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1. არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა 

ასაკობრივი პენსიის მოცულობის ზრდა, მისი მსყიდველობითუნარიანობის შენარჩუნება და 

ზრდა ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. დაგროვებითი პენსიის 

შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის მთავარი მიზანი საპენსიო უზრუნველყოფის  

გაუმჯობესების ისეთი ოპტიმალური მოდელის შექმნაა, რომელიც ფისკალური 

სტაბილურობის შენარჩუნების პარალელურად შექმნის საპენსიო უზრუნველყოფის ეფექტიან 

სისტემას, რადგან არსებული სოციალური პენსიის შენარჩუნება ვერ უზრუნველყოფს პენსიის 

მოცულობისა და პენსიონერის მიერ წლების განმავლობაში გამომუშავებული ანაზღაურების 

შესაბამისობას.1 

არსებული მდგომარეობით: 

 ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ოდენობა 180 ლარს შეადგენს, 

რომელსაც 2000 წლის მდგომარეობით, დაახლოებით, 77 ლარის მსყიდველობითი 

უნარი აქვს, ხოლო 2008 წლისათვის - 121 ლარის; 

 სოციალური პენსია ქვეყანაში არსებული საშუალო თვიური ხელფასის (940 ლარი 2016 

წლის მდგომარეობით) 19%-ს უტოლდება;  

 2016 წლის მდგომარეობით საპენსიო ასაკის მოსახლეობის წილი მთლიანი 

მოსახლეობის 14.5%-ს, პენსიის სახით გაწეული ხარჯი ბიუჯეტის მიმდინარე 

ხარჯების 16.7%-ს შეადგენდა. 

თუ შევხედავთ მოსახლეობის განაწილებას ასაკობრივ და სქესობრივ ჭრილში, ვნახავთ, რომ 

საპენსიო ასაკის მოსახლეობის წილი მთლიან მოსახლეობაში თანდათანობით იზრდება 

(დიაგრამა N1). საპენსიო ასაკის მოსახლეობის წილი მთლიან მოსახლეობაში 2012 წლამდე 

მცირდებოდა, თუმცა 2012 წლის შემდეგ ამ მაჩვენებლის ზრდა ფიქსირდება და 2017 წლის 1 

იანვრის მდგომარეობით, აღნიშნული ფარდობა შეადგენს 14.5%-ს. საპენსიო ასაკის 

მოსახლეობის ზრდასთან ერთად, ზრდის ტენდენციას ავლენს როგორც პენსიონერთა 

რაოდენობა, ისე - პენსია ნომინალურ გამოსახულებაში და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

საპენსიო სახსრები: 2016 წ. აღნიშნულმა სახსრებმა 1,469 მლნ ლარი შეადგინა (დიაგრამა N2). 

 

დიაგრამა 1. საპენსიო ასაკის მოსახლეობის წილი მთლიან მოსახლეობაში(%). წყარო საქსტატი 

                                                           
1 https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/171961 
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დიაგრამა 2. ასაკობრივი პენსიის მიმღებთ რაოდენობა და გაცემული თანხები. წყარო: სოციალური მომსახურების 

სააგენტო 

ნომინალური საპენსიო ხარჯების ცვლილებასთან ერთად  შესაძლებელია განვიხილოთ მისი 

ქვეყნის მთლიან შემოსავალთან ანუ მშპ-სთან ფარდობის მაჩვენებლის დინამიკაც. როგორც 

მონაცემებიდან ჩანს, ეს მაჩვენებელი 2009-2016 წლებში სხვადასხვა მიმართულებით 

იცვლებოდა. მშპ-სთან ფარდობის ზემოაღნიშნული მაჩვენებლის ცვლილება(წლიური ზრდის 

ტემპი) შესაძლებელია ჩავშალოთ შემდეგი კომპონენტების წვლილის მიხედვით: 

