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ეკო ნო მი კუ რი ზრდა

რო გორც ცენ ტ რის მი ერ 2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა რიშ თან და კავ ში რე ბით გა

მოთ ქ მულ შე ფა სე ბებ ში იყო ნახ სე ნე ბი, ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბი სა და ბი უ ჯე

ტის პა რა მეტ რე ბის შეს რუ ლე ბის დი ნა მი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, საკ მა ოდ რთუ ლი იქ ნე ბო და ეკო ნო მი კუ რი 

ზრდი სა და სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის პა რა მეტ რე ბის შეს რუ ლე ბა. რო გორც უკ ვე ცნო ბი ლი ა, 

სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი სას, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ეკო ნო მი კუ რი რე ა ლუ რი ზრდის 6%იანი 

მაჩ ვე ნებ ლის მიღ წე ვა.   

სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ მიმ დი ნა რე წლის 28 ივ ნისს გა მოქ ვეყ ნე ბულ ინ

ფორ მა ცი ა ში ასა ხუ ლი ა, რომ 2013 წლის მა ი სის თვე ში მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის რე ა ლუ რი ზრდა გა ნი

საზღ ვ რა 0%ით, ხო ლო დღგს ბრუნ ვა, წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით, შემ ცირ და 6,2%ით. 

აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია კი დევ ერ თხელ ამ ძაფ რებს ვა რა უდს, და გეგ მი ლი ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 

ძნე ლად მიღ წე ვა დო ბის შე სა ხებ. 

დი აგ რა მა №1

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის ვებ - გ ვერ დი

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ყუ რად სა ღე ბი მო მენ ტია დღგს ბრუნ ვა სა და ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი ზრდის ურ თი ერ თ დი

ნა მი კა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ორი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი ერთ ტენ დენ ცი ას იმე ო რებს და მათ შო რის სხვა ო ბა 

3 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქ ტის ფარ გ ლებ ში ა, მა ი სის თვის მო ნა ცე მე ბით, ამ სხვა ო ბამ 6 პრო ცენ ტულ პუნქტს 

გა და ა ჭარ ბა. შე სა ბა მი სად, ახ ს ნას სა ჭი რო ებს, დღგით გა თა ვი სუფ ლე ბულ ეკო ნო მი კის რო მელ სექ ტორ ში 

აღი ნიშ ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდა.
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დი აგ რა მა №2  

 

სტა ტის ტი კის დი ნა მი კა ცხად ჰ ყოფს, რომ წლი უ რი 6%იანი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მი საღ წე ვად, წლის დარ

ჩე ნილ პე რი ოდ ში, ყო ვეთ ვი უ რი სა შუ ა ლო ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 8,7%ს უნ და გა უ ტოლ დეს. თუ ამას შე ვა და

რებთ უკ ვე გა სულ 5 თვე ში და ფიქ სი რე ბულ სა შუ ა ლო 2,2% ეკო ნო მი კურ ზრდას, აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის 

მიღ წე ვა თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა. შე და რე ბით ოპ ტი მის ტუ რია წლი უ რი 3%დან 4%მდე ნიშ ნუ ლის 

მიღ წე ვა, თუმ ცა, ესეც საკ მა ოდ რთუ ლი იქ ნე ბა, თუ ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კა ში მნიშ ნე ლო ვა ნი პო ზი ტი უ რი 

ცვლი ლე ბე ბი არ იქ ნე ბა შე ტა ნი ლი. 
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სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბი (გადასახადები)  

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე ნე ლე ბა და გა უ ა რე სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლე ბი ბუ ნებ რი ვი ა, ასახ ვას ჰპო

ვებს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლებ ზეც, გან სა კუთ რე ბით  სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლებ ზე. 2013 წლის 

6 თვის მდგო მა რე ო ბით, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის სა ხით, მო ბი ლი ზე ბუ ლი იქ ნა 

2 981,5 მლნ ლა რი, რაც წლი უ რი გეგ მი უ რი მაჩ ვე ნებ ლის 43%ს შე ად გენს. წი ნა წელ თან შე და რე ბით, აღ

ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ ცი რე ბუ ლი ა. კერ ძოდ, 2012 წლის 6 თვის გან მავ ლო ბა ში ბი უ ჯეტ ში გა და სა ხა დე

