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ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მა (ე ას) და მას ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის, მო დე ლი რე ბი სა და პროგ ნო ზი რე ბის ფარ თო შე-
საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. მი სი მე თო დო ლო გი უ რი სა ფუძ ვე ლია სა ერ თა შო რი სო
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შექ მნი ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო, რომ ლის უახ ლე სი ვერ სია
(SNA 2008) 2008 წელს იქ ნა შე მუ შა ვე ბუ ლი და დღე ი სათ ვის 80-მდე ქვე ყა ნა შია
და ნერ გი ლი.

სა ქარ თვე ლო ში, ისე ვე რო გორც სხვა ქვეყ ნებ ში, ეას -ის ახა ლი მე თო დო-
ლო გი ის და ნერ გვამ ეროვ ნულ ან გა რი შებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა-
პი რო ბა, რაც და კავ ში რე ბუ ლია ახა ლი სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად სხვა დას ხვა
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლის გა ან გა რი შე ბა სა და მო ნა ცემ თა წყა როს არ-
სე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბას თან.

ახა ლი მე თო დო ლო გის და ნერ გვამ დღის წეს რიგ ში და ა ყე ნა ასე ვე წი ნა ის-
ტო რი უ ლი მწკრი ვე ბის გა და ან გა რი შე ბის სა კითხ ი, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ყო
ახალ და წი ნა პე რი ო დის მო ნა ცემ თა შო რის სრუ ლი შე სა ბა მი სო ბა.

ახალ სტან დარ ტზე გა დას ვლის შე დე გად, სა ქარ თვე ლო ში 2018 წლის მშპ-ს
დო ნე, წი ნა მე თო დო ლო გი ით გა ან გა რი შე ბულ მო ნა ცემ თან შე და რე ბით, 8.6%-
ით გა ი ზარ და. ასე ვე, 376 დო ლა რით გა ი ზარ და მშპ-ს მო ცუ ლო ბა მო სახ ლე ო ბის
ერთ სულ ზე და 4722 დო ლა რი შე ად გი ნა. უმ ნიშ ვნე ლო ცვლი ლე ბა გა ნი ცა და მშპ-ს
რე ა ლუ რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლებ მა, თუმ ცა ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვამ არ სე ბი-
თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მშპ-ს დარ გობ რივ სტრუქ ტუ რა ზე.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეროვ ნუ ლი ან გა რი შე ბი, ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე-
მა, მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი, და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო ნო მი კა.

შესავალი

ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მა (ე ას) წარ მო ად გენს ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ან გა რი შე ბი სა და ბა ლან სე ბის ერ თობ ლი ო ბას, რო მე-
ლიც ეფუძ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე შე თან ხმე ბულ ცნე ბებს, კლა სი ფი-
კა ცი ებს და აღ რიცხ ვის ზო გად წე სებს. ეას -ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ან გა რი შე ბი 
რამ დე ნი მე კა ტე გო რი ად არის კლა სი ფი ცი რე ბუ ლი, რომ ლის თი თო ე უ ლი 
ჯგუ ფი შედ გე ბა მაჩ ვე ნე ბელ თა გან საზღ ვრუ ლი წრის გან და იძ ლე ვა ეკო-
ნო მი კა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი სა და პრო ცე სე ბის ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი-
ზის, მო დე ლი რე ბი სა და პროგ ნო ზი რე ბის უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას.
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ეას -ში ხდე ბა ერ თი ა ნი მე თო დო ლო გი უ რი პრინ ცი პე ბის სა ფუძ ველ ზე 
მი ღე ბუ ლი აღ რიცხ ვის მო ნა ცე მე ბის შე ჯა მე ბა მთე ლი ეკო ნო მი კის მას შტა-
ბით, რაც უნი ფი ცი რე ბუ ლია სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სი სა და დარ გთა შო რი-
სი ბა ლან სის მაჩ ვე ნებ ლებ თან.