ნომინალური პენსია, ნომინალური მშპ, დამოკიდებულების კოეფიციენტი (საპენსიო ასაკის 

მოსახლეობის წილი სამუშაო ასაკის მოსახლეობაში), დასაქმების კოეფიციენტი 

(დასაქმებულთა რაოდენობა შეფარდებული სამუშაო ასაკის მოსახლეობასთან), მოცვის 

კოეფიციენტი (პენსიონერთა წილი საპენსიო ასაკის მოსახლეობაში). როგორც დიაგრამიდან 

N3 ვხედავთ, საპენსიო ხარჯების მშპ-სთან ცვლილების ძირითადი განმსაზღვრელი 

კომპონენტი იყო უშუალოდ საშუალო ასაკობრივი პენსიის შეფარდება მშპ-სთან. დანარჩენი 

კომპონენტების წვლილი ამ პერიოდის განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით 

იცვლებოდა, გამონაკლისია 2015 წელი, როდესაც სტატისტიკური მონაცემები განახლდა 2014 

წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგად. 

 

დიაგრამა 3. საპენსიო ხარჯები მშპ-სთან ფარდობის და მისი კომპონენტების დინამიკა 
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საერთაშორისო პრაქტიკით, საპენსიო სისტემის შეფასებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ინდიკატორია თუ პენსიონერი საშუალოდ მის მიერ გამომუშავებული 

ხელფასის რა ნაწილს იღებს პენსიაზე გასვლისას. აღნიშნული მაჩვენებელი შეიძლება 

განზოგადდეს და გაიზომოს, როგორც ნომინალური პენსია შეფარდებული საშუალო 

ხელფასთან, ანუ ე.წ. ჩანაცვლების კოეფიციენტი(Replacement rate). აღნიშნული მაჩვენებელი 

2016 წლისათვის 19.1%-ს შეადგენდა, ხოლო 2010-2016 წლებში საშუალოდ 17.1%-ს 

უტოლდებოდა(იხ დიაგრამა N4). შედარებისათვის, ანალოგიური მაჩვენებელი OECD-ს 

ქვეყნებისათვის2 2014 წლისათვის 53.4%-ს შეადგენდა, საიდანაც ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი ფიქსირდებოდა ინდოეთში (93.9%), ხოლო ყველაზე დაბალი - სამხრეთ 

აფრიკაში (10.5%).  

 

დიაგრამა 4. ჩანაცვლების კოეფიციენტი. წყარო: საქსტატი, საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო, საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშებები 

ჯამურად, ნომინალური პენსიის მსყიდველობითი უნარის ზრდისათვის პენსიის ზრდის 

ტემპმა უნდა გადააჭარბოს ინფლაციის ზრდის ტემპს, ხოლო არსებული ჩანაცვლების 

კოეფიციენტის ზრდისათვის - საშუალო ხელფასის ზრდის ტემპს.  

 

2. დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არსი 
 

„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტით3 წარმოდგენილი 

დაგროვებითი საპენსიო სქემა მოიცავს შემდეგ მახასიათებლებს:    

 დაგროვებითი საპენსიო სქემა წარმოადგენს განსაზღვრული შენატანის საპენსიო სქემას;  

 საპენსიო შენატანები დაგროვდება საპენსიო ფონდში, რომელსაც მართავს საპენსიო 

სააგენტო, ხოლო საინვესტიციო პოლიტიკას განსაზღვრავს საინვესტიციო საბჭო; 

 საპენსიო სქემაში გაწევრიანება სავალდებულოა 40 წლამდე ყველა დასაქმებულისთვის 

ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლის ნაწილში; 

 სქემაში გაწევრიანება ნებაყოფლობითია ყველა თვითდასაქმებულისათვის 

თვითდასაქმებულის შემოსავლის ნაწილში; 

                                                           
2 Gross pension replacement rates. OECD. 2014 
3 https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/171959  
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 საპენსიო ფონდში შენატანებს ახორციელებენ: დასაქმებული, დამსაქმებელი და 

