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სექტემბერი, 2020 

აბსტრაქტი 

ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი (CBA), როგორც საჯარო თუ კერძო პროექტების ეკონომიკური შეფასების 

სისტემური ჩარჩო, განვითარებულ ქვეყნებში მიღებულ პრაქტიკას წარმოადგენს და მიზნად ისახავს 

ინფორმირებული საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან 

პროექტებზე. წინამდებარე ნაშრომი მიმოიხილავს CBA-ს ეკონომიკურ საფუძველს და ძირითად პრინციპებს, 

როგორიც არის, მაგალითად, ალტერნატიული ხარჯის კონცეფცია, განმარტავს ფინანსური ანალიზის 

საბაზისო კონცეფციებს დროში ფულის ღირებულებისა და დისკონტირების, მიმდინარე და მომავალი 

ღირებულებების შესახებ. ნაშრომში წარმოდგენილია ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის პროცესში 

გადაწყვეტილების მიღების წესები და განმარტებულია პროექტების შეფასების ისეთი კრიტერიუმები, 

როგორიც არის წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV), სარგებელი-ხარჯების ფარდობა (BCR) და უკუგების 

შიდა ნორმა (IRR). პუბლიკაციის მეორე ნაწილი ეთმობა ფინანსურ და ეკონომიკურ ანალიზებს, როგორც CBA-

ს ორი ურთიერთშემავსებელი ანალიზის სახეებს, კერძოდ, წარმოდგენილია მათ შორის ძირითადი 

მსგავსებები და განსხვავებები, დახასიათებულია ფინანსური და სოციალური დისკონტის განაკვეთები, 

ფინანსური და ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებლები. განსაკუთრებით აქცენტირებულია ნაშრომში 

ეკონომიკური ღირებულების კონცეფცია და ფინანსური ანალიზიდან ეკონომიკურ ანალიზზე გადასვლის 

მიდგომები. ნაშრომის ბოლოს წარმოდგენილია ფინანსური და ეკონომიკური ხარჯ-სარგებლიანობის 

ანალიზში რისკების შეფასებისა და სენსიტიურობის (მგრძნობელობის) ანალიზის მნიშვნელობა. 

საკვანძო სიტყვები: ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი (CBA), რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA), 

კეთილდღეობის ეკონომიკა, პარეტო გაუმჯობესება, კალდორ-ჰიკსის კრიტერიუმი, გადანაწილებითი 

(distributional) გავლენები, ალტერნატიული ხარჯი, “გადახდისათვის მზადყოფნა” (WTP), “მიღებისათვის 

მზადყოფნა“ (WTA), დისკონტირება, მიმდინარე ღირებულება, მომავალი ღირებულება, ფინანსური 

დისკონტის განაკვეთი, სოციალური დისკონტის განაკვეთი, წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV), 

სარგებელი/ხარჯების შეფარდების მაჩვენებელი (BCR), უკუგების შიდა ნორმა (IRR), მთლიანი ეკონომიკური 

ღირებულება (TEV), ჩრდილოვანი ფასები, ფისკალური კორექტირება, სტანდარტული კონვერტაციის 

ფაქტორი, არასაბაზრო გავლენები (non-market impacts), გარეგანი ეფექტები (externalities), 

განუსაზღვრელობები (uncertainties), სენსიტიურობის (მგრძნობელობის) ანალიზი 

ავტორის ელ-ფოსტა: ngaprindashvili@parliament.ge  
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1. ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი (CBA) - არსი და მნიშვნელობა 
ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი (CBA) წარმოადგენს საჯარო და კერძო პროექტების ეკონომიკური 

შეფასების სისტემურ ჩარჩოს, რომელიც ხორციელდება უშუალოდ საზოგადოებრივი ინტერესის 

პერსპექტივიდან (Campbell & Brown, 2003). საზოგადოებრივ ინტერესში, თავის მხრივ, 

იგულისხმება ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში როგორც კერძო, ასევე საჯარო ინვესტიციები გავლენას 

ახდენს საზოგადოებასა და სახელმწიფოზე სხვადასხვა სახით - ეს შეიძლება იყოს გავლენა 

სახელმწიფოს შემოსავლებსა და ხარჯებზე, ასევე უფრო ფართო თვალსაზრისით, გავლენა 

შეიძლება ეხებოდეს დასაქმების ბაზარს, ეკონომიკას, სოციალურ საკითხებს, გარემოს და ა.შ. 

როდესაც ასეთ მასშტაბურ გავლენებზე ვსაუბრობთ, ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზს 

სოციალური ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზსაც (social cost-benefit analysis) უწოდებენ.  

დღევანდელი ფორმით არსებული ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი (CBA) წარმოადგენს 

საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში როგორც ეკონომიკურ თეორიაში მიღწევების, ასევე საჯარო 

პოლიტიკის გადაწყვეტილებების გაუმჯობესებების შედეგს (Zebre, Davis, Garland, & Scott, 2013). 

ფორმალიზებული CBA-ის გამოყენება პირველად მოხდა აშშ-ში არმიის ინჟინრების კორპუსის 

საზოგადოებრივი პროექტების (არხებისა და კაშხლების მშენებლობის პროექტი) ანალიზის დროს. 

ეს პროექტები მნიშვნელოვან საბიუჯეტო რესურსებს მოითხოვდა და შესაბამისად, მათი 

განხორციელების დასაბუთება გახდა საჭირო. თავის მხრივ, ეკონომიკურმა თეორიებმაც 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა CBA-ს მნიშვნელობის ზრდაში დროთა განმავლობაში ისეთი 

კონცეფციების აღმოჩენით, როგორიც არის ეფექტიანობა და სოციალური კეთილდღეობა. 

ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი შესაძლოა ჩატარდეს როგორც პროექტის განხორციელებამდე 

(appraisal), ასევე უკვე განხორციელებული პროექტის საბოლოო შეფასებისთვის (evaluation). ორივე 

შემთხვევაში ანალიზის მიზანი არის გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის (decision-makers) 

ინფორმაციის მიწოდება და ზოგადად, ინფორმირებული საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება. 

დამატებით, CBA-ს მიზანია, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პოლიტიკის შესახებ 

განხილვები გახადოს, რაც შეიძლება მეტად, ობიექტური (Romijn & Renes, 2013). მნიშვნელოვანია 

იმის გათვალისწინება, რომ CBA არ ისახავს მიზნად, ჩაანაცვლოს გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი და გადაჭრას რომელიმე პროექტის განხორციელება-არგანხორციელების საკითხი, 

რომელიც უშუალოდ გადაწყვეტილების მიმღები პირების პრეროგატივაა. CBA მხოლოდ ავსებს და 

სრულყოფილს ხდის გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და არ ანაცვლებს მას. 

1.1. ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი (CBA) რეგულირების გავლენის 

შეფასებაში (RIA) 

რეგულირების გავლენის შეფასებები1 რაღაც დონეზე მაინც, შესაძლებლობის ფარგლებში, უნდა 

მოიცავდეს ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზს და აფასებდეს ფართო ეკონომიკურ, ფისკალურ, 

გარემოსდაცვით და სოციალურ გავლენებს (The Treasury of New Zealand Government, 2015). ხარჯ-

სარგებლიანობის ანალიზის (CBA) მიზანი რეგულირების გავლენის შეფასებაში (RIA) არის, პირველ 

რიგში, უკეთესი გადაწყვეტილებების (better decision-making) ხელშეწყობა (Office of Best Practice 

                                                           
1 რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA) წარმოადგენს მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ მიდგომას, 

რომელიც საშუალებას აძლევს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, შეაფასონ წარმოდგენილი რეგულაციის 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები და მათი პოტენციური გავლენა. 
https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm 

https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm
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Regulation of Australian Government, 2020). CBA აფასებს და ადარებს კონკრეტული პოლიტიკის 

ინიციატივის განხორციელების შედეგად გამოწვეულ ხარჯებსა და სარგებელს და მიუხედავად 

იმისა, რომ ხშირად ყველა გავლენის ფულად ერთეულებში გამოსახვა (მონეტიზაცია) ვერ 

ხერხდება, ანალიზის ეს მეთოდი მაინც მნიშვნელოვანი და გამოსადეგი ინსტრუმენტია 

მტკიცებულებებზე დამყარებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ყველა 

საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, მათ შორის, კაპიტალურ თუ 

მარეგულირებელ პროექტებს, თან უნდა ერთვოდეს CBA, ვინაიდან იგი ეხმარება 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, მოახდინოს კეთილდღეობის მაქსიმიზაცია 

საზოგადოებისთვის (The Treasury of Australian Government, 2017).  

2. ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის ეკონომიკური შინაარსი 
ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის (CBA) საფუძველი დევს ეკონომიკაში, კერძოდ, კეთილდღეობის 

ეკონომიკაში (Romijn & Renes, 2013). CBA პასუხობს კითხვებს: 1. როგორ იცვლება საერთო 

კეთილდღეობა პროექტის განხორციელების შედეგად? 2. როგორ არის გადანაწილებული ხარჯები 

და სარგებელი?  

როდესაც ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის შედეგად ვამბობთ, რომ შესაბამისი სარგებლისა და 

ხარჯების შედარების საფუძველზე ერთი ალტერნატივა უმჯობესია მეორესთან შედარებით, ჩვენ 

ამით მივუთითებთ ეკონომიკური კეთილდღეობის (economic welfare) ცვლილების საზომზე, 

რომელიც კალდორ-ჰიკსის კრიტერიუმით (Kaldor–Hicks Criterion) არის ცნობილი. კალდორ-ჰიკსის 

(K-H) კრიტერიუმი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის განხორციელების შედეგად 

საზოგადოების ზოგიერთი წევრის მდგომარეობა არის გაუარესებული, პროექტს ექნება წმინდა 

სარგებელი, თუ პროექტის შედეგად „მოგებულნი“ კომპენსაციას გადაუხდიან 

„დამარცხებულებს“ (თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ხშირად ეს „მოგება“ და „წაგება“ 

ჰიპოთეტურია და CBA არ მოითხოვს, რომ ეს „გადახდები“ აუცილებლად შესრულდეს). სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, არ არის აუცილებელი, პროექტმა მიაღწიოს „პარეტო გაუმჯობესებას“ 

(Pareto improvement), რომლის მიხედვითაც პროექტის განხორციელების შედეგად არავის 

მდგომარეობა არ უნდა გაუარესდეს და მინიმუმ საზოგადოების რაღაც ჯგუფის მდგომარეობა 

უნდა გაუმჯობესდეს. კალდორ-ჰიკსის (K-H) კრიტერიუმის მიხედვით, საკმარისია, პროექტმა 

მიაღწიოს პოტენციურ „პარეტო გაუმჯობესებას“. ამ მოსაზრების ლოგიკა იმაში მდგომარეობს, 

რომ თუ საზოგადოებას სწამს, რომ პროექტის განხორციელების გადანაწილებითი (distributional) 

შედეგები არასასურველი იქნება, სარგებელი და ხარჯი შესაძლოა გადანაწილდეს საზოგადოებაში 

გარკვეული სატრანსფერო გადახდების ან მსგავსი კომპენსაციების სახით. ამ მოსაზრებაში 

პრობლემა ის არის, რომ ხშირად ტრანსფერები გულისხმობს გარკვეული სახის გადასახადებსა და 

ჯარიმებს, რომლებიც, თავის მხრივ, ეკონომიკურ ქცევას „აფუჭებს“ (distortion) და 

ეკონომიკისთვის ერთგვარი ხარჯია (Campbell & Brown, 2003).  

სოციალური ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის დროს მნიშვნელოვანი ამოცანის წინაშე დგას 

ანალიტიკოსი, რომ წარმოადგინოს როგორ ნაწილდება მთლიანი წმინდა სარგებელი ან ხარჯი 

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის - მომხმარებლები და მწარმოებლები, სახელმწიფო 

და საზოგადოება და ა.შ.  
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2.1. CBA-ის ეკონომიკური პრინციპები 

ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზში ღირებულების შეფასება დამყარებულია ორ მნიშვნელოვან 

პრინციპზე: „ალტერნატიული ხარჯის“ (opportunity cost) პრინციპი და „გადახდისათვის 

მზადყოფნის“ (willingness-to-pay) ან „მიღებისათვის მზადყოფნის“ (willingness-to-accept) პრინციპი 

(The Treasury of Australian Government, 2017).  

„ალტერნატიული ხარჯი“: ნებისმიერი სახის ინვესტიცია, იქნება ეს სახელმწიფო თუ კერძო სახის, 

გულისხმობს შეზღუდული რესურსების (მიწა, შრომა, კაპიტალი და სხვ.) გამოყენებას აწმყოში 

იმისათვის, რომ მომავალში სათანადო სარგებელი მოიტანოს. რესურსების მიმართვა კონკრეტულ 

პროექტში ან პროგრამაში გამორიცხავს მათ გამოყენებას ნებისმიერი სხვა დანიშნულებით. ამ 

რესურსების გამოყენების ღირებულება „მომდევნო საუკეთესო (ყველაზე მაღალი ღირებულების) 

ალტერნატივაში“ არის ალტერნატიული ხარჯი (European Commission, 2014). მაგალითად, იმ მიწის 

ალტერნატიული ხარჯი, რომელიც გამოიყენება ქალაქის პარკის გასაშენებლად, არის იმ 

პოტენციური საცხოვრებელი სახლების ღირებულება, რომლებიც ამ მიწაზე შეიძლებოდა 

გაშენებულიყო. ყველა ხარჯი CBA-ში წარმოდგენილია ალტერნატიული ხარჯის პრინციპით. 

იმავე პრინციპის მიხედვით, სარგებელი ფასდება თავს არიდებული ხარჯების სახით. 

მაგალითად, პროფილაქტიკური ჯანდაცვის საშუალებების სარგებელი მოიცავს მომავალში 

შესაძლო მწვავე სამედიცინო მომსახურებების თავს არიდებულ ხარჯების ღირებულებას.  

ცხრილი 1. მაგალითი: „ალტერნატიული ხარჯის“ კონცეფცია (JICA, 2015) 

ინვესტიცია 

(ნომინალური ხარჯი) 
სარგებელი 

განხორციელებული პროექტი ალტერნატივა 1 ალტერნატივა 2 

1000 ლარი 1300 ლარი 1200 ლარი 1100 ლარი 

  

ალტერნატიული ხარჯი 

= 1200 

(„ხელიდან გაშვებული 

მომდევნო საუკეთესო 

(ყველაზე მაღალი 

სარგებლის მქონე) 

ალტერნატივიდან 

სარგებელი 

 

 

„გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTP): „გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTP) წარმოადგენს იმ 

მაქსიმალურ ოდენობას, რისი გადახდისთვისაც მზად არის ინდივიდი თუ საზოგადოება 

კონკრეტული პროდუქტისა თუ მომსახურების შესაძენად. CBA-ში პროდუქტები და 

მომსახურებები, ჩვეულებრივ, ფასდება სწორედ ამ მაქსიმალური ოდენობით. WTP-ისთან 

დაკავშირებული ცნება არის „მიღებისათვის მზადყოფნა“ (WTA), რომელიც ასახავს იმ მოცულობას, 

რომლის მიღებისთვისაც მზად არის ინდივიდი თუ საზოგადოება დაკარგული პროდუქტისა თუ 

მომსახურების (მაგალითად, სუფთა ჰაერი) საკომპენსაციოდ.  
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3. გადაწყვეტილების მიღების წესები ხარჯ-სარგებლიანობის 

ანალიზში 

3.1. დროში ფულის ღირებულება და დისკონტირება 

ნებისმიერი პოლიტიკისა თუ პროგრამის მიერ გამოწვეული ხარჯები და სარგებელი, 

ჩვეულებრივ, განფენილია დროთა განმავლობაში. მაგალითად, როგორც წესი, საწყისი 

ინვესტიცია პირველ წელს ხორციელდება, ხოლო საოპერაციო ხარჯები პროექტის მთელი 

არსებობის განმავლობაში გაიწევა, ასევე სარგებელი პროექტს მომავალ წლებში მოაქვს. 

იმისათვის, რომ მოხდეს ხარჯებისა და სარგებლის შედარება აღნიშნულ განსხვავებულ დროებში, 

აუცილებელია მოხდეს მათი დისკონტირება და მიმდინარე ღირებულებაში გადაყვანა.  

როდესაც მიმდინარე ღირებულებას ვითვლით ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზში, უნდა მივიღოთ 

გადაწყვეტილება შესაბამისი დისკონტის განაკვეთის არჩევის შესახებ. დისკონტის განაკვეთი 

გამოხატავს იმ განაკვეთს, რაზეც თანახმა ვართ, დავთმოთ დღევანდელი მოხმარება მომავალში 

მოხმარების სანაცვლოდ. დისკონტირება ასახავს ფულის დროში ღირებულების იდეას - ერთი 

ფულადი ერთეული ხვალ უფრო ნაკლები ღირებულების არის, ვიდრე იგივე ფულადი ერთეული 

დღეს. მაგალითად, 7% დისკონტირების განაკვეთით დღევანდელი 100 ლარის ღირებულება 5 

წლის შემდეგ იქნება 140.3 ლარი (140.3 = 100*(1+7%)^5). ანუ ერთი ლარი დღეს უფრო მეტად 

ფასობს, ვიდრე ხვალ. რაც უფრო მეტია დროის პერიოდი (წლები და ა.შ.) და რაც უფრო მაღალია 

დისკონტირების განაკვეთი, უფრო მეტად ფასობს დღევანდელი ფულადი ერთეული.  

