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Semajamebeli mimoxilva 

საერთაშორისო პრაქტიკით 1 , ფისკალური რისკი განიმარტება, როგორც ფისკალური 

აგრეგატების გადახრის შესაძლებლობა იმ მოსალოდნელი მაჩვენებლებისაგან, რომლებიც 

განისაზღვრა ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპზე ან ფისკალური პროგნოზების ფორმირებისას. 

აღნიშნული რისკების გაუთვალისწინებლობა ან ნაკლებეფექტიანი მართვა (მაგალითად, 

მაკროეკონომიკური გარემოს მოულოდნელი ცვალებადობის შედეგად სახელმწიფოს 

დამატებითი დანახარჯები, ან გადახრები შემოსავლების მოსალოდნელი დონიდან) იწვევს 

სახელმწიფოს ვალდებულებების ზრდას, რეფინანსირების სიძნელეებს და საფრთხეს 

უქმნის სახელმწიფოს მოკლე და საშუალოვადიან ფისკალურ მდგრადობას. სწორედ 

შესაძლო უარყოფითი გავლენისაგან გამომდინარეობს ამ კუთხით სათანადო ანალიზის, 

ანგარიშგებისა და მართვის აუცილებლობა. 

ზემოაღნიშნული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საჯარო ფინანსების მართვის 

საერთაშორისო სტანდარტები და უკეთესი პრაქტიკის სახელმძღვანელოები 

განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ფისკალური რისკების კუთხით გამჭვირვალობისა 

და მართვის პრინციპებზე, მათ შორის, შესაძლებელია გამოიყოს, საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის ფისკალური გამჭვირვალობის კოდექსი (IMF, 2014), ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის რეკომენდაცია საბიუჯეტო მართვის 

პრინციპების შესახებ (OECD, 2015), ასევე სახელმწიფო ხარჯების და ფინანსური 

ანგარიშვალდებულების (PEFA) შეფასების ჩარჩო. 

ფისკალური რისკების შესახებ ანგარიშგებისა და მართვის კუთხით უკანასკნელ წლებში 

საქართველოში არსებითი გაუმჯობესება ვლინდება. კერძოდ, ჯერ კიდევ საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასებაში, რომელიც 2017 წელს 

გამოქვეყნდა2, მითითებულ იქნა, რომ საქართველოში ფისკალური რისკის ანალიზის და 

მართვის პრაქტიკა უმეტესწილად ემთხვევა კარგ ან მოწინავე პრაქტიკას, თუმცა 

შეფასებაში ასევე იდენტიფიცირებულ იქნა არსებული გამოწვევები და წარმოდგენილ იქნა 

შესაბამისი რეკომენდაციები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული რეკომენდაციების 

უმრავლესობა, 2019 წლის მდგომარეობით, უკვე გათვალისწინებულია. კერძოდ:  

1. ფისკალური რისკების ანალიზისა და ანგარიშგების კუთხით, სსფ-ის ზემოთხსენებული 

შეფასების თანახმად, საქართველოს მაკროეკონომიკური და სპეციფიკური ფისკალური 

რისკების ანალიზი აკმაყოფილებს მოწინავე (Advanced) პრაქტიკით განსაზღვრულ 

მოთხოვნებს, თუმცა გამოწვევად დასახელდა გრძელვადიანი ფისკალური მდგრადობის 

ანალიზის მომზადება. აღნიშნული რეკომენდაციის გათვალისწინებით, გაფართოვებულ 

იქნა მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის დროითი დაფარვა (10 წლიან 

პერიოდამდე) და ასევე დოკუმენტში ინტეგრირებულ იქნა პირობითი ვალდებულებების 

შოკი ფისკალური რისკების უკეთ შეფასებისათვის. 

2. ფისკალური რისკების მართვის კუთხით, სსფ-ის შეფასებით, კარგ (Good) პრაქტიკად 

შეფასდა სახელმწიფო აქტივების და ვალდებულებების მართვის, სახელმწიფო სასესხო 

გარანტიებთან და ფინანსურ სექტორთან დაკავშირებული ფისკალური რისკების 

მართვა, თუმცა ყველაზე საყურადღებო გამოწვევებად დასახელდა:  

                                                             
1  Ter-Minassian T.,2008, „Fiscal Risks—Sources, Disclosure, and Management“. IMF Working Paper, 

Washington, DC: International Monetary Fund. 
2 Fiscal Transparency Evaluation for Georgia. IMF. 2017. ხელმისაწვდომია ბმულზე:  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/09/27/Georgia-Fiscal-Transparency-Evaluation-45274 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/09/27/Georgia-Fiscal-Transparency-Evaluation-45274
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 სახელმწიფო  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდების მართვა, სადაც რეკომენდაციად 

მითითებულ იქნა სარეზერვო ფონდებიდან სახსრების გამოყენების არსებული 

კრიტერიუმების დახვეწა. რეკომენდაციის პასუხად, მთავრობისა და პრეზიდენტის 

სარეზერვო ფონდების მაქსიმალური ზღვარი ჯამური გადასახდელების 2%-იდან 

შემცირდა 1%-მდე. ამასთან, შეიზღუდა სარეზერვო ფონდების მთლიანი მოცულობის 

გაზრდა თითოეულის დამტკიცებულ მოცულობასთან შედარებით 20%-ით.  

 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებთან დაკავშირებული ფისკალური 

რისკების მართვის საკითხი, სადაც წარმოდგენილ იქნა ორი ძირითადი 

რეკომენდაცია: ერთი მხრივ, ფისკალური რისკების ანგარიშში პირობითი 

ვალდებულებების შესახებ ანგარიშგების ზოგადი დახვეწა; მეორე მხრივ, რისკების 

უკეთ კონტროლის მიზნებისათვის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

პროექტებთან და ენერგოშესყიდვების კონტრაქტებთან დაკავშირებული 

ვალდებულებების ლიმიტირება წლიური საბიუჯეტო კანონით. რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით, 2019 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტზე თანდართული ფისკალური 

რისკების ანგარიში (FRS) მოიცავს ინფორმაციას ელექტროენერგიის 

გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ფისკალური 

ხარჯების შესახებ. რაც შეეხება ლიმიტირებას, „ეკონომიკური თავისუფლების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 2018 წელს განხორციელებული 

ცვლილების მიხედვით, სხვა კომპონენტებთან ერთად, მთავრობის ვალზე 

განსაზღვრული ლიმიტი მშპ-ს 60%-ის დონეზე ასევე მოიცავს საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე 

ღირებულებას.  

3. ფისკალური კოორდინაციის კუთხით, სსფ-ის შეფასებაში მნიშვნელოვან გამოწვევად 

დასახელდა სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებული ფისკალური რისკების 

მართვის საკითხი. ამ მიმართულებით ძირითადი რეკომენდაციები შემდეგნაირად 

შეიძლება შეჯამდეს: 

 სახელმწიფო საწარმოების საჯარო კორპორაციად კლასიფიცირების საკითხი: სსფ-ს 

შეფასებით, საქართველოსათვის მატერიალური საწარმოების გარკვეული ნაწილი 

ე.წ. „საბაზრო ტესტის“ საფუძველზე შესაძლებელია საჯარო კორპორაციის ნაცვლად, 

სახელმწიფო მმართველობის სექტორში დაკლასიფიცირდეს, რამაც შესაძლებელია 

არსებითი ზეგავლენა მოახდინოს ფისკალურ აგრეგატებზე.  ფინანსთა სამინისტროს 

ინფორმაციით, საწარმოთათვის სტატუსის განსაზღვრის, მათ შორის, კრიტერიუმების 

დეტალიზაციისა და საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის დეტალური შესწავლის 

მიმართულებით ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა. 

 ცენტრალურ მთავრობას და სახელმწიფო საწარმოებს შორის ფინანსური 

ოპერაციების აღრიცხვის დახვეწა: სსფ-ს განმარტებით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

საწარმოების დაკრედიტების და კაპიტალის ზრდის მიზნით გადაცემული სახსრები 

ფინანსური აქტივის ზრდად კლასიფიცირებისათვის უნდა დაექვემდებაროს 

ინვესტიციაზე მოსალოდნელი კომერციული უკუგების გამჭვირვალე კრიტერიუმს, ე.წ. 

„კაპიტალში შენატანების ტესტს“, წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა დაკლასიფიცირდეს 

ხარჯად და შესაბამისად, ზეგავლენა მოახდინოს ბიუჯეტის დეფიციტზე. აღნიშნული 

რეკომენდაცია ასახულ იქნა 2019 წლის აპრილში განახლებულ საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციაში. 

 სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებულ ფისკალურ რისკებზე გამჭვირვალობის 

შემდგომი ზრდა: აღნიშნულთან მიმართებაში, ბიუჯეტის კანონზე თანდართული 

ფისკალური რისკების ანგარიშში არსებითი გაუმჯობესება ვლინდება, კერძოდ, 2019 

წლის აღნიშნული დოკუმენტი სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებულ სხვა 

ინფორმაციასთან ერთად, მოიცავს შეფასებას ძირითადი სახელმწიფო საწარმოების 
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ფინანსური მაჩვენებლების სენსიტიურობის შესახებ რამდენიმე მსხვილი 

საწარმოსათვის მაკროგარემოს საბაზისო და 5 ალტერნატიული სცენარისათვის.   

4. ასევე ფისკალური კოორდინაციის კუთხით, სსფ-ის შეფასებაში ხაზი გაესვა გამოწვევებს 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსების ანგარიშგების კუთხით. 

აღნიშნული რეკომენდაციის პასუხად, მნიშვნელოვანია, რომ 2018 წლიდან 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია ა/რ-ებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დონეზე მათი ბიუჯეტების შესრულების 

ძირითადი მაჩვენებლები, ხოლო კონსოლიდირებული წლიური ანგარიშის მომზადებაზე, 

ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა. 

გარდა ზემოაღნიშნული საკითხების დეტალური მიმოხილვისა, პუბლიკაციაში ასევე 

წარმოდგენილია საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს თანდართული 

ფისკალური რისკების ანგარიშის (FRS) მოკლე მიმოხილვა, რომელიც 2018 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტს თანდართულ ამავე ანალიზთან შედარებით, ცალკეულ 

კომპონენტებში ანგარიშგების მიმართულებით არსებით გაუმჯობესებას ავლენს და მოიცავს 

ფისკალური რისკების საკმაოდ დეტალურ ანალიზს 2018-2021 წწ. სამი ძირითადი 

მიმართულებით: მაკროეკონომიკური გარემო, სახელმწიფო საწარმოები და საჯარო და 

კერძო თანამშრომლობის პროექტები.  
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1. ras gulisxmobs fiskaluri riskebi? 

საერთაშორისო პრაქტიკით 3 , ფისკალური რისკი განიმარტება, როგორც ფისკალური 

აგრეგატების შესაძლო გადახრის შესაძლებლობა იმ მოსალოდნელი მაჩვენებლებისაგან, 

რომლებიც განისაზღვრა ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპზე ან ფისკალური პროგნოზების 

ფორმირებისას. აღნიშნული რისკების გაუთვალისწინებლობა ან ნაკლებეფექტიანი მართვა 

(მაგალითად, მაკროეკონომიკური გარემოს მოულოდნელი ცვალებადობის შედეგად 

სახელმწიფოს დამატებითი დანახარჯები, ან გადახრები შემოსავლების მოსალოდნელი 

დონიდან) იწვევს სახელმწიფოს ვალდებულებების ზრდას, რეფინანსირების სიძნელეებს და 

საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს მოკლე და საშუალოვადიან ფისკალურ მდგრადობას. 

სწორედ შესაძლო უარყოფითი გავლენისაგან გამომდინარეობს ფისკალური რისკების 

სათანადო ანალიზის, ანგარიშგებისა და მართვის აუცილებლობა. 