სახელმწიფო: 

o დასაქმებული ფონდში იხდის (დამსაქმებლის მეშვეობით) მისი შემოსავლის 2%-ს 

შემოსავლის იმ ნაწილზე, რომელიც წლიურად არ აღემატება 60 000 ლარს; 

o დამსაქმებელი ფონდში იხდის დასაქმებულისათვის მისი შემოსავლის 2%-ს, 

შემოსავლის იმ ნაწილზე, რომელიც წლიურად არ აღემატება 60 000 ლარს; 

o სახელმწიფო ფონდში იხდის დასაქმებულისათვის ან თვითდასაქმებულისათვის მისი 

შემოსავლის 2%-ს, თუ იგი წლიურად არ აღემატება 24 000 ლარს, 1%-ს წლიური 

შემოსავლის იმ თანხაზე, რომელიც მოთავსებულია 24 000 - 60 000 ლარის ინტერვალში,  

სახელმწიფო არ განახორციელებს შენატანს შემოსავლის იმ ნაწილზე, რომელიც 

აღემატება 60 000 ლარს; 

* თვითდასაქმებული სქემაში ჩართვის შემთხვევაში ფონდში იხდის მისი შემოსავლის 

4%-ს, შემოსავლის იმ ნაწილზე, რომელიც წლიურად არ აღემატება 60 000 ლარს, ხოლო 

სახელმწიფო ამატებს მის შენატანს გარკვეულ პროცენტს ზემოაღწერილი წესით. 

აღნიშნული შენატანები გროვდება კონკრეტული დასაქმებულის ანგარიშზე მის მიერ 

შემოსავლის მიღების პერიოდში. თუ დასაქმებული დროებით  უმუშევარი დარჩა, შენატანები 

შეწყდება როგორც მისი, ასევე - სახელმწიფოს მხრიდან და თანხის დაგროვება იმავე 

პრინციპით განახლდება მას შემდეგ, რაც დასაქმებული კვლავ მიიღებს შემოსავალს. 

დასაქმებულის ანგარიშზე დაგროვილი თანხა არის სქემაში მონაწილის საკუთრება, 

დაგროვდება მის ანგარიშზე საპენსიო ასაკის მიღწევამდე და მისი გამოყენება ხდება საპენსიო 

ასაკის მიღწევის შემდეგ ან კანონით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში, ხოლო „მონაწილის 

ქონებრივი უფლებები მის საპენსიო აქტივებზე არ შეიძლება დაგირავდეს, უფლებრივად 

დაიტვირთოს, მასზე საკუთრების უფლება გადაეცეს მესამე პირს ან სხვაგვარად გასხვისდეს 

მონაწილის მიმართ არსებული რაიმე მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ან 

უზრუნველსაყოფად. მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე რიცხული საპენსიო 

აქტივები არ ექვემდებარება აღსრულებას, ვერ იქნება შეტანილი მონაწილის ან საპენსიო 

სააგენტოს გაკოტრების მასაში და მასზე არ იმოქმედებს რაიმე სახის ანგარიშსწორების 

პროცედურა4“. 

სქემის მონაწილე საპენსიო ასაკს მიღწევის შემდეგ უფლებამოსილია მიიღოს საკუთარი 

აქტივის მოცულობის თანხა მთლიანი თანხის ერთჯერადი ან პროგრამული გადახდის 

ფორმით.  პროგრამულად გასაცემი თანხის ოდენობა გამოითვლება ინდივიდუალურ 

საპენსიო ანგარიშზე მონაწილის პენსიაზე გასვლის თარიღისათვის რიცხული საპენსიო 

აქტივების ღირებულების მონაწილის სიცოცხლის მოსალოდნელ დარჩენილ 

ხანგრძლივობაზე გაყოფით, რომელიც ეყრდნობა სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) მონაცემებს მოსახლეობის ასაკობრივი განაწილების და 

სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის შესახებ. პროგრამულად გასაცემი თანხის 

ოდენობა გადაანგარიშდება ყოველწლიურად ყოველი მონაწილისთვის ასაკის შეცვლის 

თვეში. საპენსიო თანხის მიღება შესაძლებელია შესაძლებლობის შეზღუდვის გამო საპენსიო 

                                                           
4 https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/171959 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/171959
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ასაკის მიუხედავად, ხოლო სქემის მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში თანხა გადაეცემა 

მემკვიდრეს კანონით განსაზღვრული წესით. 

