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სა ქარ თვე ლოს სა მომ ხმა რებ ლო ბა ზარ ზე უკა ნას კნელ წლებ ში გა მოკ-
ვე თი ლი მე ტად და ბა ლი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი მოთხ ოვ ნა, ქვეყ ნის ეკო ნო-
მი კუ რი ზრდის ერ თ-ერ თი და მაბ რკო ლე ბე ლი ფაქ ტო რი ა. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს მთლი ა ნი სა მა მუ ლო პრო დუქ ტის 
(მსპ) ფორ მი რე ბა- ზრდის მას ტი მუ ლი რე ბელ ფაქ ტო რებს შო რის გან სა-
კუთ რე ბუ ლი დატ ვირ თვა სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის ეფექ ტი ან გა მო ყე ნე ბა-
ზე გა და ი ტა ნე ბა. აღ ნიშ ნულს ადას ტუ რებს 2010-18 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს 
ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი სა და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდის ჯა მუ-
რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მზარ დი ტენ დენ ცი ე ბი და ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბის ქვეყ ნის 
მსპ-თან თა ნა ფარ დო ბის, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის, 2018 წლის 14 
დე კემ ბრამ დე, მოქ მე დი ნორ მის თით ქმის ყო ველ წლი უ რად (2013 წლის გარ-
და) დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბი. 

სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის მას ტი მუ ლი რე ბელ ბერ-
კე ტად გა მო ყე ნე ბის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მის მნიშ ვნე ლო ბა კი დევ 
უფ რო იზ რდე ბა კო რო ნო ვი რუს თან (COVID-19) ბრძო ლის პრო ცეს ში მრა-
ვა ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ჩვე უ ლი რით მი სა და ქვეყ-
ნებს შო რის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა მე ურ ნეო კავ შირ -ურ თი ერ თო ბე ბის პა-
რა ლი ზე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი და მთე ლი რი გი სხვა გა რე მო ე ბის ზე მოქ მე დე ბით 
შექ მნილ სი ტუ ა ცი ა ში, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ-
ყო ფა- სტი მუ ლი რე ბის საქ მე ში სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის მი ზან მი მარ თუ ლი 
გა მო ყე ნე ბის გაზ რდილ მა აქ ტუ ა ლუ რო ბამ გა ნა პი რო ბა მი სი რე ა ლი ზე ბის 
ერ თ-ერ თი მი მარ თუ ლე ბის - სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის შერ ჩე ვა- და ფი-
ნან სე ბის ზო გი ერ თი სა კითხ ის წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში გა ნი ხილ ვა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ქარ თვე ლოს მთლი ა ნი სა მა მუ ლო პრო დუქ ტი, 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი, არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი, სა ინ ვეს ტი-
ციო პრო ექ ტე ბი. 

JEL Codes: G31, P45, D92, E62
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ქვეყნის წინაშე არსებული პრობლემების სიმძიმე

სა ქარ თვე ლო ში სადღ ე ი სოდ შექ მნი ლი ეკო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცი ის, 
კერ ძოდ, უაღ რე სად და ბა ლი ფი ნან სუ რი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე სა ო ჯა ხო 
მე ურ ნე ო ბე ბის მოხ მა რე ბის (C) სიმ ცი რის, მე ტად შეზღ უ დუ ლი სა ინ ვეს ტი-
ციო აქ ტი ვო ბი სა (I) და ღრმად დე ფი ცი ტუ რი სა ვაჭ რო ბა ლან სით გა მოწ-
ვე უ ლი ექ სპორ ტის (NX) უარ ყო ფი თი სი დი დის პი რო ბებ ში, ქვეყ ნის მსპ-ს 
ფორ მი რე ბა- ზრდის ერ თ-ერთ ძი რი თად ბერ კე ტად სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბი (G) 
გვევ ლი ნე ბა.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უზ რუნ ველ სა ყო-
ფად აუ ცი ლე ბე ლი ფი ნან სუ რი პო ტენ ცი ა ლის ფორ მი რე ბის მნიშ ვნე ლო ვან 
წყა როდ, ეკო ნო მი კის სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი რე გუ ლი რე ბის „კეინზიანური 
მოდელით“ კარგად ცნო ბი ლი სა ხელ მწი ფო (სა ბი უ ჯე ტო) სახ სრე ბი გა მო-
ი ყე ნე ბა, რა საც ადას ტუ რებს ცხრი ლი 1-ით წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბი. 