საერთაშორისო პრაქტიკით, ფისკალური რისკების ძირითად წყაროებად გამოყოფენ 

მაკროეკონომიკური ცვლადების მოულოდნელ ცვლილებას და სახელმწიფოს პირობით 

ვალდებულებებს 4 : ცხადი (explicit) პირობითი ვალდებულებები - რაც განსაზღვრულია 

კანონით ან კონტრაქტით (მაგალითად, სავალო გარანტიები), ან არაცხადი (implicit) 

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). უფრო 

დეტალურად, ფისკალური რისკის ძირითადი წყაროები რისკის რეალიზების საშუალო 

ფისკალური ხარჯისა და რეალიზების სიხშირის მიხედვით შემდეგნაირად შეიძლება 

დაჯგუფდეს (სსფ-ს მიერ აღნიშნულ საკითხზე 2016წ. მომზადებულ კვლევაში5  განხილულ 

შერჩევაზე დაყრდნობით): 

 მაკროეკონომიკური შოკები (ეკონომიკური აქტივობის შენელება(ნომინალური მშპ-ს 

შემცირება)) - შედარებით ხშირი და სახელმწიფო ვალზე დიდი გავლენის მქონე 

რისკის ტიპი (განხილულ შერჩევაში ვლინდება საშუალოდ 12 წელიწადში ერთხელ,  

საშუალო ფისკალური ხარჯით - მშპ-ს 9%-ის ოდენობით); 

 ფინანსური სექტორი (სახელმწიფოს მხრიდან პრობლემური ფინანსური 

ინსტიტუტების დახმარება) - დიდი გავლენის, თუმცა მაკროეკონომიკურ შოკებთან 

შედარებით ნაკლებად ხშირი ტიპი (განხილულ შერჩევაში ვლინდება საშუალოდ 24 

წელიწადში ერთხელ, ხოლო მისი საშუალო ფისკალური ხარჯი - მშპ-ს 10%-ს 

შეადგენს, თუმცა ცალკეულ შემთხვევაში, შესაძლებელია, მშპ-ს 57%-საც 

გაუტოლდეს); 

                                                             
3  Ter-Minassian T.,2008, „Fiscal Risks—Sources, Disclosure, and Management“. IMF Working Paper, 

Washington, DC: International Monetary Fund. 
4 პირობითი ვალდებულებები წარმოადგენს ვალდებულებებს, რომელთა წარმოქმნაც 
დაკავშირებულია სამომავლოდ კონკრეტული მოვლენის მოხდენასთან. სსფ-ის საჯარო 
ფინანსების სტატისტიკის 2014 წლის სახელმძღვანელოს (GFSM 2014) მიხედვით, აღნიშნული 
ტიპის ვალდებულებები არ აისახება საბალანსო უწყისში (განიხილება დამატებით განმარტებად) 
და აისახება სპეციფიურ შემაჯამებელ ანგარიშში ცხადი პირობითი ვალდებულებებისა და 
სამომავლო სოციალურ დახმარებებთან დაკავშირებული წმინდა ვალდებულებების შესახებ (The 
Summary Statement of Explicit Contingent Liabilities and Net Implicit Obligations for Future Social Security 
Benefits). 
5  “Analyzing and Managing Fiscal Risks—Best Practices”. 2016. IMF Working Paper, Washington, DC: 
International Monetary Fund. 
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 სამართლებრივი დავები (მთავრობის მხრიდან სამართლებრივი დავის საფუძველზე 

კომპენსაციის გადახდა) - დიდი გავლენის მქონე, თუმცა შედარებით იშვიათი წყარო 

(საშუალო ფისკალური ხარჯი - მშპ-ს 8%, ექსტრემალურ შემთხვევებში - მშპ-ს 15%); 

 ადგილობრივი ხელისუფლება (ფინანსური სიძნელეებისას ადგილობრივი 

ხელისუფლების დახმარება) - მნიშვნელოვანი, მაგრამ იშვიათად რეალიზებადი 

ფისკალური რისკის ტიპი (საშუალო ფისკალური ხარჯი - მშპ-ს 4%, ექსტრემალურ 

შემთხვევებში - მშპ-ს 12%); 

 სახელმწიფო საწარმოები (მთავრობის მხრიდან ფინანსური სიძნელეების მქონე 

სახელმწიფო საწარმოების დახმარება) - ფისკალური რისკების პოტენციურად 

მნიშვნელოვანი და ასევე ხშირად რეალიზებადი რისკის ტიპი (საშუალო  ფისკალური 

ხარჯი - მშპ-ს 3%, ექსტრემალურ შემთხვევებში - მშპ-ს 15%); 

 ბუნებრივი კატაკლიზმები - ფისკალური რისკის მცირე, მაგრამ ხშირად რეალიზებადი 

წყარო (საშუალო ფისკალური ხარჯი - მშპ-ს 1.5%, ექსტრემალურ შემთხვევებში - მშპ-ს 

6%).  

 კერძო არაფინანსური კორპორაციები (მსგავსი ტიპის კორპორაციების დახმარება 

(ან სავალო ვალდებულებების საკუთარ თავზე აღება)) - ფისკალური რისკების 

იშვიათი და შედარებით მოკრძალებული წყარო (საშუალო ფისკალური ხარჯი - მშპ-ს 

1.5%, ექსტრემალურ შემთხვევებში - მშპ-ს 4.5%); 

 საჯარო და კერძო თანამშრომლობები (PPPs) (მთავრობის დახმარება საჯარო და 

კერძო თანამშრომლობებისათვის(PPPs)) - ფისკალური რისკების შედარებით მცირე 

გავლენისა და იშვიათად რეალიზებადი ტიპი (საშუალო ფისკალური ხარჯი - მშპ-ს 1%, 

ექსტრემალურ შემთხვევებში  - მშპ-ს 2%).  

ფისკალური რისკების ეფექტიანი შეფასებისა და მართვისათვის ასევე 

გასათვალისწინებელია, რომ როგორც უკანასკნელი კვლევები ავლენს, ხშირად, რომელიმე 

ზემოთმოცემული წყაროდან მომდინარე ერთი რისკის რეალიზება სხვა წყაროებისაგან 

დამოუკიდებლად არ ხდება და ფისკალური შოკები, როგორც წესი, 

ურთიერთდამოკიდებულების მაღალი ხარისხით ხასიათდება: მაგ. მაკროეკონომიკური 

შოკი, როგორც წესი, იწვევს სხვა შოკების რეალიზებასაც, მაგალითად, ფინანსური 

სექტორის კრიზისს, სახელმწიფო საწარმოების ფინანსურ სიძნელეებს ან სხვა პირობითი 

ვალდებულებების რეალიზებას, რაც არსებითია ფისკალური რისკების მოსალოდნელი 

გავლენის შეფასებისას. ამასთან, რისკების ანალიზის სტანდარტული მიდგომები (მაგ. 

მაკრო-ფისკალური სცენარების ანალიზის გამოყენებული მიდგომების უმეტესობა) 

ეყრდნობა დაშვებას, რომ შოკების ფისკალური ხარჯი შოკის ზომის წრფივი ფუნქციაა: დიდი 

მაკროეკონომიკური შოკი უფრო მაღალი უარყოფითი გავლენით ხასიათდება, ვიდრე მცირე 

ზომის, რაც შესაძლებელია ცალკეულ შემთხვევებში პრაქტიკაში არ გამართლდეს. 

წყაროების მიხედვით ფისკალური რისკების ანალიზისას ზემოაღნიშნული ასპექტების 

გათვალისწინება წარმოადგენს იმის წინაპირობას, რომ სახელმწიფო სათანადოდ იქნება 

მომზადებული თითოეული წყაროდან მომდინარე რისკის რეალიზების შემთხვევებისათვის. 
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2. saerTaSoriso gamocdileba fiskaluri 
riskebis analizis, angariSgebisa da marTvis 
mimarTulebiT 

2.1. saerTaSoriso maregulirebeli CarCo  

სახელმწიფო ფინანსების მდგრადობისათვის ფისკალური რისკების მართვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საჯარო ფინანსების მართვის 

საერთაშორისო სტანდარტები და უკეთესი პრაქტიკის სახელმძღვანელოები 

განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ამ კუთხით გამჭვირვალობისა და მართვის 

პრინციპებზე. უპირველეს ყოვლისა, საყურადღებოა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 

ფისკალური გამჭვირვალობის კოდექსის (IMF, 2014) მესამე ნაწილი „ფისკალური რისკების 

ანალიზი და მართვა“, რომელიც განსაზღვრავს მთავრობის ვალდებულებას საჯარო 

ფინანსებთან დაკავშირებული რისკების გამჭვირვალობის, ანალიზისა და მართვის, ასევე 

საჯარო სექტორის მასშტაბით ფისკალურ საკითხებთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებების ეფექტიანი კოორდინაციის მიმართულებით. აღნიშნული ნაწილი 

შემდეგ კომპონენტებს მოიცავს: 

 [ფისკალური] რისკების გასაჯაროვება და ანალიზი: მთავრობამ უნდა გამოაქვეყნოს 

რეგულარული ანგარიშები მის ფისკალურ პროგნოზებთან დაკავშირებული რისკების 

შესახებ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს შემდეგ ქვეკომპონენტებს: 

მაკროეკონომიკური რისკები; სპეციფიკური ფისკალური რისკები; გრძელვადიანი 

ფისკალური მდგრადობის ანალიზი. 

 [ფისკალური] რისკების მართვა: უზრუნველყოფილ უნდა იქნას სახელმწიფო 

ფინანსებთან დაკავშირებული სპეციფიკური რისკების რეგულარული მონიტორინგი, 

ანგარიშგება და მართვა. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს შემდეგ 

ქვეკომპონენტებს: ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდები; აქტივებისა და ვალდებულებების 

მართვა; გარანტიები; საჯარო და კერძო პარტნიორობები; ფინანსური სექტორი; 

ბუნებრივი რესურსები; გარემოსდაცვითი რისკები. 

 [ფისკალური] ფისკალური კოორდინაცია: უზრუნველყოფილ უნდა იქნას საჯარო 

სექტორის მასშტაბით ფისკალური ურთიერთობებისა და შედეგების რეგულარული 

ანალიზი, გასაჯაროვება და კოორდინაცია. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს შემდეგ 

ქვეკომპონენტებს: ადგილობრივი მთავრობა; სახელმწიფო კორპორაციები, მათ 

შორის, მათი კვაზიფისკალური აქტივობები. 

ანალოგიურად, ფისკალური რისკების ეფექტიანი მართვის აუცილებლობას ცალკე 

გამოყოფს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია მის 

რეკომენდაციაში საბიუჯეტო მართვის პრინციპების შესახებ (OECD, 2015). კერძოდ, როგორც 

მე-9 პრინციპი მიუთითებს, აუცილებელია გრძელვადიანი მდგრადობისა და სხვა 

ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და მართვა შემდეგ ქმედებებზე 

დაყრდნობით:  

ა. სპეციფიკური მექანიზმების გამოყენება საბიუჯეტო გეგმების მოქნილობის 

ხელშეწყობისა და ფისკალური რისკების პოტენციური გავლენის შემცირებისათვის, 

და შესაბამისად, სახელმწიფო ფინანსების სტაბილური დინამიკის 

უზრუნველსაყოფად;  

ბ. ფისკალური რისკების, მათ შორის, პირობითი ვალდებულებების იდენტიფიცირება, 

ტიპების მიხედვით კლასიფიცირება, სათანადოდ განმარტება და შეძლებისამებრ, 
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მათი გავლენის რაოდენობრივი შეფასება, ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესში მათი 

გათვალისწინებისა და განხილვის მიზნებისათვის; 

გ. საბიუჯეტო პროცესის ფარგლებში, ფისკალური რისკების მართვის მექანიზმების 

შესახებ ანგარიშგება; 

დ. სახელმწიფო ფინანსების გრძელვადიანი მდგრადობის ანალიზის შესახებ 

ანგარიშგება (სათანადო პერიოდულობით), იმისათვის, რათა მოხდეს აღნიშნული 

საკითხის სათანადო საჯარო და პოლიტიკური განხილვა, საშუალო და 

გრძელვადიანი საბიუჯეტო პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში აღნიშნული ანალიზის 

ფარგლებში გამოვლენილი ძირითადი მიგნებების გათვალისწინების მიზნით. 

ცალკე უნდა გამოიყოს სახელმწიფო ხარჯების და ფინანსური ანგარიშვალდებულების 

(PEFA) შეფასების ჩარჩო, რომელიც სახელმწიფო ფინანსების მართვის სისტემის შეფასების 

ერთ-ერთი ყველაზე მიღებული ინსტრუმენტია და აფასებს აღნიშნული სისტემის ყველა 

ძირითად ასპექტს. შეფასების ჩარჩო ცალკე ინდიკატორად გამოყოფს ფისკალური 

რისკების შესახებ ანგარიშგებას (PI-10), რომელიც სამ ქვეინდიკატორს მოიცავს: 

სახელმწიფო საწარმოების მონიტორინგი; ადგილობრივი მთავრობის მონიტორინგი; 

პირობითი ვალდებულებები და სხვა ფისკალური რისკები. ამავე ჩარჩოში 

მაკროფისკალური პროგნოზირების ინდიკატორი (PI-14) ცალკე ქვეინდიკატორად 

გამოყოფს მაკროფისკალური სენსიტიურობის ანალიზს (PI-14.3), რაც არსებით 

მნიშვნელობას ატარებს მაკროგარემოდან მომდინარე ფისკალური რისკების ეფექტიანი 

მართვისათვის. 

2.2. arsebuli praqtika  

მიუხედავად აღნიშნული საკითხის განსაკუთრებული მნიშვნელობისა და სახელმძღვანელო 

დოკუმენტებში არაერთგზის ხაზგასმისა, საერთაშორისო პრაქტიკა ფისკალური რისკების 

ანალიზისა და ანგარიშგების მიმართულებით არაერთგვაროვანია და შემდგომი 

სრულყოფის შესაძლებლობას ავლენს. კერძოდ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 

კვლევაზე დაყრდნობით, როგორც წესი, ფისკალური რისკების ანალიზისათვის პრაქტიკაში 

ძირითადად გამოიყენება შემდეგი მიდგომები: რაოდენობრივი მაკროფისკალური 

სენსიტიურობისა და სცენარების ანალიზი, საბალანსო უწყისების ანალიზი, გრძელვადიანი 

მდგრადობის ანალიზი და სპეციფიკური ფისკალური რისკების შეფასება. თუმცა ქვეყნები ამ 

მიდგომებს პრაქტიკაში განსხვავებული ხარისხით იყენებენ (სსფ-ს მიერ აღნიშნულ 

საკითხზე 2016წ. მომზადებულ კვლევაში6 განხილულ შერჩევაზე დაყრდნობით): 

 რაოდენობრივი მაკროფისკალური სენსიტიურობისა და სცენარების ანალიზი -  

განხილული შერჩევის ფარგლებში გამოკითხულ ქვეყანათა დაახლოებით 30% 

იყენებს ამ ტიპის ანალიზს, თუმცა მათგან მხოლოდ მცირე ნაწილი ასახავს 

რამდენიმე მაკროპარამეტრის ერთდროული ცვლილების გავლენას სახელმწიფო 

ფინანსებზე.  

