახმარება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც 
გახდნენ დანაშაულის მსხვერპლი. ესტონეთი არის წევრი ევროპის სოციალური ქარტიისა, რომელიც 
განსაზღვრავს მინიმალურ სტანდარტებს ადამიანების სოციალური უფლებების დასაცავად. 

29 http://www.estonica.org/en/State/Riigikogu/
30 http://www.siseministeerium.ee/doc.php?17432
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ასევე მნიშვნელოვან დოკუმენტს წარმოადგენს ევროპის სოციალური უზრუნველყოფის კოდექსი, 
რომელიც ევროკავშირის ქვეყნების სოციალური უზრუნველყოფის სტანდარტებს კარნახობს შემდეგ 
სფეროებში: სამედიცინო მომსახურება, უმუშევართა დახმარება, უნარშეზღუდული ადამიანების 
დახმარება და მოწყვლადი ოჯახების დახმარება. ქვემოთ მოცემულია ძირითადი სფეროების მოკლე 
აღწერა.

საპენსიო სისტემა
ესტონეთის საპენსიო სისტემის მიზანია, დაეხმაროს პირს, შეინარჩუნოს შემოსავლები და 
ცხოვრების სტანდარტები საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგაც. ესტონეთის საპენსიო სისტემა 
შედგება სამი განშტოებისგან, რომელთაგან პირველია განახლებული სახელმწიფო საპენსიო სქემა, 
მეორე – სავალდებულო დაფინანსებული საპენსიო სქემა (mandatory funded pension scheme) და 
მესამე – ნებაყოფლობითი დამატებითი საპენსიო სქემა, რომელიც მხარდაჭერილია სახელმწიფოს 
მიერ საგადასახადო გამოქვითვების მეშვეობით.

პირველი სვეტი: სახელმწიფო პენსიები
სახელმწიფო პენსიები დაფინანსებულია სოციალური გადასახადით, რომელსაც იხდის ყველა 
დამქირავებელი დასაქმებულების სახელით და თვითდასაქმებულები. სოციალური გადასახადის 
განაკვეთია მთლიანი შემოსავლის 33%. პენსიებისთვის გამოყოფილი სოციალური გადასახადის 
წილი 20%ს შეადგენს (13% გამოიყოფა სოციალური დაზღვევისთვის). სახელმწიფო პენსია 
ეფუძნება გადანაწილების პრინციპს, რაც გულისხმობს შემდეგს: დღევანდელი დასაქმებულების 
მიერ გადახდილი სოციალური გადასახადით ფინანსდება დღევანდელი პენსიონრების პენსიები. 
სახელმწიფო პენსიები ორად იყოფა: დასაქმებასთან დაკავშირებულ და მინიმალურ (ან ნაციონალურ) 
პენსიებად. 

დასაქმებასთან დაკავშირებული პენსიები ანუ სტაჟის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებული პენსიები 
შეიცვალა სოციალური გადასახადის შენატანებზე დაფუძნებული სისტემით. მუშაობის ყოველი 
წელი 1999 წლამდე ჩაითვლება, როგორც მომსახურების თანაბარი შენატანი, ხოლო შენატანები, 
რომლებიც განხორციელებულია 1999 წლის შემდეგ, პენსიების სახით დაუბრუნდება იმ პიროვნებას, 
რომელმაც ეს შენატანი განახორციელა. მოხუცებულობის პენსიის მიღებისათვის პირს უნდა 
გააჩნდეს ესტონეთში მუშაობის მინიმუმ 15წლიანი სტაჟი.

ესტონეთში მამაკაცებისთვის მოხუცებულობის პენსიის ასაკი 63 წელია და ქალებისთვის კი – 60.5 
წელი. მოხუცებულობის პენსიის ასაკი ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის 2016 წლისთვის თანაბარი 
იქნება – 63 წელი. თუ პირი მოხუცებულობის პენსიის მიღების შემდეგაც იმუშავებს, მიუხედავად 
მისი შემოსავლისა, მას მთლიანად გადაუხდიან მოხუცებულობის პენსიას.

ეროვნული პენსია წარმოადგენს მინიმალური შემოსავლის გარანტიას იმ პირებისათვის, რომლებსაც 
არ ენიშნებათ დასაქმებასთან დაკავშირებული ხანდაზმულობის პენსია. ეროვნული პენსია ესტონეთის 
რეზიდენტების უფლებაა, რომლებმაც 63 წელს მიაღწიეს. ისინი იღებენ პენსიას მიუხედავად იმისა, 
თუ რამდენი წელი იმუშავეს, თუ ისინი ცხოვრობდნენ ესტონეთში ბოლო 5 წლის განმავლობაში და 
თუ სხვა სახელმწიფოდან არ იღებენ მოხუცებულობის პენსიას.

მეორე სვეტი: სავალდებულო დაფინანსებული საპენსიო სქემა 
დაფინანსებული პენსიები სახელმწიფოს მთავარი მხარდაჭერაა პენსიონრების დამატებითი 
შემოსავლით უზრუნველსაყოფად. ეს არის საპენსიო დანაზოგების გეგმა, სადაც პირი თავის პენსიას 
ინახავს  ხელფასიდან 2%ის საპენსიო ფონდში დარიცხვით. სახელმწიფო გამოყოფს დამატებით 
4%ს ხანდაზმულობის პენსიებისთვის სოციალური გადასახადიდან გამოყოფილი 20%დან და 
იკავებს 16%ს პირველი სვეტის პენსიონრებისათვის. სავალდებულო დაფინანსებულ საპენსიო 
სქემაში რეგისტრაცია სავალდებულოა იმ პირებისათვის, რომლებიც დაბადებულნი არიან 1983 

ესტონეთი
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წლის შემდეგ, ხოლო იმ პირებისათვის, რომლებიც 1983 წლამდე არიან დაბადებულნი, ამ სქემაში 
რეგისტრაცია ნებაყოფლობითია.

ნებისმიერ პირს შეუძლია, ერთი ფონდის ქვედანაყოფი მეორე ფონდის ქვედანაყოფზე გაცვალოს. 
დანაზოგები შენახულია პირის პირად საპენსიო ანგარიშზე და წარმოადგენს პირად მემკვიდრეობით 
აქტივებს. სოციალური გადასახადის შენატანები იგივე დარჩება, მიუხედავად იმისა, შეუერთდება 
თუ არა პირი მეორე სვეტს.

მესამე სვეტი: ნებაყოფლობითი დამატებითი საპენსიო სქემა
ნებაყოფლობითი დამატებითი საპენსიო სქემა დაფუძნებულია ინდივიდუალურ ნებაყოფლობით 
საპენსიო შენატანებზე. მესამე სვეტი დაფუძნდა 1998 წლის შემდეგ, როდესაც საამისოდ 
აუცილებელი სამართლებრივი ჩარჩო ჩამოყალიბდა. ნებაყოფლობით დამატებით საპენსიო სქემაში 
მონაწილეობას აქვს ორი ფორმა:

•	 კერძო კომპანიების მიერ შემოთავაზებული ლიცენზირებული სიცოცხლის დაზღვევის საპენსიო  
პოლისების შესყიდვა.

•	 კერძო ფონდის მენეჯერების მიერ მართული ნებაყოფლობითი საპენსიო ფონდის პოლისის 
შესყიდვა31.

ნებაყოფლობითი საპენსიო დაზღვევის მიზნით ესტონეთში მოქმედებს საგადასახადო შეღავათები 
იმ პირებისთვის, რომლებიც გადაწყვეტენ კერძო საპენსიო პოლისების შეძენას:

•	 კერძო საპენსიო ფონდში გადახდილი შენატანები (საშუალო წლიური შემოსავლის მაქსიმუმ 
15%ის ოდენობით) გამოიქვითება დასაბეგრი შემოსავლებიდან;

•	 შემოსავლები კერძო საპენსიო ფონდიდან, რომლის გადახდა მოხდება ერთჯერადად, დაიბეგრება 
10%იანი შეღავათიანი საშემოსავლო განაკვეთით, ნაცვლად 21%იანი საშემოსავლო 
განაკვეთისა. თუ კერძო საპენსიო ფონდიდან საპენსიო ასაკში მიღებული შემოსავლები 
გადაიხდება ყოველთვიურად ან ყოველკვარტალურად, მაშინ ისინი გათავისუფლებულნი არიან 
საშემოსავლო გადასახადისგან.

პირველი სვეტის ადმინისტრირებას მთლიანად სახელმწიფო ახორციელებს. მეორე სვეტის მუშაობას 
სახელმწიფო უზრუნველყოფს გარანტიებით, ხოლო მესამე სვეტის შემთხვევაში სახელმწიფოს 
როლი მხოლოდ ეფექტური ზედამხედველობითი ფუნქციებით შემოიფარგლება. 

სოციალური შეღავათები უნარშეზღუდული ადამიანებისათვის
სოციალური შეღავათები ენიშნებათ ესტონეთში მუდმივად მცხოვრებ ზომიერი, მძიმე ან ღრმა 
შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებს. არსებობს სოციალური შეღავათების სხვადასხვა 
კატეგორიები და მათი განსაზღვრა ხდება სოციალური შეღავათების კურსის შესაბამისად. 2011 
წლისათვის ეს კურსი 25,57 ევროს შეადგენს. უნარშეზღუდულ ადამიანებს 16 წლიდან საპენსიო 
ასაკამდე დახმარების სახით ყოველთვიურად ერიცხებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა იმ 
დამატებითი ხარჯების დასაფარად, რაც მათი შეზღუდული შესაძლებლობებით არის გამოწვეული. 
ზომიერი ინვალიდობის (moderate disability) შემთხვევაში ეს თანხა წარმოადგენს სოციალური 
შეღავათების არსებული კურსის 65%ს (2011 წელს – 16,62 ევრო), ხოლო ღრმა ინვალიდობის 
(profound disability) შემთხვევაში კი არ აღემატება 210%ს (2011 წელს – 53,70 ევრო). საპენსიო ასაკში 
მყოფი ზომიერი, მძიმე ან ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანისათვის დახმარების 
თანხის გადახდა ხდება დამატებითი ხარჯების დასაფარად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 

31 http://estonia.eu/aboutestonia/society/pensionsysteminestonia.html
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•	 სოციალური შეღავათების კურსის 50% ზომიერი უნარშეზღუდულობის შემთხვევაში (12,79 
ევრო 2011 წელს); 

•	 სოციალური შეღავათების კურსის 105% მძიმე უნარშეზღუდულობის შემთხვევაში (26,85 ევრო 
2011 წელს); 

•	 სოციალური შეღავათების კურსის 160% ღრმა უნარშეზღუდულობის შემთხვევაში (40,91 ევრო 
2011 წელს). 

16 წლამდე უნარშეზღუდული ბავშვებისათვის დახმარების გადახდა ხდება ყოველთვიურად 
დამატებითი ხარჯების დასაფარად და სარეაბილიტაციო კურსით გათვალისწინებული მკურნალობის 
უზრუნველსაყოფად. ყოველთვიური დახმარება ეკუთვნით ასევე იმ უნარშეზღუდულ მშობლებს, 
რომლებსაც ჰყავთ 16 წლამდე ასაკის შვილები (ან 19 წლამდე ასაკის ბავშვები იმ შემთხვევაში, თუ 
ისინი სწავლობენ საბაზისო (დაწყებით), საშუალო ან პროფესიულ სკოლებში). უნარშეზღუდული 
მშობლის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება სოციალური შეღავათების კურსის 75%ით (19,18 
ევრო 2011 წელს).

უმუშევრობის დაზღვევა
უმუშევრობის დაზღვევა ითვალისწინებს შემოსავლების ნაწილობრივ კომპენსაციას, თუ უმუშევრობა 
გამოწვეულია სხვადასხვა გარემოებებით. კანონი უმუშევრობის დაზღვევაზე ძალაში შევიდა 2002 
წლის 1 იანვარს და უმუშევრობის კომპენსაციის გადახდა ხდება  ესტონეთის უმუშევრობის ერთიანი 
ფონდიდან.

უმუშევრობის დაზღვევის შენატანებს იხდიან როგორც დაქირავებულები, ისე დამქირავებლები. 
უმუშევრობის დაზღვევის ფონდში პირველი შენატანები განხორციელდა 2002 წელს და პირველი 
ფულადი დახმარება უმუშევრებისთვის ამავე ფონდიდან გაიცა 2003 წელს. დაქირავებულების 
გადასახადი სადაზღვევო ფონდში მერყეობს სახელფასო ფონდის 0.5%დან 2.8%მდე, ხოლო 
დამქირავებლების წილი შეადგენს 0.25%დან 1.4%მდე. ყოველწლიურად უმუშევრობის დაზღვევის 
ფონდი მიმართავს ესტონეთის მთავრობას შენატანების განაკვეთის დასადგენად. 2010 წელს 
ამ მაჩვენებელმა დაქირავებულებისთვის შეადგინა 2.8%, ხოლო დამქირავებლისთვის – 1.4%. 
უმუშევრობის დაზღვევის ძირითადი მიზანია, შემოსავლების კომპენსაციის გზით ხელი შეუწყოს 
ადამიანებს ახალი სამუშაო ადგილის პოვნაში. 

ჯანდაცვის სისტემა
ჯანდაცვის დაზღვევის ფონდი ფარავს ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ მომსახურების 
ხარჯებს ავადმყოფობის შემთხვევაში, მიუხედავად იმ ადამიანის მიერ შეტანილი სოციალური 
გადასახადისა, რომელსაც ეს ხარჯები ეხება. ესტონეთში ჯანდაცვის დაზღვევის მიზანი ისაა, რომ 
დაფაროს დაზღვეული ადამიანების ჯანდაცვის ხარჯები, ხელი შეუწყოს დაავადებების განკურნებას 
და პრევენციას, დააფინანსოს სამედიცინო პროდუქტების შეძენა, გაუწიოს სამედიცინო ტექნიკური 
დახმარება, სარგებლით უზრუნველყოს დროებითი ქმედუუნარო პირები. დაქირავებულები და თვით 
დასაქმებულები ესტონეთში იხდიან სოციალურ გადასახადს, რომელიც მიღებული შემოსავლების 
33%ს შეადგენს. აქედან შემოსავლების 20% მიემართება საპენსიო ფონდში (საპენსიო დაზღვევის 
პირველი სვეტი)32, ხოლო 13% – სამედიცინო დაზღვევის ფონდში. 

ყველა პირი, რომელიც დაზღვეულია ჯანდაცვის დაზღვევის ფონდში, უზრუნველყოფილია ოჯახის 
ექიმის მომსახურებით. ნებისმიერ პირს, რომელიც ამ დაზღვევის ფარგლებში მიდის ექიმთან, 
სჭირდება ოჯახის ექიმის მიმართვა. მიმართვა არ არის საჭირო იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი 
მიდის ფსიქიატრთან, გინეკოლოგთან, დერმატოლოგვენეროლოგთან, დანტისტთან, ინფექციების 
სამკურნალოდ, ქირურგთან ან ორთოპედთან.

32 დაწვრილებით იხილე საპენსიო დაზღვევის თავი. 

ესტონეთი
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სასწრაფო დახმარების საჭიროების შემთხვევაში პირს შეუძლია მიმართოს საგანგებო მიღებისთვის 
ან დაურეკოს სასწრაფო დახმარებას. პაციენტი ფულს იხდის გაწეული მომსახურებისთვის შემდეგ 
შემთხვევებში:

•	 ამბულატორიული გამოკვლევა – ოჯახის ექიმის საფასური შეადგენს 3.2 ევრომდე.

•	 სპეციალიზებული სამედიცინო დახმარება – საფასური 3.2 ევრომდე.

•	 სასწრაფო დახმარებით სარგებლობა – უფასო.

•	 ავადმყოფის საავადმყოფოში სამკურნალოდ მოთავსება – საფასური 1.6 ევრომდე დღეში 10 
დღემდე, ყოველ ჰოსპიტალიზაციაზე.

ოჯახის ექიმს გააჩნია მთავარი როლი ესტონეთის ჯანდაცვის სტრუქტურაში, რადგან ის პირველი 
ადამიანია, რომელსაც ავადმყოფთან აქვს ურთიერთობა. ავადმყოფობის სერიოზულობიდან 
გამომდინარე, ოჯახის ექიმს უფლება აქვს, გაგზავნოს ავადმყოფი უმაღლეს სამედიცინო 
დაწესებულებაში ან სპეციალისტთან33.

2.3. სოფლის მეურნეობის სექტორი

სოფლის მეურნეობის სფეროს ესტონეთში ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ეჭირა მნიშვნელოვანი 
როლი. ამ პერიოდში ესტონეთში წარმოებული რძის და ხორცის პროდუქციის თითქმის 3050% 
ექსპორტზე გადიოდა. 1995 წელს ესტონეთის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ღირებულება 
შეადგენდა ევროკავშირის მთლიანი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დაახლოებით 0.13%ს. 1996 
წელს სოფლის მეურნეობის სექტორს მშპში ეკავა 5.2% და ამ სექტორში დასაქმებული იყო სამუშაო 
ძალის 8.1%. გასათვალისწინებელია, რომ 1991 წელს სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა წილი 
18.4%ს შეადგენდა. 

ცხრილი 1. სოფლის მეურნეობის სექტორის ძირითადი მაჩვენებლები

1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000
სოფლის მეურნეობის და 
მონადირეობის წილი მშპში 
(%)

16.6 11.7 9.3 9.1 5.2 4.3 3.8 3.3 3.2

სოფლის მეურნეობაში 
დასაქმებულთა წილი (%) 18.4 15.0 13.0 12.6 8.1 6.9 6.9 6.2 5.0

პროდუქტიულობა 
სოფლის მეურნეობის 
სექტორში ეკონომიკის 
საშუალო მაჩვენებელთან 
მიმართებაში(%)

90.2 78.0 71.5 72.0 64.2 62.3 55.0 53.2 64.0

წყარო: Statistical Office of Estonia

ზემოთ მოცემულ ცხრილს თუ შევაჯამებთ, ვნახავთ, რომ 1991 წლიდან 2000 წლამდე 9 წლის 
განმავლობაში სოფლის მეურნეობის სექტორის წილი ეკონომიკაში თითქმის 80%ით შემცირდა. 
სოფლის მეურნეობის სექტორის წილის შემცირება რაიმე მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგი 
კი არ იყო, არამედ სპონტანური პროცესის შედეგი, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის 
სექტორში დასაქმებულთა პროდუქტიულობა სხვა სექტორებში დასაქმებულთა საშუალო 
პროდუქტიულობასთან შედარებით დიდად არ განსხვავდებოდა ბალტიის სხვა ქვეყნების იგივე 
მაჩვენებლისგან (იხ. ცხრილი 2). 

33 http://www.ut.ee/en/studies/practical/before/health
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ცხრილი 2. სოფლის მეურნეობის სექტორის წილი მშპ-ში და დასაქმების წილი სოფლის 
მეურნეობაში 1998 წ.