ეროვ ნულ ან გა რი ში ა ნო ბას სა ფუძ ვლად უდევს ეროვ ნუ ლი შე მო სავ-
ლის წარ მო ე ბის, გა ნა წი ლე ბი სა და მოხ მა რე ბის პრო ცე სი ეკო ნო მი კუ რი 
სის ტე მის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის გან საზღ ვრუ ლი კა ნონ ზო მი ე რე ბი სა და სტრუქ-
ტუ რის ფარ გლებ ში (მინ დო რაშ ვი ლი მ. 2018).

ეას -ის მე თო დო ლო გი ურ სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (გა ე რო), ევ როს ტა ტის, სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 
ფონ დის (სსფ), მსოფ ლიო ბან კის და ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და 
გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო 
სა ხელ მძღვა ნე ლო (System of National Accounts (SNA), 2008), რომ ლის პრაქ-
ტი კა ში და ნერ გვა სხვა დას ხვა ქვეყ ნის სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რე ბის თვის 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრი ო რი ტე ტი ა, მო ითხ ოვს ხან გრძლი ვი დრო ის გან-
მავ ლო ბა ში მომ ზა დე ბას და, ამას თან, გარ კვე ულ სირ თუ ლე ებ თან არის და-
კავ ში რე ბუ ლი.

ეას -ის  პირ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი შემუშავდა 1953 წელს, ის 
გა და ი სინ ჯა 1968, 1993 და 2008 წლებში. ამასთან, 2008 წელს შემუშავებული 
მოდელი დღეის მდგომარეობით უახლეს ვერსიას წარ მო ადგენს.

ეას-ის ახალი მეთოდოლოგია და მისი დანერგვა სხვადასხვა 
ქვეყანაში

ეას -ის ახალ მე თო დო ლო გი ა ზე გა დას ვლა ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ მა 
2014 წლი დან და იწყ ეს. მათ რი გებს, 2015 წლი დან, ასე ვე შე უ ერ თდა ევ რო-
კავ ში რის არა წევ რი ქვეყ ნე ბი - სომ ხე თი, თურ ქე თი, უკ რა ი ნა და ბე ლა რუ სი.

2019 წლის მი წუ რულს აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მა უკ ვე მსოფ ლი ოს 80-მდე 
ქვე ყა ნა ში იყო და ნერ გი ლი, ხო ლო ქვეყ ნე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი, ისე ვე 
რო გორც სა ქარ თვე ლო, კვლავ ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მის წი ნა ვერ სი-
ით (SNA 1993) ხელ მძღვა ნე ლობ და.

ქვე მოთ (შემდეგ გვერდზე) გრა ფიკ ზე (1) ნაჩ ვე ნე ბია ეას -ის ახა ლი 
სტან დარ ტის (SNA 2008) და ნერ გვის ქრო ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბა ქვეყ ნე-
ბის მი ხედ ვით:

მრა ვალ წლი ა ნი მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის შე დე გად, საქ სტატ მა 
2019 წელს ეას -ის ახა ლი სტან დარ ტი (SNA 2008) და ნერ გა და შე სა ბა მი სად, 
სა ქარ თვე ლო ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბის რი გებს 2019 წლის ნო ემ ბერ ში 
შე უ ერ თდა, რაც გუ ლის ხმობ და მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი სა (მშპ) და მთე-
ლი რი გი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლის გა ან გა რი შე ბას ახა ლი მე თო-
დო ლო გი ის შე სა ბა მი სად.
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SNA 2008-ის დანერგვის საერთაშორისო პრაქტიკა (ქვეყნების რაოდენობა)

გრაფიკი 1

ეას -ის ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
მუ შა ო ე ბი საქ სტატ ში, სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო-
ბით, 2017 წლი დან და იწყ ო. ამას თან, 2019 წელს აღ ნიშ ნულ სტან დარ ტებ ზე 
გა დას ვლა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის შე სა ხებ 
შე თან ხმე ბის სა მოქ მე დო გეგ მით.