სოციალური დისკონტირება ორ მნიშვნელოვან თეორიულ საფუძველს ეყრდნობა:  

1. დროითი უპირატესობები (time preferences) - საზოგადოება დღევანდელ მოხმარებას 

უპირატესობას ანიჭებს მომავლის მოხმარებასთან შედარებით.: ისეთი ურისკო საბაზრო 

განაკვეთი, როგორიც არის სამთავრობო ობლიგაციები (იხ. მაგალითად, საპროცენტო 

განაკვეთები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციებზე2) ასეთი 

დროითი უპირატესობების (time preferences) საზომს წარმოადგენს. თუმცა, ეს საკითხი 

სადავოც არის, ვინაიდან აღნიშნულ ბაზრებზე, სადაც ეს საპროცენტო განაკვეთი დგება, არ 

არის წარმოდგენილი მომავალი თაობების ინტერესები. ამიტომ, მიიჩნევენ, რომ საჯარო 

ინტერესის მქონე პროექტების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხარჯ-

სარგებლიანობის ანალიზისას საბაზრო განაკვეთის ნაცვლად სოციალური დისკონტის 

განაკვეთი უნდა იყოს გამოყენებული (დეტალურად საბაზრო და სოციალური დისკონტის 

განაკვეთების შესახებ იხილე დანართი 1 და დანართი 2). 

2. ალტერნატიული ხარჯი (opportunity cost) - ნებისმიერი მოცემული ინვესტიცია, საჯარო თუ 

კერძო, ხორციელდება სხვა ალტერნატიული ინვესტიციის ხარჯზე, ვინაიდან რესურსები 

შეზღუდულია: რესურსების გამოყენების ღირებულება „მომდევნო საუკეთესო (ყველაზე 

მაღალი ღირებულების) ალტერნატივაში“ არის ალტერნატიული ხარჯი (European 

Commission, 2014). 

მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური დისკონტის განაკვეთი ქვეყნის დონეზე თანმიმდევრული 

იყოს და სხვადასხვა სექტორულ ანალიზებში არ განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, ასევე იყოს 

სტაბილური და ანალიზში მოცემული პერიოდის მიხედვით არ ცვლიდეს მას ანალიტიკოსი (The 

                                                           
2 https://mof.ge/5269 

https://mof.ge/5269
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Treasury of Australian Government, 2017). სოციალური დისკონტის განაკვეთის არჩევას უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზში - მისმა ძალიან მაღალმა დონემ შესაძლოა 

ხელი შეუშალოს ბევრი სოციალურად სასურველი და მისაღები პროექტის განხორციელებას, 

ხოლო განაკვეთის ძალიან დაბალი დონე ბევრი ეკონომიკურად არაეფექტიანი ინვესტიციების 

განხორციელების რისკის ქვეშ აყენებს საზოგადოებას (Asian Development Bank, 2013).  

3.2. მიმდინარე ღირებულება და  მომავალი ღირებულება  

მიმდინარე ღირებულება არის მომავალი ხარჯებისა და სარგებლის ღირებულება დღევანდელი 

გადასახედიდან და ეს შესაძლებლობას აძლევს ინვესტორს/გადაწყვეტილების მიმღებს, რომ 

მომავლის ფულადი ნაკადების შეფასების საფუძველზე გადაწყვეტილება მიიღოს დღეს. 

მიმდინარე ღირებულების გამოთვლა ხდება მომავალი ფულადი ნაკადების დისკონტირებით: 

𝑷𝑽 =
𝑭𝑽

(𝟏+𝒊)^𝒏
   (1) 

სადაც, 

PV=Present Value, მიმდინარე ღირებულება 

FV=Future Value, მომავალი ღირებულება 

i=Rate of return, სარგებლის / დისკონტის განაკვეთი 

n=პერიოდის რაოდენობა 
 

ცხრილი 2. მაგალითი: მიმდინარე ღირებულება 

FV მომავალი ღირებულება  1500 

i სარგებლის განაკვეთი  8% 

n პერიოდი (წლები)  6 

PV მიმდინარე ღირებულება =1500 / ((1+8%)^6) $945.25  

 

როდესაც ფულადი ნაკადების გადაყვანა საჭირო ხდება მომავალ დროში (FV), ანალოგიური 

პრინციპით, დროის პერიოდისა და სარგებლის განაკვეთის მითითებით ხდება ყველა სხვადასხვა 

პერიოდის ფულადი ნაკადების მომავალ ღირებულებაში გადატანა და ამ ნაკადების შეფასება ისევ 

ერთი დროის, მომავლის მიხედვით. მიმდინარე ღირებულებისგან განსხვავებით, მომავალი 

ღირებულების გამოთვლისას, რაც უფრო მაღალია სარგებლის განაკვეთი, მით უფრო მეტია 

მომავალი ღირებულება. (1) ფორმულიდან გამომდინარე შეგვიძლია წარმოვადგინოთ მომავალი 

ღირებულება შემდეგი სახით: 

𝑭𝑽 = 𝑷𝑽 ∗ (𝟏 + 𝒊)^𝒏  (2) 

სადაც, 

FV=Future Value, მომავალი ღირებულება 

PV=Present Value, მიმდინარე ღირებულება 

i=Rate of return, სარგებლის / დისკონტის განაკვეთი 

n=პერიოდის რაოდენობა 
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ცხრილი 3. მაგალითი: მომავალი ღირებულება 

PV მიმდინარე ღირებულება  1000 

i სარგებლის განაკვეთი  10% 

n პერიოდი (წლები)  5 

FV მომავალი ღირებულება =1000 * ((1+10%)^5) $1,610.51 

 

როგორც მიმდინარე, ასევე მომავალი ღირებულების გამოთვლის დროს იყენებენ შესაბამის 

შემთხვევებში დამატებით ანუიტეტის კონცეფციას. მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც 

ფულადი ნაკადები დროის სხვადასხვა პერიოდში ერთნაირია, იმის ნაცვლად, რომ ცალ-ცალკე 

შეფასდეს ყველა ფულადი ნაკადის მიმდინარე ან მომავალი ღირებულება, ერთი ფორმულით 

ფასდება შესაბამისი თანაბარი ფულადი ნაკადების ღირებულება (ცხრილი 4).  

ანუიტეტის მიმდინარე ღირებულების ფორმულა ასე გამოიყურება: 

𝐏𝐕ჩვეულებრივი ანუიტეტი = 𝑷𝑴𝑻 ∗ {𝟏 −
𝟏

(𝟏+𝒊)𝒏}/𝒊    (3) 

სადაც,  

PV=Present Value, მიმდინარე ღირებულება 

PMT = payments, თანაბარი გადახდები, თანაბარი ფულადი ნაკადები 

i=Rate of return, სარგებლის / დისკონტის განაკვეთი 

n=პერიოდის რაოდენობა 
 

ცხრილი 4. მაგალითი: ჩვეულებრივი ფულადი ნაკადები და ანუიტეტი 

დისკონტის განაკვეთი - 10% დროის პერიოდი (წლები) 

 2021 2022 2023  

არადისკონტირებული ფულადი ნაკადები 

პროექტი A (ჩვეულებრივი) $50.00  $40.00  $30.00   

პროექტი B (ანუიტეტი) $35.00  $35.00  $35.00   

დისკონტირებული ფულადი ნაკადები 

პროექტი A (ჩვეულებრივი) $45.45  $33.06  $22.54   

პროექტი B (ანუიტეტური) $31.82  $28.93  $26.30  $87.04 

პროექტი B-ს (ანუიტეტის) მიმდინარე ღირებულება $87.04  =35*(1-1/(1+10%)^3)/10% 

 

ხოლო, რაც შეეხება ანუიტეტის მომავალ ღირებულებას, ფორმულა ასე გამოისახება: 

𝐅𝐕ჩვეულებრივი ანუიტეტი = 𝑷𝑴𝑻 ∗ {(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏}/𝒊  (4) 

სადაც,  

FV=Future Value, მომავალი ღირებულება 

PMT = payments, თანაბარი გადახდები, თანაბარი ფულადი ნაკადები 
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i=Rate of return, სარგებლის / დისკონტის განაკვეთი 

n=პერიოდის რაოდენობა 

 

როგორც ჩვეულებრივი ფულადი ნაკადების, ასევე ანუიტეტის მიმდინარე ღირებულების (PV) და 

მომავალი ღირებულების (FV) ფორმულებში ასახულია შესაბამისი სარგებლის (პროცენტის) 

ფაქტორი (IF). ზემოთ (1), (2), (3) და (4) ფორმულებში ეს არის ფორმულების ის ნაწილი, რომლებიც 

რჩება ტოლობის მარჯვენა მხარეს FV, PV და PMT-ების გარეშე (როგორც ფორმულებში ჩანს, ყველა 

მათგანი გამრავლებულია აღნიშნული „სარგებლის ფაქტორის“ მაჩვენებელზე). ანუ, ის ასახავს 

სარგებლის განაკვეთის (i) და დროის პერიოდის (n) ფუნქციას. ის წარმოადგენს ფორმულის ე.წ. 

„მუდმივას“ სარგებლის განაკვეთისა და დროის პერიოდის უცვლელობის შემთხვევაში. არსებობს 

ამ ფაქტორების გამზადებული მაჩვენებლების ცხრილები (იხ. დანართი 3). 

3.3. პროექტის შეფასების კრიტერიუმები 

ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზში პროექტების ერთმანეთთან შედარებისთვის სამი ძირითადი 

კრიტერიუმი არის ცნობილი: წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV), უკუგების შიდა ნორმა (IRR) 

და სარგებელი/ხარჯების შეფარდების მაჩვენებელი (BCR).  

წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) 

წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) წარმოადგენს მთლიანად დისკონტირებული სარგებლის 

ჯამსა და დისკონტირებული ხარჯების ჯამს შორის სხვაობას:  

NPV = PV (სარგებელი) – PV (ხარჯები).  

𝑵𝑷𝑽 =  ∑
(𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒕𝒔−𝑪𝒐𝒔𝒕𝒔)(𝒏)

(𝟏+𝒊)𝒏  (5) 

სადაც, 

i=Rate of return, სარგებლის / დისკონტის განაკვეთი 

n=პერიოდის რაოდენობა 

 

დადებითი NPV გვიჩვენებს, რომ პროექტის სარგებელი აღემატება ხარჯებს და პირიქით, 

უარყოფითი NPV იმის მაჩვენებელია, რომ პროექტისგან მიღებული სარგებელი ნაკლებია მისგან 

გამოწვეულ ხარჯებზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ როდესაც ვადარებთ პროექტებს, ვირჩევთ 

იმ პროექტს, რომლის NPV დადებითია, ხოლო თუ ყველა ჩამოთვლილი პროექტის NPV 

დადებითია, ვირჩევთ მას, რომელსაც სხვებთან შედარებით უფრო მაღალი მაჩვენებლის NPV აქვს.  

გადაწყვეტილების მიღებისას: 

თუ NPV > 0 აირჩიე პროექტი 

თუ NPV < 0 უარყავი პროექტი 

ალტერნატივებს შორის არჩევისას: 

თუ NPV(A) > NPV(B) აირჩიე A 

თუ NPV(B) > NPV(A) აირჩიე B 
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აქ დაშვებულია, რომ პროექტში საბიუჯეტო შეზღუდვა არ არსებობს. საბიუჯეტო შეზღუდვის 

არსებობისას, პროექტების რანჟირებისთვის გადაწყვეტილების მიღების სხვა კრიტერიუმების 

გათვალისწინებაც არის საჭირო. 

პროექტების გადაკვეთის ანუ ინდიფერენტულობის წერტილი ეწოდება დისკონტის განაკვეთის 

იმ დონეს, როდესაც ალტერნატიული პროექტებიდან მიღებული NPV-ები ერთმანეთის ტოლია.  

 

გრაფიკი 1. წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV). წყარო: http://financialmanagementpro.com/npv-vs-irr/ 

როგორც ეს გრაფიკი 1-ზე ჩანს, დისკონტის განაკვეთის ზრდასთან ერთად, NPV მცირდება, ხოლო 

განაკვეთის შემცირება NPV-ს ზრდას იწვევს. ეს აიხსნება ალტერნატიული ხარჯის (opportunity cost) 

კონცეფციით, რომელიც ანალიზში გამოისახება სწორედ დისკონტის განაკვეთით (დამატებით 

დისკონტის განაკვეთის შესახებ იხილე დანართი 1 და დანართი 2) და ნიშნავს „ხელიდან 

გაშვებული მომდევნო საუკეთესო ალტერნატივიდან სარგებელს“ (European Commission, 2014). 

როდესაც ეს განაკვეთი იზრდება, ნიშნავს, რომ პროექტის ალტერნატიული ხარჯი იზრდება, რაც 

არჩეულ პროექტს ნაკლებად მომგებიანს ხდის და შესაბამისად, NPV მცირდება და პირიქით - 

როდესაც დისკონტის განაკვეთი მცირდება, ეს ნიშნავს, რომ პროექტის ალტერნატიული ხარჯი 

შემცირდა ანუ არჩეული პროექტი მეტად მომგებიანია და შესაბამისად, NPV იზრდება. დისკონტის 

გარკვეულ დონეზე NPV ხდება ნულის ტოლი, რაც ნიშნავს, რომ პროექტიდან მიღებული 

სარგებელი და ხარჯი ერთმანეთის ტოლია და პროექტის განხორციელების შესახებ საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღებისთვის დამატებითი კრიტერიუმების გათვალისწინება გახდება საჭირო.  

NPV-ის წესს შეზღუდვებიც აქვს გარკვეულ შემთხვევებში: 1. ზოგჯერ უმჯობესია ხელმისაწვდომი 

ბიუჯეტიდან არჩეული იქნას უფრო მცირე მასშტაბის პროექტები შედარებით დაბალი 

ინდივიდუალური, თუმცა მაღალი ჯამური NPV მაჩვენებლით, ვიდრე შეირჩეს პირდაპირ 

ინდივიდუალურად მაღალი NPV-ის მქონე პროექტები. ამას „კაპიტალის რაციონალიზაციას“ 

(capital rationing) უწოდებენ. 2. ისეთი პროექტების შედარებისას, რომელთაც სიცოცხლის 
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ხანგრძლივობა აქვთ განსხვავებული, NPV-ს პირდაპირ გამოყენება შესაძლოა შეფასებისთვის 

მცდარი კრიტერიუმი აღმოჩნდეს. ამ შემთხვევაში იყენებენ წლიური ეკვივალენტური ხარჯის (ან 

სარგებლის) მეთოდს (Annual Equivalent Cost (or Benefit)).  

ცხრილი 5. მაგალითი: წლიური ეკვივალენტური ხარჯის გამოთვლა 

 
სიცოცხლის 

ვადა 

ხარჯების 

მიმდინარე 

ღირებულება, 

PV of Costs 

დისკონტის 

განაკვეთი 

ანუიტეტის 

სარგებლის 

ფაქტორი 

წლიური 

ეკვივალენტური 

ხარჯი 

პროექტი A 4 – $48,876 10% 3.17 
$48,876 / 3.17 = 
$15418 

პროექტი B 3 – $38,956 10% 2.49 
$38,956 / 2.49 = 
$15645 

 

პროექტების მიმდინარე ღირებულების გადაყვანა ხდება ანუიტეტში, ანუ შესაბამისი დისკონტის 

განაკვეთისა და პერიოდის მითითებით ცხრილში ვეძებთ ანუიტეტის ფაქტორის მაჩვენებელს, 

ვითვლით წლიური ეკვივალენტის ხარჯს და რომელ პროექტსაც ნაკლები ხარჯი აქვს, ის იქნება 

უფრო მეტად მისაღები. ცხრილი 5-ში წარმოდგენილ მაგალითში ასეთი მისაღები პროექტი 

გამოდის პროექტი A, 

სარგებელი-ხარჯების ფარდობა (BCR) 

NPV-ის კრიტერიუმის მეორე სახეა სარგებელი/ხარჯების შეფარდების მაჩვენებელი (BCR). თუ NPV-

ის გამოთვლისას დისკონტირებული სარგებლის ჯამს ვაკლებთ დისკონტირებული ხარჯების 

ჯამს, BCR-ის შემთხვევაში შესაბამის სარგებელს ვაფარდებთ ხარჯებთან: 

BCR = PV (სარგებელი) / PV (ხარჯი) 

𝑩𝑪𝑹 =
𝑷𝑽 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒕𝒔

𝑷𝑽 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒔
  (6) 

შესაბამისად, გამოდის, რომ: 

გადაწყვეტილების მიღებისას: 

თუ NPV > 0, მაშინ BCR ≥ 1 აირჩიე პროექტი 

თუ NPV < 0, მაშინ BCR < 1 უარყავი პროექტი 

 

თუმცა, ალტერნატივების შედარების დროს, ანალოგიურად, საბიუჯეტო შეზღუდვის 

არარსებობის პირობებში, BCR-მა შეიძლება არასწორ დასკვნამდე მიგვიყვანოს. მაგალითად, ორი 

პროექტის შედარების დროს გვაქვს შემდეგი სურათი: 

ცხრილი 6. მაგალითი: NPV-ის და BCR-ის შედარება 

 PV სარგებელი PV ხარჯი NPV BCR 

პროექტი A $          100.00 $            60.00 $            40.00 1.67 

პროექტი B $            80.00 $            45.00 $            35.00 1.78 
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BCR-ის კრიტერიუმის მიხედვით, პროექტი B უმჯობესია, ვიდრე პროექტი A, ხოლო NPV 

კრიტერიუმის მიხედვით - პირიქით, A პროექტი უმჯობესია. ამ შემთხვევაში NPV-ის კრიტერიუმი 

უფრო სწორი მაჩვენებელია არჩევანის გაკეთების დროს, თუ, რა თქმა უნდა, პროექტს საბიუჯეტო 

შეზღუდვა არ აქვს.  

უკუგების შიდა ნორმა (IRR) 

დისკონტის განაკვეთის იმ დონეს, სადაც პროექტის NPV ნულდება ანუ სარგებელი და ხარჯი 

ერთმანეთის ტოლია, ეწოდება უკუგების შიდა ნორმა (IRR). 

