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პოლიტიკის მიმოხილვის დოკუმენტი მომზადდა “ღია 

საზოგადოების ფონდების” ფინანსური მხარდაჭერით, 
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მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში
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მოკ ლე მი მო ხილ ვა

რო გორც უკ ვე ცნო ბი ლი ა, სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის, 2013 წლის გან მავ ლო ბა ში და გეგ მი ლი იყო ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 

6%-იანი მაჩ ვე ნებ ლის მიღ წე ვა,  თუმ ცა,   ეკო ნო მი კის ზრდის პირ ვე ლი კვარ ტ ლის მაჩ ვე ნებ ლის ოდე ნო ბამ მხო-

ლოდ 1,7 პრო ცენ ტი შე ად გი ნა. ეს საკ მა ოდ და ბა ლია  და ბუ ნებ რი ვი ა, ბა დებს კითხ ვებს, 2013 წლის გან მავ ლო ბა ში 

სა ბი უ ჯე ტო პა რა მეტ რე ბის შეს რუ ლე ბი სა და ბი უ ჯეტ ში და გეგ მი ლი შე მო სავ ლე ბის მო ბი ლი ზე ბის შე საძ ლო საფ რ-

თხე ე ბის შე სა ხებ. აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბე ბის და სა დას ტუ რებ ლად თუ გა სა ბა თი ლებ ლად, საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი ა, თვა ლი გა და ვავ ლოთ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის პირ ვე ლი კვარ ტ ლის მაჩ ვე ნებ ლე ბის შეს რუ ლე ბას კა ნონ მ დებ-

ლო ბით დად გე ნი ლი სა ერ თო სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი გა და სა ხა დე ბი დან მი სა ღე ბი შე მო სავ ლე ბის ნა წილ ში. კერ ძოდ:

2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით გა და სა ხა დე ბი დან მი სა ღე ბი შე მო სავ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი გა ნი საზღ ვ-

რა 6,920,021.8 ათა სი ლა რით, ხო ლო მო ბი ლი ზე ბულ მა სახ ს რებ მა  1,553,501.7 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა, რაც 

წლი უ რი და გეგ მი ლი მაჩ ვე ნებ ლის 22%-ია. 

2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის გა და სა ხა დე ბის შეს რუ ლე ბა (ათას ლა რებ ში)

 2013 წლი უ რი გეგ მა 3 თვის შეს რუ ლე ბა შეს რუ ლე ბა %
გა და სა ხა დე ბი     6,920,021.8     1,553,501.7 22%

მათ შო რის

  სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი     1,802,000.0        418,346.0 23%

  მო გე ბის გა და სა ხა დი        924,000.0        266,040.8 29%

  დღგ     3,402,000.0        690,218.2 20%

  აქ ცი ზი        663,000.0        151,280.3 23%

  იმ პორ ტის გა და სა ხა დი        104,000.0           20,177.5 19%

  სხვა გა და სა ხა დე ბი          25,000.0            7,419.8 30%

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ვებ - გ ვერ დი

გა სუ ლი წლე ბის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2013 წლის I კვარ ტალ ში სა ხელ მ წი ფო 

ბი უ ჯეტ ში მო ბი ლი ზე ბუ ლი სახ ს რე ბის ოდე ნო ბა, და გეგ მილ წლი ურ მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით, და ბა ლი ა, 

თუმ ცა არა სა გან გა შო. მაგ რამ, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თუ დი აგ რა მა #1.2-ზე ასა ხულ ტენ დენ ცი ას და ვაკ-

ვირ დე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი უფ რო ყუ რად სა ღე ბი გახ დე ბა.  

დი აგ რა მა #1.1-1.2. 2010-2013 წლებ ში გა და სა ხა დე ბის შეს რუ ლე ბის დი ნა მი კა

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ვებ - გ ვერ დი
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იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში გა და სა ხა დე ბი დან მი სა ღე ბი სახ ს რე ბის 75% მო დის 

სა შე მო სავ ლო და და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლის გა და სა ხა დებ ზე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სწო რედ ამ ორი გა და სა ხა დის 

კუთხით არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის ანა ლი ზი. 

