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ორგანული კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ - მიმოხილვა  

შესავალი 

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონი პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ იქნა 2011 

წლის ივლისში და ძალაში შევიდა 2013 წლის 31 დეკემბერს1.  ამ კანონითა და საქართველოს კონსტიტუციით 

საქართველოს მოქალაქენი ადგენენ დღევანდელი და მომავალი თაობების ეკონომიკური უფლებებისა და 

თავისუფლებების გარანტიებს. ეკონომიკური უფლებები და თავისუფლებები კი არის ადამიანის 

უფლებებისა და თავისუფლებების ნაწილი, რომელთა შეზღუდვა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს 

კონსტიტუციით და კანონით დადგენილი წესით დადგენილ ფარგლებში. 

ეკონომიკური უფლებებისა და თავისუფლებების უზრუნველყოფის და ფისკალური მდგრადობის 

ხელშეწყობის თვალსაზრისით კანონის მნიშვნელობიდან გამომდინარე საყურადღებოა კანონის ცალკეული 

დებულებების განხილვა და ამ მიმართულებით საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი. 

მოცემული პუბლიკაცია ორგანიზებულია შემდეგნაირად: I ნაწილში წარმოდგენილია „ეკონომიკური 

თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონის მიმოხილვა, ხოლო II ნაწილში დანართის სახით განხილულია 

საერთაშორისო გამოცდილება ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხის შეფასებისა და ფისკალური წესების 

გამოყენების მიმართულებით. 

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონის მიმოხილვა 

როგორც უკვე აღინიშნა, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ კანონი მიზნად ისახავს ეკონომიკური 

უფლებებისა და თავისუფლებების უზრუნველყოფას და განსაზღვრავს ფისკალურ წესებს ბიუჯეტის 

აგრეგატებზე. კერძოდ, როგორც კანონის მიზნებშია მითითებული, სახელმწიფო უზრუნველყოფს 

ეკონომიკურ უფლებებსა და თავისუფლებებს, რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს საზოგადოების 

განვითარებას, ხალხის კეთილდღეობისა და ეკონომიკის გრძელვადიან, სტაბილურ ზრდას. თავისუფლება 

არის ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი პრინციპი, რომელიც გამოიხატება მთავრობის მცირე ზომაში, 

პასუხისმგებლობიან მაკროეკონომიკურ პოლიტიკასა და დაბალ გადასახადებში. 

კანონი  ოთხი მუხლისგან შედგება:  

- კანონის პირველი მუხლით განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქეთა მონაწილეობა საერთო-

სახელმწიფოებრივი გადასახადების დადგენაში. საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი 

სახის შემოღება (გარდა აქციზისა) ან საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით 

განაკვეთის ზედა ზღვრის გაზრდა (გარდა აქციზისა) შესაძლებელია ხალხის თანხმობით ანუ 

                                                      
1 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ კანონის პირველადი ვერსია ინიცირებულ იქნა პრეზიდენტის მიერ „ეკონომიკური 

თავისუფლების, შესაძლებლობებისა და ღირსების შესახებ" საკანონმდებლო პაკეტის სახით (http://parliament.ge/ge/law/7620/14918)  
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მხოლოდ რეფერენდუმის გზით. ასევე, დაუშვებელია, რეფერენდუმის საგანი იყოს გადასახადის 

პროგრესულობის პრინციპი ან მეთოდოლოგია/საგადასახადო რეჟიმი.  

- კანონის მე-2 მუხლი განსაზღვრავს ეკონომიკის გრძელვადიანი და სტაბილური ზრდის 

საშუალებით კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად და ყოველი შემდგომი თაობისათვის 

შემცირებული ფინანსური ვალდებულებების მქონე ქვეყნის სამართავად გადაცემის ხელშეწყობის 

უზრუნველყოფისათვის საჭირო ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრებს, აგრეთვე, 

ზღვრების გადაცდენის გამონაკლის შემთხვევებს (აღსანიშნავია, რომ “ეკონომიკური თავისუფლების 

შესახებ” კანონით განსაზღვრული ფისკალური ზღვრები შეესაბამება ევროგაერთიანების ე.წ. 

მაასტრიხტის კრიტერიუმებს). 

- კანონის მე-3 მუხლის მიხედვით სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

ბიუჯეტებში გადახდილი გადასახადების განკარგვა ხდება ბიუჯეტის უნივერსალობის პრინციპით, 

რომელიც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

ბიუჯეტების ყველა შემოსულობა უნდა მიიმართოს ბიუჯეტის გადასახდელების დასაფინანსებლად, 

მ.შ. საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ მიღებული შემოსავლები მიიმართება შესაბამის ბიუჯეტში 

საერთო გადასახდელების დასაფინანსებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ორგანიზაცია 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირია2; ამასთან,   არ შეიძლება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგინდეს, რომ ბიუჯეტის კონკრეტული შემოსულობა მიმართულ იქნას ბიუჯეტის კონკრეტული 

გადასახდელის დასაფინანსებლად (ეს შეზღუდვა არ ეხება დონორების მიერ გაწეულ დაფინანსებას). 

- კანონის მე-4 მუხლი განსაზღვრავს კაპიტალის მოძრაობის თავისუფლებას, რაც გულისხმობს 

ყოველგვარი შეზღუდვის მოხსნას ვალუტის კონვერტაციასთან, ნებისმიერი სახის ანგარიშის 

გახსნასთან ან ამ ანგარიშზე ფულადი სახსრების მოძრაობასთან, აგრეთვე, ფულადი სახსრების 

საქართველოს ფარგლებს გარეთ გატანასთან დაკავშირებით (გარდა საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა). საქართველოში კაპიტალის მოძრაობა 

თავისუფალია, გარდა საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებითა და შეთანხმებით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა ან იმ შემთხვევისა, როდესაც კაპიტალის მოძრაობა 

დაკავშირებულია სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობასთან. 

