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გათვალისწინებული ხარჯების (მ.შ. 
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უნდა შევნიშნოთ, რომ ბლანშარდის განსაზღვრება არც ისე ზუსტია, სულ მცირე, ორი 

მიზეზის გამო. პირველი, არ არსებობს თეორიული მიზეზი, თუ რატომ უნდა 

დაუბრუნდეს ვალის მშპ-თან თანაფარდობა თავდაპირველ დონეს და არა სხვა რაიმე 

სტაბილურ დონეს, რომელიც საწყის დონესთან შედარებით უფრო დაბალი ან 

მაღალი იქნება. მეორე, შესაძლებელია არსებული პოლიტიკა პირველ ეტაპზე 

ითვალისწინებდეს ვალის თანაფარდობის ზრდას იმ დონემდე, რომელიც შეიძლება 

მიჩნეულ იქნას გადაჭარბებულად და მხოლოდ მოგვიანებით,  ვალის დონის 

შემცირებასა და მის  

დაბრუნებას  „უსაფრთხო“ 

დონემდე.  

უფრო ზოგადი 

განსაზღვრებით, ფისკალური 

პოლიტიკა შეიძლება 

მიჩნეულ იქნას როგორც 

მდგრადი, თუ მომავალი 

პერიოდების  პირველადი 

პროფიციტის (Primary 

Surpluses) მიმდინარე 

ღირებულება უტოლდება 

ვალის არსებულ 

ღირებულებას. ეს 

განსაზღვრება გამოყვანილ 

იქნა პერიოდთაშორისი 

(ინტერ-ტემპორალური) 

საბიუჯეტო შეზღუდვის 

პირობიდან (დეტალურად, იხ. 

ქვემოთ). აღნიშნული 

პირობის მიხედვით, სახელმწიფო გადახდისუნარიანია, თუ მისი არსებული 

პოლიტიკა უზრუნველყოფს დროის გარკვეულ(ან უსასრულო) პერიოდში 

სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვას მომავალი პერიოდების ბიუჯეტის 

პროფიციტის ხარჯზე. სხვა სიტყვებით, სახელმწიფო გადახდისუნარიანია, თუ 

დაცულია პერიოდთაშორისი  საბიუჯეტო შეზღუდვის პირობა. 1 
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ზოგადი განსაზღვრებით, ფისკალური 

პოლიტიკა არის მდგრადი, თუ მომავალი 

პერიოდების პირველადი პროფიციტის 

მიმდინარე ღირებულება უტოლდება 

სახელმწიფო ვალის მიმდინარე ღირებულებას. 

ეს განსაზღვრება გამომდინარეობს 

პერიოდთაშორისი (ინტერ-ტემპორალური) 

საბიუჯეტო შეზღუდვის პირობიდან. 

აღნიშნული პირობის მიხედვით, სახელმწიფო 

შესაძლებელია შეფასდეს გადახდისუნარიანად, 

თუ მისი არსებული პოლიტიკა 

უზრუნველყოფს დროის გარკვეულ(ან 

უსასრულო) პერიოდში სახელმწიფო 

ვალდებულებების დაფარვას მომავალი 

პერიოდების ბიუჯეტის პროფიციტის 

ხარჯზე. 



 
 

2008-2009 წლების მსოფლიო ეკონომიკურმა და საფინანსო კრიზისმა უარყოფითი 

ზეგავლენა მოახდინა ბევრი ქვეყნის ფისკალურ მდგრადობაზე, რაც გამოიხატა ამ 

ქვეყნების ბიუჯეტის დეფიციტისა და სახელმწიფო ვალის დონის მასშტაბურ 

ზრდაში. ზემოაღნიშნულმა ტენდენციამ განაპირობა მზარდი საერთაშორისო 

ინტერესი სახელმწიფო ფინანსების მდგრადობის დამოუკიდებელი და ობიექტური 

ანალიზისადმი. 

მიუხედავად იმისა, რომ 

საქართველოსათვის 

სახელმწიფო ვალის 

არსებული დონე 

მისაღებ ინტერვალშია, 

ფისკალური პოლიტიკის 

მკვეთრი სოციალური 

ორიენტაციის 

გათვალისწინებით, 

ფისკალური 

კონსოლიდაციის 

დაგეგმილი კურსისა და 

„ეკონომიკური 

თავისუფლების აქტით“ 

განსაზღვრული 

ფისკალური ლიმიტების 

გათვალისწინებით, 

ფისკალური 

მდგრადობის დამოუკიდებელი შეფასება და ანალიზი საშუალო და მოკლევადიანი 

პერიოდისათვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. 