რო გორც სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, ეას -ის ახალ სტან დარ-
ტებ ზე გა დას ვლა ეროვ ნულ ან გა რი შებ ში რიგ ცვლი ლე ბას გა ნა პი რო ბებს, 
რაც, ერ თი მხრივ, უკავ შირ დე ბა ახა ლი სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად სხვა-
დას ხვა მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლის გა ან გა რი შე ბას, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ, მო ნა ცემ თა წყა როს არ სე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბას, და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო-
ნო მი კის მას შტა ბე ბის შე ფა სე ბი სა და ად მი ნის ტრა ცი ულ მო ნა ცემ თა და მუ-
შა ვე ბის თვალ საზ რი სით.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი გა ნა პი რო ბებს მშპ-ს დო ნის ზრდას, რა მაც 
ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში სა ყუ რადღ ე ბო ნიშ ნულს მი აღ წია და აქე დან გა მომ დი-
ნა რე, ძი რე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა პი რო ბა ქვეყ ნის ეროვ ნულ ან გა რი შებ ში. 

ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვით გა მოწ ვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი შე იძ ლე-
ბა გან ვი ხი ლოთ ორი მი მარ თუ ლე ბით: 1. ცვლი ლე ბე ბი, რო მე ლიც უკავ შირ-
დე ბა მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვას და 2. ცვლი ლე ბე ბი, რო მე ლიც ინ ფორ-
მა ცი ის წყა როს გა უმ ჯო ბე სე ბას გა ნა პი რო ბებს.

ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვის შე დე გად, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში 
მშპ-ს დო ნე სა შუ ა ლოდ 3,7%-ით გა ი ზარ და. აქე დან მე თო დო ლო გი უ რი ხა-
სი ა თის ცვლი ლე ბებ ზე მო დი ო და 2,3%, ხო ლო წყა როს არ სე ბით გა უმ ჯო ბე-
სე ბა ზე - 1,4%.

 გრა ფიკ ზე (2) წარმოდგენილია მშპ-ს დონის ცვლილების პროცენ-
ტული მაჩ ვენებელი ქვეყნების მიხედვით. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

97 112 134 139 149 156 161 155
108 103 101

95 80 58 53 43 36 30 28 23 18 13

1 2 10
62 72 79

SNA 1968 SNA 1993 SNA 2008
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SNA 2008-ზე გადასვლის გავლენა მშპ-ის დონეზე (მშპ-ის ცვლილება, %)

გრაფიკი 2

როგორც გრაფიკიდან ჩანს, ახალი სტანდარტის დანერგვამ 7,6%-ით 
გაზარდა მშპ-ის დონე ნი  დერ ლანდებში, ძველი სტანდარტით (SNA 1993)
გაანგა რი შე ბულ მშპ-სთან შედარებით. მნიშვნე ლოვნად გაიზარდა მშპ-
ის დონე სამხრეთ კორეაში (7,8%), ისრა ელ  ში (6,4%), შვეიცარიაში (5,9%), 
შვედეთში (5,5%), შედარებით უმნიშვნელოდ - ლუქ სემ ბურ გში (0,2%), 
მექსიკაში (0,9%) და ესტო ნეთში (1,2%).

ახალი სტანდარტის დანერგვის შედეგად სომხეთში მშპ-ის დონე 
6,6%-ით გაიზარდა, 3,6%-ით - უკრაინასა და ბელარუსში. განხორ -ციე-
ლებული ცვლილებების შედეგად მნი შვნე ლოვნად გაიზარდა ეკონო მი-
კის მოცულობა მოლდოვაში (მატება 18,8%-ით), ხოლო თურქეთში პრაქ-
ტიკულად არ შეცვლი ლა (იხ. გრაფიკი 3).

