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ანგარიში არ შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც შესაბამის საკითხთან მიმართებაში 

რაიმე ტიპის რეკომენდაცია. იგი მიზნად ისახავს ასახოს დამოუკიდებელი ფისკალური 

შეფასების შედეგები კონკრეტული მიმართულებით მხოლოდ დაინტერესებულ მხარეთა 

მიერ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების უზრუნველსაყოფად. 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი წარმოადგენს დამოუკიდებელ ფისკალურ 

ინსტიტუციას, რომლის მთავარი მიზანია ფისკალური პოლიტიკის დამოუკიდებელი და 

მიუკერძოებელი ანალიზის, კვლევებისა და შეფასებების ჩატარება, რაც, თავის მხრივ, ხელს 

უწყობს საჯარო ფინანსების მართვაზე საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერებასა 

და ფისკალური მდგრადობის უზრუნველყოფას საშუალო და გრძელვადიანი 

პერიოდისთვის.  

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის 

კომიტეტებს, ფრაქციებს, პარლამენტის დამოუკიდებელ წევრებსა და პარლამენტის 

აპარატს უზრუნველყოფს საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკური ხასიათის ანალიტიკური 

ინფორმაციით.  

წინამდებარე ანგარიში ეფუძნება „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის საბოლოო ვარიანტს და  2021 წლის 3 დეკემბრის 

ჩათვლით გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ მონაცემებსა და საქართველოს პარლამენტში 

წარმოდგენილ საბიუჯეტო დოკუმენტაციას. 

 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 

დამოუკიდებელი ანალიზი სახელმწიფო ფინანსების მდგრადობისთვის 
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შემაჯამებელი მიმოხილვა 
 

ფისკალური პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია მაკროეკონომიკური 

სტაბილიზაციის უზრუნველყოფაა, რომლის განსახორციელებლად საჭიროა 

ფისკალურად პასუხისმგებლიანი პოლიტიკის გატარება. ფისკალური 

პასუხისმგებლობა კი თავის თავში მოიცავს ფისკალურ დისციპლინას:  მთავრობის 

მიერ დაგეგმილი ფისკალური ინდიკატორების შესრულებას მოკლევადიან თუ 

გრძელვადიან პერიოდში, რაც საბიუჯეტო მდგრადობისა და ეკონომიკური 

განვითარების ერთ-ერთი წინაპირობაა.  

საჯარო ფინანსების ეფექტიანი მართვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან კომპონენტს 

ფისკალური წესები და მისი მონიტორინგი წარმოადგენს. აღნიშნული 

ინსტრუმენტები მნიშვნელოვანწილად განაპირობებენ და ხელს უწყობენ 

ფისკალური დისციპლინის უზრუნველყოფას. 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებული აღნიშნული 

დოკუმენტის ძირითადი მიზანია 2022 წლის საბიუჯეტო პარამეტრების 

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით 

დადგენილ ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის შეფასება. ანგარიშში ასევე 

მოცემულია ფისკალური წესების შესაბამისობის ანალიზი საშუალოვადიანი 

პერიოდისათვის (2022-2025 წწ).  

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით,  ფისკალურ წესებს წარმოადგენს: ე.წ 

შემოსავლების წესი, რომლის მიხედვითაც რეფერენდუმის გარეშე დაუშვებელია 

აქციზის გარდა სხვა საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის გაზრდა და ახალი 

გადასახადის შემოღება ან გადასახადის განაკვეთის ცვლილება, რომელიც 

გამოიწვევს საგადასახადო ტვირთის ზრდას. ასევე ორი მაკროეკონომიკური 

პარამეტრი: ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი არ უნდა აღემატებოდეს მშპ-ის 3%-ს (ე.წ. 

ბალანსის/დეფიციტის წესი) და მთავრობის ვალი არ უნდა აჭარბებდეს მშპ-ის 60%-

ს (ე.წ. ვალის წესი). 

2022 წელს დაირღვევა  ე.წ. დეფიციტის წესით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური 

პარამეტრის ზღვარი, რაც გამოწვეულია COVID-19-ის პანდემიის შედეგად, 

მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში, გატარებული პრევენციული 

ღონისძიებებით და მიღებული შეზღუდვებით. აღნიშნულის შედეგი კი არის 

პანდემიის საწინააღმდეგო და პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად  

ხარჯების ზრდა.  

ე.წ. დეფიციტის წესთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ „საქართველოს 2022 

წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის 

(საბოლოო ვარიანტი) მე-14 მუხლის მიხედვით, 2022 წელს სახელმწიფოს ერთიანი 

ბიუჯეტის დეფიციტი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ზღვარს 

(დეფიციტის წესი) მიღმა - 2,750 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც პროგნოზირებული 

მშპ-ის 4.2%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%). თუმცა საბიუჯეტო 

ოფისის შეფასებით, 2022 წელს ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს (-3,117 მლნ 

ლარი) ფარდობა მშპ-თან -4.7%-ით განისაზღვრება. 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ 2015-2018 წლებში დაცული იყო დეფიციტის წესის 

იმ დროისათვის არსებული რედაქციის მიხედვით განსაზღვრული 

მაკროეკონომიკური პარამეტრის ზღვარი, ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-თან 

ფარდობა მერყეობდა -0.7%-დან -1.4%-მდე. აღნიშნული ზღვარი დაცული იყო, 

ასევე, 2019 წლის ფაქტიური მაჩვენებლის შემთხვევაში, საქართველოს ერთიანი 

ბიუჯეტის დეფიციტის ფარდობა მშპ-თან -2.6%-ს შეადგენდა. მაკროეკონომიკური 

პარამეტრის ზღვრის დარღვევა ფიქსირდება 2020 და 2021 წლებში, კერძოდ, 2020 
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წელს საქართველოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის ფარდობამ მშპ-თან შეადგინა -

9.0%, ხოლო 2021 წელს მოსალოდნელია მისი ფარდობა მშპ-თან მიმართებაში -

6.7%-ით განისაზღვროს. 

რაც შეეხება ე.წ. ვალის წესს, „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტით (საბოლოო ვარიანტი) 2022 წლის 

ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრა 

მთლიანი შიდა პროდუქტის  51.1%-ით, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება 

(2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) − მთლიანი შიდა პროდუქტის  0.6%-ით − 

ჯამი: მშპ-ის 51.7%. აღსანიშნავია, რომ საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზის მიხედვით, 

მთავრობის ვალის მშპ-თან ფარდობა 2022 წელს 50.1%-ს შეადგენს (საჯარო და 

კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების 

მიმდინარე ღირებულების გარეშე). 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ 2012-2019 წლებში სახელმწიფო ვალისა და 

მთავრობის ვალის მოცულობები არ აღემატება „ეკონომიკური თავისუფლების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ ლიმიტს. 2020 წელს 

მოხდა ვალის წესით დადგენილი მაკროეკონომიკური პარამეტრის ზღვრის 

დარღვევა, თუმცა 2021 წელს მოსალოდნელია, რომ მთავრობის ვალის მოცულობა 

დაუბრუნდება ვალის წესით განსაზღვრულ ლიმიტს.  

ე.წ. შემოსავლების წესთან დაკავშირებით კი, აღსანიშნავია, რომ „ეკონომიკური 

თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ამოქმედების 

თარიღიდან (2013 წლის 31 დეკემბრიდან) არ მომხდარა საერთო-

სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება ან საერთო-

სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედა 

ზღვრის გაზრდა, შესაბამისად, შემოსავლების წესი დაცულია ორგანული კანონის 

ამოქმედების თარიღიდან. 

რაც შეეხება საშუალოვადიან პერიოდს (2022-2025 წწ), როგორც საბიუჯეტო ოფისის, 

ისე მთავრობის საბაზისო პროგნოზით (რომელიც, როგორც საბიუჯეტო 

ოფისისათვის, ისე მთავრობისათვის გულისხმობს 2022 წლის ბიუჯეტის საბოლოო 

პროექტის წარდგენისას გაკეთებულ შეფასებებს)  ვალის წესი არ  დაირღვევა და 

საშუალოვადიან პერიოდში მისი 60%-ზე მეტად ზრდა მოსალოდნელი არ არის.  რაც 

შეეხება დეფიციტის წესს, მთავრობის პროგნოზის მიხედვით მოსალოდნელია, რომ 

2020 წლის მსგავსად, 2021-2022 წლებში დეფიციტის წესით განსაზღვრული 

მაკროეკონომიკური პარამეტრის ზღვარი დაირღვევა, ხოლო 2023 წლიდან 3%-ზე 

ნაკლებია მოსალოდნელი.  საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკური და ფისკალური 

პროგნოზების და მთავრობის არსებული პოლიტიკის გათვალისწინებით ასევე 

მოსალოდნელია, რომ  2023 წლიდან ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი 3%-ზე დაბალ 

ნიშნულზე დაფიქსირდება.  

ანგარიშში ფისკალური წესები საშუალოვადიან პერიოდში განხილულია 

სხვადასხვა მაკროეკონომიკური (ოპტიმისტური და პესიმისტური) სცენარის 

მიხედვით და, ასევე,  გაანალიზებულია ფისკალური ლიმიტების სენსიტიურობა 

სხვადასხვა მაკროეკონომიკური შოკის მიმართ. 

აღსანიშნავია, რომ როგორც სენსიტიურობის ანალიზიდან გამოიკვეთა, გაზრდილი 

ვალის მოცულობის მიუხედავად,  საშუალოვადიან პერიოდში მოსალოდნელი 

ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლის კვალობაზე, გაცვლითი კურსის 

მნიშვნელოვანი გაუფასურების შემთხვევაშიც კი  ვალი მშპ-თან მიმართებით  60%-

იან ნიშნულზე ქვემოთ შენარჩუნდება. 
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1. შესავალი 

მდგრადი საჯარო ფინანსების სისტემის ჩამოყალიბების პროცესში მნიშვნელოვანი 

როლი სწორედ დამოუკიდებელ ფისკალურ ინსტიტუციებს ეკისრებათ. 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის მიერ შესრულებული ანალიზი 

ხასიათდება მიუკერძოებლობისა და ობიექტურობის მაღალი მაჩვენებლით. ასეთი 

ინსტიტუციების მიერ ქვეყნის ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგის 

განხორციელება მსოფლიოში აპრობირებულ პრაქტიკას წარმოადგენს1. ეს 

პრაქტიკა ასახულია მრავალ ევროპულ სამართლებრივ აქტში, რომელიც 

ფისკალური წესების შესრულების შეფასების ვალდებულებას „დამოუკიდებელ 

უწყებას“ აკისრებს, იქნება ეს ფისკალური საბჭო, საბიუჯეტო ოფისი თუ სხვა 

ფისკალური ინსტიტუცია. ამ აქტებს შორისაა 2011 წლის 8 ნოემბრის ევროპის 

საბჭოს დირექტივა 2011/85/EU „წევრი ქვეყნების საბიუჯეტო ჩარჩოების 

ვალდებულებათა შესახებ“2, რომლის მიხედვით დამოუკიდებელმა უწყებებმა უნდა 

განახორციელონ „წესების შესრულების ეფექტური და დროული მონიტორინგი“. ეს 

ვალდებულება განმტკიცდა ევროკავშირის წევრი-სახელმწიფოების მიერ 

მიღებული „სტაბილურობის, კოორდინაციისა და მმართველობის შეთანხმებით“3 

(Treaty on Stability, Coordination and Governance - TSCG) და ძალაში შევიდა 2011 წლის 

ნოემბერში.  

დამოუკიდებელ ფისკალურ ინსტიტუციებს შეუძლიათ ცხადი გახადონ ფინანსთა 

სამინისტროების მიერ მეტისმეტად ოპტიმისტური მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების შემუშავების ტენდენცია, ობიექტური მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების შემუშავების ან ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზების 

მიკერძოებულობის საზოგადოებისთვის გამოაშკარავების გზით. 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისის (შემდგომში - საბიუჯეტო ოფისი) მიერ შესრულებულ, „ეკონომიკური 

თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ, 

ფისკალური წესების მონიტორინგის ანგარიშს.  

 

1.1 ანგარიშის მომზადების საფუძვლები 
ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგი - კარგად დამკვიდრებული 

პრაქტიკაა არა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში, არამედ მთელი 

მსოფლიოს მასშტაბით. ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგი ქვეყანაში 

ეფექტური ფისკალური წესების სისტემის მისაღებად ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

კომპონენტად გვევლინება. ასეთი წესები დაცულია და ისინი ფისკალურ 

პოლიტიკაზე საგრძნობ გავლენას ახდენენ.  

  

ძლიერ ფისკალურ წესებს გარკვეული ნიშან-თვისებები ახასიათებთ. ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი -  მათ შესასრულებლად სწორედ ეფექტური მექანიზმების 

შექმნა და მონიტორინგის განხორციელებაა დამოუკიდებელი უწყების მიერ, 

რომელმაც უნდა მოახდინოს წესების შესაძლო შეუსრულებლობის 

იდენტიფიცირება.  

ამგვარად, საქართველოში ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგის 

პრაქტიკის ჩამოყალიბებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. 

                                                           
1 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საბიუჯეტო ოფისის თემატური პუბლიკაცია N 03/20 „ფისკალური წესების 

შესრულების მონიტორინგი: თეორიული ასპექტები და საერთაშორისო გამოცდილება“. ხელმისაწვდომია ვებ-
გვერდზე: http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/654-2020-11-05-11-23-16  
2 ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0041:0047:EN:PDF 
3 ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე:  https://www.consilium.europa.eu/media/20399/st00tscg26_en12.pdf 

http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/654-2020-11-05-11-23-16
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0041:0047:EN:PDF
https://www.consilium.europa.eu/media/20399/st00tscg26_en12.pdf
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ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგის კონტექსტში მნიშვნელოვანია 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ 2017 წელს მომზადებული დოკუმენტი 

„საქართველოში ფისკალური წესების ჩარჩოს გაძლიერება“4. აღნიშნულ 

დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ფისკალური 

ინფორმაციის სიჭარბის მიუხედავად, არ ხდება ანგარიშის გამოქვეყნება 

ფისკალური წესების შესრულების თაობაზე, იქნება ეს „ex ante” თუ “ex post” შეფასება. 

გარდა ამისა, ფისკალური წესების ეფექტური განხორციელებისა და 

მონიტორინგისათვის საჭიროა საბიუჯეტო ინსტიტუციების როლის გაძლიერება. ეს 

გულისხმობს ძლიერი ინსტიტუციის არსებობას, რომელიც განახორციელებს 

მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პროგნოზირებას, საშუალოვადიანი ბიუჯეტის 

დაგეგმვას და ფისკალური რისკების გამოვლენასა და მართვას. 

საყურადღებოა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მომზადებული სხვა 

დოკუმენტი - „საქართველოს ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასება“5, რომლის 

მიხედვითაც უნდა მოხდეს ქვეყნის ფისკალური გამჭვირვალობის გაძლიერება. 

ერთ-ერთი რეკომენდაციის თანახმად, აუცილებელია რეგულარული ანგარიშების 

გამოქვეყნება ფისკალური წესების შესრულების შესახებ, რაც ასევე მოიცავს 

საბიუჯეტო გეგმებისა და შედეგების შესაბამისობის შეფასებას ფისკალურ წესებთან 

მიმართებით.  

ამავე დოკუმენტის მიხედვით, დადებითად არის შეფასებული საბიუჯეტო ოფისის 

საქმიანობა მთავრობის მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების 

შეფასების კუთხით. „საქართველოს ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასების“ 

დოკუმენტით რეკომენდებულია საბიუჯეტო ოფისის მანდატის გაზრდა - მისთვის 

ვალდებულების დაწესება, რომ განახორციელოს ფისკალური წესების შესრულების 

დამოუკიდებელი შეფასება და მისი გამოქვეყნება საკუთარ ფისკალურ 

ანგარიშებში.  

 

1.2 ანგარიშის სტრუქტურა 

წინამდებარე ანგარიშის მეორე თავი ეთმობა საქართველოს მაკროეკონომიკურ 

მიმოხილვასა და ეკონომიკურ ზრდას საშუალოვადიან პერიოდში, რომლის 

კონტექსტში განხილულია მაკროეკონომიკური გარემო და ცვლილება 2021 წლის 

ბიუჯეტის ფისკალური წესების მონიტორინგის ანგარიშში გამოქვეყნებულ 

ინდიკატორებთან. 

მესამე თავი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონით განსაზღვრული ფისკალური წესები“, მოიცავს ბალანსის/დეფიციტის, 

ვალისა და შემოსავლის წესების მიმოხილვას და „საქართველოს 2022 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის საბოლოო 

ვარიანტით განსაზღვრული მაჩვენებლების აღნიშნულ ფისკალურ წესებთან 

შესაბამისობას.  

მეოთხე თავი, საქართველოს ბიუჯეტის ინდიკატორების ფისკალურ წესებთან 

შესაბამისობა საშუალოვადიან პერიოდში, შედგება ფისკალურ წესებზე მოქმედი 

გარემოებების, საშუალოვადიან პერიოდში ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის, 

მთავრობის ვალის და სენსიტიურობის ანალიზისა და სცენარების ქვეთავებისგან.  