 საბალანსო უწყისების ანალიზი - გამოკითხულ ქვეყანათა მხოლოდ 28% აქვეყნებს 

მთავრობის კონსოლიდირებულ ბალანსს და მათგან ნახევარი მხოლოდ 

სახელმწიფოს ფინანსურ აქტივებსა და ვალდებულებებს ასახავს (არ მოიცავს 

არაფინანსურ აქტივებს). ამასთან, როგორც წესი, ფისკალური რისკების 

შეფასებისას, მაკროფისკალური სცენარების საფუძველზე ფასდება შოკების 

                                                             
6  “Analyzing and Managing Fiscal Risks—Best Practices”. 2016. IMF Working Paper, Washington, DC: 
International Monetary Fund. 
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მოსალოდნელი გავლენა მხოლოდ საბიუჯეტო შემოსავლებსა და ხარჯებზე და 

მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანა(მაგ. ავსტრალია და ახალი ზელანდია) აფასებს 

მთავრობის პოლიტიკის საპროგნოზო გავლენას საბალანსო მაჩვენებლებზე - 

მთავრობის აქტივებზე, ვალდებულებებზე და წმინდა ღირებულებაზე. 

 სპეციფიკური ფისკალური რისკების შეფასება - გამოკითხულ ქვეყანათა ორ 

მესამედს აქვს მსგავსი ტიპის ზოგადი ჩანართები საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში. 

თუმცა, გამოკითხულთა მხოლოდ 16% აქვეყნებს ზემოაღნიშნული სპეციფიკური 

ფისკალური რისკების პოტენციური გავლენის რაოდენობრივ შეფასებას. მაგრამ 

აღნიშნული შეფასება, როგორც წესი, ფოკუსირებულია რისკის პოტენციური 

გავლენის ზომის, მაგრამ არა რეალიზების ალბათობის შეფასებაზე. 

 გრძელვადიანი ფისკალური მდგრადობის შეფასება -  გამოკითხულ ქვეყანათა 40%-ს 

აქვს ერთჯერადად მომზადებული მსგავსი ტიპის ანალიზი, თუმცა მათგან მხოლოდ 

დაახლოებით ნახევარი აქვეყნებს საბაზისო გრძელვადიან პროგნოზებს 

რეგულარულად (როგორც წესი, წლიურად, ძირითადად, ასაკთან დაკავშირებული 

პროგრამებისთვის).  

რაც შეეხება ფისკალური რისკების მართვის პრაქტიკას, აქაც პრაქტიკაში გამოყენებული 

მიდგომები არაერთგვაროვანია. როგორც წესი, გამოყენებული მიდგომა უკავშირდება 

თავად ფისკალური რისკის მახასიათებლებს: 

 ენდოგენური თუ ეგზოგენური რისკები:  

o ენდოგენურ რისკებად მოიაზრება ისეთი რისკები, რომლებიც ან რომელთა 

რეალიზების ალბათობაც უკავშირდება სახელმწიფოს აქტივობას. შესაბამისად, 

ზემოაღნიშნული რისკების მართვის მიზნებისათვის შესაძლებელია გამოყენებულ 

იქნას აღნიშნულ აქტივობაზე შეზღუდვები. მაგალითად, სავალო გარანტიებიდან 

წარმოქმნილი რისკების შემცირებისათვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას 

სახელმწიფო უწყებების მიერ ზემოაღნიშნული გარანტიების გაცემის აკრძალვა.  

o ეგზოგენურ რისკებად მოიაზრება ისეთი რისკები, რომლებიც არ ექვემდებარება 

სახელმწიფოს კონტროლს, მაგალითად, ბუნებრივი კატაკლიზმები. შესაბამისად, 

ამგვარი რისკების შემცირებისათვის სხვა ინსტრუმენტების, მაგალითად, 

დაზღვევის გამოყენება შესაძლებელია იყოს მიზანშეწონილი. 

 მუდმივი თუ დისკრეტული რისკები: 

მუდმივი რისკები არის რეგულარული მოვლენები, რომლებიც იწვევენ პროგნოზისგან 

გადახრებს. მათი გათვალისწინება მარტივად არის შესაძლებელი ფისკალურ 

ანალიზში (მაგალითად, შესაბამისი მაკროპარამეტრის კონსერვატული დაშვებების 

გამოყენება პროგნოზების მომზადებისას).  

დისკრეტული ფისკალური რისკები არის ის რისკები, რომლებიც არარეგულარულად 

ხდება ან შეიძლება ჯერ არც მომხდარა (მაგალითად, ბუნებრივი კატაკლიზმები 

კლიმატის ცვლილებისგან). დისკრეტული რისკის მართვის სტრატეგია 

განისაზღვრება მისი ტიპის მიხედვით:  

o სავარაუდო (მოსალოდნელი) - რისკი, რომელიც ახლო პერიოდში 

მატერიალიზდება. ამ შემთხვევაში, ბიუჯეტის ან საშუალოვადიან პროგნოზში უნდა 

იყოს ასახული რისკის მოსალოდნელი ხარჯი.  

o შესაძლო - რისკი, რომელიც სავარაუდოდ მოხდება ოდესღაც, თუმცა არ არის 

მოსალოდნელი უახლოეს პერიოდში. მსგავსი რისკების მართვა უკეთესია 

დაზღვევის მექანიზმებით (მაგალითად მიწისძვრის დაზღვევა თურქეთში), ან 

სპეციალური ფონდის შექმნით (როგორიც არის დეპოზიტის დაზღვევის  ფონდები 

კომერციული ბანკებისთვის). 
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o დიტანციური(ნაკლებსარწმუნო) - რისკი, რომელიც პოტენციურად მნიშვნელოვანია, 

მაგრამ რთულად პროგნოზირებადია დროის მოცემულ მონაკვეთში. მსგავსი რისკები 

მოიცავს სისტემურ ფინანსურ კრიზისებს ან ომებს და მათგან თავის დაზღვევა 

ხშირად რთულად ან შეუძლებლად მიიჩნევა.  

საერთაშორისო პრაქტიკით, ფისკალური რისკების მართვისათვის გამოყენებული 

ინსტრუმენტები შესაძლებელია შემდეგ ტიპებად დაჯგუფდეს: 

 პირდაპირი კონტროლი ან ზღვრული ნორმები / შეზღუდვები: მათი საშუალებით 

პირდაპირ იზღუდება რისკის მიმართ მთავრობის მოწყვლადობა და ყველაზე 

ეფექტიანია ენდოგენური რისკების მართვისათვის. მაგ. გამოკითხული ქვეყნების 

60%-მდე იყენებს ლიმიტებს სავალო გარანტიებზე და აკონტროლებს მათ 

გამოშვებას. ანალოგიურად, გამოკითხულ ქვეყანათა ¾ ზღუდავს ადგილობრივი 

მთავრობების ვალდებულებებს ან მოითხოვს გარკვეულ ფისკალურ წესებთან მათ 

შესაბამისობას.  

 რეგულაციები, კონკრეტული სტიმულირების მექანიზმები და არაპირდაპირი 

მიდგომები: აღნიშნული ტიპის ინსტრუმენტების გამოყენება დამოკიდებულია რისკის 

ტიპზე და როგორც წესი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც რისკზე გავლენას 

კერძო სექტორის პარტნიორთა ქმედებები ახდენს. მაგ. გამოკითხული ქვეყანათა ¾ 

განსაზღვრავს რეგულაციებს ფინანსური სექტორისათვის (მაგალითად, კაპიტალის 

ადეკვატურობის მოთხოვნების დაკისრების გზით სისტემურად მნიშვნელოვანი 

ბანკებისათვის). ასევე, ქვეყნების 2/3 იყენებს  კონკრეტულ მიზნობრივ მაჩვენებლებს 

სახელმწიფო საწარმოების მმართველობითი რგოლისათვის.  

 რისკის გადაცემა, განაწილება ან დაზღვევის მექანიზმები: აღნიშნული ტიპის 

ინსტრუმენტები უფრო იშვიათად გამოიყენება, ძირითადად, ბაზრის 

მახასიათებლების, ინსტიტუციური განვითარების და სხვა პოლიტიკურ-ეკონომიკური 

მიზეზების გავლენით. მაგალითად, ქვეყნების მხოლოდ მცირე ნაწილი აზღვევს 

საკრედიტო გარანტიების პორტფელს, თუმცა მაგ. ქვეყნების 2/3 მიმართავს 

სახელმწიფო აქტივების დაზღვევას ბუნებრივი კატასტროფების შემთხვევებისაგან. 

 რესურსების განსაზღვრა (მაგ. ფონდის სახით) კონკრეტული რისკების რეალიზების 

შემთხვევისათვის: საერთაშორისო პრაქტიკით, აღნიშნული მექანიზმი მეტად 

აპრობირებულია, მაგ. გამოკითხული ქვეყნების დაახლოებით ნახევარი ბიუჯეტში 

პირდაპირ განსაზღვრავს ხარჯებს სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი საწარმოების 

კვაზიფისკალური საქმიანობიდან მომდინარე რისკებისათვის. ანალოგიურად, 

გამოკითხული სახელმწიფოების ნახევარი იყენებს ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდებს 

ბუნებრივი კატაკლიზმების შემთხვევებისათვის.  

ჯამურად, სსფ-ის შეფასებით, საერთაშორისო პრაქტიკა ფისკალური რისკების მართვის 

მიმართულებით არსებითი გაუმჯობესების შესაძლებლობას ავლენს: საერთაშორისო 

დონეზე, რისკების მართვის არსებული მიდგომები, როგორც წესი, კონცენტრირებულია 

ენდოგენური რისკების პირდაპირ კონტროლზე და არასაკმარისად იყენებს ინსტრუმენტებს, 

რომლებიც აზღვევს ან ანაწილებს ეგზოგენურ რისკებს. ამასთან, ფისკალური რისკის 

მართვის პრაქტიკა, როგორც წესი, ხასიათდება ფრაგმენტულობით და ფოკუსირებულია 

ინდივიდუალური რისკის კატეგორიებზე, რისკის წყაროებს შორის დამოკიდებულების 

სრულყოფილად გათვალისწინების გარეშე. ასევე, ამავე კვლევის დასკვნით, გამოწვევას 

წარმოადგენს რისკების შემცირებისათვის გამოყენებული მექანიზმების ხარჯებისა და 

სარგებლის სათანადო შეფასება, ყველაზე ხარჯთეფექტიანი მიდგომების 

იდენტიფიცირებისთვის. 
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3. fiskaluri riskebis analizisa da 
angariSgebis praqtika saqarTveloSi  

3.1. Semajamebeli Sefaseba 

ფისკალური რისკების შესახებ ანგარიშგებისა და მართვის კუთხით უკანასკნელ წლებში 

საქართველოში არსებითი გაუმჯობესება ვლინდება. კერძოდ, ჯერ კიდევ საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასებაში, რომელიც 2017 წელს 

გამოქვეყნდა7, მითითებულ იქნა, რომ საქართველოში ფისკალური რისკის ანალიზის და 

მართვის პრაქტიკა უმეტესწილად ემთხვევა კარგ ან მოწინავე პრაქტიკას, თუმცა 

შეფასებაში ასევე იდენტიფიცირებულ იქნა არსებული გამოწვევები და წარმოდგენილ იქნა 

შესაბამისი რეკომენდაციები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული რეკომენდაციების 

უმრავლესობა, 2019 წლის მდგომარეობით, უკვე გათვალისწინებულია.  

3.1.1. ფისკალური რისკების ანალიზი და ანგარიშგება 

სსფ-ის ზემოთხსენებული შეფასების თანახმად, საქართველოს მაკროეკონომიკური და 

სპეციფიკური ფისკალური რისკების ანალიზი აკმაყოფილებს მოწინავე (Advanced) 

პრაქტიკით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. კერძოდ, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს 

თანდართულ ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტში, საბაზისო სცენართან ერთად 

წარმოდგენილია მაკროგარემოსთან დაკავშირებული სენსიტიურობისა და სცენარების 

ანალიზი. დოკუმენტი ასევე მოიცავს ძირითადი ფისკალური რისკების ანალიზს 

(დეტალურად იხ. 3.2. fiskaluri riskebis angariSi). აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

საქართველომ ამავე მიმართულებით  უმაღლესი შეფასება(A) დაიმსახურა სახელმწიფო 

ხარჯების და ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) შეფასებაშიც (2017), კერძოდ, 

მაკროფისკალური სენსიტიურობის ანალიზის ქვეინდიკატორის კომპონენტში (PI-14.3).  

სსფ-ის ამავე დოკუმენტში გრძელვადიანი ფისკალური მდგრადობის შეფასება 

წარმოდგენილია, როგორც ფისკალური რისკების ანალიზის მნიშვნელოვანი გამოწვევა. 

შეფასების თარიღისათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტს თან ერთვოდა 

სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ანალიზი 7 წლიანი პერიოდისათვის. ამასთან, 

მომზადებული იყო ცალკეული ერთჯერადი პროგნოზები გრძელვადიანი პერიოდისათვის, 

მათ შორის, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 2014 წლის ფისკალური გარემოს 

მიმოხილვაში8  წარმოდგენილი სახელმწიფო ვალის გრძელვადიანი ანალიზი (2015-2050 წწ. 

