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სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თვა 
ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამო ცა ნა ა. გან ვი თა რე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბი, მდი და რი გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, მის გა დაწყ ვე ტას შე-
და რე ბით იო ლად ახერ ხე ბენ. ბევ რად უფ რო რთუ ლი მდგო მა რე ო ბაა პოს-
ტსაბ ჭო ურ ქვეყ ნებ ში, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო შიც, სა დაც, რამ დე ნი მე 
ათე უ ლი წე ლი ა, რაც სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის დამ კვიდ რე ბა და იწყო და 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის გა მოც დი ლე ბაც 
მწი რი ა. მდგო მა რე ო ბას კი დევ უფ რო არ თუ ლებს ის გა რე მო ე ბა, რომ ქარ-
თუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რი, ტრა დი ცი უ ლად, ზედ მე ტა დაა გა ჯე რე ბუ ლი 
კად რე ბით. 

სტა ტი ა ში მოკ ლედ გან ხი ლუ ლია სა ჯა რო სამ სა ხუ რის არ სი, ადა მი-
ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, პრინ ცი პე ბი. ყუ რადღ ე ბა 
გა მახ ვი ლე ბუ ლია „საჯარო ინტერესების უზენაესობის“ პრინ ციპ ზე, რო-
მე ლიც გუ ლის ხმობს, რომ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი მიღ-
წე ულ უნ და იქ ნეს ყვე ლა სა ხის რე სურ სის, რაც შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბი და ნა-
ხარ ჯე ბით. 

გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი რე-
სურ სე ბის მარ თვის პრაქ ტი კა, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 2019-
2020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის „ადამიანური რესურსების მართვის“ ნა-
წილ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია 
აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მის სუსტ მხა რე ებ ზე. 

 და ხა სი ა თე ბუ ლია სა ჯა რო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მარ თვის სა კა ნონ მდებ ლო უზ რუნ ველ ყო ფის მდგო მა რე ო ბა, „საჯარო 
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სამსახურის შესახებ“ კა ნო ნის მოთხ ოვ ნე ბი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ-
თვის ნა წილ ში, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს ფუნ ქცი ე ბი, მი სი საქ მი ა ნო-
ბის სუს ტი მხა რე ე ბი.

გან ხი ლუ ლია სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ა სა და სა-
ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის აპა რატ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა, პრობ ლე მე ბი, და სა ხუ ლია მა თი დაძ-
ლე ვი სათ ვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბი. აღ ნიშ ნუ ლია სა ხელ მწი ფო მარ თვის 
ყვე ლა დო ნე ზე სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რო სა და სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე-
ბე ბის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სტრუქ ტუ რულ ერ თე უ ლებს შო-
რის თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ. 

სტა ტი ა ში შე სა ბა მი სი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე წარ მოდ გე ნი ლია შე მუ-
შა ვე ბუ ლი დას კვნე ბი, წი ნა და დე ბე ბი, რე კო მენ და ცი ე ბი, რო მელ თა მი ზა-
ნია სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის სრულ ყო ფა და 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა, სა ჯა რო სამ-
სა ხუ რი, სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი და მოდელები, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ-
რო, კა ნო ნი „საჯარო სამსახურის შესახებ“.

საჯარო სამსახური, საჯარო მართვა

სა ჯა რო სამ სა ხუ რი, შესაბამისად, სა ჯა რო სექ ტო რი მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა. 
,,სა ჯა რო ად მი ნის ტრა ტო რე ბი მუ შა ო ბენ ხე ლი სუფ ლე ბის ყვე ლა დო ნე ზე, რო-
გორც ქვეყ ნის შიგ ნით, ისე მის გა რეთ. ისი ნი მარ თა ვენ არა კო მერ ცი ულ ორ-
გა ნი ზა ცი ებს, ასო ცი ა ცი ებს და სხვა დას ხვა ინ ტე რეს თა ჯგუ ფებს. სა ჯა რო 
მე ნე ჯე რე ბის მოღ ვა წე ო ბის არე ა ლი ფარ თო ა: თავ დაც ვა და ეროვ ნუ ლი უსაფ-
რთხო ე ბა, სო ცი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბა და გა რე მოს დაც ვა, კოს მო სის კვლე ვა, 
და ბეგ ვრა, ფი ნან სუ რი მარ თვა, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტი და ა.შ. 
მათ შო რის უმ თავ რე სი სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რი სად მი ვალ დე ბუ ლე ბა ა. სა ხელ-
მწი ფო მმარ თვე ლო ბა სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბას გუ ლის-
ხმობს. ჩვე ნი აზ რით, სა ჯა რო ად მი ნის ტრა ტო რი/ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე კარ გად 
უნ და ერ კვე ო დეს ისეთ სა კითხ ებ ში, რო გო რი ცა ა: და გეგ მვა, ბი უ ჯე ტის შედ გე-
ნა, პერ სო ნა ლი. გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა იმ ცოდ ნას, კვა ლი ფი-
კა ცი ა სა და ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მას, რო მე ლიც დაგ ჭირ დე ბათ, რა თა ეფექ-
ტი ა ნად და პა სუ ხის მგებ ლო ბით ემ სა ხუ როთ სა ზო გა დო ე ბას“ (რ. დენ ჰარ ტი, ჯ. 
დენ ჰარ ტი, 17). სა ნამ უშუ ა ლოდ საკ ვლევ თე მა ზე გა და ვი დო დეთ, ვფიქ რობთ, 
სა ჭი როა გან ვმარ ტოთ, რა გან სხვა ვე ბაა ბიზ ნე სის მარ თვა სა და სა ჯა რო მარ-
თვას შო რის. რო ბერტ ბ. დენ ჰარ ტის და ჯე ნეტ ვ. დენ ჰარ ტის აზ რით, რა საც 
ჩვენც ვე თან ხმე ბით, სა მი გან სხვა ვე ბა იკ ვე თე ბა: 1) მიზ ნე ბის გან სხვა ვე ბუ ლო-
ბა. რო გორც წე სი, ბიზ ნე სი სათ ვის წმინ და მო გე ბა მი სი საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა-
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დი სა ზო მი ა, სა ჯა რო, ან არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის მო გე ბა, ან 
ზა რა ლი არ მი იჩ ნე ვა წარ მა ტე ბის, ან წა რუ მა ტებ ლო ბის მთა ვარ კრი ტე რი უ მად. 
ხში რად, ასე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის მთა ვა რი მი ზა ნია მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა. 
მა გა ლი თად, გა რე მოს ხა რის ხი ა ნი დაც ვა, უნარ შეზღ უ დუ ლე ბის სა რე ა ბი ლი ტა-
ციო მომ სა ხუ რე ბა და ა.შ.; 2) სა ჯა რო სამ სა ხურ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას 
აუ ცი ლე ბე ლია მრა ვა ლი ჯგუ ფი სა და ინ დი ვი დის მო ნა წი ლე ო ბა, ბიზ ნეს ში გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს ერ თი ადა მი ა ნი, ან მცი რე რიცხ ო ვა ნი ჯგუ ფი; 3) სა ჯა რო 
და არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში და საქ მე ბუ ლი ად მი ნის ტრა ტო რე ბის /მე-
ნე ჯე რე ბის საქ მი ა ნო ბა გა ცი ლე ბით სა ჯა რო ა, ხილ ვა დი ა, ვიდ რე ბიზ ნეს ში ჩარ-
თუ ლი მე ნე ჯე რე ბი სა. დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში სა ხელ მწი ფო სამ სა ხურს 
მუდ მი ვად აკონ ტრო ლებს პრე სა და სა ზო გა დო ე ბა. სწო რედ სა ჯა რო, ან არა-
კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მე ნე ჯე რის საქ მი ა ნო ბის „საჯაროობა“ გა ნას ხვა-
ვებს სა ჯა რო მარ თვას სხვა მსგავ სი საქ მი ა ნო ბი სა გან. თუ მოკ ლედ ვიტყ ვით, 
სა ჯა რო, ან არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე ნე ჯე რებ მა უნ და იზ რუ ნონ 
რო გორც მე ნე ჯე რუ ლი საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა ზე, ასე ვე სა ზო-
გა დო ე ბის სურ ვი ლე ბი სა და მოთხ ოვ ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ა ზე. კერ ძო მე წარ მი სათ-
ვის პი რა დი ინ ტე რე სე ბია უზე ნა ე სი, სა ჯა რო ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის კი სა ზო გა-
დო ებ რი ვი (რ. დენ ჰარ ტი, ჯ. დენ ჰარ ტი, 22-27).

სა ჯა რო სამ სა ხურ სა და ბიზ ნესს შო რის არ სე ბუ ლი პრინ ცი პუ ლი გან სხვა-
ვე ბა ნი პირ და პირ კავ შირ შია ამ სფე რო ებ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
თა ვი სე ბუ რე ბებ თან.

სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, რომ რე სურ სე ბის სა ხე ო ბებს შო რის ადა მი ა ნურ 
რე სურ სებს გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა, რად გან მის ეფექ ტი ან გა-
მო ყე ნე ბა ზე მნიშ ვნე ლო ვან წი ლა დაა და მო კი დე ბუ ლი რო გორც და ნარ ჩე ნი სა ხე-
ო ბის რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა (მოძ რა ო ბა ში მოყ ვა ნა), ასე ვე, და სა ხუ ლი მიზ ნე-
ბის მიღ წე ვა. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რი ნა წი ლი ა, 
რო მე ლიც და საქ მე ბუ ლი ა, ან შე იძ ლე ბა და საქ მდეს. არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის თვი სებ რი ვი მხა რე, ის ცოდ ნა, გა მოც დი ლე ბა, პი როვ-
ნუ ლი თვი სე ბე ბი, უნა რე ბი, მიზ ნე ბი, ამო ცა ნე ბი, ინ ტე რე სე ბი, მის წრა ფე ბე ბი და 
ა.შ., რომ ლებ საც ისი ნი ფლო ბენ და იყე ნე ბენ, ან მო მა ვალ ში გა მო ი ყე ნე ბენ.

ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის რამ დე-
ნი მე დე ფი ნი ცია არ სე ბობს. ჩვე ნი აზ რით, ზო გა დად, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მარ თვა ესაა ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი მმარ თვე ლო-
ბი თი საქ მი ა ნო ბა, რომ ლის მი ზა ნია მი სი მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი პერ სო ნა ლით 
უზ რუნ ველ ყო ფა, მარ თვის ფუნ ქცი ე ბის, მე თო დე ბი სა და მიდ გო მე ბის გა მო ყე-
ნე ბის, პი რა დი და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მიზ ნე ბის ჰარ მო ნი უ ლი შე ხა მე ბის სა ფუძ-
ველ ზე, ორ გა ნი ზა ცი ის მი სი ი სა და მიზ ნე ბის სრუ ლად და ეფექ ტი ა ნად რე ა ლი-
ზე ბა. 

მსოფ ლიო პრაქ ტი კა ადას ტუ რებს, რომ ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვი-
სად მი მიდ გო მე ბის მი ხედ ვით ქვეყ ნებს შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბა ა, 
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რაც ძი რი თა დად გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ ერ თმა ნე თის გან გან სხვა ვე ბუ-
ლია ქვეყ ნე ბის სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა, ნა ცი ო ნა ლუ რი კულ ტუ რა, ეკო ნო მი კუ რი 
და სო ცი ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნე და ა.შ. (ნ. პა ი ჭა ძე, ჟურნ. „ეკონომიკა და 
ბიზნესი“, #2, 2018). ძი რი თა დად, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი თაა გან პი რო ბე-
ბუ ლი ამა თუ იმ ქვეყ ნის სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ-
თვის პრაქ ტი კა ში არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე ბე ბიც. 

სა ქარ თვე ლო ში სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
მთე ლი პრო ცე სი რე გუ ლირ დე ბა კა ნო ნით „საჯარო სამსახურის შესახებ“. აღ-
ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის მე სა მე მუხ ლის ა), ბ) და გ) პუნ ქტებ ში გან მარ ტე ბუ ლია სა-
ჯა რო სამ სა ხუ რი სა და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის ცნე ბე ბი. 

ამა ვე კა ნო ნის მე სა მე თავ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მარ-
თვის ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მის სტრუქ ტუ რა, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სფე-
რო ში ერ თი ა ნი სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის ხელ შეწყ ო ბის მიზ ნით 
შექ მნი ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის საბ ჭოს (მუხ ლი 19), ასე ვე სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
ბი უ როს (მუხ ლი 20) ფუნ ქცი ე ბი. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, ყვე ლა 
სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში უნ და შე იქ მნას ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
და მო უ კი დე ბე ლი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლი (ქვე და ნა ყო ფი) ან გა მო ი ყოს შე სა-
ბა მი სი საქ მი ა ნო ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი მო ხე ლე.

სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სა ხელ-
მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი ა: 1) დამ სა ხუ რე ბის და კომ პე ტენ ცი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
მიდ გო მა; 2) სა მარ თლი ა ნო ბა და ობი ექ ტუ რო ბა; 3) თა ნას წო რო ბა და მი უ კერ-
ძო ებ ლო ბა; 4) მი ზან შე წო ნი ლე ბა; 5) გამ ჭვირ ვა ლო ბა; 6) სა ჯა რო ინ ტე რე სე ბის 
უზე ნა ე სო ბა.

„საჯარო ინტერესების უზენაესობის“ პრინ ცი პის გარ და, ყვე ლა ზე მო აღ-
ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პის დაც ვა, მეტ ნაკ ლე ბად, ნე ბის მი ე რი ტი პის ორ გა ნი ზა ცი-
ას მო ეთხ ო ვე ბა. „საჯარო ინტერესების უზენაესობის“ პრინ ცი პის უპი რო ბო 
დაც ვა კი სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბის უშუ ა ლო და პირ და პი რი მო ვა ლე ო ბა ა. სა-
ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სა ხელ მძღვა ნე-
ლო ში – „საჯარო ინტერესების უზენაესობის“ პრინციპის შინაარსის შესახებ, 
აღნიშნულია – „ორგანიზაციაში მიმ დი ნა რე ყვე ლა პრო ცე სი, ნე ბის მი ე რი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლია მაქ სი მა ლუ რად მა ღა ლი ხა რის ხის მომ სა-
ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბა ზე. ამავ დრო უ ლად, პრო ცე სე ბის ორ გა ნი ზე ბა ხდე ბა იმ-
გვა რად, რომ პრო დუქ ტი უ ლად ხდე ბო დეს სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბის ხარჯვა“ 
(ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო, ნაწილი I, გვ.9). 

მაშასადამე, „საჯარო ინტერესების უზენაესობის“ პრინციპი გულისხმობს, 
რომ საჯარო სამსახურში დასახული მიზნები მიღწეულ უნდა იქნეს ყველა 
სახის რესურსის რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯებით. ამასვე გვასწავლის 
აშშ-ს გამოცდილებაც, სადაც საჯარო პერსონალის მართვის პროცესის 
სრულყოფის მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა გორის - აშშის 
ვიცე-პრეზიდენტობის დროს, როცა განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა 



ადამიანური რესურსების მართვის ზოგიერთი საკითხი საქართველოს საჯარო სამსახურში 

157

მთავრობის პრო დუქ ტი უ ლო ბის ამაღ ლე ბას მარ თვის პრო ცე სე ბის გა მარ-
ტი ვე ბის, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ რდი სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა დე-
ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა ფუძ ველ ზე. „ადმი ნის ტრა ტო რები ფე დე რა ლურ დო ნე-
ზე ხარ ჯე ბის შეკ ვე ცის პი რო ბებ ში მთავ რო ბის მარ თვის ინო ვა ცი ურ გზებს 
ეძებ დნენ. დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ამ, შე დე გებ ზე აქ ცენ ტის გა და ტა ნამ და მარ თვის 
სფე რო ში კულ ტუ რის დო ნის ამაღ ლე ბამ ძი რე უ ლად შეც ვა ლა სა ხელ მწი ფო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და, შე სა ბა მი სად, პერ სო ნა ლის სის ტე მის მუ შა ო ბა. სა ჯა-
რო მო ხე ლე ე ბი უკ ვე პა სუხს აგებ დნენ მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბა სა და 
პროდუქტიულობაზე.“ (რ. დენ ჰარ ტი, ჯ. დენ ჰარ ტი, 436). სა ჯა რო მე ნე ჯე რე-
ბი სა და რი გი თი თა ნამ შრომ ლე ბის გაზ რდილ მა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბამ, მო-
სახ ლე ო ბი სათ ვის დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი მომ სა ხუ რე-
ბი სა და შე სა ბა მი სი სტი მუ ლე ბის შე თა ვა ზე ბამ მთე ლი მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის 
სრულ ყო ფას შე უწყო ხე ლი. უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ ამ ჟა მად, სა ქარ თვე ლო ში, 
მსგავ სი გარ დაქ მნე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა სა ხე ზე ა, რო მე ლიც გა და უ დებ ლად უნ-
და გან ხორ ცი ელ დეს.

საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის 
თავისებურებანი საქართველოში

სხვა დას ხვა ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბი დან ჩანს, რომ სა ჯა რო სექ ტორ ში ადა-
მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა გან სხვა ვე ბუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა. ზო გი ერთ ქვე-
ყა ნა ში შექ მნი ლია სპე ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლად 
ახორ ცი ე ლებს ყვე ლა სამ თავ რო ბო უწყ ე ბის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვას 
(აშშ, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო, თურ ქე თი). ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში კი ეს პრო ცე სი 
მთლი ა ნად დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია (გერ მა ნი ა). 

სა ქარ თვე ლო ში სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
მო დე ლის შე ფა სე ბა რთუ ლი ა. თუ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის მი-
ხედ ვით (მხედ ვე ლო ბა ში გვაქვს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს ფუნ ქცი ე ბი) 
ვიმ სჯე ლებთ, საქ მე გვაქვს შე რე ულ სის ტე მას თან (რო ცა პრო ცე სე ბის ნა წი-
ლი ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ა, ნა წი ლი კი დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი). მაგ რამ იმის გა მო, 
რომ ზე მო აღ ნიშ ნულ კა ნონ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ნორ მე ბის არც თუ მცი რე 
ნა წი ლი პრაქ ტი კუ ლად არ სრულ დე ბა, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლოს 
სა ჯა რო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის პრო ცე სი ძი რი თა დად 
დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ა. თი თო ე უ ლი უწყ ე ბა და მო უ კი დებ ლად ახორ ცი ე ლებს 
კად რე ბის შერ ჩე ვას და სხვა საქ მი ა ნო ბას, რაც ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ-
თვას უკავ შირ დე ბა. ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია მხო ლოდ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში კონ-
კურ სის გა მოცხ ა დე ბის წე სე ბი, რო მელ საც ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უწევს სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის ბი უ რო. 