 

                                                           
4ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://mof.ge/images/File/public%20finances%20in%20Geo/georgia-
fiscal%20rules%20report%202018.pdf 
5 ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://mof.ge/images/File/public%20finances%20in%20Geo/Fiscal-Transparency-
Evaluation-IMF.pdf 

https://mof.ge/images/File/public%20finances%20in%20Geo/georgia-fiscal%20rules%20report%202018.pdf
https://mof.ge/images/File/public%20finances%20in%20Geo/georgia-fiscal%20rules%20report%202018.pdf
https://mof.ge/images/File/public%20finances%20in%20Geo/Fiscal-Transparency-Evaluation-IMF.pdf
https://mof.ge/images/File/public%20finances%20in%20Geo/Fiscal-Transparency-Evaluation-IMF.pdf
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2. საქართველოს მაკროეკონომიკური მიმოხილვა და ეკონომიკური 

ზრდა  საშუალოვადიან პერიოდში. 

აღნიშნულ თავში განხილულია საქართველოს მაკროეკონომიკური მდგომარეობა 

და ეკონომიკური ზრდა საშუალოვადიან პერიოდში. ასევე, მოცემულია ძირითადი 

მაკროეკონომიკური ინდიკატორები და საბიუჯეტო ოფისის საპროგნოზო 

მაჩვენებლების ცვლილება ფისკალური წესების შეფასების წინა დოკუმენტთან6 

შედარებით7. 2021 და 2022 წლების მაკროეკონომიკური გარემოს მიმოხილვა და 

ძირითადი ინდიკატორების ანალიზი დაფუძნებულია საბიუჯეტო ოფისისა და 

საქართველოს მთავრობის შეფასებებსა და პროგნოზებზე.  

 

2.1 მაკროეკონომიკური გარემო და ინდიკატორები 

2020 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა -6.8% განისაზღვრა, რაც სრულებით 

განპირობებულია COVID-19-ის პანდემიის შედეგად, მსოფლიოში და მათ შორის 

საქართველოში, გატარებული პრევენციული ღონისძიებებით და მიღებული 

შეზღუდვებით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ზრდა 

დაფიქსირდა 2021 წლის II კვარტლიდან, რაც ძირითადად განპირობებულია 2020 

წლის COVID 19-ის პანდემიით გამოწვეული მაღალი კლების გამო არსებული ე.წ. 

საბაზისო ეფექტით და შეზღუდვების შემსუბუქება/გაუქმების ფონზე, როგორც 

მოთხოვნის, ისე მიწოდების ზრდით, რაც ასევე, გავლენას ახდენს 2022 წლის 

საპროგნოზო მაჩვენებელზე. 2021 წლის მეორე და მესამე კვარტლებში 

დაფიქსირებული მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ასევე საგარეო ვაჭრობის 

მაჩვენებლები, საფინანსო სექტორის ზრდა და სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლები  

მიუთითებს ეკონომიკური საქმიანობის თანდათანობით აღდგენაზე, შესაბამისად 

საბიუჯეტოს ოფისის, ასევე მთავრობის პროგნოზით (შემდგომში - მიმდინარე 

პროგნოზი), 2021 წლისათვის ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი 

დაფიქსირდება (10.4% და 10.0% შესაბამისად), რაც  შესაბამისობაშია მიმდინარე 

ტენდენციებთან და სტატისტიკის სამსახურის მიერ 2021 წლის პირველი ათი თვის 

საშუალო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელთან (10.5%). რაც შეეხება 2022 წელს, 

„საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

პროექტის საბოლოო ვარიანტის (შემდგომში - 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

პროექტი) შესაბამისი, როგორც საბიუჯეტოს ოფისის, ასევე მთავრობის პროგნოზით 

2022 წლისთვის გაგრძელდება ეკონომიკის გაჯანსაღების პროცესი და შემდეგი 

ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები დაფიქსირდება  5.6% და 6.0%. 

 

აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის დასაწყისიდან მოყოლებული ადგილი აქვს 

ინფლაციის ზრდას, განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2021 წლის მეორე ნახევრიდან 

დაფიქსირებული მაღალი ზრდის ტემპები, ამავე დროს, აღსანიშნავია, რომ 

კომუნალური გადასახადების სუბსიდიის საბაზო ეფექტი წლიური ინფლაციის 

მაჩვენებელს 2021 წლის დეკემბერსა და 2022 წლის იანვარ-თებერვალში 

დამატებით დროებით გაზრდის.  ამასთან, 2021 წლის იანვარ-ნოემბერში საშუალო 

ინფლაცია 9.2%-ით განისაზღვრა. რაც შეეხება 2022 წელს, საბიუჯეტო ოფისის და 

მთავრობის პროგნოზით ინფლაცია მცირდება და შესაბამისად 5.4% და 4.5%-ით 

განისაზღვრება. საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით 2022 წლის პირველი ნახევარში 

                                                           
6 http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/angarishi_2021.pdf  
7 წინა დოკუმენტში მოცემულია 2020 წლის დეკემბრის პროგნოზები 

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/angarishi_2021.pdf
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ფასების დონე შემცირებას დაიწყებს და წლის განმავლობაში მიზნობრივი 

მაჩვენებლის ახლოს დაფიქსირდება. 

2015-2019 წლებში, ასევე, დადებითი ტრენდით ხასიათდებოდა ნომინალური 

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) (2015-2019 წლებში ნომინალური მშპ-ის საშუალო 

წლიური ზრდის ტემპი 9.6%-ს შეადგენდა). რაც შეეხება 2020 წელს, პანდემიიდან 

გამომდინარე ნომინალური მშპ-ის უმნიშვნელო 0.03%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. 

საბიუჯეტო ოფისის მიმდინარე პროგნოზით, 2021 წლისთვის მოსალოდნელია, რომ 

ნომინალური მშპ-ის მაღალი  21.4%-ით ზრდა დაფიქსირდება, ასევე მაღალია  

ნომინალური მშპ-ის ზრდის მთავრობის პროგნოზი (18.8%)  და შესაბამისობაშია 

მიმდინარე ეკონომიკური ზრდის ტენდენციებთან. რაც შეეხება 2022 წლის 

მაჩვენებლებს, საბიუჯეტო ოფისი მოელის ეკონომიკის 12.0%-ით ზრდას, ხოლო 

მთავრობა - 10.8%-ით. 

2020 წლის მშპ-ის დარგობრივ ჭრილში ანალიზიდან ვლინდება, რომ ეკონომიკის 

კლებაზე, სოფლის მეურნეობის, სახელმწიფო მმართველობის, განათლების და 

ჯანდაცვის, ასევე ინფორმაციის და კომუნიკაციის გარდა, ყველა დარგმა 

უარყოფითი გავლენა იქონია. კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებულმა 

შეზღუდვებმა ეკონომიკური საქმიანობის შეფერხება გამოიწვია და აღნიშნული 

უარყოფითად აისახა ეკონომიკურ ზრდაზე. შეზღუდვების უარყოფითი ეფექტები 

უფრო მეტად მომსახურების დარგებზე აისახა, განსაკუთრებით კი ტურიზმთან 

დაკავშირებულ საქმიანობებზე და შესაბამისად მაღალი იყო აღნიშნული დარგების 

წვლილი უარყოფითი ეკონომიკური ზრდის ფორმირებაში. განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების 

მიწოდების საქმიანობების (სასტუმროები და რესტორნები) (-2.0 პროცენტული 

პუნქტი (პპ)), ტრანსპორტის (-1.3 პპ), მრეწველობის (-0.75 პპ), მშენებლობის (-0.6 პპ), 

ვაჭრობის (-0.6 პპ) და ხელოვნების, გართობა, დასვენების (-0.6 პპ) წვლილი. 

როგორც მშპ-ის დარგობრივი სტრუქტურის დინამიკის ანალიზიდან იკვეთება, 

ეკონომიკური ზრდის მთავარი წარმმართველი დარგები 2011-2019 წლებში იყო 

საფინანსო საქმიანობა, მშენებლობა, ოპერაციები უძრავი ქონებით და 

მრეწველობა. 

 

დიაგრამა 1: დარგების წვლილი მშპ-ის ზრდაში. წყარო: საქსტატი, საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშება 

 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით 2021 წელს მოსალოდნელია ერთიანი ბიუჯეტის 

საგადასახადო შემოსავლების 21.2%-ით ზრდა, ხოლო მთავრობა 21.0%-იან ზრდას 

პროგნოზირებს. 2022 წლისთვის როგორც საბიუჯეტო ოფისი, ასევე მთავრობა 

-2.20%

-1.80%

-1.40%

-1.00%

-0.60%

-0.20%

0.20%

0.60% 2020 2011-2019
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პროგნოზირებს საგადასახადო შემოსავლების ზრდას შესაბამისად 14.8% და 17.2%-

ით. ამასთან მთავრობის საშუალოვადიანი გეგმის მიხედვით, იზრდება ერთიანი 

ბიუჯეტის დანახარჯები, არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა და ხარჯები, 12.0% 

და 6.2%-ით, შესაბამისად 2021 და 2022 წლებში8.  

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, 2021 წელს ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს 

ფარდობა მშპ-თან -6.7%-ით განისაზღვრება, მთავრობის პროგნოზითაც აღნიშნული 

მაჩვენებელი -6.7%-ს გაუტოლდება. რაც შეეხება 2022 წელს, როგორც საბიუჯეტო 

ოფისი, ასევე მთავრობა პროგნოზირებს ამ მაჩვენებლის გაუმჯობესებას 

(შესაბამისად -4.7% და -4.2%).  

 

ცხრილი 19: 2018-2022 წლების ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები. წყარო: საქართველოს ეროვნული 

ბანკი, საქსტატი, საბიუჯეტო ოფისისა და საქართველოს მთავრობის გაანგარიშებები. 

 

2021 წელს ასევე მოსალოდნელია როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის ზრდა. 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, აღნიშნული მაჩვენებლები შესაბამისად 30.7%-ს და 

19.7%-ს გაუტოლდება, ხოლო მთავრობა შემდეგ მაჩვენებლებს პროგნოზირებს: -

30.0% და 17.6%. რაც შეეხება 2022 წელს, როგორც საბიუჯეტო ოფისი, ასევე 

მთავრობა პროგნოზირებს, რომ გაგრძელდება საგარეო ვაჭრობის 

გამოცოცხლება, თუმცა განსხვავებული მასშტაბით. კერძოდ, საბიუჯეტო ოფისი 

ექსპორტის 24.4%, ხოლო იმპორტის 17.5% ზრდას მოელის, მთავრობის 

მაჩვენებლები შესაბამისად  20.1% და 13.4%-ია. 

Covid-19-ის პანდემიის შედეგად, მსოფლიოს მასშტაბით დადგენილმა შეზღუდვებმა 

გამოიწვია როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო დონეზე ეკონომიკური აქტივობის 

საგრძნობი შემცირება. შედეგად, 2020 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა ექსპორტის 

და იმპორტის მოცულობა, თუმცა 2021 წლიდან საგარეო აქტივობა საგრძნობლად 

გამოცოცხლდა. ყოველივე აქედან გამომდინარე მოსალოდნელია, რომ საგარეო 

ვაჭრობის მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება და შედეგად, როგორც 

საბიუჯეტო ოფისის, ასევე მთავრობის პროგნოზით, 2021-2022 წლებში 

მოსალოდნელია მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის გაუმჯობესება. საბიუჯეტო 

ოფისისა და მთავრობის შეფასებით, მიმდინარე ანგარიშის მშპ-თან ფარდობის 

საპროგნოზო მაჩვენებელი მიმდინარე წელს -9.5% და -8.4%-ია. რაც შეეხება 2022 

წელს, საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით აღნიშნულია მაჩვენებელი -8.2% იქნება, 

ხოლო მთავრობის  პროგნოზით მოსალოდნელია აღნიშნული მაჩვენებლის -7.6%-

იან ნიშნულზე დაფიქსირება. 

                                                           
8 საბიუჯეტო ოფისი არ ახორციელებს მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროგნოზს 
9 მოცემულია %-ული ზრდა თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. 

   მოცემულია ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი და საოპერაციო სალდო. 

 * მოცემულია % მშპ-თან.  

საბიუჯეტო 

ოფისი
მთავრობა

საბიუჯეტო 

ოფისი
მთავრობა

ნომინალური მშპ (მლნ ლარი) 44,599 49,253 49,267 59,820 58,529 66,997 64,832

რეალური მშპ-ს ზრდა 4.8% 5.0% -6.8% 10.4% 10.0% 5.6% 6.0%

მშპ-ს გეპი -0.6% -0.3% -4.8% -0.7% - -0.3% -

სფი 2.6% 4.9% 5.2% 9.5% 8.9% 5.4% 4.5%

საოპერაციო სალდო* 5.5% 5.1% -0.7% 0.7% 0.8% 3.5% 4.2%

მთლიანი სალდო* -0.7% -2.6% -9.0% -6.7% -6.7% -4.7% -4.2%

მიმდინარე ანგარიში* -6.8% -5.5% -12.4% -9.5% -8.4% -8.2% -7.6%

მთავრობის ვალი* 38.9% 40.4% 60.2% 50.3% 51.1% 50.1% 51.1%

2021 2022
ინდიკატორები 2018 2019 2020 ტრენდი
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2021 წელს მოსალოდნელია მთავრობის ვალის შემცირება და 60%-იან ნიშნულს 

ქვემოთ ჩამოსვლა. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, მთავრობის ვალის ფარდობა 

მშპ-თან 50.3%-ს მიაღწევს, მთავრობის საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 51.1%-ია. რაც 

შეეხება 2022 წელს, საბიუჯეტო ოფისი მოელის აღნიშნული მაჩვენებლის 

უმნიშვნელო გაუმჯობესებას 50.1%-მდე, ხოლო მთავრობის პროგნოზი უცვლელია 

და  51.1%-ს შეადგენს. 

დიაგრამა 2: მთავრობის ვალის სტრუქტურა 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით. წყარო: საქართველოს 

მთავრობა 

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის „მთავრობის ვალის“ დანართში 

მოცემული ინფორმაციის თანახმად, 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 

მთავრობის ვალის ნაშთი შეადგენს 29 326.0 მლნ ლარს, მათ შორის „სახელმწიფო 

ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სახელმწიფო ვალი, 

გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა, 

შეადგენს 28 891.8 მლნ ლარს, საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ 

ნაშთი კი - 38.8 მლნ ლარს  და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმების 

შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე 

ღირებულება - 395.4 მლნ ლარს.  მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი, 23 423.5 მლნ 

ლარი, მთავრობის მთლიანი ვალის 81%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის 

დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი 

დონორებისგან/პარტნიორებისგან.                                                                                             

 

დიაგრამა 3 და 4: საპროცენტო განაკვეთის ტიპი და სავალუტო სტრუქტურა 2021 წლის 30 სექტემბრის 

მდგომარეობით. წყარო: საქართველოს მთავრობა 

როგორც ქვემოთ მოცემულ ცხრილშია ნაჩვენები, საბიუჯეტო ოფისის და 

მთავრობის შეფასებით, 2021 და 2022 წლების ბოლოსთვის მთავრობის ვალში 

საგარეო ვალის წილი დაახლოებით ოთხჯერ აღემატება საშინაო ვალის წილს. ამას 

აქვს როგორც უპირატესობები, ასევე ნაკლოვანებები. საგარეო ვალის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი დადებითი ფაქტორია ის, რომ იგი უფრო იაფია, ვიდრე შიდა 

საშინაო 
19%

მრავალმხრი
ვი

59%

ორმხრივი
17%

ევრობონდი 5%

საგარეო
81%

  საშუალო შეწონილი:  
- საპროცენტო განაკვეთი 0.97% 
- საკონტრაქტო ვადიანობა 20.8 წელი 
- დარჩენილი ვადიანობა 9.1 წელი 

ფიქსირებული
55%

ცვლადი
45%

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი

EUR
50%

SDR
22%

USD
25% სხვა

3%

სავალუტო   სტრუქტურა
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დაფინანსების წყაროები, ანუ, ზოგადად, საგარეო სესხს შედარებით დაბალი 

პროცენტი აქვს. ნეგატიურ ფაქტორებს შორის შეიძლება გამოვყოთ ორი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი, ესენია: საგარეო ვალი ექვემდებარება გაცვლითი კურსის 

ცვალებადობას, რაც ნიშნავს რომ თუ ქვეყნის გაცვლითი კურსი გაუფასურდება, 

საგარეო ვალის ოდენობა იზრდება. ასევე, უფრო დიდი საგარეო ვალი ნიშნავს, 

რომ ქვეყანა უფრო მეტადაა დამოკიდებული გარე დაფინანსების წყაროებზე, 

ვიდრე შიდა წყაროებზე, რომლებიც, ზოგადად, უფრო სტაბილურია. გარდა ამისა 

როგორც დიაგრამა 3-ზეა ნაჩვენები, ცვლადი და ფიქსირებული საპროცენტო 

განაკვეთების წილი შესაბამისად 45% და 55-%-ია. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 

ცვლადი საპროცენტო განაკვეთი უფრო რისკიანია ვიდრე ფიქსირებული, ვინაიდან 

დროთა განმავლობაში ცვლადი განაკვეთი შესაძლებელია გაიზარდოს. თუმცა 

საგულისხმოა, რომ როგორც წესი, ცვლადი საპროცენტო განაკვეთები შედარებით 

დაბალია ვიდრე ფიქსირებული, რაც ბუნებრივ თანხვედრაშია მათ მაღალ 

რისკიანობასთან. 

გარდა ამისა აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს დაგეგმილია საშინაო 

ვალდებულებების წმინდა ზრდა, კერძოდ ნაერთი ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 

2022 წელს ნაერთი ბიუჯეტის საშინაო ვალდებულებების წმინდა ზრდა 1,245 მლნ 

ლარს უტოლდება.  

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით წარმოდგენილი მთავრობის ვალის 

საპროგნოზო ზღვრული მოცულობის (2022 წლის ბოლოსთვის) შესახებ დეტალური 

ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ დანართ 6-ში. 