ქვეყანა
სოფლის მეურნეობის წილი (%)

პროდუქტიულობა სოფლის 
მეურნეობის სექტორში ეკონომიკის 
საშუალო მაჩვენებელთან 
მიმართებაში (%)მშპ დასაქმება

ესტონეთი (1998) 3.8 6.9 55
ლატვია 7.6 15.3 50
ლიტვა 10.2 24.0 43
დანია 4.1 5.0 82
ფინეთი 4.1 7.7 53
ირლანდია 8.0 11.4 70
პორტუგალია 2.3 11.6 20
საბერძნეთი 14.9 20.4 73
ჩეხეთი 2.9 4.1 71
სლოვენია 4.4 6.3 70
სლოვაკეთი 4.6 6.0 77
უნგრეთი 5.8 8.2 71
პოლონეთი 6.0 26.7 22
ბულგარეთი 12.8 23.4 55
რუმინეთი 19.0 37.3 51

წყარო: Estonian Ministry of Agriculture, Tallinn, 2001

1998 წელს ესტონეთმა მიიღო ახალი კანონი ფიტოსანიტარული სექტორის, პირდაპირი გადასახადების 
სქემისა და საინვესტიციო სუბსიდიების შესახებ. იმავე წელს დაიწყო მოლაპარაკებები ესტონეთის 
ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ამ პროცესებმა განაპირობა მნიშვნელოვანი ცვლილებები 
სოფლის მეურნეობის სექტორში და ხელი შეუწყო არსებული პოლიტიკისა და გამოცდილების 
ევროკავშირის სტანდარტებთან მიახლოებას. 

მოლაპარაკებები მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციასთან ასევე დაკავშირებულია მთელ რიგ 
ცვლილებებთან, რომელთა შორის აღსანიშნავია საექსპორტო სუბსიდიების გამოქვითვა და ნაკლები 
ჩარევა ბაზარზე. სოფლის მეურნეობაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პროდუქციის მოთხოვნის 
ზრდა ისეთი სავაჭრო პარტნიორებისაგან, რომელთა მნიშვნელობა დღითიდღე იზრდება. მათ შორის 
არიან, მაგალითად, ლატვია, ლიტვა და უკრაინა. 1998 წელს, წარმოების ეფექტურობის გაზრდის 
მიზნით, მთავრობამ გაატარა გარკვეული ღონისძიებები, რომელთა შორის აღსანიშნავია სუბსიდიები 
მაღალი ხარისხის თესლის შესაძენად და საკრედიტო სუბსიდიები. ევროკავშირის ფინანსური 
მხარდაჭერით 1998 წელს აგრარული სექტორისათვის შეიქმნა ორგანო, რომელიც არასაკმარისი 
უზრუნველყოფის შემთხვევაში ფერმერებისათვის შეასრულებდა საკრედიტო გარანტორის ფუნქციას. 

მიწის მფლობელობა (Land tenure)
სოფლის მეურნეობისა და მიწის მფლობელობასთან დაკავშირებული რეფორმები მიზნად ისახავდა 
დიდი ზომის კოლექტიური და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ფერმების დაყოფასა და საოჯახო 
ფერმების ჩამოყალიბებას. მიწის პრივატიზაციის ეს პროცესი მოითხოვდა მიწების დაბრუნების 
შესახებ საჩივრების განხილვას, მიწის გაყიდვასა და ზოგიერთ შემთხვევებში პრივატიზაციის 
ობლიგაციებიდან კომპენსაციების გადახდას. ფერმების რესტრუქტურიზაციის შედეგად შეიქმნა 

ესტონეთი
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საკმაოდ ბევრი 4 ჰექტარამდე პატარა ზომის გაერთიანება. ამ ეტაპისათვის აღირიცხება გარკვეული 
რაოდენობა სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი მიწებისა, რომლებიც თავის დროზე იჯარით 
იყო გადაცემული ფერმერებისათვის. დღეს ეს მიწები კვლავ გაქირავებაშია. სხვადასხვა მიზეზების 
გამო (მაგ., დაბალი ხარისხი, ნელი პრივატიზაცია, მყიდველების ნაკლებობა) სახნავი მიწის 20% 
გამოუყენებელია. 

სოფლის ინფრასტრუქტურა 
სასუქებისა და აგროქიმიკატების შედარებით მაღალი ღირებულების გამო მათი გამოყენება სოფლის 
მეურნეობაში შემცირდა. სანიაღვრე სისტემების გაუმართაობამ ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად 
გააუარესა მიწის ხარისხი. მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგება 
მთავრობის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი გახდა, მიწის ალტერნატიული გამოყენების შესაძლებლობა 
მაინც განხილვის საგანია. ზოგიერთ ადგილებში მძიმე ტექნიკის გამოყენებამ ნიადაგის მდგომარეო
ბის გაუარესება გამოიწვია. სახელმწიფო იძულებული გახდა, დაეწყო კრედიტების გამარტივება 
მას შემდეგ, რაც გაკოტრდა ბანკი, რომელიც მნიშვნელოვნად იყო ჩართული აგრარული სექტორის 
დაფინანსებაში. 

2.4. ბიზნესგარემო და ეკონომიკური პოლიტიკა

ბიზნესგარემო
ესტონეთის ეკონომიკის მთავარი მახასიათებელი მისი მოქნილობა და გახსნილობაა. ესტონეთის 
ეკონომიკა მიჩნეულია ერთერთ ლიბერალურ ეკონომიკად მსოფლიოში. უოლ  სტრიტის ჟურნალის 
(Wall Street Journal)  და ჰერიტიჯის ფონდის (Heritage Foundation) მიერ წარმოებულ თავისუფალი 
ეკონომიკის 2012 წლის ინდექსში (Index of Economic Fredoom) ესტონეთს უკავია მე14 ადგილი 
მსოფლიოს 183 ქვეყანას შორის (იხ. ქვემოთ მოცემული სურათი 1). 

ცხრილი 3. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი34

რეიტინგი ქვეყანა
1 ჰონკონგი
8 დანია
9 აშშ

14 ესტონეთი
16 ინგლისი
17 ფინეთი
20 იაპონია
22 შვედეთი
23 გერმანია
24 ლიტვა
29 საქართველო

ესტონეთს ასევე ერთერთი საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს მსოფლიოს ქვეყნების თავისუფალი 
ეკონომიკის შეფასების მოხსენებაში. მას მე12 ადგილია უკავია 141 ქვეყანას შორის. მოხსენება 
ეყრდნობა კეიტოს (Cato) და კანადის ფრეიზერის (Fraser Institute) ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ 

34 უოლ სტრიტის ჟურნალის (Wall Street Journal) და ჰერიტიჯის ფონდის (Heritage Foundation) მიერ გამოქვეყნებული "მსოფლიო 
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი”. რეიტინგში ქვეყნები ხუთი კატეგორიის მიხედვით არის დაყოფილი: თავისუფალი, უმეტესად 
თავისუფალი, შედარებით თავისუფალი, უმეტესად არათავისუფალი და შეზღუდული. ქვეყანა ეკონომიკურად თავისუფლად 
ითვლება, თუ არ ზღუდავს კერძო საკუთრების დაცვას, კონკურენციის თავისუფლებას, ნებაყოფლობით გაცვლას და ა.შ.
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კვლევებს. ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ესტონეთი ჩამორჩება მხოლოდ ირლანდიას და ინგლისის 
გაერთიანებულ სამეფოს. 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოცემულ 2011 წლის ინდექსში ესტონეთს 33ე ადგილი 
უკავია 142 ქვეყანას შორის. ინდექსი ზომავს ქვეყნების ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობას ისეთი 
ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორებიცაა: ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა, საჯარო 
ინსტიტუტების ხარისხი, მაკროეკონომიკური გარემო და სხვ. 

ცხრილი 4. ბიზნესის კეთების სიმარტივის ინდექსი35

რეიტინგი ქვეყანა
1 სინგაპური
5 დანია
6 ნორვეგია
11 ფინეთი
16 საქართველო
24 ესტონეთი
26 შვეიცარია

29 OECD-ს ქვეყნების 
საშუალო 

62 პოლონეთი

    წყარო: Doing Business 2011

მსოფლიო ბანკის მიერ გამოცემულ მოხსენებაში, რომელიც მსოფლიოს ქვეყნებს ბიზნესის კეთების 
სიმარტივით აფასებს, ესტონეთს 24ე ადგილი უკავია 183 ქვეყანას შორის. თუმცა აღსანიშნავია, 
რომ 2012 წლის მოხსენებაში გაპარულია შეცდომა, კერძოდ, 2011 წლის შეფასებისას ბიზნესის 
დაწყებისთვის გადასახდელი მოსაკრებლები დაანგარიშებული იქნა ევროებში კრონის და ევროს 
გაცვლითი კურსის გაუთვალისწინებლად. ამის გამო ესტონეთმა 2012 წლის მოხსენებაში 24ე 
ადგილიდან გადაინაცვლა 89ე ადგილზე. 

ბერტელსმანის ფონდის მიერ გამოცემულ ქვეყნების ტრანსფორმაციის ინდექსში ესტონეთს 
ჩეხეთის, სლოვენიის და ტაივანის შემდეგ მე4 ადგილი უკავია 128 ქვეყანას შორის, ხოლო ეფექტური 
მმართველობის ინდექსში ურუგვაის და ჩილეს შემდეგ მე3 ადგილზეა. 

საერთაშორისო გამჭვირვალობის ორგანიზაციის მიერ გამოცემული “კორუფციის აღქმის ინდექსის” 
2012 წლის ანგარიშის მიხედვით, ესტონეთი 29ე ადგილს იკავებს 183 ქვეყანას შორის, ევროკავშირის 
ქვეყნებს შორის კი მე15 ადგილზეა. “კორუფციის აღქმის ინდექსი” იმის მიხედვით ანიჭებს ქვეყანას 
ქულას და ახდენს მის რანგირებას, თუ რამდენად კორუმპირებულად აღიქმება საჯარო სექტორი 
ამ ქვეყანაში. ეს ინდექსი სხვადასხვა კვლევების კომბინაციაა. ამ კვლევებს დამოუკიდებელი და 
რესპექტაბელური ინსტიტუტები ახორციელებენ და გამოკითხავენ კორუფციის თემაზე მომუშავე 
ექსპერტებსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს. “კორუფციის აღქმის ინდექსი” ასახავს მოსაზრებებს 
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის იმ ექსპერტებისას, რომლებიც ცხოვრობენ და მუშაობენ 
იმ ქვეყანაში/ტერიტორიაზე, რომელსაც ქულას ანიჭებენ.

35 ბიზნესის კეთების სიმარტივის ინდექსი შექმნილია მსოფლიო ბანკის მიერ 2001 წელს და დღესდღეობით აფასებს 181 ქვეყანას. 
ბიზნესის წარმოების სიმარტივის ინდექსი ცხრა კომპონენტის კვლევის მიხედვით დგება, ეს კომპონენტებია: ბიზნესის დაწყება, 
მშენებლობის ლიცენზიები, ქონების რეგისტრაცია, დაკრედიტება, ინვესტორე ბის დაცულობა, გადასახადების გადახდა, ვაჭრობა 
საზღვრებს შორის, კონტრაქტირება, ბიზნესის დახურვა. საბოლოო ქულა თითოეულ მათგანში მოპოვებული ქულების შეჯამებით 
გამოითვლება.

ესტონეთი
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ცხრილი 5. კორუფციის აღქმის ინდექსი 

რეიტინგი ქვეყანა
1 დანია
4 ფინეთი

15 გერმანია
17 იაპონია
20 ინგლისი
22 აშშ
26 ესტონეთი
41 პოლონეთი
56 ლიტვა
59 ლატვია
68 საქართველო

      წყარო: Corruption Perceptions Index 2010

ეკონომიკის ლიბერალიზაცია
ეკონომიკის ლიბერალიზაცია გულისხმობს როგორც ფიქსირებული ფასების სისტემის, ისე 
სოციალური (ან პოლიტიკური) მნიშვნელობის საქონელზე და მომსახურებაზე სუბსიდირების 
გაუქმებას. ესტონეთს, ისევე, როგორც სხვა გეგმიური ეკონომიკის ქვეყნებს, 90იანი წლების ბოლოს 
გააჩნდა ფასების სტრუქტურა, რომელიც სრულიად განსხვავებული იყო საბაზრო ეკონომიკის 
ფარგლებში მოქმედი ფასების სისტემისაგან. ესტონეთში ლიბერალიზაციის პოლიტიკის ძირითადი 
მახასიათებელი იყო ნავთობზე და სხვა ბუნებრივ რესურსებზე ფასების ნახტომისებური ზრდა სხვა 
პროდუქტებთან შედარებით. ფასების თავისუფალი კორექტირება დაკავშირებული იყო ინფლაციურ 
პროცესებთან. 

გრაფიკი 1. სამომხმარებლო კალათის ინდექსი

 

1,08%

89,80%

47,70%

29,00%
23,10%

11,20% 8,20%
3,30%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

  წყარო: World Bank Economic Report. 2005

ფიქსირებული ფასების სისტემის მეორე ნაწილი მიბმული იყო მოქალაქეების მსყიდველობით 
უნართან, რაც გამოიხატებოდა სოციალური დანიშნულების საქონლისა და მომსახურების 
მოხმარებაში (საპენსიო გადასახადები, კომუნალური მომსახურება და ტრანსპორტი).

ფასების დიდი ნაწილის ლიბერალიზაციის მიუხედავად, ადმინისტრაციული რეგულაციები დარჩა 
ფასების გარკვეულ კატეგორიაზე, მაგალითად, ესტონეთში ადმინისტრაციულად რეგულირებადი 
ფასები დარჩენილია ელექტროენერგიაზე, ფოსტის მომსახურებაზე, ტელეკომუნიკაციებზე და 
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საჯარო ტრანსპორტზე. ფასები ამ სფეროში, რა თქმა უნდა, გაიზარდა, მაგრამ ეს სფეროები 
ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების კონტროლს ექვემდებარება (ფასები საჯარო 
ტრანსპორტზე ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ კონტროლდება). 

საგარეო ვაჭრობის ლიბერალიზაცია მოიცავდა ფიქსირებული გაცვლითი კურსის შემოღებას და, 
ამასთან, ლიცენზიების რიცხვის, კვოტების და სხვა ადმინისტრაციული შეზღუდვების მინიმუმამდე 
დაყვანას. კრონის შემოღებასთან დაკავშირებით ვალუტის სრული კონვერტაცია ლიბერალური 
პოლიტიკის ერთერთი ძირითადი ელემენტი იყო. საბანკო და საფინანსო სექტორის ლიბერალიზაციამ 
(საქმიანობის, საპროცენტო განაკვეთის და სესხის გაცემის პროცედურების ლიბერალიზაცია) 
მნიშვნელოვნად  შეუწყო ხელი სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებას და უცხოური ინვესტიციების 
შემოსვლას. ფაქტობრივად, დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე დაწყებული ეკონომიკური 
რეფორმები ლიბერალური მიდგომის ჭრილში განიხილებოდა. ასე მაგალითად, 1992 წლამდე საგარეო 
ვაჭრობის სფეროში იპორტირებულ საქონელზე არ არსებობდა ტარიფები. მხოლოდ 2000 წლის 
იანვარში საქონლის გარკვეულ სახეობებზე (ძირითადად არა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან 
შემოტანილ საქონელზე) დაწესდა საბაჟო გადასახდელები. 2004 წელს ევროკავშირის წევრობის 
მიღების შემდეგ თავისთავად დაწესდა სავაჭრო ბარიერები არაწევრი ქვეყნების მიმართ36.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი
ესტონეთმა კაპიტალის ლიბერალიზაცია ჯერ კიდევ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების 
გაფორმებამდე დაიწყო. 1992 წელს მონეტარული რეფორმის განხორციელების შედეგად გააუქმა 
ყველანაირი შეზღუდვა უცხოური კაპიტალის შემოსვლასთან დაკავშირებით. უცხოელ ინვესტორებს 
შეეძლოთ ესტონეთში ანგარიშის გახსნა როგორც ეროვნულ, ისე უცხოურ ვალუტაში და მოგებიდან 
მიღებული შემოსავლების თავისუფალი რეპატრირება. ტრანსფორმაციის პერიოდის დასაწყისში 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა მნიშვნელოვნად იყო განპირობებული პრივატიზაციის 
პროცესით. პრივატიზაციის პროცესის დროს ესტონეთმა იხელმძღვანელა აღმოსავლეთ გერმანიაში 
განხორციელებული მოდელით. 1994 წელს დაარსდა ესტონეთის პრივატიზაციის საგენტო, 
რომელიც 2000 წლამდე მოქმედებდა. სახელმწიფო საწარმოების აქციების საკონტროლო პაკეტებზე 
გამოცხადდა თავისუფალი ტენდერი, ხოლო აქციების არასაკონტროლო პაკეტების გასხვისება 
მოხდა ვაუჩერების დარიგების სქემით, რაც დაკავშირებული იყო საცხოვრებელი სახლების პრი ვა
ტიზაციასთანაც. მომსახურების და გადამამუშავებელი სექტორის პრივატიზაციის პროცესი 1996 წელს 
დამთავრდა, ხოლო ინფრასტრუქტურის სექტორის (რკინიგზის, ტელეკომუნიკაციების და ენერგეტიკის 
სახელმწიფო საწარმოები) პრივატიზაციის პროცესი 2000 წლამდე გაგრძელდა. პრი ვატიზაციის დროს 
უცხოელ ინვესტორებს მოეთხოვებოდათ სატენდერო ღირებულების 16%ის გადახდა და ყველა 
განსახორციელებელი ინვესტიციის 30%ის გარანტირება. ადგილობრივ ინვესტორებს შეეძლოთ, 
სატენდერო ღირებულება  გადაეხადათ 10 წლის განმავლობაში. ამ ყველაფერმა ხელი შეუწყო 
უცხოელი ინვესტორების მიერ ერთობლივი საწარმოების დაფუძნებას ან ესტონურ კომპანიებში 
წილების შეძენას და ამ სახით ტენდერებში მონაწილეობის მიღებას. 

ცხრილი 6. მშპ და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (პუი), 1995-2006  
(მლნ ევრო, მიმდინარე ფასებში)

ინდიკატორები 1995 2000 2003 2004 2005 2006

მშპ 2.638 5.926 8.494 9.375 11.060 13.074

ძირითადი კაპიტალის მთლიანი ფორმირება 
(ძკმფ) 676 1.519 2.488 2.951 3.436 4.423

პუიის შემოდინება 148 425 822 775 2.254 1.341

36 Slund (2002), Strin (2002) Adrodrik (2006)

ესტონეთი
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ინდიკატორები 1995 2000 2003 2004 2005 2006

პუიის გადინება 2 67 137 217 507 876

ძკმფ/მშპ, % 25.6 25.6 29.3 31.5 31.1 33.8

პუიის შემოდინება/მშპ, % 5.6 7.2 9.7 8.3 20.4 10.3

პუი/ძკმფ 21.9 28.0 33.0 26.3 65.6 30.3

მთლიანი პუი წლის ბოლოს 540 3.572 5.553 7.378 9.539 9.616

პუი/მშპ, % 20.5 60.3 68.2 78.7 86.2 73.6

წყარო: Bank of Estonia (2008)

ზემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია ესტონეთის მშპის ზრდის სწრაფი ტემპების განმსაზღვრელი 
ფაქტორები 19952006 წლებში. 2000 წლის დასაწყისში მშპში ინვესტიციების წილი შეადგენდა 
30%ს და ამდენივე იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წილი მთლიან ინვესტიციებში. 2005 
წელს ფიქსირდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე დიდი მაჩვენებელი, რაც შვედური 
“სვედბანკის” მიერ ესტონური “ჰანზაბანკის” ყიდვამ განაპირობა.

