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ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი გამოიყენება მთავრობის მიერ განხორციელებული 
ფისკალური ღონისძიებების ძირითადი მიმართულებებისა და ეკონომიკურ გარემოზე  
გავლენის შესაფასებლად. შესაბამისად, სახელმწიფო ფინანსების არსებული სტატისტიკის 
საფუძველზე აღნიშნული მაჩვენებლის გაანგარიშებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.  

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სახელმწიფოს ფინანსების სტატისტიკის (GFS) სისტემა 
წარმოადგენს რაოდენობრივ ინსტრუმენტს, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება 
სახელმწიფოს ფინანსური ოპერაციების კლასიფიცირება და აღრიცხვა და რომელიც საფუძვლად 
უდევს სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის წარმოებას მრავალ ქვეყანაში. ამ მონაცემებზე 
დაყრდნობით შესაძლებელი ხდება სახელმწიფო ფისკალური პოლიტიკის  შედეგების 
იდენტიფიცირება, გაზომვა, მონიტორინგი და წარმოდგენილი მაჩვენებლების ანალიზის 
საფუძველზე ფისკალური მდგრადობის შეფასება. აღნიშნული სისტემა ეტაპობრივ დახვეწას 
განიცდის, კერძოდ, ამ ეტაპისათვის არსებობს 1986 წლისა და 2001 წლის სახელმძღვანელოები. 
ამასთან, საჯარო დისკუსიისათვის უკვე გასაჯაროებულია ამავე სისტემის 2014 წლის 
სახელმძღვანელოს საბოლოო სამუშაო ვერსია, რომელიც მიზნად ისახავს წინა ვერსიების 
უზუსტობების აღმოფხვრასა და GFS სისტემის ეროვნულ მონაცემთა სხვა სისტემებთან 
დაახლოებას. სტატისტიკის წარმოების მეთოდოლოგიის დახვეწა, თავის მხრივ, განაპირობებს,  
ბიუჯეტის ბალანსის გაანგარიშებაში კორექტივებსაც.  

მაკროეკონომიკური ანალიზისათვის GFS სისტემის მიხედვით გაიანგარიშება სხვადასხვა სახის 
ბალანსები, რომლებიც ფისკალური პოლიტიკის სხვადასხვა ასპექტის შესაფასებლად 
გამოიყენება. კერძოდ,  GFS სისტემის 1986 წლის სახელმძღვანელოს მიხედვით სამთავრობო 
ოპერაციების უწყისში წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი სალდო(ბალანსი), ხოლო 2001 წლის 
სახელმძღვანელოს მიხედვით, ხდება საოპერაციო სალდოსა და მთლიანი სალდოს გამიჯვნა. 
გარდა აღნიშნულისა, GFS სისტემა საშუალებას იძლევა ფისკალური გარემოს ანალიზისათვის 
გაანგარიშებულ იქნას სხვა ფისკალური ინდიკატორებიც, რომლებიც რეკომენდაციის სახით 
თავად სახელმძღვანელოშია წარმოდგენილი, მათ შორის:  

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

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

 ციკლურად კორექტირებული მთლიანი ფისკალური ბალანსი - ფისკალური ბალანსი, 
რომელიც შემოსავლებისა და ხარჯების მოცულობას აკორექტირებს ეკონომიკური 
ციკლის შესაბამისად 
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 სტრუქტურული ბალანსი - ფისკალური ბალანსი, რომელიც ითვალისწინებს 
შემოსავლებისა და ხარჯების ციკლურ ცვლილებებს და ასევე უჩვეულო/იშვიათი 
ოპერაციების ეფექტებს 

 პირველადი ბალანსი - მთლიან ფისკალურ ბალანსს დამატებული წმინდა საპროცენტო 
ხარჯი; 

 ციკლურად კორექტირებული პირველადი  ბალანსი - პირველადი ფისკალური ბალანსი, 
რომელიც შემოსავლებისა და ხარჯების მოცულობას აკორექტირებს ეკონომიკური 
ციკლის შესაბამისად 

და სხვა ინდიკატორები.  (GFSM 2001, 4.57, Table 4.1.Ana;lytical Measures for Fiscal Policy; GFSM 
Pre-Publication Draft 2014, Annex to Chapter 4, Using GFS for Fiscal Analysis, Tables 4A.1. and 4A.2.). 

