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winasityvaoba
bolo ramdenime aTwleulis msoflio gamocdilebam aCvena, Tu
raoden mniSvnelovaniaekonomikaSi susti mxareebis adreul etapze
gamovlena
da
makoreqtirebeli
RonisZiebebis
drouli
gatareba.
saerTaSoriso savaluto fondis saqmianobis erT-erT mniSvnelovan
mimarTulebas ZiriTad statistikur monacemebze xelmisawvdomobis
gazrda warmoadgens. ssf am sferoSi mniSvnelovan saqmianobebs
axorcielebs, romelTa Sorisaa ssf-is statistikis departamentis mier
im
meTodologiuri
saxelmZRvaneloebis
momzadeba,
romlebic
ekonomikuri
da
finansuri
statistikuri
monacemebis
Sesadgenad
gamoiyeneba. es saxelmZRvaneloebia: “saxelmwifo finansebis statistikis
saxelmZRvanelo”, “sagadamxdelo balansis saxelmZRvanelo”, “monetaruli
da finansuri statistikis saxelmZRvanelo”, “erovnuli angariSebis
kvartaluri saxelmZRvanelo”, romlebic
harmonizebulia 1993 wlis
erovnul angariSTa sistemasTan.
naSromSi makroekonomikuri statistikis oTxi ZiriTadi nawilierovnuli angariSebi, sagadamxdelo balansi, monetaruli da safinanso
statistika da saxelmwifo finansebis statistika ganxilulia, rogorc
integrirebuli
sistema.
aseve,
detaluradaa
ganixiluli
makroekonomikuri statistikis seqtorebs Soris arsebuli kavSirebi,
statistikur
meTodologiaSi
bolo
periodSi
ganxorcielebuli
cvlilebebi,monacemTa
Segrovebisa
da
damuSavebis,
ekonomikuri
politikis SemuSavebisa da Sefasebis sakiTxebi.
makroekonomikuri statistikis oTxi ZiriTadi sferos mixedviT
arsebobs
mravali naSromi, magram maTi
erTmaneTTan dakavSireba
sakmaod rTulia ara marto araspecialistebisa da studentebis, aramed
TviT specialistebisTvisac ki. es naSromi daexmareba dainteresebul
pirebs makroekonomikuri statistikis sxvadasxva sferoebs Soris
arsebuli kavSirebis ukeT gagebaSi. imis saCveneblad, Tu rogor xdeba am
oTxi sakvanZo sferos harmonizacia, naSromi xsnis maT saerTo Tvisebebsa
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da gansxvavebebs. analitikuri CarCos farglebSi TiToeuli koncefciis
TvalsaCinoebis mizniT masSi aseve motanilia ricxviTi magaliTebi.
naSromis struqturidan gamomdinare, imedi gvaqvs, rom is iqneba
saTanado
wyaro ekonomikisa
da
statitistikis
studentebisaTvis
makroekonomikuri statistikis Seswavlis saqmeSi. maT, visac surT ufro
detaluri
codnis SeZena saerTaSoriso koncefciebisa da CarCoebis
Sesaxeb
TiToeuli makroekonomikuri angariSis mixedviT, SeuZliaT
Sesabamisi sferoebis mixedviT arsebuli Tanamedrove saxis damatebiTi
literaturis Seswavlac.

Tavi I. Sesavali
naSromis
mizania,
upirveles
yovlisa,
ekonomistebisa
da
statistikosebis moTxovnebis dakmayofileba. masSi makroekonomikuri
statistikis
oTxi
ZiriTadi
mimarTuleba:erovnuli
angariSebi,
sagadamxdelo
balansi
da
saerTaSoriso
sainvesticio
pozicia,
monetaruli da safinanso statistika da saxelmwifo finansebis
statistika ganxilulia, rogorc
erTiani integrirebuli sistema.
sxvadasxva
mimarTulebebs
Soris
urTierTkavSiris
saCveneblad,
naSromSi ganxilulia transaqciebze arsebuli statistika, monacemebi
maragebis(aqtivebisa da valdebulebebis poziciis)Sesaxeb, kavSirebi
maragebis
Sesaxeb
monacemebsa
da
transaqciebs
Soris,
aseve,am
angariSebTan mWidrod dakavSirebuli zogierti statistikuri monacemebi.
naSromSi
gaTvaliswinebulia
maroekonomikuri
statistikis
standartebSi arsebuli axali xedvebi. am oTx ZiriTad sferoSi
statistikebis momzadebis standartebi SesabamisobaSiamoyvanili 1993
wlis erovnul angariSTa sistemasTan,
Sesabamisadaris dadgenili
makroekonomikuri statistikis zogadi konceptualuri CarCoebic. 1993
wlis ervnul angariSTa sistema or mniSvnelovan siaxles Seicavs, rac
gulisxmobs maragebisa da nakadebis srul integrcias da angariSebis
srul nakrebs, romlebic faraven warmoebas, Semosavals, moxmarebas,
danazogebs,
investiciebsa da finansur saqmianobebs, ekonomikis
sxvadasxva seqtorebisa da mTlianad ekonomikisaTvis.
1993 wlis erovnul angariSTa sistemis paralelurad saerTasoriso
savaluto
fondis
mier
gadamuSavebulia
sagadamxdelo
balansis
statistika, gafarTovebulia misi masStabebi da masSi CarTulia
saerTaSoriso sainvesticio pozicia. saerTaSoriso savaluto fondma
1993 welsve gamoaqveyna sagadamxdelo balansis welidwleuli(BPM5;
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IMF,1993). Aaseve, saerTaSoriso savaluto fondma 2000 wels SeimuSava
monetaruli
da
finansuri
statistikis
meTodologiagamoica
monetaruli da finansuri statistikis welidwleuli(MFSM; IMF,
2000c),xolo2001 wels-saxelmwifo finansebis statistikis meTodologia.
amave wels gamoica saxelmwifo finansebis statistikis welidwleuli
2001(GFSM 2001; IMF, 2001).
Aam sferoSi momuSave eqspertebTan da sxva saerTaSoriso
saagentoebTan
mWidro
konsultaciebis
safuZvelze
IMF-is
mier
SemuSavebuli TiToeuli statistikuri standarti aRiarebuli iqna,
rogorc seqtorisaTvis saerTasoriso standarti.garda imisa, rom es
standartebi harmonizebulia 1993 wlis erovnul angariSTa sistemasTan,
TiToeuli maTgani aseve orientirebulia politikis iseTi mniSvnelovani
cvladebiskenac,
rogoricaa,
sagadamxdelo
balansis
siWarbis
an
deficitis sazomebi, fiskaluri pozicia da fulisa da kreditis zomebi.
dReisaTvis isev mimdinarobs 1993 wlis erovnul angariSTa sistemis da
BPM5-is ganaxleba, raTa maTSi gaTvaliswinebuli da asaxuli iqnas 1993
wlis Semdgom periodSi ekonomikuri saqmianobebis sferoSi momxdari
siaxleebi da cvlilebebi.
makroekonomikuri statistikis
mimarTulebebis mniSvnelovani
Tvisebaa erTidaigive sabaziso koncefciebis gamoyeneba. amgvarad,
makroekonomikuri statistikis ZiriTad mimarTulebebze gadasvlamde,
Tavdapirvelad ganvixiloT maTTvis damaxasiTebeli saerTo Tvisebebi.
Semdeg ki-monacemTa xarisxi da 1993 wlis erovnul angariSTa sistemis
praqtikuli gamoyenebis sakiTxebi.
makroekonomikuri
statistikis
ZiriTadi
mizania
momsaxureba
gauwios gadawyvetilebis mimReb pirebs da es mizani SeiZleba saukeTesod
iqnas miRweuli, Tu sxvadasxva saxis statistikebi aris realuri da
amasTan, erTmanetTan Tavsebadi.
am TavSi ganxilulia makroekonomikuri statistikis saerTo
maxasiaTeblebi:
institucionaluri
erTeulebi
da
seqtorebi;
rezidentoba; maragebi(aqtivebi/valdebulebebi); ekonomikuri nakadebi da
maTi integracia; angariSgebis wesebi; sabazro fasebiT Sefaseba da
gadaxedvis procedurebi.
instituciuri erTeulebi da seqtorebi
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makroekonomikuri statistikis ZiriTadi blokia instituciuri
erTeuli. ganvixiloT am erTeulebis ori tipi da xuTi seqtori,
romlebSic xdeba am erTeulebis dajgufeba.
erTeulebi
erovnul monacemTa Semgroveblebi instituciuri erTeulebis
ekonomikuri
saqmianobebis
Sesaxeb
informacias
moipoveben
da
aerTianebenstatistikuri maCveneblebis saxiT.
instituciuri erTeuli
ganisazRvreba, rogorc ekonomikuri erTeuli, romelsac gaaCnia aqtivebis
flobis, valdebulebebis aRebis, sxva ekonomikur aqtivobebSi CarTvis da
sxva erTeulebTan transaqciebis ganxorcielebis sakuTari uflebebi.sxva
sityvebiT, instituciuri erTeuli aris danayofi, romelsac SeuZlia
saqmianoba sakuTari saWiroebebisaTvis da romelic uSualod aris
pasuxismgebeli am aqtivobebze. kerZod, mas SeuZlia flobdes aqtivebs,
aseve, mas SeuZlia aiRos valdebulebebi. Aam erTeulisaTvis monacemTa
Semgroveblebs SeuZliaT moipovon arsebuli angariSebi (balansis
CaTvliT), an maT SesaZlebloba aqvT TviTon Seadginon maTTvis es
angariSebi.
gamoiyofa instituciuri erTeulebis ori saxe: Sinameurneobebi da
iuridiuli da socialuri erTeulebi, romelTa arseboba aRiarebulia
sxva adamianebisa an sxva erTeulebisagan damoukideblad, romlebic
SeiZleba flobdes an akontrolebdnen maT.
Sinameurneobebis
SemTxvevaSi
mravalwevriani
ojaxis
individualuri
wevrebi
ar
ganixileba,
rogorc
damoukidebeli
instituciuri erTeuli, radgan isini floben bevri saxis aqtivebs
erToblivad, aseve,valdebulebebsac iReben erToblivad, maT aqvT saerTo
Semosavali da xarjebis Sesaxeb gadawyvetilebasac iReben erToblivad.
erTeulebis meore saxe moicavs: korporaciebs, saxelmwifo
erTeulebs da aramomgebian institutebs. korporaciebi awarmoeben
saqonelsa da momsaxurebas bazrisaTvis da isini SeiZleba iyvnen mogebis
wyaro maTi mflobelebisaTvis, maSin, rodesac saxelmwifo erTeulebi
saqonelsa
da
momsaxurebas
awarmoeben
upiratesad
arasabazro
principebze dayrdnobiT. aramomgebiani institutebi (NPIs) SeiZleba iyvnen
sabazro an arasabazro mwarmoeblebi, magram isini ar SeiZleba
iyosmogebis wyaro maTi mflobelebisaTvis. Kkorporaciebis msgavsad,
zogierT
arakorporaciul
erTeulebs,
romlebic
miekuTvneba
Sinameurneobebs an saxelmwifo erTeulebs, SeuZliaT awarmoon sabazro
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saqoneli da momsaxureba. Tu maT aqvT angariSebis sruli nakrebi an am
nakrebis Sedgena SesaZlebelia da amasTan, Tu maT Sedgenas azri aqvs,
statistikosebi maT ganixilaven rogorc kvazi- korporaciebs da maT
epyrobian iseve, rogorc korporaciebs.
seqtorebi
instituciuri
erTeulebi
maTi
gansxvavebuli
ekonomikuri
miznebidan, funqciebidan da qcevidan gamomdinare iyofa ekonomiks xuT
instituciur seqtorad. es seqtorebia:
-arasafinanso korporaciebis seqtori;
-finansuri korporaciebis seqtori;
-centraluri saxelmwifo seqtori;
-saojaxo meurneobebis momsaxure aramomgebiani institutebi (NPISH);
- saojaxo meurneobebis seqtori.
am xuT seqtorSi, korporaciebis ori seqtori aerTianebs ara
mxolod korporaciebs, aseve, kvazi korporaciebsac da NPI –sac,
romlebic arian sabazro mwarmoeblebi. centraluri saxelmwifo seqtori
aerTianebs im saxelmwifo erTeulebs, romlebic ar ganixileba rogorc
kvazikorporaciebi da arasabazro NPI –s, romlebsac akontrolebs da
ZiriTada afinansebs saxelmwifo erTeulebi. saojaxo meurneobebis
momsaxure
aramomgebiani
institutebi
(NPISH)seqtori
moicavs
imarasabazro NPI –s, romlebsac ar akontrolebs saxelmwifo. da bolos,
Sinameurneobebi
aerTianebs
saojaxo
meurneobebsa
da
maT
im
arakorporirebul sawarmoebs, romlebic ar ganixileba, rogorc kvazikorporaciebi.
rezidentoba(adgilmdebareoba)
ganvixiloT Semdegi cnebebi: rezidenti, ararezidenti, ekonomikuri
teritoria da ekonomikuri interesebi, aseve, is Tu rogor ukavSirdeba
instituciuri seqtorebi rezidentobas.
rezidentebi- aRniSnavs instituciur erTeulebs, romlebsac ufro
mWidro kavSiri aqvT mocemuli qveynis ekonomikur teritoriasTan, vidre
sxva qveynebTan. rezidentoba efuZvneba ara erovnulobas an denominaciis
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valutas, aramed imas, Tu Tu sadaa am erTeulis ekonomikuri interesebis
centri.
ararezidenti arian erTeulebi, vinc ar arian mocemuli
rezidentebi, anu arian danarCeni msoflios rezidentebi.

qveynis

qveynis
ekonomikuri
teritoria
Sedgeba
saxelmwifos
mier
administrirebadi geografiuli teritoriisagan. teritoriis SigniT
adamianebi, saqoneli da kapitali Tavisuflad brunavs da gadaadgildeba.
is moicavs: sahaero sivrces, teritoriul wylebs da kontinentur Selfs,
romelic mdebareobs saerTaSoriso wylebSi, romelzec qveyanas aqvs
gansakuTrebuli uflebebian romelzec aqvs iurisdiqcia an pretenzia
ekonomikuri eqsploataciis kuTxiT. is aseve moicavs teritoriul
anklavebs
sxva
danarCen
msoflioSi,
rogoricaa:
saelCoebi,
sakonsuloebi, samxedro bazebi.
instituciur erTeuls gaaCnia ekonomikuri interesis centri qveyanaSi,
roca arsebobs garkveuli adgili, sacxovrebeli adgili, warmoebis
adgilmdebareoba an sxva uZravi qoneba, qveynis ekonomikur teritoriaze,
sadac is arsebiTadaa CarTulia ekonomikur saqmianobaSian drois
usasrulo monakveTSi, an SemosazRvrul, magram grZelvadian periodSi.
sazogadod ganixileba erTwliani periodic .
ra kavSirSia instituciuri seqtorebi rezidentobasTan?
qveynis centraluri xelisuflebis yvela
done- centraluri, Statis,
lokaluri- ganixileba rogorc mocemuli qveynis rezidentebi, anu
rogorc Sida ekonomikis nawili- maSinac ki, roca isini saqmianoben
sazRvargareT. saelCoebi, sakonsuloebi, samxedro bazebi ganlagebuli
sazRvargareT ganixileba, rogorc sakuTari qveynis rezidentebi. da
piriqiT, ucxo qveynebis saelCoebi, sakonsuloebi, samxedro bazebi,
ganlagebuli mocemuli qveynis teritoriaze, arian ararezidentebi. aseve,
ararezidentebia ucxo qveynebis saerTaSoriso organizaciebi. Tumca,
momuSave
personalis
rezidentobisaTvis
vrceldeba
qveynis
sxva
SidameurneobebisaTvis dawesebuli kriteriumebi.
rac Seexeba or korporaciul seqtors -korporacia (saxelmwifo da
kerZo) aris qveynis(ekonomikuri teritoriis)
rezidenti, roca is
awarmoebs masSi saqonlis mniSvnelovan raodenobas an roca is flobs
miwas an nagebobebs, miuxedavad imisa, rom korporacias mTlianad an
nawilobriv flobs ararezidenti. ucxouri korporaciis qvedanayofi an
Svilobili kompania mocemuli qveynis teritoriaze ganixileba, rogorc
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mocemuli qveynis rezidenti. piriqiT, rezidenti korporaciis qvedanayofi
an Svilobili kompania ganlagebuli ucxoeTSi, ganixileba rogorc
ararezidenti. ofSoruli sawarmoebi arian rezidentebi im ekonomikis,
sadac isinia ganlagebuli, miuxedavad imisa, arian Tu ara isini
Tavisufal sabaJo zonebSi Tu sxva regulaciebSi.
saojaxo
meurneobebis
klasifikacia
rezidentebad
an
ararezidentebad.adamiani aris qveynis rezidenti, roca mas sacxovrebeli
aqvs qveyanaSi,romelsac iyeneben ojaxis wevrebi, rogorc ZiriTad
sacxovrebels. isini, vinc mudmivad cxovroben qveyanaSi, miuxedavad imisa,
Tu isini droebiT imyofebian Tu ara sazRvargareT (turistad an biznes
mivlinebaSi), ganixilebian, rogorc rezidentebi. analogiurad, pirebi,
vinc muSaoben sazRvargareT da brundebian saxlSi limitirebuli
periodis Semdeg(sezonuri muSebi da mesazRvreebi) ganixileba im qveynis
rezidentebad, sadac isini floben saxls(binas), maSinac ki, Tu isini
xSirad didi xniT imyofebian sazRvargareT.
studentebi, vinc swavloben sazRvargareT, miuxedavad
droiT arian isini iq, miekuTvnebian rezidentebs.

imisa,

Tu

ra

maragebi, nakadebi da maTi integracia
maragebi
maragebi makroekonomikuri statistikis erT-erTi mniSvnelovani cnebaa da
is izomeba drois mocemuli momentisaTvis,
anu is aqtivebsa da
valdebulebebs afasebs drois mocemuli momentisaTvis. aqtivebs unda
flobdes instituciuri erTeulebi da is mis mflobels unda aZlevdes
ekonomikur sargebels. ekonomikuri sargebeli SeiZleba warmoiqmnas an am
aqtivebis gamoyenebiT warmoebaSi (magaliTad, manqana an Senoba- nageboba),
an ubralod am aqtivebis sxva pirebis mier gamoyenebis sanacvlod (
procenti, dividendi an renta).
maragebi Caiwereba balansSi saangariSo periodis dasawyisisa da
bolosaTvis. maragebi fasdeba im periodis mimdinare sabazro fasebSi,
roca dgeba balansi.
aqtivebi-makroekonomikuri statistikis sistemaSi ganisazRvreba, rogorc
erTeulebi, rommlebzec instituciuri erTeulebi (individualurad an
koleqtiurad) axorcieleben sakuTrebis uflebebs da romelzec maT
SeuZliaT ekonomikuri sargeblis miReba gansazRvrul periodSi
maTi
flobis an gamoyenebis safuZvelze.
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aqtivebi aris an arafinansuri(miwa, manqana-mowyobilobebi da maragebi) an
finansuri(rac sazogadod warmoadgens erTi erTeulis moTxovnebs
meoris mimarT), maSin, rodesac valdebulebebi aris erTi erTeulis
meoris mimarT arsebuli finansuri valdebulebebi da amdenad, aris
finansuri aqtivebis damateba.
arafinansuri aqtivebi moicavs kvlavwarmoebad aqtivebs, rogoricaa
magaliTad, manqana-danadgarebi, da aseve, arakvlavwarmoebad aqtivebs,
rogoricaa magaliTad miwa. is aseve moicavs iseT aramaterialur
aqtivebs, rogoricaa, kompiuteruli programebi.
finansuri aqtivebis umetesoba
gulisxmobs erTi instituciuri
erTeulis
(romelic awvdis resursebs)moTxovnebs meore erTeulis
mimarT
(romelmac
ukan
unda
dabrunos
mimwodebels).
resursis
mimwodebel erTeuls aqvs moTxovnebi(aqtivebi), da im erTeuls, vinc ukan
unda daubrunos msesxebels, aqvs valdebulebebi, rac gviCvenebs aqtivebi/
valdebulebebi simetrias.
finansuri aqtivebi/ valdebulebebis tipiuri magaliTebia valuta (aqtivimflobelisaTvis da valdebuleba- centraluri bankisaTvis); depozitebi
(aqtivebi
depozitorebisaTvis
da
valdebulebabankisaTvis)
da
sesxebi(aqtivebi sesxis gamcemisa da valdebulebebi-sesxis amRebisaTvis).
fasiani qaRaldebi aseve, gviCvenebs aqtivebi/ valdebulebebi simetrias.
finansuri aqtivebi aseve, moicavs korporaciebis mier gamocemul aqciebs.
is aris mflobelis moTxovna da korporaciis valdebulebebi.
finansuri aqtivebia aseve: monetaruli oqro da nasesxobis specialuri
uflebebi. monetaruli oqro aris oqro, romelsac flobs centraluri
banki an mTavroba, rogorc oficialur rezervs. nasesxobis specialuri
uflebebi aris saerTaSoriso sarezervo aqtivebi, romelsac qmnis ssf da
aTavsebs wevr qveynebSi, raTa Caanacvlos arsebuli oficialuri
rezervebi.
sxvaoba erTeulis mTliani aqtivebis(finansuri da arafinansuri) maragsa
da misi valdebulebebis marags Soris ganisazrvreba rogorc sakuTari
kapitali. sakuTari kapitalis gazomvisas analitikosebi
korporaciis
aqciebsa da kapitalis sxva valdebulebebs Seitanen valdebulebaTa
maragebSi.
amitom,
wminda
sakuTari
saSualebebi
gansxvavebulia
komerciul buralteriaSi gamoyenebuli
wminda
kapitalisa da
aqciismflobelTa fondebis cnebebisagan.
nakadebi
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maragebisagan gansxvavebiT, nakadebi aris ekonomikuri sidideebi, romelic
izomeba drois raRac periodisaTvis. maTi ori saxe arsebobstransaqciebi (SemdgomSi gamosaxuli gacvla-gamocvlaSi an transferebSi)
da sxva ekonomikuri nakadebi(SemdgomSi gamosaxuli mogeba/zaralSi da
aqtivebis sididis cvlilebaSi).nakadebi srulad asaxaven saangariSo
periodSi aqtivebis an valdebulebebis
maragebis sidideSi momxdar
cvlilebebs. kompilatorebi nakadebis am or tips zomaven sabazro
fasebSi drois im periodisaTvis, roca transaqcias an sxva ekonomikur
nakads hqonda adgili.
transaqcia
aris
institucionalur
erTeulebs
Soris
ormxrivi
SeTanxmebis safuZvelze ganxorcielebuli interaqcia. is SeiZleba iyos
ori saxis:gacvla/gamocvla da transferebi.
pirvel SemTxvevaSi erTi mxare miawvdis meores saqonels, momsaxurebas,
Sromas an aqtivebs da sanacvlod iRebs anazRaurebas. meoreSi ki erTi
mxare miawvdis meores saqonels, momsaxurebas, Sromas an aqtivebs da
sanacvlod arafers ar iRebs. magaliTi, erTi mTavroba miawvdis meores
sakvebsa da medikamentebs
bunebrivi kataklizmebis dros. transferia
aseve gadasaxadebi, miuxedavad imisa, rom gadasaxadis gadamxdelma
SeiZleba sargebeli miiRos saxelmwifos mier miwodebuli koleqtiuri
momsaxurebidan, romelic finansdeba sagadasaxado Semosavlebidan. es
imis gamoa, rom ar arsebobs pirdapiri kavSiri gadaxdil gadasaxadsa da
miRebul sargebels Soris.
nakadebis meore saxea sxva ekonomikuri nakadebi, rac aris aqtivebis (an
valdebulebebis ) maragebSi momxdari yvela sxva saxiscvlilebebi, rac
ar ukavSirdeba transaqciebs. es ori saxea mogeba-zaralis miReba an
aqtivebis sididis cvlileba.
pirveli warmoiSveba, maSin, roca aqtivebis fasebi icvleba periodis
ganmavlobaSi. im aqtivebis RirebulebebSi cvlilebebis CaTvliT,
romlebic denomirebulia ucxour valutaSi, roca valutis gacvliTi
kursi icvleba. meore saxe faravs movlenebis farTe wres. magaliTad, mas
miekuTvneba: axali bunebrivi resursebis aRmoCena;aqtivebis ganadgureba
bunebrivi kataklizmebis dros; valebis Camowera da sxva.
maragebisa da nakadebis integracia
maragebi (periodis bolos)=maragebi (periodis dasawyisSi)+transaqciebi+
sxva ekonomikuri nakadebi.
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buRalteriis wesebi
makroekonomikuri statistikis meoTxe saerTo Tvisebaa buRalteriis
wesebi. makroekonomikuri statistikis yvela sistema emyareba ormagi
Caweris sabuRaltro sistemas, sadac buRalteri TiToeul nakads
atarebs ormagi CanaweriT-rogorc sadebeto da sakredito Canawers.
sabuRaltro koncefcia aseve, emyareba daricxvis da sakaso meTodebs.
sadebeto Canaweri exeba erTeulis aqtivebis zrdas, valdebulebebis
Semcirebas,
an
wminda
Rirebulebis
(sakuTari
saSualebebis)(magaliTad,fasis) Semcirebas. sakredito Canaweri exeba
sapirispirod valdebulebis zrdas, aqtivebis Semcirebas an erTeulis
fasis(Rirebulebis) zrdas.
saxelmZRvanelos momdevno Tavebi exeba detalurad TiToeul mTavar
makroekonomikur angariSs-erovnul angariSebs, sagadasaxdelo balanssa
da saerTaSoriso savaluto pozicias, monetarul da safinanso
statistikasa da saxelmwifo finansebis statistikas-da maT Soris
arsebul kavSirebs, romlebic asaxaven sistemebs Soris arsebul saerTo
niSnebs.

13

testebi

1.

makroekonomikuri statistikis Seswavlis sferoebia:
a.erovnuli angariSebi; sagadamxdelo balansi da saerTaSoriso
sainvesticio politika; monetarululi da finansuri statistika.
b.
monetaruli da finansuri statistika; saxelmwifo finansebis
statistika.
g. erovnuli
angariSebi;
monetaruli
da
finansuri
statistika;
saxelmwifo finansebis statistika.
d. erovnuli angariSebi; sagadasaxdelo balansi da saerTaSoriso
sainvesticio politika;
monetaruli da finansuri statistika;
saxelmwifo finansebis statistika.
e. erovnuli angariSebi; sagadasaxdelo balansi da saerTaSoriso
sainvesticio politika;
monetaruli da finansuri statistika;
saxelmwifo finansebis statistika.
2. erovnuli angariSebis, sagadasaxdelo balansisa da saerTaSoriso
sainvesticio politikis,
monetaruli da finansuri statistikis,
saxelmwifo
finansebis
statistikis
momzadebis
standartebi
Sesabamisobasia:
a. 1968 wlis erovnul angariSTa sistemasTan.
b. 1993 wlis erovnul angariSTa sisatemasTan.
g. 2008 wlis erovnul angariSTa sisatemasTan.
d. srulad arc erTi zemoTaRniSnul sistemasTan.

4. 1993 wlis erovnul angariSTa sistema or mniSvnelovan siaxles
Seicavs, rac gulisxmobs:
a. maragebisa da nakadebis srul integracias.
b. maragebisa da nakadebis srul integracias da angariSebis srul
nakrebs.
g. angariSebis srul nakrebs, romlebic faraven mxolod warmoebas.
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d. angariSebis srul nakrebs, romlebic faraven mxolod warmoebasa
da moxmarebas.

5. instituciuri erTeuli ganisazRvreba, rogorc:
a. ekonomikuri erTeuli;
b. ekonomikuri
ufleba.

erTeuli,

romelsac

gaaCnia

aqtivebis

flobis

g. ekonomikuri erTeuli, romelsac gaaCnia aqtivebis flobis,
valdebulebebis aRebis, sxva ekonomikur aqtivobebSi CarTvis
ufleba.
d. ekonomikuri erTeuli, romelsac gaaCnia aqtivebis flobis,
valdebulebebis aRebis, sxva ekonomikur aqtivobebSi CarTvis da
sxva
erTeulebTan
transaqciebis
ganxorcielebis
sakuTari
uflebebi.

6. gamoiyofa instituciuri erTeulebis:
a. sami saxe;
b. oTxi saxe;
g. xuTi saxe;
d. ori saxe.

7. instituciuri erTeulebi iyofa:
a. or instituciur seqtorad;
b. sam instituciur seqtorad;
g. oTx instituciur seqtorad;
d. xuT instituciur seqtorad.
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8. ekonomikis instituciuri seqtorebia:
a.
arasafinanso
korporaciebis
korporaciebis seqtori;

seqtori

da

finansuri

b. centraluri saxelmwifo seqtori da Sinameurneobebis seqtori;
g. centraluri saxelmwifo seqtori; Sinameurneobebis seqtori;
arasafinanso korporaciebis seqtori, finansuri korporaciebis
seqtori;
d. arasafinanso korporaciebis seqtori, finansuri korporaciebis
seqtori, centraluri saxelmwifo
seqtori, Sinameurneobebis
momsaxure aramomgebiani institutebi, Sinameurneobebis seqtori.

9. korporaciebis seqtori aerTanebs:
a. korporaciebsa da kvazi korporaciebs.
b. korporaciebs, kvazikorporaciebsa da Sinameurneobebis momsaxure
aramomgebian institutebs.
g. mxolod korporaciebs.

10. rezidentoba efuZvneba:
a. mxolod erovnulobas;
b. erovnulobasa da denominaciis valutas.
g. imas, Tu sadaa am erTeulis ekonomikuri interesebis centri.
d. erovnulobas,
denominaciis valutas da imas, Tu sadaa am
erTeulis ekonomikuri interesebis centri.

11. rezidentebs ar miekuTvneba:
a. turistebi, mivlinebaSi myofi pirebi;
b. sezonuri muSebi da mesazRvreebi;
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g. studentebi, vinc swavloben sazRvargareT;
d. erT welze meti xniT qveynidan wasuli pirebi.

12. maragebi izomeba:
a. drois mocemuli periodisaTvis;
b. drois raRac periodisaTvis.

13. nakadebi izomeba:
a. drois mocemuli periodisaTvis;
b. drois raRac periodisaTvis.

Tavi II

erovnuli angariSebi
meTodologiuri safuZvlebi
saqarTvelos
erovnul
angariSTa
sistemis
meTodologiur
safuZvels
warmoadgens
evrogaerTianebis
statistikuri
komisiis,
saerTaSoriso savaluto fondis, ekonomikuri TanamSromlobisa da
ganviTarebis organizaciis, gaerTanebuli erebis organizaciisa da
msoflio bankis mier rekomendebuli erovnul angariSTa 1993 wlis (1993
SNA) sistemis standartuli meTodologia. erovnul angariSTa sistema
warmoadgens logikurad Tanmimdevrul, integrirebul makroekonomikur
angariSTa sistemas, romelic efuZneba saerTaSoriso doneze SeTanxmebul
klasifikaciebsa da aRricxvis wesebs.
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saqarTveloSi Semdegi saxis angariSebisa da sabalanso cxrilebis
Sedgenaxorcieldeba:L
1.

warmoebis angariSi;
2. saqonlisa da momsaxurebis angariSi;
3. Semosavlebis formirebis angariSi;
4. pirveladi Semosavlebis ganawilebis angariSi;
5. Semosavlebis meoradi ganawilebis angariSi;
6. gankargvadi Semosavlebis gamoyenebis angariSi;
7. kapitalis angariSi.

garda amisa, makroekonomikuri analizisaTvis mniSvnelovania finansuri
angariSi (Tumca, dReisaTvis saqarTveloSi misi Sedgena jerjerobiT ver
xerxdeba).
angariSebis mniSvnelovani
Sedgeba.esenia:

nawili

ZiriTadadori

ganyofilebisagan

1. resursebi
2.gamoyeneba.
ganvixiloT TiToeuli angariSi
1.

detalurad.

warmoebis angariSi
warmoebis
angariSi
asaxavs
eas-iT
gansazRvruli
saqonlisa
da
momsaxurebis warmoebis procesTan dakavSirebul operaciebs. am angariSis
damabalansebeli muxlia dRg, romelic axasiaTebs individualuri
mwarmoeblis, dargis an seqtoris wils mSp-Si.

warmoebis angariSi
gamoyeneba
Sualeduri moxmareba
mSp- sabazro fasebSi

resursebi
gamoSveba sabazisi fasebSi
gadasaxadebi produqciaze
(-) subsidiebi produqciaze
sul

sul
saqonlisa da momsaxurebis angariSi
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saqonlisa da momsaxurebis angariSi gviCvenebs mTlian resursebsgamoSvebisa da importios saxiTda saqonlisa da momsaxurebis gamoyenebas:
Sualeduri
moxmarebis,
saboloo
moxmarebis,
mTliani
kapitalis
formirebisa da eqsportis saxiT, rogorc mTeli qveynis, aseve,
produqtebis jgufebis mixedviT
saqonlisa da momsaxurebis angariSi
gamoyeneba
Sualeduri moxmareba
danaxarjebi
saboloo
moxmarebaze
mTliani
kapitalis
formireba
saqonlisa
da
momsaxurebis eqsporti
statistikuri
gansxvaveba
sul

resursebi
gamoSveba-sabaziso fasebSi
saqonlisa
da
momsaxurebis
importi
gadasaxadebi produqciaze
(-)subsidiebi produqciaze

sul

Semosavlebis formirebis angariSi

Semosavlebis formirebis angariSigviCvenebs pirveladi Semosavlebis
saxeebs, maTi warmoSobis wyaroebis mixedviT.
Semosavlebis formirebis angariSi
gamoyeneba
Sromis anazRaureba
xelfasebi
socialuri anaricxebi
gadasaxadebi warmoebasa da
importze
gadasaxadebi produqciaze
damatebuli Rirebulebisa da
aqcizis gadasaxadebi
gadasaxadi importze dRg-sa
da aqcizis garda
sxva gadasaxadebi warmoebaze
(-) subsidiebi
mTliani saoperacio mogeba
mTliani Sereuli Semosavali
wminda saoperacio mogeba
(-)
daricxuli
cveTa
Sinameurneobebis seqtorSi
wminda Sereuli Semosavali
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resursebi
mSp
(-)ZiriTadi
kapitalis
moxmareba
= wminda Sida produqts

pirveladi Semosavlebis ganawilebis angariSi
pirveladi Semosavlebis ganawilebis angariSirezident institucionalur
erTeulebsa da seqtorebs warmoadgens, rogorc pirveladi Semosavlebis
mimRebebs. es angariSi asaxavs rogorc pirvelad, aseve, sakuTrebidan
miRebul Semosavlebs. Aam angariSis damabalansebeli muxlia erovnuli
Semosavali.
pirveladi Semosavlebis ganawilebis angariSi
gamoyeneba
Semosavlebi
sakuTrebidan,
gadacemuli
“danarCeni
msofliosaTvis”
mTliani
erovnuli
Semosavali

resursebi
mTliani mogeba da mTliani
Sereuli Semosavlebi
Sromis anazRaureba
gadasaxadebi warmoebasa da
importze
(-) subsidiebi
Semosavlebi
sakuTrebidan,
miRebuli
„danarCeni
msofliosagan“
sul

sul

Semosavlebis meoradi ganawilebis angariSi gviCvenebs,
gardaiqmneba erovnuli Semosavali gankargvad Semosavlad.

Tu

rogor

Semosavlebis meoradi ganawilebis angariSi
gamoyeneba
mimdinare
transfertebi
gadacemuli
“danarCeni
msofliosaTvis“
mTliani
gankargvadi
Semosavali
sul
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resursebi
mTliani
Semosavali

erovnuli

mimdinare
transfertebi,
miRebuli
„danarCeni
msofliosagan“
sul

gankargvadi Semosavlebis gamoyenebis angariSi
gankargvadi Semosavlebis gamoyenebis angariSi gviCvenebs, Tu rogor
nawildeba gankargvadi Semosavali saboloo moxmarebad da danazogad.
gankargvadi Semosavlebis gamoyenebis angariSi

gamoyeneba

resursebi

xarjebi saboloo moxmarebaze

mTliani gankargvadi Semosavali

MmaT Soris:
Sinameurneobebi
Smako
saxelmwifo marTvis organoebi
mTliani danazogi
sul

sul

kapitalis angariSi
kapitalis angariSiasaxavs arafinansuri aqtivebis SeZenasa da gayidvas da
wminda
Rirebulebis
cvlilebas,
danazogebisa
da
kapitaluri
transferebis meSveobiT.
kapitalis operaciebis angariSi
cvlilebebi aqtivebSi

ZiriTadi
kapitalis
mTliani formireba
maragebis cvlileba

=wminda
dakrediteba(+)/
wminda
sesxebi(-)
da
statistikuri gansxvaveba
sul
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cvlilebebi valdebulebebsa
da
kapitalis
wminda
RirebulebebSi
mTliani danazogi
kapitaluri transfertebis
miReba
„danarCeni
msofliosagan“
kapitaluri transfertebis
gacema danarCen msoflioze()
sul

eas_Si ekonomikuri operaciebi aRiricxeba maTi ganxorcielebis
momentisaTvis arsebul mimdinare sabazro fasebSi, daricxvis meTodiT.
saqonlisa da momsaxurebis gamoSvebis Sefaseba xdeba sabaziso fasebSi,
Sualeduri moxmarebisa ki- myidvelis fasebSi.
sabaziso
fasi
aris
Tanxa,
romelsac
mwarmoebeli
iRebs
warmoebuli saqonlisa da momsaxurebis sanacvlod, mis warmoebasa an
gayidvasTan dakavSirebuli yvela saxis gadasaxadis gamoklebiTa da
subsidiebis damatebiT.
myidvelis
fasi
aris
is
Tanxa,
romelsac
ixdis
myidveli(gamosaqviTi dRg-sa an yvela sxva saxis gamosaqviTi gadasaxadis
gamoklebiT) mocemul drosa da adgilze saqonlisa da momsaxurebis
miwodebis sanacvlod. es fasi moicavs mwarmoeblis mier damatebiT
transportirebisa an sxva saxis momsaxurebis xarjebs.
mTliani Sida produqtis gaangariSeba xdeba sami meTodiT:
1.

warmoebis meTodiT
2. Semosavlebis meTodiT
3. saboloo moxmarebis meTodiT.

mTliani Sida produqtis gaangariSebis zogadi meTodologia
saqarTveloSi
saqarTvelos erovnuli angariSebis meTodologiur safuZvels
warmoadgensgaerTianebuli
erebis
organizaciis,
evrogaerTianebisstatistikuri komisiis, ekonomikuri TanamSromlobisa
da ganviTarebisorganizaciis, msoflio bankisa da saerTaSoriso
savaluto fondis mier rekomendebuli erovnul angariSTa 1993 wlis
(SNA-93) sistemis standartulimeTodologia.
msoflio
qveynebis
umravlesoba
erovnuli
angariSebis
warmoebisasiyenebs 1993 wlis meTodologias, Tumca aRsaniSnavia isic,
rom 2009 welsdasrulda muSaoba erovnuli angariSebis sistemis axal
2008 wlis versiaze da2011 wlidan daiwyo SNA 2008 meTodologiaze
etapobrivad gadasvlis samuSaoebi. SNA 2008-is meTodologia bevr
sakiTxSi identuria SNA-93-is principebis da mxolod ramodenime
sakiTxSi,
gansakuTrebiT
finansuriangariSis
nawilSi,
Setanilia
garkveuli cvlilebebi.gansxvaveba ZiriTadad Seexeba globalizaciis
procesis gavlenisgaTvaliswinebas multinacionaluri korporaciebis
maCveneblebze. Aaseve, cvlilebebi Sevida kapitalis angariSis Sedgenis
meTodologiaSi. ZiriTadkapitalSi investiciebad ganixileba kvlevebsa
da damuSavebebze gaweulixarjebi, rac SNA-93-is mixedviT ganixileboda
rogorc
mimdinare
xarjebi.
Aaseve,
calke
iqna
gamoyofili
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inteleqtualuri sakuTrebis cneba da daixvewamisi gaangariSebis
meTodologia.
erovnul
angariSTa
sistemis
erT-erT
umniSvnelovanes
ekonomikurmaCvenebels warmoadgens mTliani Sida produqti, romelic
qveynis
teritoriisSigniT
warmoebuli
saboloo
saqonlisa
da
momsaxurebis sabazro fasebSigamoxatuli mTliani Rirebulebaa.
mSp-is
gaangariSeba
mimdinare
fasebSi
xorcieldeba
saerTaSorisodaRiarebuli sami sxvadasxva meTodiT:
warmoebis meTodi:

mTliani Sida produqti, rogorc qveynis ekonomikur teritoriaze
droisSesabamis monakveTSi ekonomikis rezidenti erTeulebis mier
(ekonomikurisaqmianobis
sxvadasxva
saxeebSi)
Seqmnili
mTliani
damatebuli Rirebulebebisjams damatebuli gadasaxadebi produqciaze da
importze
(dRg,
aqcizi
dasabaJo
gadasaxadi)
minus
subsidiebi
produqtebze.
gaangariSebis sqema:
saqmianobis saxeobebis mixedviT produqciis (saqonlisa da momsaxurebis)
mTliani gamoSveba sabaziso fasebSi
saqonelisa da momsaxurebis gamoSvebisaTvis gamoyenebuli Sualeduri
moxmareba
=
mTliani Sida produqti sabaziso fasebSi
+
gadasaxadebi produqciaze da importze
_
subsidebi produqtebze
=
mTliani Sida produqti sabazro fasebSi.
gamoyenebis (danaxarjebis) meTodi:

mTliani Sida produqtis gaangariSeba danaxarjebis meTodiT
efuZneba
ekonomikis
rezidenti
erTeulebis
mier
mimdinare
periodSi
gaweulidanaxarjebis gamoTvlas.
gaangariSebis sqema:
Sinameurneobebis samomxmareblo xarjebi
+
Sinameurneobebis momsaxure arakomerciuli organizaciebis mier gaweuli
momsaxureba
+
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saxelmwifo marTvis organoebis mier gaweuli koleqtiuri (saxelmwifos
marTva, Tavdacva, sazogadoebrivi wesrigisa da usafrTxoebis dacva) da
personaluri (ganaTlebisa da jandacvis) momsaxureba
+
ZiriTadi kapitalis mTliani formireba
+
materialuri sabrunavi saSualebebis maragebis cvlileba
=
mTliani Sida xarjebi sabazro fasebSi
+
saqonlisa da momsaxurebis eqsporti
saqonlisa da momsaxurebis importi
=
mTliani Sida produqti sabazro fasebSi.

Semosavlebis meTodi:

mTliani Sida produqtis gaangariSeba Semosavlebis meTodiT emyareba im
instituciuri erTeulebis Semosavlebis jams, romlebic uSualod
monawileoben saqonlisa da momsaxurebis SeqmnaSi mocemuli periodis
ganmavlobaSi.
gaangariSebis sqema:
Semosavali dasaqmebidan daricxuli xelfasisa da danamatebis saxiT
(xelfasze
daricxuli gadasaxadebis CaTvliT)
+ +
saxelmwifo marTvis organoebis mier gaweuli koleqtiuri (saxelmwifos
marTva, Tavdacva, sazogadoebrivi wesrigisa da usafrTxoebis dacva) da
personaluri (ganaTlebisa da jandacvis) momsaxureba
+
ZiriTadi kapitalis mTliani formireba
+
materialuri sabrunavi saSualebebis maragebis cvlileba
=
mTliani Sida xarjebi sabazro fasebSi
+
saqonlisa da momsaxurebis eqsporti
saqonlisa da momsaxurebis importi
=
mTliani Sida produqti sabazro fasebSi.
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sxvadasxva
meTodebiT
gaangariSebuli
mTliani
Sida
produqtismoculobebi SeiZleba erTmaneTs ar emTxveodes, radgan maTi
informaciuliwyaroebi gansxvavebulia, gansxvaveba aisaxeba striqonSi
“statistikuri
gansxvaveba”.
mTliani
Sida
produqtis
gaangariSeba
warmoebis
meTodiT
efuZnebaekonomikur
saqmianobaTa
saxeebis
saqarTvelos
erovnul
klasifikators (sek
001-2004),
romelic
SemuSavebulia
ekonomikuri
saqmianobis
saxeebisklasifikatoris evropuli standartis NACE rev.1.1 bazaze.
saerTaSoriso
meTodologiis
rekomendaciebis
gaTvaliswinebiTekonomikuri operaciebi aRiricxeba daricxvis meTodiT
maTi ganxorcielebismomentisaTvis arsebul mimdinare sabazro fasebSi.
erovnul angariSTa (SNA-93) sistemiT rekomendebulia mSp-is
realurizrdis
indeqsis
kvartaluri
periodulobiT
gaangariSeba.
amasTan, realurizrdis maCvenebeli gaiangariSeba wina wlis Sesabamisi
periodis mimarT mudmivfasebSi gaangariSebuli mTliani Sida produqtis
monacemebis safuZvelze.mSp-is mudmiv fasebSi gadayvana jer-jerobiT
xdeba mxolod warmoebismeTodiT gaangariSebuli maCveneblebis mixedviT
ormagi deflirebis gziT, racxorcieldeba fasebis Sesabamisi indeqsebis
meSveobiT,
saqmianobis
saxeebismixedviT
mTliani
gamoSvebisa
da
Sualeduri moxmarebis cal-calkedeflirebiT da Semdeg maTi sxvaobis
gamoTvliT.
saerTaSoriso
meTodologia,
mTliani
Sida
produqtis
gaangariSebisas,iTvaliswinebs daukvirvebadi ekonomikis gazomvas.
daukvirvebadi ekonomika izomeba saqmianobis saxeebis mixedviT
statistikuri informaciis arsebul standartul wyaroebSi sxvadasxva
mizeziTmoucveli saqmianobis, produqciis, Semosavlebis, moxmarebis an
sxvaekonomikuri operaciebis moculobiT. misi SefasebisaTvis gamoiyeneba
rogorcpirdapiri kvlevis, aseve arapirdapiri Sefasebebi.
mTliani Sida produqtis gaangariSebisas gamoiyeneba Semdegi
monacemTawyaroebi:
•
biznes
statistikis
kvartaluri
da
wliuri
gamokvlevebi.
monacemTabazebi
yovelkvartalurad
muSavdeba
erovnul
angariSTa
sistemisaTvissaWiro formatiT, ris safuZvelzec iangariSeba produqciis
mTlianigamoSvebebi
45
saxis
saqmianobis
mixedviT
daukvirvebadi
ekonomikisgaTvaliswinebiT;
•
Sinameurneobebis
kvartaluri
kvlevis
monacemebi.
YovelkvartaluradmuSavdeba dasaqmebulTa da Sinameurneobebis saboloo
moxmarebismonacemTa bazebi erovnul angariSTa sistemisaTvis saWiro
formatiT.
• fasebis statistikis monacemebi mwarmoebelTa da samomxmareblo fasebis
Sesaxeb deflirebis ganxorcielebis mizniT;
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• soflis meurneobis statistikis sammarTvelos kvartaluri da
wliurigamokvlevis
monacemebi
soflis
meurneobis
sferoSi
Seqmnilidamatebuli Rirebulebis gasaangariSeblad;
• erovnuli bankis monacemebi:
- komerciuli bankebis yovelTviuri monacemebi Semosavlebisa da
xarjebis
Sesaxeb, ris safuZvelzec iangariSeba komerciuli bankebis gamoSveba.
erovnuli
bankis
yovelTviuri
monacemebi
Semosavlebisa
da
xarjebisSesaxeb,
ris
safuZvelzec
iangariSeba
erovnuli
bankis
gamoSveba.
aRniSnul
wyaroebze
dayrdnobiT
iangariSeba
finansuri
Suamavlobismomsaxurebis arapirdapiri Sefasebis maCvenebelic.
- qveynis sagadasaxdelo balansis monacemebi;
•
sadazRvevo
kompaniebis
yovelkvartaluri
monacemebi,
ris
safuZvelzeciangariSeba sadazRvevo kompaniebis gamoSveba. erovnuli da
komerciuli bankebisa da sadazRvevo kompaniebis gamoSvebebisSejamebiT
miiReba safinanso Suamavlobis seqtoris gamoSveba.
• finansTa saministros yovelTviuri monacemebi (naerTi, saxelmwifo
daTviTmmarTveli
erTeulebis
biujetebis
Semosulobebis
(gadasaxadissaxeebis mixedviT) da gadasaxdelebis (funqcionaluri da
ekonomikuriklasifikaciis mixedviT)), romelTa damuSavebiT miiReba
saxelmwifommarTvelobis
seqtoris
mTliani
gamoSveba;
agreTve
gadasaxadebiproduqciaze
da
importze
(dRg,
aqcizi
da
sabaJo
gadasaxadi).
.
(წყარო: საქსტატის მასალები).
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danarTi 1. informacia saqarTvelos mTლიანი შიდა პროდუქტიs Sesaxeb

(წყარო: saqstatis masalebi)
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testebi
1.

saqarTvelos erovnul angariSTa sistemis meTodologiur safuZvels
warmoadgens:
a. evrogaerTianebis statistikuri komisiis, saerTaSoriso savaluto
fondis, ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis,
gaerTanebuli erebis organizaciisa da msoflio bankis mier
rekomendebuli erovnul angariSTa 1993 wlis (1993 SNA) sistemis
standartuli meTodologia.
b. saerTaSoriso savaluto fondis, msoflio bankis mier rekomendebuli
erovnul angariSTa 1993 wlis (1993 SNA) sistemis standartuli
meTodologia.
g. evrogaerTianebis statistikuri komisiis standartuli meTodologia.

d.evrogaerTianebis
statistikuri
komisiis
da
ekonomikuri
TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis standartuli meTodologia.
2. saqarTveloSi xorcieldeba Semdegi angariSebis Sedgena:L
a.warmoebis
angariSis,
saqonlisa
da
momsaxurebis
angariSis,
Semosavlebis formirebis angariSis, pirveladi Semosavlebis ganawilebis
angariSisa da gankargvadi Semosavlebis gamoyenebis angariSis;
b.warmoebis
angariSis,
saqonlisa
da
momsaxurebis
angariSis,
Semosavlebis
formirebis
angariSis,
pirveladi
Semosavlebis
ganawilebis angariSis, gankargvadi Semosavlebis gamoyenebis angariSis
da kapitalis angariSis;
g. warmoebis angariSis, saqonlisa da momsaxurebis angariSis,

Semosavlebis formirebis angariSis, pirveladi Semosavlebis
ganawilebis
angariSis,
gankargvadi
Semosavlebis
gamoyenebis
angariSis da kapitalis angariSis Sedgena.
d. warmoebis angariSis, saqonlisa da momsaxurebis angariSis,
Semosavlebis formirebis angariSis, pirveladi Semosavlebis
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ganawilebis
angariSis,
gankargvadi
Semosavlebis
gamoyenebis
angariSis, kapitalis angariSisa da finansuri amgariSis Sedgena.
angariSebis
mniSvnelovani
ganyofilebisagan Sedgeba. esenia:
3.

a. resursebi

nawili

ZiriTadad

ori

da ganawileba;

b. resursebi da gamoyeneba;
g. danaxarjebi /gamoSveba.
d. arcerti araa zusti
3.

moniSneT warmoebis angariSis maCvenebeli:
a.Sualeduri moxmareba;
b.mTliani mogeba;
g.mTliani dagroveba;
d.mTliani dazogva.

4. mTliani damatebuli Rirebuleba gamoiangariSebis wesia:
a. gamoSveba minus Sualeduri moxmareba;
b.gamoSveba + gadasaxadebi produqciaze - subsidiebi produqciaze;
g. gamoSveba + gadasaxadebi produqciaze - subsidiebi produqciazeSualeduri moxmareba;
d. gamoSveba + gadasaxadebi produqciaze-Sualeduri moxmareba;

5. moniSneT maCvenebeli, romelic aris warmoebis angariSi resursebis
mxares:
a.saqonlisa da momsaxurebis gamoSveba ZiriTad fasebSi;
b.saqonlisa da momsaxurebis gamoSveba sabaziso fasebSi;
g.Sualeduri moxmareba
d.mTliani damatebuli Rirebuleba.
6. romeli
maCvenebeli
akavSirebs
formirebis" angariSebs?
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"warmoebisa"

da

"Semosavlebis

a.mTliani damatebuli Rirebuleba;
b.mTliani mogeba
g.erovnuli Semosavali;
d.mTliani erovnuli gankargvadi Semosavali.

7. Semosavlebis formirebis angariSis resursebis muxlia:
a.mSp sabazro fasebSi;
b.mTliani mogeba;
g. mTliani dagroveba;
d.Sromis anazRaureba.
8. Semosavlebis formirebis angariSis gamoyenebis muxlia:
a.
b.
g.
d.

mSp sabazro fasebSi;
ZiriTadi kapitalis moxmareba;
gadasaxadebi produqciaze;
mTliani mogeba.

9. romeli
muxli:
a.
b.
g.
d.

ar

aris

Semosavlebis

formirebis

angariSis

gamoyenebis

Sromis anazRaureba;
xelfasebi;
socialuri anaricxebi;
gadasaxadebi eqsportze.

10. romeli aris Semosavlebis

ganawilebis angariSis gamoyenebis muxli:

a.mTliani mogeba;
b. mTliani Sereuli Semosavlebi;
g.Sromis anazRaureba;
d.mTliani erovnuli Semosavali.
12. Semosavlebis meoradi ganawilebis angariSis damabalansebeli muxlia:
a. mTliani erovnuli Semosavali;
b. mimdinare transferebi, miRebuli "danarCeni msofliodan";
g. mimdinare transferebi, gadacemuli "danarCeni msofliosaTvis";
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g. mTliani gankargvadi Semosavali.

11. kapitalis angariSi Sedgeba Semdegi ori ganyofilebisagan:
a. resursebisa da gamoyenebis;
b. cvlilebebi valdebulebebSi da cvlilebebi aqtivebSi;
g. cvlilebebi valdebulebebsa da kapitalis wminda RirebulebebSi
da cvlilebebi aqtivebSi;
d. cvlilebebi valdebulebebsa da kapitalis wminda RirebulebebSi.

12. kapitalis operaciebis angariSis damabalansebeli muxlia:
a. mTliani gankargvadi Semosavali;
b. mTliani danazogi;
g. maragebis cvlileba;
d. wminda dakrediteba/wminda sesxebi da statistikuri gansxvaveba.

13. romeli maCvenebeli akavSirebs "Semosavlebis meoradi ganawilebisa"
da "gankargvadi Semosavlebis gamoyenebis " angariSebs?
a.

mTliani erovnuli Semosavali;

b.

mTliani gankargvadi Semosavali;

g.

mTliani danazogi;

d.

mSp.

14. mSp saqarTveloSi gamoiTvleba:

a. mxolod warmoebis meTodiT;
b. mxolod Semosavlebis meTodiT;
g.

mxolod saboloo moxmarebis meTodiT;

d.

warmoebis, Semosavlebisa da saboloo moxmarebis meTodebiT.
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15. sxvadasxva meTodebiT gaangariSebuli mSp moculobebi:
a.

yovelTvis erTmaneTs unda emTxveodes;

b.

SeiZleba yovelTvis ar emTxveodes erTmaneTs.

g.

SeiZleba arsebiTad ar emTxveodes erTmaneTs;

d.

arc erTi pasuxi ar aris zusti.

16. warmoebis angariSis muxli ar aris:
a.

gamoSveba

b.

Sualeduri moxmareba

g.

mSp

d.

mTliani kapitalis moxmareba

17. Semosavlebis formirebis angariSis muxli ar aris:

a. mSp;
b. ZiriTadi kapitalis moxmareba;
g. wminda Sida produqti;
d. mTliani erovnuli Semosavali.
18. pirveladi Semosavlebis ganawilebis muxli ar aris:
a.
b.
g.
a.

mTliani mogeba da mTliani Sereuli Semosavlebi;
Sromis anazRaureba;
gadasaxadebi warmoebasa da importze;
mTliani gankargvadi Semosavlebi.

19. Semosavlebis meoradi ganawilebis muxli ar aris:
a. mTliani erovnuli Semosavali;
b. mimdinare transferebi, miRebuli danarCeni msofliodan;
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g. mimdinare transferebi, gadacemuli danarCeni msofliosaTvis;
d. Sromis anazRaureba

20. kapitalis operaciebis angariSi Semdegi ganyofilebebisagan Sedgeba:
a. resursebi da gamoyebeba;
b. cvlilebebi valdebulebebsa da cvlilebebi aqtivebSi;
g. cvlilebebi valdebulebebsa da kapitalis wminda RirebulebebSi;
d. cvlilebebi valdebulebebsa da kapitalis wminda RirebulebebSi da
cvlilebebi aqtivebSi.

Tavi III
სagadasaxdelo balansi da saerTaSoriso sainvesticio politika
1993 wlis wliuri sagadamxdelo balansi (BPM5; IMF, 1993) iseve,
rogorc saerTaSoriso savaluto fondis mier gamocemuli 1948, 1950, 1961
da 1977 wlis sagadamxdelo balansebi, aris saerTaSoriso standarti,
sagadamxdelo balansisa da saerTaSoriso sainvesticio mdgomareobis
ganmsazRvreli CarCo. es CarCo
exmareba statistikosebs qveynebis
mixedviT
am sferoebis Sesaxeb
statistikis Segrovebasa da
organizebaSi,
aseve,qveynebis
mixedviT
SedarebiTi
analizis
ganxorcielebaSi.
BPM5 –is SemuSavebis dros avtorebma didi yuradReba miaqcies SNA
1993-Tan mis harmonizacias. kerZod, iseve, rogorc es ganxorcielda
erovnuli angariSebis SemTxvevaSi, maT gaafarToves sagadamxdelo
balansis CarCoebi, da masSi gaiTvaliswines sagareo finansuri aqtivebisa
da valdebulebebis transaqciebi, sxva saxis ekonomikuri nakadebi da
maragebi(IIP).
saerTaSoriso safinanso krizisebma xazi gausva saimedo da
drouli statistikebis- gansakuTrebiT maragebis Sesaxeb monacemebis,
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rogorc
danarCen
msoflioSi
mimdinare
procesebTan
mgrZnobiarobis Sefasebis kritikuli elementis mniSvnelobas.

qveynis

სagadamxdelo balansi
am TavSi ganvixilavT sagadamxdelo balansis angariSebis sam tips:
mimdinare angariSs, romelSic mocemulia ararezidentebTan saqonlisa da
momsaxurebis,
Semosavlisa
da
mimdinare
transferebis
Sesaxeb
transaqciebi.
kapitalis
angariSi,
sadac
asaxulia
kapitalur
transferebsa da arakvlavwarmoebad, arafinansur aqtivebze transaqciebi;
da finansuri angariSi, sadac asaxulia sagareo finansur aqtivebsa da
valdebulebebSi ganxorfcielebuli transaqciebi. aq aseve ganxilulia
siWarbisa da deficitis sakiTxebi. da bolos, mocemulia sagadamxdelo
balansis warmodgenis ori forma: standartuli da analitikuri.
sagadamxdelo balanssa da IIP-s Soris arsebuli
TvalsaCinod warmodgenis mizniT ganvixiloT cxrili.

kavSirebis

cxrili . sagadamxdelo balansi da saerTaSoriso sainvesticio
poziciis (IIP) CarCoebi
mimdinare angariSi
(saqoneli, momsaxureba
Semosavali da
mimdinare transferebi

Mmimdinare angariSis balansi
kapitalis angariSi
mimdinare da kapitalis angariSis balansi
finansuri angariSi

sxva

wlis

finansuri aqtivebi/

ekonomikuri

dasawyisSi
bolos

valdebulebebi

nakadebi

IIP
IIP

34

wlis

IIP aerTianebs sagareo finansuri aqtivebis da valdebulebebis
maragebs wlis dasawyisSi da wlis bolos, transaqciebis, revalvaciebisa
da sxva ekonomikuri nakadebis gaTvaliswinebiT.

cxrili.Mmimdinare angariSi: standartuli komponentebi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------saqoneli da momsaxureba
saqoneli
momsaxureba
transportireba
mgzavroba
sakomunikacio seqtori
mSeneblobis momsaxureba
sadazRvevo momsaxureba
finansuri momsaxureba, kompiuteruli da sainformacio momsaxureba
roialTebi da salicenzio mosakreblebi
sxva biznes momsaxurebebi
personaluri, kulturuli da sarekreacio momsaxureba
saxelmwifo momsaxureba (romelic sxvagan ar aris arsad asaxuli)
Semosavali
xelfasebi
sainvesticio Semosavali
pirdapiri investiciebi
portfeluri investiciebi
sxva investiciebi

g. mimdinare transferebi
1. centraluri xelisufleba
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2. sxva seqtorebi
2.1. fuladi gzavnilebi
2.2. sxva transferebi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cxrili. Kkapitaluri da finansuri angariSebi: standartuli
komponentebi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------kapitalis angariSi
1. kapitaluri transferebi
1.1. centraluri xelisufleba
1.2. sxva seqtorebi

2. arawarmoebuli, arafinansuri aqtivebis SeZena/gayidva
b. finansuri angariSebi
1. pirdapiri investiciebi
1.1. sazRvargareT
1.2. mocemul qveyanaSi
2. portfeluri investiciebi
2.1. aqtivebi
2.1.1. kapitalis fasiani qaRaldebi
2. 1.2. valis fasiani qaRaldebi
2.2. valdebulebebi
2.2.1. kapitalis fasiani qaRaldebi
2.2.2. valis fasiani qaRaldebi
3. finansuri derivativebi
3.1. aqtivebi
3.2. valdebulebebi
4. sxva investiciebi
4.1 aqtivebi
4.1.1. savaWro kreditebi
4.1. 2. sesxebi
4.1.3. valuta da depozitebi
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4.1.4. sxva aqtivebi
4.2. valdebulebebi
4.2.1. savaWro kreditebi
4.2. 2. sesxebi
4.2.3. valuta da depozitebi
4.2.4. sxva aqtivebi
5. sarezervo aqtivebi
5.1. monetaruli oqro
5.2. nasesxobis specialuri uflebebi
5.3. saerTaSoriso savaluto fondSi sarezervo pozicia
5.4. ucxouri valutebi
5.5. sxva moTxovnebi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cxrili. sagadamxdelo balansis standartuli warmodgena
krediti

debeti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mimdinare angariSi

619

578

saqoneli da momsaxureba

540

499

saqoneli

462

392

momsaxureba

78

107

Semosavali

69

40

mimdinare transferebi

10

39

kapitalis da finansuri angariSi
kapitalis angariSi

1

4

finansuri angariSi

50

88

pirdapiri investiciebi sazRvargareT

0

3

pirdapiri investiciebi mocemul qveyanaSi

2

0

portfeluri sainvesticio aqtivebi

0

20

37

portfeluri sainvesticio valdebulebebi

5

0

finansuri warmoebulebis aqtivebi

0

0

finansuri warmoebulebis valdebulebebi

0

0

sxva sainvesticio aqtivebi

0

64

sxva sainvesticio valdebulebebi

43

0

sarezervo aqtivebi

0

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cxrili. sagadamxdelo balansi- analizuri warmodgena
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. mimdinare angariSis balansi(*)

41

saqoneli: eqsporti (franko vagoni)

462

saqoneli: importi (franko vagoni)

-392

B

balansi saqoneli

70

momsaxureba: krediti

78

momsaxureba: debeti
Bbalansi
momsaxurebaze

-107

saqonelsa

da

Semosavali: krediti

69

Semosavali: debeti
Bbalansi
saqoneli,
Semosavali

41

-40
momsaxureba,

70

mimdinare transferebi: krediti

10

mimdinare transferebi: debeti

-39

22. kapitalis angariSi balansi(*)

-3

38

Kkapitalis angariSi: krediti

1

Kkapitalis angariSi: debeti

-4

sul a)+b).
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g. finansuri angariSis balansi(*)

-37

pirdapiri
sazRvargareT

-3

investiciebi

pirdapiri investiciebi qveyanaSi

2

portfeluri sainvesticio aqtivebi
portfeluri
valdebulebebi

-20

sainvesticio

5

safinanso warmoebulebis aqtivebi

0

safinanso
valdebulebebi

0

warmoebulebis

sxva sainvesticio aqtivebi

-64

sxva sainvesticio valdebulebebi

43

sul a)+b)+g)

1

d.Secdomebi da gamotovebebi

0

sul: a)-dan d)-mde

1

e.
rezervebi
da
masTan
dakavSirebuli muxlebis balansi

-1

sarezervo aqtivebi

-1

IMF-is
kreditebisa
gamoyeneba

da

sesxebis

Ggamonaklisis saxis dafinansebebi

0
0

*- ar moicavs im komponentebs, romlebic Sedis e) jgufSi.

cxrili. saerTaSoriso sainvesticio pozicia
39

aqtivebi
pirdapiri
investiciebi
sazRvargareT
portfeluri
investiciebi
finansuri
warmoebulebi
sxva
investiciebi
sarezervo
aqtivebi
valdebulebe
bi
pirdapiri
investiciebi
qveyanaSi
portfeluri
investiciebi
finansuri
warmoebulebi
sxva
investiciebi

pozicia
wlis
dasawyis
Si

transaq
ciebi

sxva
Seswo
rebebi

pozici
a
wlis
bolos

50
2

fasebisa
da
gacvliTi
kursis
cvlileb
ebi
7
3

573
113

0
0

630
118

125

5

4

0

134

0

0

0

0

0

335

42

0

0

377

0

1

0

0

1

297

88

3

0

388

3

3

0

0

6

77

20

2

0

99

0

0

0

0

0

217

65

0

0
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saqarTvelos sagadamxdelo balansis Sedgenis meTodologia
saqarTvelos sagadamxdelo balansis
erovnul bamkSi 2007 wlidan warmoebs.

kompilacia

saqarTvelos

saqarTvelos sagadamxdelo balansi, saerTaSoriso sainvesticio
pozicia da sagareo vali dgeba kvartaluri da wliuri periodulobiT
da gamoisaxeba aTas aSS dolarebSi. AaRniSnuli dokumenti ar moicavs
informacias afxazeTisa da cxinvalis regionSi ganxorcielebuli
sagareo ekonomikuri operaciebis Sesaxeb.
saqarTvelos sagadamxdelo balansis, saerTaSoriso sainvesticio
poziciisa da sagareo valis
gadaxedva regularulad warmoebs da
SeiZleba
Seexos
nebismier
periods.
am
saxelmZRvaneloSi
gaTvaliswinebulia 2001 wlis 31 agvistosaTvis arsebuli yvela
Sesworeba.
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sagadamxdelo balansis meTodologiuri standartebi
sagadamxdelo
balansi
aris
makroekonomikuri
statistikuri
angariSi, romelic asaxavs drois gansazRvrul periodSi
mocemul
ekonomikasa da danarCen msoflios Soris ganxorcielebul ekonomikur
transaqciebs.
informaciis
klasifikacia
da
kompilacia
xdeba
saerTaSoriso
standartebis,
saerTaSoriso
savaluto
fondis
sagadamxdelo balansis saxelmZRvanelos (mexuTe gamocema) Sesabamisad.
ganmartebebi da ZiriTadi principebi
struqturulad sagadamxdelo balansi Sedgeba ori nawilisagan.
esenia: mimdinare angariSi da kapitalisa da finansuri angariSi.
mimdinare angariSi moicavs: saqonels, momsaxurebas, Semosavalsa da
mimdinare transfertebs. kapitalisa da finansuri angariSi ki-kapitalur
transfertebs, pirdapir investiciebs, finansur warmoebulebs, sxva
investiciebsa da sarezervo aqtivebs.
sagadasmxdelo balansi asaxavs rezidentebsa da ararezidentebs
Soris ganxorcielebul operaciebs.
ekonomikuri erTeuli iTvleba rezidentad, Tu misi ekonomikuri
interesis centri da mudmivi adgilmdebareoba aris qveynis ekonomikur
teritoriaze erT welze meti xnis ganmavlobaSi. am SemTxvevaSi
moqalaqeoba mxedvelobaSi ar miiReba.
qveynis ekonomikuri teritoria Sedgeba misi mTavrobis mier
administrirebuli geografiuli teritoriisagan, sadac adamianebi,
saqoneli da kapitali Tavisuflad moZraobs da emorCileba erTian
fiskalur da monetarul xelisuflebas. ekonomikuri teritoria aseve
moicavs:
sahaero
sivrces,
teritoriul
wylebs,
teritoriebs
saerTaSoriso
wylebSi,
sadac
qveyana
sargeblobs
eqskluziuri
uflebebiT, teritoriul anklavebs sxva qveynis teritoriaze, rogoricaa
saelCoebi, sakonsuloebi, samxedro bazebi, Tavisufali zonebi da a. S.
Tavis mxriv, mocemuli qveynis ekonomikur teritoriad ar CaiTvleba sxva
qveynebis
teritoriuli
anklavebi,
romlebic
aRniSnuli
qveynis
geografiul teritoriaze mdebareobs.
iTvleba, rom fizikur an iuridiul pirs aqvs ekonomikuri
interesis centri ama Tu im qveyanaSi, rodesac qveynis ekonomikur
teritoriaze arsebobs misi sacxovrebeli adgili, warmoebis adgili an
sxva uZravi qoneba, romelsac aRniSnuli piri ikavebs, an ganzraxuli aqvs
daikavos, ganusazRvreli vadiT an xangrZlivi periodiT(erTi an meti
wliT).
ZiriTadi principi, romelic miiReba transaqciebis Sefasebisas
mxedvelobaSi, aris sabazro fasi, romelic ganisazRvreba, rogorc Tanxa,
romelsac myidveli Tavisi nebiT ixdis raimes SesaZenad gamyidvelis
survilis Sesabamisad, rodesac orive mxare aris damoukidebeli da
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aRniSnuli operacia xorcieldeba mxolod komerciuli Sexedulebebidan
gamomdinare.
transaqciis aRricxvis drodmiiCneva realuri dro, an xdeba im
miaxloebuli drois Sefaseba, roca moxda sakuTrebaze uflebis
cvlileba. es aris dro, rodesac moxda finansuri operaciis
registracia bankis an sawarmos sabuRaltro CanawerebSi.
sagadamxdelo balansi ar gulisxmobs “gadasaxdelebs” am sityvis
zogadi gagebiT, aramed is
moicavs transaqciebs, radgan zogierTi
saerTaSoriso transaqcia ar gulisxmobs fulis gadaxdas(magaliTad,
barteri), zogi ki saerTod ar moiTxovs raime saxiT gadaxdas(magaliTad
memkvidreoba).
ekonomikis seqtorebi
sagadamxdelo balansis finansuri angariSis komponentebi –
pirdapiri
investiciebi,
portfelis
investiciebi,
finansuri
warmoebulebi da sxva investiciebi-Tavis mxriv, iyofa operaciis
monawile rezidentebis ekonomikuri seqtorebis mixedviT. gamoiyofa oTxi
seqtori:
_monetaruli xelisufleba-saqarTvelos erovnuli banki;
_samTavrobo
seqtori,
romelic
adgilobrivi xelisuflebis organoebs;

moicavs

centraluri

da

_sabanko seqtori-saqarTvelos komerciuli bankebi;
_sxva seqtorebi, romelSic Sedis: industriuli da komerciuli
sawarmoebi, sadazRvevo kompaniebi, arasabanko safinanso institutebi,
Sinameurneobebi da sxva.
transaqciis tipebi:
-gacvliTi
transaqciebi-sagadamxdelo
balansSi
asaxuli
transaqciebis umetesoba SeiZleba daxasiaTdes, rogorc gacvliTi
transaqciebi, rodesac transaqciis erTi mxare miawvdis raime ekonomikur
Rirebulebas meore mxares da misgan sanacvlod iRebs eqvivalentur
Rirebulebas.
-transfertebi-es aris transaqciebi, rodesac erTi mxare miawvdis
meore mxares raime ekonomikur Rirebulebas da sanacvlod misgan ar
iRebs aranair Rirebulebas.
-migracia- fizikuri piris migracias erTi qveynidan meoreSi Tan
sdevs
aRniSnuli
piris
sakuTrebaSi
arsebuli
aqtivebisa
da
valdebulebebis migraciac.
transaqciebis ukanaskneli ori forma calmxrivi transaqciebis
tips ganekuTvneba. amitom, ormagi Caweris principi sagadamxdelo
balansSi moiTxovs sapasuxo Canaweris gakeTebas sapirispiro niSniT.
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-pirobiTi
transaqciebi-es
aris
sagadamxdelo
balansSi
ganxorcielebuli Canawerebi, rodesac faqtiurad fuladi nakadebis
moZraoba ar momxdara, magaliTad ucxoeli investorebis mogebis
reinvesticia.
-moTxovnebisa da valdebulebebis reklasifikacia da revalvaciasagadamxdelo balansis finansuri angariSis es muxlebi gamoxatavs
kreditoris
an
debetoris
motivacias.
Pperiodulad,
motivaciis
cvlilebasTan
erTad,
xdeba
finansuri
angariSis
muxlebis
reklasifikaciac.
zemoT
CamoTvlili
transaqciebi(garda
reklasifikaciisa
da
revalvaciisa, romlebic mxolod saerTaSoriso sainvesticio poziciaSi
gvxvdeba) aisaxeba sagamsamxdelo balansis sxvadasxva muxlebSi. am
muxlebis struqtura Semdegia:
saqonelimoicavs
transaqciebs,
romlebic
dakavSirebulia
saqonlis eqsport/importTan, da gamoxatavs rezidentsa da ararezidents
Soris sakuTrebis cvlilebas (zogadi vaWroba, portebSi SeZenili
saqoneli da aramonetaruli oqro), an ar moicavs sakuTrebis cvlilebas
(saqoneli gadamuSavebisaTvis, saqonlis remonti).
momsaxureba moicavs yvela saxis
rezidentebi ararezidentebs an piriqiT.

momsaxurebas,

rasac

uweven

-satransporto momsaxurebaSi Sedis sahaero, sazRvao, sarkinigzo,
saavtomobilo
transportiT
momsaxureba,
agreTve
milsadeniT
transportireba. mgzavrebis, tvirTis (fraxtis) transportireba da sxva
saxis satransporto momsaxureba(tvirTis movla, Senaxva, satransporto
saSualebebis
dasufTaveba
da
sxva)
klasificirdeba
TiToeuli
satransporto saSualebis mixedviT, garda milsadeniT transportirebisa.
- turistuli momsaxureba- aRniSnuli muxli kreditis mxares
aRricxavs saqarTveloSi yofnisas ararezidenti mgzavrebis samogzauro
danaxarjebs, rogorc biznesis, aseve, piradi miznebisaTvis. rezidenti
turistebissamogzauro xarjebi ucxo qveyanebSi aRiricxeba turistuli
xarjebis debetis mxares.
-sakomunikacio
momsaxureba
gulisxmobs
saerTaSoriso
sakomunikacio transaqciebs-safosto da satelekomunikacio momsaxurebas,
informaciis gadacemas da a. S.
-finansuri momsaxureba moicavs safinanso Suamavlobasa
damxmare momsaxurebas rezidentebsa da ararezidentebs Soris.