სა ჯა რო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის რო გორც ცენ ტრა-
ლი ზე ბულ, ასე ვე დე ცენ ტრა ლი ზე ბულ და შე რე ულ მო დე ლებს აქვს დადებითი 
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და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი. ჩვენ ვი ზი ა რებთ იმ მო საზ რე ბას, რომ ისე თი ქვეყ-
ნი სათ ვის, რო გო რიც სა ქარ თვე ლო ა, რო მელ საც ზო გა დად მარ თვის, კონ კრე-
ტუ ლად კი სა ჯა რო სექ ტო რის მარ თვის არ ცთუ მდი და რი გა მოც დი ლე ბა აქვს, 
სა ჯა რო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი მო-
დე ლი უფ რო მი სა ღე ბი ა, ვიდ რე დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი. სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
ერ თი ა ნი ცენ ტრი დან და ერ თი ა ნი მიდ გო მე ბით მარ თვა (რო მე ლიც, აუ ცი ლებ-
ლო ბის შემ თხვე ვა ში გარ კვე ულ გა მო ნაკ ლი სებ საც გუ ლის ხმობს), ერ თი მხრივ, 
ამარ ტი ვებს ამ პრო ცესს, გა მო რიცხ ავს არას წო რი, ან და უ სა ბუ თე ბე ლი მიდ გო-
მე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, მე ო რე მხრივ კი, ის უფ რო სა მარ თლი ა ნი ა.

გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში საჯარო 
სამსახური, ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა, კადრებით ყოველთვის ზედმეტად 
იყო გაჯერებული. ეს არცაა გასაკვირი, რადგან საქართველოც იმ საბჭოეთის 
ნაწილი იყო, სადაც დასაქმება, მოსახლეობის სოციალური დაცვის მთავარ 
გარანტად განიხილებოდა და იმდროინდელ საჯარო სამსახურშიც შტატების 
დამატებისა თუ გაუქმების საკითხს ცენტრალური პარტიული ორგანო 
წყვეტდა, მათი ხელმძღვანელების შეხედულებების მიხედვით იზრდებოდა 
შტატების რაოდენობა. დასაქმება, მოსახლეობის სოციალური დაცვის 
გარანტი, საბაზრო ეკონომიკის პირობებშიც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში 
საკადრო პოლიტიკა ორგანიზაციების მისიისა და მიზნებიდან გამოდინარე, 
რეგულირდება და ზედმეტი, დაუსაბუთებელი ხარჯის გაწევა მიუღებელია, 
ეწინააღმდეგება საბაზრო ეკონომიკის ფუძემდებლურ პრინციპებს. 
მართალია, საჯარო სამსახური საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების მიხედვით 
არ იმართება, მაგრამ, როგორც განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება 
აჩვენებს, უმცირესი დანახარჯებით დასახული მიზნების მიღწევის პრინციპი 
აქაც მოქმედებს და საჯარო მოხელეების საქმიანობის შედეგები, როგორც 
აღვნიშნეთ, „მომხმარებელთა მომსახურებითა და პროდუქტიულობით“ 
ფასდება.

სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის დამ კვიდ რე ბის კვალ დაკ ვალ, ნე ლი ტემ პით, 
მაგ რამ მა ინც, სა ქარ თვე ლო შიც არ სე ბი თად იც ვლე ბა რე სურ სე ბის ხარ ჯვი-
სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა, წი ნა პლან ზე გა მო დის ეკო ნო მი უ რო ბის პრინ ცი პი 
და ცდი ლო ბენ მის დაც ვას. ეს, გარ კვე ულ წი ლად ჩვენს სა ჯა რო სამ სა ხურ საც 
და ეტყ ო, თუმ ცა, რე ორ გა ნი ზა ცი ის არა ერ თი მცდე ლო ბის მი უ ხე და ვად, სა სურ-
ვე ლი შე დე გე ბი სათ ვის ჯერ კი დევ არ მიგ ვიღ წე ვი ა. სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის მთა ვარ პრობ ლე მა და საქ მე ბულ თა დი დი რა ო დე ნო ბა და და ბა ლი 
პრო დუქ ტი უ ლო ბა ა. შე სა ბა მი სი მო ნა ცე მე ბი დან ჩანს, რომ სა ქარ თვე ლოს სა-
ჯა რო სამ სა ხუ რის უმაღ ლეს რგო ლებ ში და საქ მე ბულ თა საგ რძნო ბი შემ ცი რე-
ბის მი უ ხე და ვად მა თი რა ო დე ნო ბა კვლა ვაც დი დი ა, სო ლი დუ რია ასიგ ნე ბე ბის 
მო ცუ ლო ბაც (იხ. ცხრი ლი). 
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საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 2006-2019 წწ. (ათასი ლარი)

კოდი მხარჯავი დაწესებულებების 
დასახელება

2006 წ., 
ფაქტობრივი

2019 წ., 
გეგმა

2019 წ. 2006 წ. 
მიმართ (%)

01.00
საქართველოს პარლამენტი 
და მასთან არსებული 
ორგანიზაციები

28 818,9 64 736,0 224,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა 
(კაცი) 1482 1 126 76,0

შრომის ანაზღაურება 16 387,8 31 224,0 190,5

01.01 საქართველოს პარლამენტი 22 854,1 54 696,0 239,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა 
(კაცი) 935 670 71,7

შრომის ანაზღაურება 11 884,0 25 298,0 212,9

02.00 საქართველოს პრეზიდენტის 
ადმინისტრაცია 19 468,2 6 000,0 30,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა 
(კაცი) 137 60 43,8

შრომის ანაზღაურება 2 861,0 2 300,0 80.4

04.00 საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაცია 9 217,1 16 800,0 182,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა 
(კაცი) 340 227 66,8

შრომის ანაზღაურება 3 854,4 7 430,0 192.8

შედგენილია საქართველოს 2007, 2008 და 2019 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების მონაცემების 

მიხედვით.

ცხრილიდან ჩანს, რომ 2006-2019 წლებში მომუშავეთა რაოდენობის 
მნიშვნელოვანი შემცირების მიუხედავად, საგრძნობლად გაიზარდა 
საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 
დაფინანსების, მათ შორის – შრომის ანაზღაურების ოდენობა. ჩვენი საჯარო 
სამსახურის უმაღლეს რგოლებში დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება 
დადებითად უნდა შეფასდეს და ამ მიმართულებით მუშაობა კიდევ უფრო 
ინტენსიურად გაგრძელდეს. საჯარო სამსახურში სასურველ შედეგებს უნდა 
მივაღწიოთ მოხელეთა არა რაოდენობრივი, არამედ ხარისხობრივი ზრდით. 
როგორც ჩანს, ბოლო 13 წელიწადში, ჩვენი საჯარო სამსახურის უმაღლეს 
რგოლებში, მნიშვნელოვნად გაიზარდა შრომის ანაზღაურება (საბაზო 
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ხელფასი, დანამატი, პრემია), რაც, ჩვენი აზრით, ცალსახად უარყოფითად არ 
უნდა შეფასდეს, მაგრამ საეჭვოა ის, საჯარო მოხელეთა პროდუქტიულობის 
ზრდას უკავშირდებოდეს. ამას, ირიბად, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური და 
სოციალური გავითარების დაბალი ტემპი, მოსახლეობის დიდი ნაწილის 
უაღრესად დაბალი ცხოვრების დონე, ფეთქებადსაშიშ ზღვარს მიღწეული 
ლარის კურსის დევალვაციისა და ინფლაციის მაჩვენებლები ადასტურებს.

საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ საჯარო სამსახურის 
შენახვა ქვეყნისათვის მძიმე ფინანსურ „ტვირთს“ არ უნ და წარ მო ად გენ დეს, 
რაც შე საძ ლე ბე ლია მიღ წე ულ იქ ნეს სა ჯა რო მო ხე ლე თა პრო ფე სი უ ლი დო-
ნის სის ტე მა ტუ რი ამაღ ლე ბის, მა თი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და მო ტი ვა ცი ის 
ზრდის კვა ლო ბა ზე. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლო ში, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის გან ვი-
თა რე ბა ში არ სე ბუ ლი რი გი წარ მა ტე ბის მი უ ხე და ვად, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ-
ტუ რის სრულ ყო ფი სა და შე სა ბა მი სად ცალ კე უ ლი სამ სა ხუ რის და კომ პლექ ტე-
ბის სა კითხ ი, დღე საც მე ტად აქ ტუ ა ლუ რი ა. ამას სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად-
მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბით და უცხ ო ე ლი ექ სპერ ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით 
შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 2019-2020 წლე ბის სა მოქ მე-
დო გეგ მის შედ გე ნის აუ ცი ლებ ლო ბაც ადას ტუ რებს.