𝟎 = 𝑵𝑷𝑽 =  ∑
𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑭𝒍𝒐𝒘(𝒏)

(𝟏+𝑰𝑹𝑹)𝒏     (7) 

როდესაც ვიცით უკუგების შიდა ნორმა (IRR), ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ ის პროექტის 

დაფინანსების (კაპიტალის) ღირებულების მაჩვენებელს, რომელსაც წარმოადგენს დისკონტის 

განაკვეთი. პროექტი მისაღებია კაპიტალის ღირებულების (r) ნებისმიერ დონეზე, რომელიც IRR-ის 

მაჩვენებლის ქვემოთ იქნება. 

გადაწყვეტილების მიღებისას: 

თუ IRR ≥ r აირჩიე პროექტი 

თუ IRR < r უარყავი პროექტი 

 

IRR-ის გამოთვლისას იყენებენ ორ მიდგომას: როდესაც არარეგულარული (არაიდენტური) 

ფულადი ნაკადების პროექტია წარმოდგენილი საწყისი ინვესტიციის შემდეგ, IRR გამოითვლება 

ე.წ. ინტერპოლაციის მეთოდით. მაგალითად, თუ მოცემულია, რომ პროექტის NPV დადებითია 

15% დისკონტის განაკვეთის დონეზე, ვიღებთ უფრო მაღალ პროცენტს, ვთქვათ, 20%-ს და 

ვითვლით NPV-ს. თუ ისევ დადებით მაჩვენებლს ვიღებთ, კიდევ 5 ბიჯით ვზრდით და ვიღებთ 

უარყოფით NPV-ს 25%-ზე, ეს ნიშნავს, რომ 20%-სა და 25%-ს შორის არის IRR. რეგულარული 

(იდენტური) ფულადი ნაკადების შემთხვევაში IRR-ის გამოთვლა ძალიან ადვილია ანუიტეტის 

სარგებლის ფაქტორის (AIF) ცხრილების დახმარებით (იხ. დანართი 3).  

მაგალითად, 

NPV = –1000(1.0) + 500(AIF3) = 0,  

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ 

1000 = 500(AIF3) 

ანუ, AIF3 = 2. 

ანუიტეტის ცხრილებში ვეძებთ (3) პერიოდის გასწვრივ ანუიტეტის ფაქტორს, რომლის 

მნიშვნელობაც დაახლოებით 2-ის ტოლი უნდა იყოს და ცხრილიდან ვნახულობთ, რომ ეს არის 

დაახლოებით 23%. შესაბამისად, ვასკვნით, რომ IRR არის დაახლოებით 23%-ის ტოლი. 

ინდივიდუალური პროექტის განხილვისას, IRR-ის წესი NPV-ის წესის მსგავს შედეგს გვაძლევს: 

როგორც ეს გრაფიკი 2-ზე ჩანს, როდესაც დისკონტირების განაკვეთი (კაპიტალის ღირებულება) 

IRR-ზე ნაკლებია, იქ NPV დადებითია, შესაბამისად, პროექტი მისაღებია და პირიქით - როდესაც 
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დისკონტირების განაკვეთი IRR-ს აღემატება, იქ NPV უარყოფითია, შესაბამისად, პროექტი არ არის 

მისაღები.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრაფიკი 2. წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) და უკუგების შიდა ნორმა (IRR). წყარო: https://www.pp-hr.com/how-

to-build-net-present-value-npv-profilegraph/ 

თუმცა, ეს ყოველთვის ასე არ არის - ალტერნატივების შედარებისას, IRR-ის და NPV-ს 

მაჩვენებლებმა შესაძლოა ურთიერთსაწინააღმდეგო შედეგები მოგვცეს. როდესაც საქმე ეხება 

ურთიერთგამომრიცხავ პროექტებს შორის არჩევანის გაკეთებას, ანუ როდესაც არსებული 

შეზღუდვების გამო ერთი პროექტის განხორციელება ავტომატურად გამორიცხავს მეორეს 

განხორციელებას და არჩევანი უნდა გაკეთდეს მხოლოდ რომელიმე ერთ მათგანზე, ეს ორი 

მაჩვენებელი შესაძლოა დაუპირისპირდეს ერთმანეთს. მაგალითად, ცხრილი 7-ში მოცემულ 

მაგალითში, NPV-ის წესის მიხედვით, უპირატესობა ენიჭება პროექტი A-ს, ხოლო IRR-ის წესის 

მიხედვით უპირატესია პროექტი B. ამ შემთხვევაში უპირატესობა უნდა მიენიჭოს NPV-ის წესს და 

შეირჩეს პროექტი A.  

ცხრილი 7. მაგალითი: NPV-ის და IRR-ის შედარება 

 NPV IRR 

პროექტი A $          181.30 20% 

პროექტი B $          136.60 25% 
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გრაფიკი 3. წმინდა მიმდინარე ღირებულებების (NPV) გადაკვეთის წერტილი და „გადართვა“ (switching) 

NPV-სა და IRR-ს შორის ამ ურთიერთსაპირისპირო შედეგის მიზეზს სხვაგვარად „გადართვას“ 

(switching) უწოდებენ. „გადართვა“ (იგივე ზემოაღნიშნული გადაკვეთის/ინდიფერენტულობის 

წერტილი) ხდება მაშინ, როდესაც ამ ორი პროექტის NPV-ის გრაფიკები გადაიკვეთება - ეს კი ხდება 

დისკონტის იმ განაკვეთის დონეზე, სადაც მათი NPV-ები ერთმანეთის ტოლია. როგორც გრაფიკზე 

ჩანს, ეს გადაკვეთის წერტილი არის 15%-ზე. 15%-ის ქვევით დისკონტის ნებისმიერ განაკვეთზე 

პროექტი A-ს NPV აღემატება პროექტი B-ს NPV-ს, ხოლო 15%-ის ზემოთ დისკონტის ნებისმიერ 

განაკვეთზე პირიქით - პროექტი B-ს NPV აღმატება პროექტი A-ს NPV-ს. ანუ ალტერნატივათა 

რანჟირება იცვლება გადაკვეთის წერტილზე აღნიშნული „გადართვის“ შედეგად. ამიტომ, ამ 

„გადართვის“ კონცეფციიდან გამომდინარე, უფრო უსაფრთხოა NPV-ის წესის გამოყენება მსგავს 

შემთხვევებში. 

მიუხედავად იმისა, რომ NPV საინვესტიციო პროექტების შეფასებისათვის უფრო შესაფერისი 

ინდიკატორია, IRR მაინც უფრო ხშირად გამოიყენება პროექტებში. ამის მიზეზი შესაძლოა ისიც 

იყოს, რომ IRR პროცენტებში გამოისახება და ამიტომ შეცდომით აიგივებენ, მაგალითად, 

მომგებიანობის მაჩვენებლებთან (IFAD, 2015).  
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4. ფინანსური და ეკონომიკური ანალიზი 
ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი შეიძლება იყოს ფინანსური (F-CBA) და ეკონომიკური (E-CBA)3. 

პირველ მათგანი ხშირად კარგ საფუძველს ჰქმნის მეორეს ჩასატარებლად. ანალიზის ეს ორი სახე 

არა ერთმანეთის ჩამანაცვლებლები, არამედ შემავსებლები არიან, ვინაიდან თითოეული მათგანი 

წარმოადგენს იმ ინფორმაციას, რომელსაც მეორე, ჩვეულებრივ, არ ასახავს (იხ. ცხრილი 8). 

მთავარი განსხვავება ფინანსურ და ეკონომიკურ ანალიზს შორის შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ 

კერძო კომპანიისა და სახელმწიფოს მიერ მიერ მისაღებ საინვესტიციო გადაწყვეტილებებს შორის 

განსხვავებით. პირველი მათგანი გადაწვეტილებებს იღებს იმ ხარჯებისა და შემოსავლების 

გათვალისწინებით, რომლებიც უშუალოდ მის კომპანიაზე ახდენს გავლენას. მიუხედავად იმისა, 

რომ პროექტს შესაძლოა ჰქონდეს უფრო ფართო მასშტაბის გავლენებიც (მაგალითად, 

გარემოსდაცვითი, შრომის ბაზარზე გავლენები და ა.შ), ისინი არ იქნება გათვალისწინებული 

ანალიზში, თუ უშუალოდ კომპანიის მოგებას არ უქმნის საფრთხეს. ამისგან განსხვავებით, 

სოციალური ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი „სოციალური თვალთახედვით“ (social perspective) 

უყურებს ანალიზს - ადარებს ხარჯებსა და სარგებელს შესაბამისი „საზოგადოების“ ყველა წევრის 

დონეზე. ეს „საზოგადოება“ აუცილებლად მთელი ქვეყნის საზოგადოებას არ ნიშნავს - შეიძლება 

გულისხმობდეს ქვეყნის ყველა მოქალაქეს, ან რომელიმე რეგიონის მოსახლეობას, ან სოციალურ 

ჯგუფებს: ღარიბები, უმუშევრები, მოხუცები და ა.შ.  

განსხვავება ფინანსურ და ეკონომიკურ ანალიზში ვლინდება შერჩეული დისკონტირების 

განაკვეთშიც. კერძო სექტორში მიღებულია, რომ ფინანსური ანალიზის დროს გამოიყენონ 

საბაზრო დისკონტის განაკვეთი. უფრო მეტიც, ხშირია შემთხვევა, რომ ინდივიდუალური 

ინვესტორების მხრიდან ხდება დისკონტის განაკვეთად კაპიტალის საშუალო შეწონილი ხარჯის 

(WACC) გამოყენება (Nielsen, Hørmann, Rud, & Lauge, 2016). ეს უკანასკნელი საინტერესოა იმ მხრივაც, 

რომ ის ინდივიდუალურია სპეციფიკური ინვესტორებისთვის და როგორც წესი, აღემატება 

სოციალური დისკონტის განაკვეთს, რომელიც ეკონომიკურ ანალიზში გამოიყენება. 

ცხრილი 8. ფინანსური და ეკონომიკური ანალიზის მახასიათებლები. წყარო: FAO 

 ფინანსური ანალიზი (F-CBA) ეკონომიკური ანალიზი (E-CBA) 

მიზანი პროექტის ან პროგრამის ფულადი 

ნაკადების პროგნოზირება მისი 

ფინანსური ვარგისიანობის (financial 

suitability) შეფასებისთვის. ეს მოიცავს 

ისეთი ინდიკატორების შეფასებასაც, 

როგორიც არის ფინანსური შიდა უკუგების 

ნორმა (F-IRR) და ფინანსური წმინდა 

მიმდინარე ღირებულება (F-NPV). 

პროექტის ან პროგრამის ეკონომიკური 

ხარჯებისა და სარგებლის ნაკადების 

პროგნოზირება მისი ეკონომიკური 

ვარგისიანობის (economic suitability) 

შეფასებისთვის. ეს მოიცავს ისეთი 

ინდიკატორების შეფასებასაც, როგორიც 

არის ეკონომიკური შიდა უკუგების ნორმა 

(E-IRR) და ეკონომიკური წმინდა 

მიმდინარე ღირებულება (E-NPV). 

ხედვა/ფოკუსი აფასებს, ქმნის თუ არა პროექტი საკმარის 

ფინანსურ უკუგებას შესაბამისი 

ინვესტიციისა და საოპერაციო ხარჯების 

დასაკმაყოფილებლად. იგი ხორციელდება 

ინვესტორის პერსპექტივიდან. ის იყენებს 

საბაზრო ფასებს. 

აფასებს პროექტის წვლილს ეკონომიკურ 

კეთილდღეობაში (economic wellbeing) 

განხილული რეგიონის ან ქვეყნის 

საზოგადოების პერსპექტივიდან. 

ანალიზში გამოყენებულია ეკონომიკური 

ღირებულებები (ჩრდილოვანი ფასები), 

                                                           
3 http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/module-5/practical-evaluation-guide/introduction-
cba/en/ 

http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/module-5/practical-evaluation-guide/introduction-cba/en/
http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/module-5/practical-evaluation-guide/introduction-cba/en/
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რომლებიც ასახავს იმ ფასს, რომლის 

გადახდისთვისაც საზოგადოება მზად 

არის შესაბამისი საქონლის ან 

მომსახურების მისაღებად. 

ხარჯები და 

სარგებელი 

მოიცავს ფულად ღირებულებაში 

გამოსახულ (მონეტარულ) ხარჯებსა და 

სარგებელს. 

მოიცავს ალტერნატიულ (opportunity) 

ხარჯებს ან სარგებელს მთლიანად 

საზოგადოებისთვის. ისინი შეიძლება 

განსხვავდებოდეს F-CBA–ს ფინანსური 

ხარჯების ან სარგებლისგან, იქიდან 

გამომდინარე, რომ: (ა) საბაზრო ფასები 

განსხვავდება ჩრდილოვანი ფასებისგან, 

რომლებიც მიიღება სოციალური 

კონვერტაციის ფაქტორით, რომელიც 

ასწორებს ფასების დამახინჯებებს (price 

distortion), გამოწვეულს ბაზრის 

ჩავარდნით (market failure); (ბ) ისინი 

მოიცავს გარე ფაქტორებს, რომლებიც, 

თავის მხრივ, აისახება სოციალურ 

ხარჯებსა და სარგებელში და რომლებიც 

უგულებელყოფილია F-CBA–ს მიერ, 

ვინაიდან ისინი არ წარმოქმნის რეალურ 

ფულად (მონეტარულ) ხარჯებს ან 

შემოსავალს (მაგალითად, გარემოზე 

ზემოქმედება ან გადანაწილების 

(redistributive) ეფექტები); და (გ) ისინი 

გამორიცხავენ სუბსიდიებსა და 

არაპირდაპირ გადასახადებს შუალედურ 

მოხმარებასა და წარმოებულ საქონელსა 

და მომსახურებაზე. 

დისკონტის 

განაკვეთი 

იყენებს საბაზრო დისკონტის განაკვეთს, 

რომელიც ასახავს ფინანსურ ბაზრებზე 

კაპიტალის ალტერნატიულ ღირებულებას 

(opportunity cost). 

იყენებს სოციალური დისკონტის 

განაკვეთს, რომელიც ასახავს მთლიანი 

ეკონომიკიდან პროექტის 

დაფინანსებისთვის საჭირო კაპიტალის 

ალტერნატიულ ღირებულებას 
(opportunity cost). 

ფასები იყენებს საბაზრო ფასებს ანუ ბაზრის 

შესაბამისი საქონლისა და მომსახურების 

ყიდვა/გაყიდვის ფასებს. 

იყენებს ჩრდილოვან ფასებს, ანუ 

საქონლის ალტერნატიულ 

ღირებულებებს, რომლებიც უკეთ ასახავს 

გამოყენებული წარმოების ფაქტორების 

(კაპიტალი, სამუშაო ძალა და ა.შ.) 

რეალურ ეკონომიკურ ფასს და 

საზოგადოებისთვის დამდგარი 

შედეგების რეალურ სარგებელს. 

 

როგორც ცხრილი 8-ში აღინიშნა, ფინანსური და ეკონომიკური ანალიზი იყენებს შეფასებისათვის 

ორ ძირითად ინდიკატორს: წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) და უკუგების შიდა ნორმა (IRR). 

ფინანსური ანალიზის დროს, ანუ ინვესტორის პერსპექტივიდან ვუყურებთ ფინანსურ უკუგების 

შიდა ნორმას (F-IRR) და ფინანსურ წმინდა მიმდინარე ღირებულებას (F-NPV). ეკონომიკური 

ანალიზის დროს, ანუ მთლიანი საზოგადოების პერსპექტივიდან ვუყურებთ ეკონომიკურ 



18 
 

უკუგების შიდა ნორმას (E-IRR) და ეკონომიკურ წმინდა მიმდინარე ღირებულებას (E-NPV). როგორც 

ფინანსური, ასევე ეკონომიკური ანალიზის დროს აღნიშნული ინდიკატორების გამოსათვლელი 

ფორმულები, რა თქმა უნდა, ერთი და იგივეა.  

ქვემოთ წარმოდგენილი თავი 4.1. ფინანსური ანალიზი და თავი 4.2. ეკონომიკური ანალიზი, ასევე 

ამ თავების შესაბამისი დანართი 1. ფინანსური დისკონტის განაკვეთი და დანართი 2. სოციალური 

დისკონტის განაკვეთი უმეტესწილად ეყრდნობა ევროკომისიის 2014 წლის ანგარიშს (European 

Commission, 2014) საინვესტიციო პროექტების ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის შესახებ (Guide to 

Cost-Benefit Analysis of Investment Projects: Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020). 

4.1. ფინანსური ანალიზი 

ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზში ფინანსური ანალიზი (European Commission, 2014) უნდა 

ჩატარდეს პროექტის ფინანსური მაჩვენებლების გამოსათვლელად და, ზოგადად, ფინანსური 

ანალიზი უნდა ჩატარდეს პროექტის მფლობელის მხრიდან იმისათვის, რომ: 

 შეფასდეს კონსოლიდირებული პროექტის მომგებიანობა; 

 შეფასდეს პროექტის მომგებიანობა პროექტის მფლობელისა და დაინტერესებული 

მხარეებისთვის; 

 შემოწმდეს პროექტის ფინანსური მდგრადობა, რომელიც ნებისმიერი სახის 

პროექტისათვის მთავარ ტექნიკურ-ეკონომიკურ საფუძველს წარმოადგენს. 

 წარმოდგინდეს ფულადი ნაკადები, რომლებიც სოციალურ-ეკონომიკური ხარჯებისა და 

სარგებლის გამოთვლის საფუძველს წარმოადგენს. 

მომავალი ფულადი ნაკადების მიმდინარე ღირებულების გამოსათვლელად იღებენ შესაბამის 

ფინანსური დისკონტირების განაკვეთს (FDR). აღნიშნული განაკვეთი ასახავს კაპიტალის 

ალტერნატიულ ღირებულებას. ფინანსური დისკონტირების შესაბამისი განაკვეთის შეფასების 

პრაქტიკული გზები ნაჩვენებია დანართი 1-ში, ხოლო ქვემოთ მოცემულია განმარტება 

ევროკომისიის შესაბამისობის პარამეტრების შესახებ 2014-2020 წლების პროგრამირებისთვის 

(European Commission, 2014).  