კერ ძოდ, 2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის წლი უ რი გეგ მა გა-

ნი საზღ ვ რა 3 402,0 მლნ ლა რით, რაც 2012 წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს აღე მა ტე ბა 332,0 მლნ ლა რით, ანუ 

11%-ით. 2013 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში მო ბი ლი ზე ბუ ლი იქ ნა 690,2 მლნ ლა რი. ეს წლი უ რი გეგ მის 20%-ს 

შე ად გენს, თუმ ცა, 2012 წელს აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 23% იყო. თუ ამ ციფ რებს უფ რო დე ტა ლუ რად გა-

ვა ა ნა ლი ზებთ, იოლი და სა ნა ხი ა, რომ 2013 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში და მა ტე ბუ ლი 

ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დი დან შე ვი და და ახ ლო ე ბით იმ დე ნი, რაც 2012 წლის იმა ვე პე რი ოდ ში (2012 წე ლი 

- 700,4 მლნ ლა რი; 2013 წე ლი - 690.2 მლნ ლა რი), მა შინ, რო დე საც დღგ-ს წლი უ რი გეგ მა 2013 წლი სათ ვის, 

2012 წელ თან შე და რე ბით 11%-ით მე ტი იქ ნა და გეგ მი ლი. აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 

შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ, რომ  2013 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტს და ახ ლო ე ბით 80 მლნ 

ლა რი და აკ ლ და და ეს ტვირ თი მომ დევ ნო კვარ ტ ლებ ზე გა და ნა წილ და.  

და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხად ში შე მო სავ ლე ბის კლე ბა პირ და პირ კავ შირ შია ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ 

აქ ტი ვო ბას თან. კერ ძოდ, რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, 2013 წელს და გეგ მი ლი იყო მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის 

რე ა ლუ რი ზრდა 6%-ით, თუმ ცა პირ ველ კვარ ტალ ში, აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ  1,7 %-ით გა ნი-

საზღ ვ რა (იანვარი - 2.9%, თე ბერ ვ ლი - 2.1%, მარ ტი - 0,2%). მე ო რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნე გა ტი უ რი ფაქ ტო რი 

გახ ლავთ ინ ფ ლა ცი ის უარ ყო ფი თი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც 2012 წლის მე ო რე ნა ხევ რი დან ჩა მო ყა ლიბ და და 

ასე თი ტენ დენ ცია 2013 წლის პირ ველ სამ თვე შიც იქ ნა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა-

ლის წი ნე ბით, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მ ნის ასე თი ტემ პის  შე ნარ ჩუ ნე ბის პი-

რო ბებ ში, ძნე ლად სა ვა რა უ დო იქ ნე ბა დღგ-ს ნა წილ ში და სა ხუ ლი გეგ მის შეს რუ ლე ბა. 

დი აგ რა მა #2.1-2.2. 2010-2013 წლებ ში დღგ-ს შეს რუ ლე ბის დი ნა მი კა

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ვებ - გ ვერ დი

საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო სუ რა თი ჩა მო ყა ლიბ და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის შეს რუ ლე ბის კუთხი თაც.  კერ-

ძოდ, 2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი დან მი სა ღე ბი თან ხა გა ნი საზღ ვ რა 1 

802,0 მლნ ლა რით, რაც 2012 წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს აღე მა ტე ბა 179 მლნ ლა რით ანუ 11%-ით. რაც 

შე ე ხე ბა პირ ველ კვარ ტალ ში აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შეს რუ ლე ბას, იგი გა ნი საზღ ვ რა 418,3 მლნ ლა რით, 

რაც წი ნა წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს 19%-ით აღე მა ტე ბა. 
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დი აგ რა მა #3.1-3.2. 2010-2013 წლებ ში სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის შეს რუ ლე ბის დი ნა მი კა

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ვებ - გ ვერ დი

რო გორც ცნო ბი ლი ა, შრო მის ანაზღა უ რე ბა უმე ტეს წი ლად ფიქ სი რე ბუ ლი ხარ ჯის ხა სი ათს ატა რებს და 

კვარ ტ ლობ რი ვად მეტ ნაკ ლე ბად თა ნა ბა რი გა და ნა წი ლე ბით ხა სი ათ დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბის გათ ვა-