ბი დან მო ბი ლი ზე ბუ ლი იქ ნა 2 963,1 მლნ ლა რი, რაც წლი უ რი მაჩ ვე ნებ ლის 47%ს შე ად გენ და. ბი უ ჯეტ ში 

გა და სა ხა დე ბის მო ბი ლი ზე ბის კლე ბას ადას ტუ რებს ასე ვე დი აგ რა მა №3ზე და №4ზე ასა ხუ ლი ინ ფორ მა

ცი აც. 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 ბი გა ნი საზღ

ვ რა 6 920,0 მლნ ლა რით, რაც 9,6%ით აღე მა ტე ბა 2012 წლის ფაქ ტი ურ მაჩ ვე ნე ბელს. დი აგ რა მა ზე წყვე

ტი ლი ხა ზით ასა ხუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, აღ ნიშ ნუ ლი ზრდის პი რო ბებ ში, წარ მო ად გენს სწო რედ იმ სა ვა რა უ დო 

მაჩ ვე ნებ ლებს, რაც უნ და მიღ წე უ ლი ყო გა სუ ლი თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში. თუმ ცა, ნა თე ლი ა, რომ ფაქ ტი უ რი 

შეს რუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა 2013 წლის ბი უ ჯე ტით და გეგ მი ლი მაჩ ვე ნებ ლის 

შეს რუ ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო მო ცუ ლო ბებს. შე სა ბა მი სად, უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ 2013 წლის 6 თვის მო ნა

ცე მე ბით, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტს გა და სა ხა დე ბის მუხ ლ ში, 265 მლნ ლარ ზე მე ტი და აკ ლ და და აღ ნიშ ნუ ლი 

ტენ დენ ცი ის გაგ რ ძე ლე ბის პი რო ბებ ში, წლის დარ ჩე ნილ პე რი ოდ ში, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი სათ ვის დაკ ლე

ბუ ლი თან ხა კი დევ უფ რო გა იზ რ დე ბა.     

დი აგ რა მა №3

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ვებ - გ ვერ დი (შესრულების მაჩ ვე ნე ბე ლე ბი)
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დი აგ რა მა №4

წყა რო: სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ვებ - გ ვერ დი (შესრულების მაჩ ვე ნე ბე ლე ბი)
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სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
(ინფრასტრუქტურული ხარ ჯე ბი)  

ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის შე ფერ ხე ბი სას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი აქვს სწო რედ სა ხელ მ წი ფოს, მი სი ფის კა ლუ

რი და მო ნე ტა რუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით. ასე თი შე ფერ ხე ბე ბის წარ მოქ მ ნი სას, მა შინ, რო დე საც 

კერ ძო სექ ტო რი არის ინერ ტუ ლი და ვერ ახერ ხებს სა ხელ მ წი ფოს ჩა რე ვის გა რე შე შექ მ ნას ეკო ნო მი კუ რი 

სტი მუ ლე ბი, სა ხელ მ წი ფოს აქვს შე საძ ლებ ლო ბა, მო ახ დი ნოს ეკო ნო მი კის სტი მუ ლი რე ბა, სწო რედ რომ მი

ზან მი მარ თუ ლი ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის გა მო ყე ნე ბით. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ 

პრო ექ ტებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი სწო რედ ის მი მარ თუ ლე ბაა ხარ ჯ ვით პო ლი ტი კა ში, რო მე ლიც ყვე ლა ზე მე ტად 

უწყობს ხელს ეკო ნო მი კურ აქ ტი ვო ბას, გა მარ თ ლე ბუ ლი და აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბო და სა ხელ მ წი ფოს მი ერ ასე

თი პრო ექ ტე ბის სწრა ფი ტემ პე ბით და ფი ნან სე ბა, რაც ხელს შე უწყობ და კერ ძო სექ ტო რის გა აქ ტი უ რე ბას. 