რაც შეეხება მართვის ძირითად ასპექტებს:  

 დაგროვებითი საპენსიო სქემის ადმინისტრირებისათვის იქმნება სსიპ საპენსიო 

სააგენტო, რომელიც პასუხისმგებელია საპენსიო სქემის განხორციელებაზე, მართვასა 

და ადმინისტრირებაზე.  

 საპენსიო აქტივების საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავების მიზნით საპენსიო 

სააგენტოში იქმნება საინვესტიციო საბჭო. საინვესტიციო საბჭო კანონით დადგენილი 

მოთხოვნების შესაბამისად შეიმუშავებს საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტს, 

რომელიც განსაზღვრავს საპენსიო აქტივების ინვესტირების, მართვის და განკარგვის 

ძირითად მიმართულებებსა და ლიმიტებს. 

 არსებული პროექტით, საპენსიო აქტივები შესაძლებელია განთავსდეს 3 ტიპის 

რისკიანობის აქტივში (დაბალი, მაღალი და საშუალო რისკიანობის), რომლებიც 

ერთმანეთისაგან განსხვავდება საინვესტიციო ჰორიზონტისა და საინვესტიციო 

ფასიანი ქაღალდების სტრუქტურითა და ლიმიტებით. აქტივები შესაძლებელია 

განთავსდეს როგორც ადგილობრივ, ისე - უცხოურ ფასიან ქაღალდებში, აღნიშული 

კანონით მიერ დადგენილი ლიმიტების და წესების გათვალისწინებით. რისკიანობის 

სასურველ პაკეტს ინდივიდუალურად ირჩევს სქემის მონაწილე, ხოლო არ არჩევის 

შემთხვევაში ავტომატურად მოხდება გადანაწილება კანონით დადგენილი წესით 

(გარდამავალი დებულების მიხედვით: „ამ კანონის ამოქმედებიდან ხუთი (5) წლის 

განმავლობაში საპენსიო აქტივების ინვესტირება განხორციელდება მხოლოდ 

ნაკლებად რისკიან საინვესტიციო პორტფელში“). 

 საინვესტიციო საბჭო უფლებამოსილია აქტივები სამართავად გადასცეს აქტივების 

მართვის კომპანიას, რომელიც „ვალდებულია მართოს საპენსიო აქტივები საპენსიო 

აქტივების მართვის ხელშეკრულებისა და საინვესტიციო საბჭოს მიერ დამტკიცებული 

დეტალური საინვესტიციო სახელმძღვანელოს შესაბამისად, რომელიც შემუშავებულია 

საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის საფუძველზე“. 

 

3. დაგროვებითი პენსიის რაოდენობრივი შეფასება და გავლენა ბიუჯეტის 

კომპონენტებზე 

3.1 დაგროვებითი პენსიის რაოდენობრივი პარამეტრების შეფასება 

დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილე პიროვნების მიერ საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ 

მისაღები პენსიის მოცულობა დამოკიდებულია რამდენივე ფაქტორზე: 

 პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც სქემის მონაწილე განახორციელებს დაგროვებას 

(გააკეთებს შენატანებს ფონდში) - ეს დამოკიდებულია, თუ რა ასაკისაა ამჟამინდელი 

მონაწილე და რა იქნება საპენსიო ასაკი (ქალი  - 60 წელი, კაცი - 65 წელი), როდესაც იგი 