განმარტება. წყარო: (European Commission, 2014) 

ფინანსური დისკონტირების განაკვეთი: ევროკომისიის შესადარებელი სტანდარტი (ბენჩმარკი) 

2014-2020 წლების პროგრამირების პერიოდისათვის, ევროკომისია რეკომენდაციას იძლევა, 4% დისკონტირების 

განაკვეთი რეალურ მაჩვენებელში გამოყენებული იქნას გრძელვადიან პერიოდში კაპიტალის რეალური 

ალტერნატიული ღირებულების შესაბამისობის პარამეტრად. 4%-ისგან განსხვავებული სიდიდეები, შესაძლოა, 

გამართლებული იქნას საერთაშორისო მაკროეკონომიკური ტრენდებისა და კონიუნქტურის საფუძველზე, 

სახელმწიფოების სპეციფიკური მაკროეკონომიკური მდგომარეობისა და ინვესტორის ბუნებისა ან/და სექტორის 

მიხედვით. ერთსა და იმავე ქვეყანაში მსგავსი პროექტებისათვის სხვადასხვა დისკონტირების განაკვეთებს შორის 

თანმიმდევრულობის უზრუნველსაყოფად კომისია მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს, წარმოადგინონ საკუთარი 

ფინანსური დისკონტის განაკვეთი შესაბამის სახელმძღვანელო დოკუმენტებში და შემდეგ გამოიყენონ ის 

მუდმივად ეროვნულ დონეზე პროექტის შეფასებისთვის. 

პროექტის ფულადი ნაკადების შესახებ პროგნოზები უნდა ფარავდეს პროექტის ეკონომიკური 

სიცოცხლისუნარიანობის შესაბამის პერიოდს და მის შესაბამის გრძელვადიან გავლენებს. წლების 

რაოდენობა, რის მიხედვითაც პროგნოზები კეთდება, უნდა შეესაბამებოდეს პროექტის დროის 

ჰორიზონტს (შესაბამის პერიოდს). დროის ჰორიზონტის შერჩევა გავლენას ახდენს შეფასების 

შედეგებზე. პრაქტიკაში სასარგებლოა შესადარებელი სტანდარტის (ბენჩმარკის) გამოყენება 
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(ცხრილი 9), რომელიც დიფერენცირებულია სექტორების მიხედვით და დაფუძნებლია 

საერთაშორისოდ მიღებულ პრაქტიკაზე.  

ცხრილი 9. ევროკომისიის შესაბამისობის პერიოდები სექტორების მიხედვით. წყარო: (European Commission, 2014) 

სექტორი ანალიზის პერიოდი 

რკინიგზა 30 

გზები 25-30 

პორტები და აეროპორტები 25 

საქალაქო ტრანსპორტი 25-30 

წყლის მიწოდება/სანიტარია 30 

ნარჩენების მართვა 25-30 

ენერგეტიკა 15-25 

ტელეკომუნიკაცია 15-20 

კვლევა და ინოვაციები 15-25 

ბიზნეს-ინფრასტრუქტურა 10-15 

სხვა სექტორები 10-15 

ფინანსური ანალიზი, ზოგადად, ტარდება მუდმივ (რეალურ) ფასებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

ფასები ფიქსირებულია საწყის პერიოდში. მიმდინარე (ნომინალური) ფასების (ფასები, რომლებიც 

დაკორექტირებულია სამომხმარებლო ფასების ინდექსის (CPI) მიხედვით) გამოყენება 

გულისხმობს CPI-ის პროგნოზირებასაც, რაც ყოველთვის აუცილებელი არ არის. როდესაც 

ანალიზი ტარდება მუდმივ ფასებში, FDR გამოხატული იქნება რეალურ მაჩვენებლებში. როდესაც 

ანალიზი ტარდება მიმდინარე ფასებში, ნომინალური FDR4 იქნება გამოყენებული.  

პირდაპირი გადასახადები (კაპიტალზე, შემოსავალზე და სხვა) განიხილება მხოლოდ ფინანსური 

მდგრადობის შესამოწმებლად და არა ფინანსური მომგებიანობის გამოსათვლელად, რომელიც 

ამგვარი გადასახადების გამორიცხვამდე გამოიანგარიშება. ამის ახსნა მდგომარეობს იმაში, რომ 

თავიდან არიდებული იქნას კაპიტალზე საშემოსავლო გადასახადის წესების კომპლექსურობა და 

მისი ცვალებადობა დროის განმავლობაში და სხვადასხვა ქვეყნებს შორის. ფინანსური ანალიზი 

ტარდება რიგი სააღრიცხვო ცხრილების მიხედვით (გრაფიკი 4). 

გრაფიკი 4. ფინანსური ანალიზის სტრუქტურა. წყარო: (European Commission, 2014) 

                                                           
4 ნომინალური დისკონტის განაკვეთის გამოსათვლელი ფორმულა შემდეგია: (1+n)=(1+r)*(1+i), სადაც: n – 

ნომინალური განაკვეთი, r – რეალური განაკვეთი, i – ინფლაციის განაკვეთი. 
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საინვესტიციო ხარჯები, ჩანაცვლების ხარჯები და ნარჩენი ღირებულება 

ფინანსური ანალიზის პირველი ეტაპი არის მთლიანი საინვესტიციო ხარჯების დაყოფა წლების 

მიხედვით და მისი კლასიფიკაცია. საინვესტიციო ხარჯები კლასიფიცირდება შემდეგნაირად: 

 საწყისი ინვესტიცია - ყველა ფიქსირებული აქტივის (მიწა, შენობა-ნაგებობა, მანქანა-

დანადგარები, აღჭურვილობა და სხვა) და არაფიქსირებული აქტივის (საწყისი და 

ტექნიკური ხარჯები, როგორიც არის დიზაინი/დაგეგმვა, პროექტის მართვა და 

ტექნიკური დახმარება, მშენებლობის ზედამხედველობა, რეკლამირება და სხვა) 

კაპიტალური ხარჯები. სადაც საჭიროა, წმინდა სამუშაო კაპიტალის ცვლილებებიც უნდა 

აისახოს ამ ინვესტიციაში. ასევე, საწყისი ინვესტიცია უნდა მოიცავდეს გარემოსდაცვით 

ან/და სხვა კლიმატის ცვლილების შემცირების ხარჯებს მშენებლობის პროცესში. 

 ჩანაცვლების ხარჯი - ხარჯები, რომლებიც წარმოიქმნება მოკლევადიანი მანქანა-

დანადგარების ან აღჭურვილობის ჩასანაცვლებლად, როგორიც არის საინჟინრო 

დანადგარები, ფილტრები და ინსტრუმენტები, გადასაზიდი საშუალებები, ავეჯი, 

ოფისისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აღჭურვილობა და სხვ. 

 ფიქსირებული ინვესტიციების ნარჩენი ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს 

საინვესტიციო ხარჯების ანგარიშში წლის ბოლოს. ნარჩენი ღირებულება ასახავს იმ 

პოტენციური ფიქსირებული აქტივის დარჩენილი მომსახურების სიმძლავრეს, რომლის 

ეკონომიკური სიცოცხლეც ჯერ სრულიად არ ამოწურულა. ეკონომიკური სიცოცხლე 

იქნება ნულის ტოლი ან უმნიშვნელო მაშინ, როდესაც დროის ის ჰორიზონტი იქნება 

არჩეული, რომელიც აქტივის ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის ტოლია.  

ცხრილი 10. მთლიანი საინვესტიციო ხარჯები. ათასი ევრო. წყარო: (European Commission, 2014) 

  წლები 

 სულ 1 2 3 4-9 10 11-29 30 

საწყისი (სტარტაპ) 

და ტექნიკური 

ხარჯები 

 6 980  1 816     

მიწა  1 485 757      

შენობა-ნაგებობა   37 342 17 801     

აღჭურვილობა   11 355 23 273     

მანქანა-

დანადგარები 

  25 722      

საწყისი ინვესტიცია 126 531 8 465 75 176 42 890     

ჩანაცვლების 

ხარჯები 

     11 890 9 760  

ნარჩენი 

ღირებულება 

       -4 265 

საინვესტიციო 

ხარჯები, სულ 

152 655 8 465 75 176 42 890  11 890 9 760 -4 265 

 

საოპერაციო ხარჯები და შემოსავლები 

ფინანსური ანალიზის მეორე ეტაპია მთლიანი საოპერაციო ხარჯებისა და საოპერაციო 

შემოსავლების გამოთვლა. 
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საოპერაციო ხარჯები მოიცავს ყველა ხარჯს, რომელიც განკუთვნილია ახალი ან განახლებული 

მომსახურების ფუნქციონირებისა და შენარჩუნებისათვის (O&M). ეს ხარჯები ზოგჯერ პროექტის 

მიხედვით სპეციფიკურია, თუმცა ტიპიური O&M მოიცავს შემდეგ ხარჯებს: დასაქმებულების 

მუშაობის ღირებულება; აქტივების შენარჩუნებისა და შეკეთებისათვის საჭირო მასალები; 

ნედლეული მასალის მოხმარება, როგორიც არის საწვავი, ენერგია და სხვა; მესამე მხარისგან 

შესყიდული მომსახურებები, ოფისების ქირა და მანქანა-დანადგარების ქირა; ზოგადი მართვა და 

ადმინისტრაცია; დაზღვევის ხარჯი; ხარისხის კონტროლი; ნარჩენების მართვის ხარჯები;  და 

ემისიების ხარჯები (მათ შორის, გარემოსდაცვით გადასახადები).  

ეს ხარჯები იყოფა ფიქსირებულ (არ იცვლება მიწოდებული პროდუქტის/მომსახურების 

მოცულობის მიხედვით) და ცვალებად (დამოკიდებულია პროდუქტის/მომსახურების 

მოცულობაზე) ხარჯებად.  

დაფინანსების წყარო (მაგალითად, საპროცენტო ხარჯები) არ ითვლება O&M-ის შემადგენელ 

ხარჯად. 

პროექტის შემოსავლები განიმარტება, როგორც „ფულადი შენაკადები, რომლებიც 

გადაიხდევინება უშუალოდ პროდუქტისა და მომსახურების მომხმარებლების მიერ 

ინფრასტრუქტურის გამოყენებისთვის, მიწის ან შენობის ყიდვის ან ქირაობისთვის“ და სხვა 

მსგავსი. ტრანსფერები (მაგალითად, სახელმწიფო ან რეგიონალური ბიუჯეტებიდან) ან 

სუბსიდიები (რომლებიც არ არის დაკავშირებული მოცემული კონკრეტული პროექტის 

ფარგლებში რამე პროდუქტის ან მომსახურების სანაცვლოდ მიღებულ თანხებთან), ასევე სხვა 

ფინანსური შემოსავალი (მაგალითად, სარგებელი საბანკო დეპოზიტებიდან) არ ჩაითვლება 

საოპერაციო შემოსავლად ფინანსური მომგებიანობის გამოსათვლელად, არამედ ის გამოიყენება 

ფინანსური მდგრადობის შესამოწმებლად. 

რეგულირების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად, სადაც საჭიროა, ტარიფები უნდა 

დაწესდეს „დამაბინძურებელი იხდის“ (polluter-pays) და „სრული ღირებულების აღდგენის“ (full-

cost recovery) პრინციპით. მათგან პირველი გულისხმობს იმას, რომ დაბინძურების 

გარემოსდაცვითი ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მას, ვინც ანაგვიანებს და შესაბამისი 

ჯარიმა/სახდელი ფარავს გარემოსდაცვითი მომსახურების მთლიან ხარჯს, კაპიტალური ხარჯის 

ჩათვლით. ხოლო მეორე გულისხმობს იმას, რომ ტარიფებმა უნდა დაფაროს კაპიტალური ხარჯი, 

O&M ხარჯები გარემოსდაცვითი და რესურსების ხარჯების ჩათვლით. 

ცხრილი 11. საოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები. ათასი ევრო. წყარო: (European Commission, 2014) 

  წლები 

 სულ 1-3 4 5 6 ... 29 30 

მომსახურება 1  0 11 355 11 423 11 492 ... 11 979 11 979 

მომსახურება 2  0 243 243 243 ... 243 243 

სულ შემოსავლები 407 862 0 11 598 11 666 11 735 ... 12 222 12 222 

პერსონალის ხარჯი  0 1 685 1 685 1 685 ... 1 685 1 685 

ენერგია  0 620 623 626 ... 648 648 

საერთო 

გადასახდელები 

 0 260 260 260 ... 260 260 

შუალედური 

მომსახურებები 

 0 299 299 299 ... 299 299 
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ნედლეული  0 2 697 2 710 2 724 ... 2 821 2 821 

სულ საოპერაციო 

ხარჯები 

153 487 0 5 561 5 577 5 594 ... 5 713 5 713 

წმინდა შემოსავალი 254 375 0 6 037 6 089 6 140 ... 6 509 6 509 

 

დაფინანსების წყაროები 

საინვესტიციო ხარჯების დასაფარად განკუთვნილი ძირითადი წყაროები შემდეგია: 

 საბიუჯეტო სახსრები; 

 ეროვნული საზოგადოებრივი შენატანი; 

 პროექტის მფლობელის წვლილი (სესხი ან კაპიტალი), თუკი ასეთი არსებობს; 

 სახელმწიფო და კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) ფარგლებში შეტანილი კერძო 

წვლილი (კაპიტალი ან სესხი), თუკი ასეთი არსებობს. 

ცხრილი 12. დაფინანსების წყაროები. ათასი ევრო. წყარო: (European Commission, 2014) 

  წლები 

 სულ 1 2 3 4 5 6 7-30 

ევროკავშირის 

დახმარება 

47 054 3 148 27 956 15 950 - - - - 

საზოგადოების 

წვლილი 

47 054 3 148 27 956 15 950 - - - - 

კერძო კაპიტალი 16 212 1 085 9 632 5 495 - - - - 

კერძო სესხი 16 212 1 085 9 632 5 495 - - - - 

სულ რესურსი 126 531 8 465 75 176 42 890 0 0 0 0 

 

ფინანსური მომგებიანობა 

საინვესტიციო ხარჯების, საოპერაციო ხარჯების, შემოსავლებისა და დაფინანსების წყაროების 

განსაზღვრა იძლევა შესაძლებლობას, რომ შეფასდეს პროექტის მომგებიანობა, რომელიც შემდეგი 

ძირითადი მაჩვენებლებით იზომება: 

 ფინანსური მიმდინარე წმინდა ღირებულება - FNPV(C) 

 ფინანსური უკუგების ნორმა - FRR(C) 

უკუგება ინვესტიციიდან 

ფინანსური მიმდინარე წმინდა ღირებულება ინვესტიციიდან (FNPV(C)) და ფინანსური უკუგების 

ნორმა (FRR(C)) ინვესტიციიდან საინვესტიციო ხარჯებს ადარებს წმინდა შემოსავლებს და ზომავს 

იმ დონეს, რაზეც შესაძლებელი ხდება წმინდა შემოსავლების მიერ ინვესტიციების დაფარვა, 

დაფინანსების წყაროს ან მეთოდის მიუხედავად.  

ფინანსური მიმდინარე წმინდა ღირებულება ინვესტიციიდან გამოითვლება, როგორც 

დისკონტირებული მოსალოდნელი შემოსავლებისა და დისკონტირებული მოსალოდნელი 

ინვესტიციებისა და საოპერაციო ხარჯების სხვაობა: 

FNPV(C) = ∑ 𝑎𝑡𝑆𝑡𝑛
𝑡=1  = 

𝑆0

(1+𝑖)0
 + 

𝑆1

(1+𝑖)1
 + … + 

𝑆𝑛

(1+𝑖)𝑛
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სადაც, St წარმოადგენს t დროის განმავლობაში ფულადი ნაკადების ბალანსს, at არის ფინანსური 

დისკონტის ფაქტორი t დროში დისკონტირებისთვის და i არის ფინანსური დისკონტის 

განაკვეთი. 

ფინანსური უკუგების ნორმა ინვესტიციიდან განიმარტება, როგორც ის დისკონტის განაკვეთი, 

რომელიც FNPV-ის ანულებს ანუ FRR გამოითვლება შემდეგი ტოლობის ამოხსნით: 

0 = ∑
St

(1+FRR)t
 

ეს მაჩვენებელი საშუალებას იძლევა, რომ კონკრეტული ინვესტიციის შედარება მოხდეს სხვა 

პროექტებთან ან იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს სტანდარტი მოთხოვნილი უკუგების ნორმის 

მიმართ. გარდა ამისა, ამ მაჩვენებლის გამოთვლით ცხადი ხდება, მოითხოვს თუ არა პროექტი 

საბიუჯეტო დახმარებას: როდესაც FRR(C) აღებულ დისკონტის განაკვეთზე მცირეა (ან როდესაც 

FNPV(C) უარყოფითია), ეს იმას ნიშნავს, რომ მობილიზებული შემოსავლები საკმარისი არ იქნება 

ხარჯების დასაფარად და პროექტს დაჭირდება საბიუჯეტო სახსრების დამატება. ასეთი 

შემთხვევები ხშირია სახელმწიფო ინფრასტრუქტურების შემთხვევაში, ნაწილობრივ ამ 

სექტორებში ტარიფის სტრუქტურის გამო. 

ინვესტიციიდან ამონაგები გამოითვლება შემდეგი ასპექტების გათვალისწინებით: 

 (დამატებითი) საინვესტიციო და საოპერაციო ხარჯები, როგორც ფულადი გასავლები; 

 (დამატებითი) შემოსავლები და ნარჩენი ღირებულება, როგორიც ფულადი შენაკადები. 

ასე რომ, დაფინანსების ღირებულება არ არის ჩათვლილი FNPV(C) -ის გამოთვლისას (თუმცა 

ჩათვლილია FNPV(K) -ის გამოთვლისას, იხ. ქვემოთ). 