შინაარსობრივ ასპექტებთან დაკავშირებით საყურადღებოა, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხის 

შეფასებისას საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტები მოიაზრებენ შემდეგ ძირითად საკითხებს: 

მთავრობის ზომა; სამართლებრივი სტრუქტურა და საკუთრების უფლების დაცვა; მონეტარული სისტემის 

სანდოობა და ხელმისაწვდომობა; თავისუფალი საერთაშორისო ვაჭრობა და საკრედიტო ბაზრის, შრომის 

ბაზრის და ბიზნესის რეგულაციები. აღნიშნულის მაგალითად შესაძლებელია დასახელდეს ფრაზერის 

ინსტიტუტის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის კომპონენტები(იხ. დანართი 1). ამასთან, უნდა 

აღინიშნოს, რომ „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ კანონის თავდაპირველი ინიცირებული ვარიანტი 

„კანონი ეკონომიკური თავისუფლების, შესაძლებლობებისა და ღირსების შესახებ“ დამატებით მოიცავდა 

                                                      
2 სსიპ-თან ერთად, აქვე მითითებული უნდა იყოს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირიც (ა(ა)იპ), რათა 

თანხვედრაში იყოს საბიუჯეტო კოდექსთან, რომლის მიხედვით სსიპ-ის მსგავსად ა(ა)იპ-საც ეხება ეს გამონაკლისი შემთხვევა 

(აღნიშნული ცვლილება საბიუჯეტო კოდექსში შევიდა 2012 წლის 20 დეკემბერს ამოქმედდა 2013 წლის 1 იანვრიდან) 
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ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: ეკონომიკური საქმიანობის თავისუფლების შეზღუდვის და რეგულირების 

სფეროების გაფართოების დაუშვებლობა, ეკონომიკური თავისუფლების შეზღუდვისა და სახელმწიფო 

ხარჯების კონტროლი კანონშემოქმედებითი საქმიანობის პროცესში(რომელიც ითვალისწინებდა 

საკანონმდებლო ინიციატივების ეკონომიკურ საქმიანობაზე ზეგავლენის წინასწარ შეფასებას კერძო 

სექტორისათვის რეგულირების ტვირთის შემცირების უზრუნველსაყოფად), თავისუფალი ვაჭრობის 

უფლება სატარიფო და ტექნიკური ბარიერების გარეშე და ა.შ.   

გარდა ზემოაღნიშნულისა, საინტერესოა განხილულ იქნას „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“  კანონის 

ზოგიერთი დებულება კანონის მიზნებიდან გამომდინარე, კერძოდ: 

კანონის პირველი მუხლის მიხედვით, საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება 

(გარდა აქციზისა) ან საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით განაკვეთის ზედა ზღვრის 

გაზრდა (გარდა აქციზისა) შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით (რეფერენდუმის დანიშვნის 

ინიცირების უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს მთავრობას). თუმცა მთავრობას უფლება აქვს, 

მოითხოვოს გადასახადების დროებით გაზრდა − არა უმეტეს 3 წლის ვადით (ამ შემთხვევაში რეფერენდუმი 

არ ტარდება) (პუნქტი ა). ამასთან, საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღებად ან 

ზღვრული განაკვეთის გაზრდად არ ჩაითვლება 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 (პუნქტი ბ). 

აღნიშნულ მუხლთან დაკავშირებით საყურადღებოა, რომ: 

- ნათლად  უნდა იყოს წარმოდგენილი გამოყენებული ცნებების არსი და გაანგარიშების მეთოდები: 

პირველ რიგში, არ არის განმარტებული თუ რა კრიტერიუმით არის შესაძლებელი განისაზღვროს 

ალტერნატიული ან ჩამნაცვლებელი გადასახადები (მაგ., შესაძლოა ეს იყოს დაბეგვრის 

ერთიდაიგივე ობიექტი ან სხვა კრიტერიუმი); მეორე, დამატებით განმარტებას საჭიროებს თუ 

რომელი ინდიკატორებით არის შესაძლებელი შეფასდეს საგადასახადო ტვირთი3 (მაგ., ეს მეთოდი 

შეიძლება იყოს შესაბამისი გადასახადის სახით მობილიზებული შემოსავლების მშპ-სთან ფარდობა 

ან სხვა).  

- პირველი მუხლის პირველი პუნქტის (ა) ქვეპუნქტში  ყურადღება გამახვილებულია გადასახადის 

განაკვეთის ზედა ზღვარზე, ხოლო (ბ) ქვეპუნქტში კი ზედა ზღვრის  ნაცვლად ორ საკითხთან 

მიმართებაში ნახსენებია ზღვრული განაკვეთი. ამასთან, გადასახადის ზღვრული განაკვეთი, 

საერთაშორისო პრაქტიკით, ეს არის განაკვეთი, რომლითაც იბეგრება ყოველი დამატებითი 1 

დოლარი შემოსავლის ზრდასთან ერთად დასაბეგრი შემოსავლის განსხვავებული 

                                                      
3 საგადასახადო ტვირთის შეფასების რამდენიმე მეთოდი არსებობს. სამეცნიერო ლიტერატურაში ძირითადად 

იყენებენ მეთოდს, რომლის მიხედვითაც საგადასახადო ტვირთი გამოითვლება საგადასახადო შემოსავლებისა და 

სხვადასხვა ფონდების გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების ჯამის შეფარდებით მშპ-თან. 
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ინტერვალისათვის(მაგ., პროგრესული გადასახადი დიფერენცირებული განაკვეთებით). საერთო-

სახელმწიფოებრივი გადასახადებისათვის საქართველოში მოქმედი ერთიანი განაკვეთების 

გათვალისწინებით მოქმედი საგადასახადო კოდექსი ზღვრული განაკვეთის ტერმინს არ 

განსაზღვრავს, თუმცა საერთაშორისო პრაქტიკაში საშუალო ზღვრული განაკვეთის გაანგარიშება 

პროგრესული დაბეგვრის სისტემაში ცალკე კვლევის თემაა4 და შესაბამისად, აუცილებელია 

განიმარტოს „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ კანონში გამოყენებული ცნების კონკრეტული 

შინაარსი. 

კანონის მე-2 მუხლის მიხედვით დგინდება მაკროეკონომიკური პარამეტრების შემდეგი მაქსიმალური 

ზღვრები: ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის 

შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 30%; ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება 

მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 3%; სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან 

− არა უმეტეს 60%. 

აღნიშნულ ზღვრებთან დაკავშირებით: 

- იმის გათვალისწინებით, რომ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრები განსაზღვრულია ნაერთი 

ბიუჯეტის აგრეგატებზე, მთავრობის მცირე ზომის უზრუნველყოფის მიზნიდან გამომდინარე უნდა 

აღინიშნოს, რომ საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით, ნაერთი ბიუჯეტი მოიცავს მხოლოდ 

სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების ბიუჯეტებს, მათ სისტემაში შემავალი სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების გარეშე. 

ხოლო სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი წარმოადგენს ცენტრალური, ავტონომიური 

რესპუბლიკების ერთიანი რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტების კონსოლიდირებულ ბიუჯეტს, რომელიც ასევე 

ითვალისწინებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების ბიუჯეტების კონსოლიდაციასაც და ნაერთი ბიუჯეტის მსგავსად არ 

ექვემდებარება არც ერთი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებას. 