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, 2010-18 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს ნა ერ თი 
ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის ფაქ ტობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლის ზრდამ 6,1 მლრდ ლა-
რი (სა ბა ზი სო წელ თან შე და რე ბით -107,0%) შე ად გი ნა. სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ-
ლე ბის ზრდის პა რა ლე ლუ რად, ასე ვე და დე ბი თია სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე-
ბის ყო ველ წლი უ რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, ამა ვე პე რი ო დის სა ბი უ ჯე ტო 
ხარ ჯე ბის (4,0 მლრდ ლა რით, 72,7%) მაჩ ვე ნებ ლებ ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად დი-
დი ოდო ნო ბით ზრდის წინ მსწრე ბი ტემ პი, რაც სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის არა-
ინ ფლა ცი უ რი ბუ ნე ბის ერ თ-ერთ უმ თავ რეს წი ნა პი რო ბად არის მიჩ ნე უ ლი. 
მო სა წო ნია ისიც, რომ ეროვ ნულ ან გა რიშ თა 1993 წლის (SNA-1993) სის ტე-
მით გა ან გა რი შე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს 2010-2018 წლე ბის მსპ-ის 20,4 მლრდ 
ლა რით (სა ბა ზი სო წელ თან შე და რე ბით 98,6%-ით) ზრდა და ის გა რე მო ე ბა, 
რომ „საქსტატის“მიერ 2019 წლიდან ამოქმედებული ეროვნულ ანგარიშთა 
ახალი, (SNA-2008) სისტემით გადაანგარიშებული საქართველოს 2010-2019 
წლების მსპ-ს როგორც ყოველი კონკრეტული წლის, ასევე საანგარიშო 
პერიოდში დაფიქსირებული ზრდის მაჩვენებელი საგრძნობლად აღე-
მატება ძველს (SNA-1993), სისტემით გაანგარიშებულ მაჩვენებელს.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის პა რა ლე ლუ რად, ცხრი ლი 1-ის მო ნა ცე მე ბი ქვეყ-
ნის ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის ნაკ ლო ვა ნე ბებ საც ცხად ყოფს. საქ მე ისა ა, რომ 2010-
18 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი სა და არა ფი ნან სუ-
რი აქ ტი ვე ბის ზრდის მთლი ა ნი მო ცუ ლო ბის შე ფარ დე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლის 
ოდე ნო ბა, იმ პე რი ოდ ში მოქ მე დი სის ტე მით (SNA-1993) გა ან გა რი შე ბულ 
ქვეყ ნის მსპ-სთან პრაქ ტი კუ ლად ყო ველ წელს (2013 წლის გარ და) აღე მა-
ტე ბა «ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ» საქართველოს ორგანული 
კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის «ა» ქვეპუნქტის, 2018 წლის 14 დე-
კემ ბე რამ დე, მოქ მე დი რე დაქ ცი ით ამ თა ნა ფარ დო ბი სათ ვის დად გე ნილ 
ზღვრულ მაჩ ვე ნე ბელს.



სა
ქა

რ
თ

ვე
ლ

ო
ს 

მს
პ-

ს 
დ

ა 
ნა

ერ
თ

ი 
ბი

უჯ
ეტ

ის
 მ

ნი
შვ

ნე
ლ

ო
ვა

ნი
 პ

არ
ამ

ეტ
რ

ებ
ის

 (მ
ათ

 შ
ო

რ
ის

 ა
რ

აფ
ინ

ან
სუ

რ
ი 

აქ
ტ

ივ
ებ

ის
 ზ

რ
დ

ის
) 

დ
ინ

ამ
იკ

ა 
(მ

ლ
რ

დ
 ლ

არ
ი)

 
 ც

ხრ
ილ

ი 
1

წყ
არ

ო
: ს

ტ
ატ

ის
ტ

იკ
ის

 ე
რო

ვნ
ულ

ი 
სა

მს
ახ

ურ
ი;

 ს
აქ

არ
თ

ვე
ლო

ს 
ფ

ინ
ან

სთ
ა 

სა
მი

ნი
სტ

რო



137

სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მის პერ მა ნენ ტუ ლი დარ ღვე ვის 
მე ტად არა სა სურ ვე ლი ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კის აღ მოფ ხვრა უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლი იქ ნა, ერ თი მხრივ, „საქსტატის“ მიერ, 2019 წლი დან ამოქ მე-
დე ბუ ლი ეროვ ნულ ან გა რიშ თა ახა ლი (SNA-2008) სის ტე მით გა და ან გა რი შე-
ბუ ლი და ძვე ლი სის ტე მით გა ან გა რი შე ბულ ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდი ლი 
სა ქარ თვე ლოს 2010-2019 წლე ბის მსპ-ის მაჩ ვე ნებ ლე ბე ბით (იხ. ცხრი ლი 
1), და მე ო რე მხივ, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მის ამო ღე-
ბით - «ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ» საქართველოს ორგანული 
კანონის ტექსტიდან. თუმცა, აღნიშნულმა „გამოცდილებამ“ ხაზგას მით 
ცხად ყო სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვა- გან კარ გვის პრო ცეს ში ეკო ნო მი კუ რი 
მი ზან შე წო ნი ლე ბის და სა კა ნონ მდებ ლო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ჰარ მო ნი ზე-
ბის აუ ცი ლებ ლო ბა.