SNA 2008-ზე გადასვლის გავლენა მშპ-ს დონეზე (მშპ-ის ცვლილება, (%)

გრაფიკი 3

სსომხეთი (2...ომხეთი (2... უკრაინა (2...კრაინა (2... ბელარუსი (2...ელარუსი (2... მოლდოვა (2...ოლდოვა (2... თურქეთი (2...ურქეთი (2...0
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გოგიტა თოდრაძე

საქართველოში ეას-ის ახალი სისტემის დანერგვის შედეგები

სა ქარ თვე ლო ში, ისე ვე რო გორც სხვა ქვეყ ნებ ში, ეროვ ნულ ან გა რიშ თა 
სის ტე მის ძველ სა და ახალ მე თო დო ლო გი ას შო რის არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე-
ბე ბი ძი რი თა დად და კავ ში რე ბუ ლი იყო ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბის მომ სა-
ხუ რე ბის არა პირ და პი რი შე ფა სე ბის (FISIM) ცვლი ლე ბას თან, კვლე ვებ სა და 
და მუ შა ვე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის კა პი ტა ლი ზა ცი ას თან და სა კუ-
თა რი საცხ ოვ რი სის პი რო ბი თი რენ ტის გა ან გა რი შე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას თან. 
ამას თან ერ თად, მო ნა ცემ თა წყა როს გა უმ ჯო ბე სე ბის სა მუ შა ო ე ბი მო ი ცავ და 
სხვა დას ხვა სექ ტორ ში და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო ნო მი კის მას შტა ბე ბის შე ფა სე-
ბას და მაჩ ვე ნე ბელ თა ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას. მო ნა ცემ თა ხა რის ხის შე-
ფა სე ბის კრი ტე რი უ მად მი იჩ ნე ვა მო ნა ცემ თა წყა რო ე ბი სა და გა ან გა რი შე-
ბის მე თო დე ბის, ასე ვე მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე მად გე ნე ლი კომ პო ნენ ტე ბი სა და 
მა თი პირ ვე ლად მო ნა ცე მებ თან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ დე ტა ლუ რი დო კუ-
მენ ტა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა. (ას ლა მა ზიშ ვი ლი ნ., გე ლაშ ვი ლი ს. 2009, 193).

სა ქარ თვე ლო ში ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვას თან ერ თად, ასე ვე 
აღ სა ნიშ ნა ვია სხვა მე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თის ცვლი ლე ბე ბი, რო გო რი-
ცაა ახა ლი სა ერ თა შო რი სო კლა სი ფი კა ტო რე ბის და ნერ გვა (NACE Rev. 2 და 
CPA 2008), მშპის გა ან გა რი შე ბის და ფუძ ნე ბა რე სურ სე ბი სა და გა მო ყე ნე ბის 
ცხრი ლებ ზე, არა სა ბაზ რო პრო დუქ ცი ის 1გა მოშ ვე ბის გა ან გა რი შე ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა და დაზღ ვე ვის გა მოშ ვე ბის გა ან გა რი შე ბის ცვლი ლე ბა. ასე ვე აღ-
სა ნიშ ნა ვია ფა სე ბის ინ დექ სე ბის წრის გა ფარ თო ე ბა, რა მაც მნიშ ვნე ლოვ-
ნად გა ა უმ ჯო ბე სა დეფ ლი რე ბის პრო ცე სე ბი.

გარ კვე უ ლი სა მუ შა ო ე ბი გან ხორ ცი ელ და მა რა გე ბის ცვლი ლე ბის შე-
ფა სე ბის პრო ცე სე ბის სრულ ყო ფის თვალ საზ რი სით. კერ ძოდ, SNA 2008-ის 
მი ხედ ვით, მა რა გე ბის ცვლი ლე ბის შე ფა სე ბი სას გა მო ი რიცხ ე ბა ჰოლ დინ-
გუ რი მო გე ბა; შე მუ შავ და ფა სე ბის ინ დექ სე ბით კო რექ ტი რე ბის სპე ცი ა ლუ-
რი ფორ მა ტი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ხორ ცი ელ დე ბა მა რა გე ბის ცვლი ლე-
ბი დან ჰოლ დინ გუ რი მო გე ბის გა მო რიცხ ვა.