ინდიკატორების მომცველობის საკითხი ასევე ყურადსაღებია სახელმწიფო ვალზე განსაზღვრულ 

ზღვართან დაკავშირებითაც, რამდენადაც ამ ეტაპზე სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრული სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელი არ მოიცავს მაგ., სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ვალდებულებებს, რაც არსებითი ფისკალური რისკების 

შემცველი შეიძლება იყოს. 

- საყურადღებოა ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-თან ფარდობის მაჩვენებლის ზღვრის 

გაანგარიშების საკითხი (არაუმეტეს 3%). ბიუჯეტის დეფიციტის გაანგარიშების მეთოდოლოგიური 

სპეციფიკის გათვალისწინებით, ამ შემთხვევაში დასაზუსტებელია, თუ რა მეთოდით უნდა მოხდეს 

დეფიციტის გაანგარიშება - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საჯარო ფინანსების სტატისტიკის 

                                                      
4 Barro, Robert J., and Chaipat Sahasakul. 1983. Measuring the average marginal tax rate from the individual income tax. Journal 

of Business 56(4): 419-452. 
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სახელმძღვანელოს(GFSM) 2001 წლის5 მეთოდოლოგიით თუ მისი წინამორბედი 1986 წლის ვერსიის 

მიხედვით, რომელიც ეკონომიკური ანალიზისას აქტიურად გამოიყენება. მიუხედავად, იმისა, რომ 

არსებული კანონმდებლობით ბიუჯეტის დეფიციტად განსაზღვრულია ბიუჯეტის უარყოფითი 

სალდო, რომელიც თავის მხრივ, ეყრდნობა GFSM 2001 კლასიფიკაციას, გაანგარიშების აღნიშნული 

სპეციფიკა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რამდენადაც აღნიშნული ორი კლასიფიკაციით 

გაანგარიშებული დეფიციტის მაჩვენლები არსებითად განსხვავებულ ნიშნულს შეიძლება 

უტოლდებოდეს. 

რაც შეეხება ზემოაღნიშნული მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დაცვის უზრუნველსაყოფად 

გაწერილ პროცედურებსა და გამონაკლის შემთხვევებს, კანონში მითითებულია, რომ თუ პარლამენტის 

მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტი არ შეესაბამება პირველ და მე-2 ქვეპუნქტში აღნიშნულ ზღვარს ან/და 

ზღვრებს (ეხება დეფიციტისა და ხარჯვით ნაწილზე განსაზღვრულ ლიმიტებს), მთავრობა ვალდებულია 

შეიმუშაოს და პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს შემდგომი ორი წლის ბიუჯეტების 

პარამეტრები, რომლებიც უნდა ითვალისწინებდეს მოცემულ პერიოდში დადგენილ ზღვრებში 

დაბრუნების გეგმას. ამასთან, პარლამენტის მიერ აღნიშნული ზღვრების შეუსაბამო ბიუჯეტის დამტკიცება 

შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმდინარე წლის ბიუჯეტი ამ ზღვრების შესაბამისი იყო, გარდა 

საგანგებო ან საომარი მდგომარეობისა ან/და ეკონომიკური რეცესიისა. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით: 

- პირველ რიგში, საყურადღებოა ჩანაწერი, რომელიც ეხება დამტკიცებული ბიუჯეტის შეუსაბამობას 

ზღვრებთან ან/და ზღვრების შეუსაბამო (თუ შესაბამისი) ბიუჯეტის დამტკიცებას, რამდენადაც 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში იგულისხმება სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელსაც პარლამენტი ამტკიცებს. 

ხოლო ნაერთი ბიუჯეტის პარამეტრები, რომლებზეც დაწესებულია ზღვრები,  წარმოდგენილია 

ბიუჯეტის თანდართულ დოკუმენტებში, რომელიც არსებული კანონმდებლობით მხოლოდ 

ინფორმაციული ხასიათისაა და არ მტკიცდება პარლამენტის მიერ (საბიუჯეტო კოდექსი, მუხლი 38, 

პუნქტი 8). შესაბამისად, ლოგიკურია მიჩნეულ იქნას, რომ ბიუჯეტის ზღვრებთან შესაბამისობაში 

შესაძლებელია იგულისხმებოდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის თანდართულ მასალაში 

წარმოდგენილი მაკროეკონომიკური და ფისკალური მაჩვენებლების ზღვრებთან შესაბამისობა, 

თუმცა კანონში ამის შესახებ მითითება არ არის.  

                                                      
5 საქართველოს  საბიუჯეტო კლასიფიკაცია ეყრდნობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის 

2001 წლის სტანდარტებს (GFSM 2001). არსებული კანონმდებლობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი არის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო, რომელიც განისაზღვრება საოპერაციო სალდოსა და არაფინანსური აქტივების 

ცვლილების სხვაობით. GFSM 1986 წლის ვერსია არ მიჯნავს საოპერაციო და მთლიან სალდოს და განიხილავს მხოლოდ ერთ 

სალდოს, რომელიც გაიანგარიშება, როგორც მთლიან შემოსავლებსა და მთლიან ხარჯებს შორის სხვაობა. ამასთან, მთლიანი 

შემოსავლები  და მთლიანი ხარჯები მოიცავს, შესაბამისად, არაფინანსური აქტივების კლებასა და არაფინანსური აქტივების ზრდას 

(კაპიტალურ შემოსავლებსა და კაპიტალურ ხარჯებს), ხოლო წმინდა დაკრედიტება (დაკრედიტება დაფარვის გამოკლებით) 

განიხილება როგორც ხარჯი. ეკონომიკური ანალიზის მიზნებისათვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აქტიურად იყენებს 

მთლიან ფისკალურ დეფიციტს, რომელიც უახლოვდება GFSM 1986 წლის მეთოდოლოგიას). 
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- საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ (ნაერთი ბიუჯეტი მოიცავს რა სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებს) კანონში დეტალურად არაა განსაზღვრული მექანიზმი, 

რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ცენტრალურ ბიუჯეტს შორის 

კოორდინაციას ზღვრებთან შესაბამისობის მისაღწევად. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ 

ფაქტის  გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ადგილობრივი და ა/რ ბიუჯეტების 

დამტკიცების ვადები არ ემთხვევა ერთმანეთს (სახელმწიფო ბიუჯეტი პარლამენტის მიერ 

მტკიცდება არაუგვიანეს დეკემბრის მესამე პარასკევისა, ხოლო ადგილობრივი და ა/რ ბიუჯეტები - 

ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე). 

