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საკვანძო სიტყვები: ჯანდაცვის დაფინანსება; გლობალური ბიუ-
ჯეტი; დამკვეთი; საყოველთაო მომსახურება.

სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე დიდ პრობ ლე მაა 
ხარ ჯე ბის მარ თვა. 2016 წელს შე ი ნიშ ნე ბო და სა ხელ მწი ფოს მი ერ პროგ რა მით 
და გეგ მილ ზე მე ტი თან ხე ბის ხარ ჯვა. გა და ხარ ჯვის უმ თავ რე სი მი ზე ზი ა, ექი მე-
ბის და სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის უარ ყო ფი თი მო ტი ვა ცია შე მო სავ ლე ბის 
მაქ სი მა ლუ რად მი ღე ბის მიზ ნით, გა ზარ დონ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მო ცუ-
ლო ბა (მაგ., პა ცი ენ ტის ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის გა სა მარ თლებ ლად და ამ ძი მონ შემ-
თხვე ვის სირ თუ ლე, სა ჭი რო ზე მეტ ხანს და ა ყოვ ნონ პა ცი ენ ტი სა ა ვად მყო ფო-
ში, და უ ნიშ ნონ ძვი რადღ ი რე ბუ ლი დი აგ ნოს ტი კუ რი გა მოკ ვლე ვე ბი). აღ ნიშ ნუ ლი 
ქმნის მომ სა ხუ რე ბის ჭარ ბი მო ცუ ლო ბით გა წე ვის პო ტენ ცი ურ პი რო ბებს, რაც, 
თა ვის მხრივ, ჯან დაც ვის ხარ ჯე ბის ზრდას გა ნა პი რო ბებს [1]. 

მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან ცხა დე ბით, სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 
პროგ რა მის ხარ ჯე ბის ად მი ნის ტრი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, იგეგ მე ბა სა-
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ა ვად მყო ფო ე ბის თვის და ფი ნან სე ბის მე თო დო ლო გი ის შეც ვლა, კერ ძოდ, გლო-
ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით და ფი ნან სე ბის მე თო დის შე მო ღე ბა [2]. ამ მხრივ, სა ინ ტე-
რე სო ა, რას გუ ლის ხმობს გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით და ფი ნან სე ბის მე თო დი, რა 
მე ქა ნიზ მე ბი გა აჩ ნია მას ხარ ჯე ბის შე სა კა ვებ ლად, რო გო რია მსოფ ლიო გა მოც-
დი ლე ბა და რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია მი სი და ნერ გვა სა ქარ თვე ლო ში.

გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით და ფი ნან სე ბის მე თო დი დამ ფი ნან სებ ლის (სა ხელ-
მწი ფო ან სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ა) მი ერ სა ა ვად მყო ფოს ასა ნაზღ ა უ რე ბე ლი ხარ ჯე-
ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბის წი ნას წარ გან საზღ ვრა ა. გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტის ხსე-
ნე ბი სას ზო გი ერთ ექ სპერტს ასო ცი ა ცია უჩ ნდე ბა საბ ჭო თა კავ შირ ში არ სე ბუ ლი 
სა ა ვად მყო ფო ე ბის და ფი ნან სე ბის მე თოდ თან. თუმ ცა, გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით 
და ფი ნან სე ბის მე თო დი გან სხვავ დე ბა საბ ჭო თა კავ შირ ში არ სე ბულ ბი უ ჯე ტურ 
-მუხ ლობ რი ვი და ფი ნან სე ბი სა გან, რითაც ბი უ ჯე ტი ფორ მირ დებოდა მუხ ლობ-
რი ვი ხარ ჯე ბის მი ხედ ვით და და მო კი დე ბუ ლი იყო სა ა ვად მყო ფოს სიმ ძლავ რე ზე, 
პერ სო ნა ლის რა ო დე ნო ბისა და სა წოლ თა ფონ დზე. და ფი ნან სე ბის ასე თი მე თო-
დი გა ნა პი რო ბებ და რე სურ სე ბის მარ თვი სა და და გეგ მა რე ბის მო უქ ნე ლო ბას. და-
ნა ხარ ჯის თი თო ე უ ლი მუხ ლის მკაც რად გან საზღ ვრის გა მო, სა ა ვად მყო ფოს არ 
ჰქონ და უფ ლე ბა ეფექ ტუ რო ბის გაზ რდის მიზ ნით, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
სა ხე ებს შო რის მო ეხ დი ნა რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბა. შე სა ბა მი სად, შე ი ნიშ ნე-
ბო და სა ა ვად მყო ფოს უარ ყო ფი თი მო ტი ვა ცი ა, და ფი ნან სე ბის გაზ რდის მიზ ნით, 
გა ე ზარ და პერ სო ნა ლის და სა წო ლე ბის რა ო დე ნო ბა. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ საბ ჭო თა კავ შირ ში სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის სა კითხ-
ებს ძი რი თა დად სა კავ ში რო ჯან დაც ვის სა მი ნის ტრო წყვეტ და, მთა ვა რი ექი მე ბი 
ჩა დი ოდ ნენ მოს კოვ ში, არა ფორ მა ლურ ურ თი ერ თო ბებს ამ ყა რებ დნენ შე სა ბა მის 
პი რებ თან და არა იშ ვი ა თად სა თა ნა დო ძღვე ნის (კო ნი ა კე ბი, ღვი ნო...) მირ თმე ვის 
გზით ცდი ლობ დნენ გა ე ზარ დათ სა ა ვად მყო ფოს სიმ ძლავ რე. 