ზე მოთ აღ ნიშ ნულ ცვლი ლე ბებ თან ერ თად გან ხორ ცი ელ და სა ბა ზი სო 
პე რი ო დის ცვლი ლე ბა (2010 წლის ნაც ვლად - 2015) და გა და სა ხა დე ბის აღ-
რიცხ ვი სას უკ ვე გა მო ი ყე ნე ბა და რიცხ ვის მე თო დი.

სა ქარ თვე ლო ში მო ნა ცემ თა წყა როს გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით 
ჩა ტარ და და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო ნო მი კის სპე ცი ა ლუ რი კვლე ვე ბი სხვა დას-
ხვა სექ ტორ ში (სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, მშე ნებ ლო ბა, სას ტუმ რო ე ბი და რეს-

1 არასაბაზრო პროდუქციად ითვლება ის საქონელი და მომსახურება, რომელსაც საბაზრო 

ღირებულება არ გააჩნია. მაგ: საჯარო სკოლების, სახელმწიფო მართვის ორგანოების, 

თავდაცვისა და პოლიციის მომსახურება. არასაბაზრო პროდუქციის გამოშვება გაია-

ნგარიშება ხარჯების მეთოდით, შემდეგნაირად: საქონლისა და მომსახურების შესყიდ-

ვებს ემატება შრომის ანაზღაურება და კაპიტალის მოხმარება.
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ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალი მეთოდოლოგია და დანერგვის თავისებურებანი

ტორ ნე ბი). ამას თან ერ თად, სსფ- სა და და ნი ის სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რის 
ექ სპერ ტე ბის დახ მა რე ბით, მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს და და უკ ვირ ვე ბა დი 
ეკო ნო მი კის შე ფა სე ბის მე თო დე ბი სხვა დას ხვა სექ ტორ ში.

გარ და ამი სა, შუ ა ლე დუ რი მოხ მა რე ბის სტრუქ ტუ რა გა ნახ ლდა სპე ცი-
ა ლუ რი გა მოკ ვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, რო მელ მაც მო იც ვა ეკო ნო მი კის ყვე ლა 
ინ სტი ტუ ცი უ რი სექ ტო რი, ხო ლო ვაჭ რო ბის დარ გში და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო-
ნო მი კის მას შტა ბე ბის შე სა ფა სებ ლად, სხვა წყა რო ებ თან ერ თად, გა მო ყე-
ნე ბულ იქ ნა ბაზ რებ სა და ბაზ რო ბებ ზე მო ვაჭ რე ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის 
გა მოკ ვლე ვის შე დე გე ბი (საქ სტა ტი).

ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვით მოთხ ოვ ნი ლი იყო ასე ვე არა ლე გა-
ლუ რი საქ მი ა ნო ბე ბის (პროს ტი ტუ ცი ა, ნარ კო მა ნი ა) გა მოშ ვე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბა მშპ-ში, რომ ელიც შეფასდა სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ცი ის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ბა მი სად.

ეას -ის ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მუ-
შა ო ე ბი საქ სტატ ში თით ქმის 2 წლის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და, რო-
მელ შიც აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დნენ სსფ-ს ექ სპერ ტე ბი, ასე ვე, და ნი ი სა 
და ჩე ხე თის სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ევ რო კავ ში-
რის პროგ რა მა Twinning-ის ფარ გლებ ში. სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა, რად გან არა ერ თგვა რო ვა ნია სხვა დას ხვა ქვეყ-
ნის ოფი ცი ა ლუ რი და სა უწყ ე ბო სტა ტის ტი კის ორ გა ნი ზა ცი ა, სტა ტის ტი კუ რი 
კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა, სტა ტის ტი კუ რი ცოდ ნის გავ რცე ლე ბის 
დო ნე და მას შტა ბი, სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის ხა რის ხი და სა ჯა რო ო ბა 
(გე ლაშ ვი ლი ს. 2015, 23).

ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბა 
მშპ-ს და ეროვ ნუ ლი ან გა რი შე ბის სხვა აგ რე გა ტე ბის სა ერ თო დო ნის ცვლი-
ლე ბე ბი, უმე ტე სად -ზრდის მი მარ თუ ლე ბით.

ახა ლი მე თო დო ლო გი ით წარ მო ე ბუ ლი მშპ-ს და ეროვ ნუ ლი ან გა რი შე-
ბის სხვა აგ რე გა ტე ბის გა ან გა რი შე ბას თან ერ თად, დღის წეს რიგ ში დად გა 
წი ნა წლე ბის მო ნა ცე მებ თან შე სა და რი სო ბის სა კითხ ი, რაც გუ ლის ხმობ და 
ის ტო რი უ ლი მწკრი ვის გა და ან გა რი შე ბას, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ყო 2018 
წლის ახა ლი მე თო დით გა ან გა რი შე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სრუ ლი შე სა და რი-
სო ბა წი ნა პე რი ო დის მო ნა ცე მებ თან. შე სა ბა მი სად, საქ სტატ მა გა ნა ახ ლა 
და გა და ი ან გა რი შა მო ნა ცე მე ბი 2010 წლი დან (საქ სტა ტი). გა და ან გა რი შე ბა 
გა მოწ ვე უ ლი იყო ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მის გა ნახ ლე ბუ ლი მე თო დო-
ლო გი ის (SNA 2008) და ნერ გვით, ეროვ ნულ ან გა რი შებ ში ეკო ნო მი კუ რი საქ-
მი ა ნო ბის სა ხე ე ბის კლა სი ფი კა ტო რის - NACE 2-ის დამ კვიდ რე ბით და სხვა 
სა ერ თა შო რი სოდ რე კო მენ დე ბუ ლი მე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თის ცვლი ლე-
ბე ბით. გრა ფი კი 3 ასა ხავს მშპ-ს გა ნახ ლე ბუ ლი დო ნის პრო ცენ ტულ ცვლი-
ლე ბას მა ნამ დე არ სე ბულ მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით, 2010-2018 წლებ ში
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განახლებული მშპ-ს დონის ცვლილება, %

გრაფიკი 4

რო გორც გრა ფი კი დან ჩანს, ახალ სტან დარ ტზე გა დას ვლის შე დე გად, 
2018 წელს, მშპ-ს დო ნე, წი ნა მე თო დო ლო გი ით გა ან გა რი შე ბულ მო ნა ცემ-
თან შე და რე ბით, 8.6%-ით გა ი ზარ და. აღ ნიშ ნულ ზრდა ში მე თო დო ლო გი უ რი 
ხა სი ა თის ცვლი ლე ბის გავ ლე ნა შე ფას და 3.0%-ით, ხო ლო სტა ტის ტი კუ რი 
წყა როს გა უმ ჯო ბე სე ბის შე დე გად მშპ-ს დო ნე 5.6%-ით გა ი ზარ და.

 მე ტი თვალ სა ჩი ნო ე ბის თვის, გრა ფიკ ზე 5 წარ მოდ გე ნი ლია მშპ-ს დო-
ნე, გა ან გა რი შე ბუ ლი ახა ლი და ძვე ლი მე თო დო ლო გი ე ბის მი ხედ ვით (საქ-
სტა ტი):

ნომინალური მშპ-ს მოცულობა, მლრდ ლარი

გრაფიკი 5

მშპ-ს დრო ი თი მწკრი ვის გა ნახ ლე ბის შე დე გად, ასე ვე შე იც ვა ლა მო-
სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე გა ან გა რი შე ბუ ლი მშპ. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბის 
შე დე გად და ახ ლო ე ბით 376 დო ლა რით გა ი ზარ და მშპ-ს მო ცუ ლო ბა ერთ 
სულ ზე და 4722 დო ლა რი შე ად გი ნა.

