
1

საქართველოს 2013 წლის 

ბიუჯეტის პროექტის ანალიზი 

და რეკომენდაციები

2012



2012

ავტორების მიერ წინამდებარე კვლევაში გამოთქმული მოსაზრება არ გამოხატავს 

ფონდის „ღია საზოგადოება-საქართველოს” პოზიციას, შესაბამისად, ფონდი არ არის 

პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

საქართველოს 2013 წლის 

ბიუჯეტის პროექტის ანალიზი 

და რეკომენდაციები



3

სარჩევი

პრო ექ ტის შე სა ხებ ................................................................................................................................................4

შე სა ვა ლი .................................................................................................................................................................4

ზო გა დი ტენ დენ ცი ე ბი  ........................................................................................................................................5

პრი ო რი ტე ტუ ლი სფე რო ე ბის მი მო ხილ ვა  ......................................................................................................9

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბი ............................................................................................ 11

გა ნათ ლე ბის სფე რო ...........................................................................................................................................19

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა  ..........................................................................................................................................20

სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის კონ ტექ ს ტ ში  ....................................................23

დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი  ....................................................................................................................26



4

პრო ექ ტის შე სა ხებ
წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში მომ ზად და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის მი ერ ფონ დი „ღია სა ზო გა დო ე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს“  მხარ და ჭე რით. წარ მოდ გე ნილ  ან გა რიშ ში „საქართველოს 2013 წლის ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის ანა-
ლი ზი და რე კო მენ და ცი ე ბი“ გა ა ნალ ზი ე ბუ ლი ა, თუ  რო გორ ასა ხავს სა ქარ თ ვე ლოს ახ ლა დარ ჩე უ ლი მთავ რო ბა 
ეკო ნო მი კა ში არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს ქვეყ ნის უმ თავ რეს ფი ნან სურ დო კუ მენ ტებ ში და ამას თა ნა ვე, ეკო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რი სთა ვა ზობს მთავ რო ბას მა თი გა დაჭ რის შე საძ ლო გზებს.

შე სა ვა ლი
2012 წლის არ ჩევ ნე ბის შე დე გად და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში პირ ვე ლად შედ გა ხე ლი სუფ ლე ბის 
მშვი დო ბი ა ნი ცვლი ლე ბის პრე ცე დენ ტი. ცვლი ლე ბის შე დე გე ბი 2012 წლის ბი უ ჯეტ სა და 2013 წლის ბი უ ჯე ტის 
პრო ექ ტ ზეც აისა ხა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ოქ ტომ ბ რის არ ჩევ ნებ ში ორი ვე მო პა ექ რე პო ლი ტი კუ რი ძა ლა მკვეთრ 
აქ ცენ ტებს მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე აკე თებ და. ცხა დი ა, 
დღის წეს რიგ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ამო ცა ნაც იდ გა, თუმ ცა ამ უკა ნას კ ნელ ზე დას მუ ლი აქ ცენ ტი სიმ კ ვეთ რით 
აშ კა რად ჩა მორ ჩე ბო და სო ცი ა ლურ თა ნას წო რო ბა ზე დას მულ აქ ცენტს.

სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ში ახ ლა უკ ვე გა მარ ჯ ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის პრე ფე რენ ცი ე ბი უკ ვე აისა ხა 2013 წლი-
სათ ვის წარ მოდ გე ნილ ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტ ში, რო მე ლიც მკვეთ რა დაა ორი ენ ტი რე ბუ ლი სწო რედ სო ცი ა ლურ ხარ-
ჯებ ზე. ვვა რა უ დობთ, რომ წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის გა მარ ჯ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში არ სობ რი ვად იგი ვე სუ რათს მი ვი-
ღებ დით, თუმ ცა ძა ლი ან ძნე ლია მსჯე ლო ბა ძი რი თა დი სა ბი უ ჯე ტო მი მარ თუ ლე ბე ბით ხარ ჯე ბის გა ნა წი ლე ბის 
შე საძ ლო სტრუქ ტუ რა ზე.

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ის გა რე მო ე ბა, რომ ახალ მმარ თ ველ გუნდს ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნის გა მოც დი ლე ბა არ აქვს 
და წარ მოდ გე ნილ ბი უ ჯეტ ში იგ რ ძ ნო ბა ეკო ნო მი კა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი სა თუ უთა ნაბ რო ბის სწრა ფად დაძ ლე ვის 
სურ ვი ლი, რო მე ლიც ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში სცილ დე ბა რე ა ლის ტუ რო ბის ფარ გ ლებს. ზო გა დად, ეკო ნო მი კა ზე ზე-
გავ ლე ნის თვალ საზ რი სით სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტს, მი უ ხე და ვად მი სი სი დი დი სა, მა ინც შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბი გა-
აჩ ნია და მი სი რო ლი, ჩვე ნი აზ რით, ეკო ნო მი უ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის ფუნ ქ ცი ით უნ და გა ნი საზღ ვ რე ბო დეს. 

