
 

 
პოლიტიკური გაერთიანება „მემარცხენე ალიანსის“ პროგრამა 
 

1. შესავალი. 

პოლიტიკური გაერთიანება „მემარცხენე ალიანსი“ - არის ევროპული ტიპის 
მემარცხენე ცენტრისტული ორიენტაციის პარტია, რომელიც მხარს უჭერს ქართულ 
ტრადიციულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ,ეროვნულ-სოციალური სახელმწიფოს  
მშენებლობას, სადაც  ამ  მცნების  პრედიკატი ,,ეროვნული" (ე.ი.ქართული)  გულისხმობს  არა  
ნაციონალისტურ, არამედ ზოგადსაკაცობრიო იდეალებსა და ღირებულებებზე დაფუძნებულ 
ქართველი ერის, საქართველოს მოსახლეობის სახელმწიფოს.  სოციალური კი ნიშნავს 
ქვეყანაში სოციალურად ორიენტირებული პოლიტიკის გატარებას, რომელიც უზრუნველყოფს 
თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობასა და სოციალურ  დაცვას.                                        

პარტია ,,მემარცხენე ალიანსი“-ს უმთავრესი მიზანია, საქართველომ 
დამსახურებულად დაიკავოს თავისი კუთვნილი ადგილი ევროპულ ოჯახში, გახდეს 
რეალურად დემოკრატიული, სამართლებრივი, ადამიანებზე ორიენტირებული სოციალური 
პრიორიტეტების მქონე სახელმწიფო. 

 
2. უპირველესი ამოცანა. 

- სოციალური სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური, სამოქალაქო 
უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების მხარდაჭერა; 

- ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სამხედრო ნეიტრალიტეტის გამოცხადება; 
- უმუშევრობის ლიკვიდაცია; 
- მოქალაქეთა კეთილდღეობის ზრდა და საშუალო ფენის შექმნა; 

 

                                 3. საკანონმდებლო   ინციატივები  და  ცვლილებები 

- გადაიხედება მუხლი პრეზიდენტის ინსტიტუტის უფლებამოსილების შესახებ; 

- პრეზიდენტის პოსტზე კენჭისყრის უფლება ექნება 40 წელს გადაცილებულ საქართველოს 
მოქალაქეს; 



- პარლამენტის წევრად კენჭისყრის უფლება ექნება 30 წელს გადაცილებულ საქართველოს 
მოქალაქეს;  

- შემცირდება პარლამენტის წევრთა რაოდენობა 125 დეპუტატამდე;  

- აიკრძალება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვა; 

- გადაიხედება სააჩევნო კანონი (ცსკ-ს დაკომპლექტება  პარიტეტულ საწყისებზე); 

- „მემარცხენე ალიანსის“ მიერ პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის შესაბამისად, 
შრომის კოდექსში ე.წ. „მეშახტეთა სოლიდარობის კანონის“ გატანა, რაც ითვალისწინებს 
საათობრივ ანაზღაურებაზე გადასვლას; 

- „სი-ტი“ პარკის მოქმედება აიკრძალება „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსში“ შესული ცვლილებებით; 

  

4.სოციალურ-ეკონომიკური, ჯანდაცვისა და გარემოსდაცვითი საკითხები 

- მძიმე და მსუბუქი  მრეწველობის განვითარება; 

- სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელ-დამამზადებელი საწარმოებისა   და 
სამაცივრე-სასაწყობო ქსელის შექმნა; 

- სწორი საბიუჯეტო პოლიტიკის გატარებით ექსპორტ-იმპორტის სალდოს შემცირება; 

- ეროვნული ბანკის მხრიდან საკრედიტო პოლიტიკის რეგულაცია. საკრედიტო განაკვეთების 
ოდენობის შეზღუდვა,რაც დღეს ბანკების მიერ ზემოგების წყაროდაა ქცეული; 

- თავისუფალი და სამართლიანი საბაზრო კონკურენციის უზრუნველყოფა, 
მონოპოლიების,კარტელებისა და საბაზრო მანიპულაციების (რაც ზრდის სამომხმარებლო 
ფასებს) შეზღუდვის გაძლიერება; 

- დამოუკიდებელი ანტიმონოპოლიური სამსახურის შექმნა; 

- ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება და ბიუროკრატებისათვის სპეც.პრივილეგიების 
შეზღუდვა; 

- საშემოსავლო გადასახადის გრადაციის შემოღება შემოსავლების ოდენობის მიხედვით 15-
დან 60 % მდე; 