ცხრილი 7. მშპ-ს სტრუქტურა 2005-2011 წლებში

მშპ საქმიანობების მიხედვით (% წილი)        
საქმიანობის სფეროები 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
გადამამუშავებელი მრეწველობა 16.5 16.5 16 15.4 14.3 16.4 17.8
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 
მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა 14.4 14.5 13.9 13.4 12.1 11.9 11.5

ოპერაციები უძრავი ქონებით 10.6 10.4 10.3 10.2 11.5 10.9 10
ტრანსპორტი 8.4 8.4 7.9 7.9 7.8 8.8 9.1
სახელმწიფო მმართველობა 5.5 5.2 5.5 6.4 7.8 7.3 6.9
მშენებლობა 8.6 9.9 10.7 9.9 6.9 5.7 6.3
განათლება 4.6 4.3 4.2 4.7 5.5 5.1 4.7
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 4.5 4.3 4.4 4.7 5.3 4.6 4.7
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური 
საქმიანობა 4.3 4.2 4.4 4.3 4.8 5.1 4.7

ადმინისტრაციული და დამხმარე სამომსახურეო 
საქმიანობა 3.4 3.6 3.5 4 4 3.6 3.8

ელექტროენერგიის, აირის და წყლის წარმოება, 
განაწილება 2.8 2.6 2.5 2.5 3.4 4 3.7

ჯანმრთელობის დაცვა და სოცუზრუნველყოფა 3 2.9 3.1 3.6 4.1 3.8 3.7

საფინანსო და სადაზღვევი საქმიანობა 3.6 4 4 4.3 3.9 3.6 3.5

წყარო: Bank of Estonia 2011

ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ესტონეთში ინსტიტუციების 
ჩამოყალიბებას. ევროინტეგრაციის პროცესის დაწყებამ აუცილებელი გახადა დეტალური 
საკანონმდებლო რეგულაციების შემოღება, რომლებიც ცალკეულ ინსტიტუციებს უფლებამოსილებას 
ანიჭებს, გააკონტროლოს ადგილობრივი და უცხოური მონოპოლიები და კონკურენციის პირობებში 
დაიცვას სხვადასხვა ეკონომიკური აგენტების ინტერესები. ევროკავშირთან ღრმა და თავისუფალი 
ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერამ დიდი როლი ითამაშა ესტონეთის ეკონომიკის 
განვითარებაზე. ამ ხელშეკრულებამ განსაზღვრა  სამოქმედო სტრუქტურა საერთაშორისო და 
ესტონური საწარმოების ურთიერთთანამშრომლობისთვის. 
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2.5. მონეტარულ-ფისკალური პოლიტიკა და სტრუქტურული რეფორმები

ესტონური კრონის შემოღება მოხდა 1992 წელს მონეტარული რეფორმის განხორციელების დროს. 
ესტონეთში რეგისტრირებულ ყველა მოქალაქეს მიეცა უფლება, გადაეცვალა რუბლი კრონში 1500/1 
გაცვლითი კურსით. “ვალუტის საბჭოს” რეჟიმის შემოღების მიზანი იყო ქვეყანაში მაკროეკონომიკური 
სტაბილურობის მიღწევა და მოხდა ესტონური კრონის კონვერტაცია. კრონის გაცვლითი კურსი 
დაფიქსირდა გერმანულ მარკასთან მიმართებაში (1 გერმანული მარკა = 8 ესტონური კრონი) 
და 1999 წლის 1 ინვრიდან კრონის გაცვლითი კურსი ყველა სხვა ვალუტასთან განისაზღვრება 
ევროს კურსთან მიმართებაში. კრონის შემოღება ერთერთი ძირითადი პირობა იყო ეკონომიკის 
სტაბილიზირებისთვის და მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ეკონომიკის განვითარებას. ესტონურ 
კრონსა და გერმანულ მარკას შორის ფიქსირებული გაცვლითი კურსის საფუძველს წარმოადგენდა 
რუბლსა და გერმანულ მარკას შორის არსებული გაცვლითი კურსი, რამაც თავისთავად კრონის 
კურსის შემცირება გამოიწვია

1992 წელს, როცა ესტონური კრონი შევიდა მიმოქცევაში და დაიწყო ეკონომიკის სტაბილიზაცია, 
საშუალო ხელფასი შეადგენდა 41$ს, რაც ორჯერ ნაკლები იყო, ვიდრე პოლონეთში და სამჯერ 
ნაკლები ჩეხეთზე. საშუალო ხელფასის დონე დაახლოებით იგივე იყო რუსეთში, რომელიც 
ესტონეთის ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი იყო. გაცვლითი კურსის იმ დონეზე ფიქსირება, 
რომელიც დოლარში გამოსახულ საშუალო ხელფასის დონეს მიუახლოვებდა პოლონეთში ან ჩეხეთში 
არსებულ ხელფასის დონეს, საგრძნობლად დააზიანებდა ინდუსტრიული და სოფლის მეურნეობის 
სექტორების კონკურენტუნარიანობას, რომლებიც იმ პერიოდისთვის საჭიროებდნენ ძირეულ 
რეფორმებს. კრონის გაცვლითი კურსის ფიქსირებამ გერმანულ მარკასთან რუბლის გაცვლითი 
კურსის გათვალისწინებით, გამოიწვია იმპორტირებული საქონლის და მომსახურების გაძვირება. 
გაცვლითმა კურსმა ასევე წაახალისა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, მაგრამ ნაწილობრივ 
შეზღუდა ადგილობრივ ბაზარზე მოქმედი საწარმოებისთვის ტექნოლოგიების იმპორტი. ამ 
პირობებში სტიმული მიეცა ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების შემოსვლას და ეკონომიკაში მათი 
წილის მნიშვნელოვან ზრდას. 

სავალუტო რეფორმის პირველი პერიოდისთვის დამახასიათებელი იყო მაღალი ინფლაცია. 
ინფლაციის ინდექსის ერთნიშნა რიცხვამდე შემცირებას დასჭირდა თითქმის 6 წელი. ფასები 
მომსახურების სფეროში მკვეთრად გაიზარდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. სამომხმარებლო 
ფასების ინდექსის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 2003 წელს დაფიქსირდა და შემდგომ წლებში 
თანდათანობით მოიმატა, რამაც ნაწილობრივ შეაფერხა ესტონეთის ევროზონაში მიღება. ფასების 
ინდექსის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 2003 წელს დაფიქსირდა (0.5%) და შემდგომ წლებში 
თანდათანობით მოიმატა (2004 წ. – 4.3%; 2006 წ. – 5.2%), რამაც ნაწილობრივ შეაფერხა ესტონეთის 
ევროზონაში მიღება (წყარო: Eurostat, 2009). ფასების ზრდა გამოიწვია სწრაფი ეკონომიკური 
ზრდის ფონზე რესურსების დეფიციტმა. პირველ რიგში, ეს იყო სამუშაო ძალის დეფიციტი, რამაც 
ხელფასების მატება და ადგილობრივი მოთხოვნის ზრდა გამოიწვია. ასევე გაიზარდა მოთხოვნა 
კრედიტებზე და უძრავი ქონების ბაზარი.

1990 წლებამდე ესტონეთის ეკონომიკას გააჩნდა ინდუსტრიული ქვეყნის ტიპური მახასიათებლები. 
ეკონომიკაში გადამამუშავებელ და სოფლის მეურნეობის სექტორს ეკავა იმაზე დიდი ადგილი, 
ვიდრე ეს განვითარებადი ქვეყნებისთვის არის დამახასიათებელი, ხოლო მომსახურების და 
ვაჭრობის სფეროები შეადგენდა შედარებით მოკრძალებულ ნაწილს. ცვლილებები ეკონომიკის 
სტრუქტურაში დაკავშირებული იყო პრივატიზაციასთან და უცხოური კაპიტალის შემოსვლასთან, 
რამაც ხელი შეუწყო ახალი ეკონომიკური საქმიანობების განვითარებას. სახელმწიფო საწარმოების 
პრივატიზაციის შედეგად გაჩენილი ახალი კერძო სექტორი წარმოადგენდა ეკონომიკის 
სტაბილიზაციის განმსაზღვრელ მთავარ ფაქტორს.

თუ განვიხილავთ ამ წლებში მშპს დინამიკას, დავინახავთ, რომ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის 
პერიოდში გატარებული რეფორმების შედეგად ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 

ესტონეთი
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ადგილი ჰქონდა მშპს მაჩვენებლის მნიშვნელოვან ვარდნას, მაგალითად, სლოვენიაში, ჩეხეთში, 
უნგრეთში და პოლონეთში ეს ციფრი თითქმის 1520% იყო, ხოლო ბალტიის ქვეყნებში და რუსეთში – 
4045%. ბალტიის ქვეყნებში და რუსეთში ადგილი ჰქონდა მშპს ძლიერ შემცირებას იმ განსხვავებით, 
რომ ბალტიის ქვეყნებში გატარებული რადიკალური და ღრმა რეფორმების შედეგად 19941995 
წლებში მშპ თანდათანობით იზრდებოდა – 20042006 წლებში მშპს ზრდამ მიაღწია 1989 წლის 
მაჩვენებელს37. 

ცხრილი 8. ეკონომიკის განვითარების დინამიკა (%)

1991 13.6  
1992 14.2 მონეტარული რეფორმა
1993 9  
1994 1.6  
1995 4.5  
1996 4.5  
1997 10.5  
1998 5.2 რუსეთაზიის კრიზისი
1999 0.1 საგადასახადო სისტემის რეფორმა
2000 7.8  
2001 7.7  
2002 8,0  
2003 7.8  
2004 6.3 ევროკავშირში გაწევრიანება
2005 8.9  
2006 10.1  
2007 7.5  
2008 3.7 მსოფლიო ფინანსური კრიზისი
2009 14.3  
2010 2.3  
2011 8  

   წყარო: Statistical Office of Estonia (2011)

ქვემოთ მოცემული ცხრილი გვიჩვენებს, რომ 19902003 წლებში ბალტიის ქვეყნებში 
განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად მათი ეკონომიკის სტრუქტურა 
მიუახლოვდა ევროზონის ქვეყნების სტრუქტურას. 

ცხრილი 9. მშპ-ს სტრუქტურა (%)

სექტრორი
ესტონეთი ლატვია ლიტვა ევროკავშირის 

ქვეყნები
1990 1995 2003 1990 1995 2003 1990 1995 2003 2002

სოფ. მეურნ. 16 9 5 22 10 5 27 12 7 2

ინდუსტრია 50 29 30 46 33 24 31 35 34 28

მომსახურება 34 62 65 32 57 71 42 53 59 70

წყარო: World Bank EU8 Quarterly Economic Report, January 2005, Part III.

37 1989 წელი აღებულია იმიტომ, რომ საბაზრო ეკონომიკის რეფორმები ესტონეთში დაიწყო 1990 წელს.
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ისეთმა ინსტიტუციურმა ცვლილებებმა, როგორებიც იყო თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების 
გაფორმება სხვა ქვეყნებთან, ხარისხის კონტროლის სისტემის დანერგვა და ურთიერთობების 
დამყარება ახალ სავაჭრო პარტნიორებთან, ხელი შეუწყო ესტონეთის პროდუქციის გასვლას 
საერთაშორისო ბაზრებზე. 

ესტონეთი ხშირად მოიხსენიება ევროკავშირის ქვეყნებს შორის, როგორც ერთერთი სამაგალითო 
ქვეყანა, რომელმაც მოახერხა ბოლო წლების განმავლობაში მდგრადი ფისკალური პოლიტიკის 
გატარება. მიუხედავად 2008 წლის მსოფლიო ფინანსური კრიზისისა, ესტონეთმა მოახერხა 
სახელმწიფო ხარჯების კონტროლირებადი ზრდა და დამატებითი ვალის თავიდან აცილება. 
სახელმწიფო ვალის მშპთან ფარდობით მისი მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია ევროკავშირის 
ქვეყნებში. ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა ამერიკელი ეკონომისტის, პაულ კრუგმანის 
კვლევა, რომელმაც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰპოვა პრესაში. 20072013 წლების ევროკავშირის 
ბიუჯეტში ბალტიის ქვეყნებმა ყველაზე მეტი სუბსიდიების ჩადებას მიაღწიეს. კრუგმანის აზრით, ამ 
თანხების გადახდა სწორედ 2008 წლის მსოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს დაემთხვა. სხვა არც 
ერთ ევროპულ ქვეყანას არ მიუღია ამ მოცულობის ფინანსური დახმარება. ესტონეთმა ამ პერიოდში 
მიიღო 4.5 მილიარდი ევრო, რომლის ნახევარიც დღემდე უკვე დახარჯულია. თუ დავუშვებთ, 
რომ ესტონეთს არ მიეღო ეს ფინანსური დახმარება და მის მთავრობას მაინც გადაეწყვიტა, 
რომ ესტონეთს ესაჭიროება ის ყველაფერი, რაც ევროკავშირისგან მიღებული თანხით გაკეთდა 
(ავტომაგისტრალების მშენებლობა, უმუშევრების გადამზადება, ინვესტიციები განათლებაში 
დ.ა.შ.), მაშინ ესტონეთის მთავრობა იძულებული იქნებოდა, ვალი აეღო ამ ხარჯებისთვის. 
კრუგმანის კრიტიკა მიმართულია მხოლოდ იმის საჩვენებლად, რომ კრიზისულ სიტუაციაში საჭიროა 
სახელმწიფო ხარჯების შემცირება და სტრუქტურული რეფორმების გატარება, მაგრამ ეკონომიკის 
სტიმულირების გარეშე ესტონეთი 20072009 წლების რეცესიიდან ვერ გამოვიდოდა და ასე მალე 
ეკონომიკის აღმავლობა ვერ დაიწყებოდა38.

38 The Guardian, 4 July, 2012
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3. შვეიცარია

3.1. პოლიტიკურ-ისტორიული კონტექსტი

შვეიცარია დასავლეთ ევროპის თითქმის ცენტრში მდებარეობს. მას 5 სახმელეთო მეზობელი ჰყავს. 
ყველაზე გრძელი საზღვარი მას აქვს იტალიასთან – 741 კმ, ყველაზე მოკლე – ლიხტენშტეენთან – 
41 კმ. მისი ფართობი შეადგენს 41 300 კვადრატულ კილომეტრს, ხოლო მოსახლეობა – 7.4 მილიონ 
კაცს. შვეიცარია მთიანი ქვეყანაა. რელიეფის თვალსაზრისით გამოიყოფა სამი ძირითადი რაიონი: 
ალპები, იურას მთები და შვეიცარიის ზეგანი. ქვეყანა არ არის მდიდარი სასარგებლო წიაღისეულით. 
კლიმატი მთებში საკმაოდ მკაცრია, ხეობები და ქვაბულები თბილი და რბილი კლიმატით ხასიათდება. 
ქვეყანა მდიდარია ჰიდრორესურსებით. ნიადაგები ნაყოფიერებით არ გამოირჩევა. მდიდარია 
ფლორა და ფაუნა. ტყეებს ტერიტორიის 25% უჭირავს.

შვეიცარიას ადრე ჰელვეციას უწოდებდნენ, რაც ჰელვეტთა ტომებისაგან მომდინარეობს. ქვეყნის 
ამჟამინდელი კოდი CH სწორედ მისი ძველი ოფიციალური სახელწოდებიდანაა ნაწარმოები – 
Confederation Helvetica. 1648 წელს საღვთო რომის იმპერიას გამოეყო რამდენიმე კანტონი, რომელთაც 
დამოუკიდებელი სახელმწიფო ალიანსი შექმნეს, სადაც მათი ერთმანეთთან თანამშრომლობის 
ხარისხი იცვლებოდა ერთი პერიოდიდან მეორე პერიოდამდე. ნაპოლეონის დამარცხების შემდეგ, 
1815 წელს გამართულ ვენის კონგრესზე, შვეიცარიის დამოუკიდებლობა კიდევ ერთხელ იქნა 
აღიარებული მაშინდელი წამყვანი ევროპის სახელმწიფოების მიერ დღეს არსებული საზღვრების 
ფარგლებში. 

სახელმწიფოებრივი მოწყობა
კანტონები

1848 წელს მიღებული კონსტიტუციით შვეიცარია ჩამოყალიბდა, როგორც ფედერალური 
საპარლამენტო რესპუბლიკა. შვეიცარია ფორმალურად კონფედერაციაა, თუმცა სტრუქტურულად 
ფედერაციას ჰგავს. იგი შედგება 26 კანტონისგან და ყველა კანტონს გააჩნია საკუთარი 
კონსტიტუცია, ხელისუფლება, პარლამენტი, სასამართლო და კანონები, რომლებიც არ 
ეწინააღმდეგება კონფედერაციისას. კანტონებს გააჩნიათ ადმინისტრაციული თავისუფლება და 
შეუძლიათ ავტონომიურად მიიღონ გადაწყვეტილება. აგრეთვე მათ გააჩნიათ დამოუკიდებელი 
კონტროლი განათლების სისტემაზე, სოციალურ სერვისებზე და საკუთარი პოლიცია. თითოეულ 
კანტონს შეუძლია, დამოუკიდებლად დაადგინოს საგადასახადო განაკვეთი. 

შვეიცარიის ასეთი დაყოფა კანტონებად, რომლებსაც აქვთ საკუთარი კანონმდებლობა, ხელს 
უშლის ბიზნესის წარმოებაში კომპანიებს, რომლებმაც გააფართოვეს თავიანთი მოქმედების 
არეალი. ამიტომ ევროსაბჭოს რეგიონალიზაციის პოლიტიკის პარალელურად შვეიცარიამ, 
მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა, 1999 წელს გააერთიანა კანტონები 
7 მაკრორეგიონად, რომლებიც ფოკუსირებულნი იქნებიან სპეციფიკურ ურბანულ ცენტრზე. ეწყობა 
რეგიონული ხელისუფლებათშორისი კონფერენციები,რომლების მიზანია გარკვეული რეგიონის
თვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა. კანტონური დონის დეპარტამენტების დირექტორები 
ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა, მაგალითად განათლება, იკრიბებიან დირექტორების კანტონურ 
კონფერენციებზე კანტონებათშორისი კოორდინაციის საკითხების განსახილველად. ამასთან, ბოლო 
დროს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გადატანილია კონფედერაციაზე. სხვანაირად შეუძლებელია 
თანამედროვე საზოგადოების პრობლემების მოგვარება და ამოცანების მიღწევა (გარემოს დაცვა, 
სოციალური დაცვა). ყველა კანტონის ხელისუფლება წარმოდგენილია კანტონური ხელისუფლებების 
კონფერენციაზე, რომელიც დაარსებულია 1983 წელს კანტონებს და ფედერალურ ხელისუფლებას 
შორის მედიაციის გასაწევად და მათ შორის პასუხისმგებლობების გადანაწილებისათვის. 
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კომუნები

კანტონები დაყოფილია კომუნებად. სულ არის 2900 კომუნა, რომლებიც განსხვავდებიან ტერიტორიის 
ფართობით და მოსახლეობის რაოდენობით. ყველაზე პატარა მხოლოდ 0.3 კმ²ია, ყველაზე დიდი 
– 282 კმ². კომუნებსაც, როგორც კანტონებს, გააჩნიათ თავიანთი არჩეული ადმინისტრაციული 
ორგანოები. ზოგიერთ ადგილობრივ საკითხზე ისინი დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტილებას. 
სხვა შემთხვევებში კი ისინი ახორციელებენ კანტონის ან კონფედერაციის გადაწყვეტილებებს. 
მათი პასუხისმგებლობის სფეროებს წარმოადგენს; უსაფრთხოება, განათლება, ჯანმრთელობა 
და ტრანსპორტის საკითხები. მათ პრეროგატივაში აგრეთვე შედის დაბადების, ქორწინების, 
სიკვდილიანობის რეგისტრაცია და ფედერალური, კანტონური და ლოკალური გადასახადების 
ამოღება. დეტალები განსხვავებულია სხვადასხვა კანტონებში.