- ამასთან საყურადღებოა, რომ ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების (BDD) 

დოკუმენტის საბოლოო ვერსია, რომელიც წარმოადგენს საშუალოვადიან ფისკალურ გეგმას და 

ძირითადი აგრეგატების მიმოხილვის დოკუმენტს, წლის დასრულებიდან (ანუ ბიუჯეტის 

დამტკიცების შემდგომ) 1 თვის ვადაში წარედგინება პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტს ინფორმაციის სახით (საბიუჯეტო კოდექსი, მუხლი 39, პუნქტი 13). არსებული 

კანონმდებლობით, გაურკვეველია ეს დოკუმენტი უნდა შეესაბამებოდეს თუ არა დადგენილ 

ზღვრებს, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცების ეტაპზე თანდართული მასალებით ზღვრები 

უკვე დაცულია. 

ამასთან, ზღვრების შეუსაბამო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ კანონში წარმოდგენილი ჩანაწერი იძლევა 

საშუალებას, რომ:  

ა) მიმდინარე წელს (როცა დამტკიცებული ბიუჯეტი ამ ზღვრების შესაბამისია) დამტკიცდეს ზღვრების 

შეუსაბამო მომავალი წლის ბიუჯეტი შემდგომი 2 წლის ბიუჯეტების იმ სახით წარმოდგენის პირობით, 

რომელიც ითვალისწინებს მოცემულ პერიოდში დადგენილ ზღვრებში დაბრუნების გეგმას. აღნიშნული 

მიდგომა შესაძლებელია ყოველ მე-2 წელს იქნას გამოყენებული: 

    ცხრილი 6 

ბ) ცალკეული ობიექტური გარემოებების გავლენით, წლის განმავლობაში ზღვრებთან შესაბამის 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში მოხდეს ცვლილებების შეტანა და იმგვარი ბიუჯეტის დამტკიცება, რომელიც 

არ შეესაბამება ზღვრებს და წარმოდგენილ იქნას შემდგომი 2 წლის განმავლობაში ზღვრებში დაბრუნების 

გეგმა. აღნიშნული მიდგომა ყოველ წელს შეიძლება იქნას გამოყენებული - ყოველ წელს შეიძლება 

დამტკიცდეს ზღვრებთან შესაბამისი ბიუჯეტი და მასში ცვლილებების შეტანის საფუძველზე ყოველ 

წელს ბიუჯეტი იყოს ზღვრებთან შეუსაბამო: 

 

მიმდინარე წელი  - t t+1 t+2 t+3 

მაკროეკონომიკური 

პარამეტრების ზღვრები 

დაცულია 

მაკროეკონომიკური 

პარამეტრების ზღვრები არ 

არის გათვალისწინებული 

მაკროეკონომიკური 

პარამეტრების ზღვრები 

დაცულია 

მაკროეკონომიკური 

პარამეტრების ზღვრები არ 

არის გათვალისწინებული 
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მიმდინარე წელი  - t წლისათვის t+1 წლისათვის t+2 წლისათვის 

წინა წელს 

დამტკიცებული 

პარამეტრებით, 

მაკროეკონომიკუ

რი პარამეტრების 

ზღვრები 

დაცულია 

 

წლის განმავლობაში 

დამტკიცებულ 

კანონში შედის 

ცვლილებები -

მაკროეკონომიკური 

პარამეტრების 

ზღვრები არ არის 

გათვალისწინებული 

წინა წელს 

მტკიცდება 

ზღვრებთან 

შესაბამისი 

ბიუჯეტი - 

მაკროეკონომიკური 

პარამეტრების 

ზღვრები დაცულია  

წლის განმავლობაში 

დამტკიცებულ 

კანონში შედის 

ცვლილებები -

მაკროეკონომიკური 

პარამეტრების 

ზღვრები არ არის 

გათვალისწინებული 

წინა წელს 

მტკიცდება 

ზღვრებთან 

შესაბამისი 

ბიუჯეტი -

მაკროეკონომიკური 

პარამეტრების 

ზღვრები დაცულია 

წლის განმავლობაში 

დამტკიცებულ კანონში 

შედის ცვლილებები -

მაკროეკონომიკური 

პარამეტრების ზღვრები 

არ არის 

გათვალისწინებული 

    ცხრილი 7.  

მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დაცვასთან დაკავშირებით, ასევე საყურადღებოა შემდეგი 

საკითხები:  

- კანონი იძლევა შესაძლებლობას ეკონომიკური რეცესიის დროს არ იქნას დაცული ზღვრები (და ასე 

შესაძლებელია განმეორდეს ზედიზედ რამდენიმე წლის განმავლობაში), თუმცა კანონის 

ინიცირებული ვერსიისაგან განსხვავებით6, არ არის განსაზღვრული, თუ რა ვითარება შეიძლება 

ჩაითვალოს ეკონომიკურ რეცესიად (მაგ., უარყოფითი მშპ-ს გაპის დაფიქსირება ან მშპ-ს გაპის 

შემცირება, რეალური ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირება ან უარყოფითი ზრდის ტემპი ან სხვა). 

- კანონში არ არის მითითებული, რომელი ინსტიტუციის ვალდებულებას წარმოადგენს დადგენილი 

ზღვრების მონიტორინგი, რაც საყურადღებოა იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული ფუნქცია 

ევროკავშირის ფისკალური მართვის სისტემაში როგორც წესი დამოუკიდებელ ფისკალურ 

ინსტიტუციებს აქვს მინიჭებული. 

 

 

 

 

                                                      
6 როგორც მე-4 ცხრილშია მოცემული,  „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ კანონის თავდაპირველ ინიცირებულ ვარინტში 

(„კანონი ეკონომიკური თავისუფლების, შესაძლებლობებისა და ღირსების შესახებ“), აღნიშნული კანონის მიზნებისათვის, 

ეკონომიკურ რეცესიად ითვლებოდა ვითარება, როდესაც ზედიზედ სამი კვარტლის განმავლობაში დაფიქსირდებოდა მთლიანი 

შიდა პროდუქტის უარყოფითი ზრდა). ასეთ შემთხვევაში მთავრობა ვალდებული იყო იმავე წლის ბიუჯეტის შესახებ კანონით 

განესაზღვრა ბიუჯეტის პარამეტრების დადგენილ ზღვრებთან დაბრუნების გეგმა წლების მიხედვით: ზღვრის დარღვევის წლიდან 

არაუგვიანეს მესამე წლისა, კონსოლიდირებული ბიუჯეტის პარამეტრები უნდა დაბრუნებულიყო აღნიშნულ ზღვრებში, აგრეთვე, 