აღნიშნული გეგმა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2019 წლის 10 
ივნისს, №274 დადგენილებით დაამტკიცა, ამ მიმართულების რეფორმის რიგით 
მესამე სამოქმედო გეგმაა (მანამდე ასეთივე გეგმები არსებობდა 2015-2016 და 
2017-2018 წლე ბი სათ ვის), რო მე ლიც 70-ზე მეტ ღო ნის ძი ე ბას ით ვა ლის წი ნებს 
და მიზ ნად ისა ხავს რე ფორ მი რე ბას 6 ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბით, მათ შო რის 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბი თაც.

სა ქარ თვე ლო ში, 2019-2020 წლებ ში, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
გზამ კვლე ვი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის მი ხედ ვით, „საჯარო სამ სა ხურ ში ადა მი-
ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვისნ ნა წილ ში გან საზღ ვრუ ლია შემ დე გი ამო ცა ნე ბის 
გა დაწყ ვე ტა: 1) სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ფარ გლე ბის გან საზღ ვრა; 2) ინ სტი ტუ-
ცი უ რი მოწყ ო ბის ოპ ტი მა ლუ რი გა დაწყ ვე ტის შე თა ვა ზე ბა; 3) არ სე ბუ ლი კა-
ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და 
თა ნას წო რი მოპყ რო ბის პრინ ცი პე ბის მოთხ ოვ ნებ თან; 4) სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 
წამ ყვან მე ნე ჯე რულ პო ზი ცი ებ ზე პო ლი ტი კუ რი ზე გავ ლე ნის გა ა ნა ლი ზე ბა და 
აღ ნიშ ნუ ლის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით ერ თი ა ნი გა დაწყ ვე ტის შე თა ვა ზე ბა; 5) სა ჯა-
რო მო სამ სა ხუ რე თა შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა, რო მე-
ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ამ სამ სა ხურ ში პრო ფე სი ო ნა ლი კად რე ბის შე ნარ ჩუ ნე-
ბას, მო ზიდ ვა სა და მო ტი ვი რე ბას. სა ეჭ ვო არ არის, რომ და სა ხუ ლი ამო ცა ნე-
ბის ნა წი ლი აუ ცი ლებ ლად შეს რულ დე ბა. მა გა ლი თად, და ზუს ტდე ბა სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის არე ა ლი, გა იზ რდე ბა შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის დო ნე, მო წეს რიგ დე ბა 
შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბა, ფუნ ქცი უ რად და ფი ნან სუ რად გაძ ლი ერ დე ბა სა-
ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რო და ა.შ. მაგ რამ ბო ლომ დე გა სა გე ბი არაა რა იგუ ლის-
ხმე ბა „ინსტიტუციური მოწყობის ოპტიმალური გადაწყვეტის შეთავაზებაში“, 
ან როგორი შედეგები ექნება მას. სამწუხაროდ, აღნიშნულ გეგმაში ერთობ 
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ზოგადადაა აღნიშული, კონკრეტულად კი – ადამიანური რესურსების ნა-
წილ ში გამოკვეთილი არაა ზემოაღნიშნული რეფორმის სავარაუდო შე დე-
გები. მაგალითად, თუ როგორ შეიცვლება არსებული მდგომარეობა სა ჯა-
რო სამსახურში, კერძოდ კი – ადამიანური რესურსების მართვის სფე რო-
ში. გაურკვეველია, მთავრობა აპირებს თუ არა მისი ადმინისტრაციის ორ-
განიზაციული სტრუქტურის არსებით ცვლილებას, დე პარ ტა მენ ტე ბის გა ერ-
თი ა ნე ბა- შემ ცი რე ბას, მათ საქ მი ა ნო ბა ში არ სე ბუ ლი დუბ ლი რე ბე ბი სა და პა რა-
ლე ლიზ მის აღ მოფ ხვრას და ამ სა ფუძ ველ ზე ად მი ნის ტრა ცი ა ში და საქ მე ბულ თა 
რიცხ ვის მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცი რე ბას. ჩვე ნი აზ რით, ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ჭი-
როა ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა. კერ ძოდ კი – მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი-
ის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბი სა და არ სე ბუ ლი 
მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი პერ სო ნა ლის საქ მი ა ნი თვი სე ბე ბის სა თა ნა დოდ შეს წავ ლის, 
წამ ყვა ნი ბირ თვის გა მოკ ვე თის, და ნარ ჩე ნის კი მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ი სა და 
დი დი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე მცი რე რა ო დე ნო ბის ექ სპერ ტე ბით ჩა ნაც ვლე ბის 
გა რე შე, მთა ვარ მი ზანს – ად მი ნის ტრა ცი ის ეფექ ტი ა ნო ბის მკვე თად ამაღ ლე-
ბა სა და ხარ ჯე ბის არ სე ბით შემ ცი რე ბას ვერ მი ვაღ წევთ. 

რე ორ გა ნი ზა ცი ის დროს აუ ცი ლებ ლად უნ და იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, 
რომ მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცია შექ მნი ლია სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის საქ მი-
ა ნო ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის, ანა ლი ტი კუ რი, ინ ფორ მა ცი უ ლი 
და სხვა მა სა ლე ბის მომ ზა დე ბის, აგ რეთ ვე სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა თა შეს რუ ლე ბის კონ ტრო ლის ხელ შეწყ ო ბის მიზ ნით და, აქე დან გა-
მომ დი ნა რე, უნ და და ზუს ტდეს მი სი ნე ბის მი ე რი სა ხის სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე-
უ ლის (დე პარ ტა მენ ტი, გან ყო ფი ლე ბა და ა.შ.) მი სი ა, პერ სო ნა ლის რიცხ ვი და 
მა თი თა ნამ დე ბობ რი ვი ინ სტრუქ ცი ე ბი.

გარდა ამისა, არანაკლებ საინტერესოა, საჯარო სამსახურში როგორი 
ნაბიჯები გადაიდგმება ადამიანური რესურსების მართვის ცენტრალიზაციის, 
ან დეცენტრალიზაციის მიმართულებით, რეფორმა როგორ აისახება 
სამინისტროებსა და უწყებებზე, ასევე სახელმწიფო მართვის ქვედა რგოლებზე, 
მათ შორის მუნიციპალიტეტებში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემაზე 
და ა.შ.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მი დან და გზამ კვლე ვი დან ასე ვე ჩანს, 
რომ მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის რე ფორ მი რე ბის სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია თვი თონ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად-
მი ნის ტრა ცი ა, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რო (ა და მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
ნა წილ ში), სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის, ფი ნან სთა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და რე-
გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო ე ბი. ამ პრო ცე სებ ში მთავ რო ბის ად მი ნის-
ტრა ცი ის, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს და და სა ხე ლე ბუ ლი სა მი ნის ტრო ე ბის 
ხელ მძღვა ნე ლი მუ შა კე ბის მო ნა წი ლე ო ბა, რა თქმა უნ და, აუ ცი ლე ბე ლი ა, მაგ-
რამ საკ მა რი სი არ იქ ნე ბა. ნე ბის მი ე რი სამ სა ხუ რის თვით გან ვი თა რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას არ გა მოვ რიცხ ავთ, მაგ რამ სა ეჭ ვო ა, თუნ დაც სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
ბი უ რომ (სსიპ -მა), მის თვის სა ქარ თვე ლოს ,,სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებნ კა-
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ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი საკ მა ოდ ფარ თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი უ ხე და ვად, სრუ-
ლად შეძ ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის (ან სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის) 
ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რი სა და ფუნ ქცი ე ბის არ სე ბი თი ხა სი ა თის ცვლი-
ლე ბა და შე სა ბა მი სი თა ნამ დე ბობ რი ვი ინ სტრუქ ცი ე ბის შე თა ვა ზე ბა (თუმ ცა, 
შე სა ბა მი სი პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, არც იმას გა მოვ-
რიცხ ავთ, რომ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რომ წარ მა ტე ბით გა არ თვას თა ვი, ამ 
მხრივ, მას ზე და კის რე ბულ ამო ცა ნებს.