ამჟამინდელი მოცემულობით საპენსიო ასაკს მიაღწევს. ზოგიერთ ქვეყანაში 

დემოგრაფიული პროცესების ზემოაღწერილი პრობლემების გადაჭრის ერთ-ერთ 

გამოსავალს ხედავენ საპენსიო ასაკის თანდათანობით ზრდასა (სიცოცხლის 
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ხანგრძლივობის ზრდის გამო) და გენდერულ გათანაბრებაში. საპენსიო რეფორმის 

წარმოდგენილი პროექტის თავისებურების გათვალისწინებით მოსახლეობის ასაკობრივი 

განაწილებასთან დაკავშირებით(სავალდებულო მონაწილეობა სქემაში 40 წლის ასაკამდე) 

სქემის მონაწილეთა საშუალო ასაკად განვიხილოთ 30 წელი. შესაბამისად, საშუალოდ 

ქალები დააგროვებენ 30 წლის, ხოლო მამაკაცები - 35 წლის განმავლობაში. 

 სქემის მონაწილის შენატანების მოცულობა (როგორ შეიცვლება სქემის მონაწილის 

ხელფასი) - საშუალო მონაწილის შემოსავლად შესაძლებელია განვიხილოთ საშუალო 

ხელფასის მოცულობა, რომელიც 2016 წლისათვის შეადგენდა 940 ლარს (ქალისათვის - 731 

ლარს, ხოლო კაცისათვის - 1,117 ლარს). შესაძლებელია, დავუშვათ, რომ თავდაპირველად 

საშუალო ხელფასი ეკონომიკური ზრდისა და ზომიერი ინფლაციის პირობებში იმ ზრდის 

ტემპებს შეინარჩუნებს, რაც მას 2008-2016 წლებში  ჰქონდა, ხოლო ეკონომიკური ზრდის 

ტემპის ზრდასთან ერთად კონსერვატული სცენარით თანდათანობით ზრდის ტემპი 

შემცირდება. შესაბამისად, წლიური საშუალო ხელფასის შეფასებაზე დაყრდნობით 

გავიანგარიშებთ ყოველწლიური შენატანების მოცულობას. 

 დაგროვებულ სახსრებზე სარგებელი ამ პერიოდის განმავლობაში (რა ტიპის და 

სარგებლიანობის აქტივებში იქნება განთავსებული) -  ამ კომპონენტის ანალიზი ყველაზე 

მეტ გაურკვევლობას მოიცავს, რადგან იგი მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული: რა 

რისკიანობის პაკეტს აირჩევს საშუალო მონაწილე (შესაძლებელია დავუშვათ საშუალო 

რისკიანი პორტფელი), როგორი იქნება საინვესტიციო საბჭოს მიერ შექმნილი პოლიტიკის 

დოკუმენტით განსაზღვრული ლიმიტების ფარგლებში პორტფელის სტრუქტურა: საშინაო 

აქტივების და საგარეო აქტივების წილი, საშინაო აქტივების პორტფელის სტრუქტურა, 

საგარეო პორტფელის სტრუქტურა, შიდა და გარე მაკროფაქტორების გავლენა საშინაო და 

საგარეო აქტივებზე სარგებლის განაკვეთებზე. საბაზისო სცენარად შესაძლებელია 

განხილულ იქნას წარმოდგენილი პროექტის 27-ე მუხლით საშუალო რისკიანობის 

პორტფელისათვის განსაზღვრული ლიმიტები. 