- ნაციონალურ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების გზით ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა; 

- დამწყები და მცირე ბიზნესისათვის საგადასახადო შეღავათების დაწესება; 



- ბიზნეს-ონკუბატორების (სახელმწიფო და ბიზნეს სექტორის თანამშრომლობა) 
ნაციონალური ქსელის შექმნა; 

- ბაზრობებზე მოვაჭრეები, რომლებიც მცირე ფართს იკავებენ, განთავისუფლდნენ სალარო 
აპარატებისგან; 

- ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის ამაღლების მიზნით მცირე და საშუალო ჰესების 
მშენებლობის მხარდაჭერა; 

- საჯარო და გამჭირვალე აუქციონის გზით სახელმწიფო საკუთრების (რომელიც არ არის 
აუცილებელი სახელმწიფო ფუნქციის შესასრულებლად) გადაცემა ან გაყიდვა; 

- სამრეწველო სექტორსა და სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციების მხარდაჭერა და ახალი 
,,მწვანე" სამუშაო ადგილების შექმნა; 

- ტურიზმის განვითარებისათვის მრავალწლიანი,დაბალპროცენტიანი კრედიტების გამოყოფა; 

- გარემოს დაცვა და გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შემუშავება, ალტერნატიული 
ენერგიის წყაროების დაფინანსება და გლობალური დათბობის წინააღმდეგ მიმართული 
კანონების მხარდაჭერა; 

- აიკრძალება ხე-ტყის სამრეწველო მიზნებისთვის ჭრა; 

- დარგობრივი პროფკავშირებისათვის მაქსიმალური ხელშეწყობა მათი დამოუკიდებლობის 
ხარისხის ამაღლების მიზნით; 

- მომუშავეთა უფლებებისათვის ბრძოლა; 

- გაფიცული მოქალაქეების დაცვა; 

- მინიმალური ანაზღაურების გაზრდა; 

- გადაიხედება საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესი; 

- პენსია გაუტოლდება საარსებო მინიმუმს; 

- შემუშავდება ანაბრების დაბრუნების პროგრამა; 

- შემუშავდება კოოპერატიული ბინათმშენებლობის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის 
კომპენსაციების პროგრამა; 

- ინვესტიციების განხორციელება ჯანდაცვაში; 

- მუნიციპალური კლინიკების გახსნა; 

- სოფლად ამბოლატორიების,პოლიკლინიკებისა და ლაბორატორიების ქსელის შექმნა; 



- სადაზღვევო ინსტიტუტების განვითარება-ხელშეწყობა; 

- სადაზღვევო პრემიის გადახდისუნარიანობის ზრდა და შრომით ხელშეკრულებაში 
დაზღვევის სავალდებულობა; 

- ახალი სახელმწიფო საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სისტემის (ან პროგრამის) შემუშავება;  

- მუნიციპალური ეკონომიკის განვითარებისათვის მაქსიმალური მხარდაჭერა; 

- დოლარიზაციის შემცირების მიზნით, კრედიტების გაცემა იწარმოებს მხოლოდ ეროვნულ 
ვალუტაში; 

 

                   5. განათლება, მეცნიერება, ტექნოლოგიები 

- განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა აზერბაიჯანელებითა და სომხებით დასახლებულ 
რეგიონებში ქართული ენის,როგორც სახელმწიფო ენის შესწავლას  (იქ მოღვაწე პედაგოგების 
ხელფასები გაიზრდება 2-ჯერ); 

- ინვესტირება მეცნიერებასა და განათლებაში; 

- კვლევასა და განვითარებაზე საგადასახადო კრედიტები იქნება მუდმივი; 

- ახალი თაობის ტექნიკის განვითარების ხელშეწყობა; 

- მომავალი თაობის გამომგონებლებისა და სამუშაოთა შემქმნელების მხარდაჭერა; 

- სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ გაყიდული,გაუქმებული სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტების აღდგენა -დაფინანსება და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე 
ახალი,თანამედროვე სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების შექმნა; 

- კვლევით და უმაღლეს სასწავლებლებში,საჯარო სკოლებსა და კოლეჯებში(პროფესიულ 
სასწავლებლებში) მოღვაწე მეცნიერების, პროფესორებისა და მასწავლებლებისათვის 
ხელფასების მინ.2-ჯერ გაზრდა; 

- განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა და გაეზრდებათ დაფინანსება კოლეჯებსა და 
პროფესიულ სასწავლებლებს. ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე აშენდება ახალი 
პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებლები(კოლეჯები); 