კომუნების 90%ში მოქალაქეები წელიწადში არანაკლებ ერთხელ იკრიბებიან, სადაც ყოველი 
ინდივიდი კენჭს იყრის მნიშვნელოვან საკითხებზე. მაგრამ დიდ კომუნებში ასეთი პირდაპირი 
მონაწილეობა არაპრაქტიკულია და გადაწყვეტილების უმრავლესობა მიიღება ქალაქის მოსახლეობის 
მიერ არჩეული საბჭოს მიერ, რომელიც რეგულარულად იკრიბება. 

ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები
შვეიცარიის ხელისუფლება, ფედერალური საბჭო, შედგება შვიდი წევრისგან და ყოველ წელიწადს 
ინიშნება ახალი ფედერალური პრეზიდენტი. ამ თანამდებობას არ გააჩნია არავითარი სპეციალური 
ძალაუფლება ან პრივილეგია და პრეზიდენტი აგრძელებს თავისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას. 
ამ საბჭოში წარმოდგენილია 4 უძლიერესი პარტია.

ფედერალური საბჭოს ასისტენტი მრჩეველი ორგანოა ფედერალური კანცელარია. კანცელარიის 
თავმჯდომარე ესწრება საბჭოს ყოველკვირეულ სხდომებს და ზოგჯერ არაოფიციალურად მას 
საბჭოს მე8 წევრადაც კი მიიჩნევენ. ფედერალური საბჭოს წევრები გაცილებით ხელმისაწვდომნი 
არიან, ვიდრე მათი შესაბამისი წარმომადგენელნი სხვა ქვეყნებში. ფედერალური საბჭოს წევრები 
პარლამენტის წევრების მიერ არიან არჩეულნი. ფედერალური საბჭოს ყველა წევრი კოლექტიურადაა 
პასუხისმგებელი მიღებულ გადაწყეტილებაზე. როდესაც ფედერალური საბჭოს წევრის გადადგომას 
ან სიკვდილს აქვს ადგილი, მის შემცვლელს ირჩევს პარლამენტი. თეორიულად,  შვეიცარიის 
ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დანიშნული იქნას ამ თანამდებობაზე. პრაქტიკულად, ახალი წევრი 
ირჩევა იმ პარტიის წევრების მიერ წარმოდგენილი სიიდან, რომლის წევრიც მოკვდა ან გადადგა 
ფედერალური საბჭოდან.

საბჭოს წევრი არჩევის შემდეგ პოზიციაზე რჩება იქამდე, ვიდრე არ დაინიშნება ახალი პარლამენტი.

19592003 წწ. მთავრობაში ადგილები თანაბრად იყო გადანაწილებული პოლიტიკურ პარტიებს შორის 
“მაგიური ფორმულის” მიხედვით, რაც გულისხმობდა მთავრობაში 2 ადგილის მინიჭებას თითოეული 
უდიდესი პარტიისთვის. ამ ფორმულის მიხედვით ადგილების განაწილება დაირღვა 2003 წლის 
არჩევნების შემდეგ, როდესაც შვეიცარიის სახალხო პარტია გახდა უდიდესი ჯგუფი პარლამენტში. 
მან ერთი ადგილი წაართვა ქრისტიანდემოკრატებს, რომელიც უმცირესი იყო ამ პერიოდში. 

2000 წლის 1 იანვარს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანამდე ერთი და იგივე კანტონიდან ორი 
საბჭოს წევრის არჩევა იკრძალებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წესი გაუქმდა, გარკვეული 
ძალისხმევა გაკეთდა იმისათვის, რომ ყველა კანტონი წარმოდგენილი იყოს ხელისუფლებაში. ბოლო 
წლებში შეინიშნება მდედრობითი სქესის კანდიდატების წარდგენის ტენდენცია.

შვეიცარია



სინგაპური, ესტონეთი, შვეიცარია: სამიზნე მოდელები ქართული ტრანსფორმაციისთვის?

42

საკანონმდებლო ხელისუფლება
ფედერალური ასამბლეა შედგება ორი პალატისგან: ნაციონალური საბჭოსგან, რომელიც წარმოადგენს 
ხალხს და კანტონების წარმომადგენელი შტატების საბჭოსგან. ასამბლეის ასეთი ტიპის აღნაგობა 
მეტყველებს კანტონების ინტერესების დაბალანსების სურვილზე იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 
შედარებით პატარა კანტონებს არ გადაფარავენ უფრო დიდი კანტონები. ნაციონალური ასამბლეის 
200 ადგილი განაწილებულია კანტონებს შორის კანტონის სიდიდის და მოსახლეობის რაოდენობის 
პროპორციულად. შტატების საბჭოს გააჩნია ორი წევრი თითო კანტონიდან, ერთი – თითონახევარი 
კანტონიდან და სულ საბჭოს წევრთა ჯამი შეადგენს 46ს. წევრებს აქვთ თანაბარი ძალაუფლება.

შტატების საბჭოს წევრების როლი მდგომარეობს ფედერალური კანონის დამტკიცებაში და 
მთავრობის ზედამხედველობაში. ნებისმიერ წევრს შეუძლია წამოაყენოს ახალი კანონი ან 
დადგენილება. მას აგრეთვე შეუძლია, საკითხი დააყენოს სახელმწიფოს ნებისმიერი საქმიანობის 
შესახებ. ნაციონალურ საბჭოში დომინირებს 4 პარტია, რომელიც შეადგენს მთავრობას, მაგრამ 
პარლამენტში არჩევნების შედეგები მოწმობს იმაზე, რომ შტატების საბჭოს წევრები სპეციფიკურ 
საკითხებზე თავიანთ რწმენას უფრო მისდევენ, ვიდრე პარტიისას. საბჭოს არჩევნები ტარდება 
ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ. 

კონსენსუსზე დაფუძნებული სისტემა
შვეიცარიელები ამაყობენ გადაწყვეტილებების კონსენსუსის გზით მიღების უნარით. გრძელი 
პროცესი მოსდევს ფედერალური საბჭოს წევრის მიერ შეთავაზებული კანონპროექტის მიღებას. 
სანამ ფედერალური საბჭოს მიერ შემოტანილი კანონპროექტი მიიღება, ის განიხილება ფედერალური 
ასამბლეის ერთერთ პალატაში და განიხილება ამ საბჭოს კომიტეტში, მერე საბჭოში, როგორც ცალკე 
ორგანოში. თუ ეს წინადადება მიიღება, ის შედის მეორე საბჭოში და ტარდება იგივე პროცედურა. 
კანონპროექტი მიიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ფედერალური ასამბლეის ორივე საბჭო 
დაეთანხმება ამ კანონპროექტს.

მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ორივე საბჭო დაეთანხმება ამ წინადადებას, სპეციალურმა 
დაინტერესებულმა ლობისტებმა შეიძლება წინაღმდეგობა გაუწიონ ამ კანონპროექტს და დაიმუქრონ, 
რომ ჩაატარებენ რეფერენდუმს. ამ მუქარის თავიდან ასაცილებლად მთავრობა კომპრომისზე 
წასვლას სთავაზობს მხარეებს იმისათვის, რომ არ ჩატარდეს რეფერენდუმი.

სასამართლო ხელისუფლება
იუსტიციის ფედერალური სასამართლო შედგება 30 მუდმივი წევრისგან, რომლებიც ინიშნებიან 
6წლიანი ვადით ფედერალური ასამბლეის მიერ. 2000 წელს განხორციელებული სასამართლო 
რეფორმის შედეგად დღეისათვის ფედერალური სასამართლო არსებობს, როგორც სუფთა 
აპელაციური ორგანო. თითოეულ კანტონს გააჩნია თავისი სასამართლო. რეგიონული სასამართ
ლოები შედგება 35 წევრისგან და წარმოებაში იღებენ უფრო ნაკლებ კრიმინალურ და სამოქალაქო 
ქეისებს. კანტონებს აგრეთვე გააჩნიათ საკუთარი აპელაციური და საკასაციო სასამართლოები, 
რომლების იურისდიქცია შეზღუდულია სასამართლო პროცედურების მიმოხილვით. 1942 წელს 
გაუქმდა სიკვდილით დასჯა. მსუბუქ ქეისებზე გადაწყვეტილებას იღებს ერთი მოსამართლე, მძიმე 
ქეისებზე კი – სასამართლო კოლეგია (panel of judges). მკვლელობებს და სხვა ასეთი სიმძიმის 
დანაშაულებს განიხილავენ ნაფიცი მსაჯულები (public jury). 

სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელია და თავისუფალია ხელისუფლების სხვა შტოების 
ჩარევისგან. სასამართლო პროცესები სამართლიანია და სამართალწარმოება ეფექტური. 
სასამართლო სისტემა დაფუძნებულია სამოქალაქო კანონმდებლობაზე, რომელიც, თავის 
მხრივ, ასახავს მომხმარებელთა უფლებებს. შვეიცარია აღიარებს საერთაშორისო სასამართლოს 
იურისდიქციას.
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3.2. სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა

შვეიცარიის სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა საკმაოდ კომპლექსურია. თითოეული სფერო 
ხასიათდება თავისებურებით, რისი მიზეზებიც, ალბათ, სახელმწიფოს ფედერალური მოწყობის 
და პირდაპირი დემოკრატიის სტრუქტურებით არის განპირობებული: იქ, სადაც ფედერალურ 
ხელისუფლებას არ გააჩნია საკანონმდებლო უფლებამოსილება, ვრცელდება კანტონების 
უფლებამოსილება.

სოციალური სადაზღვევო სისტემა ითვალისწინებს ისეთი რისკების დაზღვევას, როგორებიცაა: 

•	 უბედური შემთხვევა, 
•	 სიკვდილი, ინვალიდობა, 
•	 ხანდაზმულობა, 
•	 ავადმყოფობა,
•	 უმუშევრობა.

სისტემა მოიცავს ასევე მარტოხელა დედების და ოჯახების დახმარებას.

საპენსიო სისტემა
შვეიცარიის საპენსიო სიტემის პირველ სვეტს შეადგენს სავალდებულო დაზღვევა ყველასთვის. იგი 
მოიცავს:

•	 მოხუცებულობის და მარტოხელათა დაზღვევას (AHV)
•	 ინვალიდობის დაზღვევას (AVS) 

ეს სავალდებულო, ფედერალურად ადმინისტრირებული დაზღვევის სისტემაა, რომლის მიზანია 
მოხუცების და ინვალიდების საარსებო მინიმუმით უზრუნველყოფა და სხვის კმაყოფაზე მყოფი 
ადამიანების მხარდაჭერა. შვეიცარიის მთლიანი მოსახლეობა AHV/AVS სისტემითაა დაზღვეული. 
სავალდებულო სისტემით დაზღვეულია ყველა ადამიანი, რომელიც შვეიცარიაში ცხოვრობს ან 
მუშაობს, აგრეთვე ის შვეიცარიელები, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობენ და შვეიცარიის 
კონფედერაციის მიერ არიან დაქირავებულნი39.

შვეიცარიის საპენსიო სისტემის მეორე სვეტის მიზანია საცხოვრებელი სტანდარტების 
უზრუნველყოფა. 1985 წელს ძალაში შევიდა შვეიცარიის ფედერალური კანონი პროფესიული პენსიის, 
მარტოხელა და ინვალიდების საპენსიო გეგმის (BVG/LPP) შესახებ. პირველად განცალკევებულია 
დასაქმებულების სავალდებულო საპენსიო გეგმა და გეგმები, რომლებიც უზრუნველყოფს უფრო 
ფართო დაფარვას. ეს დებულებები უზრუნველყოფს თანხების გადარიცხვას დამქირავებლის 
საპენსიო ფონდში, რითაც შემდგომში აზღვევენ ინვალიდობის შედეგებს და დაავადებით გამოწვეულ 
სიკვდილს. იგივე თანხები წარმოადგენს საპენსიო დანაზოგს ხანდაზმულობისას.

ფედერალური კანონი უბედური შემთხვევების დაზღვევის შესახებ შეიცავს დამატებით რეგულაციებს, 
რაც გულისხმობს გარკვეულ შეღავათებს ინვალიდობის ან უბედური შემთხვევით გამოწვეული 
სიკვდილის შემთხვევაში და აგრეთვე უბედური შემთხვევით ადამიანის ჯანმრთელობისთვის 
მიყენებული ზიანისათვის გაწეულ დანახარჯებზე40.

შვეიცარიის საპენსიო სისტემის მესამე სვეტს წარმოადგენს ინდივიდუალური საპენსიო გეგმები. 
პირველ და მეორე სვეტებში გათვალისწინებული შეღავათები ხშირად საკმარისი არაა პენსიაზე 

39 https://www.creditsuisse.com/ch/privatkunden/vorsorgeversicherung/en/vorsorge/saeule_1.jsp
40 https://www.creditsuisse.com/ch/privatkunden
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გასვლის შემდეგ ცხოვრების არსებული სტანდარტების უზრუნველსაყოფად. ეს ხარვეზი შეიძლება 
ანაზღაურებული იქნას ინდივიდუალური საპენსიო გეგმით. 

მესამე სვეტის ფარგლებში შესაძლებელია ორი საპენსიო გეგმის განხორციელება: მიბმული საპენსიო 
უზრუნველყოფის და მოქნილი საპენსიო უზრუნველყოფის.

მიბმული საპენსიო უზრუნველყოფა ფედერალური ხელისუფლების მიერაა მხარდაჭერილი 
ფისკალური პოლიტიკით და სახლის მეპატრონეობის ხელშეწყობით. ის სარგებლობს მთელი რიგი 
საგადასახადო შეღავათებით, მაგრამ ნორმატიულ მოთხოვნებზეა მიბმული.

მოქნილი საპენსიო უზრუნველყოფა შეიცავს ყველა დანაზოგს, დანაზოგების ანგარიშს, 
ობლიგაციებს, ფინანსურ ინვესტიციას, საინვესტიციო ფონდებს, საცხოვრებელ ქონებას და ა. შ. 
შენახული კაპიტალის გამოტანა ყოველთვის შეიძლება. მიბმულ საპენსიო უზრუნველყოფასთან 
შედარებით მოქნილი საპენსიო უზრუნველყოფა არავითარი საგადასახადო შეღავათით არ 
სარგებლობს, ეს ხდება მხოლოდ გარკვეულ პირობებში სიცოცხლის დაზღვევის პოლიტიკით 
კაპიტალის აკუმულირების შემთხვევებში.41 

ჯანდაცვის სისტემა
შვეიცარიის ჯანდაცვის სისტემა,მიუხედავად იმისა, რომ არ არის იაფი – 4.270 ევრო თითო ადამიან ზე, 
საერთაშორისოდ აღიარებულია უნივერსალური დაფარვით და უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის 
მოვლას. ამ სისტემის ფარგლებში დაზღვეულ ადამიანებს მკურნალობისთვის ლოდინი არ უწევთ 
და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და ახალი წამლების შემოღება სწრაფად ხდება. შვეიცარიის 
ჯანდაცვის სისტემა ინდივიდუალურად ფოკუსირებული და დაზღვევაზე დაფუძნებულია, რაც 
ასახავს პოლიტიკური სისტემის დეცენტრალიზაციას. სწორედ ის 26 კანტონი, რომლებისგან 
შედგება შვეიცარია, პასუხისმგებელია ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურ მუშაობაზე. ყველა კანტონში 
თითოეული პირი თავისუფალია, აირჩიოს ჯანმრთელობის ის გეგმა, რომელიც კონკურენტული 
სადაზღვევო კომპანიების მიერ არის შეთავაზებული. 

1994 წელს მიღებული იქნა  ჯანდაცვის დაზღვევის ახალი ფედერალური კანონი, რომელიც 
მიმართული იყო კარგად მართული კონკურენციის სქემაზე შვეიცარიის მთელ ტერიტორიაზე, 
ჯანმრთელობის ძირითადი დაზღვევით მთელი მოსახლეობის უზრუნველყოფის მიზნით. ამ კანონის 
შემოღების იდეა იყო სადაზღვევო კომპანიებს შორის კონკურენციის გაზრდა სტანდარტების 
გაზრდის და დაზღვევის ხარჯების შემცირების მიზნით. ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ, აიღონ 
დამატებითი დაზღვევა ჯანდაცვის სხვა ხარჯების დასაფინანსებლად.

ძირითადი პაკეტი
ძირითადი პაკეტი ლიმიტირებულია იმ სამედიცინო მკურნალობით, რომელიც მიჩნეულია 
შესაბამისად, შედეგიანად და ნაკლებ ხარჯიანად. ფიზიკურმა პირებმა უნდა იმკურნალონ იმ 
კანტონში, სადაც ისინი ცხოვრობენ და მხოლოდ იმ კლინიკებში, რომლებიც აკრედიტებულნი 
არიან, მიიღონ შესაბამისი ანაზღაურება ძირითადი მკურნალობის გაწევისთვის. ეს, რა თქმა 
უნდა, ამცირებს არჩევანს, მაგრამ მიჩნეულია, როგორც ხარჯების შემცირების ზომა. მიუხედავად 
იმისა, რომ ძირითად პაკეტს “ძირითადს” ეძახიან, ის, ფაქტობრივად, საკმაოდ ფართოა და დროთა 
განმავლობაში ფართოვდება. ძირითადი პაკეტი სამ კატეგორიადაა დაყოფილი – ჯანმრთელობის 
დაზღვევა, სამშობიარო დაზღვევა, უბედური შემთხვევის დაზღვევა. იგი ფარავს: 

•	 საავადმყოფოში ყოფნას იმ კანტონში, სადაც პაციენტი ცხოვრობს; 

•	 ნახევრად სტაციონარულ მკურნალობას თვალის ან ფსიქიატრიულ კლინიკაში;

41 https://www.creditsuisse.com/ch/privatkunden/vorsorge/s_3.jsp
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•	 ამბულატორიულ მოვლას; 

•	 ექიმის მიერ პაციენტის სახლში გამოკვლევას, მკურნალობას და მოვლას; 

•	 გადაუდებელ მკურნალობას საზღვარგარეთ;

•	 ტრანსპორტირებას და სამაშველო ხარჯებს; 

•	 ლეგალურ აბორტებს და სხვ.

მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად და ჯანდაცვის 
დაფარვის უნივერსალურობისათვის არსებობს მთელი რიგი პირობები, რომლებიც მიბმულია 
ძირითად პაკეტზე.

ყველა პირმა უნდა შეიძინოს ძირითადი პაკეტის სადაზღვევო გეგმა. ისინი, ვინც მას ვერ შეიძენენ, 
ავტომატურად რეგისტრირდებიან იმ კანტონში, სადაც ცხოვრობენ, მაგრამ გადაიხდიან ჯარიმას. 

ოფიციალურ სიაში დარეგისტრირების პოლიტიკა გულისხმობს იმას, რომ სადაზღვევო კომპანიებმა 
უნდა მიიღონ ყველა განმცხადებელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ სადაზღვევო კომპანიებმა, რომლებიც 
არეგისტრირებენ აპლიკანტებს, თანაბარი ფასი უნდა შესთავაზონ ყველა კლიენტს მიწოდებული 
ძირითადი ჯანდაცვის გეგმისთვის და არ შეუძლიათ უარი უთხრას კლიენტს მომსახურების 
მიწოდებაზე მაღალი სამედიცინო ხარჯების გამო.

საჭიროების მიხედვით კანტონები ამოღებული გადასახადებიდან უზრუნველყოფენ სუბსიდიებს იმ 
პირებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ, თვითონ დააფინანსონ ძირითადი პაკეტი. 

სადაზღვევო არჩევანი და ჯანდაცვის დაფინანსება
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მთავრობამ ჯანდაცვის სადაზღვევო კომპანიების მონიტორინგი 
განახორციელოს და ძირითადი ჯანდაცვის დაზღვევის პაკეტი გაყიდოს, სადაზღვევო კომპანიები 
უნდა დარეგისტრირდნენ სოციალური დაზღვევის ფედერალურ სამსახურში. თუმცა ეს არ 
ზღუდავს არც მიწოდებას, არც არჩევანის გაკეთებას. შვეიცარიაში სულ 87 სადაზღვევო კომპანიაა 
დარეგისტრირებული, რომლებიც სთავაზობენ ჯანდაცვის გეგმების და სხვადასხვა სადაზღვევო 
სარგებლის ფართო არჩევანს. ამ შემოთავაზებებს შორის არჩევანის გაკეთების თავისუფლება აქვთ 
ფიზიკურ პირებს. მეტიც, პირები წახალისებულებიც კი არიან, შეცვალონ სადაზღვევო კომპანია 
წელიწადში ორჯერ და მთელი საინფორმაციო ინდუსტრია ეძღვნება სადაზღვევო ალტერნატივების 
შედარებას.

პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლები ფინანსდებიან სადაზღვევო კომპანიების მიერ. მიუხედავად 
იმისა, რომ ინდივიდები რეგისტრირდებიან კონკრეტულ პოლიკლინიკაში და ირჩევენ იმ პოლიკლი
ნიკის ოჯახის ექიმს, მათ აქვთ უფლება, აირჩიონ  პირველადი ჯანდაცვის ის მიმწოდებელი, რომელიც 
სურთ, თავიანთი საცხოვრებელი კანტონის ფარგლებში. ოჯახის ექიმს გაწეული სამსახურისთვის 
უხდის სადაზღვევო კომპანია. ამის შედეგად კანტონებს შეზღუდული ზეგავლენა აქვთ ამ 
სამსახურის მიწოდებაზე – პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლების აბსოლუტური უმრავლესობა 
დამოუკიდებელი სპეციალისტები არიან. ინდივიდებს შეუძლიათ, ოჯახის ექიმის მიმართულების 
გარეშე მივიდნენ იმ ექიმთან, რომელიც სურთ.

პირველადი მოვლისგან განსხვავებით, კანტონებს ფართო ძალაუფლება აქვთ ჰოსპიტალურ 
სექტორზე. კანტონები პასუხისმგებლები არიან ადგილობრივი მოთხოვნილებების მიხედვით 
მომსახურების მიწოდების დაგეგმვაზე, ერთიანი სამკურნალო ფასების დადგენის მოლაპარაკებების 
წარმოებაზე, “ძირითადი მკურნალობის” მიწოდების შესაფერისი საავადმყოფოების სიების შედგე
ნაზე. ეს დეცენტრალიზებული სისტემა გულისხმობს ჰოსპიტალური მომსახურების უზრუნველყოფას 
შვეიცარიის მთლიან ტერიტორიაზე, რადგან კანტონური ამოცანები განსხვავდება მაღალი ხარისხის 
მომსახურების მიწოდების, ხარჯეფექტურობის კუთხით და ა.შ.

შვეიცარია
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შვეიცარული ჰოსპიტალები კერძოა ან საჯარო (კომერციული ან არაკომერციული). საჯარო 
ჰოსპიტალები და ზოგიერთი კერძო არაკომერციული ჰოსპიტალი გარანტირებულად იღებენ 
სუბსიდიებს საჯარო ფონდებიდან, კერძო ჰოსპიტალებს არა აქვთ მსგავსი სუბსიდიების მიღების 
საშუალება და დამოკიდებულნი არიან ჯანდაცვის დაზღვევის შემოსავლებზე. ეს დიდი ხარვეზია 
იმ პირობებში, როდესაც სუბსიდიის ფორმა და ოდენობა განსხვავდება სხვადასხვა კანტონებში. 
საჯარო ან კერძო არაკომერციული ჰოსპიტალის შემოსავლის 50%ს სუბსიდიები შეადგენს. 
პირობები, როდესაც არაკომერციული კერძო ჰოსპიტალები არ ახორციელებენ ჯანდაცვის ძირითადი 
პაკეტის მიწოდებას, იწვევს კონკრეტული ჰოსპიტალების არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენებას. 
საჯარო ჰოსპიტალების ხარჯების დანარჩენი 50%, რომლებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწიფო 
სუბსიდირებას და კერძო ჰოსპიტალების ხარჯები ფინანსდება ალტერნატიული წყაროებიდან. 

სადაზღვევო კომპანიები ჩვეულებრივად აფინანსებენ ჰოსპიტალებს ყოველდღიურად, კონკრეტული 
მომსახურების ან შედეგის ყოვლისმომცველი ყოველდღიური გადახდებით, ღირებულების 
განურჩევლად. ეს განაკვეთები განისაზღვრება ახალი ფასწარმოების გრაფიკით (Tarmed), რომელიც 
ღირებულების ნეიტრალიტეტის შეთანხმებაა და შედგება შედარებითი ფასებით მთელ ქვეყანაში 
და თანაბარი ფასებით კანტონების დონეზე. 2004 წლის იანვარში წარმოდგენილი ფედერალური 
შედარებითი ფასები ეფუძნება იმ “ქულებს”, რომლებიც გამოითვლება სპეციფიკურ მომსახურებებზე 
პაციენტზე დახარჯული დროის, ექიმის პროფესიონალიზმის და მიწოდებული მკურნალობის 
მიხედვით. შემდგომ ფასი შეთანხმებულია სადაზღვევო ასოციაციებს და ჰოსპიტალურ ასოციაციებს 
შორის ყველა კანტონში. გასაკვირი არაა ის, რომ ამ პროცესს ბევრი აკრიტიკებდა, ეუთოს ჩათვლით, 
იმის გამო, რომ ეს პროცესი ძალიან ბიუროკრატიზებულია, თუმცა ეს გარკვეულწილად კანტონების 
დამოუკიდებელ ფუნქციაზე მეტყველებს.

უმუშევრობის დაზღვევა
უმუშევრობის დაზღვევა შვეიცარიაში სავალდებულოა ყველასთვის, ვისაც საპენსიო ასაკისთვის 
ჯერ არ მიუღწევია. უმუშევრობის დაზღვევის შენატანი შეადგენს სახელფასო ფონდის 2%ს და 
მას თანაბრად იხდის დამქირავებელი და დაქირავებული. უმუშევრობის დაზღვევის ფონდიდან 
სარგებლის მიღება შეუძლია ყველას, ვინც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

•	 სამუშაოს დაკარგვის დროს მინიმუმ ბოლო 12 თვის განმავლობაში ნამუშევარი აქვს და, 
შესაბამისად, გადახდილია უმუშევრობის დაზღვევა; 

•	 მისი საცხოვრებელი ადგილი არის შვეიცარიის ტერიტორიაზე;

•	 იმყოფება აღრიცხვაზე დასაქმების სააგენტოში.

სადაზღვევო პრემია შეადგენს ბოლო 6 თვის საშუალო ხელფასის 70%ს, ხოლო მცირე შემოსავლების 
მქონე და ალიმენტის გადამხდელი პირებისთვის – ბოლო 6 თვის საშუალო ხელფასის 80%ს. 10.500 
შვეიცარულ ფრანკზე მეტი ყოველთვიური შემოსავლის და 500 შვეიცარულ ფრანკზე ნაკლები 
შემოსავლის მქონე პირები არ იხდიან დაზღვევას. 55 წლის ასაკის ქვევით მყოფ პირებს უმუშევრობის 
დაზღვევის პრემია შეუძლიათ მიიღონ მაქსიმუმ 400 დღის განმავლობაში, ხოლო 55 წლის ასაკის 
ზევით მყოფ პირებს – მაქსიმუმ 520 დღის განმავლობაში.

3.3. სოფლის მეურნეობა 

შვეიცარიის ტერიტორიის 11%ზე (444 000 ჰა) სეზონურად ან პერმანენტულად სხვადასხვა 
კულტურებია დათესილი. ნიადაგი ცუდი ხარისხისაა, მაგრამ მიწის ნაყოფიერება თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგად შედარებით გაიზარდა. სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 
ქვეყნის მოსახლეობის საკვების მოთხოვნის მხოლოდ 45%ს (მცენარეულ პროდუქტებზე) და 95%ს 
(ცხოველურ პროდუქტებზე) აკმაყოფილებს. 
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ცხრილი 1. შვეიცარია: თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი საბაზისო საკვები პროდუქტების 
მიხედვით*, (%)

პროდუქტები 1991 1995 1999 2000 2001 2006

მარცვლეული 65 68 62 62 64 59
კარტოფილი 107 99 82 102 93 94
შაქარი 44 42 58 63 47 61
ცხოველური და მცენარეული ზეთები 24 20 18 19 20 20
ხილი 60 71 68 80 71 76
ბოსტნეული 53 55 52 51 53 56
რძე (მოხმარებისთვის) 97 97 97 97 97 97
კარაქი 91 93 88 85 88 98
ყველი 137 129 123 116 122 113
რძე და რძის პროდუქტების წარმოება 110 110 111 110 107 107
ხბოს ხორცი 99 97 95 92 98 98
ძროხის ხორცი 94 92 88 85 96 89
ღორის ხორცი 99 98 92 92 96 95
ცხვრის ხორცი 44 46 46 35 39 41
ფრინველის ხორცი 46 51 42 43 40 43
სულ ხორცი 80 79 70 68 71 70
კვერცხი 44 45 47 48 47 42
ბოსტნეული 42 42 40 47 40 45
სულ ხორცის პროდუქტები 97 96 95 91 94 94
სულ პროდუქტები მთლიანად 62 61 58 62 58 61
სულ პროდუქტები (სუფთა/ნეტო) 58 57 54 55 53 56
მთლიან ღირებულებაში
მთლიანად საკვები პროდუქტები 72 71 63 63 62 63

* თვითუზრუნველყოფა განსაზღვრულია, როგორც ადგილზე წარმოებული პროდუქციის თანაფარდობა მთლიანი 
პროდუქციის ჯამთან, დამატებული იმპორტი და გამოკლებული ექსპორტი.

წყარო: OECD, Agricultural Policies in OECD Countries, Monitoring and Evaluation.

მწარმოებლურობა ერთ ადამიანზე მუდმივად იზრდებოდა, მთლიანი სამუშაო ძალის შეფარდება 
სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულებთან დაეცა 1900 წელს არსებული 30%დან დაახლოებით 
4.3%მდე 1999 წელს. 1955 წლიდან 1985 წლამდე ფერმების რაოდენობა 205.997დან 119.731მდე 
შემცირდა. 

2007 წლამდე შვეიცარიის სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა ძალზე რეგულირებული იყო ფიქსი
რებული ფასებით და საკვოტო შეზღუდვებით, რომელიც რამდენიმე პროდუქტზე ვრცელდებოდა. 
ადგილობრივი პროდუქციის წარმოება დღემდე წახალისებულია დამცავი საბაჟო ბარიერებით 
იმპორტირებულ საქონელზე.

შვეიცარია განვითარებულ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა აგრარულ სექტორზე მიმართული 
სუბსიდიების მიხედვით. იგულისხმება  სუბსიდიების წილი როგორც აგრარული სექტორის 
შემოსავლებში, ისე ერთ სულ მოსახლეზე. მაგალითად, 2003 წელს ფერმერებზე გაცემულმა 
დახმარებებმა (Producer Support Estimate (PSE)) მთლიანად სოფლის მეურნეობის პროდუქციიდან 
მიღებული შემოსავლების 74% შეადგინა. იგივე მაჩვენებელი ევროკავშირში 32%ს შეადგენს. 1993 
წლიდან დაწყებული, სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა თანდათანობით შეიცვალა. რეგულირებადი 

შვეიცარია
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ფიქსირებული ფასებიდან ორიენტაცია გაკეთდა პირდაპირი დახმარების პოლიტიკაზე. პირდაპირი 
დახმარება გულისხმობს ორი სახის დახმარებას: პირველი – ფერმერების პირდაპირი დახმარება – 
ყველა იმ ფერმერისთვის, ვინც გარკვეულ წინაპირობებს აკმაყოფილებს (ეკოლოგიური მართვის 
პრაქტიკა – prestations écologiques requises – PER.). ეს არის კომპენსაცია კონსტიტუციურად 
განსაზღვრული ისეთი დავალებებისა, როგორებიცაა: სოციალური სტრუქტურების უზრუნველყოფა 
სოფლად, ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნება და კვების პროდუქტების მიწოდების უზრუნველყოფა. 
მეორეა პირდაპირი ეკოლოგიური დახმარება – შეუძლიათ მიიღონ იმ ფერმერებმა, რომლებიც 
ნებაყოფლობით იმაზე მკაცრად იცავენ ეკოლოგიურ მოთხოვნებს, ვიდრე მათ კანონით ან 
ეკოლოგიური მართვის პრაქტიკით მოეთხოვებათ. 

2002 წელს პარლამენტის მიერ დამტკიცდა სოფლის მეურნეობის ახალი პოლიტიკა (AP 2002), 
რომელიც ითვალისწინებდა ფერმერების პირდაპირი დახმარების მიბმას ეკოლოგიურად სუფთა 
პროდუქტების წარმოების პირობებზე. განისაზღვრა ეკოლოგიური სტანდარტები, რომლის 
დაკმაყოფილებაც დახმარების მიმღებ ფერმერებს მოეთხოვებათ (მაგალითად, პესტიციდების და 
სასუქების გამოყენება და ცხოველების შენახვის პირობები). პირდაპირი ეკოლოგიური დახმარებების 
რიცხვი 19992001 წლებში საგრძნობლად გაიზარდა, მაგრამ მაინც უმნიშვნელო წილი აქვს  სოფლის 
მეურნეობის მთლიან დახმარებაში. 

ცხრილი 2. მწარმოებლების და მომხმარებლების დახმარებები ქვეყნების მიხედვით 1995-2003

1995 2000 2001 2002 2003
მწარმოებლების დახმარებები 
(ყველანაირი პროდუქტი)
შვეიცარია (მლნ. ევრო) 5.094 4.910 4.940 5.292 4.941
წილი პროდუქციაში (%) 72 72 72 74 74
თითო მოსახლეზე (ევრო) 724 684 683 732 683
ევროკავშირი (მლნ. ევრო) 100.795 96.146 99.295 100.577 108.251
წილი პროდუქციაში (%) 37 34 34 35 37
თითო მოსახლეზე (ევრო) 272 256 269 272 293
აშშ (მლნ. ევრო) 17.538 53.901 57.170 43.343 34.675
წილი პროდუქციაში (%) 11 22 23 19 18
თითო მოსახლეზე (ევრო) 67 196 203 147 122
OECDს ქვეყნები (მლნ.ევრო) 211.980 262.991 254.534 243.717 229.473
წილი პროდუქციაში (%) 32 32 31 31 32
თითო მოსახლეზე (ევრო) 196 235 226 216 204
მომხმარებლების დახმარებები 
(ყველანაირი პროდუქტი)
შვეიცარია (მლნ. ევრო) 3.837 3.644 3.259 3.569 3.383
წილი პროდუქციაში (%) 66 63 59 62 61
თითო მოსახლეზე (ევრო) 545 507 459 493 468
ევროკავშირი (მლნ. ევრო) 52.223 48.585 47.963 52.299 55.450
წილი პროდუქციაში (%) 28 27 25 28 30
თითო მოსახლეზე (ევრო) 141 129 130 141 150
აშშ (მლნ. ევრო) 6.153 4.703 642 6.741 7.732
წილი პროდუქციაში (%) 5 3 0 4 5
თითო მოსახლეზე (ევრო) 23 17 0.5 24 27
OECDს ქვეყნები (მლნ.ევრო) 142.172 160.374 147.178 148.400 137.168
წილი პროდუქციაში (%) 26 25 23 24 24
თითო მოსახლეზე (ევრო) 131 143 129 130 122

წყარო: OECD, Agricultural Policies in OECD Countries, Monitoring and Evaluation.
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2007 წელს კიდევ ერთხელ მოხდა სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის გადახედვა და ცვლილებების 
შეტანა. ახალი პოლიტიკის მიზანი გახდა აგრარული სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. 
პირდაპირი დახმარების ინსტრუმენტები მოიცავს საგადასახადო შეღავათებს ახალი ინვესტიციების 
განხორციელებაში და კადრების გადამზადებაში ფინანსურ დახმარებას. 2007 წლის რეფორმით 
მოხდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მოთხოვნების გათვალისწინება და საკვოტო შეზღუდვები 
მოიხსნა რძის და ხორცის პროდუქტებზე. რეფორმა არ შეეხო ექსპორტის სუბსიდირებას, რომლის 
85% რძის პროდუქტებზე მოდის, ხოლო დანარჩენი 15% – რქოსან პირუტყვზე. რძის წარმოება 
ერთერთი ძირითადი სფეროა აგრარულ სექტორში, რომელზეც მთელი სექტორის შემოსავლების 
2/3 მოდის. მთელი ნაწარმოები რძის დაახლოებით 25% გადამუშავდება და ყველის სახით გადის 
ექსპორტზე. ევროკავშირთან 2007 წელს გაფორმებული სავაჭრო ხელშეკრულების საფუძველზე 
შვეიცარიამ გააუქმა ყველის და სხვა მცენარეული პროდუქტების ექსპორტის სუბსიდირება, უფრო 
სწორად, ექსპორტის დახმარებები ტრანსფორმირდა ფერმერთა პირდაპირ დახმარებებად. 