da

-sxva momsaxureba asaxavs iseTi tipis momsaxurebas, rogoricaa
samSeneblo, sadazRvevo, kompiuteruli da sainformacio momsaxureba,
roialti da licenziis gadasaxadi, sxva bizness momsaxureba, piradi,
kulturuli da sarekreacio momsaxureba, samTavrobo momsaxureba da
sxva.
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_Semosavali moicavs rezidentebsa
ganxorcielebul ori tipis fulad nakads.

da

ararezidentebs

Soris

-muSakTa Sromis anazRaureba xelfasisa Tu sxva sargeblis saxiT,
fuladi an naturaluri formiT, gadaxdili damqiraveblis mier
daqiravebulze, roca mxareebi sxvadasxva qveynis rezidentebi arian. Ees
anazRaureba aseve, moicavs gadasaxadebs, romelTac ixdis daqiravebuli
maspinZel qveyanaSi, rac aRiricxeba rogorc sapirispiro Canaweri
mimdinare tranfertebis muxlSi. daqiravebulis danaxarjebi maspinZel
qveyanaSi aRiricxeba, rogorc sakorespondento Canaweri turistuli
momsaxurebis muxlSi.
-sainvesticio Semosavali moicavs rezidentis sagareo finansuri
aqtivebis flobidan misaReb Semosavals an gadasaxdelebs ararezidentis
mimarT arsebul valdebulebebze. sainvesticio Semosavali moicavs
Semosavals pirdapiri investiciebidan, portfelis investiciebidan, sxva
investiciebidan da sarezervo aqtivebidan.
transfertebi ganisazRvreba,rogorc damabalansebeli Canaweri
realuri an finansuri aqtivebiserTi ekonomikidan meore ekonomikaze
calmxrivad gadacemis dros. is iyofa mimdinare da kapitalur
transferebad. rac, Tavis mxriv, Sedgeba samTavrobo da sxva seqtoris
transfertebisagan. mimdinare tranfertebis yvelaze gavrcelebuli saxea
humanitaruli da teqnikuri daxmareba, xolo kapitaluri transfertebisakreditoris mier valis Camowera, migrantebis transfertebi.
pirdapiri investicia aris saerTaSoriso investiciis kategoria. is
gulisxmoba ama Tu im ekonomikis rezidenti erTeulis (pirdapiri
investori)
grZelvadian
interess
sxva
ekonomikis
rezident
erTeulSi(pirdapiri investoris sawarmo). sawarmos pirdapiri investori
aris investori, romelic flobs sawarmos aqciebis an xmis uflebis 10
procents an mets(korporaciuli sawarmos SemTxvevaSi) an eqvivalentur
Zalauflebas (arakorporaciuli sawarmos SemTxvevaSi). “pirdapiri
investirebis” gansazRvreba vrceldeba aseve, fulad an/da naturalur
investiciebzeurTierTdakavSirebul sawarmoebs Soris, anu kapitalur
investiciebze filialebsa da maT saTavo ofisebs Soris. pirdapiri
investicia moicavs saaqcio kapitals da sxva kapitals. pirdapiri
investiciebi klasificirdeba investiciebis mimarTulebis mixedviT
(sazRvargareT an saqarTveloSi), xolo am kategoriebSi saaqcio
kapitalisa
da
sxva
kapitalis
dayofa
xdeba
aqtivebad
da
valdebulebebad.
portfelis investicia SeiZleba iyos:
-aqciebis saxiT (roca investori flobs aqciebis 10%-ze naklebs).
-savalo fasiani qaRaldebis saxiT, rac
obligaciebad da fuladi bazris instrumentebad.
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Tavis

mxriv

iyofa

finansuri
warmoebulebi-finansuri
instrumentebi,
romlebic
mibmulia konkretul finansur aqtivebze, indikatorze an raime saxis
aqtivze. maTi meSveobiT xdeba finansuri riskebiT vaWroba safinanso
bazrebze. finansuri warmoebulebi moicavs transaqciebs svopebiT,
ofcionebiT, sadepozito garantiebiTa da sxva da aRiricxeba wminmda
saxiT.
sxva investiciis pirveladi dayofa xdeba aqtivebad(moTxovnebi
ararezidentebisadmi)
da
valdebulebebad(ararezidentebis
mimarT).
aqtivebi da valdebulebebi, Tavis mxriv, klasificirdeba savaWro
kreditebad,
naRd
fulad
da
depozitebad,
sesxebad
da
sxva
aqtiv/valdebulebebad.
-savaWro kreditebi warmoadgens moTxovnebsa da valdebulebebs,
romelic warmoiqmneba mimwodebelsa da myidvels Soris uSualo
urTierTobisas- rodesac Tanxis gadaxdis dro ar emTxveva sakuTrebis
cvlilebis dros. savaWro krediti ar gulisxmobs savalo fasiani
qaRaldis
gamoSvebas an raime dokumentis Seqmnas. saqarTvelos
sagadamxdelo balansis am muxlSi aRiricxeba produqciiT vaWrobis
dros winaswar gadaxda/miwodebebi.
-sxvadasxva
valdebulebebi aRiricxeba “sxva valdebulebebis
muxlSi”. es muxli ZiriTadad moicavs valdebulebebs sagareo valis
momsaxurebaze da SDR-is ganawilebiT warmoqmnil valdebulebas.
sarezervo aqtivebi monetaruli xelisuflebis gankargulebaSi
arsebuli finansuri aqtivebia da gamoiyeneba qveynis saerTaSoriso
valdebulebebis
Sesasruleblad,
erovnuli
valutis
kursis
mxardasaWerad da sagadamxdelo balansis regulirebisaTvis. kerZod, is
SeiZleba gamoyenebul iqnes pirdapir sagadamxdelo balansis deficitis
dasafinanseblad
an
deficitze
arapirdapiri
zegavlenis
mosaxdenad(savaluto birJaze Carevis gziT erovnuli valutis gacvliTi
kursis dasaregulireblad).
finansuri angariSis klasifikacia xdeba Semdegi seqtorebis
mixedviT: monetaruli xelisufleba, samTavrobo seqtori, bankebi, sxva
seqtorebi; portfelis investiciebi da sxva investiciebi klasificirdeba
grZelvadian da moklevadian investiciebad.
informaciis registracia
sagadamxdelo balansSi operaciebis aRricxva warmoebs ormagi
Caweris sabuRaltro principis safuZvelze. TiToeuli transaqcia
aRiricxeba ori(an meti) Tanabari sididis CanaweriT. erT-erTi Canaweri
keTdeba kreditis mxares, dadebiTi niSniT, xolo meore-debetis mxares,
uaryofiTi
niSniT.
magaliTad,
saqonlis
eqsporti
sagadamxdelo
balansSi aisaxeba, rogorc Canaweri eqsportis kreditis muxlSi da imave
sididis Canaweri debetis mxares aqtivis muxlSi-“naRdi fuli da
depozitebi”. Yyvela debetisa da kreditis jami erTmaneTis toli unda
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iyos, anu yvela Canaweris jami sagadamxdelo balansSi nuls unda
udrides. Tumca, xSirad praqtikaSi sagadamxdelo balansis angariSebi ar
balansdeba. sagadamxdelo balansis sxvadasxva muxlebis Sefaseba xdeba
sxvadasxva informaciis wyaroze dayrdnobiT. Sedegad, yvela kreditisa
da debetis jami erTmanets ar udris da saWiroa damabalansebeli
Canaweris gakeTeba Sesabamis muxlSi ( wminda Secdomebi da gamotovebebi).
kreditis Canaweri keTdeba Semdeg SemTxvevebSi:
-realuri aqtivebis eqsportis dros;
-finansuri muxlebisaTvis ucxouri aqtivebis Semcirebisa da ucxouri
valdebulebebis gazrdisas;
debetis Canaweri keTdeba:
-realuri aqtivebis importis dros;
-finansuri muxlebisaTvis ucxouri
valdebulebebis Semcirebisdros;

aqtivebis

gazrdisa

da

ucxouri

transfertebi
aRiricxeba
kreditSi,
Tu
Canawerebi,
romelTa
damabalansebeli Canaweric aris transferti, aRiricxeba debetSi da
piriqiT.
informaciis wyaro:
saqarTvelos sagadamxdelo balansis kompilaciis ZiriTadi wyaroebia;
saqstatis erovnuli samsaxuris informacia saqonliTa da momsaxurebiT
vaWrobis Sesaxeb, sawarmoTa gamokvleva, Sinameurneobebis gamokvleva,
specialuri
kvlevebi;
sabanko
dawesebulebebi;
finansTa
saministro;sxvadasxva
saministroebi
da
uwyebebi;
saerTaSoriso
organizaciebis
warmomadgenlobebi
saqarTveloSi;
sxva
qveynebis
saelCoebi.
garda amisa, 2009 wlidan dainerga “saerTaSoriso transaqciebis
angariSgebis
sistema“,
rac
gulisxmobs
sagadamxdelo
balansis
operaciebis WrilSi monacemebis Segrovebas sabanko sistemis meSveobiT.
saqonlis eqsport/importi
-sasagadamxdelo balansSi saqonlis eqsporti da importi aRiricxeba
FOB (Free on board) fasebSi.
-saimporto saqonlis fasebi CIF fasebidan gadaiyvanebaFOB (Free on board)
fasebSi. aRniSnuli SesworebisaTvis gamoiyeneba satransporto da
sadazRvevo xarjebis Sefaseba saimporto saqonlis CIF fasis 10
procentis odenobiT.
-saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuridan miRebul oficialur
informacias emateba saqarTvelos erovnuli bankis mier gakeTebuli
Sefasebebi sxvadasxva saqonlisa Tu momsaxurebis eqsport/importis
Sesaxeb.
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momsaxureba
satransporto momsaxureba
satransporto momsaxurebis Rirebulebis Sesworeba xdeba saimporto
saqonlis fasebis CIF fasebidan FOB fasSi gadayvaniT da daiyofa
transportis saxeebis mixedviT.
-garda amisa, xdeba monacemebis mopoveba sxva wyaroebidan. esenia: Sps
“saqarTvelos rkonigza, Sps “saqaeronavigacia", saqarTveloSi arsebuli
portebi
da
aeroportebi.
amasTan,
sazRvris
dacvis
samsaxuris
informaciaze dayrdnobiT warmoebs iribi Sefaseba satransporto
momsaxurebis eqsport/importis Sesaxeb.
turizmi
-turizmis Sesaxeb monacemebi dgeba Sinameurneobebis regularuli
kvlevis masalebis mixedviT. saqmiani turizmis Sesaxeb damatebiTi
informacia miiReba saxelmwifo struqturebidanda sabanko seqtoridan.
-iribi SefasebisaTvis gamoiyeneba sazRvris dacvis samsaxuris informacia
qveyanaSi Semosuli da qveynidan gasuli moqalaqeebis Sesaxeb. garda
amisa, fasdeba saqonlis saeqsporto/saimporto operaciebiT dakavebul
pirTa danaxarjebi sazRvargareT da erT welze naklebi droiT
sazRvargareT momuSaveTa danaxarjebi.
sxva momsaxureba
-monacemebi sxva momsaxurebaze, rogoricaa sakonsultacio, samSeneblo,
finansuri da a. S. moipoveba im sawarmoebidan, romlebic iyeneben am tipis
momsaxurebas, Semdeg xdeba momsaxurebis moculobis koreqtireba.
informacia ucxouri saelCoebis, diplomatiuri warmomadgenlobebisa da
saerTaSoriso organizaciebis danaxarjebze fasdeba iribi meTodebiT.
sazRvargareT
saqarTvelos
diplomatiuri
warmomadgenlobebis
danaxarjebzemonacemebi
miiReba
sagareo
saqmeTa
saministrodan.
informacia finansuri momsaxurebis Sesaxeb moipoveba komerciuli
bankebidan warmodgenili angariSgebidan. dazRvevis momsaxurebis Sesaxeb
ki-dazRvevis zedamxedvelobis samsaxuridan.
Semosavali
-muSakTa Sromis anazRaurebaze Sefasebebi ZiriTadad
emyareba
Sinameurneobebis kvlevis masalebs. gamoiyeneba aseve, sabanko informacia
swrafi fuladi gzavnilebis Sesaxeb, agreTve, fasdeba saerTaSoriso
organizaciebSi dasaqmebul rezidentTa Semosavlebi.
-sainvesticio Semosavali gamoiTvleba sxvadasxva wyaroze dayrdnobiT:
finansTa saministros angariSi saxelmwifo an saxelmwifo garantiiT
aRebuli valis procentis
gadaxdaze; komerciuli bankebis angariSi
sabanko seqtorSi valebis procentebis gadaxdaze.
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mimdinare transfertebi
-muSakTa gzavnilebis Sesafaseblad gamoiyeneba igive meTodologia, rac
muSakTa Sromis anazRaurebis SemTxvevaSi.
-finansTa
saministros
angariSebidan
da
im
saerTasoriso
organizaciebidan da fonebidan, romelTac TavianTi ofisebi aqvT
saqarTvelos
teritoriaze,miiReba
informacia
sagareo
seqtoridan
saqarTveloSi Semosuli teqnikuri da humanitaruli daxmarebis Sesaxeb;
-garda amisa, gamoiyeneba sabaJo departamentidan mopovebuli informacia
humanitaruli tvirTebis moZraobis Sesaxeb;
-sagareo saqmeTa saministros mier warmodgenili monacemebi sxvadasxva
saerTaSoriso organizaciaSi sawevro Senatanebis Sesaxeb;
-qarTveli studentebis mier ganaTlebaze gaweuli grantebis Rirebuleba
fasdeba ganaTlebis saministrodan da Sinameurneobebis kvlevidan
miRebuli informaciis safuZvelze.
kapitalis angariSi
-kapitaluri
transfertebi
gamoiangariSeba
finansTa
saministros
humanitaruli da teqnikuri daxmarebis departamentis informaciis bazaze
dayrdnobiT da sxva wyaroebis gamoyenebiT.
-migrantTa
transfertebi
gamoiTvleba
statistikis
departamentSi
Catarebuli SerCeviTi kvlevebidan miRebuli informaciis safuZvelze.
SefasebisaTvis ki gamoiyeneba sazRvris dacvis samsaxuris informacia
qveyanaSi Semosuli da qveynidan gasuli moqalaqeebis Sesaxeb.

finansuri angariSi
pirdapiri investiciebi
-monacemebi
pirdapiri
investiciebis
Sesaxeb
fasdeba
sawarmoTa
gamokvlevidan,
sabanko
seqtoris
Sesaxeb
komerciuli
bankebis
angariSgebidan, sadazRvevo sferos Sesaxeb ki-sadazRvevo kompaniebis
monacemebze dayrdnobiT.
-rac Seexeba saqarTvelos pirdapir investiciebs, sazRvargareT is mcire
moculobisaa.
portfelis investiciebi
-fasiani qaRaldebis bazari saqarTveloSi ganviTarebis sawyis stadiazea.
monacemebi portfeluri investiciebis
Sesaxeb miiReba sawarmoTa
gamokvlevidan, komerciuli bankebis angariSgebidan da sadazRvevo
kompaniebis monacemebidan.
sxva investiciebi
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-savaWro
kreditebis
Sesaxeb
monacemebi
gamokvlevidan miRebuli informaciis bazaze;

fasdeba

sawarmoTa

-monacemebi sesxebze, garda sxva seqtorebisa, gamoiangariSeba finansTa
saministrosa da komerciuli bankebis angariSebidan. sesxebi sxva
seqorebSi fasdeba sawarmoTa gamokvlevidan miRebuli informaciis
safuZvelze.
sarezervo aqtivebi
-sarezervo aqtivebis monacemTa wyaroa saqarTvelos erovnuli bankis
sabalanso angariSebi.
sainvesticio poziciis meTodologiuri standartebi
saqarTvelos
saerTaSoriso
sainvesticio
pozicia
gamoiTvleba
saerTaSoriso
savaluto
fondis
sagadamxdelo
balansis
saxelmZRvanelos(mexuTe
gamocema)
rekomendaciebiT
gansazRvruli
standartebis Sesabamisad.
qveynis saerTaSoriso sainvesticio pozicia aCvenebs drois garkveul
momentSi sagareo finansuri aqtivebisa da valdebulebebis naSTebs.
saerTaSoriso
sainvesticio
poziciaaerTanebs
ararezidentebisadmi
moTxovnebsa da maT mimarT sxvadasxva saxis valdebulebebs ekonomikis
Semdeg seqtorebSi: monetarul xelisuflebaSi, samTavrobo, sabanko da
sxva seqtorebSi. ssp-is ZiriTadi muxlebisagadamxdelo balansis
finansuri
angariSis
muxlebis
identuria
da
moicavs
pirdapir
investiciebs, portfelis investiciebs, finansur warmoebulebs, sxva
investiciebsa (savaWro kreditebi, sesxebi, naRdi fuli da depozitebi,
sxva aqtiv/valdebulebebi) da sarezervo aqtivebs.
sxvaoba ekonomikis finansur aqtivebsa da valdebulebebs Soris Seadgens
wminda saerTaSoriso sainvesticio pozicias. amgvarad, ssp SeiZleba iyos
wminda kredituli an wminda debeturi.
ssp muSavdeba cxrilis saxiT, romelic Seicavs Semdeg detalebs:
pozicia
periodis
dasawyisSi

operaciuli
cvlileba

wminda
saerTaSoriso
sainvesticio
pozicia
aqtivebi
valdebulebebi
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fasis
cvlileba

gacvliTi
kursis
cvlileba

sxva
cvlileba

pozi
cia
peri
odis
bol
os

amrigad,
saerTaSoriso
sainvesticio
pozicia
periodis
bolos
gamoiTvleba, rogorc: naSTi peridis dasawyisSi plius periodis
ganmavlobaSi momxdari operaciuli cvlileba, gacvliTi kursis, fasisa
da sxva cvlileba.
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საგარეო სექტორის სტატისტიკა
მეთოდოლოგიური განმარტებები

მეთოდოლოგიური განმარტებები
საგადასახდელო ბალანსი წარმოადგენს სტატისტიკურ ანგარიშს, რომელიც ასახავს დროის
გარკვეული პერიოდში (ჩვენს შემთხვევაში ყოველკვარტალურად) ქვეყანასა და დანარჩენ
მსოფლიოს შორის განხორციელებულ ეკონომიკურ ოპერაციებს. მასში აისახება ოპერაციები
რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის. საგადასახდელო ბალანსი შედგება 2 ძირითადი
ანგარიშისგან. ესენია: მიმდინარე ანგარიში და კაპიტალისა და ფინანსური ანგარიში.
მიმდინარე
ანგარიშში
ასახულია
მიმდინარე
ოპერაციები
რეზიდენტებსა
და
არარეზიდენტებს შორის, კერძოდ, საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობა, შრომითი და
საინვესტიციო შემოსავლები, მიღებული და გაცემული ტრანსფერები. ფინანსური ანგარიში
ასახავს

რეზიდენტემის

მიერ

საზღვარგარეთ

განხორციელებულ

ინვესტიციებს

და

არარეზდენტების მიერ საქართველოში განხორციელებულ ინვესტიციებს. ისინი იყოფა
როგორც:

პირდაპირი

ინვესტიციები,

პორტფელის

ინვესტიციები,

ფინანსური

წარმოებულები, სხვა ინვესტიციები და სარეზერვო აქტივები.
საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია (სსპ) ასახავს დროის გარკვეულ მომენტში საგარეო
ფინანსური
აქტივებისა
და
ვალდებულებების
ნაშთებს.
სსპ
აერთიანებს
არარეზიდენტებისადმი მოთხოვნებსა და მათ მიმართ სხვადასხვა სახის ვალდებულებებს
ეკონომიკის შემდეგი სექტორების მიხედვით: ცენტრალური ბანკი (ჩვენს შემთხვევაში
ეროვნული ბანკი), დეპოზიტური კორპორაციები ეროვნული ბანკის გარდა, სამთავრობო და
სხვა სექტორები. სსპ–ის ძირითადი მუხლები საგადასახდელო ბალანსის ფინანსური
ანგარიშის მუხლების იდენტურია და მოიცავს: პირდაპირ ინვესტიციებს, პორტფელის
ინვესტიციებს, ფინანსურ წარმოებულებს, სხვა ინვესტიციებსა (სხვა სააქციო კაპიტალი,
ნაღდი

ფული

და

დეპოზიტები,

სესხები,
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სადაზღვევო,

საპენსიო

პროგრამები

და

სტანდარტული

საგარანტიო

სქემები

სავაჭრო

კრედიტები

და

ავანსები,

სხვა

მოთხოვნები/ვალდებულები) და სარეზერვო აქტივებს.
საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია პერიოდის ბოლოს იანგარიშება, როგორც ნაშთს
პერიოდის დასაწყისში დამატებული პერიოდის განმავლობაში მომხდარი ოპერაციული
ცვლილება, მოცულობის სხვა ცვლილება, გაცვლითი კურსისა და ფასის სხვა ცვლილება.
ოპერაციული ცვლილება შეესაბამება საგადასახდელო ბალანსის ფინანსური ანგარიშის
ტრანზაქციებს. სხვაობა ეკონომიკის ფინანსურ აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის
შეადგენს წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციას. ამდენად, სსპ შეიძლება იყოს
წმინდა კრედიტული ან წმინდა დებეტური.
მთლიანი

საგარეო

ვალის

სტატისტიკა

მოიცავს

მონაცემებს

ქვეყნის

ფინანსური

ვალდებულებების შესახებ უცხოელების მიმართ. ე.ი. ქვეყნის მთლიანი საგარეო ვალი
დროის

მოცემული

მომენტისათვის

არის

ფაქტიური,

უპირობო

ვალდებულებების

გადაუხდელი
თანხა,
რომელიც
მოითხოვს
ამ
ქვეყნის
რეზიდენტის
მიერ
არარეზიდენტისათვის ძირითადი ან/და პროცენტის გადახდას მომავალი დროის რომელიმე
მომენტში. ანუ ნებისმიერი ვალდებულება, რომელიც მომავალ პერიოდში გადასახდელი
იქნება არარეზიდენტისთვის, შედის ქვეყნის მთლიან საგარეო ვალში.

საგადასახდელო ბალანსის, საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციისა და მთლიანი საგარეო
ვალის სტატისტიკის საანგარიშო ერთეულია აშშ დოლარი.

საგადასახდელო ბალანსი (ცხრილი BOP)
ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკის, საქართველოს ტერიტორიაზე
მოქმედი

კომერციული

ბანკების,

სადაზღვევო

კომპანიებისა

და

მიკროსაფინანსო

ორგანიზაციების კვარტალური და თვიური ანგარიშგება უცხოური აქტივებისა და
ვალდებულებების შესახებ; სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ყოველკვარტალური და
სხვადასხვა პერიოდულობის შერჩევითი კვლევები;

სატვირთო–საბაჟო დეკლარაციების

მონაცემთა ბაზა; შპს „საქართველოს ელექტროსისტემის“ ყოველკვარტალური ინფორმაცია
იმპორტირებული, ექსპორტირებული და ტრანზიტით გატარებული ელექტროენერგიის
შესახებ; გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის ინფორმაცია იმპორტირებული და ტრანზიტით
გატარებული ბუნებრივი აირის შესახებ; ძირითადი პარტნიორი ქვეყნების საგარეო ვაჭრობის
მონაცემები; შპს „საქართველოს რკინიგზა“, საქართველოში არსებული პორტები და
აეროპორტები, სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები (სამინისტროები, დეპარტამენტები
და სხვა), პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია.
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მეთოდოლოგია: საგადასახდელო ბალანსის სტატისტიკის მეთოდოლოგია შესაბამისობაშია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის

„საგადასახდელო ბალანსისა და საერთაშორისო

საინვესტიციო პოზიციის სახელმძღვანელოს“ მე-6 გამოცემასთან („Balance of Payments and

International Investment Position Manual Sixth Edition (BPM6)”. International Monetary Fund.
Washington, 2009), ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სხვა გამოცემებთან, რომლებიც
კავშირშია საგადასახდელო ბალანსთან ან მის კომპონენტებთან.

საგადასახდელო ბალანსი წარმოადგენს სტატისტიკურ ანგარიშს, რომელიც მოიცავს დროის
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (ჩვენს შემთხვევაში კვარტალურად) ქვეყანასა და
დანარჩენ მსოფლიოს შორის განხორციელებულ ეკონომიკურ ოპერაციებს. მასში აისახება
ოპერაციები რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის. საგადასახდელო ბალანსი შედგება
2 ძირითადი ანგარიშისგან. ესენია: მიმდინარე ანგარიში და კაპიტალისა და ფინანსური
ანგარიში.

მიმდინარე ანგარიში მოიცავს საქონელსა და მომსახურებას, პირველად შემოსავალსა და
მეორად შემოსავალს.
საქონლის ანგარიში მოიცავს საქონლის ექსპორტ-იმპორტს და მისი ინფორმაციული
ბაზა, დეკლარირებული მონაცემების გარდა, ეყრდნობა შეფასებებს, რომლებიც
გაკეთებულია ძირითადი პარტნიორი ქვეყნების საგარეო ვაჭრობის მონაცემებზე
დაყრდნობით, და ასევე სპეციალური გამოკვლევების საფუძველზე.

მომსახურების ანგარიში მოიცავს მომსახურებას, რომელიც გაუწიეს საქართველოს
რეზიდენტებმა

სხვა

ქვეყნის

რეზიდენტებს

და

პირიქით.

აქ

გამოიყოფა:

მანუფაქტურული მომსახურება, საქონლის რემონტი და სხვა ტექნიკური მომსახურება,
სატრანსპორტო, საფოსტო და კურიერული მომსახურება, ტურიზმი, მშენებლობა,
სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურება, ფინანსური მომსახურება, ინტელექტუალური
საკუთრებით სარგებლობა, სატელეკომუნიკაციო, კომპიუტერული და საინფორმაციო
მომსახურება, სხვა საქმიანი მომსახურება, პირადი, კულტურული და რეკრეაციული
მომსახურება, სამთავრობო საქონელი და მომსახურება სხვაგან დაუსახელებელი.

პირველადი შემოსავალის ანგარიში გვიჩვენებს პირველადი შემოსავლის ნაკადებს
რეზიდენტ და არარეზიდენტ ინსტიტუციურ ერთეულებს შორის. ის მოიცავს: შრომის
ანაზღაურებასა

და

საინვესტიციო

შემოსავალს.

შრომის ანაზღაურება მოიცავს

საზღვარგარეთ მომუშავე, ასევე ქვეყნის ეკონომიკურ ტერიტორიაზე უცხოეთის
დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში დასაქმებულ რეზიდენტ მუშაკთა შრომის
ანაზღაურებას; ასევე ქვეყანაში მომუშავე და საზღვარგარეთის ქვეყნებში ქვეყნის
დიპლომატიურ

წარმომადგენლობებში

ანაზღაურებას.
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დასაქმებული

არარეზიდენტების

შრომის

საინვესტიციო შემოსავლები მოიცავს შემოსავლებს პირდაპირი, პორტფელის და სხვა
ინვესტიციებიდან.

კრედიტში

აისახება

საქართველოს

რეზიდენტების

მიერ

საზღვარგარეთ განხორციელებული ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავალი, ხოლო
დებეტში პირიქით – არარეზიდენტების მიერ საქართველოში განხორციელებული
ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავალი.

მეორადი შემოსავლის ანგარიში გვიჩვენებს მიმდინარე ტრანსფერებს ქვეყნის
რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის. მიმდინარე ტრანსფერი წარმოადგენს
ცალმხრივი ხასიათის ოპერაციას და არის მოკორესპონდენტო ჩანაწერი, საქონლის,
მომსახურების, ფინანსური აქტივის ან სხვა არაწარმოებული აქტივების ერთი
ინსტიტუციური ერთეულის სხვა ინსტიტუციონალური ერთეულზე გადაცემისა,
რომელსაც არ ახლავს შესაბამისი ეკონომიკური ღირებულების გადაცემა.
საერთაშორისო ანგარიშები კლასიფიცირდება შემდეგი სახის მიმდინარე
ტრანსფერებად: მიმდინარე გადასახადები შემოსავალზე, ქონებაზე და ა.შ.; სოციალური
მოსაკრებლები; სოციალური სარგებელი; მიმდინარე საერთაშორისო თანამშრომლობა;
წმინდა სადაზღვევო პრემია სიცოცხლის დაზღვევის გარდა; სადაზღვევო მოთხოვნები
სიცოცხლის დაზღვევის გარდა; პირადი გადარიცხვები; და სხვა მიმდინარე
ტრანსფერები.)

კაპიტალისა და ფინანსური ანგარიში მოიცავს ორ ანგარიშს. ესენია: კაპიტალის ანგარიში და
ფინანსური ანგარიში.
კაპიტალის

ანგარიში

იყოფა

ორ

ნაწილად:

კაპიტალური

ტრანსფერები

და

არაწარმოებული არაფინანსური აქტივების შეძენა–გადაცემა. კაპიტალურ ტრანსფერს
მიეკუთვნება ასევე ვალის პატიება. კაპიტალური ტრანსფერი იყოფა სამთავრობო
სექტორისა და სხვა სექტორების ტრანსფერებად.

ფინანსური ანგარიში მოიცავს: პირდაპირ ინვესტიციებს, პორტფელის ინვესტიციებს,
ფინანსურ წარმოებულებს, სხვა ინვესტიციებსა და სარეზერვო აქტივებს.
პირდაპირი ინვესტიციები მოიცავს: სააქციო კაპიტალს და საინვესტიციო ფონდის
აქციებს, რეინვესტირებულ შემოსავლებს და სავალო ინსტრუმენტებს. აქვე აისახება
საქართველოს პირდაპირი ინვესტიციები საზღვარგარეთ, ინფორმაციის მოპოვება
ხდება საწარმოთა პირდაპირი გამოკვლევიდან, რომელსაც საქსტატი აწარმოებს,
კომერციული ბანკების ანგარიშგებიდან, ხოლო დამატებითი ინფორმაციის მოზიდვა
ხდება ინტერნეტიდან და სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებიდან.
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პორტფელის ინვესტიციები მოიცავს: ისეთ დაბანდებებს საწარმოს საწესდებო
კაპიტალში, რომელიც იძლევა ხმების 10%–ზე ნაკლებს. პორტფელის ინვესტორებს
მიეკუთვნებიან ასევე ის იურიდიული და ფიზიკური პირები, რომლებიც ფლობენ
არარეზიდენტი საწარმოს მიერ გამოშვებულ სხვადასხვა სახის ფასიან ქაღალდებს,
რომლებიც არ უზრუნველყოფენ საწესდებო კაპიტალში მონაწილეობას.

ფინანსური წარმოებულები, რომელიც ადრე შედიოდა პორტფელის ინვესტიციებში,
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ინტენსიურად განვითარების გამო, ჩამოყალიბდა
როგორც ფინანსური ანგარიშის დამოუკიდებელი კომპონენტი. ფინანსური წარმოებულები მოიცავს ისეთ ფასიან ქაღალდებს, როგორიცაა ოპციონები, ფიუჩერსები,
სვოპები, ფორვარდული კონტრაქტები და სხვა. საქართველოში უკვე რამდენიმე ბანკი
იყენებს წარმოებულ ფინანსურ ინსტრუმენტებს. ინფორმაციის წყარო ფინანსური
წარმოებულების შესახებ არის საწარმოთა გამოკვლევა, კომერციული ბანკების და
ეროვნული ბანკის ანგარიშგება.

სხვა ინვესტიციები მოიცავს ფინანსური ანგარიშის ყველა მოკლე და გრძელვადიან
გატარებას,

გარდა

პირდაპირი

და პორტფელის

ინვესტიციებისა,

წარმოებული

ფინანსური ინსტრუმენტებისა და სარეზერვო აქტივებისა. ესენია: სავაჭრო კრედიტები
და ავანსები, სესხები, ნაღდი ფული და დეპოზიტები და სხვა აქტივები და
ვალდებულებები.
ვალდებულებები,

სავაჭრო კრედიტები და ავანსები ეს არის აქტივები და
რომლებიც წარმოიშვება საგარეო სავაჭრო (საქონლით ან

მომსახურებით) ურთიერთობების შედეგად. როგორც წესი, ასეთი აქტივები და
ვალდებულებები მოკლევადიანია, თუმცა საგადასახდელო ბალანსი ითვალისწინებს
მათ

დაყოფას

მნიშვნელოვანი

გრძელ

და

მოკლევადიანად.

კომპონენტია

სესხები.

სხვა

ინვესტიციების

საგადასახდელო

ერთ-ერთი

ბალანსში

მათი

კლასიფიცირება ხდება ვადიანობის მიხედვით (გამოიყოფა გრძელვადიანი და
მოკლევადიანი სესხები)
და ინსტიტუციური სექტორების მიხედვით. სხვა
ინვესტიციების სხვა ვალდებულებები და აქტივები შედგება ვადაგადაცილებული
დავალიანებისაგან და, გარდა ამისა, ყველა იმ პოზიციისგან, რომელიც არ მოხვდა
ზემოთ ჩამოთვლილ მუხლებში.

სარეზერვო აქტივები: წარმოადგენს მაღალლიკვიდურ უცხოურ აქტივებს, რომელსაც
ფლობს ან აკონტროლებს საქართველოს ეროვნული ბანკი და რომლის გამოყენება
საგადასახდელო ბალანსის დეფიციტის დასაფინანსებლად ან რაიმე სხვა მიზნით
შესაძლებელია

დაუყონებლივ.

სარეზერვო

აქტივები

შედგება

შემდეგი

კომპონენტებისგან: მონეტარული ოქრო, სესხის სპეციალური უფლება, სავალუტო
პოზიცია ფონდში, სხვა სარეზერვო აქტივები, რომლებიც აკმაყოფილებენ სარეზერვო
აქტივების მოთხოვნებს და არ მოხვდნენ ზემოთ ჩამოთვლილ პუნქტებში. სხვა
სარეზერვო

აქტივები

შედგება

ნაღდი

უცხოური

ვალუტისაგან,

არარეზიდენტ

საფინანსო ორგანიზაციებში განთავსებული დეპოზიტებისგან და მაღალლიკვიდური

54

ფასიანი

ქაღალდებისგან.

ამასთან,

სარეზერვო

აქტივი

უცხოურ

ვალუტაში

აუცილებლად უნდა იყოს თავისუფლად კონვერტირებადი. მონაცემთა წყაროა
ეროვნული ბანკის საბალანსო ანგარიშები.

საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია (ცხრილი IIP)
ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკის და საქართველოს ტერიტორიაზე
მოქმედი

კომერციული

ბანკების,

სადაზღვევო

კომპანიებისა

და

მიკროსაფინანსო

ორგანიზაციების კვარტალური და თვიური ანგარიშგება უცხოური აქტივებისა და
ვალდებულებების შესახებ; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაცია სახელმწიფო გარანტიით
აღებული საგარეო ვალისა და მისი მომსახურების შესახებ; სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის

ინფორმაცია

საწარმოთა

საერთაშორისო

ეკონომიკური

ურთიერთობების

შესახებ; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრაგი განვითარების სამინისტროს ინფორმაცია
ინვესტიციების შესახებ.

მეთოდოლოგია: საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის მეთოდოლოგია შესაბამისობაშია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის: „საგადასახდელო ბალანსისა და საერთაშორისო
საინვესტიციო პოზიციის სახელმძღვანელოს“ მე-6 გამოცემასთან („Balance of Payments and

International Investment Position Manual. Sixth Edition (BPM6)”. International Monetary Fund.
Washington, 2009).
საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია (სსპ) ასახავს დროის გარკვეულ მომენტში საგარეო
ფინანსური
აქტივებისა
და
ვალდებულებების
ნაშთებს.
სსპ
აერთიანებს
არარეზიდენტებისადმი მოთხოვნებსა და მათ მიმართ სხვადასხვა სახის ვალდებულებებს,
ეკონომიკის

შემდეგი

სექტორების

მიხედვით:

ეროვნული

ბანკი,

დეპოზიტური

კორპორაციები გარდა ეროვნული ბანკისა, სამთავრობო და სხვა სექტორები. სსპ–ის
ძირითადი

მუხლები

საგადასახდელო

ბალანსის

ფინანსური

ანგარიშის

მუხლების

იდენტურია და მოიცავს: პირდაპირ ინვესტიციებს, პორტფელის ინვესტიციებს, ფინანსურ
წარმოებულებს, სხვა ინვესტიციებსა (სხვა სააქციო კაპიტალი, ნაღდი ფული და
დეპოზიტები, სესხები, სადაზღვევო, საპენსიო პროგრამები და სტანდარტული საგარანტიო
სქემები, სავაჭრო კრედიტები და ავანსები, სხვა მოთხოვნები/ვალდებულები) და სარეზერვო
აქტივებს.
საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის იანგარიშება,
როგორც ნაშთს პერიოდის დასაწყისში დამატებული პერიოდის განმავლობაში მომხდარი
ოპერაციული ცვლილება, სხვა მოცულობითი ცვლილება, გაცვლითი კურსისა და ფასის სხვა
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ცვლილება. ოპერაციული ცვლილება ასახავს საგადასახდელო ბალანსის ფინანსური
ანგარიშის ტრანზაქციებს.
სხვაობა ეკონომიკის უცხოურ ფინანსურ აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის შეადგენს
წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციას. ამდენად, სსპ შეიძლება იყოს წმინდა
კრედიტული (+) ან წმინდა დებეტური (-).

შენიშვნა:

ამ

ცხრილში

გამოქვეყნებული

უცხოური

აქტივები

და

ვალდებულებები

შეიძლება

განსხვავდებოდეს ოფიციალურ საერთაშორისო რეზერვებში მოცემულ ანალოგიური მონაცემებისაგან,
სავალუტო კურსების დამრგვალების გამო.
საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციაში მოცემული საბანკო სექტორის წმინდა უცხოური აქტივები და
უცხოური ვალდებულებები განსხვავდება აგრეთვე მონეტარული სტატისტიკის

სხვა დეპოზიტური

კორპორაციების მიმოხილვაში მოცემული შესაბამისი მონაცემებისგან. განსხვავების მიზეზი არის ის,
რომ მონეტარული სტატისტიკის მონაცემებში არ არის ასახული ვალდებულებები უცხოელი პირდაპირი
და პორტფელის ინვესტორების მიმართ.

საგარეო ვალის სტატისტიკა (ცხრილი ED და ცხრილი EDS)
ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკის და საქართველოს ტერიტორიაზე
მოქმედი

კომერციული

ბანკების,

სადაზღვევო

კომპანიებისა

და

მიკროსაფინანსო

ორგანიზაციების კვარტალური და თვიური ანგარიშგება უცხოური აქტივებისა და
ვალდებულებების შესახებ; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაცია სახელმწიფო გარანტიით
აღებული საგარეო ვალის და მისი მომსახურების შესახებ; სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის

ინფორმაცია

საწარმოთა

საერთაშორისო

ეკონომიკური

ურთიერთობების

შესახებ.

მეთოდოლოგია: მთლიანი საგარეო ვალის სტატისტიკის მეთოდოლოგია შესაბამისობაშია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სახელმძღვანელოსთან “საგარეო ვალის სტატისტიკა“

(„External Debt Statistics, Guide for Compilers and Users”. International Monetary Fund.
Washington, 2013).
მთლიანი საგარეო ვალის სტატისტიკა მოიცავს მონაცემებს ეროვნული ეკონომიკის
ფინანსური ვალდებულებების შესახებ არარეზიდენტების მიმართ. ქვეყნის მთლიანი
საგარეო ვალის ცნება,
საგარეო ვალის სახელმძღვანელოს მიხედვით, შემდეგნაირად
ყალიბდება:
„ქვეყნის მთლიანი საგარეო ვალი დროის მოცემული მომენტისათვის
წარმოადგენს ფაქტობრივი, უპირობო ვალდებულებების გადაუხდელ თანხას, რომელიც
მოითხოვს ამ ქვეყნის რეზიდენტი დებიტორის მიერ არარეზიდენტისათვის ძირითადი ან/და
პროცენტის გადახდას მომავალი პერიოდის რომელიმე მომენტში“. საგარეო ვალის ეს
განმარტება საკმაოდ ფართო

ხასიათს ატარებს, რომლის თანახმადაც ნებისმიერი
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ვალდებულება, რომელიც მომავალ პერიოდში გადასახდელი იქნება არარეზიდენტისთვის,
ჩართული უნდა იყოს ქვეყნის მთლიან საგარეო ვალში. საანგარიშო ერთეულად, ისე როგორც
საგადასახდელო ბალანსის შემთხვევაში, გამოყენებულია აშშ დოლარი.
ინფორმაცია მთლიან საგარეო ვალზე მოცემულია ორ ფაილში.
პირველ ფაილში (ცხრილი ED) ოთხი ცხრილია: პირველ – მთავარ ცხრილში მოცემულია
საგარეო ვალის განაწილება ეკონომიკის სექტორების მიხედვით, მეორეში – ვალუტების
მიხედვით (ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში), მესამეში - საგარეო ვალის ნაშთების გარდა,
მოცემულია საანგარიშო პერიოდში ვალის ცვლილების დეტალები, ხოლო მეოთხეში
მოცემულია წმინდა საგარეო ვალი. პირველი სამი ცხრილი ითვალისწინებს ვალის
კლასიფიცირებას ვადიანობის მიხედვით.

მეორე ფაილში (ცხრილი ED-grf) ორი ცხრილია. ცხრილში „სახელმწიფო ვალი“ მოცემულია
სახელმწიფო და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალის მომსახურების გრაფიკი.
მეორეში, „მთლიანი საგარეო ვალის გადახდის გრაფიკი“, მოცემულია საგარეო ვალის
გადახდის გრაფიკი ეკონომიკის სექტორების მიხედვით.

გადახდის გრაფიკი მოიცავს ძირითადი თანხისა და საპროცენტო სარგებლის გადახდის
ვადებს.

უახლოესი

ერთი

წლის

განმავლობაში

გადასახდელი

ვალები

მოცემულია

კვარტალური ინტერვალით; ერთიდან ორ წლამდე - ექვსთვიანი ინტერვალით; სამიდან ხუთ
წლამდე - წლიური ინტერვალით; ხუთიდან თხუთმეტ წლამდე - ხუთწლიანი ინტერვალით;
ხოლო 15 წლის შემდგომ გადასახდელი ვალები გაერთიანებულია. ცხრილში „მთლიანი
საგარეო ვალის გადახდის გრაფიკი“, მოცემულია საგარეო ვალის გადახდის გრაფიკი
სექტორების მიხედვით. უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში გადასახდელი ვალები
მოცემულია კვარტალური ინტერვალით; ერთიდან ორ წლამდე - ექვსთვიანი ინტერვალით;
ხოლო ორი წლის შემდგომ გადასახდელი ვალები გაერთიანებულია.
საგარეო ვალის სტატისტიკა, ისევე როგორც საგადასახდელო ბალანსის სტატისტიკა,
წარმოებს დარიცხვის მეთოდით.

შენიშვნა: სახელმწიფო სექტორის საგარეო ვალის მონაცემების ძირითადი წყაროა ფინანსთა სამინისტროს
მონაცემები სახელმწიფო და სახელმწიფო გარანტიით აღებული საგარეო ვალის შესახებ. ეროვნული ბანკი, ამ
მონაცემების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, ახორციელებს შემდეგ
ცვლილებებს, რაც არის ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს მონაცემთა შორის განსხვავების
მიზეზი:
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1.

ეროვნული ბანკი ვადაგადაცილებულ ძირითად ვალს იღებს მიმდინარე სესხებიდან და აღრიცხავს
როგორც ვადაგადაცილებულ დავალიანებას;

2.

ვადაგადაცილებული პროცენტის და დარიცხული ჯარიმის დავალიანება, რომელიც არ შედის
ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებში, ეროვნულ ბანკში აღირიცხება როგორც ვადაგადაცილებული
დავალიანება;

3.

ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებში არ არის დარიცხული პროცენტები, რომელთა გადახდის ვადა ჯერ
არ დამდგარა, ეროვნული ბანკი ანგარიშობს მათ და ამატებს მთლიან საგარეო ვალს;

4.

სახელმწიფო ევროობლიგაციები ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებში
ღირებულებით, ხოლო ეროვნული ბანკის მონაცემებში საბაზრო ფასით;

5.

ზოგიერთ შემთხვევაში, უმნიშვნელო განსხვავების მიზეზი შეიძლება იყოს სავალუტო კურსების
დამრგვალება ფინანსთა სამინისტროს მიერ.

ასახულია

ნომინალური

ოფიციალური სარეზერვო აქტივები (ცხრილი OIR)

ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოველთვიური ბალანსი.

მეთოდოლოგია: ოფიციალური სარეზერვო აქტივების სტატისტიკის მეთოდოლოგია
შესაბამისობაშია

საერთაშორისო

სავალუტო

ფონდის

შესაბამის

მეთოდოლოგიასთან:

International Reserves and Foreign Currency Liquidity. Guidelines for a Data Template. IMF. 2013.

ოფიციალურ სარეზერვო აქტივებს მიეკუთვნება ქვეყნის საგარეო აქტივები, რომლებსაც
აკონტროლებენ
მონეტარული რეგულირების ორგანოები და ნებისმიერ დროს
შესაძლებელია მათი გამოყენება საგადასახდელო ბალანსის დეფიციტის დასაფინანსებლად
პირდაპირ ან არაპირდაპირ – ეროვნული ვალუტის კურსზე ზემოქმედების მიზნით
სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციების გზით და სხვა მიზნებისათვის. ასეთ აქტივებს
მიეკუთვნება ისეთი ფინანსური ინსტრუმენტები, როგორიცაა მონეტარული ოქრო, სესხის
სპეციალური

უფლებები,

სარეზერვო

პოზიცია

საერთაშორისო

სავალუტო

ფონდში,

უცხოური ვალუტა (რომელიც მოიცავს ისეთ ლიკვიდურ აქტივებს, როგორებიცაა უცხოური
ვალუტა, დეპოზიტები და ფასიანი ქაღალდები) და სხვა მოთხოვნები.

სარეზერვო აქტივები მოიცავს ფინანსური ინსტრუმენტების მხოლოდ ნაწილს. ესენია:
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მონეტარული ოქრო, სესხის სპეციალური უფლებები და სარეზერვო პოზიცია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდში, რომლებიც წარმოადგენს აქტივებს, რომლებსაც
ფლობენ მონეტარული რეგულირების ორგანოები (საქართველოს ეროვნული ბანკი)
და ნებისმიერ დროს შეიძლება მათი გამოყენება ამ ორგანოების მიერ, ყოველგვარი
პირობის გარეშე.

 მონეტარული ოქრო მოიცავს მხოლოდ იმ ოქროს, რომელსაც ინახავენ
ცენტრალური ბანკი ან სახელმწიფო მმართველობის ორგანოები (ან სხვა
სუბიექტები, რომლებსაც აკონტროლებენ ცენტრალური ბანკი ან სახელმწიფო
მმართველობის ორგანოები) და რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის ოფიციალური
რეზერვების ნაწილს. ოქროს მარაგი, რომელიც არ შედის ოფიციალური
რეზერვების შემადგენლობაში, კლასიფიცირდება როგორც არაფინანსური აქტივი.

 სესხის სპეციალური უფლებები არის საერთაშორისო სარეზერვო აქტივები,
რომლებიც შექმნილია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ და
განაწილებულია წევრ-ქვეყნებს შორის ოფიციალური რეზერვების სტატუსით.
სესხის სპეციალური უფლებები შეიძლება იყოს მხოლოდ წევრი ქვეყნების და
საერთაშორისო ფინანსური დაწესებულებების იმ შეზღუდული რაოდენობის
აქტივები, რომელთაც აქვთ უფლებამოსილება ფლობდნენ სესხის სპეციალურ
უფლებებს. სესხის სპეციალური უფლებების ავუარები წარმოადგენს სხვა წევრი
ქვეყნებისაგან უცხოური ვალუტის ან სხვა სარეზერვო აქტივების მიღების
უპირობო უფლებას.

 სარეზერვო პოზიცია საერთაშორისო სავლუტო ფონდში წარმოადგენს წევრი
ქვეყნის გარკვეულ რესურსებს სავალუტო ფონდის საერთო რესურსების
ანგარიშზე. იგი შედგება ორი ნაწილისაგან: სარეზერვო წილის ფარგლებში
შეძენილი ვალუტისა და სსფ-ს დავალიანებისაგან მოცემული ქვეყნის მიმართ
(საკრედიტო ხელშეკრულების ფარგლებში), რომელიც შეიძლება დაიფაროს
ნებისმიერ მომენტში.


აქტივები უცხოური ვალუტით მოიცავს მონეტარული რეგულირების ორგანოების
მოთხოვნებს არარეზიდენტების მიმართ უცხოური ვალუტის, საბანკო დეპოზიტებისა
და ფასიანი ქაღალდების სახით.

 უცხოური ვალუტა მოიცავს უცხოურ ბანკნოტებსა და მონეტებს, რომლებსაც აქვთ
ფიქსირებული ნომინალური ღირებულება და ემიტირებულია არარეზიდენტი
ცენტრალური ბანკების ან მთავრობების მიერ. სამახსოვრო ან ნუმიზმატიკური
დანიშნულების მონეტები, რომლებიც არ მიმოიქცევა როგორც გადახდის
საშუალება, კლასიფიცირდება როგორც არაფინანსური აქტივები და არ
მიეკუთვნება სარეზერვო აქტივებს.

59

 იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ ქვეყანაში უცხოური ვალუტა ხშირად არ
წარმოადგენს სარეზერვო აქტივების ძირითად კომპონენტს, „საერთაშორისო
რეზერვებისა
და
უცხოური
ვალუტის
ლიკვიდობის
შედგენის
სახელმძღვანელოს“ (International Reserves and Foreign Currency Liquidity.
Guidelines for a Data Template) მიხედვით რეკომენდებული ფორმატით
უცხოური ვალუტა ცალკე არ გამოიყოფა და ჩართულია ცენტრალური ბანკის
დეპოზიტების მოცულობაში.

 დეპოზიტები, რომლებიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მოთხოვნისთანავე.
ლიკვიდობის კონცეფციიდან გამომდინარე, ასეთ დეპოზიტებს მიეკუთვნება
მოთხოვნამდე დეპოზიტები. თუმცა, ისეთი ვადიანი დეპოზიტები, რომელთა
განაღდება ხდება მოთხოვნისთანავე, ჩაირთვება ამ კატეგორიაში. სარეზერვო
აქტივებში ჩართვას ექვემდებარება დეპოზიტები, რომლებიც განთავსებულია
უცხოურ ცენტრალურ ბანკებში, საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკსა და სხვა
ბანკებში.
 სსფ-ს მეთოდოლოგიის მიხედვით, მონეტარული რეგულირების ორგანოების
მიერ არარეზიდენტი ცენტრალური ბანკებისათვის და დეპოზიტური
დაწესებულებებისათვის მიცემული მოკლევადიანი სესხები ძალიან ჰგავს
დეპოზიტებს და პრაქტიკაში ძნელია მათ შორის განსხვავების დადგენა.
ამდენად, სარეზერვო აქტივების შემადგენლობაში ჩართულ დეპოზიტებში
უნდა შევიდეს მოთხოვნისთანავე დაფარვადი ასეთი მოკლევადიანი სესხებიც
უცხოური ვალუტით.

 ფასიანი ქაღალდები მოიცავს ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე რეალიზებად
მაღალლიკვიდურ ფასიან ქაღალდებს, რომლებიც უზრუნველყოფს კაპიტალში
მონაწილეობას და სავალო ფასიან ქაღალდებს. ის ფასიანი ქაღალდები, რომელთა
კოტირება არ ხდება ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, ამ კატეგორიაში არ
ჩაირთვება, რადგან ისინი მიჩნეულია არასაკმარისად ლიკვიდურად.


სხვა სარეზერვო აქტივებს მიეკუთვნება ისეთი მოთხოვნები არარეზიდენტების
მიმართ, რომლებიც არ მიეკუთვნება ვალუტის, დეპოზიტებისა და ფასიანი
ქაღალდების კატეგორიებს. აქ შედის სარეზერვო აქტივების მართვასთან
დაკავშირებული წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები, არარეზიდენტი
არასაბანკო დაწესებულებებისათვის მიცემული სესხები და სხვა აქტივები.
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უცხოური ვალდებულებები მოიცავს ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის რესურსების გამოყენებას და სხვა უცხოურ ვალდებულებებს
არარეზიდენტების მიმართ.
შენიშვნა: ამ ცხრილში გამოქვეყნებული უცხოური აქტივები და ვალდებულებები განსხვავდება IIP
ცხრილში გამოქვეყნებული მონაცემებისაგან, რაც განპირობებულია, პირველ რიგში იმით, რომ პირველ
შემთხვევაში ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენს ეროვნული ბანკის ბალანსი, ხოლო მეორე შემთხვევაში
– სხვადასხვა წყაროები. კერძოდ:
1.

საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის საჭიროებისათვის გამოიყენება მონაცემები ორიგინალურ
ვალუტაში, გადაანგარიშებული აშშ დოლარებში ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსების
შესაბამისად, ხოლო ამ ცხრილში ოფიციალური სარეზერვო აქტივების აშშ დოლარებში
გადაანგარიშება ხდება ლარის ეკვივალენტიდან;

2.

ამ ცხრილში მოცემული ოფიციალური სარეზერვო აქტივები მოიცავს რუსულ რუბლებში არსებულ
აქტივებსაც, მაშინ როცა IIP ცხრილის შედგენის კონცეფცია რუსულ რუბლს არ განიხილავს
თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტად და შესაბამისად, რუსულ რუბლში არსებულ აქტივებს
მიაკუთვნებს არა სარეზერვო აქტივებს, არამედ ფულად–საკრედიტო ორგანოების (ეროვნული
ბანკის) უცხოურ აქტივებს ნაღდი ფულის და დეპოზიტების სახით (თუმცა, დღეისათვის ეს
განსხვავება უმნიშვნელოა).

3.

სესხის სპეციალური უფლებების (SDRs –ის) შესახებ მონაცემებში განსხვავება აიხსნება იმით, რომ ამ
ცხრილში ეს მაჩვენებელი შეესაბამება ეროვნული ბანკის ბალანსის შესაბამის მონაცემს, ხოლო
საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის ბალანსისთვის ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენს
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვებ–გვერდი. განსხვავების მიზეზია, ჯერ ერთი, SDRs-ის კურსი:
ეროვნული ბანკის ბალანსი, როგორც წესი, იყენებს საანგარიშო პერიოდის ბოლოს წინა დღის კურსს,
ხოლო საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია – ბოლო დღის კურსს. მეორე, საანგარიშო პერიოდის
ბოლო დღეს განხორციელებული ოპერაციები, დროში განსხვავების გამო, აისახება მოგვიანებით
ეროვნული ბანკის ბალანსში და შესაბამისად ოფიციალურ სარეზერვო აქტივებში (რადგანაც ორივე
მათგანის გაანგარიშება ხდება ყოველთვიურად, თვის დამთავრებისთანავე), ხოლო საერთაშორისო
საინვესტიციო პოზიციის გაანგარიშება ხდება კვარტალურად და მასში სრულად აისახება კვარტლის
განმავლობაში SDRs-ში განხორციელებული ყველა ოპერაცია.

საგარეო ვაჭრობა (ცხრილი FT)

ახასიათებს საქონლის ექსპორტის, იმპორტის, საგარეო სავაჭრო ბრუნვისა და ბალანსის
მონაცემებს თვეების მიხედვით. ეს მონაცემები არ მოიცავს არარეგისტრირებულ ვაჭრობას.
თუმცა, კორექტირებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ისეთი
საქონლის მოცულობით, რომლებიც ამა თუ იმ მიზეზით არ რეგისტრირდება ქვეყნის საბაჟო
საზღვარზე საბაჟო სამსახურის მიერ (მაგალითად, ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია) ან
რეგისტრირდება, მაგრამ მიეკუთვნება არა საქონლის კატეგორიას, არამედ ფინანსურ
აქტივებს, მომსახურებას ან სხვა კატეგორიას. ექსპორტი აღრიცხულია FOB-ფასებში, ხოლო
იმპორტი – CIF-ფასებში.
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ინფორმაციის წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, რომელიც
ეყრდნობა საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტის მიერ მიწოდებულ სატვირთო-საბაჟო
დეკლარაციების მონაცემებს.

შენიშვნა: საგარეო ვაჭრობა და საგადასახდელო ბალანსის საქონლით ვაჭრობა განსხვავებული ცნებებია
და ეყრდნობიან განსხვავებულ კონცეფციებს. თუ საგარეო ვაჭრობისათვის განმსაზღვრელია საზღვრის
გადაკვეთის პრინციპი, საგადასახდელო ბალანსის საქონლით ვაჭრობისათვის განმსაზღვრელი
პრინციპია რეზიდენტსა და არარეზიდენტს შორის საკუთრების უფლების ცვლილება. არის რიგი
პოზიციებისა, რომელიც განეკუთვნება საგადასახდელო ბალანსის საქონლით ვაჭრობას და არ
განეკუთვნება საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკას. გარდა ამისა, საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკაში
ექსპორტი მოცემულია FOB ფასებში, ხოლო იმპორტი CIF ფასებში, მაშინ როცა საგადასახდელო
ბალანსის საქონლით ვაჭრობაში როგორც ექსპორტი ისე იმპორტი მოცემულია FOB ფასებში.

ფულადი გზავნილები (ცხრილები REMC, REMM, REMSY)

ასახავს საქართველოს საბანკო სისტემაში მოქმედი ელექტრონული ანგარიშსწორების
საშუალებებით (Western Union, Money Gram, Anelik, Unistream და სხვა) საზღვარგარეთიდან
საქართველოში და პირიქით ფულადი გზავნილების მოცულობას.

ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი კომერციული ბანკების
(არარეზიდენტი ბანკების საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ფილიალების ჩათვლით),
აგრეთვე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ყოველთვიური სტატისტიკური ანგარიშები.

საგადასახდელო ბალანსისა და საინვესტიციო პოზიციის მონაცემთა გადასინჯვა
საგარეო სექტორის სტატისტიკაზე მუშაობა ქვეყნის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების
პერიოდს უკავშირდება და თავდაპირველად (2007 წლამდე) ეს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის პრეროგატივა იყო. შესაბამისად, დასაწყისისათვის მისი ინფორმაციული
წყაროები მწირი იყო და ძირითადად საგარეო ვაჭრობის მონაცემებით შემოიფარგლებოდა.
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პირველი საგადასახდელო ბალანსი 1994 წლის მონაცემების მიხედვით 1995 წელს შემუშავდა.
დღეისათვის, ეროვნული ბანკის საიტზე ხელმისაწვდომია საქართველოს საგადასახდელო
ბალანსი 1995 წლიდან. მოგვიანებით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტექნიკური
მისიის მიერ რეკომენდირებულ იქნა დაწყებულიყო 2000–2001 წლების საგადასახდელო
ბალანსების

გადასინჯვა,

შესაბამისი

მეთოდოლოგიის

მეხუთე

რედაქციასთან

შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. 2000 წელი შეირჩა იმ მოსაზრებით, რომ ამ პერიოდიდან
შესაძლებელია მეტ-ნაკლებად საიმედო ინფორმაციის მოპოვება.
საგადასახდელო ბალანსის გადასინჯვისა და ინფორმაციის წყაროების გაუმჯობესების
პროცესი რამდენიმე ეტაპად წარიმართა;
პირველ რიგში, მოწესრიგდა სახელმწიფო სექტორის საგარეო ვალის აღრიცხვა. შეიქმნა
მონაცემთა მწკრივი 1999 წლის 31 დეკემბრიდან დაწყებული, სადაც საგარეო ვალის
სტატისტიკის მოთხოვნების შესაბამისად, მოცემულია ოპერაციული, საკურსო, ფასის და სხვა
ცვლილებები. ძირითად ვალთან ერთად წარმოებს დარიცხული პროცენტების აღრიცხვა,
თითოეული ვალი აღიწერება როგორც ორიგინალური ვალუტით, ისე დოლარის
ეკვივალენტში.
მეორე ეტაპზე მოძიებულ იქნა ინფორმაცია საბანკო სექტორის მიერ განხორციელებული
ოპერაციებს შესახებ, მათ შორის საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინფორმაცია.
მოზიდული მასალების გაანალიზების შედეგად შემუშავებულ იქნა საბანკო სექტორის
საინვესტიციო მდგომარეობა. მონაცემთა მწკრივი ამ შემთხვევაშიც იწყება 1999 წლის 31
დეკემბრიდან.
2000 – 2001 წლების საგადასახდელო ბალანსის ისეთი უმთავრესი მუხლები, როგორიცაა:
საქონელი, მომსახურებიდან - ტრანსპორტი და ტურიზმი, შეფასებულ იქნა მომდევნო
წლებში აპრობირებული მეთოდით.
რაც შეეხება წვრილ მუხლებს, რომლებიც არ
ფიგურირებდა 2000 – 2001 წლების მონაცემებში,

შეფასებულ იქნა მომდევნო წლების

ტენდენციების შესაბამისად.
საგადასახდელო ბალანსის სტატისტიკის წარმოების პასუხისმგებლობის ეროვნულ ბანკში
გადასვლამ შესაძლებელი გახადა სარეზერვო აქტივებისა და ეროვნული ბანკის სხვა
აქტივებისა და ვალდებულებების საგადასახდელო ბალანსში უფრო დეტალური ასახვა.
ჩვენს მიერ შემუშავებულ მონაცემთა ბაზაში აღრიცხულია ყოველდღიური ოპერაციები
ორიგინალური ვალუტით, ხოლო ამ ოპერაციების გადაყვანა აშშ დოლარის ეკვივალენტში
ხდება ოპერაციის დღის კურსით. ეს საშუალებას გვაძლევს ზუსტად ვიანგარიშოთ
ოპერაციული და საკურსო ცვლილებები. 2000–2001 წლების საგადასახდელო ბალანსის
სარეზერვო

აქტივების მონაცემები,

რომლებიდანაც

არ

იყო გამოყოფილი საკურსო

ცვლილებები, შეიცვალა ახალი მონაცემებით. ცვლილებამ ზოგიერთ კვარტალში 50%
შეადგინა, ძირითადად კი, 20–36 პროცენტის ფარგლებში იყო. ამასთან, სტრიქონი „უცხოური
ვალუტა“, დაიყო ქვეკომპონენტებად: ნაღდი ფული და დეპოზიტები ცენტრალურ ბანკებში,
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ნაღდი ფული და დეპოზიტები სხვა ბანკებში და ფასიანი ქაღალდები. მოპოვებულ იქნა
მონაცემები

არარეზიდენტების

მიერ

სახაზინო

ვალდებულებების

ფლობის

შესახებ,

რომელსაც ადგილი ჰქონდა გასულ წლებში, რამაც ასახვა ჰპოვა საგადასახდელო ბალანსში.
2000-2001 წლებში საქართველოს ეკონომიკისათვის განსაკუთრებული იყო კომპანია BP-ს
როლი. მათთან ინტენსიური თანამშრომლობის შედეგად მოპოვებულ იქნა მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია 2000-2001 წლებში განხორციელებული ოპერაციების შესახებ, მათ შორის
ნავთობსადენებით გატარებული ნავთობის მოცულობისა და მისი გატარების ხარჯების
შესახებ. ყოველივე ამან ასახვა ჰპოვა განახლებულ საგადასახდელო ბალანსში.
როგორც წესი, საგარეო სექტორის სტატისტიკა ეფუძნება საგადასახდელო ბალანსის,
საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის და საერთაშორისო რეზერვების სტატისტიკას. 2000
წლიდან

ეროვნულ

ბანკში

გადაიდგა

მნიშვნელოვანი

ნაბიჯები

საერთაშორისო

საინვესტიციო პოზიციის სტატისტიკის წარმოების დაწყების მიმართულებით.
საქართველოს ეროვნული ბანკი, მონაცემთა გადასინჯვის პოლიტიკის შესაბამისად, ყოველი
წლის 30 სექტემბერს აქვეყნებს გასული წლის საგარეო სექტორის სტატისტიკის განახლებულ
წლიურ მონაცემებს. საგადასახდელო ბალანსის, საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის და
საგარეო ვალის მონაცემები, როგორც წესი, განიცდის ცვლილებებს, გამომდინარე იქიდან,
რომ ხდება წინასწარი კვარტალური მონაცემების დაზუსტება წლიური მონაცემებით.
მნიშვნელოვანი ცვლილებებით ხდება არასაფინანსო კორპორაციების სექტორის მონაცემები,
რაც

ძირითადად

გამოწვეულია

საქსტატის

წინასწარი

მონაცემების

დაზუსტებული

მონაცემებით შეცვლით. საქსტატი საწარმოების საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის
შესწავლის მიზნით ატარებს სამეწარმეო სექტორის ყოველკვარტალურ კვლევებს, და ასევე,
წლის დამთავრებიდან 5 თვის გასვლის შემდეგ, წლიურ გამოკვლევას. კვარტალური
კვლევების საფუძველზე დგინდება წინასწარი მონაცემები, ხოლო წლიური გამოკვლევის
საფუძველზე,

რომლის

დაზუსტებული

შედეგები

მონაცემები.

ეს

აგვისტოში

განსაკუთრებით

ქვეყნდება,
ეხება

დგინდება

მონაცემებს

საბოლოო,

საქართველოში

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ.

განსხვავება საგადასახდელო ბალანსის სახელმძღვანელოს მე-5 და მე-6 რედაქციებს
შორის
საქართველოს

ეროვნული

ბანკი

დაწყებული

2014

წლის

პირველი

კვარტალიდან,

საგადასახდელო ბალანსისა და საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის სტატისტიკის
წარმოებას ახორციელებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (სსფ) მიერ 2009 წელს
გამოშვებული „საგადასახდელო ბალანსისა და საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის
სახელმძღვანელოს“ (BPM6) მე-6 გამოცემის შესაბამისად. შესაბამისად, 2014 წლის საგარეო
სექტორის

სტატისტიკის

მონაცემები

გამოქვეყნდება

ორივე

ფორმატში:

მე-5

(„საგადასახდელო ბალანსის სახელმძღვანელო“, 1993 წლის გამოცემა) და მე-6 რედაქციების
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(„საგადასახდელო ბალანსისა და საინვესტიციო პოზიციის სახელმძღვანელო“, 2009 წლის
გამოცემა) შესაბამისად; ხოლო 2015 წლიდან მხოლოდ მე-6 რედაქციით. ამასთან, გადაისინჯა
დინამიკური მწკრივებიც 2000 წლიდან და

2014 წელს მათი გამოქვეყნდებაც ორივე

მეთოდოლოგიის შესაბამისად მოხდება.
საგადასახდელო ბალანსის სტატისტიკის მეთოდოლოგიის ცვლილება უკავშირდება
ცვლილებებს ეკონომიკური სტატისტიკის წარმოების ძირითად მეთოდოლოგიაში „ეროვნულ

ანგარიშთა

საგადასახდელო

სისტემაში“,

ბალანსის

მე-6

რომლის

მე-4

რედაქციაში,

რედაქცია
მე-5

გამოიცა

რედაქციასთან

2008

წელს.

შედარებით

კონცეპტუალური საკითხები დარჩა უცვლელი, ამასთან შეიცვალა ზოგიერთი მუხლის
დასახელება, პრეზენტაციისა და ფორმირების წესი.
საგადასახდელო ბალანსის მე-5 და მე-6 რედაქციებს შორის განხორციელებული
ძირითადი ცვლილებების მოკლე მიმოხილვა:
1.

აღრიცხვის პრინციპი



მიმდინარე ანგარიშსა და კაპიტალის ანგარიშში ოპერაციები კრედიტისა და დებეტის მხარეს
იწერება „+“ ნიშნით (გამონაკლისია: პირდაპირი ინვესტიციიდან შემოსავალი და საქონლის
გადაყიდვა, რომელიც შეიძლება იყოს უარყოფითი). წმინდა დაკრედიტება/წმინდა სესხება
(მიმდინარე ანგარიშისა და კაპიტალის ანგარიშის ბალანსი) წარმოადგენს ამ ანგარიშების
კრედიტებისა და დებეტების სხვაობას.



ფინანსურ ანგარიშში გამოიყენება ტერმინი „ფინანსური აქტივების შეძენა, წმინდა“ და
„ვალდებულებების აღება, წმინდა“ ადრე გამოყენებული ტერმინების „კრედიტი“ და „დებეტის“
ნაცვლად. აქტივების წმინდა შეძენა ტოლია აქტივების ზრდას გამოკლებული აქტივების
შემცირება. ვალდებულებების წმინდა აღება ტოლია ვალდებულებების ზრდას მინუს
ვალდებულებების კლება.



ცვლილება პლუს ნიშნით აღნიშნავს აქტივების ან ვალდებულებების ზრდას, ხოლო მინუს
ნიშნით - აქტივის ან ვალდებულების შემცირებას. მე-5 რედაქციის თანახმად, აქტივის ზრდა
იწერებოდა „მინუს“ ნიშნით, ხოლო აქტივის შემცირება - „პლუს“ ნიშნით.



ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება, რომელიც ეფუძნება ფიზიკური პირების
რეზიდენტობის ცვლილებას, განიხილება როგორც აქტივების მოცულობის სხვა ცვლილება
(კლასიფიკაციის ცვლილება) და არა როგორც ოპერაცია. ამდენად, კაპიტალური ტრანსფერები
დაკავშირებული მიგრაციასთან საგადასახდელო ბალანსში აღარ აისახება.

2.

ინსტიტუციური სექტორები



შემოღებულ იქნა ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის მსგავსი ინსტიტუციური სექტორების
კლასიფიკაცია. „ფულად-საკრედიტო რეგულირების ორგანოს“ სექტორის ნაცვლად გამოიყენება
ტერმინი - „ეროვნული ბანკი“, „საბანკო სექტორის“ ნაცვლად - „დეპოზიტური კორპორაციები
ეროვნული ბანკის გარდა“.



სხვა სექტორები გაიყო ორ ნაწილად: სხვა ფინანსური კორპორაციები და არასაფინანსო
კორპორაციები, შინამეურნეობები და შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციული
ორგანიზაციები (შმაკო).

3.

ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების კლასიფიკაცია
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განაწილებული სესხის სპეციალური უფლება (SDR) წარმოადგენს ვალდებულებას (მაშინ, როცა
მეთოდოლოგიის მე-5 რედაქციის მიხედვით ის მონეტარული ოქროს მსგავსად აღირიცხებოდა
როგორც მხოლოდ აქტივი) და აისახება სხვა ინვესტიციაში ცალკე მუხლად.



ტერმინი „სავაჭრო კრედიტები“ შეიცვალა ტერმინით „სავაჭრო კრედიტები და ავანსები“.



ვადაგადაცილებული დავალიანება აღირიცხება, როგორც თავდაპირველი სავალო ინსტრუმენტი
და არა როგორც ახალი მოკლევადიანი სავალო ინსტრუმენტი.

4.

მიმდინარე ანგარიში



პორტებში შეძენილი საქონელი იწერება საქონლის ექსპორტ/იმპორტში და აღარ იწერება ცალკე
პუნქტად.



მიგრანტთა პირადი ნივთები არ აისახება როგორც საქონლის ექსპორტ/იმპორტში, ასევე
კაპიტალის ანგარიშში.



საქონლის გადამუშავება, როცა მატერიალურ რესურსი სხვისი საკუთრებაა, აღირიცხება როგორც
მომსახურება. მეთოდოლოგიის მე-5 რედაქციის თანახმად
მომსახურების ღირებულება
ემატებოდა გადასამუშავებული საქონლის ღირებულებას, თუ საქონელი უბრუნდებოდა
მფლობელს (აღირიცხებოდა საქონლის მუხლში), ხოლო თუ საქონელი თავის მფლობელს არ
ეგზავნებოდა, მაშინ ის აღირიცხებოდა როგორც „სხვა საქმიანი, პროფესიული და ტექნიკური
მომსახურება“.



რემონტი საქონლის ნაცვლად აისახება მომსახურებაში.



„სატრანსპორტო მომსახურებას“ ეწოდა „ტრანსპორტი“.



საფოსტო და კურიერული მომსახურება შევიდა „ტრანსპორტის“ მუხლში.



„სამშენებლო მომსახურებას“ ეწოდა „მშენებლობა“ და იყოფა ორ ნაწილად: „მშენებლობა
საზღვარგარეთ“ და „მშენებლობა საქართველოში“.



სავალო ინსტრუმენტებზე დარიცხული შემოსავალი გაიყო ორ ნაწილად: ირიბად შეფასებული
ფინანსური მომსახურება და შემოსავალი წმინდა სახით.



„როიალტი და სალიცენზიო გადასახადი“ იწოდება
საკუთრებისათვის მიკუთვნებული სხვა კატეგორიისადმი“.



შემოღებულია ჯგუფი, რომელიც აერთიანებს ტელეკომუნიკაციურ, კომპიუტერულ
ინფორმაციულ მომსახურებებს, რომლებიც ადრე აღირიცხებოდა ცალ-ცალკე.



სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგები (როგორიცაა პატენტები, საავტორო უფლებები,
ტექნოლოგიური პროცესები) განიხილება როგორც წარმოებული აქტივები და მიეკუთვნება
სამეცნიერო-კვლევითი სახის მომსახურებას. ადრე ისინი განიხილებოდნენ როგორც
არაწარმოებული აქტივები და აისახებოდნენ კაპიტალის ანგარიშში.



„სამთავრობო მომსახურებას“ ეწოდა „სახელმწიფო საქონელი და მომსახურება სხვა კატეგორიებში
ჩაურთველი“.



შემოსავლების და ტრანსფერების ანგარიშების დასახელება შეიცვალა ტერმინებით: „პირველადი
შემოსავალი“ და „მეორადი შემოსავალი“.



სხვა ინვესტიციის შემოსავლიდან გამოიყო სარეზერვო აქტივებიდან მიღებული შემოსავალი და
ნაჩვენებია ცალკე პუნქტად.



მიმდინარე ტრანსფერების კლასიფიკაცია გახდა უფრო დეტალური.
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„გადასახადი

ინტელექტუალური
და



შემოღებული იქნა ცნება პირადი ტრანსფერები, რომელიც უფრო ფართოა, ვიდრე ადრე
გამოყენებული „მუშაკთა გზავნილები“.