გარდა ამისა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, კაპიტალის, შემოსავლის და სხვა პირდაპირი 

გადასახადები ჩათვლილია მხოლოდ ფინანსური მდგრადობის ცხრილში (იხ. ქვემოთ) და არ არის 

ჩათვლილი ფინანსური მომგებიანობის გამოთვლისას. 

ცხრილი 13. ინვესტიციიდან უკუგების დონის გამოთვლა. ათასი ევრო. წყარო: (European Commission, 2014) 

 წლები 

 1 2 3 4 5-9 10 11-29 30 

მთლიანი 

შემოსავლები 

   11 598 ... 12 011 ... 12 222 

ნარჩენი 

ღირებულება 

       4 265 

მთლიანი 

შემოსულობები 

0 0 0 11 598 ... 12 011 ... 16 487 

მთლიანი 

საოპერაციო 

ხარჯები 

   5 561 ... 5 662 ... 5 713 

საწყისი 

ინვესტიცია 

8 465 75 176 42 890      

ჩანაცვლების 

ხარჯები 

     11 890 9 760  

მთლიანი 

გასავლები 

8 465 75 176 42 890 5 561 ... 17 552 ... 5 713 
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წმინდა ფულადი 

ნაკადები 

-8 465 -75 176 -42 890 6 037 ... -5 540 ... 10 774 

FNPV(C) 

   -34.284 
(დათვლილია 

4% ფინანსური 

დისკონტის 

განაკვეთის 

შემთხვევაში) 

    

FRR(C)    1.4%     

ფინანსური მდგრადობა 

პროექტი არის ფინანსურად მდგრადი, როდესაც როგორც ინვესტიციის, ასევე საოპერაციო 

ეტაპებზე ფულადი სახსრების ნაკლებობის რისკი არის ნულამდე დასული. ფულად შენაკადებსა 

და ფულად გასავლებს შორის სხვაობა აჩვენებს დეფიციტს ან სიჭარბეს, რომელიც გროვდება 

ყოველწლიურად. მდგრადობა ჩანს მაშინ, როდესაც დაგროვებული ფულადი ნაკადები 

დადებითია ყველა განხილულ პერიოდში (ცხრილი 14.). ფულადი შენაკადები მოიცავს შემდეგს: 

 დაფინანსების წყაროები; 

 პროდუქტისა და მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავლები; 

 ტრანსფერი, სუბსიდია და სხვა ფინანსური სარგებელი. 

ნარჩენი ღირებულების გათვალისწინება არ უნდა მოხდეს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

აქტივი ფაქტიურად ლიკვიდირებულია ანალიზის ბოლო პერიოდში.  

ფულადი შენაკადების დინამიკა ანალიზდება ფულად გასავლებთან მიმართებაში, რომლებსაც 

წარმოადგენს შემდეგი: 

 საწყისი ინვესტიცია; 

 ჩანაცვლების ხარჯი; 

 საოპერაციო ხარჯი; 

 სესხის გადახდა და შესაბამისი საპროცენტო ხარჯი; 

 გადასახადები კაპიტალზე/შემოსავალზე და სხვა პირდაპირი გადასახადები. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ მიუხედავად საბიუჯეტო 

დახმარებისა, პროექტი არ იდგეს კაპიტალის ნაკლებობის რისკის წინაშე. უფრო კონკრეტულად, 

მნიშვნელოვანი რეინვესტიციების/განახლებების შემთხვევაში, მომავალი ხარჯების დასაფარად 

საკმარისი რესურსების განკარგვის მტკიცებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს მდგრადობის 

ანალიზში. აქედან გამომდინარე, რეკომენდებულია, რომ ჩატარდეს რისკის შეფასების ანალიზი, 

რომელშიც გათვალისწინებულია, რომ ანალიზის ძირითადი ფაქტორები (ზოგადად, განიხილება 

მშენებლობის ხარჯები და მოთხოვნა) შესაძლოა მოსალოდნელზე უარესი აღმოჩნდეს. 

ცხრილი 14. ფინანსური მდგრადობა. ათასი ევრო. წყარო: (European Commission, 2014) 

 წლები 

 1 2 3 4 5-9 10 11-29 30 

დაფინანსების 

წყაროები 

8 465 75 176 42 890      

მთლიანი 

შემოსავლები 

   11 598 ... 12 011 ... 12 222 
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მთლიანი 

შემოსულობები 

8 465 75 176 42 890 11 598 ... 12 011 ... 12 222 

საწყისი 

ინვესტიცია 

8 465 75 176 42 890      

ჩანაცვლების 

ხარჯები 

     11 890 9 760  

ვალდებულების 

დაფარვა (მათ 

შორის, 

პროცენტის 

ხარჯი) 

    1 789 1 789 1 789  

სულ საოპერაციო 

ხარჯები 

   5 561 … 5 662 … 5 713 

გადასახადები    604 ... -733 ... 651 

მთლიანი 

გასავლები 

8 465 75 176 42 890 5 561 ... 19 341 ... 5 713 

წმინდა ფულადი 

ნაკადები 

0 0 0 6 037 ... -7 329 ... 6 509 

დაგროვებული 

წმინდა ფულადი 

ნაკადები 

0 0 0 6 037 ... 20 726 ... 133 835 

 

4.2. ეკონომიკური ანალიზი 

ეკონომიკური ღირებულების და ეკონომიკური ანალიზის არსი 

ეკონომიკური ღირებულება არის არასაბაზრო აქტივებზე, პროდუქტებსა და მომსახურებებზე 

ფულადი ღირებულების მინიჭება, სადაც მოცემულ ფულად ღირებულებებს აქვს კონკრეტული 

და ზუსტი მნიშვნელობა. არასაბაზრო ჰქვია იმ საქონელსა და მომსახურებას, რომელთა ყიდვა-

გაყიდვა პირდაპირ არ ხდება ბაზარზე. ასეთია, მაგალითად, სუფთა ჰაერი და სამეზობლო 

კეთილმოწყობა. მაგალითად, უბედური შემთხვევების აღკვეთა ისეთი მომსახურების მაგალითია, 

რომელიც ზოგჯერ საბაზრო ხასიათისაა (უსაფრთხოების აღჭურვილობის შეძენა) და ზოგჯერ - 

არასაბაზრო (ავტომობილის კარგად ტარების ქცევა). მთლიანი ეკონომიკური ღირებულება (TEV) 

განსაზღვრავს ყველა ცვლილებას ადამიანის კეთილდღეობაში, რომელიც საქონლის მიწოდების 

შედეგად წარმოიქმნება.  

მთლიანი ეკონომიკური ღირებულება (TEV) იყოფა მოხმარების და არა-მოხმარების ღირებულებად 

(გრაფიკი 5) (Clough & Bealing, 2018).  

მოხმარების ღირებულება მოიცავს კონკრეტულ რესურსთან (პროდუქტთან) გარკვეულ შეხებას, 

პირდაპირ ან არაპირდაპირ: 

 პირდაპირი მოხმარების ღირებულება: ადამიანები იყნებენ რესურსს ან მოხმარების 

მიზნით (მაგალითად, თევზაობა ან სოფლის მეურნეობა) ან არა-მოხმარების მიზნით 

(მაგალითად, დასვენება) 

 არაპირდაპირი მოხმარების ღირებულება: ადამიანები სარგებელს იღებენ ეკოსისტემის 

მომსახურებებისგან, თუმცა ხდება რესურსის არა გამოყენება, არამედ მისი მხარდამჭერი 

მახასიათებლების გამოყენება (მაგალითად, წყალდიდობის შემაკავებელი აუზები) 
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 არჩევითი მოხმარება: არ უკავშირდება მიმდინარე ან დაგეგმილ მოხმარებას, ადამიანები 

სარგებელს იღებენ იმით, რომ ბუნებრივი გარემოსგან მიიღებენ მომავალში რამე 

სარგებელს.  

გრაფიკი 5. მთლიანი ეკონომიკური ღირებულება (TEV) 

არა-მოხმარების ღირებულება დაკავშირებულია იმ სარგებელთან, რომელიც გამოწვეულია იმის 

ცოდნით, რომ ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნება ხდება. არა-მოხმარების ღირებულება არ არის 

დაკავშირებული რესურსის რამე სახით გამოყენებასთან, თუმცა რესურსის მომხმარებლებმაც 

შესაძლოა მიანიჭონ მას არა-მოხმარების ღირებულება. არა-მოხმარების ღირებულება სამ 

ძირითად ქვე-კომპონენტად იყოფა: 

 ალტრუისტული ღირებულება: მიიღება იმის ცოდნით, რომ თანამედროვეებასაც შეუძლია 

გარემოს საქონლისა და მომსახურებით სარგებლობა. 

 მემკვიდრეობითი ღირებულება: დაკავშირებულია იმის ცოდნასთან, რომ გარემოს 

რესურსები გადაეცემა მომავალ თაობებს. 

 არსებობის ღირებულება: მიიღება მარტივად იმ კმაყოფილებით, რომელსაც იძლევა ცოდნა 

გარემოს კონკრეტული რესურსის მომავალში არსებობის შესახებ იმის მიუხედავად, 

გამოიყენება თუ არა ის ვინმეს მიერ ახლა თუ მომავალში. 

მთლიანი ეკონომიკური 
ღირებულება

მოხმარების 
ღირებულება

რეალური მომხარება

პირდაპირი მოხმარება

არაპირდაპირი 
მოხმარება

არჩევითი მოხმარება

არა-მოხმარების 
ღირებულება

ალტრუისტული 
ღირებულება

მემკვიდრეობითი  
ღირებულება (bequest 

value)

არსებობის მოხმარება
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ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ პოლიტიკა ღირებულია მაშინ, 

როდესაც მისი სარგებლის მთლიანი ეკონომიკური ღირებულება აღემატება მისი შესაბამისი 

ხარჯების მთლიან ეკონომიკურ ღირებულებას. 

ეკონომიკური ანალიზი ტარდება კონკრეტული პროექტების წვლილის შესაფასებლად საერთო 

კეთილდღეობაში (European Commission, 2014). ძირითადი კონცეფცია არის ჩრდილოვანი ფასების 

(shadow prices) გამოყენება იმისათვის, რომ მოხდეს საქონლისა და მომსახურების სოციალური 

ალტერნატიული ღირებულების ასახვა, ნაცვლად ბაზარზე დაკვირვებადი ფასებისა, რომლებიც 

შესაძლოა დამახინჯებული იყოს. დამახინჯებული ფასების წყაროები მრავალგვარია: 

 არაეფექტიანი ბაზრები, სადაც სახელმწიფო სექტორი ან/და პროექტის 

განმახორციელებლები იყენებენ თავიანთ ძალაუფლებას (მაგალითად, სუბსიდიები 

ენერგიის წარმოებისთვის განახლებადი წყაროებიდან; ფასები მონოპოლიის შემთხვევაში, 

რომლებიც მოიცავს ზღვრული ხარჯის ზემოთ ნამეტს და ა.შ.); 

 მართვადი/ადმინისტრირებადი ტარიფები კომუნალურ მომსახურებებზე შეიძლება ვერ 

ასახავდეს რესურსების ალტერნატიულ ხარჯს, ხელმისაწვდომობისა და სამართლიანობის 

მიზეზების გამო; 

 ზოგიერთი ფასები მოიცავს ფისკალურ მოთხოვნებს (მაგ. საბაჟო მოსაკრებლებს 

იმპორტისთვის, აქციზს, დღგ-ს და სხვა არაპირდაპირ გადასახადებს, საშემოსავლო 

გადასახადს და ა.შ.); 

 გარკვეული გავლენებისთვის არ არსებობს ბაზარი და ფასები (მაგ. ჰაერის დაბინძურების 

შემცირება, დროის დაზოგვა). 

ფინანსური ანალიზიდან ეკონომიკურ ანალიზზე გადასვლის სტანდარტული მიდგომა იყენებს 

შემდეგ მაკორექტირებელ ინსტრუმენტებს: 

 ფისკალური კორექტირება (fiscal corrections); 

 საბაზრო ფასების გადაყვანა ჩრდილოვან ფასებზე (conversion from market to shadow prices); 

 არასაბაზრო გავლენების შეფასება და გარეგანი ეფექტების კორექტირება (evaluation of 

non-market impacts and correction for externalities). 

საბაზრო ფასების კორექტირებისა და არასაბაზრო გავლენების შეფასების შემდგომ უნდა მოხდეს 

სხვადასხვა პერიოდის შესაბამისი ხარჯებისა და სარგებლის დისკონტირება. საინვესტიციო 

პროექტების ეკონომიკურ ანალიზში გამოყენებული დისკონტირების განაკვეთი არის 

სოციალური დისკონტირების განაკვეთი (SDR) და ასახავს სოციალურ ხედვას მომავალი ხარჯისა 

და სარგებლის მიმდინარე პერიოდის ღირებულებად ასახვისთვის. 

სოციალური დისკონტირების განაკვეთი (SDR) გამოიყენება სოციალური საინვესტიციო 

პროექტების ეკონომიკური ანალიზისთვის, რომელიც საშუალებას იძლევა, მოვახდინოთ 

ეკონომიკური ხარჯებისა და სარგებელის დისკონტირება. სოციალური დისკონტის განაკვეთის 

შეფასების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მოცემულია დანართი 2-ში, ხოლო ქვემოთ 

წარმოდგენილია ევროკომისიის განმარტება  სოციალური დისკონტის განაკვეთის შესადარებელი 

სტანდარტის (ბენჩმარკი) შესახებ.  
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განმარტება. წყარო: (European Commission, 2014) 

სოციალური დისკონტირების განაკვეთი: ევროკომისიის შესადარებელი სტანდარტი (ბენჩმარკი) 

რეგულირების განხორციელების და ხარჯთსარგებლიანობის მეთოდოლოგიის გამოყენების ფორმის მიხედვით, 

2014-2020 წლების პროგრამირების პერიოდისათვის, გაერთიანებაში მყოფი ქვეყნებისთვის (Cohesion countries), 

ევროკომისია რეკომენდაციას იძლევა, ძირითადი პროექტებისთვის გამოყენებული იქნას  სოციალური 

დისკონტირების 5%-იანი განაკვეთი, ხოლო სხვა დანარჩენი წევრი ქვეყნებისთვის - 3%-იანი განაკვეთი. წევრ ქვეყნებს 

შეუძლიათ დააწესონ სხვა სტანდარტი (ბენჩმარკი), რომელიც განსხვავდება 5% ან 3%-იანი ნიშნულისგან, იმ 

პირობით, რომ: ა) განაკვეთები დაფუძნებული იქნება ეკონომიკური ზრდის პროგნოზისა და სხვა პარამეტრების 

მიხედვით; ბ) მათი თანმიმდევრული გამოყენება უზრუნველყოფილი იქნება ანალოგიური პროექტებისთვის იმავე 

ქვეყანაში, რეგიონში ან სექტორში. კომისია მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს, წარმოადგინონ საკუთარი 

სტანდარტები სოციალური დისკონტის განაკვეთისთვის შესაბამის სახელმძღვანელო დოკუმენტებში პროგრამების 

საწყის ეტაპზე და შემდეგ გამოიყენონ ის მუდმივად ეროვნულ დონეზე პროექტის შეფასებისთვის. 

შესაბამისი სოციალური დისკონტირების განაკვეთის (SDR) შერჩევის შემდეგ, შესაძლებელია 

გამოვთვალოთ პროექტის „ეკონომიკური ეფექტიანობა“ (economic performance), რომელიც 

იზომება შემდეგი მაჩვენებლებით: ეკონომიკური წმინდა მიმდინარე ღირებულება (ENPV), 

ეკონომიკური უკუგების დონე (ERR) და სარგებელი/ხარჯის თანაფარდობის განაკვეთი (B/C ratio). 

ქვემოთ განვიხილავთ ფინანსურიდან ეკონომიკურ ანალიზზე გადასვლის ეტაპებს. 

ფისკალური კორექტირება 

გადასახადები და სუბსიდიები არის  ტრანსფერული გადახდები, რომლებიც არ წარმოადგენს 

საზოგადოებისთვის რეალურ ეკონომიკურ ხარჯსა და სარგებელს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

ეს არის უბრალოდ ტრანსფერი საზოგადოების ერთი ჯგუფიდან მეორე ჯგუფში და ჯამურ 

კეთილდღეობას არ ცვლის. 

არსებობს ზოგადი წესები ასეთი სახის „დამახინჯებების“ (distortions) დასაკორექტირებლად:  

 ფასები რესურსებსა (input) და პროდუქციაზე (output) უნდა განიხილებოდეს დამატებული 

ღირებულების გადასახადის (VAT) გარეშე; 

 საქონლის რესურსებზე (input) ფასები უნდა განიხილებოდეს პირდაპირი და 

არაპირდაპირი გადასახადების გარეშე; 

 ფასები (მაგ. ტარიფები), რომლებიც გამოიყენება როგორც „მონაცვლე“  (proxy) პროდუქტის 

(output) ღირებულებისთვის, უნდა განიხილებოდეს ნებისმიერი სუბსიდიის ან/და სხვა 

ტრანსფერების გარეშე, რომლებიც გაცემულია სახელმწიფო ორგანოს მიერ. 

მიუხედავად ძირითადი წესებისა, ზოგიერთ შემთხვევაში არაპირდაპირი გადასახადები (ან 

სუბსიდიები) განკუთვნილია გარეგანი ეფექტების კორექციისთვის. მაგალითად, გადასახადები 

NOX ემისიისთვის, რათა შეიზღუდოს გარემოზე უარყოფითი გავლენა. ამ და მსგავს შემთხვევებში, 

გამართლებულია პროექტის ხარჯებში (სარგებელში) აისახოს აღნიშნული გადასახადები 

(სუბსიდიები), იმ პირობით, რომ ისინი ადეკვატურად ასახავს ძირითად ზღვრულ ხარჯს 

(„გადახდისთვის მზადყოფნა“ - (WTP)), თუმცა შეფასებისას თავიდან უნდა ავიცილოთ ორმაგი 

აღრიცხვა (მაგალითად, ენერგიის გადასახადებისა და  გარემოსდაცვითი ხარჯების შეფასება 

ერთდროულად). 
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საბაზრო ფასების გადაყვანა ჩრდილოვან ფასებზე 

როდესაც საბაზრო ფასები არ ასახავს დახარჯული რესურსებისა (input) და მიღებული 

პროდუქტების (output) ალტერნატიულ ღირებულებას, უნდა მოხდეს მათი გადაყვანა ჩრდილოვან 

ფასებში, რომ შემდეგ ის მიესადაგოს ფინანსური ანალიზის ელემენტებს. გამარტივებული 

ოპერაციული მიდგომა ჩრდილოვანი ფასების შესაფასებლად მოცემულია გრაფიკი 6-ზე. 