 სქემის მონაწილის მიერ დაგროვებული სახსრების გამოყენების პერიოდი (სიცოცხლის 

ხანგრძლივობა) - აღნიშნული განმარტებულია კანონში, რომლის მიხედვითაც: 

„პროგრამულად გასაცემი თანხის ოდენობა გამოითვლება ინდივიდუალურ საპენსიო 

ანგარიშზე მონაწილის პენსიაზე გასვლის თარიღისათვის რიცხული საპენსიო აქტივების 

ღირებულების მონაწილის სიცოცხლის მოსალოდნელ დარჩენილ ხანგრძლივობაზე 

გაყოფით, რომელიც ეყრდნობა სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

(საქსტატის) მიერ უზრუნველყოფილ მონაცემებს მოსახლეობის ასაკობრივი განაწილების 

და სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის შესახებ“. გამოთვლებისათვის 

შესაძლებელია გამოვიყენოთ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებები და 

დავუშვათ, თუ რა იქნება საშუალო სქემის მონაწილის ხელფასი პენსის ასაკის მიღწევისას5. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაგროვების საპენსიო სქემაში მონაწილის საშუალო 

მოსალოდნელი პენსიის კალკულაციისას საბიუჯეტო ოფისის გათვლები ეყრდნობა შემდეგ 

დაშვებებს: 

                                                           
5 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების სამინისტროს ანგარიში. 2016 წ. მარტი. 

http://www.economy.ge/uploads/ecopolitic/sapensio/Goverment_Report_on_pensions_Final_GEO.pdf  

http://www.economy.ge/uploads/ecopolitic/sapensio/Goverment_Report_on_pensions_Final_GEO.pdf
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 საპროგნოზო პერიოდში არ შეიცვლება კანონით განსაზღვრული საპენსიო ასაკი და 

ნომინალური სოციალური პენსია;  

 ქალის და კაცის საშუალო ხელფასის გათანაბრდება  2060 წლისათვის; 

 ხელფასის ზრდის ტემპი 2017-2030 წწ - ქალი 7.3%, კაცი - 6.3%, ტემპი 2031-2045 წწ - ქალი 

5.8%, კაცი-4.8%,  2046-2060 წწ - ქალი 4.3%, კაცი-3.3%; 

 ინვესტირების საშუალო ამონაგები იქნება მუდმივად ნომინალური 6% (რეალური 3%) 

(აღნიშნული ეყრდნობა საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსთა სუბიექტურ განსჯას); 

 ქალის  მიერ დაგროვებული სახსრების გამოყენების პერიოდი იქნება 24 წელი, ხოლო კაცის 

- 18 წელი6. 

აღნიშნული დაშვებების გათვალისწინებით, 2018 წელს საპენსიო სქემაში ჩართული 30 წლის 

მამაკაცის პენსია 2053 წელს (სოციალური პენსიის 180 ლარის დონეზე შენარჩუნებით) იქნება 

1,123 ლარი, ხოლო 30 წლის ქალისათვის 2048 წელს - 547 ლარი. პენსიებს შორის ასეთი 

განსხვავება გამოწვეულია იმით, რომ არსებული მდგომარეობით მამაკაცის საშუალო 

ხელფასი აღემატება ქალის საშუალო ხელფასს (ყოველთვიური შენატანის მოცულობა მეტია), 

მამაკაცის საპენსიო ასაკი აღემატება ქალის საპენსიო ასაკს (დიდი ხნის განმავლობაში 

აგროვებენ თანხას), სიცოცხლის ხანგრძლივობა კი - ნაკლებია (მცირე ხნის განმავლობაში 

ისარგებლებენ). 

3.2 დაგროვებითი საპენსიო სქემის გავლენა ბიუჯეტის აგრეგატებზე 

დაგროვებითი საპენსიო სქემის ბიუჯეტზე გავლენა ორ მიმართულებას მოიცავს: სქემა 

გაზრდის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებს, რაც უკავშირდება სახელმწიფოს მიერ სქემის 

მონაწილის სასარგებლოდ მიმართულ შენატანს, და შეამცირებს საგადასახადო შემოსავლებს, 

რადგან დასაქმებულის მიერ ფონდში შეტანილი 2% გათავისუფლებულია საშემოსავლო 

გადასახადისაგან და ასევე დამსაქმებელს თავის კონტრიბუციის 2% შეუძლია გამოქვითოს 

ერთობლივი შემოსავლიდან და შეამციროს მოგების დასაბეგრი ბაზა.  