მემკვიდრეობით მიღებული ქონება განიხილება როგორც კაპიტალური ტრანსფერი, ადრე
მიღებული მიმდინარე ტრანსფერის ნაცვლად.

sagareo valis meTodologiuri standartebi
saqarTvelos sagareo valis Sedgena warmoebs saerTaSoriso savaluto
fondis
saxelmZRvanelos(sagareo
valis
statistika)rekomendaciebis
Sesabamisad.
saqarTvelos mTliani sagareo vali warmoadgens drois garkveuli
periodisaTvis arsebul naSTs yvela im mimdinare da arasavaraudo
valdebulebaze, romelic debetors avaldebulebs ZiriTadi Tanxis an
saprocento ganakvetis gadaxdas momavalSi, drois garkveul momentSi da
warmoadgens rezidentis upirobo valdebulebas ararezidentis mimarT.
sagareo vali Sedgeba Semdegi komponentebisagan:
_savalo valdebulebebi;
_sesxebi;
_savaWro kreditebi;
_naRdi fuli da depozitebi;
-sxva sasesxo valdebulebebi;
-pirdapiri investiciis kompaniaTaSorisi sesxebi.
savalo
valdebulebebi
moicavs
saqarTvelos
rezidentebis
mier
gamoSvebul savalo valdebulebebs, romelTac floben ararezidentebi.
savalo valdebulebebi klasificirdeba seqtorebis (gamoSvebis seqtori)
da finansuri instrumentebis mixedviT.
savalo valdebulebebze naSTi drois garkveuli momentisatvis aris:
ararezidentebis sakuTrebaSi arsebuli da saqarTvelos rezidentebis
mier gamoSvebuli savalo valdebulebebis jams minus vadagadacilebuli
valdebulebebi, plius saangariSo periodSi daricxuli procenti(Tu
procentis gadaxda grafikiT gansazRvrulia momaval periodSi).
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sesxebis struqturaSi Sedis:
-saerTaSoriso savaluto fondis sesxebi-saqarTvelos erovnuli bankis
mier miRebuli sesxebi saerTaSoriso savaluto fondidan.
_saxelmwifo sesxebi_saxelmwifos mier miRebuli sesxebi;
sesxebi saxelmwifo garantiiT-kerZo seqtoris mier miRebuli sagareo
sesxebi(garda pirdapiri investorisagan miRebuli sesxebisa);
sesxebze naSTi, drois garkveuli momentisaTvis, Sedgeba saqarTvelos
rezidentebis mier miRebuli sagareo sesxebis jams
minus saangariSo
periodSi grafikiT gansazRvruli ZiriTadi Tanxis gadaxdebi da minus
faqtiurad ganxorcielebuli winaswari gadaxdebi.
savaWro kreditebi Sedgeba im valdebulebebisagan, romlebic warmoiSveba
saqonlisa da momsaxurebis uSualod miwodebis dros. esaa:
_ekonomikuri agentebis mier miRebuli winaswari gadaxda;
_importirebul
saqonelsa
an
momsaxurebasTan
valdebulebebi, romelTa dafarva ar moxda vadaSi.

dakavSirebuli

naRdi fuli da depozitebi moicavs saqarTvelos sabanko sistemaSi
arsebul ararezidentebis depozitebs.
sxva valdebulebebi moicavs:
_sagareo sesxebsa da savalo valdebulebebze ZiriTadi Tanxisa da
saprocento ganakveTis mixedviT arsebul vadagadacilebul davalianebas.
pirdapiri investiciebis kompaniaTaSorisi sesxebi moicavs:
_sesxebs,
miRebuls
ararezidenti
pirdapiri
investorisagan
sazRvargareT arsebuli filialebisa da warmomadgenlobebisagan;
vadagadacilebebs am
ganakveTis mixedviT.

sesxebze,

ZiriTadi

Tanxisa

da

an

saprocento

kompaniaTaSoris
sesxebze
arsebuli
davalianeba
Sedgeba
drois
garkveuli
momentisaTvis
arsebuli
sagareo
sesxebis
narCeni
davalinebisagan, romelic saqarTvelos sawarmoebma an pirdapirma
investorebma miiRes Sesabamisad ararezidenti pirdapiri investoris an
Svilobili kompaniebisagan, minus saangariSo periodSi grafikiT
gansazRvruli
ZiriTadi
Tanxis
gadaxdebi,
minus
faqtiurad
ganxorcielebuli winaswari gadaxdebi.
sagareo
vali.
sagadamxdelo
balansis
msgavsad, klasificirdeba
instituciuri
seqtorebis
mixedviT:
monetaruli
xelisufleba,
samTavrobo seqtori, sabanko seqtori da sxva seqtorebi. garantiis qveS
myofi sagareo valdebulebebi ki klasificirdeba msesxeblis seqtoris
Sesabamisad. garantoris mixedviT reklasifikacia xdeba mxolod
garantiis amoqmedebis SemTxvevaSi.
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analizis
miznebidan
gamomdinare,
sagareo
vadianobis mixedviTmoklevadianad da
vadianobidan gamomdinare.

vali
klasificirdeba
grZelvadianad, sawyisi

sagareo valis kompilaciisaTvis gamoiyeneba sagadamxdelo balansisa da
saerTaSoriso sainvesticio poziciis identuri sainformacio wyaro.

wyaro: saqarTvelos erovnuli bankiს მასალები.
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testebi
1.
a.
b.
c.
d.

sagadasaxdelo balansi ganixilavs:
angariSebis or tips;
angariSebis sam tips;
angariSebis oTx tips;
arc erTi pasuxi ar aris swori.

2. sagadasaxdelo balansis angariSebia:
a. mimdinare angariSi da kapitalis angariSi;
b. mimdinare angariSi, kapitalis angariSi da finansuri angariSi;
c. arc erTi pasauxi ar aris sruli.
3. mimdinare angariSis standartuli komponentebia:
a. saqoneli da momsaxureba
b. saqoneli da momsaxureba; Semosavali;
c. saqoneli da momsaxureba; Semosavali da mimdinare transferebi.
d. arc erTi pasuxi ar aris swori.
4. kapitaluri da finansuri angariSebis standartuli komponentebia:
a. kapitaluri transferebi da pirdapiri investiciebi;
b. kapitaluri transferebi,arawarmoebuli, arafinansuri aqtivebis
SeZena/gayidva, pirdapiri investiciebi.
c. kapitaluri transferebi, arawarmoebuli, arafinansuri aqtivebis
SeZena/gayidva, pirdapiri investiciebi, portfeluri investiciebi.
d. kapitaluri transferebi, arawarmoebuli, arafinansuri aqtivebis
SeZena/gayidva, pirdapiri investiciebi, portfeluri investiciebi,
finansuri derivativebi.
e. arc erTi pasuxi ar aris sruli.
5. saerTaSoriso sainvesticio pozicia ganisazRvreba rogorc:
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a. pozicia wlis dasawyisSi plius transaqciebi
b. pozicia wlis dasawyisSi plius transaqciebiplius fasebisa da
gacvliTi kursis cvlileba
c. pozicia wlis dasawyisSi plius transaqciebiplius fasebisa da
gacvliTi kursis cvlileba plius sxva Sesworebebi
d. pozicia wlis dasawyisSi plius transaqciebiplius fasebisa da
gacvliTi kursis cvlileba plius sxva Sesworebebi plius
pozicia wlis bolos.
6. saerTaSoriso sainvesticio poziciis muxlebia:
a. pirdapiri investiciebi sazRvargareT, portfeluri investiciebi,
finansuri warmoebulebi, sxva investiciebi.
b. pirdapiri investiciebi sazRvargareT, portfeluri investiciebi,
finansuri warmoebulebi, sxva investiciebi, sarezervo aqtivebi.
c. pirdapiri investiciebi sazRvargareT, portfeluri investiciebi,
finansuri warmoebulebi, sxva investiciebi, sarezervo aqtivebi,
pirdapiri investiciebi qveyanaSi.
d. arc erTi pasuxi ar aris sruli.
7. saqarTvelos sagadasxdelo balansis Sedgena erovnul
warmoebs:
a. 2004 wlidan.
b. 2006 wlidan.
g. 2007 wlidan
c. 2012 wlidan.

bankSi

8. saqarTvelos
sagadasaxdelo
balansi
aris
makroekonomikuri
statistikuri angariSi, romelic asaxavs:
a. drois gansazRvrul periodSi mocemul ekonomikasa da danarCen
msoflios Soris ganxorcielebul ekonomikur transaqciebs.
b. drois fiqsirebuli
periodisaTvis mocemul ekonomikasa da
danarCen
msoflios
Soris
ganxorcielebul
ekonomikur
transaqciebs.
c. arc erTi pasuxi ar aris zusti.
9. ekonomikis seqtorebia:
a. saqarTvelos erovnuli banki da komerciuli bankebi;
b. saqarTvelos erovnuli banki, komerciuli bankebi da samTavrobo
seqtori.;
c. saqarTvelos erovnuli banki, komerciuli bankebi, samTavrobo
seqtori da sxva seqtorebi;
d. arc erTi pasuxi ar aris sruli.
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10. transferebi aris:
a. transaqcia, rodesac erTi mxare miawvdis
ekonomikur Rirebulebas da sanacvlod ar iRebs
Rirebulebas.
b. transaqcia, rodesac erTi mxare miawvdis
ekonomikur
Rirebulebas
da
sanacvlod
eqvivalentur Rirebulebas.
11. gacvliTi transaqcia aris:
a. transaqcia, rodesac erTi mxare miawvdis
ekonomikur Rirebulebas da sanacvlod ar iRebs
Rirebulebas.
b. transaqcia, rodesac erTi mxare miawvdis
ekonomikur
Rirebulebas
da
sanacvlod
eqvivalentur Rirebulebas.

meores raime
misgan aranair
meores
iRebs

raime
misgan

meores raime
misgan aranair
meores
iRebs

raime
misgan

12. portfeluri investia aris:
a. mxolod aqciebis saxiT;
b. mxolod savalo fasiani qaRaldebis saxiT;
c. rogorc aqciebis, aseve savalo fasiani qaRaldebis saxiT;
d. arc erTi pasuxi ar aris sruli.
13. finansuri warmoebulebi moicavs:
a. transaqciebs svopebiT;
b. transaqciebs svopebiT da ofcionebiT.
c. transaqciebs svopebiT, ofcionebiT da sadepozito garantiebiT.
d. transaqciebs svopebiT, ofcionebiT, sadepozito garantiebiTa da
sxva.
14. saqonlisa
da
momsaxurebis
sagareo-ekonomikuri
damabalansebeli miuxlia:
a. sagareo-ekonomikuri savaWro balansi;
b. sagareo operaciebis mimdinare saldo;
c. damatebuli Rirebuleba.

operaciebis

15.saqonlisa da momsaxurebis eqsports miekuTvneba:
a. ararezidentebis mier rezidentebisaTvis usasyidlod gadacemuli
saqoneli da momsaxureba;
b. rezidentebis mier ararezidentebisaTvis miyiduli saqoneli da
momsaxureba;
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g. rezidentebis mier ararezidentebisaTvis usasyidlod gadacemuli
saqoneli da momsaxureba;
d. ararezidentebis mier rezidentebisaTvismiyiduli saqoneli da
momsaxureba.

15. saqonlisa da momsaxurebis imports miekuTvneba:
a. ararezidentebis mier rezidentebisaTvis usasyidlod gadacemuli
saqoneli da momsaxureba;
b. rezidentebis mier ararezidentebisaTvis miyiduli saqoneli da
momsaxureba;
g. rezidentebis mier ararezidentebisaTvis usasyidlod gadacemuli
saqoneli da momsaxureba;
d. ararezidentebis mier rezidentebisaTvismiyiduli saqoneli da
momsaxureba.

16. moniSneT maCveneblebi, romlebic
angariSsi:
a. naRdi fuli;
b. b. sakuTari kapitalis Rirebuleba;
c. grZelvadiani obligaciebi;
d. aqciebi.
17.
a.
b.
c.
d.

asaxulia

sagareo

finansur

danarCeni msoflios kapitalis angariSis damabalansebeli muxlia:
mimdinare sagareo operaciebis saldo;
sakuTari kapitalis Rirebulebis cvlileba;
eris wminda sesxebi an kreditebi;
aqtivebisa da pasivebis balansi wlis bolosaTvis.
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Tavi IV
monetaruli da safinanso statistika
saqarTveloSi monetarul politikas axorcielebs erovnuli banki.
erovnuli bankis struqtura da organizeba
erovnuli bankis umaRlesi organoa sabWo, romelic irCeva 7 wliT,
parlamentis siiTi Semadgenlobis umravlesobiT.
erovnul bankTan iqmneba sajaro samarTlis iuridiuli piri-saqarTvelos
finansuri monitoringis samsaxuri.
erovnul bankSi arsebobs monetaruli politikis komiteti. aseve,
safinanso zedamxedvelobis komiteti, safinanso seqtoris saqmianobaze
zedamxedvelobisa da regulirebis uzrunvelsayofad da erovnuli bankis
Sida auditoruli samsaxuri.
erovnuli bankis amocanebia:
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1. inflaciis daWera da samomxmareblo fasebis stabilurobis
uzrunvelyofa;
2. safinanso
sistemis
stabilurobisa
da
gamWivirvalobis
uzrunvelyofa.
3. fulad-sakredito
da
savaluto
politikis
SemuSaveba
da
ganxorcieleba.
4. safinanso seqtoris zedamxedveloba.
5. fulad-sakredito sistemis funqcionirebis uzrunvelyofa
6. oficialuri saerTaSoriso rezervebis floba, Senaxva da gankargva.
7. saqarTvelos mTavrobis bankirisa da fiskaluri agentis funqciis
Sesruleba.
8. sagadasaxado
sistemis
usafrTxoeba,
mdgradi
da
efeqturi
gankargvis uzrunvelyofa.
9. fuladi da fasiani qaRaldebis emisiis uzrunvelyofa.
10. qveynis safinanso da sagareo seqtorebis statistikis warmoeba.
11. ukanono Semosavlebis legalizeba da terorizmis dafinansebis
aRkveTa.
12. sxva funqciebi.
erovnuli bankis damokidebuleba prezidentTan, parlamentTan da
mTavrobasTan
erovnuli banki xelmZRvaneloba organuli kanoniT "erovnuli bankis
Sesaxeb".
erovnuli bankis sabWos wevrebi mtkicdeba saqarTvelos parlamentis
mier saqarTvelos prezidentis mier wardgenili kandidatebidan.
erovnuli banki parlaments warudgens:
-1 oqtombramde fulad- sakredito da savaluro politikis ZiriTadi
mimarTulebebis proeqts.
-1 maisamde-gasuli wlis saqmianobis angariSa.
-iZleva
daskvnebs saqarTvelos
biujetis Sesrulebis angariSze.

saxelmwifo

-erovnuli bankis warmomadgeneli
samsaxuris sabWos wevrad.
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iTvleba

biujetis

proeqtze

statistikis

da

erovnuli

-erovnuli bankis audits axorcielebs saqarTvelos parlamentis mier
daniSnuli auditoruli firma da daskvna parlaments waredgineba
araugvianes 1 oqtombrisa.
-fulad sakredito
da savaluto politikis ZiriTad mimarTulebebis
proeqtSi unda aRiniSnos inflaciis miznobrivi maCvenebeli.

მონეტარული სტატისტიკა
მონეტარული და საბანკო სტატისტიკის მეთოდოლოგია შესაბამისობაშია საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის „მონეტარული და ფინანსური სტატისტიკის სახელმძღვანელოთი“

(Monetary and Financial Statistics Manual. International Monetary Fund. Washington, 2000) და
„მონეტარული და ფინანსური სტატისტიკის შედგენის სახელმძღვანელოთი“ (Monetary and
Financial Statistics Compilation Giude. International Monetary Fund. Washington, 2008)
განსაზღვრულ კონცეფციებთან, განმარტებებთან და კლასიფიკაციებთან; მონაცემები
წარმოდგენილია ათას ლარებში.

მონეტარული სტატისტიკა მოიცავს მონაცემებს ეროვნული ეკონომიკის ფინანსური
სექტორის ფინანსური და არაფინანსური მოთხოვნებისა და ვალდებულებების მარაგებისა და
ნაკადების შესახებ. ორგანიზაციულად იგი ეფუძნება იერარქიულ მიდგომას, რომელიც
ემყარება მონაცემთა ორ ძირითად მასივს – სექტორალურ ბალანსებს და მიმოხილვებს.

სექტორალური ბალანსები მოიცავს დეტალურ მონაცემებს ფინანსური სექტორის ცალკეული
ქვესექტორის აქტივებისა და ვალდებულებების ყველა კატეგორიის ნაკადებისა და ნაშთების
შესახებ.

მიმოხილვებში სექტორალური ბალანსების მონაცემები გაერთიანებულია აქტივებისა და
ვალდებულებების უფრო განზოგადებულ კატეგორიებად, რომლებსაც გააჩნიათ
განსაკუთრებული ანალიტიკური დატვირთვა.
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მიმოხილვები მოიცავს:


სამ მიმოხილვას ფინანსური სექტორის ქვესექტორების მიხედვით: ცენტრალური ბანკის
მიმოხილვას, სხვა დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვას და სხვა ფინანსური
კორპორაციების მიმოხილვას;



დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვას, რომელიც წარმოადგენს ცენტრალური
ბანკისა და სხვა დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვების გაერთიანების შედეგს;



ფინანსური კორპორაციების მიმოხილვას, რომელიც წარმოადგენს დეპოზიტური
კორპორაციების მიმოხილვისა და სხვა ფინანსური კორპორაციების მიმოხილვის
გაერთიანების შედეგს (სხვა ფინანსური კორპორაციების საერთო აქტივების სიმცირის
გამო, საქართველოში დღეისათვის სხვა ფინანსური კორპორაციების მიმოხილვა არ
იწარმოება).

ზოგადი განმარტებები:

წმინდა უცხოური აქტივები – სხვაობა ეროვნული ბანკის უცხოურ მოთხოვნებსა და
ვალდებულებებს შორის.

უცხოური აქტივები – მოიცავს მონეტარულ ოქროს, სესხის სპეციალურ უფლებებს (SDR-s),
უცხოურ ვალუტას.

მონეტარული ოქრო – მოიცავს მხოლოდ იმ ოქროს, რომელსაც ინახავს ცენტრალური ბანკი და
რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის ოფიციალური რეზერვების ნაწილს. ოქროს მარაგი, რომელიც არ
შედის ოფიციალური რეზერვების შემადგენლობაში, კლასიფიცირდება როგორც არაფინანსური
აქტივი.

სესხის სპეციალური უფლებები – არის საერთაშორისო სარეზერვო აქტივების ნაწილი, რომლებიც
შექმნილია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ და განაწილებულია წევრ-ქვეყნებს შორის
ოფიციალური რეზერვების სტატუსით. წევრ-ქვეყნებს, რომლებიც იღებენ სესხის სპეციალურ
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უფლებებს, არ უჩნდებათ რეალური ვალდებულება მათთვის გამოყოფილი ნასესხობის სპეციალური
უფლებების დაბრუნებასთან დაკავშირებით. სესხის სპეციალური უფლებები შეიძლება იყოს მხოლოდ
წევრი ქვეყნების და საერთაშორისო ფინანსური დაწესებულებების იმ შეზღუდული რაოდენობის
აქტივები, რომელთაც აქვთ უფლებამოსილება ფლობდნენ სესხის სპეციალურ უფლებებს. სესხის
სპეციალური უფლებების ავუარები წარმოადგენს სხვა წევრი ქვეყნებისაგან უცხოური ვალუტის ან
სხვა სარეზერვო აქტივების მიღების უპირობო უფლებას.

აქტივები უცხოური ვალუტით – მოიცავს ცენტრალური ბანკის მოთხოვნებს არარეზიდენტების
მიმართ უცხოური ვალუტის, საბანკო დეპოზიტებისა და ფასიანი ქაღალდების სახით.

უცხოური ვალუტა – მოიცავს უცხოურ ბანკნოტებსა და მონეტებს, რომლებსაც აქვთ
ფიქსირებული ნომინალური ღირებულება და ემიტირებულია არარეზიდენტი ცენტრალური
ბანკების ან მთავრობების მიერ. სამახსოვრო ან ნუმიზმატიკური დანიშნულების მონეტები,
რომლებიც არ მიმოიქცევა როგორც გადახდის საშუალება, კლასიფიცირდება როგორც
არაფინანსური აქტივები და არ მიეკუთვნება უცხოურ აქტივებს.

საბანკო დეპოზიტები – მოიცავს დეპოზიტებს, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია
მოთხოვნისთანავე. ლიკვიდობის კონცეფციიდან გამომდინარე, ასეთ დეპოზიტებს
მიეკუთვნება მოთხოვნამდე დეპოზიტები. თუმცა, ისეთი ვადიანი დეპოზიტები, რომელთა
განაღდება ხდება მოთხოვნისთანავე, ჩაირთვება ამ კატეგორიაში.

ფასიანი ქაღალდები – მოიცავს ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე რეალიზებად
მაღალლიკვიდურ ფასიან ქაღალდებს, რომლებიც უზრუნველყოფს კაპიტალში
მონაწილეობას და სავალო ფასიან ქაღალდებს. ის ფასიანი ქაღალდები, რომელთა კოტირება არ
ხდება ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, ამ კატეგორიაში არ ჩაირთვება, რადგან ისინი
მიჩნეულია არასაკმარისად ლიკვიდურად.

უცხოური ვალდებულებები მოიცავს ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის
რესურსების გამოყენებას და სხვა უცხოურ ვალდებულებებს არარეზიდენტების მიმართ.

წმინდა საშინაო აქტივები – წმინდა მოთხოვნები ცენტრალური მთავრობისა და სხვა რეზიდენტი
სექტორების მიმართ.
შენიშვნა: ცენტრალური მთავრობისადმი წმინდა
მოთხოვნები განსხვავდება ფინანსთა სამინისტროს
შესაბამისი მონაცემებისაგან, რაც გამოწვეულია იმით,
რომ ეროვნული ბანკი მთავრობის წმინდა
დეპოზიტებში რთავს ხაზინის ერთიანი ანგარიშისა
და ერთიანი სავალუტო ანგარიშის თანხებს, მაშინ
როცა ფინანსთა სამინისტრო ხაზინის ერთიანი
ანგარიშიდან გამოყოფს და ცალკე ასახავს
სუბანგარიშებს, დაკავშირებულს ზედმეტად ან
შეცდომით გადახდილი შემოსავლების
დასაბრუნებელ თანხებთან (შემოსავლების სარეზერვო
ქვეანგარიშზე რიცხული თანხები), სავალუტო
ანგარიშზე არსებული თანხების გადაფასებასთან და
ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სხვა ქვეანგარიშებზე
არსებული თანხების ცვლილებასთან, რაც
აუცილებელია სახელმწიფო ხაზინის შეუფერხებელი
ფუნქციონირებისათვის.
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სარეზერვო ფული – საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ემიტირებული ნაღდი ფული
(ეროვნული ბანკის სალაროში სახსრების ნაშთის გარეშე), საქართველოს კომერციული
ბანკების (ლიცენზიაგამოთხოვილი ბანკების სახსრების ჩათვლით) მიერ ეროვნულ ბანკში
დეპონირებული სავალდებულო რეზერვების ანგარიშებსა და საკორესპონდენტო
ანგარიშებზე ნაშთები, როგორც ეროვნულ, ისე უცხოურ ვალუტაში.

ეროვნული ვალუტა მიმოქცევაში – საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიმოქცევაში
გაშვებული ნაღდი ფული, იმ ფულის გამოკლებით, რაც იმყოფება ეროვნული ბანკის
სალაროში.

ბანკების დეპოზიტები – შედგება სავალდებულო რეზერვების, ეროვნულ ბანკში
კომერციული ბანკების საკორესპონდენტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთებისა და სხვა
დეპოზიტებისაგან.

სავალდებულო რეზერვები (მინიმალური) - კომერციული ბანკების საერთო აქტივების
ნაწილი, რომელიც ექვემდებარება საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო შენახვას,
უზრუნველყოფს მომხმარებლების ყოველდღიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას და
ზღუდავს კრედიტების გაცემას; იგი ამავე დროს წარმოადგენს კომერციული ბანკების
მინიმალური რეზერვების ნაწილს, გაანგარიშებულს მოზიდული სახსრების მიმართ
დადგენილი ნორმის შესაბამისად, რომელსაც განსაზღვრავს ეროვნული ბანკი ქვეყნის
მონეტარული პოლიტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

კომერციული ბანკების საკორესპონდენტო ანგარიშები ეროვნულ ბანკში - კომერციული
ბანკების სახსრების ნაშთები ეროვნულ ბანკში, რომელიც გამოიყენება კლიენტთა სახელით
ბანკთაშორისი ანგარიშსწორების განსახორციელებლად.

ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკის ნაერთი ბალანსი.
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ზოგადი განმარტებები:

წმინდა უცხოური აქტივები – სხვაობა სხვა დეპოზიტური კორპორაციების (კომერციული
ბანკების) უცხოურ მოთხოვნებსა და ვალდებულებებს შორის.

უცხოური ვალუტის რეზერვები – მოიცავს სხვა დეპოზიტური კორპორაციების მოთხოვნებს
არარეზიდენტების მიმართ უცხოური ვალუტის, საბანკო დეპოზიტებისა და ფასიანი ქაღალდების
სახით.
უცხოური ვალუტა – მოიცავს უცხოურ ბანკნოტებსა და მონეტებს, რომლებსაც აქვთ
ფიქსირებული ნომინალური ღირებულება და ემიტირებულია არარეზიდენტი ცენტრალური
ბანკების ან მთავრობების მიერ. სამახსოვრო ან ნუმიზმატიკური დანიშნულების მონეტები,
რომლებიც არ მიმოიქცევა როგორც გადახდის საშუალება, კლასიფიცირდება როგორც
არაფინანსური აქტივები და არ მიეკუთვნება უცხოურ აქტივებს.

საბანკო დეპოზიტები – მოიცავს არარეზიდენტ ბანკებში გახსნილი საკორესპონდენტო და
ვადიანი დეპოზიტების ანგარიშების ნაშთებს.

ფასიანი ქაღალდები – მოიცავს არარეზიდენტების სავალო ფასიან ქაღალდებს საბაზრო
ღირებულებით.

უცხოური ვალდებულებები მოიცავს საბანკო სექტორის უცხოურ ვალდებულებებს არარეზიდენტი
იურიდიული და ფიზიკური პირების მიმართ.

წმინდა საშინაო აქტივები – წმინდა მოთხოვნები ცენტრალური მთავრობისა და სხვა რეზიდენტი
სექტორების მიმართ.

სადეპოზიტო ვალდებულებები – მოიცავს რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული
პირების (საბანკო და სამთავრობო სექტორების დეპოზიტების გარდა) მიერ კომერციულ
ბანკებში განთავსებულ ეროვნული და უცხოური ვალუტით დენომინირებული
დეპოზიტების ნაშთებს; შედგება ვადიანი დეპოზიტების (სპეციალურ დანიშნულების
დეპოზიტების ჩათვლით), მიმდინარე ანგარიშებისა და გადასახდელი პროცენტებისაგან.
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ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი კომერციული ბანკების
(არარეზიდენტი ბანკების საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ფილიალების ჩათვლით)
ნაერთი ბალანსი და სტატისტიკური ანგარიშგება.

ზოგადი განმარტებები:

ბანკებს გარეთ არსებული ნაღდი ფული (M0) – ფულადი აქტივების ყველაზე ლიკვიდური
ნაწილი; მოიცავს მიმოქცევაში არსებულ ეროვნულ ვალუტას, კომერციული ბანკების
სალაროებში ნაშთების გარეშე.

M1 აგრეგატი (ვიწრო ფული)

– მოიცავს ბანკებს გარეთ არსებულ ნაღდ ფულს (M0) და

რეზიდენტი სამეწარმეო და შინამეუნეობების სექტორების მოთხოვნამდე დეპოზიტებს
ეროვნული ვალუტით, საბანკო და სამთავრობო სექტორების დეპოზიტების გარეშე.

M2 აგრეგატი (ფართო ფული უცხოური ვალუტით დეპოზიტების გარეშე) – ვიწრო ფულისა

(M1) და საბანკო სექტორში რეზიდენტი სამეწარმეო და შინამეუნეობების სექტორების
ეროვნული

ვალუტით

დენომინირებული

ვადიანი

და

შემნახველი

დეპოზიტების

ერთობლიობა, საბანკო და სამთავრობო სექტორების დეპოზიტების გარეშე.

M3 აგრეგატი (ფართო ფული) – M2 აგრეგატისა და საბანკო სექტორში რეზიდენტი
სამეწარმეო და შინამეუნეობების სექტორების უცხოური ვალუტით დენომინირებული
დეპოზიტების საერთო თანხა, საბანკო და სამთავრობო სექტორების დეპოზიტების გარეშე.

ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საქართველოს ტერიტორიაზე
მოქმედი კომერციული ბანკების (არარეზიდენტი ბანკების საქართველოს ტერიტორიაზე
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მოქმედი ფილიალების ჩათვლით) ყოველთვიური ნაერთი ბალანსი და სტატისტიკური
ანგარიშგება.

დეპოზიტური
კორპორაციების
მიმოხილვა

M2.6

ფულის მასის
აგრეგატები და
მონეტარული
კოეფიციენტები

M2.1

ცხრილის მიზანია ფულის მასის შეფარდებითი აგრეგატების შესწავლა.

დოლარიზაციის მაჩვენებელი (ფართო ფულში შემავალი დეპოზიტების მიხედვით) –
საბანკო სექტორში განთავსებული უცხოური ვალუტით დენომინირებული დეპოზიტების
მოცულობის შეფარდება სადეპოზიტო ვალდებულებების (ეროვნული და უცხოური
ვალუტით განთავსებული დეპოზიტების) საერთო მოცულობასთან.

დოლარიზაცის მაჩვენებელი

(მთლიანი არასაბანკო დეპოზიტების მიხედვით) - საბანკო

სექტორში

უცხოური

განთავსებული

ვალუტით

დენომინირებული

არასაბანკო

დეპოზიტების მოცულობის შეფარდება არასაბანკო დეპოზიტების მთლიან მოცულობასთან.

ფულის მულტიპლიკატორი

– ფართო ფულის

შეფარდება

სარეზერვო

ფულთან.

გაიანგარიშება როგორც M2–ის, ისე M3–ის მიხედვით.

ფულის ბრუნვის სიჩქარე – უჩვენებს დროის მოცემულ მონაკვეთში საშუალოდ რამდენჯერ
გამოიყენება ანგარიშსწორებისათვის ფულის თითოეული ერთეული და გაიანგარიშება
ფორმულით:

V

PY
, სადაც V არის ფულის ბრუნვის სიჩქარე, Y M

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი,

P

- მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი, M – ფულის მოცულობა (M2/M3).
მოცემულ ცხრილში ფულის ბრუნვის სიჩქარე გაანგარიშებულია მოცემული პერიოდისათვის (3 თვე, 6
თვე, 9 თვე, წელი) არსებული ფართო ფულის საშუალო მოცულობასთან მიმართებაში. თუმცა, ამ
მაჩვენებლის გაანგარიშება შეიძლება მოცემული პერიოდის ბოლოსათვის არსებული ფართო ფულის
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მოცულობასთან მიმართებაშიც (იხ. „მონეტარული და საბანკო სტატისტიკის ბიულეტენი“, ცხრილი
2.1).

მონეტიზაციის კოეფიციენტი – წარმოადგენს ფულის ბრუნვის სიჩქარის შებრუნებულ
სიდიდეს; გაიანგარიშება როგორც M2–ის, ისე M3–ის მიხედვით.

ინფორმაციის წყარო: დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა და საქართველოს
სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემები.

ფინანსური
სტაბილურობის
ინდიკატორები

FSI

ცხრილის მიზანია ქვეყნის საბანკო სექტორის ფინანსური სიჯანსაღისა და სტაბილურობის
შესწავლა.
ზოგადი განმარტებები.

სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი – არასაიმედო სესხების სარეზერვო ანარიცხები,
რომლებზეც შესაძლოა წარმოიქმნას გადაუხდელობის რისკი. ასეთი რეზერვების შექმნა,
გამოყენება და წარმოება რეგულირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი
დებულებით.

შემოსავალი – კომერციული ბანკის პროცენტული და არაპროცენტული შემოსავლების ჯამი.

წმინდა მოგება – სხვაობა მთლიან შემოსავალსა და მთლიან ხარჯებს შორის,
გაუთვალისწინებელი შემოსავლების/ხარჯების და ბიუჯეტში გადასახადების გადახდის
შემდეგ.

სააქციო კაპიტალი – კომერციული ბანკის აქციონერთა კაპიტალი, რომელიც განისაზღვრება,
როგორც სხვაობა ბანკის მთლიან აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის.
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პირველადი კაპიტალი – კაპიტალის საბაზო მაჩვენებელი; მოიცავს გამოსყიდულ და
ჩვეულებრივ აქციებსა და გაცხადებულ რეზერვებს, შექმნილს ან გაზრდილს
გაუნაწილებელი ან სხვა მოგების ასიგნების გზით.

საზედამხედველო კაპიტალი – კაპიტალის სახეობა, რომელიც იქმნება საბანკო საქმიანობის
განსახორციელებლად, მოსალოდნელი თუ მოულოდნელი ფინანსური დანაკარგების,
ზარალის განეიტრალებისა და საკრედიტო, საპროცენტო, საბაზრო და ლიკვიდობის
რისკებისაგან დასაცავად.

უმოქმედო სესხები – არასტანდარტული, უიმედო და საეჭვო სესხების ერთობლიობა.

უმოქმედო სესხების რეზერვი – სესხების შესაძლო დანაკარგების დაფარვის მიზნით
შექმნილი რეზერვი, რომელიც წარმოადგენს დეპოზიტური დაწესებულებების მიერ,
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, განხორციელებულ გადარიცხვებს არასტანდარტული,
უიმედო და საეჭვო სესხების ანგარიშზე, შესაძლო დანაკარგების საკუთარი შეფასებიდან
გამომდინარე. უმოქმედო სესხების შექმნის, გამოყენებისა და წარმართვის პროცესი
რეგულირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესებით.

საბალანსო ღია სავალუტო პოზიცია – სავალუტო პოზიცია, რომლის დროსაც სხვადასხვა
უცხოური ვალუტით ბანკის აქტივების თანხა არ ემთხვევა მის ვალდებულებებს იმავე
ვალუტებით.

კრებსითი ღია სავალუტო პოზიცია – საბალანსო და ბალანსგარეშე ღია სავალუტო
პოზიციების ერთობლიობა.

კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი – საბანკო საქმიანობის ზედამხედველობის
მთავარი ბერკეტი; გაიანგარიშება, როგორც საზედამხედველო კაპიტალის შეფარდება რისკის
მიხედვით შეწონილ აქტივებთან.
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უკუგება, აქტივების მიხედვით (ROA) – გამოითვლება წმინდა მოგების შეფარდებით იმავე
პერიოდის მთლიანი აქტივების საშუალო მაჩვენებელზე.

უკუგება, სააქციო კაპიტალის მიხედვით (ROE) – გამოითვლება წმინდა მოგების
შეფარდებით იმავე პერიოდის სააქციო კაპიტალის საშუალო მაჩვენებელზე.

პერიოდულობა – ყოველთვიური.

ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი კომერციული ბანკების
(არარეზიდენტი ბანკების საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ფილიალების ჩათვლით)
ყოველთვიური ნაერთი ბალანსი და საზედამხედველო ანგარიშგების ნაერთი მონაცემები.

კომერციული
ბანკების კრებსითი
აქტივები და
პასივები

M3.3

ცხრილი იძლევა ინფორმაციას კომერციული ბანკების კრებსითი აქტივებისა და პასივების
ნაშთების შესახებ.
ზოგადი განმარტებები.

აქტივები

ნაღდი ფულადი სახსრები – ფულადი სახსრები ეროვნული და უცხოური ვალუტით,
განთავსებული ბანკების სალაროებში, ფულადი სახსრები გზაში, კვანძგარეთა საოპერაციო
სალაროებში, ბანკომატებში.

ფულადი სახსრები საბანკო ანგარიშებზე – ნაშთები რეზიდენტ და არარეზიდენტ ბანკებში
„ნოსტრო“ ანგარიშებზე ეროვნული და უცხოური ვალუტით, სხვა ბანკებში განთავსებული
დეპოზიტები, თანხების ნაშთები სავალდებულო რეზერვებისა და საბროკერო კომპანიების
ანგარიშებზე.
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ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის – აქციები და სხვა ფასიანი ქაღალდები,
განკუთვნილი მეორად ბაზარზე შემდგომი რეალიზაციისათვის.

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები –დაბანდებები ეროვნული და უცხოური ვალუტით
სახელმწიფო და კორპორაციულ სავალო ფასიან ქაღალდებში, სახსრების პირველად ბაზარზე
ინვესტირების მიზნით.

წმინდა სესხები – რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირების
საკრედიტო დავალიანება (ვადიანი და ვადაგადაცილებული სესხები) ეროვნული და
უცხოური ვალუტით, სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვების გარეშე.

სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი – არასაიმედო სესხების სარეზერვო ანარიცხები,
რომლებზედაც შესაძლოა წარმოიქმნას გადაუხდელობის რისკი. ასეთი რეზერვების შექმნა,
გამოყენება და წარმოება რეგულირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი
დებულებით.

დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები – ეროვნული და უცხოური ვალუტით
გაცემულ ყველა სახის სესხზე, სახელმწიფო და კორპორაციულ სავალო ფასიან ქაღალდებზე
დარიცხული მისაღები პროცენტები, საწარმოთა საწესდებო კაპიტალში განხორციელებულ
ინვესტიციებზე მისაღები დივიდენდები და მისაღები პროცენტები დანარჩენი ოპერაციების
მიხედვით.

ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში –კომერციული ბანკების დაბანდებები შვილეულ და
სხვა საწარმოებში.

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები – ძირითადი საშუალებების,
დაუმთავრებელი კაპიტალური დაბანდებების დანახარჯები, ოპერაციული ლიზინგისა და
არამატერიალური აქტივების ანგარიშების ნაშთები, ამორტიზაციის თანხების გარეშე.
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სხვა წმინდა აქტივები – დანარჩენი წმინდა აქტივების ნაშთები, სავალუტო პოზიციისა და
ერთი ბანკის დაწესებულებებს შორის ანგარიშსწორების ნაშთების გარეშე.

ვალდებულებები

ბანკების დეპოზიტები – რეზიდენტი და არარეზიდენტი ბანკების „ლორო“–ანგარიშებზე
არსებული სახსრების ნაშთები ეროვნული და უცხოური ვალუტით და სხვა ბანკებისაგან
მიღებული დეპოზიტები.

არასაბანკო დეპოზიტები – რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული
პირების (ბანკების გარდა) მიმდინარე ანგარიშები და ვადიანი დეპოზიტები, ეროვნული და
უცხოური ვალუტით.

დარიცხული და გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები – დარიცხული პროცენტები
და დივიდენდები ყველა სახის მოზიდულ სახსრებზე და სხვა ვალდებულებებზე,
ეროვნული და უცხოური ვალუტით.

ნასესხები სახსრები – რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფინანსური ინსტიტუტებიდან და
სამთავრობო ორგანოებიდან მიღებული სახსრები, ცენტრალური და კომერციული ბანკების
სესხები, ოვერდრაფტები „ნოსტრო“–ანგარიშებზე (ვადიანი და ვადაგადაცილებული),
ეროვნული და უცხოური ვალუტით.

სხვა ვალდებულებები – სხვა საბანკო ვალდებულებები, რომლებიც არ შედის ზემოთ
ჩამოთვლილ კატეგორიებში.

სააქციო კაპიტალი – კომერციული ბანკის აქციონერთა კაპიტალი, რომელიც განისაზღვრება
როგორც სხვაობა ბანკის მთლიან აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის.
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განაღდებული საწესდებო კაპიტალი – განცხადებული საწესდებო კაპიტალის, ანუ
აქციონერთა მიერ დათქმული და წესდებით გათვალისწინებული საწესდებო კაპიტალის
ფაქტობრივად შევსებული ნაწილი.

კაპიტალის რეზერვები – აქტივების (ოქროს, სავალუტო სახსრების, ფასიანი ქაღალდების,
ძირითადი საშუალებებისა და დანარჩენი აქტივების) გადაფასების რეზერვები, რომელთა
ფორმირებისა და გამოყენების წესი განისაზღვრება საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობით.

გაუნაწილებელი მოგება – წინა წლის გაუნაწილებელი და მიმდინარე წლის მოგება–
ზარალის, შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშების სალდო.

ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი კომერციული ბანკების
(არარეზიდენტი ბანკების საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ფილიალების ჩათვლით)
ყოველთვიური ნაერთი ბალანსი.

კომერციული
ბანკების
საქმიანობის
ფინანსური
მაჩვენებელები

M3.4

ცხრილი იძლევა ინფორმაციას კომერციული ბანკების საქმიანობის ფინანსური
მაჩვენებელების შესახებ.

ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი კომერციული ბანკების
(არარეზიდენტი ბანკების საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ფილიალების ჩათვლით)
ყოველთვიური ნაერთი ბალანსი.

არასაბანკო
დეპოზიტური
დაწესებულებების
აქტივები და
პასივები

NonBAP
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ცხრილის მიზანია შესწავლილ იქნეს არასაბანკო დეპოზიტური დაწესებულებების
აქტივებისა და პასივების მოცულობა და დინამიკა.

პერიოდულობა: კვარტალური.

ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი არასაბანკო დეპოზიტური
დაწესებულებების კვარტალური საზედამხედველო ანგარიშგების ნაერთი მონაცემები.

მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციების
აქტივები და
პასივები

MisoAP

ცხრილის მიზანია შესწავლილ იქნეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აქტივებისა და
პასივების მოცულობა და დინამიკა.

პერიოდულობა: კვარტალური.

ინფორმაციის წყარო: საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციების კვარტალური საზედამხედველო ანგარიშგების ნაერთი მონაცემები.

monetaruli da safinanso statistikis Sesaxeb
monacemebi muSavdeba
saqarTvelos erovnuli bankis mier. Sesabamisad, "monetaruli da sabanko
statistikis biuleteni" warmoadgens saqarTvelos erovnuli bankis
statistikur gamocemas. is gamodis qarTul da inglisur enebze da
qveyndeba vebgverdze: www.nbg.ge. misi momxmareblebi arian qveynis
saxelmwifo da kerZo struqturebi, akademiuri wreebi da fizikuri
pirebi, sazRvargareTis qveynebis centraluri bankebi, saerTaSoriso
organizaciebis statistikuri samsaxurebi.
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monetaruli statistikis informaciis wyaroa erovnuli bankisa da
komerciuli bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze
ganlagebuli filialebis CaTvliT) mier warmodgenili monacemebi.
amasTan, gamoyenebulia saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxurisa
da saqarTvelos finansTa saministros monacemebi.
biuletenSi monetaruli da safinanso statistikebi cxrilebis saxiTaa
mocemuli.
cxrilis"monetaruli koeficientebis dinamika"-ZiriTadi maCveneblebia:
savaldebulo rezervebi-komerciuli bankebis saerTo aqtivebis nawili,
romelic eqvemdebareba saqarTvelos erovnul bankSi savaldebulo
Senaxvas, uzrunvelyofs momxmareblebis yoveldRiuri moTxovnilebebis
dakmayofilebas da zRudavs kreditebis gacemas; igi amave dros
warmoadgens komerciuli bankebis minimaluri rezervebis nawils,
gaangariSebuls moziduli saxsrebis mimart dadgenili normebis
Sesabamisad, romelsac gansazRvravs erovnuli banki qveynis monetaruli
politikis moTxovnebidan gamomdinare.
komerciuli bankebis sakorespondento angariSebi erovnul bankSikomerciuli bankebis saxsrebis naSTebi erovnul bankSi, romlebic
gamoiyeneba
klientTa
saxeliT
banktaSorisi
angariSsworebis
gansaxorcieleblad.
naRdi fuli komerciul bankebSi- moicavs salaroSi erovnuli valutiT
ganTavsebul naRd fulad saxsrebs.
komerciuli
bankebis
rezervebis
saerTo
Tanxa-moicavs
bankebis
depozitebisa (savaldebulo rezervebisa da sakorespondento angariSebze
arsebuli naStebis jamisa) da komerciuli bankebis salaroebSi arsebuli
erovnuli valutis nasTebis saerTo Tanxas.
komerciuli bankebis sadepozito valdebulebebi-moicavs rezidenti da
ararezidenti fizikuri da iuridiuli pirebis(sabanko da samTavrobo
seqtorebis garda) mier komerciul komerciul bankebSi ganTavsebul
erovnuli da ucxouri valutiT denominirebuli depozitebis nastebs;
Sedgeba
vadiani
depozitebis,
mimdinare
angariSebisa
da
maTze
gadasaxdeli procentebisagan.
dolarizaciis koeficienti-komerciul bankebSi gantavsebuli ucxouri
valutiT denominirebuli depozitebis moculobis Sefardeba sadepozito
valdebulebebis saerTo moculobasTan.
fulis multiplikatori- farTo fulis Sefardeba sarezervo fulTan.
gaiangariSeba M2-is da M3-is mixedviT.
fulis mimoqcevis siCqare asaxavs, Tu drois mocemul monakveTSi
saSualod ramdenjer gamoiyeneba angariSsworebisaTvis fulis TiToeuli
erTeuli, gaiangariSeba formuliT:
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V=PY/M,
sadac,
V-fulis mimoqcevis siCqare,
Y-realuri mSp,
P-fasebis saerTo done,
M- fulis moculoba(M2/M3).

cxrilis
"sarezervo fulis
dinamika"ZiriTadi maCveneblebia:

masis

moculobisa

da

struqturis

sarezervo fuli- saqarTvelos erovnuli bankis mier emitirebuli naRdi
fuli( erovnuli bankis salaroSi saxsrebis naSTis gareSe), saqarTvelos
komerciuli bankebis mier erovnul banksi deponirebuli savaldebulo
rezervebis angarisebsa da sakorespondento angarisebze naStebi, agreTve
sakredito dawesebulebebis ( licenzia gamoTxovili bankebis saxsrebis
CaTvliT) sxva saxsrebis naSTebi erovnul bankSi.
naRdi fuli mimoqcevaSi- saqarTelos erovnuli bankis mier mimoqcevaSi
gaSvebuli naRdi fuli, im fulis gamoklebiT, rac imyofeba erovnuli
bankis salaroSi.
Tanxebi komerciuli bankebis sakorespondento angariSebze.
savaldebulo rezervebi.
cxrilis " fulis masis agregatebis dinamika" ZiriTadi maCveneblebia:
farTo fuli(M3)- M2 agregatisa da komerciul bankebSi ucxouri
valutiT denominirebuli depozitebis saerTo Tanxa, sabanko da
samTavrobo seqtorebis depozitebis gareSe.
farTo fuli ucxour valutaSi depozitebis gareSe (M2)-viwro fulisa
da komerciul bankebSi erovnuli valutiT denomirebuli vadiani da
Semnaxveli depozitebis erToblioba, sabanko da samTavrobo seqtorebis
depozitebis gareSe.
viwro fuli(M1)-moicavs bankebs gareT arsebul naRd fuls da
moTxovnamde depozitebs erovnuli valutiT, sabanko da samTavrobo
seqtorebis depozitebis gareSe.
bankebs gareT arsebuli naRdi fuli(M0)-fuladi aqtivebis yvelaze
likviduri nawili. moicavs: mimoqcevaSi arsebul erovnul valutas,
komerciuli bankebis salaroebSi arsebuli naSTebis gareSe.
depozitebi erovnul/ucxour valutaSi-erovnuli/ ucxouri valutiT
denominirebuli angariSebi komerciul bankebSi; moicavs rezidenti da
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ararezidenti Sinameurneobebisa da iuridiuli pirebis
Sedgeba vadiani depozitebisa da mimdinare angariSebisagan.

depozitebs;

cxrili " erovnuli bankis mimoxilva" moicavs monacemebs erovnuli
bankis aqtivebisa da valdebulebebis naSTebis Sesaxeb. misi ZiriTadi
maCveneblebia:
wminda ucxouri aqtivebi-sxvaoba saqarTvelos erovnuli bankis ucxour
moTxovnebsa da valdebulebebs Soris.
ucxouri aqtivebi- moicavs
uflebebs, ucxour valutas.

monetarul oqros, nasesxobis

specialur

monetaruli oqro, nasesxobis specialuri uflebebi-warmoadgens mTliani
sarezervo aqtivebis nawils, romlebsac akontrolebs saqarTvelos
erovnuli banki.
ucxouri valdebulebebi moicavs erovnuli bankis mier saerTaSoriso
savaluto fondis resursebis gamoyenebas da sxva ucxour valdebulebebs
ararezidentebis mimarT.
cxrili "sxva depozituri korporaciebis mimoxilva" moicavs monacemebs
saqarTvelos komerciuli bankebis aqtivebisa da valdewbulebebis
naSTEbis Sesaxeb.
cxrili " depozituri korporaciebis mimoxilva" warmoadgens erovnuli
bankisa da sxva depozituri korporaciebis mimoxilvis gaerTanebas.

komerciuli bankebi
cxrili "finansuri seqtoris institutebi" axasiaTebs saqartvelos
finansuri seqtoris raodenobrivi maCveneblebis dinamikas. saqarTvelos
teritoriaze registrirebul moqmed finansur institutebs miekuTvneba:
komerciuli bankebi da maTi filialebi (ararezidenti bankebis
saqarTvelos teritoriaze moqmedi filialebis CaTvliT), arasabanko
sadepozito dawesebulebebi, valutis gadamcvleli punqtebi, sadazRvevo
kompaniebi da sapensio fondebi.
informaciis wyaroa saqarTvelos erovnuli bankis uwyebrivi salicenzio
reestri, saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli bankebis
(ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi filialebis
CaTvliT)
yovelTviuri
naerTi
balansi;
dazRvevis
saxelmwifo
zedamxedvelobis samsaxuri.
ZiriTadi maCveneblebia:
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komerciuli bankebis gancxadebuli sawesdebo kapitali-aqcionerTa mier
daTqmuli da wesdebiT gaTvaliswinebuli sawesdebo kapitali.
saaqcio kapitali-komerciuli bankis aqcionerTa kapitali, romelic
ganisazRvreba,
rogorc
sxvaoba
bankis
mTlian
aqtivebsa
da
valdebulebebs Soris.
cxrili"komerciuli
kapitalis mixedviT".

bankebis

dajgufeba

ganaRdebuli

sawesdebo

ganaRdebuli sawesdebo kapitali- gancxadebuli sawesdebo kapitalis
faqtobrivad Sevsebuli nawilia.
informaciis wyaroasaqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri naerTi balansi;
cxrili " komerciuli bankebis krebsiTi aqtivebisa da pasivebis dinamika".
informaciis wyaroasaqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri naerTi balansi;
ZiriTadi maCveneblebia:
aqtivebi
naRdi fuladi saxsrebi-fuladi saxsrebi erovnuli da ucxouri
valutiT, ganTavsebuli bankebis salaroebSDi, fuladi saxsrebi gzaSi,
kvanZgareTa saoperacio salaroebSi, bankomatebSi.
fuladi saxsrebi sabanko angariSebze- naSTebi rezident da ararezident
bankebSi " nostro"-angariSEbze erovnul da ucxour valutaSi, sxva
bankebSi ganTavsebuli depozitebi, Tanxebis naSTebi savaldebulo
rezervebisa dabrokero kompaniebis angariSebze.
fasiani qaRaldebi dilinguri operaciebisaTvis- aqciebi da sxva fasiani
qaRaldebi, gankuTvnili meorad bazarze Sendgomi realizaciisaTvis.
sainvesticio fasiani qaRaldebi- dabandebebi erovnul da ucxour
valutaSi saxelmwifo da korporaciul savalo fasian qaRaldebSi,
saxsrebis pirvelad bazarze investirebis mizniT.
wminda sesxebi- rezidenti da ararezidenti fizikuri da iuridiuli
pirebis
sakredito
davalianeba(vadiani
da
vadagadacilebuli
sesxebi)erovnuli da ucxouri valutiT, sesxebis SesaZlo danakargebis
rezervebis gareSe.
sesxebis SesaZlo danakargebis rezervi-arasaimedo sesxebis sarezervo
anaricxebi, romlebzedac sesaZloa warmoiqmnas gadauxdelobis riski.
aseTi rezevebis Seqmna, gamoyeneba da warmoeba regulirdeba saqarTvelos
erovnuli bankis Sesabamisi debulebiT.
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daricxuli misaRebi procentebi da dividendebi-erovnul da ucxour
valutaSi gacemul yvela saxis sesxze, saxelmwifo da korporaciul
savalo fasian qaRaldebze daricxuli misarebi procentebi, sawarmoTa
sawesdebo kapitalSi investiciebze misaRebi dividendebi da misaRebi
procentebi danarCeni operaciebis mixedviT.
investiciebi sawesdebo kapitalSiSvileul da sxva sawarmoebSi.

komerciuli

bankebis

dabandebebi

ZiriTadi
saSualebebi
da
aramaterialuri
aqtivebiZiriTadi
saSualebebis, daumTavrebeli kapitaluri dabandebebis danaxarjebi,
operaciuli lizingisa da aramaterialuri aqtivebis angariSebis naSTebi,
amortizaciis Tanxebis gareSe.
sxva wminda aqtivebi- danarCeni wminda aqtivebis naSTebi savaluto
poziciisa da erTi bankis dawesebulebebs Soris angariSsworebis
naSTebis gareSe.
valdebulebebi.
bankebis depozitebi-rezidenti da ararezidenti bankebis "loro"
angariSebze arsebuli saxsrebis naSTebi erovnuli da ucxouri valutiT
da sxva bankebisagan miRebuuli depozitebi.
arasabanko
depozitebi-rezidenti
da
ararezidenti
fizikuri
da
iuridiuli(bankebis garda) pirebis mimdinare angariSebi da vadiani
depozitebi, erovnuli da ucxouri valutiT.
daricxuli
gadasaxdeli
procentebi
da
dividendebi-daricxuli
gadasaxdeli procentebi da dividendebi yvela saxis mozidul saxsrebze
da sxva valdebulebebze, erovnuli da ucxouri valutiT.
nasesxebi saxsrebi- rezidenti da ararezidenti safinanso institutebidan
da samtavrobo organoebidan miRebuli saxsrebi, centraluri da
komerciuli bankebis sesxebi, overdraftebi "nostro" angariSebze
(vadiani da vadagadacilebuli), erovnuli da ucxouri valutiT.
sxva valdebulebebi- sxva sabanko valdebulebebi, romelic ar sEdis
zemoT CamoTvlil kategoriebSi.
kapitalis rezervebi- aqtivebis gadafasebisa(oqros, savaluto saxsrebis,
fasiani qaRaldebis, Ziritadi saSualebebisa da danarCeni aqtivebis)
rezervebi, b romelTa formirebisa da gamoyenebis wesi ganisazRvreba
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobiT.
gaunawilebeli mogeba- wina wlis gaunawilebeli da mimdinare wlis
mogeba-zaralis, Semosavlebisa da xarjebis angariSebis saldo.
komerciuli
bankebissaqmianobis
finansuri
komerciuli bankebis mimdinare wlis mogeba
gaiangariSeba nazrdi jamiT wlis dasawyisidan.
94

maCveneblebi
asaxavs
zaralis struqturas.

informaciis wyaroasaqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri naerTi balansi;
"komerciuli bankebis mier erovnul ekonomikaze
davalianebebis moculoba da struqtura".

gacemuli

sesxebis

informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi.
ZiriTadi maCveneblebia:
moklevadiani sesxebi erovnul/ucxour valutaSi-yvela
romlis dafarvis pirveladi vada aris 1 weli da naklebi.

saxis

sesxi,

grZelvadiani
sesxebi
erovnul/ucxour
valutaSi-sesxebi
romelTadafarvis pirveladi vada1 welze mets Seadgens.

,

vadagadacilebuli
sesxebi
erovnul/ucxour
valutaSi-klientebze
gacemuli sesxebis vadagadacilebuli davalianebis Tanxebi, romlebic ar
aris dafaruli sakredito xelSekrulebiT gatvaliswinebul vadebSi.
daricxuli da misaRebi procentebi erovnuli/ucxouri valutiTklientebze gacemul sesxebze daricxuli misaRebi procentebis Tanxebi.
"komerciuli bankebis mier gacemuli vadiani sesxebiT davalianebis
moculoba debitorebis kategoriebis mixedviT" moicavs monacemebs
mocemuli saangariso periodis bolosaTvis komerciuli bankebis mier
rezident da ararezident iuridiul da fizikur pirebze erovnuli/
ucxouri valutebiT, xelSekrulebis safuZvelze gacemuli im sesxebis
moculobisa da saSualo wliuri Sewonili saprocento ganakveTebis
Sesaxeb, romelTa dafarvis vada, rogorc ZiriTadi, ise damatebiTi
xelSekrulebiT, jer ar damdgara.
informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi.
ZiriTadi maCveneblebia;
bankTaSorisi sesxebi- moicavs rogorc rezident, aseve, ararezident
bankebze bankTaSorisi auqcionis gverdis avliT gacemul sesxebs.
sxva klientebze gacemuli sesxebi-moicavs bankebis garda, nebismier
rezident
da
ararezident
ekonomikur
subieqtebze
gacemul
sesxebs(samewarmeo
da
samtavrobo
seqtorebi,
sxva
finansuri
dawesebulebebi,
Sinameurneobebis
momsaxure
kerZo
arakomerciuli
organizaciebi, fizikuri pirebi).
saSualo wliuri Sewonili saprocento ganakveTebi debitorebis
kategoriebisa da valutebis mixedviT gaiangariSeba formuliT:
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PsaS=∑

∑

sadac,
PsaS-sesxebis saSualo wliuri Sewonili saprocento ganakveTia,
P- Sesabamisi xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli nominaluri wliuri
saprocento ganakveTi,
sesxis moculoba xelSekrulebis mixedviT.
cxrili" komerciuli bankebis mier saangariSo periodSi gacemuli
vadiani sesxebi debitorebis kategoriebis mixedviT" moicavs monacemebs
saangariSo periodis(Tvis) ganmavlobaSi komerciuli bankebis mier
rezident da ararezident iuridiul da fizikur pirebze erovnuli/
ucxouri valutiT
xelSekrulebis safuZvelze gacemuli sesxebis
moculobisa da saSualo wliuri Sewonili saprocento ganakveTebis
Sesaxeb.
informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi.
cxrili"komerciuli
bankebis
mier
erovnuli/
ucxouri
valutiT
gacemuli vadiani sesxebiT davalianebis moculoba da saSualo wliuri
Sewonili saprocento ganakvetebi" moicavs erovnuli/ ucxouri valutiT
gacemuli yvela saxeobis sesxiT (garda bankTaSorisi sesxebisa)
davalianebis moculobas mocemuli TariRisaTvisda Sesabamis saSualo
wliur Sewonil saprocento ganakvetebs.
informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi
cxrili" komerciuli bankebis mier erovnuli/ ucxouri valutiT
gacemuli uZravi qonebiT uzrunvelyofili sesxebis moculoba da
saSualo wliuri Sewonili saprocento ganakveTebi" moicavs erovnuli/
ucxouri valutiT
gacemuli uZravi qonebiT uzrunvelyofili
sesxebiTdavalianebis moculobas, Sesabamis saSualo wliur Sewonil
saprocento ganakveTebTan erTad.
informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi.
cxrili"komerciuli bankebis mier rezident iuridiul pirebze gacemuli
sesxebiTa da misaRebi procentebiT davalianeba saqmianobis saxeebis
mixedviT".
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cxrilSi mocemuli sesxebis saqmianobis saxeebis mixedviT dayofa
Seesabameba saqarTvelosi moqmed da evrogaerTianebis statistikuri
samsaxuris mier rekomenirebul ekonomikuri saqmianobis saxeobebis
klasifikators(NACE, versia3).
cxrili " komerciuli bankebis mier saangariSoperiodSi rezident
iuridiul pirebze gacemuli vadiani sesxebis moculoba da saprocento
ganakvetebi saqmianobis saxeebis mixedviT" moicavs monacemebs mocemuli
saangariSo periodis ganmavlobaSi komerciuli bankebis mier rezident
iuridiul pirebze erovnuli/ucxouri valutiT
xelSekrulebis
safuZvelze gacemuli sesxebis moculobisa da saSualo wliuri
Sewonili saprocento ganakveTebis Sesaxeb.
informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi.
cxrili " komerciuli bankebis mier rezident iuridiul
pirebze gacemuli sesxebiTa da misaRebi procentebiT
ekonomiks seqtorebis mixedviT".

da fizikur
davalianeba

erovnuli ekonomiks seqtorebad dayofaSeesabameba eas(1993 SNA) da
Sesabamisad
ssf-is
mier
gamocemul
"monetaruli
da
finansuri
statistikis saxelmZRvanelos" klasifikacias.
cxrili "komerciuli bankebis sasesxo da misaRebi procentebiT
davalianebis brunvebi" asaxavs komerciuli bankebis sasesxo operaciebs
erovnuli da ucxouri valutiT, vadianobis mixedviT.
informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi.
sadebeto brunvebi asaxavs komerciuli bankebis aqtiuri sabalanso
angariSebiszrdas kreditebis gacemis, vadaSi daufaravi kreditebis da
vadian
da
vadagadacilebul
sasesxo
davalianebaze
daricxuli
procentebis sEdegad.
sakredito brunvebi asaxavs komerciuli bankebis aqtiuri sabalanso
angariSebis Semcirebas vadiani sesxebis dafarvis, vadagadacilebuli
sesxebis Sesabamis sabalanso angariSze gadatanis da mati dafarvis an
Camoweris, aseve, mocemul sesxebze daricxuliu procentebis dafarvis an
Camoweris Sedegad.
ucxouri
valutiT
denominirebuli
sesxebi
erovnul
valutaze
gadayvanilia seb-is mier saangariSo Tvis bolos dadgenili laris
mimarT ucxouri valutebis gacvliTi kursrbis Sesabamisad.
cxrili"komerciuli bankebis mier gacemuli samomxmareblo sesxebT
davalianebis moculoba da saSualo wliuri SEwonili saprocento
ganakveTebi"
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informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi.
ZiriTadi maCveneblebia:
mimdinare angariSebi-sabanko angariSebi, romlebSic gantavsebulia
klientta Tavisufali fuladi saxsrebi da saidanac Tanxis moxsna
SesaZlebelia dauyovnebliv, klientis moTxovnisTanave; am angariSebis
daniSnulebaa klientTa finansuri operaciebis ganxorcieleba, maTi
davalebiT.
iuridiuli pirebis vadiani depozitebi- rezidenti da ararezidenti
fizikuri pirebis vadian depozitebze ricxuli fuladi saxsrebis
naSTebi, romlebsac aqvT gansazRvruli vada da ericxebaT garkveuli
procenti xelSekrulebis Sesabamisad.
fizikuri pirebis vadiani depozitebi-rezidenti da ararezidenti
fizikuri pirebis vadian depozitebze ricxuli fuladi saxsrebis
naSTebi, romlebsac aqvT gansazRvruli vada da ericxebaT garkveuli
procenti xelSekrulebis Sesabamisad.
cxrili" komerciuli bankebis mier erovnuli/ ucxouri valutiT
moziduli iuridiuli da fizikuri pirebis depozitebis moculoba da
saSualowliuri Sewonili saprocento ganakveTebi".
informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi.
cxrilSi mocemulia iuridiuli da fizikuri pirebis mier komerciul
bamkebSi ganTavsebuli yvela saxis depozitis moculoba. ZiriTadi
saklasifikacio
jgufebia:
depoizitebi
moTxovnamde
da
vadiani
depozitebi.
depoizitebi moTxovnamde, garda xelSekrulebis mixedviT moTxovnamde
vadis mqone depozitebisa, moicavs sxva likvidur depozitebsac. esenia:
depozitebi garantiebis mixedvit, angariSebi Cekis wignakebis, sabanko
plastikuri baraTebis, akreditivebisa da sxva sagadasaxado sabuTebis
mixedviT. aq ar Sedis iuridiuli da fizikuri pirebis mimdinare
angariSebi, romlebic zogadad, aseve ganixileba, rogorc moTxovnamde
depozitebi.
vadiani depozitebi, Cveulebriv
xelSekrulebis mixedviT aqvT
garkveuli procenti.

moicavs im depozitebs, romlebsac
gansazRvruli vada da ericxebaT

saSualo
wliuri
Sewonili
saprocento
ganakveTebi
mozidul
depozitebze Sesabamisi vadebis mixedviT gaiangariSeba formuliT:
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PsaS=∑

∑

sadac,
PsaS-depozitebis saSualo wliuri Sewonili saprocento ganakveTia,
P- Sesabamisi xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli nominaluri wliuri
saprocento ganakveTi,
depozitis moculoba xelSekrulebis mixedviT.
cxrili"komerciuli bankebSi saangariSo periodsi ganTavsebuli vadiani
depozitebi erovnuli ekonomiks seqtorebis mixedviT' asaxavs komerciul
bankebSi
mimdinare
periodSi(TveSi)
ganTavsebuli
depozitebis
moculobasa da sabazro saSualo wliur
Sewonil saprocento
ganakvetebs sxvadasxva urTierTgadamkveT WrilSi: erovnul da ucxour
valutaSi, rezidentebisa da ararezidentebis, ekonomiks seqtorebis
mixedviT.
informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi
cxrilis saxiTaa warmodgenili "komerciuli bankebis sesxebisa da
depozitebis moculoba da saSualo wliuri Sewonili saprocento
ganakveTebi".
wyaro:saqarTvelos
teritoriaze
moqmedi
komerciuli
bankebis
(ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi filialebis
CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi.
cxrili"komerciul
bankebSi
saangariSo
periodis
ganmavlobasi
ganTavsebuli depozitebis ganawileba maTi moculobebis mixedviT'
gviCvenebs rezidenti da ararezidenti iuridiuli dafizikuri pirebis
mier komerciul bankebsi kvartalebis mixedviT erovnul da ucxour
valutasiganTavsebuli vadiani depozitebis moculobebs, ranJirebuls am
ukanasknelta sididis mixedviT.
informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi
cxrili moicavs yvela saxis vadian depozits, bankTaSorisis CaTvliT.
cxrili" komerciul bankebSi saangariSo periodSi ganTavsebuli vadiani
depozitebi mflobelTa kategoriebis mixedviT" asaxavs komerciul
bankebSi
mimdinare
periodis(Tvis)
ganmavlobaSi
ganTavsebuli
depozitebis moculobasa da sabazro saSualo wliur Sewonil
saprocento ganakveTebs depozitebis mflobelTa kategoriebis WrilSi:
iuridiuli da fizikuri pirebis, bankebisa da sxva klientebis,
rezidentebisa da ararezidentebis miuxedviT.
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informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi
cxrili"sabazro
saprocento
ganakvetebis
dinamika"
gviCvenebs
komerciuli bankebis mier saangariSo periodSi gacemul vadian sesxebze
da komerciul bankebSi amave periodis ganmavlobaSi ganTavsebul vadian
depozitebzesaprocento
ganakvetebis
dinamikas,
valutebisa
da
ekonomikuri subieqtebis iuridiuli statusis mixedviT.
informaciis wyaroa saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis (ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze moqmedi
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi
cxrilis maCveneblebi ar moicavs bankTaSoris sesxebs/depozitebs.
finansuri bazrebis statistika
cxrilebi "komerciuli bankebis mier auqcionis gareSe sxva bankebze
erovnuli/ ucxouri valutiT gacemuli sesxebiT davalianebis moculoba
da saSualo wliuri saprocento ganakveTebi" moicavs monacemebs
komerciuli bankebis mier auqcionis gareSe sxva rezident da
ararewzident bankebze erovnuli/ucxouri valutiT xelsekrulebis
safuZvelze gacemuli im sesxebis moculobisa da saSualo wliuri
saprocento ganakveTebis Sesaxeb, romelTa dafarvis vada, rogorc
ZiriTadi, ise damatebiTi nxelSekrulebiT, jer ar damdgara.
informaciis wyaro: saqarTvelos teritoriaze moqmedi komerciuli
bankebis
(ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze arsebuli
filialebis CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi.
cxrili "erovnuli bankis sadepozito sertifikatebis auqcionebis
Sedegebi" asaxavs monacemebs saqarTvelos erovnuli bankis mier
sadepozito sertifikatebis emisiisa da ganTavsebis moculobebisa da
saprocento ganakveTebis Sesaxeb.
informaciis wyaro: saqarTvelos erovnuli bankis sabazro operaciebis
jgufi.
ZiriTadi maCveneblebi:
emisiis
moculoba-auqcionze
gasayidad
sertifikatebis nominaluri Rirebuleba.

gamotanili

sadepozito

moTxovnis moculoba-sadepozito sertifikatebis yidvaze auqcionze
warmodgenil
gancxadebaSi
aRnisnuli
sadepozitosertifikatebis
saangariSsworebo Rirebuleba.
ganTavseba- auqcionze dakmayofilebuli
nominaluri RirebulebiT.

gancxadebebis

jamuri

Tanxa

diskonti- sxvaoba sadepozito sertifikatis nominalur Rirebulebasa da
mis saangariSsworebo fass Soris.
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cxrilebi" savaluto bazarze aSs dolariT/ evroTi ganxorcielebuli
operaciebi" moicavs monacemebs saqarTvelos erovnuli bankis savaluto
auqcionze( 2009 wlis ivnisamde-Tbilisis bankTaSoris savaluto birJaze)
da danarCen savaluto bazarze komerciuli bankebis mier nayidi/
gayiduli aSS dolaris/evros moculobis Sesaxeb.
informaciis
wyaro:
saqarTVelos
erovnuli
bankis
auqcionis
Sedegebi,saqarTvelos
teritoriaze
moqmedi
komerciuli
bankebis
(ararezidenti bankebis saqarTvelos teritoriaze arsebuli filialebis
CaTvliT) yovelTviuri statistikuri angariSebi.
biuletenSi mocemulia laris nominaluri da realuri gacvliTi
kursrebis indeqsebis dinamika aSS dolaris, rusuli rublis, evrosa da
Turquli liris mimarT.
informaciis
wyaro:
saqarTvelos
erovnuli
banki,
saqarTvelos
statistikis erovnuli samsaxuri, aSS Sromis saministrosSromis
statistikis biuro, ruseTis federaciis statistikis saxelmwifo
komiteti, evrostati, TurqeTis statistikis saxelmwifo instituti.
realuri gacvliTi kursebi gaangariSebulia Sesabamisi nominaluri
gacvliTi
kursebis
indeqsebis
Sebrunebuli
sididis
gamravlebiTsaqarTvelosa da Sesabamisi partniori qveynis samomxmareblo
fasebis indeqsebis Sefardebaze.
"realuri efeqturi gacvliTi kursis dinamika" asaxavs laris gacvliTi
kursis indeqsis cvlilebas saqarTvelosa da mis ZiriTad savaWro
partnior qveynebSi samomxmareblo fasebis indeqsebs Soris Tanafardobis
cvlilebis gaTvaliswinebiT. igi gaiangariSeba rogorc saqarTvelosa da
mis 12 ZiriTad savaWro partnior qveyanaSi (azerbaijani, aSS,
gaerTianebuli samefo, germania, TurqeTi, italia, niderlandebi,ruseTi,
safrangeti, somxeTi, ukraina, Sveicaria) realuri gacvliTi kursebis
Sewonili saSualo geometriuli.
realuri efeqturi gacvliTi kursis indeqsis zrda niSnavs erovnuli
valutis
realur
gamyarebas
da
eqsportis
konkurentunarianobis
daqveiTebas, xolo Semcireba ki-piriqiT gaufasurebas.
informaciis wyaroa saqarTvelos ereovnuli bankis, saqarTvelos
statistikis erovnuli samsaxurisa da ZiriTadi savaWro partniori
qveynebis statistikuri samsaxurebis monacemebi.
nominaluri efeqturi gacvliTi kursi warmoadgens partniori qveynebis
mimarT laris nominaluri gacvliTi kursis indeqsebis saSualo
geometriuls. nominaluri efeqturi gacvliTi kursis zrda niSnavs
erovnuli valutis gamyarebas,xolo Semcireba -gaufasurebas.
informaciis wyaroa saqarTvelos ereovnuli bankis, saqarTvelos
statistikis erovnuli samsaxurisa da ZiriTadi savaWro partniori
qveynebis statistikuri samsaxurebis monacemebi.
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danarTi 4. 1. ZiriTadi მონეტარული მაჩვენებლებიsa da sabanko seqtoris
analiტიკური ცხრილები

წყარო: სტატისტიკის დეპარტამენტი
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testebi
1. erovnuli bankis sabWo Sedgeba:
a. 5 wevrisagan.
b. 6 wevrisagan
c. 7 wevrisagan
d. arc erTi pasuxi ar aris swori.

2. erovnuli bankis amocanebia:
a. fulad-sakredito da savaluto politikis SemuSaveba.
b. safinanso sistemis zedamxedveloba.
c. oficialuri saerTaSoriso rezervebis floba, Senaxva, gankargva.
d. a. b. g. erTad.
3. erovnul bankTan arsebobs:
a. mxolod monetaruli politikis komiteti.
b. monetaruli politikisa da safinanso zedamxedvelobis komiteti.
c. monetaruli
politikisa
da
safinanso
zedamxedvelobis
komitetebi da erovnuli bankis Sida auditoruli samsaxurebi.
4. monetaruli statistikis informaciis wyaroa:
a. erovnuli bankis mier warmodgenili monacemebi.
b. komerciuli bankebis mier warmodgenili monacemebi.
c. erovnuli bankisa da komerciuli bankebis mier warmodgenili
monacemebi.
d. erovnuli bankis, komerciuli bankebis, saqarTvelos statistikis
erovnuli samsaxurisa da saqarTvelos finansTa saministros
monacemebi.

