ფისკალური პოლიტიკის როლი
ეკონომიკურ ზრდაში
(სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მაჩვენებლები)

1

საჯარო პოლიტიკის მიმოხილვის დოკუმენტიფის
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ფისკალური პოლიტიკის როლი
ეკონომიკურ ზრდაში
(სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის
შესრულების მაჩვენებლები)

პოლიტიკის მიმოხილვის დოკუმენტი მომზადდა “ღია
საზოგადოების ფონდების” ფინანსური მხარდაჭერით,
ანალიტიკური ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში

ეკონომიკური ზრდა

როგორც ცენტრის მიერ 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან დაკავშირებით გა
მოთქმულ შეფასებებში იყო ნახსენები, ეკონომიკური აქტივობის არსებული მდგომარეობისა და ბიუჯე
ტის პარამეტრების შესრულების დინამიკის გათვალისწინებით, საკმაოდ რთული იქნებოდა ეკონომიკური
ზრდისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების პარამეტრების შესრულება. როგორც უკვე ცნობილია,
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვისას, გათვალისწინებული იყო ეკონომიკური რეალური ზრდის 6%-იანი
მაჩვენებლის მიღწევა.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მიმდინარე წლის 28 ივნისს გამოქვეყნებულ ინ
ფორმაციაში ასახულია, რომ 2013 წლის მაისის თვეში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა განი
საზღვრა 0%-ით, ხოლო დღგ-ს ბრუნვა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, შემცირდა 6,2%-ით.
აღნიშნული ინფორმაცია კიდევ ერთხელ ამძაფრებს ვარაუდს, დაგეგმილი ეკონომიკური მაჩვენებლების
ძნელად მიღწევადობის შესახებ.
დიაგრამა №1

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებ-გვერდი

მნიშვნელოვნად ყურადსაღები მომენტია დღგ-ს ბრუნვასა და ეკონომიკის რეალური ზრდის ურთიერთდი
ნამიკა. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე მაჩვენებელი ერთ ტენდენციას იმეორებს და მათ შორის სხვაობა
3 პროცენტული პუნქტის ფარგლებშია, მაისის თვის მონაცემებით, ამ სხვაობამ 6 პროცენტულ პუნქტს
გადააჭარბა. შესაბამისად, ახსნას საჭიროებს, დღგ-ით გათავისუფლებულ ეკონომიკის რომელ სექტორში
აღინიშნა მნიშვნელოვანი ზრდა.
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ფისკალური პოლიტიკის როლი ეკონომიკურ ზრდაში

დიაგრამა №2

სტატისტიკის დინამიკა ცხადჰყოფს, რომ წლიური 6%-იანი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად, წლის დარ
ჩენილ პერიოდში, ყოვეთვიური საშუალო ეკონომიკური ზრდა 8,7%-ს უნდა გაუტოლდეს. თუ ამას შევადა
რებთ უკვე გასულ 5 თვეში დაფიქსირებულ საშუალო 2,2% ეკონომიკურ ზრდას, აღნიშნული მაჩვენებლის
მიღწევა თითქმის შეუძლებელი იქნება. შედარებით ოპტიმისტურია წლიური 3%-დან 4%-მდე ნიშნულის
მიღწევა, თუმცა, ესეც საკმაოდ რთული იქნება, თუ ეკონომიკურ პოლიტიკაში მნიშნელოვანი პოზიტიური
ცვლილებები არ იქნება შეტანილი.
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სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები (გადასახადები)

ეკონომიკური ზრდის შენელება და გაუარესებული ეკონომიკური მაჩვენებელები ბუნებრივია, ასახვას ჰპო
ვებს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებზეც, განსაკუთრებით - საგადასახადო შემოსავლებზე. 2013 წლის
6 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლების სახით, მობილიზებული იქნა
2 981,5 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 43%-ს შეადგენს. წინა წელთან შედარებით, აღ
ნიშნული მაჩვენებელი შემცირებულია. კერძოდ, 2012 წლის 6 თვის განმავლობაში ბიუჯეტში გადასახადე
ბიდან მობილიზებული იქნა 2 963,1 მლნ ლარი, რაც წლიური მაჩვენებლის 47%-ს შეადგენდა. ბიუჯეტში
გადასახადების მობილიზების კლებას ადასტურებს ასევე დიაგრამა №3-ზე და №4-ზე ასახული ინფორმა
ციაც. კერძოდ, 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლები განისაზღ
ვრა 6 920,0 მლნ ლარით, რაც 9,6%-ით აღემატება 2012 წლის ფაქტიურ მაჩვენებელს. დიაგრამაზე წყვე
ტილი ხაზით ასახული ინფორმაცია, აღნიშნული ზრდის პირობებში, წარმოადგენს სწორედ იმ სავარაუდო
მაჩვენებლებს, რაც უნდა მიღწეულიყო გასული თვეების განმავლობაში. თუმცა, ნათელია, რომ ფაქტიური
შესრულების მაჩვენებელები მნიშვნელოვნად ჩამორჩება 2013 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი მაჩვენებლის
შესრულებისათვის საჭირო მოცულობებს. შესაბამისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ 2013 წლის 6 თვის მონა
ცემებით, სახელმწიფო ბიუჯეტს გადასახადების მუხლში, 265 მლნ ლარზე მეტი დააკლდა და აღნიშნული
ტენდენციის გაგრძელების პირობებში, წლის დარჩენილ პერიოდში, სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის დაკლე
ბული თანხა კიდევ უფრო გაიზრდება.
დიაგრამა №3