პერიოდისათვის). თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ გრძელვადიანი ფისკალური 

მდგრადობის ანალიზი რეგულარულად არ ქვეყნდება და აღნიშნული არსებით 

მნიშვნელობას ატარებს არსებული დემოგრაფიული ტენდენციების გათვალისწინებით, 

გრძელვადიანი ანალიზის ეტაპობრივი გაუმჯობესებისათვის სსფ-ს მიერ რეკომენდებულ 

იქნა: 

 პირველ ეტაპზე, მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის 10 წლიან პერიოდამდე 

გაზრდა და მასში სახელმწიფო ინვესტიციების, საჯარო და კერძო პარტნიორობების 

(PPPs) ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების (PPAs) 

                                                             
7 Fiscal Transparency Evaluation for Georgia. IMF. 2017. ხელმისაწვდომია ბმულზე:  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/09/27/Georgia-Fiscal-Transparency-Evaluation-45274 
8  ფისკალური გარემოს წლიური მიმოხილვა. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი, 2015. 

ხელმისაწვდომია საბიუჯეტო ოფისის ოფიციალურ ვებგვერდზე. იხ. ბმული:  
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/fiskaluri_garemos_mimoxilva-ivnisi-2015.pdf 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/09/27/Georgia-Fiscal-Transparency-Evaluation-45274
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/fiskaluri_garemos_mimoxilva-ivnisi-2015.pdf
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მოსალოდნელი ტენდენციების გათვალისწინება. აღნიშნული რეკომენდაციის 

გათვალისწინებით, 2018-2019 წწ. სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტებს 

თანდართული მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მოიცავს 10 წლიან 

პერიოდს, ამასთან, ერთ-ერთ შოკად წარმოდგენილია სახელმწიფო საწარმოების 

წმინდა ვალდებულებებთან და ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის 

შეთანხმების (PPA) ფარგლებში არსებული პირობითი ვალდებულებების 

რეალიზებაც9.  

 შემდგომ ეტაპზე (2020 წ.) გრძელვადიანი - 40 წლიანი პერიოდისათვის ფისკალური 

მდგრადობის ანალიზის მომზადება შიდა მოხმარებისათვის და შემდგომ წლებში 

მისი გამოქვეყნება. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნულ ანალიზის 

მომზადებაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. 

 

3.1.2. ფისკალური რისკების მართვა 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, კარგ (Good) პრაქტიკად შეფასდა 

სახელმწიფო აქტივების და ვალდებულებების მართვის, სახელმწიფო სასესხო 

გარანტიებთან და ფინანსურ სექტორთან დაკავშირებული ფისკალური რისკების მართვა, 

შემდეგი საფუძვლით:  

 სახელმწიფო ვალის აღებას აქვს კანონისმიერი საფუძველი და სახელმწიფო 

ვალთან და ძირითად ფინანსურ აქტივებთან დაკავშირებული რისკები განხილულია 

ფისკალური რისკებისა და ვალის მდგრადობის ანალიზის ფარგლებში. სსფ-ის 

აღნიშნულ შეფასებაში ხაზი გაესვა  ვალის მართვის სტრატეგიის მომზადების 

აუცილებლობას, რომელიც არსებული მდგომარეობით უკვე გამოქვეყნებულია (იხ. 

მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგია 2019-2021 წლებისთვის10). 

 სახელმწიფო სასესხო გარანტიები წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტში და 

სახელმწიფო ვალის სტატისტიკაში და კლასიფიცირდება სახელმწიფო ვალად. 

სახელმწიფო ბიუჯეტით განისაზღვრება სახელმწიფო ვალისა და გარანტიების 

ჯამური ზღვრული მოცულობა კონკრეტული წლისათვის. 

 ფინანსური სექტორიდან მომდინარე ფისკალურ რისკებთან დაკავშირებით, 

მთავრობას არ აქვს ცალსახა გარანტიები ფინანსური სექტორის მიმართ, ამასთან, 

ეროვნული ბანკი აქვეყნებს ფინანსური სტაბილურობის წლიურ შეფასებას. 

თუმცა სსფ-ს შეფასებაში გამოწვევად დასახელდა სახელმწიფო  ბიუჯეტის სარეზერვო 

ფონდების მართვა, რაც უკავშირდებოდა იმას, რომ მიუხედავად რეგულარული 

ანგარიშგებისა, დეტალურად არ იყო გაწერილი კრიტერიუმები აღნიშნული სახსრების 

გამოყენების შემთხვევებისათვის. შეფასებაში სარეზერვო ფონდების მართვის 

გაუმჯობესების მიმართულებით რეკომენდაციად მითითებულ იქნა სარეზერვო ფონდებიდან 

სახსრების გამოყენების არსებული კრიტერიუმების დახვეწა, რაც უზრუნველყოფდა 

აღნიშნული ფონდებიდან სახსრების მხოლოდ ისეთ ხარჯებისათვის მიმართვას, რომლებიც 

                                                             
9  მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი შესაბამისი პერიოდისათვის ხელმისაწვდომია 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. იხ. ბმული: 
https://mof.ge/images/File/biujetis-kanoni2018/saboloo/DSA-2017i.pdf 
https://mof.ge/images/File/2019-biujeti-wardgena/kanoni/DSA.pdf 
 
10  მთავრობის ვალის სტრატეგია 2019-2021 წწ. ხელმისაწვდომია ფინანსთა სამინისტროს 

ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. იხ. ბმული: https://mof.ge/images/File/DMS-GEO-2019-2021.pdf 
 

https://mof.ge/images/File/biujetis-kanoni2018/saboloo/DSA-2017i.pdf
https://mof.ge/images/File/2019-biujeti-wardgena/kanoni/DSA.pdf
https://mof.ge/images/File/DMS-GEO-2019-2021.pdf
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არაპროგნოზირებადი და გარდაუვალია. აღნიშნული რეკომენდაციის პასუხად, 2018 წელს 

საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებით, მთავრობისა და პრეზიდენტის 

სარეზერვო ფონდების მაქსიმალური ზღვარი ჯამური გადასახდელების 2%-იდან შემცირდა 

1%-მდე. ამასთან, შეიზღუდა სარეზერვო ფონდების მთლიანი მოცულობის გაზრდა 

თითოეულის დამტკიცებულ მოცულობასთან შედარებით 20%-ით.  

გამოწვევად დასახელდა გარემოსთან და ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებული 

ფისკალური რისკების მართვის პრაქტიკაც. სსფ-ის შეფასებით, მთავრობის ანგარიშებსა და 

გეგმებში ზოგადად განხილულია ძირითადი ეკოლოგიური რისკები ხარისხობრივი 

თვალსაზრისით, ზიანის შემსუბუქების სტრატეგიასთან ერთად. ბუნებრივ რესურსებთან 

დაკავშირებით კი, შეფასებაში მითითებულ იქნა, რომ სახელმწიფოს მიერ არ ქვეყნდება 

ბუნებრივი რესურსების ერთიანი შეფასება (ღირებულების ან რაოდენობრივი), გარდა 

ცალკეული კომპონენტებისა, ცალკეული უწყებების მიერ. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

ამ ეტაპზე აღნიშნული საკითხის შედარებით ნაკლებპრიორიტეტულობიდან გამომდინარე, 

ანგარიშში უახლოესი პერიოდისათვის კონკრეტული ღონისძიებების შესახებ 

რეკომენდაციები ამ მიმართულებებით წარმოდგენილი არ იქნა. 

სსფ-ს შეფასებაში განსაკუთრებით პრობლემურ ასპექტად დასახელდა საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის პროექტებთან დაკავშირებული ფისკალური რისკების მართვის საკითხი. 

აღნიშნული განსაკუთრებით საყურადღებოა თუ გავითვალისწინებთ, „საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღების შედეგად აღნიშნული 

მექანიზმის გამოყენების მოსალოდნელი ზრდასა და,  შესაბამისად, ამ მიმართულებით 

რისკების უკეთ მონიტორინგისა და კონტროლის აუცილებლობისას. კერძოდ, სსფ-ს 

შეფასებით შესაბამისი პერიოდისათვის ფისკალური რისკების წლიური ანგარიში 

სრულყოფილად არ ასახავდა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებიდან და 

გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებიდან აღებულ პირობით ვალდებულებებს. 

ამდენად, ამ მიმართულებით წარმოდგენილ იქნა ორი ძირითადი რეკომენდაცია: ერთი 

მხრივ, ფისკალური რისკების ანგარიშში პირობითი ვალდებულებების შესახებ 

ანგარიშგების ზოგადი დახვეწა, მათ შორის, გარანტირებული შესყიდვის 

ხელშეკრულებებიდან მომდინარე რისკების სენსიტიურობის ანალიზის წარმოდგენა; მეორე 

მხრივ, რისკების უკეთ კონტროლის მიზნებისათვის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

პროექტებთან და ენერგოშესყიდვების კონტრაქტებთან დაკავშირებული ვალდებულებების 

ლიმიტირება წლიური საბიუჯეტო კანონით, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს წმინდა 

ვალდებულებების ჯამური ნაშთის ან მთლიანი წლიური გადასახდელების ოდენობის 

შეზღუდვით.  

ზემოაღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის 

ბიუჯეტის კანონპროექტზე თანდართული ფისკალური რისკების ანგარიში (FRS) მოიცავს 

ინფორმაციას ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებთან 

დაკავშირებული ფისკალური ხარჯების შესახებ, როგორც საბაზისო, ისე ორი 

ალტერნატიული სცენარისათვის. ამასთან, ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია იმ 

ცალკეულ პროექტებზე, რომლებიც ზემოაღნიშნული კანონის შესაბამისად, შესაძლებელია 

დაკლასიფიცირდეს, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები 

(დეტალურად იხ. 3.2. fiskaluri riskebis angariSi). რაც შეეხება ლიმიტირებას, „საჯარო 

და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომელიც ამოქმედდა 2018 

წელს და ადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სამართლებრივ საფუძვლებს, 

განსაზღვრავს, რომ „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ფარგლებში სახელმწიფო 

ვალდებულების ზედა ზღვარი დგინდება სახელმწიფო ფინანსების მარეგულირებელი 
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კანონმდებლობით“ და ზემოაღნიშნული ზღვრის გამოთვლის მეთოდოლოგიას ამტკიცებს 

საქართველოს მთავრობა (მუხლი 29. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის დაფინანსების 

ზედა ზღვარი). ამასთან, 2018 წელს საქართველოს ორგანულ კანონში „ეკონომიკური 

თავისუფლების  შესახებ“ განხორციელებული ცვლილებით, რომლის მიზანიც იყოს 

ფისკალური წესების დახვეწა, დაზუსტებულ იქნა საქართველოს მთავრობის ვალის ცნება, 

რომელზეც ამავე კანონით მშპ-სთან მიმართებით 60%-იანი ლიმიტია განსაზღვრული. 

კერძოდ, ცვლილების მიხედვით, სხვა კომპონენტებთან ერთად, აღნიშნული ლიმიტი ასევე 

მოიცავს „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.“ რამდენადაც სახელმწიფო ბიუჯეტი 

უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ ზღვარს, აღნიშნული ჩანაწერი მოიაზრებს საჯარო და 

კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების ჯამური 

ოდენობის ლიმიტირებას სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის შესაბამისი ნაწილით, თუმცა 

საყურადღებო ასპექტად რჩება, ერთი მხრივ, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

პროექტების სრულყოფილი ბაზის ფორმირება(„საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 30), ხოლო მეორე მხრივ, თავად ვალდებულებების 

მიმდინარე ღირებულების შეფასების მეთოდოლოგიური ასპექტების სწორად განსაზღვრა. 

 

3.1.3. ფისკალური კოორდინაცია 

სსფ-ის შეფასებაში მნიშვნელოვან გამოწვევად დასახელდა სახელმწიფო საწარმოებთან 

დაკავშირებული ფისკალური რისკების მართვის საკითხიც. კერძოდ, მითითებულ იქნა, რომ 

საწარმოების მართვა არ ეყრდნობოდა საჯაროდ ხელმისაწვდომ ერთიან პოლიტიკას 

საწარმოების ფლობასთან დაკავშირებით. ამასთან, შეფასების თარიღისათვის ფისკალური 

რისკების ანგარიში (FRS) მოიცავდა ძირითადი სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური 

მდგომარეობისა და შედეგების ჯამურ მიმოხილვას და ფინანსური მდგომარეობის ანალიზს 

ყველაზე დიდი საწარმოებისათვის, თუმცა არ იყო წარმოდგენილი ინფორმაცია მათი 

კვაზიფისკალური აქტივობების 11  შესახებ. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო 

საწარმოების ეფექტიან მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები, მათ შორის, 

მათი საჯარო კორპორაციად კლასიფიცირებისა და ოპერაციების აღრიცხვის კუთხით და 

შესაბამისი სარეკომენდაციო ჩარჩო სსფ-ს მიერ დამატებით ხაზგასმულ და განმარტებულ 

იქნა 2018 წელს გამოქვეყნებულ ტექნიკური დახმარების ანგარიშში „ფისკალური წესები 

საქართველოში“12 . ზემოაღნიშნული შეფასების/ანგარიშის საფუძველზე სსფ-ის ძირითადი 

რეკომენდაციები შემდეგნაირად შეიძლება შეჯამდეს: 

                                                             
11 კვაზი-ფისკალურია სახელმწიფო საწარმოების მიერ საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით 
განხორციელებული ისეთი არაკომერციული აქტივობები, რომელთა შედეგად კომპანიები 
განიცდიან ზარალს, ან იღებენ საბაზროსთან შედარებით ნაკლებ მოგებას. თუ ასეთ 
შემთხვევებში არ ხდება სახელმწიფო კომპანიებისთვის სათანადო კომპენსაციების გაცემა, ეს 
ამცირებს მათ მომგებიანობას და ზრდის მათთვის ფისკალური დახმარების გაწევის ან 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სხვა აქტივობის საჭიროებებს. აღნიშნული 
აქტივობები მაგ. მოიცავს სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნებისათვის სპეციფიური ნაგებობების 
აშენებას აფხაზეთის ტერიტორიისათვის ელექტროენერგიის უფასოდ მიწოდებას(საშუალო 
ფისკალური ხარჯი - 18 მლნ ლარი); ბუნებრივი აირის სუბსიდირებული ფასით მიწოდება და ა.შ. 
12  Georgia: Technical Assistance Report - Enhancing the Fiscal Rules. IMF. 2018. ხელმისაწვდომია 

ბმულზე:  
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1. სახელმწიფო საწარმოების საჯარო კორპორაციად კლასიფიცირების საკითხი: 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საჯარო ფინანსების სტატისტიკის 2014 წ. 