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის ზე მო აღ ნიშ ნულ პრინ ცი პებ ზე დაყ რდნო ბით 
მარ თვა- გა მო ყე ნე ბის აქ ტუ ა ლუ რო ბას ცხად ყოფს ცხრი ლი 2-ით წარ მოდ-
გე ნი ლი, ქვეყ ნის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პა რა მეტ რე-
ბის დი ნა მი კის სა ყუ რადღ ე ბო ტენ დენ ცი ე ბი, მათ შო რის,  «სახელმწიფო 
ვალის შესახებ» კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო სა-
გა რეო ვა ლის კა ტე გო რი ას მი კუთ ვნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის კლე ბის, ანუ 
სა ქარ თვე ლოს სა ხე ლით ან მი სი გა რან ტი ით ად რე აღე ბუ ლი ფი ნან სუ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლის ან /და მათ ზე და რიცხ უ ლი სარ გებ-
ლის და ფარ ვი სათ ვის უცხ ო ეთ ში ყო ველ წლი უ რად გა და საგ ზავ ნი სა ბი უ ჯე-
ტო ასიგ ნე ბე ბის ზრდის სა ში ში პა რა მეტ რე ბი. 

ცხრი ლი დან ისიც ჩანს, რომ 2010 წელს სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო 
ბი უ ჯე ტი დან სა ხელ მწი ფო ვა ლის მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი 135,4 
მლნ ლა რი, იმა ვე წლის ბი უ ჯე ტის სა შე მო სავ ლო ნა წი ლის 2,6%-ის, ხო ლო 
ხარ ჯე ბის – 2,47%-ის ტო ლი ა, ხო ლო იგი ვე მიზ ნე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს 
2020 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა მო ყო ფილ მა თან ხამ 978,7 მლნ ლა-
რი, ანუ სა ბა ზი სო წელ თან შე და რე ბით 622,8%-უ ლი ერ თე უ ლით გაზ რდი ლი 
სი დი დე შე ად გი ნა. 

თუ მხედ ვე ლო ბა ში მი ვი ღებთ იმ გა რე მო ე ბას, რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი, 
თით ქმის მლრდ (978,7 მლნ) ლა რი, სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის სა ხელ მწი-
ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის 8,7%-ს, ხო ლო ხარ ჯე ბის 9,0%-ს შე ად გენს, 
ცხა დი ა, აღ ნიშ ნუ ლი თან ხე ბის ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრობ-
ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის სა ნაც ვლოდ უცხ ო ეთ ში გა დაგ ზავ ნა მე ტად არა სა-
სურ ვე ლი ფაქ ტი ა. აღ ნიშ ნულს გან სა კუთ რე ბულ სიმ ძი მეს მა ტებს ის გა რე-
მო ე ბა, რომ და სა ხე ლე ბუ ლი თან ხის „ქვეყნის გარეთ (უცხოეთში ვალების 
დასაფარად) გადაგზავნამდე, მისი უცხოურ ვალუტაში კონვერტირება 
ზრდის ამ ვალუტაზე ქვეყანაში არსებულ ერთობლივ მოთხოვნას, რაც 
კიდევ უფრო აუფასურებს ეროვნული ვალუტის კურსს“ (ხუციშვილი ა., 
ჭელიძე ლ., ჭელიძე დ., 2019).             
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უაღ რე სად დე ფი ცი ტუ რი სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა-
წი ლის ქვეყ ნი დან გა დი ნე ბის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი რე ა ლო ბის პა რა ლე ლუ-
რად, თუ მხედ ვე ლო ბა ში მი ვი ღებთ სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დე ლო ბა-
ლან სის მიმ დი ნა რე ან გა რიშ თა მაჩ ვე ნებ ლ(ებ )ის პერ მა ნენ ტუ ლად დე ფი-
ცი ტურ ხა სი ათს (ა ნუ ქვეყ ნის სა მომ ხმა რებ ლო ბაზ რის გა დახ დი სუ ნა რი ა-
ნი მოთხ ოვ ნის სიმ ცი რეს თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მის კი დევ უფ რო 
გაღ რმა ვე ბას) არის რე ა ლუ რი სა შიშ რო ე ბა – COVID-19-ის პან დე მი ის შე დე-
გად მთელს მსოფ ლი ო ში დი დი ალ ბა თო ბით შემ ცი რე ბულ მა სა ინ ვეს ტი-
ციო აქ ტი ვო ბებ მა კი დევ უფ რო გა ამ წვა ვოს აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა. აღ-
ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა ი სიც, რომ ჯერ ერ თი,  
– სა ქარ თვე ლოს სა მომ ხმა რებ ლო ბაზ რის და ბა ლი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი 
მოთხ ოვ ნის პი რო ბებ ში, ქვე ყა ნა ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის (გა წე უ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის) ერ თე უ ლის ფას ში ფიქ სი რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის მა ღა ლი წი-
ლით გან პი რო ბე ბუ ლი მო გე ბის და ბა ლი ნორ მის კი დევ უფ რო შემ ცი რე ბის 
ობი ექ ტუ რი წი ნა პი რო ბე ბი იქ მნე ბა; და მე ო რე, ეპი დე მი ას თან ბრძო ლის 
ღო ნის ძი ე ბა თა შე დე გად გაზ რდი ლი სა წარ მოო და ნა ხარ ჯე ბის პა რა ლე-
ლუ რად, ქვეყ ნის ფი ნან სუ რი პო ტენ ცი ა ლის (გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი მოთხ ოვ-
ნის) ფორ მი რე ბის ორი უმ თავ რე სი წყა როს – ტუ რის ტუ ლი ინ დუს ტრი ი სა 
და ემიგ რა ცი ა ში მყო ფი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის ფუ ლა დი გზავ ნი-
ლე ბის შემ ცი რე ბის შე დე გად გა უ ა რე სე ბულ ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოს პი რო-
ბებ ში, ცხა დი ა, დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ფი ნან-
სუ რი (მათ შო რის სა ბი უ ჯე ტო) სახ სრე ბის რა ცი ო ნა ლუ რად გა მო ყე ნე ბის 
მე ქა ნიზ მე ბის სრულ ყო ფას. 