ვფიქ რობთ, რომ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის სრულ ყო ფი სა და სა ჯა-
რო მო სამ სა ხუ რე თა შემ ცი რე ბის სა კითხი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის თვი საც 
არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. ცნო ბი ლი ა, რომ პარ ლა მენ ტი სპე ცი ფი კუ რი სა-
ჯა რო სამ სა ხუ რი ა, სა დაც პარ ლა მენ ტა რე ბის რიცხ ვზე, მათ ინი ცი ა ტი ვებ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვან წი ლა დაა და მო კი დე ბუ ლი, მა გა ლი თად, თუ რამ დე ნი კო მი ტე ტი 
და ფრაქ ცია შე იქ მნე ბა, რამ დე ნი კა ნონ პრო ექ ტი, თუ სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა-
კითხი იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი, რამ დე ნად დი დი ან მცი რე იქ ნე ბა პარ ლა მენ ტის აპა-
რა ტი და ა.შ. მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი პარ ლა მენ ტი და აქ ტი უ რი პარ ლა მენ ტა რე ბი 
მათ მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შე სას რუ ლებ ლად საკ მა ოდ დიდ 
აპა რატს სა ჭი რო ებს, რომ ლის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ-
წე ვა. ისიც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს, მთავ რო-
ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის გან ხილ ვის პრო-
ცეს ში, უპ რობ ლე მოდ შე უძ ლია და ამ ტკი ცოს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის, 
რო გორც ერ თ-ერ თი მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ მოთხ ოვ ნი ლი, თუნ დაც 
გაზ რდი ლი და არც მთლად და სა ბუ თე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი. აღ ნიშ ნუ ლი სრუ ლი ა დაც 
არ ნიშ ნავს იმას, რომ პარ ლა მენ ტი ასე იქ ცე ვა, ან მო მა ვალ ში მო იქ ცე ვა, თუმ-
ცა, არც ამი სი გა მო რიცხ ვა შე იძ ლე ბა. ჩვე ნი აზ რით, ამ ჟა მად, სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტში ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის სრულ ყო ფი სა და ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის შემ ცი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა არ სე ბობს და ის გა მო ყე ნე ბულ უნ და 
იქ ნეს. იმა საც აღ ვნიშ ნავთ, რომ სა კითხი მხო ლოდ პარ ლა მენ ტის აპა რატს არ 
ეხე ბა. ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, 
პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის რიცხ ვის შემ ცი რე ბაც (მა გა ლი თად, 100-მდე) შე იძ ლე-
ბა, რაც, საკ მა ოდ დიდ ხარ ჯებს ავ ტო მა ტუ რად შე ამ ცი რებს. კომ პე ტენ ტუ რი 
ექ სპერ ტე ბის გან შემ დგა რი ჯგუ ფი, ვფიქ რობთ, შეძ ლებს სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტის ახა ლი და უფ რო მოქ ნი ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის ფორ მი-
რე ბას, ში გა სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბის მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის, და საქ-
მე ბულ თა თა ნამ დე ბობ რი ვი ინ სტრუქ ცი ე ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე ადა მი-
ა ნუ რი რე სურ სე ბის უფ რო ეფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბი სათ ვის სა ჭი რო რე კო მენ-
და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბას. სა ვა რა უ დო ა, რომ ასე თი რე ზერ ვე ბი არ სე ბობს რო-
გორც პარ ლა მენ ტის დე პარ ტა მენ ტებ ში, ასე ვე კო მი ტე ტებ სა და ფრაქ ცი ებ ში. 
მა გა ლი თად, ჩვე ნი აზ რით, უმაღ ლეს სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ში, ფი ნან სუ რი 
სახ სრე ბის ეკო ნო მი უ რი ხარ ჯვის უზ რუნ ველ ყო ფის ერ თ-ერთ ნა ბი ჯად უნ და 
ჩა ით ვა ლოს იქ არ სე ბუ ლი ბიბ ლი ო თე კის გა უქ მე ბა. მას შემ დეგ, რაც ყო ფი ლი 
რეს პუბ ლი კუ რი ბიბ ლი ო თე კა სა პარ ლა მენ ტო ბიბ ლი ო თე კად გა და კეთ და, უშუ-



ადამიანური რესურსების მართვის ზოგიერთი საკითხი საქართველოს საჯარო სამსახურში 

163

ა ლოდ პარ ლა მენ ტის შე ნო ბა ში არ სე ბუ ლი ბიბ ლი ო თე კის შე ნარ ჩუ ნე ბა გა უ მარ-
თლე ბე ლიც იყო. 

ჩვე ნი აზ რით, შე საძ ლე ბე ლია გა და ი ხე დოს პარ ლა მენ ტის სა ბი უ ჯე ტო 
ოფი სის არ სე ბუ ლი სა ხით შე ნარ ჩუ ნე ბის სა კითხ ი, რო მე ლიც და უ სა ბუ თე ბე ლი 
რე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (2008 წელს და შემ დე გაც) გა მო გა ურ კვე ველ სი ტუ ა ცი ა-
ში აღ მოჩ ნდა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ის 1997 წელს, პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა-
რის, ზუ რაბ ჟვა ნი ას ინი ცი ა ტი ვით და აშშ-ს კონ გრე სის სა ბი უ ჯე ტო ოფი სის 
გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იქ მნა.1 დე ბუ ლე ბით გა ნი საზღ ვრა მი სი მთა-
ვა რი მი ზა ნი – პარ ლა მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლო ბის, კო მი ტე ტე ბი სა და ფრაქ ცი-
ე ბის სა ფი ნან სო, სა ბი უ ჯე ტო და სხვა ეკო ნო მი კუ რი ხა სი ა თის ანა ლი ტი კუ რი 
ინ ფორ მა ცი ით უზ რუნ ველ ყო ფა. სა ბი უ ჯე ტო ოფისს და ე ვა ლა სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის, აფ ხა ზე თი სა და აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე-
ბის, აგ რეთ ვე სა ქარ თვე ლოს სხვა ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტე ბის 
შედ გე ნის, გან ხილ ვის, დამ ტკი ცე ბი სა და შეს რუ ლე ბის, ქვეყ ნის მაკ რო ე კო ნო-
მი კუ რი გან ვი თა რე ბის, სა გა დამ ხდე ლო ბა ლან სის, ფუ ლად -საკ რე დი ტო, სა გა-
და სა ხა დო და სა ბა ჟო პო ლი ტი კის, სა ხელ მწი ფო ვა ლის, უცხ ო უ რი სა ხელ მწი ფო 
კრე დი ტე ბი სა და სეს ხე ბის გა მო ყე ნე ბის და ა.შ. მდგო მა რე ო ბის შეს წავ ლა – შე-
ფა სე ბა და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა.

ზე მო აღ ნიშ ნულ თან ერ თად, სა ბი უ ჯე ტო ოფი სის მთა ვარ მი მარ თუ ლე-
ბად გა ნი საზღ ვრა მწვა ვე სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო, ფუ ლად -საკ რე დი ტო, ასე ვე 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ პრობ ლე მებ ზე სრულ ფა სო ვა ნი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე-
ბა. სწო რედ ეს მი მარ თუ ლე ბა გა მო არ ჩევ და მას სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო კო-
მი ტე ტის აპა რა ტის საქ მი ა ნო ბი სა გან. ამი ტომ ოფის მა ჩა მო ყა ლი ბე ბის თა ნა ვე 
და იწყო სპე ცი ა ლუ რი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა. მათ გან სა ყუ რადღ ღე ბოა ისე-
თი სრულ ფა სო ვა ნი კვლე ვე ბი, რო გო რი ცა ა: „სავალუტო კრიზისი – ლარის 
დევალვაციის მიზეზები და მოსალოდ-ნელი შედეგები“ (1999 წ.), „ეკონომიკური 
ვითარება აფხაზეთში, სეპარატისტული რეჟიმის ფინან სური და სოციალურ-
ეკონომიკური შედეგები“ (1999 წ.), ,,რა უნდა ვიცოდეთ საქარ-თველოს 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (1998, 1999, 2000 წწ), ,,მოხსენება მსოფლიო 
სავაჭრო ორგანიზაციაში საქართველოს გაწევრიანების შესახებ“ (2000 წ.), 
„საგარეო ვალები და სა ქართველო“ (2000 წ.), „თურქეთის რესპუბლიკის 
საფინანსო კრიზისი და მისი მოსალოდნელი გავ ლენა საქართველოს 
ეკონომიკაზე“ (2001 წ.), „საგადასახადო შეღავათების შეზღუდვის შესახებ“ 

1 საყურადღებოა, რომ ოფისის ორგანიზაციული სტრუქტურისა და საკვლევი 
თემატიკის ფორმირების პროცესში, ასევე მისი საქმიანობის პირველი და მეორე 
წლის განმავლობაში, როგორც მრჩეველი, უშუალოდ მონაწილეობდა ამერიკელი 
სპეციალისტი დევიდ მარტინი, რომელიც ქმედით მეთოდურ და პრაქტიკულ 
დახმარებას უწევდა ოფისის ხელმძღვანელებსა და სპეციალისტებს. გარდა ამისა, 
აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარ-
დაჭერით შეიქმნა საბიუჯეტო ოფისის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (საოფისე 
ინვენტარი, კომპიუტერული ტექნიკა და ა.შ.).
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(2001 წ.), „სამართალდარღვევები პრივატიზების სფეროში და მისი გამომწვევი 
ფაქ-ტორები“ (2002 წ.), „თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შესახებ“ (2003 წ.) 
და მრავალი სხვა.

 რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, და უ სა ბუ თე ბე ლი რე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე დე გად 
პარ ლა მენ ტის სა ბი უ ჯე ტო ოფი სის მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი მკვეთ რად შე იკ ვე ცა 
და ამ ჟა მად ოფი სი მხო ლოდ ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის სა კითხ ე ბის შეს წავ ლი-
თაა და კა ვე ბუ ლი. ობი ექ ტუ რი და სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო მან უა რი თქვა 
სპე ცი ა ლუ რი თე მე ბის და მუ შა ვე ბა ზე, რაც, ჩვე ნი აზ რით, არას წო რი ა. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, პარ ლა მენ ტის სა ბი უ ჯე ტო ოფი სი სა და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-
მენ ტის სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო კო მი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში არ სე ბი თი გან სხვა-
ვე ბა თით ქმის აღარ არ სე ბობს. ძა ლი ან სამ წუ ხა რო ა, რომ დღეს სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტში ლა რის დე ვალ ვა ცი ის მი ზე ზებს ფუნ და მენ ტუ რად არ ცერ თი 
სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლი არ სწავ ლობს. კა ტე გო რი უ ლად მი უ ღე ბე ლია სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტი, ამ და სხვა სა კითხ ებ ზე, მხო ლოდ ეროვ ნუ ლი ბან კი სა და 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბი სა გან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბით სარ გებ ლობ დეს. 
რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, სა ბი უ ჯე ტო ოფი სი, სწო რედ ასე თი, მე ტად აქ ტუ-
ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბი სათ ვის შე იქ მნა და არა სა ფი ნან-
სო- სა ბი უ ჯე ტო სფე რო ში არ სე ბუ ლი ფაქ ტობ რი ვი მდგო მა რე ო ბის ამ სახ ვე ლი 
ინ ფორ მა ცი ის კი დევ ერ თხელ და სა ფიქ სი რებ ლად. 

ვფიქ რობთ, სა კა მა თოა სა ბი უ ჯე ტო ოფი სის დაქ ვემ დე ბა რე ბის სა კითხ იც. 
ის ოფი სის შექ მნის შემ დგომ დღის წეს რიგ ში რამ დენ ჯერ მე დად გა, მო ი სინ ჯა 
რამ დე ნი მე ვა რი ან ტი. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ბი უ ჯე ტო ოფი სის საქ-
მი ა ნო ბის მა ღალ პრო ფე სი ულ დო ნე ზე შე ფა სე ბა, კვლე ვის მი მარ თუ ლე ბე ბის 
სწო რად გან საზღ ვრა მხო ლოდ სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო კო მი ტეტს შე ეძ ლო. გა-
დაწყ და, რომ სა ბი უ ჯე ტო ოფისს საქ მი ა ნო ბა აღ ნიშ ნუ ლი კო მი ტე ტის სა ერ თო 
ხელ მძღვა ნე ლო ბით გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა. ასე იყო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, რაც, 
ჩვე ნი აზ რით, მარ თე ბუ ლი იყო. ამ ჟა მად პარ ლა მენ ტის სა ბი უ ჯე ტო ოფი სი ან-
გა რიშ ვალ დე ბუ ლია მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბით შექ მნი ლი სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს წი ნა შე, რაც, მარ თა-
ლი ა, ფორ მა ლუ რად ზრდის ოფი სის და მო უ კი დებ ლო ბის ხა რისხს, მაგ რამ რე ა-
ლუ რად საგ რძნობ ლად ამ ცი რებს მის საქ მი ა ნო ბა ზე პრო ფე სი უ ლი ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ოპ ტი მი ზა ცი ის 
ამო ცა ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, არ სე ბუ ლი სა ხით სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
სა ბი უ ჯე ტო ოფი სის შე ნარ ჩუ ნე ბა მი ზან შე წო ნი ლი არ უნ და იყოს. თუ პარ ლა-
მენ ტის სა ბი უ ჯე ტო ოფი სი უარს იტყ ვის სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო, ფუ ლად -საკ-
რე დი ტო და სხვა სა ხის ეკო ნო მი კუ რი მი მარ თუ ლე ბის აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე-
ბის შე სა ხებ სპე ცი ა ლუ რი თე მე ბის და მუ შა ვე ბა ზე (მა გა ლი თად, რო გო რი ცა ა: 
ლა რის კურ სი, ინ ფლა ცი ა, სა ხელ მწი ფო ვა ლი და ა.შ.) და მხო ლოდ ფის კა ლუ რი 
პო ლი ტი კის სა კითხ ე ბით შე მო ი ფარ გლე ბა, მა შინ, ჩვე ნი აზ რით, მი სი სა ფი ნან-



ადამიანური რესურსების მართვის ზოგიერთი საკითხი საქართველოს საჯარო სამსახურში 

165

სო- სა ბი უ ჯე ტო კო მი ტე ტის აპა რატ თან გა ერ თი ა ნე ბის სა კითხი უნ და დად გეს. 
მი თუ მე ტეს, რომ აღ ნიშ ნულ კო მი ტეტს, ოფის თან შე და რე ბით, ფის კა ლუ რი სა-
კითხ ე ბის კვლე ვის ბევ რად უფ რო მდი და რი გა მოც დი ლე ბა აქვს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ უკა ნას კნელ 13 წე ლი წად ში სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-
მენ ტში და საქ მე ბულ თა რიცხ ვი 935-დან 670-მდე შემ ცირ და, მი სი აპა რა ტის ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის სრულ ყო ფი სა და და საქ მე ბულ თა თა ნამ დე ბობ რი-
ვი ინ სტრუქ ცი ე ბის სა ფუძ ვლი ა ნი ანა ლი ზის შე დე გად პერ სო ნა ლის რიცხ ვის 
ოპ ტი მი ზა ცია კვლა ვაც აუ ცი ლე ბე ლი ა. 

ქვეყ ნის სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ეფექ ტი ა-
ნო ბა ბევ რად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის მარ თვის სა შუ ა ლო 
და ქვე და რგო ლებ ში სწო რად წარ მარ თვა ზეც. ფუნ ქცი ე ბის შე საძ ლო დუბ ლი-
რე ბი სა და პა რა ლე ლიზ მის აღ მოფ ხვრის მიზ ნით სის ტე მუ რა დაა შე სას წავ ლი 
აჭა რი სა და აფ ხა ზე თის მთავ რო ბე ბის ად მი ნის ტრა ცი ე ბის, მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბის, სა მი ნის ტრო ე ბი სა და უწყ ე ბე ბის აპა რა ტე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ-
ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რე ბი და და საქ მე ბულ თა თა ნამ დე ბობ რი ვი 
ინ სტრუქ ცი ე ბი. ამ მი მარ თუ ლე ბით საკ მა ოდ მძი მე სა მუ შაო იქ ნე ბა ჩა სა ტა რე-
ბე ლი ფი ნან სთა, ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის, ში ნა გან საქ მე თა და 
სხვა სა მი ნის ტრო ებ ში, საკ რე ბუ ლო ებ ში, მე რი ებ სა და გამ გე ო ბებ ში. 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სა ჭი რო რა ო დე ნო ბის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბით უზ-
რუნ ველ ყო ფი სა და მა თი ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბის საქ მე ში გან სა კუთ რე ბუ ლი, 
მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი და სა ზე დამ ხედ ვე ლო რო ლი უნ და შე ას რუ ლოს სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის ბი უ რომ. პირ ველ რიგ ში, ყვე ლა ფე რი უნ და გა კეთ დეს იმი სათ ვის, 
რომ ბი უ რომ შეძ ლოს შე ას რუ ლოს ,,სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებნ კა ნო ნით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე ბი. კერ ძოდ, მან აქ ტი უ რად უნ და ითა ნამ შრომ-
ლოს სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ თან ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის წლი უ რი 
გეგ მის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, სა ჯა რო მო ხე ლე თა თა ნამ დე ბო ბე ბის ერ თი ა ნი 
კლა სი ფი კა ცი ი სა და ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მის შე საქ მნე ლად, შე ის წავ ლოს სა-
ჯა რო სამ სა ხურ ში არ სე ბუ ლი კვა ლი ფი კა ცი ი სა და პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბის 
დო ნე, შე ი მუ შა ოს მო ხე ლე თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ერ თი ა ნი სტან დარ-
ტე ბი, ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გა უ წი ოს მათ შეს რუ ლე ბას და ა.შ. 

სამ წუ ხა როდ, ქვე ყა ნა ში არ ცთუ მცი რეა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის რიცხ-
ვი, სა დაც ერ თი და ი გი ვე თა ნამ დე ბობ რივ პო ზი ცი ა ზე გან სხვა ვე ბუ ლი თა ნამ-
დე ბობ რი ვი სარ გო ე ბია და წე სე ბუ ლი, რაც არას წო რი ა. სხვა დას ხვა გზით თუ 
ხერ ხე ბით, სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან თან ხე ბის მო ზიდ ვის მე ტი შე საძ ლებ ლო-
ბა არ უნ და გახ დეს სპე ცი ა ლის ტე ბის გან სხვა ვე ბუ ლად (უფ რო მე ტად) წა ხა ლი-
სე ბის სა ფუძ ვე ლი.

კი დევ ერ თხელ ხაზ გას მით უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ სა ქარ თვე ლოს სა ჯა-
რო სამ სა ხუ რის კად რე ბით ზედ მე ტად გა ჯე რე ბის აღ მო საფ ხვრე ლად, სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის ბი უ რომ უფ რო აქ ტი უ რად უნ და ითა ნამ შრომ ლოს სა ჯა რო და-
წე სე ბუ ლე ბე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბა სა და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
სამ სა ხუ რებ თან, და ეხ მა როს მათ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რი სა და თა ნამ-
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დე ბობ რი ვი ინ სტრუქ ცი ე ბის სრულ ყო ფა- მო წეს რი გე ბა ში. თუმ ცა, ისიც უნ და 
ით ქვას, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით საგ რძნო ბი წარ მა ტე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ე.წ. 
„ლო მის წი ლი“ თვით ამ და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხელ მძღვა ნე ლებ სა და ადა მი ა ნუ რი 
რე სერ სე ბის სამ სა ხუ რებ ზე მო დის. მათ უკეთ უკეთ იცი ან რა და რო დის უნ და 
გა კეთ დეს.

