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რა ეღირება? გენდერული თანასწორობისა და 
ქალთა გაძლიერების მხარდასაჭერად ოჯახზე 
მორგებული პოლიტიკის პაკეტის დაფინანსება 
წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილი რეკო
მენდა ციების შესასრულებლად მთავრობამ ოჯახზე 
მორგებული სოციალური უზრუნველყოფის ისეთი 
შემწეობები და სერვისები უნდა შექმნას, რომელთა 
მიზანი სხვადასხვა ფორმის ოჯახების მხარდაჭერა 
და ქალთა უფლებების დაცვაა. გაეროს კომისიამ 
ქალთა სტატუსის შესახებ მოუწოდა მთავრობებს, 
განახორციელონ ოჯახზე მორგებული ისეთი პოლი
ტიკა, რომელიც გენდერული თანასწორობის მიღწე
ვასა და ქალთა გაძლიერებას ისახავს მიზნად.1 
პოლიტიკის ამ პაკეტის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი 
ელემენტი, მაგალითად, სოციალური დაცვა, მზრუ
ნვე ლობის სერვისები, საყოველთაო დაზღვევა, 
სქე სობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
მომსახურებებზე წვდომასაც უზრუნველყოფს და 
მდგრადი განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგი
თა და მიზნებითაც არის გათვალისწინებული. 

მაგალითად, 2030 წლის დღის წესრიგის ამოცანა 
1.3 მთავრობას ეროვნულ დონეზე მისაღები სო
ცია ლური დაცვის სისტემის განხორციელებასა 
და საყოველთაო მინიმალური სოციალური დაც 
ვის ზღვრების დადგენას ავალდებულებს. ამოცანა 
5.4 კი მოუწოდებს აუნაზღაურებელი მზრუნ ვე
ლო ბის (ბავშვების, მოხუცების, ოჯახის წევრების 
მოვლა და ა.შ.), საოჯახო შრომის აღიარებისა და 
დაფასებისკენ საჯარო სერვისების მიწოდების, 
ინფრა სტრუქტურისა და სოციალური დაცვის პო ლი
ტიკის, ოჯახსა და შინამეურნეობაში პასუხის მგებ
ლობის გაზიარების გზით. ამოცანა 5.6 გა ნამტკიცებს 
მოსახლეობისა და განვითარების საერ თა შორისო 
კონფერენციის სამოქმედო პრო გრა მით, პეკინის 
მოქმედებათა პლატფორმითა და მათი შემაჯამებელი 
დოკუმენტებით დადგენილ შე თანხმებებს სქესო
ბრივ თუ რეპროდუქციულ ჯან მრთე ლობასა და რე
პროდუქციულ უფლებებზე სა ყოველთაო მისა წვდო
მობის უზრუნველყოფის შესახებ.

სპეციალურად დაწყებული ხარჯების კვლევა, რო
მელიც რეკომენდებულია ამ ანგარიშით და ოჯახ
ზე მორგებული პოლიტიკის პაკეტის მთავარ 
ელემენ ტებს მოიცავს, ადასტურებს, რომ იგი ხელ
მისაწვდომია ქვეყნების უმეტესობისთვის.2 

სოციალური დაცვისა და მზრუნველობის პოლი
ტიკას, რომელიც ამ პაკეტშია წარმოდგენილი, 
უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ოჯახებისა თუ მთელი 
საზოგადოებისთვის. განსაკუთრებით დიდ გავლენას 
კი იგი ქალებზე ახდენს. პოლიტიკის ფარგლებში 
კონკრეტული ნაბიჯები ისეთი საკითხების მოსაგვა
რებლად ხორციელდება, როგორებიცაა: ქალების 
სიჭარბე შემოსავლის არმქონე პირთა შორის, ქალთა 
სპეციფიკური ხარჯები ცხოვრების განმავლობაში 
(განსაკუთრებით ორსულობამშობიარობასა და 
სი ცოცხლის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებული 
ხარჯები) და ქალების უსამართლოდ დიდი წილი 
აუნაზღაურებელ საოჯახო მზრუნველობით შრომაში. 