 

გრაფიკი 6. გადასვლა საბაზრო ფასებიდან ჩრდილოვან ფასებზე. წყარო: (European Commission, 2014) 

ფასების შესწორებისთვის საჭიროა დადგინდეს კონვერტაციის ფაქტორი, რომლის საბაზრო 

ფასზე ნამრავლი გვაძლევს ჩრდილოვან ფასს. ეს შესწორება აუცილებელია, რადგან ბაზრები არ 

არის სრულყოფილი და შესაბამისად საბაზრო ფასი შეიძლება არ ითვალისწინებდეს საქონლის იმ 

ალტერნატიულ ღირებულებას, რომელიც მას შეიძლება გააჩნდეს. თუ ფასები დამახინჯებულია, 

მაშინ მისი გამოყენება არ მოგვცემს საზოგადოებრივი კეთილდღეობის სწორ შეფასებას. 

საბაზრო 
ფასები

მიღებული 
პროდუქტები 

(outputs)

გადახდისთვ
ის 

მზადყოფნა

დახარჯული 
რესურსები 

(inputs)

არასავაჭრო

ძირითადი 
ელემენტები

სხვა

გრძელვადია
ნი ზღვრული 

ხარჯი

შრომა

ჩრდილოვანი 
ხელფასი

ჩრდილოვანი 
ფასები

არაძირითად
ი 

ელემენტები

სტანდარტუ
ლი 

კონვერტაციი
ს ფაქტორი

სავაჭრო

სასაზღვრო 
ფასები
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სტანდარტული კონვერტაციის ფაქტორი 

კონვერტაციის ფაქტორის კოეფიციენტის გამოყენება პროექტის პროდუქტებზე (output) 

სტანდარტული კონვერტაციის ფაქტორი მოცემული ეკონომიკისათვის ზომავს საშუალოდ 

განსხვავებას მსოფლიოსა და შიდა ფასებს შორის. სტანდარტული კონვერტაციის ფაქტორი არის 

მიახლოება, რომელიც გამოიყენება სავაჭრო საქონლის ფასის კონვერტაციისთვის.  

სტანდარტული კონვერტაციის ფაქტორი (SCF), სავაჭრო საქონლის ფასის კონვერტაციისთვის 

განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით: 

𝑆𝐶𝐹 =
𝑀 + 𝑋

𝑀 + 𝑋 + 𝑇𝑀
 

სადაც, 

M - მთლიანი იმპორტი ჩრდილოვან ფასებში, ანუ CIF (cost, insurance and freight) ფასებში 

X - მთლიანი ექსპორტი ჩრდილოვან ფასებში ანუ FOB (free on board) ფასებში 

TM - მთლიან იმპორტზე გადასახადი. 

მაგალითი: კონვერტაციის ფაქტორის გამოყენება პროექტის პროდუქტზე (output) 

დაშვებით იგულისხმება რომ, ჰიპოტეტური ქვეყნისთვის, მთლიანი ექსპორტი FOB ფასებში და მთლიანი 

იმპორტი CIF ფასებში არის მოცემულ წელს და მოიცავს  ევროკავშირთან მთლიანი საქონლისა და 

მომსახურების საიმპორტო და საექსპორტო ვაჭრობას. შესაბამისად:  

M=EUR 25,000 მლნ  

X= EUR 20,000 მლნ 

TM= EUR 500 მლნ 

ზემოაღნიშნული ფორმულის გამოყენებით მივიღებთ:  

 

მოცემული ცვლადები ფორმულაში, როგორც წესი, არ განიცდის მნიშვნელოვან ცვლილებებს 

ყოველწლიურად. ამ მიზეზის გამო, SCF შეიძლება იყოს გამოთვლილი ერთი წლის, ან საშუალოდ 

რამდენიმე წლის განმავლობაში. 

წყარო: (European Commission, 2014) 

კონვერტაციის ფაქტორის კოეფიციენტის გამოყენება პროექტის რესურსებზე (input) 

კონვერტაციის ფაქტორის კოეფიციენტის გამოყვანა ხდება შემდეგი ფორმულით: 

𝐾𝑖 =
𝑉𝑖

𝑃𝑖
 <=> 𝑉𝑖 = 𝐾𝑖 ∗ 𝑃𝑖  

სადაც, 

Pi  - საქონლის საბაზრო ფასი 

Vi - იმავე საქონლის ჩრდილოვანი ფასი 

Ki - კონვერტაციის ფაქტორი 
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თუ კონვერტაციის ფაქტორი საქონლისა 1-ზე მეტია, მაშინ საბაზრო ფასი უფრო დაბალია, ვიდრე 

ჩრდილოვანი ფასი, რაც იმას ნიშნავს, რომ დანახარჯები აღნიშნულ საქონელზე უფრო მაღალია, 

ვიდრე ეს არის ბაზარზე. საპირისპირო შემთხვევაში, თუ კონვერტაციის ფაქტორი ნაკლებია 1-ზე, 

მაშინ საბაზრო ფასი უფრო მაღალია, ვიდრე ჩრდილოვანი ფასი, ამის მიზეზი კი არის 

გადასახადები და სხვა საბაზრო დამახინჯებები, რომლითაც იზრდება საქონლის ზღვრული 

სოციალური ღირებულება და ყალიბდება მაღალი საბაზრო ფასი. 

არასაბაზრო გავლენების შეფასება და გარეგანი ფაქტორების კორექტირება 

ეკონომიკური ანალიზის დროს გავლენები, რომლებიც გენერირდება პროექტის მომხმარებლების 

მიერ ახალი ან/და გაუმჯობესებული პროდუქტისა თუ მომსახურების გამოყენების შედეგად და 

რელევანტურია საზოგადოებისთვის, თუმცა არ გააჩნია საბაზრო ღირებულება, უნდა ჩაითვალოს 

პროექტის პირდაპირ სარგებელში. ანუ „გადახდისათვის მზადყოფნამ“ (WTP) უნდა ასახოს ეს 

გავლენები და ხელი შეუწყოს მათ გაერთიანებას ანალიზში. მაგალითი პოზიტიური არასაბაზრო 

გავლენების შეფასებისა არის: მგზავრობის დროის ეკონომია, გაზრდილი სიცოცხლისა და 

ცხოვრების ხარისხი, სიკვდილიანობის შემცირება; დაზიანებებისა და ავარიების შემცირება; 

ლანდშაფტის გაუმჯობესება; ხმაურის შემცირება; მდგრადობის გაზრდა  მიმდინარე და 

სამომავლო კლიმატის ცვლილებებისა და ა.შ. 

CBA-ს კონტექსტში გარეგანი ეფექტები (externalities) არის ნებისმიერი სახის სარგებელი ან ხარჯი, 

რომელიც პროექტიდან გამომდინარე ეკისრება რომელიმე მესამე მხარეს ფულადი კომპენსაციის 

გარეშე. მაგალითად, გარემოსთან დაკავშირებული გავლენები წარმოადგენს ტიპიურ გარეგან 

ეფექტს. იგი შეიძლება იყოს დადებითი ან უარყოფითი. მიდგომა „გადახდისთვის მზადყოფნა“ 

(WTP) ან „მიღებისთვის მზადყოფნა“ (WTA) უნდა ჩაერთოს ანალიზში იმისათვის, რომ ეს 

გავლენები გათვალისწინებული იყოს შეფასებისას. 

გარემოსდაცვით სფეროში გარეგანი ეფექტების მაგალითებია:  

 ხმაური: ხმაური ხელს უშლის ადამიანთა კეთილდღეობას. ხმაურის მაღალი დონე მავნე 

ზეგავლენას ახდენს უძრავი ქონების ფასებსა და ჯანმრთელობაზე.  

 ჰაერის დაბინძურება: ჰაერის დაბინძურება უარყოფითად მოქმედებს ჯანმრთელობის 

მდგომარეობაზე, აზიანებს მარცვლეულს, ბუნებასა და ეკოსისტემას. 

 წყლის დაბინძურება: წყლის დაბინძურება ამცირებს წყლის რესურსების ეკონომიკურ 

ღირებულებას და ახდენს მავნე ზეგავლენას ჯანმრთელობაზე, თევზების პოპულაციაზე, 

ბიომრავალფეროვნებაზე და ა.შ. 

 ნიადაგის დაბინძურება: ნიადაგის დაბინძურდება ამცირებს მის პოტენციურ გამოყენებას, 

წარმოებას, მოხმარებას და ამდენად დაიკლებს მისი ღირებულება. მოწამლულ ნიადაგს 

ასევე შეუძლია ნეგატიური გავლენის მოხდენა მეზობლად მდებარე ქონებაზე და 

ადამიანების ჯანმრთელობაზე. 

არაპირდაპირი და დისტრიბუციული/გადანაწილებითი გავლენები  

პროექტის რესურსებსა და პროდუქტებზე ჩრდილოვანი ფასების დადგენითა და გარეგანი 

გავლენების მონეტიზაციით, როგორც წესი, უკვე ხდება პროექტის ძირითადი გავლენების 

გათვალისწინება კეთილდღეობაზე. შესაბამისად, პროექტის არაპირდაპირი გავლენები მეორად 

ბაზრებზე არ უნდა იქნას ჩართული პროექტის ხარჯებისა და სარგებელის შეფასებისას.  
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დისტრიბუციული/გადანაწილებითი ანალიზი მოითხოვს შესაბამისი გავლენების განსაზღვრას 

და იმ დაინტერესებული მხარეების გამოვლენას, რომლებზეც მოხდება გავლენა პროექტის 

განხორციელებისას. გავლენები განისაზღვრება დანახარჯებით, დროით, მომსახურების 

საიმედოობით, კომფორტით, დაცულობით, აგრეთვე ეკოლოგიური და ტერიტორიული 

ზემოქმედებით და სხვ. დაინტერესებული მხარეების მაგალითი არიან მომხმარებლები, 

მწარმოებლები, ინფრასტრუქტურული მენეჯერები, კონტრაქტორები, მომწოდებლები, მთავრობა 

და ა.შ. დაინტერესებულ მხარეებზე გავლენის შესაჯამებლად მიღებულია ე.წ. მატრიცები, 

რომელიც აკავშირებს პროექტის გავლენას სექტორებისა და დაინტერესებული მხარეების 

მიხედვით.  

ეკონომიკური ეფექტიანობა 

პროექტის ყველა დანახარჯისა და სარგებელის რაოდენობრივ ერთეულში გამოსახვის და ფულად 

მაჩვენებელში გადაყვანის შემდეგ, შესაძლებელია პროექტის ეკონომიკური ეფექტიანობა 

გაიზომოს შემდეგი მაჩვენებლებით: 

ეკონომიკური წმინდა მიმდინარე ღირებულება (ENPV) - მთლიან დისკონტირებულ სოციალური 

სარგებელსა და დანახარჯებს შორის განსხვავება. 

ეკონომიკური უკუგების დონე (ERR) - განაკვეთი, რომლითაც  დგინდება ეკონომიკური წმინდა 

მიმდინარე ღირებულებისთვის  ნულოვანი მნიშვნელობა.  

სარგებლიანობა/ხარჯის თანაფარდობა (B/C ratio) - თანაფარდობა დისკონტირებულ ეკონომიკურ 

სარგებელსა და ხარჯს შორის. 

ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებლები 

ENPV არის სოციალური CBA-ს ყველაზე მნიშვნელოვანი და სანდო მაჩვენებელი და უნდა 

გამოიყენებოდეს მთავარ სახელმძღვანელოდ პროექტების შეფასებისას. ვინაიდან ERR და B/C  არ 

არის დამოკიდებული პროექტის მოცულობაზე, ისინი აგრეთვე მნიშვნელოვან მაჩვენებლებს 

ორმაგი დათვლის მაგალითები: 

ორმაგი სარგებლის დათვლა. ირიგაციული პროექტის ღირებულების განხილვისას, როდესაც - მიწის 

ღირებულების ზრდა და მიწათმოქმედის გაზრდილი შემოსავლების მიმდინარე ღირებულება - 

დათვლილია ორივე შემთხვევაში, როგორც ცალ-ცალკე სარგებელი. 

მეორადი სარგებლის დათვლა. როდესაც გზები შენდება, გზების გასწვრივ ვაჭრობის მოცულობის ზრდა 

შესაძლებელია, განიხილებოდეს, როგორც სარგებელი. თუმცა, კონკურენტუნარიანი ბაზრების 

წონასწორული მდგომარეობის გათვალისწინებით, ახალმა გზამ შეიძლება, ჩაანაცვლოს (displacing) 

კომერციული აქტივობა სხვა ადგილზე. ასე რომ, საზოგადოებისთვის სუფთა სარგებელი შეიძლება, 

იყოს მცირე ან ნულის ტოლი.   

სამუშაო ადგილების შექმნის სარგებლის დათვლა.  პროექტის ერთ-ერთ სარგებლად შეიძლება 

ითვლებოდეს ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენა. თუმცა, შრომითი ანაზღაურება პროექტისთვის 

წარმოადგენს ხარჯს და არა სარგებელს. ჩრდილოვანი ხელფასების გამოყენება უკვე მოიცავს დასაქმების 

სოციალურ სარგებელს. თუმცა, ცალკეულ შემთხვევებში, შესაძლებელია, რომ ცალკე შრომის ბაზრის 

გავლენის ანალიზი, სასარგებლო იყოს.  

 
წყარო: (European Commission, 2014) 
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წარმოადგენს, თუმცა ზოგჯერ შეიძლება იყვნენ პრობლემატური. მაგალითად, ზოგიერთ 

შემთხვევაში ERR-ს შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე მნიშვნელობა ან საერთოდ გაურკვეველი იყოს 

მისი მნიშვნელობა, ხოლო B/C თანაფარდობაზე შეიძლება გავლენა იქონიოს რამე ფულადმა 

ნაკადმა და აღიქვას ის, როგორც სარგებელი ან ხარჯის შემცირება. 

ზოგადად, ყველა პროექტი სოციალური დისკონტის განაკვეთზე დაბალი ERR-ით და უარყოფითი 

ENPV-თი უარყოფილი უნდა იქნას.  

ცხრილი 15. ეკონომიკური უკუგების დონე, ათასი ევრო. წყარო: (European Commission, 2014) 

  CF წლები 

    1 2 3 4 5 6-15 16 17-29 30 

გადახდისთვის 

მზადყოფნა (WTP) 1 
  0 0 0 19 304 19 419 ... 20 365 ... 20 365 

გადახდისთვის 

მზადყოფნა (WTP) 2 
  0 0 0 437 437 ... 437 ... 437 

ხმაურით 

გამოწვეული ზიანის 

შემცირება 

  0 0 0 4 200 4 200 ... 4 200 ... 4 200 

ჰაერის 

დაბინძურების 

შემცირება 

  0 0 0 1 900 1 900 ... 1 900 ... 1 900 

მთლიანი სარგებელი   0 0 0 25 841 25 957 ... 26 902 ... 26 902 

მთლიანი 

საოპერაციო 

დანახარჯები 

0.88 0 0 0 4 882 4 897 ... 5 016 ... 5 016 

საწყისი ინვესტიცია 0.97 8 228 73 071 41 689 0 0 ... 0 ... 0 

ჩანაცვლების 

ხარჯები 
0.98 0 0 0 0 0 11 664 0 9.575 0 

ნარჩენი 

ღირებულება 
0.97 0 0 0 0 0 ... 0 ... -4 146 

მთლიანი ხარჯები   8 228 73 071 41 689 4 882 4 897 ... 23 428 ... 871 

წმინდა ეკონომიკური 

სარგებელი 
  -8 228 -73 071 -41 689 20 959 21 060 ... 3 474 ... 26 032 

ENPV   212 128 

ERR   14.8% 

B/C ratio   2.04 
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4.3. რისკების შეფასება 

ფინანსური და ეკონომიკური ანალიზი ემყარება შეფასებებს, თუმცა, მომავლის ზუსტი 

პროგნოზირება შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, ანალიტიკოსმა 

გაითვალისწინოს: 

 ანალიზში გაკეთებული დაშვებები იყოს რეალისტური და წარმოადგინოს ცხადად; 

 აუცილებლად ჩაატაროს რისკებისა და მგძნობელობის (სენსიტიურობის) ანალიზი 

მნიშვნელოვანი რისკ-ფაქტორების გათვალისწინებით. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ზუსტი პროგნოზები რეალობაში არ ხდება და შეფასებების გაკეთება 

თავისთავად დაკავშირებულია განუსაზღვრელობებთან (uncertainties). ძირითადი 

განუსაზღვრელობები უკავშირდება ცოდნას (კონკრეტული პოლიტიკის განხორციელებასთან 

დაკავშირებული გავლენების სრულყოფილი არ არის); პოლიტიკას (საზოგადოებრივი 

პოლიტიკები უმეტესად ერთმანეთთან დაკავშირებულია და შეიძლება რომელიმე სფეროში 

ცვლილებებმა გამოიწვიოს დაუგეგმავი შედეგები განხორციელებულ პროექტში) და მომავალ 

განვითარებებს, როგორიცაა მაკროეკონომიკური რისკები და პროექტთან დაკავშირებული 

სპეციფიკური რისკები. ძირითადად, ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი რისკების აღწერა და შეფასება 

წარმატებით ხორციელდება მგრძნობელობის (სენსიტიურობის) ანალიზის საშუალებით (Romijn & 

Renes, 2013). 