ცხრილი 3. სოფლის მეურნეობის სექტორის ძირითადი მაჩვენებლები

2000 2005 2008 2010

სასოფლოსამეურნეო ჰოლდინგების რა, ’000 70.5 63.6 60.9 60

სასოფლოსამეურნეო მიწის ფართობი ’000 (ჰექტარი) 1 072 1 065 1 058 1 056

სასოფლოსამეურნეო მიწის ფართობი ჰოლდინგზე 
(ჰექტარი) 15.2 16.7 17.4 17.6

ჰოლდინგები სასოფლოსამეურნეო მიწებით < 5 
ჰექტარზე ( %) 19.5 16.7 16.7 16.9

ჰოლდინგები სასოფლოსამეურნეო მიწებით≥ 50 
ჰექტარზე ( %) 1.7 2.5 2.9 3.1

ჰოლდინგების რაოდენობა, ’000 48 42 40 39

ძროხების რა, ’000 714 699 727 708

ჰოლდინგების რაოდენობა, ’000 15 12 10 9

ღორების რა, ’000 1 498 1 609 1 540 1 557

სახნავსათესი მიწის ფართობი, ’000 (ჰ) 408 405 405 405

წილი მთლიან სასოფლოსამეურნეო მიწის ფართობში (%) 38 38 38 38

მარცვლეული კულტურები ფართობი, ’000 (ჰექტარი) 183 168 156 153

წილი მთლიან სასოფლოსამეურნეო მიწის ფართობში (%) 17 16 15 14

საძოვრების მიწის ფართობი, ’000 (ჰექტარი) 629 625 617 615

წილი მთლიან სასოფლოსამეურნეო მიწის ფართობში (%) 59 59 58 58

დასაქმებულების რა სოფლის მეურნეობის ჰოლდინგზე 2.9 2.8 2.8 2.8

წყარო: FSO, Statistical Yearbook 2011

თუ შევხედავთ სახელმწიფოს ხარჯების იმ ნაწილს, რომლებიც აგრარული სექტორის სუბსიდირე
ბაზეა მიმართული, დავინახავთ, რომ იგი 90იანი წლებიდან მცირდება, მაგრამ 2000 წლიდან 
მოყოლებული, რაიმე ცვლილებას ადგილი არ ჰქონია.

შვეიცარია
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ცხრილი 4. შვეიცარია: სოფლის მეურნეობის ფინანსური დახმარება და ეკონომიკური 
ინდიკატორები (მილიონი შვეიცარული ფრანკი)

1990/92 1998 1999 2000 2001 2002 2008*
სოფლის მეურნეობაზე 
გაწეული მთლიანი 
დანახარჯები

3.048 3.926 4.197 3.727 3.962 4.067 3.907

 ფასების და ბაზრის 
სუბსიდიები

1.685 1.203 1.318 955 902 979 798

 რძის და რძის პროდუქტების 
სუბსიდიები

1.127 967 1.052 716 666 754 560

 პირდაპირი ფულადი 
დახმარება

772 2.126 2.286 2.114 2.334 2.429 2.435

ეკოლოგიური სუბსიდიები .. 796 439 361 413 452 455
 სხვა სახის დახმარებები* 590 597 594 658.3 727 660 674
 ექსპორტის სუბსიდირება 94 137 129 112 98 115 115
უშუალოდ არა პროდუქტთან 
დაკავშირებული სუბსიდიები

878 2.343 2.582 2.386 2.609 2.714 2.696

აგრარული სექტორის 
შემოსავლები (წარმოების 
ფაქტორების შემოსავლები)

6.062 5.356 4.977 5.154 4.788 4.955 4.545

წმინდა დამატებითი 
ღირებულება წარმოების 
ფაქტორის ფასებზე

5.228 3.323 2,728 3.091 2.506 2.573 2.177

*მოიცავს გრანტებს და კრედიტებს სტრუქტურული განვითარებისთვის, საინვესტიციო და კვლევის კრედიტებს.

წყარო: Federal Office for Agriculture, Rapport agricole.

მიუხედავად მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მოთხოვნისა, შვეიცარიას დღემდე არ მოუხდენია 
აგრარული სექტორის სრული დერეგულირება. ამის მიზეზი არის ის, რომ სრული დერეგულირების 
პირობებში შემცირდება აგრარული სექტორის მიერ გაწეული არაკომერციული მომსახურება. 
აგრარული სექტორის არაკომერციული მომსახურების მაგალითია: სოფლად მაცხოვრებელი 
მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხი, გარემოს დაცვა, საკვების ხარისხი, პირუტყვის მოვლის პირობები 
და დაზღვეული კვების პროდუქტების მიწოდება. 
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3.4. ბიზნესგარემო და რეგულაციები 

ეკონომიკის სტრუქტურა
შვეიცარიის ეკონომიკური სტრუქტურა შეესაბამება ტიპური განვითარებადი ქვეყნის ეკონომიკურ 
სტრუქტურას. ეკონომიკის მესამეულ სექტორში დასაქმებულია სამუშაო ძალის თითქმის 75% და 
შეადგენს მთლიანი გამოშვების 70%ს. 

ცხრილი 5. ეკონომიკის სექტორი

ეკონომიკის სექტორების მნიშვნელობა (%)

სექტორები
წილი ეკონომიკის 

მთლიანი პროდუქციის 
გამოშვებაში

დასაქმებულთა წილი

2005 2010 2005 2010
გადამამუშავებელი ინდუსტრია 
(სამთომოპოვების და 
ენერგეტიკის სექტორის გარეშე)

19,3 18,6 18,1 17,4

ქიმიური ინდუსტრია 3,7 4,2 1,9 1,7
სამედიცინო და ოპტიკური 
მოწყობილობების წარმოება 2,8 2,6 2,2 2,3

მანქანათმშენებლობა 2,7 2,3 2,7 2,5
კვების პროდუქტების წარმოება 1,9 1,8 1,7 1,6
მომსახურება (საჯარო სექტორის ჩათვლით) 71,6 72,4 73,3 74,1
საცალო და საბითუმო ვაჭრობა 11,9 11,9 13,5 13,3
საკრედიტო მომსახურება (სადაზღვევო 
მომსახურების გარეშე) 8,6 7,4 3,3 3,4

ჯანდაცვა და სოცუზრუნველყოფა 6,5 6,6 11,9 12,6
ინფორმაციის გავრცელება და 
ინფორმატიკის მომსახურება 5,0 4,6 3,9 3,7

წყარო: BFS

მესამე სექტორის მნიშვნელოვანი სფეროებია ვაჭრობა, სასტუმროები და ფინანსური მომსახურება. 
მთლიანი გამოშვების დანარჩენი ნაწილი იწარმოება მეორად სექტორში, რომელშიც ძირითადი 
სფეროებია: ქიმიური მრეწველობა, სამედიცინო დანადგარების და საათების წარმოება და 
მანქანათმშენებლობა42.

ცხრილი 6. უმუშევრობა 15-დან 74-მდე ასაკის მოსახლეობის გათვალისწინებით, 2009 წ.

ესპანეთი 17.9
ლატვია 16.7
ლიტვა 13.6
ესტონეთი 13.5
ირლანდია 12

42 ეკონომიკის სამი სექტორის ჰიპოთეზის მიხედვით, პირველად სექტორს მიეკუთვნება: სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და 
სატყეო მეურნეობა. მეორად სექტორში შედის ეკონომიკის გადამამუშავებელი დარგები: ინდუსტრია, მშენებლობა და ენერგეტიკა. 
მესამეულ სექტორში კი, იგივე მომსახურების სექტორში, შედის მომსახურების სფერო.

შვეიცარია
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სლოვაკეთი 11.3
ფინეთი 9.6
უნგრეთი 9.6
საბერძნეთი 8.9
EU27 8.7
პოლონეთი 7.9
გერმანია 7.7
დიდი ბრიტანეთი 7.6
იტალია 7.4
ავსტრია 4.7
შვეიცარია 4.1
ნორვეგია 3.3

             წყარო: FDO 2010: Labor market indicators 

შვეიცარია მშვიდობიანი ქვეყანაა დაბალი უმუშევრობით და მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალით 
და ხასიათდება ყველაზე მაღალი მშპთი ერთ სულ მოსახლეზე (68.700 შვეიცარული ფრანკი, 
დაახლოებით 49.700 ევრო). 

მოსახლების მცირე რიცხვის გამო (7.9 მილიონი) შიდა ბაზარი არ არის საკმარისი ქვეყანაში 
წარმოებული პროდუქციის გასასაღებლად. 

ცხრილი 7. ქვეყნის ძირითადი მონაცემები

შვეიცარია – ძირითადი მონაცემები, 2010 წ.
მოსახლეობა 7,9 1
მშპ (მლრდ. ევრო)  395.7 
გადამამუშავებელი სექტორის წილი მშპში 18,5%
მომსახურების სექტორის წილი მშპში 66,5 %

            წყარო: Bundesamt fuer Statistik (BFS) 2010

შვეიცარიას ევროკავშირთან გაფორმებული აქვს ბილატერალური ხელშეკრულებები და, 2002 
წლიდან დაწყებული, თანდათანობით გააუქმა სავაჭრო ბარიერები, რაც შვეიცარულ ფირმებს 
ევროპის ბაზარზე შეუფერხებელი მოქმედების საშუალებას აძლევს.

2012 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით, შვეიცარიას 81.1 ქულით მსოფლიო ქვეყნების 
რეიტინგში მე5 ადგილი უკავია, რაც ევროპის 43 ქვეყანას შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.

ცხრილი 8.  ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი (2012 წ.)

რეიტინგი ქვეყანა ქულა
1 შვეიცარია 81.1
2 ირლანდია 76.9
3 დანია 76
4 ლუქსემბურგი 74.8
5 დიდი ბრიტანეთი 74
6 ნიდერლანდები 72.6
7 ესტონეთი 72.5
8 ფინეთი 72.2
9 შვედეთი 71.6

                                                     წყარო: ჰერიტიჯის ფონდი (Heritage Foundation), 2012



53

შვეიცარიის ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველთვის იყო დაფუძნებული თავისუფალ ვაჭრობაზე 
დაბალი საიმპორტო გადასახადებით და პრაქტიკულად ნულოვანი საიმპორტო კვოტებით. მსოფლიო 
ეკონომიკური ფორუმის მიერ წარმოებულ ინდექსში მას პირველი ადგილი უკავია, როგორც 
მსოფლიოში ყველაზე კონკურენტუნარიან ქვეყანას. 

ცხრილი 9. გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი
ქვეყანა რეიტინგი ქულა
შვეიცარია 1 5.74
სინგაპური 2 5.63
შვედეთი 3 5.61
ფინეთი 4 5.47
აზერბაიჯანი 55 4.31
უკრაინა 82 4.00
საქართველო 88 3.95
საბერძნეთი 90 3.92
სომხეთი 92 3.89
მოლდოვა 93 3.89

            წყარო: GCI 2012

შვეიცარია ასრულებს WTOს მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს და სხვა ორმხრივ ხელშეკრულებებს. 
თუმცა მას მთელ მსოფლიოზე ყველაზე დაცული სოფლის მეურნეობა გააჩნია. სხვადასხვა 
ტარიფების, სატარიფო კვოტების, სუბსიდიების რეგულაციების კომბინაცია ზღუდავს სოფლის 
მეურნეობის ბევრი მნიშვნელოვანი პროდუქტის საბაზრო თავისუფლებას, როგორებიცაა: ხორბალი, 
სიმინდი და სოიო. შვეიცარიას გააჩნია მკაცრი რეგულაციური რეჟიმი სოფლის მეურნეობის 
ბიოტექნოლოგიური პროდუქტებისთვის. იმისათვის, რომ ბიოტექნოლოგიური პროდუქტი 
იმპორტირებული იყოს და მერე გაიყიდოს შვეიცარიის ბაზარზე, მან დამტკიცების გრძელი 
პროცესი უნდა გაიაროს. ამასთან, მარკირება ესაჭიროება იმ პროდუქტებს, რომლებიც შეიცავენ 
ბიოტექნოლოგიურ ინგრედიენტებს. სოფლის მეურნეობის გარდა, მინიმალური ეკონომიკური და 
სავაჭრო ბარიერები არსებობს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში შვეიცარიამ გარკვეული 
ნაბიჯები გადადგა ისეთი ბარიერების გასაუქმებლად, როგორებიცაა ბარიერები საავტომობილო, 
ელექტროენერგიის, სატელეკომუნიკაციო და საფოსტო სექტორებში. შვეიცარიის საავტომობილო 
ბაზარი ლიბერალიზირებული იქნა 2005 წელს, რამაც მომხმარებლებს უფრო დიდი არჩევანის 
საშუალება მისცა ახალი მანქანების და მათი ნაწილები შეძენის, საგარანტიო წესების დარღვევის 
გარეშე მანქანების დილერობის, გაყიდვის, მომსახურების და შეკეთების.  ელექტროენერგიის 
შესახებ ახალი ფედერალური აქტის მიღებამ, რომელიც 2009 წლის 1 იანვარს შევიდა ძალაში, უფრო 
თავისუფალი გახადა შვეიცარიის ელექტროენერგიის ბაზარი. ამ აქტის მიხედვით, მომხმარებელს, 
რომელიც მოიხმარს წელიწადში 100.000 კვ/ს, უფლება აქვს აირჩიოს მიმწოდებელი თავისი 
სურვილისამებრ.

ცვლილებამ, რომელიც ტელეკომუნიკაციის აქტში განხორციელდა და რომელიც 2007 წლის აპრილში 
შევიდა ძალაში, გაზარდა კონკურენცია ფიქსირებული ტელეკომუნიკაციების ბაზარზე. ამის შედეგად 
სატელეკომუნიკაციო სერვისის მომწოდებლებს უფლება აქვთ, Swisscomის ინფრასტრუქტურით 
და მომსახურებით ისარგებლონ შემდეგი პირობებით: სრული წვდომა ადგილობრივ ქსელზე, სწრაფ 
ბიტ ნაკადზე წვდომა, სხვადასხვა კაბელებზე წვდომა და ა.შ.

უცხოური სადაზღვევო კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ, აწარმოონ ბიზნესი შვეიცარიაში, 
ვალდებულნი არიან, დააარსონ ფილიალი და არ შეუძლიათ გაყიდონ თავიანთი პროდუქცია 
საზღვარგარეთ წარმომადგენლის მეშვეობით. უცხოურ სადაზღვევო კომპანიებს, რომლებიც 

შვეიცარია
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შვეიცარიაში საქმიანობენ, შეუძლიათ დაზღვევის მხოლოდ იმ ტიპის მიწოდება, რომელზე მიწოდების 
ლიცენზიაც მათ სამშობლოში აქვთ. მოხდა საფოსტო მომსახურების ლიბერალიზაციაც43. 

საგადასახადო სისტემა
საშემოსავლო გადასახადი

შვეიცარიის საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი პროგრესულია. მაქსიმალური ფედერალური 
საშემოსავლო საგადასახადო განაკვეთი 11.5%ს შეადგენს. დასაბეგრი შემოსავალი 100.000 
შვეიცარულ ფრანკამდე იბეგრება დაახლოებით 4%ით (დაუოჯახებლებისთვის) და 3%ით 
(დაოჯახებულებისთვის). განაკვეთები 200.000 შვეიცარულ ფრანკზე, შესაბამისად,  8% და 7.5%ია44.

ფედერალური კორპორატიული (მოგების) გადასახადი

ფედერალური კორპორატიული გადასახადის განაკვეთი ფიქსირებული 8.5%ია. შვეიცარიაში 
კორპორატიულ გადასახადებთან ერთად ყველა გადასახადი გამოიქვითება. აქედან გამომდინარე, 
მათი შედარება სხვა ქვეყნების გადასახადებთან 1:1ზე არასწორი იქნება. თუ ყველა გადასახადის 
საშუალო განაკვეთი შვეიცარიაში, ვთქვათ, 30%ია, ეფექტური განაკვეთი მხოლოდ 23% იქნება იმ 
ქვეყნების განაკვეთებთან შედარებით, სადაც გადასახადები არ გამოიქვითება45.

ფედერალურ გადასახადს იხდიან გარკვეული ტიპის პასიურ შემოსავალზე, როგორიცაა:

•	 დივიდენდი

•	 საბანკო სესხები

•	 გარკვეული ტიპის სადაზღვევო გადასახადები (სიცოცხლის დაზღვევა, კერძო პენსია)

შემოსავლის დაკავება დივიდენდებზე და საბანკო პროცენტზე 35%ია.

დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ)

დამატებითი ღირებულების გადასახადით იბეგრებიან მეწარმეები, რომლებიც ახორციელებენ 
ბიზნესსაქმიანობას შვეიცარიაში და მათი ბრუნვა აღემატება 75.000 შვეიცარულ ფრანკს წლიურად. 
ყველა პირი ვალდებულია, გადაიხადოს დღგ, თუ ის ყოველწლიურად ახორციელებს 10.000 
შვეიცარულ ფრანკზე მეტი მომსახურების იმპორტირებას. შვეიცარიაში დღგს განაკვეთებია: 7.6% 
– სტანდარტული განაკვეთი; 2.4% – შემცირებული განაკვეთი (საკვებზე, სამედიცინო საქონელზე, 
გაზეთებზე, წიგნებზე) და 3.6% – საცხოვრებელ მომსახურებაზე46. 

3.5. მაკროეკონომიკური გარემო და ფისკალური პოლიტიკა

ეკონომიკური განვითარება
19902010 წლებში შვეიცარიის მშპ წლიურად რეალურად 1,4 %ით იზრდებოდა. ამ ოცი წლის 
განმავლობაში მისი ეკონომიკა განიცდიდა როგორც სტაგნაციის, ისე ზრდის ფაზებს. 90იანი 
წლების დასაწყისში ეკონომიკური ზრდის შენელებას ახლდა ინფლაციის და უმუშევრობის მატება. 
19901996 წლებში ეკონომიკა წლიურად საშუალოდ 0,2%ით იზრდებოდა, რაც არასტაბილური 

43 http://internationalbusiness.wikia.com/wiki/Switzerland's_Trade_Barriers 
44 http://www.taxation.ch/index.php?id=20
45 http://www.taxation.ch/index.php?id=23
46 http://www.taxation.ch/index.php?id=36
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საერთაშორისო გარემოებების შედეგი იყო (1990 წელს ქუვეითში ერაყის შესვლა და ნავთობის 
ფასების კატასტროფული ზრდა, საბჭოთა კავშირის დაშლა და უძრავის ქონების ბაზრებზე 
შექმნილი კრიზისი). 19962000 წლებში მშპ წლიურად საშუალოდ 2,4%ით იზრდებოდა და 2001
2003 წლებში ისევ შეიმჩნევოდა მშპს ზრდის ტემპის შენელება (წლიურად საშუალოდ 0,5%). 
20032008 წლებში შვეიცარიის ექსპორტის და ფინანსური სექტორის ზრდის ხარჯზე დაფიქსირდა 
ეკონომიკის საშუალო წლიური 2,95%იანი ზრდა. 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა გამოიწვია მისი 
ეკონომიკური სტაგნაცია (2009 წელს მშპ 1.6%ით შემცირდა). 2010 წელს მოხდა კრიზისის დაძლევა 
და დაფიქსირდა ეკონომიკის 2,7%იანი ზრდა. 