- ახალგაზრდებისათვის ამოქმედდება მრავალწლიანი (15-20 წლიანი) უპროცენტო 
სტუდენტური სესხები; 

 

 



                            6. სპორტი და ახალგაზრდობა                          

- ხელი შეეწყობა სპორტისა  და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებას 

- რაიონული მუნიციპალიტეტების ცენტრებში აშენდება სპორტული დარბაზები 

- ყველა სასოფლო თემში აშენდება  მრავალფუნქციური მარტივი ტიპის სპორტული მოედანი; 

- სკოლაში აღდგება სპორტული წრეები; 

- მეწარმეობის პროგრამის ფარგლებში დამწყები(სტუდენტების მიერ) კომპანიების ფონდის 
შექმნა სამეწარმეო სულისკვეთებისა და ინოვაციური იდეების მხარდასაჭერად-სახელმწიფო 
ბიზნეს-ინკუბატორი 6 თვის განმავლობაში დაფარავს სტუდენტების კომპანიების ხარჯებს; 

- განთესილი (სწავლაშეჩერებული) სტუდენტების შესაბამის უმაღლეს სასწავლებლებში 
აღდგენა და მათთვის მრავალწლიანი,უპროცენტო კრედიტის გამოყოფა; 

 

                       7. სოფლის მეურნეობა 

- მოხდება სახელმწიფო მიწის ფონდის შექმნა; 

- ფერმერებისათვის გრძელვადიანი, მცირეპროცენტიანი კრედიტების გაცემა და ადგილებზე  
სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის დამამზადებელი  პუნქტების დაფინანსებით 
უზრუნველყოფა; 

- სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასაღების მიზნით სახელმწიფოს მიერ  ბაზრების 
მოძიება; 

- ქართული ტრადიციული სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარების მიზნით 
სპეციალური სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება; 

- გაძლიერდება ბრძოლა ფალსიფიცირებული,გენმოდიფიცირებული სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის წინააღმდეგ; 

- სარწყავი, სადრენაჟო სისტემების განვითარება-რეაბილიტაცია; 

 

                  8. თავდაცვა და სამხედრო პრიორიტეტები 

- საქართველოს გეოგრაფიული რელიეფის გათვალისწინებით პროფესიულ არმიაში 
შესაბამისი სამხედრო ნაწილების გაძლიერება და მათი ჰაერსაწინააღმდეგო,თანამედროვე 
ტექნიკით აღჭურვა; 



- გაძლიერდება და განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა რეზერვისტების მომზადებასა და 
სამოქალაქო თავდაცვის გაძლიერებას(ისრაელისა და შვეიცარიის მაგალითზე); 

 

                            9. საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობები 

- საქართველო გამოაცხადებს სამხედრო ნეიტრალიტეტს და აიკრძალება ქვეყნის 
ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის სამხედრო ბაზების განლაგება; 

- ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, შავი ზღვის აუზის ქვეყნებთან 
გაგრძელდება სტრატეგიული,მეგობრული ურთიერთობები. განსაკუთრებული ყურადღება 
დაეთმობა ჩინეთთან და რუსეთთან კულტურულ-ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას; 

- სახალხო დიპლომატიის მეშვეობით ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ნდობისა და 
ურთიერთობების აღდგენა; 

- ქვეყნის პოლიტიკური, კულტურული, დემოგრაფიული და ეკონომიკური ინტერესების 
გათვალისწინებით დაბალანსებული პოლიტიკის წარმოება; 

                          

10. ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
და ლტოლვილთა მშობლიურ ადგილებში ღირსეული დაბრუნება 

- ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მოხდება სამხედრო დაპირისპირების გარეშე 

...ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად რუსეთთან მოლაპარაკების 
დაწყება სარკოზი-მედვედევის გეგმის შესრულების მოთხოვნით 

...სახალხო დიპლომატიის მეშვეობით აფხაზებსა და ოსებთან ნდობის აღდგენის 
პროცესის დაწყება 

...საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების დახმარებითა და კონტროლით 
აფხაზეთსა და ე.წ.სამხრეთ ოსეთში ეკონომიკური პროექტების განხორციელება 

...გაეროს ზედამხედველობისა და საერთაშორისო საპოლიციო ძალების კონტროლითა 
და პატრონაჟით დევნილების ეტაპობრივი, ღირსეული დაბრუნება. 

  

 

 