ზღვრების დარღვევის წლის და შემდგომი ოთხი წლის ბიუჯეტის პარამეტრების საშუალო მაჩვენებლები უნდა ყოფოლიყო 

შესაბამისობაში კანონით დადგენილ ზღვრებთან. 
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დანართი 1. ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხის შეფასება - საერთაშორისო 

გამოცდილება 

ეკონომიკური თავისუფლება, ეკონომიკური პოლიტიკისადმი მიდგომის თვალსაზრისით, დიდი ხანია 

საერთაშორისო დებატების საგანს წარმოადგენს. კერძოდ, დებატების ერთ მხარეს წარმოადგენენ ის 

ეკონომისტები, რომლებიც მხარს უჭერენ კერძო საკუთრებაზე და თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე 

დაფუძნებულ  ეკონომიკურ სისტემას და სწორედ აღნიშნულში მოიაზრებენ  ეკონომიკურ თავისუფლებას. 

დებატების მეორე მხარეს კი წარმოადგენენ ეკონომიკური თავისუფლების მოწინააღმდეგენი, რომლებიც 

მხარს უჭერენ ეკონომიკურ სისტემას, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ცენტრალიზებული 

ეკონომიკური დაგეგმვა და წარმოებაზე სახელმწიფო კონტროლი.  

ეკონომიკური თავისუფლების ძირითად მახასიათებლებად მოიაზრება დამოუკიდებელი არჩევანი, 

ნებაყოფლობითი გაცვლა, ბაზარზე კონკურენციის თავისუფლება  და საკუთრების უფლების დაცვა.7  

2.1. ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხის შეფასება 

1980-იანი წლებიდან მკვლევარებმა დაიწყეს ცალკეული ქვეყნების ეკონომიკური თავისუფლების დონის 

შეფასება. ამჟამად, ისეთი  ორგანიზაციები, როგორებიცაა „თავისუფლების სახლი“ (Freedom House), 

მემკვიდრეობის ფონდი (Heritage Foundation) და ფრაზერის ინსტიტუტი (Fraser Institute),  ასევე, ცალკეული 

მკვლევარები, აქვეყნებენ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსებს და ცდილობენ რაოდენობრივად 

გამოსახონ ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხი.  

იმისათვის, რომ განხილულ იქნას, თუ რა კომპონენტებს მოიაზრებს საერთაშორისო საზოგადოება 

ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხის შეფასებისას, შესაძლებელია განხილულ იქნას ფრაზერის 

ინსტიტუტის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი.  

ფრაზერის ინსტიტუტმა 1996 წლიდან დაიწყო ყოველწლიური ანგარიშების გამოქვეყნება მსოფლიოს 

ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ (EFW- Economic Freedom of the World), სადაც ნაჩვენებია მსოფლიოს 

120-ზე მეტი ქვეყნის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი. აღნიშნული ინსტიტუტი მონაცემებს 

აგროვებს მსოფლიო ბანკიდან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან, გლობალური 

კონკურენტუნარიანობის ანგარიშებიდან და სხვა წყაროებიდან. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 

მერყეობს 0-დან 10-მდე დიაპაზონში. მაღალი ქულა მიუთითებს ეკონომიკური თავისუფლების მაღალ 

                                                      
7 “The key ingredients of economic freedom are personal choice, voluntary exchange, freedom to compete in markets, and 

protection of person and property”. 

 http://www.econlib.org/library/Enc/EconomicFreedom.html 

http://www.econlib.org/library/Enc/EconomicFreedom.html
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ხარისხზე ქვეყანაში და პირიქით. საერთო ჯამში, ინდექსი ეყრდნობა ხუთ ძირითად სფეროში არსებულ 

რეიტინგებს8:   

 

                                                      
8 სხვადასხვა ქვეკომპონენტების დათვლისას მსოფლიოს ეკონომიკური თავისუფლების (EFW) ინდექსი იყენებს 38 

ცალკეულ მონაცემს. თითოეული ქვეკომპონენტი განთავსებულია 0-დან 10-მდე მასშტაბიან შკალაზე, რომელიც 

ასახავს ძირითადი მონაცემების სპექტრს. თითოეულ სფეროში რეიტინგის მისაღებად კომპონენტების საშუალო 

მონაცემია აღებული, ხოლო საბოლოო შემაჯამებელი რეიტინგი მიღებულია ხუთი ძირითადი სფეროს რეიტინგების 

საშუალოს გამოთვლით. 

ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის კომპონენტები და ქვეკომპონენტები 

1. მთავრობის ზომა: ხარჯები, გადასახადები და საწარმოები (Size of Government: Expenditures, Taxes, and 

Enterprises) 

ა) მთავრობის სამომხმარებლო ხარჯები; 

ბ) ტრანსფერტები და სუბსიდიები; 

გ) სახელმწიფო საწარმოები და ინვესტიციები; 

დ) საშემოსავლო გადასახადის  ზღვრული ზედა ზღვარი; 

ე) სხვა კომპონენტები. 

2. სამართლებრივი სტრუქტურა და საკუთრების უფლების დაცვა (Legal Structure and Security of Property Rights) 

ა) კანონის უზენაესობა; 

ბ) დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა; 

გ) საკუთრების უფლების დაცვა; 

დ) სამართლებრივი სისტემის ძალა; 

ე) კონტრაქტების სამართლებრივი აღსრულება; 

ვ) უძრავი ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი შეზღუდვები; 

ზ) პოლიტიკისადმი სანდოობა; 

თ) სხვა კომპონენტები. 

3. მონეტარული სისტემის სანდოობა და ხელმისაწვდომობა (Access to Sound Money) 

ა) ფულის მიწოდების ზრდა; 

ბ) ინფლაციის დონის სტანდარტული გადახრა; 

გ) წლიური ინფლაციის დონე მიმდინარე პერიოდში; 

დ) უცხოურ ვალუტაში საბანკო ანგარიშების ფლობის თავისუფლება; 

ე) სხვა კომპონენტები. 

4. საერთაშორისო ვაჭრობის თავისუფლება (Freedom to exchange with foreigners) 

ა) ტარიფები; 

ბ) მარეგულირებელი სავაჭრო ბარიერები; 

გ) კაპიტალისა და სამუშაო ძალის მოძრაობის კონტროლი; 

დ) სხვა კომპონენტები. 
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ცხრილი 1: ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის (EFW) კომპონენტები.  