როგორც აღინიშნა, ფისკალური გარემოს ანალიზის მთავარ ინდიკატორად ბიუჯეტის მთლიანი 
სალდო მოიაზრება, თუმცა მისი გაანგარიშება საერთაშორისო საჯარო ფინანსების სტატისტიკის 
სტანდარტების გათვალისწინებით გარკვეული მეთოდოლოგიური ასპექტების 
გათვალისწინებას მოითხოვს. 

არსებული კანონმდებლობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი არის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
უარყოფითი მთლიანი სალდო.  საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაცია თავის მხრივ 
ეყრდნობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სახელმწიფოს ფინანსების სტატისტიკის 2001 
წლის სტანდარტებს (GFSM 2001).  აღნიშნული მეთოდოლოგიის საფუძველზე სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ბალანსი (სამთავრობო ოპერაციების უწყისიდან) მიჯნავს ისეთ სამთავრობო 
ოპერაციებს, რომლებსაც გავლენა აქვს შემდეგი კომპონენტების მოცულობაზე: შემოსავლები, 
ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ცვლილება, ფინანსური აქტივების ცვლილება და 
ვალდებულებების ცვლილება. 

 შემოსავლები - მოიცავს ყველა იმ ტრანზაქციას, რომელიც ზრდის სამთავრობო 
სექტორის წმინდა ღირებულებას. ბიუჯეტის ბალანსის შემოსავლების მუხლი შედგება 
შემდეგი კომპონენტებისაგან: საგადასახადო შემოსავლები, გრანტები და სხვა 
შემოსავლები 

 ხარჯები - მოიცავს ყველა იმ ტრანზაქციას, რომელიც ამცირებს სამთავრობო სექტორის 
წმინდა ღირებულებას. ბიუჯეტის ბალანსის ხარჯების მუხლი შედგება შემდეგი 
კომპონენტებისაგან: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურეობა, პროცენტი, 
სუბსიდიები, გრანტები, სოციალური უზრუნველყოფა, სხვა ხარჯები 

 არაფინანსური აქტივების ცვლილება - მოიცავს ყველა იმ ტრანზაქციას, რომელიც ზრდის 
ან/და ამცირებს სახელმწიფოს მიერ არაფინანსური აქტივების ფლობას. 

 ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება - მოიცავს ყველა იმ 
ტრანზაქციას, რომელიც ზრდის ან/და ამცირებს სახელმწიფოს მიერ ვალდებულებებისა 
და ფინანსური აქტივების ფლობას. 
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სამთავრობო ოპერაციების ანგარიშის მიხედვით გაიანგარიშება ორი ძირითადი ანალიტიკური 
ბალანსი: საოპერაციო სალდო და მთლიანი სალდო.  

საოპერაციო სალდო განისაზღვრება შემოსავლებისა და ხარჯების სხვაობით და წარმოადგენს 
სამთავრობო ოპერაციების მდგრადობის შეფასების ინდიკატორს. საოპერაციო სალდოს 
დადებითი მაჩვენებელი, გვიჩვენებს რომ მიმდინარე შემოსავლები აღემატება მიმდინარე 
ხარჯებს, ხოლო საოპერაციო სალდოს უარყოფითი მაჩვენებელი გვიჩვენებს, რომ საანგარიშო 
პერიოდში მიმდინარე შემოსავლების მოცულობა ნაკლებია მიმდინარე ხარჯების მოცულობაზე, 
რის შედეგადაც ვერ ხდება მიმდინარე დანაზოგის დაგროვება.  