 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომისტებს შორის არ არის კონსენსუსი ფისკალური 

მდგრადობის შეფასების კრიტერიუმებზე. როგორც ზემოთ აღინიშნა ფართოდ 

მიღებულ და ძირითად საფუძველს ფისკალური მდგრადობის ანალიზისას 

პერიოდთაშორისი(ინტერ-ტემპორალური) საბიუჯეტო შეზღუდვა ანუ 

პერიოდთაშორისი წონასწორობის პირობა წარმოადგენს, რომელიც ადგენს ტოლობას 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსათვის 

სახელმწიფო ვალის არსებული დონე მისაღებ 

ინტერვალშია, ფისკალური პოლიტიკის 

მკვეთრი სოციალური ორიენტაციის 

გათვალისწინებით, ფისკალური 

კონსოლიდაციის დაგეგმილი კურსისა და 

„ეკონომიკური თავისუფლების აქტით“ 

განსაზღვრული ფისკალური ლიმიტების 

პარალელურად, საშუალოვადიან პერიოდში 

სახელმწიფოს გადახდისუნარიანობის 

(სახელმწიფო ფინანსების საშუალოვადიანი 

მდგრადობის)  დამოუკიდებელი შეფასება და 

ანალიზი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

ატარებს. 



 
 

ვალის საწყის დონესა და მომავალი პერიოდების ბიუჯეტის პირველადი 

პროფიციტის მიმდინარე ღირებულებას შორის. აღნიშნული პირობა წარმოდგენილი 

ფორმულით2: 

 

სადაც,  

 - მთლიანი სახელმწიფო ვალის წილის ფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან; 

-სახელმწიფო ვალის რეალური საპროცენტო განაკვეთსა და ეკონომიკის 

რეალური ზრდის ტემპს შორის სხვაობა 

 -პირველადი ბალანსი(Primary Balance), რომელიც წარმოდგენს სხვაობას 

სახელმწიფოს შემოსულობებსა და გადასახდელებს შორის (საპროცენტო 

ხარჯების გამოკლებით).  

ზემოაღნიშნულ პირობაზე დაყრდნობით, საერთაშორისო კვლევები ფისკალური 

პოლიტიკის მდგრადობის შესაფასებლად ძირითადად ემყარება მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად ფისკალურ პოლიტიკაში მაკორექტირებელი ღონისძიებების 

დონის (უფრო 

მარტივად, ბიუჯეტის 

დეფიციტის საჭირო 

შემცირების დონის) 

შეფასებას, 

ძირითადად 

ფისკალური 

გარღვევის (Fiscal Gap) 

მაჩვენებლის 

გაანგარიშებაზე 

დაყრდნობით.  

კერძოდ, 

აპრობირებულ 

ინდიკატორებს 

წარმოადგენს S1 და 

S2 ინდიკატორები, 

რომლებიც ზომავს 
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ფისკალური მდგრადობის შესაფასებლად 

განსხვავებული ინდიკატორები გამოიყენება, რომლებიც  

ძირითადად აფასებენ  ფისკალურ პოლიტიკის იმ 

მაკორექტირებელი ღონისძიებების სიდიდეს(ბიუჯეტის 

პირველადი დეფიციტის საჭირო შემცირებას), რაც 

საჭიროა სახელმწიფო ფინანსების მდგრადობის 

ჩარჩოებში  შესანარჩუნებლად. აპრობირებულ 

ინდიკატორებს წარმოადგენს S1 და S2 ინდიკატორები, 

რომლებიც ზომავს შესაბამისად, საშუალოვადიანი და 

გრძელვადიანი მდგრადობის რისკებს. ასევე გამოიყენება 

S0 ინდიკატორი, რომელიც ზემოაღნიშნული 

ინდიკატორებისაგან განსხვავებით იძლევა ფისკალური 

გამოწვევების იდენტიფიცირების საშუალებას 

მოკლევადიან პერიოდში.  



 
 

ზემოაღნიშნული მაკროექტირებელი ღონისძიებების სიდიდეს(ანუ რა დონით უნდა 

შემცირდეს ბიუჯეტის დეფიციტი) შესაბამისად, საშუალოვადიანი და 

გრძელვადიანი პერიოდში მდგრადობის უზრუნველსაყოფად. გარდა 

ზემოაღნიშნულისა, გამოიყენება S0 ინდიკატორი, რომელიც ზემოაღნიშნული 

ინდიკატორებისაგან განსხვავებით წარმოადგენს კომპოზიტიურ ინდექსს და  იძლევა 

მდგრადობის გამოწვევების იდენტიფიცირების საშუალებას მოკლევადიან 

პერიოდში.  

საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი პერიოდისათვის S1 და S2 ინდიკატორების 

გაანგარიშებისას, რაც უფრო დიდია ინდიკატორის რიცხვითი მნიშვნელობა, 

პირველად ბალანსს ფისკალური სტაბილურობის მისაღწევად  მით უფრო დიდი 

ზომის შესწორება ესაჭიროება. თუმცა, აღნიშნული ინდიკატორები არ იძლევიან იმის 

დადგენის საშუალებას, თუ როგორ განხორციელდეს ფისკალური პოლიტიკის ანუ 

ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება. ფისკალური მდგრადობის მისაღწევად საჭირო 

მაკორექტირებელი ღონისძიებები შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა გზით. 

კერძოდ, ან საგადასახადო შემოსავლების ზრდით (ჩვეულებრივ პირდაპირი ან ირიბი 

გადასახადების განაკვეთების გაზრდის საფუძველზე), ან სოციალური ან 

ინფრასტრუქტურული დანახარჯების შეკვეცის ხარჯზე. პოლიტიკის შერჩევისას 

მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული მათი პოტენციური ზემოქმედება 

ეკონომიკაზე ან ფისკალურ მდგრადობაზე. მაგალითად, ფისკალური გარღვევის 

დასაძლევად და დეფიციტის შესამცირებლად საგადასახადო ტვირთის 

მნიშვნელოვანმა ზრდამ შესაძლოა გამოიწვიოს ეკონომიკური ზრდის ტემპების 

შენელება, რასაც საშუალო და გრძელვადიან მდგრადობაზე უარყოფით ზეგავლენას 

მოახდენს. 

როგორც უკვე აღინიშნა S2 მდგრადობის  ინდიკატორი გამოიყენება გრძელვადიანი 

პერიოდისათვის (ტექნიკურად, დროის განუსაზღვრელ პერიოდში) ფისკალური 

მდგრადობის 

შესაფასებლად. აღნიშნული 

ინდიკატორით 

გაინგარიშება სხვაობა 

ბიუჯეტის დეფიციტის 

არსებულ მდგომარეობას 

(პირველადი 

სტრუქტურული ბალანსის 

სახით) და  ვალის დონის 

სტაბილიზაციისათვის 

საჭირო ბიუჯეტის 

პირველად ბალანსს შორის, 

გრძელვადიან პერიოდში არსებული ფისკალური 

გამოწვევების შესაფასებლად გამოიყენება S2 

ინდიკატორი, რომლითაც გაინგარიშება სხვაობა 

ბიუჯეტის დეფიციტის არსებულ 

მდგომარეობას (პირველადი სტრუქტურული 

ბალანსის სახით) და  ვალის დონის 

სტაბილიზაციისათვის საჭირო ბიუჯეტის 

პირველად ბალანსს შორის 



 
 

რათა უზრუნველყოფილი იქნას ფისკალური მდგრადობა გრძელვადიან პერიოდში. 

ინდიკატორი განისაზღვრება შემდეგი ფორმულის მიხედვით3: 

 
 

სადაც, 

 - არის ვალი/მშპ; 

 - სახელმწიფო ვალის საპროცენტო განაკვეთი(რეალური); 

 - ეკონომიკის(რეალური მშპ-ს) ზრდის ტემპი. 

ევროკომისიის მიერ გამოყენებული პრაქტიკით4 ფისკალური მდგრადობა S2 

ინდიკატორის გამოთვლის საფუძველზე ფასდება შემდეგნაირად: 1). თუ 

ინდიკატორის მნიშვნელობა  ნაკლებია 2-ზე, ქვეყანა ფასდება, როგორც დაბალი 

რისკის მქონე.   2).  თუ ინდიკატორის მნიშვნელობა  მოთავსებულია 2-სა და 6-ს 

შორის, ქვეყანა ფასდება, როგორც საშუალო  რისკის მქონე. 3). თუ ინდიკატორის 

მნიშვნელობა  მეტია 6-ზე, ქვეყანა ფასდება, როგორც მაღალი  რისკის მქონე. 

საშუალოვადიან პერიოდში არსებული ფისკალური გამოწვევების შესაფასებლად 

გამოიყენება S1 ინდიკატორი, რის საფუძველზეც გამოითვლება ბიუჯეტის 

არსებული დეფიციტის 

(სტრუქტურული პირველადი 

ბალანსის სახით) საჭირო 

კორექტირების დონე, რომელიც 

საჭიროა დროის გარკვეულ 

მომენტში სახელმწიფო ვალის 

სასურველი დონის მისაღწევად. 