დასკვნა: რეკომენდაციები და ღონისძიებები

1. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რი ნა წი ლი ა, რო-
მე ლიც და საქ მე ბუ ლი ა, ან შე იძ ლე ბა და საქ მდეს. არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის თვი სებ რი ვი მხა რე, ის ცოდ ნა, გა მოც დი ლე ბა, პი როვ-
ნუ ლი თვი სე ბე ბი, უნა რე ბი, მიზ ნე ბი, ამო ცა ნე ბი, ინ ტე რე სე ბი, მის წრა ფე ბე ბი 
და ა.შ., რო მელ საც ისი ნი ფლო ბენ და იყე ნე ბენ, ან მო მა ვალ ში გა მო ი ყე ნე ბენ. 
ჩვე ნი აზ რით, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ი სათ-
ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი მმარ თვე ლო ბი თი საქ მი ა ნო ბა ა, რომ ლის მი ზა ნია მი სი 
მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი პერ სო ნა ლით უზ რუნ ველ ყო ფა, მარ თვის ფუნ ქცი ე ბის, 
მე თო დე ბი სა და მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბის, პი რა დი და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მიზ ნე-
ბის ჰარ მო ნი უ ლი შე ხა მე ბის სა ფუძ ველ ზე ორ გა ნი ზა ცი ის მი სი ი სა და მიზ ნე ბის 
სრუ ლად და ეფექ ტი ა ნად რე ა ლი ზე ბა;

2. სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლე ბის ნა ყო ფი ერ საქ მი ა ნო ბა ზე დი დად
არის და მო კი დე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო მარ თვის ყვე ლა რგო ლის (უ მაღ ლე სი, სა შუ-
ა ლო, და ბა ლი) გა მარ თუ ლი საქ მი ა ნო ბა და მთლი ა ნად ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი 
და სო ცი ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ტემ პი და დო ნე. ამი ტომ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 
მო ზი დულ უნ და იქ ნეს ჯე რო ვა ნი თე ო რი უ ლი ცოდ ნი სა და მდი და რი პრაქ ტი კუ-
ლი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თაც ექ ნე ბათ ამ მე ტად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი საქ მი ა ნო ბი სად მი მა ღა ლი მო ტი ვა ცია და ინ ტე რე სი;

3. სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ერ თ-ერ თი უმ-
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი - ,,საჯარო ინტერესების უზენაესობის“ პრინცი პი გუ ლის-
ხმობს, რომ სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მაქ სი მა ლუ რად მა ღა ლი ხა რის ხის მომ სა ხუ-
რე ბის შე თა ვა ზე ბი სას სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბის ხარ ჯვა პრო დუქ ტი უ ლად უნ და 
ხდე ბო დეს. ამას ვე გვას წავ ლის აშშ-ს გა მოც დი ლე ბაც, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა მი ექ ცეს ხე ლი სუფ ლე ბის პრო დუქ ტი უ ლო ბის 
ამაღ ლე ბას მარ თვის პრო ცე სე ბის გა მარ ტი ვე ბის, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ-
რდი სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა ფუძ ველ ზე; 

4. გა და უ ჭარ ბებ ლად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლო ში სა ჯა რო სამ-
სა ხუ რი, ისე ვე, რო გორც ნე ბის მი ე რი სხვა, კად რე ბით ყო ველ თვის ზედ მე ტად 
იყო გა ჯე რე ბუ ლი. ეს არ ცაა გა საკ ვი რი, რად გან სა ქარ თვე ლოც იმ საბ ჭო ე თის 
ნა წი ლი იყო, სა დაც და საქ მე ბა, მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მთა ვარ 
გა რან ტად გა ნი ხი ლე ბო და. სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში, სა ჯა რო სამ სა-
ხუ რის მიზ ნე ბი დან და ,,საჯარო ინტერესების უზენაესობის“ პრინციპიდან 
გამომდინარე, საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შემცირების ტენდენცია 
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პოზიტიურად უნდა შეფასდეს, მაგრამ ჯერჯერობით სასურველი შედეგი 
მიღწეული არ არის და ეს ეხება საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების 
მართვის ყველა რგოლს;

5. საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ საჯარო სამსახურის
შენახვა ქვეყნისათვის მძიმე ფინანსურ „ტვირთს“ არ უნ და წარ მო ად გენ დეს. 
სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლო ში, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის გან ვი თა რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
რი გი წარ მა ტე ბის მი უ ხე და ვად, ეს, არ სე ბი თი ხა სი ა თის პრობ ლე მა ა. ამი ტომ 
მი სა სალ მე ბე ლი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა-
ნე ლო ბით და უცხ ო ე ლი ექ სპერ ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა და 
ხორ ცი ელ დე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 2019-2020 წლე ბის სა მოქ-
მე დო გეგ მა;

6. სა ეჭ ვო არ არის, რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მის ადა მი ა ნუ რი რე სურ-
სე ბის სფეროში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ამო ცა ნე ბის ნა წი ლი აუ ცი ლებ ლად შეს-
რულ დე ბა. მა გა ლი თად, და ზუს ტდე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის არე ა ლი, გა იზ რდე-
ბა შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის დო ნე, მო წეს რიგ დე ბა შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბა, 
ფუნ ქცი უ რად და ფი ნან სუ რად გაძ ლი ერ დე ბა სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ-
რის ბი უ რო და ა.შ. მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მის ადა მი ა ნუ რი რე-
სურ სე ბის ნა წილ ში გა მოკ ვე თი ლი არაა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მის სა ვა რა უ-
დო შე დე გე ბი, თუ რო გორ შე იც ვლე ბა არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა სა ჯა რო სამ სა-
ხურ ში, კერ ძოდ კი – ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სფე რო ში; 

7. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მი დან და გზამ კვლე ვი დან ჩანს, რომ
მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის რე ფორ მი რე ბის სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ა, 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რო (ა და მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ნა წილ ში), 
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის, ფი ნან სთა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და რე გი ო ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო ე ბი. ამ პრო ცე სებ ში მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი-
ის, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს და და სა ხე ლე ბუ ლი სა მი ნის ტრო ე ბის ხელ-
მძღვა ნე ლი მუ შა კე ბის მო ნა წი ლე ო ბა, რა თქმა უნ და, აუ ცი ლე ბე ლი ა, მაგ რამ 
– არა საკ მა რი სი. ნე ბის მი ე რი სამ სა ხუ რის თვით გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას
არ გა მოვ რიცხ ავთ, თუმ ცა, სა ეჭ ვოა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რომ (სსიპ -მა), 
მის თვის სა ქარ თვე ლოს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი 
საკ მა ოდ ფარ თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი უ ხე და ვად, შეძ ლოს მთავ რო ბის ად მი-
ნის ტრა ცი ის (ან სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის) რე ორ გა ნი ზა ცი ის სრუ ლად გან-
ხორ ცი ე ლე ბა. ამ მიზ ნით, ვფიქ რობთ, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და ეს სა კითხ ე ბი გა-
მოც დილ ექ სპერ ტთა ჯგუფს შე ეს წავ ლა და შე დე გე ბი გა ნე ხი ლა სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენტს;

8. ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის სხვა დას ხვა
სტრუქ ტუ რულ ერ თე ულ ში 227 სპე ცი ა ლის ტი საქ მი ა ნობს, შე სა ბა მი სად, დი-
დია მა თი შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის (ხელ ფა სი, და ნა მა ტი, პრე მი ა) სა ო ფი სე და 
ა.შ. ხარ ჯე ბი, ამი ტომ, აუ ცი ლე ბე ლია ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რი სა და 
ფუნ ქცი ე ბის არ სე ბი თი ხა სი ა თის ცვლი ლე ბა და შე სა ბა მი სი თა ნამ დე ბობ რი ვი 
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ინ სტრუქ ცი ე ბის შე თა ვა ზე ბა. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის და იქ და საქ მე ბულ თა ფუნ ქცი ე ბის ზე და პი რუ ლი 
ანა ლი ზი და ნაც კი ჩანს (სა ვა რა უ დოდ, რე ორ გა ნი ზა ცი ის გა მო, მთავ რო ბის ად-
მი ნის ტრა ცი ის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა ამ ჟა მად მთავ რო ბის ვებ გვერ-
დი დან მოხ სნი ლი ა), რომ შე საძ ლე ბე ლია სამ სა ხუ რე ბი სა და და საქ მე ბულ თა 
ფუნ ქცი ე ბის შე ერ თე ბა- გამ სხვი ლე ბა, შერ წყმა. ჩვე ნი აზ რით, მთავ რო ბის ად-
მი ნის ტრა ცი ის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბი სა და 
არ სე ბუ ლი მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი პერ სო ნა ლის საქ მი ა ნი თვი სე ბე ბის სა თა ნა დოდ 
შეს წავ ლის, წამ ყვა ნი ბირ თვის გა მოკ ვე თის, და ნარ ჩე ნის კი მა ღა ლი კვა ლი ფი-
კა ცი ი სა და დი დი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე მცი რე რა ო დე ნო ბის ექ სპერ ტე ბით ჩა-
ნაც ვლე ბის გა რე შე, მთა ვარ მი ზანს – ად მი ნის ტრა ცი ის ეფექ ტი ა ნო ბის მკვეთ-
რად ამაღ ლე ბა სა და ხარ ჯე ბის არ სე ბით შემ ცი რე ბას – ვერ მი ვაღ წევთ; 