მთლიანი სალდო განისაზღვრება საოპერაციო სალდოსა და არაფინანსური აქტივების 
ცვლილების სხვაობით. მთლიანი სალდოს მაჩვეენებლი ასახავს მთავრობის ქმედებებს - 
აბანდებს  ფინანსურ რესურსებს სხვა სექტორების მიერ მათი განკარგვისათვის, თუ მოიზიდავს 
და იყენებს  სხვა სექტორების ფინანსურ რესურსებს. (Net lending (+)/borrowing (-) is a summary 
measure indicating the extent to which government is either putting financial resources at the disposal of 
other sectors in the economy or utilizing the financial resources generated by other sectors). 
შესაბამისად, მთლიანი სალდოს მაჩვენებლით შესაძლებელია ფისკალური ღონისძიებების 
ფინანსური ზეგავლენის შეფასება ეკონომიკაზე.   

მთლიანი სალდოს დადებითი მაჩვენებელი = ბიუჯეტის პროფიციტი 

მთლიანი სალდოს უარყოფითი მაჩვენებელი = ბიუჯეტის დეფიციტი 
 

    

 

 

 

 

რაც შეეხება ზემოაღნიშნული GFSM 2001 მეთოდოლოგიის განსხვავებებს მისი წინამორბედი 
1986 წლის ვერსიისაგან, როგორც უკვე აღინიშნა, ძირითადი განსხვავება არის ის, რომ GFSM 
1986 წლის ვერსია არ მიჯნავს საოპერაციო და მთლიან ბალანსს და განიხილავს მხოლოდ ერთ 
სალდოს. აღნიშნული სალდო თავის მხრივ, გაიანგარიშება, როგორც მთლიან შემოსავლებსა და 
მთლიან ხარჯებს შორის სხვაობა. ამასთან, GFSM 2001 მეთოდოლოგიისაგან განსხვავებით, 
არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ოპერაციები ცალკე გამიჯნული არ არის: მთლიანი 
შემოსავლები და მთლიანი ხარჯები მოიცავს არაფინანსური აქტივების კლებასა და ზრდას 
(კაპიტალურ შემოსავლებსა და კაპიტალურ ხარჯებს) შესაბამისად, ხოლო წმინდა დაკრედიტება 
განიხილება როგორც ხარჯი. უფრო დეტალურად, კლასიფიკაციის ამ ორი ვერსიის ანალიტიკურ 
სტრუქტურებს შორის კავშირი წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. 

არაფინანსური 
აქტივების 
ცვლილება 

საოპერაციო 
სალდო 

ბიუჯეტის 
მთლიანი 
სალდო 

შემოსავ
ლები 

ხარჯები 
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დაფინანსება  

• დეპოზიტების მთლიანი 
სახსრების წმინდა 
ცვლილება  

• მთლიანი 
ვალდებულებების წმინდა 
ზრდა 

• შემოსულობები 
პრივატიზებიდან * 

           
   

 

მთლიანი შემოსავლები და 
გრანტები 

• მიმდინარე შემოსავლები 
• კაპიტალური 

შემოსავლები* 
• გრანტები 

 

მთლიანი ხარჯები 

• მიმდინარე ხარჯები 
• კაპიტალური ხარჯები 
• გრანტები 

შემოსავლები 

• საგადასახადო შემოსავლები 
• გრანტები 
• სხვა შემოსავლები 

ხარჯები 

• შრომის ანაზღაურება 
• საქონელი და 

მომსახურეობა 
• პროცენტი 
• სუბსიდიები 
• გრანტები 
• სოციალური 

უზრუნველყოფა 
• სხვა ხარჯები 

არაფინანსური აქტივების 
წმინდა ზრდა 

• არაფინანსური აქტივების 
კლება 

• არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

 

დაკრედიტება დაფარვის 
გამორიცხვით 

   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  = (შემოსავლები -
ხარჯები) - არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო = (მთლიანი შემოსავლები და 
გრანტები-მთლიანი      ხარჯები) - დაკრედიტება დაფარვის 
გამორიცხვით 