მაგალითისათვის, ევროკომისია 

აღნიშნულ დონედ იყენებს 

ვალი/მშპ თანაფარდობას 60%-

ის დონეზე 2030 წლისათვის. 

ევროკომისიის მიერ გამოყენებული პრაქტიკით, ფისკალური მდგრადობა S1 

ინდიკატორის გამოთვლის საფუძველზე ფასდება შემდეგნაირად:  

1).თუ ინდიკატორის მნიშვნელობა  0-ზე ნაკლებია, ასეთ შემთხვევაში ქვეყანა 

შეფასდა, როგორც დაბალი რისკის მქონე; 2).თუ პირველად ბალანსში საჭირო 

                                                           
3European Commission, 2009. Sustainability report 2009.  

4European Commission, 2012. Sustainability report 2012.  

საშუალოვადიან პერიოდში არსებული 

ფისკალური გამოწვევების შესაფასებლად 

გამოიყენება S1 ინდიკატორი, რის 

საფუძველზეც გამოითვლება ბიუჯეტის 

არსებული დეფიციტის(სტრუქტურული 

პირველადი ბალანსის სახით) საჭირო 

კორექტირების დონე, რომელიც საჭიროა 

დროის გარკვეულ მომენტში სახელმწიფო 

ვალის სასურველი დონის მისაღწევად. 



 
 

სტრუქტურული შესწორება  2020 წლამდე პერიოდში მშპ-ის  0.5 პროცენტულ პუნქტს   

აღემატება,  ქვეყანა არის საშუალო ზომის რისკის ქვეშ. 3).თუ ინდიკატორი მეტია 2,5 

-ზე, ქვეყანა ფასდება, როგორც მაღალი რისკის მქონე. 

S0 ინდიკატორის გამოთვლის მეთოდოლოგია განსხვავდება S1 და S2 

ინდიკატორების გამოთვლის მეთოდოლოგიისაგან. ის აფასებს მოკლევადიან 

ფისკალურ გამოწვევებს და  არის ცალკეულ ინდიკატორებზე დაყრდნობით 

გაანგარიშებული კომპოზიტიური ინდექსი. კერძოდ, S0 ინდიკატორი  მოიცავს: 

ფისკალურ, ფინანსურ და კონკურენტუნარიანობის ცვლადებს(ჯამურად, 28 

ცვლადს), რაც ფისკალური წნეხის ადრეულ ეტაპზევე განსაზღვრის საშუალებას 

იძლევა.   S0 ინდიკატორის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ის შესაძლოა გამოყენებულ 

იქნას როგორც ე.წ. „სასიგნალო ინსტრუმენტი“ მოსალოდნელი ფისკალური რისკების 

შესახებ. მეთოდოლოგია, რომელიც საფუძვლად უდევს S0 ინდიკატორის 

გამოთვლას, ითვალისწინებს ფისკალური „რისკების ჭერების“ ენდოგენურ 

განსაზღვრას. თუ S0 

ინდიკატორის 

მნიშვნელობა აღემატება ე. 

წ. „ჭერების“ 

მნიშვნელობებს, ეს 

მიუთითებს პოტენციურ 

ფისკალურ რისკებზე 

მოკლევადიან პერიოდში. 

ამასთან, მისი 

შემადგენელი ორი ქვე-

ინდექსით შეიძლება 

დადგინდეს რისკები, 

რომელიც მოდის 

სპეციფიკური 

სფეროებიდან. 

ევროკომისიის შეფასებით, 

ზოგადი S0 ინდექსის კრიტიკული ზღვარი 0.44-ს უტოლდება, კერძოდ, ის ქვეყნები, 

რომელთა ზოგადი S0 ინდექსი იყო აღნიშნულ ზღვარზე მეტი (0,43-ზე დიდი 

სიდიდე),  მომდევნო წელს ექცეოდნენ ფისკალური წნეხის ქვეშ. 

S0 ინდიკატორის გაანგარიშება ეყრდნობა S1 და 

S2 ინდიკატორებისაგან განსხვავებულ 

მიდგომას. ის წარმოადგენს ცალკეულ 

ინდიკატორებზე დაყრდნობით 

გაანგარიშებულ კომპოზიტიური ინდექსს 

და აფასებს მოკლევადიან ფისკალურ 

გამოწვევებს (ე.წ. „სასიგნალო 

ინსტრუმენტი“). კერძოდ, S0 ინდიკატორი  

მოიცავს: ფისკალურ, ფინანსურ და 

კონკურენტუნარიანობის ცვლადებს (ჯამურად, 

28 ცვლადი), რაც ფისკალური წნეხის ადრეულ 

ეტაპზევე განსაზღვრის საშუალებას იძლევა.