  საბიუჯეტო ოფისი მთავრობა 

  2021 2022 2021 2022 

მთავრობის ვალი 30,060 33,538 29,905 33,123 

საგარეო ვალი 24,217 26,438 24,062 26,023 

საშინაო ვალი 5,843 7,100 5,843 7,100 

მთავრობის ვალი* 50.3% 50.1% 51.1% 51.1% 

საგარეო ვალი* 40.5% 39.5% 41.1% 40.1% 

საშინაო ვალი* 9.8% 10.6% 10.0% 11.0% 
ცხრილი 2: მთავრობის ვალის 2021-2022 წლების საპროგნოზო ნაშთი (მლნ ლარი, მშპ-ის %) 

რაც შეეხება მშპ-ის ანალიზს დანახარჯების მიხედვით, უკანასკნელი წლების 

განმავლობაში მშპ-ის ფორმირებაში მოხმარებას ყველაზე დიდი წილი ჰქონდა. 

განსაკუთრებით კი კერძო მოხმარებას, რომლის წილი მშპ-ში 2017-2019 წლებში 

საშუალოდ 75% იყო. შედარებით მცირე იყო ინვესტიციების წილი მშპ-ში, 2017-2019 

წლებში საშუალოდ 27%. რაც შეეხება საგარეო ვაჭრობის წილს, 2017-2019 წლებში 

იმპორტის ნეგატიური წილი საშუალოდ 10%-ით აღემატებოდა ექსპორტის 

შესაბამის მაჩვენებელს. 2020 წელს  კი ეკონომიკა წინა წლებისგან განსხვავებული 

სტრუქტურით და დინამიკით ხასიათდებოდა, გამომდინარე კორონავირუსის 

პანდემიიდან. პანდემიამ უარყოფითად იმოქმედა საგარეო ვაჭრობის 

მაჩვენებლებზე, განსაკუთრებით კი მომსახურების ექსპორტის შემცირება მოხდა 

ტურისტული აქტივობის შეჩერებიდან გამომდინარე. 2020 წელს მოხმარების წილი 

მშპ-ში გასულ წლებთან შედარებით ყველაზე მაღალი 95.4% იყო (კერძო 

მოხმარების წილი 88% იყო), ინვესტიციების წილი მშპ-ში კი კიდევ უფრო შემცირდა 

და 23.9% შეადგინა. საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლებს რაც შეეხება, შემცირდა მათი 

შესაბამისი მაჩვენებლებიც (ექსპორტი და იმპორტი) და შეადგინა 37.3% და -56.6%. 

2021 წლის საპროგნოზო მაჩვენებლებს რაც შეეხება, წინა წლებთან შედარებით, 

როგორც საბიუჯეტო ოფისის, ასევე მთავრობის შეფასებით მოსალოდნელია 

მოხმარების წილის მცირედით შემცირება, რაც შეეხება ინვესტიციებს, საბიუჯეტო 

ოფისის შეფასებით ასევე მცირედით შემცირდება მისი წილი, ხოლო მთავრობის 

პროგნოზით კი გაიზრდება. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით აღნიშნული 
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მაჩვენებლები შესაბამისად იქნება 93.1% და 23.0%, ხოლო მთავრობის შეფასებით - 

87.7% და 27.7%. რაც შეეხება 2022 წელს, საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით 2021 

წელთან შედარებით მოსალოდნელია მოხმარების წილის კვლავ შემცირება და 

ინვესტიციების წილის ზრდა, იგივე ტენდენცია შეინიშნება მთავრობის 

შეფასებებშიც. საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით აღნიშნული მაჩვენებლები 

შესაბამისად იქნება 89.9% და 24.1%, ხოლო მთავრობის პროგნოზით - 82.4% და 

30.3%. რაც შეეხება საგარეო ვაჭრობას, 2021 წელს  საგარეო ვაჭრობის 

მაჩვენებლები მოსალოდნელზე მეტად გაუმჯობესდა. საბიუჯეტო ოფისის 

შეფასებით, 2021 წელს წმინდა ექსპორტის წილი -16.1%-ს შეადგენს, ხოლო 

მთავრობის შეფასებით  - -15.4%-ი იქნება. რაც შეეხება საგარეო ვაჭრობის 2022 

წლის შეფასებებს, როგორც საბიუჯეტო ოფისის, ასევე მთავრობის პროგნოზით 2021 

წელთან შედარებით ექსპორტის და იმპორტის წილები იზრდება, თუმცა ორივე 

შემთხვევაში მცირედით. შესაბამისად, 2022 წლის მაჩვენებლები შემდეგია: 

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით 2022 წლისთვის წმინდა ექსპორტის წილი არის -

13.9%, ხოლო მთავრობის შეფასებით -12.7% (დამატებითი დეტალებისთვის იხილეთ 

დანართი 2). აღსანიშნავია, რომ საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო ოფისის 

შეფასებით ეკონომიკურ ზრდაში წარმმართველ როლს კვლავ შიდა მოხმარება და 

ინვესტიციები ასრულებს. ამასთანავე, მომდევნო წლებში, ფისკალური 

კონსოლიდაციის შედეგად მთავრობის კაპიტალური ხარჯები მცირდება, ხოლო 

კერძო ინვესტიციების ოდენობა კი იზრდება. 

 

2.2 ცვლილება ფისკალური წესების შეფასების წინა დოკუმენტთან10 

2022 წლის ფისკალური წესების მონიტორინგის ანგარიში ემყარება 2021 წლის 

დეკემბრის წლიური მაკროეკონომიკური პროგნოზების დოკუმენტში11 მოცემულ 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებებს, აღნიშნული კი განსხვავდება 2021 წლის 

ფისკალური წესების მონიტორინგის ანგარიშისგან, რომლის საფუძველი 2020 წლის 

დეკემბრის საბიუჯეტო ოფისის შეფასების დოკუმენტია12. განსხვავებები 

მნიშვნელოვნად განპირობებულია Covid-19-ის მიერ გამოწვეული პანდემიის 

არაპროგნოზირებადი დინამიკიდან გამომდინარე. 

 

კერძოდ, 2020 წლის დეკემბრის შეფასებით, 2021-2022 წლებში მოსალოდნელი 

ეკონომიკური ზრდა შესაბამისად 5.2% და 5.5% იყო, მიმდინარე წლის დეკემბრის 

შეფასებით კი მოსალოდნელი მაჩვენებლებია შესაბამისად 10.4% და 5.6%.  

ასევე, 2021-2022 წლებში მოსალოდნელი იყო სამომხმარებლო ფასების 

ინფლაციის 3.2% და 3.1% მაჩვენებლები, ხოლო მიმდინარე წლის დეკემბრის 

შეფასებით ეს მაჩვენებლები 9.5% და 5.4%-ით განისაზღვრა. 

გარდა ამისა, 2020 წლის დეკემბრის პროგნოზთან შედარებით, 2021 და 2022 წლების 

ერთიანი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები გაზრდილია შესაბამისად 9.1% და 

15.4%-ით. ამასთან, 2021 წლის ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო გაუარესებულია 

209 მლნ ლარით, ხოლო 2022 წლის ანალოგიური მაჩვენებელი გაუარესებულია 671 

მლნ ლარით. 

ასევე გაუარესებულია 2021-2022 წლების მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის 

ფარდობა მშპ-თან, კერძოდ 2021 წელს -8.5%-დან -9.5%-მდე, ხოლო 2022 წელს  -

7.0%-დან -8.2%-მდე. 

                                                           
10 წინა დოკუმენტში მოცემულია 2020 წლის დეკემბრის პროგნოზები; 
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/angarishi_2021.pdf  
11 http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Macroeconomic_Forecasts_December_2021_GE.pdf 
12 http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Macroeconomic_Forecasts_December_2020_GE_FINAL2020.pdf 

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/angarishi_2021.pdf
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2020 წლის დეკემბრის შეფასებით, 2021 წელს მოსალოდნელი იყო როგორც 

ექსპორტის, ასევე იმპორტის ზრდა შესაბამისად 12.5%-ით და 9.1%-ით, 2022 წელს კი 

ორივე მაჩვენებლის ზრდა იყო მოსალოდნელი შესაბამისად 20.1%-ით და 13.3%-ით. 

მიმდინარე შეფასებით კი, 2021 წელს მოსალოდნელია ექსპორტისა და იმპორტის 

ზრდა შესაბამისად 30.7%-ით და 19.7%-ით, ხოლო 2022 წელს ორივე მაჩვენებლის 

ზრდაა მოსალოდნელი შესაბამისად 24.4%-ით და 17.5%-ით. ამასთანავე, წინა წლის 

დეკემბრის  პროგნოზთან შედარებით გაზრდილია 2021-2022 წლების 

საერთშორისო რეზერვების საპროგნოზო მოცულობა, შესაბამისად 11.6%-ით და 

16.4%-ით. რაც შეეხება აბსორბციის პროგნოზს, ინვესტიციებისა და მოხმარების 

ჯამს, საბიუჯეტო ოფისის 2021 წლის დეკემბრის შეფასებით, 2020 წლის დეკემბრის 

პროგნოზთან  შედარებით 2021 წელს აბსორბციის მაჩვენებელი გაზრდილია 15.8%-

ით, ხოლო 2022 წლის მაჩვენებელი გაზრდილია 18.9%-ით.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საბიუჯეტო ოფისის 2021 წლის 

დეკემბრის შეფასებით, ნომინალური მშპ საშუალოვადიან პერიოდში მუდმივად 

აღემატება წინა წლის დეკემბრის მაჩვენებლებს. ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს 

მთავრობის საშუალოვადიანი პროგნოზის შემთხვევაშიც. რაც შეეხება რეალური 

მშპ-ის ზრდის ტემპს საშუალოვადიან პერიოდში, საბიუჯეტო ოფისის მიმდინარე 

წლის დეკემბრის პროგნოზები 2021-2022 წლებში აღემატება წინა წლის დეკემბრის 

საპროგნოზო მაჩვენებლებს, ხოლო 2023-2024 წლებში უმნიშვნელოდ ჩამორჩება. 

რაც შეეხება მთავრობის მიმდინარე პროგნოზის მაჩვენებელს, 2021-2022 წლების 

საპროგნოზო მაჩვენებელი აღემატება წინა წლის დეკემბრის პროგნოზს, ხოლო 

2023-2024 წლების რეალური მშპ-ის ზრდის მაჩვენებელი ორივე პროგნოზით ერთი 

და იგივეა. გარდა ამისა,  როგორც მთავრობის, ასევე საბიუჯეტო ოფისის 

შეფასებით საშუალოვადიან პერიოდში მიზნობრივ მაჩვენებელს უბრუნდება 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია (3%) (დამატებითი დეტალებისთვის იხილეთ 

დანართები 3, 4 და 5). 

ცხრილი 313: საბიუჯეტო ოფისისა და მთავრობის პროგნოზების შედარება საშუალოვადიან პერიოდში (მლნ ლარი). 

წყარო: საბიუჯეტო ოფისისა და მთავრობის გაანგარიშებები. 

 

 

                                                           
13 *ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 

პროგნოზი ინდიკატორები 2021 2022 2023 2024 

საბიუჯეტო ოფისი  

დეკემბერი 2020 

რეალური მშპ-ის ზრდა 5.2% 5.5% 5.4% 5.4% 

ნომინალური მშპ 53,537 58,533 63,922 69,897 

მთლიანი სალდო* -3,795 -2,446 -1,960 -1,836 

მთავრობის ვალი+PPP ვალ. 32,104 32,727 35,085 37,828 

მიმდინარე 

რეალური მშპ-ის ზრდა 10.4% 5.6% 5.3% 5.1% 

ნომინალური მშპ 59,820 66,997 73,742 80,815 

მთლიანი სალდო* -4,004 -3,117 -2,091 -2,091 

მთავრობის ვალი+PPP ვალ. 30,456 33,933 35,758 37,712 

მთავრობა  

დეკემბერი 2020 

რეალური მშპ-ის ზრდა 4.3% 5.8% 5.5% 5.2% 

ნომინალური მშპ 53,443 58,239 63,285 68,573 

მთლიანი სალდო* -4,132 -2,343 -1,819 -1,649 

მთავრობის ვალი+PPP ვალ. 32,500 34,508 36,997 39,893 

მიმდინარე 

რეალური მშპ-ის ზრდა 10.0% 6.0% 5.5% 5.2% 

ნომინალური მშპ 58,529 64,832 70,450 76,337 

მთლიანი სალდო* -3,928 -2,750 -1,940 -1,923 

მთავრობის ვალი+PPP ვალ. 30,301 33,519 35,744 37,809 
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საბიუჯეტო ოფისის  2021 წლის დეკემბრის შეფასებით, ერთიანი ბიუჯეტის 

საგადასახადო შემოსავლების საშუალოვადიანი პერიოდის საპროგნოზო 

მაჩვენებლები  სტაბილურად აღემატება წინა წლის დეკემბრის საპროგნოზო 

მაჩვენებლებს, როგორც ეს დიაგრამაზეა ნაჩვენები. 

 

დიაგრამა 5: ერთიანი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების 2021 წლის დეკემბრის და 2020 წლის დეკემბრის 

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზები. წყარო: საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშება.  

გარდა ამისა, საბიუჯეტო ოფისის დეკემბრის პროგნოზის მიხედვით, ერთიანი 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო წინა წლის დეკემბრის პროგნოზთან შედარებით 

გაუარესებულია საშუალოვადიან პერიოდში. აღსანიშნავია, რომ  საშუალოვადიან 

პერიოდში მთლიანი სალდოს გაუარესება განპირობებულია როგორც მიმდინარე, 

ასევე კაპიტალური ხარჯების ზრდით. თუმცა, მთლიანი სალდოს მაჩვენებელი 

პროცენტულად მშპ-თან გაუმჯობესების ტენდეციით ხასიათდება საშუალოვადიან 

პერიოდში. 

 

დიაგრამა 6: ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს მაჩვენებელი. 2021 წლის დეკემბრისა და 2020 წლის დეკემბრის  

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზები. წყარო: საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშება.  

რაც შეეხება მთავრობის ვალს დამატებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

პროექტების ვალდებულებების საპროგნოზო მაჩვენებლებს, ამ მხრივ სხვაობა 

შეინიშნება საბიუჯეტო ოფისის 2021 წლის დეკემბრისა და გასული წლის  დეკემბრის 

შეფასებებს შორის. როგორც ეს ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზეა ნაჩვენები, 

საშუალოვადიან პერიოდში მიმდინარე წლის დეკემბრის შეფასებებით მხოლოდ 

2021 წელს და 2024 წელს ჩამორჩება აღნიშნული მაჩვენებელი გასული წლის 

დეკემბრის საპროგნოზო მაჩვენებლებს, ხოლო 2022-2023 წლების პროგნოზი 

12,183

13,220

14,516

15,968

13,289

15,254

16,604

18,077

2021 2022 2023 2024

2020 2021

-3,795

-2,446

-1,960 -1,836

-4,004

-3,117

-2,091 -2,091

2021 2022 2023 2024

2020 2021
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მიმდინარე წლის დეკემბრის პროგნოზით უფრო მაღალია.  აღსანიშნავია, რომ 

ვინაიდან საშუალოვადიან პერიოდში უცნობია საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის პროექტების ვალდებულებების მოცულობა, დაშვებულია რომ 

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის დანართში - „ფისკალური რისკების 

ანალიზის დოკუმენტი“ - მოცემული მაჩვენებელი შენარჩუნდება საშუალოვადიან 

პერიოდშიც (2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 395.4 მლნ ლარი, ხოლო 2020 

წლის 1 იანვრის მდგომარეობით კი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების 

მიმდინარე ღირებულება შეადგენდა 388.8  მლნ ლარს). 

 

დიაგრამა 7: მთავრობის ვალს + PPP ვალდებულებების 2021 წლის დეკემბრის და 2020 წლის დეკემბრის საბიუჯეტო 

ოფისის პროგნოზები. წყარო: საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშება.  

საბიუჯეტო ოფისის მიმდინარე წლის დეკემბრის პროგნოზით, 2024 წლისთვის 

ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს ფარდობა მშპ-თან -2.6%-ით განისაზღვრება, 

მაშინ როდესაც წინა წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი ასევე -2.6% იყო. 2025 წელს 

აღნიშნული მაჩვენებელი გაუმჯობესდება და -2.3%-ს შეადგენს. 

რაც შეეხება მთავრობის ვალის + PPP ვალდებულებების ფარდობას მშპ-თან, 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით 2024 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 46.7%-ით 

განისაზღვრება (აღნიშნული მაჩვენებელი 2020 წლის დეკემბრის პროგნოზით 

54.1%-ს შეადგენდა). 
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3. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონით განსაზღვრული ფისკალური წესები 

მოცემულ თავში განხილულია „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონი (შემდგომში - ორგანული კანონი), ამ კანონით 

განსაზღვრული ფისკალური წესები და 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

პროექტით განსაზღვრული მაჩვენებლების აღნიშნულ ფისკალურ წესებთან 

შესაბამისობა. 

3.1 ორგანული კანონის14 მიმოხილვა  

საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის15 მე-2 პუნქტის თანახმად, „ხანგრძლივი 

და სტაბილური ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად ეკონომიკური პოლიტიკის 

ფუძემდებლური პრინციპები განისაზღვრება ორგანული კანონით. 