სახელმძღვანელოს (GFSM 2014) და ასევე ამავე სახელმძღვანელოს შესაბამისად 

საქართველოსათვის განახლებული საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 13 , საჯარო 

სექტორი მოიცავს ორ სექტორს: სახელმწიფო მმართველობის სექტორსა(General 

Government) და საჯარო კორპორაციებს(Public Corporations) (მათ შორის, სახელმწიფო 

წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოები). საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი 

ბიუჯეტი, რომელიც არსებული კანონმდებლობით წარმოადგენს სახელმწიფოს ფინანსების 

სტატისტიკის აგრეგირების უმაღლეს დონეს, ფარავს სახელმწიფო მმართველობის 

სექტორს. შესაბამისად, ინსტიტუციური ერთეულის (მ.შ. სახელმწიფო საწარმოს) საჯარო 

კორპორაციად კლასიფიცირება ან აღნიშნული კორპორაციებიდან მისი ამორიცხვა 

პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს ფისკალურ სტატისტიკაში მის აგრეგირებაზე და 

შესაბამისად, ფისკალური მაჩვენებლების, მათ შორის, ბიუჯეტის დეფიციტის ფორმირებაზე.  

ამავე სახელმძღვანელოს მიხედვით, სახელმწიფო მმართველობისა და საჯარო 

კორპორაციების სექტორებს შორის გამიჯვნის მთავარ კრიტერიუმს წარმოადგენს 

ინსტიტუციური ერთეულის საქმიანობის არასაბაზრო/საბაზრო წარმოებად კლასიფიცირების 

საკითხი. თუ ინსტიტუციური ერთეული შესაძლებელია შეფასდეს, როგორც საბაზრო 

მწარმოებელი, მაშინ ის განიხილება საჯარო კორპორაციად, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი - 

მიეკუთვნება სახელმწიფო მმართველობის სექტორს და მისი ფინანსური შედეგები აისახება 

ერთიან ბიუჯეტში. სსფ-ს ტექნიკური დახმარების ანგარიშში(გვ. 28), საბაზრო მწარმოებლად 

კლასიფიცირების შემოთავაზებული ჩარჩო მოიცავს როგორც ხარისხობრივ, ისე 

რაოდენობრივ ტესტს: 

 ხარისხობრივი კრიტერიუმი აფასებს, თუ რამდენად მჭიდრო და ექსკლუზიური 

კავშირია მთავრობასა და ინსტიტუციურ ერთეულს შორის - საჯარო კორპორაციად 

კლასიციფირებისათვის, ინსტიტუციური ერთეულის საქმიანობა მხოლოდ 

მთავრობაზე არ უნდა იყოს ფოკუსირებული და მისი პროდუქციის არანაკლებ 50%-ის 

შესყიდვა უნდა ხდებოდეს მთავრობის გარეთ არსებული ეკონომიკური აგენტების 

მიერ; 

 რაოდენობრივი კრიტერიუმი (ე.წ. ბაზრის ტესტი) აფასებს ინსტიტუციური ერთეულის 

საქმიანობის საბაზრო ხასიათს მის ფინანსურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით - საჯარო 

კორპორაციად კლასიფიცირებისათვის უკანასკნელი სამი წლისათვის ინსტიტუციური 

ერთეულის გაყიდვებიდან შემოსავალი უნდა აღემატებოდეს საშუალო საწარმოო 

დანახარჯების 50%-ს. 

სსფ-ს შეფასებით, საქართველოსათვის სახელმწიფო საწარმოების, მათ შორის, ფინანსური 

თვალსაზრისით მატერიალური საწარმოების გარკვეული ნაწილი ზემოაღნიშნული 

კრიტერიუმების საფუძველზე შესაძლებელია საჯარო კორპორაციის ნაცვლად, სახელმწიფო 

მმართველობის სექტორში დაკლასიფიცირდეს, რამაც შესაძლებელია არსებითი ზეგავლენა 

მოახდინოს ფისკალურ აგრეგატებზე. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 

                                                                                                                                                                                                           
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/06/01/Georgia-Technical-Assistance-Report-Enhancing-
the-Fiscal-Rules-45911 
13 „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის ბრძანება №99. 2019 წლის 5 აპრილი. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://mof.ge/images/File/kanonebi-
brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%
91%E1%83%90%20N99%202019%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%205%20%E
1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/06/01/Georgia-Technical-Assistance-Report-Enhancing-the-Fiscal-Rules-45911
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/06/01/Georgia-Technical-Assistance-Report-Enhancing-the-Fiscal-Rules-45911
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N99%202019%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%205%20%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N99%202019%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%205%20%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N99%202019%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%205%20%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N99%202019%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%205%20%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf
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საწარმოთათვის სტატუსის განსაზღვრის, მათ შორის, კრიტერიუმების დეტალიზაციისა და 

საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის დეტალური შესწავლის მიმართულებით ამ ეტაპზე 

მიმდინარეობს მუშაობა.  

2. ცენტრალურ მთავრობას და სახელმწიფო საწარმოებს შორის ფინანსური 

ოპერაციების აღრიცხვის დახვეწა: 

საწარმოებთან დაკავშირებით სსფ-ს მეორე რეკომენდაცია ეხებოდა სახელმწიფო 

საწარმოებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადაცემული სახსრების კლასიფიცირების 

დახვეწის აუცილობლობას. როგორც სსფ-ს ტექნიკური დახმარების რეპორტში იქნა 

აღნიშნული, არსებული პრაქტიკით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახელმწიფო 

საწარმოებისათვის სახსრების გადაცემა ძირითადად ორი არხით ხდება: 1. კაპიტალში 

შენატანები საბიუჯეტო სახსრებიდან კაპიტალური პროექტების დაფინანსებისათვის ან 

ფინანსური სიძნელეებისას საწარმოების დახმარების მიზნით; 2.კაპიტალში შენატანები 

საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან მიღებული სესხებიდან სახსრების გადასესხების 

მიზნით პრიორიტეტულ სფეროებში პროექტების განხორციელების ხელშეწყობისათვის 

(დეტალურად იხ. 3.2. fiskaluri riskebis angariSi). ზემოაღნიშნული სახსრები 

შეფასების თარიღისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტში როგორც ფინანსური აქტივების 

ზრდა(აქციები და სხვა კაპიტალი) - ე.წ. ხაზს ქვემოთ და შესაბამისად, ზეგავლენას არ 

ახდენდა ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელზე. სსფ-ს განმარტებით, სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან საწარმოების დაკრედიტების და კაპიტალის ზრდის მიზნით გადაცემული 

სახსრები ფინანსური აქტივის ზრდად კლასიფიცირებისათვის უნდა დაექვემდებაროს 

ინვესტიციაზე მოსალოდნელი კომერციული უკუგების გამჭვირვალე კრიტერიუმს, ე.წ. 

„კაპიტალში შენატანების ტესტს“. აღნიშნული ტესტი, სსფ-ს განმარტებით, მოიცავს სამ 

ძირითად კომპონენტს:  

 მთავრობის მიერ გადაცემული სახსრების სანაცვლოდ შესაბამისი ღირებულების 

აქტივის მიღება; 

 მთავრობის მიერ განხორციელებულ ინვესტიციაზე უკუგების გონივრული ნორმის 

მოლოდინი (მაგ. მისაღები დივიდენდის ფორმით); 

 სახსრების მიმღები საწარმოს ფინანსური შედეგების დინამიკა: საწარმო უნდა იყოს 

მომგებიანი.  

სსფ-ს რეკომენდაციით, აღნიშნული კრიტერიუმის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, 

გადაცემული სახსრები, ნაცვლად ფინანსური აქტივების ზრდისა, უნდა დაკლასიფიცირდეს, 

როგორც სუბსიდია ან კაპიტალური ტრანსფერი და შესაბამისად, მოხვდეს დანახარჯების 

ერთიან ოდენობაში (ბალანსის ე.წ. ხაზს ზემოთ), რაც თავის მხრივ, ზეგავლენას მოახდენს 

ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელზე.  

აღნიშნული რეკომენდაციის გათვალისწინებით, 2019 წელს განახლებული საბიუჯეტო 

კლასიფიკაცია 14  დეტალურად განმარტავს საჯარო კორპორაციების დაფინანსების 

აღრიცხვის ძირითად პრინციპებს. კერძოდ, კლასიფიკაციაში მითითებულია, რომ: 

                                                             
14 „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის ბრძანება №99. 2019 წლის 5 აპრილი. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://mof.ge/images/File/kanonebi-
brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%
91%E1%83%90%20N99%202019%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%205%20%E
1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf 

https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N99%202019%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%205%20%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N99%202019%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%205%20%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N99%202019%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%205%20%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N99%202019%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%205%20%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf
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 „საჯარო კორპორაციისათვის ბიუჯეტიდან რეგულარულად გაცემული სახსრები, 

რომელიც ხმარდება მათი საოპერაციო ხარჯების დაფინანსებას აღირიცხება, 

როგორც სუბსიდია“ (ანუ კლასიფიცირდება, როგორც ხარჯი); 

 საჯარო კორპორაციის მიერ წლების მანძილზე აკუმულირებული დანაკარგებისა და 

უარყოფითი საოპერაციო ბალანსის შესავსებად გადაცემული სახსრები აღირიცხება, 

როგორც „კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული“ (ანუ კლასიფიცირდება, როგორც ხარჯი); 

 საჯარო კორპორაციაში ინვესტირება უკუგების და სარგებლის მიღების მოლოდინის 

გარეშე ასევე აღირიცხება „კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული“ (ანუ კლასიფიცირდება, როგორც ხარჯი); 

 ფინანსური აქტივების, ვალდებულებების და მათზე ოპერაციების კლასიფიკაციაში 

აღირიცხება საჯარო კორპორაციისთვის გადაცემული სახსრები, თუ სახელმწიფოს, 

როგორც წილის მფლობელის უკუგება და სარგებელი განსაზღვრულია და 

კოოპერაციაში შეტანილ კაპიტალს კორპორაცია თავისი შეხედულებისამებრ 

განკარგავს კოორპორაციის მოგების გაზრდის მიზნით“ (ანუ კლასიფიცირდება, 

როგორც ფინანსური აქტივის ზრდა). 

ამასთან, მითითებულია, რომ „საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტისა და სახელმწიფო ერთიანი 

ბიუჯეტის ფარგლებში, სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის წარმოებისას, საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია აღნიშნული ბიუჯეტების შემადგენელი, 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შესაბამისი წარმომადგენლობით 

ორგანოს მიერ დამტკიცებული თითოეული ბიუჯეტის ფარგლებში, ამ კლასიფიკაციის 

შესაბამისად აღრიცხული: 

ა) „კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული“ 

გაატაროს არაფინანსური აქტივებისა და მათზე ოპერაციების შესაბამისი მუხლებით; 

ბ) ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები და მათზე ოპერაციები, გაატაროს 

არაფინანსური აქტივებისა და მათზე ოპერაციების შესაბამისი მუხლებით იმ 

შემთხვევაში, თუ დონორის დაფინანსებული საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში 

ინფრასრტუქტურული პროექტებისათვის სახსრები გადასესხებულია იმ სახელმწიფო 

საწარმოზე, რომელიც საქართველოს მთავრობის დადგენილი წესის თანახმად ვერ 

აკმაყოფილებს საბიუჯეტო სახსრებიდან სესხის მიღების შესაძლებლობას.“ 

აღრიცხვის სპეციფიკის ამავე ცვლილების გავლენით, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში 

ფინანსური აქტივების ზრდის აქციების და სხვა კაპიტალის მუხლის გეგმური მაჩვენებელი 0-

ის დონეზეა განსაზღვრული, მაშინ როდესაც ამავე მუხლის შესრულება 2017 წლის 

მდგომარეობით, 596 მლნ ლარს შეადგენდა.  

3. სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებულ ფისკალურ რისკებზე გამჭვირვალობის 

შემდგომი ზრდა: 

აღნიშნულთან მიმართებაში, 2019წ. ბიუჯეტის კანონზე თანდართული ფისკალური რისკების 

ანგარიში (FRS), სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებულ სხვა ინფორმაციასთან 

ერთად, წინა წლის ანალოგიური დოკუმენტისაგან განსხვავებით, მოიცავს დეტალურ 

შეფასებას ძირითადი სახელმწიფო საწარმოების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების 

სენსიტიურობის შესახებ 7 მსხვილი საწარმოსათვის მაკროგარემოს საბაზისო და 

საბაზისოსაგან განსხვავებული 5 სცენარისათვის, რომლებიც ითვალისწინებს მშპ-ს, 

გაცვლითი კურსისა და საპროცენტო განაკვეთის შოკებს. ამასთან, როგორც 2018წ., ისე 

2019წ. სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონზე თანდართული ფისკალური რისკების ანგარიში (FRS) 

მოიცავს ზოგად ინფორმაციას ცალკეული სახელმწიფო საწარმოების კვაზი-ფისკალური 
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აქტივობების შესახებ შესაბამისი ფისკალური ხარჯის მითითებით, თუმცა აქვე 

მითითებულია, რომ რამდენადაც „ამ ტიპის აქტივობებისთვის სახელმწიფო კომპანიებს 

უნდა გაეწიოთ ბიუჯეტიდან შესაბამისი კომპენსაცია. ფინანსთა სამინისტრომ დაიწყო 

სახელმწიფო საწარმოებიდან ინფორმაციის შეგროვება ამ ტიპის აქტივობების 

მიზანშეწონილობის შეფასების და მათ გადასაწყვეტად სამოქმედო გეგმის შემუშავების 

მიზნით“. აღნიშნული ტიპის კომპენსაციის პოტენციური მატერიალობიდან გამომდინარე, ამ 

კუთხით ფისკალური რისკების სრულყოფილად შეფასებისათვის მნიშვნელოვანი იქნება 

სამომავლოდ დამატებითი ძალისხმევა (დეტალურად იხ. 3.2. fiskaluri riskebis 

angariSi). 

სსფ-ის შეფასებით, ფისკალური კოორდინაციის ასევე მნიშვნელოვან ასპექტს 

ადგილობრივი მთავრობის ფინანსებთან დაკავშირებული ფისკალური რისკების ეფექტიანი 

მართვა წარმოადგენს. კერძოდ, როგორც შეფასებაში იქნა აღნიშნული, სახელმწიფო არ 

ამზადებს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დამოუკიდებელ ყოველწლიურ 

შემაჯამებელ ფინანსურ ანგარიშგებას. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტები 

ამზადებენ ყოველწლიურ ფინანსურ ანგარიშგებას, პრობლემებია ფინანსური აღრიცხვა-

ანგარიშგების კუთხითაც, რასაც ავლენს განხორციელებელი აუდიტის დასკვნები (ადგ. 

თვითმმართველი ერთეულების საკითხი ასევე აღნიშნულ იქნა სახელმწიფო ხარჯების და 

ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) შეფასებაში (2017) ფისკალური რისკების შესახებ 

ანგარიშგების (PI-10) ადგილობრივი მთავრობის მონიტორინგის ქვეინდიკატორში (PI-10.2, 

შეფასება B), სადაც მითითებულ იქნა, რომ წლიური ფინანსური ანგარიშგებები 

ადგილობრივი მთავრობებისთვის ქვეყნდება აპრილის ბოლოსთვის, მაგრამ არ ხდება მათი 

ყოველწლიური აუდიტი). თუმცა როგორც სსფ-ს შეფასებაში იქნა მითითებულ იქნა, რომ 

მიუხედავად ზემოაღნიშნული ხარვეზებისა, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

ფინანსების დეტალური მონიტორინგი და არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო, რომლის 

მიხედვითაც ადგ. თვითმმართველი ერთეულები საჭიროებენ ცენტრალური მთავრობის 

თანხმობას ახალი ვალდებულების ასაღებად და ექვემდებარებიან ცენტრალური 

მთავრობის მიერ განსაზღვრულ ლიმიტებსა და ფისკალურ წესებს, ამცირებს არსებითი 

ფისკალური რისკების წარმოშობის ალბათობას. უნდა აღინიშნოს, რომ სსფ-ს შეფასებაში 

მითითებულ იქნა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ ადგ. თვითმმართველი 

ერთეულების ფინანსური შედეგების ყოველწლიური ანალიზის შესახებაც, თუმცა როგორც 

აღინიშნა, ეს ანალიზი ეხება მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

ბიუჯეტების შესრულებას და არ მოიცავს საბალანსო უწყისების (აქტივებისა და 

ვალდებულებების) ანალიზს. ჯამურად, სსფ-ს მიერ მითითებულ იქნა რეკომენდაცია 

ადგილობრივი მთავრობის ანგარიშგების გაუმჯობესების მიმართულებით, რაც უნდა 

მოიცავდეს ადგილობრივი მთავრობის ფინანსების ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებასა 

და გამოქვეყნებას, ინდივიდუალური მუნიციპალიტეტების დონეზე ძირითადი ფინანსური 

ინფორმაციის მითითებით, და ასევე ადგილობრივი მთავრობის კონსოლიდირებული 

ოპერაციების ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებას. აღნიშნული რეკომენდაციის პასუხად, 

მნიშვნელოვანია, რომ 2018 წლიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე 

ხელმისაწვდომია ა/რ-ებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დონეზე მათი 

ბიუჯეტების შესრულების ძირითადი მაჩვენებლები15, ხოლო კონსოლიდირებული წლიური 

ანგარიშის მომზადებაზე, ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს 

მუშაობა.  

                                                             
15 იხ. ბმული: https://mof.ge/5161 

https://mof.ge/5161
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3.2. fiskaluri riskebis angariSi (FRS) 

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის თანდართული ფისკალური 

რისკების ანგარიში (FRS) მოიცავს ფისკალური რისკების ანალიზს 2018-2021 წწ. სამი 

ძირითადი მიმართულებით: მაკროეკონომიკური გარემო, სახელმწიფო საწარმოები და 

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დოკუმენტი, 

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს თანდართულ ამავე ანალიზთან შედარებით, 

ცალკეულ კომპონენტებში ანგარიშგების მიმართულებით არსებით გაუმჯობესებას ავლენს. 

3.2.1. მაკროეკონომიკური რისკები 

მაკროეკონომიკური შოკებისადმი ფისკალური სექტორის მდგრადობის შეფასებისათვის 

დოკუმენტში განხილულია ის ძირითადი მაკროეკონომიკური რისკ-ფაქტორები, რომელთაც 

შესაძლოა არსებითი გავლენა მოახდინონ ეკონომიკური განვითარების დინამიკაზე და 

გამოიწვიოს საპროგნოზო მაჩვენებლებისაგან ფისკალური აგრეგატების არსებითი 

გადახრა.  

საანგარიშო პერიოდისათვის დოკუმენტში პოტენციურ პოზიტიურ შოკებად განხილულია: 

გლობალური ეკონომიკური აქტოვობის ზრდა და სავაჭრო არეალის გაფართოება, 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა, დოლარიზაციის შემცირება, საპენსიო 

რეფორმის შედეგად დანაზოგების უფრო მკვეთრი ზრდა, ბიზნესისა და მომხმარებელთა 

ნდობის გაუმჯობესება. ხოლო შესაძლო ნეგატიურ შოკებად წარმოდგენილია: 

გეოპოლიტიკური რისკი, ინფრასტრუქტურული პროექტების არასაკმარისი აქსელერაცია. 

რისკ-ფაქტორების ზემოაღნიშნულ თეორიულ ანალიზთან ერთად, ძირითადი 

მაკროსცენარების იდენტიფიცირებისათვის დოკუმენტში წარმოდგენილია ფისკალური 

ცვლადების ცალკეული ძირითადი მაკრომაჩვენებლების ცვლილებისადმი სენსიტიურობის 

შეფასება. აღნიშნული შეფასება განიხილავს შემდეგ ცვლადებს: ეკონომიკური ზრდა,  

ფასების საერთო დონე, საპროცენტო განაკვეთი და გაცვლითი კურსი. როგორც შეფასება 

მიუთითებს, ფისკალურ გარემოზე ყველაზე არსებით ზეგავლენას ეკონომიკური ზრდისა და 

ინფლაციის შოკები ახდენს, ამდენად, დოკუმენტში მაკროეკონომიკური სცენარები 

გაანგარიშებულია მხოლოდ ეკონომიკური ზრდისა და ინფლაციის შოკების 

გათვალისწინებით. 

გამოვლენილი რისკ-ფაქტორებისა და ძირითადი მაკრომაჩვენებლების სენსიტიურობის 

ანალიზის საფუძველზე დოკუმენტში განხილულია მაკროეკონომიკური განვითარების სამი 

სცენარი: საბაზისო, ოპტიმისტური და პესიმისტური. დოკუმენტის მიხედვით, ზემოაღნიშნული 

სცენარებისა და მთავრობის შესაბამისი პოლიტიკის პასუხების მოკლე შეჯამება 

შემდეგნაირია: 

 „საბაზისო სცენარი - საბაზისო სცენარი ეყრდნობა 4.5 პროცენტიანი ეკონომიკური 

ზრდისა და 3.0 პროცენტიანი ინფლაციის დაშვებას. საბაზისო სცენარის მიხედვით 

2019 წლისათვის დაგეგმილია 12,578 მლნ ლარის შემოსავლის მობილიზება, 

საიდანაც 11,280 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო შემოსავლები, საოპერაციო 

სალდო 2,252 მლნ ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,222 მლნ ლარი, ხოლო 

ბიუჯეტის დეფიციტი (სსფ-თან შეთანხმებული მეთოდოლოგიის მიხედვით) 

დაფიქსირდება 1,183 მლნ ლარის დონეზე. 

 პოზიტიური სცენარი - პოზიტიური სცენარი ეყრდნობა 2019 წელს ეკონომიკის 5.7 

პროცენტით და ფასების დონის 4.2 პროცენტით ზრდის დაშვებას, რაც განაპირობებს 

საგადასახადო შემოსავლების და შესაბამისად მთლიანი შემოსავლების ზრდას 96.6 
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მლნ ლარით საბაზისო სცენართან შედარებით. პოზიტიური სცენარის განვითარების 

შემთხვევაში მთავრობა არ გაზრდის მიმდინარე ხარჯებს. შესაძლოა ნაწილობრივ 

გაიზარდოს კაპიტალური ხარჯები. ხოლო ჭარბი შემოსავლების დარჩენილი 

ნაწილით შემცირდეს ბიუჯეტის დეფიციტი. 

 ნეგატიური სცენარი - აღნიშნული სცენარი ეყრდნობა ეკონომიკის 3.3 პროცენტიანი 

და ფასების 1.8 პროცენტიანი ზრდის დაშვებას. ასეთ პირობებში, მოსალოდნელია 

საგადასახადო შემოსავლების კლება 96.6 მლნ ლარით. ნეგატიური სცენარის 

განვითარების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხი იქნება: 2019 წელს 

ბიუჯეტის დეფიციტის ნომინალური სიდიდის შენარჩუნება. ძირითადად, შემცირდება 

არაფინანსური აქტივების ზრდა“. 

 

3.2.2. სახელმწიფო საწარმოები  

სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებით, ფისკალური რისკების ანგარიშში 

წარმოდგენილია, როგორც საწარმოების და მათი ფინანსური მდგომარეობის/შედეგების 

ზოგადი მიმოხილვა, ასევე ინფორმაცია სახელმწიფო საწარმოებსა და ცენტრალურ 

მთავრობას შორის ფინანსური ურთიერთობების, ცალკეული მსხვილი საწარმოების 

ფინანსური მაჩვენებლებისა და მათი სენსიტიურობის შესახებ მაკროგარემოს 

განსხვავებული სცენარებისათვის. 

როგორც ანგარიშშია წარმოდგენილი, სახელმწიფო საწარმოების ერთიანი რეესტრის 

საფუძველზე ფისკალური რისკების ანალიზისთვის მნიშვნელოვანი საწარმოების 

იდენტიფიცირებისათვის გამოიყენება შემდეგი კრიტერიუმები: ა) ცენტრალური მთავრობის 

ყველა საწარმო; ბ) მუნიციპალური საწარმოები, რომელშიც სახელმწიფოს წილი 25%-ზე 

მეტია და რომელთა წლიური ბრუნვა აღემატება 200 ათას ლარს, ან გაცემული წლიური 

ხელფასები 15 ათას ლარს. ზემოთ მითითებული კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, 2017 

წლის დასასრულის მდგომარეობით, ფისკალური რისკისთვის მნიშვნელოვან საწარმოთა 

რიცხვმა შეადგინა 286 (მ.შ. რიგი საწარმოების 50 შვილობილი კომპანია). წარმოდგენილი 

236 სახელმწიფო საწარმოდან 159 ცენტრალური ხელისუფლების (ძირითადად 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მართვაში ან 

შექმნილი საპარტნიორო ფონდის წილობრივი მონაწილეობით), ხოლო 77 ადგილობრივი 

ხელისუფლების საკუთრებაშია (ძირითადად, თბილისისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტების 

საკუთრებაში). ცენტრალური ხელისუფლების მფლობელობაში არსებული საწარმოებიდან 

უმრავლესობაში სახელმწიფო წილის 100%-ს ფლობს. რაც შეეხება დარგობრივ 

განაწილებას, ანგარიშის მიხედვით, სახელმწიფო საწარმოები 12 სხვადასხვა სექტორში 

ფუნქციონირებენ, თუმცა ჯამური ბრუნვის უდიდესი წილი (41%) ელექტროენერგიის, აირისა 

და წყლის წარმოების და განაწილების ოპერაციებზე მოდის. 