ლის წი ნე ბით, ყუ რად სა ღე ბია ერ თი ფაქ ტი. კერ ძოდ, 2013 წლის პირ ველ კვარ ტ ლ ში, 67 მლნ ლა რის გა და-

ჭარ ბე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი, 2013 წელს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად ში და გეგ მი ლი მთლი ა ნი მა ტე ბის 

(179 მლნ ლა რი) 37%-ს შე ად გენს. ჩვე უ ლებ რივ ვი თა რე ბა ში კი შრო მის ანაზღა უ რე ბის ფონ დის ხარ ჯ ვა 

პირ ველ კვარ ტალ ში პრო ცენ ტუ ლად 21-24%-ის ფარ გ ლებ ში უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს, რა საც ადას ტუ რებს  

#3.2 დი აგ რა მა. ასე თი დრა მა ტუ ლი დის პ რო პორ ცი ის ახ ს ნა სტან დარ ტუ ლად შე იძ ლე ბა იყოს: და საქ მე ბულ-

თა მა ტე ბა, ხელ ფა სე ბის მა ტე ბა, ერ თ ჯე რა დად პრე მი ე ბი სა და სა ხელ ფა სო და ნა მა ტე ბის გა ცე მა. 

დი აგ რა მა #4.1-4.2. 2010-2013 წლებ ში სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან შრო მის ანაზღა უ რე ბა ზე გა წუ ლი 

ხარ ჯე ბის დი ნა მი კა

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ვებ - გ ვერ დი

ასე თი სა ხის ფაქ ტო რე ბი შე საძ ლე ბე ლია არ სე ბობ დეს, რო გორც სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, ასე ვე, 

ბიზ ნეს სექ ტორ შიც. შე იძ ლე ბო და თუ არა ასეთ ცვლი ლე ბა ზე გავ ლე ნა მო ეხ დი ნათ სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი-

ზა ცი ებს? ამი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შე ვა ფა სოთ და გა ვა ა ნა ლი ზოთ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან შრო მის 

ანაზღა უ რე ბის ფონ დ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი 2012-2013 წლე ბის შე სა ბა მის პე რი ო დებ ში. კერ ძოდ, რო გორც 

დი აგ რა მა ზეა ასა ხუ ლი 2013 წელს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან პირ და პირ შრო მის ანაზღა უ რე ბა ზე გა სა ცე მი 

სახ ს რე ბის მუხ ლ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 1 181,0 მლნ ლა რი, რაც 132 მლნ ლა რით აღე მა ტე ბა 2012 წლის 

შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს. აღ ნიშ ნუ ლი და კავ ში რე ბუ ლია ზო გი ერთ სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ა ში რო გორც 
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შრო მის ანაზღა უ რე ბის მა ტე ბას თან. თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი ოდე ნო ბის მა ტე ბა და კავ ში რე ბუ ლი სა შე მო სავ ლო 

გა და სა ხა დის 26,4 მლნ-ით მა ტე ბას თან, რაც 2013 წელს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის სა შე მო სავ ლო გა და სა-

ხად ში და გეგ მი ლი მთლი ა ნი მა ტე ბის 14,7%-ია. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ არ სე ბო ბენ ისე თი სა ბი უ ჯე-

ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც და ფი ნან სე ბას ღე ბუ ლო ბენ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან პროგ რა მუ ლად ან 

ფი ნან ს დე ბი ან ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტე ბი დან, თუმ ცა, ამ ორ გა ნი ზა ცი ებ-

ზე გა წე უ ლი ამ ტი პის ხარ ჯე ბი, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ თან შე და რე ბით საკ მა ოდ მცი რე ა. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი და სა ხელ მ წი ფო სექ ტო რი, სა შე მო სავ ლო 

გა და სა ხა დი დან მი ღე ბუ ლი ასეთ ჭარბ შე მო სა ვალ ზე გავ ლე ნას ვერ მო ახ დენ და. 