1) მთავრობის ზომა 

აღნიშნული სფერო შედგება 4 ძირითადი ქვეკომპონენტისგან (იხ. ცხრილი 1): მთავრობის სამომხმარებლო 

ხარჯები; ტრანსფერტები და სუბსიდიები; სახელმწიფო საწარმოები და ინვესტიციები და საგადასახადო 

განაკვეთის ზედა ზღვარი. ზემოაღნიშნული კომპონენტების შეფასება, კვლევის ავტორთა მოსაზრებით9, 

მიზნად ისახავს შეაფასოს სახელმწიფოს ჩარევის საკითხი კერძო გადაწყვეტილებებში. კერძოდ: 

 როდესაც მთავრობის სამომხმარებლო ხარჯები იზრდება კერძო მოხმარებასთან (ფიზიკური პირები, 

შინამეურნეობები, ბიზნესი) შედარებით, შესაძლებელია სამთავრობო გადაწყვეტილებები 

ჩაენაცვლოს კერძო გადაწყვეტილებებს და შედეგად ეკონომიკური თავისუფლება შემცირდეს. 

ანალოგიურად, როდესაც მთავრობა გადასახადს აწესებს იმისთვის, რომ ტრანსფერტებისა და 

სუბსიდიების საშუალებით მოახდინოს შემოსავლების გადანაწილება, ამით იგი ზღუდავს 

აღნიშნული პირების თავისუფლებას მათი შემოსავლის შენარჩუნების და გადანაწილების კუთხით. 

მაშასადამე, რაც უფრო დიდია ტრანსფერტების და სუბსიდიების წილი ქვეყანაში, მოსალოდნელია 

მით უფრო შემცირდეს ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხი.  

 მესამე კომპონენტი აფასებს სახელმწიფო საწარმოების როლსა და საბაზრო ძალაუფლებას კერძო 

საწარმოებთან მიმართებაში. კერძოდ, მთავრობა და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

საწარმოები რიგ შემთხვევებში მოქმედებენ კერძო სექტორისაგან განსხვავებული წესებით, 

შესაძლებელია ისინი ნაკლებად იყვნენ დამოკიდებულნი მომხმარებელზე ან ინვესტორებზე და 

საქმიანობდნენ დაცულ ბაზრებზე. ასე, რომ ინდექსის ავტორთა მოსაზრებით10, ეკონომიკური 

თავისუფლების ხარისხი მოსალოდნელია შემცირდეს, როდესაც სახელმწიფო საწარმოების წილი 

მთლიან გამოშვებაში იზრდება.  

 რაც შეეხება მეოთხე კომპონენტს, ის ძირითადად ეფუძნება საშემოსავლო გადასახადის ზღვრულ 

ზედა განაკვეთს და შემოსავლის იმ სიდიდეს, რომლის მიმართაც აღნიშნული განაკვეთი უნდა იქნას 

გამოყენებული.  მაღალი ზღვრული  საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც გამოიყენება შედარებით 

დაბალი შემოსავლის მიმართ, მიუთითებს ეკონომიკაზე სახელმწიფოს ზემოქმედების მაღალ 

დონეზე.  

                                                      
9 Economic Freedom of the World: 2014 Annual Report, p.3; Fraser Institute ©2014 

 
10 Economic Freedom of the World: 2014 Annual Report, p.3; Fraser Institute ©2014 

 

5. საკრედიტო ბაზრის, შრომის ბაზრის და ბიზნესის რეგულირება (Regulation of credit, labor, and business) 

ა) საკრედიტო ბაზრის რეგულირება; 

ბ) შრომის ბაზრის რეგულირება; 

გ) ბიზნესის რეგულირება; 

დ) სხვა კომპონენტები. 



 

14 

 

ზემოაღნიშნული შეფასებიდან  გამომდინარე, ქვეყნები, რომლებიც გამოირჩევიან მთლიან გამოშვებაში 

მთავრობის ხარჯების დაბალი წილით, სახელმწიფო საწარმოების მცირე როლით და დაბალი ზღვრული 

განაკვეთებით, ეკონომიკური თავისუფლების მხრივ მოწინავე ადგილებს იკავებენ.  

2) სამართლებრივი სისტემა და საკუთრების უფლების დაცვა  

წარმოდგენილი ინდექსით, სამართლებრივი სისტემის იმ ძირითად ელემენტებს, რომლებიც  ეკონომიკური 

თავისუფლების მაღალი ხარისხის წინაპირობაა, წარმოდგენს: კანონის უზენაესობა, დამოუკიდებელი 

სასამართლო სისტემა, საკუთრების უფლების დაცვა, სამართლებრივი სისტემის ძალა (დეტალურად იხ. 

ცხრილი 1). ქვეყნის სამართლებრივი სისტემის ზემოაღნიშნული კომპონენტები საკუთრების უფლების 

დაცვის, ხელშეკრულებების აღსრულების და დავების გადაწყვეტის საკითხში ზეგავლენას ახდენენ ბაზრის 

მოთამაშეთა სტიმულებზე წარმოების პროცესში ჩასართავად.   

3) მონეტარული სისტემის სანდოობა და ხელმისაწვდომობა (Access to Sound Money)  

აღნიშნული ინდექსი შედგება ოთხი ძირითადი ქვეკომპონენტისგან: ფულის მიწოდების ზრდა;  ინფლაციის 

დონის სტანდარტული გადახრა; წლიური ინფლაციის დონე მიმდინარე პერიოდში და  უცხოურ ვალუტაში 

საბანკო ანგარიშების ფლობის თავისუფლება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ.  

ინდექსის ავტორთა მოსაზრებით, მონეტარული გარემო (მაგ., მაღალი და არასტაბილური ინფლაციის 

დონე) ზეგავლენას ახდენს შეფარდებით ფასებზე, ასევე იწვევს გრძელვადიანი კონტრაქტების 

ფუნდამენტური პირობების ცვლილებას, ზეგავლენას ახდენს მომავალში განსახორციელებელი 

საქმიანობის გონივრული დაგეგმვის შესაძლებლობაზე და შესაბამისად წარმოების სტიმულებზე. 

მონეტარულ გარემოსთან ერთად, მეორე საკითხი არის ალტერნატიულ ვალუტაზე ხელმისაწვდომობა. თუ 

ბანკირებს შეუძლიათ დანაზოგების და მიმდინარე ანგარიშების სხვა ვალუტაში შემოთავაზება, ან თუ 

მოქალაქეებს შეუძლიათ გახსნან უცხოურ ვალუტაში საბანკო ანგარიშები, მაშინ ხელმისაწვდომობა 

იზრდება და ეკონომიკური თავისუფლებაც მოსალოდნელია გაიზარდოს. 