5. fulis multiplikatori gaiangariSeba:
a. M1-is mixedviT.
b. M2-is mixedviT.
c. M3-is mixedviT
d. M2 da M3-is mixedviT.
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Tavi V
saxelmwifo finansebis statistika
მსოფლიო ფინანსური კრიზისების დროს გამოვლენილმა პრობლემებმა აჩვენა, რომ
საჯარო ფინანსების მდგრადობის შენარჩუნებისათვის მნიშვნელოვანია ამ სფეროში
არსებული

სუსტი

მხარეების

ადრეულ

ეტაპზე

აღმოჩენა

და

მაკორექტირებელი

ღონისძიებების დროული გატარება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საქმიანობის ერთერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ორგანიზაციის წევრი ყველა ქვეყნის მიერ
საჯარო ფინანსებში ყველა ძირითადი სტატისტიკური მაჩვენებლის

საერთაშორისო

სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის მიხედვით გამოთვლა და მათზე ხელმისაწვდომობის
ზრდა. სსფ სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ მომზადებულია მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელო, რომელიც ეკონომიკური და ფინანსური სტატისტიკის მონაცემების
შესადგენად უნდა იქნეს გამოყენებული. საქართველოში საჯარო ფინანსების სტატისტიკა
საერთაშორისო

მეთოდოლოგია

ინერგება

ეტაპობრივად,

დღეისავის

ამ

სფერში

განხორციელებული თანმიმდევრული რეფორმების შედეგად მიღწეულია ის, რომ საჯარო
ფინანსების სტატისტიკა ქვეყანაში ჰარმონიზებულია 1993 წლის ეროვნულ ანგარიშთა
სისტემასთან, რაც სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის მაკროეკონომიკური სტატისტიკის
ჩარჩოებში გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა .
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა ფისკალური ანალიზის მნიშვნელოვანი კომპონენტია
და დიდ როლს ასრულებს საიმედო ფინანსური პროგრამების (პროექტების) შედგენასა და
მათზე მონიტორინგის განხორციელებაში, ასევე, ეკონომიკური პოლიტიკის ღონისძიებების
ეფექტიანობის შეფასებაში.
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სახელმწიფო ფინანსები ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია.
სახელმწიფო ახდენს ფულადი რესურსების მობილიზებას, რათა ისინი გარკვეული
ვალდებულებების და ფუნქციების შესასრულებლად გამოიყენოს.
სახელმწიფო ბიუჯეტი ასახავს სახელმწიფოს სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის
პრიორიტეტებს. იგი პირდაპირ ან ირიბად ახდენს გავლენას ყველა მოქალაქის
კეთილდღეობაზე. მოსახლეობის ცხოვრების დონე დიდად არის დამოკიდებული ისეთ
გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ეხება ჯანდაცვის, განათლებისა და სხვა სფეროების
დაფინანსებას.
ბიუჯეტი უშუალოდ საზოგადოებრივი ინტერესებიდან უნდა გამომდინარეობდეს.
საბიუჯეტო პროცესში კი ძირითადად სახელისუფლო ორგანოები არიან ჩართულნი,
შესაბამისად არსებობს რისკი, რომ საბიუჯეტო პოლიტიკა სრულყოფილად ვერ ასასხავდეს
საზოგადოების პრიორიტეტულ საჭიროებებს. საბიუჯეტო პროცესი და სისტემა ქვეყნის
დემოკრატიულობისა და გახსნილობის ხარისხის განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს.
მეტად მნიშვნელოვანია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მას-მედიის
წარმომადგენლებმა იმუშაონ აღნიშნული ფაქტორების გამოვლენის კუთხით და ხელი
შეუწყონ ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობასა და გავრცელებას საზოგადოებაში.
ბიუჯეტის გამჭირვალობის უზრუნველყოფის ძირითადი მექანიზმი არის საბიუჯეტო
პროცესის ყველა ეტაპის საზოგადოებრივი მონიტორინგი.
ფისკალური სტატისტიკის (სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის(სფს)) ძირითადი მიზანია
ნებისმიერი ქვეყნის ფისკალური პოლიტიკის, განსაკუთრებით სახელმწიფო მმართველობის
სექტორის და უფრო ფართო, საჯარო სექტორის საქმიანობის შედეგების გაანალიზებისა და
შეფასებისათვის

ყოვლისმომცველი

საფუძვლების

ჩამოყალიბება.

სახელმწიფო

მმართველობის სექტორი მოიცავს იმ დაწესებულებებს, რომლებიც სახელმწიფო პოლიტიკას
ძირითადად

არასაბაზრო

მომსახურების

უზრუნველყოფითა

და

შემოსავლებისა

და

სიმდიდროის გადანაწილებით ახორციელებენ. ორივე საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა
უმთავრესად

სხვა

სექორებისათვის

დაწესებული

სავალდებულო

გადასახადებით

ხორციელდება.
სახელმწიფო ფინანსების ანალიტიკოსები ფისკალურ სტატისტიკასტრადიციულად
იყენებდნენ საჯარო სექტორის მასშტაბის, ერთობლივ მოთხოვნაში, ინვესტიციებსა და
დანაზოგში მისი წილის, ეკონომიკაზე, მ.შ. რესურსების გამოყენებაზე, მონეტარულ
მდგომარეობასა

და

სახელმწიფო

ვალზე

ფისკალური

პოლიტიკის

ზეგავლენის,

საგადასახადო ტვირთის და სოციალური დაცვის ანალიზისათვის. დღეისათვის ასევე
აქტუალური გახდა სიღარიბის დასაძლევად დახარჯული თანხების ეფექტინობის შეფასება
და ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობის საკითხებიც.
ქვეყნის ხელისუფლება თავისი ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად
განსაზღვრული

რაოდენობის

განისაზღვრება

ცენტრალური,

ფინანსურ

რესურს

ავტონომიური
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საჭიროებს,

რესპუბლიკებისა

რაც
და

საქართველოში
ადგილობრივი

ტვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში. რესურსების მობილიზება ყველა წყაროს
მიხედვით აისახება ბიუჯეტის შემოსულობების მთლიან მოცულობაში.

სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის მეთოდოლოგიური საფუძვლები(1)

ეკონომისტები

და

სტატისტიკოსები

სახელმწიფოს

საქმიანობებს

გამოყოფენ

დანარჩენი ეკონომიკისაგან, რადგან სახელმწიფოს მოტივაცია და ფუნქციები
ეკონომიკის

სხვა

სექტორებისაგან

განსხვავებულია.

სახელმწიფი

კრეფს

გადასახადებსა და სხვა სავალდებულო შენატანებს და იღებს კანონებს, რომლებიც
ზემოქმედებას ახდენენ სხვა ეკონომიკური ერთეულების ქცევაზე. მათი ყურადღების
ცენტრშია სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და ანალიზი მოგების მაქსიმიზაციის
ნაცვლად.
საჯარო სექტორი შედგება სახელმწიფო მმარტველობის სექტორისა და სახელმწიფო
მმართველობითი ორგანოების მიერ კონტროლირებადი დაწესებულებებისაგან,
რომლებიც საჯარო კორპორაციების-კვაზი კორპორაციების სახეკლითაა ცნობილი.
სახელმწიფოს ძირითადი ეკონომიკური ფუნქციებია:
1. საზოგადოებისათვის საქონლისა და მომსახურების მიწოდება არასაბაზრო
საფუძველზე, ან კოლექტიური მოხმარების (რიგორიცაა, საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება, თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
და სხვა) ან , ინდივიდუალური მოხმარების განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური
დაცვა და სხვა) დაკმაყოფილების მიზნით.
2. შემოსავლებისა და სიმდიდრის გადანაწილება.
------------(1)IMF , The system of macroeconomic accounts statistics,An overview. 2007. pp.76-89.
ორივე საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა უმთავრესად სხვა სხვა
სექტორებისათვის დაწესებული სავალდებულო გადასახადებით ხორციელდება.
სახელმწიფო სექტორი მოიცავს ასევე, სახელმწიფო, საჯარო კორპორაციებს,
რადგან სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად

ხშირად გამოიყენება ეს

ორგანიზაციები, რადგან არსებობს ეკონომიკის გარკვეული სფეროები, სადაც კერძო
სექტორი მიაწვდის იმაზე ნაკლებ საქონელსა და მომსახურებას, ვიდრე ეს
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საზოგადოებას ესაჭიროება ან საერთოდ

არ აწარმოებს მას.

ამის მიღწევა

ხორციელდება სუბსიდიებით ან სესხის დაბალი საპროცენტო განაკვეთით გაცემის
გზით. როგორც შედეგი, სახელმწიფო კორპორაცია მუშაობს უფრო დაბალი მოგების
ან დანაკარგების პირობებში. ასეთი სახის სახელმწიფო პოლიტიკის ოპერაციები
ცნობილია კვაზი-ფისკალური საქმიანობების სახელით.
ფისკალური

სტატისტიკის

სახელმძღვანელო

ფისკალური

სტატისტიკის

შედგენისა და წარდგენის სტანდარტების შემუშავებაში მნიშვნელოვან როლს
თამაშობს

და

ემსახურება

სახელმწიფო

აღრიცხვიანობისა

და

ოპერაციების

გამჭვირვალობის ზრდას.
სახელმწიფო
ფინანსების
ანალიტიკოსები
ფისკალურ
სტატისტიკას
ტრადიციულად იყენებდნენ საჯარო სექტორის მასშტაბის, ერთობლივ მოთხოვნაში,
ინვესტიციებსა და დანაზოგში მისი წილის განსაზღვრის, ეკონომიკაზე, მათ შორის
რესურსების გამოყენებაზე, მონეტარული აგრეგატების და ეროვნული დავალიანების
ფისკალური პოლიტიკის ზეგავლენის, ასევე საგადასახადო ტვირთის, ტარიფების
დაცვისა და სოციალური დაცვისა და დაზღვევის სისტემის ანალიზისათვის.
თანამედროვე ეტაპზე აქტუალურია სიღარიბის დასაძლევად დახარჯული თანხების
ეფექტიანობის, ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობის, წმინდა დავალიანებების ,
სახელმწიფოს მიმართ არსებული პირობითი ვალდებულებების (საპენსიო
ვალდებულებების ჩათვლით) შეფასების საკითხები. ამ ანალიტიკური მიზნების
მიღწევა მთლიანად საჯარო სექტორის და არა მხოლოდ მმართველობითი სექტორის
სტატისტიკური მონაცემების გამოყენებას მოითხოვს. როგორც არაფინანსურ, ასევე
ფინანსურ
საჯარო
კორპორაციებსსახელმწიფო
ფისკალური
პოლიტიკის
განხორციელება სხვადასხვა გზით შეუძლიათ.
წინამდებარე სახელმძღვანელო ფისკალური ანალიზისათვის საჭირო
სტატისტიკური მაჩვენებლების შედგენისათვის ძირითადად სსფ-ის 2001 წლის
„სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სახელმძღვანელოს“ ეყრდნობა, რაც სსფ-ის
1986 წლის იმავე სახემძღვანელოთი დამკვიდრებული და საერთასორისო დონეზე
აღიარებული სტანდარტების განახლებული ვარიანტია. იგი ჰარმონიზებულია
საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ სხვა მაკროეკონომიკური სტატისტიკური
სისტემების შესაბამის სტანდარტებთან, რაც მოიცავს: ეას 1993 წლის
ყოვლისმომცველ სისტემას და ორ სხვა სპეციალიზებულ სისტემას, რომლებიც
ფოკუსირებული არიან საგადახდელო ბალანსისა და მონეტარულ და ფინანსურ
სტატისტიკებზე.
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის მიზანია ისეთი სტატისტიკური
მონაცემების
შემუშავება,
რომელიც
საშუალებას
მისცემს
პოლიტიკის
შემმუშავებლებს და ანალიტიკოსებს თანმიმდევრულად და სისტემურად
შეისწავლონ ფინანსური ოპერაციების დინამიკა, სახემწიფო მმართველობისა ან
მთლიანად საჯარო სექტორის ფინანსური მდგომარეობა და ლიკვიდობა. ერთ-ერტი
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მეთოდი ამ მიზნის მისაღწევად ისეთი დამაბალანსებელი მუხლების გამოყენებას
ითვალისწინებს,
როგორიცაა
წმინდა
საოპერაციო
სალდო,
წმინდა
დაკრედიტება/სესხია აღება და წმინდა ღირებულების ცვლილებაა.
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სისტემის სხვა მაკროეკონომიკურ
სტატისტიკურ სისტემებთან ჰარმონიზაცია ნიშნავს იმას, რომ სახეკმწიფო
მმარტველობის ან საჯარო სექტორის დანარჩენ ეკონომიკასთან მიმართების
შესაფასებლად, სფს-ის მონაცემები შესაძლებელია გაერთიანდეს სხვა სექტორების
მონაცემებთან. ასევე, ის საშუალებას იძლევა სფს გამოყენებულ იქნეს ქვეყნებს სორის
სახელმწიფო ოპერაციების ანალიზისატვის. მაგალითად, გადასახადები/მშპ-ში ან
გადასახდელები/მშპ-ში შეფარდებების შედარების მიზნით.
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სისტემაში აღირიცხება ორი სახის ნაკადი:
ოპერაციები და სხვა ეკონომიკური ნაკადები.
სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების ოპერაციების ანგარისგება
საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ყველა ოპერაციის შედეგებს ასახავს. ეს
ოპერაციები კლასიფიცირებულია როგორც: შემოსულობები, გადასახდელები,
არაფინანსური აქტივების წმინდა მიღება, ფინანსური აქტივების წმინდა მიღება, ან
ვალდებულებების წმინდა აღება. ის ოპერაციები, რომლითაც შემოსულობები ან
გადასახდელები წარმოოიქმნება, წმინდა ღირებულების შეცვლას იწვევს. სხვა სახის
ოპერაციები აქტივევსა და ვალდებულებებში თანაბარ ცვლილებებს განაპირობებს და
არ იწვევს წმინდა ღირებულების შეცვლას.
სხვა ეკონომიკური ნაკადები მიოცავს ფასის ცვლილებებს და სხვა ეკონომიკურ
მოვლენებს, რაც გავლენას ახდენს აქტივებსა და ვალდებულებებზე. მაგალითად,
ასეთია ვალის ჩამოწერა, სტიქიის შედეგად გამოწვეული დანაკარგები.სხვა
ეკონომიკური ნაკადების ანგარიშგებაში იკრიბება აქტივებში, ვალდებულებებსა და
წმინდა ღირებულებაში აღნისნული სახის ცვლილებები.
სახელმწიფო მმართველობის ან საჯარო სექტორის ბალანსი წარმოადგენს
ანგარიშგებას, რომელშიც მოცემულია სექტორის საკუთრებასი არსებული ფინანსური
და არაფინანსური აქტივების მარაგები, სხვა ერთეულების მოთხოვნების მარაგი ამ
აქტივების ვალდებულებების სახით მფლობელყა მიმართ და სექტორის წმინდა
ღირებულება, რომელიც ყველა აქტივის მთლიან ღირებულებასა და ყველა
ვალდებულების მთლიან ღირებულებას შორის სხვაობის ტოლია.
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სისტემაში ოპერაციებისა და სხვა
ეკონომიკური ნაკადების კომპლექსური განხილვა საწყის და საბოლოო ბალანსებს
შორის სრული შესაბამისობის დაცვის შესაძლებლობას იძლევა. მოცემული სახის
აქტივის თუ ვალდეულების მარაგს საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში დამატებული
ოპერაციებისა და სხვა ეკონომიკური ნაკადების შედეგად ამ მარაგებში მომხდარი
ცვლილებები უდრის ამავე პერიოდის ბოლოს დარჩენილ მარაგებს.
ამგვარი
ინტეგრირებული სტატისტიკური სისტემა საშუალებას იძლევა სრულად აღიწეროს
და გაანალიზდეს სახელმწიფო პოლიტიკისა და განსაკუთრებული ეკონომიკური
მოვლენების შედეგები.
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სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სისტემასი აღრიცხული ნაკადებისა და
მარაგების მიმართ სხვადასხვა კლასიფიკაცია გამოიყენებს. მაგალითად, თითოეული
შემოსავლის ოპერაცია კლასიფიცირებულია იმის მიხედვით, ის გადასახადია თუ
სხვა სახის შემოსავალი. ხარჯების ოპერაციები კლასიფიცირებულია ეკონომიკური
და ფუნციონალური სახეების მიხედვით, ხოლო აქტივები, იმის მიხედვით,
ფინანსურია თუ არაფინანსური.
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის 1993 წლის ეას-თან ჰარმონიზაციის
მიუხედავად, ამ ორ სისტემას შორის მაინც არსებობს განსხვავებები. მ. შ. ყველაზე
მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა ფოკუსირებულია
ფინანსურ ოპერაციებზე, დაბეგვრაზე, ხარჯებზე, სესხის აღებასა და დაკრედიტბაზე,
მაშინ როდესაც 1993 წლის ეას-ში დიდი ყურადღება ეთმობა საქონლისა და
მომსახურების წარმოებასა და მოხმარებასაც.
ხშირად სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის შედგენა ეროვნულ
ანგარიშებში სახელმწიფო მმართველობის სექტორის სტატისტიკის შედგენისათვის
პირველი ნაბიჯია.
დამოუკიდებელობის მიღწევის დღიდან საქართველოში სახელმწიფო
ფინანსების სტატისტიკის თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვა ეტაპობრივად
ხორციელდებოდა და რეფორმები ამ სფერში დღემდე გრძელდება.
ცენტრალური ხელისუფლებისა და სახელმწიფო სექტორის სტატისტიკების
შედგენისა და ანალიზის საერთასორისო მეთოდოლოგია- GFSM 2001;( IMF,
2001)(ჩარჩო)
ეს მეთოდოლოგია საკმაოდ მაღალი is sakmaod maRali xarisxiT aris
harmonizebuli ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა 1993-თან.
განვიხილოთ ცენტრალური ხელისუფლების მოქმედების სფერო არსი,
ჩანაწერების საფუძვლები, ანალიზური ჩარჩოები და GFSM 2001-ის ძირითადი
კლასიფიკაციები.
ისევე,

როგორც

მაკროეკონომიკური

სტატისტიკის

სხვა

სექტორები,

ცენტრალური ხელისუფლების მოქმედების სფეროს სექტორიც ემყარება რეზიდენტი
ინსტიტუციური ერთეულების კლასიფიკაციას. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ის არის
კერძო სექტორში შემავალი ერთეული.
თუ ერთეული საქონლისა და მომსახურების მნიშვნელოვან ნაწილს ყიდის
ეკონომიკურად

მნიშვნელოვან

ფასად,

ის

არის

საბაზრო

მწარმოებელი

და

კლასიფიკაში მოხვდება, როგორც სახელმწიფო კორპორაცია.
თუ ერთეული არ ყიდის საქონლისა და მომსახურების მნიშვნელოვან ნაწილს
ეკონომიკურად მნიშვნელოვან ფასად, ის არის Tu erTeuli ar yidis saqonelsa
da momsaxurebis mniSvnelovan nawils ekonomikurad mniSvnelovan fasad,
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is aris საქონლისა და მომსახურების არასაბაზრო მწარმოებელი და შედის
ცენტრალური ხელისუფლების სექტორის კლასიფიკაციაში.
შედის ცენტრალური ხელისუფლების სექტორიფარავს ყველა ინსტიტუციურ
ერთეულს

ცენტრალური

მტავრობის,

შტატის

მთავრობისა

და

ლოკალური

მთავრობების დონეზე. ის ასევე ფარავს ადმინისტრაციულ ერთეულებს (საბიუჯეტო
და ბიუჯეტგარეშე) სოციალური დაცვის ფონდებს და არასაბაზრო, არამომგებიან
ინსტიტუტებს, რომელსაც აკონტროლებს და ძირითადად აფინანსებს მთავრობა.
ჩანაწერების სახეები
ტრადიციულად, მთავრობები თავიანთ ანგარიშებს ადგენენ საკასო ბაზაზე. ეს აისახა
GFSM 1986 –ის წელიდწლეულში. მხოლოდ ფულად შემოსავლებსა და ხარჯებზე
ყურადღების გამახვილებას ის უპირატესობა აქვს, რომ იგი მთავრობის ყურადღებას
ამახვილებს

ლიკვიდურობის

პოლიტიკის

შესაფასებლად

არასაკმარისია.

შეზღუდვაზე.მიუხედავად
მისი,

როგორც

ერთადერთი

ამისა,

ფისკალური

ბაზის

განხილვა

მხოლოდ ფულადი ტრანსაქციები ადექვატურად ვერ ასახავენ

ფისკალური პოლიტიკის გატარებისათვის საჭირო დროსა და განხორციელებული
ტრანსაქციების ზემოქმედებას ეკონომიკაზე.
აქედან გამომდინარე, GFSM 2001
აფართოებს ჩარჩოებს

და

გულისხმობს

მონაცემთა

წარმოდგენას დარიცხვის

მეთოდით. რაც გულისხმობს შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვას ოპერაციის
განხორციელების დროს, ანუ საბუღალტო ჩანაწერები კეთდება მაშინ. როცა მოხდა
ტრანსაქცია, და არა მაშინ, როცა ადგილი აქვს ფულად ნაკადს. ეს იძლევა
სახელმწიფო საქმიანობების გაფართოებულ სურათს, ასახავს ისეთ არაფულად
ტრანსაქციებს, როგორიცაა ბარტერი ან ნატურით დახმარება. ის იძლევა ასევე, შიდა
ტრანსაქციების, სხვა ეკონომიკური ნაკადებისა და სხვა დაგროვილი დავალიანებების
ჩაწერის შესაძლებლობებს.
GFSM 2001 მოითხოვს შემოსავლებში მხოლოდ იმ გადასახადების ჩაწერას, რის
შემოსვლასაც მოველით გონივრულ ფარგლებში.

ანალიტიკური ჩარჩო

GFSM

2001

–ის

ანალიტიკური

ჩარჩო

ეკონომიკური

ითვალისწინეწბს საბალანსო მიდგომას.
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პოლიტიკის

შეფასებისათვის

ქვემოთ მოცემულია ამ მიდგომის თავისებურება. ფისკალური მონაცემების ინტეგრირებული
ჩარჩოს სახით წარმოდგენა ფისკალური მდგრადობის შეფასების სასუალებას იძლევა, რაც
ნიშნავს იმის შეფასებას, თუ როგორ იცვლება საკუთარი კაპიტალი ბალანსების მიხედვით
დროში. ურო მეტიც, GFSM 2001 –ის ჩარჩოში მოცემული სახელმწიფო დაზოგვის,
ინვესტციებისა და მოხმარების სიდიდეები მჭიდროდაა ჰარმონიზებული is CarCoSi
mocemuli saxelmwifo dazogvis, ეროვნულ ანგარისთა სისტემასთან.
ანალიტიკური ჩარჩო მოიცავს ოთხ ანალიზურ ანგარიშს: სახელმწიფო ოპერაციების
ანგარიშს, სხვა ეკონომიკური ოპერაციების ანგარიშს, ბალანსს, ფულის მიღების წყაროებსა და
გამოყენებას.
ქვემოთ მოტანილ ცხრილში მოცემულია სისტემის ოთხი ძირითადი ბალანსი:
წმინდა საოპერაციო სალდო,
წმინდა სესხები /კრედიტები,
წმინდა საკუთარი კაპიტალი,
სულის სიჭარბე/ დეფიციტი.

ცხრილი 1. GFSM 2001 –ის ანალიტიკური ჩარჩო
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საწყისი ბალანსი

წმინდა აქტივები

=

არაფინანსური აქტივები
+
წმინდა ფინანსური აქტივები
=
ფინანსური აქტივები
ვალდებულებები

მარაგები

+
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სახელმწიფო მმართველობითი ორგანოების ოპერაციების ანგარიში
შემოსავლები
ხარჯები
=
საოპერაციო სალდო-

=
არაფინანსური აქტივები
+
წმინდა სესხები/კრედიტები
=
ფინანსურ აქტივებს
ვალდებულებები

ტრანსაქციები

+
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sxva ekonomikuri nakadebis angariSi

სხვა ეკონომიკური ნაკადებით გამოწვეული წმინდა აქტივების ცვლილება
=
არაფინანსური აქტივები
+
ცვლილებები წმინდა ფინანსურ კაპიტალში OEF
=
ფინანსურ აქტივებს
ვალდებულებები-

სხვა ნაკადები

=
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საბოლოო ბალანსი
წმინდა ღირებულება
=
არაფინანსური აქტივები
+
წმინდა ფინანსური აქტივები
=
ფინანსურ აქტივებს
ვალდებულებები

- maragebi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

წმინდა საოპერაციო სალდო= წმინდა კაპიტალში ტრანსაქციებით გამოწვეული
ცვლილებები.
სისტემის ძირითადი ბალანსების გარდა

GFSM 2001 იძლევა ანალიზისათვის

საჭირო სხვა საზომებსაც: სრულ თავდაპირველ ბალანსს მთლიანი ვალის მაჩვენებელს.
(ყველა

ვალდებულებას,

გარდა

აქციებისა

წარმოებულებისა).

.
GFSM 2001 –ის ანალიზური ანგარიშები
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და

სხვა

კაპიტალის

და

ფინანსური

GFSM 2001 ანალიზური ჩარჩოს ოთხი ანალიზური ანგარიშიდან სამი ტრანსაქციებისათვის
დარიცხვის მეთოდით მიღებულ მონაცემებს, სხვა ეკონომიკურ ნაკადებსა და ბალანსებს,
ხოლო მეოთხე-საკასო მეთოდს ემყარება.
სახელმწიფო

ოპერაციების

ანგარიში

აჯამებს

ცენტრალური

ხელისუფლების

მიერ

განხორციელებულ ყველა ტრანსაქცია და ითვლის საოპერაციო და მთლიან სალდოებს.
წმინდა საოპერაციო სალდო ითვლის სახელმწიფო ტრანსაქციების წმინდა ღირებულებას და
არის შემოსავლებსა და ხარჯებზე ზემომქმედი სახელმწიფო პოლიტიკის მდგრადობის
საზომი. საოპერაციო სალდო კონცეპტუალურად ტოლია დაგროვებისა და კაპიტალური
ტრანსფერების ჯამისა. თუ ბალანსი დადებითია, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ მისი
მიმდინარე ოპერაციებიდან მოახდინა წარბი შემოსავლების გენერირება, რაც განაპირობებს
მისი წმინდა ღირებულების ზრდას. სახელმწიფოს შეუძლია ამ სიჭარბის გამოყენება
აქტივების შესაძენად და/ან ვალდებულებების შესამცირებლად. თუ ბალანსი უარყოფითია,
ის გვიჩვენებს, რომ სახელმწიფოს მიმდინარე ოპერაციებს სჭირდებათ დამატებითი
რესურსები, რაც იწვევს ან აქტივების გაყიდვას ან ვალდებულებების ზრდას დეფიციტის
დასაფინანსებლად.
თუ საოპერაციო სალდოს გამოვაკლებთ არაფინანსური აქტივების წმინდა შეძენას, მივიღებთ
მთლიან სალდოს. თუ ის დადებითია, სახელმწიფო ფინანსურ რესურსებს უტოვებს
ეკონომიკის სხვა სექტორებს და თუ უარყოფითი, პირიქით, იყენებს სხვა სექტორების მიერ
გენერირებულ ფინანსურ რესურსებს. ამიტომ, ბალანსი შეიძლება განხილული იქნას,
როგორც სახელმწიფო საქმიანობის დანარჩენ ეკონომიკაზე ფინანსური ზემოქმედების
ინდიკატორი. სხვა სიტყვებით, წმინდა საოპერაციო სალდო ფოკუსირებულია „საქმიანობის
ასპექტზე“, მაშინ როდესაც მთლიანი სალდო „ფინანსურ ასპექტებზე“ (იხილავს რა
ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების სფეროში არსებულ ტრანსაქციებს).
სხვა ეკონომიკური ნაკადების ანგარიში წარმოადგენს ინფორმაციას წმინდა ღირებულების
ცვლილებასი, რომელიც წარმოიშვება ტრანსაქციებისაგან განსხვავებული სხვა ეკონომიკური
ნაკადების პირობებში. ეკონომისტები ამ ნაკადების კლასიფიკაციას ან ფასების ცვლილების
(რევალვაცია) ან აქტივებისა და ვალდებულებების სიდიდეშო ცვლილებების სახით ახდენენ.
ბალანსი წარმოადგენს აქტივების, ვალდებულებებისა და წმინდა ღირებულებების მარაგებს
საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში და ბოლოს.
ფულის

მოძრაობის

ანგარიში

ასახავს

ფულის

მოძრაობას,

რომელიც

ასოცირდება

შემოსავლებისა და ხარჯების ტრანსაქციებთან, რაც იწვევს ფულის სიჭარბეს /ან დეფიციტს.
23.
24. ცხრილი 2. სახელმწიფო ოპერაციების ანგარიშგება
25.
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1. შემოსავლები
1.1. გადასახადები
1.2. სოციალური შენატანები
1.3 გრანტები
1.4. სხვა შემოსავლები

2. ხარჯები
2.1 შრომის ანაზღაურება
2.2. საქონელი და მომსახურება
2.3. ფიქსირებული კაპიტალის მოხმარება
2.4. პროცენტი
2.5. სუბსიდიები
2.6. გრანტები
2.7. სოციალური უზრუნველყოფა
2.8. სხვა ხარჯები
3. საოპერაციო სალდო (1 მინუს 2)

4. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4.1. არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.2. არაფინანსური აქტივების კლება
5. მთლიანი სალდო (3 მინუს 4) ან (6 მინუს 7)

6. ფინანსური აქტივების ცვლილება
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7. ვალდებულებების ცვლილება

ცხრილი 3. ცენტრალური ხელისუფლების ინტეგრირებული ბალანსი -------------------------------------------------------------------------------------------------------წმინდა ღირებულება
ფიქსირებული აქტივები
მარაგები
ფასეულობანი
არაკვლავწარმოებადი აქტივები
-მატერიალური არაკვლავწარმოებადი აქტივები
-არამატერიალური არაკვლავწარმოებადი აქტივები
ფინანსური აქტივები
შიდა და უცხოური ფინანსური აქტივები
მონეტარული ოქრო და SDR-ები
ფული და დეპოზიტები
ფასიანი ქაღალდები, აქციების გარდა
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
ფინანსური დერივატივები
სხვა დებიტორული დავალიანებები
ვალდებულებები
შიდა და საგარეო ვალდებულებები
fuli da depozitebi
ფასიანი ქაღალდები, აქციების გარდა
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სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GFSM 2001 –is ZiriTadi klasifikaciebi xarjebis mixedviT:
E-ეკონომიკური კლასიფიკაცია იძლევა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული
ხარჯების ტიპებს;
-ფუნქციონალური კლასიფიკაცია იძლევა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული
ხარჯებს მიზნების შესაბამისად;
ორგანიზაციული კლასიფიკაცია იძლევა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული
ხარჯებს მხარჯავი ორგანიზაციების მიხედვით.

-----------------------------------------------წყარო: GFSM 2001.

საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის სამართლებრივი საფუძვლები
საქართველოს

საბიუჯეტო

სისტემის

მონაწილეთა

საბიუჯეტო

უფლებამოსილებანი

ხორციელდება საქართველოს კონსტიტუციის, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“
ორგანული კანონის, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს
კონსტიტუციური

კანონის,

საქართველოს

ორგანული

კანონის

„ადგილობრივითვითმმართველობის კოდექსი“, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

კონსტიტუციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის, საბიუჯეტო
კოდექსის,

„

აჭარის

ავტონომიური

უფლებამოსილებათა

შესახებ“

გადასახადებისა

მოსაკრებლების

და

რესპუბლიკის

აჭარის

საბიუჯეტო

ავტონომიური

თაობაზე
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პროცესისა

რესპუბლიკის

საქართველოს

და

კანონის,

კანონმდებლობის,

საქართველოს

სხვა

საკანონმდებლო

და

კანონქვემდებარე

აქტების,

აგრეთვე,

საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რეწსპუბლიკებისა და ადგილობრივი
ხელისუფლებების მიერ მიღებული სამარტლებრივი აქტების საფუძველზე.

საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა

არის საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური

რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციების შესასრულებლად
ფულადი სახსრების მობილიზებისა და გამოყენების მიზნით სამართლებრივი აწქტებით
რეგულირებულ საბიუჯეტო ურთიერთობათა ერთობლიობა.

საჯარო ფინანსების ძირითადი ტერმინები განსაზღვრებები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება - სხვაობა არაფინანსური აქტივების ზრდასა და კლებას
შორის.
არაფინანსური აქტივების კლება - არაფინანსური აქტივებით ოპერაციებიდან მიღებული
სახსრები;
არაფინანსური აქტივების ზრდა - არაფინანსური აქტივებით ოპერაციებისათვის
მიმართული სახსრები;
არაპირდაპირი გადასახადი – გადასახადი (დამატებული ღირებულების გადასახადი,
აქციზი, იმპორტის გადასახადი), რომელიც დგინდება მიწოდებული (იმპორტირებული)
საქონლის ან/და გაწეული მომსახურების ფასზე დანამატის სახით და რომელსაც იხდის
მომხმარებელი (იმპორტიორი) ამ გადასახადით გაზრდილი ფასით საქონლის ან/და
მომსახურების შეძენისას (იმპორტისას).
ასიგნება - საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოცულობის ფარგლებში გადახდის განხორციელების უფლებამოსილება
ადგილობრივი ბიუჯეტი - საქართველოს ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტი, რომელიც
შედგება შესაბამისი შემოსულობებისა და გადასახდელებისგან.
ავტონომიური ერთეულების ბიუჯეტი - აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური ერთეულების
ნაერთი ბიუჯეტი, რომელიც მოიცავს ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და მათ
შემადგენლობაში შემავალი ტერიტორიული ერთეულების (სოფელი, დაბა, თემი, რაიონი,
რაიონული დაქვემდებარების ქალაქი და ქალაქი) ბიუჯეტებს.
არაპირდაპირი გადასახადი - დაბეგვრის ისეთი ფორმა, როდესაც კანონმდებლობით
დადგენილ გადასახადს საქონლის ან/და მომსახურების შეძენისას იხდის მომხმარებელი. ამ
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ტიპის გადასახადები შედიან საქონლის ფასში ან მომსახურების ტარიფში და საქონლის
მფლობელს მისი (საქონლის) რეალიზაციიდან მიღებული გადასახადის ოდენობა შეაქვს
ბიუჯეტში.
არასაგადასახადო შემოსავლები - მიმდინარე დანიშნულების ყველა საბიუჯეტო შემოსავალი,
გარდა საგადასახადო და კაპიტალური შემოსავლებისა.
ასიგნება - ბიუჯეტიდან განსაზღვრული ფულადი თანხის გამოყოფა დამტკიცებული
ხარჯების გასაწევად.
ბიუჯეტი -საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები
შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობა,
რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი ხელისუფლებებისშესაბამისი ორგანოების მიერ.
ბიუჯეტის დეფიციტი - ბიუჯეტის ხარჯებისა და დაკრედიტების გადამეტება შემოსავლებსა
და ფულად გრანტებზე.
ბიუჯეტის პროფიციტი - ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ფულადი გრანტების გადამეტება
ხარჯებსა და დაკრედიტებაზე.
ბიუჯეტის შემოსულობები - ბიუჯეტის ანგარიშებზე მისაღები ყველა სახის ფულადი
სახსრების ერთობლიობა.
ბიუჯეტის შემოსავლები - კანონმდებლობის შესაბამისად ბიუჯეტების ანგარიშებზე
მისაღები ფულადი სახსრები, რომელთა დაბრუნება და ანაზღაურება არ ხდება.
ბიუჯეტის გადასახდელები - საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტიდან გასაცემი ფულადი
სახსრების ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს: ხარჯებს, არაფინანსური აქტივებით
ოპერაციებისათვის მიმართული სახსრებს, ფინანსური აქტივებით ოპერაციებისათვის
მიმართული სახსრებს (ნაშთის დაგროვების გარდა), ვალდებულებების ძირითადი ნაწილის
დაფარვისათვის მიმართული სახსრებს.
ბიუჯეტის შემოსულობები - საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში მიღებული ფულადი
სახსრების ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს: შემოსავლებს, არაფინანსური აქტივებით
ოპერაციებიდან მიღებულ სახსრებს, ფინანსური აქტივებით ოპერაციებიდან მიღებულ
სახსრებსა (ნაშთის გამოყენების გარდა) დავალდებულებების აღების შედეგად მიღებულ
სახსრებს;
გადასახადი - საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივ
ბიუჯეტებში სავალდებულო, უპირობო ფულადი შენატანი, რომელსაც იხდის გადასახადის
გადამხდელი გადახდის აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან
გამომდინარე.
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გადასახადების ადმინისტრირება – გადასახადების გამოანგარიშებასთან, გადახდასთან და
დეკლარირებასთან, საგადასახადო კონტროლთან, აგრეთვე გადასახადის გადამხდელთა
აღრიცხვასთან, ინფორმირებასთან და საგადასახადო ვალდებულებათა შესრულების
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ფორმების, მეთოდებისა და წესების ერთობლიობა,
რომლებსაც საგადასახადო ორგანოები ახორციელებენ საქართველოს საგადასახადო
კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში;
გადახდაზე ვალდებულების აღება – საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ საბიუჯეტო წლის
განმავლობაში განსახორციელებელ გადახდებზე სახელმწიფო ხაზინაში ან საფინანსო
ორგანოში დადგენილი წესით ვალდებულების რეგისტრაცია;
ბიუჯეტის ხარჯები - ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
ხელისუფლების მიერ მათი ამოცანებისა და ფუნქციების ფინანსური უზრუნველყოფის
მიზნით გამოყენებული ფულადი სახსრები.
ბიუჯეტის განწერა – ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის
ცვლილების ყოველთვიურად ან/და ყოველკვარტალურად განაწილება საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის (გარდა ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების
ფუნქციონალური კლასიფიკაციისა) მიხედვით.
გრანტი - ოფიციალური უსასყიდლო ტრანსფერტი, რომელიც მოიცავს როგორც მიმდინარე,
ასევე კაპიტალურ ტრანსფერტებს და გააჩნიათ მიზნობრივი ხასიათი.
ვალდებულებების ცვლილება - წარმოადგენს სხვაობას ვალდებულებების ზრდასა და
კლებას შორის;
ვალდებულებების ზრდა - ვალდებულებების აღების შედეგად მიღებული სახსრები;
ვალდებულებების კლება – ვალდებულებების ძირითადი ნაწილის დაფარვისთვის
მიმართული სახსრები;
კაპიტალური შემოსავლები - წარმოადგენს სახელმწიფო
არამატერიალური აქტივების გაყიდვით მიღებულ შემოსავლებს.

ქონების,

მათ

შორის

მხარჯავი დაწესებულება - ბიუჯეტის ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით
პირველი თანრიგის დაწესებულება, რომლისთვისაც ბიუჯეტით გათვალისწინებულია
ასიგნება ან საშემოსავლო პროგნოზი და იგი პასუხისმგებელია ხარჯებისა და შემოსავლების
მართვაზე.
პირდაპირი გადასახადი - გადასახადის ისეთი ტიპი, რომელიც წესდება უშუალოდ
შემოსავალზე.
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის თანრიგები:
შემოსავლების კლასიფიკაციაში პირველი თანრიგი გამოისახება ერთციფრიანი კოდით,
მეორე თანრიგი – ორციფრიანი კოდით, მესამე თანრიგი – სამციფრიანი კოდით, მეოთხე
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თანრიგი – ოთხციფრიანი კოდით, მეხუთე თანრიგი – ხუთი ან ექვსციფრიანი კოდით,
მეექვსე თანრიგი – ექვსი ან შვიდციფრიანი კოდით, მეშვიდე თანრიგი – შვიდციფრიანი
კოდით და მერვე თანრიგი – რვაციფრიანი კოდით.
ხარჯების ეკონომიკურ კლასიფიკაციაში პირველი თანრიგი გამოისახება ერთციფრიანი
კოდით, მეორე თანრიგი – ორციფრიანი კოდით, მესამე თანრიგი – სამ ან ოთხციფრიანი
კოდით, მეოთხე თანრიგი – ოთხ, ხუთ ან ექვსციფრიანი კოდით, მეხუთე თანრიგი – ხუთ
ან ექვსციფრიანი კოდით.
არაფინანსური აქტივების და მათზე ოპერაციების კლასიფიკაციაში მეორე თანრიგი
გამოისახება ორციფრიანი კოდით, მესამე თანრიგი – სამციფრიანი კოდით, მეოთხე
თანრიგი – ოთხციფრიანი კოდით, მეხუთე თანრიგი – ხუთ ან ექვსციფრიანი კოდით,
მეექვსე თანრიგი – ექვს ან შვიდციფრიანი კოდით.
ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების და მათზე ოპერაციების კლასიფიკაციაში
მეორე თანრიგი გამოისახება ორციფრიანი კოდით, მესამე თანრიგი – სამციფრიანი
კოდით, მეოთხე თანრიგი – ოთხციფრიანი კოდით.
ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალურ კლასიფიკაციაში
კლასიფიკაციის პირველი თანრიგი გამოისახება – ერთციფრიანი კოდით, მეორე თანრიგი
–სამციფრიანი კოდით, მესამე თანრიგი – ოთხციფრიანი კოდით და მეოთხე თანრიგი –
ხუთციფრიანი კოდით.
შენიშვნა*: სიტყვა „კოდის“ ქვეშ იგულისხმება შესაბამისი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის
თანრიგი.
საბიუჯეტო სისტემა - სახელმწიფო ფინანსური რესურსების მობილიზაციისა და გამოყენების
მარეგულირებელი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების, საფინანსო-საბიუჯეტო
პოლიტიკის, საბიუჯეტო პროცესისა და სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
სხვა ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების ერთობლიობა.
საბიუჯეტო პროცესი - საბიუჯეტო სისტემის მონაწილეთა საქმიანობა, რომელიც მოიცავს
ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, წარდგენას, განხილვას, დამტკიცებას, ბიუჯეტის
შესრულებას, ანგარიშგებასა და კონტროლს.
საბიუჯეტო ორგანიზაცია - მხარჯავი დაწესებულება ან მის დაქვემდებარებაში მყოფი
ერთეული, რომელიც ახორციელებს საკუთარი ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, ბიუჯეტის
შესრულებასა და ანგარიშგებას დადგენილი ნორმების, სტანდარტებისა და წესების
შესაბამისად.
საგადასახადო შემოსავლები - ქვეყნის კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადების
შესაბამისად მობილიზებული საბიუჯეტო თანხების ერთობლიობა.
საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები - საგადასახადოკოდექსითგათვალისწინებული:
საშემოსავლოგადასახადი,
მოგებისგადასახადი,
დამატებულიღირებულებისგადასახადი,
აქციზი,
იმპორტისგადასახადი,რომელთა
გადახდაც სავალდებულოა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
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სახელმწიფო ბიუჯეტი - ცენტრალური ხელისუფლების ბიუჯეტი, რომელიც მოიცავს
საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების შემოსულობებსა და
გადასახდელებს.
სახელმწიფო ვალი – საქართველოს სახელით აღებული, ეროვნული ვალუტით გამოსახული,
აგრეთვე საქართველოს სახელით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ეროვნულ ან
უცხოურ კონვერტირებად ვალუტაში დენომინირებული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების
განთავსებიდან მიღებული და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ საქართველოსთვის
დამტკიცებული საფინანსო რესურსიდან მიღებული სახელმწიფო საშინაო და საგარეო
ვალების ჯამური თანხა;
სახელმწიფო საშინაო ვალი – ეროვნული ვალუტით გამოსახული საქართველოს
სახელმწიფო ვალის შემადგენელი ნაწილი; იმ ძირითადი თანხების ერთობლიობა,
რომლებიც წარმოიქმნა საქართველოს სახელით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ
დადებული ხელშეკრულებებით განსაზღვრული შეუსრულებელი პირდაპირი
ვალდებულებებით, აგრეთვე საქართველოს სახელით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
მიერ ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების
განთავსებიდან მიღებული თანხებით;
სახელმწიფო საგარეო ვალი – უცხოური კონვერტირებადი ვალუტით გამოსახული
საქართველოს სახელმწიფო ვალის შემადგენელი ნაწილი; იმ ძირითადი თანხების
ერთობლიობა, რომლებიც წარმოიქმნა საქართველოს სახელით საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსა და მისი გარანტიით სხვა ორგანოების/დაწესებულებების მიერ დადებული
ხელშეკრულებებით განსაზღვრული შეუსრულებელი პირდაპირი ვალდებულებებით,
აგრეთვე საქართველოს სახელით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ უცხოურ
კონვერტირებად ვალუტაში დენომინირებული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების
განთავსებიდან მიღებული თანხებითა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ
საქართველოსთვის დამტკიცებული საფინანსო რესურსიდან მიღებული თანხებით;
საგანგებო ბიუჯეტისაქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პრეზიდენტთან
შეთანხმებული და საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტი,
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ან მის რომელიმე ნაწილში საგანგებო ან საომარი
მდგომარეობის შემოღების შემთხვევაში საგანგებო ან საომარ მდგომარეობასთან
დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი დაფინანსებისათვის.
საქართველოს პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდები - სახელმწიფო ბიუჯეტით
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დასაფინანსებლად სახელმწიფო ბიუჯეტში
შექმნილი საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდები.
ორივე ფონდის მოცულობა, ერთად აღებული, არ უნდა აღემატებოდეს წლიური ბიუჯეტით
გათვალისწინებული ასიგნებების მთლიანი ოდენობის 2%-ს;
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი – სახელმწიფო
ბიუჯეტში შექმნილი ფონდი, რომლის განკარგვა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის
მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად;
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საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტი – საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური
რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
კონსოლიდირებული ბიუჯეტი. ნაერთი ბიუჯეტი არ ექვემდებარება არც ერთი
ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებას;
საქონელი და მომსახურება - ოფისისხარჯები, მივლინებები,
შტატგარეშემომუშავეთაშრომისანაზღაურება, წარმომადგენლობითიხარჯები,
კვებისხარჯები, სამედიცინოხარჯები,რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები, ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის
ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები, სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის
შეძენის ხარჯები, დასხვადანარჩენი საქონელიდა მომსახურება;
საშემოსავლო გადასახადი - მისიდაბეგვრისობიექტიადასაბეგრიშემოსავალი,
რომელიცგანისაზღვრება,
როგორცსხვაობაკალენდარულიწლის განმავლობაშიმიღებულერთობლივშემოსავალსადასაქ
ართველოსსაგადასახადოკოდექსითგათვალისწინებულიგამოქვითვებისთანხებსშორის;
სახელმწიფო ხაზინა – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულება – სახაზინო სამსახური;
სოციალური უზრუნველყოფა - ტრანსფერიფულადიანსასაქონლოფორმით,
რომელიცხორციელდებამთელიმოსახლეობისანმისიგარკვეულინაწილისსოციალურირისკებ
ისაგანდაცვისმიზნით;
სუბსიდიები - საწარმოებსა და ორგანიზაციებზე სახელმწიფო ერთეულების მიერ მიმდინარე
მიზნებისათვის უსასყიდლოდ, დაუბრუნებლად გაცემული ტრანსფერები.
სხვა შემოსავლები - შემოსავლები საკუთრებიდან, საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაცია, სანქციები (ჯარიმები და საურავები), ნებაყოფლობითი ტრანსფერები
გრანტების გარდა, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები.
სხვა ხარჯები - ქონებასთანდაკავშირებულიხარჯები, გარდა პროცენტისა (დივიდენდები;
კვაზი-კორპორაციების შემოსავლიდან ამოღებული თანხები; ქონებასთან დაკავშირებული
ხარჯები, რომლებიც სადაზღვევო პოლისის მფლობელებზე ვრცელდება; რენტა) ასევე
სხვადასხვა მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯები.
ფინანსური აქტივების ცვლილება - სხვაობა ფინანსური აქტივების ზრდასა და კლებას
შორის.
ფინანსური აქტივების კლება – ფინანსური აქტივებით ოპერაციებიდან მიღებული
სახსრები;
ფინანსური აქტივების ზრდა – ფინანსური აქტივებით ოპერაციებისათვის მიმართული
სახსრები;
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ფინანსური ვალდებულების აღება – საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ მომავალში
ბიუჯეტიდან თანხის გაცემაზე ვალდებულების აღება;
ფულადი სახსრები – სახელმწიფო ხაზინის, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ანგარიშებზე არსებული ნაღდი ფული და
დეპოზიტები ეროვნულ და უცხოურ ვალუტებში;
ფულადი სახსრების მოძრაობა – სახელმწიფო ხაზინის, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ანგარიშებზე ფულადი სახსრების მიღება და
ამ ანგარიშებიდან მათი გასვლა;
ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი - ქვეყნის ძირითადი
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი არის ქვეყნის განვითარების ძირითადი
გეგმა, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური და ფისკალური
პროგნოზების შესახებ, ასევე ინფორმაციას საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების განვითარების ძირითადი
მიმართულებების შესახებ.
შრომის ანაზღაურება - დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისათვის საანგარიშო პერიოდის
განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ასანაზღაურებლად ფულადი ან
სასაქონლო ფორმით გაცემული კომპენსაციები.
(თანამდებობრივისარგო, წოდებრივისარგო, პრემია, დანამატი, ჰონორარი კომპენსაცია...).
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი – სახელმწიფო ბიუჯეტში შექმნილი წინა წლებში
წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი, რომლის განკარგვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით და საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების
შესაბამისად.
ხარჯები - შრომისანაზღაურებაზე, საქონელსადამომსახურებაზე, სუბსიდიებზე, პროცენტზე,
გრანტებზე, სოციალურუზრუნველყოფასადასხვახარჯებზემიმართულისახსრები.
ფისკალური პოლიტიკა - სახელმწიფოს მიერ გადასახადების და ხარჯების სფეროში
მიღებული გადაწყვეტილებების ერთობლიობა.
საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა

არის საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური

რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციების შესასრულებლად
ფულადი სახსრების მობილიზებისა და გამოყენების მიზნით სამართლებრივი აწქტებით
რეგულირებულ საბიუჯეტო ურთიერთობათა ერთობლიობა.
საქართველოს

ნაერთი

ბიუჯეტი--საქართველოს

ცენტრალური,

ავტონომიური

რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმარტველი ერტეულების კონსოლიდირებული
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ბიოუჯეტი. იგი არ ექვემდებარება არც ერთი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი
ორგანოს მიერ დამტკიცებას.
სახელმწიფო ბიუჯეტი- საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული, -საქართველოს
ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით
მისაღები

შემოსულობების,

გასაწევი

გადასახდელებისა

და

ნაშთის

ცვლილების

ერთობლიობა.
მხარჯავი დაწესებულება-ბიუჯეტის ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით პირველი
თანრიგის საბიუჯეტო ორგანიზაცია.
საბიუჯეტო ორგანიზაცია- ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაცია, რომლისთვისაც
ბიუჯეტით

გათვალისწინებულია

შესრულებისათვის,

იგი

მომზადებას,ბიუჯრტის

ასევე,

ასიგნება

და

ახორციელებს

შესრულებასა

და

რომელიც

პასუხისმგებელია

საკუთარი

ანგარიშგებას

მისი

ბიუჯეტის

პროექტის

დადგენილი

ნორმების,

პროცედურებისა და წესების შესაბამისად.
საბიუჯეტო წელი-კალენდარული წელი.
წლიური ბიუჯეტი- საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი

ხელისუფლებების

წარმომადგენლობითი

ორგანოს

მიერ

შესაბამისი

საბიუჯეტო წლისთვის დამტკიცებული ბიუჯეტი.
ნაშთი- შესაბამისი ბიუჯეტის ანგარისზე შესაბამისი პერიოდისათვის არსებული ფულადი
სახსრები.
თავისუფალი ნაშთი- ნაშთია ის ნაწილი, რომელიც არ არის გათვალისწინებული რაიმე
მიზნებისათვის.
ნაშთის ცვლილება- შესაბამისი ბიუჯეტის ანგარისზე შესაბამისი პერიოდისათვის არსებული
ფულადი სახსრების გამოყენება ან დაგროვება.
ფულადი

სახსრები-

სახელმწიფო

ხაზინის,

ავტონომიური

რესპუბლიკებისა

და

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ანგარიშებზე არსებული ნაღდი ფული და
დეპოზიტები ეროვნულ და უცხოურ ვალუტებში.
ფულადი სახსრების მოძრაობა- სახელმწიფო ხაზინის, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ანგარიშებზეფულადი სახსრების მიღბა და ამ
ანგარიშებიდან მატი გასვლა.
პროგრამული ბიუჯეტი-ასიგნებები გამოიყოფა მხარჯავი დაწესებულებების და მათ მიერ
განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით.
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პროგრამა-ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიზნებისმისაღწევად საბიუჯეტო
ორგანიზაცი(ებ)ის მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომლებიც
დაჯგუფებულია მსგავსი მსგავსი შინაარსის მიხედვით და ხორციელდება ერთი საბოლოო
შედეგის ( outcome) მისაღწევად.
ქვეპროგრამა-(შედეგი-output) მხარჯავი დაწესებულების პროგრამის ფარგლებში საბიუჯეტო
ორგანიზაციის მიერ გასატარებეკლი ღონისძიებების ერთობლიობა.
ბიუჯეტის განსაზღვრება:
სიტყვა ბიუჯეტი მომდინარეობს ინგლისური სიტყვისგან budget, რაც ტომარას ნიშნავს.
როდესაც ინგლისის პარლამენტში მთავრობა თემთა პალატას ფულს სთხოვდა, ხაზინის
კანცლერი ხსნიდა პორტფელს (ტომარას), სადაც სახელმწიფო შემოსავალ-გასავლის
ხარჯთაღრიცხვის კანონპროექტი იდო. ამას უწოდებდნენ ბიუჯეტის გახსნას. თანამედროვე
გაგებით ბიუჯეტი შემოსავლებისა და ხარჯების ერთიანობას წარმოადგენს. იგი სახელმწიფო
ფინანსების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია; სახელმწიფო ფინანსები თავის მხრივ ქვეყნის
ფინანსური სისტემის ძირითადი ნაწილია, რომელიც სახელმწიფოს ეკონომიკური,
პოლიტიკური და სოციალური ფუნქციების განხორციელების ინსტრუმნეტია.

საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ძირითადი პრიციპები
ყოვლისმომცველობა-ბიუჯეტის

ყველა

შემოსულობის,გადასახდელისა

და

ნაშტის

ცვლილების სრულყოფილად ასახვა შესაბამის ბიუჯეტებში.
გამჭვირვალობა- ბიუჯეტების პროექტების წარმომადგენლობით ორგანოებში განხილვის
პროცედურების
საჯაროობა
საზოგადოებისა
და
მასობრივი
ინფორმაციის
საშუალებებისათვის.

დამტკიცებული

ბიუჯეტებისა

და

მათი

სესრულების

შესახებ

ინფორმაციის (გარდა საიდუმლო ინფორმაციისა) ხელმისაწვდომობა ნებისმიერი ფიზიკური
და იურიდიული პირისატვის.
ანგარიშვალდებულება- საბიუჯეტო პროცესის ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობა მის
მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე და ბიუჯეტის სესახებ წარდგენილ ინფორმაციაზე.
დამოუკიდებლობა- საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, ავტონომიური რესპუბლიკების
რესპუბლიკური

ბიუჯეტებისა

და

ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულების

ბიუჯეტების დამოუკიდებლობა, რომელსაც უზრუნვრელყოფს საკუთარი სემოსულობები და
ნაშთი, აგრეთვე საკუტარი გადასახდელების დამოუკიდებლად განსაზრვრის უფლება
საქსართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ერთიანობასაქართველოს
ცენტრალური,
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა
და
ადგილობრივი ხელისუფლებების მიერ საერთო საფუძვლით, ერტიანი საბიუჯეტო
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კლასიფიკაციით, აღრიცხვის ერთიანი სისტემით, სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის
ერთიანი პრინციპებით ხელმძღვანელობა.
უნივერსალობა-ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის მიმართვა საერთო გადასახდელების
დასაფინანსებლაფდ, გარდა ამ კოდექსით განსაზღვრული შემთხვევებისა. ამასთანავე,
არცერთი სემოსულობა, გატდა დონორების მიერ დაფინანსებული შემოსულობებისა, არ
უნდა იქნეს მიმართულიმიზნობრივად, კონკრეტული გადასახდელის დასაფინანსებლად.
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მიღებული შემოსულობების შენარჩუნება თავისი
მიზნებისათვის დაუშვებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა საბიუჯეტო ორგანიზაცია არის
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ან/და არასამეწარმეო იურიდიული პირი.
კონსოლიდირება-ყველა

დონის

ბიუჯეტების

შემოსულობებისა

და

გადასახდელების

სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში მოქცევა, გადასახდელების გადახდა
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი
ანგარიშის სისტემის ანგარიშების მარტვა სახელმწიფო ხაზინის მიერ და მათი განთავსება
საქართველოს ეროვნულ ბანკში ან/და სხვა საბანკო დაწესებულებაში.
საბიუჯეტო პროცესი-არის საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის მოპნაწილეთა საქმიანობა,
რომელიც მოიცავს: ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, წარდგენას, განხილვას, დამტკიცებას,
დაზუსტებას, ბიუჯეტის შესრულებას, ანგარიშგებასა და კონტროლს.
საქართველოს

ბიუჯეტის

ძირითადი

პრინციპები

შესაბამისობაშია

საერთაშორისო

ორგანიზაციის მოთხოვნებთან. თუმცა, 2014 წელს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციამ შეიმუშავა ახალი რეკომენდაციები, ესენია:
ბიუჯეტის მართვა ფისკალური პოლიტიკის გატარებისთვალსაზრისით უნდა იყოს, ნათელი,
სანდო და პროგნოზირებადი.
ბიუჯეტი

შესაბამისობაში

უნდა

იყოს

მთავრობის

საშუალოვადიან

სტრატეგიულ

პრიორიტეტებთან.
კაპიტალური

ბიუჯეტი

უნდა

შეესაბამებოდეს

ქვეყნის

განვიტარების

მოთხოვნებს

ხარჯეფექტიანობის თვალსაზრისით.
ბიუჯეტის

დოკუმენტები

უნდა

აკმაყოფილებდეს

გამჭვირვალეობისა

და

ხელმისაწვდომობის მოტხოვნებს.
საბიუჯეტო საკითხების განხილვა უნდა მოხდეს საზოგადოების მაღალი ჩართულობის
პირობებში.
ბიუჯეტი უნდა იყოს ყოვლისმომცველი, ზუსტი და სანდო სახელმჭიფო ფინანსების
თვალსაზრისით.
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საჭიროა ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის ზრდა.
საჭიროა

გრძელვადიანი ფისკალური მდგრადობის, ფისკალური რისკები შეფასება და

მართვა.
საჭიროა დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და გარე აუდიტის მიერ საბიუჯეტო პროგნოზების
ხარისხის, ბიუჯეტის შესრულების ეფქტიანობის სიღრმისეული შემოწმებისა და ობიექტური
შეფასების დონის ზრდა.
ამ ახალი პრინციპები დღეისათვის საქართველოში გარკვეულწილად დანერგილია, თუმცა
ამ მიმრთულებით რეფორმები გრძელდება.

ფისკალური წესები ევროკავშირში -მაასტრიხტის კრიტერიუმები
ევროპის ეკონომიკური და მონეტარული კავშირის წევრ სახელმწიფოთა ეკონომიკის
მდგრადი
ურთიერთთავსებადობის
მისაღწევად
მაასტრიხტის
ხელშეკრულება
ითვალისწინებს ხუთ კრიტერიუმს:
1. ბიუჯეტის დეფიციტი არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3
პროცენტს;
2. სახელმწიფო ვალი არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 60 პროცენტს;
3. ინფლაცია 1.5 პროცენტზე მეტად არ უნდა აღემატებოდეს სამი ყველაზე
წარმატებული წევრი სახელმწიფოს მონაცემებს;
4. უნდა არსებობდეს გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც სამი ყველაზე
წარმატებული ქვეყნის მაჩვენებელს არ უნდა აღემატებოდეს ორ პროცენტზე მეტად;
5. უნდა მოხდეს ევროპულ სავალუტო სისტემაში არსებული სავალუტო გაცვლის
კურსების მექანიზმით გათვალიწინებული საზღვრების დაცვა ორი წლის
განმავლობაში;
კონვერგენციის კრიტერიუმთან მიმართება ზოგიერთი ქვეყნის მიხედვით (2013 წლის
იანვრის მდგომარეობით)
ინფლაციის
ბიუჯეტის
ვალი/
მშპ გრძელვადიანი
განაკვეთი-მაქ.- დეფიციტი/მშპ
განაკვეთი
საპროცენტო
2.8%
%-ში
განაკვეთი
ევროკავშირის
წევრი ქვეყნები
ბულგარეთი
2,4
1,5
19,5
4,5
ჩეხეთი
3,5
3,5
45,1
2,8
დანია
2,4
3,9
45,4
1,4
ლატვია
2,3
1,7
41,9
4,57
ლიტვა
3,2
3,2
41,6
4,83
უნგრეთი
5,7
2,5
78,4(მცირდება)
7,89
პოლონეთი
3,7
3,4
55,5
5,0

132

რუმინეთი

3,4

2,8

34,6

6,68

შვედეთი
გაერთიანებული
სამეფო
ევროკავშირის
წევრობის
კანდიდატები
ხროატია
ისლანდია
მაკედონია

0,9
2,8

0
6,2

37,4
88,7(იზრდება)

1,59
1,74

3,4
6,0
2,9

4,4
3,4
3,5

53,8
96,8(მცირდება)
31

მონტენეგრო

3,9

4,0

52

სერბეთი

7,3

6,7

58,1

თურქეთი

9,0

2,4

36,8

6,23
6,87
მონაცემები
მოიპოვება
მონაცემები
მოიპოვება
მონაცემები
მოიპოვება
8,52

2. საქართველოს ფისკალური სექტორის სტატისტიკური ანალიზი
ბიუჯეტის დეფიციტი, მისიგაანგარიშების მეთოდოლოგია და მდგომარეობა
საქართველოში
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მოკლე მიმოხილვა
ფისკალური სფეროს რეფორმები საქართველოში
ბიუჯეტის საშუალოვადიანი დაგეგმვა- BDDD
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი
საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის მოკლე მიმოხილვა
საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

საქართველოს ფისკალური სექტორის სტატისტიკური ანალიზი

133

არ
არ
არ

ბიუჯეტის დეფიციტი, მისიგაანგარიშების მეთოდოლოგია და მდგომარეობა
საქართველოში
ბიუჯეტის

დეფიციტის

მაჩვენებელი

გამოიყენება

მთავრობის

მიერ

განხორციელებული ფისკალური ღონისძიებების ძირითადი მიმართულებებისა
და

ეკონომიკურ

გარემოზე

გავლენის

შესაფასებლად.

შესაბამისად,

სახელმწიფო ფინანსების არსებული სტატისტიკის საფუძველზე აღნიშნული
მაჩვენებლის გაანგარიშებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სახელმწიფოს ფინანსების სტატისტიკის
სისტემა წარმოადგენს რაოდენობრივ ინსტრუმენტს, რომლის საფუძველზეც
ხორციელდება
აღრიცხვა

და

სახელმწიფოს
რომელიც

სტატისტიკის წარმოებას
შესაძლებელი

ხდება

ფინანსური
საფუძვლად

მრავალ

ოპერაციების
უდევს

ქვეყანაში.

სახელმწიფო

კლასიფიცირება

სახელმწიფო

ამ მონაცემებზე

ფისკალური

და

ფინანსების
დაყრდნობით

პოლიტიკის

შედეგების

იდენტიფიცირება, გაზომვა, მონიტორინგი და წარმოდგენილი მაჩვენებლების
ანალიზის

საფუძველზე

ფისკალური

მდგრადობის

შეფასება.

აღნიშნული

სისტემა ეტაპობრივ დახვეწას განიცდის. დღეისთვის ფართოდ გამოიყენება
1986 წლისა და 2001 წლის სახელმძღვანელოები.
მაკროეკონომიკური ანალიზისათვის GFS სისტემის მიხედვით გაიანგარიშებას
ხვადასხვა სახის ბალანსები, რომლებიც ფისკალური პოლიტიკის სხვადასხვა
ასპექტის შესაფასებლად

გამოიყენება. კერძოდ, GFS სისტემის

1986

წლის

სახელმძღვანელოს მიხედვით სამთავრობო ოპერაციების უწყისში წარმოდგენილია
მხოლოდ ერთი სალდო (ბალანსი), ხოლო 2001 წლისსახელმძღვანელოს მიხედვით,
ხდება საოპერაციო სალდოსა და მთლიანი სალდოს გამიჯვნა. გარდა აღნიშნულისა,
GFS

სისტემა

გაანგარიშებულ

საშუალებას
იქნას

იძლევა

სხვა

ფისკალური

ფისკალური

გარემოს

ანალიზისათვის

ინდიკატორებიც,

რომლებიც

რეკომენდაციის სახით თავად სახელმძღვანელოშია წარმოდგენილი, მათ შორის:
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მთლიანი ფისკალური ბალანსი - ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, კორექტირებული
აქტივებისა და ვალდებულებების რეკლასიფიკაციით; კერძოდ, პრივატიზაციის
მოცულობა გადაიტანება ფინანსური აქტივების კომპონენტში, ხოლო წმინდა
გასესხების სახით გაცემული სუბსიდიები აღირიცხება ხარჯებად
კორექტირებული

მთლიანი

ფისკალური

ბალანსი

-

მთლიანი

ფისკალური

ბალანსი, კორექტირებული გარკვეული სახის ან მთლიანად გრანტების, ან
ცალკეული უჩვეულო/იშვიათი ოპერაციების ამორიცხვით, რომლებმაც შესაძლოა
ფისკალურ ანალიზში უზუსტობა შეიტანოს
ციკლურად

კორექტირებული

მთლიანი

ფისკალური

ბალანსი-

ფისკალური

ბალანსი, რომელიც შემოსავლებისა და ხარჯების მოცულობას აკორექტირებს
ეკონომიკური ციკლის შესაბამისად.
სტრუქტურული ბალანსი - ფისკალური ბალანსი, რომელიც ითვალისწინებს
შემოსავლებისა

და

ხარჯების

ციკლურ

ცვლილებებს

და

ასევე

დამატებული

წმინდა

უჩვეულო/იშვიათი ოპერაციების ეფექტებს.
პირველადიბალანსი-

მთლიან

ფისკალურ

ბალანსს

საპროცენტო ხარჯი;
ციკლურად კორექტირებული პირველადი ბალანსი- პირველადი ფისკალური
ბალანსი, რომელიც შემოსავლებისა და ხარჯების მოცულობას აკორექტირებს
ეკონომიკური ციკლის შესაბამისად.
საქართველოს

კანონმდებლობით,

სახელმწიფობიუჯეტისდეფიციტიარისსახელმწიფობიუჯეტისუარყოფითიმთლიან
ისალდო.
საქართველოსსაბიუჯეტოკლასიფიკაციათავისმხრივეყრდნობასაერთაშორისოსავა
ლუტოფონდისსახელმწიფოსფინანსებისსტატისტიკის 2001
(GFSM 2001).
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წლისსტანდარტებს

აღნიშნულიმეთოდოლოგიისსაფუძველზესახელმწიფობიუჯეტისბალანსი
(სამთავრობოოპერაციებისუწყისიდან)

მიჯნავსისეთსამთავრობოოპერაციებს,

რომლებსაცგავლენააქვსშემდეგიკომპონენტებისმოცულობაზე:
ხარჯები,

შემოსავლები,

არაფინანსურიაქტივებისცვლილება,

ფინანსურიაქტივებისცვლილებადავალდებულებებისცვლილება.
-

შემოსავლები

მოიცავს

სამთავრობო

ყველა

სექტორის

შემოსავლების

მუხლი

იმ

წმინდა

შედგება

ტრანზაქციას,

რომელიც

ზრდის

ღირებულებას.

ბიუჯეტის

ბალანსის

შემდეგი

კომპონენტებისაგან:

საგადასახადო

შემოსავლები, გრანტები და სხვა შემოსავლები
ხარჯები - მოიცავს ყველა იმ ტრანზაქციას, რომელიც ამცირებს სამთავრობო
სექტორის
შედგება

წმინდა
შემდეგი

მომსახურეობა,

ღირებულებას.

ბიუჯეტის

კომპონენტებისაგან:
პროცენტი,

შრომის

ბალანსის

ხარჯების

ანაზღაურება,

სუბსიდიები,

გრანტები,

მუხლი

საქონელი

და

სოციალური

უზრუნველყოფა, სხვა ხარჯები
არაფინანსურიაქტივებისცვლილება

-

მოიცავსყველაიმტრანზაქციას,

რომელიცზრდისან/დაამცირებსსახელმწიფოსმიერარაფინანსურიაქტივებისფლობას.
ფინანსურიაქტივებისადავალდებულებებისცვლილება

-

მოიცავსყველაიმტრანზაქციას,
რომელიცზრდისან/დაამცირებსსახელმწიფოსმიერვალდებულებებისადაფინანსური
აქტივებისფლობას.
სამთავრობო ოპერაციების ანგარიშის მიხედვით გაიანგარიშება ორი ძირითადი
ანალიტიკური ბალანსი: საოპერაციო სალდო და მთლიანი სალდო.
საოპერაციო სალდო განისაზღვრება შემოსავლებისა და ხარჯების სხვაობით და
წარმოადგენს სამთავრობო ოპერაციების მდგრადობის შეფასების ინდიკატორს.
საოპერაციო
შემოსავლები

სალდოს

დადებითი

აღემატება

მაჩვენებელი,

მიმდინარე

ხარჯებს,
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გვიჩვენებს
ხოლო

რომ

საოპერაციო

მიმდინარე
სალდოს

უარყოფითი მაჩვენებელი გვიჩვენებს, რომ საანგარიშო პერიოდში მიმდინარე
შემოსავლების მოცულობა ნაკლებია მიმდინარე ხარჯების მოცულობაზე, რის
შედეგადაც ვერ ხდება მიმდინარე დანაზოგის დაგროვება.
მთლიანი

სალდო

განისაზღვრება

საოპერაციო

სალდოსა

და

არაფინანსური

აქტივების ცვლილების სხვაობით. შესაბამისად, მთლიანი სალდოს მაჩვენებლით
შესაძლებელია ფისკალური ღონისძიებების ფინანსური ზეგავლენის შეფასება
ეკონომიკაზე.
მთლიანი სალდოს დადებითი მაჩვენებელი = ბიუჯეტის პროფიციტი
მთლიანი სალდოს უარყოფითი მაჩვენებელი = ბიუჯეტის დეფიციტი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ბიუჯეტის ანგარიშობს როგორც 1986 წლის
ასევე 2001 წლის კლასიფიკატორის მიხედვით.
წარმოდგენისთვის

მნიშვნელოვანია

სახელმწიფო ფინანსებზე სრული

შევხედოთ

როგორც

1986

წლის

კლასიფიკატორით, ასევე 2001 წლის კლასიფიკატორით დათვლილ დეფიციტს.
მნიშვნელოვან განსხვავებას აღნიშნულ მაჩვენებლებს შორის იძლევა არაფინანსური
აქტივების ცვლილება (პრივატიზაცია) და წმინდა დაკრედიტება.
კლასიფიკატორების მუხლები მოცემულია ცხრილში.
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აღნიშნული

GFSM 1986
მთლიანი შემოსავლები და გრანტები
მათგან: არაფინანსური აქტივების გაყიდვა

მთლიანი ხარჯები და წმინდა
დაკრედიტება
მიმდინარე ხარჯები
კაპიტალური ხარჯები
კაპიტალური ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების შეძენა
წმინდა დაკრედიტება
მთლიანი ბალანსი
დაფინასება
შიდა, წმინდა
∆ ვალუტა და დეპოზიტები
შიდა სესხება (წმინდა)
საგარეო, წმინდა

შემოსავლები პრივატიზებიდან

GFSM 2001

1

შემოსავლები
ხარჯები
მათგან:მიმდინარე ხარჯები GFSM 1986
მათგანკაპიტალური ტრანსფერები GFSM 1986

საოპერაციო სალდო
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
არაფინანსური აქტივების კლება
ბალანსი
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
შიდა
საგარეო
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
შიდა
საგარეო

ბიუჯეტის ბალანსის ფორმა

დასახელება
I. შემოსავლები
გადასახადები

2

სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
II. ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
III. საოპერაციო სალდო
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ზრდა
კლება
V. მთლიანი სალდო
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
VII. ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
საგარეო
საშინაო
კლება
საგარეო
საშინაო
VIII. ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსის შედგენის მეთოდური განმარტებები
ბიუჯეტის ბალანსი შედგენილი უნდა იყოს ბიუჯეტის ბალანსის ფორმის შესაბამისად.
ბალანსში მუხლები შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს უფრო დაბალი თანრიგების
მიხედვით, ხოლო ფინანსური აქტივები დაიყოს საშინაო და საგარეო წყაროების
3

მიხედვით. არაფინანსური აქტივების, ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების
კლება წარმოდგენილი უნდა იყოს დადებითი მაჩვენებლებით და შესაბამისად
აღნიშნული მუხლების ცვლილების გაანგარიშება ხორციელდება ზრდის და კლების
მაჩვენებლების სხვაობით.
ბიუჯეტის ბალანსში შემოსავლები წარმოადგენს
შენატანების, გრანტებისა და სხვა შემოსავლების ჯამს.

გადასახადების,

სოციალური

ბიუჯეტის ბალანსში ხარჯები წარმოადგენს შრომის ანაზღაურების, საქონელი და
მომსახურების, ძირითადი კაპიტალის მოხმარების (დარიცხვის მეთოდზე გადასვლის
შემდგომ), პროცენტის, სუბსიდიების, გრანტების, სოციალური უზრუნველყოფის და
სხვა ხარჯების ჯამს.
საოპერაციო სალდო წარმოადგენს შემოსავლებისა და ხარჯების სხვაობას. იგი
შესაძლებელია იყოს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი სიდიდე. შესაბამისად,
დადებითი მაჩვენებელი გვიჩვენებს, რომ საანგარიშო პერიოდში უფრო მეტი მიმდინარე
შემოსავალია ვიდრე მიმდინარე დანიშნულების ხარჯები. უარყოფითი მაჩვენებელი კი
პირიქით, გვიჩვენებს რომ საანგარიშო პერიოდის მიმდინარე შემოსავალი ნაკლებია
მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებზე და შესაბამისად, ვერ ხდება მიმდინარე დანაზოგის
დაგროვება.
არაფინანსური აქტივების ცვლილება წარმოადგენს ამ ბრძანების V თავით
გათვალისწინებულ არაფინანსურ აქტივებით განხორციელებულ ოპერაციებს ზრდის და
კლების მიმართულებით.
მთლიანი სალდო წარმოადგენს საოპერაციო სალდოს გამოკლებული არაფინანსური
აქტივების ცვლილება და გვიჩვენებს ბიუჯეტის პროფიციტის ან დეფიციტის
მოცულობას.
ფინანსური აქტივების ცვლილება და ვალდებულებების ცვლილება წარმოადგენს
ოპერაციებს ზრდის და კლების მიმართულებით.
ბიუჯეტის ბალანსის გაანგარიშებისას მთლიანი სალდოს მაჩვენებელს აკლდება
ფინანსური აქტივების ცვლილების მაჩვენებელი და ემატება ვალდებულებების
ცვლილების მაჩვენებელი. ბალანსი, მისი პრინციპიდან გამომდინარე, აუცილებელია
იყოს ნულის ტოლი.
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საყურადღებოა, რომ ეკონომიკური ანალიზისას სავალუტო ფონდი აქტიურად იყენებს
ფისკალურ ბალანსს, რომელიც უახლოვდება 1986 წლის კლასიფიკაციით დათვლილ
ბალანსს.
აღნიშნული მაჩვენებლის სპეციფიკა მდგომარეობს იმ ფაქტში, რომ GFSM 1986
მეთოდოლოგიაში დაფინასების წყაროდ განხილულია პრივატიზაციაც.
საქართველოს

კანონმდებლობის

მიხედვით

დადგენილ

ბიუჯეტის

დეფიციტის

მაჩვებელთან ერთად, რომელიც ეყრდნობა GFSM 2001 წლის მეთოდოლოგიას, ფისკალური
გარემოს შეფასებისთვის მნიშვნელოვანი განვიხილოთ მთლიანი ფისკალური დეფიციტი.
აღნიშნული საკითხი განსაზღვრულია IMF-თან გაფორმებული ტექნიკური მემორანდუმის
ფარგლებშიც.
ამ ორი მეთოდოლოგიის შესაბამისად დათვლილი ბიუჯეტის ბალანსები შემდეგნაირად
გამოიყურება:
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ბიუჯეტის დეფიციტი (% მშპ)
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3.0%

4.1%

3.2%
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2.0%

2.0%
0.9%
1.0%

1.1%

1.1%

1.4%

0.6%

0.0%
2010
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2013

ბიუჯეტის დეფიციტი (GFsM 2001)

2014

2015

2016

ბიუჯეტის დეფიციტი (GFSM 1986)

2015 და 2016 წელს 2013 და 2014 წლებთან შედარებით დიდი განსხვავება GFSM 1986 და
GFSM 2001-თ დათვლილ ბალანსებს შორის გამოწვეული იყო მშპ-თან მიმართებით
პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლების ზრდით. 2015 წელს პრივატიზებიდან
მიღებულმა შემოსავლებმა მშპ-ს 1.1%, ხოლო 2016 წელს მშპ-ს 0.9% შეადგინა.
შეადგინა.
ფისკალური მდგრადობისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია ასევე საოპერაციო სალდო
და პირველადი დეფიციტი, მთლიან ბალანსზე საპროცენტო ხარჯების დამატებით
მიიღება. GFSM 2001-თ დათვლილი პირველადი ბალანსი ახლოსაა ნულთან და 2016 წელს
პირველადმა დეფიციტმა მშპ-ს 0.2% შეადგინა.
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საოპერაციო სალდო და პირველადი ბალანსი
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პირველადი ბალანსი (GFSM 2001)

საოპერაციო სალდო

საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების ანალიზი

საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები მოიცავს 4 კატეგორიას: გადასახადები,
სოციალური შენატანები, გრანტები და სხვა შემოსავლები. თუმცა, სოციალური შენატანები
2007 წლიდან აღარ არსებობს. აღნიშნული უკავშირდება მის ინტეგრირებას საშემოსავლო
გადასახადთან. 2016 წელს შემოსავლების ნომინალური მნიშვნელობა გაიზარდა 8.0%-ით
და მთლიანი შიდა პროდუქტის 28.5% შეადგინა. შემოსავლების ფარდობა მთლიან შიდა
პროდუქტთან საშუალოდ 28%-ს შეადგენს.
საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები 2005-2016 წწ (მლნ ლარებში)
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2011
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თავის მხრივ შემოსავლების ყველაზე დიდ ნაწილს საგადასახადო შემოსავლები
წარმოადგენს. 2016 წელს გადასახადების წილმა მთლიან შემოსავლებში 90.8% შეადგინა.