სენსიტიურობის ანალიზი პროექტის „კრიტიკული“ ცვლადების იდენტიფიცირების საშუალებას 

იძლევა. ასეთია ცვლადები, რომლებსაც პროექტის ფინანსურ თუ ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე 

დიდი გავლენა აქვს (European Commission, 2014). ანალიზი ტარდება სწორედ ამ ცვლადის 

ცვლილებით და ამ ცვლილების გავლენის შეფასებით, მაგალითად, წმინდა მიმდინარე 

ღირებულებაზე (NPV). სახელმძღვანელო კრიტერიუმად მიღებულია, რომ „კრიტიკულად“ 

ჩაითვალოს ის ცვლადი, რომლის ±1%-იანი ცვლილება 1%-ზე მეტად ცვლის NPV-ის მნიშვნელობას 

(ცხრილი 16). ეს ცვლადები უნდა იყოს დამოუკიდებელი და რამდენადაც შესაძლებელია, 

დისაგრეგირებული (disaggregated), ვინაიდან დაკავშირებულმა (correlated) ცვლადებმა შესაძლოა 

ორმაგი დათვლის პრობლემა გამოიწვიოს. მაგალითად, „შემოსავალი“ რთული ცვლადია, 

ვინაიდან დამოკიდებულია ორ დამოუკიდებელ ცვლადზე: „რაოდენობა“ და „ფასი“.  

ცხრილი 16. ცვლადების "კრიტიკულობა" და სენსიტიურობის ანალიზი. წყარო: (European Commission, 2014) 

ცვლადი FNPV-ის 

ცვლილება 

ცვლადის ±1% 

ცვლილებით 

კრიტიკული 

მნიშვნელოვნება 

ENPV-ის 

ცვლილება 

ცვლადის ±1% 

ცვლილებით 

კრიტიკული 

მნიშვნელოვნება 

მოსახლეობის 

ზრდა 

0.5% არა 2.2% კი 

მოხმარება ერთ 

სულ მოსახლეზე 

3.8% კი 4.9% კი 

ერთეულის ფასი 2.6% კი N/A N/A 

მთლიანი 

ინვესტიციის 

ხარჯი 

8.0% კი 8.2% კი 

წლიური მოვლა-

შენახვის ხარჯი 

0.7% არა 0.6% არა 
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„გადახდისათვის 

მზადყოფნა“ (WTP) 

ერთ სულ 

მოსახლეზე 

N/A - 12.3% კი 

ხმაურის წლიური 

ემისია 

N/A - 0.8% არა 

 

აუცილებელია, წმინდა მიმდინარე ღირებულების შეფასების დროს მგრძნობელობის 

(სენსიტიურობის) ანალიზი ჩატარდეს, რაც გულისხმობს იმას, რომ არა მხოლოდ ერთი 

„ცენტრალური“ დისკონტის განაკვეთით (მაგალითად, 8%) შეფასდეს NPV, არამედ, 

გათვალისწინებული იყოს შედარებით პესიმისტური (მაგალითად, 12%) და ოპტიმისტური 

(მაგალითად, 3%) სცენარებიც. თუ NPV მნიშვნელოვნად იცვლება საპროცენტო განაკვეთის 

ცვლილებასთან ერთად, ეს ნიშნავს, რომ დისკონტის განაკვეთს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

პროექტის სარგებლიანობის შეფასებაში (Office of Best Practice Regulation of Australian Government, 

2020).  

არა მხოლოდ NPV-თან მიმართებაში, არამედ, ზოგადად, მთლიანად ხარჯ-სარგებლიანობის 

ანალიზში სენსიტიურობის ანალიზის სრულყოფა ხდება „სცენარების ანალიზით“, რომელიც 

გულისხმობს კრიტიკული ცვლადების კომბინაციის საფუძველზე პროექტის გავლენების 

შესწავლას. უფრო ზუსტად, ხდება შესაბამისი ცვლადების „საბაზისო“, „პესიმისტური“ და 

„ოპტიმისტური“ დონეების აღება და დაკვირვება, როგორ ახდენს ეს სცენარები NPV-ზე გავლენას. 

თუ, მაგალითად, პესიმისტურ სცენარშიც კი NPV დადებითია, კეთდება შეფასება, რომ პროექტის 

რისკი დაბალია. 

გარდა სენსიტიურობის ანალიზისა, რისკების შეფასება ხდება დამატებით რისკების თვისებრივი 

ანალიზის საშუალებით, რისკების დონის და მოსალოდნელობის ალბათობის კომბინირებით 

სხვადასხვა სიმულაციური მეთოდების საშუალებით. 
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დანართი 1 

ფინანსური დისკონტის განაკვეთი 
წყარო: (European Commission, 2014) 

როდესაც კერძო ან სახელმწიფო ინვესტორი დებს კაპიტალს რამე პროექტში, იგულისხმება, რომ 

ის ამ გზით წევს ხარჯს სხვა პროექტიდან პოტენციური ამონაგების გაწირვით. სხვა სიტყვებით 

რომ ვთქვათ, გამოყენებულ რესურსებს აქვს ალტერნატიული ღირებულება. ამიტომ, ინვესტიციის 

სტიმულირება რომ მოხდეს, მოსალოდნელი ამონაგები უნდა იყოს დაფინანსების ალტერნატიულ 

ღირებულებაზე არანაკლები. სწორედ ამის გამო ფულადი შენაკადები და გასავლები 

დისკონტირდება ფინანსური დისკონტის განაკვეთით (FDR).  

FDR წარმოადგენს კაპიტალის ალტერნატიულ ღირებულებას და მისი ღირებულება ფასდება, 

როგორც მსგავსი რისკის პროფილის ალტერნატიული ინვესტიციიდან დაკარგული შემოსავალი. 

ის ითვალისწინებს ფულის დროით ღირებულებას, რაც იმას გულისხმობს, რომ დღეს ფული 

უფრო მეტად ფასობს, ვიდრე იმავე რაოდენობის ფული მომავალში, ვინაიდან დღევანდელ 

ფულით შესაძლებელია მიიღო სარგებელი (არასარისკო დეპოზიტზე განთავსებით) და ასევე 

გულისხმობს იმის რისკს, რომ მომავალი ფულადი ნაკადები შესაძლოა რეალურად 

მოსალოდნელზე ნაკლები აღმოჩნდეს. 

მიდგომები ემპირიული შეფასებისთვის  

ფინანსური დისკონტის განაკვეთის შეფასებისათვის არსებობს სხვადასხვა მიდგომა: 

 საყოველთადო მიღებულ მიდგომას წარმოადგენს კაპიტალის რეალური ღირებულების 

შეფასება. ამ შეფასებას მიახლოებით ითვლიან სამთავრობო ფასიანი ქაღალდების 

რეალური ამონაგებიდან (სახელმწიფო ფინანსების ზღვრული პირდაპირი ხარჯი) ან 

კომერციულ სესხებზე (თუ პროექტი მოითხოვს კერძო დაფინანსებას) გრძელვადიანი 

საპროცენტო განაკვეთიდან, ან ამ ორი განაკვეთის საშუალო შეწონილიდან (კაპიტალის 

ღირებულების საშუალო შეწონილი - WACC). ეს უკანასკნელი გამოიყენება განსაკუთრებით 

ისეთ შემთხვევებში, როდესაც პროექტი მოითხოვს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო 

დაფინანსებას. მიუხედავად მისი პრაქტიკულობისა და ფართოდ გამოყენებისა, ეს 

მიდგომა არ ასახავს კაპიტალის რეალურ ალტერნატიულ ღირებულებას, ვინაიდან 

საუკეთესო ალტერნატიული ინვესტიცია უფრო მაღალ ამონაგებს იძლევა, ვიდრე 

სახელმწიფო ან კერძო სესხებზე გადახდილი საპროცენტო განაკვეთი. 

 მეორე, უფრო ზუსტი მიდგომა განიხილავს იმ უკუგებას, რომელიც დაიკარგა საუკეთესო 

ალტერნატივიდან და შესაბამისად განისაზღვრება დისკონტის განაკვეთის მაქსიმალური 

ზღვრული ღირებულება. ამ შემთხვევაში, ალტერნატიული ინვესტიცია არ გულისხმობს 

სახელმწიფო ან კერძო ვალის უკან გამოსყიდვას, არამედ ასახავს ფინანსური აქტივების 

შესაფერისი პორტფელიდან ამონაგებს.  

 მესამე მიდგომის მიხედვით, FDR განისაზღვრება კონკრეტული საპროცენტო განაკვეთის 

გამოყენებით ან იმ განაკვეთით ამონაგებზე, რომელიც ფასიანი ქაღალდების კარგად 

დამკვიდრებული გამომშვების მიერ ფართოდ გამოყენებული ვალუტით ვაჭრობის 

შედეგად დგება და შემდეგ მიესადაგება ამ მინიმუმ სტანდარტს (ბენჩმარკი) შესაბამისი 

მულტიპლიკატორი. საერთაშორისო ფინანსური ბაზრების ცვალებადობის 
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გათვალისწინებით (მათ შორის, ე.წ. აქტივების გასკდომის - asset bubbles - რისკი), ეს 

მიდგომა იწვევს არასტაბილურ და ხშირად ცვალებად ღირებულებებს. 

შეფასების მაგალითი 

მეორე მიდგომის მიხედვით FDR-ის შეფასების მაგალითი წარმოდგენილია საჩვენებლად და 

გამოთვლები იხრება ზემოაღნიშნული 4%-დან, როგორც ეს შეესაბამება 2014-2020 წლების 

პროგრამირების პერიოდს (რომელიც, თავის მხრივ, წარმოადგენს საორიენტაციო სტანდარტს 

(ბენჩმარკს) ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისათვის).  

ძირითადი დაშვება არის ის, რომ პროექტის შემომთავაზებელი არის გამოცდილი ინვესტორი და 

მას შეუძლია მიიღოს საკუთარი ინვესტიციიდან მინიმუმ ის ამონაგები, რომელიც სხვადასხვა 

ფასიანი ქაღალდების პორტფელის საშუალო ღირებულებას წარმოადგენს. ალტერნატიული 

ღირებულების შეფასების საწყისი წერტილი უნდა იყოს ამონაგების განაკვეთი ყველაზე 

გავრცელებული აქტივებიდან, საიდანაც ინვესტორს შეუძლია სარგებლის მიღება, როგორიც არის 

სამთავრობო ფასიანი ქაღალდები, ფულადი ეკვივალენტები და აქციები. ეს მიდგომა უშვებს, რომ 

შიდა და საერთაშორისო ფასიანი ქაღალდების ბაზრები არის ინტეგრირებული, რაც იმას ნიშნავს, 

რომ ფინანსური ნაკადებისთვის ბარიერები არ არსებობს და ერთნაირი რისკის მქონე აქტივები 

იძლევა ერთნაირ ამონაგებს ქვეყნის მიუხედავად. ეს განსაკუთრებით შესაფერისია პატარა ღია 

ეკონომიკებისთვის, სადაც შიდა ბაზარზე კაპიტალიდან უკუგების ნორმა უფრო ნაკლებია, ვიდრე 

საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე ხელმისაწვდომი შესაბამისი დივერსიფიცირებული 

პორტფელიდან. შედეგად, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც პროექტი შეესაბამება ქვეყნის 

კონტექსტს, კაპიტალის ალტერნატიული ღირებულების შეფასება მხოლოდ აქტივების 

საერთაშორისო პორტფელს ეფუძნება სწორედ იმის გამო, რომ ინვესტორს შეუძლია საკუთარი 

რესურსების დაბანდება ნებისმიერ სხვა ადგილას.  

ცხრილი დ1. ნომინალური და რეალური ამონაგების შეფასებები. წყარო: (European Commission, 2014) 

აქტივის კლასი ნომინალური წლიური 

ამონაგების შეფასება, % 

რეალური წლიური ამონაგების 

შეფასება, % 

დიდი კაპიტალური აქციები 6.5 4.3 

საშუალო ან/და პატარა 

კაპიტალური აქციები 

8.0 5.8 

საერთაშორისო აქციები 6.3 4.1 

ობლიგაციები 2.6 0.4 

ნაღდი ფულის ინვესტიციები 2.2 0.0 

მარტივი საშუალო 5.1  

გრძელვადიანი ინფლაციის 

განაკვეთი 

2.2  

მარტივი საშუალო  2.9 

ზემოთ ცხრილში განხილულია ინვესტიციების საერთაშორისო პორტფელის გრძელვადიანი 

უკუგების ნორმის შეფასებების მაგალითი ერთ-ერთი სარეიტინგო სააგენტოდან. FDR 

გამოთვლილია, როგორც პორტფელში მოცემული აქტივებიდან ამონაგების საშუალო. რეალური 

ამონაგების შეფასებების გამოთვლისათვის გამოყენებულია ფიშერის ფორმულა. ამ შეფასებებით, 

გამოთვლილი FDR გამოდის 2.9%-ის ტოლი რეალურ მაჩვენებელში და 5.1%-ის ტოლი ნომინალურ 

მაჩვენებელში.  



40 
 

დანართი 2 

სოციალური დისკონტის განაკვეთი 
წყარო: (European Commission, 2014) 

სოციალური დისკონტის განაკვეთი (SDR) ეკონომიკურ ანალიზში გამოიყენება საინვესტიციო 

პროექტების ხარჯებისა და სარგებლების დისკონტირებისთვის და მთლიანად 

საზოგადოებისთვის ასახავს კაპიტალის ღირებულებას დროთაშორის პერსპექტივიდან.  

დროითი უპირატესობის ნულოვანი სოციალური განაკვეთი გამომდინარეობს იმ დაშვებიდან, 

რომ თანაბარი წონები მიენიჭება ნებისმიერი მომენტისთვის წარმოქმნილ სარგებლიანობას, ანუ 

სარგებლიანობის თვალსაზრისით დღევანდელი და მომავალი მოხმარებები ინდიფერენტულია. 

მეორე მხრივ, როდესაც  დისკონტირების განაკვეთი დადებითია, ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ 

მიმდინარე მოხმარება უპირატესია მომავალ მოხმარებასთან შედარებით. საპირისპირო 

შემთხვევაში, როდესაც დისკონტირების განაკვეთი უარყოფითია, მომავალი მოხმარება 

უპირატესია მიმდინარე მოხმარებასთან შედარებით. 

საუკეთესო კონკურენტული და წონასწორული ეკონომიკის პირობებში, სოციალური 

დისკონტირების განაკვეთი უტოლდება ფინანსური დისკონტირების განაკვეთს, რომელიც, თავის 

მხრივ, შესაბამისობაში იქნება ფინანსური ბაზრების საპროცენტო განაკვეთებთან. თუმცა, 

რეალურად პრაქტიკაში ასე არ ხდება, რადგან კაპიტალის ბაზრები ფაქტიურად დამახინჯებულია 

ემპირიული შეფასების მიდგომები 

არსებობს სხვადასხავა მიდგომა სოციალური დისკონტირების განაკვეთის შესაფასებლად. აქ 

წარმოდგენილია ყველაზე გავრცელებული და პოპულარული მეთოდები. 

უკუგების სოციალური განაკვეთი კერძო ინვესტიციებისთვის (The social rate of return on private 

investments (SRRI)) დამყარებულია იდეაზე, რომელიც გულისხმობს კერძო ინვესტიციების 

ჩანაცვლებას სახელმწიფო ინვესტიციებით. შესაბამისად, აღნიშნული მიდგომით, უკუგება 

სახელმწიფო ინვესტიციებისა უფრო მაღალი უნდა იყოს ვიდრე ეს მოხდებოდა კერძო 

ინვესტიციების შემთხვევაში. შედეგად, სოციალური დისკონტირების განაკვეთი განხილულია, 

როგორც კერძო სექტორის სახსრების ზღვრული სოციალური ალტერნატიული ღირებულების 

ეკვივალენტი. SRRI-ის მიდგომა, როგორც წესი, იხრება SDR-ის მაღალი შეფასებისკენ. არსებობს ორი 

მიზეზი ასეთი ტენდენციისა: პირველ რიგში, გარეგანი ეფექტები და საბაზრო ჩავარდნები 

ამახინჯებენ კერძო ინვესტიციებიდან შემოსავლების უკუგებას. როგორ წესი, კერძო 

ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავლების უკუგება უფრო მაღალია, ვიდრე სახელმწიფოსი. 

მეორე, დაკვირვებადი კერძო ინვესტიციების უკუგებაში, როგორც წესი, ჩართულია რისკის 

პრემიაც. თუმცა, აღნიშნული არ უნდა იყოს ჩართული SDR-ში, რადგან საზოგადოებას მთლიანად 

ან/და სახელმწიფოს აქვს გაცილებით უფრო დიდი პორთფელიო, ვიდრე ნებისმიერ კერძო 

ინვესტორს.   

დროითი უპირატესობის სოციალური განაკვეთი (The social rate of time preference (SRTP)) არის 

ნორმა/განაკვეთი, რომლითაც საზოგადოება მზად არის, გადაავადოს ერთეული მიმდინარე 

მოხმარება მომავალი დამატებითი მოხმარების სანაცვლოდ.  ასეთი მიდგომის ლოგიკა 

მდგომარეობს იმაში, რომ მთავრობამ უნდა განიხილოს კეთილდღეობის საკითხი დღევანდელი 

და მომავალი თაობებისა და ინდივიდუალური მოხმარების პრეფერენციების გათვალისწინებით, 
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გადაწყვიტოს პროგრამების დაგეგმვის ოპტიმალურობა. არსებობს სხვადასხვა მეთოდი SRTP-ის 

შესაფასებლად. პირველი, აღნიშნული შეიძლება შეფასდეს სახელმწიფო ობლიგაციების 

ფლობიდან მიღებული და დაბალი რისკის ფასიანი ქაღალდების  შემოსავლებზე დაკვირვებით. 