4) საერთაშორისო ვაჭრობის თავისუფლება 

საქონლისა და მომსახურების გაცვლის თავისუფლება წარმოადგენს ეკონომიკური თავისუფლების ერთ-

ერთ უმნიშვნელოვანეს ელემენტს. აღნიშნული შესაძლებელია ეხებოდეს შეზღუდვებსა და ზღვრებს 

საერთაშორისო ოპერაციებზე. ამის კარგი მაგალითია ტარიფები და ქვოტები, რომელიც დაწესებულია 

საერთაშორისო ვაჭრობაზე. ვაჭრობის მოცულობა შესაძლოა შემცირებულ იქნას აგრეთვე 

ადმინისტრაციული ფაქტორების გავლენით. შესაბამისად, აღნიშნულ სფეროში არსებული ძირითადი 

ქვეკომპონენტები იმ შეზღუდვებს ზომავენ, რომელთაც გავლენა აქვთ საერთაშორისო ნაკადებზე 

(ტარიფები, ქვოტები, ადმინისტრაციული შეზღუდვები, გაცვლითი კურსი და კაპიტალის კონტროლი).  

5) საკრედიტო ბაზრის, შრომის ბაზრის და ბიზნესის რეგულირება  

აღნიშნული სფერო მოიცავს რეგულირების ხარისხის შეფასებას საკრედიტო და შრომის ბაზრებზე და 

ბიზნესზე. ინდექსის ავტორთა მოსაზრებით11საკრედიტო რესურსის საბაზრო პროცენტით მიღების 

                                                      
11 Economic Freedom of the World: 2014 Annual Report, p.6; Fraser Institute ©2014 
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შესაძლებლობა,  ბაზარზე თავისუფალი შესვლის და შესაბამისად, ეკონომიკური თავისუფლების ერთ-

ერთი წინაპირობაა. რაც შეეხება სამუშაო ძალის ბაზარს, ამ შემთხვევაში ეკონომიკური თავისუფლების 

შემზღუდველად შესაძლებელია განხილულ იქნას შემდეგი ტიპის რეგულაციები: მინიმალური ხელფასები, 

გათავისუფლების წესები, ხელფასების დადგენა ცენტრალიზებული წესით, უმუშევართა დახმარების 

გადაჭარბებით გამოყენება ა.შ.. ბიზნესის სფეროში რეგულაციები შეიძლება ეხებოდეს ბარიერებს და 

ბიუროკრატიულ პროცედურებს, რომლებიც ზღუდავს კონკურენციას და ბაზრის ფუნქციონირებას. 

დანართი 2. ფისკალური მდგრადობა და ფისკალური წესები - თეორიული ასპექტები და 

საერთაშორისო გამოცდილება 

ფისკალური, ანუ სახელმწიფო ფინანსების მდგრადობა არის სახელმწიფოს უნარი - შეინარჩუნოს მისი 

მიმდინარე ხარჯები, საგადასახადო და სხვა ეკონომიკური პოლიტიკა გრძელვადიან პერიოდში, 

სახელმწიფოს გადახდისუნარიანობისათვის საფრთხის წარმოქმნის, ან მისი ცალკეული სახის 

ვალდებულებებზე და ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების (მ.შ. საპენსიო, ჯანდაცვისა და სხვა) 

გაწევაზე უარის თქმის გარეშე. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად ფისკალური ჩარჩოს განსხვავებული 

მექანიზმები შეიძლება იქნას გამოყენებული, თუმცა ფისკალური ჩარჩოს ფართოდ გავრცელებულ 

მექანიზმად მიჩნეულია ფისკალური წესები. 

ფისკალური წესები წარმოადგენს ფისკალური ჩარჩოს კომპონენტს, რომელიც ხანგრძლივ შეზღუდვებს 

აწესებს საბიუჯეტო აგრეგატებზე რაოდენობრივი ზღვრების მეშვეობით12. ფისკალური წესების ძირითად 

მიზანს წარმოადგენს არაზუსტი სტიმულებისა და ზედმეტ ხარჯვაზე არსებული ზეწოლის კორექტირება 

იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნას ფისკალური დისციპლინა და საშუალო/გრძელვადიანი 

ფისკალური მდგრადობა, თუმცა ფისკალური წესები შეიძლება სხვა მიზანსაც ემსახურებოდეს. მაგალითად, 

ეკონომიკური სტაბილიზაცია - საბიუჯეტო შემოსავლების და ხარჯების სტრუქტურის ან მოცულობის 

ისეთი ცვლილება, რაც თავსებადი იქნება ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობის ცვლილებებთან. 

ფისკალური წესების ძირითადი კომპონენტებია: 

- წესის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც განსხვავდება წესების ტიპისა და ქვეყნების მიხედვით; 

- ბიუჯეტის აგრეგირების დონე, რომელსაც ეხება შესაბამისი ზღვარი; 

- მაჩვენებლების ხასიათი: საბიუჯეტო აგრეგატების (შემოსავლებისა ან/და დანახარჯების) მუხლები, 

რომლებზეც ვრცელდება ზღვარი; 

- ავტომატური კორექტირების მექანიზმი: წესებიდან გადახვევების ავტომატური კორექტირების 

მექანიზმი წესების შესრულების ხელშეწყობისათვის; 

- დამხმარე ღონისძიებები: ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგი მოითხოვს რიგ დამხმარე 

ღონისძიებებს და კარგ ინსტიტუციურ შესაძლებლობებს.    

                                                      
12 “A fiscal rule imposes a long-lasting constraint on fiscal policy through numerical limits on budgetary aggregates”; Fiscal 

Rules in Response to the Crisis—Toward the “Next-Generation” Rules. A New Dataset; IMF Working Paper; p.5, July 2012 
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საბიუჯეტო აგრეგატების სახეების მიხედვით (რომელთა შეზღუდვასაც ფისკალური წესი ითვალისწინებს)  

გამოყოფენ ფისკალური წესების 4 ტიპს:  

- ვალის წესი, რომელიც ადგენს სახელმწიფო ვალის  მშპ-თან ფარდობის პირდაპირ ან მიზნობრივ 

ზღვარს.  

- საბიუჯეტო ბალანსის წესი, რომელიც ადგენს ზღვარს ბიუჯეტის ბალანსზე (შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას ბიუჯეტის მთლიანი ან ციკლურად კორექტირებული/სტრუქტურული ბალანსი) 

- დანახარჯების წესი, რომელიც აწესებს ზღვრებს ჯამურ, ძირითად ან მიმდინარე ხარჯებზე. ასეთი 

ზღვრები ტიპიურად დაწესებულია აბსოლუტურ გამოსახულებაში ზრდის ტემპზე ან მშპ-თან 

ფარდობის სახით გარკვეული დროის პერიოდში - მერყეობს სამიდან ხუთ წლამდე.  