ცხრილი 10. მშპ დანახარჯების მეთოდით მიმდინარე ფასებში  
(მილიონი შვეიცარიული ფრანკი, % ცვლილება დროის პერიოდში) 

 
 

მიმდინარე ფასებში ცვლილება წინა წელთან 
(%), მიმდინარე ფასებში

2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
შინამეურნეობები და 
შინამეურნეობების 
მომსახურე 
არაკომერციული 
ორგანიზაციები

332 396 341 599 353 169 367 276 371 108 2.8 3.4 4 1

სახ. სექტორი 54 198 55 223 56 379 58 647 60 649 1.9 2.1 4 3.4

მთლიანი 
ინვესტიციები 100 195 108 418 114 393 114 946 105 601 8.2 5.5 0.5 −8.1

ძირითადი კაპიტალის 
ფორმირება 98 197 104 407 112 221 115 200 108 176 6.3 7.5 2.7 −6.1

მანქანადანადგარები 52 392 57 858 64 907 66 091 58 152 10.4 12.2 1.8 −12.0

შენობანაგებობები 45 805 46 549 47 313 49 109 50 024 1.6 1.6 3.8 1.9

მარაგის ცვლილება −439 15 1 253 −1 238 −4 472 * * * *

ფასეულობის შეძენა, 
წმინდა 2 436 3 997 920 983 1 898 * * * *

ექსპორტი 227 283 257 516 293 067 307 454 276 637 13.3 13.8 4.9 −10.0

საქონელი 163 468 185 649 207 033 216 997 188 446 13.6 11.5 4.8 −13.2

მომსახურება 63 815 71 867 86 034 90 457 88 191 12.6 19.7 5.1 −2.5

(-) იმპორტი 196 074 216 988 239 528 245 480 218 064 10.7 10.4 2.5 −11.2

საქონელი 160 463 180 584 197 660 201 955 171 787 12.5 9.5 2.2 −14.9

მომსახურება 35 611 36 404 41 868 43 525 46 277 2.2 15 4 6.3

მშპ 463 799 490 544 521 101 544 196 535 282 5.8 6.2 4.4 −1.6

ერთ სულ მოსახლეზე 61 830 64 907 68 398 70 573 68 638 5 5.4 3.2 −2.7

წყარო: Federal Statistical Office (FSO)

მონეტარული პოლიტიკა
შვეიცარიის ეროვნული ბანკის ფუნქცია კანონით არის განსაზღვრული და ფულადი ბაზრების 
ლიკვიდურობის უზრუნველყოფაში მდგომარეობს. ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით იგი 
ახორციელებს საკრედიტო და ფულად პოლიტიკას. მისი ფულადი პოლიტიკის კონცეპტი შედგება 
სამი ელემენტისგან: ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა, საშუალოვადიანი ინფლაციის 

შვეიცარია
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პროგნოზი და სამიზნე (საორიენტაციო) საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრა (ლიბორიის ბაზაზე) 
სამთვიანი დეპოზიტებისთვის შვეიცარიულ ფრანკებში (2011 წლიდან სამიზნე საორიენტაციო 
საპროცენტო განაკვეთი დიაპაზონი 00.25%ია). 2001 წლის 6 სექტემბერს ფინანსური კრიზისის 
შედეგების გათვალიწინებით განისაზღვრა შვეიცარული ფრანკის ევროსთან მინიმალური გაცვლითი 
კურსი (1 ევრო = 1.20 შვეიცარულ ფრანკს).

ფასების სტაბილურობა მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის 
და კეთილდღეობისთვის. ფასების სტაბილიზებაზე ეროვნულ ბანკს მხოლოდ საშუალო და 
გრძელვადიან პერსპექტივაში შეუძლია იმოქმედოს. ფასების სტაბილიზება ხდება ეკონომიკასთან 
ფულადი და საკრედიტო პოლიტიკის მისადაგებით. ამაში იგულისხმება საპროცენტო განაკვეთის, 
ფულის და კრედიტების შესაბამისი მიწოდება ეკონომიკისთვის. დაბალი საპროცენტო განაკვეთი 
ხელს უწყობს ეკონომიკის დამატებითი ფულით და კრედიტებით უზრუნველყოფას და იზრდება 
ეროვნული აგრეგირებული მოთხოვნა პროდუქტებზე და მომსახურებაზე. დროთა განმავლობაში 
საწარმოო შესაძლებლობების ამოწურვით იზრდება ინფლაცია. მაღალი საპროცენტო განაკვეთის 
შემთხვევაში პირიქით, კლებულობს ეკონომიკის მიწოდება ფულადი და საკრედიტო რესურსით და 
მთლიანი აგრეგირებული მოთხოვნა ეცემა.

ეროვნული ბანკი განსაზღვრავს მომხმარებელთა ფასების ინდექსის ყოველწლიურ ზრდას არა უმეტეს 
2%ისა. ეროვნული ბანკი ყოველკვარტალურად აქვეყნებს ინფლაციის პროგნოზს, რომელიც ორმაგ 
მიზანს ემსახურება: ინდიკატორი ფულადი პოლიტიკის გადაწყვეტილების შესახებ და ორიენტაციის 
ფუნქცია საზოგადოებისთვის, როგორც კომუნიკაციის ცენტრალური ელემენტი.

ფისკალური პოლიტიკა
შვეიცარიის სახელმწიფოს ფედერალური სტრუქტურის თავისებურება ასახულია ცენტრალური 
სახელმწიფო სექტორის მცირე ზომაში. სახელმწიფო ხარჯების წილი მშპში შეადგენს 10,8%ს 
(2010 წლის მონაცემები), რომელიც ერთერთი დაბალი მაჩვენებელია OECDს ქვეყნებში. მეორე 
მხრივ, ზოგადად სახელმწიფო ხარჯების წილი მშპში შეადგენს 34,5%ს, რაც უახლოვდება OECDს 
ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს. გასათვალისწინებელია, რომ სოციალური დაზღვევის ხარჯებში 
არ შედის სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის ხარჯები, რომლებიც OECDს ქვეყნების ამ 
მაჩვენებელში გათვალისწინებულია. 1990 წლიდან მოყოლებული, სახელმწიფო ხარჯების დინამიკა 
ატიპური ხასიათისაა. როდესაც OECDს ქვეყნების უმეტესობა ამ პერიოდში ამცირებდა სახელმწიფო 
ხარჯებს (იგულისხმება ხარჯების ფარდობა მშპთან), შვეიცარიის ეს მაჩვენებელი 19902002 
წლებში თითქმის 7%ით გაიზარდა და ყველაზე მაღალი იყო OECDს ქვეყნებში.

ცხრილი 11. ძირითადი ფისკალური მაჩვენებლები საერთაშორისო ჭრილში, 2010 წ.

 
სახ. 

შემოსავლები  
მშპ-თან (%)

სახ. ხარჯები  
მშპ-თან (%)

ფინანსური ბალანსი  
მშპ-თან (%)

ვალები მშპ-თან 
(%)

შვეიცარია 29.8 34.5 0.4 38.4 
ევროკავშირი … 50.5 6.0 85.5 
ბელგია 43.2 53.1 4.2 96.7 
გერმანია 37.0 46.7 3.3 83.4 
საფრანგეთი 41.9 56.2 7.0 81.6 
იტალია 43.5 50.6 4.5 119.1 
ნიდერლანდები n.a. 51.2 5.3 62.7 
შვედეთი 46.4 53.1 0.3 39.8 
დიდი ბრიტანეთი 34.3 51.0 10.3 80.0 
აშშ 24.0 42.3 10.6 …

წყარო: OECD Statistic.
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თუ გადავხედავთ შვეიცარიის სახელმწიფო ხარჯების დინამიკას, დავინახავთ, რომ სახელმწიფო 
ხარჯები კრიზისის დროს იზრდებოდა, მაგრამ შემდგომ კონიუნქტურულ პერიოდში არ ხდებოდა 
მისი შემცირება. 2001 წელს რეფერენდუმის საფუძველზე განხორციელდა კონსტიტუციური 
ცვლილება, რომელიც განსაზღვრავს ვალების შეკავების მექანიზმს. ვალების შეკავების მექანიზმი 
ემსახურება მდგრადი ფინანსური პოლიტიკის გატარებას და, პირველ რიგში, სახელმწიფო ვალის 
მკვეთრი ზრდის შეჩერებას. ვალების შეკავების წესი მოითხოვს, რომ ფედერალური სახელმწიფოს 
ხარჯები ბიუჯეტის გეგმის შედგენისას მიბმული უნდა იყოს მოსალოდნელ შემოსავლებთან. ეს 
ნიშნავს, რომ ხარჯების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა მოსალოდნელია 
მეტი შემოსავლები ან სხვა ხარჯების შესაბამისი შემცირება. ვალების შეკავების მექანიზმი მაინც 
ტოვებს კრიზისულ სიტუაციებში მოქნილად მოქმედების საშუალებას, რაც გამოიხატება იმაში, 
რომ ასეთ დროს შვეიცარიის პარლამენტს კვალიფიცირებული უმრავლესობის გადაწყვეტილებით 
შეუძლია ხარჯების გაზრდა ვალების შეკავების მექანიზმით განსაზღვრულ მაქსიმალურ ზღვრამდე. 
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სინგაპურის მთავრობამ სახელმწიფოს დაარსებიდან დღემდე მოახერხა ის, რომ დღეს სინგაპური 
“აზიური ვეფხვების” ქვეყნებში ითვლება ერთერთ წარმატებულ სახელმწიფოდ, რომელმაც უმოკლეს 
დროში შექმნა სასურველი კეთილდღეობა, მიაღწია ეკონომიკური ზრდის მაღალ მაჩვენებლებს 
და მინიმუმამდე დაიყვანა კრიმინალი. ამასთან, სინგაპურის სახელმწიფოებრივი განვითარება 
წინააღმდეგობრივია. ერთი მხრივ, სახელმწიფო აღიარებს თავისუფალი ბაზრის უზენაესობას 
და, მეორე მხრივ, სახელმწიფო, სოციალისტური წყობის ქვეყნებისთვის დამახასიათებელ 
სტილში, რეგლამენტირებას და ორგანიზებას უკეთებს მოსახლეობის სოციალურ ცხოვრებას.47 
ზოგადად, ადამიანების თავისუფლება სინგაპურში პირობითია (თავისუფალი აზრის გამოხატვა ამ 
თავისუფლებაში არ მოიაზრება), თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქვეყანას 1965 წლიდან ერთი და 
იგივე პოლიტიკური ძალა მართავს და თუ სამზე მეტი ადამიანი საჯაროდ პოლიტიკაზე, რელიგიაზე 
და სახელმწიფოს შიდა საქმეებზე საუბრობს, მათ საამისოდ სპეციალური ლიცენზია ესაჭიროებათ. 
სახელმწიფოს მიერ ასევე რეგლამენტირებულია საჯარო ადგილებში ქცევის წესები და ამ წესების 
დარღვევაზე განხორციელებული სანქციებით ბიუჯეტში საკმაოდ დიდი თანხები შედის48. 

სინგაპურის სწრაფი ეკონომიკური განვითარების (ღარიბი აგრარული სახელმწიფოდან მდიდარ 
ინდუსტრიულ სახელმწიფომდე) ერთერთ მთავარ ფაქტორად ითვლება მისი ისტორიული წარსული 
და გეოგრაფიული მდებარეობა. სწორედ მისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, 
სინგაპური ისტორიულად წარმოადგენდა გაერთიანებული სამეფოს სავაჭრო ცენტრს სამხრეთ
აღმოსავლეთ აზიაში, როცა მდიდარი ლონდონელი ვაჭრების მიერ დაარსებულმა კომპანიამ 
ინგლისის დედოფლისგან მიიღო უფლებამოსილება სამხრეთ ამერიკის კონტინენტიდან სამხრეთ 
აფრიკის ტერიტორიამდე ყოველგვარი სავაჭრო მიმოქცევის უზრუნველყოფაზე49. ინგლისის 
სამეფოს მიერ მისი დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, სინგაპურის საგარეო პოლიტიკური 
რისკები თითქმის არ არსებობდა. ერთპიროვნული მმართველი პარტია, რომელიც ქვეყნის სათავეში 
მოვიდა, ხელს უწყობდა თავისუფალი ბაზრის შექმნას (დაბალი გადასახადები და საინვესტიციო 
წახალისებები ინვესტორებისთვის) და იაფფასიანი სამუშაოს ხარჯზე (მოსახლეობის თითქმის 
95% ინგლისურ ენას ფლობდა) დასავლეთის ქვეყნების კომპანიებს სინგაპურში წარმოება იაფი 
უჯდებოდათ. პარალელურად, სახელმწიფო მკაცრად ერეოდა ეკონომიკაში იმით, რომ იზღუდებოდა 
ოპოზიციურად განწყობილი და ინტერესთა ჯგუფების საქმიანობა (მაგ. პროფკავშირები). 
ინტერესთა ჯგუფების გათიშვით შესაძლებელი იყო ხელფასების დაბალ დონეზე შენარჩუნება, რაც 
გარემოს დაცვის და დასაქმების სამართლებრივი სტანდარტების დარღვევის ხარჯზე ხდებოდა. 
ამიტომ მას პირობითად “კონფუცისეულ კაპიტალიზმად” მოიხსენიებენ, სადაც ისევე, როგორც 
სოციალიზმში, ადამიანზე/ინდივიდზე მაღლა “მზრუნველი” მთავრობა დგას და მისი პოლიტიკური 
კულტურა შემდეგნაირად შეიძლება დავახასიათოთ: ავტორიტარული, პრაგმატული, რაციონალური 
და კანონმორჩილი. სინგაპურის ეკონომიკურპოლიტიკურ მოდელს ასევე ადარებენ ტოტალიტარულ 
კაპიტალიზმს, სადაც ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხი მაღალია და, ამავდროულად, ვიწრო 
მმართველი ელიტა მკაცრი რეგულაციებით განსაზღვრავს ხუთმილიონიანი ქალაქსახელმწიფოს 
ცხოვრების წესს.  აღსანიშნავია ისიც, რომ სინგაპურში უღარიბესი 20% მოსახლეობის შემოსავლები 
იმდენად დაბალია, რომ ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სხვა მსგავსი (ან ეკონომიკურად 
მსგავსი სტანდარტის მქონე) ქვეყნების იმავე მაჩვენებელს. სინგაპური ითვლება საცხოვრებლად 
ერთერთ ყველაზე ძვირ ქვეყნად მსოფლიოში. 2008 წლის კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ 
სახელმწიფო მფლობელობაში არსებულ ერთოთახიან ბინებში მცხოვრები მოსახლეობის 1/3ს 
საერთოდ არ გააჩნდა არანაირი შემოსავალი50. ის ფაქტი, რომ სინგაპურის ქუჩებში ვერ ვხვდებით 

47 მაგალითად, ფართომასშტაბიანი კომუნალური ბინათმშენებლობების პროგრამები და სახელმწიფო კომპანიების დიდი წილი 
ადგილობრივ ეკონომიკაში (2001 წელს თითქმის მშპს 60%ს ქმნიდა).
48 მაგალითისთვის საკმარისია საღეჭი რეზინის  მოხმარებაზე ჯარიმის დაკისრების ფაქტი.
49 იხ. 1 თავი.
50  Public Housing Survey (2008).
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ღარიბ და უსახლკარო მოსახლეობას, რომელიც დახმარებას ითხოვს, შესაბამისად, მიუთითებს 
მხოლოდ იმაზე, რომ სახელმწიფო წესრიგის სამსახური ზედმიწევნით ეფექტურად მუშაობს. 

ესტონეთის ტრანსფორმაციის პროცესს თუ შევაფასებთ ეფექტიანობის კუთხით, შეიძლება 
ითქვას, რომ ესტონეთის მოდელისთვის დამახასიათებელია სტრატეგიული მიდგომებისა და 
პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა და მათი წარმატებული განხორციელება. ჯერ კიდევ 1990იანი 
წლების პირველ ნახევარში ესტონეთმა გადადგა მკვეთრი ნაბიჯები პლურალიზმზე დაფუძნებულ 
დემოკრატიაზე და საბაზრო ეკონომიკაზე გადასასვლელად. წარმატებული ეკონომიკური 
პოლიტიკის განმსაზღვრელი იყო არა ის, რომ ესტონეთს დამოუკიდებლობის პერიოდში – 1918
1940 წელს – უკვე გააჩნდა ინტეგრირებული პოლიტიკური სისტემის სახელმწიფოებრივი 
გამოცდილება51, რაც ხშირად გამოიყენება არგუმენტად, არამედ ის რომ, სტრატეგიულ გამოწვევებს 
და მსოფლიო ეკონომიკის პოსტინდუსტრიულ შესაძლებლობებს გააზრებული პოლიტიკით მიუდგა 
და რეფორმების სწორი სტრატეგია განსაზღვრა. 19901995 წლებში ესტონეთმა გაატარა ე.წ. “ნეო
ლიბერალური” რეფორმები52, რომლებიც ეხებოდა ვაჭრობის ლიბერალიზაციას, პრივატიზაციას, 
სასამართლოს რეფორმას და, ზოგადად, სახელმწიფოს მოქმედების შეზღუდვას ეკონომიკაში. ამავე 
დროს, ესტონეთის მთავრობის მიერ მიზანდასახულად ხორციელდებოდა ევროსტრუქტურებში 
ინტეგრაციისთვის შესაბამისი სოციალური და რეგიონული პოლიტიკის გატარება53, რომელიც 
ეკონომიკაში და საზოგადოებაში ნეგატიური ტენდენციების აღმოფხვრას ემსახურებოდა, რაც 
ტრანსფორმაციის პროცესის მენეჯმენტის მაღალი კომპეტენციის ნათელი გამოხატულებაა. 

ესტონეთს ტრანსფორმაციის საწყის ეტაპზე შემდეგი მომგებიანი ხელსაყრელი გარემოებები 
უწ  ყობ   და ხელს: გეოგრაფიული სიახლოვე ბალტიის ზღვასთან მდებარე ეკონომიკურად 
მაღალგანვითარებულ ქვეყნებთან, ეკონომიკის პატარა ზომა, მოსახლეობის და მთავრობის ერთიანი 
მყარი პოზიცია, რომ მომხდარიყო ქვეყანაში თანამედროვე დემოკრატიის და საბაზრო ეკონომიკის 
დამკვიდრება, მეორე მსოფლიო ომამდე არსებული შემდგარი სახელმწიფოს გამოცდილება და 
ბოლოს, ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანებისკენ სწრაფვა, რისი პერსპექტივაც მოგვიანებით 
გამოიკვეთა. ამ ხელსაყრელმა გარემოებებმა და სწორმა სტრატეგიულმა გადაწყვეტილებებმა 
ტრანსფორმაციის თითქმის ყველა ფაზაში განაპირობა ის, რომ დღეს ესტონეთი ევროზონაში ერთ
ერთ წარმატებულ ქვეყნად მოიხსენიება ღია და სტაბილური ეკონომიკით.