მაკროეკონომიკური პარამეტრების დადგენილი ზღვრების დარღვევისა და 

განსაკუთრებული აუცილებლობისას ზღვრებიდან გადაცდენის შემთხვევები, 

აგრეთვე პარამეტრების ზღვრებთან დაბრუნების მიზნით განსახორციელებელი 

ღონისძიებები განისაზღვრება ორგანული კანონით.“ 

2011 წლის ივლისში პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა ორგანული კანონი, 

რომელიც ამოქმედდა 2013 წლის 31 დეკემბრიდან. საქართველოს კონსტიტუციითა 

და აღნიშნული ორგანული კანონით საქართველოს მოქალაქენი ადგენენ 

დღევანდელი და მომავალი თაობების ეკონომიკური უფლებებისა და 

თავისუფლებების გარანტიებს. ეკონომიკური უფლებები და თავისუფლებები არის 

ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების ნაწილი, რომელთა შეზღუდვა 

შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონით დადგენილი 

წესითა და დადგენილ ფარგლებში. 

სახელმწიფო უზრუნველყოფს ეკონომიკურ უფლებებსა და თავისუფლებებს, 

რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს საზოგადოების განვითარებას, ხალხის 

კეთილდღეობასა და ეკონომიკის გრძელვადიან, სტაბილურ ზრდას. 

თავისუფლება არის ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი პრინციპი, რომელიც 

გამოიხატება მთავრობის მცირე ზომაში, პასუხისმგებლობიან მაკროეკონომიკურ 

პოლიტიკასა და დაბალ გადასახადებში. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის მიზნით, ორგანული კანონის თავდაპირველი 

რედაქციით16 განსაზღვრული იყო შემდეგი ფისკალური წესები: 

 ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი 

მოცულობის შეფარდება მშპ-თან - არაუმეტეს 30% (ე.წ. დანახარჯების წესი); 

 ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მშპ-თან - არაუმეტეს 3% (ე.წ. 

ბალანსის/დეფიციტის წესი, შემდგომში - დეფიციტის წესი); 

 სახელმწიფო ვალის შეფარდება მშპ-თან - არაუმეტეს 60% (ე.წ. ვალის წესი); 

 აღნიშნული ორგანული კანონის ამოქმედების თარიღიდან საერთო-

სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება, გარდა აქციზისა, 

ან საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით განაკვეთის 

                                                           
14 https://matsne.gov.ge/document/view/1405264?publication=3  
15 მუხლი 67 - „გადასახადები და მოსაკრებლები, ეკონომიკური პოლიტიკა“ 
16 https://matsne.gov.ge/document/view/1405264?publication=0  

https://matsne.gov.ge/document/view/1405264?publication=3
https://matsne.gov.ge/document/view/1405264?publication=0


20 
 

ზედა ზღვრის გაზრდა, გარდა აქციზისა, შესაძლებელია მხოლოდ 

რეფერენდუმის გზით (ე.წ. შემოსავლების წესი). 

2018 წლის დეკემბერში ორგანულ კანონში შესული ცვლილებების შედეგად გაუქმდა 

დანახარჯების წესი და ცვლილება შევიდა დეფიციტისა და ვალის წესებში. კერძოდ, 

დეფიციტის წესში მშპ-თან ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდების ნაცვლად, 

მაქსიმალური ზღვარი განესაზღვრა სახელმწიფო ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის 

მშპ-თან შეფარდებას, ხოლო ვალის წესში, ნაცვლად სახელმწიფო ვალის მშპ-თან 

შეფარდებისა, განისაზღვრა მთავრობის ვალის მშპ-თან ფარდობის მაქსიმალური 

ზღვარი.  აღნიშნული ცვლილებები ძალაში შევიდა 2019 წლის 1 იანვრიდან. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, 2021 წლის მდგომარეობით, 

საქართველოში მოქმედებს შემდეგი 3 ფისკალური წესი: 

 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული სახელმწიფოს 

ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-თან შეფარდება - არაუმეტეს 3 

პროცენტისა (ე.წ. დეფიციტის წესი); 

 მთავრობის ვალის მშპ-თან შეფარდება - არაუმეტეს 60 პროცენტისა (ე.წ. 

ვალის წესი); 

 აღნიშნული ორგანული კანონის ამოქმედების თარიღიდან საერთო-

სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება, გარდა აქციზისა, 

ან საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული 

განაკვეთის ზედა ზღვრის გაზრდა, გარდა აქციზისა, შესაძლებელია 

მხოლოდ რეფერენდუმის გზით (ე.წ. შემოსავლების წესი). 

ორგანული კანონის მიხედვით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის შემუშავება, სახელმწიფო 

ბიუჯეტის კანონის მიღება და სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება იმგვარად უნდა 

იქნეს უზრუნველყოფილი, რომ სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის შესრულების 

პარამეტრები შეესაბამებოდეს დეფიციტის წესსა და ვალის წესს, როგორც გეგმური, 

ისე შესრულების მაჩვენებლების შემთხვევაში. 

მთავრობა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

პარლამენტისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის 

წარდგენისას და სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშგებისას 

წარადგენს ინფორმაციას ფისკალური პარამეტრების აღნიშნული ორგანული 

კანონით დადგენილ ზღვრებთან (დეფიციტის წესი და ვალის წესი) შესაბამისობის 

თაობაზე. 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით, მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესრულების წლიურ ანგარიშს პარლამენტს წარუდგენს საბიუჯეტო წლის 

დასრულებიდან არაუგვიანეს 5 თვის ვადაში, პარლამენტი კი საგაზაფხულო სესიის 

დასრულებამდე იღებს დადგენილებას სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის თაობაზე. საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის − საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 

გასული წლის მშპ-ის შესახებ წინასწარი მონაცემები ქვეყნდება მარტის თვეში, 

ხოლო დაზუსტებული ინფორმაცია - ნოემბრის თვეში. შესაბამისად, დაზუსტებული 

მაჩვენებლების გამოქვეყნების შემდეგ შესაძლებელია შეიცვალოს მთავრობის 

ვალისა და ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის ფარდობის მაჩვენებელი მშპ-თან 

მიმართებაში მაშინ, როდესაც პარლამენტს მიღებული აქვს დადგენილება 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების ან 

დაუმტკიცებლობის თაობაზე. 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ორგანული კანონის - 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 155¹-ე მუხლის მიხედვით, 

პარლამენტი უფლებამოსილია ორგანული კანონით დადგენილი 

მაკროეკონომიკური პარამეტრების მაქსიმალური ზღვრების დასაცავად 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით დააწესოს ლიმიტები 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ძირითად 

პარამეტრებთან დაკავშირებით. 

ორგანული კანონის მიხედვით სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტისა და 

მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობების მიღმა დაგეგმვა ან/და დაგეგმილი 

პარამეტრების შესრულება შესაძლებელია (escape clause): 

ა) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საგანგებო ან საომარი 

მდგომარეობის გამოცხადების და აღნიშნული მდგომარეობის შედეგად 

დამდგარი ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსების საჭიროების 

შემთხვევაში; 

ბ) ეკონომიკური ზრდის შენელების/რეცესიის შემთხვევაში − თუ, საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, ზედიზედ ბოლო 2 კვარტალის 

რეალური ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის 

კვარტალებთან შედარებით 2 პროცენტული პუნქტით დაბალია, ვიდრე გასული 

10 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი. 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ თუ არ დადგა ზემოაღნიშნული 2 პირობიდან ერთ-

ერთი პირობა მაინც, ამ შემთხვევაში ორგანული კანონი არ ითვალისწინებს 

დამატებით პროცედურებს ზღვრული მოცულობების მიღმა დაგეგმვის 

შესაძლებლობის შესახებ. კერძოდ, საგამონაკლისო შემთხვევებით განსაზღვრული 

მაკროეკონომიკური პარამეტრების დაგეგმვის შემდგომ წლებში, ზემოაღნიშნული 

ორგანული კანონი არ ითვალისწინებს ამავე მაკროეკონომიკური პარამეტრების 

ზღვარს მიღმა დადგენის პროცედურებს საგამონაკლისო შემთხვევების არ 

არსებობის პირობებში. 

საბიუჯეტო წლის დასრულების შემდეგ ანგარიშგებისას მთავრობა დეფიციტისა და 

ვალის წესების დარღვევის შემთხვევაში (გარდა ზემოთ აღწერილი შემთხვევებისა) 

პარლამენტს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშთან ერთად 

წარუდგენს ინფორმაციას: 

ა) დეფიციტისა და ვალის წესების დარღვევის მიზეზების თაობაზე; 

ბ) მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის 

თაობაზე და, შესაბამისად, მისი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის 

პარამეტრებზე გავლენის შესახებ, მათი ორგანული კანონით დადგენილ 

ზღვრულ მოცულობებთან შესაბამისობის მიმართულებით. მთავრობა 

პარლამენტს წარუდგენს, აგრეთვე, აღნიშნული ორგანული კანონით 

განსაზღვრულ პარამეტრებში დაბრუნების გეგმას. პარამეტრებში დაბრუნების 

გეგმის ხანგრძლივობა 3 წელს არ უნდა აღემატებოდეს. 
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ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ორგანული კანონი არ ითვალისწინებს ამავე კანონით 

განსაზღვრული ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგის პროცედურებსა 

და მონიტორინგის განმახორციელებელ უწყებას. ორგანული კანონი, ასევე, არ 

ითვალისწინებს შესაძლო სანქცირების მექანიზმს ფისკალური წესების დარღვევის 

შემთხვევაში, გარდა ზემოაღნიშნული მაკორექტირებელი ქმედებების მექანიზმისა. 

 

3.1.1 დეფიციტის წესი  

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული სახელმწიფოს ერთიანი 

ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-თან შეფარდება - არაუმეტეს 3 პროცენტისა; 

„საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 5 აპრილის №99 ბრძანებით დამტკიცებული 

საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, მთლიანი სალდო გვიჩვენებს 

ბიუჯეტის პროფიციტის (დადებითი სიდიდე) ან დეფიციტის (უარყოფითი სიდიდე) 

მოცულობას. ხოლო მთლიანი სალდო გამოითვლება ფორმულით: ბიუჯეტის 

შემოსავლებისა17 და ხარჯების18 სხვაობას გამოკლებული არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება19.  

დიაგრამა 8: მთლიანი სალდოს გაანგარიშება 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, დეფიციტის წესის მოქმედი რედაქცია ძალაშია 2019 

წლის 1 იანვრიდან, ხოლო თავდაპირველი რედაქციით, დეფიციტის წესი ნაერთი 

ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-თან შეფარდების მაქსიმალურ ზღვარს განსაზღვრავდა. 

 

 

                                                           
17 შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებსა და სხვა შემოსავლებს. 
18 ხარჯები მოიცავს შრომის ანაზღაურებას, საქონელი და მომსახურებას, პროცენტს, სუბსიდიებს, გრანტებს, 

სოციალურ უზრუნველყოფასა და სხვა ხარჯებს. 
19 არაფინანსური აქტივების ცვლილება წარმოადგენს არაფინანსური აქტივების ზრდისა და კლების სხვაობას. 

არაფინანსური 
აქტივების 
ცვლილება

ხარჯებიშემოსავლები
მთლიანი 
სალდო
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დიაგრამა 9: ნაერთი და ერთიანი ბიუჯეტების სტრუქტურა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით. 

ნაერთი ბიუჯეტი წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური 

რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების კონსოლიდირებულ 

ბიუჯეტს. ხოლო ერთიანი ბიუჯეტი წარმოადგენს ცენტრალური, ავტონომიური 

რესპუბლიკების ერთიანი რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ერთიანი 

მუნიციპალური ბიუჯეტების კონსოლიდირებულ ბიუჯეტს. შესაბამისად, ორგანულ 

კანონში 2018 წლის დეკემბერში განხორციელებული ცვლილების შედეგად, 2019 

წლის 1 იანვრიდან დეფიციტის წესმა მოიცვა ცენტრალური, ავტონომიური 

რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების 

დეფიციტებიც. 

3.1.2 ვალის წესი  

მთავრობის ვალის მშპ-თან შეფარდება - არაუმეტეს 60 პროცენტისა. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ვალის წესის მოქმედი რედაქცია ძალაშია 2019 წლის 1 

იანვრიდან, ხოლო თავდაპირველი რედაქციით, ვალის წესი სახელმწიფო ვალის 

მშპ-თან შეფარდების მაქსიმალურ ზღვარს განსაზღვრავდა. 

გარდა ამისა, 2018 წლის დეკემბერში ორგანულ კანონში განხორციელებული 

ცვლილების შედეგად, აღნიშნულ ორგანულ კანონში დაემატა ჩანაწერი, რომლის 

მიხედვითაც ამ კანონის მიზნებისთვის მთავრობის ვალი მოიცავს: 

ა) „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ 

სახელმწიფო ვალს, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული 

ვალდებულებებისა; 

ერთიანი ბიუჯეტი 

ავტონომიური რესპუბლიკების ერთიანი რესპუბლიკური ბიუჯეტი 

 

მუნიციპალიტეტების ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტი 

 

ერთიანი 

ბიუჯეტი 

ცენტრალურის 

სსიპ-

ების/ა(ა)იპ-

ების ბიუჯეტი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

სსიპ-

ების/ა(ა)იპ-

ების ბიუჯეტი 

ავტონომიური 

რესპუბლიკების 

ერთიანი 

რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი 

ნაერთი ბიუჯეტი 

მუნიციპალიტე

ტის სსიპ-

ების/ა(ა)იპ-

ების ბიუჯეტი 

მუნიციპალიტეტ

ების ბიუჯეტი 

მუნიციპალიტეტების 

ერთიანი 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

 

ცენტრალური ბიუჯეტი 
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ბ) საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალს, გარდა საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებიდან აღებული ვალისა. 

ამასთან, ვალის წესი ითვალისწინებს, აგრეთვე, „საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საჯარო 

და კერძო თანამშრომლობის ძირითადი პრინციპებისა და საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული 

ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულებას. 

დიაგრამა 10: მთავრობის ვალი ორგანული კანონის მიხედვით. 

3.1.3 შემოსავლების წესი 

საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება, გარდა 

აქციზისა, ან საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით 

არსებული განაკვეთის ზედა ზღვრის გაზრდა, გარდა აქციზისა, შესაძლებელია 

მხოლოდ რეფერენდუმის გზით. 

რეფერენდუმის დანიშვნის ინიცირების უფლება აქვს მხოლოდ მთავრობას და 

აღნიშნულ საკითხზე რეფერენდუმი ტარდება „რეფერენდუმის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. დაუშვებელია, რეფერენდუმის 

საგანი იყოს გადასახადის პროგრესულობის პრინციპი ან 

მეთოდოლოგია/საგადასახადო რეჟიმი. მთავრობას უფლება აქვს, მოითხოვოს 

გადასახადების დროებით გაზრდა − არა უმეტეს 3 წლის ვადით, ამ შემთხვევაში 

რეფერენდუმი არ ტარდება. 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული საერთო-

სახელმწიფოებრივი გადასახადებია: 

ა) საშემოსავლო გადასახადი; 

ბ) მოგების გადასახადი; 

გ) დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ); 

დ) იმპორტის გადასახადი; 

ე) აქციზი. 

ორგანული კანონის მიხედვით, საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი 

სახის შემოღებად ან ზღვრული განაკვეთის გაზრდად არ ითვლება გადასახადის 

შემოღება ან ცვლილება, რომელიც არსებული გადასახადის ალტერნატივაა ან 

ანაცვლებს მას და ამავე დროს არ ზრდის საგადასახადო ტვირთს. საერთო-

სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღებად ან ზღვრული 

განაკვეთის გაზრდად არ ჩაითვლება აგრეთვე გადასახადის სახის მიხედვით 

არსებული ზღვრული განაკვეთის ფარგლებში გადასახადის განაკვეთის 

ცვლილება. 

სახელმწი
ფო ვალი

ეროვნულ
ი ბანკის 

ვალდ.-ები

საბიუჯეტ
ო ორგ. -

ების ვალი

მთავრობი
ს ვალი

PPP 
პროექტებ
ის ვალდ.-

ები 

მშპ-ის 
60%



25 
 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საგადასახადო ტვირთის ზრდის შეზღუდვა 

დაკავშირებულია მხოლოდ იმ შემთხვევასთან, როდესაც ხდება გადასახადის 

შემოღება ან ცვლილება, რომელიც არსებული გადასახადის ალტერნატივაა ან 

ანაცვლებს მას, ხოლო თუ მოხდა ისეთი ცვლილება, როდესაც იცვლება მხოლოდ 

გადასახადის დაბეგვრის პირობა ისე რომ იზრდება საგადასახადო ტვირთი ამ 

შემთხვევაში ზემოაღნიშნული ორგანული კანონი არ აწესებს გარკვეულ შემზღუდავ 

პროცედურებს.  

შემოსავლების წესში, დეფიციტისა და ვალის წესებისაგან განსხვავებით, არ 

შესულა ძირეული ცვლილებები თავდაპირველ ვარიანტთან შედარებით. კერძოდ, 

2018 წლის სექტემბერში ორგანულ კანონში განხორციელებული ცვლილებების 

შედეგად დაემატა ჩანაწერი: „საპენსიო და სადაზღვევო შენატანები რეგულირდება 

კანონით და ისინი არ წარმოადგენს გადასახადებსა და მოსაკრებლებს“. გარდა 

ამისა, განისაზღვრა შემოსავლების წესისა და აღნიშნული დამატებული ჩანაწერის 

მოქმედების ვადა „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

საქართველოს 2017 წლის 13 ოქტომბრის №1324-რს კონსტიტუციური კანონის 

ამოქმედებიდან 12 წლის ვადით. 