- შემოსავლის წესი, რომელიც ადგენს შემოსავლების ზედა ან/და ქვედა ზღვარს და მიზნად ისახავს 

შემოსავლების ზრდის ან საგადასახადო ტვირთის ზედმეტად ზრდის თავიდან აცილებას. 

შემოსავლებზე ზედა და ქვედა ზღვრების დაწესება შეიძლება რთული იყოს, ვინაიდან შემოსავლებს 

შეიძლება გააჩნდეს დიდი ციკლური კომპონენტი, რომელიც ეკონომიკური ციკლის ეტაპის მიხედვით 

არსებითად ცვალებადია. შესაბამისად, ავტომატური ფისკალური სტაბილიზატორების 

გათვალისწინების გარეშე შემოსავლების წესებმა შესაძლებელია განაპირობოს პროციკლური 

ფისკალური პოლიტიკის განხორციელება.  

საერთაშორისო საზოგადოებაში ფისკალური წესების ინტეგრირება ფისკალურ ჩარჩოში ბოლო პერიოდში 

ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 1990 წელს მხოლოდ 5 ქვეყანას - გერმანია, ინდონეზია, იაპონია, 

ლუქსემბურგი და აშშ - ჰქონდა ფისკალური წესები ცენტრალური მთავრობის დონეზე. ხოლო შემდგომ, 2 

ათეული წლის განმავლობაში ფისკალური წესების მქონე ქვეყნების რაოდენობა გაიზარდა 76-მდე (2012 

წლის მარტის დასასრულის მდგომარეობით). დიაგრამაზე #1 ნაჩვენებია ქვეყნები, რომელთაც 

განსაზღვრული აქვთ ფისკალური წესები.  

 

  - ქვეყნები ფისკალური წესების გარეშე     - ორი წესი 

 -ერთი წესი                                                      - სამი და მეტი წესი 

                              დიაგრამა 1. ქვეყნები ფისკალური წესების ოდენობის მიხედვით 
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ფისკალურ წესებისადმი მზარდი საერთაშორისო ინტერესი 2008-2009 წლების გლობალური ფინანსური და 

ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ განსაკუთრებით აქტიურად აისახა ევროკავშირის ფისკალურ ჩარჩოზე 

და კანონმდებლობაზე. კერძოდ, 2012 წლის 2 მარტს ევროპის საბჭოს 25-მა წევრმა ხელი მოაწერა 

სახელმწიფოთაშორის ხელშეკრულებას ე.წ. „ფისკალურ კომპაქტს“, რომელიც წარმოადგენს ფისკალური 

მდგრადობის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ხელსაწყოს. კერძოდ, ფისკალურ კომპაქტს ფისკალურ 

წესებში ეროვნულ დონეზე შემოაქვს რამდენიმე ახალი ელემენტი და განამტკიცებს ფისკალური 

მმართველობის სქემას, რომელიც განსაზღვრულ იქნა „სტაბილურობისა და ზრდის პაქტით(SGP)“. ეს 

უკანასკნელი განმტკიცებულ იქნა „ექვსი პაქტის“  შეთანხმებით, რომელშიც შედის ევროკავშირის 5  

რეგულაცია და ერთი დირექტივა (ამოქმედდა 2011 წლის დეკემბერში).  აღნიშნული დებულებები მოიცავს 

შემდეგ ვალდებულებებს წევრი ქვეყნებისთვის:  

- ეროვნული სტრუქტურული საბიუჯეტო ბალანსის წესი: ფისკალური კომპაქტის მთავარი სიახლე არის 

იმის მოთხოვნა,  რომ ეროვნულ დონეზე მოხდეს საკანონმდებლო წესების შემოღება, რაც გულისხმობს 

წლიური სტრუქტურული ბიუჯეტის დეფიციტის მაქსიმალური ზღვარის დაწესებას მშპ-ს 0.5%-ის 

დონეზე (მშპ-ს 1%-ის დონეზე იმ ქვეყნებში, სადაც ვალი 60%-ზე ნაკლებია და მდგრადობის ნაკლები 

რისკებია). 

- ეროვნული წესების შესრულების გამკაცრებული მექანიზმები: აღსრულების უზრუნველსაყოფად 

ქვეყნებს სჭირდებათ ავტომატური კორექტირების მექანიზმის ჩამოყალიბება ეროვნულ დონეზე 

წესებიდან გადახვევის შემთხვევაში დასარეგულირებლად.  

- ახალი ვალის წესი ზეეროვნულ დონეზე: ფისკალური კომპაქტი და „ექვსი პაქტი“ ასევე მოიცავს 

შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ მუდმივად ხდებოდეს მშპ-ში სახელმწიფო ვალის წილის 60%-მდე 

შემცირება. ვალის შემცირების წლიური ტემპი არ უნდა იყოს არსებულ დონესა და მიზნობრივ დონეს 

შორის სხვაობის 1/20-ზე ნაკლები, იმ პერიოდიდან სამი წლის შემდეგ,  რაც ქვეყანა მწვავე დეფიციტის 

პროცესებს თავს დააღწევს.  

- დანახარჯების ახალი ორიენტირი ზეეროვნულ დონეზე: კერძოდ, პირველადი დანახარჯების წლიური 

ზრდის ტემპი, უმუშევრობის დახმარებებისა და შემოსავლების დისკრეციული ზრდის გამოკლებით, 

არ უნდა აჭარბებდეს გრძელვადიანი ნომინალური მშპ-ის ზრდის ტემპს. ასეთი ნიშნული გამოიყენება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანაში  ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-ს 3%-ზე ქვემოთაა.   

- გაფართოებული კრიტერიუმი გადაჭარბებული დეფიციტის პროცედურისათვის(Excessive Deficit 

Procedure): დეფიციტის ლიმიტთან შეუთავსებლობის გარდა, ქვეყნებს ეხება გადაჭარბებული 

დეფიციტის პროცედურა ვალის ლიმიტთან შეუსაბამობის შემთხვევაში.  

საბიუჯეტო პროცესი და დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციები: ფისკალური წესების ეფექტური 

დანერგვის უზრუნველსაყოფად, „ექვსი პაქტი“ ითვალისწინებს ცალკეულ რეკომენდაციებს, რათა: 

საშუალოვადიანი საბიუჯეტო პროცესის უფრო ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, ასევე დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციების როლის ზრდას ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში გამოყენებული დაშვებების, 

ასევე ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგის კუთხით. 
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