დაგროვებითი საპენსიო სქემის ბიუჯეტის აგრეგატებზე გავლენის შეფასება ეყრდნობა 

დაშვებას, რომ საპენსიო სქემაში ჩაერთვებიან მხოლოდ ის დაქირავებით დასაქმებულები, 

რომელთათვისაც სავალდებულოა სქემაში მონაწილეობა. შეფასება ითვალისწინებს 

მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურის, ასაკობრივ ჭრილში შემოსავლების განაწილების და 

დასაქმებულთა კერძო და სახელმწიფო სექტორში განაწილების მონაცემებს (წყარო: 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურისა და საჯარო სამსახურის ბიუროს მონაცემები). საშუალოვადიანი პერიოდისათვის 

გავლენის შეფასებისათვის შემოსავლების ზრდის ტემპად მიჩნეულია საბიუჯეტო ოფისის 

მიერ 2017 წლის დეკემბერში გამოქვეყნებული პროგნოზების საფუძველზე საშემოსავლო 

გადასახადის ზრდის ტემპი, ხოლო ასაკობრივი სტრუქტურა და შემოსავლების განაწილება 

ასაკობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია 2016 წლის განაწილების პროპორციულად. შეფასება არ 

ითვალისწინებს საპენსიო სააგენტოს ადმინისტრირების ხარჯებს. 

                                                           
6 გამოყენებულია ეკონომიკის სამინისტროს კვლევაში მოცემული მსოფლიო ბანკის საპენსიო 

ექსპერტების შეფასებები, საპენსიო ასაკის მიღწევისას პენსიონერების სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობის შესახებ. 
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საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, იმ დაშვებით, რომ საპენსიო სქემაში ჩაერთვებიან მხოლოდ 

ის დაქირავებით დასაქმებულები, რომელთათვისაც სავალდებულოა სქემაში მონაწილეობა, 

2018 წელს კანონპროექტის ამოქმედების ვადის გათვალისწინებით სახელმწიფო ბიუჯეტის 

მიერ საპენსიო სქემის მონაწილეთა სასარგებლოდ (საჯარო და კერძო სექტორი ერთად) 

ფონდში შენატანის მოცულობა გაუტოლდება 71 მლნ ლარს, ხოლო საპენსიო ფონდში 

დაგროვილი სახსრების სრული მოცულობა -  166 მლნ ლარს.  რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვით 

ნაწილზე გავლენას საშუალოვადიან პერიოდისათვის, ზემოთმოცემული დაშვებების 

გათვალისწინებით, საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, 2021 წლისათვის საპენსიო ფონდში 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შენატანი გაუტოლდება დაახლოებით 180 მლნ ლარს. 

 

დიაგრამა 5. საპენსიო ფონდში შენატანების მოცულობა და სტრუქტურა  2018 წლისათვის (მლნ ლარი) 

 

დიაგრამა 6. საპენსიო ფონდში წლიური შენატანების ჯამური მოცულობა და სახელმწიფო ბიუჯეტის წლიური 

შენატანი  2018-2021 წლისათვის (მლნ ლარი)7 

რაც შეეხება გავლენას სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე(საგადასახადო 

შემოსავლებზე), საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, მისი მოცულობა 2018 წელს, კანონპროექტის 

ამოქმედების ვადის გათვალისწინებით შეადგენს 21 მლნ ლარს, ხოლო 2021 წლისათვის - 51 

მლნ ლარს. 