ორგანულ კანონში ზემოაღნიშნული ცვლილების ამოქმედების ვადად 

საქართველოს პრეზიდენტის მომდევნო არჩევნებში არჩეული საქართველოს 

პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების თარიღი20 განისაზღვრა. 

რაც შეეხება ორგანულ კანონში 2018 წლის დეკემბერში შეტანილ ცვლილებებს, 

აღნიშნული ცვლილებები არ ეხებოდა შემოსავლების წესს. 

3.2 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული 

მაჩვენებლების ფისკალურ წესებთან შესაბამისობა 

წარმოდგენილი ქვეთავის მიზანია 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით 

განსაზღვრული მაჩვენებლების ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის დადგენა.  

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მე-14 მუხლით განსაზღვრულია 

ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების (დეფიციტის და ვალის 

წესების) პროგნოზი.  

3.2.1 დეფიციტის წესთან შესაბამისობა 

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მე-14 მუხლის მიხედვით, 2022 წელს 

სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი, ორგანული კანონის მე-2 მუხლის 

პირველი პუნქტით დადგენილ ზღვარს (დეფიციტის წესი) მიღმა - 2,750.0 მლნ 

ლარით განისაზღვრა, რაც პროგნოზირებული მშპ-ის 4.2%-ს შეადგენს (დადგენილი 

ზღვარი – მშპ-ის 3%). ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის პროექტის დაგეგმვის პერიოდში არ დამდგარა ორგანული კანონით 

განსაზღვრული არც ერთი საგამონაკლისო შემთხვევა21. 

                                                           
20 საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ფიცის დადება შედგა 2018 წლის 16 დეკემბერს. 
21 ა) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის გამოცხადების 

და აღნიშნული მდგომარეობის შედეგად დამდგარი ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსების 
საჭიროების შემთხვევაში; 
ბ) ეკონომიკური ზრდის შენელების/რეცესიის შემთხვევაში − თუ, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, ზედიზედ ბოლო 2 
კვარტალის რეალური ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის კვარტალებთან შედარებით 2 
პროცენტული პუნქტით დაბალია, ვიდრე გასული 10 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი. 
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სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის 2022 წლის დეფიციტის მაჩვენებელი  

„საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მე-14 მუხლით განსაზღვრულ, 2021 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის 

დეფიციტზე, 3,928.0 მლნ ლარზე (მშპ-ის 6.7%) 1,178.0 მლნ ლარით ნაკლებია. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

პროექტის თანდართული დანართის - „ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური 

ინდიკატორების (საბაზო სცენარი)“ - მიხედვით საქართველოს ერთიანი ბიუჯეტის 

მთლიანი სალდოს სტრუქტურა 2021-2022 წლებისთვის. 

ცხრილი 4: საქართველოს ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2021-2022 წლებში (მლნ ლარი). 

როგორც ცხრილშია წარმოდგენილი, 2021 წელთან შედარებით 2022 წელს 

მოსალოდნელია სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება 1,178.0 

მლნ ლარით, რაც დაკავშირებულია ერთიანი ბიუჯეტის შემოსავლების 2,428.0 მლნ 

ლარით ზრდასთან (მ.შ. საგადასახადო შემოსავლები იზრდება 2,287.0 მლნ ლარით), 

ხარჯების 183.0 მლნ ლარით ზრდასთან (მ.შ. შრომის ანაზღაურება იზრდება 320.0 

მლნ ლარით) და არაფინანსური აქტივების ცვლილების მაჩვენებლის 1,067.0 მლნ 

ლარით ზრდასთან. 

რაც შეეხება ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის სტრუქტურას შესაბამისი ბიუჯეტების 

დონეების მიხედვით, აღსანიშნავია რომ 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

პროექტის თანდართულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილია ინფორმაცია მხოლოდ 

ცენტრალური ბიუჯეტის შესახებ, რომლის დეფიციტიც 2,590.1 მლნ ლარით 

განისაზღვრა. ერთიანი ბიუჯეტის შემადგენელი ავტონომიური რესპუბლიკების 

ერთიანი რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ერთიანი მუნიციპალური 

ბიუჯეტების დეფიციტების  შესახებ ინფორმაცია კი ბიუჯეტის პროექტის 

დოკუმენტაციაში არ არის წარმოდგენილი, შესაბამისად, შეუძლებელია პროექტის 

დოკუმენტაციის მიხედვით ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის სტრუქტურის განხილვა 

შესაბამისი დონის ბიუჯეტების მითითებით. 

                                                           
 

  
2021 

მოსალოდნელი 
2022 

პროგნოზი 
სხვაობა 

შემოსავლები 16,090.0 18,518.0 2,428.0 

გადასახადები 13,271.0 15,558.0 2,287.0 

არაპირდაპირი გადასახადები 7,734.0 8,805.0 1,071.0 

პირდაპირი გადასახადები 5,537.0 6,753.0 1,216.0 

გრანტები 319.0 390.0 71.0 

სხვა შემოსავლები 2,500.0 2,570.0 70.0 

ხარჯები 15,605.0 15,788.0 183.0 

შრომის ანაზღაურება 2,444.0 2,764.0 320.0 

საქონელი და მომსახურება 2,735.0 2,627.0 -108.0 

პროცენტი 810.0 779.0 -31.0 

სუბსიდიები 1,617.0 1,610.0 -7.0 

გრანტები 9.0 131.0 122.0 

სოციალური უზრუნველყოფა 6,294.0 6,162.0 -132.0 

სხვა ხარჯები 1,696.0 1,715.0 19.0 

საოპერაციო სალდო 485.0 2,730.0 2,245.0 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,413.0 5,480.0 1,067.0 

ზრდა 4,893.0 5,930.0 1,037.0 

შემცირება -480.0 -450.0 30.0 

მთლიანი სალდო -3,928.0 -2,750.0 1,178.0 
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რაც შეეხება სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტს გასულ წლებში, როგორც 

ნომინალურ გამოხატულებაში, ისე მშპ-თან შეფარდებით, 2015-2022 წლებში 

ყველაზე დიდ უარყოფით მაჩვენებელს 2020 წლისთვის აღწევს. ქვემოთ მოცემულ 

დიაგრამაზე წარმოდგენილია საქართველოს ერთიანი და ნაერთი ბიუჯეტების 

დეფიციტები და მათი შეფარდება მშპ-თან 2015-2022 წლებში. 

დიაგრამა 11: საქართველოს ერთიანი და ნაერთი ბიუჯეტების დეფიციტები და მათი შეფარდება მშპ-თან 2015-2022 

წლებში (მლნ ლარი, %) 

როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი, 2015-2018 წლებში დაცული იყო დეფიციტის 

წესის იმ დროისათვის არსებული რედაქციის მიხედვით განსაზღვრული 

მაკროეკონომიკური პარამეტრის ზღვარი, ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-თან 

ფარდობა მერყეობდა -0.7%-დან -1.4%-მდე. აღნიშნული ზღვარი დაცული იყო, 

ასევე, 2019 წლის ფაქტიური მაჩვენებლის შემთხვევაში - საქართველოს ერთიანი 

ბიუჯეტის დეფიციტის ფარდობა მშპ-თან -2.6%-ს შეადგენდა. მაკროეკონომიკური 

პარამეტრის ზღვრის დარღვევა ფიქსირდება 2020-2022 წლებში, კერძოდ, 2020 

წელს საქართველოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის ფარდობა მშპ-თან -9.0%-ით 

განისაზღვრა, 2021 წელს მოსალოდნელია ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის ფარდობა 

მშპ-თან -6.7%-ით განისაზღვროს, ხოლო 2022 წლისთვის - -4.2%-ის ოდენობით. 

3.2.2 ვალის წესთან შესაბამისობა 

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მე-14 მუხლის მიხედვით, 2022 წლის 

ბოლოსთვის მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განსაზღვრულია მშპ-ის 

51.1%-ით, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში 

აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2021 წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით) მშპ-ის 0.6%-ით − ჯამი: მშპ-ის 51.7% (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 

60%). 

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის თანდართული დანართის - 

„მთავრობის ვალი“ - მიხედვით მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 2022 წლის 31 

დეკემბრისთვის განისაზღვრა 26,023.1 მლნ ლარის ოდენობით (მშპ-ის 40.1%), 

ხოლო მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთი - 7,100.3 მლნ ლარის ოდენობით (მშპ-ის 

11.0%), სულ - 33,123.4 მლნ ლარი (მშპ-ის 51.1%). გარდა ამისა, 2022 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის დანართის - „ფისკალური რისკების ანალიზის 

დოკუმენტი“ - მიხედვით საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების 

ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მოცულობა 2021 წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით 395.4 მლნ ლარს შეადგენს (მშპ-ის 0.6%). 
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ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ვალის წესით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური 

ზღვრის გაანგარიშებისას, 2022 წლისთვის, არ არის სხვადასხვა საკითხები 

გათვალისწინებული, კერძოდ:  

 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთავრობის ვალის ნაშთის 

განსაზღვრული მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს 

(ე.წ. ისტორიულ ვალს). 2018 წლის დეკემბერში მიღებული „საქართველოს 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მიხედვით, აღნიშნული ვალდებულებების მოცულობა 672.3 მლნ ლარს 

შეადგენდა, რომელიც 2019 წლის ოქტომბერში განხორციელებული 2019 

წლის ბიუჯეტის ცვლილების შედეგად აღარ მოხვდა სახელმწიფო ვალის 

მოცულობაში და მსგავსი პრაქტიკა გაგრძელდა 2020-2022 წლებშიც. 

ზემოაღნიშნული ე.წ. ისტორიული ვალის მოცულობის ფარდობა 2022 წლის 

პროგნოზირებულ მშპ-თან 1.0%-ია. 

 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის დანართის - „ფისკალური 

რისკების ანალიზის დოკუმენტი“ - მიხედვით საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრომ 2020 წლის აპრილში დაასრულა სახელმწიფო საწარმოთა 

სექტორიზაცია, რის შედეგადაც 52 საწარმო მიეკუთვნა  სახელმწიფო 

კორპორაციების (Public Corporations) სექტორს და 183 საწარმო - სამთავრობო 

სექტორს (General Government). საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) 

საჯარო ფინანსების სტატისტიკის სახელმძღვანელოსა (GFSM 2014) და 

საჯარო სექტორის  ვალის სტატისტიკის სახელმძღვანელოში 

წარმოდგენილი განმარტებების მიხედვით მთავრობის ვალი უნდა 

მოიცავდეს სამთავრობო სექტორის საწარმოებად კლასიფიცირებულ 

სახელმწიფო საწარმოთა ვალდებულებებს. 2022 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის პროექტის დანართის - „მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი 

2021-2030 წლებისთვის“ - მიხედვით ზემოაღნიშნული სექტორიზაციის 

შედეგად გამოიკვეთა საჯარო სექტორის დამატებითი ვალი 310.0 მლნ 

ლარის ოდენობით, რაც 2022 წელს პროგნოზირებული მშპ-ის 0.5%-ს 

წარმოადგენს. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

პროექტში 2022 წლისთვის ვალის წესის მიზნებისთვის გაანგარიშებულ 

მაჩვენებელს (51.7%) თუ დავუმატებთ ისტორიული ვალის მოცულობას (მშპ-ის 1.0%) 

და სამთავრობო სექტორად დაკლასიფიცირებული საწარმოების ვალდებულებებს 

(მშპ-ის 0.5%), ვალის წესის მიზნებისთვის საპროგნოზო მაჩვენებელი 53.2%-მდე 

გაიზრდება. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია მთავრობის ვალი და სახელმწიფო 

ვალი და მათი შეფარდება მშპ-თან 2012-2022 წლებში22. 

                                                           
22 დიაგრამაში წარმოდგენილი ინფორმაცია არ მოიცავს ისტორიული ვალის პირობით მოცულობას 672 მლნ 

ლარის ოდენობით. 
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დიაგრამა 12: მთავრობის ვალი, სახელმწიფო ვალი და მათი შეფარდება მშპ-თან 2012-2022 წლებში (მლნ ლარი, 

%). 

როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი, 2012-2019 წლებში სახელმწიფო ვალისა 

და მთავრობის ვალის მოცულობები არ აღემატება ორგანული კანონით 

განსაზღვრულ ლიმიტს. 2020 წლისთვის ადგილი აქვს ორგანული კანონით 

განსაზღვრული მაკროეკონომიკური პარამეტრის ზღვრის დარღვევას. 2021-2022 

წლებში კი მთავრობის ვალის მოცულობა უბრუნდება ვალის წესით განსაზღვრულ 

ლიმიტს. 

3.2.3 შემოსავლების წესთან შესაბამისობა 

ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, მთავრობა 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პარლამენტისთვის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის წარდგენისას და სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშგებისას წარადგენს ინფორმაციას 

ფისკალური პარამეტრების ამ კანონით დადგენილ ზღვრებთან შესაბამისობის 

თაობაზე. ზემოაღნიშნული ორგანული კანონით დადგენილი ზღვარი კი 

განსაზღვრულია ამავე კანონის მე-2 მუხლში, რომელიც მოიცავს დეფიციტისა და 

ვალის წესებს. შესაბამისად, მთავრობას არ აქვს ვალდებულება შემოსავლების 

წესის დაცვის/შესრულების შესახებ წარუდგინოს ინფორმაცია პარლამენტს, 

როგორც ბიუჯეტის პროექტის წარდგენის, ასევე, ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშგებისას. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

პროექტის მაჩვენებლები არ მოიცავს შემოსავლების წესთან შესაბამისობის 

შესახებ ინფორმაციას. თუმცა, თუ განვიხილავთ საერთო-სახელმწიფოებრივ 

გადასახადებს, ორგანული კანონის ამოქმედების თარიღიდან არ მომხდარა 

საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება ან საერთო-

სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედა 

ზღვრის გაზრდა, შესაბამისად, შემოსავლების წესი დაცულია ორგანული კანონის 

ამოქმედების თარიღიდან. 
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4. საქართველოს ბიუჯეტის ინდიკატორების  ფისკალურ წესებთან 

შესაბამისობა საშუალოვადიან პერიოდში 
 

აღნიშნულ თავში განხილულია საშუალოვადიან პერიოდში  მთავრობის მხრიდან 

ფისკალური წესებთან შესაბამისობის დაცვის შესაძლებლობები, მასზე მოქმედი 

ფაქტორები, შესაძლო სცენარები და სენსიტიურობის ანალიზი. 

 

4.1 ფისკალურ წესებზე მოქმედი გარემოებები  

ფისკალური წესების შესრულებაზე საშუალოვადიან პერიოდში შესაძლოა გავლენა 

მოახდინოს, როგორც სხვადასხვა ტიპის მაკროეკონომიკურმა შოკმა, ისე 

მთავრობის დისკრეციული პოლიტიკის გატარებამაც, რომელიც შეიძლება 

გულისხმობდეს: საგადასახადო რეფორმებს, რომლებსაც მნიშვნელოვანი გავლენა 

ექნებათ საგადასახადო შემოსავლებზე, მთავრობის ხარჯვითი პრიორიტეტების 

ცვლილებას, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის ერთიანი ბიუჯეტის ხარჯვით 

ნაწილს.  ყოველივე ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ერთიანი ბიუჯეტის ბალანსის 

ცვლილება საშუალოვადიან პერიოდში, ან გავლენა მოახდინოს ვალის 

საშუალოვადიან ტრაექტორიაზე. 

ფისკალურ წესებზე მოქმედი 2022-2025 წლების ფაქტორებიდან ყველაზე 

მასშტაბური და მნიშვნელოვანია მსოფლიოში მიმდინარე COVID-19 პანდემიით 

გამოწვეული მაკროეკონომიკური შოკები. აღნიშნულ უარყოფით მოვლენებს 

მოსალოდნელია, რომ ეფექტი ექნება როგორც მიმდინარე წელს, ისე 

საშუალოვადიანი პერიოდისათვის. 

COVID-19-ის საპასუხოდ გატარებული ღონისძიებები მთავრობის მხრიდან 

გულისხმობს ფისკალურ პასუხს როგორც 2021-2022 წლებში, ისე საშუალოვადიანი 

პერიოდისათვის. 

COVID-19-ის გავლენით 2020 წელს ეკონომიკური აქტივობის შემცირებას  მოჰყვა 

საგადასახადო შემოსავლების კლება, ხოლო ეკონომიკის უარყოფითი ეფექტის 

აღმოსაფხვრელად მიმართული ფისკალური ღონისძიებების გამო გაიზარდა 

ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის სხვადასხვა მუხლი. 

აღნიშნული ფაქტორების გავლენით გაიზარდა საშუალოვადიან პერიოდში  

ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი და შესაბამისად მთავრობის ვალის მოცულობა. 

ეკონომიკის გაჯანსაღების კვალდაკვალ როგორც ბიუჯეტის დეფიციტი, ასევე 

მთავრობის ვალის მშპ-თან თანაფარდობა მოსალოდნელია, რომ შემცირდება. 

სხვა თანაბარ პირობებში, ვალის მოცულობის ზრდაზე შესაძლოა გავლენა 

მოახდინოს ასევე ორმა მნიშვნელოვანმა ფაქტორმა: 

 გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ; 

 საპროცენტო განაკვეთების ზრდამ. 

 

2020 წლის მარტში კორონავირუსით გამოწვეული პრობლემების დაწყებისთანავე 

ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურება დაიწყო და შედეგად, 2020 წლის 

ბოლოსთვის, 2019 წლის დეკემბერთან შედარებით, ლარის კურსი აშშ დოლართან 

მიმართებით 14.3%-ით გაუფასურდა, რაც პირდაპირ აისახა ვალის მოცულობაზე.  