თუმ ცა, რო გორც დი აგ რა მა №5ზე არის ნაჩ ვე ნე ბი, 2013 წლის 5 თვე ში პე რი ოდ ში სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ზე და ი ხარ ჯა 267,2 მლნ ლა რი, რაც 151,2 მლნ ლა რით ნაკ ლე ბია 2012 წლის 

შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელ ზე. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის გან ცხა დე ბით, ასე თი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა გა

უ მარ თ ლე ბუ ლი ა, ვი ნა ი დან ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი და ფი ნან სე ბუ ლი უნ და იქ ნას კერ ძო სექ ტო რის 

მი ერ. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კერ ძო სექ ტო რის გა აქ ტი უ რე ბამ დე ასე თი პრო ექ ტე ბის მსგავ სი შემ ცი

რე ბა გა უ მარ თ ლე ბე ლი ა, რა საც ადას ტუ რებს რო გორც ეკო ნო მი კუ რი, ასე ვე სა ბი უ ჯე ტო მაჩ ვე ნებ ლე ბი. 

დი აგ რა მა №5

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

შე ნიშ ვ ნა: დო ნო რე ბის და ფი ნან სე ბა ში ასა ხუ ლია ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და ენერ გე ტი კის სა მი ნის ტ რო ე ბის 

ხარ ჯე ბი, ასე ვე, სა ერ თო სა ხელ მ წი ფო ებ რივ გა და სახ დე ლებ ში ასა ხუ ლი დო ნო რე ბის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი 

პრო ექ ტე ბი. 
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რე კო მენ და ცი ე ბი

2013 წლის პირ ვე ლი კვარ ტ ლის შე ფა სე ბი სას, ჩვენ მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი იქ ნა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 

მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი უნ და იქ ნას 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 ნას 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. 

ასე თი სა მოქ მე დო გეგ მა კვლა ვაც არ არ სე ბობს და უკ ვე გა სულ 5 თვე ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი 

ტენ დენ ცი ე ბი ამის აუცი ლებ ლო ბას კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს.  

ეკო ნო მი კურ სირ თუ ლე ებს და ე მა ტა სა ბი უ ჯე ტო პრობ ლე მე ბიც, რაც უკავ შირ დე ბა სირ თუ ლე ებს და გეგ მი

ლი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის გეგ მის შეს რუ ლე ბა ში. რო გორც 6 თვის მაჩ ვე ნებ ლე ბი დან ჩანს, სა ხელ

მ წი ფო ბი უ ჯეტს სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის სა ხით, უკ ვე და აკ ლ და 260 მლნ ლა რამ დე. აღ ნიშ ნუ ლი დან 

გა მომ დი ნა რე, ეკო ნო მი კურ წრე ებ ში სიცხა დის შე ტა ნის მიზ ნით, მი ზან შე წო ნი ლი ა, სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის 

წარ დ გე ნი ლი იქ ნეს გეგ მა, თუ რო გორ გა და ი ფა რე ბა აღ ნიშ ნუ ლი და ნაკ ლი სი. ეს გან ხორ ცი ელ დე ბა ბი უ ჯე

ტის ხარ ჯ ვი თი ნა წი ლის შემ ცი რე ბის, თუ და ფი ნან სე ბის სხვა წყა რო ე ბის მო ძი ე ბის გზით. 

ჩვენ მი ერ ასე ვე აღ ნიშ ნუ ლი იქ ნა, რომ იმ პრი ო დამ დე, სა ნამ კერ ძო სექ ტო რი გახ დე ბო და უფ რო აქ ტი უ რი 

სა ხელ მ წი ფოს უნ და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა ეკო ნო მი კუ რი სტი მუ ლი რე ბის პო ლი ტი კა, რაც გა მო ი ხა ტე ბო და ინ

ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბა ში და ამი სათ ვის უზ რუნ ვე ლე ყო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სახ ს რე ბის 

გა ღე ბა. თუმ ცა, რო გორც ზე მოთ უკ ვე აღი ნიშ ნა, 2013 წლის 5 თვე ში, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ზე 

და ი ხარ ჯა 267,2 მლნ ლა რი, რაც 151 მლნ ლა რით ნაკ ლე ბია 2012 წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელ ზე. აღ ნიშ

ნუ ლი პო ლი ტი კის მცდა რო ბას უკ ვე ადას ტუ რე ბენ ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბიც და შე სა ბა მი სად, ჩვენ მი

ერ გა მოთ ქ მუ ლი რე კო მენ და ცი ის შეს რუ ლე ბა, ეკო ნო მი კის გა ჯან სა ღე ბი სათ ვის, კვლა ვაც აუცი ე ლე ბე ლი ა. 
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