ხარჯების გამოთვლა ხდება დადგენილი მეთო
დოლოგიის საფუძველზე, რომელიც სოციალური 
დაცვის მინიმალური ნორმების შესრულებასთან 
დაკავშირებული ხარჯების განსაზღვრისთვის გა
მოიყენება ILOს სოციალური დაცვის მინიმა
ლური ზღვრების შესახებ 2012 (#202) რეკომენ
და ციის მიხედვით. ძირითადი სხვაობა აქ 
წარ მოდგენილ ხარჯების გამოთვლასა და სხვა 
მსგავს სავარჯიშოებს შორის, განსაკუთრებით კი 
სოციალური დაცვის მინიმალურ ინდექსს შორის, 
ბავშვებსა და მოხუცებზე მზრუნველობისთვის სა
ჭირო ხარჯების გათვალისწინებაა.3 ანალიზი ამ 
ანგარიშში წარმოდგენილი პოლიტიკის ყველა 
ელე მენტზე არ ვრცელდება. ამ სავარჯიშოს მიზ
ნე ბისთვის გათვალისწინებული არ არის ის ელე
მენტები, რომელთა ხარჯების გამოანგარიშების 
მეთოდოლოგია დაუდგენელია. მაგალითად, საო
ჯახო სამართლის რეფორმის განხორციელება, ქალ
თა მიმართ ძალადობის კანონმდებლობის წარდგენა 
და ამოქმედება, ოჯახების შესახებ ანალიზისა და 
მონაცემების შეგროვების გაუმჯობესება.

სოციალური დაცვა, ჯანდაცვა და 
მზრუნველობის სერვისები: 
სასიცოცხლო ინვესტიცია ქალებისთვის, 
ოჯახებისა და საზოგადოებისთვის 
ცხოვრების განმავლობაში შემოსავლის უზრუნ
ველყოფის პოლიტიკა და უნივერსალური ჯანდაცვა, 
რომელიც სქესობრივ თუ რეპროდუქციულ ჯან
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მრთე ლობასა და მზრუნველობას მოიცავს, ის 
არსებითი ინვესტიციებია, რომლებიც ადამიანის 
უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის, ადამიანური 
შესაძლებლობების გაზრდის, უფრო ძლიერი 
ეკონომიკისა და საზოგადოების შექმნის საწინდარს 
წარმოადგენს. სოციალური დაცვის უპირატესობის 
მიუხედავად, სოციალური დაცვის პოლიტიკის 
მინიმუმ ერთი სფერო მსოფლიო მოსახლეობის 
მხოლოდ 45%ზე ვრცელდება, უმრავლესობა — 
55% კი დაუცველია.4 

როგორც ამ ანგარიშშია აღნიშნული, ქალთა უფ
ლებების პროგრესისა და ოჯახების მხარდა ჭე
რისთვის მზრუნველობის სერვისები აუცილებელია. 
ისინი არა მარტო ზრუნვის ობიექტებს ეხმარება 
(უზრუნველყოფილია ბავშვების გონებრივი და 
ფიზიკური შესაძლებლობების სათანადო განვი
თარება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირებისა და საზოგადოების ასაკოვანი წევრების 
დაცვა), არამედ მათაც, ვინც თავად ზრუნავს ოჯახზე, 
ყველაზე ხშირად კი  ქალებსა და გოგოებს.

მზრუნველობის სერვისები საკმაოდ ძვირადღი რე
ბულია, მით უმეტეს, თუ მოკლევადიან პერსპექტივა
ში ინფრასტრუქტურაში ინვესტირებისთვის საჭირო 
საწყის თანხებსა თუ თანამშრომლების აყვანასა 
და მათ გადამზადებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს 
გავითვალისწინებთ. თუმცა, ამ მომსახურებისთვის 
აუცილებელი თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილის 
ამოგება შესაძლებელია მზრუნველობის სფეროში 
ახალშექმნილ ღირსეულ სამუშაო ადგილზე და
საქმებული ადამიანების მიერ, რომლებიც გადა
სახადებსა და სოციალურ შენატანებს გადაიხდიან, 
ასევე, ჯანდაცვის შემცირებული ხარჯების საფუ
ძ ველზეც. აღნიშნული ისეთ გრძელვადიან სარ
გებელს იძლევა, როგორიცაა უფრო ჯანმრთელი და 
განათლებული ახალგაზრდა თაობა. მიუხედავად 
ამისა, ბევრ ქვეყანაში, განსაკუთრებით კი საშუ
ალო და დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში, საჭიროა 
ეტაპობრივი მიდგომა, რომელიც დროთა განმავ
ლობაში დამკვიდრდება. 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ 2018 წელს 
ჩატარებული კვლევა სამხრეთ აფრიკასა და ურუ
გვაიში სკოლამდელი განათლებისა და მზრუნ
ველობის ეტაპობრივ ზრდასთან დაკავში რებულ 
ხარჯებს დეტალურად მიმოიხილავს.5 ღირსეული 
ხელფასის გადახდისა და მასწავლებელიბავშვის 
ადეკვატური პროპორციის უზრუნველყოფის გათვა