აღსანიშნავია, რომ საგარეო ვალის წილი მთლიან მთავრობის ვალში 2021 წლის 

ნოემბრის მდგომარეობით 79.9%-ია. 
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ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების და მაკროეკონომიკური 

არასტაბილურობის ერთ-ერთი უარყოფითი შედეგი შეიძლება იყოს ასევე 

მთავრობის როგორც შიდა, ისე საგარეო ვალზე საპროცენტო განაკვეთების ზრდა, 

რაც პირდაპირ გაზრდის ვალის მომსახურების სიმძიმეს და შესაბამისად ერთიანი 

ბიუჯეტის დეფიციტსა და მთავრობის ვალის მოცულობას. 

სხვა თანაბარ პირობებში აღნიშნული შოკების არ არსებობისას ვალის მშპ-თან 

ფარდობის მაჩვენებლის კლებაა მოსალოდნელი, რადგან იზრდება ეკონომიკური 

აქტივობა და შესაბამისად ნომინალური მშპ. 

 

4.2 ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი საშუალოვადიან პერიოდში  
 

როგორც აღვნიშნეთ ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-თან ფარდობის ზედა 

ზღვარი ორგანული კანონის მიხედვით 3%-ს წარმოადგენს, რომლის შესრულებაც 

ზემოთ აღწერილი მოვლენების გამო მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ქვეყნისთვის. 

მთავრობის მიერ 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის თანდართულ საშუალოვადიან 

- საბაზო სცენარში ვკითხულობთ, რომ 2022 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი, 2021 წლის 

მსგავსად, კვლავ 3%-იან ნიშნულზე ზემოთ იქნება. 2023 წლიდან ერთიანი ბიუჯეტის 

დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირებაა დაგეგმილი, თუმცა 2025 წლისათვის მისი 

მოცულობა მაინც 2 მლრდ ლარს აღწევს. 

მთავრობის პროგნოზის მიხედვით მოსალოდნელია, რომ 2021 და 2022 წლებში 

დეფიციტის წესი დაირღვევა, ხოლო 2023 წლიდან 3%-ზე ნაკლებია მოსალოდნელი.  

   დიაგრამა 13: ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი  2022-2025 წლებში 

საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების და 

მთავრობის არსებული პოლიტიკის გათვალისწინებით შესაძლებელია, რომ უკვე 

2023 წლისათვის ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი 3%-ზე ნაკლები იყოს. რაც შეეხება 

წინა შეფასებას, 2020 წლის დეკემბრისათვის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით 

ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი  2021-2023 წლებში ასევე  მშპ-ის 3%-ზე მეტი იყო  და 

ზღვარს ქვემოთ შემცირება მხოლოდ 2024 წლისთვის იყო მოსალოდნელი. 

საბიუჯეტო ოფისის ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის გაანგარიშებაში 

გამოყენებულია23: 

 ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების დამოუკიდებელი 

პროგნოზი; 

                                                           
23 დამატებითი ინფორმაცია პროგნოზების შესახებ იხილეთ დანართ 5-ში. 
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 ნაერთი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების დამოუკიდებელი პროგნოზი; 

 ერთიანი ბიუჯეტის გრანტების მთავრობის პროგნოზი; 

 ერთიანი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლებში ასახული სახელმწიფო სსიპ-ებისა და 

ა(ა)იპ-ების შემოსავლის მთავრობის პროგნოზი; 

 ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთავრობის პროგნოზი. 

ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტებს შორის აღნიშნულ განსხვავებას განაპირობებს 

ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების მთავრობისაგან განსხვავებული 

მოცულობა, რომელიც საბიუჯეტო ოფისის მთავრობისაგან განსხვავებულ 

საშუალოვადიან მაკროეკონომიკურ სცენარს ეყრდნობა. 

 

4.3. მთავრობის ვალი24 საშუალოვადიან პერიოდში 
 

მთავრობის ვალის მშპ-თან ფარდობას საშუალოვადიან პერიოდში განსაზღვრავს 

ვალის შესაძლო მოცულობა, გაცვლითი კურსის შესაძლო ტრაექტორია და 

მოსალოდნელი მშპ-ის მოცულობა. 

მთავრობის პროგნოზის მიხედვით გაცვლითი კურსი საშუალოვადიან პერიოდში 

დაფიქსირებულია ბიუჯეტის შედგენის მომენტში არსებული კურსის ეკვივალენტად, 

ხოლო საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით გაუმჯობესებული ეკონომიკური 

პარამეტრების პარალელურად მოსალოდნელია კურსის თანდათანობითი 

გამყარება.  

საბიუჯეტო ოფისის მთავრობის ვალის მშპ-თან ფარდობის მაჩვენებელი 

საშუალოვადიან პერიოდში ეყრდნობა: 

 ვალის ნომინალური მოცულობის მთავრობის პროგნოზს; 

 გაცვლითი კურსის საკუთარ პროგნოზს; 

 ნომინალური მშპ-ის საკუთარ პროგნოზს. 

 

ამის გათვალისწინებით უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც  საბიუჯეტო ოფისის, ისე 

მთავრობის საშუალოვადიანი პროგნოზის მიხედვით, მთავრობის ვალის მშპ-თან 

ფარდობის მაჩვენებელი 2021-2025 წლებში ნარჩუნდება კანონით დადგენილი 60%-

იანი ზღვრის ფარგლებში. 

                                                           
24 ბიუჯეტის თანდართულ მასალებში, მთავრობის ვალი საშუალოვადიან პერიოდში არ მოიცავდა  ფისკალური 
წესით განსაზღვრულ PPP პროექტების სავარაუდო მოცულობებს, აღნიშნულ დოკუმენტში ფისკალური წესების 
მონიტორინგის მიზნებიდან გამომდინარე, როგორც მთავრობის, ისე საბიუჯეტო ოფისის ვალის ინდიკატორებს 
საშუალოვადიან პერიოდში დამატებული აქვს, PPP პროექტების სავარაუდო მოცულობა. რომელიც 2021 წლის 1 
იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა 395.4 მლნ ლარს. 
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დიაგრამა 14: მთავრობის ვალის ფარდობა მშპ-თან 2021-2025 წლებში (%) 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასების მიხედვით, მთავრობის ვალის ფარდობითი 

მაჩვენებელი მუდმივად შემცირდება და 2025 წლისათვის 44.9%-ს მიუახლოვდება. 

მთავრობის პროგნოზების მიხედვით, აღნიშნული მაჩვენებელი კლების მიუხედავად 

მუდმივად საბიუჯეტო ოფისის შეფასებაზე მაღალი იქნება და 2025 წლისათვის 

48.1%-ის ფარგლებში დაფიქსირდება. რაც შეეხება წინა შეფასებას, 2020 წლის 

დეკემბრის თვის შეფასების მიხედვით, საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით მთავრობის 

ვალი 2021 წლისათვის 60.0%-მდე იზრდებოდა, ხოლო 2022-2024 წლებში მისი 

თანდათანობითი კლება იყო მოსალოდნელი მშპ-ის 54.1%-მდე25. ამავე დროს, 

მთავრობის შეფასებით 2024 წლისათვის მთავრობის ვალის მშპ-თან ფარდობა 

58.2%-მდე იყო დაგეგმილი. 

 

4.4 სენსიტიურობის ანალიზი და სცენარები 

 

როგორც მთავრობა26 ისე საბიუჯეტო ოფისი27 სხვადასხვა მაკროეკონომიკური 

რისკის და დაშვების გათვალისწინებით ბიუჯეტის წარდგენის პარალელურად 

აკეთებს ეკონომიკის განვითარების ოპტიმისტურ და პესიმისტურ სცენარებს, 

რომელიც, ასევე, მოიცავს შესაბამის ფისკალურ სცენარებს. 

საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკური სცენარები ეფუძნება დაშვებას, რომ, 

ოპტიმისტური სცენარის შემთხვევაში, მთლიანი საშუალოვადიანი პერიოდის 

განმავლობაში პერმანენტულად დადებითი შოკები რეალიზდება, ხოლო 

უარყოფითი სცენარის დროს, ყოველ წელს საბაზისო სცენართან შედარებით 

ეკონომიკური განვითარების უარყოფითი ტენდენციებია მოსალოდნელი. 

 

 

 

                                                           
25 აღსანიშნავია, რომ 90-იანი წლებიდან  მთავრობა ფლობს ე.წ. ისტორიულ საშინაო ვალს (დაახლოებით 672 მლნ 

ლარი), რომელიც არ არის აღრიცხული მთლიანი ვალის მოცულობაში. თუ მთავრობის ვალში გავითვალისწინებთ 
ისტორიულ ვალსაც, იგი საშუალოვადიან პერიოდში, საშუალოდ მშპ-ის 1%-ის ფარგლებში ზრდის მთლიან 
მაჩვენებელს. 
26 https://parliament.ge/legislation/22864  
27 http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Macroeconomic_Forecasts_December_2021_GE.pdf   
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ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი (საბიუჯეტო 
ოფისი)

საბაზისო პესიმისტური

ოპტიმისტური ფისკალური ლიმიტი

 

  2022 2023 2024 2025 

  მთავრობა საბიუჯეტო 

ოფისი 

მთავრობა საბიუჯეტო 

ოფისი 

მთავრობა საბიუჯეტო 

ოფისი 

მთავრობა საბიუჯეტო 

ოფისი 

  მშპ-ის ზრდა 

საბაზისო  6.0% 5.6% 5.5% 5.3% 5.2% 5.1% 5.2% 5.2% 

ოპტიმისტური  6.3% 7.8% 5.9% 7.6% 5.4% 7.4% 5.2% 7.7% 

პესიმისტური 4.1% 3.4% 3.8% 3.0% 3.9% 2.7% 4.0% 2.7% 

  სამომხმარებლო ფასების ზრდა 

საბაზისო  4.5% 5.4% 3.0% 3.1% 3.0% 2.9% 3.0% 3.0% 

ოპტიმისტური  4.9% 6.6% 3.3% 4.9% 3.2% 5.0% 3.1% 5.1% 

პესიმისტური 3.8% 4.0% 2.0% 2.2% 2.2% 2.2% 2.5% 2.2% 

ცხრილი 5: მთავრობის და საბიუჯეტო ოფისის საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური სცენარები. 

 

აღნიშნულ პარამეტრებზე დაყრდნობით, როგორც მთავრობის, ისე საბიუჯეტო 

ოფისის შეფასების მიხედვით, ისევე როგორც საბაზისო სცენარის შემთხვევაში, 

ოპტიმისტური მაკროეკონომიკური სცენარის განვითარების შემთხვევაშიც ერთიანი 

ბიუჯეტის დეფიციტი 3%-იან ნიშნულს 2023 წელს დაუბრუნდება. პესიმისტური 

სცენარის განვითარების შემთხვევაში მთავრობის მიხედვით დეფიციტი თავის 

ლიმიტს 2023 წლისათვის ჩამოსცდება. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით დეფიციტი 

2022 წელს გაუმჯობესდება, თუმცა საშუალოვადიან პერიოდში მაინც 3%-იან 

ნიშნულზე მეტი იქნება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დიაგრამა 15: ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-თან საშუალოვადიან პერიოდში. ოპტიმისტური და პესიმისტური 

სცენარები. 

 

რაც შეეხება ვალის მოცულობას საშუალოვადიან პერიოდში, როგორც მთავრობის 

ისე საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, ოპტიმისტური და პესიმისტური სცენარების 

დროს, იგი ფისკალურ ლიმიტს არ გადააჭარბებს. მთავრობის პესიმისტური 

სცენარის მიხედვით 2025 წლისათვის ვალის მშპ-თან ფარდობის მაჩვენებელი 

52.8%-ს მიაღწევს, ხოლო საბიუჯეტო ოფისის მიხედვით 52.1%-ს.  
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დიაგრამა 16: მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-თან საშუალოვადიან პერიოდში. ოპტიმისტური და პესიმისტური 

სცენარები. 

 

როგორც მთავრობის28, ისე საბიუჯეტო ოფისის29 მიერ გაკეთებული ვალის 

მდგრადობის ანალიზიდან იკვეთება, რომ მთავრობის ვალი ყველაზე მეტად 

მგრძნობიარეა გაცვლითი კურსის შოკის მიმართ. ზემოაღნიშნული ვალის 

მოცულობები საბიუჯეტო ოფისის და მთავრობის მხრიდან გაცვლითი კურსის 

სხვადასხვა საშუალოვადიან პროგნოზს ეყრდნობა: 

 მთავრობის საშუალოვადიან გეგმაში გაცვლითი კურსი მუდმივად 

ფიქსირებულია; 

 საბიუჯეტო ოფისის საშუალოვადიან პროგნოზებში კი გაცვლითი კურსის 

თანდათანობითი გამყარებაა მოსალოდნელი. 

 

2021 წლისგან განსხვავებით, რომლის განმავლობაშიც საშუალოდ 4.8%-იანი 

გამყარებაა მოსალოდნელი, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ადგილი ჰქონდა 

ვალუტის კურსის გაუფასურებას (2017-2019 წლებში საშუალოდ 6%-ით, ხოლო 2020 

წლის განმავლობაში 14.3%-ით). აქედან გამომდინარე, საინტერესო იქნებოდა 

გაცვლითი კურსის გაუფასურების დაშვება მომდევნო წლებში, კერძოდ, მთავრობის 

და საბიუჯეტო ოფისის გაცვლითი კურსის 2022 წელს 14.3%-იანი (2020 წლის 

მაჩვენებლის მსგავსი), ხოლო მომდევნო წლებში ყოველწლიურად 2%-ით 

გაუფასურება. ამას, თავის  მხრივ, გავლენა ექნება ვალის საპროცენტო ხარჯის 

ზრდაზე და დეფიციტზე, ასევე საგარეო სექტორის სხვა ინდიკატორებზე და 

ეკონომიკურ აქტივობაზე, თუმცა ამ სცენარში დაშვებულია სხვა თანაბარ 

პირობებში ვალის მოცულობის ზრდაზე კურსის ეფექტი. 

                                                           
28 https://www.mof.ge/images/File/2022-biujeti/08-11-2021/DSA%20-%2004.11.2021.pdf 
29 http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/2015_weli-valis_mdgradoba.pdf  
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დიაგრამა 17: მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-თან საშუალოვადიან პერიოდში. (კურსის ყოველწლიურად 

გაუფასურების სცენარი) 

როგორც დიაგრამა 17-დან ჩანს, ვალის არსებული დონის გათვალისწინებით 

გაცვლითი კურსის ერთჯერადი, მნიშვნელოვანი და შემდეგ წლებში უმნიშვნელო 

გაუფასურება იმდენად ვერ გაზრდის მთლიანი ვალის მშპ-თან ფარდობას, რომ იგი 

საშუალოვადიან პერიოდში 60%-იან ზღვარს მიღმა იყოს. 

მეორეს მხრივ, ასევე შესაძლებელია გავაანალიზოთ რამდენად მგრძნობიარეა 

მთავრობის ვალი ვალზე საპროცენტო განაკვეთის ცვლილების მიმართ. როგორც 

ისტორიული მონაცემებიდან ჩანს, 2000-2020 წლებში საგარეო ვალის საშუალო 

საპროცენტო განაკვეთი 2.2% იყო, ხოლო საშინაო ვალის - 9%. თუ 2021-2025 წლებში 

პროგნოზირებულ საპროცენტო განაკვეთებს გავზრდით გასული ისტორიული 

მონაცემების 2 სტანდარტული გადახრით, საგარეო ვალის პროცენტი გაიზრდება 

საშუალოდ 1.1%-დან 2.1%-მდე, ხოლო საშინაო ვალის 8.5% - 11.9%-მდე. აღნიშნული 

შოკი გავლენას მოახდენს როგორც ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტზე, ისე მთავრობის 

ვალზე. 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, საპროცენტო განაკვეთის შოკს არ აქვს 

მნიშვნელოვანი ეფექტი ვალის წესზე, თუმცა მეორეს მხრივ იგი გავლენას ახდენს 

დეფიციტის წესზე და საშუალოვადიან პერიოდში მუდმივად ფისკალურ ლიმიტზე 

ქვემოთ ინარჩუნებს. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

2021 2022 2023 2024 2025

ვალი/მშპ

მთავრობა საბაზისო ოფისი საბაზისო
მთავრობა კურსის ეფექტი ოფისი კურსის ეფექტი
ზღვარი



37 
 

 

დიაგრამა 18: მთავრობის ვალი  და ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი საშუალოვადიან პერიოდში. (საპროცენტო 

განაკვეთის 2 სტანდარტული გადახრის სცენარი) 

აგრეთვე, შესაძლებელია მოვახდინოთ ზემოაღწერილი 2 შოკის კომბინირება და  

სხვა თანაბარ პირობებში შევაფასოთ გაცვლითი კურსის და საპროცენტო 

განაკვეთის ერთობლივი გავლენა ფისკალურ პარამეტრებზე. აღნიშნულ სცენარში 

კომბინირებული შოკის ეფექტს გავლენა აქვს ვალის საშუალოვადიან დინამიკაზე, 

თუმცა საშუალოვადიან პერიოდში 60%-იან ზღვარს არ გადააჭარბებს. 

 

 

დიაგრამა 19: მთავრობის ვალი  საშუალოვადიან პერიოდში. (საპროცენტო განაკვეთის 2 სტანდარტული გადახრის 

და კურსის გაუფასურების სცენარი) 

 

4.5 პოტენციური ფისკალური რისკები  
 

აღნიშნულ ქვეთავში ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ იმ რისკების იდენტიფიცირება, 

რომელთა ზრდაც მოსალოდნელია საშუალოვადიან პერიოდში სხვადასხვა 

საგარეო შოკის, თუ შიდა ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილების გამო. 