მეორე მიდგომა დაფუძნებულია ფორმულაზე, რომელიც გამოყვანილია რამსის ზრდის 

მოდელიდან (Ramsey growth model) (იხილეთ ქვემოთ). SRTP-ის მიდგომის  შესაძლო შეზღუდვა 

შეიძლება იყოს ის, რომ მოხმარებაზე ფოკუსირებით, ის არ ითვალისწინებს „გამოდევნის ეფექტს“ 

(crowding out effect), რომლის გავლენითაც შეიძლება სახელმწიფო პროექტებმა გამოდევნოს კერძო 

ინვესტიციები. თუმცა, ითვლება რომ კაპიტალის საერთაშორისო მობილობის გამო, კერძო 

ინვესტიციების სახელმწიფო პროექტებით ჩანაცვლების „გამოდევნის ეფექტი“ სოციალური 

დისკონტირების განაკვეთის ანალიზისთვის მნიშვნელოვანი არ არის. 

ცხრილი დ2. სოციალური დისკონტირების განაკვეთის მეთოდები შერჩეულ ქვეყნებში. წყარო: (European Commission, 
2014) 

თეორიული საფუძველი ქვეყანა წყარო 

SRTP 

დანია Hepburn (2007) 

საფრანგეთი Quinet (2007) 

გერმანია Florio (2006) 

იტალია Florio (2006) 

პორტუგალია Florio (2006) 

სლოვაკეთი Hepburn (2007) 

ესპანეთი Florio (2006) 

შვედეთი Hagen et al. (2012) 

გაერთიანებული სამეფო HM Treasury (2003) 

აშშ (გარემოს დაცვის 

სააგენტო) 

Zhuang et al. (2007) 

SRRI 

ავსტრალია Harrison (2010) 

კანადა Guidelines of the Treasury Board secretary 
(2007) 

ინდოეთი Zhuang et al. (2007) 

ირლანდია Florio (2006) 

ჰოლანდია Florio (2006) 

ახალი ზელანდია Zhuang et al. (2007) 

აშშ (მართვისა და ბიუჯეტის 

ოფისი) 

Zhuang et al. (2007) 

საშუალო შეწონილის 

მიდგომა 

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა Zhuang et al. (2007) 

მთავრობის სასესხო 

განაკვეთი 

ჩეხეთის რესპუბლიკა Hepburn (2007) 

უნგრეთი Hepburn (2007) 

დროითი უპირატესობის სოციალური განაკვეთი 

შედარებით ფართოდ გამოიყენება SRTP-ის შესაფასებლად ფორმულა, რომელიც დაფუძნებულია 

რამსის ეკონომიკური ზრდის მოდელზე (Ramsey economic growth model (1928)): 

𝑆𝑅𝑇𝑃 = 𝑝 + 𝑒 ∗ 𝑔 

სადაც p არის სუფთა დროითი უპირატესობა, e არის მოხმარების ზღვრული სარგებლიანობის 

ელასტიურობა და g არის ერთ სულ მოსახლეზე მოხმარების მოსალოდნელი ზრდის ტემპი.   
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დანართი 3 
მიმდინარე და მომავალი ღირებულების სარგებლის ფაქტორის (IF) ცხრილები 

 

ცხრილი დ3.1. ერთი ფულადი ერთეულის მომავალი ღირებულების სარგებლის ფაქტორი (FVIF) სარგებლის i% 

განაკვეთზე n პერიოდისთვის, 

FVIF(I,N). FVIF = (1+I)^N; FV = PV*(FVIF) 

N / I 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

1 1.010  1.020  1.030  1.040  1.050  1.060  1.070  1.080  1.090  1.100  1.110  1.120  1.130  1.140  1.150  

2 1.020  1.040  1.061  1.082  1.103  1.124  1.145  1.166  1.188  1.210  1.232  1.254  1.277  1.300  1.323  

3 1.030  1.061  1.093  1.125  1.158  1.191  1.225  1.260  1.295  1.331  1.368  1.405  1.443  1.482  1.521  

4 1.041  1.082  1.126  1.170  1.216  1.262  1.311  1.360  1.412  1.464  1.518  1.574  1.630  1.689  1.749  

5 1.051  1.104  1.159  1.217  1.276  1.338  1.403  1.469  1.539  1.611  1.685  1.762  1.842  1.925  2.011  

6 1.062  1.126  1.194  1.265  1.340  1.419  1.501  1.587  1.677  1.772  1.870  1.974  2.082  2.195  2.313  

7 1.072  1.149  1.230  1.316  1.407  1.504  1.606  1.714  1.828  1.949  2.076  2.211  2.353  2.502  2.660  

8 1.083  1.172  1.267  1.369  1.477  1.594  1.718  1.851  1.993  2.144  2.305  2.476  2.658  2.853  3.059  

9 1.094  1.195  1.305  1.423  1.551  1.689  1.838  1.999  2.172  2.358  2.558  2.773  3.004  3.252  3.518  

10 1.105  1.219  1.344  1.480  1.629  1.791  1.967  2.159  2.367  2.594  2.839  3.106  3.395  3.707  4.046  

11 1.116  1.243  1.384  1.539  1.710  1.898  2.105  2.332  2.580  2.853  3.152  3.479  3.836  4.226  4.652  

12 1.127  1.268  1.426  1.601  1.796  2.012  2.252  2.518  2.813  3.138  3.498  3.896  4.335  4.818  5.350  

13 1.138  1.294  1.469  1.665  1.886  2.133  2.410  2.720  3.066  3.452  3.883  4.363  4.898  5.492  6.153  

14 1.149  1.319  1.513  1.732  1.980  2.261  2.579  2.937  3.342  3.797  4.310  4.887  5.535  6.261  7.076  

15 1.161  1.346  1.558  1.801  2.079  2.397  2.759  3.172  3.642  4.177  4.785  5.474  6.254  7.138  8.137  

16 1.173  1.373  1.605  1.873  2.183  2.540  2.952  3.426  3.970  4.595  5.311  6.130  7.067  8.137  9.358  

17 1.184  1.400  1.653  1.948  2.292  2.693  3.159  3.700  4.328  5.054  5.895  6.866  7.986  9.276  10.761  

18 1.196  1.428  1.702  2.026  2.407  2.854  3.380  3.996  4.717  5.560  6.544  7.690  9.024  10.575  12.375  

19 1.208  1.457  1.754  2.107  2.527  3.026  3.617  4.316  5.142  6.116  7.263  8.613  10.197  12.056  14.232  

20 1.220  1.486  1.806  2.191  2.653  3.207  3.870  4.661  5.604  6.727  8.062  9.646  11.523  13.743  16.367  

                
FVIF = FUTURE VALUE INTEREST FACTOR; მომავალი ღირებულების სარგებლის ფაქტორი        
FV = FUTURE VALUE; მომავალი ღირებულება            
PV = PRESENT VALUE; მიმდინარე ღირებულება           



ცხრილი დ3.2. ერთი ფულადი ერთეულის მიმდინარე ღირებულების სარგებლის ფაქტორი (PVIF) სარგებლის i% 

განაკვეთზე n პერიოდისთვის, 

PVIF(I,N). PVIF = 1/(1+I)^N; PV = FV*(PVIF) 

N / I 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

1 0.990  0.980  0.971  0.962  0.952  0.943  0.935  0.926  0.917  0.909  0.901  0.893  0.885  0.877  0.870  

2 0.980  0.961  0.943  0.925  0.907  0.890  0.873  0.857  0.842  0.826  0.812  0.797  0.783  0.769  0.756  

3 0.971  0.942  0.915  0.889  0.864  0.840  0.816  0.794  0.772  0.751  0.731  0.712  0.693  0.675  0.658  

4 0.961  0.924  0.888  0.855  0.823  0.792  0.763  0.735  0.708  0.683  0.659  0.636  0.613  0.592  0.572  

5 0.951  0.906  0.863  0.822  0.784  0.747  0.713  0.681  0.650  0.621  0.593  0.567  0.543  0.519  0.497  

6 0.942  0.888  0.837  0.790  0.746  0.705  0.666  0.630  0.596  0.564  0.535  0.507  0.480  0.456  0.432  

7 0.933  0.871  0.813  0.760  0.711  0.665  0.623  0.583  0.547  0.513  0.482  0.452  0.425  0.400  0.376  

8 0.923  0.853  0.789  0.731  0.677  0.627  0.582  0.540  0.502  0.467  0.434  0.404  0.376  0.351  0.327  

9 0.914  0.837  0.766  0.703  0.645  0.592  0.544  0.500  0.460  0.424  0.391  0.361  0.333  0.308  0.284  

10 0.905  0.820  0.744  0.676  0.614  0.558  0.508  0.463  0.422  0.386  0.352  0.322  0.295  0.270  0.247  

11 0.896  0.804  0.722  0.650  0.585  0.527  0.475  0.429  0.388  0.350  0.317  0.287  0.261  0.237  0.215  

12 0.887  0.788  0.701  0.625  0.557  0.497  0.444  0.397  0.356  0.319  0.286  0.257  0.231  0.208  0.187  

13 0.879  0.773  0.681  0.601  0.530  0.469  0.415  0.368  0.326  0.290  0.258  0.229  0.204  0.182  0.163  

14 0.870  0.758  0.661  0.577  0.505  0.442  0.388  0.340  0.299  0.263  0.232  0.205  0.181  0.160  0.141  

15 0.861  0.743  0.642  0.555  0.481  0.417  0.362  0.315  0.275  0.239  0.209  0.183  0.160  0.140  0.123  

16 0.853  0.728  0.623  0.534  0.458  0.394  0.339  0.292  0.252  0.218  0.188  0.163  0.141  0.123  0.107  

17 0.844  0.714  0.605  0.513  0.436  0.371  0.317  0.270  0.231  0.198  0.170  0.146  0.125  0.108  0.093  

18 0.836  0.700  0.587  0.494  0.416  0.350  0.296  0.250  0.212  0.180  0.153  0.130  0.111  0.095  0.081  

19 0.828  0.686  0.570  0.475  0.396  0.331  0.277  0.232  0.194  0.164  0.138  0.116  0.098  0.083  0.070  

20 0.820  0.673  0.554  0.456  0.377  0.312  0.258  0.215  0.178  0.149  0.124  0.104  0.087  0.073  0.061  

                    
PVIF = PRESENT VALUE INTEREST FACTOR; მიმდინარე ღირებულების სარგებლის ფაქტორი         
PV = PRESENT VALUE; მიმდინარე ღირებულება            
FV = FUTURE VALUE; მომავალი ღირებულება            



ცხრილი დ3.3. ჩვეულებრივი ანუიტეტის ერთი ფულადი ერთეულის მომავალი ღირებულების სარგებლის ფაქტორი 

(FVIFA) სარგებლის i% განაკვეთზე n პერიოდისთვის, 

FVIFA(I,N). FVIFA = {(1+I)^N-1}/I; FVAN = PMT*(FVIFA) 

N / I 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

1 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  

2 2.010  2.020  2.030  2.040  2.050  2.060  2.070  2.080  2.090  2.100  2.110  2.120  2.130  2.140  2.150  

3 3.030  3.060  3.091  3.122  3.153  3.184  3.215  3.246  3.278  3.310  3.342  3.374  3.407  3.440  3.473  

4 4.060  4.122  4.184  4.246  4.310  4.375  4.440  4.506  4.573  4.641  4.710  4.779  4.850  4.921  4.993  

5 5.101  5.204  5.309  5.416  5.526  5.637  5.751  5.867  5.985  6.105  6.228  6.353  6.480  6.610  6.742  

6 6.152  6.308  6.468  6.633  6.802  6.975  7.153  7.336  7.523  7.716  7.913  8.115  8.323  8.536  8.754  

7 7.214  7.434  7.662  7.898  8.142  8.394  8.654  8.923  9.200  9.487  9.783  10.089  10.405  10.730  11.067  

8 8.286  8.583  8.892  9.214  9.549  9.897  10.260  10.637  11.028  11.436  11.859  12.300  12.757  13.233  13.727  

9 9.369  9.755  10.159  10.583  11.027  11.491  11.978  12.488  13.021  13.579  14.164  14.776  15.416  16.085  16.786  

10 10.462  10.950  11.464  12.006  12.578  13.181  13.816  14.487  15.193  15.937  16.722  17.549  18.420  19.337  20.304  

11 11.567  12.169  12.808  13.486  14.207  14.972  15.784  16.645  17.560  18.531  19.561  20.655  21.814  23.045  24.349  

12 12.683  13.412  14.192  15.026  15.917  16.870  17.888  18.977  20.141  21.384  22.713  24.133  25.650  27.271  29.002  

13 13.809  14.680  15.618  16.627  17.713  18.882  20.141  21.495  22.953  24.523  26.212  28.029  29.985  32.089  34.352  

14 14.947  15.974  17.086  18.292  19.599  21.015  22.550  24.215  26.019  27.975  30.095  32.393  34.883  37.581  40.505  

15 16.097  17.293  18.599  20.024  21.579  23.276  25.129  27.152  29.361  31.772  34.405  37.280  40.417  43.842  47.580  

16 17.258  18.639  20.157  21.825  23.657  25.673  27.888  30.324  33.003  35.950  39.190  42.753  46.672  50.980  55.717  

17 18.430  20.012  21.762  23.698  25.840  28.213  30.840  33.750  36.974  40.545  44.501  48.884  53.739  59.118  65.075  

18 19.615  21.412  23.414  25.645  28.132  30.906  33.999  37.450  41.301  45.599  50.396  55.750  61.725  68.394  75.836  

19 20.811  22.841  25.117  27.671  30.539  33.760  37.379  41.446  46.018  51.159  56.939  63.440  70.749  78.969  88.212  

20 22.019  24.297  26.870  29.778  33.066  36.786  40.995  45.762  51.160  57.275  64.203  72.052  80.947  91.025  102.44  

                
FVIFA = FUTURE VALUE INTEREST FACTOR OF ANNUITY; ანუიტეტის მომავალი ღირებულების სარგებლის ფაქტორი     
FVAN = FUTURE VALUE OF ANNUITY; ანუიტეტის მომავალი ღირებულება         
PMT = PAYMENT; ანუიტეტური (თანაბარი) გადახდები           
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ცხრილი დ3.4. ჩვეულებრივი ანუიტეტის ერთი ფულადი ერთეულის მიმდინარე ღირებულების სარგებლის ფაქტორი 

(PVIFA) სარგებლის i% განაკვეთზე n პერიოდისთვის, 

PVIFA(I,N). PVIFA = {1-1/(1+I)^N}/I; PVAN = PMT*(PVIFA) 

N 
/ I 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

1 0.990  0.980  0.971  0.962  0.952  0.943  0.935  0.926  0.917  0.909  0.901  0.893  0.885  0.877  0.870  

2 1.970  1.942  1.913  1.886  1.859  1.833  1.808  1.783  1.759  1.736  1.713  1.690  1.668  1.647  1.626  

3 2.941  2.884  2.829  2.775  2.723  2.673  2.624  2.577  2.531  2.487  2.444  2.402  2.361  2.322  2.283  

4 3.902  3.808  3.717  3.630  3.546  3.465  3.387  3.312  3.240  3.170  3.102  3.037  2.974  2.914  2.855  

5 4.853  4.713  4.580  4.452  4.329  4.212  4.100  3.993  3.890  3.791  3.696  3.605  3.517  3.433  3.352  

6 5.795  5.601  5.417  5.242  5.076  4.917  4.767  4.623  4.486  4.355  4.231  4.111  3.998  3.889  3.784  

7 6.728  6.472  6.230  6.002  5.786  5.582  5.389  5.206  5.033  4.868  4.712  4.564  4.423  4.288  4.160  

8 7.652  7.325  7.020  6.733  6.463  6.210  5.971  5.747  5.535  5.335  5.146  4.968  4.799  4.639  4.487  

9 8.566  8.162  7.786  7.435  7.108  6.802  6.515  6.247  5.995  5.759  5.537  5.328  5.132  4.946  4.772  

10 9.471  8.983  8.530  8.111  7.722  7.360  7.024  6.710  6.418  6.145  5.889  5.650  5.426  5.216  5.019  

11 10.368  9.787  9.253  8.760  8.306  7.887  7.499  7.139  6.805  6.495  6.207  5.938  5.687  5.453  5.234  

12 11.255  10.575  9.954  9.385  8.863  8.384  7.943  7.536  7.161  6.814  6.492  6.194  5.918  5.660  5.421  

13 12.134  11.348  10.635  9.986  9.394  8.853  8.358  7.904  7.487  7.103  6.750  6.424  6.122  5.842  5.583  

14 13.004  12.106  11.296  10.563  9.899  9.295  8.745  8.244  7.786  7.367  6.982  6.628  6.302  6.002  5.724  

15 13.865  12.849  11.938  11.118  10.380  9.712  9.108  8.559  8.061  7.606  7.191  6.811  6.462  6.142  5.847  

16 14.718  13.578  12.561  11.652  10.838  10.106  9.447  8.851  8.313  7.824  7.379  6.974  6.604  6.265  5.954  

17 15.562  14.292  13.166  12.166  11.274  10.477  9.763  9.122  8.544  8.022  7.549  7.120  6.729  6.373  6.047  

18 16.398  14.992  13.754  12.659  11.690  10.828  10.059  9.372  8.756  8.201  7.702  7.250  6.840  6.467  6.128  

19 17.226  15.678  14.324  13.134  12.085  11.158  10.336  9.604  8.950  8.365  7.839  7.366  6.938  6.550  6.198  

20 18.046  16.351  14.877  13.590  12.462  11.470  10.594  9.818  9.129  8.514  7.963  7.469  7.025  6.623  6.259  

                    
PVIFA = PRESENT VALUE INTEREST FACTOR OF ANNUITY; ანუიტეტის მიმდინარე ღირებულების სარგებლის ფაქტორი      
PVAN = PRESENT VALUE OF ANNUITY; ანუიტეტის მიმდინარე ღირებულება         
PMT = PAYMENT; ანუიტეტური (თანაბარი) გადახდები           

 

 

 

 

 