ლისწინებით, კვლევამ ორი სცენარი შეიმუშავა. 
ისი ნი ერთმანეთისგან ბავშვებზე გავრცელების 
დონით განსხვავდება.6 ამ სერვისების ეტაპობრივად 
შესრულების გათვალისწინებით, სამხრეთ აფრი
კაში ნაკლებად ამბიციური სცენარის განსახორ
ციელებლად მთლიანი შიდა პროდუქტის (GDP) 
1.8% ინვესტიცია იქნება საჭირო. შედეგად, 1.2 
მილიონი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება და 
თუ ვივარაუდებთ, რომ ამ სამუშაო ადგილების 
უმეტესობას ქალები დაიკავებენ, მათი დასაქმების 
მაჩვენებელი 5.3%ით გაიზრდება. აღნიშნული 
სამუშაო ადგილების შედეგად, გადასახადებისა 
და სოციალური დაცვის შემოსავლების სახით ორ 
მილიონ აშშ დოლარზე მეტის გენერირება მოხდება, 
რაც ნიშნავს, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის 
საჭირო სუფთა ინვესტიცია 1.2%ს შეადგენს. 

შედარებით უფრო ამბიციური სცენარის მიხედვით 
კი მთლიანი შიდა პროდუქტის (GDP) 3.2% წლი
ური ინვესტიცია შედეგად 05 წლის ბავშვების 
საყოველთაო დაფარვას მოგვცემს და 2.3 მილიონ 
ახალ სამუშაო ადგილს შექმნის, რაც ქალების 
დასაქმებას 10.1%ით გაზრდის. ამ შემთხვევაში კი 
მთლიანი შიდა პროდუქტის საჭირო სუფთა ინვეს
ტიცია 2.1% იქნება. 

მიდგომა 
წინამდებარე ანგარიშისთვის მომზადებული ხარ
ჯების გამოთვლის ანალიზი შემდეგ სერვისებსა და 
ფულად კომპენსაციებს მოიცავს: 

• შემოსავლების უზრუნველყოფა ცხოვრების 
განმავლობაში: ბავშვები (017 წლამდე ასა
კობრივი ჯგუფი), ის შრომისუნარიანი მო
სახლეობა (1864 წლამდე ასაკობრივი ჯგუ
ფი), რომელსაც საკმარისი შემოსავალი არ 
აქვს, მათ შორის უმუშევრობის, ორსულობისა 
თუ დეკრეტული შვებულების, ან შეზღუდული 
შესაძლებლობის გამო, ასაკოვანი პირები (65 
წლის და ზემოთ)

• საყოველთაო ჯანდაცვა, მათ შორის სქესობრივი 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისები

• სკოლამდელი განათლება და აღზრდა (0დან 5 
წლამდე ბავშვებისთვის) 

• გრძელვადიანი მზრუნველობა ასაკოვანი ადა
მიანებისთვის (65 წლის და ზემოთ)

 
ანალიზის შედეგად სოციალური დაცვის სისტემაში 
არსებული ხარვეზები და მათი გამოსწორებისთვის 
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საჭირო ხარჯებიც გამოვლინდა. დადგინდა საჭირო 
რესურსებიც, რომლებიც ქვეყნის მთლიანი შიდა 
პროდუქტის წილშია გამოხატული. 