ბი უ ჯე ტურ -მუხ ლობ რი ვი და ფი ნან სე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით გლო ბა ლუ რი 
ბი უ ჯე ტი დგინ დე ბა ის ტო რი უ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ანუ წი ნა წლებ ში სა მე-
დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მო ცუ ლო ბის სა ფუძ ველ-
ზე. ყო ვე ლი ფი ნან სუ რი წლის ბო ლოს დამ ფი ნან სე ბელ მხა რე სა და სა მე დი ცი ნო 
ორ გა ნი ზა ცი ას შო რის ხდე ბა მო მა ვა ლი წლის ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა. 
ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის შემ დეგ დან ფი ნან სე ბე ლი მხა რე ატა რებს სა ა ვად მყო-
ფოს მო ნი ტო რინგს, აფასებს მის მი ერ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის 
მდგომარეობას [3]. 

1980-ი ან წლე ბამ დე, მთელ მსოფ ლი ო ში სა ა ვად მყო ფო ე ბი ფი ნან სდე ბოდჱ 
ფაქ ტოჲ რი ვი, წი ნას წარ გა ნუ საზღ ვრე ლი ხარ ჯე ბის მი ხედ ვით, ანუ დამ ფი ნან-
სე ბე ლი მხა რე სა ა ვად მყო ფოს თან წინ და წინ არ ათან ხმებ და ჩა სა ტა რე ბელ სა-
მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბას, ფასს. აღ ნიშ ნუ ლი კა ტას ტრო ფუ ლად 
ზრდი და ჰოს პი ტა ლურ ხარ ჯებს. ხარ ჯე ბის შჵმცირ ჵჲის მიზ ნით, ევ რო პის ბევრ 
ქვეყ ნჱში, 1980-ი ა ნი წლე ბი დან ფარ თოდ და იწყ ეს გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით სა ა-
ვად მყო ფო ე ბის და ფი ნან სე ბის მე თო დის შე მო ღე ბა. 
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გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტის დად გე ნა რამ დე ნი მე ეტა პე ბი სა გან შედ გე ბა. სა მე-
დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა წლის ბო ლოს წარ მო ად გენს სრულ სტა ტის ტი კურ (სა-
წოლ თა რა ო დე ნო ბა, გა ტა რე ბულ სა წოლ -დღე თა რა ო დე ნო ბა, ნამ კურ ნა ლევ 
ავად მყოფ თა რა ო დე ნო ბა, მკურ ნა ლო ბის ხან გრძლი ვო ბა, სა წოლ თა დატ ვირ-
თვის მაჩ ვე ნე ბე ლი) და ფი ნან სურ (სა ა ვად მყო ფოს შე მო სა ვა ლი, გა წე უ ლი და ნა-
ხარ ჯე ბი, შე მო სავ ლებ სა და ფაქ ტოჲ რივ და ნა ხარ ჯებს შო რის სხვა ო ბა) მო ნა ცე-
მებს, მო მა ვა ლი წლის სა ვა რა უ დო ხარ ჯთაღ რიცხ ვას ძი რი თა დი პუნ ქტე ბის სა-
ხით (ხელ ფა სე ბი, მე დი კა მენ ტე ბი, მომ სა ხუ რე ბა, ავად მყო ფის მოვ ლა, ღა მის მო-
რი გე ო ბა, ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვლე ვა და ა. შ.). დამ ფი ნან სე ბე ლი მხა რე ჱა-
ნა ლიზჵჲს წარ მოდ გე ნილ ინ ფორ მა ცი ას. კერ ძოდ, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა 
ექ ცე ვა შემ დეგ გა რე მო ე ბებს: სიმ ძი მის მი ხედ ვით და ა ვა დე ბა თა სტრუქ ტუ რის, 
ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბუ ლი ნო ზო ლო გი ე ბის, და უ სა ბუ თე ბე ლი და გან მე ო-
რე ბი თი ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის, სტა ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბის გა ხან გრძლი ვე ბუ-
ლი შემ თხვე ვე ბის შეს წავ ლას.