გა ნახ ლე ბულ და გა ნახ ლე ბამ დე არ სე ბულ მო ნა ცე მებს შო რის შე და-
რე ბა წარ მოდ გე ნი ლია გრა ფიკ ზე 6:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 -        

 5.0        

 10.0        

 15.0        

 20.0        

 25.0        

 30.0        

 35.0        

 40.0        

 45.0        

 50.0        

 20.7        
 24.3         26.2         26.8        

 29.2        
 31.8        

 34.0        
 37.8        

 41.1        

 21.8        
 25.5         27.2         28.6        

 31.1        
 33.9         35.8        

 40.8        
 44.6      მშპ - ადრე გამოქვეყნებული (S NA 1993)

მშპ - ახალი მეთოდოლოგიით (S NA 2008)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.0
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10.0
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6.5 6.8 6.9

5.3

7.7
8.6
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მშპ მოსახლეობის ერთ სულზე 2010-2018 წლებში

გრაფიკი 6

მე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თის ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად უმ ნიშ ვნე ლოდ 
შე იც ვა ლა მშპ-ს რე ა ლუ რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლე ბი (სა შუ ა ლოდ 0.1-0.2 პრო-
ცენ ტუ ლი პუნ ქტით), თუმ ცა ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვამ არ სე ბი თი გავ-
ლე ნა იქო ნია მშპ-ს დარ გობ რივ სტრუქ ტუ რა ზეც: 17%-დან 13.9%-მდე შემ-
ცირ და ეკო ნო მი კა ში ვაჭ რო ბის სექ ტო რის წი ლი, შემ ცი რე ბუ ლია ასე ვე 
მრეწ ვე ლო ბი სა (17%-დან 14.6%-მდე) და მშე ნებ ლო ბის სექ ტო რე ბის (9.3%-
დან 8.3%-მდე) წი ლი. ად რე გა მოქ ვეყ ნე ბულ მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით, 
გა ი ზარ და სას ტუმ რო ე ბი სა და რეს ტორ ნე ბის (3.2%-დან 4.6%-მდე), ასე-
ვე უძ რა ვი ქო ნე ბით ოპე რა ცი ე ბის სექ ტო რის (7.4%-დან 11.4%-მდე) წი ლი. 
მშპ-ს დარ გობ რი ვი სტრუქ ტუ რა, ახა ლი მე თო დო ლო გი ის მი ხედ ვით წარ-
მოდ გე ნი ლია გრა ფიკ ზე 7:

მშპ-ს დარგობრივი სტრუქტურა -2018 წელი

გრაფიკი 7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 2,000 

 2,500 

 3,000 

 3,500 

 4,000 

 4,500 

 5,000 

 3,233 

 4,023 

 4,422 
 4,624  4,739 

 4,013  4,062 
 4,359 

 4,722

 3,073 

 3,844  4,250  4,341 

 4,438 

 3,755  3,857 
 4,047 

 4,346

მმშპ 1  სულზე (ახალი)შპ 1  სულზე (ახალი)
მშპ 1  სულზე (ძველი)შპ 1  სულზე (ძველი)
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ახა ლი მე თო დო ლო გი ით გა ან გა რი შე ბუ ლი მშპ და ეროვ ნუ ლი ან გა-
რი შე ბის სხვა აგ რე გა ტე ბი საქ სტა ტის მი ერ 2019 წლის 15 ნო ემ ბერს გა მოქ-
ვეყ ნდა.

დასკვნა

ქვე ყა ნა ში ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მის (ე ას) ახა ლი მე თო დო ლო-
გი ის და ნერ გვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია არამ ხო ლოდ სა-
ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბი სა და ევ რო კავ შირ თან ასო-
ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის თვალ საზ რი სით, არა მედ - ინ ფორ მა ცი ის 
მომ ხმა რებ ლე ბი სა და გა დაწყ ე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბის თვის სრულ ყო-
ფი ლი ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის, მო დე ლი რე ბი სა და პროგ ნო ზი რე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის.