ეს არის მიახლოებითი გათვლები, რომლებიც 
სა მომავლოდ ეროვნულ დონეზე კონკრეტული 
ქვეყნისთვის დამახასიათებელი უფრო ღრმა და 
დეტალური ანალიზის საშუალებას იძლევა.7 წარ
მოდგენილი ხარჯები არ ასახავს მოთხოვნის ზრდის 
ზეგავლენას დასაქმების მაჩვენებლის მატებაზე, 
პროდუქტიულობასა და ეკონომიკურ ზრდაზე, ასევე, 
ახლად დასაქმებული ადამიანების მიერ გადახდილი 
გადასახადებისა და სოციალური უზრუნველყოფის 
შემწეობის შედეგად სახელმწიფოს მიერ მიღებულ 
შემოსავალზე. 

აღნიშნული ანგარიში მხარს უჭერს საყოველთაო 
სოციალურ დახმარების ისეთ დონეს, რომელიც 
ადეკვატური ცხოვრების სტანდარტს უზრუნველყოფს, 
რადგან სოციალური დაცვის მიზნობრივი მიდგომები, 
შეიძლება, ძვირი იყოს განსახორციელებლად და 
გარკვეულ გამონაკლისებს შეიცავდეს (იხილეთ 
თავი 4). იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ დროთა 
განმავლობაში ქვეყნების უმეტესობას ან ყველა 
ქვეყანას პოლიტიკის პაკეტის განხორციელება 
ადამიანის უფლებების პროგრესული რეალიზების 
პრინციპთან შესაბამისობით მოუწევს, ხარჯების 
გამოთვლის ანალიზი განხორციელების რამდენიმე 
სცენარს გულისხმობს. 

აქ წარმოდგენილია ის მიზნობრივი მიდგომა, რო
მელიც სიღარიბის ზღვარს ეფუძნება და მედიანური 
შემოსავლის 50%ზეა დადგენილი. პირობითი სი
ღარიბის ზღვრები მოცემულ ქვეყანაში, დროის 
კონკრეტულ მონაკვეთში, შემოსავლის გა ნა წი
ლებასთან მიმართებით განისაზღვრება. საზო
გადოების წევრი სოციალურად დაუცველად იმ 
შემთხვევაში მიიჩნევა, თუკი მისი შემოსავლის 
დონე სხვებთან შედარებით ადეკვატური არ არის. 
ამ მიდგომის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, 
რომ იგი მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნების 
შემთხვევაში ანალიზის აქტუალობას ზრდის, რად
გან ითვალისწინებს არა მარტო ფიზიკური გა
დარ ჩენისთვის საჭირო რესურსებს, არამედ იმ 
საჭიროებებსაც, რომლებიც აუცილებელია საზო
გადოების სრულფასოვანი წევრობისთვის. 

დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე რამდენიმე 
ქვეყანაში მედიანური შემოსავლის 50% უკიდურესი 
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის, რომელიც 2011 
წელს მსოფლიო ბანკის მიერ დადგინდა, როგორც 

$1.90 დღეში მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის 
გათვალისწინებით.8 აღნიშნული მაჩვენებელი გა
მო იყენება, როგორც ქვედა ზღვარი შედარებითი 
სიღარიბის სხვადასხვა მაჩვენებლისთვის და 
მსოფლიოში აღიარებულია, როგორც აბსოლუტური 
მინიმალური შემოსავალი. მიიჩნევა, რომ სოცია
ლური დაცვის მიზნობრივი მიდგომის აღსრულების 
ხარჯი პროგრამის ჯამური ხარჯის 11%ს შეადგენს. 