გა მოწ ვლილ ვით გა ნი ხი ლე ბა ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი ექი მის მი ერ პა ცი ენ ტე ბის 
სა ა ვად მყო ფო ში მი მარ თვე ბის სიხ ში რე, რო მელ შიც ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა ისე თი 
ნო ზო ლო გი ე ბის გა მოვ ლე ნას, რო მელ თა მკურ ნა ლო ბა შე საძ ლე ბე ლია ჩა ტა რე-
ბუ ლი ყო ამ ბუ ლა ტო რი ულ პი რო ბებ ში. ასე ვე ხდე ბა სტა ცი ო ნარ ში ოჯა ხის ექი მის 
უმო მარ თვოდ ან სას წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბით მოხ ვედ რილ პა ცი ენ ტთა 
შეს წავ ლა. ამ მო ნა ცე მე ბით გა მოვ ლინ დე ბა ამ ბუ ლა ტო რი ულ დო ნე ზე არ სე ბუ-
ლი სუს ტი მხა რე ე ბი, ჩნდე ბა და უ სა ბუ თე ბე ლი ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის შემ ცი რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა, აგ რეთ ვე ისე თი სა ორ გა ნი ზა ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი ცვლი ლე ბე ბის 
გა ტა რე ბის სა ჭი რო ე ბა, რო მე ლიც სტი მულს მის ცემს სტა ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა-
ლო ბის სა ნაც ვლოდ, ამ ბუ ლა ტო რი ულ -პო ლიკ ლი ნი კურ დო ნე ზე გა ი ზარ დოს 
ექიმ თან მი მარ თვი ა ნო ბა. 

რო დე საც დამ ფი ნან სებ ლის მხრი დან არ სე ბობს სა ა ვად მყო ფოს ეფექ ტუ რო-
ბის გაზ რდის სტი მუ ლი რე ბის სურ ვი ლი, ჩნდე ბა დღის სტა ცი ო ნა რე ბის და ამ ბუ-
ლა ტო რი უ ლი გან ყო ფი ლე ბე ბის შექ მნის მო ტი ვა ცი ა. ასე თი სტი მუ ლის არ სე ბო-
ბი სას, სა ა ვად მყო ფო ცდი ლობს და ა ვა დე ბა თა შე და რე ბით მსუ ბუ ქი ფორ მე ბის 
მკურ ნა ლო ბა ამ ბუ ლა ტო რი ულ ან დღის სტა ცი ო ნა რებ ში ჩა ა ა ტა როს. დამ ფი ნან-
სე ბელ მა მხა რემ ხე ლი უნ და შე უწყ ოს სა ა ვად მყო ფოს მი ერ რე სურ სე ბის ეკო ნო-
მი უ რად გა მო ყე ნე ბის მო ტი ვა ცი ას. ამ მხრივ, მი ზან შე წო ნი ლი ა, მთა ვა რი აქ ცენ-
ტის გა კე თე ბა არა დამ ფი ნან სებ ლის მხრი დან ხარ ჯე ბის უსა ფუძ ვლო შემ ცი რე-
ბა ზე, არა მედ ეფექ ტუ რო ბის გაზ რდა ზე. არას წო რად დად გე ნი ლი, ხე ლოვ ნუ რად 
შემ ცი რე ბუ ლი ლი მი ტი რე ბის შემ თხვე ვა ში, სა ა ვად მყო ფოს არ ექ ნე ბა ბი უ ჯე ტის 
ეფექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი სტი მუ ლი.

ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბის მო ცუ ლო ბის ზუს ტად პროგ ნო ზი რე ბა შე უძ ლე ბე-
ლი ა. ამი ტომ, სა ა ვად მყო ფოს ფაქ ტოჲ რივმჱ ხარ ჯებ მა შე საძ ლოა გა და ა ჭარ ბოს 
წი ნას წარ დად გე ნილ გლო ბა ლურ ბი უ ჯეტს ან პი რი ქით, ნაკ ლე ბი შე ად გი ნოს. 