შემოსავლების სტრუქტურა - 2016

გადასახადები
გრანტები
სხვა შემოსავლები

90.8%

2016 წელს გადასახადების მოცულობა 9.7%-ით გაიზარდა. საგადასახადო შემოსავლების
მოცულობაზე გავლენას ახდენს მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა და
ინფლაცია.

2016 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.7%, ხოლო

დეფლატორის პროცენტულმა ცვლილებამ 4.0% შეადგინა.

შესაბამისად მარტივი

შეფასებით, 2016 წელს საგადასახადო შემოსავლების ელასტიკურობა ნომინალური მშპ-ს
მიმართ 1.4 იყო.
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8786

გადასახადები (მლნ ლარებში)
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საგადასახადოშემოსავლებიბიუჯეტისმთლიანიშემოსავლებისმნიშვნელოვანიწყაროადათი
თოეულიგადასახადისანალიზიმნიშვნელოვანსაკითხსწარმოადგენსსაბიუჯეტოპროცესები
სმართვისგაუმჯობესებისკუთხით. 2009 წლიდანსაქართველოსკანონმდებლობითარსებობს
6

სახისგადასახადი,

ესენია:

საშემოსავლოგადასახადი,

დამატებულიღირებულებისგადასახადი,

მოგებისგადასახადი,
აქციზი,

იმპორტისგადასახადიდაქონებისგადასახადი.
ქვემოთწარმოდგენილიააღნიშნულგადასახადებთანდაკავშირებულიცალკეულიასპექტები
სანალიზი.
შემოსავლებისანალიზისათვისპირველისაკითხიასაგადასახადოტვირთისშეფასებადადინა
მიკისანალიზი.
საგადასახადოტვირთისყველაზემიღებულინტერპრეტაციასწარმოადგენსგადახდილიგადა
სახადებისთანაფარდობამთლიანშემოსავლებთან

(მშპ-სთან),

რომელიცგამოიყენებაიმისშესაფასებლად,
თუჯამურიშემოსავლისრანაწილისგადახდაუწევსმთლიანსაზოგადოებას.საგადასახადო
შემოსავლების ფარდობამ მშპ-თან 2016 წელს 25.9% შეადგინა.
საგადასახადოშემოსავლებისმნიშვნელოვანიწილიყოველთვისეკავადამატებულიღირებულ
ებისგადასახადს,

მეორემნიშვნელოვანიპოზიციაკისაშემოსავლოგადასახადს,
9

ხოლომოგებისდააქციზისგადასახადებიშესაბამისად,

საგადასახადოშემოსავლებისმე2008

3დამე-4მნიშვნელოვანიკომპონენტებიიყვნენ.
წლიდანსაშემოსავლოგადასახადისწილისზრდაგამოწვეულიიყოიმფაქტით,

რომმოხდაორიგადასახადის - საშემოსავლოდასოციალურიგადასახადებისშერწყმადა 32%იანიჯამურიგანაკვეთიდანთანდათანობითმოხდამისიშემცირება 20%-მდე.

2016 წლის ნაერთი ბიუჯეტის გადასახადების წილი საგადასახადო
შემოსავლებში
ქონების გადასახადი
4.1%

სხვა გადასახადი
6.0%

იმპორტის გადასახადი
0.8%

საშემოსავლო
გადასახადი
27.5%

აქციზი
12.2%

მოგების გადასახადი
12.0%
დღგ
37.4%
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გადასახდელებისანალიზი

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის GFSM 2001

კლასიფიკაციით

გადასახდელები

მოიცავს: მიმდინარე ხარჯებს, არაფინანსური აქტივების ზრდას და ვალდებულებების
კლებას. 2016 წელს ნაერთი ბიუჯეტის გადასახდელებმა 10 154.9 მლნ ლარი შეადგინა და
წინა წელთან შედარებით 9.1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. 2016 წელს გადასახდელებმა მშპს 29.9% შეაფგინა.

გადასახდელები
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გადასახდელების მოცულობა

2014

2015

2016

გადასახდელების ფარდობა მშპ-თან

გადასახდელები თავის მხრივ შეიძლება დავყოთ ეკონომიკური და ფუნქციონალური
კლასიფიკაციის მიხედვით.
ეკონომიკური კლასიფიკაციით მიმდინარე ხარჯების კატეგორიებია:


საქონელი და მომსახურება



შრომის ანაზღაურება



პროცენტი



სუბსიდიები



გრანტები



ძირითადი კაპიტალის მოხმარება



სოციალური უზრუნველყოფა
11



სხვა ხარჯები

ეკონომიკური კლასიფიკაციით განსაზღვრულ ხარჯებზე არაფინანსური აქტივების
ცვლილების დამატებით ვიღებთ მთლიან გადასახდელებს.
საქართველოს

ნაერთი

ბიუჯეტის

გადასახდელების

ყველაზე

დიდ

კომპონენტს

სოციალური უზრუნველყოფა და შრომის ანაზღაურება წარმოადგენს.

გადასახდელების სტრუქტურა
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სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
სხვა გადასახდელები

გადასახდელები

ფუნქციონალური

2014

2015

2016

შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სულ გადასახდელები

კლასიფიკაციის

კატეგორიებს:


საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება



საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება



თავდაცვა



განათლება



ჯანმრთელობის დაცვა



გარემოს დაცვა
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მიხედვით

მოიცავს

შემდეგ



საბინაო-კომუნალური მომსახურება



ეკონომიკური საქმიანობა



კულტურა



სოციალური დაცვა

უკანასკნელისამიწლისგანმავლობაშიმნიშვნელოვანიზრდაგანიცადასოციალურდაცვასადა
ჯანდაცვაზეგაწეულმახარჯებმა,

2015

წლისმონაცემებითსოციალურდაცვასადაჯანდაცვაზეგაწეულმახარჯებმამთლიანიხარჯები
ს

34.9%

შეადგინა.

აღმოსავლეთევროპისქვეყნებთანშედარებითსოციალურდაცვასადაჯანდაცვაზეგაწეულიხა
რჯებისწილისაქართველოშიჯერკიდევდაბალია.
ფუნქციონალურად ბიუჯეტის გადანაწილების სწორი მოდელის შეფასება საკმაოდ
რთულია, თუმცა შეგვიძლია ორიენტირად ავიღოთ აღმოსავლეთ ევროპის მედიანური
მაჩვენებლები. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში კი მთლიანი ხარჯების თითქმის ნახევარი
სოციალურ დაცვასა და ჯანდაცვაზე იხარჯება.
სოციალურ დაცვასა და ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების წილის მიხედვით ევროკავშირის
საშუალო მაჩვენებელი მთლიანი ხარჯების 55%-ს შეადგენს. აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნებში

კი მედიანური მაჩვენებელი 47%-ია. სოციალურ დაცვასა და ჯანდაცვაზე

გაწეულ ხარჯებს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე დაბალი წილი უჭირავს
საქართველოში

(35%).

აღმოსავლეთ

ევროპის

ქვეყნებს

შორის

საქართველო

პროცენტულად ყველაზე მეტს ხარჯავს საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებასა და
თავდაცვაზე (ჯამურად 17%), მაშინ როცა აღმოსავლეთ ევროპის მედიანური მაჩვენებელი
7%-ია. განათლებაზე გაწეული ხარჯების ზრდის პარალელურად საქართველო თანდათან
უახლოდება აღმოსავლეთ ევროპის მედიანურ მაჩვენებელს (12%-ს).
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ფისკალური შეზღუდვები
საბიუჯეტო პროცესის ეფექტიანი მართვის თანამედროვე პრაქტიკაში ფისკალური
შეზღუდვები ერთ-ერთ ფართოდ აპრობირებულ და გამოცდილ მექანიზმად ითვლება.
აღნიშნულისაკითხიგანსაკუთრებითსაყურადღებოა

2008

წლისეკონომიკურიდაფინანსურიკრიზისისთანმდევიფისკალურიშედეგების,

მათშორის,

რიგისახელმწიფოებისათვისსახელმწიფოვალისკოეფიციენტებისმასშტაბურიზრდისგათვა
ლისწინებით,

რამაც,

თავისმხრივ,

წამოჭრაუმაღლესიაუდიტორულიინსტიტუტებისროლისზრდისაუცილებლობაფისკალურ
იმდგრადობისადაფისკალურლიმიტებთანშესაბამისობისმონიტორინგისმიმართულებით.
ეფექტიანიფისკალურიშეზღუდვებიშესაძლოამიჩნეულიქნასფისკალურიკონსოლიდაციის,
რესურსებისრაციონალურიგანაწილებისდაშესაბამისად,
ფისკალურიმდგრადობისუზრუნველყოფისერთ-ერთმნიშვნელოვანინსტრუმენტად.
ფისკალურიშეზღუდვებისმიზანიაარასწორადჩამოყალიბებულიფისკალურისტიმულებისკ
ორექტირებადაშეზღუდვებისდაწესება,

რაც,

თავისმხრივ,

ფისკალურიდისციპლინისადასაშუალოვადიანიმდგრადობისწინაპირობაა

(fiscal

responsibility and debt sustainability).
მიზნობრივისაბიუჯეტოაგრეგატისმიხედვითგანასხვავებენ

4

ძირითადიტიპისფისკალურშეზღუდვას.
თითოეულიტიპისათვისმახასიათებლებიგანსხვავებულიამათიმიზნების,
ოპერაციულიასპექტებისადაგამჭვირვალობისხარისხისმიხედვით:


ბიუჯეტისბალანსისშეზღუდვებიუზრუნველყოფენმშპსთანმიმართებაშიბიუჯეტისბალანსისკონტროლს.
აღნიშნულილიმიტებიძირითადადემყარებასამიტიპისბალანსს:

მთლიან,

სტრუქტურულანციკლურადშესწორებულბალანსს.ბალანსისშეზღუდვებისერთერთმაგალითსწარმოადგენს

"ოქროსწესის"

ტიპისშეზღუდვები,

რაცითავლსიწინებსმთავრობისმიერაღებულივალდებულებებისმიზნობრიობისგანს
აზღვრასინვესტირებისდაარამიმდინარეხარჯებისდასაფინანსებლადდაროგორცწეს
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ი,
განსაზღვრავსწმინდაკაპიტალურიხარჯებისმთლიანიბალანსისმიზნობრივმაჩვენებე
ლს.


ვალისშეზღუდვებიგანსაზღვრავსმაქსიმალურდასაშვებდონესანმიზნობრივმაჩვენე
ბელსმშპ-სთანმიმართებაში,

რაცვალისმდგრადობისუზრუნველყოფასემსახურება.

თუმცაროდესაცვალიმაქსიმალურდასაშვებდონეზეგაცილებითმცირეა,
შეზღუდვებისეფექტიანობამცირდება.


ხარჯებზეგანსაზღვრულიშეზღუდვები, როგორცწესი, ადგენენლიმიტებსმთლიანი,
პირველადიანმიმდინარეხარჯებისათვის.
ასეთიშეზღუდვები,წარმოდგენილიაროგორცაბსოლუტურ,
ისეპროცენტულგამოხატულებაში
დამათიმოქმედებისპერიოდი,

(მშპ-სთანმიმართებაში)

როგორცწესი,

გრძელდება

3-დან

5

წლამდე.

აღნიშნულიშეზღუდვებიშეიძლებაეფექტიანადიქნასგამოყენებულიფისკალურიკონ
სოლიდაციისგანსახორციელებლად.


შემოსავლებისშეზღუდვებიაწესებსშემოსავლებისქვედაანზედაზღვრებს.
იგიმიზნადისახავსგადაჭარბებულისაგადასახადოტვირთისთავიდანაცილებასანშემ
ოსავლებისადმინისტრირებისგაუმჯობესებისხელშეწყობას.

თანამედროვეპრაქტიკაშიშეზღუდვებისუმეტესობაგამოიყენებადეფიციტისანვალისლიმი
ტებისდასაწესებლად.
ფისკალური შეზღუდვები მოქმედებს საქართველოშიც, კერძოდ, 2011 წლის ივლისში
დამტკიცებული „ეკონომიკური თავისუფლების აქტი“ საკანონმდებლო წესით ადგენს
ბიუჯეტის დეფიციტის, ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამური
მოცულობის და მთლიანი სახელმწიფო ვალის შეზღუდვებს მშპ-სთან მიმართებაში.
„„ეკონომიკური თავისუფლების აქტი“-ს თანახმად დადგენილია შემდეგი ფისკალური
შეზღუდვები:


ნაერთიბიუჯეტისხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისზრდისმთლიანიმოცულობ
ისშეფარდებამთლიანშიდაპროდუქტთან − არაუმეტეს 30% ;
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ნაერთიბიუჯეტისდეფიციტისშეფარდებამთლიანშიდაპროდუქტთან − არაუმეტეს
3% ;



სახელმწიფოვალისშეფარდებამთლიანშიდაპროდუქტთან − არაუმეტეს 60% .

ამეტაპზეფისკალურიშეზღუდვებისუმრავლესობანორმატიულიბაზით,
ადგილობრივიკანონმდებლობითადასაერთაშორისოხელშეკრულებებითარისგამყარებულ
ი.მაასტრიხტისხელშეკრულებასწორედერთ-ერთიმათგანია. იგიშეთანხმებულიიქნა 199091 წლებშიდახელიმოეწერა 1992 წლის 7 თებერვალს. მაასტრიხტისხელშეკრულებისერთერთიყველაზემნიშვნელოვანიდაცნობილიდებულებაა,
რომელიცევროკავშირშიგაწევრიანებისმსურველქვეყნებსუყენებსბიუჯეტისდეფიციტისად
ავალისრაოდენობრივლიმიტებს.
1970-1980-

ევროკავშირისმიერდადგენილიაღნიშნულიფისკალურიშეზღუდვები

იანიწლებისწარუმატებელიფისკალურიპოლიტიკისგამოძახილია,რომელსაცთავისდროზე
თანახლდა:

მაღალიბიუჯეტისდეფიციტი,

მზარდისახელმწიფოვალი;

პროციკლურიპოლიტიკურიტენდენცია;
მზარდისაგადასახადოტვირთი,რომელიცკიდევუფროართულებდასამუშაოადგილებისშექ
მნას (Butti, 2001).
მაასტრიხტისხელშეკრულებამოითხოვსსტაბილურფისკალურმდგრადობასმისიწევრისახე
ლმწიფოებისაგან,
რათამოხდესმათიეკონომიკურდამონეტარულკავშირში(ევროკავშირისწევრიქვეყნებისგაერ
თიანება,

რომელთაცაქვთსაერთოვალუტა

–

ევრო)გაწევრიანება.

ამმოთხოვნასთანშესაბამისობაფასდებაისეთიკრიტერიუმებით,როგორიცაა:
ფასებისსტაბილურობა,

მთავრობისფინანსურიმდგრადობა,

გაცვლითიკურსისადაგრძელვადიანისაპროცენტოგანაკვეთისსიმყარე.
ხელშეკრულებაწევრქვეყნებსავალდებულებსთავიდანაიცილონბიუჯეტისმაღალიდეფიცი
ტები (Excess BudgetDeficit).
საბიუჯეტოპოლიტიკისშესაბამისობახელშეკრულებისპირობებთანმიმართებაშიორიკრიტე
რიუმითფასდება:
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არისთუარადეფიციტიმშპ-ის 3%-ზენაკლები;



შეადგენსთუარასახელმწიფოვალიმშპ-ის 60% -ზენაკლებს.

იმშემთხვევაშითუესპირობებიარსრულდება,

მათუნდაჰქონდესკლებისტენდენციამაინც.

ამასთანავე,
ხელშეკრულებაგამორიცხავსმთავრობისმიერხარჯებისდაფინანსებასმონეტარულიინსტრუ
მენტებითდაკრედიტზეპრივილეგირებულხელმისაწვდომობას.შეფასებისას,
ჭარბიდეფიციტისარსებობისშემთხვევაში,

ევროკომისიამ,

რომელსაცბიუჯეტისზედამხედველობააკისრია,
საბჭოსთანერთადუნდაგანიხილოსაღემატებათუარადეფიციტისახელმწიფოინვესტიციებს
დაასევე, სხვამასთანდაკავშირებულისაკითხები.

სამთავრობო დანაზოგები და სახელმწიფო ინვესტიციები
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სამთავრობო დანაზოგები

2014

2015

სახელმწიფო ინვესტიციები
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2016

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის წყაროები
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საჯარო სექტორი

2013

კერძო სექტორი

2014

2015

2016

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი

ფისკალური სფეროს რეფორმები საქართველოში.
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა დაიწყო 2004 წლიდან, რომელიც გულისხმობდა ხარჯების
საშუალოვადიანი

დაგეგმვის

შემოღებას,

საბიუჯეტო

პროცესის

ზოგად

გაუმჯობესებას,

საბიუჯეტო კლასიფიკაცის თანხვედრას საერთაშორისო სტანდარტებთან GFSM 2001 ყველა დონის
ბიუჯეტისათვის და პროგრამულ ბიუჯეტზე გადასვლას.
საქართველომ შეიმუშავა
საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანსაღი საბიუჯეტო სისტემის არსებობას.
საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში მიღებული ახალი რეგულაციების ასახვა
მოხდა ახალ საბიუჯეტო კოდექსში, რომელიც დამტკიცდა 2009 წელს და 2010 წლიდან მოქმედებს.
შედეგად, სახელმწიფო, ავტონომიურ და ადგილობრივ დონეზე ბიუჯეტირების სისტემის ყველა
საკანონმდებლო აქტი ერთ კანონში გაერთიანდა, გაუმჯობესდა ძირითადი მონაცემებისა და
მიმართულებების
მთავრობის,

დოკუმენტი

ავტონომიური

(BDD),

დაინერგა

რესპუბლიკებისა

და

პროგრამული ბიუჯეტი
მუნიციპალიტეტების

ცენტრალური

ბიუჯეტებისთვის,

პარლამენტმა დაამტკიცა ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ორგანული კანონი, რომელიც
ძალაშია 2014 წლიდან. ის განსაზღვრავს ფისკალური დისციპლინის წესებს საჯარო ფინანსების
მართვისთვის, ასევე - სავალდებულოდ აღსასრულებელ ფისკალურ წესებს და გამონაკლისებს.
ზემოხსენებული

კანონების

საფუძველზე

საქართველოს

საჯარო

ფინანსების

მართვა

ხორციელდება რამდენიმე კანონქვემდებარე აქტით, რომელთაგან აღსანიშნავია: ფინანსთა
მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული კლასიფიკაცია, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო
ფონდის საჯარო სექტორში ფინანსური სტატისტიკის 2001 წლის სახელმძღვანელოს ეფუძნება,
ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული პროგრამული ბიუჯეტირების შედგენის
მეთოდოლოგია

და

მთავრობისა

და

ფინანსთა

მინისტრის

ბრძანებით

დამტკიცებული

საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევი და მეთოდოლოგია და სხვა. განვითარდა
ელექტრონული სისტემები (ePFMs) მთლიანად ჰარმონიზებული ელექტრონული ბიუჯეტერებისა
(eBudget) და სახაზინო (eTreasury) სისტემებთან. საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული,
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ინტერნეტზე დაფუძნებული, ელექტრონული სისტემის შექმნა და დანერგვა ერთ-ერთი უდიდესი
წარმატებაა ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში. ამჟამად მას დაახლოებით
4,500 შიდა მომხმარებელი ჰყავს. ცენტრალური მთავრობის საბიუჯეტო პროცესის და
პროცედურების პარალელურად განვითარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის საბიუჯეტო
პროცესი და პროცედურები და ჩამოყალიბდა სრულყოფილი და კარგად დანერგილი სისტემა,
რამაც ხელი შეუწყო ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების eTreasury-ს სისტემაში
ჩართვას.
გაუმჯობესდა

ბიუჯეტის

საშუალოვადიანი

დაგეგმვა.

გაძლიერდა

კავშირები

მთავრობის

პროგრამის მომცველ დოკუმენტებს შორის, საშუალოვადიან ფისკალურ ჩარჩოს, დარგობრივი
სამინისტროების ინდივიდუალურ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებსა და პარლამენტის მიერ
დამტკიცებულ წლიურ სახელმწიფო ბიუჯეტს შორის. 2012 წლიდან დაინერგა პროგრამული
ბიუჯეტირება და შედეგებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება. შედეგებზე ორიენტირებული
ბიუჯეტირების დანერგვა საჭიროებს დამატებით სამუშაოს და მოიაზრება რეფორმის დღის
წესრიგში. მნიშვნელოვანი წინსვლა იყო საბიუჯეტო პროცესის დახვეწის თვალსაზრისით, რაც
აღიარებულია 2012 წლის PEFA-ს შეფასებაში, რომლის მიხედვითაც, პროგრამული ბიუჯეტის
შემოღება და ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტსა და წლიურ ბიუჯეტს
შორის კავშირის გაუმჯობესება იმის საშუალებას იძლევა, რომ ბიუჯეტის ასიგნებები
შეესაბამებოდეს სტრატეგიულ მიზნებს. პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი დაგეგმვის
მეთოდოლოგიის გაფართოების შედეგად, რომელმაც 2017 წლის კანონით ბიუჯეტის შესახებ ყველა
დარგობრივი სამინისტრო მოიცვა, PEFA-ს შეფასებით საქართველომ შეძლო 2012 წელს
გამოვლენილი

ხარვეზების

აღმოფხვრის

გზით

მნიშვნელოვანი

წინსვლისათვის

მიეღწია.

აღნიშნული შეფასებისას გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით განხორციელდა მთელი
რიგი ღონისძიებები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ. მათ შორის, 2015 წელს განახლდა
პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგია, რამაც ხელი შეუწყო დარგობრივი, სექტორული და სხვა
ტიპის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავებისას როგორც შინაარსობრივი, ისე
პროცედურული საკითხების დარეგულირებას. შედეგად, გაძლიერდა კავშირი ქვეყნის ძირითად
მიმართულებებსა და ბიუჯეტს შორის. ქვეყნის მასშტაბით მომზადებული დარგობრივი და
სექტორული სამოქმედო გეგმები მოიცავს შესაბამის ხარჯთაღრიცხვებს და შეესაბამება წლიური
ბიუჯეტის კანონსა და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით 4
წლიან პერიოდში განსაზღვრულ პარამეტრებს.

საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით,

საქართველოს დიდი წინსვლა ჰქონდა. საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის
თვალსაზრისით ამას ადასტურებს 2015 წლის ღია ბიუჯეტის გამოკითხვა. საქართველო 66 ქულით
მოექცა „მნიშვნელოვნად გამჭვირვალე“ ქვეყნების ჯგუფში და წინა წელთან შედარებით,
მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას მიაღწია (55 ქულა), ხოლო 2006 წლის შეფასებით საქართველო
შეფასდა 33 ქულით. 2015 წლის ღია ბიუჯეტის გამოკითხვით, საქართველომ მე-16 ადგილი
დაიკავა 102 ქვეყანას შორის. 2015 წლის ანგარიშის თანახმად, 8 ძირითადი საბიუჯეტო
დოკუმენტიდან

მომზადდა

და

საზოგადოებისთვის

ხელმისაწვდომი

იყო

7

დოკუმენტი

საერთაშორისო სტანდარტით განსაზღვრულ ვადებში, მოთხოვნილი ინფორმაციიდან მხოლოდ
შუალედური (6 თვის) ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა არ იყო წარმოდგენილი. ვლევის
შედეგებზე დაყრდნობით, ფინანსთა სამინისტრომ დაიწყო 6 თვის შუალედური მიმოხილვის
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მომზადება და

პარლამენტისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების

ანგარიშთან ერთად წარდგენა. 2017 წლის ღია ბიუჯეტის კვლევის შედეგების მიხედვით,
საქართველო არის იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც სრულყოფილი კვლევის პროცესისთვის ყველა
დოკუმენტს ამზადებს, 6 თვის შუალედური მიმოხილვების ჩათვლით. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები
გადაიდგა კაპიტალური ბიუჯეტირების გაუმჯობესების მიმართულებით. ძალისხმევა ხმარდება
როგორც კაპიტალურ ხარჯებზე საბიუჯეტო დოკუმენტაციის შინაარსობრივ დახვეწას, ისე
ერთიანი მიდგომის დანერგვას საჯარო სექტორში ინვესტიციების საერთო ეფექტიანობისა და
ეფექტურობის გასაზრდელად. შემუშავა საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მართვის
გზამკვლევი და მეთოდოლოგია, რომლის საფუძველზეც დაიწყო აღნიშნული რეფორმის
ეტაპობრივი დანერგვის პროცესი. ქვეყანაში საჯარო სექტორში ინვესტიციების მართვის
საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისი სისტემის სრულყოფილად დანერგვისთვის მთავრობის
ძალისხმევა მიმართულია რეფორმის შემდგომი ეტაპების განხორციელებისკენ. მნიშვნელოვანი
წინსვლაა საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების რეფორმის
დანერგვის მიმართულებით. საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტების განხორციელების სამოქმედო გეგმის თანხმად, განისაზღვრა დარიცხვის მეთოდით
საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებზე გადასვლის
ძირითადი ეტაპები 2020 წლისთვის. ხაზინის ერთიანი ანგარიშის არეალი გაფართოვდა და უკვე
მოიცავს ადგილობრივ ხელისუფლებას და საჯარო უწყებებს, სკოლებისა და საბავშვო ბაღების
გარდა. ამდენად, როგორც ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების, ისე საჯარო
უწყებების ბიუჯეტის შესრულების კონსოლიდირებული ანგარიშები და ინფორმაცია,
ხელმისაწვდომია რეალურ დროში, დღეების, თვეებისა და წლების მიხედვით. სახელმწიფო
ხაზინამ შეიმუშავა ხაზინის ანგარიშებზე არსებული ფულადი რესურსების მართვისათვის საჭირო
რეგულაციები და დაიწყო თავისუფალი ფულადი სახსრების განთავსება კომერციულ ბანკებში,
ბლუმბერგში

ჩატარებული

აუქციონების

გზით.

საგადასახადო

პოლიტიკის

რეფორმის

განხორციელებით საქართველომ შთამბეჭდავ წინსვლას მიაღწია. მსოფლიო ეკონომიკურმა
ფორუმმა 2015-2016 წლების გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშში მიიჩნია, რომ
საგადასახადო განაკვეთები საქართველოში ბიზნესის საკეთებლად ყველაზე ნაკლებად
პრობლემურ ფაქტორებს შორისაა. შედეგად, 140 ქვეყანას შორის საქართველოს პოზიცია
შემდეგნაირია:
დაბეგვრის ეფექტი ინვესტიციების მასტიმულირებელ ფაქტორებზე - მე-13 ადგილი;
გადასახადის განაკვეთი მოგებაზე - მე-9 ადგილი;
სავაჭრო ტარიფები - მე-4 ადგილი;
დაბეგვრის ეფექტი მუშაობის მასტიმულირებელ ფაქტორებზე - მე-15 ადგილი.
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ტექნიკური დახმარების ფარგლებში მომზადდა და გამოიცა
წიგნი „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა საქართველოში3“, რომელშიც აღწერილია
ევროკავშირთან 10 წლიანი თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებული რეფორმები და
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სამომავლო გეგმები. წიგნის მომზადებაში ჩართული იყო საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის
მონაწილე ყველა სახელმწიფო
სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი მიზანია

ფინანსური რესურსების მობილიზება და მისი

გადანაწილება ქვეყნის სტრატეგიული პრიორიტეტების მიხედვით.
ამ მიზნის მისაღწევად განისაზღვრება:
შემოულობების მიზნობრივი მაჩვენებელი და მისი მიღწევის ყველა რესურსის მოცულობები.
განისაზღვრება გადასახდელების მთლიანი მაჩვენებელი და მისი სტრუქტურა( ეკონომიკური,
ფუნქციონალური, პრგრამული და სხვა)
შემოსავლების არასაკმარისი ზომით მობილიზების შემთხვევაში განისაზღვრება სახელმწიფო
ვალის ზღვრული მოცულობები სახეების მიხედვით.
ბიუჯეტი ეკონომიკური ზრდის ინსტრუმენტად განიხილება. შესაბამისად, გადასახადების
პოლიტიკა ამ თვალსაზრისით უნდა იყოს დაბალანსებული, ზრდაზე ორიენტირებული.
ბიუჯეტი

შემოსავლების

გადანაწილების

ინსტრუმენტია,

რომლის

ეფექტურობა

ფასდება

სოციალური სფეროს დარგების: განათლების, მეცნიერების, სოციალური დაცვისა და ჯანდაცვის
დაფინანსების დონეებით.
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მოკლე მიმოხილვა
2018 წლის ბიუჯეტი

მომზადებულია სამთავრობო პროგრამის „ თავისუფლება , სწრაფი

განვითარება , კეთილდღეობა “ შესასრულებლად, რომლის ძირითად მიზანს წარმოადგენს
მოსახლეობის

სოციალური

კეთილდღეობის

უზრუნველყოფა

და

ქვეყნის

ეკონომიკური

განვითარება. რეფორმების 4 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისა
და დასახული შედეგების მიღწევის მიზნით მნიშვნელოვანია არსებული ფისკალური რესურსების
მაქსიმალურად ეფექტიანი გამოყენება

სახელმწიფო ბიუჯეტის სტრუქტურა:
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის სტრუქტურა მოიცავს შემდეგი სახის ინფორმაციას:
პირველ ოთხ თავში მოცემულია სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები, მათ შორის
შემოსულობებისა
და
გადასახდელების გაშლა,
ეკონომიკური და ფუნქციონალური
კლასიფიკაციების მიხედვით, დეფიციტის მოცულობა და მისი დაფინანსების წყაროები,
სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო მოცულობა და სხვა;
მე-5 თავში წარმოდგენილია ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტები და მათ ფარგლებში
დაგეგმილი პროგრამების და ქვეპროგრამების აღწერა და მიზანი (პროგრამები დაჯგუფებულია
პრიორიტეტების მიხედვით);
მე-6 თავში პროგრამები დაჯგუფებულია მათი განმახორციელებელი მხარჯავი დაწესებულებების
მიხედვით და წარმოდგენილია თითოეული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების
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მოცულობა. ამავე თავშია განსაზღვრული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელების მოცულობაც;
მე-7 თავში წარმოდგენილია ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გათვალისწინებული ტრანსფერების დეტალური ჩაშლა;
მე-8 თავში მოცემულია ბიუჯეტის კანონის მარეგულირებელი და გარდამავალი დებულებები.
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს თან ერთვის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის
განმარტებითი ბარათი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ძირითადი მაკროეკონომიკური
ინდიკატორების (ნომინალური და რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი, ეკონომიკური ზრდა,
ინფლაცია, ინვესტიციები და ა. შ.) პროგნოზების შესახებ, მიმდინარე წლის სახელმწიფობიუჯეტის
შესრულების მოკლე მიმოხილვას, წლიური საბიუჯეტო კანონის ამოქმედებისათვის საჭირო
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს და დამატებით ინფორმაციას ბიუჯეტით განსაზღვრული
პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების
ინდიკატორების შესახებ.
სახელმწიფო ბიუჯეტში შემოსულობები და გადასახდელები აღირიცხება საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის მეშვეობით, რაც საშუალებას იძლევა ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯები
დაჯგუფდეს ეკონომიკური ხასიათის, ფუნქციონალური ღონისძიებების, ორგანიზაციული
სტრუქტურის და სხვა მახასიათებლების მიხედვით. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საბიუჯეტო
კლასიფიკაცია, 2012 წლის მდგომარეობით შემოღებულ იქნა პროგრამული კლასიფიკაცია
ბიუჯეტის პროცესის დაგეგმვის, შესრულებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაკავშირებული
ანგარიშგებისათვის.

საქარველოს საბიუჯეტო პროცესის მოკლე აღწერა
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მომზადების მიზნით, სამინისტროები აყალიბებენ მათ
პრიორიტეტებს;
მთავრობა პრიორიტეტებს და საბიუჯეტო პარამეტრებს უთანხმებს პარლამენტს;
პარლამენტის შენიშვნების და წინადადებების გათვალისწინებით სამინისტროები ამტკიცებენ
საშუალოვადიან პრიორიტეტებს და მათ განსახორციელებელ სტრატეგიებს;
სამინისტროების პრიორიტეტების საფუძველზე მზადდება BDD დოკუმენტი, სადაც ასევე
ასახულია მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების დაფინანსების სავარაუდო მოცულობები და
სამინისტროების საბიუჯეტო ჭერები;
BDD

დოკუმენტის

განაცხადებს;

გათვალისწინებით

საბიუჯეტო

განაცხადების

მხარჯავი

დაწესებულებები

საფუძველზე

ფინანსთა

ავსებენ

სამინისტრო

საბიუჯეტო
ამზადებს

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს;
საქართველოს მთავრობა წარუდგენს ბიუჯეტის პროექტს საქართველოს პარლამენტს, რომელიც
განხილვების შემდგომ ამტკიცების წლიური ბიუჯეტის შესახებ კანონს.

ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტი (BDD)
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წლიური ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესი იწყება ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და
მიმართულებების

დოკუმენტზე

(BDD)

მუშაობით.

ქვეყნის

ძირითადი

მონაცემების

და

მიმართულების დოკუმენტი (BDD) არის ქვეყნის განვითარების ძირითადი გეგმა, რომელიც ასახავს
ინფორმაციას საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების შესახებ, ასევე
ინფორმაციას საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
ხელისუფლებების განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ. დოკუმენტის მოიცავს 4
წლიან პერიოდს და ყოველწლიურად განახლებადი დოკუმენტია. BDD დოკუმენტის მომზადებით
იწყება

ყოველწლიური

ბიუჯეტის

მომზადება.

საქართველოს

საბიუჯეტო

კოდექსით

განისაზღვრება ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის შემუშავების
ეტაპები, რა ინფორმაციას უნდა მოიცავდეს იგი და რა ვადებში ხდება საქართველოს მთავრობისა
და პარლამენტისათვის მისი პირველადი, გადამუშავებული და საბოლოო ვარიანტების წარდგენა.
საქართველოს მთავრობა იწონებს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების
დოკუმენტის პირველად ვარიანტს დასაგეგმი საბიუჯეტო წლისა და +3 წლისათვის.
რეფორმები საშუალოვადიანი დაგეგმვის სფერში
biujetis saSualovadiani dagegmvis sferoSi sxva qveynebis mier gatarebuli
reformebis analizi mowmobs, rom misi danergvis gziT miRebuli Sedegebi ar aris
erTgvarovani. warmatebuli qveynebis SemTxvevaSi biujetis saSualovadiani dagegmva
moicavs: 1. saSualovadian fiskalur CarCos (MTFF), romelic adgens: agregirebul
fiskalur miznebs, agregirebuli xarjebis Werebsa da maT saSualovadian
prognozebs; 2. sabiujeto Werebsa da prognozebs calkeuli saministroebisa da
organizaciebisaTvis; 3. resursebze arsebuli servisebis gawevisaTvis saWiro
moTxovnebis sididesa (RirebulebiT gamosaxulebaSi)
da axali politikis
gasatareblad saWiro xarjebisa
an
politikis cvlilebis SemTxvevSi saWiro
xarjebis biujetis mTlian xarjebze zemoqmedebis Sefasebebs.
biujetis saSualovadiani dagegmvis ZiriTadi miznebia centraluri da
adgilobrivi mTavrobebis biujetebis marTvaSi fiskaluri disciplinis gaZliereba;
sabiujeto saxsrebis ganawilebis regulirebis gaZliereba xarjebis mTavrobis
politikasa da prioritetebTan ufro mWidrod dakavSirebis gziT, dargobriv
saministroebSi
sabiujeto
procesebisa
da
sabiujeto
resursebis
marTvis
gaumjobeseba, raTa miRweuli iqnas maT mier saxelmwifo momsaxurebebis miwodebisas
saxelmwifo resursebis efeqtiani da efeqturi gamoyeneba.
Aam miznis misaRwevad saSualovadiani biujeti aerTanebs or komponents; 1.
strategiul -anu “zemodan-qvemoT” konponents, rac gulisxmobs saxelmwofo
biujetis resursebis marTvis gaZlierebas da sabiujeto resursebis ganawilebas
dargobrivi
saministroebisaTvis
saxelmwifo
politikisa
da
proritetebis
safuZvelze da 2. saSualovadiani dagegmvis “qvemodan-zemoT” komponents, romelic
gulisxmobs biujetis marTvis gaumjobesebas dargobrivi saministroebis doneze.
biujetis saSualovadani dagegmvis potenciuri sargebeli evropis bevr
qveyanaSi cxadi saxiTaa miRebuli. biujetis saSualovadiani dagegmvis kargad
Sedgenilma da kargad marTulma CarCom xeli unda Seuwyos gaumjobesebul
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fiskalur disciplinas da kontrols, momsaxurebis miwodebis efeqtianobis zrdas,
rac miiRweva politikis miznebis zustad gansazRvris, sabiujeto saxsrebis
ganawilebSi prognozirebis ufro maRali
donis, sabiujeto informaciis
saimedoobis
zrdisa
da
resursebis
gamoyenebaSi
ufro
maRali
angariSvaldebulebebisa da gamWvirvalobis donis amaRlebis gziT.
msoflios sxvadasxva qveynebis gamocdilebis Seswavla mowmobs, rom bevr
qveyanaSi biujetis saSualovadiani dagegmviT ver iqna miRweuli saTanado Sedegebi.
amis mizezebi ZiriTadad iyo
Semdegi: am qveynebSi biujetis saSualovadiani
dagegmva ganixileboda, rogorc rituali, romelsac dabali praqtikuli Rirebuleba
gaaCnda da is sruliad gamoyofili iyo
yovelwliuri biujetis momzadebis
procesisagan. garda amisa, sabiujeto organizaciebi agregirebuli xarjebis
maCveneblebs anu “Werebs” ar ganixilavden rogor SemzRudav faqtors sabiujeto
molaparakebebis dros, rac amcirebda biujetis saSualovadiani dagegmvis procesis
“zemodan-qvemoT” elementis SesaZleblobebs- kerZod, rac gamoixateba saabiujeto
organizaciebis waxalisebaSi
SezRuduli raodenobis resursebis pirobebSi maTi
xarjebis mimarTulebebis priritetizaciisa da maTTvis gamoyofili
resursebis
ganawilebis efeqtianobis amaRlebaSi. Sedegad, am organizaciebis xarjebi naklebad
iyo fokusirebuli saxelmwifos prioritetebis miRwevaze. aseve, sxva saxis saerTo
problema am qveynebebSi aris susti koordinacia erovnul an seqtorul strategiebs
Soris. biujetis saSualovadiani dagegmvis warumateblobis mizezi xSirad iyo isic,
rom saTanadod ar fasdeboda wliuri biujetis realistur doneze Sedgenisa da
dagegmvis SesaZleblobebi da is, Tu ramdenad iZleoda is biujetis saSualovadian
dagegmvaze gadasvlis SesaZleblobebs. biujetis saSualovadiani dagegmvis sferoSi
sxva qveynebis am susti mxareebis gaTvaliswineba saqarTvelos sabiujeto procesis
srulyofisaTvis metad mniSvnelovani sakiTxia.
ganvixiloT biujetis
procesi saqarTveloSi.

saSualovadiani gegmis -BDD დოკუმენტის- Sedgenis

წლიური ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესი იწყება ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და
მიმართულებების

დოკუმენტზე

(BDD)

მუშაობით.

ქვეყნის

ძირითადი

მონაცემების

და

მიმართულების დოკუმენტი (BDD) არის ქვეყნის განვითარების ძირითადი გეგმა, რომელიც ასახავს
ინფორმაციას საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების შესახებ, ასევე
ინფორმაციას საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
ხელისუფლებების განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ. დოკუმენტის მოიცავს 4
წლიან პერიოდს და ყოველწლიურად განახლებადი დოკუმენტია. BDD დოკუმენტის მომზადებით
იწყება

ყოველწლიური

ბიუჯეტის

მომზადება.

საქართველოს

საბიუჯეტო

კოდექსით

განისაზღვრება ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის შემუშავების
ეტაპები, რა ინფორმაციას უნდა მოიცავდეს იგი და რა ვადებში ხდება საქართველოს მთავრობისა
და პარლამენტისათვის მისი პირველადი, გადამუშავებული და საბოლოო ვარიანტების წარდგენა.
საქართველოს მთავრობა იწონებს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების
დოკუმენტის პირველად ვარიანტს დასაგეგმი საბიუჯეტო წლისა და +3 წლისათვის.
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დოკუმენტისშედგენასუზრუნველყოფსსაქართველოსფინანსთასამინისტროსაქართველოსე
როვნულბანკისადასხვასახელმწიფოორგანოებისგანმიRებულიინფორმაციისსაფუძველზე.
საქართველოსმთავრობაუზრუნველყოფსსახელმწიფობიუჯეტისპროექტისადაBDDდოკუმენტისშე
მდგომშესაბამისობას.
ბიუჯეტისსაშუალოვადიანგეგმაზემუშაობა
საქართველოშიიწყებაყოველიწლის 1 მარტიდან da is saboloo saxis miRebamde TiTqmis
aTTvian periods gaivlis. kerZod, 1 ივნისამდემთავრობაპარლამენტშიწარადგენსBDD-is
Tavdapirvel
დოკუმენტს,რომელშიცმაკროეკონომიკურიპროგნოზებისადასაქართველოსსამინისტროებისძირით
ადიმიმართულებებისშესახებინფორმაციაa
ასახულია.პარლამენტისკომიტეტებიდარგებისმიხედვიTიხილავენBDD
momzadebul

შენიშვნებს

დოკუმენტსდა

ივნისამდეუგზავნიანმTავრობას.
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ოქტომბერსბიუჯეტისპროექტTანერTადმთავრობაპაერალამეnტშიწარადგენს

1

gadamuSavebul

BDDდოკუმენტს; saqarTvelos parlamentSi kanoniT dadgenili procesis gavlisa da
wlis
bolos
momavali
wlis
სახელმწიფობიუჯეტისადაადგილობრივიბიუჯეტებისდამტკიცებისშემდეგ,ფინანსTასამინისტრო
saqarTvelos პარლამენტს
1 თვისვადაშიBDD დოკუმენტისსაბოლოოვარიანტს წარუდგენს.
საქართველოში
saxelmwifo
ბიუჯეტიპარლამენტშიმიიღებაერთიმოსმენით,
Tumca,
saxelmwifo
ბიუჯეტისპროექტიპარლამენტსადამTავრობასშორისსამეტაპიანiშეტანხმებისპროცესსგადის.
BDD

დოკუმენტისმომზადებაშიმონაწილეობენ:

საქარTველოსმTავრობა,

რომელიცგანსაზRვრავსწარსადგენიინფორმაციისნუსხასდავადებს;
რომელიცადგენსაღნიშნულდოკუმნეტს;

ეროვნულიბანკი;

ფინანსTa

სამინისტრო,

დარგობრივისამინისტროები;

ადგილობრივიხელისუფლებისორგანოები; სხვამხარჯავიდაწესებულებები.
BDD დოკუმენტით განისაზRვრება: qveynis ძირითადიმაკროეკონომიკურიინდიკატორები
saSualovadiani

periodisaTvis

(ნომინალურიდარეალურიმთლიანიშიდაპროდუქტი,

ეკონომიკურიზრდა,
ინფლაცია,
ბიუჯეტისშემოსავლებიდახარჯები;

ინვესტიციებიდასხვა);
masSi

saxelmwifo
mocemulia:

გასულისაბიუჯეტოწლისსახელმწიფობიუჯეტისშესრულებისსაბოლოოშედეგებისანალიზი;მთავრ
ობისმიერგანსაზღვრულიპრიორიტეტები,
პროგრამებიდამათიდაფინანსებისოდენობები;
თითოეულიმხარჯავიდაწესებულებისათვისგათვალისწინებულიასიგნებებისადადასაქმებულთასა
ორიენტაციოზღვრულიმოცულობები.
BDD

დოკუმენტის

parlamentTan

SeTanxmebis

შემდეგდაწესებულებისათვისგათვალისწინებულიასიგნებებისადადასაქმებულთასაორიენტაციოზ
ღვრულიმოცულობსგანსაზRვრავსმTავრობა,
gaTvaliswinebuli

ხოლოპარლამენტისდაკონტროლისპალატისaTvis

ასიგნებებისადადასაქმებულთასაორიენტაციოზRვრულმოცულობებს

-

saqaTvelos პარლამენტი.

qveynis ZiriTadi monacemebisa da mimarTulebebis dokumenti(BDD
dokumenti)-warmoadgens saSualovadian periodSiqveynis ganviTarebis ZiriTad
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gegmas,

რომელიცასახავსმთავრობისსაშუალოვადიანსტრატეგიას,

ინფორმაციასსაშუალოვადიანიმაკროეკონომიკურიდაფისკალურიპროგნოზებისდასაქართველოსც
ენტრალური,
ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივიხელისუფლებებისგანვითარებისძირითადიმიმარ
თულებებისშესახებ.

დოკუმენტიგანსაკუთრებულიმნიშვნელობისაა.

ის,

ერთისმხრივ,

წარმოადგენსწლიურიბიუჯეტისკანონისპროექტისმომზადებისჩარჩო-საფუძველსდამეორემხრივ,
მოიცავსimaze
უფროფართოსპექტრისინფორმაციასქვეყნისხელისუფლებისზოგადიპრიორიტეტებისშესახებ,
ვიდრეესსახელმწიფობიუჯეტშიaasaxuli.აღნიშნულდოკუმენტშიერთიანდებაარამარტოთითოეუ
ლიმხარჯავიდაწესებულებისმიერმთავრობისპრიორიტეტებისფარგლებშიდაგეგმილიპროგრამები,
არამედისღონისძიებებიც,
რაცამპრიორიტეტებისფარგლებშიხორციელდებაკერძოსექტორისმონაწილეობითადასახელმწიფოს
ხელშეწყობით. დოკუმენტი,
მოიცავსrogorc

როგორცსახელმწიფობიუჯეტისპროექტისმომზადებისსაფუძველი,

საშუალოვადიანპერიოდშისახელმწიფობიუჯეტისმხარჯავიდაწესებულებებისათვისგანსაზღვრუ
ლიასიგნებებისადამომუშავეთარიცხოვნობისზღვრულიმოცულობებისშესახებinformacias, ასევე,
monacemebs
პრიორიტეტებისფარგლებშიმათმიერგანსახორციელებლიპროგრამებისდაფინანსებისმოცულობისა
დაწყაროებისშესახებ.
სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გამოიყიფა 12 პრიორიტეტი. ესენია:
1. ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ამ

პრიორიტეტის

ფარგლებსი

გათვალისწინებული

პროგრამების

შესახებ

ინფორმაცია

განხორციელებული

პროგრამების

შედეგად

დაიხვეწება

წარმოდგენილია ცხრილის სახით.

ამ

პრიორიტეტის

ფარგლებში

პირველადი ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი
და მნიშვნელობა.
დაავადებაზე რეაგირების რეჟიმიდან აქცენტი გადატანილი იქნება როგორც დაავადების
წარმოქმნის პრევენციაზე, ისე დაავადების დროულად აღმოჩენასა და მისი გართულების თავიდან
აცილებაზე.
C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც ექნება ყველა პაციენტს;
გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე
ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული სერვისების დონეზე
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ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება დედათა და ბავშვთა (პერინატალური) სამედიცინო ცენტრების
რეგიონალიზაციის გეგმა; გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია და
ორსულებისა და ახალშობილების უზრუნველყოფა ჯანსაღი განვითარებისთვის აუცილებელი
პრეპარატების მიწოდებით;
საფუძველი

ჩაეყრება

ონკოლოგიური

დაავადებების

მკურნალობის

თანამედროვე

და

მაღალეფექტიან მეთოდებს.
მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის განხორციელდება სისტემური რეფორმა,
რომლის

შედეგადაც

მოსახლეობის

მოწყვლად

ჯგუფებს

გაეზრდებათ

ხელმისაწვდომობა

ამბულატორიული მოხმარების მედიკამენტებზე.
დაინერგება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ახალი მოდელი, რომელიც გახდება საპენსიო
ასაკში ღირსეული არსებობის გარანტია.
განხორციელდება შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა და უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო
კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის.

2. თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ამ პრიორიტეტის ფარგლებში ძლიერი და ეფექტიანი თავდაცვის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად,
საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს და განახორციელებს 4-წლიან პროგრამას. შედეგად,
მსჯავრდებულისთვის ხელმისაწვდომი გახდება პროფესიული განათლება;
დაინერგება

არასაპატიმრო

სასჯელის

ახალი

სახე

-

შინაპატიმრობა

სრულწლოვანი

მსჯავრდებულებისთვის;
გაგრძელდება პენიტენციური დაწესებულებების ეტაპობრივი რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია;
შემუშავდება

პროკურორთა

საქმიანობის

გამჭვირვალე

და

მიუკერძოებელი

შეფასების

კრიტერიუმები. გაგრძელდება პროკურორთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
პროგრამები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საპოლიციო
საქმიანობის მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის დაინერგება ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის
სისტემა.
დაგეგმილ ვადებში დასრულდება საზღვრის მართვის სისტემის რეფორმა;
გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით კი
ევროპოლთან.
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უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელი და
ქმედითი საქმიანობა.
3. რეგიონულიგანვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
გაგრძელდება და სწრაფი ტემპით წარიმართება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა,
არსებული გზების რეკონსტრუქცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება.
საფუძველი ჩაეყარა საუკუნის პროექტს - ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობას;
აქტიურად

გაგრძელდება

წყალმომარაგება–კანალიზაციის

და

გამწმენდი

ნაგებობების

მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროექტები მთელ რიგ ქალაქებსა და სოფლებში.
ნარჩენების

მართვა

განხორციელდება

ევროპული

სტანდარტების

შესაბამისად,

მოხდება

არსებული ნაგავსაყრელების ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისობაში მოყვანა
და ეტაპობრივი დახურვა;
ქვეყნის

ინტერნეტიზაციის

პროექტის

ფარგლებში

აშენდება

8000-კილომეტრიანი

ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც დამატებით 800 ათასი ადამიანი მიიღებს ინტერნეტს და
ქვეყნის მოსახლეობის 90%-ზე მეტს ექნება ინტერნეტთან წვდომა.
გაგრძელდება ელექტრიფიკაციისა და გამრიცხველიანების პროცესი, სადაც განსაკუთრებული
აქცენტი უშუქო სოფლებსა და მაღალმთიან რეგიონებზე გაკეთდება.
გაგრძელდება

რეგიონების

სოციალურ-ეკონომიკური

განვითარების

სტრატეგიებისა

და

სამოქმედო გეგმების განხორცილების ხელშეწყობა;
გაგრძელდება მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ მხარდაჭერა, ადგილობრივი
წარმოების განვითარების ხელშეწყობა.
4. განათლება , მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
და ახალი დაწესებულებების დაფუძნება
წინასასკოლო ასაკის მოზარდებისთვის მხარდაჭერილი იქნება სასკოლო მზაობის ჯგუფების
ფუნქციონირება როგორც საბავშვო ბაღების, ისე სკოლების ბაზაზე.
ზოგადი განათლების ხარისხის მაღალი სტანდარტების მისაღწევად, დაინერგება ავტორიზაციის
ახალი, სწავლისა და სწავლების მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული სტანდარტები.
შეიქმნება

ახალი,

თანამედროვე

მოთხოვნების

შესაბამისი,

მაღალ

სტანდარტებზე

ორიენტირებული სასწავლო გეგმები, პროგრამები და სახელმძღვანელოები;
განვითარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში
გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი.
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სახელმწიფო უზრუნველყოფს მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობას მათი უწყვეტი
პროფესიული განვითარების გზით.
შეიქმნება

ელექტრონული

სწავლების

პლატფორმა,

რომლის

საშუალებითაც

დიასპორის

წარმომადგენლებისათვის დაინერგება დისტანციური სწავლების გაკვეთილები ქართულ ენაში,
საქართველოს გეოგრაფიასა და ისტორიაში.
ამოქმედდება პროფესიული მომზადება- გადამზადების მრავალფეროვანი პროგრამები.
ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო
თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას;
საქართველოს

რეგიონალურ

საგანმანათლებლო

ცენტრად

პოზიციონირების

მიზნით,

განხორციელდება უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოზიდვის
მასშტაბური პროექტი - „ისწავლე საქართველოში“.
5. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
გაგრძელდება ხარჯების ოპტიმიზაციის უწყვეტი პროცესი, რაც მიმართული იქნება სახსრების
გამოთავისუფლებასა და მათ გადანაწილებაზე პრიორიტეტულ მიმართულებებზე;
შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები და მომავალში შეიზღუდება მათი ზრდა;
გაიზრდება ბიუჯეტის გამჭვირვალობა;
სახელმწიფო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით შენარჩუნდება იმ დონეზე, რომელიც
ქვეყნის სტაბილურ საკრედიტო რეიტინგსა და დადებით საინვესტიციო იმიჯს უზრუნველყოფს;
ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა იქნება ხელშეუხებელი;
ხელი შეეწყობა ლარით დაკრედიტების ზრდას.
გაუმჯობესდება საგადასახადო ადმინისტრირება.
გაგრძელდება მეწარმეობის ხელშეწყობის არსებული პროგრამები;
შეიქმნება ერთიანი სივრცე „ბიზნესსახლი“, სადაც ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება კერძო
ბიზნესს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება.
საქართველოში

ეკონომიკური

ზრდის

სტიმულირებისთვის,

ზოგადად

ბიზნესგარემოს

გაუმჯობესების გარდა, საქართველოს მთავრობა გეგმავს კაპიტალის ბაზრის, საპენსიო და მიწის
რეფორმების განხორციელებას.
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების გაფორმებით ქართულ ეკონომიკაში შეიქმნა
მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები ექსპორტის ზრდის, ინვესტიციების მოზიდვისა და ქვეყანაში
პროდუქტიულობის ზრდის კუთხით.
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გაიზრდება ქართული პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალი და საექსპორტო ბაზრების
დივერსიფიცირებულობა.
მთავრობის პოლიტიკა მიმართული იქნება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობების ეკონომიკური კომპონენტის გაძლიერებისა და კომერციული ატაშეების
სისტემის დანერგვისკენ.
6. ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
ეტაპობრივად

ჩამოყალიბდება

უზრუნველყოფს

მოხელეთა

საჯარო

სამსახურში

სამსახურის
აყვანასა

კარიერული

და

კარიერულ

მოდელი,
წინსვლას

რომელიც
ობიექტური

კრიტერიუმების შესაბამისად.
გაგრძელდება პოლიტიკის დაგეგმვისა და მისი მონიტორინგის ერთიანი სისტემის რაც ეფუძნება
გამჭვირვალე,

შედეგზე

ორიენტირებული,

საზოგადოების

ჩართულობის

პრინციპსა

და

ანგარიშვალდებულებაზე აგებული სისტემის ჩამოყალიბების იდეას.
სახელმწიფოს მიერ კვლავაც უზრუნველყოფილი იქნება საკუთრების უფლების განუხრელი
დაცვა.
გაგრძელდება შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმების განვითარება;
განხორციელდება

ქმედითი

ღონისძიებები

პირადი

ცხოვრების

ხელშეუხებლობისა

და

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად.
საქართველო, როგორც კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით რეგიონის აღიარებული ლიდერი და
ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) თანათავმჯდომარე ქვეყანა, გააგრძელებს მუშაობას
იმისათვის, რომ კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახადოს თავისი მიღწევები კორუფციასთან ბრძოლის
საქმეში.
დაიხვეწება

საჯარო

ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობის

მარეგულირებელი

ნორმები

და

შემუშავდება ახალი კანონი ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ;
მოწესრიგდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის არსებული პრაქტიკა.

7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
გაგრძელდება დევნილი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა;
გაგრძელდება კერძო მესაკუთრეებისგან იმ საცხოვრებელი ფართობების გამოსყიდვა, რომლებიც
დევნილებს აქვთ დაკავებული.
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მიმდინარეობს მუშაობა, ერთი მხრივ, დონორებთან, ხოლო, მეორე მხრივ, ინვესტორებთან, რათა
კერძო და საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში აშენდეს ახალი საცხოვრებლები დევნილებისთვის
როგორც ქალაქებში, ისე სოფლად.
გაგრძელდება ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლებისა და მიწის ნაკვეთების
დაკანონების პროცესი.
პრობლემების მქონე ოჯახებთან მიმართებით გაიზრდება სოციალური მუშაკის როლი.

8. კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა და მთავრობამ დაამტკიცა
„კულტურის სტრატეგია 2025“, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას, მიზნებსა და
ამოცანებს კულტურის სექტორში.
დაიხვეწება კულტურასა და ძეგლთა დაცვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა; შემუშავდება
კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსი.
გაგრძელდება ალტერნატიული გზების ძიება კულტურის სფეროს დაფინანსების მოძიებისთვის
და დივერსიფიკაციისთვის.
განხორციელდება

ინფრასტრუქტურული

პროექტები

კულტურისა

და

ძეგლთა

დაცვის

მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად;
გაიზრდება

კულტურის ხელმისაწვდომობა ფართო

საზოგადოებისათვის,

განსაკუთრებით

რეგიონების მოსახლეობისთვის, ეთნიკური უმცირესობებისა და შშმ პირებისათვის;
გაგრძელდება სახელოვნებო განათლების განვითარების ხელშეწყობა, დარგის სპეციალისტების
კვალიფიკაციის ამაღლება.
შენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ფეხბურთისა და რაგბის კომბინირებული
მოედნები.
გაიზრდება

ადგილობრივი

თვითმმართველობების

როლი

ახალგაზრდული

პოლიტიკის

მიმართულებით.

9. საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
გაგრძელდება მუშაობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სრულად განხორციელების ხელშესაწყობად.
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კონფლიქტის

მშვიდობიანი

დარეგულირების

პოლიტიკის

ფარგლებში

განსაკუთრებული

ყურადღება დაეთმობა ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგებასა და
ნდობის აღდგენას;
მთავრობის

პოლიტიკა

მიმართული

იქნება

საერთაშორისო

კულტურულ

ცხოვრებაში

საქართველოს მეტი ჩართულობის ხელშეწყობისაკენ.
გაგრძელდება საქართველოსა და უცხო ქვეყნების ქალაქებსა და რეგიონებს შორის კონტაქტების
დამყარებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა.
გაგრძელდება

გაერთიანებული

ერების

განათლების,

კულტურის

და

მეცნიერების

ორგანიზაციასთან (UNESCO) აქტიური თანამშრომლობის გზით საქართველოს კულტურული და
ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;
ციფრული დიპლომატიის მეშვეობით გაგრძელდება მოქალაქეებთან პირდაპირი და უშუალო
კონტაქტის დამყარება;
გაგრძელდება სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობა, რაც ასოცირების შეთანხმების
წარმატებით განხორციელების, ქვეყანაში ევროინტეგრაციის საკითხზე საზოგადოებრივი აზრის
შემდგომი კონსოლიდაციის, ასევე არსებული ცოდნისა და გამოცდილების მობილიზების
შესაძლებლობას იძლევა.
10. სოფლის მეურნეობა
გაგარძელდება აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, მაღალხარისხიანი
პროდუქციის წარმოების სტაბილური ზრდა, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა,
სურსათის უვნებლობა და სოფლის განვითარება.
მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა დეგრადირებული ნიადაგების გამოკვლევას და მათი
ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების ღონისძიებებს.
შემუშავდება სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებული იქნება
სოფლად ცხოვრების დონის ამაღლებასა და ეკონომიკური აქტიურობის ზრდაზე.
გაიზრდება მელიორირებული (წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული) მიწების ფართობები;
განვითარდება და გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი (სადრენაჟე) სისტემები.
ყურადღება

დაეთმობა

დარგში

დასაქმებულთა

ცოდნის

ამაღლებას,

აგრობიზნესზე

ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარებას და შესაბამისი ექსტენციის
პაკეტების შემუშავებას.
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროები დაუახლოვდება DCFTAის გეგმით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობას, რაც განხორციელდება
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრულ ვადებში.
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განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები ქვეყანაში ბიოაგრომეურნეობების განვითარების და
ასევე კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის დამკვიდრების მიმართულებით;
დაიხვეწება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ბაზრის საინფორმაციო სისტემა. მნიშვნელოვანი
ყურადღება დაეთმობა აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციას ადგილობრივ და
საერთაშორისო ბაზრებზე.
11. სასამართლო სისტემა
გაგრძელდება და დასრულდება მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მესამე ტალღა;
განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა;
განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა.
სასამართლოში საპილოტე წესით დაინერგება საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა;
საერთო სასამართლოების სისტემაში შეიქმნება კომერციული კოლეგიები და პალატები,
რომლებიც სპეციალიზებული იქნება კომერციული და საგადასახადო საქმეების განხილვაზე;
ხელი შეეწყობა მედიაციის, როგორც დავების მოგვარების ალტერნატიული საშუალების,
დამკვიდრებას და განვითარებას.

12. გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
გაგრძელდება თანამედროვე გარემოსდაცვითი პრინციპებისა და სტანდარტების ეტაპობრივი
დანერგვა
თანამედროვე მიდგომების გათვალისწინებით გაუმჯობესდება გარემოსდაცვითი მმართველობა.
ჩამოყალიბდება

გამჭვირვალე

პროცედურებზე

დაფუძნებული

გარემოზე

ზემოქმედების

შეფასების სისტემა.
გარემოს დაზიანების პრევენციისა და აღმოფხვრის (კომპენსაციის) მიზნით ჩამოყალიბდება
გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ეფექტიანი სისტემა.
დაინერგება ახალი მარეგულირებელი ნორმები ბიომრავალფეროვნების დაცვა- შენარჩუნებისა და
ბიოლოგიური რესურსებით მდგრადი სარგებლობის მიზნით.
დამკვიდრდება ტყეების მოვლის, დაცვისა და აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმები, რაც ხელს
შეუწყობს

ტყეების

რაოდენობრივი

და

ხარისხობრივი

მაჩვენებლების

შენარჩუნება-

გაუმჯობესებას;
გაფართოვდება ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი, გაძლიერდება მოდელირების
შესაძლებლობები და დაინერგება ადრეული შეტყობინების ეროვნული სისტემა;
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გაუმჯობესდება ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგისა და
შეფასების სისტემა.
გაგრძელდება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემაზე გადასვლა, რომელიც
ეფუძნება სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს;
გაუმჯობესდება

ბირთვული

და

რადიაციული

უსაფრთხოების

ხარისხი,

შეიქმნება

რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ახალი სისტემა;
გაგრძელდება

და

გაფართოვდება

გარემოსდაცვითი

განათლების

ხელშეწყობისა

და

გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები.

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები
საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომური მაჩვენებლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კლასიფიკაცია (სტრუქტურა)
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების კლასიფიკაცია ( სტრუქტურა)
სახელმწიგო ბიუჯეტის გადასახადების სტრუქტურა
ფინანსური და არაფინანსური აქტივების სტრუქტურა

საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომური მაჩვენებლები
2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი მომზადებულია სამთავრობო პროგრამის „ თავისუფლება , სწრაფი
განვითარება , კეთილდღეობა “ შესასრულებლად, რომლის ძირითად მიზანს წარმოადგენს
მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და ქვეყნის ეკონომიკური
განვითარება. რეფორმების 4 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისა
და დასახული შედეგების მიღწევის მიზნით მნიშვნელოვანია არსებული ფისკალური რესურსების
მაქსიმალურად ეფექტიანი გამოყენება.
ბიუჯეტის ერთიანობის პრინციპიდან გამომდინარე, ყველა დონის ბიუჯეტს-სახელმწიფო,
რესპუბლიკურ და ადგილობრივ ბიუჯეტებს, აქვთ ერთნაირი კლასიფიკაცია.

2018 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის (წლის განმავლობაში ქვეყნის შიგნით წარმოებული
მთლიანი საბოლოო პროდუქციის საბაზრო ღირებულება) რეალური ზრდის პროგნოზი 4.5%-ს,
ხოლო მშპ-ს დეფლატორი (ყველა საბოლოო პროდუქციის და მომსახურების საშუალო ფასები)
4.0%-ს შეადგენს. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკის რეალური ზრდის პროგნოზი 5..2%-ის
ფარგლებშია მოსალოდნელი, ხოლო მშპ-ს დეფლატორი 3.0%-ის ფარგლებში.
მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე 2018 წელს ნომინალური მშპ-ს მოცულობა
40.4 მლრდ ლარს შეადგენს, ხოლო 2021 წლისთვის პროგნოზირებულია მისი გაზრდა 51.9 მლრდ
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ლარამდე.

საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები 2016-2018 წწ-ში.

რეალური და ნომინალური მშპ-ს დინამიკა

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კლასიფიკაცია (სტრუქტურა)
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები მოიცავს: შემოსავლებს, არაფინანსური აქტივების
კლებიდან

მიღებულ

სახსრებს,

ფინანსური

აქტივების

კლებიდანმირებულ

სახსრებს,

ვალდებულებების აღების შედეგად მიღებულ სახსრებს.

ბიუჯეტის შემოსულობებია საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში მიღებული ფულადი სახსრების
ერთობლიობა.

შემოსულობები
=
შემოსავლები
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+
არაფინანსური აქტივების კლება
+
ფინანსური აქტივების კლება
+
ვალდებულებების ზრდა

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურა გრაფიკულად შემდეგნაირად
გამოიყურება:

შემოსავლების კლასიფიკაცია

საქართველოში შემოსავლები იყოფა 3 ძირითად ჯგუფად, კერძოდ: გადასახადები, გრანტები და
სხვა შემოსავლები.
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით შემოსულობების 82.3%-ს წარმოადგენს
შემოსავლები, რომელიც შეადგენს 10,120.0 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 25.0%- ია.
ცხრილი.
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გრაფიკი.

2018

წლის

საქართველოს

სახლმწიფო

ბიუჯეტის

შემოსავლების

სტრუქტურა,

გადასახადები
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით გადასახადების საპროგნოზო
მაჩვენებელი შეადგენს 9,470.0 მლნ ლარს, რაც 2017 წლის გეგმიურ მაჩვენებელს 650.0 მლნ ლარით
აღემატება. გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების
93.5%-ს, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტის 23.4%-ს შეადგენს.
გრანტები
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი 2017 წლის
გეგმასთან შედარებით 19.5 მლნ ლარით ნაკლებია და 265.0 მლნ ლარს შეადგენს, რაც სახელმწიფო
ბიუჯეტის შემოსულობების 2.6%-ს, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.6%.
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სხვა შემოსავლები
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი
უცვლელია 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლთან შედარებით და შეადგენს 385.0 მლნ ლარს, რაც
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების 3.8%-ს, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.9%-ს
შეადგენს. სხვა შემოსავლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს შემოსავლებს საკუთრებიდან
(სახელმწიფოს საკუთრებაში ან წილობრივ მფლობელობაში მყოფი საწარმოების დივიდენდები და
პროცენტები,
იჯარა),
ადმინისტრაციულ
მოსაკრებლებს
(ლიცენზიები,
ნებართვები,
სარეგისტრაციო მოსაკრებლები) და ჯარიმებს.
გრაფიკი. სხვა შემოსავლების სტრუქტურა 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით.

არაფინანსური აქტივების კლება
2018 წელს არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები სახსრების საპროგნოზო მოცულობა
შეადგენს 60.0 მლნ ლარს, რაც 30.0 მლნ ლარით ნაკლებია 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე.
ფინანსური აქტივების კლება
ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 80.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც 5.0 მლნ
ლარით ნაკლებია 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე და წარმოადგენს წინა წლებში სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გაცემული სესხების დაბრუნებას.
ვალდებულების ზრდა
სახელმწიფოს მიერ სესხების აღებით 2018 წელს
მობილიზებული იქნა 2,038.0 მლნ ლარი, მათ შორის:

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

პროექტში

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება - 400.0 მლნ ლარი.
გერმანიის განვითარების საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 146.0 მლნ
ლარი.
საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 146.0 მლნ ლარი.
მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები - 58.0 მლნ
ლარი.
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საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ
საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო,
შეღავათიანი კრედიტები - 1,288.0 მლნ ლარი.

ვალდებულებების ზრდა მთლიანი საბიუჯეტო რესურსის 16.6% და მთლიანი
შიდა პროდუქტის 5.0%-ია.
საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის მთლიანი შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა და
თითოეული გადასახადის ანალიზი მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესების
მართვის გაუმჯობესების კუთხით. 2009 წლიდან საქართველოს კანონმდებლობით არსებობს 6
სახის გადასახადი, ესენია: საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, დამატებული
ღირებულების გადასახადი, აქციზი, იმპორტის გადასახადი და ქონების გადასახადი. ქვემოთ
წარმოდგენილია აღნიშნულ გადასახადებთან დაკავშირებული ცალკეული ასპექტების ანალიზი.
შემოსავლების ანალიზისათვის პირველი საკითხია საგადასახადო ტვირთის შეფასება და
დინამიკის ანალიზი. საგადასახადო ტვირთის ყველაზე მიღებულ ინტერპრეტაციას წარმოადგენს
გადახდილი გადასახადების თანაფარდობა მთლიან შემოსავლებთან (მშპ-სთან), რომელიც
გამოიყენება იმის შესაფასებლად, თუ ჯამური შემოსავლის რა ნაწილის გადახდა უწევს მთლიან
საზოგადოებას.

როგორც დიაგრამა 1-ზე ჩანს, 1996-2003 წლებში საგადასახადო ტვირთი საშუალოდ მშპ-ის 8.4%12%-ის ინტერვალში მერყეობდა, 2004-2009 წლებში საგადასახადო შემოსავლების წილმა მშპ- სთან
საგადასახადო ადმინისტრირების კუთხით გატარებული ღონისძიებების გავლენით 25%-ს მიაღწია.
შესაბამისად, ამ ორი პერიოდის შედარების ეკონომიკური ინტერპრეტაციის გაკეთება უნდა მოხდეს
ზემო აღნიშნული ღონისძიებების გავლენის გათვალისწინებით. 2009 წლიდან საგადასახადო
ტვირთი სტაბილურ ტენდენციას ავლენს, რასაც ასევე ხელი შეუწყო ე.წ. ეკონომიკური
თავისუფლების აქტის მიღებამაც, რომლის მიხედვით განისაზღვრა შეზღუდვა საგადასახადო
განაკვეთების ზრდაზე.
გრაფიკი. გადასახადების სტრუქტურა საქართველოში 1996-2015 წწ-ში.
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წყარო: პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის გამოკვლევა „საგადასახადო შემოსავლების ანალიზი“.
თბილისი, 2016
2009 წლიდან საქართველოს კანონმდებლობით არსებობს 6 სახის გადასახადი, მათ შორის 5 საერთო
სახელმწიფოებრივი და 1 - ადგილობრივი. თუ დავაკვირდებით საგადასახადო შემოსავლების
დეკომპოზიციას (დიაგრამა 2), დავინახავთ, რომ საანალიზო პერიოდში საგადასახადო
შემოსავლების მნიშვნელოვანი წილი ყოველთვის ეკავა დამატებული ღირებულების გადასახადს,
მეორე მნიშვნელოვანი პოზიცია კი საშემოსავლო გადასახადს, ხოლო მოგების და აქციზის
გადასახადები შესაბამისად, საგადასახადო შემოსავლების 3-ე და 4-ე მნიშვნელოვანი კომპონენტები
იყვნენ. 2008 წლიდან საშემოსავლო გადასახადის წილის ზრდა გამოწვეული იყო იმ ფაქტით, რომ
მოხდა ორი გადასახადის - საშემოსავლო და სოციალური გადასახადების შერწყმა და 32%-იანი
ჯამური განაკვეთიდან თანდათანობით მოხდა მისი შემცირება 20%-მდე..

4. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები და მისი კლასიფიკაციები
სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები
ბიუჯეტის გადასახდელების ძირითადი კლასიფიკაციები
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ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაცია
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივებისცვლილების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ხარჯების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობი გადასახდელების სტრუქტურა

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები

ბიუჯეტის გადასახდელებია საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტიდან გასაცემი ფულადი სახსრების
ერთობლიობა.

გადასახდელები ოთხი მუხლისაგან შედგება.