ანალიზის შედეგად, ჯანდაცვის სფეროში არსებული 
ხარვეზები ორი ინდიკატორის საფუძველზე გა
მოითვალა. აღნიშნული ინდიკატორები ჯანდაცვის 
სისტემისთვის ჯამურად გამოყოფილი საჯარო რე
სურსების ადეკვატურობასა და ამ სისტემის შიგნით 
არსებული რესურსების გადანაწილებას აფასებს. და 
ბოლოს, ანალიზი მზრუნველობის საჭიროებებთან 
დაკავშირებული ხარვეზების იდენტიფიცირებას იმ 
ბავშვებისა და მოხუცების რაოდენობის საფუძველზე 
ახდენს, რომლებიც მზრუნველობას საჭიროებენ. 
ამ პროცესში ანალიზი ითვალისწინებს ზრუნვის 
ობიექტებისა და მათზე მზრუნველი პირების რაო
დენობებს შორის ადეკვატურ თანაფარდობასა და 
მათთვის ღირსეული ხელფასით ანაზღაურებას. 
აღნიშნული მიდგომის გამოყენებით 155 ქვეყნის 
ხარჯთაღრიცხვის სავარაუდო ოდენობებია წარმო
დგენილი.9 

ოჯახზე მორგებული პოლიტიკის პაკეტი 
ხელმისაწვდომია/შესაძლებელია 
ქვეყნების უმეტესობისთვის 
გამოთვლები აჩვენებს, რომ ოჯახზე მორგებული 
პოლიტიკის პაკეტი, რომელიც შემოსავლისა და 
ჯანდაცვის უზრუნველყოფას მთელი ცხოვრების 
განმავლობაში მოიცავს, ქვეყნების უმეტესობისთვის 
შესაძლებელი და ხელმისაწვდომია. სურათზე 1 
ასახულია ქვეყნების რაოდენობა იმ რესურსების 
მიხედვით, რომლებიც მათ შემოსავლის, ჯანდაცვისა 
და მზრუნველობის სფეროებში ხარვეზების აღმო
საფხვრელად დასჭირდებათ. 

ქვეყნების მეოთხედს (155 ქვეყნიდან 41) ოჯახზე 
მორგებული პოლიტიკა მთლიანი შიდა პრო
დუქტის 3%ზე ნაკლების დახარჯვით შეუძლია გა
ნახორციელოს. ქვეყნების ნახევარზე მეტი (79) მას 
მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%ზე ნაკლებ ფასად 
შეძლებს. კვლევაში მონაწილე ქვეყნების მეხუთედი 
კი ამ პოლიტიკის განხორცილებას მთლიანი შიდა 
პროდუქტის 10%ზე ნაკლები ხარჯით მოახერხებს, 
რაც ნიშნავს, რომ ამის მისაღწევად დამატებითი 
გარე დახმარება, მათ შორის, საერთაშორისო გან
ვი თარების მხარდაჭერაა საჭირო. 
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სურათი 1 ქვეყნების რაოდენობა შემოსავლების, ჯანდაცვისა და მზრუნველობის 
სფეროში ხარვეზის აღმოსაფხვრელად საჭირო რესურსების მიხედვით, 
რომელიც გამოხატულია ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის წილში, 2015 

წყარო: Bierbaum and Cichon, მზადდება გამოსაქვეყნებლად

შენიშვნები: 155 ქვეყნისთვის 2015 წლის ან ბოლო ხელმისაწვდომი წლის მონაცემები იყო გამოყენებული. თუ მონაცემები ქვეყნებისთვის არ იყო 
ხელმისაწვდომი, მაშინ საწყის მონაცემად აღებულია იმავე რეგიონისა და შემოსავლის კატეგორიის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი (სიღარიბის 
ზღვრის, უმუშევრობის მაჩვენებლისა და სამუშაო ძალის მონაწილეობის წილის, კვალიფიციური მშობიარობის მიღებისა და გრძელვადიანი 
მზრუნველობის ხარჯების გარდა).

რესურსების მობილიზება 
პოლიტიკის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსა
ყოფად მთავრობას რესურსების მობილიზება 
სხვა დასხვა გზით სჭირდება, მათ შორის, გადასა
ხადების ზრდით, სოციალური უსაფრთხოების 
გაფართოებით, დამატებითი ვალის აღებით ან 
ვალის რესტრუქტურირებით, საგარეო დახმა რე
ბისა და ტრანსფერების გამოყენებით, იმ ფულა დი 
ტრანსფერების შემცირებით, რომლებიც სამხრე
თიდან ჩრდილოეთით მიედინებიან და უკანონო 
ფინანსური ნაკადების აღმოფხვრით.10 აღნიშნული 
შესაბამისობაშია განვითარების დაფინანსების მე
სამე საერთაშორისო კონფერენციის ადისაბებას 
სამოქმედო გეგმასთან, რომელიც „ეროვნული რე
სურსების გამოყენების მობილიზებისა და ეფექტი
ანობის გაძლიერების“ მნიშვნელობას უსვამს ხაზს.11 