 საინვესტიციო პროექტების შეფასებისა და მართვის სრულყოფის 
საკითხები

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს სადღ-
ე ი სო რე ა ლო ბა ში გან სა კუთ რე ბულ დატ ვირ თვას იძენს ქვეყ ნის სპე ცი ფი-
კურ თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე და არამ ხო ლოდ უცხ ო ელ ექ სპერ ტთა რე კო მენ და-
ცი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, ეკო ნო მი კის სტი მუ ლი რე ბის დრო ში გა წე რი ლი, 
კონ კრე ტულ რე ზულ ტა ტებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, აუ ცი ლე ბე ლი ფი ნან სუ რი 
და მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სე ბით, აგ რეთ ვე შეს რუ ლე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი 
პირ (ებ )ის უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბის მწყობ რი სის ტე მით უზ რუნ ველ ყო ფი-
ლი სა ხელ მწი ფო მიზ ნობ რი ვი (სა ინ ვეს ტი ცი ო) პროგ რა მე ბის ამოქ მე დე ბა.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ცხა დი ა, სადღ ე ი სოდ რა ო დენ მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია დე ფი ცი ტუ რი სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის სა ხელ მწი ფო სა ინ ვეს ტი ციო 
პროგ რა მე ბის მეშ ვე ო ბით, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დაკ მა ყო ფი ლე-
ბის პა რა ლე ლუ რად, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში შექ მნი ლი პრობ ლე მე ბის დაძ-
ლე ვის მი ზან მი მარ თუ ლი (გან სა კუთ რე ბით ეკო ნო მი კის სა ბა ზო დარ გე ბის 
სტი მუ ლი რე ბის), წერ ტი ლო ვა ნი ზე მოქ მე დე ბის ბერ კე ტად გა მო ყე ნე ბა.
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აღ ნიშ ნულს ადას ტუ რებს სა ქარ თვე ლო -ევ რო კავ ში რის თა ნამ შრომ-
ლო ბის ფორ მა ტით შექ მნი ლი დო კუ მენ ტით – „საჯარო ფი ნან სე ბის მარ-
თვის რე ფორ მის სტრა ტე გია 2018-2021»-ის გათ ვა ლის წი ნე ბულ პრი ო რი-
ტეტ თა ჩა მო ნათ ვალ ში, სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის მარ თვის ერ თი ა-
ნი სის ტე მის სრულ ფა სოვ ნი ამოქ მე დე ბის აუ ცი ლებ ლო ბის ხაზ გას მა და 
ამ თვალ საზ რი სით მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის მა ღა ლი შე ფა სე ბა. კერ ძოდ 
– „მნიშვნელოვანი ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა ქვე ყა ნა ში სა ინ ვეს ტი ცი ო/ კა პი-
ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის მარ თვის ერ თი ა ნი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის მიზ-
ნით. 2016 წელს, მსოფ ლიო ბან კის მხარ და ჭე რით, შე მუ შავ და სა ინ ვეს ტი-
ციო პრო ექ ტე ბის მარ თვის გზამ კვლე ვი (სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2016 
წლის 22 აპ რი ლის N191 დად გე ნი ლე ბა) და დე ტა ლუ რი მე თო დო ლო გია (სა-
ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2016 წლის 22 ივ ლი სის N165 ბრძა ნე-
ბა), რო მე ლიც აღ წერს სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბის წე სებ სა 
და პრო ცე დუ რებს, გან საზღ ვრავს მო ნა წი ლე უწყ ე ბე ბის რო ლებ სა და პა-
სუ ხის მგებ ლო ბებს სა ხელ მწი ფო ინ ვეს ტი ცი ე ბის მარ თვის პრო ცე სის ყვე-
ლა სტა დი ი სათ ვის სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დაწყ-
ებამდე“ („საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგია 2018-2021“). 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის შედეგად უნდა მივიჩნიოთ სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონების ოცდახუთწლიანი ისტორიის 
(1996-2020 წწ.) მანძილზე პირველად, „საქართველოს 2020 წლის 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანმდევი 
დოკუმენტების სახით – „საინვესტიციო პრო ექ ტე ბის მარ თვის და ნერ გვის 
რე ფორ მის ფარ გლებ ში სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის წი ნას წა რი შერ ჩე-
ვის პი ლო ტუ რი ანალიზის“ და „საინვესტიციო პროექტების დანართის“ 
(HTTPS://MOF.GE/5261  სახელწოდების ორი მნიშვნელოვანი დოკუმენტის 
არსებობა. 

იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის ზემოაღნიშნული #385 ბრძანების მე-5-ე 
დანართის შესაბამისად, საინვესტიციო (კა პი ტა ლუ რი) პრო ექ ტე ბი წარ მო-
ად გენს მკა ფი ოდ გან საზღ ვრუ ლი მიზ ნე ბი სა და შე დე გე ბის მქო ნე ქმე დე-
ბე ბის ერ თობ ლი ო ბას, რის სა ფუძ ველ ზე შექ მნი ლი პრო დუქ ტ(ებ )ი თა ვად 
უნ და მი ე კუთ ვნე ბო დეს ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის ნა წილს, ცხა დი ა, მა თი 
სა ქარ თვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სით კარ გად ცნო ბი ლი, ქვე ყა ნა ში გა დახ-
დი სუ ნა რი ა ნი მოთხ ოვ ნის ფორ მი რე ბის თვალ საზ რი სით, უაღ რე სად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი, კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის კა ტე გო რი ი სად მი მი კუთ ვნე ბის 
ლო გი კუ რო ბა. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, გან სა კუთ რე ბულ დატ ვირ თვას იძენს სა ქარ-
თვე ლოს 2020 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის კა ნო ნის თან მდე ვი დო კუ მენ-
ტის სა ხით წარ მოდ გე ნი ლი ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი - „საინვესტიციო პრო ექ ტე-
ბის მარ თვის და ნერ გვის რე ფორ მის ფარ გლებ ში სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ-
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ტე ბის წი ნას წა რი შერ ჩე ვის პი ლო ტუ რი ანალიზის“ (HTTPS://MOF.GE/5261 ,
თუნდაც წინამდებარე სტატიის შეზღუდულ ფორმატში განხილვა.

აღნიშნული მოსაზრების ლოგიკურობას ცხადყოფს, თუნდაც „საინ-
ვესტიციო პრო ექ ტე ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ღო-
ნის  ძი ე  ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნის შესახებ“ საქარ-
თველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 8 ოქტომბრის N385 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე„ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019
წლის 26 დეკემბრის #411 ბრძანების არსებობა.

სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის კომ პე ტეტ ნტუ რი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი
შე  ფა სე ბის მიზ ნით, სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა- ფუნ ქცი ო ნი რე ბის სა კითხ ი-
სად მი ცალ სა ხად პო ზი ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის მი უ ხე და ვად, ჩვენ თვის
სრუ ლი ად გა ურ კვე ვე ლი ა, ქვე ყა ნა, რომ ლის ერ თა დერ თი ინ ფექ ცი უ რი
სა ა ვად მყო ფო ათ ზე მე ტი (2009 წლი დან) წლის გან მავ ლო ბა ში სა კუ თა-
რი შე ნო ბის გა რე შე ფუნ ქცი ო ნი რებს, (https://www.radiotavisupleba.ge/a/
რამ დე ნად ლო გი კუ რია სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან, პირ ველ რიგ ში, და სა-
ფი ნან სე ბე ლი 14 სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექტს შო რის გა ნი ხი ლავ დეს, ქვე ყა ნის
სა სი ცოცხ ლო- სტრა ტე გი ულ ინ ტე რე სებ თან ისეთ შო რე ულ კავ შირ ში მყოფ
მი მარ თუ ლე ბებს, რო გო რი ცა ა: სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის ყი ნუ ლის
დარ ბა ზის და თე ატ რა ლუ რი მი ნი ქა ლა ქის მშე ნებ ლო ბა; სა ერ თა შო რი სო
სტან დარ ტე ბის ჭი და ო ბის სახ ლი სა და ქა ლაქ ფო თის სა ი ალ ქნე კლუ ბის
მშე ნებ ლო ბა; ფი ზი კუ რი აღ ზრდი სა და სპორ ტის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი-
ტე ტის და კო ლე ჯის არე ბუ ლი შე ნო ბე ბის დან გრე ვა, ტე რი ტო რი ის გა ყიდ ვა
და სხვა ტე რი ტო რი ა ზე ახა ლი შე ნო ბე ბის მშე ნებ ლო ბა.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის მი უ ხე და ვად, სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის გამ-
ჭვირ ვა ლო ბის თვალ საზ რი სით ქვე ყა ნა ში შექ მნი ლი სი ტუ ა ცი ის პროგ რე-
სულ ხა სი ათ ზე მეტყ ვე ლებს, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2016 წლის 22 აპ-
რი ლის #191 დად გე ნი ლე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2016
წლის 22 ივ ლი სის #165 ბრძა ნე ბის მოთხ ოვ ნა თა შე სა ბა მი სად, სა ინ ვეს-
ტი ციო პრო ექ ტე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის დად გე ნა- შე ფა სე ბის პრო ცე სის
ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის ისე თი ეფექ ტი ან კრი ტე რი უ მებ ზე დაყ რდნო ბით
რე ა ლი ზე ბა, რო გო რი ცა ა:

წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბის (NPV–Net Present Value) მაჩ ვე ნე ბე-
ლი. სი დი დე რო მე ლიც შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს გან ვსაზღ ვროთ პრო-
ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო სადღ ე ი სო და სა მო მავ ლო ხარ ჯე-
ბის, აგ რეთ ვე, ამ ხარ ჯე ბის შე დე გად მი სა ღე ბი შე მო სავ ლე ბის სი დი დე ე ბი
და წმინ და დღე ვან დელ ხარ ჯებ სა-NPC და წმინ და დღე ვან დელ სარ გე-
ბელ ს-შე მო სავ ლებს-NPB შო რის სხვა ო ბის სა ხით არ სე ბუ ლი პრო ექ ტ(ებ )
ის წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბა-NPV.

აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის და დე-
ბი თი შე ფა სე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია პრო ექ ტ(ებ )ის წმინ და მიმ დი ნა რე
ღი რე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლის (NPV) მხო ლოდ და დე ბი თი სი დი დის სა ხით
არ სე ბო ბა.
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საინვესტიციო პროექტების შეფასების კიდევ ერთი კრიტერიუმია 
შიდა უკუგების დონის (IRR–Internal Rate of Return) მაჩ ვე ნებ ლი, რაც წარ-
მო ად გენს დის კონ ტი რე ბის იმ ნორ მის სი დი დეს, რო მე ლიც ათა ნაბ რებს 
დის კონ ტი რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი სა და სარ გებ ლის ჯამს. პრო ექ ტ(ებ )ის და ფი-
ნან სე ბის აუ ცი ლე ბელ მოთხ ოვ ნად მი იჩ ნე ვა აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის, 
ამა ვე პრო ექ ტის წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბის (NPV) გა ან გა რი შე ბი-
სას გა მო ყე ნე ბულ დის კონ ტი რე ბის მაჩ ვე ნებ ლზე მა ღა ლი სი დი დის სა ხით 
არ სე ბო ბა. 

 ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის პა რა ლე ლუ რად, პრო ექ ტ(ებ )ის შე-
ფა სე ბი სას ასე ვე გა მო ი ყე ნე ბა ხარ ჯთსარ გებ ლი ა ნო ბის ანა ლი ზის (CBA-
Cost-Benefit Analysis) კო ე ფი ცი ენ ტი, ანუ მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც იან გა რი-
შე ბა პრო ექ ტის გა ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში მთლი ა ნი დის კონ ტი რე ბუ ლი 
სარ გებ ლის მთლი ან დის კონ ტი რე ბულ ხარ ჯებ თან თა ნა ფარ დო ბის გზით.

პრო ექ ტ(ებ )ის და დე ბი თი შე ფა სე ბი სა და სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბის 
მო პო ვე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლის ერ თზე მე ტი 
სი დი დის სა ხით არ სე ბო ბა. 