2021 წლიდან ბიუჯეტის დანახარჯები გახდა უფრო მეტად მგრძნობიარე 

მაკროეკონომიკური ფაქტორების მიმართ.  საქართველოს კანონის „სახელმწიფო 
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პენსიის შესახებ“ მე-7 მუხლის შესაბამისად 2021 წლიდან პენსიის გაანგარიშების 

შემდეგი წესი ამოქმედდა:  

 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისათვის - ბოლო 12 თვის ინფლაციის 

მაჩვენებლების საშუალო არითმეტიკულის ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 20 

ლარის ოდენობით; 

 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერებისათვის - ჯამით, რომელიც უდრის 

ბოლო 12 თვის ინფლაციის მაჩვენებლების საშუალო არითმეტიკულს 

დამატებული ბოლო 6 კვარტლის მშპ-ის რეალური ზრდის მაჩვენებლების 

საშუალო არითმეტიკულის 80%, მაგრამ არანაკლებ 25 ლარის ოდენობით.30 

 იმ შემთხვევაში თუ ამ დადგენილი წესით გაზრდილი პენსიის ოდენობა 5-ის 

ჯერად რიცხვზე ნაკლებია, პენსიის ოდენობა მრგვალდება მეტობით, 

უახლოეს 5-ის ჯერად რიცხვამდე. 

აღნიშნული ცვლილება საპენსიო ხარჯებს მაკრო ცვლადების მიმართ 

მგრძნობიარეს გახდის იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყნის ეკონომიკაში დაფიქსირდება 

შოკი, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს და 

ფასების დონეს, რაც დამატებით ტვირთს შექმნის საბიუჯეტო ხარჯებზე და 

შესაბამისად დეფიციტზე. 

მეორეს მხრივ, ალბათობა იმისა, რომ  გაიზარდოს პენსიაზე გასულ ადამიანთა 

რაოდენობა ბუნებრივ დონეზე მეტად, რეცესიული პროცესების დროს იზრდება. ამ  

ყოველივემ შესაძლოა დამატებითი წნეხი შექმნას ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტზე. 

პირობითი ვალდებულებების რისკი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

ყოველწლიურად აქვეყნებს ფისკალური რისკების  დოკუმენტს, სადაც მოცემულია 

პირობითი ვალდებულებების შესაძლო მოცულობები და წყაროები და ცდილობს 

ისინი შეაფასოს რაოდენობრივ მაჩვენებლებში და გააანალიზოს რამდენიმე 

სხვადასხვა სცენარი. მიუხედავად ამისა, ისეთ გარემოში, სადაც გაურკვევლობები 

ძალიან იზრდება და მთელი მსოფლიო დგას ერთ-ერთი უდიდესი რეცესიის წინაშე, 

პირობითი ვალდებულებების რეალიზაციის რისკები იზრდება. 

გარდა ამისა, უნდა აღნიშნოს რომ ფისკალური რისკების დოკუმენტში განხილულია 

ე.წ. ცხადი (explicit) პირობითი ვალდებულებები, მაგრამ მიმდინარე სიტუაციაში 

შესაძლოა გაიზარდოს არაცხადი (implicit) პირობითი ვალდებულებების 

რეალიზაციის რისკიც. 

გაცვლითი კურსის გადაჭარბებული გაუფასურება. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით 

2022 წლისათვის მთავრობის ვალის მშპ-თან ფარდობა 50.1%-ს შეადგენს.  ფაქტი, 

რომ უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ვალის წილი მთლიან ვალთან 

მიმართებაში თითქმის 80%-ს შეადგენს, განაპირობებს იმას, რომ ლარი/დოლარის 

გაცვლითი კურსის მკვეთრი გაუფასურება უარყოფით გავლენას მოახდენს 

როგორც ვალის, ისე დეფიციტის წესზე როგორც 2022 წლისათვის, ისე  

საშუალოვადიანი პერიოდისათვის. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 25 წლის 

განმავლობაში მკვეთრ გაუფასურებას რამდენჯერმე ჰქონდა ადგილი (მაგ.,1998, 

2015, 2016 და 2020), მათ შორის, 2020 წლის წლიურმა გაუფასურებამ 14.3% 

შეადგინა. 

 

 

                                                           
30 ამ კანონის მიზნებისათვის ინფლაცია და ეკონომიკური ზრდა გასაზღვრულია საქართველოს კანონით 

„სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ 
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ბიბლიოგრაფია:  

1. საქართველოს კონსტიტუცია; 

2. საქართველოს ორგანული კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“; 

3. საქართველოს ორგანული კანონი - „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“; 

4. საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“; 

5. საქართველოს კანონი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“; 

6. საქრთველოს კანონი “სახელმწიფო პენსიის შესახებ”; 

7. „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის პროექტი (საბოლოო ვარიანტი) და მისი თანმდევი დოკუმენტაცია; 

8. „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი და მისი თანმდევი დოკუმენტაცია; 

9. საქართველოს მთავრობის 2012-2020 წლების საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშები; 

10. „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 5 აპრილის №99 ბრძანება; 

11. ,,ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით 

დადგენილი ფისკალური წესების მონიტორინგის ანგარიში. პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისი. დეკემბერი 2020 წ; 

12. „ფისკალური რისკების ანგარიშგება და მართვა: საერთაშორისო ჩარჩო და 

საქართველო“. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი. თემატური პუბლიკაცია N 02/19. 

2019 წ; 

13. „ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგი: თეორიული ასპექტები და 

საერთაშორისო გამოცდილება“ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი. თემატური 

პუბლიკაცია N 03/20. 2020 წ; 

14. მაკროეკონომიკური პროგნოზები 2021-2024 წწ. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი, 

დეკემბერი 2020 წ; 

15. მაკროეკონომიკური პროგნოზები 2022-2025 წწ. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი, 

დეკემბერი 2021 წ; 

16. Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary 

frameworks of the Member States. Official Journal of the European Union; 

17. Hansen, T., Farrington, S., Jalles, J., Rial, I., Yläoutinen, S. (2017). Georgia. Enhancing the 

Fiscal Rules Framework. International Monetary Fund Washington, D.C.; 

18. Sayegh, A., Harris, J., O’Mahony, R., Yläoutinen, S, Zohrab, J. (2017). Georgia. Fiscal 

Transparency Evaluation. International Monetary Fund Washington, D.C.; 

19. Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union.  
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ტერმინთა განმარტებები 

არაცხადი (implicit) პირობითი ვალდებულებები - პირობითი ვალდებულებები, 

რომლებიც ეფუძნება საზოგადოების მოლოდინებს (ანუ სახელმწიფოს მორალური 

პასუხისმგებლობაა). (მაგალითად, ადგილობრივი მთავრობისათვის გაწეული 

დახმარება ფინანსური სიძნელეებისას, ბანკების ან სახელმწიფო სექტორის 

საწარმოების გაკოტრების თავიდან აცილება და ა.შ); 

ერთიანი ბიუჯეტი – ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკების ერთიანი 

რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტების 

კონსოლიდირებული ბიუჯეტი. ერთიანი ბიუჯეტი არ ექვემდებარება არცერთი 

ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებას; 

მთლიანი სალდო - მთლიანი სალდო გვიჩვენებს ბიუჯეტის პროფიციტის (დადებითი 

სიდიდე) ან დეფიციტის (უარყოფითი სიდიდე) მოცულობას. ხოლო მთლიანი 

სალდო გამოითვლება ფორმულით: ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების 

სხვაობას გამოკლებული არაფინანსური აქტივების ცვლილება; 

მშპ-ის გაპი – მშპ-ის გაპი არის პროცენტული სხვაობა არსებულ და პოტენციურ მშპ-

ს შორის დროის გარკვეულ პერიოდში, როდესაც ეკონომიკა რეცესიაშია მშპ-ის 

გაპი უარყოფითია, როდესაც ეკონომიკაში ბუმი და მაღალი ინფლაცია 

ფიქსირდება, მშპ-ის გაპი დადებითია;   

ნაერთი ბიუჯეტი – საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების 

რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების კონსოლიდირებული ბიუჯეტი. ნაერთი 

ბიუჯეტი არ ექვემდებარება არცერთი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი 

ორგანოს მიერ დამტკიცებას; 

ნასესხობის სპეციალური უფლებები - მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების 

ნაწილი, რომლებიც შექმნილია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ და 

განაწილებულია წევრ-ქვეყნებს შორის ოფიციალური რეზერვების სტატუსით; 

პირობითი ვალდებულებები - პირობითი ვალდებულება წარმოადგენს შესაძლო 

ვალდებულებას, რომელიც შესაძლოა წარმოიქმნას  ან არ წარმოიქმნას წარსული 

არსებული განუსაზღვრელი მოვლენების შედეგად; 

საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები - საერთო-სახელმწიფოებრივი 

გადასახადებია საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დაწესებული 

გადასახადები, რომელთა გადახდაც სავალდებულოა საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე; 

საქართველოს სახელმწიფო ვალი – საქართველოს სახელით საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროსა და მისი გარანტიით სხვა ორგანოების/ დაწესებულებების 

მიერ დადებული ხელშეკრულებებით აღებული, ეროვნული ვალუტით გამოსახული, 

აგრეთვე საქართველოს სახელით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ 

ეროვნულ ან უცხოურ კონვერტირებად ვალუტაში დენომინირებული სახელმწიფო 

ფასიანი ქაღალდების განთავსებიდან მიღებული და საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდის მიერ საქართველოსთვის დამტკიცებული საფინანსო რესურსიდან 

მიღებული სახელმწიფო საშინაო და საგარეო ვალების ჯამური თანხა; 

სახელმწიფო ბიუჯეტი – საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული, 

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციებისა და ვალდებულებების 

შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და 

ნაშთის ცვლილების ერთობლიობა; 
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საჯარო და კერძო თანამშრომლობა/საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტი 

– საჯარო პარტნიორსა და კერძო პარტნიორს შორის გრძელვადიანი 

თანამშრომლობა, რომელიც აკმაყოფილებს „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს 

და ხორციელდება სამუშაოს შესრულების ან/და საჯარო მომსახურების გაწევის 

მიზნით, კონცესიის ან არაკონცესიური საჯარო და კერძო თანამშრომლობის  

სახით; 

ფისკალური რისკი - ფისკალური აგრეგატების გადახრის შესაძლებლობა იმ 

მოსალოდნელი მაჩვენებლებისაგან, რომლებიც განისაზღვრა ბიუჯეტის დაგეგმვის 

ეტაპზე ან ფისკალური პროგნოზების ფორმირებისას; 

ცხადი (explicit) პირობითი ვალდებულებები - პირობითი ვალდებულებები, რაც 

განსაზღვრულია კანონით ან კონტრაქტით (მაგალითად, სავალო გარანტიები). 



დანართი 1ა: საბიუჯეტო ოფისის დეტალური მაკროეკონომიკური პროგნოზები31 2021-2025 წლებისთვის (საბაზისო სცენარი)32 

 

  

                                                           
31 2021 წლის დეკემბერში გაკეთებული პროგნოზი 
32 ხარჯების, არაფინანსური აქტივების და ვალის ნომინალური მონაცემები აღებულია „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“  კანონის პროექტის საბოლოო 
ვარიანტში  წარმოდგენილი 2022-2025 წლების საპროგნოზო მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან. 

 2018  
ფაქტი 

2019  
ფაქტი 

2020 
ფაქტი 

2021 PBO  
მოსალოდნელი 

2022  PBO  
პროგნოზი 

2023  PBO  
პროგნოზი 

2024  PBO  
პროგნოზი 

2025  PBO  
პროგნოზი 

რეალური სექტორი %-ული ზრდა 

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.8% 5.0% -6.8% 10.4% 5.6% 5.3% 5.1% 5.2% 
სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია 2.6% 4.9% 5.2% 9.5% 5.4% 3.1% 2.9% 3.0% 
მშპ დეფლატორი 4.4% 5.2% 7.3% 9.9% 6.2% 4.5% 4.3% 4.0% 
ნომინალური მშპ 

მილიონი ლარი 44,599 49,253 49,267 59,820 66,997 73,742 80,815 88,437 
მილიონი აშშ დოლარი 17,597 17,471 15,843 18,502 21,387 24,324 26,648 28,953 

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 

ლარი 11,968 13,239 13,234 16,044 17,969 19,777 21,675 23,719 
დოლარი 4,722 4,696 4,256 4,962 5,736 6,524 7,147 7,765 

 %-ად მშპ-თან  

აბსორბცია 110.6 109.0 119.3 116.1 113.9 110.6 109.6 109.2 
მოხმარება 82.5 83.7 95.4 93.1 89.9 87.4 85.4 84.1 

კერძო 75.2 76.7 87.9 86.0 83.3 81.1 79.3 78.1 
სახელმწიფო 7.3 7.0 7.6 7.1 6.5 6.3 6.1 6.0 

ინვესტიციები 28.1 25.3 23.9 23.0 24.1 23.2 24.2 25.1 
კერძო 21.7 17.3 15.3 15.2 15.6 16.8 17.9 19.0 
სახელმწიფო 6.4 8.0 8.6 7.8 8.5 6.3 6.2 6.1 

მთლიანი ეროვნული დანაზოგი 21.4 19.8 11.4 13.5 15.8 16.3 17.7 18.9 
კერძო 16.2 14.9 12.5 13.2 12.7 13.2 14.4 15.4 

სახელმწიფო 5.2 4.9 -1.1 0.3 3.1 3.1 3.3 3.6 
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დანართი 1ბ: საბიუჯეტო ოფისის დეტალური მაკროეკონომიკური პროგნოზები33 2021-2025 წლებისთვის (საბაზისო სცენარი) 

 

  

                                                           
33 2021 წლის დეკემბერში გაკეთებული პროგნოზი 

 2018  
ფაქტი 

2019  
ფაქტი 

2020 
ფაქტი 

2021 PBO  
მოსალოდნელი 

2022  PBO  
პროგნოზი 

2023  PBO  
პროგნოზი 

2024  PBO  
პროგნოზი 

2025  PBO  
პროგნოზი 

მონეტარული სექტორი მლნ ლარი 

წმინდა უცხოური აქტივები -175 -355 931 1,453 2,404 2,889 3,190 3,430 

წმინდა საშინაო აქტივები 20,914 24,736 29,449 33,484 37,854 44,055 51,286 59,823 

ფართო ფული M3 20,739 24,380 30,380 34,937 40,258 46,943 54,476 63,253 

ფართო ფული M2 9,676 11,495 13,660 16,217 19,945 23,721 27,465 31,693 
 

საგარეო სექტორი %-ად მშპ-თან, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი -6.8% -5.5% -12.4% -9.5% -8.2% -6.8% -6.4% -6.1% 
სავაჭრო ბალანსი -10.6% -8.9% -19.2% -16.1% -13.8% -10.5% -9.5% -9.2% 
ოფიციალური საერთაშორისო 
რეზერვები (მლნ აშშ დოლარი) 

3,290 3,506 3,911 4,151 4,582 4,818 5,180 5,635 

იმპორტის ჯერადი 3.7 3.8 5.2 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 
წმინდა კერძო კაპიტალური და 
ფინანსური ნაკადები (მლნ აშშ 
დოლარი) 

394 450 889 464 909 1,179 1,266 1,369 
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დანართი 1გ: საბიუჯეტო ოფისის დეტალური მაკროეკონომიკური პროგნოზები34 2021-2025 წლებისთვის (საბაზისო სცენარი) 

                                                           
34 2021 წლის დეკემბერში გაკეთებული პროგნოზი 
35 ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს გარდა ყველა ინდიკატორი წარმოადგენს ნაერთი ბიუჯეტის მაჩვენებელს 

 2018  
ფაქტი 

2019  
ფაქტი 

2020 
ფაქტი 

2021 PBO  
მოსალოდნელი 

2022  PBO  
პროგნოზი 

2023  PBO  
პროგნოზი 

2024  PBO  
პროგნოზი 

2025  PBO  
პროგნოზი 

ფისკალური სექტორი35 მლნ ლარი 

შემოსავლები და გრანტები 11,822 12,907 12,407 14,852 16,838 18,077 19,564 21,215 
საგადასახადო შემოსავლები 10,506 11,418 10,964 13,289 15,254 16,604 18,077 19,723 

პირდაპირი გადასახადები 4,540 4,593 4,433 5,209 6,174 6,602 7,345 8,243 
არაპირდაპირი გადასახადები 5,966 6,825 6,531 8,080 9,080 10,002 10,732 11,480 

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

12,351 14,464 17,189 19,376 20,432 20,437 21,911 23,445 

მიმდინარე ხარჯები 9,493 10,519 12,960 14,688 14,753 15,768 16,887 18,071 
კაპიტალური ხარჯები 2,858 3,945 4,229 4,688 5,679 4,669 5,024 5,374 

          
საოპერაციო სალდო 2,329 2,388 -553 164 2,085 2,309 2,677 3,144 
მთლიანი სალდო -323 -1,350 -4,574 -4,044 -3,144 -2,110 -2,097 -1,980 

   
მთვარობის ვალი 17,349 19,916 29,654 30,060 33,538 35,363 37,316 39,273 

საგარეო 14,098 15,750 23,467 24,217 26,438 26,918 27,426 27,938 
საშინაო 3,251 4,166 6,186 5,843 7,100 8,445 9,890 11,335 

მოდიფიცირებული მთლიანი სალდო -1,016 -1,019 -4,596 -3,989 -3,219 -2,230 -2,217 -2,100 
ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -305 -1,297 -4,451 -4,004 -3,117 -2,091 -2,091 -2,010 