4.  დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესაძლო ეკონომიკური ეფექტები  

საერთაშორისო პრაქტიკით, დაგროვებითი საპენსიო სქემის უმთავრეს პოზიტიურ ეფექტად 

შესაძლებელია განხილულ იქნას არსებული დემოგრაფიული ტენდენციის გათვალისწინებით 

                                                           
7 ბიუჯეტის დანახარჯებში გათვალისწინებული არ არის სააგენტოს ადმინისტრირების ხარჯები 

71
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ეფექტიანი საპენსიო უზრუნველყოფა ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნების 

პარალელურად. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ქვეყანაში დაზოგვის დაბალი ნორმის გათვალისწინებით, 

უმთავრეს პოტენციურ დადებით გავლენად შესაძლებელია განხილულ იქნას დამსაქმებლისა 

და სახელმწიფოს შენატანებში თანამონაწილეობითა და მონაწილის კონტრიბუციის 

გადასახადისგან გათავისუფლებით დაზოგვის სტიმულირება: საბიუჯეტო ოფისის 

გათვლებით (ზემოთმოცემულ კონსერვატულ დაშვებებზე დაყრდნობით), 2021 წლისთვის 

საპენსიო ფონდის მოცულობა 1.4 მლრდ ლარს გადააჭარბებს. საპენსიო ფონდში 

აკუმულირებული თანხები, როგორც გრძელვადიანი ფინანსური რესურსი, შესაძლებელია 

გახდეს დამატებითი სტიმული კაპიტალის ბაზრის განვითარებისათვის, ინვესტიციებისა და 

მთლიანად ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებისთვის. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ფონდში 

აკუმულირებული სახსრების ზრდაზე შესაძლებელია დადებითი ზეგავლენა მოახდინოს 

ეფექტიანი მართვის პირობებში დაგროვებითი საპენსიო სქემისადმი ნდობის ზრდამ, რამაც 

შესაძლებელია ხელი შეუწყოს ნებაყოფლობითი მონაწილეობის დონის ზრდას. 

ზემოაღნიშნული პოტენციური დადებითი გავლენის პარალელურად, დაგროვებითი 

საპენსიო სისტემის დანერგვისას საერთაშორისო გამოცდილებით აუცილებელია 

გათვალისწინებულ იქნას რამდენიმე საყურადღებო საკითხი ფონდის ეფექტიანად მართვისა 

და რისკების უარყოფითი ეფექტებისაგან თავის დასაცავად: 

 ეფექტიანი ინსტიტუციური ჩარჩო: ამ კუთხით უმთავრესია ფონდის(საინვესტიციო 

საბჭოს) მიერ საინვესტიციო პოლიტიკის დამოუკიდებლად განსაზღვრის ასპექტი და 

დამოუკიდებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის 

სხვა კომპონენტებისაგან; 

 დაგროვებული ფინანსური რესურსის მართვის ეფექტიანობა: დაბალი საინვესტიციო 

სარგებლის შემთხვევაში შესაძლებელია გართულდეს დაგროვებული თანხის გაზრდის, 

და დამატებითი სახსრების მოზიდვის შესაძლებლობა, მათ შორის ნებაყოფლობითი 

მონაწილეობის დონეზე გავლენით. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ საპროცენტო 

განაკვეთების გლობალური კლების ტენდენციის პარალელურად, სხვა ქვეყნების 

გამოცდილების გათვალისწინებით, საყურადღებოა მზარდი რისკის მქონე აქტივების 

მიმზიდველობის ზრდა, რაც საინვესტიციო გადაწყვეტილებათა მიღებისას 

გასათვალისწინებელი საკითხია. ამასთან უცხოურ აქტივებში ფონდის სახსრების 

დაბანდება კაპიტალის გადინების გამო შიდა ინვესტიციების ზრდის დადებით ეფექტს 

შეასუსტებს, ამიტომ საყურადღებოა საინვესტიციო პოლიტიკაში აღნიშნული ასპექტის 

გათვალისწინება. 

 საპენსიო ფონდი, როგორც ნებისმიერი ინვესტორი, მგრძნობიარეა მაკროეკონომიკური 

რისკების მიმართ, და მისი განსაკუთრებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას ეკონომიკური რყევების უარყოფითი 

გავლენისადმი სენსიტიურობის საკითხი. 