რო გორც ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი ბუ ნე ბი დან 
ვრწმუნ დე ბით, სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის შე ფა სე ბის ძი რი თად კრი ტე-
რი უ მე ბად პრო ექ ტე ბის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის საკ მა ოდ მდგრა დი 
დო ნის არ სე ბო ბაა მიჩ ნე უ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა, სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 
მარ თვის ოპ ტი მი ზე ბის პა რა ლე ლუ რად, ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ნიშ ნი თაც, 
უდა ვოდ და დე ბი თი მოვ ლე ნა ა, რად გან შე ფა სე ბის მკა ფიო სის ტე მის არ-
სე ბო ბას, მი ნი მუ მამ დე დაჰ ყავს არა ო ბი ექ ტუ რი შე ფა სე ბის სა შიშ რო ე ბა.

დასკვნა

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნი ა:
 სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტ(ებ )ის შერ ჩე ვის ერ თ-ერთ კრი ტე რი უ მად 

მიჩ ნე უ ლი იქ ნეს პრო ექ ტ(ებ )ის რე ა ლი ზე ბის შე დე გად ექ სპორ ტის ზრდის 
და /ან იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი;

 სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის ანა ლი-
ზის ინ დი კა ტო რებს და ე მა ტოს, პრო ექ ტ(ებ )ის და სა ფი ნან სებ ლად გა მო-
ყო ფი ლი სა ბი უ ჯე ტო ასიგ ნე ბე ბი დან ქვეყ ნის შიგ ნით გა რან ტი რე ბულ გა-
და ნა წი ლე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი თან ხე ბის (რე ზი დენ ტებ ზე გა სა ცე მი 
ხელ ფა სე ბი, ად გი ლობ რი ვი ნედ ლე უ ლის, მა სა ლე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის 
შეს ყიდ ვა და ა.შ.), პრო ექ ტ(ებ )ის და ფი ნან სე ბი სათ ვის სა ჭი რო სა ბი უ ჯე ტო 
ასიგ ნე ბე ბის სა ერ თო ოდე ნო ბას თან თა ნა ფარ დო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი;

 სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის სა ფუძ ველ ზე გა-
ნი საზღ ვროს და პე რი ო დუ ლად გა და ი სინ ჯოს დარ გობ რი ვი და /ან ახ ლად-
შექ მნი ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის ნიშ ნით დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი, ქვეყ ნის შიგ-
ნით გა რან ტი რე ბულ გა და ნა წი ლე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი თან ხე ბი სა და 
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პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბი სათ ვის სა ჭი რო სა ბი უ ჯე ტო ასიგ ნე ბე ბის მთლი-
ა ნი ოდე ნო ბის თა ნა ფარ დო ბის ის მი ნი მა ლუ რი ზღვრუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, 
რაც მიჩ ნე უ ლი იქ ნე ბა გარ კვე უ ლი ტი პის პრო ექ ტ(ებ )ის პრი ო რი ტე ტუ ლო-
ბის გან საზღ ვრის ან /და შერ ჩე ვა- შე ფა სე ბის ერ თ-ერთ ძი რი თად კრი ტე-
რი უ მად; 

 ქვეყ ნის შიგ ნით გა რან ტი რე ბუ ლად გა და სა ნა წი ლე ბე ლი თან ხე ბი-
სა და პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბი სათ ვის სა ჭი რო სა ბი უ ჯე ტო ასიგ ნე ბე ბის 
მთლი ა ნი ოდე ნო ბის თა ნა ფარ დო ბის მი ნი მა ლუ რი ზღვრუ ლი მაჩ ვე ნებ-
ლის დარ ღვე ვით, სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან და ფი ნან სე ბის მი ღე ბა შე საძ-
ლე ბე ლი გახ დეს მხო ლოდ სა თა ნა დოდ და სა ბუ თე ბულ გა მო ნაკ ლის შემ-
თხვე ვა ში, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის შე სა ბა მი სი აქ ტის სა ფუძ ველ ზე. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის პა რა ლე ლუ რად, ქვეყ ნის სა ვაჭ რო და სა გა და სამ-
ხდე ლო ბა ლან სე ბის ღრმად დე ფი ცი ტუ რი პა რა მეტ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა 
და სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის გან საზღ ვრის აქ ტუ ა ლუ რო-
ბი დან გა მომ დი ნა რე, ასე ვე მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია სა ქარ თვე ლოს 
ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2011 წლის 8 ივ ლი სის #385 ბრძა ნე ბის ზე მო აღ ნიშ ნუ-
ლი მე- 5 და ნარ თის მე-2 პუნ ქტის „ე“ ქვეპუნქტში, - „პროექტის წინასწარი 
შერჩევის“ განმარტების სახით, არსებულ ტექსტს დაემატოს ფრაზა: 
„და ქვეყნის საგადასახდელო ბალანსზე», რის შემდგომ აღნიშნული 
ქვეპუნქტის პირველი წინადადება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

ე) «პროექტის წინასწარი შერჩევა-პროექტის სტრატეგიული 
ამოცანის, ლოგიკური დასაბუთების, ბიუჯეტსა და ქვეყნის საგადასახდელო 
ბალანსზე ზემოქმედების, ეკონომიკური მიზანშეწონილობის და 
სოციალური გავლენის წინასწარი შეფასების პროცესი». 