გადასახადების გაზრდა 
ქვეყნების უმეტესობისთვის გადასახადებიდან მი
ღე ბული შემოსავალი სოციალური და საჯარო 

ინვესტიციების ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ფინანსური წყაროა. მთავრობის სტრატეგია — 
შემოსავლები გადასახადების მომატების გზით გა
ზარდოს — ითვალისწინებს გადასახადების ზრდას 
მოხმარებაზე, პირად შემოსავალზე, მოგებაზე, ქო
ნებასა და მემკვიდრეობაზე, იმპორტსა და ექსპორტზე 
ან ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე.12 შეიძლება, 
შემოსავლები გადასახადებიდან მიღებული თანხის 
უკეთესად გადანაწილებით ისე გაიზარდოს, რომ 
გადასახადების ოდენობა არ შეიცვალოს ან ახალი 
გადასახადები არ დაწესდეს. ეს განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია დაბალი შემოსავლის მქონე ქვე
ყნებში, სადაც გადასახადების ადმინისტრირების 
პრობლემა მძიმეა.13 

ამას გარდა, სხვა ზომები, რომლებიც გადა სა ხა
დებიდან მიღებული შემოსავლების მნიშვნელოვან 
და მდგრად ზრდას გამოიწვევს, შეიძლება იყოს: 
გადასახადებისგან გათავისუფლების შემცირება 
და რაციონალიზაცია, სამიზნე პროდუქტებზე (რო
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გორებიცაა გარკვეული სახის საწვავი, თამბაქო, 
ავტომობილები და ალკოჰოლი) გადასახადების 
ზრდა და ქვეყნის შიგნით ბინის გაქირავების გარ
კვეულ ფორმებზე გადასახადების დადგენა (მაგა
ლითად, ტურიზმის მიზნით გაქირავებული ბინა).14 

სოციალური უსაფრთხოების გაფართოება
საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვის მიზნით, თითქმის 
ყველა განვითარებული ქვეყანა სოციალური უსა
ფრთხოების სისტემას იყენებს. ზოგიერთ განვი
თარებად ქვეყანაში (მათ შორის, არგენტინა, 
ბრაზილია, ჩინეთი, კოსტარიკა, ტაილანდი და 
ტუ ნისი) სოციალური უსაფრთხოების სისტემის 
მონაწილეებისა და შეგროვებული შენატანების რა
ოდენობა ეროვნული განვითარების სტრატეგიის 
შედეგად გაიზარდა. ზოგიერთ ქვეყანაში ეს ბიზ
ნესის ოფიციალურად გაფორმების წახალისების 
პარალელურად განხორციელდა, რასაც დადებითი 
მოვლენების მთელი ციკლი მოჰყვა. კერძოდ: ოფი
ციალურად რეგისტრირებული საწარმოების რაო
დენობის ზრდამ გადასახადებისა და სოციალური 
უსაფრთხოების საშუალებებიდან შემოსავლების 
მატება განაპირობა.15 

სესხის აღება ან რესტრუქტურიზაცია
შიდა და საერთაშორისო სესხი, მათ შორის შეღა
ვათიანი კრედიტები, შეიძლება, სოციალური ინვეს
ტიციების დაფინანსებისთვის იყოს გამოყენებული. 
განსაკუთრებით ეს ისეთ სფეროებში გაცემულ სეს
ხებსა და კრედიტებს შეეხება, რომელთაც საშუ
ალო ან გრძელვადიანი შედეგი აქვთ. მაგალითად, 
განათლებას, ჯანდაცვასა და ბავშვზე ზრუნვის 
სერ ვისებს.16 ეს ინვესტიციები პროდუქტიულობას 
ზრდის და წაახალისებს კერძო ინვესტიციებს, რაც 
ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელსაც აუმჯობესებს. 
სწრაფი ზრდა, თავის მხრივ, დამატებით ეკონო
მიკურ რესურსს აჩენს, რაც გადასახადებიდან შემო
სავლების ზრდას ეხმარება და მთავრობას ვალის 
დაფარვის საშუალებას აძლევს. 