ეას -ის ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
მუ შა ო ე ბი საქ სტა ტის მი ერ, სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით, 
ხან გრძლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და, რო მელ ზეც ქვე-
ყა ნა 2019 წლის მი წუ რულს გა და ვი და. ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვამ 
ეროვ ნულ ან გა რი შებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა პი რო ბე ბა, რაც 
და კავ ში რე ბუ ლი იყო სხვა დას ხვა მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლის გა-
ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი ურ თა ვი სე ბუ რე ბებ სა და მო ნა ცემ თა წყა როს 
არ სე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბას თან.

ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვის შე დე გად, დღის წეს რიგ ში დად გა 
წი ნა წლე ბის მო ნა ცე მებ თან შე სა და რი სო ბის სა კითხ ი, რაც გუ ლის ხმობ და 
ის ტო რი უ ლი მწკრი ვე ბის გა და ან გა რი შე ბას, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ყო 
ახა ლი მე თო დით გა ან გა რი შე ბულ 2018 წლის მო ნა ცე მებ თან წი ნა პე რი-
ო დის მო ნა ცე მე ბის სრუ ლი ჰარ მო ნი ზე ბა. შე სა ბა მი სად, გან ხორ ცი ელ და 
მო ნა ცემ თა გა და ან გა რი შე ბა 2010 წლი დან.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად, სა ქარ თვე ლო ში მშპ-ს დო ნე, წი ნა მე-
თო დო ლო გი ით გა ან გა რი შე ბულ მო ნა ცემ თან შე და რე ბით, 8.6%-ით გა ი-
ზარ და, სა ი და ნაც მე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თის ცვლი ლე ბის გავ ლე ნა შე-
ფას და 3.0%-ით, ხო ლო სტა ტის ტი კუ რი წყა როს გა უმ ჯო ბე სე ბამ მშპ-ს დო ნე 
5.6%-ით გა ზარ და.

ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვას თან ერ თად აღ სა ნიშ ნა ვია მო ნა-
ცემ თა წყა როს არ სე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მრა ვა ლე ტა-
პი ა ნი სა მუ შა ო ე ბი, რო მე ლიც ასე ვე აერ თი ა ნებ და სპე ცი ა ლურ კვლე ვებს, 
სხვა დას ხვა სექ ტორ ში და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო ნო მი კის მას შტა ბე ბის შე ფა სე-
ბი სა და ეროვ ნუ ლი ან გა რი შე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით.
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SNA is a combination of integrated macroeconomic accounts and balances 
based on interna tio  nally agreed concepts, classifications, and general accounting 
rules. Its methodological basis is the in t er national manual SNA 2008, developed 
by the United Nations (UN), Eurostat, the International Monetary Fund, the World 
Bank and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 

EU countries have begun switching to the new SNA methodology in 2014. 
Armenia, Turkey, Ukraine and Belarus have also joined their ranks during 2014-
2015.

Nowadays, the SNA 2008 has been introduced in about 80 countries around 
the world, inc lu ding Georgia, however, some countries, still follow the previous 
version of the National Accounts System (SNA 1993).

Implementation of the new SNA 2008 methodology, with the active 
involvement of inter na tio nal experts, has been running in GEOSTAT since 2017. 

The transition to the SNA 2008 has led to a number of changes in 
national accounts, on the one hand, it is related to the calculation of different 
macroeconomic indicators in accordance with the new standard, and, on the other 
hand, the substantial improvement of the data source, in terms of assessing the 
scope of the non-observed economy and the processing of administrative data.

Differences between the old and new methodologies are mainly related to 
the change in the FISIM, capitalizing on research and development, processing 
costs, and improving the calculation of imputed rents on owner occupied 
dwellings.

Improvements to the data source include assessing the scope of the non-
observed economy in various sectors and improving the quality of indicators.

As international practice shows, all the above-mentioned changes leads to 
an overall increase in GDP and other aggregates of national accounts. However, in 
order to harmonize with the figures for the previous period, the historical series 
were revised and recalculated, from 2010.

Keywords: National accounts, system of national accounts, Gross Domestic 
Products (GDP), Non-observed economy.
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