• ფინანსური აქტივების 
ზრდა 

• ფინანსური აქტივების 
კლება 

ვალდებულებების წმინდა ზრდა 

• ვალდებულებების ზრდა 
• ვალდებულებების კლება 

GFSM 1986 GFSM 2001 

ფინანსური აქტივების წმინდა 
ზრდა 
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ზემოაღნიშნულ დიაგრამაზე ნათლად ჩანს, რომ სისტემის ცალკეული კომპონენტების 
ცვლილების შედეგად ვიღებთ მთლიანი სალდოს (ბიუჯეტის დეფიციტის) განსხვავებულ 
მაჩვენებლებს. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ  ეკონომიკური ანალიზისათვის ბიუჯეტის 
დეფიციტის გაანგარიშება ხდება არა სახელმწიფო ბიუჯეტის, არამედ მთლიანი მთავრობის 
ბიუჯეტის დონეზე. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, საყურადღებოა, რომ ეკონომიკური ანალიზის მიზნებისათვის 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აქტიურად იყენებს მთლიან ფისკალურ დეფიციტს, 
რომელიც უახლოვდება GFSM 1986 წლის მეთოდოლოგიას (იხ. ლურჯი ისარი დიაგრამაზე). 
აღნიშნული მაჩვენებლის ძირითადი სპეციფიკა მდგომარეობს იმ ფაქტში, რომ GFSM 1986 წლის 
მეთოდოლოგიის შესაბამისად, დეფიციტის დაფინანსების მუხლებში დეპოზიტების 
გამოყენებისა და ვალდებულებების წმინდა ზრდასთან ერთად, დაფინანსების წყაროდ 
განიხილავს პრივატიზებიდან შემოსულობებს.  გამოქვეყნებულ ანგარიშებში ბიუჯეტის 
დეფიციტის განსაზღვრისას გამოყენებული მთლიანი ფისკალური ბალანსის კავშირზე GFSM 
2001-თან  და განსახორციელებელ რეკლასიფიცირებაზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდს 
მომზადებული აქვს დამოუკიდებელი პუბლიკაცია „GFSM 2001 წლის სტატისტიკური 
სტრუქტურის გამოყენება ფონდის ფისკალური ანალიზის გასაუმჯობესებლად“.1 აღნიშნული 
მთლიანი ფისკალური ბალანსი ასევე განმარტებულია GFSM 2001-ის მეთოდოლოგიაშიც - GFSM 
2001-ის შესაბამისი მთლიანი სალდო კორექტირდება შემდეგნაირად: პრივატიზაციიდან 
მიღებული სახსრები გადაიტანება დაფინანსების კომპონენტში, ხოლო წმინდა დაკრედიტების 
სახით გაცემული სუბსიდიები აღირიცხება ხარჯებად.  
 

 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო = (მთლიანი შემოსავლები და გრანტები(პრივატიზებიდან 
შემოსულობების გამორიცხვით) - მთლიანი      ხარჯები) - 
დაკრედიტება დაფარვის გამორიცხვით = დეპოზიტების 
მთლიანი სახსრების წმინდა ცვლილება + ვალდებულებების 
წმინდა ზრდა (სხვა კრედიტორული დავალიანებების 
გამორიცხვით) + შემოსულობები პრივატიზებიდან = 
დაფინანსება  

      
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო = (შემოსავლები - ხარჯები) - არაფინანსური აქტივების წმინდა 

ზრდა = ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა + 
ვალდებულებების წმინდა ზრდა =  დაფინანსება  

1 Edward, R.; Hemming, R. (2005). Using the GFSM 2001 Statistical Framework to Strengthen Fiscal Analysis in the Fund; 
International Monetary Fund http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/102505.pdf 

 