გადასახდელები
=
ხარჯები
+
არაფინანსური აქტივების ზრდა
+
ფინანსური აქტივების ზრდა
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+
ვალდებულებების კლება

გადასახდელები, განსხვავებით ხარჯებისგან, არის ის მთლიანი სახსრები, რომელიც მთავრობას
შეუძლია წლის განმავლობაში გამოიყენოს,

არაფინანსური აქტივების ზრდა გულისხმობს სახელმწიფოს მატერიალური ქონების (აქტივების)
შეძენას.
ფინანსური აქტივების ზრდა ნიშნავს სესხის გაცემას/ან ფასიანი ქაღალდების შეძენას.

გადასახდელების სტრუქტურა უფრო დეტალურად შემდეგნაირად გამოიყურება:

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით გადასახდელების მთლიანი მოცულობა დაგეგმილია
12,364.5 მლნ ლარის ოდენობით, რაც 949.0 მლნ ლარით მეტია 2017 წლის დამტკიცებულ
ბიუჯეტთან შედარებით, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტის 33.7%-ს შეადგენს. მათ შორის:
საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 10,911.5 მლნ ლარს, გრანტები 165.0 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები
1,288.0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად
წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები. არ არის დაგეგმილი სახელმწიფო
ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.
ცხრილი. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების სტრუქტურა 2016-2018 წწ-ში.
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გრაფიკი. საქართველოს გადასახდელების სტრუქტურა 2018 წელს:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაცია -მეთოდური განმარტებები
ხარჯები წინამდებარე კლასიფიკაციის მიხედვით იყოფა 8 ძირითად ჯგუფად, კერძოდ, ესენია:
შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება, ძირითადი კაპიტალის მოხმარება, პროცენტი,
სუბსიდიები, გრანტები, სოციალური უზრუნველყოფა და სხვა ხარჯები.

ხარჯები- saxelmwifo biujetSi xarjebi ekonomikuri klasifikaciis mixedviT
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სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაცია 2018 წლის მონაცემების
მიხედვით:

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის სისტემა გათვალისწინებულია სახელმწიფო ხარჯების
საჩვენებლად, რომლებიც მიიმართება ფართო ეროვნულ მიზნების დასაფინანსებლად.
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის სისტემა მთავრობას საშუალებას აძლევს დაგეგმოს,
გაანაწილოს და გაანალიზოს ხარჯები ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების
მიხედვით (მაგ., განათლება, ჯანდაცვა და ა.შ.). ამ სისტემის საშუალებით ასევე
შესაძლებელია სხვადასხვა ქვეყნების ანალოგიური მსხვილი კატეგორიების ხარჯების
ერთმანეთთან შედარება.
საქართველოს ბიუჯეტების ხარჯების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის პირველი დონე
აერთიანებს ხარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია ძირითადი სახელმწიფო ფუნქციების
შესრულებასთან, ხოლო მეორე დონეზე ხარჯები გაშლილია მიზნების მსგავსობის
მიხედვით.
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საქართველოს ბიუჯეტების ხარჯების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია შედგება პირველი
დონის 10 ძირითადი ჯგუფისაგან:

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა
აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

და

არაფინანსური

ბიუჯეტის გადასახდელების ეკონომიკური კლასიფიკაცია ერთიანია ყველა დონის
ბიუჯეტის, მხარჯავი დაწესებულების და საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის.

კითხვები
1.რა მიზნით გამოიყოფა სახსრები საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის
სარეზერვო ფონდებიდან ?

2. რა გზით შეიძლება ერთი მხარჯავი დაწესებულებიდან სხვა მხარჯავ დაწესებულებაში
ასიგნებების გადანაწილება?

3. მხარჯავი დაწესებულებისათვის წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების რამდენ
პროცენტს არ უნდა რემატებოდეს მხარჯავი დაწესებულების პროგრამებს შორის თანხების
გადანაწილება?
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4. .

საქართველოს საბიუჯეტო პროცესის რომელი ძირითადი პრინციპია:“ყველა დონის

ბიუჯეტების შემოსულობებისა და გადასახდელების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის
სისტემაში მოქცევა“
5. რომელი წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებას არ ექვემდებარებასაქართველოს
ნაერთი ბიუჯეტი:

6.რა არის ნაშთი?

7. რა არის თავისუფალი ნაშთი?

8. რა არის ნაშთის ცვლილება?

9.რა არის პროგრამა?
პასუხი:
ბიუჯეტით

განსაზღვრული

ღონისძიებების

პრიორიტეტების

ერთობლიობა,

ხორციელდება

მხოლოდ

რომლებიც
ერთი

მიზნების

მისაღწევად

დაჯგუფებულია:მსგავსი

საბოლოო

შედეგის

განსახორციელებელი
შინაარსის

მისაღწევად

და

მიხედვით,
რომელთა

განხორციელებისათვის პასუხისმგებელია ერთი მხარჯავი დაწესებულება.

10. რა ეტაპებს მოიცავს საბიუჯეტო პროცესი?

11.რა არის პროგრამა?
საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიზნების
მისაღწევად განხორციელებული ღონისძიებების ერთობლიობა, რომლებიც დაჯგუფებულია
მსგავსი შინაარსიის მიხედვით, ხორციელდება ერთი საბოლოო შედეგის მისაღწევად და რომელთა
განხორციელებისათვის პასუხისმგებელია ერთო მხარჯავი დაწესებულება, განმარტებულია
როგორც:

12.

საქართველოს

საბიუჯეტო

კოდექსის

თანახმად,

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

პროექტის

მომზადებისათვის, ბიუჯეტის შესრულებისა და ანგარიშგებისათვის ვინ არის პასუხისმგებელი?:
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13. . საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ვინ ამტკიცებს საბიუჯეტო კლასიფიკაციას,
გარდა პროგრამულისა?
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი საქართველოს აუდიტის სამსახურთან კონსულტაციებისა და
საქართველოს პარლამენტის საფინანსო- საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმების საფუძველზე

14

ვინ

ამტკიცებს

.პროგრამული

ბიუჯეტის

შედგენისათვის

საჭირო

მეთოდოლოგიას

საქართველოს პარლამენტის საფინანსო- საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით?

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

15. ვინ ითანხმებს პროგრამული ბიუჯეტის შედგენისათვის საჭირო მეთოდოლოგიას?:
საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

16.რა არ მიეკთვნება ბიუჯეტის შემოსულობებს?:

17. ბიუჯეტის გადასახდელებია:

18. ბიუჯეტის გადასახდელებს არ მიეკუთვნება:

19.რა არის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა?
20.რა არის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო?
21.რა არის ბიუჯეტის დეფიციტი?:
22. .რა არის ბიუჯეტის პროფიციტი ?
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23. საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე წლიური ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში,
ბიუჯეტის დამტკიცებამდე მხარჯავ დაწესებულებებზე ყოველთვიურად შეიძლება გაიცეს გასული
საბიუჯეტო წლის დამტკიცებული ასიგნებების არაუმეტეს რა სიდიდისა?(იხ საბიუჯეტო კოდექსი)

24. სახელმწიფო ბიუჯეტი, ასევე, სსიპ და აიპ-ის ბიუჯეტები სრულდება:
საკასო მეთოდით

25. რა დოკუმენტი ადგენს ლიმიტებს სახელმწიფო ვალის მთლიან ოდენობაზე, რომელიც
შეიძლება დაუფარავი იყოს საბიუჯეტო წლის ბოლოსათვის?

26. ვინ არის პასუხისმგებელისახელმწიფო ვალის მართვაზე?

27.ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს დადგენილი წესით წლიური ბიუჯეტითა და სხვა ნორმატიული
ნაქტებით განსაზღვრული ლიმიტების ფარგლებში, სახელმწიფო ვალის აღებისა და სახელმწიფო
გარანტიების გაცემის შესახებ ?
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

28.საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახადებს მიეკუთვნება:
(იხ საბიუჯეტო კოდექსი)
29. რას არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის
სარეზერვო ფონდების ჯამური მოცულობა?
(საბიუჯეტო კოდექსი)

30.თუ საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოსაყოფი თანხა არ

აღემატება 100

ათასს ლარს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის წარდგინებით, თანხის გამოყოფის თაობაზე
გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილია....
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31. საქართველოს საბიუჯეტო პროცესის რომელი ძირითადი პრინციპია: “ ბიუჯეტის ყველა
შემოსულობის, გადასახდელისა და ნაშთის ცვლილების სრულყოფილად ასახვა შესაბამის
ბიუჯეტებში:
32. მხარჯავი დაწესებულების პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს
მხარჯავი დაწესებულებისათვის წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების რამდენ
პროცენტს?
33.რა შემტხვევაში შეიძლება ერთი მხარჯავი დაწესებულებიდან სხვა მხარჯავ დაწესებულებაში
ასიგნებების გადანაწილება?
34. . ვისი თანხმობით შეიზლება მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება?

35. ვინ წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს თანდართულ
მასალებთან ერთად?

36. რა მიეკუთვნება სხვა შემოსავლებს?:
პასუხი:
პროცენტებიდან, დივიდენდებიდან , რენტიდან, სანქციებიდან, ჯარიმებიდან, საურავებიდან,
ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელიდან და
მომსახურებიდან,
ჰუმანიტარული
დახმარებიდან
და
სხვა
არაკლასიფიცირებული
შემოსავლებიდან მიღებული სახსრები
37.

საქართველოს საბიუჯეტო პროცესის რომელი ძირითადი პრინციპია:“ბიუჯეტის ყველა

შემოსულობის მიმართვა საერთო გადასახდელების დასაფინანსებლად, გარდა საბიუჯეტო
კოდექსით განსაზრვრული შემთხვევებისა“?
38. საქართველოს საბიუჯეტო პროცესის რომელი ძირითადი პრინციპია:“ ბიუჯეტის ყველა
შემოსულობის, გადასახდელისა და ნაშთის ცვლილების სრულყოფილად ასახვა შესაბამის
ბიუჯეტებში“?:

39. მხარჯავი დაწესებულების პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს
მხარჯავი დაწესებულებისათვის წლიურიბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების:რამდენ
პროცენტს?

40. რომელი არ მიეკუთვნებასაქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ძირითად პრინციპებს?
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საქართველოს საბიუჯეტო პროცესის რომელი ძირითადი პრინციპია:“ბიუჯეტის ყველა

შემოსულობის მიმართვა საერთო გადასახდელების დასაფინანსებლად, გარდა საბიუჯეტო
კოდექსით განსაზღვრული შემთხვევებისა“
42. რომელი არ მიეკუთვნებასაქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ძირითად პრინციპებს?

ტესტები
1. ბიუჯეტის გამჭვირვალობა არის:
ა. ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის, გადასახდელისა და ნაშთის ცვლილების
სრულყოფილად ასახვა შესაბამის ბიუჯეტში.
ბ. ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობა მის მიერ განხორციალებულ საქმიანობასა და
წარდგენილ ინფორმაციაზე.
გ. ყველა დონის ბიუჯეტის დამოუკიდებლობა.
დ. წარმომადგენლობით ორგანოებში განხილვის პროცედურების საჯაროობა, ბიუჯეტისა
და მისი შესრულების ანგარიშების გამოქვეყნება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

2. ყოვლისმომცველობა არის:
ა. ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის, გადასახდელისა და ნაშთის ცვლილების
სრულყოფილად ასახვა შესაბამის ბიუჯეტში.
ბ. ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობა მის მიერ განხორციალებულ საქმიანობასა და
წარდგენილ ინფორმაციაზე.
გ. ყველა დონის ბიუჯეტის დამოუკიდებლობა.
დ. სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემა.
3. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტი არ
ექვემდებარება:
ა. საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებას.
ბ. ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებას.
გ. არცერთი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებას.
დ. ადგილობრივი თვითმმარტველი ერთეულის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ
დამტკიცებას.
4. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით ნაშთი, ესაა შესაბამისი ბიუჯეტის ანგარიშზე
შესაბამისი პერიოდისათვის არსებული
ა.ფულადი სახსრების ცვლილება.
ბ. ფულადი სახსრები.
გ. ფულადი სახსრების გამოყენება.
დ. ფულადი სახსრების დაგროვება.
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5. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით, თავისუფალი ნაშთი ნაშთის ის ნაწილია,
ა. რომელიც გათვალისწინებულია კონკრეტული მიზნისათვის.
ბ. რომელიც ირიცხება სარეზერვო ფონდებში.
გ. რომელიც არ არის გათვალისწინებული რაიმე მიზნებისათვის.
დ. რომელსაც დამოუკიდებლად განკარგავს საქართველოს ეროვნული ბანკი.
6. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ნაშთის ცვლილება ესაა:
ა. შესაბამისი ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ფულადი სახსრების მხოლოდ გამოყენება.
ბ. შესაბამისი ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ფულადი სახსრების მხოლოდ დაგროვება.
გ. შესაბამისი ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენება ან
დაგროვება.
დ. ყველა პასუხი სწორია.
7. პროგრამა, ესაა ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიზნების მისაღწევად საბიუჯეტო
ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთობლიობა, რომლებიც
დაჯგუფებულია:
ა. მსგავსი შინაარსის მიხედვით, მაგრამ ხორციელდება სხვადასხვა საბოლოო შედეგის
მისაღწევად.
ბ. მსგავსი შინაარსის მიხედვით და ხორციელდება ერთი საბოლოო შედეგის მისაღწევად.
გ. განსხვავებული შინაარსის მიხედვით და მათი რეალიზაცია მიმართულია ერთი
საბოლოო შედეგის მიღწევაზე.
დ. განსხვავებული შინაარსის მიხედვით და არაა გათვალისწინებული ერთი საბოლოო
შედეგის მიღწევა.
8.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის
მომზადებისათვის , ბიუჯეტის შესრულებისა და ანგარიშგებისათვის პასუხისმგებელია:
ა. საქართველოს ფინანსთა სამინისრო.
ბ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო და ეროვნული ბანკი.
გ. საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი.
დ. საქართველოს მთავრობა.
9.
საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისთანახმად,
პროგრამულიბიუჯეტისშედგენისათვისსაჭირომეთოდოლოგიასსაქართველოსპარლამენტისსაფინა
ნსო-საბიუჯეტოკომიტეტთანშეთანხმებითამტკიცებს
ა. საქართველოსპრემიერ-მინისტრი;
ბ. სახელმწიფოხაზინისუფროსი;
გ. საქართველოსპრეზიდენტი;
დ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.
10. საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისთანახმად, ბიუჯეტისშემოსულობებსარმიეკუთვნება
1. შემოსავლები;
2. არაფინანსურიაქტივებისკლება;
3. ფინანსური აქტივების ზრდა;
4. ვალდებულებებისზრდა(ვალდებულებებისაღებისშედეგადმიღებულისახსრები).
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11. საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისთანახმად, ბიუჯეტისგადასახდელებსარმიეკუთვნება:
ა. ხარჯები;
ბ. არფინანსური აქტივების კლება.
გ. ფინანსურიაქტივების ზრდა;
დ.
ვალდებულებებისკლება(ვალდებულებებისძირითადინაწილისდაფარვისთვისმიმართულისახ
სრები) .
12. ბიუჯეტის შემოსულობები არის:
ა. მთავრობის მთლიანი საფინანსო რესურსი, რომლის გამოყენებაც შეუძლია
მას
საბიუჯეტო წელს.
ბ. მთავრობის მთლიანი საფინანსო რესურსის ნაწილი, რომლის გამოყენებაც შეუძლია მას
საბიუჯეტო წელს.
გ. არც ერთი პასუხი არაა სწორი.
13. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო არის:
ა. ბიუჯეტის შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა.
ბ. ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებს შორის სხვაობა.
გ. ბიუჯეტის საოპერაციო სალდოსა და არაფინანსური აქტივების ცვლილებას შორის
სხვაობა.
დ. ბიუჯეტის საოპერაციო სალდოსა და ფინანსური აქტივების ცვლილებას შორის
სხვაობა.
14. სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვის პროგრამულ მეთოდზე საქართველო გადავიდა:
1. 2009 wlidan;
2. 2010 wlidan;
3. 2011 wlidan;
4. 2012 wlidan.
15. ადგილობრივი თვითმმართველობები
საქართველო გადავიდა:
1. 2015 wlidan;
2. 2014 wlidan;
3. 2013 wlidan;
4. 2016 wlidan.

ბიუჯეტის

დაგეგმვის

პროგრამულ

16. საერთო სახელმწიფოებრივ გადასახდელებს მიეკუთვნება:
ა. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
ბ.საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
გ. პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდები
დ.
არცერთი პასუხი არაა სრული

17, საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახადებია:
ა. საშემოსავლო და მოგების გადასახადები
ბ. საშემოსავლო, მოგებისა და დღგ გადასახადები
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მეთოდზე

გ. საშემოსავლო, მოგების, დღგ გადასახადები და აქციზი
დ.საშემოსავლოგადასახადი, მოგების გადასახადი, დღგ,
გადასახადი.

აქციზი

და იმპორტის

18. შემოსავლების სტრუქტურაში გამოიყოფა:
ა, გადასახადები
ბ. გადასახადები და გრანტები
გ. გადასახადები, გრანტები და სხვა შემოსავლები
დ. არცერთი პასუხი არაა სრული.

19. სხვა შემოსავლებს მიეკუთვნება:
ა. პროცენტებიდან, დივიდენდებიდან და რენტიდან მიღებული სახსრები
ბ. პროცენტებიდან, დივიდენდებიდან , რენტიდან, სანქციებიდან, ჯარიმებიდან,
საურავებიდან და ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან მიღებული სახსრები
გ. პროცენტებიდან, დივიდენდებიდან , რენტიდან, სანქციებიდან, ჯარიმებიდან,
საურავებიდან,
ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან, არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონელიდან
და
მომსახურებიდან,
ჰუმანიტარული
დახმარებიდან
და
სხვა
არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებული სახსრები
დ. არცერთი პასუხი არაა სრული.
20. ხარჯების ეკონომიკურ კლასიფიკაციის მუხლებია:
ა. შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება, პროცენტი და სუბსიდიები.
ბ.შრომის ანაზღაურება და სოციალური უზრუნველყოფა
გ. შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება, პროცენტი, სუბსიდიები, გრანტები,
სოცუზრუნველყოფა და სხვა ხარჯები.
დ. არც ერთი პასუხი არაა სრული.
21. ხარჯების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლებია:
ა, შრომის ანაზღაურების, საქონელისა და მომსახურებისა და პროცენტის მუხლები
ბ. სუბსიდიებისა და გრანტების მუხლები
გ. შრომის ანაზღაურებისა და სოციალური უზრუნველყოფის მუხლები
დ. გარემოს დაცვის, თავდაცვის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მუხლები.
22. ასიგნებები არის:
ა.
საბიუჯეტოწლისგანმავლობაშიბიუჯეტითგათვალისწინებულიმოცულობისფარგლებშიგა
დახდისგანხორციელებისუფლებამოსილება;
ბ. საბიუჯეტოწლისგანმავლობაშიბიუჯეტითგათვალისწინებული ხარჯები მხოლოდ;
გ.
საბიუჯეტოწლისგანმავლობაშიბიუჯეტითგათვალისწინებული
საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები მხოლოდ;
დ. არცერთი პასუხი არაა სწორი.
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23. გამოითვალეთ საოპერაციო სალდო შემდეგი მონაცემების მიხედვით: შემოსავლები- 9 489 460
ათასი ლარი, ხარჯები-9 121 225 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ცვლილება- 909 041ათასი
ლარი.

ა). მინუს 540 806 ათასი ლარი. ბ). 368 235 ათასი ლარი, გ) ნ. 0. დ) არც ერთი პასუხი არაა სწორი.
24. გამოითვალეთ ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, შემდეგი მონაცემების მიხედვით:მიხედვით:
შემოსავლები- 9 489 460 ათასი ლარი, ხარჯები-9 121 225 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების
ცვლილება- 909 041.

ა). მინუს 540 806 ათასი ლარი.ბ). 368 235 ათასი ლარი, გ) ნ. 0. დ) არც ერთი პასუხი არაა სწორი.

25. გამოითვალეთ ნაშთი, შემდეგი მონაცემების მიხედვით: შემოსულობები-11 457 175 ათასი
ლარი, შემოსავლები-9 489 460 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება- 90 000 ათასი ლარი,
ფინანსური აქტივების კლება- 85 000 ათასი ლარი, ვალდებულებების ზრდა-1 792715 ათასი ლარი,
გადასახდელები- 11 415 475 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 999 041 ათასი ლარი,
ფინანსური აქტივების ზრდა-769 022 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება- 526 187 ათასი ლარი.
ა). 368 235 ათასი ლარი ბ). მინუს 540 806 ათასი ლარი გ). 41 700 ათასი ლარი, დ) 0.

26. გადასახდელების წესი
ა. ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯების შეფარდება მშპ-თან არ უნდა აღემატებოდეს 30%-ს.
ბ.
ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი
მოცულობის შეფარდება მშპ-თან არ უნდა აღემატებოდეს 30%-ს.
გ. ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი
მოცულობის შეფარდება მშპ-თან არ უნდა აღემატებოდეს 60%-ს.
დ. ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯების შეფარდება მშპ-თან არ უნდა აღემატებოდეს 60%-ს.

27. ბალანსის წესი
ა. სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-ში არ უნდა აღემატებოდეს 3%-ს.
ბ. ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-ში არ უნდა აღემატებოდეს 3%-ს.
გ. ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი
მოცულობის შეფარდება მშპ-თან არ უნდა აღემატებოდეს 60%-ს.
დ. ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯების შეფარდება მშპ-თან არ უნდა აღემატებოდეს 60%-ს.

28. სახელმწიფო ვალის წესი:
ა. სახელმწიფო ვალი მშპ-ში არ უნდა აღემატებოდეს 60%-ს.
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ბ. მთავრობის ვალი მშპ-ში არ უნდა აღემატებოდეს 60%-ს.
გ. მხოლოს სახელმწიფოს საგარეო ვალი მშპ-ში არ უნდა აღემატებოდეს 60%-ს.
დ. სახელმწიფო ვალი მშპ-სი არ უნდა აღემატებოდეს 30%-ს.
29. შემოსავლების წესი
ა. ორგანული კანონი“ ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ კრძალავს მხოლოდ
საშემოსავლო გადასახადის გაზრდას.
ბ.
ორგანული კანონი“ ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ კრძალავს მხოლოდ
საშემოსავლო და მოგების გადასახადის გაზრდას.
გ. ორგანული კანონი“ ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ კრძალავს გადასახადების
გაზრდას, გარდა აქციზისა.
დ. ორგანული კანონი“ ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ კრძალავს გადასახადების
გაზრდას.

30. ხარჯების ეკონომიკურ კლასიფიკაციაში პროცენტი არის:
ა. სახელმწიფოს მიერ გაცემულ სესხებზე მიღებული პროცენტი.
ბ. სახელმწიფოს მიერ აღებულ ვალზე პროცენტის გადახდა.
გ.სახელმწიფოს მიერ გაცემულ სესხებზე მიღებულ პროცენტსა
აღებულ ვალზე გაცემულ პროცენტსა შორის სხვაობა.
დ. ა. და ბ. პასუხები სწორია.

და სახელმწიფოს მიერ

1. ანგარიშვალდებულება არის:
ა. ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის, გადასახდელისა და ნაშთის ცვლილების
სრულყოფილად ასახვა შესაბამის ბიუჯეტში.
ბ. ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობა მის მიერ განხორციალებულ საქმიანობასა და
წარდგენილ ინფორმაციაზე.
გ. ყველა დონის ბიუჯეტის დამოუკიდებლობა.
დ. წარმომადგენლობით ორგანოებში განხილვის პროცედურების საჯაროობა, ბიუჯეტისა
და მისი შესრულების ანგარიშების გამოქვეყნება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
2. საქართველოს სახელმწიფო ვალი არის:
ა. მთავრობისა და ეროვნული ბანკის ვალი
ბ. სახელმწიფოს საგარეო და საშინაო ვალების ჯამი
გ. მხოლოდ საქართველოს საგარეო ვალი
დ. ა) და ბ) პასუხები სწორია
3. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, მხარჯავი დაწესებულებებისატვის გამოყოფილი
ასიგნებებიდან
თანხები
შესაძლებელია
გადანაწილდეს
საერთო
სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გადასახდელებზე, თუ გადანაწილებული თანხები არ გადააჭარბებს საერთო
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული
ასიგნებების
ა. 5%-ს
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ბ. 4%-ს
გ. 2%-ს
დ. 3%-ს.
4.
საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისთანახმად,
საქართველოსფინანსთამინისტრისწარდგინებითსაქართველოსპრემიერმინისტრიუფლებამოსილიამიიღოსგადაწყვეტილებასაქართველოსმთავრობისსარეზერვოფონდიდ
ანთანხისგამოყოფისთაობაზე, თუგამოსაყოფითანხაარაღემატება
1. 150 000 ლარს;
2. 250 000 ლარს;
3. 100 000 ლარს;
4. 200 000 ლარს.
5. საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზევო ფონდების მოცულობა,
ერთად აღებული, არ უნდა აღემატებოდეს წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების
ა. 3%-ს
ბ. 4%-ს
გ. 5%-ს
დ. 2%-ს.

1. დამოუკიდებლობა არის:
ა. ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის, გადასახდელისა და ნაშთის ცვლილების
სრულყოფილად ასახვა შესაბამის ბიუჯეტში.
ბ. ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობა მის მიერ განხორციალებულ საქმიანობასა და
წარდგენილ ინფორმაციაზე.
გ. ყველა დონის ბიუჯეტის დამოუკიდებლობა.
დ. წარმომადგენლობით ორგანოებში განხილვის პროცედურების საჯაროობა, ბიუჯეტისა
და მისი შესრულების ანგარიშების გამოქვეყნება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
2. სახელმწიფო ერთეულის მიერ კერძო საწარმოზე გადაცემული მიმდინარე ტრანსფერი
განიხილება, როგორც:
ა. სუბსიდია
ბ. სუბვენცია
გ. გრანტი
დ. სხვა მიმდინარე ხარჯები
3. საქართველოს სახელმწიფო ვალი არის:
ა. მთავრობისა და ეროვნული ბანკის ვალი
ბ. სახელმწიფოს საგარეო და საშინაო ვალების ჯამი
გ. მხოლოდ საქართველოს საგარეო ვალი
დ. ა) და ბ) პასუხები სწორია
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4.
საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისთანახმად,
საქართველოსფინანსთამინისტრისწარდგინებითსაქართველოსპრემიერმინისტრიუფლებამოსილიამიიღოსგადაწყვეტილებასაქართველოსმთავრობისსარეზერვოფონდიდ
ანთანხისგამოყოფისთაობაზე, თუგამოსაყოფითანხაარაღემატება
1. 150 000 ლარს;
2. 250 000 ლარს;
3. 100 000 ლარს;
4. 200 000 ლარს.
5. საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზევო ფონდების მოცულობა,
ერთად აღებული, არ უნდა აღემატებოდეს წლირი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების
ა. 3%-ს
ბ. 4%-ს
გ. 5%-ს
დ. 2%-ს.
1. ერთიანობა არის:
ა. ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის, გადასახდელისა და ნაშთის ცვლილების
სრულყოფილად ასახვა შესაბამის ბიუჯეტში.
ბ. ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობა მის მიერ განხორციალებულ საქმიანობასა და
წარდგენილ ინფორმაციაზე.
გ. ერთიანი კლასიფიკაციით, აღრიცხვის ერტიანი სისტემიტ, სახელმწიფო ფინანსების
კონტროლის ერტიანი პრინციპებით ხელმძღვანელობა ყველა დონის ბიუჯეტისათვის
დ. წარმომადგენლობით ორგანოებში განხილვის პროცედურების საჯაროობა, ბიუჯეტისა
და მისი შესრულების ანგარიშების გამოქვეყნება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

2.სახელმწიფო ერთეულის მიერ საერთასორისო ორგანიზაციაზე გადაცემული ტრანსფერი
განიხილება, როგორც:
ა. სუბსიდია
ბ. სუბვენცია
გ. გრანტი
დ. არც ერთი პასუხი არაა სწორი
3. საქართველოს სახელმწიფო ვალი არის:
ა. მთავრობისა და ეროვნული ბანკის ვალი
ბ. სახელმწიფოს საგარეო და საშინაო ვალების ჯამი
გ. მხოლოდ საქართველოს საგარეო ვალი
დ. ა) და ბ) პასუხები სწორია
4.
საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისთანახმად,
საქართველოსფინანსთამინისტრისწარდგინებითსაქართველოსპრემიერმინისტრიუფლებამოსილიამიიღოსგადაწყვეტილებასაქართველოსმთავრობისსარეზერვოფონდიდ
ანთანხისგამოყოფისთაობაზე, თუგამოსაყოფითანხაარაღემატება
1. 150 000 ლარს;
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2. 250 000 ლარს;
3. 100 000 ლარს;
4. 200 000 ლარს.
5. საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზევო ფონდების მოცულობა,
ერთად აღებული, არ უნდა აღემატებოდეს წლირი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების
ა. 3%-ს
ბ. 4%-ს
გ. 5%-ს
დ. 2%-ს.

1. უნივერსალობა არის:
ა. ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის, გადასახდელისა და ნაშთის ცვლილების
სრულყოფილად ასახვა შესაბამის ბიუჯეტში.
ბ. ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობა მის მიერ განხორციალებულ საქმიანობასა და
წარდგენილ ინფორმაციაზე.
გ. ერთიანი კლასიფიკაციით, აღრიცხვის ერტიანი სისტემიტ, სახელმწიფო ფინანსების
კონტროლის ერთიანი პრინციპებით ხელმძღვანელობა ყველა დონის ბიუჯეტისათვის
დ.
ბიუჯეტის
ყველა
შემოსულობის
მიმართვა
საერთო
გადასახდელებიოს
დასაფინანსებლად.

2. სახელმწიფო ერთეულის მიერ კერძო საწარმოზე გადაცემული მიმდინარე ტრანსფერი
განიხილება, როგორც:
ა. სუბსიდია
ბ. სუბვენცია
გ. გრანტი
დ. სხვა მიმდინარე ხარჯები

3. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, მხარჯავი დაწესებულებებისატვის გამოყოფილი
ასიგნებებიდან
თანხები
შესაძლებელია
გადანაწილდეს
საერთო
სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გადასახდელებზე, თუ გადანაწილებული თანხები არ გადააჭარბებს საერთო
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული
ასიგნებების
ა. 5%-ს
ბ. 4%-ს
გ. 2%-ს
დ. 3%-ს.
4.
საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისთანახმად,
საქართველოსფინანსთამინისტრისწარდგინებითსაქართველოსპრემიერმინისტრიუფლებამოსილიამიიღოსგადაწყვეტილებასაქართველოსმთავრობისსარეზერვოფონდიდ
ანთანხისგამოყოფისთაობაზე, თუგამოსაყოფითანხაარაღემატება
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1. 150 000 ლარს;
2. 250 000 ლარს;
3. 100 000 ლარს;
4. 200 000 ლარს.
5. საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზევო ფონდების მოცულობა,
ერთად აღებული, არ უნდა აღემატებოდეს წლირი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების
ა. 3%-ს
ბ. 4%-ს
გ. 5%-ს
დ. 2%-ს.

1. კონსოლიდირება არის:
ა. ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის, გადასახდელისა და ნაშთის ცვლილების
სრულყოფილად ასახვა შესაბამის ბიუჯეტში.
ბ. ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობა მის მიერ განხორციალებულ საქმიანობასა და
წარდგენილ ინფორმაციაზე.
გ. ერთიანი კლასიფიკაციით, აღრიცხვის ერტიანი სისტემიტ, სახელმწიფო ფინანსების
კონტროლის ერთიანი პრინციპებით ხელმძღვანელობა ყველა დონის ბიუჯეტისათვის
დ. სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემა
2. სახელმწიფო ერთეულის მიერ საერთასორისო ორგანიზაციაზე გადაცემული ტრანსფერი
განიხილება, როგორც:
ა. სუბსიდია
ბ. სუბვენცია
გ. გრანტი
დ. არც ერთი პასუხი არაა სწორი

3. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, მხარჯავი დაწესებულებებისატვის გამოყოფილი
ასიგნებებიდან
თანხები
შესაძლებელია
გადანაწილდეს
საერთო
სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გადასახდელებზე, თუ გადანაწილებული თანხები არ გადააჭარბებს საერთო
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული
ასიგნებების
ა. 5%-ს
ბ. 4%-ს
გ. 2%-ს
დ. 3%-ს.
4.
საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისთანახმად,
საქართველოსფინანსთამინისტრისწარდგინებითსაქართველოსპრემიერმინისტრიუფლებამოსილიამიიღოსგადაწყვეტილებასაქართველოსმთავრობისსარეზერვოფონდიდ
ანთანხისგამოყოფისთაობაზე, თუგამოსაყოფითანხაარაღემატება
1. 150 000 ლარს;
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2. 250 000 ლარს;
3. 100 000 ლარს;
4. 200 000 ლარს.
5. საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზევო ფონდების მოცულობა,
ერთად აღებული, არ უნდა აღემატებოდეს წლირი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების
ა. 3%-ს
ბ. 4%-ს
გ. 5%-ს
დ. 2%-ს.

1. საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისთანახმად,
საქართველოსფინანსთამინისტრისწარდგინებითსაქართველოსპრემიერმინისტრიუფლებამოსილიამიიღოსგადაწყვეტილებასაქართველოსმთავრობისსარეზერვოფონ
დიდანთანხისგამოყოფისთაობაზე, თუგამოსაყოფითანხაარაღემატება
1. 150 000 ლარს;
2. 250 000 ლარს;
3. 100 000 ლარს;
4. 200 000 ლარს.
2. საქართველოს სახელმწიფო ვალი არის:
ა. მთავრობისა და ეროვნული ბანკის ვალი
ბ. სახემწიფოს საგარეო და საშინაო ვალების ჯამი
გ. მხოლოდ საქართველოს საგარეო ვალი
დ. ა) და ბ) პასუხები სწორია

3. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, მხარჯავი დაწესებულებებისატვის გამოყოფილი
ასიგნებებიდან
თანხები
შესაძლებელია
გადანაწილდეს
საერთო
სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გადასახდელებზე, თუ გადანაწილებული თანხები არ გადააჭარბებს საერთო
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული
ასიგნებების
ა. 5%-ს
ბ. 4%-ს
გ. 2%-ს
დ. 3%-ს.
4. სახელმწიფო ერთეულის მიერ საერთასორისო ორგანიზაციაზე გადაცემული ტრანსფერი
განიხილება, როგორც:
ა. სუბსიდია
ბ. სუბვენცია
გ. გრანტი
დ. არც ერთი პასუხი არაა სწორი
5. საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზევო ფონდების მოცულობა,
ერთად აღებული, არ უნდა აღემატებოდეს წლირი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების
ა. 3%-ს
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ბ. 4%-ს
გ. 5%-ს
დ. 2%-ს.

1. კონსოლიდირება არის:
ა. საბიუჯეტო სისტემის აგების წესი
ბ. საბიუჯეტო სისტემის აგების კანონი
გ. საბიუჯეტო სისტემის აგების პრინციპი
დ. არცერთი არაა სწორი.
2. საქართველოს სახელმწიფო ვალი არის:
ა. მთავრობისა და ეროვნული ბანკის ვალი
ბ. სახემწიფოს საგარეო და საშინაო ვალების ჯამი
გ. მხოლოდ საქართველოს საგარეო ვალი
დ. ა) და ბ) პასუხები სწორია
3. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, მხარჯავი დაწესებულებებისათვის
გამოყოფილი ასიგნებებიდან თანხები შესაძლებელია გადანაწილდეს საერთო სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გადასახდელებზე, თუ გადანაწილებული თანხები არ გადააჭარბებს საერთო
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული
ასიგნებების
ა. 5%-ს
ბ. 4%-ს
გ. 2%-ს
დ. 3%-ს.
4.
საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისთანახმად,
საქართველოსფინანსთამინისტრისწარდგინებითსაქართველოსპრემიერმინისტრიუფლებამოსილიამიიღოსგადაწყვეტილებასაქართველოსმთავრობისსარეზერვოფონდიდ
ანთანხისგამოყოფისთაობაზე, თუგამოსაყოფითანხაარაღემატება
1. 150 000 ლარს;
2. 250 000 ლარს;
3. 100 000 ლარს;
4. 200 000 ლარს.
5. საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზევო ფონდების მოცულობა,
ერთად აღებული, არ უნდა აღემატებოდეს წლირი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების
ა. 3%-ს
ბ. 4%-ს
გ. 5%-ს
დ. 2%-ს.
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თავი VI. მაკროეკონომიკურ სტატისტკურ სისტემებს შორის არსებული კავშირები
6.1. საერთაშორისო კავშირების სქემატური გამოსახვა: რეალური სექტორი;
ფისკალური სექტორი; საგარეო სექტორი; მონეტარული და საფინანსო სექტორი.
6.2. მაკროეკონომიკური სტატისტიკური სისტემების შედარება:ტრანსაქციების
ანგარიშები:ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა; საგადასახდელო ბალანსი; სახელმწიფო
ფინანსების სტატისტიკა; მონეტარული და საფინანსო სტატისტიკა.
6.3.მთავარი
ნაციონალური
ანგარიშებია
აგრეგატები
მთლიანი(კონსოლიდირებული) ეკონომიკისათვის და მათი კავშირი საგადასახდელო
ბალანსთან.
6.4. საერთაშორისო აქტივებისა და ვალდებულებების პოზიციების მატრიცა.
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danarTi. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით შედგენის
მეთოდოლოგია

1. შესავალი
საქართველოს საბიუჯეტო პროცესში ბოლო წლებში განხორციელებული
მნიშვნელოვანი რეფორმების შემდგომი ეტაპია ბიუჯეტის პროგრამულ დაგეგმვაზე
გადასვლა. 2009 წელს მიღებული საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით
საკანონმდებლო დონეზე მოხდა აღნიშნული ვალდებულების აღიარება, კერძოდ,
სახელმწიფო ბიუჯეტი პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით უნდა მომზადდეს 2012
წლისთვის, ხოლო ავტონომიურმა რესპუბლიკებმა და ადგილობრივმა თვითმმართველმა
ერთეულებმა მათი ბიუჯეტები პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით უნდა მოამზადონ
2013 წლისათვის.
პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის შემუშავება მიზნად ისახავს,
საბიუჯეტო პროცესში ჩართული ყველა მხარისათვის შეძლებისდაგვარად ნათელი
წარმოდგენის შექმნას პროგრამული ბიუჯეტის შედგენისა და ანგარიშგების პროცესთან
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დაკავშირებულ საკითხებზე. შესაბამისად პირველ რიგში აუცილებელია განიმარტოს
თავად პროგრამული ბიუჯეტის არსი და მისი შემოღების მიზანშეწონილობა.
პროგრამული ბიუჯეტის ძირითადი უპირატესობა ტრადიციული ორგანიზაციული
სტრუქტურის მქონე ბიუჯეტთან შედარებით, იმაში მდგომარეობს, რომ პროგრამული
ბიუჯეტი საშუალებას იძლევა დაგეგმვის პროცესიდანვე ბიუჯეტი ორიენტირებული იყოს
შედეგებზე. პროგრამულ ფორმატში ნათელია მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი კონკრეტულ
ღონისძიებაში ჩადებულ ფინანსურ რესურსებსა და მიღებულ შედეგებს შორის, რაც
სახელმწიფო ფინანსების ეფექტურად გამოყენების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა. ასევე,
პროგრამული ბიუჯეტი საშუალებას იძლევა მთელი ბიუჯეტი დავინახოთ მისი
დაფინანსებით გასატარებელი ძირითადი პროგრამების და მათი შედეგების
თვალსაზრისით და არა მხოლოდ ორგანიზაციულ ჭრილში.
პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების შეფასებისას ნათლად უნდა გამოჩნდეს
მიღწეული შედეგები და არა მხოლოდ ათვისებული ასიგნებები, შესაბამისად
პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების შეფასებისას აქცენტი გადატანილი უნდა იყოს
დაგეგმილ და მიღებულ შედეგს შორის არსებულ განსხვავებაზე და არა მხოლოდ
მხარჯავი დაწესებულების და მისი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის დამტკიცებული
და დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულ ასიგნებებსა და საკასო შესრულებას შორის
არსებულ განსხვავებებზე.
პროგრამული ბიუჯეტის უპირატესობა სწორედ ისაა, რაშიც მდგომარეობს მის
დანერგვასთან დაკავშირებული ყველაზე დიდი პრობლემა. პროგრამული ბიუჯეტის
დაგეგმვა შედეგზეა ორიენტირებული, მის ამოსავალ წერტილს წარმოადგენს მისაღები
საბოლოო
და
შუალედური
შედეგები
და
არა
მხოლოდ
პროგრამების
განმახორციელებლებზე გადანაწილებული რესურსები. შესაბამისად უნდა დაიგეგმოს ჯერ
შედეგი და ის ინდიკატორები, რომელთა საშუალებითაც შედეგის გაზომვა გახდება
შესაძლებელი, შემდეგ ითვლება შედეგის მისაღწევად აუცილებელი ხარჯები და
ბიუჯეტის დაგეგმვისას შესაბამისობაში მოდის ერთმანეთთან პროგრამის დასახული
მიზნის მისაღწევად საჭირო და არსებული რესურსები.
ბოლო წლების მანძილზე პილოტურ სამინისტროებთან პროგრამულ ბიუჯეტზე
გადასვლის კონცეფციის შესამუშავებლად ჩატარებული სამუშაოებისა და საერთაშორისო
გამოცდილების შედეგად გამოიკვეთა რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს
გარდამავალი ეტაპი, რა შესაძლო სირთულეები იქნება გადასალახი პროგრამული
ბიუჯეტის ფორმატის მთელ ბიუჯეტზე გავრცელების შემდეგ და რა მეთოდებით
შეიძლება გარდამავალი ეტაპი მაქსიმალურად მოქნილი იყოს სახელმწიფო
სექტორისთვის.
წინამდებარე მეთოდოლოგიის შემუშავება მიზნად ისახავს უკვე ჩატარებული
სამუშაოებიდან
მიღებული
გამოცდილებისა
და
სხვადასხვა
საერთაშორისო
ორგანიზაციების რეკომენდაციების საფუძველზე წარმოადგინოს პროგრამულ ბიუჯეტზე
გადასვლასთან დაკავშირებული საკითხების დეტალური განმარტება, პროგრამული
ბიუჯეტის
კანონის
ფორმატი
და
მეთოდური
მითითებები
მხარჯავი
დაწესებულებებისათვის,
რაც
მათ
გაუადვილებთ
ტრადიციული
ბიუჯეტის
სტრუქტურიდან პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატზე გადასვლას.
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თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ გარდამავალი ეტაპი საკმაოდ რთული და
შრომატევადი პროცესი იქნება. საწყის ეტაპზე, რომელიც გულისხმობს 3 წლიან პერიოდს,
განსაკუთრებით რთული იქნება ბიუჯეტის ახალი ფორმატით აწყობა და თავად ეს
მეთოდოლოგიაც გახდება გადახედვის საგანი შემდგომი დახვეწის მიზნით. პროგრამული
ბიუჯეტის დანერგვის საწყის ეტაპზე შესრულების შეფასების ინდიკატორები
ინფორმაციული სახის იქნება. შეფასების ინდიკატორები არ დამტკიცდება წლიური
საბიუჯეტო კანონით და ისინი წარმოდგენილი იქნება ბიუჯეტის დანართებში. პირველი
ეტაპზე შეფასების შესრულების ინდიკატორების მსგავსი სახით წარმოდგენა საშუალებას
მოგვცემს დაიხვეწოს მათი შემუშავების მეთოდები და ინდიკატორებით წარმოდგენილი
ინფორმაცია გახდეს მაქსიმალურად რეალური, ზუსტი და შესრულების ეფექტურად
გაზომვის საშუალება.
წინამდებარე მეთოდოლოგია მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების (BDD) დოკუმენტი _
დოკუმენტის, როგორც ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესის პირველი ეტაპის განხილვა, მისი
შემადგენელი ნაწილები და მასში მოცემული ინფორმაციის დატვირთვა ზოგადად
საბიუჯეტო პროცესთან მიმართებაში.
პროგრამული ბიუჯეტის სტრუქტურა _ როგორ აიწყობა პროგრამული ფორმატის
წლიური საბიუჯეტო კანონი, რა თავებისგან შედგება იგი და რას მოიცავს თითოეული
მათგანი;
პროგრამა, როგორც
პროგრამული ბიუჯეტის ძირითადი კატეგორია _
მეთოდოლოგიის დიდი ნაწილი ეთმობა თავად პროგრამის, როგორც პროგრამული
კლასიფიკაციის ძირითადი კატეგორიის განსაზღვრას, მის სახეებს და ტიპებს, ასევე
პროგრამის შემადგენელი ელემენტების (ქვეპროგრამები/ღონისძიებები) დახასიათებას.
აქვეა წარმოდგენილი პროგრამის საბოლოო შედეგების და მისი შესრულების შეფასების
ინდიკატორების აღწერა;
● პროგრამული ბიუჯეტის დანართი და მისი შევსების ინსტრუქცია _ პროგრამის,
მისი ქვეპროგრამების, განმახორციელებლების, საბოლოო შედეგების, მიღწეული
შედეგების შეფასების ინდიკატორების, დაფინანსების წყაროებისა და მოცულობის შესახებ
რა ინფორმაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი დანართში;
● კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი და მისი შევსების ინსტრუქცია _ რა ინფორმაცია
უნდა იყოს წარმოდგენილი კაპიტალურ პროექტებთან მიმართებაში;
● პროგრამული
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში _ როგორ უნდა აიწყოს
პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, რომელიც დაფუძნებული იქნება
ინდიკატორების საშუალებით მიღწეული შედეგების გაანალიზებაზე და არა მხოლოდ
ასიგნებების ათვისებაზე; ასევე წარმოდგენილია კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების
შეფასების ანგარიშის ფორმატი;
● გარდამავალი ეტაპი _ მეთოდური მითითებები მხარჯავი დაწესებულებებისათვის,
როგორ შეიძლება განხორციელდეს ორგანიზაციული სტრუქტურის მქონე ბიუჯეტის
გადაწყობა პროგრამულ ფორმატში.
2. ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების (BDD) დოკუმენტი
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საქართველო სახელმწიფო ბიუჯეტის მომზადების პირველი ეტაპი იწყება ყოველი
წლის პირველ მარტამდე, როდესაც საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს იმ მხარჯავი
დაწესებულებების ნუსხას, რომლებიც უნდა ჩაერთონ დასაგეგმი წლებისათვის ქვეყნის
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის მომზადებაში. მთავრობის
მიერ ასევე განისაზღვრება იმ სხვა მხარჯავი დაწესებულებების ჩამონათვალი, რომლებიც
სამინისტროებთან ერთად ვალდებულები იქნებიან თავიანთი ბიუჯეტის პროექტი
წარმოადგინონ პროგრამული ფორმატით.
მხარჯავი დაწესებულებების განსაზღვრასთან ერთად მთავრობის დადგენილებით
უნდა განისაზღვროს იმ ინფორმაციის ნუსხა და მისი მომზადების ვადები, რომელიც
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ უნდა გამოიყენოს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა
და მიმართულებების დოკუმენტის მომზადების პროცესში.
საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროში წარდგენილი უნდა იყოს არანაკლებ შემდეგი ინფორმაცია:
● გასული ორი წლის განმავლობაში, პრიორიტეტების ფარგლებში დაგეგმილ
პროგრამებსა და ღონისძიებებზე მიმართული სახსრები და მათი განხორციელებით
მიღწეული შედეგები;
● მიმდინარე წლისთვის არსებული პრიორიტეტების ფარგლებში დაგეგმილ
პროგრამებსა და ღონისძიებებზე გამოყოფილი სახსრები და მათი განხორციელებით
მოსალოდნელი შედეგები;
● დასაგეგმი წლებისათვის მხარჯავი დაწესებულებების პრიორიტეტების
ჩამონათვალი, მათი მოკლე აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შედეგების შეფასების
ინდიკატორები;
● დასაგეგმი წლების პრიორიტეტების საშუალოვადიანი ბიუჯეტი, რომელიც
ჩაშლილი უნდა იყოს პროგრამების მიხედვით;
● დასაგეგმი წლისათვის მხარჯავ დაწესებულებებში დასაქმებულთა საორიენტაციო
ზღვრული მოცულობები;
● დასაგეგმი წლებისათვის გამოსაყოფი ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული
მოცულობები.
აღნიშნული ინფორმაციის მიღების შემდგომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს სამინისტროებთან კონსულტაციების საფუძველზე ამზადებს ინფორმაციას
საქართველოს
სამინისტროების
ძირითადი
მიმართულებებისა
და
ძირითადი
მაკროეკონომიკური პროგნოზების შესახებ, რომელიც წარედგინება საქართველოს
მთავრობას.
საქართველოს მთავრობის სხდომაზე განხილვის შემდგომ აღნიშნული ინფორმაცია
ეგზავნება საქართველოს პარლამენტს. საქართველოს პარლამენტის შესაბამისი
კომიტეტების დასკვნების გათვალისწინებით საქართველოს სამინისტროები ამტკიცებენ
მათ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებს და უგზავნიან საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს.
საქართველოს სამინისტროების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების, მხარჯავი
დაწესებულებების
მიერ
წარმოდგენილი
ინფორმაციის,
მაკროეკონომიკური
პროგნოზებისა და პროგნოზირებული საფინანსო რესურსის საფუძველზე საქართველოს
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ფინანსთა სამინისტრო ამზადებს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების
დოკუმენტის პირველად ვარიანტს.
ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს
შემდეგი სტრუქტურის მიხედვით:
● დოკუმენტის პირველ ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს
მთავრობის მიერ დასახული მიზნები, რისი მიღწევა სურს საშუალოვადიან პერიოდში და
რა ძირითადი სამოქმედო გეგმები აქვს დასახული აღნიშნული მიზნების მისაღწევად.
● მეორე ნაწილში აღწერილი უნდა იყოს ქვეყანაში არსებული მაკროეკონომიკური
სიტუაციის მოკლე ანალიზი, ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების
ფაქტობრივი და საპროგნოზო მაჩვენებლები და მათი აღწერა;
● მაკროეკონომიკური სიტუაციის აღწერის შემდგომ წარმოდგენილი უნდა იყოს
გასული ორი წლის ბიუჯეტის შესრულების საბოლოო შედეგები, შემოსულობების
ფაქტიური
მაჩვენებლები
და
ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული
მნიშვნელოვანი
ღონისძიებები;
● შემდგომ ნაწილში მოცემული უნდა იყოს მიმდინარე საბიუჯეტო წლის და
დასაგეგმი წლების ნაერთი და სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგირებული მაჩვენებლები და
საფინანსო რესურსის პროგნოზების მოკლე აღწერა;
● დოკუმენტის მეხუთე ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს დასაგეგმი
წლებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების
რიცხოვნობის და ასიგნებების საორიენტაციო ზღვრული მოცულობები. ასიგნებების
საორიენტაციო ზღვრულ მოცულობაში არ უნდა იყოს გათვალისწინებული დონორების
მიერ დაფინანსებული პროგრამები და მათ ფარგლებში სახელმწიფოს თანადაფინანსებისა
და
თანამონაწილეობისთვის
საჭირო
ასიგნებები.
ზღვრული
მოცულობების
გაანგარიშებისას საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი
გარემოებები:
- საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს კონტროლის პალატის ზღვრულ
მოცულობებში
საქართველოს
პარლამენტის
შესაბამისი
დადგენილებით
გათვალისწინებული ასიგნებები;
- საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და საერთო სასამართლოების
ასიგნებების განსაზღვრისას, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 42-ე მუხლის
შესაბამისად არ უნდა შეამციროს აღნიშნული ორგანიზაციების ხარჯების მოცულობა
მიმდინარე წლის მოცულობასთან შედარებით;
- საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შეთხვევაში უნდა გაითვალისწინოს, რომ
საქართველოს პროკურატურისათვის გამოყოფილი ხარჯების მოცულობა არ უნდა იყოს
წინა წლის შესაბამის მოცულობაზე ნაკლები;
- საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის და საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამინისტროების ასიგნებების ზღვრული მოცულობების განსაზღვრისას
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 44-ე მუხლის მოთხოვნები;
საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რაოდენობა და მათი
თანამდებობრივი სარგოების წლიური მოცულობა გაითვალისწინოს მიმდინარე წელს
მოქმედი საშტატო განრიგის მიხედვით;
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- შტატგარეშე თანამშრომელთა სახელფასო ფონდი განსაზღვროს არა უმეტეს
მიმდინარე წელს არსებული ოდენობისა;
- მივლინებების, ოფისის, ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და
მოვლა-შენახვის (გარდა საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების)
და საბიუჯეტო ორგანიზაციის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული სხვა მიმდინარე
ხარჯები განსაზღვროს გასული და მიმდინარე წლების სტატისტიკური მონაცემების
გათვალისწინებით. ამასთან, აღნიშნული ხარჯები არ უნდა იყოს მიმდინარე წლის
გეგმიურ მაჩვენებელზე მეტი; პროგრამების და მათ ფარგლებში განსახორციელებელი
ქვეპროგრამებისა და ღონისძიებებისათვის საჭირო თანხები განსაზღვროს მათი
შესრულების გასული და მიმდინარე სტატისტიკური ინფორმაციის და საფინანსო
რესურსის პროგნოზის გათვალისწინებით. გარდა ამისა, პროგრამის ბიუჯეტის
განსაზღვრისას გაანალიზებული უნდა იქნეს გასულ წლებში შესაბამისი პროგრამის
ფარგლებში დაგეგმილი და ფაქტობრივად მიღწეული შედეგები;
პრემიერ-მინისტრის სიტყვიერი დავალებების შესაბამისად, ფინანსთა სამინისტრო
უფლებამოსილია
შეამციროს
ან
გაზარდოს
ზემოთაღნიშნული
პრინციპებით
გაანგარიშებული ზღვრული მოცულობები;
● დოკუმენტის მეექვსე ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს მთავრობის მიერ
დასახული მიზნების მისაღწევად დაგეგმილი პრიორიტეტული მიმართულებები,
თითოეული მათგანის მოკლე აღწერა, მათ ფარგლებში მხარჯავი დაწესებულებების მიერ
დაგეგმილი პროგრამები, მათი აღწერა და მოსალოდნელი შედეგები;
● დოკუმენტის ბოლო ნაწილში მოცემული უნდა იყოს მთავრობის მიერ
განსაზღვრული
პრიორიტეტული
მიმართულებების
ფარგლებში
მხარჯავი
დაწესებულებების მიერ დაგეგმილი თითოეული პროგრამის დაფინანსების მოცულობა
დასაგეგმი საბიუჯეტო წლებისათვის. აღნიშნულ ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს
პროგრამის განხორციელებაზე მიმართული მთლიანი სახსრები და მათ შორის
გამოყოფილი უნდა იყოს ბიუჯეტით გასათვალისწინებელი თანხის მოცულობა;
● დოკუმენტს თან უნდა ახლდეს შესაბამისი დანართები, სადაც წარმოდგენილი
იქნება განახლებული მაკროეკონომიკური პროგნოზები.

3. ბიუჯეტის სტრუქტურა
პროგრამულ ბიუჯეტზე გადასვლის შემდგომ ბიუჯეტის კანონში ძირითადი
ყურადღება გამახვილებული იქნება დაგეგმილი პროგრამების მოსალოდნელ შედეგებზე
და არა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებზე,
რისი
გათვალისწინებითაც ბიუჯეტის კანონის პროექტი უნდა შემუშავდეს შემდეგი
სტრუქტურის მიხედვით:
3.1 - სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები (პირველი თავი)
აღნიშნული თავში წარმოდგენილი იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით. მონაცემები წარმოდგენილი უნდა იყოს გასული
და მიმდინარე წლებისათვის, ხოლო დასაგეგმი წლის მონაცემები უნდა დაიყოს
საბიუჯეტო და დონორების დაფინანსებად. ასევე აღნიშნული თავი უნდა მოიცავდეს
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ინფორმაციას სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების მთლიანი
მაჩვენებლებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ.
3.2 - სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები (მეორე თავი)
აღნიშნულ თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს შემოსავლების ჩაშლა საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის მიხედვით და მონაცემები წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც დასაგეგმი,
ასევე გასული და მიმდინარე წლებისათვის.
3.3 - სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (მესამე თავი)
აღნიშნულ თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯების მთლიანი მოცულობა,
არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობა ჩაშლილი მხარჯავი
დაწესებულებების მიხედვით, არაფინანსური აქტივების კლების მთლიანი მოცულობა
ჩაშლილი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ძირითადი კატეგორიების მიხედვით და ხარჯების
და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.
3.4 - სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და
ვალდებულებების ცვლილება (მეოთხე თავი)
აღნიშნულ თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს:
● სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს მოცულობა;
● ფინანსური აქტივების ზრდის და კლების მოცულობები ჩაშლილი საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის მიხედვით გასული, მიმდინარე და დასაგეგმი წლებისათვის;
● სახელმწიფო ვალების ზრდის მოცულობა, მათ შორის საერთაშორისო საფინანსო
ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის
გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები ჩაშლილი
პროექტების მიხედვით გასული, მიმდინარე და დასაგეგმი წლებისათვის;
● ვალდებულებების კლების მაჩვენებელი გასული, მიმდინარე და დასაგეგმი
წლებისათვის;
● შესაბამისი წლის ბოლოსათვის სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული
მოცულობა ჩაშლილი კრედიტორების (გარდა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების)
მიხედვით;
3.5 - სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები (მეხუთე თავი)
აღნიშნულ თავში წარმოდგენილი იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები, ამ
პრიორიტეტების ფარგლებში, შესაბამისი წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილი ასიგნებებით მხარჯავი დაწესებულებების მიერ განსახორციელებელი
პროგრამები (ქვეპროგრამები/ღონისძიებები), მათი აღწერა და მიზანი.
ძირითადად ყველა პროგრამა დაკავშირებული უნდა იყოს ქვეყნის პრიორიტეტებთან
და განხორციელდეს ამ პრიორიტეტების მიზნების მისაღწევად, თუმცა ბიუჯეტში
შესაძლებელია იყოს წარმოდგენილი რამდენიმე პროგრამა, რომელიც არ ემსახურება
კონკრეტულ პრიორიტეტულ მიმართულებას, მაგრამ მის ფარგლებში დაგეგმილ
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ქვეპროგრამებს და ღონისძიებებს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სახელმწიფო ფუნქციების
შესასრულებლად და მათი განხორციელება ყველა პრიორიტეტისათვის აუცილებელია.
3.5.1 - პროგრამა
პროგრამა წარმოადგენს ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიზნების
მისაღწევად
განსახორციელებელი
ღონისძიებების
ერთობლიობას,
რომლებიც
დაჯგუფებულია მსგავსი შინაარსის მიხედვით და ხორციელდება გრძელვადიან
პერიოდში ერთი საბოლოო შედეგის მისაღწევად.
ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამისათვის აუცილებელია შესაბამისი წლის
ბიუჯეტის კანონით გამოყოფილი იყოს ასიგნებები და ჰქონდეს შესაბამისი პროგრამული
კოდი.
პროგრამები უნდა ჩამოყალიბდეს მხარჯავი დაწესებულებების კომპეტენციიდან
გამომდინარე. ერთი პროგრამის განმახორციელებელი უნდა იყოს ერთი მხარჯავი
დაწესებულება.
უმეტეს შემთხვევაში პროგრამები უნდა იყოს გრძელვადიანი და მუდმივი, თუმცა,
შესაძლებელია, სპეციფიკიდან გამომდინარე, არსებობდეს პროგრამები, რომლებიც
განხორციელდება კონკრეტული წლის განმავლობაში.
ბიუჯეტის მე-5 თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს თითოეული პროგრამის აღწერა და
მიზანი, ანუ უნდა გაიწეროს რა ღონისძიებებია დაგეგმილი პროგრამის ფარგლებში და რას
უნდა მივაღწიოთ პროგრამის განხორციელებით.
პროგრამა რამდენიმე ტიპის შეიძლება იყოს, მაგრამ ყველა მათგანი უნდა
წარმოადგენდეს იმ ღონისძიებების ერთობლიობას, რომლებიც ემსახურებიან საერთო
საბოლოო შედეგების მიღებას, პრიორიტეტის მიზანს. პროგრამას უნდა ჰქონდეს მისი
მიზანი და ბიუჯეტი.
პროგრამა შინაარსით ძირითადად შეიძლება იყოს:
● მართვის და რეგულირების
პროგრამა განეკუთვნება ამ ტიპს, თუ იგი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც
ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას
ან/და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასთან და
სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან. ამ ტიპის პროგრამა შესაძლოა იყოს წმინდა
ადმინისტრირების და მართვის, როდესაც მოიცავს მხოლოდ ისეთ ღონისძიებებს,
როგორიცაა აპარატის შენახვის ხარჯები, ხოლო თუ პროგრამაში ადმინისტრაციულ
საკითხებთან დაკავშირებული ღონისძიებების გარდა ასევე ერთიანდება პოლიტიკის
დამგეგმავი სტრუქტურული დანაყოფების მიერ გასატარებელი ღონისძიებებიც, მაშინ
პროგრამის ეს ტიპი უფრო რეგულირების ხასიათს იძენს.
სამინისტროების უმრავლესობაში არსებობს როგორც სამინისტროს ფუნქციონირების
ტექნიკურ საკითხებზე მომუშავე, ასევე შესაბამის სფეროში პოლიტიკის შემმუშავებელი
დეპარტამენტები, რისი გათვალისწინებითაც სამინისტროების აპარატები, იმ შემთხვევაში,
თუ ისინი არ წარმოადგენენ რომელიმე კონკრეტული პროგრამის შემადგენელ ნაწილს,
მიზანშეწონილია ჩამოყალიბდეს როგორც შესაბამისი სფეროს პოლიტიკის შემუშავების და
პროგრამების მართვის პროგრამა, რომელიც შინაარსით განეკუთვნება „მართვისა და
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რეგულირების“
პროგრამის
ტიპს,
ხოლო
თუ
აპარატი
მოიცავს
მხოლოდ
ადმინისტრაციულ და ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ ხარჯებს, ჩამოყალიბდეს
როგორც „პროგრამების ადმინისტრირება და მართვა“, რომელიც ასევე „მართვისა და
რეგულირების“ ტიპის პროგრამას განეკუთვნება.
● მომსახურების მიწოდების
ამ ტიპის პროგრამა ორიენტირებულია კონკრეტულ გრძლევადიან შედეგებზე ან/და
ემსახურება მუდმივ მიზანს. ასეთ პროგრამებში ერთიანდება ისეთი ღონისძიებები,
რომლებიც უშუალოდ მომსახურებას უწევს ბენეფიციარს და არ ახდენს მის
სუბსიდირებას. მისი ქვეპროგამებისთვის მოკლევადიანი შედეგები განისაზღვრება
კონკრეტული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლებით. ასეთ შემთხვევაში
სახელმწიფოს დაფინანსებით ხორციელდება ისეთი ღონისძიებები, რომლების
ბენეფიციარიც
პირდაპირ
მოსახლეობა
ან
მათი
მომსახურე
არამომგებიანი
დაწესებულებებია.
● სუბსიდირების
მსგავსი ტიპის პროგრამების ქვეპროგრამები და ღონისძიებები მიზნად ისახავენ
სხვადასხვა სოციალური ფენის ან ობიექტების სუბსიდირებას, სახელმწიფო მხრიდან
დახმარების და თანამონაწილეობის სახით. სუბსიდირების პროგრამების ქვეპროგრამების
შეფასების ინდიკატორები ასევე გამოისახება რაოდენობრივ ინდიკატორებში, ხოლო
პროგრამის საბოლოო შედეგი ხშირ შემთხვევაში იქნება მოსახლეობის გარკვეული ფენის
მდგომარეობის ან გარკვეული სფეროს მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების
გამოხატულება, რომელიც ასევე შეფასდება სათანადო ინდიკატორებით.
● ინფრასტრუქტურული
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ქვეპროგრამები ძირითად
ემსახურება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მშენებლობას, რეაბილიტაციას
ან აღჭურვას. პროგრამის შუალედური შედეგი უმეტეს შემთხვევაში იქნება მსხვილი
ობიექტის და ობიექტთა ჯგუფის გამართული ინფრასტრუქტურა, ხოლო საბოლოო
შედეგი ის ეფექტი, რასაც აღნიშნული ინფრასტრუქტურა ემსახურება. მსგავსი
პროგრამების შეფასების ინდიკატორების უმეტესობის გამოსახვა შესაძლებელია
რაოდენობრივ ინდიკატორებში. ამ ტიპის პროგრამების უმრავლესობა თავის მხრივ
მოხვდება კაპიტალური ბიუჯეტის დანართშიც.
პროგრამა ხანგრძლივობის მიხედვით შეიძლება იყოს:
● მიმდინარე (მუდმივი) _ როდესაც მოიცავს ისეთ საკითხებს, რაც მხარჯავი
დაწესებულებისთვის კანონმდებლობით განსაზღვრული ძირითადი ფუნქციაა და
მუდმივად ხორციელდება;
● მრავალწლიანი _ როდესაც ემსახურება რომელიმე პრობლემის გადაწყვეტას, ახალი
პოლიტიკის შემუშავებას, ახალი სისტემის ან მომსახურების დანერგვას და ა.შ.
პროგრამების უმეტესობა მრავალწლიანი უნდა იყოს, ვინაიდან ის უნდა ემსახურებოდეს
გლობალური საბოლოო შედეგის მიღწევას, ისეთი ტიპის ღონისძიებები, რომელთა
71

საბოლოო შედეგი მალევე მიიღწევა (ერთი წლის მანძილზე) ძირითად შემთხვევაში უნდა
ჩამოყალიბდეს ქვეპროგრამების სახით, რომელიც თავის მხრივ პროგრამის შემადგენელი
ნაწილია.
● ერთწლიანი (მოკლევადიანი) – იშვიათ სპეციფიკურ შემთხვევაში, როდესაც
პროგრამის საბოლოო მიზნის მიღწევა შესაძლებელია ერთი საანგარიშო წლის
განმავლობაში, პროგრამა შესაძლოა მოკლევადიანიც იყოს. მოკლევადიანი პროგრამა
შესაძლებელია იყოს იმ შემთხვევაში, თუ შედეგი რომელიც პროგრამის დასრულების
შედეგად მიიღწევა საბოლოოა და იგი, თავის მხრი,ვ არ წამოადგენს სხვა პროცესის
შემადგენელ ნაწილს.
გარდა პროგრამებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტით შესაძლებელია დაფინანსდეს ისეთი
მხარჯავი დაწესებულებები, რომლებსაც საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
განსაზღვრული ნუსხის თანახმად, არ ევალებათ ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული
ფორმატით წარმოდგენა, მაგრამ,
მათ
არსებითი მნიშვნელობა ენიჭებათ ქვეყნის
ფუნქციონირებისათვის. იმ შემთხვევაში, თუ მხარჯავი დაწესებულება ბიუჯეტში
წარმოდგენილი არ არის პროგრამული სტრუქტურის მიხედვით, მე-5 თავში
აუცილებელია გაიწეროს, თუ რას ემსახურება მისი ფუნქციონირება.
პროგრამების გამოვლენისას მხარჯავმა დაწესებულებამ უნდა გაითვალისწინოს
შემდეგი ფაქტორები:
● პროგრამა უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ
ქვეყნის რომელიმე პრიორიტეტს;
● თუ მხარჯავი დაწესებულების ძირითადი ფუნქციისა და ადმინისტრირების
ხარჯების გამოყოფა შეუძლებელია, ადმინისტრირების ხარჯებიც გაერთიანდება იმ
ძირითად პროგრამასთან, რომელსაც ემსახურება მხარჯავი დაწესებულება;
● პროგრამის განმახორციელებელი და საბოლოო შედეგების მიღწევაზე
პასუხისმგებელია მხოლოდ ერთი მხარჯავი დაწესებულება, ხოლო პროგრამის
ფარგლებში ქვეპროგრამების განმახორციელებელი შესაძლებელია იყოს ამავე მხარჯავი
დაწესებულების კონტროლს დაქვემდებარებული რამდენიმე საბიუჯეტო ორგანიზაცია.
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელ ქვეპროგრამებს უმეტეს შემთხვევაში ერთი
განმახორციელებელი ეყოლებათ.
● მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული, რომ პროგრამა იქნება პროგრამული
ბიუჯეტის ძირითადი კატეგორია, რომელსაც ექნება წლიური საბიუჯეტო კანონით
დამტკიცებული გეგმა.
3.5.2 - ქვეპროგრამები/ღონისძიებები
პროგრამების გამოკვეთის შემდეგ აუცილებელია მისი კვლავ დაყოფა ძირითად
მიმართულებებად ანუ ქვეპროგრამებად, რომელთაც უმეტეს შემთხვევაში ეყოლება
შესაბამისი
მხარჯავი
დაწესებულების
კონტროლს
დაქვემდებარებული
ერთი
განმახორციელებელი საბიუჯეტო ორგანიზაცია და იქნება კონკრეტული შედეგის
მისაღებად აუცილებელი ღონისძიებების ერთობლიობა. ქვეპროგრამებიც შინაარსობრივად
იყოფა იგივე ტიპებად, როგორც პროგრამები.
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ქვეპროგრამა დაკავშირებულია შუალედურ შედეგებთან, მისი განხორციელების
შემდეგ უნდა მიიღწეს კონკრეტული მდგომარეობა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს
პროგრამის საბოლოო შედეგის მიღწევას. ქვეპროგრამა თავისი შინაარსით უნდა გაიწეროს
დასაგეგმი წლის მასშტაბით, მას უნდა ქონდეს კონკრეტული შედეგი, რისი მიღწევაც
შესაძლებელია ერთი საანგარიშო წლის მანძილზე.
ბიუჯეტის კანონში აუცილებელია წარმოდგენილი იყოს თითოეული ქვეპროგრამის
აღწერა, მიზანი და დაფინანსების მოცულობა. დაფინანსების მოცულობის წარმოდგენა
აუცილებელი არ არის იმ პროგრამების ქვეპროგრამებზე, რომლებიც თავისი შინაარსით
განეკუთვნება „მართვისა და რეგულირების ტიპს“.
მისი შინაარსიდან და მოცულობიდან გამომდინარე ქვეპროგრამა შესაძლოა თავის
მხრივ მოიცავდეს ღონისძიებებს. ღონისძიებები და მათი დაფინანსება უმეტეს
შემთხვევაში ვერ მოხვდება პროგრამული ბიუჯეტის კანონის ძირითად თავებში,
მიუხედავად ამისა, პროგრამული ბიუჯეტის შედგენისას აუცილებელია თითოეული
პროგრამის და ქვეპროგრამის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების ზუსტი
ჩამონათვალის და აღწერის განსაზღვრა, ვინაიდან რეალურად სწორედ წარმატებულად
განხორციელებული თითოეული ღონისძიების მოკლევადიან შედეგზეა დამოკიდებული
მთლიანი პროგრამის შესრულების ხარისხი.
სამინისტროებმა და სხვა მხარჯავმა დაწესებულებებმა მიზანშეწონილია
ქვეპროგრამები ისე ჩაომაყალიბონ, რომ თითოეული მათგანის განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი იყოს ერთი საბიუჯეტო ორგანიზაცია (ან მისი სტრუქტურული
ერთეული), ამასთან, შესაძლებელია ერთი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ახორციელებდეს
რამდენიმე ქვეპროგრამას.
ისეთი
პროგრამები,
რომლებიც
ძირითადად
დაკავშირებულია
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან, შესაძლებელია დაიყოს არა
ქვეპროგრამებად, არამედ სხვადასხვა კაპიტალურ პროექტებად, თუმცა თავისი შინაარსით
აღნიშული პროექტებიც ქვეპროგრამებს წარმოადგენს.
3.6 - საბიუჯეტო ასიგნებები და პროგრამების დაფინანსება (მეექვსე თავი)
აღნიშნულ თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში
განსახორციელებლი პროგრამებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
ასიგნებები და იმ მხარჯავი დაწესებულებების დაფინანსების მოცულობა, რომლებიც
ბიუჯეტში არ არიან წარმოდგენილი პროგრამული სტრუქტურით. ასევე ამ თავში
წარმოდგენილი იქნება კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვადასხვა კატეგორიის
საერთო-სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
გადასახდელებისათვის
გამოყოფილი
ასიგნებები.
პროგრამები და მათი დაფინანსება დაჯგუფებული უნდა იყოს მხარჯავი
დაწესებულებების მიხედვით. თოთოეული მხარჯავი დაწესებულების დაფინანსების
მთლიანი მოცულობა,
აღნიშნულ თავში გათვალისწინებული ყველა პროგრამა,
ქვეპროგრამა და ღონისძიება ჩაშლილი უნდა იყოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის „ხარჯების
ეკონომიკური კლასიფიკაციის“ პირველი თანრიგის მიხედვით, ხოლო „არაფინანსური
აქტივების და მათზე ოპერაციების“ და „ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების და
მათზე ოპერაციების კლასიფიკაციის“ მეორე თანრიგის მიხედვით. ამასთან, საბიუჯეტო
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კლასიფიკაციის „ხარჯები“-ს კატეგორიაში აუცილებელია გამოყოფილი იყოს „შრომის
ანაზღაურების“ მუხლით გათვალისწინებული ასიგნებები. ამავე თავში უნდა იყოს
წარმოდგენილი მხარჯავი დაწესებულების საშტატო რიცხოვნობა.
წლიურ საბიუჯეტო კანონში პროგრამის დაფინანსება წარმოდგენილი უნდა იყოს
როგორც დასაგეგმი, ასევე გასული და მიმდინარე წლებისათვის. ამასთან, დასაგეგმი წლის
ასიგნებები გაყოფილი უნდა იყოს საბიუჯეტო სახსრებად და დონორების დაფინანსებად.
იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამულ ფორმატში ბიუჯეტი პირველად
შემუშავდება 2012 წლისთვის, 2012 წლის ბიუჯეტი პროგრამული ფორმატით
წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ 2012 წლისთვის (დასაგეგმი წელი), ხოლო 2013 წლის
ბიუჯეტი 2012-2013 წლებისთვის (მიმდინარე და დასაგეგმი წლები).
3.7 - ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების (მეშვიდე თავი)
აღნიშნულ თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის
წლიური საბიუჯეტო კანონით გათვალისწინებული ტრანსფერების შესახებ.
წარმოდგენილი უნდა იყოს ავტონომიური რესპუბლიკების და თითოეული
თვითმმართველი ერთეულის მიხედვით ტრანსფერის მთლიანი მოცულობა და მათი
ჩაშლა, თუ რამდენს შეადგენს გათანაბრებითი, მიზნობრივი და სპეციალური ტრანსფერი.
მიზნობრივი ტრანსფერის გამოყოფის შემთხვევაში აუცილებელია მიეთითოს თუ
რომელი დელეგირებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად არის გამოყოფილი
აღნიშნული ტრანსფერი.
3.8 - მარეგულირებელი ნორმები (მერვე თავი)
აღნიშნულ თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს ის ძირითადი მუხლები, რომლებმაც
საბიუჯეტო წლის განმავლობაში უნდა დაარეგულირონ ბიუჯეტის აღსრულებასთან
დაკავშირებული საკითხები.
4. ბიუჯეტის თანდართული მასალები
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით საქართველოს პარლამენტს ქვეყნის
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტთან და წლიურ საბიუჯეტო
კანონის პროექტთან ერთად წარედგინება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის
თანდართული მასალები, რომლებიც მოიცავს:
● კანონის პროექტის განმარტებით ბარათს, სადაც წარმოდგენილი უნდა იყოს
ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების და ფისკალური მაჩვენებლების
პროგნოზები და მათი აღწერა, ასევე უნდა მოიცავდეს ბიუჯეტის კანონის პროექტით
გათვალისწინებულ ძირითად პროგრამებსა და ღონისძიებებს და მათი დაფინანსების
მოცულობას;
● მიმდინარე წლის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვას;
● წლიური საბიუჯეტო კანონის ამოქმედებისათვის საჭირო საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტს.
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პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვის პარალელურად სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის
პროექტის თანდართულ მასალებს ასევე დაემატება ინფორმაციული დანართების ორი
პაკეტი:
1. პროგრამული ბიუჯეტის დანართი, სადაც ბიუჯეტით გათვალისწინებულ
თითოეულ პროგრამაზე წარმოდგენილი იქნება დეტალური ინფორმაცია;
2. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი, სადაც წარმოდგენილი იქნება ინფორმაცია
ბიუჯეტით დაფინანსებული ყველა კაპიტალური პროექტის შესახებ.
4.1 - პროგრამული ბიუჯეტის დანართი
პროგრამების შესახებ ძირითადი ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ბიუჯეტის
კანონის მე-5 თავში, კერძოდ კანონის ძირითად ნაწილში მოცემული იქნება სრული
ინფორმაცია თუ რას ემსახურება პროგრამა, რა ძირითადი ქვეპროგრამების და
ღონისძიებებისგან შედგება ის და რა მიზნის მიღწევაა დაგეგმილი მისი განხორციელებით.
პროგრამული ბიუჯეტის დანართში წარმოდგენილი იქნება პროგრამასთან
დაკავშირებული ისეთი ინფორმაცია, რომელიც პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვის
საწყის ეტაპზე საქართველოს პარლამენტის მიერ არ დამტკიცდება და არ მიეცემა კანონის
იურიდიული ძალა. ამის მთავარი მიზეზი არის ის გარემოება, რომ პროგრამული
ბიუჯეტის დანერგვის საწყის ეტაპზე საკმაოდ რთული იქნება მოსალოდნელი შედეგების
და შეფასების ინდიკატორების სწორად განსაზღვრა და მათი თავიდანვე კანონით
დამტკიცების შემთხვევაში შესაძლებელია დადგეს ზოგიერთი პროგრამის ან/და
ქვეპროგრამის განმახორციელებლის პასუხისმგებლობის საკითხი, რაც პროგრამულ
ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საუკეთესო პრაქტიკად არ განიხილება, ვინაიდან
პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვის საწყის ეტაპზე პასუხისმგებლობის დაკისრება ხელს
შეუშლის პროგრამული ბიუჯეტის სისტემის შემდგომ განვითარებას.
მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორების საკანონმდებლო დონეზე
აყვანა ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს, მაშინ როდესაც პროგრამებისა და
ქვეპროგრამების განმახორციელებლებს ექნებათ სათანადო გამოცდილება და პროგრამების
მართვის პრაქტიკა.
მიუხედავად იმისა, რომ საწყის ეტაპზე პროგრამული ბიუჯეტის დანართში
მოცემული ინფორმაცია არ დამტკიცდება და არ ექნება კანონის ძალა, მას მაინც დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებში ძირითადი აქცენტი
სწორედ აღნიშნულ ინფორმაციაზე იქნება გადატანილი.
პროგრამული ბიუჯეტის დანართში ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს
პრიორიტეტების მიხედვით და უნდა მოიცავდეს ყველა პროგრამის დაფინანსებას და
შესაბამისად პრიორიტეტზე მიმართული სახსრების მთლიან ჯამს. ასევე თითოეული
პროგრამის განხორცილებით მოსალოდნელ საბოლოო შედეგს და ამ შედეგის შეფასების
ინდიკატორებს
და
პროგრამების
ფარგლებში
განსახორციელებელი
ქვეპროგრამების/ღონისძიებების განხორციელებით მოსალოდნელ შუალედურ შედეგებს
და მათი შეფასების ინდიკატორებს.
პროგრამული ბიუჯეტის დანართი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი
სტრუქტურით:
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● პირველ ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია პრიორიტეტზე
მიმართული სახსრების შესახებ, მასში შემავალი პროგრამების მიხედვით, კერძოდ:

პროგრამის
კოდი

პრიორიტეტის
დასახელება

დასაგეგმი
წელი
მ.შ.
მთლი ბიუჯ
-ანი
ე-ტით
დაფი- გამონანსებ ყოფია
ლი
თანხა

დასაგეგმს + 1
წელი
მთლი
-ანი
დაფინანსებ
ა

მ.შ.
ბიუჯეტით
გამოყო
-ფილი
თანხა

დასაგეგმს + 2
წელი
მთლი
-ანი
დაფინანსებ
ა

მ.შ.
ბიუჯეტით
გამოყო
-ფილი
თანხა

დასაგეგმს
წელი
მთლიანი
დაფინანსება

+

3

მ.შ.
ბიუჯეტით
გამოყო
ფილი
თანხა

პროგრამა N1ის დასახელება
პროგრამა N2ის დასახელება
პროგრამა N3ის დასახელება
პროგრამა N..ის დასახელება
სულ
პრიორიტეტზე
მიმართული
სახსრები

● შემდგომ თითოეულ პროგრამაზე წარმოდგენილი უნდა იყოს:
- პროგრამული კლასიფიკაციის კოდი;
- პროგრამის დასახელება;
- პროგრამის განმახორციელებელი;
- პროგრამის აღწერა;
- პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი;
- საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები;
- ინფორმაცია მასში შემავალი ქვეპროგრამების/ღონისძიებების შესახებ, კერძოდ:
- პროგრამული კლასიფიკაციის კოდი (კანონის მე-5 თავის შესაბამისად);
- ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება;
- განმახორციელებელი ორგანიზაცია (ან მისი სტრუქტურული ერთეული);
- ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა;
- ქვეპროგრამის/ღონისძიების მოსალოდნელი შუალედური შედეგი;
- შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები.
4.2 - შუალედური და საბოლოო შედეგები
პროგრამული ბიუჯეტის, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის ძირითადი
მიზანი არის ის, თუ რამდენად კარგად არის წარმოდგენილი ის შედეგი, რისთვისაც ესა
თუ ის პროგრამა ხორციელდება. პროგრამულ ბიუჯეტში გამოიყენება შუალედური
(output) და საბოლოო (outcome) შედეგები.
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საბოლოო შედეგი შინაარსით გლობალურია და ძირითადად პროგრამების შედეგს
წარმოადგენს. ეს არის მდგომარეობა, რომელიც წინასწარ დაგეგმილი და გაანალიზებული
პოლიტიკის განხორციელების შედეგად უნდა დადგეს. საბოლოო შედეგი გულისხმობს
გარკვეული პრობლემის სრულად აღმოფხვრას, არსებითად ახალი მდგომარეობის
დამყარებას, ახალი წესის დანერგვას, მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას შესაბამის სფეროში,
რომელიც გავლენას ახდენს ქვეყნის პრიორიტეტებზე. საბოლოო შედეგის მიღწევა უმეტეს
შემთხვევაში მხოლოდ მრავალწლიანი მცდელობის შემდეგ მიიღწევა და მისი დადგომა
ხშირ შემთხვევაში გულისხმობს, პროგრამის მთლიანად ან არსებული ფორმით არსებობის
შეწყვეტას. თუმცა ისეთი პროგრამებისთვის, რომლებიც თავისი შინაარსით მუდმივია და
ემსახურება სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელ ძირითად საქმიანობას, საბოლოო
შედეგიც ზოგადი ხასიათისაა, მდგომარეობის სტაბილურად შენარჩუნებაზე ან
გაუმჯობესებაზე მიმართული და დასახული შედეგის მიღწევა ამ შემთხვევაში ვერ იქნება
პროგრამის დასრულების ნიშანი.
შუალედური შედეგი საბოლოო შედეგისგან განსხვავებით თავისი შინაარსით
წარმოადგენს პროგრამის ფარგლებში კონკრეტული ქვეპროგრამების/ღონისძიებების
გატარების შედეგად მიღებულ პროდუქტს. ის ბევრად უფრო კონკრეტულია, ვიდრე
საბოლოო შედეგი, უმეტეს შემთხვევაში გამოისახება კონკრეტული ციფრებით ან სხვა
რაოდენობრივ გამოხატულებაში და წარმოადგენს არა პროგრამის დასრულების ნიშანს,
არამედ მისი საბოლოო მიზნის მიღწევისგან გადადგმულ ნაბიჯებს და, თავის მხრივ,
ზომავს ამ გზაზე მიღწეულ პროგრესს.
შესაბამისად საბოლოო შედეგები განისაზღვრება პროგრამისთვის, ხოლო
შუალედური
შედეგები
_
მისი
ქვეპროგრამებისთვის
(ღონისძიებებისათვის).
განსახვავებულია მათი შესრულების შეფასების ინდიკატორებიც.
საბოლოო შედეგის მიღწევის ვადად განისაზღვრება პროგრამის მიმდინარეობის
პერიოდი, ხოლო შუალედური შედეგის შესრულებისთვის მისი დადგომის ვადა უმეტეს
შემთხვევაში ერთწლიანია (საბიუჯეტო წელზე მიბმული). შუალედური შედეგები, თავის
მხრივ, შესაძლებელია საბოლოო შედეგის მიღწევისკენ პროგრესის მაჩვენებლად იქნეს
გამოყენებული.
თავად წლიურ საბიუჯეტო კანონში გაწერილი უნდა იყოს პრიორიტეტების
ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების (ქვეპროგრამების) აღწერა და მათი
მიზნები, ხოლო შუალედური და საბოლოო შედეგები აღწერილი იქნება ბიუჯეტის
თანდართულ მასალებში.
პროგრამული ბიუჯეტის შედგენისას მხარჯავი დაწესებულებების მხრიდან დიდი
ყურადღება უნდა დაეთმოს საბოლოო და შუალედური შედეგების სწორად
ჩამოყალიბებას. შედეგი უნდა ასახავდეს იმ სამომავლო მდგომარეობას, რისთვისაც
ხორციელდება პროგრამა და მისი ქვეპროგრამა. შედეგები ჩამოყალიბებული უნდა იყოს
ნათლად და კონკრეტულად, ხოლო მისი მიღწევის გზები წარმოდგენილი უნდა იყოს
პროგრამის (ქვეპროგრამის/ღონისძიების) აღწერაში.
პროგრამების საბოლოო შედეგებზე პასუხისმგებელია მთლიანად მხარჯავი
დაწესებულება და მისი მენეჯმენტი, ვინაიდან სწორედ ისინი გეგმავენ და მართავენ
პროგრამებს, ხოლო პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილი ქვეპროგრამების და
ღონისძიებების
შედეგების
მიღწევაზე
პასუხისმგებელი
უნდა
იყოს
მისი
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განმახორციელებელი საბიუჯეტო ორგანიზაცია (ან მისი რომელიმე სტრუქტურული
ერთეული, ვისაც უშუალოდ ევალება ქვეპროგრამის (ღონისძიების) განხორციელება).
4.3 - შესრულების შეფასების ინდიკატორები
პროგრამების,
ქვეპროგრამების
და
მათ
ფარგლებში
განსახორციელებლი
ღონისძიებების აღწერა წარმოადგენს შესრულების შეფასების ინდიკატორების
შემუშავების ბაზას. შესრულების ინდიკატორი წარმოადგენს მიღწეული შედეგების
შეფასების საშუალებას, თუ რამდენად აღწევს პროგრამა დასახულ მიზნებს. შეფასების
ინდიკატორების განსაზღვრისას აუცილებელია კარგად მოხდეს გააზრება, თუ რა
განსხვავებაა პროგრამის საბოლოო შედეგსა და მისი ქვეპროგრამების ფარგლებში მისაღწევ
შუალედურ შედეგებს შორის. პროგრამის საბოლოო შედეგი არის ის სასურველი
მდგომარეობა, რომლითაც ფართო საზოგადოება ისარგებლებს, ხოლო ქვეპროგრამების
ფარგლებში მისაღები შუალედური შედეგები წარმოადგენს კონკრეტულ და გაზომვად
ერთეულებში მოცემულ ინფორმაციას, როგორიცაა: მიღებული პროდუქტების რაოდენობა,
გაწეული მომსახურების ხარისხი, ბენეფიციართა რაოდენობა და ა.შ. საბოლოო შედეგის
ინდიკატორი ზომავს პროგრამის ძირითადი მისიის განხორციელებას და ხშირად მისი
გაზომვა ერთწლიან პერიოდზე შეუძლებელია. შესაბამისად, პროგრამის საბოლოო
შედეგის ინდიკატორი მრავალწლიანია ან მოიცავს პროგრამის განხორციელების მთელ
ვადას და წლიური შეფასებისთვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს პროგრესის
მაჩვენებლები, ანუ საბოლოო შედეგის მისაღწევად განსახორციელებელ ღონისძიებათა რა
ნაწილია შესრულებული საანგარიშო პერიოდის ბოლოს. საბოლოო შედეგების შეფასების
ინდიკატორები არ შეიძლება იყოს ერთჯერადი და მოკლევადიანი, შესრულების
შეფასების პროცესი განგრძობითი პროცესია და უნდა მიისწრაფოდეს ხარისხის მუდმივი
კონტროლისაკენ. შესრულების შეფასების ინდიკატორების ჭარბად გამოყენება ასევე
არაეფექტურ შედეგს იძლევა, შესაბამისად, თითოეულ მოსალოდნელ შედეგზე
წარმოდგენილი უნდა იყოს არა უმეტეს 5 ინდიკატორი.
გასათვალისწინებელია, რომ მართვის და რეგულირების ტიპის პროგრამებსა და
ქვეპროგრამებზე, რომლებიც წმინდა ადმინისტრაციული ხასიათისაა, შესრულების
შეფასების ინდიკატორების წარმოდგენა აუცილებელი არ არის.
შედეგების ინდიკატორი უნდა ზომავდეს მიზანს, რომელიც არის რეალისტური და
მიღწევადი. შეფასების ინდიკატორების შემუშავებისას მხედველობაში უნდა იქნეს
მიღებული, რომ ისინი უნდა იყოს:
● სასარგებლო – პოლიტიკის განმახორციელებლებს უნდა აწვდიდეს შინაარსობრივ
და ღირებულ ინფორმაციას;
● შედეგზე ორინტირებული – უნდა გამოხატავდეს დასახულ შედეგთან მიმართებას;
● ნათელი და გაზომვადი – იოლად აღქმადი და გასაგები ენით აღწერილი, რათა
ყველა დაინტერესებულმა მხარემ შეძლოს მისი გაგება, გამოყენება და მათი მეშვეობით
მიღწეული შედეგების შეფასება;
● შესაბამისი და მიღწევადი – ინდიკატორი უნდა იქნეს შერჩეული მოსალოდნელი
შედეგის შესაბამისად, ადეკვატურად უნდა ზომავდეს მას და უნდა იყოს რეალისტური,
რათა არ მოხდეს მოსალოდნელი შედეგის ზედმეტად ოპტიმისტური ან პირიქით
ზედმეტად პესიმისტური შეფასება;
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● შედარებითი – უნდა იძლეოდეს შესაძლებლობას მოხდეს მიღწეული შედეგების
შეფასება დროის სხვადასხვა პერიოდში.
შესრულების შეფასების ინდიკატორები შეიძლება იყოს რაოდენობრივი, ხარჯზე
მიბმული, ხარისხობრივი, ეფექტიანობის ან/და ეფექტურობის და ყველა მათგანი უნდა
აკმაყოფილებდეს გადამოწმებადობის პრინციპს.
რაოდენობრივი ინდიკატორები აღწერს ქვეპროგრამის ფარგლებში მისაღებ შედეგებს
კატეგორიაში „რამდენი“;
ხარისხობრივი ინდიკატორები აფასებს გაწეული მომსახურების თუ მიღებული
შედეგის ხარისხს;
ხარჯზე მიბმული ინდიკატორები აფასებს ქვეპროგრამის შედეგს გაწეულ ხარჯთან
მიმართებაში;
ეფექტიანობის ინდიკატორები _ ამ ტიპის ინდიკატორები გვაწვდიან ინფორმაციას
მიღწეული შედეგის მიზანშეწონილობაზე დახარჯულ რესურსებთან მიმართებაში;
ეფექტურობის ინდიკატორები აფასებს მიღწეული შედეგის გავლენას მანამდე
არსებულ სიტუაციასთან მიმართებაში.
4.4 - კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი ითვალისწინებს 2012 წლიდან პროგრამულ
ბიუჯეტთან ერთად კაპიტალური ბიუჯეტის მომზადებას, რომელიც თავისი შინაარსით
საინვესტიციო ხასიათის პროგრამული ბიუჯეტია, შესაბამისად, პროგრამული ბიუჯეტის
შემადგენელი ნაწილია და ბიუჯეტის კანონის ერთ-ერთ დანართად იქნება
წარმოდგენილი.
კაპიტალურ ბიუჯეტში მოცემული ყველა პროექტი, თავის მხრივ, წარმოადგენს
წლიური საბიუჯეტო კანონის რომელიმე პროგრამას ან მის შემადგენელ ნაწილს, თუმცა
კაპიტალურ დანართში თავს მოიყრის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ყველა
კაპიტალური პროექტი და მის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.
დანართში წარმოდგენილი პროექტები დაჯგუფებული იქნება მათი შინაარსიდან
გამომდინარე და არა მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით.
კაპიტალური ბიუჯეტის ფორმირებისას გასათვალისწინებელია, რომ ყველა ის თანხა,
რომელიც წლიურ საბიუჯეტო კანონში წარმოდგენილია „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით, არ წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს და პირიქით, შესაძლებელია
კაპიტალური
პროექტის
შემადგენელი
ნაწილი
იყოს
ხარჯების
მუხლით
გათვალისწინებული ასიგნებები. წლიურ საბიუჯეტო კანონში ფინანსური აქტივების
ზრდის მუხლით წარმოდგენილი ასიგნებები ასევე შესაძლებელია იყოს კაპიტალური
პროექტი, იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული მუხლიდან ხშირ შემთხვევაში
ასიგნებები მიემართება სახელმწიფო წილობრივი მონაწილებით შექმნილი საწარმოების
დაკრედიტების ან/და კაპიტალის ზრდისთვის და სახელმწიფო საწარმოები ახორციელებენ
მსხვილ კაპიტალურ პროექტებს.
გარდა ამისა, შესაძლებელია სხვადასხვა კაპიტალური პროექტები განხორციელდეს
სახელმწიფო და კერძო სექტორის ერთობლივი დაფინანსებით. ამ შემთხვევაში ბიუჯეტსა
და მის დანართებში წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
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დაფინანსება, თუმცა პროექტის აღწერაში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული, თუ რა
თანხას შეადგენს კერძო სექტორის დაფინანსება და აღწერილი უნდა იყოს სახელმწიფო და
კერძო სექტორის ვალდებულებები.
ისეთი კაპიტალური პროექტები, რომელთათვისაც წლიური საბიუჯეტო კანონით
დაფინანსება გამოყოფილი არ არის, არ უნდა იყოს წარმოდგენილი არც ბიუჯეტის
დანართებში.
კაპიტალურ ბიუჯეტში ძირითადად იგულისხმება ისეთი მსხვილი პროექტები,
რომელთაც საინვესტიციო ხასიათი გააჩნიათ, ანუ პროექტის ფარგლებში შექმნილი
საბოლოო პროდუქტი თავად უნდა გახდეს ეკონომიკური აქტივობის შემადგენელი
ნაწილი ან მნიშვნელოვნად უნდა უწყობდეს ხელს ეკონომიკურ განვითარებას.
კაპიტალური პროექტები გულისხმობს მსხვილი ინფრასტრუქტურის შექმნას ან
არსებულის მნიშვნელოვან და არსებით გაუმჯობესებას. ამასთან, შესაძლებელია იყოს
ისეთი კაპიტალური პროექტები, რომლებიც პირდაპირ არ არის დაკავშირებული ქვეყნის
ეკონომიკურ
განვითარებასთან,
მაგრამ მთავრობის
რომელიმე
პრიორიტეტის
შემადგენელი ნაწილია (მაგ., სკოლების რეაბილიტაცია, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
განახლება და სხვა).
ყველა კაპიტალური პროექტი, რომლისთვისაც სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გამოყოფილია დაფინანსება, აუცილებელია დაკავშირებული იყოს
საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ რომელიმე პრიორიტეტთან.
კაპიტალური პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
● მშენებლობა-რეაბილიტაციის შემთხვევაში მისი ღირებულება არ უნდა იყოს 50,0
ათას ლარზე ნაკლები და შექმნილი პროდუქტის გამოყენების ვადა 5 წელზე ნაკლები;
● მანქანა-დანადგარების და სხვა აღჭურვილობის (გარდა სამხედრო ტექნიკის,
იარაღისა და სხვა სამხედრო აღჭურვილობისა), ასევე პროგრამული უზრუნველყოფის
შეძენის შემთხვევაში, ერთეულის ან მთლიანი პროექტის ღირებულება არ უნდა იყოს 150,0
ათას ლარზე ნაკლები, ხოლო მათი გამოყენების ვადა 3 წელზე ნაკლები;
● პროექტის ღირებულება უნდა მოიცავს პროექტთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს,
მათ შორის, პროექტირების, მოსამზადებელი სამუშაოების,
ტრანპორტირების და
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადების ხარჯებს.
შესაძლებელია მხარჯავ დაწესებულებას ჰქონდეს მსგავსი შინაარსის რამდენიმე
მცირე კაპიტალური პროექტი და თითოეული მათგანი არ აკმაყოფილებდეს ზემოთ
მოცემულ პირობებს, ამ შემთხვევაში აღნიშნული პროექტები შინაარსობრივად უნდა
გაერთიანდეს და ჩამოყალიბდეს ერთი პროექტის სახით და შედარებით მცირე პროექტები
ბიუჯეტის დანართში წარმოდგენილი იქნება მისი ქვეპროექტების სახით.
შესაძლებელია არსებობდეს ისეთი პროექტები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებს ზემოთ
მოცემულ პირობებს, მაგრამ, მათი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი იყოს
კაპიტალური პროექტის სახით.
წლიური საბიუჯეტო კანონის კაპიტალური დანართი დაყოფილი იქნება ორ
ნაწილად. პირველ ნაწილში წარმოდგენილი იქნება ყველა პროექტის დაფინანსების
მოცულობა. დაფინანსების მოცულობა უნდა მოიცავდეს პროექტის მთლიან
ღირებულებაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულ და დაგეგმილ ხარჯს და
წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ცხრილის მიხედვით:
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პროექ
ტის
კოდი

დასახელება

ბიუჯეტიდან
პროექტის
მთლიან
ი
დაფინა
ნსება

გასული
წლის
ჩათვლით
გაწეული
ხარჯი

მიმდი
-არე
წელი

დასაგეგმი
წელი

დასაგეგმს +
1 წელი

დასაგეგმს +
2 წელი

დასაგეგმს +
3 წელი

შემდგომ
წლებში
გასაწევი
ხარჯი

პროექტი N1
ქვეპროექტი N1
ქვეპროექტი N2
ქვეპროექტი N...
პროექტი N2
ქვეპროექტი N1
ქვეპროექტი N2
ქვეპროექტი N...
პროექტი N...
ქვეპროექტი N1
ქვეპროექტი N2
ქვეპროექტი N...
სულ
კაპიტალური
ბიუჯეტი

მოცემულ ცხრილში პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია გაერთიანდეს სხვადასხვა
მხარჯავი დაწესებულებების მიერ დაგეგმილი კაპიტალური პროექტები და
ქვეპროექტების სახით იყოს წარმოდგენილი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში
თითოეული მხარჯავი დაწესებულების კაპიტალური პროექტები.
დანართის მეორე ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს თითოეული პროექტის და
ქვეპროექტის აღწერა და შემდეგი ინფორმაცია:
● მთავრობის რომელი პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება პროექტი;
● პროექტის განმახორციელებელი;
● რა შედეგს უნდა ველოდოთ პროექტის დასრულების შემდგომ;
● პროექტის მთლიანი ღირებულება;
● პროექტის დაფინანსების წყაროები, მათ შორის, ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
წყაროები გაშლილი დონორების, ასევე გრანტების და კრედიტების მიხედვით;
● დასაგეგმი წლის განმავლობაში პროექტით გათვალისწინებული ძირითადი
ღონისძიებები.
კაპიტალური პროექტის შუალედურ შედეგად შეიძლება განვიხილოთ ის მსხვილი
ინფასტრუქტურული პროდუქტი, რომლის შესაქმნელადაც განხორციელდა პროექტი,
ხოლო საბოლოო შედეგი უფრო გლობალურია და წარმოადგენს იმ მდგომარეობას ან
ეფექტს ქვეყნის ეკონომიკის ან რომელიმე სფეროს განვითარებაზე, რისთვისაც
განხორციელდა
პროექტი.
მაგალითად,
დიდი
ელექტროსადგურების
ქსელის
მშენებლობის პროექტის შუალედურ შედეგად შეიძლება განვიხილოთ თავად
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ელექტროსადგურების ქსელი დასრულებული სახით, ხოლო საბოლოო შედეგი შეიძლება
იყოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაზრდა ან ელექტროენერგიის ექსპორტის ზრდა.
ვინაიდან კაპიტალური პროექტები თავის მხრივ პროგრამული ბიუჯეტის ნაწილია
და შესაბამისად მათი შესრულების შეფასების ინდიკატორები წარმოდგენილია
პროგრამების აღწერაში, კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი შესრულების შეფასების
ინდიკატორების ნაწილს აღარ ითვალისწინებს.
5. ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში და კვარტალური მიმოხილვა
საქართველოს
საბიუჯეტო
კოდექსის
შესაბამისად,
ყოველი
კვარტალის
დასრულებიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ამზადებს და
საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვას,
ხოლო წლის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში საქართველოს პარლამენტს წარედგინება
გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.
ვინაიდან ბიუჯეტით დაგეგმილი პროგრამების და ქვეპროგრამების უმეტესობა
გრძელდება მთელი წლის განმავლობაში და ზოგიერთი მათგანის განხორციელება, მათი
სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლოა იწყებოდეს საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან
რამდენიმე თვის შემდეგ, შეუძლებელი იქნება კვარტალური მიმოხილვების დროს
გაანალიზდეს საანგარიშო პერიოდში მიღწეული შედეგები. ასევე შეუძლებელია იქნება იმ
ინდიკატორების გამოყენებით, რომლებიც პროგრამებისთვის ძირითადად გათვლილია
გრძელვადიან პერიოდზე, ხოლო ქვეპროგრამებისათვის ერთ საბიუჯეტო წელზე,
შეფასდეს წლის გარკვეულ პერიოდში მიღწეული შედეგები.
მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვის შემდგომ ძირითადი
ყურადღება გამახვილებული იქნება სხვადასხვა პროგრამებისა და ქვეპროგრამების
განხორციელებით მიღწეულ შედეგებზე, კვარტალური შესრულების მიმოხილვაში მაინც
ძირითადად წარმოდგენილი იქნება ინფორმაცია დაგეგმილი და ფაქტობრივი ფისკალური
მონაცემების შესახებ. საბიუჯეტო პროცესში შიდა კონტროლის მექანიზმის ჩართვის
მიზნით მხარჯავი დაწესებულებების შიდა აუდიტის სამსახურებმა უნდა უზრუნველყონ
პროგრამების შესრულების კვარტალური
მონიტორინგი და აუდიტი შერჩევითი
მეთოდით, რათა შეფასდეს საბოლოო და შუალედური შედეგისკენ წინსვლის პროგრესი.
ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების მიმოხილვაში, გარდა ფისკალური მონაცემებისა,
ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია დაგეგმილი პროგრამების მიმდინარეობის
შესახებ.
გარდა ამისა, ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების მიმოხილვის ანგარიშს თან უნდა
დაერთოს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების ბიუჯეტების ექვსი თვის შესრულების ფაქტობრივი მაჩვენებლები.
ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური მიმოხილვებისგან განსხვავებით ბიუჯეტის
შესრულების წლიურ ანგარიშში, ფისკალურ მაჩვენებლებთან ერთად წარმოდგენილი
უნდა იყოს ინფორმაცია გასული საბიუჯეტო წლის განმავლობაში განხორციელებული
პროგრამების და მიღწეული შედეგების შესახებ.
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში უნდა მომზადდეს შემდეგი სტრუქტურის
მიხედვით:
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1. თავი პირველი
● პირველ თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით და მასში ასახული უნდა იყოს ინფორმაცია
როგორც გეგმური, ასევე ფაქტობრივი ფისკალური მაჩვენებლების შესახებ; ასევე,
აღნიშნული
თავი
უნდა
მოიცავდეს
ინფორმაციას
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
შემოსულობების და გადასახდელების მთლიანი მაჩვენებლებისა და ნაშთის ცვლილების
შესახებ.
2. თავი მეორე
● პირველ ნაწილში მოცემული უნდა იყოს გასული წლის მაკროეკონომიკური
ანალიზი და ინფორმაცია მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის და ნომინალური
მაჩვენებლების,
ინფლაციის,
განხორციელებული
ინვესტიციების
და
სხვა
მაკროეკონომიკური ინდიკატორების შესახებ;
● მეორე ნაწილში უნდა იყოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების (ვალდებულებების
ზრდის გარეშე) მიმოხილვა და ძირითადი კატეგორიების მიხედვით გეგმიური და
ფაქტიური შესრულების მაჩვენებლები;
● მესამე ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტის
შემოსულობების (ვალდებულებების ზრდის გარეშე) მიმოხილვა, მათი გეგმიური და
ფაქტიური შესრულების მაჩვენებლები. აღნიშნული მაჩვენებლები ჩაშლილი უნდა იყოს
არანაკლებ იმავე დონეზე, როგორც ისინი წარმოდგენილი იქნებიან წლიურ საბიუჯეტო
კანონში. ამასთან, ინფორმაცია გრანტების შესახებ, გარდა წლის განმავლობაში საბიუჯეტო
ორგანიზაციების მიერ მიღებული გრანტების და მიზნობრივი დაფინანსებისა, მოცემული
უნდა იყოს დონორებისა და პროექტების მიხედვით.
3. თავი მესამე
● მესამე თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:
- სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების აგრეგირებული
მაჩვენებლები;
- ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მნიშვნელოვანი ღონისძიებები;
- გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ძირითადი კატეგორიების
მიხედვით;
- საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელებით გათვალისწინებული ასიგნებების
ათვისების მდგომარეობა;
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა
და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადაცემული ტრანსფერების შესახებ, თოთოეული ტერიტორიული
ერთეული მიხედვით.
4. თავი მეოთხე
● მეოთხე თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:
- მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მაჩვენებელი;
- ფინანსური აქტივების ზრდის და კლების მაჩვენებლები;
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- სახელმწიფო ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთის მოცულობა წლის დასაწყისისა და
ბოლოსათვის;
- სახელმწიფო ვალდებულებების ზრდის მაჩვენებელი;
- წლის განმავლობაში გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების მოცულობა;
- საგარეო წყაროებიდან მიღებული კრედიტები ჩაშლილი დონორებისა და
პროექტების მიხედვით;
- ვალდებულებების კლების მაჩვენებელი;
საშინაო სახელმწიფო ვალის მომსახურებასა და დაფარვაზე მიმართული სახსრები და
საშინაო სახელმწიფო ვალის მოცულობა;
- საგარეო სახელმწიფო ვალის მომსახურებასა და დაფარვაზე მიმართული სახსრები
და საგარეო სახელმწიფო ვალის მოცულობა, ჩაშლილი კრედიტორების მიხედვით.
5. თავი მეხუთე
● მეხუთე თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტით
განსაზღვრული პრიორიტეტების ფარგლებში განხორციელებული პროგრამების,
ქვეპროგრამების, ღონისძიებების და მიღწეული შედეგების შესახებ.
6. თავი მეექვსე
● აღნიშნულ თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია მხარჯავი
დაწესებულებების მიხედვით პროგრამების, ქვეპროგრამების და ღონისძიებებისათვის
გამოყოფილი ასიგნებების და მათი ფაქტობრივი შესრულების შესახებ.
ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიშს დანართების სახით თან უნდა ახლდეს
ინფორმაცია
საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების ბიუჯეტების წლიური შესრულების ფაქტობრივი მაჩვენებლების,
ასევე პროგრამებისა და კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ.
1. ინფორმაცია პროგრამის შესრულების შესახებ
პირველ ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია პროგრამების მიხედვით
დაგეგმილ და ფაქტობრივ ფისკალურ მაჩვენებლებთან დაკავშირებით

გეგმა
პროგრამის
კოდი

საკასო შესრულება

პრიორიტეტის დასახელება
მთლიანი
დაფინანსება

პროგრამა N1-ის დასახელება
პროგრამა N2-ის დასახელება
პროგრამა N3-ის დასახელება
პროგრამა N4-ის დასახელება
პროგრამა N5-ის დასახელება

84

მ.შ.
ბიუჯეტით
გამოყოფილი
თანხა

მთლიანი
დაფინანსება

მ.შ.
ბიუჯეტით
გამოყოფილი
თანხა

პროგრამა
დასახელება

N...-ის

სულ
პრიორიტეტზე
მიმართული სახსრები

● მეორე ნაწილში წლიური საბიუჯეტო კანონით გათვალისწინებულ ყველა
პროგრამაზე, ქვეპროგრამაზე და ღონისძიებაზე წარმოდგენილი უნდა იყოს:
- პროგრამული კლასიფიკაციის კოდი;
- დასახელება;
- განმახორციელებელი;
- წლიური საბიუჯეტო კანონის დანართით გათვალისწინებული მოსალოდნელი
შედეგი;
- წლის ბოლოსთვის მიღწეული შედეგი;
- შედეგის შეფასების ინდიკატორები;
- განმარტება დაგეგმილთან შედარებით განსხვავებული შედეგის მიღწევის
შემთხვევაში.
2. ინფორმაცია კაპიტალური პროექტის შესრულების შესახებ
● პირველ ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია პროგრამების მიხედვით
დაგეგმილ და ფაქტობრივ ფისკალურ მაჩვენებლებთან დაკავშირებით:

პროექტის
კოდი

დასახელება

ბიუჯეტიდან
პროექტის
მთლიანი
დაფინანსება

გასული
წლის
ჩათვლით
გაწეული
ხარჯი
(საანგარიშო
პერიოდის
გარდა)

პროექტი N1
ქვეპროექტი N1
ქვეპროექტი N2
ქვეპროექტი N...
პროექტი N2
ქვეპროექტი N1
ქვეპროექტი N2
ქვეპროექტი N...
პროექტი N...
ქვეპროექტი N1
ქვეპროექტი N2
ქვეპროექტი N...
სულ კაპიტალური
ბიუჯეტი

85

საანგარიშო
პერიოდში
დაგეგმილი
თანხა

საანგარიშო
პერიოდის
საკასო
შესრულება

შემდგომ
წლებში
დარჩენილი
თანხა

● დანართის მეორე ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია თოთოეული
პროექტის და ქვეპროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების შესახებ.
6. ორგანიზაციული სტრუქტურიდან პროგრამულ ბიუჯეტზე გარდამავალი ეტაპი
პროგრამულ ბიუჯეტზე გადასასვლელად აუცილებელია რამდენიმე ეტაპის გავლა,
რათა მხარჯავმა დაწესებულებამ შეძლოს მისთვის დამტკიცებული ორგანიზაციული
სტრუქტურიდან ძირითადი ღონისძიებების გამოტანა და მათი პროგრამებად
გადაჯგუფება. პროგრამების დაგეგმვის დროს მხარჯავმა დაწესებულებამ უნდა გაიროს
რამდენიმე ეტაპი:
● დებულებიდან და კომპეტენციიდან გამომდინარე, ჩამოაყალიბოს მისი ძირითადი
მიზნები და ამოცანები;
● განიხილოს მისი მიზნები და ამოცანები ქვეყნის პრიორიტეტბთან მიმართებაში და,
პირიქით, ქვეყნის პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, გამოავლინოს მის მიერ
განსახორციელებელი შესაძლო ამოცანები;
● ორგანიზაციული სტრუქტურიდან უნდა გამოიტანოს ის ძირითადი ღონისძიებები,
რასაც მის კონტროლს დამქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციები ახორციელებენ;
● მოახდინოს განსახორციელებელი ღონისძიებების და დაწესებულების ძირითადი
ფუნქციების და ამოცანების ერთმანეთთან დაკავშირება;
● მსგავსი ფუნქციის ან მიზნების მიხედვით დააჯგუფოს ღონისძიებები, მათი
განმახორციელებლების მიუხედავად;
● დაჯგუფების შედეგად გამოიკვეთება, თუ რამდენი პროგრამა უნდა ქონდეს
კონკრეტულ მხარჯავ დაწესებულებას;
● მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს პროგრამის მიმართება ქვეყნის პრიორიტეტებთან;
● უნდა განისაზღვროს პროგრამის საბოლოო შედეგი, რომლის მიღწევითაც პროგრამა
პრიორიტეტით დასახული მიზნების განხორციელებას ემსახურება;
● პროგრამების გამოვლენის შემდეგ მხარჯავი დაწესებულება იწყებს უკუპროცესს,
მის დაშლას ქვეპროგრამებად და ღონისძიებაბად;
● უნდა მოხდეს თითოეული ქვეპროგრამის მიერ მისაღწევი შუალედური შედეგების
განსაზღვრა და მათი მიღწევის გზების დადგენა, დაფინანსების საორიენტაციო ზღვრული
მოცულობის გათვალისწინებით;
● უნდა გამოიკვეთოს არსებული მდგომარეობის ამსახველი მონაცემების ბაზა და
დადგინდეს ის ინდიკატორები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება შედეგების შესრულების
შეფასება;
● თითოეული ქვეპროგრამისთვის/ღონისძიებისთვის უნდა დაითვალოს შედეგების
მისაღწევად
საჭირო
ფინანსური
რესურსების
მოცულობა
(საორიენტაციო
ხარჯთაღრიცხვა);
●
მხარჯავი
დაწესებულებისთვის
გამოყოფილი
ასიგნებების
ზღვრული
მოცულობების ფარგლებში განახორციელოს ასიგნებების პროგრამებზე გადანაწილება.
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საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი განსაზღვრავს საქართველოს საბიუჯეტო
სისტემის ფორმირების პრინციპებს, არეგულირებს საქართველოს სახელმწიფო,
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების ბიუჯეტების პროექტების მომზადების, განხილვის, დამტკიცების,
ბიუჯეტის შესრულების, ანგარიშგებისა და კონტროლის წესებს, აგრეთვე საქართველოს
ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების
საბიუჯეტო ურთიერთობებსა და პასუხისმგებლობას.
საქართველოს
საბიუჯეტო
სისტემა
არის
საქართველოს
ცენტრალური,
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების
ფუნქციების
შესასრულებლად ფულადი სახსრების მობილიზებისა და გამოყენების მიზნით
სამართლებრივი აქტებით რეგულირებულ საბიუჯეტო ურთიერთობათა ერთობლიობა.
საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის მონაწილეთა საბიუჯეტო უფლებამოსილებანი
ხორციელდება საქართველოს კონსტიტუციის, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის
შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
კონსტიტუციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის, ამ კოდექსის,
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა
შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის, გადასახადებისა და
მოსაკრებლების თაობაზე საქართველოს კანონმდებლობის, საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, აგრეთვე საქართველოს
ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების მიერ
მიღებული (გამოცემული) სამართლებრივი აქტების საფუძველზე.
საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ძირითადი პრინციპებიa:
ა) ყოვლისმომცველობა – ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის, გადასახდელისა და
ნაშთის ცვლილების სრულყოფილად ასახვა შესაბამის ბიუჯეტებში;
ბ) გამჭვირვალობა – ბიუჯეტების პროექტების წარმომადგენლობით ორგანოებში
განხილვის პროცედურების საჯაროობა საზოგადოებისა და მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებებისათვის; დამტკიცებული ბიუჯეტებისა და მათი შესრულების შესახებ
ანგარიშების გამოქვეყნება; ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის (გარდა საიდუმლო
ინფორმაციისა) ხელმისაწვდომობა ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის;
გ) ანგარიშვალდებულება – საბიუჯეტო პროცესის ყველა მონაწილის
პასუხისმგებლობა მის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე და ბიუჯეტის შესახებ
წარდგენილ ინფორმაციაზე;
დ) დამოუკიდებლობა – საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, ავტონომიური
რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების ბიუჯეტების დამოუკიდებლობა, რომელსაც უზრუნველყოფს საკუთარი
შემოსულობები და ნაშთი, აგრეთვე საკუთარი გადასახდელების დამოუკიდებლად
განსაზღვრის უფლება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
ე) ერთიანობა – საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი ხელისუფლებების მიერ საერთო საფუძვლით, ერთიანი საბიუჯეტო
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კლასიფიკაციით, აღრიცხვის ერთიანი სისტემით, სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის
ერთიანი პრინციპებით ხელმძღვანელობა;
ვ) უნივერსალობა – ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის მიმართვა საერთო
გადასახდელების დასაფინანსებლად, გარდა ამ კოდექსით განსაზღვრული შემთხვევებისა.
ამასთანავე, არც ერთი შემოსულობა, გარდა დონორების მიერ დაფინანსებული
შემოსულობებისა, არ უნდა იქნეს მიმართული მიზნობრივად, კონკრეტული
გადასახდელის დასაფინანსებლად. საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ მიღებული
შემოსულობების შენარჩუნება თავისი მიზნებისათვის დაუშვებელია, გარდა იმ
შემთხვევისა, როცა საბიუჯეტო ორგანიზაცია არის საჯარო სამართლის იურიდიული
პირი;
ზ) კონსოლიდირება – ყველა დონის ბიუჯეტების შემოსულობების სახელმწიფო
ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში მოქცევა და გადასახდელების გადახდა
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი
ანგარიშის სისტემის ანგარიშების მართვა სახელმწიფო ხაზინის მიერ და მათი განთავსება
საქართველოს ეროვნულ ბანკში ან/და სხვა საბანკო დაწესებულებებში.
საბიუჯეტო პროცესი საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის განუყოფელი ნაწილია.
საბიუჯეტო პროცესი არის საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის მონაწილეთა საქმიანობა,
რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, წარდგენას, განხილვას,
დამტკიცებას, დაზუსტებას, ბიუჯეტის შესრულებას, ანგარიშგებასა და კონტროლს.
საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაცია
საბიუჯეტო კლასიფიკაცია მოიცავს შემოსავლების, ხარჯების ეკონომიკურ,
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივებით ოპერაციების ფუნქციონალურ, არაფინანსური
აქტივებისა და მათზე ოპერაციების, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების და
მათზე
ოპერაციების
კლასიფიკაციებს,
აგრეთვე
პროგრამულ
კლასიფიკაციას.
პროგრამული კლასიფიკაცია არის მხარჯავი დაწესებულებების და მათ მიერ
განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების ერთობლიობა და განისაზღვრება
ბიუჯეტით. პროგრამული კლასიფიკაცია ასევე მოიცავს
სახელმწიფო ბიუჯეტით
გათვალისწინებულ საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებს.
საბიუჯეტო კლასიფიკაციას, გარდა პროგრამული და ორგანიზაციული
კლასიფიკაციებისა, საქართველოს კონტროლის პალატასთან კონსულტაციებისა და
საქართველოს
პარლამენტის
საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტთან
შეთანხმების
საფუძველზე ამტკიცებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.
პროგრამულ ბიუჯეტში ასიგნებები გამოიყოფა მხარჯავი დაწესებულებების და მათ
მიერ განსახორციელებელი პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიხედვით. სახელმწიფო
ბიუჯეტში ასიგნებები ასევე გამოიყოფა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელების მიხედვით.
პროგრამული ბიუჯეტი მოიცავს ინფორმაციას პროგრამების/ ქვეპროგრამების, მათი
მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ, ასევე
ინფორმაციას კაპიტალური პროექტების შესახებ.
პროგრამული
ბიუჯეტის შედგენისათვის საჭირო მეთოდოლოგიას საქართველოს
პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით ამტკიცებს საქართველოს
ფინანსთა მინისტრი.
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ბიუჯეტის შემოსულობებია საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში მიღებული ფულადი
სახსრების ერთობლიობა:
ა) შემოსავლები;
ბ) არაფინანსური აქტივები (არაფინანსური აქტივებით ოპერაციებიდან მიღებული
სახსრები);
გ) ფინანსური აქტივები (ფინანსური აქტივებით ოპერაციებიდან მიღებული
სახსრები, ნაშთის გამოყენების გარდა);
დ) ვალდებულებები (ვალდებულებების აღების შედეგად მიღებული სახსრები).
ბიუჯეტის გადასახდელებია საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტიდან გასაცემი
ფულადი სახსრების ერთობლიობა:
ა) ხარჯები;
ბ) არაფინანსური აქტივები (არაფინანსური აქტივებით ოპერაციებისათვის
მიმართული სახსრები);
გ) ფინანსური აქტივები (ფინანსური აქტივებით ოპერაციებისათვის მიმართული
სახსრები, ნაშთის დაგროვების გარდა);
დ) ვალდებულებები (ვალდებულებების ძირითადი ნაწილის დაფარვისათვის
მიმართული სახსრები).
ბიუჯეტის შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა არის ბიუჯეტის საოპერაციო
სალდო, ხოლო ბიუჯეტის საოპერაციო სალდოსა და არაფინანსური აქტივების ცვლილებას
შორის სხვაობა – ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.
დადებითი მთლიანი სალდო არის ბიუჯეტის პროფიციტი, ხოლო უარყოფითი
მთლიანი სალდო – ბიუჯეტის დეფიციტი.
საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების
რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების
დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში, შესაბამისი ბიუჯეტის დამტკიცებამდე სახელმწიფო
ბიუჯეტისათვის
საქართველოს
ფინანსთა
მინისტრი,
ხოლო
ავტონომიური
რესპუბლიკების რესპუბლიკური
და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
ბიუჯეტებისათვის – შესაბამისი აღმასრულებელი ორგანოები უფლებამოსილი არიან
მხარჯავ დაწესებულებებზე ყოველთვიურად გასცენ თანხა არა უმეტეს გასული
საბიუჯეტო წლის დამტკიცებული ასიგნებების 1/12-ისა.
საქართველოს
ფინანსთა
მინისტრი
საერთაშორისო
სტანდარტების
გათვალისწინებით გამოსცემს სათანადო ნორმატიულ აქტებს, რომლებიც უზრუნველყოფს
საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
ხელისუფლებების საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სტანდარტული სააღრიცხვო
პროცედურებისა და ანგარიშგების მოთხოვნების დაცვას.
საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
ხელისუფლებები პასუხისმგებელი არიან შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის
ცვლილების აღრიცხვისა და კონტროლისთვის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
მიერ გამოცემულ ნორმატიულ აქტებთან მათ შესაბამისობაზე.
შემოსულობებთან, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებთან და ნაშთის
ცვლილებასთან ერთად საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პასუხისმგებელია
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სახელმწიფო
ვალთან
დაკავშირებული
და
საქართველოს
კანონმდებლობით
დაკისრებული სხვა ოპერაციების აღრიცხვისთვის.
სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
(გარდა ქ. თბილისისა) ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებები
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს ადგენენ sabiujeto კოდექსის მოთხოვნების
გათვალისწინებით,
საქართველოს
ფინანსთა
მინისტრის
მიერ
გამოცემული
სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
ქ.
თბილისისადაავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბლიკურიბიუჯეტებისდაფინანსებაზემ
ყოფიმხარჯავიდაწესებულებებიბიუჯეტისშესრულებისანგარიშსადგენენშესაბამისიხელის
უფლებისუფლებამოსილიორგანოსმიერდადგენილიწესით.
სახელმწიფო,
ავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბლიკურიდაადგილობრივითვითმმართველიერთეუ
ლებისბიუჯეტებისშესრულებახდებასაკასომეთოდით.
შესაბამისიბიუჯეტითგათვალისწინებულიასიგნებებისგაცემისუფლებამოსილება
წყდებამიმდინარესაბიუჯეტოწლის 31 დეკემბერს 24 საათზე.
სახელმწიფოხაზინისერთიანანგარიშზემიღებულიდასახელმწიფოხაზინისერთიან
იანგარიშიდანგადარიცხულისახსრებიყველადონისბიუჯეტისათვისმიეკუთვნებაიმპერიო
დისშემოსულობას,
როცააღნიშნულისახსრებისმიღებაანგადარიცხვააისახასახელმწიფოხაზინისერთიანანგარი
შზე.
შემოსავლებისაკრეფისთვისპასუხისმგებელმაუწყებებმაუნდაუზრუნველყონბიუჯე
ტშიჩასარიცხითანხებისსრულადდადროულადაკრეფასაქართველოსკანონმდებლობისშესა
ბამისად.
წლიურიბიუჯეტითდამტკიცებულიშემოსულობებიარისპროგნოზიდაარზღუდავსფ
აქტობრივაკრეფასმაჩვენებლებისგადამეტებით.
საქართველოსსახელმწიფო,
ავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბლიკურიდაადგილობრივითვითმმართველიერთეუ
ლებისბიუჯეტებისყველაშემოსულობაექვემდებარებადაუყოვნებლივდეპონირებასსახელმ
წიფოხაზინისერთიანანგარიშზე.
დაზუსტებულიბიუჯეტითგათვალისწინებულიგეგმისზევითგადახდაზევალდებ
ულებისაღებადაუშვებელია
საბიუჯეტოორგანიზაციისმიერგადახდაზევალდებულებისაღებისადაგადახდისგ
ანხორციელებისუფლებამოსილებებიგანისაზღვრებასაქართველოსფინანსთამინისტრისანშ
ესაბამისისაფინანსოორგანოებისმიერამკოდექსისმოთხოვნათადაცვითგამოცემულიწესები
თ.
ფინანსურივალდებულებისაღებაასიგნებებისზევითდაუშვებელია,
გარდასაქართველოსსაერთაშორისოხელშეკრულებებითადამრავალწლიანიშესყიდვებითნა
კისრივალდებულებებისა.
მრავალწლიანიფინანსურივალდებულებისაღებისშემთხვევაშიმისშესასრულებლადსაჭირ
ოსახსრებიმხარჯავმადაწესებულებამუნდაგაითვალისწინოსშესაბამისიწლისბიუჯეტისპრ
ოექტში.
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კანონპროექტი,
რომელიციწვევსმიმდინარეწლისსახელმწიფობიუჯეტისხარჯებისზრდას,
შემოსავლებისშემცირებასანსახელმწიფოსმიერახალიფინანსურივალდებულებებისაღებას,
საქართველოსპარლამენტმაშეიძლებამიიღოსმხოლოდსაქართველოსმთავრობისთანხმობის
შემდეგ, ხოლომომავალსაფინანსოწელთანდაკავშირებულიზემოაღნიშნულიკანონპროექტი
–
მთავრობისმიერსაქართველოსპარლამენტთანშეთანხმებულისახელმწიფობიუჯეტისძირი
თადიპარამეტრებისფარგლებში.
ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივითვითმმართველობებისწარმომ
ადგენლობითმაორგანოებმასამართლებრივიაქტისპროექტი,
რომელიციწვევსმიმდინარეწლისავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბლიკურიდაადგილ
ობრივითვითმმართველიერთეულებისბიუჯეტებისხარჯებისზრდას,
შემოსავლებისშემცირებასან/დაავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივითვითმმა
რთველობებისორგანოებისმიერახალიფინანსურივალდებულებებისაღებას,
ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივითვითმმართველობებისწარმომადგენლო
ბითმაორგანოებმაშეიძლებამიიღონმხოლოდშესაბამისიაღმასრულებელიხელისუფლების
თანხმობისშემდეგ,
ხოლომომავალსაფინანსოწელთანდაკავშირებულიავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგი
ლობრივითვითმმართველობებისწარმომადგენლობითიორგანოებისსამართლებრივიაქტის
პროექტიუნდაშეესაბამებოდესდასაგეგმისაბიუჯეტოწლისსაბიუჯეტოპარამეტრებს.
საქართველოსსახელმწიფოხელისუფლებისუმაღლესიორგანოების,
აგრეთვეავტონომიურირესპუბლიკებისსახელმწიფოხელისუფლებისორგანოებისმიერისეთ
იგადაწყვეტილებისმიღება,
რომელიცზრდისადგილობრივითვითმმართველიერთეულისბიუჯეტისგადასახდელების
ოდენობასანამცირებსმისშემოსავლებს,
კომპენსირებულიუნდაიქნესამგადაწყვეტილებისმიმღებიორგანოებისმიერ.
სახელმწიფოსესხისაღებადასახელმწიფოგარანტიებისგაცემაშეიძლებამხოლოდსაქა
რთველოსფინანსთასამინისტროსმიერ,
საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით.
ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივხელისუფლებებსუფლებააქვთ,
სესხიაიღონსაქართველოსმთავრობისაგანან/დასხვაწყაროებიდანმხოლოდსაქართველოსმ
თავრობისნებართვით.
წლიურიბიუჯეტიადგენსლიმიტებსსახელმწიფოვალისმთლიანოდენობაზე,
რომელიცშეიძლებადაუფარავიიყოსსაბიუჯეტოწლისბოლოსათვის.
ლიმიტებიცალცალკედგინდებასაშინაოდასაგარეოვალებისათვის.
ცალკელიმიტირებასექვემდებარებასაქართველოსეროვნულიბანკიდანაღებულისესხი.
წლიურისაბიუჯეტოკანონიადგენსლიმიტებსსახელმწიფოგარედაშიდასასესხოგარან
ტიებზე, რომლებიცშეიძლებაგაიცესდასაგეგმისაბიუჯეტოწლისგანმავლობაში.
საქართველოსფინანსთასამინისტროპასუხისმგებელიასახელმწიფოვალისმართვისთვისდა
მასთანდაკავშირებულსხვასაკითხებზე.
შემოსულობებისახელმწიფო,
აფხაზეთისადააჭარისავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბლიკურდაადგილობრივითვი
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თმმართველიერთეულებისბიუჯეტებსშორისნაწილდებაამკოდექსისდანართისშესაბამისა
დ.
ამდანართშიმითითებულისაერთოსახელმწიფოებრივიმნიშვნელობისდასახელმწიფოქონებისნუსხასადგენსსაქართველოსეკო
ნომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტრო.
ადგილობრივიგადასახადებიდამოსაკრებლებისრულადირიცხებაადგილობრივითვითმმა
რთველიერთეულისბიუჯეტში.
აფხაზეთისადააჭარისავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბლიკურბიუჯეტებშიჩ
არიცხულიშემოსულობებიამრესპუბლიკებისსხვადონისბიუჯეტებსშორისნაწილდებაავტო
ნომიურირესპუბლიკებისუმაღლესიწარმომადგენლობითიორგანოებისმიერდადგენილიწე
სით.
საქართველოსსაგადასახადოკანონმდებლობითგაუქმებულიგადასახადებიდანმიღებ
ულისაბიუჯეტოშემოსულობებიგანაწილდებაშემდეგისახით:
ა)
სახელმწიფობიუჯეტშისრულადმიიმართებაშემდეგიგაუქმებულიგადასახადებიდანმიღებ
ულისაბიუჯეტოშემოსულობები:
ა.ა) ფიქსირებულიგადასახადიმსუბუქიავტომობილებისიმპორტზე;
ა.ბ) ავტოსატრანსპორტოსაშუალებებისმესაკუთრეთაგადასახადი;
ა.გ) საერთოსარგებლობისსაავტომობილოგზებითსარგებლობისათვისგადასახადი;
ა.დ)
გადასახადიავტოსატრანსპორტოსაშუალებებისსაქართველოსტერიტორიაზეშემოსვლისად
აზენორმატიულიდატვირთვისათვის;
ა.ე) ფიქსირებულიგადასახადისიგარილასადაფილტრიანისიგარეტისიმპორტზე;
ა.ვ) სოციალურიგადასახადი;
ბ)
აფხაზეთისადააჭარისავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბლიკურდაადგილობრივითვი
თმმართველიერთეულებისბიუჯეტებშისრულადმიიმართებაშემდეგიგაუქმებულიგადასახ
ადებიდანმიღებულისაბიუჯეტოშემოსულობები:
ბ.ა) მავნენივთიერებებითგარემოსდაბინძურებისათვისგადასახადი;
ბ.ბ) ბუნებრივირესურსებითსარგებლობისათვისგადასახადი;
ბ.გ) ქონებისგადაცემისათვისგადასახადი;
ბ.დ) საკურორტოგადასახადი;
ბ.ე) სასტუმროსგადასახადი;
ბ.ვ) რეკლამისგადასახადი;
ბ.ზ) გადასახადიადგილობრივისიმბოლიკისგამოყენებისათვის;
გ)
მცირებიზნესისგადასახადიდანდაფიქსირებულიგადასახადიდანმიღებულითანხების 80%
მიიმართებასახელმწიფობიუჯეტში,
ხოლო
20%
–
აფხაზეთისადააჭარისავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბლიკურდაადგილობრივითვი
თმმართველიერთეულებისბიუჯეტებში.
სახელმწიფობიუჯეტი
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საერთო-სახელმწიფოებრივიმნიშვნელობისგადასახდელები
1.
საერთოსახელმწიფოებრივიმნიშვნელობისგადასახდელებიარისწლიურბიუჯეტშიპირველითანრი
გისკოდითგათვალისწინებულიასიგნება, რომელიცცალკეულკოდებადმოიცავს:
ა) საგარეოსახელმწიფოვალდებულებებისმომსახურებასდადაფარვას;
ბ) საშინაოსახელმწიფოვალდებულებებისმომსახურებასდადაფარვას;
გ) საქართველოსპრეზიდენტისსარეზერვოფონდს;
დ) საქართველოსმთავრობისსარეზერვოფონდს;
ე) საქართველოსრეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებისფონდს;
ვ)
წინაწლებშიწარმოქმნილიდავალიანებებისდაფარვისადასასამართლოგადაწყვეტილებების
აღსრულებისფონდს;
ზ)
ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისათვისგა
დასაცემტრანსფერებს.
2.
საერთოსახელმწიფოებრივიმნიშვნელობისგადასახდელებისსხვაკატეგორიებიშესაძლებელიაგანის
აზღვროსწლიურიბიუჯეტით.
3.
ამთავითგათვალისწინებულიფონდებისგარდა,
სხვასაერთოსახელმწიფოებრივიმნიშვნელობისგადასახდელებისგანმკარგავიგანისაზღვრებაწლიურიბი
უჯეტით.
სახელმწიფობიუჯეტისსარეზერვოფონდები
1.
სახელმწიფობიუჯეტშიიქმნებასაქართველოსპრეზიდენტისადასაქართველოსმთავრობისსა
რეზერვოფონდები.
ორივეფონდისმოცულობა,
ერთადაღებული,
არუნდააღემატებოდესწლიურიბიუჯეტითგათვალისწინებულიასიგნებებისმთლიანიოდენ
ობის 2%-ს.
2.
საქართველოსპრეზიდენტისადასაქართველოსმთავრობისსარეზერვოფონდებიდანსახსრებ
იგამოიყოფასახელმწიფობიუჯეტითგაუთვალისწინებელიგადასახდელებისდასაფინანსებ
ლად.
სახელმწიფობიუჯეტისსარეზერვოფონდებისხარჯებისმიმართულებებსგანსაზღვრავენშეს
აბამისადსაქართველოსპრეზიდენტიდასაქართველოსმთავრობადაზუსტებულიბიუჯეტით
განსაზღვრულიმოცულობისმიხედვით.
3.
საქართველოსპრეზიდენტისადასაქართველოსმთავრობისსარეზერვოფონდებიდანთანხებს
საქართველოსპრეზიდენტისადასაქართველოსმთავრობისშესაბამისიგადაწყვეტილებისსაფ
უძველზე,
რომელიცმოიცავსინფორმაციასთანხისოდენობისადამიზნობრიობისშესახებ,
გამოყოფსსაქართველოსფინანსთასამინისტრო.
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4. თუსაქართველოსმთავრობისსარეზერვოფონდიდანგამოსაყოფითანხაარაღემატება
100 000 ლარს, საქართველოსფინანსთამინისტრისწარდგინებითსაქართველოსპრემიერმინისტრიუფლებამოსილიამიიღოსგადაწყვეტილებათანხისგამოყოფისთაობაზე.
საქართველოსრეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებისფონდი
1.
სახელმწიფობიუჯეტშიიქმნებასაქართველოსრეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტები
სფონდი,
რომლისგანკარგვახორციელდებასაქართველოსმთავრობისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებ
ისშესაბამისად.
2.
საქართველოსრეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებისფონდიდანთანხებსსაქართველ
ოსმთავრობისშესაბამისიგადაწყვეტილებისსაფუძველზეგამოყოფსსაქართველოსფინანსთა
სამინისტრო.
3.
საქართველოსრეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებისფონდისოდენობაგანისაზღვრე
ბაწლიურიბიუჯეტით.
4.
თუსაქართველოსრეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებისფონდიდანგამოსაყოფითან
ხაარაღემატება
100
000
ლარს,
საქართველოსფინანსთამინისტრისწარდგინებითსაქართველოსპრემიერმინისტრიუფლებამოსილიამიიღოსგადაწყვეტილებათანხისგამოყოფისთაობაზე.
წინაწლებშიწარმოქმნილიდავალიანებებისდაფარვისადასასამართლოგადაწყვეტილებე
ბისაღსრულებისფონდი
1.
სახელმწიფობიუჯეტშიიქმნებაწინაწლებშიწარმოქმნილიდავალიანებებისდაფარვისადასას
ამართლოგადაწყვეტილებებისაღსრულებისფონდი,
რომლისგანკარგვახორციელდებასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითდასაქ
ართველოსმთავრობისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებისშესაბამისად.
2.
წინაწლებშიწარმოქმნილიდავალიანებებისდაფარვისადასასამართლოგადაწყვეტილებების
აღსრულებისფონდიდანთანხებსსაქართველოსმთავრობისშესაბამისიგადაწყვეტილებისსა
ფუძველზეგამოყოფსსაქართველოსფინანსთასამინისტრო.
3.
წინაწლებშიწარმოქმნილიდავალიანებებისდაფარვისადასასამართლოგადაწყვეტილებების
აღსრულებისფონდისოდენობაგანისაზღვრებაწლიურიბიუჯეტით.
4.
თუწინაწლებშიწარმოქმნილიდავალიანებებისდაფარვისადასასამართლოგადაწყვეტილებე
ბისაღსრულებისფონდიდანგამოსაყოფითანხაარაღემატება
100
000
ლარს,
საქართველოსფინანსთამინისტრისწარდგინებითსაქართველოსპრემიერმინისტრიუფლებამოსილიამიიღოსგადაწყვეტილებათანხისგამოყოფისთაობაზე.
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სახელმწიფობიუჯეტისასიგნებებისგადანაწილებადაცვლილებებიპროგრამულკლასიფიკაც
იაში
1.
ერთიმხარჯავიდაწესებულებიდანსხვამხარჯავდაწესებულებაზეასიგნებებისგადანაწილებ
აშეიძლებამხოლოდწლიურსაბიუჯეტოკანონშიცვლილებებისშეტანით.
2.
მხარჯავიდაწესებულებისპროგრამებს,
ქვეპროგრამებსადასაბიუჯეტოკლასიფიკაციისმუხლებსშორისთანხებისგადანაწილებაშეიძ
ლებაგანხორციელდესსაქართველოსფინანსთასამინისტროსთანხმობით.
3.
მხარჯავიდაწესებულებისპროგრამებსშორისთანხებისგადანაწილებაარუნდააღემატებოდე
სმხარჯავიდაწესებულებისათვისწლიურიბიუჯეტითგათვალისწინებულიასიგნებების 5%ს.
4.
მხარჯავიდაწესებულებებისმიერწარმოდგენილიწინადადებისადასაქართველოსმთავრობი
სმიერმიღებულიგადაწყვეტილებისსაფუძველზემხარჯავიდაწესებულებებისათვისგამოყო
ფილიასიგნებებიდანთანხებიშესაძლებელიაგადანაწილდესსაერთოსახელმწიფოებრივიმნიშვნელობისგადასახდელებზე,
თუგადანაწილებულითანხებიარგადააჭარბებსსაერთოსახელმწიფოებრივიმნიშვნელობისგადასახდელებისათვისწლიურიბიუჯეტითდამტკიცებ
ულიასიგნებების
2%-ს.
აღნიშნულიგადანაწილებისშესახებსაქართველოსფინანსთასამინისტრომუნდააცნობოსსაქა
რთველოსპარლამენტისსაფინანსო-საბიუჯეტოკომიტეტს.
5.
შესაბამისისამართლებრივიაქტისადამხარჯავიდაწესებულებისმიერწარმოდგენილიწინადა
დებებისსაფუძველზესაქართველოსფინანსთამინისტრიუფლებამოსილიაგანახორციელოს
ცვლილებები
(პროგრამის/
ქვეპროგრამისდამატება,
პროგრამის/ქვეპროგრამისდასახელებისშეცვლა) პროგრამულკლასიფიკაციაში.
6.
თუსახელმწიფობიუჯეტისდაფინანსებაზემყოფისაბიუჯეტოორგანიზაციისსახელმწიფოშე
სყიდვებისგეგმაშიცვლილებებისშეტანაიწვევსდაზუსტებულიბიუჯეტითგათვალისწინებ
ულიასიგნებებისგადანაწილებას,
საბიუჯეტოორგანიზაციამსახელმწიფოშესყიდვებისგეგმაშიცვლილებებისშეტანამდეუნდა
განახორციელოსშესაბამისპროგრამებს,
ქვეპროგრამებსადასაბიუჯეტოკლასიფიკაციისმუხლებსშორისთანხებისგადანაწილებაამმ
უხლითდადგენილიწესისშესაბამისად.
საგანგებობიუჯეტი
1.
საქართველოსმთელტერიტორიაზეანმისრომელიმენაწილშისაგანგებოანსაომარიმდგომარე
ობისშემოღებისშემთხვევაშისაქართველოსპარლამენტსშეუძლიადაამტკიცოსსაქართველოს
მთავრობისმიერსაქართველოსპრეზიდენტთანშეთანხმებულისაგანგებობიუჯეტისაგანგებ
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ოანსაომარმდგომარეობასთანდაკავშირებულღონისძიებათამიზნობრივიდაფინანსებისათვ
ის.
სახელმწიფობიუჯეტისპროექტისმომზადებაწარდგენადადამტკიცება
სახელმწიფობიუჯეტისპროექტისმომზადებისადაწარდგენისპროცესსკოორდინაცია
სუწევსდაპასუხისმგებელიასაქართველოსფინანსთასამინისტრო.
ქვეყნისძირითადიმონაცემებისადამიმართულებებისდოკუმენტი
1.
ქვეყნისძირითადიმონაცემებისადამიმართულებებისდოკუმენტიარისქვეყნისგანვითარები
სძირითადიგეგმა,
რომელიცასახავსინფორმაციასსაშუალოვადიანიმაკროეკონომიკურიდაფისკალურიპროგნ
ოზებისშესახებ,
ასევეინფორმაციასსაქართველოსცენტრალური,
ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივიხელისუფლებებისგანვითარებისძირითა
დიმიმართულებებისშესახებ.
2.
ქვეყნისძირითადიმონაცემებისადამიმართულებებისდოკუმენტისშედგენასუზრუნველყო
ფსსაქართველოსფინანსთასამინისტროსაქართველოსეროვნულბანკთან,
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულერთეულებშისახელმწიფორწმუნებულებთან
–
გუბერნატორებთან,
ავტონომიურირესპუბლიკებისხელისუფლებისორგანოებთან,
ადგილობრივიხელისუფლებისორგანოებთანდასაქართველოსმთავრობისმიერგანსაზღვრუ
ლმხარჯავდაწესებულებებთანკოორდინაციით,
რისთვისაცზემოაღნიშნულითანამდებობისპირებიდაორგანოებივალდებულიარიანსაქართ
ველოსფინანსთასამინისტროსწარუდგინონმოთხოვნილიინფორმაცია.
3.
ქვეყნისძირითადიმონაცემებისადამიმართულებებისდოკუმენტისმომზადებისმიზნითყოვ
ელიწლის
1
მარტამდესაქართველოსმთავრობადადგენილებითგანსაზღვრავსმხარჯავიდაწესებულებებ
ის,
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულერთეულებშისახელმწიფორწმუნებულების
–
გუბერნატორების,
ავტონომიურირესპუბლიკებისხელისუფლებისორგანოებისადაადგილობრივიხელისუფლ
ებისორგანოების
(გარდაავტონომიურირესპუბლიკებისშემადგენლობაშიშემავალიადგილობრივითვითმმარ
თველიერთეულებისა) მიერწარსადგენიინფორმაციისნუსხასდაწარდგენისვადებს.
4.
საქართველოსპარლამენტისკომიტეტებთანძირითადიმონაცემებისადამიმართულებებისშე
თანხმებისმიზნითსაქართველოსმთავრობაყოველიწლის
1
ივნისამდეწარუდგენსსაქართველოსპარლამენტსინფორმაციასძირითადიმაკროეკონომიკუ
რიპროგნოზებისადასაქართველოსსამინისტროებისძირითადიმიმართულებებისშესახებ.
აღნიშნულინფორმაციაზესაქართველოსპარლამენტისკომიტეტებისდასკვნებიარაუგვიანეს
20
ივნისისაეგზავნებასაქართველოსმთავრობას.
საქართველოსსამინისტროებიყოველიწლის
30
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ივნისამდეამტკიცებენთავიანთსაშუალოვადიანსამოქმედოგეგმებს,
რომლებიცმოიცავსპრიორიტეტებსდამათმისაღწევადგანსახორციელებელპროგრამებსადაღ
ონისძიებებს.
5.
ქვეყნისძირითადიმონაცემებისადამიმართულებებისდოკუმენტიუნდაშეიცავდესარანაკლე
ბშემდეგინფორმაციას:
ა)
გასული,
მიმდინარე,
დასაგეგმისაბიუჯეტოწლებისათვისდადასაგეგმისშემდგომისამისაბიუჯეტოწლისათვის:
ა.ა)
ძირითადიმაკროეკონომიკურიინდიკატორების
(ნომინალურიდარეალურიმთლიანიშიდაპროდუქტი, ეკონომიკურიზრდა, ინფლაცია,
ინვესტიციებიდაა. შ.) პროგნოზებსდამათაღწერას;
ა.ბ)
ნაერთიდასახელმწიფობიუჯეტებისშემოსავლებისადახარჯების,
ფინანსურდაარაფინანსურაქტივებზეოპერაციებისადავალდებულებებისაგრეგირებულმაჩ
ვენებლებს; ბ)
გასულისაბიუჯეტოწლისსახელმწიფობიუჯეტისშესრულებისსაბოლოოშედეგებისანალიზ
სდამიმდინარესაბიუჯეტოწლისგადამუშავებულპროგნოზებს;
გ)
დასაგეგმისაბიუჯეტოწლისათვისდადასაგეგმისშემდგომისამისაბიუჯეტოწლისათვის:
გ.ა) საქართველოსმთავრობისმიერგანსაზღვრულსახელმწიფოპრიორიტეტებს;
გ.ბ)
საქართველოსმთავრობისდადგენილებითგანსაზღვრულისახელმწიფობიუჯეტისმხარჯავი
დაწესებულებებისპროგრამებსდამათიდაფინანსებისოდენობებს, მიზნებსადაშედეგებს;
გ.გ)
მხოლოდინფორმაციულიმიზნებისათვისავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივი
თვითმმართველიერთეულებისსაშუალოვადიანპრიორიტეტებსდამათმისაღწევადგანსახო
რციელებელიპროგრამებისადაღონისძიებებისდაფინანსებისოდენობებს,
მიზნებსადაშედეგებს;
გ.დ)
აგრეგირებულმაჩვენებლებსსახელმწიფობიუჯეტისთითოეულიმხარჯავიდაწესებულებისა
თვისგათვალისწინებულიასიგნებებისსაორიენტაციოზღვრულიმოცულობისშესახებ;
დ)
დასაგეგმისაბიუჯეტოწლისათვისდასაქმებულთასაორიენტაციოზღვრულრიცხოვნობასმხა
რჯავიდაწესებულებებისმიხედვით.
6.
საქართველოსმთავრობაარაუგვიანეს
10
ივლისისაიწონებსქვეყნისძირითადიმონაცემებისადამიმართულებებისდოკუმენტისპირვე
ლადვარიანტს.
8.
საქართველოსმთავრობაუზრუნველყოფსსახელმწიფობიუჯეტისპროექტთანქვეყნისძირით
ადიმონაცემებისადამიმართულებებისდოკუმენტისშემდგომშესაბამისობას.
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1.
საქართველოსმთავრობასაქართველოსპარლამენტსარაუგვიანეს
1
ოქტომბრისაწარუდგენსსაქართველოსპრეზიდენტთანშეთანხმებულსახელმწიფობიუჯეტი
სპროექტსთანდართულმასალებთანერთად.
2.
სახელმწიფობიუჯეტისპროექტთანერთადსაქართველოსპარლამენტსგანსახილველადწარე
დგინებაბიუჯეტისპროექტისშესაბამისიქვეყნისძირითადიმონაცემებისადამიმართულებებ
ისდოკუმენტი.
3. სახელმწიფობიუჯეტისპროექტიუნდაშეიცავდესარანაკლებშემდეგინფორმაციას:
ა) სახელმწიფობიუჯეტისბალანსსსაბიუჯეტოკლასიფიკაციისმიხედვით;
ბ)
სახელმწიფობიუჯეტისშემოსულობებს,
ნაშთისცვლილებასდათითოეულიმხარჯავიდაწესებულებისათვისგათვალისწინებულიასი
გნებებისმოცულობასსაბიუჯეტოკლასიფიკაციისშემდეგიმუხლებისმიხედვით:
ბ.ა) ხარჯები, მათშორის, შრომისანაზღაურებისმიზნითგამოყოფილიასიგნებები;
ბ.ბ) არაფინანსურიაქტივებისზრდა;
ბ.გ) ფინანსურიაქტივებისზრდა;
ბ.დ) ვალდებულებებისკლება;
გ)
მხარჯავიდაწესებულებებისათვისგათვალისწინებულიასიგნებებისმოცულობასხარჯების
დაარაფინანსურაქტივებზეოპერაციებისფუნქციონალურიკლასიფიკაციისმიხედვით;
დ) სახელმწიფობიუჯეტისპროფიციტისანდეფიციტისმოცულობას;
ე)
სახელმწიფობიუჯეტისასიგნებებისმოცულობასპროგრამულიკლასიფიკაციისმიხედვით;
ვ) საერთო-სახელმწიფოებრივიმნიშვნელობისგადასახდელებისმოცულობას (მათშორის,
მუნიციპალიტეტებისმიხედვითგათანაბრებითიტრანსფერებისმოცულობას);
ზ)
სახელმწიფოვალისდასახელმწიფოსმიერგარანტირებულისესხებისზღვრულმოცულობას;
თ)
დონორებისმიერგამოყოფილიმიზნობრივიკრედიტებითადაგრანტებითდაფინანსებულპრ
ოექტებს;
ი)
პრიორიტეტებს,
რომელთაფარგლებშიცმხარჯავიდაწესებულებებისახელმწიფობიუჯეტისდაფინანსებითახ
ორციელებენპროგრამებს/ ქვეპროგრამებს, მათაღწერასდამიზნებს.
4. სახელმწიფობიუჯეტისპროექტსთანერთვის:
ა)
სახელმწიფობიუჯეტისპროექტისგანმარტებითიბარათი,
რომელიცშეიცავსშემდეგინფორმაციას:
ა.ა)
ძირითადიმაკროეკონომიკურიინდიკატორების
(ნომინალურიდარეალურიმთლიანიშიდაპროდუქტი, ეკონომიკურიზრდა, ინფლაცია,
ინვესტიციებიდაა. შ.) პროგნოზებსდამათაღწერას;
ა.ბ) ფისკალურიმაჩვენებლებისპროგნოზებსდამათაღწერას;
ა.გ)
ინფორმაციასსახელმწიფობიუჯეტითდაფინანსებულიძირითადიღონისძიებებისადაპროგ
რამებისშესახებ;
ბ) მიმდინარეწლისსახელმწიფობიუჯეტისშესრულებისმოკლემიმოხილვა;
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გ)
წლიურისაბიუჯეტოკანონისამოქმედებისათვისსაჭიროსაკანონმდებლოცვლილებებისპაკე
ტი;
დ)
დამატებითიინფორმაციაბიუჯეტითგანსაზღვრულიპროგრამების/ქვეპროგრამების,
მათიმოსალოდნელიშედეგებისადაშესრულებისშეფასებისინდიკატორებისშესახებ.
7.
სახელმწიფობიუჯეტისპროექტითანდართულიმასალებითდაქვეყნისძირითადიმონაცემებ
ისადამიმართულებებისდოკუმენტისაზოგადოებისათვისხელმისაწვდომიუნდაგახდესსაქა
რთველოსპარლამენტშიწარდგენისთანავე.
8.
სახელმწიფობიუჯეტისპროექტისთანდართულიმასალები,
მხოლოდინფორმაციულიხასიათისაადაარმტკიცდებასაქართველოსპარლამენტისმიერ.