დიდი რაოდენობის ვალი მქონე ქვეყნებისთვის 
გამოსავალი ვალის რესტრუქტურიზაციაა, რადგან 
დიდი რაოდნობის ვალის მომსახურება არსებით 
სოციალურ ინვესტიციებს ამცირებს.17 მართლაც, 
სახელმწიფო ვალის მომსახურება ნაკლებად გან
ვითარებულ ქვეყნებში 2015 წლის მშპს 3.4%დან 
2017 წელს 4.3%მდე გაიზარდა. ამავე პერიოდში 
სახელმწიფო ხარჯები ჯანდაცვასა და განათლებაზე, 
როგორც მშპ წილი, სტაბილურია და 2017 წელს 

მხოლოდ მცირედითაა დაკლებული.18 თუმცა, შე
იძლება, საგარეო სესხის მომსახურების ხარჯებმა ამ 
სფეროებში სახელმწიფო დაფინანსების შემცირება 
გამოიწვიოს. 

ფულადი ტრანსფერების შემცირება, რომლებიც 
სამხრეთიდან ჩრდილოეთით მიედინებიან და 
უკანონო ფინანსური ნაკადების აღმოფხვრა
განვითარებადი ქვეყნებიდან გადინებადი ფი
ნან სური რესურსები (უცხოურ ვალზე პროცენტის 
გადასახადი, უცხოური ინვესტიციები, კაპიტალის 
გადინება განვითარებადი ქვეყნებიდან ინდუსტრი
ულად განვითარებულ ქვეყნებში მისი ინფლაციის, 
დევალვაციის, დანაკარგის თავიდან აცილების მიზ
ნით) უფრო მეტია, ვიდრე ამ ქვეყნებში ჩადებული 
რესურსები (დახმარება, ინვესტიციები და უცხო 
ქვეყნებში მიღებული შემოსავალი). შედეგად, 
იზრდე ბა განვითარებადი ქვეყნებიდან სუფთა ფულა
დი გადინება, რომელიც, გაეროს გათვლებით, 2014 
წელს დაახლოებით 970.7 მილიარდ აშშ დოლარს 
შეადგენდა.19 სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ღარიბ 
ქვეყნებს რესურსები მდიდარ ქვეყნებში გადააქვთ 
და არა — პირიქით.20 

უკანონო ფინანსური ნაკადები და შეღავათიანი 
და ბეგვრის/ოფშორული ზონები ქვეყნების ხელთ 
არსებული შეზღუდული რესურსების გადინებას 
იწვევს, განსაკუთრებით განვითარებადი ქვეყნე
ბის შემთხვევაში, სადაც საგადასახადო ბაზა 
განვი თარებული ქვეყნების უმეტესობაზე მნიშვნე
ლოვნად დაბალია. ქვეყნებს შიდა რესურსების 
მობილიზებისთვის ნაბიჯების გადადგმა ინდივი
დუ ალურად შეუძლიათ, საერთაშორისო თანა
მშრომ ლობა კი საჭიროა უკანონო ფინანსური 
ნა კა დების, ოფშორული ზონების დახურვისა და 
ქვეყნების მცდელობის — გააფართოონ საკუთარი 
საბიუჯეტო შესაძლებლობები თუ სივრცეები — 
მხარდაჭერისთვის. 

დახმარებისა და საგარეო ტრანსფერების გამო
ყენება
შიდა რესურსების მობილიზების მნიშვნელობასთან 
ერთად, ადისაბებას სამოქმედო გეგმა აღიარებს, 
რომ განვითარების მიზნების მისაღწევად საჭირო 
იქნება საერთაშორისო დახმარება, „განსაკუთრებით 
იმ უღარიბეს და ყველაზე მოწყვლად ქვეყნებში, 
სადაც ეროვნული რესურსები შეზღუდულია“ (პუნქტი 
50). ყველაზე ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში 
ბოლო პერიოდში გაზრდილი საერთაშორისო გან
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ვითარების დახმარების მიუხედავად, მაღალი შე
მოსავლის მქონე ბევრი ქვეყანა ვალდებულებას 
ვერ აკმაყოფილებს და მთლიანი საერთაშორისო 
დახმარების ზრდა მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაში 
გაზრდილი ჰუმანიტარული დახმარების ხარჯზე 
ხდება.21 ბოლო პერიოდში სოციალურ სფეროზე 
გამოყოფილი საერთაშორისო დახმარების წილი 
შემცირდა, ხოლო ეკონომიკურ ინფრასტრუქტურასა 
და სერვისებზე ხარჯები მნიშვნელოვნად გაიზარდა.22 