9. ორგანიზაციული სტრუქტურის სრულყოფისა და საჯარო მო სამ-
სახურეთა შემცირების საკითხი საქართველოს პარლამენტისთვისაც არა-
ნაკლებ მნიშვნელოვანია. ამჟამად, საქართველოს პარლამენტში, სადაც 670 
სპეციალისტია დასაქმებული, ორგანიზაციული სტრუქტურის სრულყოფისა 
და ადამიანური რესურსების შემცირების შესაძლებლობა არსებობს და 
ის გამოყენებულ უნდა იქნეს. კომპეტენტური ექსპერტებისგან შემდგარი 
ჯგუფი, ვფიქრობთ, შეძლებს საქართველოს პარლამენტის ახალი და უფრო 
მოქნილი ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირებას, შიგა სტრუქტურული 
ერთეულების მიზნებისა და ამოცანების, დასაქმებულთა თანამდებობრივი 
ინსტრუქციების შესწავლის საფუძველზე ადამიანური რესურსების უფრო 
ეფექტიანად გამოყენებისათვის საჭირო რეკომენდაციების შემუშავებას. 

 ჩვენი აზრით, შესაძლებელია გადაიხედოს პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისის (რომელიც აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 
ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა) არსებული სახით შენარჩუნების საკითხი, 
რომელიც დაუსაბუთებელი რეორგანიზაციების (2008 წელს და შემდეგაც) გამო 
გაურკვეველ სიტუაციაში აღმოჩნდა. ჩამოყალიბებისას, საბიუჯეტო ოფისის 
მთავარ მიმართულებად განისაზღვრა მწვავე საფინანსო-საბიუჯეტო, ფულად-
საკრედიტო, ასევე სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებზე სრულფასოვანი 
კვლევების ჩატარება. პირველივე წლებში ოფისმა რამდენიმე სპეციალური 
თემა დაამუშავა (მაგალითად, „სავალუტო კრიზისი – ლარის დევალვაციის 
მიზეზები და მოსალოდნელი შედეგები“ (1999წ.), მოხსენება „მსოფლიო 
სავაჭრო ორგანიზაციაში საქართველოს გაწევრიანების შესახებ“ (2000 წ.) და 
ა.შ.). ამჟამად, სხვადასხვა მიზეზით, ამგვარი თემები აღარ მუშავდება, რაც, 
ჩვენი აზრით, და უშ ვე ბე ლი ა, რად გან, სწო რედ ეს მი მარ თუ ლე ბა გა მო არ ჩევ და 
მას სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო კო მი ტე ტის აპა რა ტის საქ მი ა ნო ბი სა გან. 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ოპ ტი მი ზა ცი ის ამო ცა ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, არ სე-
ბუ ლი სა ხით სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა ბი უ ჯე ტო ოფი სის შე ნარ ჩუ ნე ბა 
მი ზან შე წო ნი ლი არ უნ და იყოს და უნ და დად გეს მი სი სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო 
კო მი ტე ტის აპა რატ თან გა ერ თი ა ნე ბის სა კითხ ი. მი თუ მე ტეს, რომ აღ ნიშ ნულ 
კო მი ტეტს, ოფის თან შე და რე ბით, ფის კა ლუ რი სა კითხ ე ბის კვლე ვის ბევ რად 
უფ რო მდი და რი გა მოც დი ლე ბა აქვს; 
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10. ქვეყ ნის სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ეფექ-
ტი ა ნო ბა ბევ რად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის მარ თვის სა-
შუ ა ლო და ქვე და რგო ლებ ში სწო რად წარ მარ თვა ზეც. ფუნ ქცი ე ბის შე საძ ლო 
დუბ ლი რე ბი სა და პა რა ლე ლიზ მის აღ მოფ ხვრის მიზ ნით, სის ტე მუ რა დაა შე-
სას წავ ლი აჭა რი სა და აფ ხა ზე თის მთავ რო ბე ბის ად მი ნის ტრა ცი ე ბის, მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტე ბის, სა მი ნის ტრო ე ბი სა და უწყ ე ბე ბის აპა რა ტე ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
სტრუქ ტუ რე ბი და და საქ მე ბულ თა თა ნამ დე ბობ რი ვი ინ სტრუქ ცი ე ბი. ამ მი მარ-
თუ ლე ბით საკ მა ოდ მძი მე სა მუ შაო იქ ნე ბა ჩა სა ტა რე ბე ლი ფი ნან სთა, ეკო ნო მი-
კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის, ში ნა გან საქ მე თა და სხვა სა მი ნის ტრო ებ ში, 
საკ რე ბუ ლო ებ ში, მე რი ებ სა და გამ გე ო ბებ ში. 

სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის 
სრულ ყო ფი სა და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის პრო ცე სი, რა თქმა 
უნ და, უმ ტკივ ნე უ ლოდ ვერ ჩა ივ ლის, შემ ცი რე ბე ბის გა მო ადა მი ა ნე ბი გა მოთ-
ქვა მენ პრო ტესტს, მო ი მა ტებს სა სა მარ თლო და ვე ბიც, მაგ რამ თუ ეს საქ მი ა ნო-
ბა ობი ექ ტუ რად და სა მარ თლი ა ნად წა რი მარ თე ბა, სა ზო გა დო ე ბა მას გა გე ბით 
მო ე კი დე ბა. კი დევ ერ თხელ ვი მე ო რებთ, ქვე ყა ნას სჭირ დე ბა მცი რე და ეფექ-
ტუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რი, რომ ლის შე ნახ ვა ქვეყ ნის ბი უ ჯეტს მძი მე ტვირ თად 
არ და აწ ვე ბა.
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For the provision of eff ective management of Human Resources in Public Service it 
is necessary to involve the specialists who will have deep theoretical knowledge and rich 
experience with high motivation and interest in these highly relevant activities.
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On any level of Public Service, the principles of “prevailing public interest” should 
be respected most of all, which implies that the goals set before the public service must 
be achieved by the least cost of any resources. Maintaining public service should not be a 
great fi nancial “burden” for the government budget. 

It should be noted that the leadership of the Georgian government administration 
with the participation of foreign experts has developed and implemented the plan of ac-
tions for the reform of public governance for 2019-2020, but, unfortunately, the probably 
results of the above reform are not specifi cally defi ned in this plan, it is not shown how the 
current state of public service will be changed, particularly, in the fi eld of human resource 
management.

At present, in the Georgian government administration there are employed 227 spe-
cialists. Accordingly, the costs of their job compensation (salary, additions, bonuses), offi  ce 
and other expenses makes a large sum upon the whole. Therefore, it is necessary to change 
the essential character of the organizational structure and functions and to provide relevant 
job instructions. The issue of improving the organizational structure and reducing the num-
ber of civil servants is not less important for the Parliament of Georgia as well. Currently, 
the Parliament of Georgia, which employs 670 specialists, has the potential possibility 
to improve organizational structure and optimize human resources and it should be used 
anyway.

During the establishment of the Budget Offi  ce of the Parliament of Georgia (which 
was created with the fi nancial support of the United States Agency for International De-
velopment (USAID)), it was focused mainly on conducting the special studies on acute 
fi nancial-budgetary, monetary-credit and socio-economic problems. At present, for various 
reasons, implementation of such topics are no longer elaborated, which, to our opinion, is 
unacceptable, because it was this very direction that distinguished it from the activities of 
the Offi  ce Finance and Budget Committee.

 Due to the optimization tasks of the Public service, the maintenance of the budget 
offi  ce of the Parliament of Georgia in its current form should not be expedient and the 
question of joining its Finance and Budget Committee staff  should be raised. Moreover, 
this committee has a greater experience in researching fi scal matters than the offi  ce.

The eff ectiveness of human resource management in public service of the country 
would be mostly depend on how well the middle and lower links (rows) of the process are 
being managed. 

 For the purpose to eliminate duplication of functions and not to allow parallelism, 
the organizational structures of the administrations, municipalities, ministries and depart-
ments of the Adjarian and Abkhazian governments and the staff ’s instructions of the em-
ployees are to be systematically studied. There will be a lot of hard work to be performed 
in this direction in the Ministries of Finance, Economy and Sustainable Development, the 
Ministry of Internal Aff airs and other ministries, councils, mayors and boards as well. 

 Therefore, in order to achieve the main goal provided by the above-mentioned plan 
in the whole system of the public service, it is necessary to make radical changes in the 
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organizational structure, to study properly the business properties of the multiple staff , to 
separate the leading core and to replace the rest with highly qualifi ed and small-number 
experts. The group with the composition of competent experts could solve these tasks and 
may establish new more fl exible organizational structures. On the basis of the goals and 
objectives of internal structural units and the study of employee position instructions it 
could be possible to develop recommendations for more eff ective use of human resources.

 Keywords: Human resource management, public service, guidelines for human 
resource management in public institutions, human resource management models in the 
public sector, bureau of public service, law “about public service” 
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