სსფ _ს ანგარიშებში 
წარმოდგენილი 
მაჩვენებელი 

GFSM 2001 
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სწორედ აღნიშნულ მეთოდოლოგიურ ასპექტებს უკავშირდება საკანონმდებლო დონეზე 
განსაზღვრული მთლიან სალდოსა და ფისკალურ დეფიციტს შორის არსებული განსხვავებები, 
რის შედეგადაც,  მთლიანი ფისკალური დეფიციტი მნიშვნელოვნად აღემატება 2001 წლის GFSM 
კლასიფიკაციის მიხედვით გაანგარიშებულ ბიუჯეტის დეფიციტს. შესაბამისად,  ბიუჯეტის 
დეფიციტზე საუბრისას აუცილებელია განმარტებულ იქნას, რომელი კლასიფიკაციით და 
რომელი დონისათვის განსაზღვრულ დეფიციტზეა საუბარი. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ 
რამდენადაც, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოხსენებებში ან სხვა წყაროებში ფისკალური 
ანალიზის მიზნებისათვის აქტიურად გამოიყენება მთლიანი ფისკალური დეფიციტის 
მაჩვენებელი, ბიუჯეტის დეფიციტის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
კლასიფიკაციის შესაბამის მაჩვენებელთან ერთად (რომელიც თავის მხრივ, განსაზღვრულია 
საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად და ეყრდნობა GFSM 2001-ს), აუცილებელია წარმოდგენილ 
და განხილულ იქნას მთლიანი ფისკალური დეფიციტი და სხვა ფისკალური მაჩვენებლები 
ფისკალური გარემოს შესახებ სრული სურათის წარმოსადგენად, რაზეც პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშებშიც იქნა აღნიშნული. აღნიშნული საკითხი განსაზღვრულია 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ურთიერთგაგების ტექნიკური მემორანდუმის 
ფარგლებშიც (Technical Memorandum of Understanding (TMU)) ეფექტიანობის რაოდენობრივი 
ინდიკატორის სახით2. 

რაც შეეხება ზედმეტად/შეცდომით გადახდილი შემოსულობების დაბრუნების (შემოსავლების 
სარეზერვო) ქვეანგარიშზე მიმართულ სახსრებს, აღნიშნულის აღრიცხვის წესი რეგულირდება 
საბიუჯეტო კოდექსითა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის „ბიუჯეტების 
შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების განხორციელებისა და 
ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, 
აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ“ №916 ბრძანებით.  კერძოდ, საბიუჯეტო კოდექსის 181 
მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების შესრულების 
აღრიცხვა და ანგარიშგება წარმოებს დაბრუნების ქვეანგარიშზე მიმართული სახსრების გარეშე. 
ამასთან, ზემოთაღნიშნული ბრძანებისა და საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, ზედმეტად 
გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის, ასევე შეცდომით გადახდილი გადასახადის ან/და 
სანქციის თანხის დაბრუნება წარმოებს ხაზინის ერთიანი ანგარიშის დაბრუნების 
ქვეანგარიშიდან უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს მიერ სახელმწიფო ხაზინაში 
წარდგენილი საგადახდო დავალების საფუძველზე (მუხლი 11). ხაზინის ერთიანი ანგარიშის 
დაბრუნების ქვეანგარიშზე თანხის მიმართვა ხდება ფინანსთა მინისტრის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.  შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის 
საგადასახადო შემოსავლებში ამორიცხულია ზემოაღნიშნულ ქვეანგარიშზე გადატანილი 
სახსრების მოცულობა, და გადატანილი სახსრების მოცულობის ზრდა თავის მხრივ, 

2 IMF Country Report No. 14/250, August 2014, available at: 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41853.0 
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განაპირობებს წარმოდგენილი საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებლისა და 
საოპერაციო/მთლიანი სალდოს შემცირებას (დეფიციტის მაჩვენებლის ზრდას). თუმცა 
ქვეანგარიშზე განთავსებული სახსრები თავის მხრივ, გაითვალისწინება მთავრობის 
დეპოზიტების ნაწილში, რომელიც ასახავს, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის 
მოცულობას, ასევე ხაზინის ერთიან ანგარიშის სხვა ქვეანგარიშებზე განთავსებულ სახსრებს, და 
საერთაშორისო პრაქტიკით, ეკონომიკური ანალიზის მიზნებისათვის, როგორც წესი, 
განისაზღვრება მშპ-სთან ფარდობის სახით წლიური დინამიკის შესაფასებლად (End-Year 
Government Deposits). აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილია სახელმწიფო, ავტონომიური 
რესპუბლიკების, მუნიციპალიტეტების, სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების ნაშთების, ასევე 
სხვა დეპოზიტების შესახებ ინფორმაციის სახით, ამასთან საჯარო და ყოველდღიურად 
განახლებადია და ყოველდღიური ოპერატიული ინფორმაციის სახით მიეწოდება საქართველოს 
პარლამენტს. 