თენგიზ ვერულავა, რევაზ ჯორბენაძე

ასეთ შემ თხვე ვებ ში, ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მკა ფი ოდ უნ და იქ ნეს დად გე ნი ლი ვინ 
იღებს პა სუ ხის მგებ ლო ბას ბი უ ჯე ტუ რი თან ხე ბის გა და ჭარ ბე ბის ან არას რუ ლი 
ხარ ჯვის შემ თხვე ვა ში. ჱმის თვის ად გე ნენ ე. წ. “რისკის დერეფანს”, ანუ ფაქ ტოჲ-
რი ვი მო ცუ ლო ბის გეგ მუ რი დან შე საძ ლო გა დახ რას. მა გა ლი თად, რო დე საც და-
გეგ მი ლია 100 შემ თხვე ვის ანაზღ ა უ რე ბა და “რისკის დერეფანი” 5 %-ს შე ად გენს, 
105 და 95 შემ თხვე ვა და ფი ნან სდე ბა რო გორც 100 შემ თხვე ვა. 106 შემ თხვე ვა 
ანაზღ ა ურ დე ბა შე და რე ბით და ბა ლი ფა სით, ხო ლო 94 შემ თხვე ვის დროს სა ა ვად-
მყო ფო არ მი ი ღებს ერ თი შემ თხვე ვის და ფი ნან სე ბას. ურ თი ერ თმო ლა პა რა კე ბის 
სა ფუძ ველ ზე დგინ დე ბა ბი უ ჯეტს ზე ვით და ფი ნან სე ბის ზღვა რი. მა გა ლი თად, 
გერ მა ნი ა ში და გეგ მილ ზე ნაკ ლე ბით შეს რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში სა ა ვად მყო ფო მა-
ინც ღე ბუ ლობს და ფი ნან სე ბას, მხო ლოდ ტა რი ფის 25 %-ით ნაკ ლებს. მი სი გა და-
ჭარ ბე ბი სას კი, მი სი ღი რე ბუ ლე ბის მხო ლოდ 75% ანაზღ ა ურ დე ბა.

სა ა ვად მყო ფოს გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტის გა სათ ვლე ლად იყე ნე ბენ მსგავ სი 
დი აგ ნო ზე ბის ჯგუ ფე ბით და ფი ნან სე ბის მე თოდს (Diagnosis-Related Groups – 
DRG). ამ დროს თი თო ე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის (დი აგ ნო ზით მსგავ სი) ფაქ ტოჲ რი ვი 
ხარ ჯე ბის სა ფუძ ველ ზე დგინ დე ბა თი თო ე უ ლი ნო ზო ლო გი უ რი ჯგუ ფის ღი რე-
ბუ ლე ბა. და ა ვა დე ბა თა ტა რი ფე ბი შე საძ ლე ბე ლია იყოს ყვე ლა სა ა ვად მყო ფო სათ-
ვის ერ თი ა ნი (უ ნი ფი ცი რე ბუ ლი) ან სხვა დას ხვა დო ნის სა ა ვად მყო ფო ე ბი სათ ვის 
დად გინ დეს სხვა დას ხვა (ინ დი ვი დუ ა ლუ რი) ტა რი ფე ბი. 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ტა რი ფე ბის შემ თხვე ვა ში დამ ფი ნან სე ბელს აქვს სა მე დი-
ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის შერ ჩე ვის უფ რო მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა. ცხა დი ა, დამ ფი ნან-
სე ბე ლი კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე ხელ შეკ რუ ლე ბას გა ა ფორ მებს იმ სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბას თან, რო მე ლიც სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის ხა რის ხის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით და ბა ლი ფა სე ბით მე ტი მო ცუ ლო ბის სა მუ შა ოს შე ას რუ ლებს. 