ანა ლო გი უ რი ხა სი ა თის შეს წო რე ბა იქ ნეს შე ტა ნი ლი ამა ვე მე- 2-ე პუნ-
ქტის «ვ» ქვე პუნ ქტით გან საზღ ვრულ, - „პროექტის შეფასების“ განმარტების 
ტექსტში, კერძოდ, ქვეპუნქტის ბოლო წინადადებას დაემატოს ფრაზა: 
- „და ქვეყ ნის სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სზე ზე მოქმედების“, რის შედეგად 
„ვ“ ქვეპუნქტის ბოლო წინადადება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ასევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრო ექ ტის გა ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
შე საძ ლო რის კე ბი სა და ქვეყ ნის სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სზე ზე მოქ მე დე ბის 
შეფასება“.

ლიტერატურა:

 ხუციშვილი ა., ჭელიძე ლ., ჭელიძე დ. (2019). „საქართველოს სახელმწიფო 
ვალის დინამიკა და მართვის თავისებურებები“ აღმოსავლეთ ევროპის 
უნივერსიტეტი სამეცნიერო ნაშრომების კრებული #1, თბილისი. 

 საქართველოს ორგანული კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“, 
2011 წ. 

 საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ვალის შესახებ”, 1998 წ. 
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 საქართველოს კანონი “საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი”, 2009 წელი. 
 საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის №191 დადგენილება. 

„საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების თაობაზე“ 
 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წ. №165 ბრძანება „პროგრამული 

ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 

 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 8 ოქტომბრის N385 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 
წლის 26 დეკემბრის #411 ბრძანება „საინვესტიციო პროექტების შეფასების 
მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესასრულებლად სამუშაო 
ჯგუფის შექმნის შესახებ“ 

 საინვესტიციო პროექტების მართვის დანერგვის რეფორმის ფარგლებში 
საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შერჩევის პოლიტიკური ანალიზი” 
http://mof.ge/5261

  საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგია 2018-2021 გვ.13
 „რატომ ვერავინ მოაგვარა ინფექსიური საავადმყოფოს პრობლება“ http://

mof.ge/images/file/strategia/2018/pfmrs-2018-2021-2606-final.pdf /ბოლო ნახვა 
27.03.2020/ 

 http://www.geostat.ge/ka/singlecategories/99/sakartvelos-sagareo-vachroba
 https://mof.ge/saxelmwifo_biujeti_wlebis_mixedvit
 http://matsne.gov.ge/
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Nowadays economic di culties in the country make especially important 
to activate specific result-oriented, scheduled state capital (investment) projects, 
with clear system of duties/obligations of the persons responsible for execution, 
and provided with financial and material resources.

In view of the above, it should be considered completely logical for the 
Georgian government to adopt such normative acts regulating the methodology 
of investment project management as: the Government of Georgia 22 April 2016, 
#191 decree and Minister of Finance of Georgia 22 July 2016, #165 order.

Despite the positive assessment of the selection and evaluation process of 
investment projects, using the indicators of economic e ciency provided by the 
above-mentioned documents, despite the clear and anti-corruption nature of the 
evaluation process, with deficit budget funds we consider it appropriate to make 
relevant changes in the #5 Annex of the Minister of Finance of Georgia 8 July 2011, 
#385 order on “Approving the Program Budget Development Methodology”. In 
particular:

 Establish the value of the increase in export and/or replacement of 
import resulting from realization of the projects as an evaluation criterion of the 
investment project(s);

 Add to the investment project evaluation indicators the ratio of funds 
guaranteed to be distributed within the country, allocated from the budget 
funds intended to finance project(s), to the total value of required budget funds 
allocated to fund projects;

 By the normative act of the Government of Georgia, define and periodically 
review the minimum limits of ratios of domestically allocated funds to total 
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budget allocations for projects, di erentiated based on sectoral or/and newly 
established job positions, which will be considered one of the main criteria to 
obtain budget funding for a particular project;

 When the above mentioned ratios, the financing of the investment project 
(s) from the state budget will be possible only in exceptional cases, on the basis 
of the relevant act issued by the Government of Georgia.

Keywords: GDP; state budget; non-financial assets; investment projects.
JEL Codes: G31, P45, D92, E62