 % მშპ-თან 

შემოსავლები და გრანტები 26.5% 26.2% 25.2% 24.8% 25.1% 24.5% 24.2% 24.0% 
საგადასახადო შემოსავლები 23.6% 23.2% 22.3% 22.2% 22.8% 22.5% 22.4% 22.3% 

პირდაპირი გადასახადები 10.2% 9.3% 9.0% 8.7% 9.2% 9.0% 9.1% 9.3% 
არაპირდაპირი გადასახადები 13.4% 13.9% 13.3% 13.5% 13.6% 13.6% 13.3% 13.0% 

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

27.7% 29.4% 34.9% 32.4% 30.5% 27.7% 27.1% 26.5% 

მიმდინარე ხარჯები 21.3% 21.4% 26.3% 24.6% 22.0% 21.4% 20.9% 20.4% 
კაპიტალური ხარჯები 6.4% 8.0% 8.6% 7.8% 8.5% 6.3% 6.2% 6.1% 

 

        
საოპერაციო სალდო 5.2% 4.8% -1.1% 0.3% 3.1% 3.1% 3.3% 3.6% 
მთლიანი სალდო -0.7% -2.7% -9.3% -6.8% -4.7% -2.9% -2.6% -2.2% 

 
                

მთვრობის ვალი 38.9% 40.4% 60.2% 50.3% 50.1% 48.0% 46.2% 44.4% 
საგარეო 31.6% 32.0% 47.6% 40.5% 39.5% 36.5% 33.9% 31.6% 
საშინაო 7.3% 8.5% 12.6% 9.8% 10.6% 11.5% 12.2% 12.8% 

მოდიფიცირებული მთლიანი სალდო -2.3% -2.1% -9.4% -6.7% -4.8% -3.0% -2.7% -2.4% 
ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -0.7% -2.6% -9.0% -6.7% -4.7% -2.8% -2.6% -2.3% 
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დანართი 2: მშპ-ის კომპონენტები 2018-2022 წლებში36 (მლნ ლარი). წყარო: საბიუჯეტო ოფისი და საქართველოს მთავრობა 

მშპ-ის კომპონენტები 2018 2019 2020 

2021 2022 

საბიუჯეტო 
ოფისი 

მთავრობა 
საბიუჯეტო 

ოფისი 
მთავრობა 

მოხმარება 36,801 41,206 47,018 55,694 51,342 60,198 53,449 

სახელმწიფო 3,269 3,444 3,732 4,227 4,227 4,361 4,361 

კერძო 33,533 37,763 43,287 51,467 47,115 55,837 49,088 

ინვესტიციები 12,543 12,460 11,753 13,775 16,215 16,120 19,627 

სახელმწიფო 2,858 3,945 4,229 4,688 4,688 5,679 5,679 

კერძო 9,684 8,515 7,524 9,087 11,527 10,441 13,948 

ექპორტი 22,549 27,000 18,372 25,095 24,849 30,306 28,733 

იმპორტი 27,293 31,414 27,877 34,743 33,877 39,628 36,976 

 

 

 

  

                                                           
36 2021 წლის დეკემბერში გაკეთებული პროგნოზები 
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დანართი 3: ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზების ცვლილება, 2021 წლისთვის (საბაზისო სცენარი)37 

 

  

                                                           
37 2021 წლის დეკემბერში გაკეთებული პროგნოზები 

 2021 წელი 

დეკემბერი  2021 დეკემბერი  2020 

მთავრობა საბიუჯეტო ოფისი მთავრობა საბიუჯეტო ოფისი 

რეალური მშპ (%-ული ზრდა) 10.0% 10.4% 4.3% 5.2% 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია 8.9% 9.5% 2.5% 3.2% 

მშპ დეფლატორი 8.0% 9.9% 3.8% 3.4% 

ნომინალური მშპ (მლნ ლარი) 58,529 59,820 53,443 53,537 

საგადასახადო შემოსავლები (მლნ ლარი) 13,271 13,289 12,045 12,183 

პირდაპირი გადასახადები (მლნ ლარი) 5,537 5,209 5,019 5,077 

არაპირდაპირი გადასახადები (მლნ ლარი) 7,734 8,080 7,026 7,106 

ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (მლნ ლარი) -3,968 -4,044 -3,991 -3,653.8 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი  (%-ად მშპ-თან) -8.4% -9.5% -8.5% -8.5% 

სავაჭრო ბალანსი  (%-ად მშპ-თან) -15.4% -16.1% -11.4% -12.0% 

ექსპორტი (%-ული ცვლილება წინა წელთან, აშშ 
დოლარი) 

30.0% 30.7% 9.0% 12.5% 

იმპორტი (%-ული ცვლილება წინა წელთან, აშშ 
დოლარი) 

17.6% 19.7% 4.1% 9.1% 

საერთაშორისო რეზერვები (მლნ აშშ დოლარი) 4,614 4,151 3,440.5 3,720.6 

ფულის მასა M3 (მლნ ლარი) 35,288 34,937 29,466 31,246 

ფულის მასა M2 (მლნ ლარი) 16,254 16,217 14,091 14,582 



47 
 

დანართი 4: ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზების ცვლილება, 2022-2023 წლებისთვის (საბაზისო სცენარი)38 

 

 

  

                                                           
38 2021 წლის დეკემბერში გაკეთებული პროგნოზები 

 2022 წელი 2023 წელი 

დეკემბერი  2021 დეკემბერი  2020 დეკემბერი  2021 დეკემბერი  2020 

მთავრობა 
საბიუჯეტო 

ოფისი 
მთავრობა 

საბიუჯეტო 
ოფისი 

მთავრობა 
საბიუჯეტო 

ოფისი 
მთავრობა 

საბიუჯეტო 
ოფისი 

რეალური მშპ (%-ული ზრდა) 6.0% 5.6% 5.8% 5.5% 5.5% 5.3% 5.8% 5.4% 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია 4.5% 5.4% 3.0% 3.1% 3.0% 3.1% 3.0% 3.2% 

მშპ დეფლატორი 4.5% 6.2% 3.0% 3.7% 3.0% 4.5% 3.0% 3.8% 

ნომინალური მშპ (მლნ ლარი) 64,832 66,997 58,239 58,533 70,450 73,742 64,821 66,640 

საგადასახადო შემოსავლები (მლნ ლარი) 15,558 15,254 13,460 13,220 16,738 16,604 14,928 14,345 

პირდაპირი გადასახადები (მლნ ლარი) 6,753 6,174 5,610 5,557 7,272 6,602 6,486 6,086 

არაპირდაპირი გადასახადები (მლნ 
ლარი) 

8,805 9,080 7,850 7,663 9,466 10,002 8,442 8,259 

ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (მლნ 
ლარი) 

-2,777 -3,144 -2,399 -2,502.2 -1,959 -2,110 -1,947 -2,444 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი  (%-ად 
მშპ-თან) 

-7.6% -8.2% -6.3% -7.0% -6.6% -6.8% -4.2% -6.2% 

სავაჭრო ბალანსი  (%-ად მშპ-თან) -12.7% -13.8% -10.1% -9.6% -9.4% -10.5% -9.5% -6.6% 

ექსპორტი (%-ული ცვლილება წინა 
წელთან, აშშ დოლარი) 

20.1% 24.4% 18.3% 20.1% 18.1% 17.5% 11.4% 14.5% 

იმპორტი (%-ული ცვლილება წინა 
წელთან, აშშ დოლარი) 

13.4% 17.5% 13.3% 13.3% 9.6% 10.2% 10.0% 12.3% 

საერთაშორისო რეზერვები (მლნ აშშ 
დოლარი) 

5,168 4,582 3,667.5 3,936.1 5,685 4,818 4,543 3,849 

ფულის მასა M3 (მლნ ლარი) 41,333 40,258 34,157 34,008 48,118 46,943 34,412 34,098 

ფულის მასა M2 (მლნ ლარი) 19,166 19,945 16,607 16,096 22,471 23,721 17,806 17,068 
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დანართი 5: ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზების ცვლილება, 2024 წლისთვის (საბაზისო სცენარი)39 
 

  

                                                           
39 2021 წლის დეკემბერში გაკეთებული პროგნოზები 

 2024 წელი 

დეკემბერი  2021 დეკემბერი  2020 

მთავრობა საბიუჯეტო ოფისი მთავრობა საბიუჯეტო ოფისი 

რეალური მშპ (%-ული ზრდა) 5.2% 5.1% 5.2% 5.4% 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია 3.0% 2.9% 3.0% 3.1% 

მშპ დეფლატორი 3.0% 4.3% 3.0% 3.7% 

ნომინალური მშპ (მლნ ლარი) 76,337 80,815 68,573 69,897 

საგადასახადო შემოსავლები (მლნ ლარი) 18,162 18,077 16,181 15,968 

პირდაპირი გადასახადები (მლნ ლარი) 7,914 7,345 6,777 6,949 

არაპირდაპირი გადასახადები (მლნ ლარი) 10,248 10,732 9,404 9,019 

ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (მლნ ლარი) -1,929 -2,097 -1,646 -1,832.6 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი  (%-ად მშპ-თან) -6.2% -6.4% -5.7% -5.9% 

სავაჭრო ბალანსი  (%-ად მშპ-თან) -8.4% -9.5% -10.6% -7.7% 

ექსპორტი (%-ული ცვლილება წინა წელთან, აშშ დოლარი) 11.2% 16.0% 16.5% 
15.7% 

იმპორტი (%-ული ცვლილება წინა წელთან, აშშ დოლარი) 8.9% 12.9% 15.3% 
13.7% 

საერთაშორისო რეზერვები (მლნ აშშ დოლარი) 6,197 5,180 4,206.4 4,056.5 

ფულის მასა M3 (მლნ ლარი) 55,610 54,476 44,927 40,052 

ფულის მასა M2 (მლნ ლარი) 26,169 27,465 22,613 19,381 



დანართი 6: მთავრობის ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2022 წლის ბოლოსთვის40 

კრედიტორი 
საპროგნოზო  

ნაშთი 31.12.2022 

სულ მთავრობის საგარეო  ვალის ნაშთი 26,023,081.2 

მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 18,966,845.7 

მსოფლიო ბანკი  (WB) 6,562,285.5 

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 126,870.3 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 637,843.5 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 984,436.9 

აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 6,605,865.0 

ევროპის საინვესტიციო ბანკი  (EIB) 2,888,337.7 

ევროკავშირი (EU) 464,529.1 

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 646,751.0 

ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 41,842.3 

სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 8,084.4 

ორმხრივი კრედიტორებისაგან 5,495,776.4 

ავსტრია 46,550.3 

აზერბაიჯანი 10,085.9 

თურქმენეთი 657.0 

თურქეთი 19,639.1 

ირანი 7,356.8 

რუსეთი 68,940.3 

სომხეთი 8,897.0 

ყაზახეთი 10,971.1 

გერმანია 2,065,823.5 

იაპონია 558,646.2 

კუვეიტი 56,056.6 

ნიდერლანდები 232.7 

ამერიკა 33,809.5 

საფრანგეთი 2,608,110.3 

სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,556,450.0 

ევრობონდი 1,556,450.0 

სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები 4,009.1 

გერმანია 4,009.1 

მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთი 7,100,296.6 

ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი 

სახელმწიფო ობლიგაცია 

120,846.0 

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000.0 

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 610,520.4 

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 6,181,930.3 

საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 35,000.0 

სულ მთავრობის ვალის ნაშთი 33,123,377.8 

შენიშვნა:  გამოყენებულია 2021 წლის 26 ნოემბრის გაცვლითი კურსი  1 EUR = 3.4927 GEL; 1 SDR = 4.3391 GEL; 10 CNY = 4.874 GEL; 100 

JPY = 2.6984 GEL; 1 KWD = 10.2736 GEL; 1 USD = 3.1129 GEL. 

 

                                                           
40 წყარო საქართველოს მთავრობა 
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დანართი 7: საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზის თავისებურებები 
  

საშუალოვადიან პერიოდში ფისკალური წესების შეფასებისათვის საბიუჯეტო ოფისი 

იყენებს სხვადასხვა მაკროეკონომიკური ინდიკატორების საკუთარ პროგნოზს; 

დეფიციტის წესისათვის ის იყენებს: 

 ნაერთი ბიუჯეტის გადასახადების პროგნოზს; 

 სხვა შემოსავლების პროგნოზს; 

სხვა ყველა ფისკალური ინდიკატორი, რომელიც საჭიროა ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის 

გამოანგარიშებისათვის, აღებულია მთავრობის საშუალოვადიანი პროგნოზებიდან. ეს 

ძირითადად განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ აღნიშნული ინდიკატორების ძირითადი 

ნაწილი წარმოადგენს მთავრობის დისკრეციული პოლიტიკის საგანს და მხოლოდ მისი 

მცირე ნაწილი შეიძლება განვიხილოთ ე.წ. „მაკრომგრძნობიარე“, ანუ მაკროეკონომიკურ 

ფაქტორებზე დამოკიდებული. მაგრამ, რადგან წლების განმავლობაში მთავრობის მიერ 

წარმოდგენილი დანახარჯების ინფორმაცია სულ უფრო დეტალური ხდება, იზრდება 

დაგროვილი მონაცემების დროითი ჰორიზონტი და მათი ნაწილი თანდათანობით ხდება 

მაკრომგრძნობიარე, საბიუჯეტო ოფისი გეგმავს ასევე  მოიცვას დანახარჯების მუხლის 

ზოგიერთი  ინდიკატორის პროგნოზიც.  

ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გაკეთებულია ე.წ. „დაბლიდან 

ზემოთ“ მეთოდით. საბიუჯეტო ოფისი აკეთებს თითოეული გადასახადის პროგნოზს 

დამოუკიდებლად, სხვადასხვა ეკონომეტრიკული განტოლებების გამოყენებით და 

საბოლოოდ მათი შეჯამებით იღებს მთლიან საგადასახადო შემოსავლებს.  

 

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზირების მეთოდოლოგია: 

Items Forecating Bases Forecating Methods 

VAT Ral consumption, CPI Breakpoints OLS 

PIT Ral GDP, CPI Breakpoints OLS 

CIP Ral GDP, CPI Breakpoints OLS 

EXC Ral GDP, CPI Breakpoints OLS 

IMPD Import in Usd, GEL/usd Exchange rate ARDL 

REST Ral GDP, CPI Error Corection OLS 

OTHT Ral GDP, CPI Breakpoints OLS 

OTHREV Ral GDP, CPI BVAR 

 

შემოსავლის თითოეული ინდიკატორის პროგნოზი გაკეთებულია ცხრილში მოცემული 

მეთოდოლოგიის და საპროგნოზო ბაზების გამოყენებით, თუმცა დროთა განმავლობაში 

იცვლება ეკონომეტრიკული განტოლებების სტრუქტურები და სპეციფიკაციები. ამაზე 

გავლენას ახდენს ახალი ხელმისაწვდომი ინფორმაცია და ეკონომიკაში მომხდარი 

სხვადასხვა  სტრუქტურული ცვლილებები.    

 

ვალის წესისათვის ის იყენებს: 

 დამოუკიდებელ გაცვლითი კურსის პროგნოზს; 

 დამოუკიდებელ ნომინალური მშპ-ის პროგნოზს. 

GEL/USD ნომინალური გაცვლითი კურსის პროგნოზი გაკეთებულია ყოველთვიური 

ბეიეზიანური VAR მოდელით, რომელიც ქვემოთ ჩამოთვლილი ინდიკატორების გარდა 

იყენებს 2 ე.წ. ძირითად კომპონენტს (principal component), რომლებიც მოპოვებულია 35 
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ქვეყნის ადგილობრივი ვალუტა/აშშ დოლარი გაცვლითი კურსებიდან.  მათ გარდა VAR 

მოდელი ასევე იყენებს : 

 საქართველოს რეალური მშპ-ის შეფასებას; 

 საქართველოს სამომხმარებლო ფასების ინფლაციას; 

 საქართველოს სავაჭრო ბალანსს; 

 ნავთობის საერთაშორისო ფასებს (ბრენტი, brent); 

 საქართველოს M3 ფულის მასის აგრეგატს. 

 

ნომინალური მშპ-ის პროგნოზისათვის გამოყენებულია რეალური მშპ-ის და მშპ-ის 

დეფლატორის დამოუკიდებელი პროგნოზები. რეალური მშპ-ის პროგნოზი წარმოადგენს 3 

სხვადასხვა მოდელის შედეგის საშუალო შეფასებას.  

 პირველია VAR მოდელი, რომელიც მოიცავს მშპ-ს და მის კომპონენტებს 

დანახარჯების მიხედვით; 

 მეორეა VAR მოდელი, რომელიც მოიცავს მშპ-ს და მის კომპონენტებს 

შემოსავლების მიხედვით; 

 მესამე მოდელი წარმოადგენს Ms Excel-ის საშუალებით გაკეთებულ 

შეფასებას, თუ როგორ ახდენს გავლენას საქართველოს ძირითადი ექსპორტიორი 

ქვეყნების ეკონომიკური ზრდები საქართველოს მშპ-ის ზრდის ტემპზე.  მეზობელი 

ქვეყნების ეკონომიკის ზრდის ტემპის პროგნოზები აღებულია საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვიდან (IMF WEO). 

 

მშპ-ის დეფლატორის პროგნოზი გაკეთებულია ვექტორული ცდომილების შესწორების 

მოდელით (VECM),  რომელიც იყენებს მშპ-ის გაპს, GEL/USD რეალურ გაცვლით კურსს და 

ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს.  

 