გლო ბა ლურ ბი უ ჯეტს, ხარ ჯე ბის შე კა ვე ბის თვალ საზ რი სით, ბევ რი და დე-
ბი თი მხა რე გა აჩ ნი ა. კერ ძოდ, რად გან ბი უ ჯე ტი წი ნას წარ გან საზღ ვრუ ლი და 
ლი მი ტი რე ბუ ლი ა, ად ვი ლია ხარ ჯე ბის პროგ ნო ზი რე ბა დო ბა. გარ და ამი სა, დამ-
ფი ნან სე ბელს სა ა ვად მყო ფოს და ნა ხარ ჯებ ზე კონ ტრო ლის ძლი ე რი ბერ კე ტე ბი 
გა აჩ ნი ა. თა ვის მხრივ, შეზღ უ დუ ლი და ფი ნან სე ბის გა მო, სა ა ვად მყო ფო ჰოს პი-
ტა ლი ზა ცი ის რა ო დე ნო ბის გაზ რდით არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, 
მნიშ ვნე ლოვ ნად მცირ დე ბა ჯან დაც ვის ხარ ჯე ბი და იზ რდე ბა რე სურ სე ბის და-
ზოგ ვის სტი მუ ლი. 

გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტი და დე ბი თად მოქ მე დებს სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ-
ლე ბის ეკო ნო მი კურ აქ ტი უ რო ბა ზე. მი სი ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლია 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი, რო მე ლიც მო ნა წი ლე ობს დამ ფი ნან სე ბელ მხა რეს თან 
სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მო ცუ ლო ბი სა და ტა რი ფე ბის შე თან ხმე ბის პრო ცეს-
ში, მას თან ერ თად გა ნი ხი ლავს ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის სა ფუძ ვლი ა ნო ბის ანა ლი ზის 
შედეგებს, გეგ მავს შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შა ოს სტრუქ ტუ რას ისე თი სა ხით, რომ 
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უზ რუნ ველ ყოს ძვრადღ ი რე ბუ ლი რე სურ სე ბის ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბა. პერ სო ნა-
ლის ჩარ თუ ლო ბა და ეკო ნო მი კუ რი მო ტი ვა ცია ზრდის მათ პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
დო ნეს, ხელს უწყ ობს მკურ ნა ლო ბის და ბალ ხარ ჯვი ა ნი მე თო დე ბის და ნერ გვას.

გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტის დროს მარ ტი ვია სა ა ვად მყო ფოს თან ან გა რიშ სწო-
რე ბა, საქ მის წარ მო ე ბა, რაც ამ ცი რებს სა ა ვად მყო ფოს მი ერ წარ დგე ნილ სა მუ-
შა ო სა და დამ ფი ნან სებ ლის ანაზღ ა უ რე ბას შო რის და ყოვ ნე ბის ხან გრძლი ვო ბას.

გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით და ფი ნან სე ბის პი რო ბებ ში სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ-
ლე ბა ფი ნან სდე ბა ავან სის სა ხით (წი ნას წარ), რაც, თა ვის მხრივ, ხელს უწყ ობს 
მე დი კა მენ ტე ბით და სხვა აუ ცი ლე ბე ლი სა მე დი ცი ნო მოხ მა რე ბის საგ ნე ბით სა მე-
დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის დრო ულ უზ რუნ ველ ყო ფას. აღ ნიშ ნუ ლი კი და დე ბი თად 
აი სა ხე ბა პა ცი ენ ტის კმა ყო ფი ლე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა ზე [4].

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ა ვად მყო ფო ე ბის გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით და ფი-
ნან სე ბის მე თო დი ხარ ჯე ბის შემცირების ერ თ-ერ თი სა უ კე თე სო მე ქა ნიზ მი ა. სა-
ქარ თვე ლო ში მი სი და სა ნერ გად გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქნჵს მსოფ ლი ო ში ამ 
მხრივ არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა და ქვეყ ნის ჯან დაც ვის სის ტე მის თა ვი სე ბუ რე-
ბე ბი.
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 One of the biggest problems for universal health care program is the cost 
management. Many countries with publicly funded systems of healthcare have 
adopted global budgets as a key funding mechanism. One of the major a  rac  ons of 
the global budget model is that it can combine administra  ve simplicity with some 
incen  ves for performance enhancements. Furthermore, experience has shown 
that the informa  on needs of this type of payment mechanism are less than more 
complex payment systems such as diagnos  c related groups and itemized payments. 
According to the Government offi  cials in Georgia, in order to improve universal 
health care program administra  on costs, there are planned reforms for hospitals 
funding methodology, in par  cular, installa  on of the hospital global budge  ng. 
The ar  cle examines the concept of the global budget fi nancing methodology, the 
mechanisms of cost containment, the experience of the world and the possibili  es 
of its implementa  on in Georgia.

Keywords: health care fi nancing, global budgets, contrac  ng, cos  ng hospital 
services.
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