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი (შესრულების მაჩვენებელები)
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დიაგრამა №4

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი (შესრულების მაჩვენებელები)
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სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები
(ინფრასტრუქტურული ხარჯები)

ეკონომიკური აქტივობის შეფერხებისას მნიშვნელოვანი როლი აქვს სწორედ სახელმწიფოს, მისი ფისკალუ
რი და მონეტარული ინსტრუმენტების გამოყენებით. ასეთი შეფერხებების წარმოქმნისას, მაშინ, როდესაც
კერძო სექტორი არის ინერტული და ვერ ახერხებს სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე შექმნას ეკონომიკური
სტიმულები, სახელმწიფოს აქვს შესაძლებლობა, მოახდინოს ეკონომიკის სტიმულირება, სწორედ რომ მი
ზანმიმართული ფისკალური პოლიტიკის გამოყენებით. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინფრასტრუქტურულ
პროექტებზე გაწეული ხარჯი სწორედ ის მიმართულებაა ხარჯვით პოლიტიკაში, რომელიც ყველაზე მეტად
უწყობს ხელს ეკონომიკურ აქტივობას, გამართლებული და აუცილებელი იქნებოდა სახელმწიფოს მიერ ასე
თი პროექტების სწრაფი ტემპებით დაფინანსება, რაც ხელს შეუწყობდა კერძო სექტორის გააქტიურებას.
თუმცა, როგორც დიაგრამა №5-ზე არის ნაჩვენები, 2013 წლის 5 თვეში პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯა 267,2 მლნ ლარი, რაც 151,2 მლნ ლარით ნაკლებია 2012 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე. საქართველოს მთავრობის განცხადებით, ასეთი პოლიტიკის განხორციელება გა
უმართლებულია, ვინაიდან ინფრასტრუქტურული პროექტები დაფინანსებული უნდა იქნას კერძო სექტორის
მიერ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ კერძო სექტორის გააქტიურებამდე ასეთი პროექტების მსგავსი შემცი
რება გაუმართლებელია, რასაც ადასტურებს როგორც ეკონომიკური, ასევე საბიუჯეტო მაჩვენებლები.
დიაგრამა №5

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი

შენიშვნა: დონორების დაფინანსებაში ასახულია ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის სამინისტროების
ხარჯები, ასევე, საერთო-სახელმწიფოებრივ გადასახდელებში ასახული დონორების მიერ დაფინანსებული
პროექტები.
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რეკომენდაციები

2013 წლის პირველი კვარტლის შეფასებისას, ჩვენ მიერ აღნიშნული იქნა, რომ საქართველოს მთავრობის
მიერ შემუშავებული უნდა იქნას ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების გეგმა, სადაც აისახება ინფორმა
ცია მთავრობის მიერ განსახორციელებლი მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ეკონომიკური პოლიტიკისა
და მათი განხორციელების კონკრეტული ღონისძიებების შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს ეკონომიკის გაჯან
საღებას. აღნიშნული დოკუმენტი დეტალურად უნდა იქნას განხილული ბიზნეს-წრეებთან, რათა კერძო სექ
ტორმა შეიძინოს სტაბილურობის განცდა, გრძელვადიანი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად.
ასეთი სამოქმედო გეგმა კვლავაც არ არსებობს და უკვე გასულ 5 თვეში ჩამოყალიბებული ეკონომიკური
ტენდენციები ამის აუცილებლობას კიდევ ერთხელ ადასტურებს.
ეკონომიკურ სირთულეებს დაემატა საბიუჯეტო პრობლემებიც, რაც უკავშირდება სირთულეებს დაგეგმი
ლი საგადასახადო შემოსავლების გეგმის შესრულებაში. როგორც 6 თვის მაჩვენებლებიდან ჩანს, სახელ
მწიფო ბიუჯეტს საგადასახადო შემოსავლების სახით, უკვე დააკლდა 260 მლნ ლარამდე. აღნიშნულიდან
გამომდინარე, ეკონომიკურ წრეებში სიცხადის შეტანის მიზნით, მიზანშეწონილია, საზოგადოებისათვის
წარდგენილი იქნეს გეგმა, თუ როგორ გადაიფარება აღნიშნული დანაკლისი. ეს განხორციელდება ბიუჯე
ტის ხარჯვითი ნაწილის შემცირების, თუ დაფინანსების სხვა წყაროების მოძიების გზით.
ჩვენ მიერ ასევე აღნიშნული იქნა, რომ იმ პრიოდამდე, სანამ კერძო სექტორი გახდებოდა უფრო აქტიური
სახელმწიფოს უნდა განეხორციელებინა ეკონომიკური სტიმულირების პოლიტიკა, რაც გამოიხატებოდა ინ
ფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაში და ამისათვის უზრუნველეყო მნიშვნელოვანი სახსრების
გაღება. თუმცა, როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, 2013 წლის 5 თვეში, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე
დაიხარჯა 267,2 მლნ ლარი, რაც 151 მლნ ლარით ნაკლებია 2012 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. აღნიშ
ნული პოლიტიკის მცდარობას უკვე ადასტურებენ ეკონომიკური მაჩვენებლებიც და შესაბამისად, ჩვენ მი
ერ გამოთქმული რეკომენდაციის შესრულება, ეკონომიკის გაჯანსაღებისათვის, კვლავაც აუციელებელია.
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ტელ/ფაქსი: +995 32 2 207 305
e-mail: info@eprc.ge
www.eprc.ge
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