რაც შე ე ხე ბა კერ ძო სექ ტორს, იმ პი რო ბებ ში, რო ცა პირ ველ კვარ ტალ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 1,7% და ფიქ-

სირ და, ნაც ვ ლად და გეგ მი ლი 6 პრო ცენ ტი სა, ძალ ზე რთუ ლია ით ქ ვას, რომ კერ ძო სექ ტორ მა აღ ნიშ ნულ 

პე რი ოდ ში მო ახ დი ნა და მა ტე ბი თი თა ნამ შ რომ ლე ბის და ქი რა ვე ბა, ან ხელ ფა სე ბის მა ტე ბა ან ერ თ ჯე რა დად 

ბო ნუ სე ბის გა ცე მა. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლი სი წი ნე ბით, გან ხი ლუ ლი შემ თხ ვე ვა დე ტა ლურ ახ ს ნას სა ჭი რო ებს 

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მხრი დან.   
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რე კო მენ და ცი ე ბი

2013 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი მი ა ნიშ ნებს ეკო ნო მი კა ში არ სე ბუ ლი ნე-

გა ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის გაღ რ მა ვე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ-

ლად ვფიქ რობთ აუცი ლე ბე ლია გა დად გ მუ ლი იქ ნეს რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი:

1.  მთავ რო ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი უნ და იქ ნეს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის გეგ მა, სა დაც აისა ხე ბა 

ინ ფორ მა ცია მთავ რო ბის მი ერ გან სა ხორ ცი ე ლებ ლი მოკ ლე ვა დი ა ნი და გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი პო-

ლი ტი კი სა და მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის კონ კ რე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ, რაც ხელს შე უწყობს ეკო ნო-

მი კის გა ჯან სა ღე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი  დე ტა ლუ რად უნ და იქ ნეს გან ხი ლუ ლი ბიზ ნეს - წ რე ებ თან, 

რა თა კერ ძო სექ ტორ მა შე ი ძი ნოს სტა ბი ლუ რო ბის გან ც და, გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბე ბის მი სა ღე ბად.

2.   გა სუ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჩა მო ყა ლიბ და ვი თა რე ბა, რო ცა საკ მა ოდ ბევ რი ეკო ნო მი კუ რი პრო ექ ტის 

დამ ფი ნან სე ბე ლი იყო სა ხელ მ წი ფო, რაც გან პი რო ბე ბუ ლი შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო ბევ რი ეკო ნო მი კუ რი 

თუ გე ო პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რით. შე სა ბა მი სად, ეკო ნო მი კურ აქ ტი ვო ბა ზე სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის გავ-

ლე ნა იყოს საკ მა ოდ მა ღა ლი. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით. რომ 2013 წლის ბი უ ჯე ტი უფ რო მე ტა დაა სო ცი-

ა ლურ პრო ექ ტებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ეკო ნო მი კუ რი პრო ექ ტე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად  მი მარ თუ ლი 

სახ ს რე ბი, ბუ ნებ რი ვი ა, შემ ცი რე ბუ ლი ა, შე სა ბა მი სად, ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სტი მუ ლი რე ბა ზე სა ხელ მ წი-

ფო ბი უ ჯე ტის გავ ლე ნა შე სუს ტე ბუ ლი ა. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე,  იმ პე რი ო დამ დე, სა ნამ ბიზ ნეს 

სექ ტორს გა უჩ ნ დე ბა გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვა, სა ნამ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბა გახ დე-

ბა უფ რო სტა ბი ლუ რი, მი ზან შე წო ნი ლი ა, სა ხელ მ წი ფომ უზ რუნ ველ ყოს და მა ტე ბი თი სახ ს რე ბის მო ძი ე ბა,  

ეკო ნო მი კუ რი პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბა და ამით ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბის წა ხა ლი სე ბა.

3.  2013 წლის 1 აპ რი ლის მდგო მა რე ო ბით, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ან გა რი შებ ზე არ სე ბულ მა ფუ ლად მა ნაშ-

თ მა 900 მლნ ლარს გა და ა ჭარ ბა. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აუცი ლე ბე ლი ა, სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი-

ზა ცი ებ მა ოპე რა ტი უ ლად უზ რუნ ველ ყონ გა მო ყო ფი ლი ასიგ ნე ბე ბის ხარ ჯ ვა, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 

იქ ნეს გა და სა ხა დე ბი დან და სხვა შე მო სავ ლე ბი დან მი ღე ბუ ლი სახ ს რე ბის ეკო ნო მი კა ში ჩაბ რუ ნე ბა და 

ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბის სტი მუ ლი რე ბა.            
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