რაც შეეხება ზემოაღნიშნული საწარმოების ფინანსურ ურთიერთობებს ცენტრალურ 

მთავრობასთან, ანგარიშის მიხედვით, გამოიყოფა შემდეგი ძირითადი მიმართულებები:  

 ფინანსური ტრანსფერები - ანგარიშის მიხედვით, სახელმწიფოს მიერ რიგი 

სახელმწიფო საწარმოებისათვის გაწეული ფინანსური დახმარება, როგორც წესი, 

წინასწარ განსაზღვრულია ბიუჯეტით და არ წარმოადგენს ფისკალურ რისკს. 

ანგარიშის მიხედვით, 2016 წელს საწარმოების პირდაპირი ფინანსური დახმარების 

მთლიანმა ოდენობამ 223 მლნ ლარი (მ.შ. კაპიტალდაბანდებად კლასიფიცირებული 

თანხა - 209 მლნ ლარი), ხოლო 2017 წელს - 628 მლნ ლარი (მ.შ. კაპიტალდაბანდებად 

კლასიფიცირებული თანხა - 596 მლნ ლარი) შეადგინა. კაპიტალდაბანდების 

ზემოაღნიშნული დინამიკა, როგორც ანგარიშშია მითითებული, საწარმოების მიერ 

მნიშვნელოვანი კაპიტალური პროექტების განხორციელებას უკავშირდება, თუმცა 
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ანგარიშში არაა აღნიშნული რა ოდენობის სახსრები უკავშირდებოდა საწარმოების 

დახმარებას ფინანსური სიძნელეებისას (სახელმწიფო საწარმოებისათვის 

ფინანსური ტრანსფერების აღრიცხვის სპეციფიკაში 2018-2019 წწ. 

განხორციელებული ცვლილებების შესახებ იხ. 3.1. Semajamebeli Sefaseba). 

 საწარმოებისათვის სესხების გაცემა - როგორც ანგარიშშია მითითებული, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებიდან სესხების გაცემა არ ხდება, თუმცა მათთვის 

ხდება საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან მიღებული სახსრების გადასესხება, 

როგორც წესი, საწყისი სასესხო ვალდებულების შესაბამისი პირობებით. ანგარიშის 

მიხედვით, 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სულ საგარეო საკრედიტო 

რესურსებიდან ეკონომიკურ აგენტებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების 

ფარგლებში შეთანხმებული თანხის მოცულობა ეროვნული ვალუტით შეადგენდა 

4,518.1 მლნ ლარს, საიდანაც ათვისებულია 2,668.6 მლნ ლარი, ხოლო ძირითადი 

ვალის ნაშთი - 2,249.0 მლნ ლარს შეადგენს. გადასესხებული სახსრების უდიდესი 

წილი განხორციელებულია ცენტრალური მთავრობის 6 მსხვილ სახელმწიფო 

კომპანიაზე, რომელთა სასესხო ვალდებულება ჯამური თანხის 84.9 %-ს შეადგენს. ამ 

მიმართულებით ფისკალური რისკების წარმოქმნის შესაძლებლობა ჩნდება მაშინ, 

როდესაც სესხის მიმღები დადგენილი გრაფიკით ვერ ფარავს/ემსახურება არსებულ 

ვალდებულებას. როგორც ანგარიშშია მითითებული, საწარმოთა უმრავლესობა 

დადგენილი გრაფიკის მიხედვით, ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, გარდა 

რამდენიმე შემთხვევისა, როდესაც საჭირო გახდა ძირითადი თანხის დაფარვის 

ვადის გაგრძელება/გადავადება: 

- საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის (მ.შ. შვილობილი შპს 

„ენერგოტრანსი“) სასესხო ვალდებულებები, რომელმაც ჯამურად, 2016 წლის 31 

დეკემბრის მდგომარეობით, 918.6 მლნ ლარი, ხოლო 2017 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 1,384.7 მლნ ლარი შეადგინა. როგორც ანგარიშშია მითითებული, 

უკანასკნელ წლებში საჭირო გახდა შპს „ენერგოტრანსის“ სასესხო 

ვალდებულებების რამდენჯერმე გადავადება, მათ შორის, მთავრობის 2016 წლის 

9 დეკემბრის №2520 განკარგულების საფუძველზე, 2016 წლის 30 დეკემბერს 

გაფორმდა ხელშეკრულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის, 

ფინანსური ვალდებულებების დაფარვის გრაფიკის განსაზღვრით. თუმცა არ არის 

დეტალური ინფორმაცია ამ ეტაპზე საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემის, მ.შ. შპს „ენერგოტრანსის“ მიერ ვალდებულებების დაფარვის 

გადახდის საბოლოო გრაფიკთან შესაბამისობის შესახებ. 

- შპს „ენგურჰესზე“გაცემულია ოთხი სესხი, რომელთა ჯამური სასეხო 

ვალდებულება 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 168.0 მლნ 

ლარს. როგორც ანგარიშშია მითითებული, შპს „ენგურჰესის“ ძირითადი თანხის 

დაფარვის ვადა ჯერ 2015 წელს ორი წლის ვადით, ხოლო 2017 წელს - კიდევ 3 

წლით გადავადდა არსებული ოთხიდან ორი სესხისათვის. არსებული 

მდგომარეობით, დანარჩენი ორი სესხის მომსახურება/დაფარვა ხორციელდება 

გრაფიკის შესაბამისად. 

ანგარიშში ასევე წარმოდგენილია მოკლე ინფორმაცია შემდეგი მიმართულებებით:  

 სახელმწიფო საწარმოების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილი დივიდენდები - 

2017 წლისათვის 0.3 მლნ ლარი, რაც ანგარიშის მიხედვით განპირობებულია იმ 

ფაქტით, რომ მომგებიანი საწარმოების უდიდეს წილს და მათგან მიღებულ 

დივიდენდებს საპარტნიორო ფონდი განკარგავს დამოუკიდებლად.  
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 სესხები სახელმწიფო საწარმოებს შორის - ანგარიშის მიხედვით, ასეთი სესხების 

პრაქტიკა ამ ეტაპზე არ არის გავრცელებული, ამდენად ფისკალური რისკები ამ 

კუთხით არამატერიალურია. თუმცა გასულ წლებში მსგავსი ოპერაციების შესახებ 

ინფორმაცია წარმოდგენილია საწარმოების მიხედვით მოცემულ ინფორმაციაში. 

 არაფინანსური ტრანსფერები - მოკლე ინფორმაცია 2016 წელს მთავრობასა და 

ცალკეულ საწარმოებს შორის განხორციელებული არაფინანსური აქტივების 

გადაცემის შესახებ. ანგარიშის მიხედვით, 2017 წელს მსგავსი ტიპის არსებითი 

ტრანსფერი არ განხორციელებულა. 

 კვაზი-ფისკალური აქტივობები - სახელმწიფო საწარმოების მიერ საჯარო 

ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელებული ისეთი არაკომერციული 

აქტივობები, რომელთა შედეგად კომპანიები განიცდიან ზარალს, ან იღებენ 

საბაზროსთან შედარებით ნაკლებ მოგებას. ასევე,  სახელმწიფო საწარმოების მიერ 

აქტივობების განხორციელება ისეთი პირობებით, რომელიც მომხმარებლისთვის 

საბაზრო პირობებზე უკეთესია, კვაზი-ფისკალურ საქმიანობად  შეიძლება 

ჩაითვალოს. რამდენადაც ამ ტიპის აქტივობებისთვის სახელმწიფო კომპანიებს უნდა 

გაეწიოთ ბიუჯეტიდან შესაბამისი კომპენსაცია, მნიშვნელოვანია ამ კუთხით 

დეტალური ანგარიშგება, რაც ასევე აღნიშნულ იქნა სსფ-ს შეფასებაშიც (იხ. 3.1. 

Semajamebeli Sefaseba). ანგარიშში ამ ეტაპზე წარმოდგენილია 4 მსხვილი 

საწარმოს: საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, შპს „ენგურჰესი“, სს 

„საქართველოს რკინიგზა“, სს „საქრუსენერგო“ - კვაზიფისკალური აქტივობების 

შესახებ მოკლე ინფორმაცია და აღნიშნულის მიხედვით, 2017 წელს მხოლოდ 

ზემოაღნიშნული 4 საწარმოს კვაზი-ფისკალური საქმიანობის თანხობრივი შეფასება 

538 მლნ ლარს შეადგენს(ანუ არა-კომერციული აქტივობების შედეგად სახ. 

საწარმოთა შემოსავალი შემცირდა აღნიშნული თანხით). ანგარიშში 

მითითებულია, რომ „ფინანსთა სამინისტრომ დაიწყო სახელმწიფო საწარმოებიდან 

ინფორმაციის შეგროვება ამ ტიპის აქტივობების მიზანშეწონილობის შეფასების და 

მათ გადასაწყვეტად სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით“.  

რაც შეეხება სახელმწიფო საწარმოთა ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზს პოტენციური 

ფისკალური რისკების იდენტიფიცირებისათვის, როგორც ანგარიშშია მითითებული, 2017 

წლის ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილ იქნა განხილული 236 საწარმოდან 68 

საწარმოს მიერ, რომელთა სრული ბრუნვა 2017 წელს შეადგენდა ზემოაღნიშნული 

სახელმწიფო საწარმოების (236) ბრუნვის 87.5%-ს. შესაბამისად, ანგარიშში წარმოდგენილია 

ფინანსური მდგომარეობისა და შედეგების ანალიზი სწორედ აღნიშნული 68 

საწარმოსათვის. გასათვალისწინებელია, რომ წინა წლის ანალოგიურ დოკუმენტში 

ინფორმაცია წარმოდგენილი იყო 84 საწარმოსათვის, რომელთა სრული ბრუნვა 2016 წელს 

შეადგენდა შესაბამის ანგარიშში განხილული სახელმწიფო საწარმოების (245) ბრუნვის 96.2 

%-ს. 

რაც შეეხება ზემოაღნიშნული საწარმოების ფინანსურ მდგომარეობასა და შედეგებს, 

ანგარიშში წარმოდგენილია ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები და კოეფიციენტები, 

რომლებიც აგრეგირებულად შემდეგ სურათს იძლევა: 

 რენტაბელობის კუთხით: 2017 წელს აღნიშნული 68 კომპანიის აგრეგირებული 

ზარალი (563  მლნ ლარი) წინა წლის ანალოგიურ მონაცემთან შედარებით ზრდის 

ტენდენციას ავლენს, თუმცა როგორც მითითებულია, აღნიშნული უკავშირდება 

აუდიტორული კომპანიის მიერ აქტივების ჩამოფასების ოპერაციას. ხარჯების ზრდა 

აჭარბებს შემოსავლების ზრდას, ასევე მცირედით გაზრდილია ხარჯების 

ანაზღაურების კოეფიციენტი. 2016 წლისაგან განსხვავებით, უარყოფითია როგორც 



  

24 
 

საოპერაციო მარჟა, ისე წმინდა მოგების მარჟა, რომლებიც ასახავს შესაბამისად 

საოპერაციო და წმინდა მოგების ფარდობას შემოსავლებთან. რაც შეეხება უკუგებას 

აქტივებსა და კაპიტალზე, ისევე როგორც გასულ წლებში, წმინდა მოგების 

უარყოფითი მაჩვენებლის გავლენით, ორივე ზემოაღნიშნული კოეფიციენტი 

უარყოფითია. 

 ლიკვიდურობის კუთხით: 2017 წლის მდგომარეობით, მიმდინარე კოეფიციენტი, 

რომელიც ასახავს საწარმოთა შესაძლებლობას მიმდინარე აქტივებით დაფარონ 

მიმდინარე ვალდებულებები, გასული წლების ანალოგიურ მაჩვენებლებთან 

შედარებით მცირედი შემცირების ტენდენციას ავლენს, თუმცა კვლავ 200%-ზე მაღალ 

ნიშნულზეა. 

 გადახდისუნარიანობის კუთხით: 2017 წლის მდგომარეობით, აღნიშნული 68 

კომპანიის მთლიანი ვალდებულებები შეადგენს მშპ-ს 18.3%, რაც მცირედით 

ნაკლებია 2016 ანალოგიურ მაჩვენებელზე(მშპ-ს 20.6%). თუმცა ზრდის ტენდენციას 

ავლენს ჯამური ვალდებულებების ფარდობა კაპიტალთან და 132%-ს უტოლდება, რაც 

გადახდისუნარიანობის კუთხით არსებულ გამოწვევებზე მიუთითებს (ამ 

მიმართულებით ანგარიშში ხაზგასმულია შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზის 

ვალდებულებები, რომელიც ანალიზში განხილული 68 საწარმოს ჯამური 

ვალდებულებების 28%-ს შეადგენს და არსებითად ცვლის გადახდისუნარიანობის 

კუთხით აგრეგირებულ დონეზე არსებულ სურათს). 