როგორც ამ ანგარიშშია ასახული, სოციალურ 
და ეკონომიკურ ხარჯებს შორის განსხვავება პი
რობითია და სოციალური სექტორის ხარჯებს 
პროდუქტიულობასა და ზრდაზე გრძელვადიანი 
გავლენა აქვს. ასევე, მნიშვნელოვნად შეიცვალა 
საერთაშორისო დახმარების პრაქტიკული ასპექ
ტები, მათ შორის, გაიზარდა სამხრეთსამხრეთის 
თანამშრომლობა. განვითარებადი ქვეყნების დაფი
ნანსების გაფართოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ 
საერთაშორისო დახმარებაში გენდერული თანას
წორობის მხარდამჭერი სოციალური ინვესტიციების 
წილი და ეფექტიანობა გაიზარდოს.

ამ ყველაფრის ქვეყანაში განხორციელება: რო
გორ მივმართოთ რესურსები გენდერულ თანას
წორობაზე? 
რესურსების მობილიზებაზე დებატები რესურსების 
ხარჯვის საკითხისგან განცალკევებით ვერ განი
ხილება. ისეთი მექანიზმები, როგორებიცაა ბი
უჯე ტის შემუშავების პროცესში საზოგადოების მო
ნაწილეობა, სოციალური აუდიტები და საჯარო 

განხილვები, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვით 
ზრდის ანგარიშვალდებულებას საბიუჯეტო მონა
ცემებისა და ბიუჯეტის განხილვის პროცესში. 

გენდერული ბიუჯეტირება ქალებსა და გოგო ებზე 
მორგებული სახელმწიფო ხარჯების, გადასახა
დებისა და საჯარო სერვისების გამანაწილებელი 
ზეგავლენის ანალიზის ერთერთი საშუალებაა. 
ამასთან, ის შესაძლოა, მოიცავდეს საბიუჯეტო 
სახსრების გავლენის ანალიზს სხვადასხვა სოცია
ლურეკონომიკური ჯგუფისა და ეთნიკური უმცი
რესობის წარმომადგენელ, ასევე, შეზღუდული შე
საძლებლობების მქონე ქალებზე. ამავდროულად, 
გენდერული ბიუჯეტირება შეიძლება გამოყენებული 
იყოს 2030 წლის დღის წესრიგით დადგენილი 
გენდერული თანასწორობის საბიუჯეტო ვალდე
ბულებების ანალიზისთვის.23 2018 წლის მონაცემე
ბის შესაბამისად, 69 ქვეყნიდან 13 ქვეყანა 
(19%) სრულად აკმაყოფილებს კრიტერიუმს ისე, 
როგორც ეს დადგენილია მდგრადი განვითარების 
5c ინდიკატორით, რომლის მიხედვითაც უნდა 
არსებობდეს აღრიცხვის სისტემა, რომელიც გა
ზომავს და საჯაროდ ხელმისაწვდომს გახდის 
გენდერული ბიუჯეტირების მონაცემებს. 41 ქვეყანა 
(59%) კი აღნიშნულ მოთხოვნებს მიუახლოვდა.24 
ამასთან, მონაცემები პოლიტიკის განხორციელების 
პროცესში ხარვეზებსაც ავლენს. იმავე ქვეყნებს 
შორის, 90%ში გენდერული ხარვეზების აღმო
საფხვრელად პოლიტიკა და პროგრამები მოქმე
დებს, მაგრამ მათი შესრულებისთვის ადეკვატური 
რესურსები მხოლოდ 43%ს აქვს. 
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