შვეიცარიის ეკონომიკა დღესდღეობით ითვლება ყველაზე სტაბილურ ეკონომიკად მსოფლიოში. 
ეს მოსაზრება გამყარებულია თითქმის ყველა პრესტიჟული ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული 
ქვეყნების კონკურენტუნარიანობის თუ ბიზნესგარემოს შეფასების ინდექსებში წამყვანი ადგილით54. 
შვეიცარიის წარმატების განმსაზღვრელი ფაქტორები, პირველ რიგში, უნდა ვეძებოთ ისტორიულ
პოლიტიკურ კონტექსტში. ფედერალური სახელმწიფოებრივი მოწყობა პირდაპირი დემოკრატიის 
ელემენტებით ხელს უწყობდა დეცენტრალიზებული მმართველობის და, უპირველეს ყოვლისა, 
დეცენტრალიზებული ეკონომიკის განვითარებას. ევროპის შუაგულში მოქცეულმა შვეიცარიამ 
აირჩია ნეიტრალური გზა და სხვადასხვა პერიოდში ერთმანეთის მიმართ მტრულად განწყობილი 
დიდი სახელმწიფოების მეზობლად მოახერხა “შვეიცარული იდენტობის” იდეის განვითარება იმ 
ოთხი ეთნიკური ჯგუფის შემადგენლობით, რომელთა შორის დაპირისპირების მაღალი ალბათობის 

51 თუ არ ჩავთვლით 1934 წლის შემდეგ ავტორიტარიზმისკენ გადახრას, მანამდე მას გააჩნდა კარგად ჩამოყალიბებული 
საპარლამენტო სისტემა და ეფექტიანად მოქმედი ინსტიტუციები, რომლებსაც ლეგიტიმაციის და კონსოლიდაციის მაღალი ხარისხი 
გააჩნდათ.
52 ნეოლიბერალური რეფორმები ესტონეთში არ გულისხმობდა სახელმწიფოს, როგორც მხოლოდ “ღამის დარაჯის” ფუნქციით 
დაკმაყოფილებას, არამედ ეკონომიკაში  შეზღუდულ ჩარევას, რომელიც ბაზრის აქტორებისთვის თანაბარი თამაშის წესებს 
უზრუნველყოფდა.
53 მაგალითად, სოციალური დაცვის სისტემის და საპენსიო სისტემის რეფორმა და შემოსავლების გადანაწილების მექანიზმების 
დანერგვა.
54 გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (3), ზრდის კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (1), ინგლისური “ეკონომისტის” 
მიერ გამოქვეყნდა 20072011 წლებში მსოფლიოში ათი ქვეყანა ყველაზე საუკეთესო ბიზნესგარემოთი, სადაც შვეიცარიას მეოთხე 
ადგილი უკავია.
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იგნორირება და მისი ცალკეული კანტონების ინტერესების გათვალისწინება რთული ამოცანა იყო55. 
შვეიცარიის ეკონომიკური პოლიტიკა დაფუძნებულია თავისუფალი ბაზრის პრინციპების აღიარებაზე 
და, ამავდროულად, მიზანმიმართულ სოციალური და რეგიონული პოლიტიკის აღიარებაზე. მისი 
ეკონომიკა ხასიათდება, ერთი მხრივ, ლიბერალური საფინანსო სექტორით და საინვესტიციო 
გარემოთი, მეორე მხრივ, ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე,56 ხდება სოფლის მეურნეობის 
სექტორის სუბსიდირება და კონსენსუსზე დაფუძნებული სოციალური პოლიტიკის გატარება. 

წინამდებარე კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, მნიშნელოვანია აღნიშნული სამი ქვეყნის მოდელის 
ანალიზი საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2004 წლის შემდგომ გატარებული ცვლილებების 
კონტექსტში. 

სინგაპურში მაღალია საკუთრების დაცვის ხარისხი: სასამართლო და სხვა შუამავალი ინსტიტუტები 
უზრუნველყოფს გარიგების დაცულობას, ანტიმონოპოლიური სისტემა კი მიმართულია 
კონკურენციის შენარჩუნების უზრუნველყოფისკენ. 

საქართველოში ამ მხრივ სერიოზული გამოწვევები არსებობს. საკუთრების დაცვის დაბალ 
ხარისხზე მრავალი კვლევა და საერთაშორისო სარეიტინგო მაჩვენებელი მიუთითებს. სასამართლო 
სისტემაში არსებული პრობლემები წარმოჩენილია ასევე სხვადასხვა კვლევებსა და მოხსენებებში, 
ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და შესაბამისი ინსტიტუტის ფუნქციები მინიმიზებულია, რაც 
სწორედ ლიბერალური ეკონომიკური რეფორმების ფარგლებში განხორციელდა. შესაბამისად, ის 
ძირითადი უპირატესობები, რასაც თავისუფალი ბაზარი უნდა ეფუძნებოდეს და სინგაპურის მოდელის 
წარმატებულ მხარედ მიიჩნევა, საქართველოში საპირისპირო ტენდენციას ავლენს. შესაბამისად, 
საკუთრების, გარიგების და კონკურენციის დაუცველობამ საქართველოში რეალურად შეაფერხა 
ეკონომიკის სწრაფი ზრდის შესაძლებლობა. შესაბამისად, ლიბერალური რეფორმების ქართულმა 
ვერსიამ. ლიბერალური ეკონომიკის ძირითადი უპირატესობების გამოვლენას ხელი ვერ შეუწყო. 
ლიბერალური პარადიგმა 2004 წლის შემდგომ ძირითადად დერეგულაციის არადიფერენცირებულ 
მიდგომას დაუკავშირდა და ვერ შექმნა პირობები სინგაპურული მოდელის საკვანძო უპირატესობის 
ანალოგიური გარემოს შესაქმნელად.

მეორე მხრივ, ქართულმა ეკონომიკურმა ლიბერალიზმმა, რომელიც შესაძლოა უფრო 
ლიბერტარიანიზმისა და, ზოგიერთ შემთხვევაში, ანარქოკაპიტალიზმის იდეოლოგიურ 
საფუძვლებზეც იდგა, გამორიცხა სახელმწიფოს მიზნობრივი პოლიტიკის გატარების შესაძლებლობა 
და მისი აქტიური ეკონომიკური მოთამაშის როლი ტექნოლოგიურ განვითარებაში, პროგრესის 
რეალური ფუნდამენტის შექმნისთვის, რაც სინგაპურში სწორედ სახელმწიფოს აქტიური პოლიტიკის 
უშუალო შედეგი იყო. საქართველოში სახელმწიფოს ინსტიტუციური და თანმიმდევრული პოლიტიკის 
ნაცვლად მივიღეთ მმართველი პოლიტიკური ძალის მიერ ეკონომიკაზე მაქსიმალური კონტროლის 
განხორციელება, რაც უმთავრესად ხელისუფლების პოლიტიკურ ამოცანებთან იყო კავშირში. 
ამასთან, მრავალი ათწლეულის განმავლობაში ერთი მმართველი პოლიტიკური ძალის არსებობა 
სინგაპურში დაფუძნებულია ისტორიულ და სხვა სისტემურ ასპექტებზე, საქართველოში კი მივიღეთ 
მცდელობა, ეკონომიკურ პროცესებზე და ფინანსური ნაკადების მოძრაობაში ხელისუფლების 
მნიშვნელოვანი როლი გამხდარიყო პოლიტიკური ძალაუფლების ერთერთი ინსტრუმენტი. 
სოციალურ პოლიტიკაში აღსანიშნავია, რომ სინგაპურს აქვს საკმაოდ განვითარებული სოციალური 
დაცვის, საპენსიო და ჯანდაცვის სისტემა, სადაც სახელმწიფო ასრულებს უმნიშვნელოვანეს 
როლს ამ სექტორისთვის საჭირო ფულადი რესურსების აკუმულირებისთვის და მოსახლეობის 
შესაბამისი სოციალური უზრუნველყოფისთვის. ამის საპირისპიროდ, ქართული ლიბერტარიანული 
იდეოლოგია საწყის ეტაპზე ცდილობდა სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებული სისტემების 

55 შვეიცარია პირველი მულტიკულტურული ქვეყანაა, სადაც გაწონასწორებული ბალანსია გერმანულად, ფრანგულად და 
იტალიურად მოლაპარაკე კანტონებს შორის. აქვე იგულისხმება უმცირესობების უფლებების დაცვა და ფედერალურ უწყებებში 
ენობრივი პროპორციის დაცვა.
56 იგულისხმება მაღალმთიან რეგიონებში სოციალური სტრუქტურების უზრუნველყოფა, ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნება და 
კვების პროდუქტების  მიწოდების უზრუნველყოფა.

დასკვნა
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მინიმიზაციას და არსებითად კერძო პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებულ სისტემას ანიჭებდა 
უპირატესობას, თუმცა არსებული პენსიონრებისთვის და ჯანდაცვის ცალკეული მიმართულებით 
სახელმწიფოს მხრიდან ხარჯების გაწევა და მათი ზრდა ბუნებრივ აუცილებლობას წარმოადგენდა 
2008 წლიდან, სოციალური ფონის გაუარესების ფონზე, საქართველოს ხელისუფლებას მოუწია 
სოციალური კომპონენტის კიდევ უფრო გაზრდა საჯარო ხარჯებში. 

საქართველოსა და სინგაპურს შორის არსებითი სხვაობა ისაა, რომ სინგაპური არის ქალაქ
სახელმწიფო, საქართველო კი მოიცავს 3500ზე მეტ სასოფლო ტიპის დასახლებას, რეგიონულ მცირე 
ქალაქებს, მოსახლეობის ნახევარი კი სოფლად ცხოვრობს და მისი ეკონომიკური და სოციალური 
ინტერესები უშუალოდ სოფელს უკავშირდება. შესაბამისად, სინგაპურს შეუძლია, საერთოდ არ 
ჰქონდეს აგრარული პოლიტიკა, საქართველოსთვის კი აგრარული სექტორის გაუთვალისწინებლობა 
ეკონომიკურ პოლიტიკაში, ფაქტობრივად, უმძიმესი მდგომარეობის შენარჩუნებას იწვევს 
მოსახლეობის მინიმუმ ნახევრისთვის, მით უმეტეს, როდესაც ვერც ურბანიზაციის რაიმე ხელშესახები 
ტენდენციები ყალიბდება. სამწუხაროდ, საქართველოს ხელისუფლებამ სწორედ აგრარული 
სექტორის ფაქტობრივი იგნორირების გზა აირჩია ცვლილებების საწყის ეტაპზე, როდესაც სოფლის 
მეურნეობა მთლიანად საბაზრო სისტემას მიანდეს. მხოლოდ სოფლად მდგომარეობის გაუარესების 
შემდგომ, 2008 წლიდან, დაიწყო დეკლარაციულ დონეზე აგრარულ სექტორზე ყურადღების 
გამახვილება, თუმცა ამ დეკლარაციებს თანმიმდევრული და გეგმაზომიერი სტრატეგიის სახე 
არ მიუღია. საქართველოსა და სინგაპურის პარალელების გასაანალიზებლად აღსანიშნავია 
ისტორიული, გეოგრაფიული და პოლიტიკური სხვაობები, რომელიც ბუნებრივად არსებობს, მათ 
შორის: სინგაპურის გეოგრაფიული მდგომარეობა იძლევა მის უმნიშვნელოვანეს შესაძლებლობას 
საზღვაოსატრანსპორტო კვანძის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოც საზღვაო 
ქვეყანაა, სინგაპურთან შედარებით გაცილებით მცირე პოტენციალის მქონეა ამ ეტაპისთვის, 
სინგაპურის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა მის უსაფრთხოებას განაპირობებს, რაც თავდაცვის 
სისტემაზე დანახარჯების მინიმიზებას ახდენს, საქართველოს შემთხვევაში ეს საპირისპიროდაა. 
საქართველო ისწრაფვის ევროკავშირისკენ, რაც მას აიძულებს, მოახდინოს საკანონმდებლო და 
მარეგულირებელი ჩარჩოების მიახლოება ევროკავშირთან, ეს ამოცანა სინგაპურს ნაკლებად 
აქვს. ეროვნული და ისტორიული ფასეულობები საქართველოს მოსახლეობისთვის გაცილებით 
მნიშვნელოვანია, ვიდრე მცირე ისტორიული წარსულის მქონე ქალაქსახელმწიფოსთვის, ყოველივე 
ეს კი აისახება როგორც კულტურულ, ისე ეკონომიკურ და საბიუჯეტო პოლიტიკაში სხვაობების 
აუცილებლობაზე. 

განხილული სამი ქვეყნიდან ესტონეთი საქართველოსთან ყველაზე მეტი ისტორიული სიახლოვით 
გამოირჩევა, რადგან ისიც პოსტსაბჭოთა ქვეყანას წარმოადგენს და ამავდროულად ევროკავშირის 
წევრიცაა, საითკენაც საქართველოც მიისწრაფვის. ესტონეთი მნიშვნელოვანია იმდენად, 
რამდენადაც ამ ქვეყანამ მოახერხა, მოეხდინა ეკონომიკაში მაქსიმალური ლიბერალიზაცია და, 
ამასთან, ჩამჯდარიყო ევროკავშირის საერთო სივრცეში. საქართველოს შემთხვევაში ძალიან ხშირად 
ევროკავშირი და ეკონომიკური ლიბერალიზაციის იდეა ურთიერთშეპირისპირებულ კონტექსტში 
განიხილებოდა. ეს გამოიხატებოდა, ევროკავშირის მიერ დაახლოების მიზნით შემოთავაზებულ 
რეგულირებებთან წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებასა და, შესაბამისად, მარეგულირებელი 
სისტემების შემოღების დროში გაჭიანურებაში. ესტონეთმა შეძლო თავისუფალ ბაზარზე 
დაფუძნებული ეკონომიკის შექმნა, სახელმწიფოს მიზანმიმართული პოლიტიკით ადმინისტრაციული 
პროცედურების მაქსიმალური გამარტივება და ასევე საკუთარი პოლიტიკის მორგება ევროკავშირში 
არსებულ ჩარჩოებთან. შედეგად, ესტონეთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის მოწინავე წარმატების 
ნიმუშად ჩამოყალიბდა. ამის საპირისპიროდ, საქართველოს პოლიტიკა ნაკლებად წარმატებული 
აღმოჩნდა ორივე მიმართულებით. ერთი მხრივ, როგორც ზემოთაა აღნიშნული, საქართველოში 
ვერანაირად ვერ შეიქმნებოდა ლიბერალური ეკონომიკური გარემო, რადგან საკუთრების, 
გარიგების და კონკურენციის დაცვის საკითხები კვლავ პრობლემურია და, ამასთან, ხელისუფლების 
ლიბერალიზაციის ნაცვლად სახელმწიფოს, როგორც ეკონომიკური მოთამაშის, როლი კვლავ მაღალ 
დონეზე შენარჩუნდა და ზოგიერთ შემთხვევაში გაიზარდა. შედეგად, მივიღეთ ვითარება, როდესაც 
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ჭიანურდება ევროკავშირის რეგულაციებთან დაახლოების პროცესი, რამაც, შესაბამისად, რაიმე 
მნიშვნელოვანი და სწრაფი წინსვლა ვერ უზრუნველყო ევროკავშირში შემდგომი ინტეგრაციისთვის. 
მაშასადამე, საქართველომ, ფაქტობრივად, დროში შეაფერხა ევროპული რეგულაციები ეკონომიკური 
ლიბერალიზაციის მოსაზრებების საფუძველზე და, ამასთანავე, ვერ უზრუნველყო თავად 
ლიბერალური ტიპის ეკონომიკის ფუნდამენტური პრინციპების სისტემური დამკვიდრება. ესტონეთი 
სრულიად საპირისპიროდ მოიქცა ორივე მიმართულებით. საქართველოს პოლიტიკა გამოვლინდა 
ეკონომიკის განვითარების არასაკმარის ტემპში, უმუშევრობის კატასტროფული მაჩვენებლის 
ფაქტობრივ შენარჩუნებაში და სოციალური ფონის გაუარესებაში. ესტონეთის ლიბერალური 
ეკონომიკური რეფორმების პარალელურად, დემოკრატიული ინსტიტუტების ფორმირების 
პროცესიც წარმატებული აღმოჩნდა. საქართველოს, პრაქტიკულად, შეექმნა პრობლემები არა 
მარტო ეკონომიკური ლიბერალიზაციის პროცესში, არამედ დემოკრატიული ინსტიტუტების 
ჩამოყალიბებისას და შემდგომი დემოკრატიზაციის პროცესი კიდევ უფრო წინააღმდეგობრივი 
აღმოჩნდა. აღსანიშნავია, აგრეთვე, რომ ესტონური სოციალური პოლიტიკა და სექტორული 
პოლიტიკა, მათ შორის, აგრარულ სფეროში, მაქსიმალური რაციონალურობით გამოირჩევა, რაც 
სოციალურეკონომიკური კეთილდღეობის და სტაბილურობის მკაფიო ტენდენციებს ავლენს. ამის 
საპირისპიროდ, ქართული სოციალური პოლიტიკა სექტორული (საქართველოსთვის განსაკუთრებით 
მნიშნელოვანი აგრარული სექტორის ჩათვლით) მიზანმიმართული პოლიტიკის არარსებობასა და 
ეკლექტურ ერთჯერად ნაბიჯებს შორის მერყეობდა, რამაც რაიმე სისტემური ტრანსფორმაცია, 
მდგომარეობის გაუმჯობესება ვერ განაპირობა. 

შვეიცარია თავისი ისტორიული განვითარებით არსებითად განსხვავდება საქართველოსგან, 
თუმცა მისი გეოგრაფიულეკონომიკური ლანდშაფტი, რაც მის მაღალმთიანობაში და აგრარული 
სექტორის როლში გამოიხატება, საქართველოს მსგავსია. ამ მსგავსების მიუხედავად, საქართველოს 
არ გააჩნდა მიზანმიმართული პოლიტიკა მაღალმთიანი რეგიონებისა და აგრარული პოლიტიკის 
კუთხით, მაშინ, როდესაც შვეიცარიას სუბსიდირების სპეციალური ფართო სისტემა გააჩნია სწორედ 
ქვეყნის ამ თავისებურების გათვალისწინებით. შვეიცარიის დემოკრატიული სისტემა, რომელიც 
ფართოდ წარმოდგენილ პირდაპირ დემოკრატიას და დეცენტრალიზაციის უმაღლეს დონეს 
გულისხმობს, არსებითად საპირისპიროა საქართველოში არსებული პოლიტიკური რეალობისა, რაც 
ზემოაღნიშნული მსჯელობიდანაც გამომდინარეობს. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ საქართველოს 
ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის პოლიტიკა 2004 წლის შემდგომ არა მარტო შინაგანად 
ატარებდა წინააღმდეგობრივ ხასიათს, არამედ მან ვერ შეძლო სამიზნე მოდელების, ამ შემთხვევაში 
სინგაპურის, ესტონეთის და შვეიცარიის იმ რელევანტური და დადებითი გამოცდილების გაზიარება, 
რასაც შეეძლო, მნიშვნელოვანი როლი შეესრულებინა ქვეყანაში არსებითი ფუნდამენტური 
ცვლილებების თვალსაზრისით და მოეხდინა სოციალურეკონომიკური და პოლიტიკური დის
ტანცირება პოსტსაბჭოთა მძიმე რეალობისგან.
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