ფინანსური მაჩვენებლები/ 
კოეფიციენტები 

2012  2013  2014  2015  2016  2017  

მოგება/ზარალის ანგარიში       

შემოსავლები 1,983 2,091 2,260 2,739 3,162 3,468 

ხარჯები 1,796 2,069 2,298 3,494 3,609 4,025 

წმინდა მოგება გადასახადის 
შემდეგ 

152 -45 -61 -757 -441 -563 

საბალანსო უწყისი       

აქტივები 8,308 9,464 10,585 11,858 12,674 12,258 

კაპიტალი 4,285 5,020 5,667 5,591 5,676 5,285 

ვალდებულებები 4,023 4,444 4,918 6,267 6,998 6,973 

       

რენტაბელობა(Profitability)       

შემოსავლების ზრდა  5% 8% 21% 15% 10% 

ხარჯების ზრდა  15% 11% 52% 3% 12% 

ხარჯების ანაზღაურების 
კოეფიციენტი 

(Expense Coverage = Expenses / 
Revenues) 

91% 99% 102% 128% 114% 116% 

საოპერაციო მარჟა 
(Operating Profit Margin = Operating 

Income /Revenues) 

12% 6% 4% 4% 1% -14% 

წმინდა მოგების მარჟა 
(Net Profit Margin = Net Income 

/Revenues) 

8% -2% -3% -28% -14% -16% 

აქტივების უკუგება 
(ROA = Net Income / Assets) 

2% 0% -1% -6% -3% -5% 

კაპიტალის უკუგება 4% -1% -1% -14% -8% -11% 
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(ROE = Net Income / Equity) 

ლიკვიდურობა(Liuidity)             

მიმდინარე კოეფიციენტი 
(Current Ratio = Current Assets/ 

Current Liabilities) 

280% 280% 240% 235% 242% 207% 

გადახდისუნარიანობა             

ვალდებულებები/კაპიტალი 
(Debt-to-Equity Ratio = Debt/Equity) 

94% 89% 87% 112% 123% 132% 

პროცენტის დაფარვა 
(Interest Coverage = EBIT / Interest 

Expense) 

399% -101% -70% -574% -303% -391% 

ცხრილი 1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 68 საწარმოს ჯამური ფინანსური მაჩვენებლები. წყარო: 

ფისკალური რისკების ანალიზი 2018-2021 წწ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. საბიუჯეტო ოფისის 

კალკულაცია. 

რაც შეეხება ზემოაღნიშნული საწარმოების შეფასებას რისკიანობის მიხედვით, ანგარიშის 

მიხედვით, რისკის დონის შესაფასებლად გამოყენებულ იქნა შემდეგი ზოგადი 

კრიტერიუმები: 

 სახელმწიფოსაგან ფინანსური დახმარების მიღება 

 წმინდა ღირებულება, კერძოდ კი უარყოფითი კაპიტალი; 

 ფინანსური მდგომარეობისა და შედეგების ამსახველი შემდეგი კრიტერიუმები 

(მაღალ რისკიანობისათვის ქვემოთმოცემული სამი კრიტერიუმიდან მინ. ორი 

კრიტერიუმი): 

o მომგებიანობა: კაპიტალზე უკუგების კოეფიციენტი < 10%; 

o ლიკვიდურობა: მიმდინარე კოეფიციენტი < 2;  

o გადახდისუნარიანობა: მთლიანი ვალდებულებების აქტივებთან მიმართების 

მაჩვენებელი > 0.5. 

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების საფუძველზე 2017 წლის მდგომარეობით, 

მაღალრისკიანად შეფასებულ იქნა ანალიზის ფარგლებში განხილული სახელმწიფო 

საწარმოების 40.5%, რომელთა მთლიანი ვალდებულებები შესაბამისი პერიოდისათვის 4,492 

მლნ ლარს  ანუ მშპ-ს  11.7%-ს შეადგენს(მ.შ. შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზის 

ვალდებულებები 1,956 მლნ ლარი), ხოლო საშუალო რისკის მქონედ - 41%. ანგარიშში 

წარმოდგენილია ფინანსური ინფორმაცია და მაჩვენებლები შემდეგი 12 მსხვილი 

სახელმწიფო საწარმოსათვის, რომელთაგან 2017 წლის მდგომარეობით, 9 მაღალი რისკის, 

ხოლო 3 - საშუალო რისკის მატარებლად იქნა შეფასებული: შპს მარაბდა-კარწახის 

რკინიგზა, საპარტნიორო ფონდი, სს საქართველოს რკინიგზა, სს საქართველოს 

სახელმწიფო ელექტროსისტემა, შპს ენერგოტრანსი, სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის 

კორპორაცია, შპს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, შპს ენგურჰესი, სს 

ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი, შპს საქართველოს გაზის 

ტრანსპორტირების კომპანია, შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია, შპს მექანიზატორი. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა ცალკე უნდა აღინიშნოს, რომ ანგარიშში წარმოდგენილია 

მაკროგარემოს განსხვავებული სცენარებისათვის სახელმწიფო საწარმოთა ფინანსური 

მაჩვენებლების სენსიტიურობის ანალიზი 7 მსხვილი საწარმოსათვის: შპს ენგურჰესი; სს 

საქართველოს რკინიგზა; სს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, სს საქართველოს 

სახელმწიფო ელექტროსისტემა; შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზა; შპს სახელმწიფო 

სამშენებლო კომპანია; შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. 

სცენარების ანალიზი საპროგნოზო პერიოდად მიიჩნევს ხუთწლიან პერიოდს და საბაზისო 
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მაკროსცენართან ერთად, დამატებით განიხილავს მაკროცვლადებთან დაკავშირებულ 5 

მწვავე შოკს: მშპ-ს მწვავე შოკები, გაცვლითი კურსისა და საპროცენტო განაკვეთის მწვავე 

შოკები და კომბინირებული შოკი ზემოაღნიშნულ ცვლადებზე. შოკების გავლენის ანალიზი 

ფოკუსირებულია სახელმწიფო საწარმოების 3 ძირითად ფინანსურ 

მაჩვენებელზე/კოეფიციენტზე: გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების ნაერთი 

მაჩვენებელი; სახელმწიფო საწარმოების ნაერთი წმინდა ღირებულება და საწარმოთა 

მოცემული ჯგუფის ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის კოეფიციენტი. 

ანალიზის შედეგად შემდეგი ძირითადი ტენდენცია ვლინდება: საბაზისო სცენარის 

შემთხვევაში სახელმწიფო საწარმოთა მოცემული ჯგუფის კაპიტალზე უკუგება ამ 

მომენტისთვის ვერ აღწევს კაპიტალის ღირებულებას. ანგარიშის მიხედვით, მიუხედავად 

იმისა, რომ საწარმოები გეგმავენ მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებას 

საპროგნოზო პერიოდში, მათი ვალდებულებების ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის 

(საშუალოდ 75%-ზე მეტი) მაღალი მაჩვენებელი მიუთითებს ეკონომიკური შოკებისადმი 

საწარმოების მაღალ მოწყვლადობაზე.  

რაც შეეხება ცალკეული მაკრო შოკების გავლენას, ანალიზის შედეგებით, საწარმოთა 

განხილული ჯგუფისათვის ყველაზე დიდი პოტენციური რისკის შემცველი არსებული 

მომენტისათვის გაცვლითი კურსის შესაძლო გაუფასურებაა, რაც უკავშირდება იმ ფაქტს, 

რომ განხილულ საწარმოთა ჯამური ვალის (6.5 მლრდ ლარი) უმეტესი წილი მოდის უცხოურ 

ვალუტაში დენომინირებულ ვალდებულებებზე. ანალიზის შედეგებით, გაცვლითი კურსის 

შოკის გავლენა ძირითად საწარმოებზე განსაკუთრებით დიდია, კერძოდ, აღნიშნული შოკის 

გავლენა საწარმოთა ჯამური მაჩვენებლების -  გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების 

შემცირების, წმინდა ღირებულების შემცირებისა და ვალის ზრდის კუთხით შეადგენს 

დაახლოებით 2 მლრდ ლარს, ხოლო კომპანიების ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის 

კოეფიციენტის ზრდა - დაახლოებით 20%-ულ პუნქტს. ანალიზის შედეგებით, სახელმწიფო 

საწარმოები გაცვლითი კურსის შოკთან შედარებით, გაცილებით ნაკლებად რეაგირებენ 

ეკონომიკურ დაღმასვლასა და გაზრდილ საპროცენტო განაკვეთებზე, თუმცა საპროცენტო 

განაკვეთის ზრდის პოტენციური გავლენა მაინც არსებითად შეიძლება შეფასდეს.   

3.2.3. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები 

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის (PPPs) სამართლებრივი საფუძვლები განსაზღვრულია 

„საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, რომელიც 2018 

წელს ამოქმედდა და რომელიც განსაზღვრავს ზემოაღნიშნული თანამშრომლობის 

კრიტერიუმებს. კანონის საფუძველზე განსაზღვრული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

პროექტების მონაცემთა ერთიანი ბაზა(მუხლი 30), როგორც ფისკალური რისკების 

ანგარიშშია აღნიშნული, მოსალოდნელია შეიქმნას 2019 წლის საანგარიშო 

პერიოდისათვის. თუმცა ამავე ანგარიშის მიხედვით, რამდენადაც ამ ეტაპისათვის შესაძლო 

ფისკალური რისკის მატარებელი ძირითადი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

პროექტები მიმდინარეობს ენერგეტიკის სექტორში, დოკუმენტში მოცემულია 

ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებთან (PPAs) 

დაკავშირებული რისკების ანალიზი, ასევე გასული წლის ანალოგიური დოკუმენტისაგან 

განსხვავებით, მოცემულია ინფორმაცია იმ ცალკეულ პროექტებზე, რომლებიც 

ზემოაღნიშნული კანონის შესაბამისად, შესაძლებელია დაკლასიფიცირდეს, როგორც 

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები. 

საქართველოში ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულება, რაც 

საერთაშორისო პრაქტიკით აპრობირებული მექანიზმია, ფორმდება სახელმწიფოს 

საკუთრებაში არსებულ კომპანიასთან „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული 
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ოპერატორი“ (ესკო), რომლის პასუხისმგებლობაა ელექტროენერგიის მიწოდება-მოთხოვნის 

დაბალანსება როგორც ბაზარზე და ელექტროენერგიის მწარმოებელ კერძო კომპანიას 

შორის. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულების ფარგლებში 

კერძო კომპანიაზე გაიცემა მშენებლობის და ელექტროსადგურის ოპერირების ლიცენზია. 

ამის სანაცვლოდ, ესკო იღებს ვალდებულებას შეისყიდოს ელექტროენერგიის კონკრეტული, 

წინასწარ შეთანხმებული მოცულობა, წინასწარ შეთანხმებულ გარანტირებულ ფასად. 

ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 

ფისკალური რისკების მატერიალიზების ალბათობა დგება იმ შემთხვევაში, თუ 

გარანტირებული შესყიდვის ფასი მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს რეგიონში, ხელმისაწვდენ 

იმპორტზე არსებულ საბაზრო ფასებს და მთავრობა საჯარო პოლიტიკის ინტერესებიდან 

გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებას გაუწიოს ესკოს ფინანსური დახმარება. როგორც 

ანგარიშშია აღნიშნული, ამჟამად მოქმედ საკანონმდებლო სისტემაში, გარანტირებული 

შესყიდვის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ფისკალური რისკი დაბალია. თუმცა 

აღნიშნული შეიძლება დერეგულირებული ბაზრის პირობებში შეიცვალოს (ბაზრის ახალი 

მოდელის ამოქმედება იგეგმება 2020 წლიდან).  

დღესდღეობით მთავრობასთან გაფორმებულია 181 ურთიერთგაგების მემორანდუმი, 

ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის პირობების მქონე პროექტებზე, საიდანაც 29 

პროექტი უკვე ოპერირებს, დანარჩენი პროექტები კი - მშენებლობის ან წინასაამშენებლო, 

ლიცენზიის მიღების ან ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის ეტაპზეა. 8 პროექტის 

შემთხვევაში ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს ესკოს მიერ მწარმოებელი 

კომპანიიდან ელექტროენერგიის წლიურ შესყიდვას, დანარჩენი პროექტებისთვის - 

გარკვეული პერიოდით ან ჯამური გამომუშავების გარკვეული %-ის შესყიდვას. ამასთან, 

მემორანდუმებით გათვალისწინებული შესყიდვის ხელშეკრულებების მოსალოდნელი 

ჯამური ნომინალური ღირებულება 8.2 მლრდ აშშ დოლარს, ხოლო წლიური გადახდების 

მოსალოდნელი ჯამური მიმდინარე ღირებულება 3.3 მლრდ აშშ დოლარს(2018 წლის მშპ-ს 

19.9%) შეადგენს. 

გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების ფისკალური ხარჯების შესაფასებლად, 

ანგარიშში განხილულია სამი სცენარი, კერძოდ, საპროგნოზო საბაზისო საბაზრო ფასის 

სცენარი და აღნიშნული ფასის 10%-ით და 30%-ით შემცირება. ფისკალური ხარჯი 

გამოითვლება გარანტირებული შესყიდვის მოცულობების გამრავლებით გარანტირებული 

შესყიდვის ფასსა და საპროგნოზო საბაზრო ფასს შორის სხვაობით. 

ფისკალური ხარჯისა და ფისკალური რისკების ჯამური შეფასება გარანტირებული 

შესყიდვის შეთანხმებების სრულ პერიოდზე საბაზისო სცენარისათვის 395 მლნ აშშ დოლარს 

უტოლდება, ხოლო ალტერნატიული სცენარებისათვის აღნიშნული მაჩვენებელი, 

შესაბამისად, 2,557 მლნ აშშ დოლარამდე და 3,434 აშშ დოლარამდე იზრდება. 

რაც შეეხება ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის და სხვა პროექტებს, 

რომლებიც კანონის შესაბამისად, შესაძლებელია დაკლასიფიცირდეს საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის პროექტებად, ანგარიშში წამორმოდგენილია ინფორმაცია შემდეგი 

პროექტების შესახებ, თითოეულის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 

ვალდებულებების მითითებით: ანაკლიის შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი პორტი; გარდაბანი 1 

(გარდაბნის თბოელექტროსადგური 1); გარდაბანი 2 (გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2); 

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი; შპს ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო 

ტერმინალი; თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი. 
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