რაც შეეხება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საჯარო 
ფინანსების სტატისტიკის სტანდარტების განმარტებას, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 
საჯარო ფინანსების სტატისტიკის 2001 წლის სტანდარტებით (GFSM 2001, 5.22), რომლის 
საფუძველზეც ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის ფორმირება, ზედმეტად გადახდილი 
გადასახადების, ასევე საგადასახადო შეღავათების ძირითადი ნაწილის დაბრუნების აღრიცხვა 
განიხილება, როგორც შესაბამისი საგადასახადო შემოსავლის შემცირება - უარყოფითი 
საგადასახადო შემოსავალი და არა როგორც ხარჯი (ასევე GFSM 2014 PrePublication draft 5.27-
5.30), შესაბამისად, აღნიშნული სახსრები ცალკე ფულად ნაკადად არ აღირიცხება, თუმცა 
ფისკალური გამჭვირვალობის მიზნებისათვის, აღნიშნული სახსრები უნდა წარმოდგენილ იქნას 
დამატებით ანგარიშებში. (5.27. Tax refunds generally are recorded as a reduction in the appropriate 
tax category. 5.28. No tax expenditures are recorded as flows in the GFS. However, because the 
government policy objectives could be achieved alternatively through a subsidy or other direct outlays, 
for fiscal transparency purposes, all tax expenditures should be reported in supplementary reports.) 
ამასთან, ფინანსთა მინისტრის ზემოაღნიშნული ბრძანების შესაბამისად, „გადასახადისა და სხვა 
შემოსულობების ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება არ განიხილება, როგორც ხარჯი. 
იგი ტარდება, როგორც ზედმეტად გადახდილი გადასახადისა და სხვა შემოსულობების 
დაბრუნება და მიეთითება ბიუჯეტის შემოსულობის კლასიფიკაციის შესაბამისი კოდი“ (მუხლი 
11, პუნქტი 7).   

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილისა და დაბრუნების ქვეანგარიშზე მიმართული 
სახსრების დინამიკის ანალიზისას გასათვალისწინებელია პირველ რიგში, ის ფაქტი, რომ 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესრულების მდგომარეობა ფასდება ბიუჯეტის 
კანონით გადასახდელებისათვის განსაზღვრულ გეგმურ მაჩვენებლებთან მიმართებაში, 
რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით მტკიცდება საქართველოს პარლამენტის მიერ და 
აღმასრულებელი ხელისუფლება არაა უფლებამოსილი სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შემოსულობების გადაჭარბებით შესრულების შემთხვევაშიც კი,  საქართველოს პარლამენტის 
მიერ ბიუჯეტის კანონში ცვლილებების შეტანის გარეშე, გადასახდელების განკარგვა 
განახორციელოს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმურ მაჩვენებელზე 
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გადაჭარბებით. გარდა ზემოაღნიშნულისა, გადასახდელების დამტკიცებული გეგმის 
ფარგლებში ათვისების ტენდენციასთან დაკავშირებით, აუცილებელია გათვალისწინებულ 
იქნას ერთი მხრივ, ფისკალური წლის დასასრულს  სახსრების მასშტაბური ხარჯვის 
ნაკლებეფექტიანი განკარგვის რისკი, რაზეც პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მოხსენებებშიც 
არაერთგზის აღინიშნა, მეორე მხრივ, მისი ეფექტი მაკროეკონომიკურ გარემოზე, რაც 
აუცილებელია კოორდინირებულ იქნას ქვეყნის მაკროეკონომიკურ პარამეტრებთან 
მოკლევადიანი მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად.  
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