თავი VI.
მაკროეკონომიკურ სტატისტკურ სისტემებს შორის არსებული კავშირები
saerTaSoriso
eqspertebma,
vinc
Camoayalibes
makroekonomikuri
statistikis zemoT aRwerili oTxi ZiriTadi sistema, SeimuSaves sistema,
romelic iTvaliswinebs maT bevr saerTo Tvisebas. Bbolo ori aTwleulis
ganmavlobaSi, maT didi Zalisxmeva moandomes sistemebis harmonizaciis
sakiTxs, iq sadac es SesaZlebeli iyo, maSin rodesac SeinarCunes is
elementebi,
romlebic
aucilebeli
iyo
TiToeul
specializirebul
sistemaSi,analizis xelSewyobis TvalsazrisiT. miuxedavad imisa, rom
specializebuli sistemebis specifikuri saWiroebebi xels uSlian am
sistemebs Soris srul integracias, sistemebs Soris kavSirebi asaxavs bevr
saerTo Tvisebas, rac mniSvnelovanwilad xels uwyobs maT ukeT gagebasa da
urTierTTavsebadobas(urTierTTanxmobas)
amas garda, harmonizaciis maRali done xels uwyobs seqtoruli
nakadebisa da maragebis integracias makroekonomikur analizSi, rogorc es
igulisxmeboda sabalanso midgomiT. da bolos, is mniSvnelovnad aumjobesebs
monacemTa Sekrebasa da damuSavebas, im zomiT, rom monacemebis erTjeradi
Segroveba SeiZleba moemsaxuros sxvadasxma momxmarebels.
sistemebis ZiriTadi harmonizacia aris Semdeg sferoebSi:
rezidentoba. yvela sistema ganasxvavebs Sida ekonomikas sxva danarCeni
msofliosagan erti da imve bazis safuzvelze- instituciuri erTeulebis
adgilmdebareoba- gansazRvruli sxva danarCeni msoflios im instituciuri
erTeulebis mimart, romelta ekonomikuri interesebis centri aris qveynis
geografiul territoriebs gareT.
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Sida ekonomika da instituciuri seqtorebi.Yvela sistema gansazRvravs
sida
ekonomikas,
rogorc
yvela
rezident
instituciur
erTeuls,
misadagebuls ekonomiks seqtorebad da qveseqtorebad saero dayofastan.
maragebi da nakadebi. Yyvela sistema iyenebs nakadebis (ekonomikuri
sidide, gansaZrvruli drois periodSi) da maragebis(ekonomikuri sidide,
gansazRvruli
drois
raRac
momentisaTvis)
gansxvavebis
erTidaigive
gansazRvrebebs.
amasTan, yvela sistema iyenebs transaqciebisa da sxva
ekonomikuri nakadebis erTidaigive gansazRvrebebs.
aRricxvis wesebi.
yvela sistema iyenebs transaqciebis
daricxvis meTods. Yvela sistema iyenebs sabazro fasebs, rogorc
safuZvels.
zRvruli pirobebi:
sazRvrebi erTi da igivea.

yvela

sistemisatvis

warmoebisa

da

aRiarebis
Sefasebis

aqtvebis

integrirebuli angariSebi.yvela sistemaSi, angariSta integrirebuli
sistemebiT xdeba sawyis da saboloo balansebs Sorisyvela cvlilebebistransaqciebis, mogeba/zaralis, aqtivebis sidideebSi sxva axsna. Ees aZlierebs
analitikosis unars
SeaTanxmos maragebi da nakadebi balansSi. AimasTan
erTad, rom
sistemebi asxaven harmonizaciasmsgavs sabuRaltro CarCoebSi,
klasifikaciebSi arsebobs mniSvnelovani gansxvavebebic, raTa daakmayofilon
specifikuri saWiroebebi (ix. me-19 cxrili).
cxrili. seqtorTaSorisi kavSirebis sqema.
realuri seqtori
erovnuli angariSebi
saboloo moxmareba
26. -mTavroba
27. -sxva seqtorebi

Kkapitalis formireba
28. -mTavroba
29. -sxva seqtorebi

saqonlisa momsaxurebis eqsporti
saqonlisa da momsaxurebis importi
Semosavlisa da kapitalis angarisi
wminda dakrediteba/sesxebi
finansuri angariSi
30. finansuri aqtivebis wminda SeZena
31. valdebulebebis wminda warmoqnma
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sagareo seqtori

sagadasaxdelo balansi
mimdinare angariSi
saqonlisa da momsaxurebis eqsporti
saqonlisa da momsaxurebis importi
wminda Semosavali
wminda mimdinare tranferebi
saxelmwifo
sxva seqtorebi
kapitalis angariSi
wminda kapitaluri transferebi
saxelmwifo
sxva seqtorebi
arakvlavwarmoebadi, arafinansuri aqtivebis wminda SeZena
finansuri angariSi
pirdapiri invesriciebi
portfeluri investiciebi
finansuri derivativebi
sxva investiciebi
sarezervo aqtivebi

fiskaluri seqtori
centraluri xelisuglebis angariSebi
Semosavlebi
xarjebi
wminda saoperacio saldo
arafinansuri aqtivebis wminda SeZena
transaqciebi finansur aqtivebsa da valdebulebebSi
Sida dafinanseba
bankebi
arasabanko organizaciebi
sagareo dafinanseba(wminda).

monetaruli da safinanso seqtori
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Ddepozitoruli korporaciebi
Aaqtivebi
wminda ucxouri aqtivebi
wminda Sida aqtivebi
wminda moTxovnebi centralur xelisuflebasTan
sxva seqorebis mimart moTxovnebi
valdebulebebi
farTe fuli
valuta
Tavisuflad gasatani depozitebი
sxva depozitebi
fasiani qaRaldebi-aqciebis garda
sxva valdebulebebi
sxva muxlebi(wminda).

makroekonomikuri statistikuri sistemebis Sedareba: transaqciuri
angariSebi
eas
mimdinare angariSi
warmoebis angariSi
gamosveba-sabaziso fasebi
-Sualeduri moxmareba
=mdR
+ gadasaxadebi
- subsidiebi produqtebze
=mSp

sagadasaxdelo balansi
Mmimdinare angariSi
saqoneli da
momsaxureba, krediti
saqoneli: eqsporti
(franko borti)
momsaxureba
saqoneli da
momsaxureba, debeti
saqoneli: importi
(franko borti)
momsaxureba

Semosavlebi
Ggadasaxadebi
socialuri
Senatanebi
grantebi
sxva Semosavlebi
xarjebi
Sromis anazRaureba
saqoneli
da
momsaxureba
fiqsirebuli kapitalis
moxmareba
procenti
subsidiebi
grantebi
socialuri
uzrunvelyofa
sxva xarjebi

Semosavlis angariSi
mSp
-xelfasebi
-gadasaxadebisubsidiebi
warmoebaze
=saoperacio
siWarbe/Sereuli
Semosavali, sul
pirveladi
Semosavlis
ganawilebis angariSi
saoperacio
siWarbe/Sereuli
Semosavali, sul
+xelfasebi
+gadasaxadebisubsidiebi
warmoebaze
+qonebis
Semosavali/misaRebi
-qonebis
Semosavali/gasacemi
=erovnuli
Semosavali,
mTliani

saxelmwifo finansebis
statistika
transaqciebi, romlebis
zegavlenas
axdenen
wminda Rirebulebaze

Semosavali, krediti
xelfasi
Sainvesticio Semosavali
Semosavali, debeti
xelfasi
Sainvesticio Semosavali
M
mimdinare transferebi,
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monetaruli
da
safinanso statistika

Semosavlebis
meoradi
ganawilebis angariSi
erovnuli
Semosavali,
mTliani
+saSemosavlo gadasaxadi+
misaRebi simdidre

krediti
mTavroba
sxva seqtorebi

32. mimdinare
gadasaxadebi
Semosavalze –
gadasaxdeli
simdidre
33. + sxva misaRebi
mimdinare
transferebi
34. sxva
gasacemi
mimdinare
transferebi
35. =
erovnuli
gankargvadi
Semosavali,
mTliani
Semosavlis
gamoyenebis
angariSi
erovnuli
gankargvadi
Semosavali, mTliani
saboloo moxmareba
=dagroveba, mTliani
-fiqsirebuli
kapitalis
moxmareba
=dagroveba, wminda

KkapitalisangariSi
dagroveba, mTliani
+misaRebi
kapitaluri
transferebi
-gasacemi
kapitaluri
transferebi
-mTliani
kapitalis
formireba
arawarmoebadi arafinansuri
aqtivebis
SeZenas
minus
gayidva
=wminda gayidva/SeZena

Mmimdinare angariSis
balansi
=yvela kreditis jams
-yvela debetis jami

kapitalisangariSi
kapitaluri
transferebi, krediti
mTavroba
sxva seqtorebi
kapitaluri
transferebi,debeti
mTavroba
sxva seqtorebi
arkvlavwarmoebadi,
arafinansuri
aqtivebi,krediti
arkvlavwarmoebadi,
arafinansuri aqtivebi,
debeti
kapitalis angariSis
balansi
=yvela sakredito
erTeulis jams minus
yvela sadebeto
angariSis jami.
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wminda
operaciebis
saldo
= Semosavlebs
-xarjebi
mTliani saldo
=Semosavlebi
-xarjebi(fiqsirebuli
kapitalis
moxmarebis
garda).

arafinansur aqtivebSi
transaqciebi
arafinansuri aqtivebis
wminda SeZena
fiqsirebuli aqtivebi
cvlilebebi maragebSi
faseulobebi
arakvlavwarmoebadi
aqtivebi

wminda
dakrediteba/sesxebi
=wminda
saoperacio
saldos
-arafinansuri aqtivebis
wminda SeZena.

transaqciebi
arafinansur
aqtivebSi

finansuri angariSi
finansuri aqtivebis wminda
SeZena:
monetaruli oqro da SDRebi
fuli da depozitebi
fasiani qaRaldebi aqciebis
garda
sesxebi
aqciebi da sxva kapitali
sadazRvevo
teqnikuri
rezervebi
finansuri derivativebi
sxva
debitoruli
davalianebebi
plius
valdebulebebis pirdapiri
warmoqmna
fuli da depozitebi
fasiani qaRaldebi, aqciebis
garda
sesxebi
aqciebi da sxva kapitali
sadazRvevo
teqnikuri
rezervebi
kreditoruli
davalianebebi

finansuri angariSi
wminda transaqciebi
finansur aqtivebSi
pirdapiri investiciebi
portfeluriinvesticiebi
finansuri warmoebulebi
sxva investiciebi
sarezervo aqtivebi

finansur aqtivebsa da
valdebulebebSi
transaqciebi
finansuri
aqtivebis
wminda SeZena
Sida
sagareo

finansuri angariSi
cvlilebebi finansur
aqtivebSi
wminda
ucxouri
aqtivebi
sida moTxovnebi
wminda
moTxovnebi
centraluri
mTavrobisadmi
moTxonebi
sxva
seqtorebis mimarT

wminda transaqciebi
valdebulebebSi

valdebulebebis wminda
warmoqmna
Sida
sagareo

cvlilebebi
valdebulebebSi
farTe fuli
valuta
tranferirebadi
depozitebi
sxva depozitebi
fasiani
qaraldebi,
aqciebis garda
sxva valdebulebebi
sxva muxlebi, wminda

pirdapiri investiciebi
portfeluriinvesticiebi
finansuri warmoebulebi
sxva investiciebi
sarezervo aqtivebi

= wminda dakrewditeb(+)a/
wminda sesxebi(-)

finansuri angariSis
balansi=
zemoT mocemuli ori
muxlis jami

Ffinansuri
aqtivebis
wminda
SeZena
minus
valdebulebebis wminda
warmoqmna
=wminda
dakrediteba/
sesxebi

magaliTad, erovnul angariSTa sistema 1993 ganixilavs sawarmoo da
Semosavlis
nakadebs
mimdinare
angariSSirac
mWidrodaa
urTierTSeTanxmebuli
sagadamxdelo
balansTan.
Sesabamisad,
erovnul
angariSTa sistema 1993 da sagadamxdelo balansi sruladaa harmonizebuli.
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amis sapirispirod, saxelmwifo finansebis statistikis sistema iyenebs
sruliad gansxvavebul kategoriebs, raTa daakmayofilos fiskaluri analizis
saWiroebebi. Ees gulisxmobs, magaliTad imas, rom saxelmwifo finansebis
statistikis sistema ar moicavs warmoebis angariSs da ar iZleva
saxelmwifos saboloo moxmarebis danaxarjebs.
monetaruli da safinanso statistika pirdapir ar zomavs mimdinare angariSis
transaqciebs.
finansur
angariSebSi,
TiToeuli
sistema
gviCvenebs
gansxvavebebs klasifikaciaSi,magram es gansxvavebebi SesaZloa pirdapir
movides erTmaneTTan SesabamisobaSi finansuri aqtivebis doneze.
SesaZlebelia
transaqciebs,
cxrilSi.

sistemis
Sida
kavSirebis
garkveva,
Tu
ganvixilavT
sabuRaltro angariSebSi, romelic warmodgenilia me-20

erovnul angariSTa sistema 1993-is mimdinare angariSebSi( cxrili 20, sveti 1),
mocemulia warmoebisa da
Semosavlis angariSis Ziritadi da da
damabalansebeli muxlebi. Mimdinare angariSsi danazogebi aris saboloo
damabalansebeli muxli. Paraleli sagadamxdelo balansis Carcostan(sveti 2)
cxadia, radgan misi mimdinare angariSi moicavs igive komponentebs-saqonelsa
da momsaxurebas, Semosavals,
da mimdinare tranferebs-iseve rogorc
erovnul angariSTa sistema 1993-is mimdinare angariSebi.
es paralelizmi saSualebas aZlevs analitikosebs gamoiyvanon kavSiri
erovnul angariSTa sistema 1993-is mimdinare angariSebs Soris. Wminda
danazogebi da sagadamxdelo balansis mimdinare angariSis balansi.
cxrili 20. Makroekonomikuri statistikuri sistemebis Sedareba: transaqciuri
angariSebi
erovnul
sagadamxdelo
angariSTa sistema balansi

saxelmwifo
finansebis
statistika
wminda
Rirebulebaze
zemomqmedi
transaqciebi

mimdinare
angariSi

mimdinare angariSi

warmoebis
angariSi

saqoneli
da Semosavlebi
momsaxureba,
krediti
saqoneli:
gadasaxadebi
eqsporti(f.o.b.)
momsaxureba
socaluri
anaricxebi

gamoSveba,
sabaziso fasebSi
_Sualeduri
moxmareba
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monetaruli
safinanso
statistika

da

=mTliani DdRg
+gadasaxadebisubsidiebi
produqtebze
= mSp

grantebi
sxva Semosavlebi

xarjebi
Sromis
anazRaureba
saqoneli
momsaxureba
procenti
subsidiebi

Semosavlis
angariSi
mSp
_Sromis
anazRaureba
_
gadasaxadebisubsidiebi
produqtebze
=saoperacio
siWarbe/Sereuli
Semosavali,
mTliani

grantebi

socialuri
uzrunvelyofa

sxva xarjebi
pirveladi
Semosavlis
ganawileba
=saoperacio
siWarbe/Sereuli
Semosavali,
mTliani
+Sromis
anazRaureba
+gadasaxadebisubsidiebi
produqtebze
+sakuTrebaze
Semosavali,
misaRebi
_sakuTrebaze
Semosavali,
gadasaxdeli
=erovnuli
Semosavali,
mTliani

Semosavali,
krediti
Sromis
anazRaureba

sainvesticio
Semosavali
Semosavali, debeti

Sromis
anazRaureba
sainvesticio
Semosavali

pirveladi
Semosavlis
meoradi
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da

ganawileba
erovnuli
Semosavali,
mTliani
+
mimdinare
gadasaxadebi
Semosavalze
,
mTliani
da
misaRebi simdidre
_
mimdinare
gadasaxadebi
Semosavalze
,
mTliani
da
gasacemi simdidre
+sxva
mimdinare
transferebi,
misaRebi
-sxva
mimdinare
tranferebi,
gasacemi

=erovnuli
gankargvadi
Semosavali,
mTliani
saSemosavlo
angariSis
gamoyeneba
erovnuli
gankargvadi
Semosavali,
mTliani
_saboloo
moxmareba
=danazogebi,
mTliani
-fiqsirebuli
kapitalis
moxmareba
=danazogi, wminda

mimdinare
angariSis balansi
=yvela
zemoT
mocemuli
sakredito muxlis
jams minus yvela

wminda saoperacio
balansi
=Semosavlebs minus
danaxarjebi
mTliani
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zemoT
mocemuli saoperacio
sadebeto
muxlis balansi
jami
=Semosavlebi minus
danaxarjebifiqsirebuli
kapitalis
moxmarebis garda
kapitalis
angariSi

kapitalis
angariSi

danazogebi,
mTliani

kapitalis
transferi,
krediti
mTavroba
sxva seqtorebi

arafinansur
arafinansur
aqtivebSi
aqtivebSi
transaqciebi
transaqciebi
arasafinanso
aqtivebis
wminda
SeZena
fiqsirebuli
aqtivebi
maragebSi
cvlileba
faseulobebi
arakvlavwarmoebadi
aqtivebi

kapitaluri
+kapitaluri
transferebi,
misaRebi

transferebi,
debeti
mTavroba
sxva seqtorebi

-kapitaluri
transferebi,
gasacemi

arawarmoebadi,
arsafinanso
aqtivebi, krediti

-

mTliani
kapitalis
formireba
-arawarmoebadi
arafinansuri
aqtivebis SeZenas
minus gayidvebi

=wmina
gasesxeba/
wminda sesxeba

=wminda
saoperaciobalanss
minus arasafinanso
aqtivebis
wminda
SeZena

arawarmoebadi,
arsafinanso
aqtivebi,debeti
kapitalis
angariSis
balansi=sakredito
muxlebis
jams
minus
sadebeto
muxlebis jami

=wmina gasesxeba/
wminda sesxeba
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finansuri
angariSi

finansuri
angariSi

finansur aqtivebsa
da valdebulebebSi
transaqciebi
finansuri
finansur aqtivebSi finansuri
aqtivebis
wminda wminda
aqtivebis
wminda
SeZena
transaqciebi
SeZena
-monetaruli
-pirdapiri
-Sida
investiciebi
-ucxouri
oqro da SDR-ebi
-valuta
da -portfeluri
investiciebi
depozitebi
-finansuri
-fasiani
derevativebi
qaRaldebi-sxva investiciebi
aqciebis garda
-sarezervo
-sesxebi
-aqciebi da sxva aqtivebi
fasiani
qaRaldebi
-dsadazRvevo
teqnikuri
rezervebi
finansuri
derevativebi
-sxva
misaRebi
angariSebi

finansuri
angariSi
cvlilebebi
safinanso
aqtivebSi
-wmina
ucxouri
aqtivebi
-Sida
moTxovnebiwminda
moTxovnebi
centraluri
mtavrobis
mimarT
-xxva seqtorebis
mimarT
moTxovnebi

+valdebulebebis
wminda warmoqmna
valuta
da
depozitebi
--dsadazRvevo
teqnikuri
rezervebi
finansuri
derevativebi
-sxva gadasaxdeli
angariSebi
valdebulebebSi
wminda
transaqciebi
-pirdapiri
investiciebi
-portfeluri
investiciebi
-finansuri
derevativebi
-sxva investiciebi

valdebulebebis
wminda warmoqmna
-Sida
-ucxouri
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cvlilebebi
valdebulebebSi
-farTo fuli
-valuta
-Tavisuflad
gadasayvani
depozitebi
-sxva depozitebi
-fasiani
qaRaldebiaqciebis garda

-sxva
valdebulebebi
-sxva
muxlebi,
wminda

= wmina gasesxeba/ finansuri
wminda sesxeba
angariSis balansi
=zemoT mocemuli
ori muxlis jami

finansuri
aqtivebis
wminda
SeZenas
minus
valdebulebebis
wminda
warmoqmna=
wmina
gasesxeba/
wminda sesxeba

cxrili 21 gviCvenebs erovnul angariSTa sistemisa da sagadamxdelo balansis
kavSiris nimuSs(cifrebSi) mTliani ekonomikisaTvis.

cxrili 21. erovnul angariSTa sistemis (1993 SNA) da sagadamxdelo balansis
kavSiris nimuSi(cifrebSi) mTliani ekonomikisaTvis.
erovnuli angariSebi-1(993 SNA)
saqoneli
da
momsaxureba(konsolidirebuli)
mDS p-1,854
=moxmareba(mTavroba)G
368
+
arasaxelmwifo
saboloo
moxmareba(kerZo)-C
1,031
+mTliani kapitalis formireba- I 414
+saqonlisa da momsaxurebis eqsportiX
540
-saqonlisa da momsaxurebis importiI499

sagadamxdelo balansi
mimdinare angariSi

saqoneli da momsaxureba
krediti
540
debeti
mTliani

mimdinare
da
kapitaluri
angariSebi(konsolidirebuli)
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-499
51

GmSp

+Semosavali
krediti+wminda
pirveladi
Semosavali debeti
miRebuli sazRvargareTidan(NY) 29
+erovnuli Semosavali, mTliani 1,883
mTliani
+mimdinare transferebi
+wminda
mimdinare
transferebi krediti
miRebuli sazRvargareTidan
_29
=erovnuli
mTliani

1,854

gankargvadi

Semosavali, debeti
1,855
mTliani

69
-40
29
10

-39
-29

=mimdinare angariSis balansi
-saboloo moxmarebis xarjebi(C+G)
1,399
=danazogebi(mTliani) 455
kapitalis angariSi
+wminda
kapitaluri
transferebi krediti
1
miRebuli sazRvargareTidan
-3
debeti
-4
-arawarmoebadi,
arasafinanso
aqtivebis wminda Sesyidvebi
0
mTliani
-3
-mTliani
kapitalis
formireba(I)
414
wminda gasesxeba/ wminda sesxeba
38
finansuri angariSi

finansuri angariSi
aqtivebi- 50
SeZena minus valdebulebebi
wminda

finansuri aqtivebis wminda
minus
valdebulebebis
warmoqmna 38
= wminda gasesxeba/ wminda sesxeba

38

mTliani

41

88

38

SeniSvna: konsolidirebul angariSSi rezidentebs Soris Semosavlebisa da
transferebis nakadebi ar aris naCvenebi.

ZiriTadi gantolebebi:
ekonomikis mTliani miwodebis wyaroebia: Sida gamosveba(PP) an
importi(m).
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P+M=IC+C+I+G+X.

(1)

IM-Sualeduri moxmareba;
IC-Sualeduri moxmareba;
C-saboloo moxmareba;
I-investiciebi(mTliani);
G-moxmareba(mTavrobis);
X-eqsporti.
GDP=C+I+G+(X-M).

(2)

mSp-s warmodgena xarjebis meTodiT.
mTliani erovnuli gankargvadi Semosavali(GDY) tolia: GDP
plius sazRvargareTidan wminda pirveladi Semosavlis nakadebs
(NY) plius sazRvargareTidan wminda mimdinare transferebi
(NCT):
GDY=C+I+G+(X_M)+NY+NCT,

(3)

CAB=X-M+NY+NCT.

(4)

GDY=C+I+G+CAB.

(5)

S=GDY-C-G,

(6)

S=I+CAB,

(7)

S=I-CAB.

(8)

(S-I)g+(S-I)ng=(CAB)g+(CAB)ng.

(9)

sadac,
g-mTavroba
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ng-arasamTavrobo.
NL/B=S-I+NKT+NPNFA,

(10)

NL/B=CAB+NKT+NPNFA. (11)
NL/B=NL/Bg+NL/Bng.

(12)

NL/Bg=NOB+NANFA,

(13)

NOB=REV-EXP

(14)

NL/Bg=NAFAL+NADAl.

(15)

NAFAL-ucxouri aqtivebisa da valdebulebebiswminda SeZena
NADAl-

Sida aqtivebisa da valdebulebebiswminda SeZena.

M=NFA+DC-OIN,

(16)

M-farTo fulis valdebulebebi;
NFA-wminda ucxouri aqtivebi;
DC-Sida krediti;
OIN-sxva muxlebi, wminda.
M=NFA+NCG+CORS-OIN.
NCG-bankis mier

(17)

saxelmwifosaTvis gacemuli wminda krediti;

CORS-sxva rezidenti seqtorebisaTvis gacemuli krediti.
me-17 gantolebaSi cvlilebebi SeiZleba warmovadginoT
gantolebiT:
MM= NFA+
sadac,

aRniSnavs cvlilebebs droSi.
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monetaruli da finansuri statistika dakavSirebulia saxelmwifo
finansebis statistikasTan saxelmwifo erTeulebTan moTxovnebisa
da mis mimarT valdebulebebis identifikaciis gziT. SesaZlebelia
erovnuli bankis mier ganisazRvros moTxovnebi centraluri da
saerTo mTavrobis mimarT, iseve rogorc mTavrobis sxva doneebis
mimarT.
saxelmwifo finansebis sistemasTan ZiriTadi kavSiri SeiZleba
gamoisaxos formuliT:
NADAL=

+

.

(19)

sadac,
arissaxelmwifos mimarT wminda kreditis cvlileba
gazrdili sxva seqtorebis mier.

NO

დანართები:

დანართი .biujetgareSe fondebi, sajaro samarTlis iuridiuli pirebi
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საკანომდებლო დასახელმწიფო მმართველობითი
ორგანოებისგან განცალკევებული ორგნიზაცია, romelic შექმნილია შესაბამისი კანონის
საფუძველზე,
საქართველოსპრეზიდენტისბრძანებულებითანსახელმწიფომმართველობისორგანოსადმინ
ისტრაციულიაქტით
da
romelic
სახელმწიფოსკონტროლიs
pirobebSi
დამოუკიდებლადახორციელებსპოლიტიკურ,
სახელმწიფოებრივ,
სოციალურ,
საგანმანათლებლო, კულტურულდასხვასაჯაროსაქმიანობას.
საქართველოში,

სსიპ

სსიპ აქვს სახელმწიფო

aris

აქტივების უსასყიდლო გამოყენების უფლება, მათ მართავს

ხელმძღვანელი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს
პრეზიდენტი ან კანონით (პრეზიდენტის ბრძანებულებით) განსაზღვრული სახელმწიფო
მმართველობის

ორგანო,

ან

სამეთვალყურეო

ორგანო.

ის

უფლებამოსილია

დამოუკიდებლად განახორციელოს საქმიანობა.
სსიპ უფლებამოსილია:შეიძინოს უძრავი ქონება, გაასხვისოს და დატვირთოს ის; აიღოს
სესხი; ჩადგეს თავდებად. თავად განსაზღვროს მართვის სტრუტურა, საშტატო განრიგი და
ხელფასის ფონდი და ადმინისტრაციული პროცედურები.
დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს: საწევროები და შენატანები; შესაბამისი ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები;სახელმწიფო შეკვეთის შესრულებიდან მიღებული
შემოსავალი;ხელშეკრულების

საფუძველზე

შესრულებული

სამუშაოდან

მიღებული

შემოსავალი;
სსიპ ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს
საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება,

შეადგინოს ბალანსი და

დასამტკიცებლად წარუდგინოს შესაბამის სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ
ორგანოს. ის ვალდებულია ყოველწლიურად შეამოწმებინოს ბალანსი სახელმწიფო
კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ დანიშნულდამოუკიდებელ აუდიტორს.
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სსიპ-ებად გარდაქმნით, საქართველოს მთავრობა: მხარს
უჭერს მენეჯმენტის დამოუკიდებლობისა და პასუხისმგებლობის ზრდას; შემოსავლების
შენახვის უფლებამოსილების მინიჭებით ზრდის შემოსავლების მოკრების სტიმულს და
შესაბამისად ამცირებს ბიუჯეტზე ზეწოლას; საშუალებას აძლევს მათ დაიქირავონ უფრო
კვალიფიციური თანამშრომლები და შეუქმნან მათ უკეთესი სახელფასო პირობები.
საქართველოში 1998წლიდან დაიწყოსაბიუჯეტო ორგანიზაციების გარდაქმნა სსიპ-ად
შეზღუდული პირობებით (1998-ში შექმნილია მხოლოდ 3 სსიპ). 1999წელს მიიღებულ იქნა
კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ”. რომელიც განსაზღვრავს სსიპების შექმნის, ფუნქციონირებისა და ლიკვიდაციის წესებს. 2003 წლიდანფინანსთა
სამინისტროს წინადადებით იზრდება აბიუჯეტო ორგანიზაციების სსიპ-ებად გარდაქმნა
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სხვადასხვა

სფეროში

(განათლება,

კულტურა,

მეცნიერებათა

აკადემია,

სოფლის

მეურნეობა, გარემოს დაცვა). 2003 წლიდან დღემდე ამ პროცესში გამოიყო 3 ფაზა/ეტაპი,
რაც ხასიათდება გაზრდილი კონკურენციით, თუმცა, საბიუჯეტო გამჭვირვალობის
შემცირებით. 2004

წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თხოვნის საფუძველზე

ამერიკის ხაზინის საბიუჯეტო მრჩეველმა მოამზადა შეფასებასსიპ-ების ეფექტიანობის
კრიტერიუმების შესახებ. რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო სერვისების “კონტრაქტირება
(Contracting out)” ან “კორპორაციად გარდაქმნა (corporatizing)” წარმატებულია, მხოლოდ იმ
შემთხვევებში, როდესაც მთავრობას შეუძლია: მიწოდებული სერვისების ხარისხის
გაზომვა/შეფასება; შეფასების კრიტერიუმების კონტრაქტით განსაზღვრა; კონტრაქტების
შესრულების მონიტორინგი; კონტრაქტების პირობების შესრულება და კონტრაქტორის
მიერ პირობების შეუსრულებლობისას კომპენსაციის მოთხოვნა.
დასკვნაში

გამოიკვეთა,

რომ

საქართველოს

მთავრობამ

უნდა

უზრუნველყოს:

მომსახურების თანაბარი ხელმისაწვდომობა; სსიპ-ების საქმიანობის
პოლიტიკასთან

შესაბამისობა(დონორთა

ორგნიზაციული სტრუქტურა და ა.შ.);

დახმარება,

საჯარო

სახელმწიფო

სამსახური,მთავრობის

კორუფციის დაძლევა, რომლის სტიმულირება

გამოწვეული იყო სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გამოყენებით;
სსიპ-ების გავლენა ბიუჯეტზე ძირითადად უარყოფითია, რადგან სსიპ-ები ინარჩუნებენ
საკუთარ შემოსავლებს და ადმინისტრაციული სისტემის დუბლირებით გაზრდილია
ხარჯები.
2004-2005 წწ-ში მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდისდახმარებით საქართველოში
განხორციელდა ერთობლივი რეფორმა სსიპ-ებთან დაკავშირებით.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარება:

მომზადდა საოპერაციო მითითებები

საბიუჯეტო ორგანიზაციების სსიპ-ად გარდაქმნასთან დაკავშირებით;
მიღებულ იქნა მოთხოვნები იმის შესახებ, რომ სსიპ-ს ცალკე ანგარიშები უნდა ჰქონდეთ
ხაზინაში

და

მათ

უნდა

წარადგინონ

ფინანსური

უწყისები

მაკონტროლებელ

მმართველობით ორგანისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში. აუცილებელია შეიქმნას
სსიპ-ების

ცენტრალიზებული

მონაცემთა

ბაზა;

სავალდებულოა

ხაზინის

მიერ

ცენტრალური ხელისუფლების სსიპ-ების კონსოლიდირებული შესრულების ანგარიშის
შემოწმება; აიკრძალა საჯარო სექტორის სსიპ-ებისთვის სესხის აღება.
მსოფლიო

ბანკის

მოთხოვნები:

2006

წლისთვის

საბიუჯეტო

ორგანიზაციების,

სახელმწიფო მფლობელობის ქვეშ მყოფ საწარმოებისა და სსიპ-ების გასამიჯნად
კრიტერიუმების განსაზღვრა; სსიპ-ების რეესტრის შექმნა, შესაბამისი საფუძვლის
მითითებით

და სსიეპ-ის მონაცემთა ბაზის შექმნა და ოპერირება სსიპ-ებისთვის

ფინანსური და შესრულების ანგარიშგების მოთხოვნების განსაზღვრა.
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saqarTvelos სახელმწიფობიუჯეტისშემოსულობები,
გადასახდელებიდანაშთისცვლილება (მლნ. ლარი)
დასახელება

2006
ფაქტი*

2007
ფაქტი*

2008
ფაქტი*

2009
ფაქტი*

2010
ფაქტი*

2011
ფაქტი*

2012
გეგმა

შემოსულობები

3,927.0

5,332.5

7,181.4

6,362.5

7,097.8

7,447.7

8,015.4

3,139.2

4,469.1

5,517.7

4,917.0

5,421.5

6,442.3

6,839.4

2,130.3

3,010.5

4,541.6

4,161.7

4,592.4

5,802.0

6,300.0

სოციალური შენატანები

502.8

722.0

გრანტები

167.6

208.7

617.2

387.7

471.4

223.1

239.4

სხვა შემოსავლები

338.5

527.8

359.0

367.5

357.7

417.2

300.0

არაფინანსური აქტივების კლება

617.6

518.3

568.8

160.3

146.8

189.8

70.0

ფინანსური აქტივების კლება*

17.9

178.8

21.7

238.8

82.3

80.7

60.0

ვალდებულებების ზრდა

152.3

166.2

1,073.2

1,046.4

1,447.2

734.9

1,046.0

3,822.5

5,237.1

6,758.8

6,754.1

6,972.3

7,459.3

7,915.4

2,809.4

3,866.2

5,554.7

5,367.2

5,466.5

5,823.8

6,554.3

შრომის ანაზღაურება

464.2

603.3

913.1

941.6

993.5

1,012.5

1,133.4

საქონელი და მომსახურება

725.6

1,476.2

1,508.8

879.9

881.6

989.0

918.8

პროცენტი

100.5

97.5

119.3

167.2

200.7

282.7

335.4

სუბსიდიები

330.2

267.4

362.5

447.3

196.3

196.7

212.0

გრანტები

221.0

196.5

858.9

861.2

1,099.6

1,117.0

1,185.7

სოციალური უზრუნველყოფა

681.4

881.7

1,286.1

1,419.9

1,481.1

1,540.9

1,691.2

სხვა ხარჯები

286.5

343.7

506.1

650.1

613.7

685.0

1,077.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

551.3

961.8

893.4

907.1

1,020.3

1,039.1

812.2

ფინანსური აქტივების ზრდა

184.0

227.6

199.7

130.8

314.3

430.0

329.5

ვალდებულებების კლება

277.8

181.5

111.0

349.0

171.3

166.4

219.4

ნაშთის ცვლილება (+დაგროვება/–
გამოყენება)

104.5

95.4

422.6

-391.6

125.5

-11.6

100.0

შემოსავლები
გადასახადები

გადასახდელები
ხარჯები
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სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი (მლნ. ლარი)
2006
ფაქტი*

2007
ფაქტი*

2008
ფაქტი*

2009
ფაქტი*

2010
ფაქტი*

2011
ფაქტი*

2012
გეგმა

3,139.2

4,469.1

5,517.7

4,917.0

5,421.5

6,442.3

6,839.4

2,130.3

3,010.5

4,541.6

4,161.7

4,592.4

5,802.0

6,300.0

სოციალური შენატანები
გრანტები

502.8
167.6

722.0
208.7

617.2

387.7

471.4

223.1

239.4

სხვა შემოსავლები

338.5

527.8

359.0

367.5

357.7

417.2

300.0

2,809.4

3,866.2

5,554.7

5,367.2

5,466.5

5,823.8

6,554.3

შრომის ანაზღაურება

464.2

603.3

913.1

941.6

993.5

1,012.5

1,133.4

საქონელი და მომსახურება

725.6

1,476.2

1,508.8

879.9

881.6

989.0

918.8

პროცენტი

100.5

97.5

119.3

167.2

200.7

282.7

335.4

სუბსიდიები

330.2

267.4

362.5

447.3

196.3

196.7

212.0

გრანტები

221.0

196.5

858.9

861.2

1,099.6

1,117.0

1,185.7

სოციალური უზრუნველყოფა

681.4

881.7

1,286.1

1,419.9

1,481.1

1,540.9

1,691.2

სხვა ხარჯები

286.5

343.7

506.1

650.1

613.7

685.0

1,077.8

საოპერაციო სალდო

329.8

602.9

-37.0

-450.3

-45.0

618.5

285.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

-66.4

443.5

324.6

746.7

873.5

849.3

742.2

ზრდა

551.3

961.8

893.4

907.1

1,020.3

1,039.1

812.2

კლება

617.6

518.3

568.8

160.3

146.8

189.8

70.0

მთლიანი სალდო

396.2

159.4

-361.6

-1,197.0

-918.5

-230.8

-457.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

270.7

144.1

600.6

-499.6

357.4

337.8

369.5

130.8

439.8

430.0

429.5

დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები

ხარჯები

ზრდა

288.5

322.9

622.3

ვალუტა და დეპოზიტები

104.5

95.4

422.6

სესხები

184.0

227.6

142.6

110.6

231.7

169.4

308.0

0.0

0.0

57.1

20.2

82.6

260.5

21.5

17.9

178.8

21.7

630.4

82.3

92.2

60.0

აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება

100.0

ვალუტა და დეპოზიტები*

1.5

7.6

6.3

402.8

16.4

22.7

სესხები

16.3

171.2

15.2

45.9

65.9

69.4

0.2

181.7

0.0

0.1

აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
საგარეო
კლება

60.0

-125.5

-15.3

962.2

697.4

1,275.9

568.6

826.6

152.3

166.2

1,073.2

1,046.4

1,447.2

734.9

1,046.0

152.3

166.2

1,073.2

786.9

1,275.4

644.2

946.0

259.5

171.9

90.7

100.0

საშინაო

ბალანსი

125.5

277.8

181.5

111.0

349.0

171.3

166.4

219.4

საგარეო

234.4

131.7

58.6

115.9

122.9

111.2

120.9

საშინაო

43.4

49.8

52.4

233.1

48.4

55.2

98.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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სახელმწიფობიუჯეტისგადასახადები (მლნ. ლარი)
2006
ფაქტი

გადასახადები*

2,130.3

2007
ფაქტი

3,010.5

საშემოსავლო გადასახადი**
მოგების გადასახადი

2008
ფაქტი

2009
ფაქტი

2010
ფაქტი

2011
ფაქტი

2012
გეგმა

4,541.6

4,161.7

4,592.4

5,802.0

6,300.0

1,218.3

1,053.2

1,119.0

1,439.5

1,567.0

324.9

533.1

592.1

517.7

575.9

832.2

900.0

1,332.7

1,973.7

2,069.0

2,051.7

2,203.1

2,784.3

3,036.0

აქციზი

335.6

428.6

518.5

443.2

560.8

615.2

644.0

იმპორტის გადასახადი***

132.4

52.0

51.9

35.9

70.4

93.2

108.0

4.7

23.1

91.8

60.0

63.1

37.6

45.0

დღგ

სხვა გადასახადები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური

ფუნქციონალური
კოდი

კლასიფიკაცია(მლნ. ლარი)

დასახელება

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

702

თავდაცვა

703

2007
წლის
ფაქტი

2008
წლის
ფაქტი

2009
წლის
ფაქტი

2010
წლის
ფაქტი

2011
წლის
ფაქტი

2012 წლის
გეგმა*

762.0

1,363.4

1,492.2

1,800.6

1,816.3

2,034.5

1,500.3

1,548.4

867.7

671.2

715.5

651.1

საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება

684.5

983.5

853.1

832.7

843.6

846.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

764.2

571.6

765.5

777.6

895.5

1,009.9

705

გარემოს დაცვა

25.8

21.7

28.7

18.0

24.7

22.5

706

საბინაო-კომუნალური
მეურნეობა

3.9

4.8

2.3

23.6

35.5

89.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

240.7

286.0

339.8

415.0

362.5

396.7

708

დასვენება, კულტურა და
რელიგია

94.2

103.7

145.2

165.7

156.5

164.0

709

განათლება

384.0

419.5

460.0

504.1

564.9

616.3

710

სოციალური დაცვა

777.6

1,145.6

1,319.8

1,278.2

1,447.9

1,536.5

5,237.1

6,448.1

6,274.3

6,486.7

6,862.9

7,366.5

სულ
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სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური
კლასიფიკაცია

დასახელება

კოდი

2008 weli
mln.
lari

ნომინალურიმშპ

19,069.6

სულასიგნებები

6,758.8

701

საერთოდანიშnulebis
saxelmwifo
momsaxureba

702

თავდაცვა

703

წილი
ასიგნებებში

2009 weli
წილი
მშპ-ში

mln.
lari

100.0

17,900.0

100.0

35.4

6,754.1

1,363.6

20.2

7.2

1,548.4

22.9

საზოგადოებრივიწესრიგი

983.5

704

ეკონომიკურისაქმიანობა

705

გარემოსდაცვა

706

საბინაოკომუნალური

707

წილი
ასიგნებებში

2010 weli
წილი
მშპ-ში

mln.
lari

100.0

20,800.0

100.0

37.7

6,972.3

1,577.0

23.3

8.8

8.1

867.7

12.8

14.6

5.2

853.1

572.7

8.5

3.0

21.7

0.3

4.8

ჯანდაცვა

708

წილი
ასიგნებებში

წილი
მშპ-ში

mln.
lari

100.0

24,229.1

100.0

33.5

7,459.3

1,800.6

25.8

8.7

1,816.3

4.8

671.2

9.6

3.2

715.5

12.6

4.8

832.7

11.9

4.0

843.6

767.4

11.4

4.3

777.6

11.2

3.7

895.5

0.1

28.7

0.4

0.2

18.0

0.3

0.1

24.7

0.1

0.0

2.3

0.0

0.0

23.6

0.3

0.1

35.5

286.0

4.2

1.5

331.6

4.9

1.9

415.0

6.0

2.0

362.5

კულტურა,რელიგია,
სპორტი

102.1

1.5

0.5

137.4

2.0

0.8

165.7

2.4

0.8

156.5

709

განათლება

419.2

6.2

2.2

459.6

6.8

2.6

504.1

7.2

2.4

564.9

710

სოციალური

1,146.1

17.0

6.0

1,249.6

18.5

7.0

1,278.2

18.3

6.1

1,447.9

სულხარჯები

6,448.1

95.4

33.8

6,274.3

92.9

35.1

6,486.7

93.0

31.2

6,872.7

707+709+710

1,851.3

27.4

9.7

2,040.8

30.2

11.4

2,197.3

31.5

10.6

2,375.3

701+702+703

3,895.5

57.6

20.4

3,297.8

48.8

18.4

3,304.5

47.4

15.9

3,375.4

საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა
საპროგნოზონაშ
კრედიტორი

თი
31.12.2012

სულსახელმწიფოსმიერდასახელმწიფოგარანტიითსაგარეო
აღებულიკრედიტების ზღვრული მოცულობა

7,699.3

მრავალმხრივიკრედიტორებისაგან

4,859.3

1

2,865.5

მსოფლიობანკი (WB)
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საპროგნოზონაშ
კრედიტორი

თი
31.12.2012

2

სოფლისმეურნეობისგანვითარებისსაერთაშორისოფონდი (IFAD)

50.3

3

საერთაშორისოსავალუტოფონდი (IMF)

667.2

4

ევროპისრეკონსტრუქციისადაგანვითარებისბანკი (EBRD)

193.0

5

აზიისგანვითარებისბანკი (ADB)

825.2

6

ევროპისსაინვესტიციობანკი (EIB)

258.2
1,249.8

ორმხრივიკრედიტორებისაგან
1

აზერბაიჯანი

22.0

2

თურქმენეთი

0.4

3

თურქეთი

42.1

4

ირანი

17.2

5

რუსეთი

180.8

6

სომხეთი

26.1

7

უზბეკეთი

0.5

8

უკრაინა

0.5

9

ყაზახეთი

1
0

ჩინეთი

1
1

გერმანია

531.5

1
2

იაპონია

187.4

1
3

კუვეიტი

47.2
8.2

41.3
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საპროგნოზონაშ
კრედიტორი

თი
31.12.2012

1
4

ნიდერლანდები

1
5

ამერიკა

54.6

1
6

საფრანგეთი

83.3

6.8

სხვასაგარეოვალდებულებები

960.1

1

960.1

ევრობონდები

სახელმწიფოსგარანტიითაღებულიკრედიტები

5.3

1

5.3

გერმანია

624.8

საერთაშორისოსავალუტოფონდი (IMF_NBG)

1,938.0

საშინაოვალისზღვრულიმოცულობა
1 საქართველოსეროვნულიბანკისათვისგანკუთვნილიერთწლიანი,
ყოველწლიურადგანახლებადისახელმწიფოობლიგაცია
2

სხვადასხვავადისსახელმწიფოობლიგაციებიღიაბაზრისოპერაციები
სათვის

520.8

122.0

3 ე. წ. ისტორიულივალები

673.1

4 სახელმწიფოფასიანიქაღალდებისგამოშვებითმიღებულისახსრები

622.1

სხვადასხვა ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურები(%-ში მშპ-თან)
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საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2003
2004
სულ ხარჯები
16.6%
22.3%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
5.2%
4.4%
2 თავდაცვა
0.7%
1.6%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.3%
2.8%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
1.1%
1.2%
5 გარემოს დაცვა
0.0%
0.0%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
0.7%
1.4%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
0.3%
1.0%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
0.6%
0.8%
9 განათლება
1.9%
2.9%
10 სოციალური დაცვა
4.7%
6.1%

2005
22.9%
0.9%
3.4%
2.5%
3.3%
0.0%
2.3%
1.8%
0.9%
2.5%
5.4%

2006
26.2%
0.9%
5.2%
2.8%
3.4%
0.0%
3.3%
1.6%
1.0%
3.0%
5.0%

2007
29.0%
0.3%
8.8%
4.3%
2.1%
0.5%
2.9%
1.5%
1.0%
2.7%
4.8%

2008
32.7%
0.2%
8.1%
5.3%
4.0%
0.5%
2.8%
1.6%
1.1%
2.9%
6.1%

2009
36.9%
4.1%
5.8%
4.9%
5.6%
0.6%
1.9%
2.0%
1.3%
3.2%
7.3%

2010
32.8%
3.5%
3.3%
4.2%
5.1%
0.6%
2.6%
2.2%
1.5%
2.9%
6.9%

ავსტრალიის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2000
სულ ხარჯები
33.0%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
4.8%
2 თავდაცვა
1.5%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.5%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
3.8%
5 გარემოს დაცვა
0.4%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
0.6%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
5.4%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
0.8%
9 განათლება
4.8%
10 სოციალური დაცვა
9.4%

2001
34.5%
4.9%
1.5%
1.5%
4.1%
0.5%
0.8%
5.6%
0.9%
4.9%
9.9%

2002
34.2%
4.3%
1.5%
1.6%
4.3%
0.5%
0.9%
5.7%
0.8%
5.0%
9.6%

2003
33.7%
4.1%
1.7%
1.6%
3.8%
0.4%
1.1%
5.7%
0.8%
5.0%
9.4%

2004
33.8%
3.9%
1.5%
1.6%
4.1%
0.4%
0.8%
5.8%
0.9%
4.9%
9.8%

2005
33.6%
3.9%
1.5%
1.6%
4.0%
0.5%
0.9%
6.0%
0.8%
5.0%
9.4%

2006
33.3%
3.8%
1.6%
1.6%
4.0%
0.5%
0.9%
6.0%
0.8%
4.9%
9.2%

2007
33.1%
3.8%
1.6%
1.7%
4.1%
0.5%
0.9%
5.9%
0.8%
4.7%
9.0%

2008
32.7%
3.6%
1.5%
1.6%
4.2%
0.5%
0.9%
6.0%
0.8%
4.7%
8.8%

2009
36.9%
3.8%
1.7%
1.7%
4.6%
0.6%
1.1%
6.5%
0.9%
5.1%
10.9%

2010
36.3%
4.1%
1.7%
1.7%
4.8%
0.7%
1.2%
6.5%
0.9%
5.8%
9.0%

ავსტრიის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2000
სულ ხარჯები
51.9%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
7.9%
2 თავდაცვა
0.9%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.5%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
4.4%
5 გარემოს დაცვა
0.5%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
0.8%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
8.4%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
0.9%
9 განათლება
5.6%
10 სოციალური დაცვა
21.1%

2001
51.3%
8.0%
0.9%
1.5%
5.3%
0.5%
0.8%
7.0%
1.0%
5.5%
20.9%

2002
50.7%
7.6%
0.9%
1.5%
4.8%
0.5%
0.7%
7.1%
1.0%
5.5%
21.2%

2003
51.3%
7.2%
0.9%
1.5%
5.0%
0.5%
0.7%
7.6%
1.0%
5.6%
21.3%

2004
53.8%
7.0%
0.9%
1.5%
8.5%
0.5%
0.6%
7.6%
1.0%
5.3%
20.9%

2005
50.0%
7.1%
0.9%
1.5%
5.0%
0.5%
0.6%
7.6%
1.0%
5.2%
20.6%

2006
49.1%
6.9%
0.8%
1.5%
4.9%
0.5%
0.6%
7.6%
1.0%
5.2%
20.2%

2007
48.6%
6.8%
0.8%
1.4%
4.9%
0.5%
0.6%
7.5%
1.1%
5.2%
19.8%

2008
49.3%
6.5%
1.0%
1.5%
5.3%
0.4%
0.6%
7.8%
1.0%
5.4%
20.0%

2009
52.6%
6.9%
0.8%
1.6%
5.4%
0.5%
0.6%
8.2%
1.1%
5.7%
21.7%

2010
52.5%
6.8%
0.7%
1.5%
5.7%
0.5%
0.7%
8.1%
1.0%
5.7%
21.7%

აზერბაიჯანის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2008
2009
სულ ხარჯები
30.0%
33.6%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
2.3%
2.2%
2 თავდაცვა
3.3%
3.3%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.4%
1.9%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
12.4%
11.6%
5 გარემოს დაცვა
0.0%
0.0%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
0.5%
0.6%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
0.9%
1.2%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
0.4%
0.5%
9 განათლება
2.6%
3.4%
10 სოციალური დაცვა
5.6%
7.7%
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2010
31.6%
3.3%
2.8%
1.6%
11.2%
0.0%
0.5%
1.0%
0.4%
2.9%
6.8%

ბელორუსიის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2003
2004
სულ ხარჯები
46.7%
46.9%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
4.9%
4.7%
2 თავდაცვა
1.1%
1.1%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2.0%
2.2%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
8.9%
9.2%
5 გარემოს დაცვა
0.5%
0.6%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
3.3%
3.1%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
4.9%
4.9%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
1.4%
1.6%
9 განათლება
6.5%
6.7%
10 სოციალური დაცვა
13.3%
13.1%

2005
48.6%
5.2%
1.2%
2.3%
9.5%
0.6%
2.9%
5.0%
1.6%
6.9%
13.5%

2006
48.0%
3.9%
1.3%
2.4%
10.1%
0.6%
3.0%
5.0%
1.7%
6.9%
13.5%

2007
49.9%
3.4%
1.2%
2.3%
12.0%
0.6%
3.5%
5.0%
1.9%
6.5%
13.4%

2008
48.7%
3.1%
1.1%
2.0%
13.4%
0.4%
3.9%
4.4%
2.0%
5.9%
12.5%

2009
47.8%
3.5%
1.0%
2.0%
11.5%
0.3%
3.7%
4.5%
1.9%
5.8%
13.6%

2010
45.0%
3.2%
1.0%
2.0%
8.0%
0.3%
4.0%
4.6%
1.7%
6.0%
14.2%

კანადის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2000
სულ ხარჯები
41.5%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
7.6%
2 თავდაცვა
1.1%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.7%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
3.7%
5 გარემოს დაცვა
0.6%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
0.8%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
6.6%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
1.0%
9 განათლება
5.9%
10 სოციალური დაცვა
12.6%

2002
41.5%
6.4%
1.1%
1.8%
3.9%
0.6%
0.8%
7.1%
1.0%
6.1%
12.6%

2003
41.3%
6.1%
1.1%
1.9%
3.8%
0.6%
0.8%
7.4%
1.1%
6.1%
12.4%

2004
40.0%
5.7%
1.1%
1.8%
3.5%
0.6%
0.8%
7.3%
1.0%
6.0%
12.1%

2005
39.7%
5.4%
1.1%
1.8%
3.7%
0.6%
0.8%
7.2%
1.0%
6.0%
12.0%

2006
40.0%
5.3%
1.1%
2.0%
3.5%
0.7%
0.8%
7.4%
1.0%
6.0%
12.0%

2007
39.6%
5.0%
1.1%
2.0%
3.6%
0.7%
0.8%
7.5%
1.0%
6.0%
11.9%

2001
41.6%
6.9%
1.1%
1.8%
3.7%
0.6%
0.8%
6.9%
1.0%
6.0%
12.8%

ჩინეთის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2005
სულ ხარჯები
25.6%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
6.6%
2 თავდაცვა
1.4%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.3%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
9.7%
5 გარემოს დაცვა
0.8%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
0.1%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
0.6%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
0.3%
9 განათლება
2.4%
10 სოციალური დაცვა
2.1%
ესტონეთის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2000
2001
სულ ხარჯები
36.1%
34.6%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
3.7%
3.2%
2 თავდაცვა
1.4%
1.3%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2.7%
2.4%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
3.8%
3.6%
5 გარემოს დაცვა
0.5%
0.7%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
0.5%
0.6%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
4.3%
4.0%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
1.9%
2.0%
9 განათლება
6.7%
6.6%
10 სოციალური დაცვა
10.7%
10.1%

124

2002
35.7%
3.8%
1.4%
2.5%
3.7%
0.7%
0.6%
4.2%
2.1%
6.8%
9.9%

2003
34.8%
3.3%
1.7%
2.4%
3.5%
0.7%
0.5%
4.1%
2.1%
6.5%
9.9%

2004
33.9%
2.7%
1.4%
2.2%
3.9%
0.7%
0.3%
4.0%
2.2%
6.3%
10.2%

2006
26.6%
4.8%
1.4%
1.3%
10.0%
0.9%
0.1%
0.7%
0.3%
2.5%
4.6%

2005
33.5%
2.8%
1.4%
2.1%
3.9%
0.9%
0.2%
4.1%
2.3%
6.0%
9.8%

2006
33.7%
3.1%
1.3%
2.1%
4.6%
0.8%
0.0%
4.2%
2.1%
6.0%
9.4%

2007
32.7%
3.1%
1.3%
1.3%
14.8%
0.3%
3.7%
0.8%
0.4%
2.7%
4.2%

2007
34.6%
3.1%
1.3%
2.2%
4.6%
0.9%
0.6%
4.4%
2.1%
6.0%
9.5%

2008
25.7%
2.9%
1.3%
1.3%
8.0%
0.5%
1.9%
1.0%
0.5%
3.7%
4.7%

2008
39.1%
2.8%
1.7%
2.7%
4.4%
1.1%
0.6%
5.1%
2.6%
6.6%
11.4%

2009
45.4%
3.6%
2.3%
2.4%
5.2%
1.0%
0.1%
5.6%
2.3%
7.1%
15.8%

2009
28.3%
2.9%
1.5%
1.4%
9.0%
0.6%
1.8%
1.2%
0.5%
3.8%
5.6%

2010
40.7%
3.2%
1.8%
2.3%
4.4%
-0.3%
0.6%
5.3%
2.1%
6.8%
14.6%

გერმანიის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2000
სულ ხარჯები
45.1%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
6.2%
2 თავდაცვა
1.1%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.6%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
1.8%
5 გარემოს დაცვა
0.7%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
1.0%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
6.6%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
0.9%
9 განათლება
4.1%
10 სოციალური დაცვა
21.0%

2001
47.5%
6.0%
1.1%
1.6%
4.4%
0.7%
1.0%
6.7%
0.9%
4.2%
21.0%

ირანის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2001
სულ ხარჯები
24.9%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
2.5%
2 თავდაცვა
4.1%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.7%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
2.9%
5 გარემოს დაცვა
0.3%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
0.9%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
1.9%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
1.3%
9 განათლება
2.8%
10 სოციალური დაცვა
7.0%

რუსეთის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2000
სულ ხარჯები
35.1%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
8.9%
2 თავდაცვა
2.9%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.6%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
5.1%
5 გარემოს დაცვა
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
2.9%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
2.0%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
0.6%
9 განათლება
2.9%
10 სოციალური დაცვა
8.1%

2001
37.5%
9.4%
3.1%
1.8%
5.8%
2.3%
1.9%
0.6%
3.0%
9.5%

2002
47.9%
6.1%
1.1%
1.6%
4.1%
0.6%
1.1%
6.9%
0.9%
4.2%
21.2%

2002
27.5%
5.9%
2.3%
1.3%
5.1%
0.8%
0.9%
1.1%
1.4%
1.6%
7.1%

2002
43.4%
13.6%
2.9%
2.3%
5.4%
0.2%
2.1%
2.2%
0.7%
3.8%
10.1%

2003
48.4%
6.2%
1.1%
1.6%
4.0%
0.6%
1.1%
7.0%
0.9%
4.2%
21.7%

2003
26.5%
2.8%
3.1%
1.6%
5.5%
0.3%
1.8%
1.8%
0.8%
1.8%
7.1%

2003
38.2%
8.9%
2.9%
2.6%
5.1%
0.1%
1.9%
1.8%
0.8%
3.6%
10.5%

2004
47.2%
6.1%
1.1%
1.6%
3.8%
0.6%
1.1%
6.6%
0.8%
4.1%
21.4%

2004
25.0%
2.8%
3.4%
1.4%
5.4%
0.2%
1.4%
1.5%
0.7%
1.6%
6.7%

2004
33.8%
6.5%
2.6%
2.6%
4.4%
0.1%
1.7%
1.7%
1.0%
3.4%
9.7%

2005
47.0%
6.1%
1.0%
1.6%
3.6%
0.6%
1.0%
6.7%
0.8%
4.1%
21.4%

2006
45.3%
5.9%
1.0%
1.6%
3.4%
0.6%
1.0%
6.6%
0.8%
4.0%
20.5%

2005
30.0%
2.6%
3.8%
1.1%
8.6%
0.4%
1.8%
1.3%
0.9%
1.5%
8.0%

2005
31.6%
3.5%
2.7%
2.9%
3.5%
0.1%
2.2%
3.9%
0.8%
3.5%
8.7%

2007
43.5%
5.8%
1.0%
1.5%
3.2%
0.5%
0.8%
6.5%
0.8%
3.9%
19.3%

2006
31.5%
3.0%
3.7%
1.8%
8.3%
0.4%
1.6%
1.6%
1.1%
1.2%
8.8%

2006
31.7%
4.6% 2.5% 2.7% 2.1% 0.1% 2.3% 4.0% 0.7% 3.8% 8.2% -

2007
40.9%

2008
44.1%
6.0%
1.0%
1.5%
3.6%
0.6%
0.8%
6.7%
0.8%
4.0%
19.3%

2007
26.9%
2.0%
2.6%
1.4%
6.6%
0.4%
1.3%
1.7%
0.9%
2.0%
7.9%

2008
42.6%
13.4%
2.2%
2.4%
4.0%
0.1%
2.0%
4.1%
0.7%
4.0%
9.0%

2009
48.1%
6.2%
1.1%
1.6%
3.9%
0.8%
0.7%
7.3%
0.8%
4.3%
21.2%

2008
29.8%
3.0%
2.1%
1.2%
7.2%
0.0%
0.5%
1.9%
0.9%
3.9%
9.2%

2009
45.9%
10.5%
3.6%
3.0%
4.7%
0.1%
1.9%
5.0%
0.8%
4.7%
11.7%

2010
48.0%
6.1%
1.1%
1.6%
4.8%
0.7%
0.7%
7.2%
0.8%
4.3%
20.7%

2009
30.6%
2.6%
2.3%
1.2%
5.6%
0.0%
0.6%
2.0%
0.9%
4.1%
11.4%

2010
42.3%
7.9%
3.5%
2.7%
3.9%
0.1%
1.5%
4.5%
0.7%
4.1%
13.4%

თურქეთის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2010
სულ ხარჯები
38.7%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
9.7%
2 თავდაცვა
1.4%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.9%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
4.8%
5 გარემოს დაცვა
0.4%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
1.5%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
1.5%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
0.7%
9 განათლება
4.0%
10 სოციალური დაცვა
12.9%
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გაერთიანებული სამეფოს ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
2000
2001
2002
სულ ხარჯები
36.8% 40.2% 41.4%
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
4.6%
4.3%
4.0%
2 თავდაცვა
2.5%
2.3%
2.4%
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2.2%
2.3%
2.4%
4 ეკონომიკური საქმიანობა
1.9%
2.5%
2.7%
5 გარემოს დაცვა
0.6%
0.7%
0.7%
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
0.8%
0.7%
0.8%
7 ჯანმრთელობის დაცვა
5.7%
5.9%
6.2%
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
1.0%
1.0%
1.1%
9 განათლება
5.0%
5.3%
5.7%
10 სოციალური დაცვა
14.8% 15.2% 15.4%

2003
42.2%
3.9%
2.5%
2.4%
2.9%
0.7%
1.0%
6.3%
1.1%
5.8%
15.6%

2004
43.0%
4.2%
2.5%
2.6%
2.7%
0.7%
1.0%
6.7%
1.0%
5.9%
15.7%

2005
43.8%
4.4%
2.5%
2.6%
2.9%
0.6%
1.1%
6.9%
1.1%
6.1%
15.6%

2006
44.0%
4.5%
2.5%
2.5%
3.0%
0.9%
1.1%
7.1%
1.0%
6.1%
15.3%

2007
43.7%
4.5%
2.3%
2.5%
2.9%
1.0%
1.1%
7.1%
1.0%
6.1%
15.3%

2008
47.6%
4.5%
2.6%
2.6%
4.8%
0.9%
1.2%
7.5%
1.1%
6.4%
15.9%

2009
51.1%
4.4%
2.7%
2.8%
4.3%
1.1%
1.5%
8.4%
1.2%
6.9%
17.9%

2008
38.9%
5.0%
4.6%
2.2%
4.1%

2009
42.3%
4.8%
5.0%
2.3%
4.2%

2010
42.3%
5.0%
5.1%
2.3%
4.1%

აშშ-ს ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები პროცენტულად მშპ-სთან.
სულ ხარჯები
1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსავურება
2 თავდაცვა
3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
4 ეკონომიკური საქმიანობა
5 გარემოს დაცვა
6 საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
7 ჯანმრთელობის დაცვა
8 დასვენება, კულტურა და რელიგია
9 განათლება
10 სოციალური დაცვა

2001
34.6%
5.2%
3.3%
2.0%
3.7%
-

2002
35.7%
4.9%
3.6%
2.1%
3.8%
-

0.7%
6.6%
0.3%
6.1%
6.7%

2003
36.1%
4.7%
4.0%
2.1%
3.8%
-

0.6%
7.0%
0.3%
6.2%
7.2%

2004
35.9%
4.6%
4.1%
2.1%
3.7%
-

0.6%
7.2%
0.3%
6.2%
7.2%

2005
36.2%
4.8%
4.2%
2.1%
3.7%
-

0.7%
7.3%
0.3%
6.1%
7.0%

2006
35.8%
4.8%
4.2%
2.1%
3.5%
-

0.8%
7.3%
0.3%
6.1%
6.9%

2007
36.7%
5.0%
4.2%
2.1%
3.6%
-

0.6%
7.5%
0.3%
6.1%
6.9%

0.7%
7.6%
0.3%
6.2%
7.0%

0.7%
8.0%
0.3%
6.4%
7.6%

1.3%
8.7%
0.3%
6.6%
9.0%

საქართველოსფისკალური
რისკები:
საგადასახადო შემოსავლები და სახელმწიფო ვალი (მასალები აღებულია Policy and
Management Consulting Group –ის გამოკვლევიდან)
საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების სტრუქტურა და დინამიკა-2003-2012
წლებში
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1.0%
8.9%
0.3%
6.5%
9.2%

საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურა და დინამიკა-2003-2012
წლებში

საქართველოს ბიუჯეტის სტრუქტურა 2003-2012 წწ-ში
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საგადასახადო შემოსავლების დინამიკა-პროგნოზები(ფინანსთა სამინისრო)

128

ფისკალური მდგრადობის ზღვრული მაჩვენებლები

ძირითადი დაშვებები საქართველოსათვის-2012-2025
2012
2013
2014
2015
ინფლაცია(%- 5,0
6,0
6,0
6,0
ში)
ეკონომიკური 6,0
6,5
7,0
7,0
ზრდა(%-ში)
გაცვლითი
1,65
1,65
1,65
1,65
კურსი

2016
5,5

2020
3,5

2025
2,0

6,0

5,5

4,0

1,65

1,65

1,65

-ბიუჯეტის დეფიციტი 2013 წლიდან არის მშპ-ს 3%.
-საშინაო და საგარეო ვალს შორის თანაფარდობა რჩება 2012 წლის დონეზე(18%/82%)

129

ცხრილი- საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები პროგნოზებიპირველი ვარიანტი

ცხრილი- საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები პროგნოზებიმეორე ვარიანტი
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ცხრილი-სტრესს სცენარი-ბიუჯეტის დეფიციტის შოკი(საქართველოს მაგალოთზე)

ცხრილი-ვალუტის კურსის გაუფასიურება(საქართველოს მაგალითზე)

~
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ცხრილი-მულტი შოკი 2013 წელს (საქართველოს მაგალითზე)

ცხრილი-მულტი
მაგალითზე)

შოკი-

საგადასახადო
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შემოსავლების

შოკი

(საქართველოს

კვლევის შედეგები:
 მულტი შოკის დროს 2013-2015 წლებში სახელმწიფო ვალის სიდიდე უახლოვდება
საშიშ ზღვარს , მაგრამ თუ შოკი 3 წელიწადში დასრულდება და პერმანენტულ სახეს
არ მიიღებს, ფისკალური მდგრადობა შენარჩუნებული იქნება.
 საგადასახადო შემოსავლების შოკის დროს, შემოსავლები მშპ-ის მიმართ
მნიშვნელოვნად მცირდება. 3 %-იანი დეფიციტის პირობის დაცვით, შესაძლებელია
ბიუჯეტის ხარჯების ნომინალურ გამოსახულებაში ზრდა, ისე რომ ქვეყნის
ფისკალურ მდგრადობას საფრთხე არ დაემუქროს;
 კვლევამ უჩვენა, რომ საბაზისო სცენარის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკა
ფისკალურად მდგრადია, საშუალო ვადიან და გრძელვადიან პერიოდში
მდგრადობას საფრთხე არ ემუქრება;
 საგადასახადო შემოსავლების ანალიზის მიხედვით შედგენილმა გადასახადების
პროგნოზირების მოდელმა შეამცირა მომავალი საგადასახადო შემოსავლების დონე,
თუმცა არა იმ დონით, რომ გამოეწვია ფისკალური მდგრადობის შესუსტება;
 3 წლიანი მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპის შოკი არ იწვევს ფისკალური
მდგრადობის დაკარგვას;
 ვალუტის კურსის 50 %-ით გაუფასურება სწრაფად ზრდის ვალის მოცულობას მშპის მიმართ, მაგრამ ეკონომიკა ფისკალურად მდგრადი რჩება და მომდევნო წლებში
პოზიტიურად ვითარდება;
 3 წლიანი მაღალი დეფიციტის შოკი არ ზრდის ვალს საშიშ ზღვრამდე;
 ფისკალურ მდგრადობას საფრთხეს შეუქმნის მულტი შოკი. მულტი შოკის
ხდომილება რეალურია, რადგან ეკონომიკური ზრდის ტემპის შოკი ხდება
ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდის და გაცვლითი კურსის გაუფასურების მიზეზი.
 მულტი შოკის დროს 2013-2015 წლებში სახელმწიფო ვალის სიდიდე უახლოვდება
საშიშ ზღვარს , მაგრამ თუ შოკი 3 წელიწადში დასრულდება და პერმანენტულ სახეს
არ მიიღებს, ფისკალური მდგრადობა შენარჩუნებული იქნება.
 საგადასახადო შემოსავლების შოკის დროს, შემოსავლები მშპ-ის მიმართ
მნიშვნელოვნად მცირდება. 3 %-იანი დეფიციტის პირობის დაცვით, შესაძლებელია
ბიუჯეტის ხარჯების ნომინალურ გამოსახულებაში ზრდა, ისე რომ ქვეყნის
ფისკალურ მდგრადობას საფრთხე არ დაემუქროს;
 მთავრობის ეკონომიკაში ჩარევის დონეს (ბიუჯეტი %-ად მშპ-თან) შემცირების
ტენდენცია ექნება საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში. 2025 წლამდე
თანდათანობით 3 პროცენტული პუნქტით შემცირდება;
 მთავრობის ეკონომიკაში ჩარევის დონის შემცირება ეკონომიკის განვითარებას ხელს
შეუწყობს, მაგრამ მეორე მხრივ გამოწვევა იქნება მომავალი მთავრობებისთვის,
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სწრაფად მზარდი სოციალური ვალდებულებების ფონზე, შეძლონ ნაკლებად
ჩაერიონ შემოსავლების გადანაწილებაში და დაიცვან კანონის მიერ დადგენილი
ბიუჯეტის 3 %-იანი დეფიციტის დონე;

 რეკომენდაციები:
მოხდეს კვლევის შედეგების გათვალისწინება საგადასახადო შემოსავლების
პროგნოზირების მოდელში, კერძოდ, დამატებული ღირებულების გადასახადის და
აქციზის ნაწილში;
- აუცილებელი საჭიროების გარეშე, ბიუჯეტის 3 %-იანი დეფიციტის ზღვარი არ
იქნას გამოყენებული და გადავიდეთ დაბალანსებულ ბიუჯეტზე, რაც კიდევ უფრო
განამტკიცებს ქვეყნის ფისკალურ მდგრადობას და გააძლიერებს შესაძლო
ეკონომიკური შოკების წინააღმდეგ.

დანართი. ბიუჯეტის გადასახდელები და ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური
ინდიკატორები
ბიუჯეტის გადასახდელები
ბიუჯეტის გადასახდელებია საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტიდან გასაცემი ფულადი
სახსრებისერთობლიობა:
ა)ხარჯები,მათშორის:
ა.ა)
შრომისანაზღაურება;
ა.ბ)
საქონელი
და
მომსახურება;
ა.გ)
სუბსიდიები;
ა.დ)
პროცენტი;
ა.ე)
გრანტები;
ა.ვ)
სოციალური
უზრუნველყოფა;
ა.ზ)
სხვა
ხარჯები;
ბ) არაფინანსური აქტივები (არაფინანსური აქტივებით ოპერაციებისათვის მიმართული
სახსრები);
გ) ფინანსური აქტივები (ფინანსური აქტივებით ოპერაციებისათვის მიმართული სახსრები,
ნაშთის
დაგროვების
გარდა);
დ) ვალდებულებები (ვალდებულებების ძირითადი ნაწილის დაფარვისათვის
მიმართული სახსრები).
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
1. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები არის წლიურ
ბიუჯეტში პირველი თანრიგის ორგანიზაციული კოდით გათვალისწინებული
ასიგნება, რომელიც ცალკეულ ორგანიზაციულ კოდებად მოიცავს:
ა) საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებას და დაფარვას;
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ბ) საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებას და დაფარვას;
გ) საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდს;
დ) საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდს;
ე) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს;
ვ) წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს;
ზ)
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა
და
ერთეულებისათვის გადასაცემ ტრანსფერებს.
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დაფარვისა

ადგილობრივი

და

სასამართლო

თვითმმართველი
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