სამ წუ ხა როდ, 2013 წლის ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტ ში უკ ვე შე ი ნიშ ნე ბა ერ თ გ ვა რი კო ლი ზია ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ამო-
ცა ნი სა და სო ცი ა ლუ რი თა ნას წო რო ბის ამო ცა ნებს შო რის. ჩვე ნი აზ რით ეს კო ლი ზია პირ ვე ლის სა სარ გებ ლოდ 
უნ და გა დაწყ დეს, თუნ დაც იმი ტომ რომ სო ცი ა ლუ რი თა ნას წო რო ბის მიღ წე ვის ამო ცა ნა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის გა-
რე შე პრინ ცი პუ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა. ბი უ ჯე ტის ანა ლი ზი დან იქ მ ნე ბა შთა ბაჭ დი ლე ბა, რომ ახალ ხე ლი სუფ ლე ბას 
უკ ვე შემ დ გო მი სა ბი უ ჯე ტო ციკ ლი დან მო უ წევს უფ რო რე ა ლის ტურ პლატ ფორ მა ზე დად გო მა და იმის აღი ა რე ბა, 
რომ სა არ ჩევ ნო და პი რე ბა თა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლის სწრა ფად შეს რუ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლი არ არის. ჩვე ნი აზ რით, 
ეს ბევ რად უფ რო ოპ ტი მა ლუ რი იქ ნე ბო და, ვიდ რე გა უ აზ რე ბელ ხარ ჯებ ში მი ლი არ დო ბით ლა რის გა დას რო ლა.

2013 წლის ბი უ ჯე ტი ამ დო კუ მენ ტით შე ფა სე ბუ ლია პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბის სი დი დი სა 
და ხა რის ხის მი ხედ ვით, ასე ვე მოყ ვა ნი ლია ბი უ ჯე ტის მოკ ლე ანა ლი ზი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ზო გად 
კონ ტექ ს ტ ში. პრი ო რი ტე ტუ ლი სფე რო ე ბის ანა ლი ზის შე დე გად გა მო ტა ნი ლია გარ კ ვე უ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა და 
დას კ ვ ნე ბის ერ თობ ლი ო ბა.  ანა ლი ზი სას ვი სარ გებ ლეთ რო გორც 2013 წლის ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტით, ასე ვე 2011 და 
2012 წლე ბის ბი უ ჯე ტე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი მა სა ლე ბით, ასე ვე ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის 
დო კუ მენ ტით. ვი ნა ი დან გრა ფი კე ბი სა და დი აგ რა მე ბის შედ გე ნი სას ამ წყა რო ე ბით ვსარ გებ ლობ დით და რად გან 
მათ ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ნა წი ლი სა ერ თო ა, გრა ფი კებ სა და დი აგ რა მებ ზე წყა რო ე ბი მი თი თი თე ბუ ლი არ 
არის, გარ და იმ ცალ კე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო ცა წყა როს ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი არ წარ მო ად გენ დ ნენ.  
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ზო გა დი ტენ დენ ცი ე ბი
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი წი ნა წლე ბის მსგავ სად გა ნაგ რ ძობს ზრდას. 2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის პრო ექ-
ტით, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის სა ფი ნან სო რე სურ სი გან საზღ ვ რუ ლია 8 748.5 მლნ ლა რით, რაც 2012 წლის შე სა-
ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს 628.5 მლნ ლა რით აღე მა ტე ბა. სა ფი ნან სო რე სურ ს ში 8 425.5 მლნ ლა რი შე მო სუ ლო ბე ბი დან 
მო ბი ლი ზე ბულ სახ ს რებ ზე მო დის, ხო ლო და ნარ ჩე ნი - თა ვი სუ ფა ლი ნაშ თი ა. გა სუ ლი ორი წლი სა გან გან ს ხ ვა ვე-
ბით, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში ან გა რი შებ ზე არ სე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი ნაშ თის გა მო ყე ნე ბის მო ცუ ლო ბა საკ მა ოდ 
გაზ რ დი ლია და 323.0 მლნ ლარს შე ად გენს. ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვი დან გა მომ დი ნა რე, გა სულ წლბში უმე ტეს წი ლად 
ხორ ცი ელ დე ბო და სა ბი უ ჯე ტო ან გა რი შებ ზე ფუ ლა დი სახ ს რე ბის აკუ მუ ლი რე ბა (109 მლნ - 2010 წელს, 122 მლნ 
ლა რი - 2012 წელს), ან მა თი გა მო ყე ნე ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო იყო (11.5 მლნ ლა რი 2011 წელს). მო მა ვა ლი წლის ბი უ-
ჯე ტის პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ბი უ ჯე ტო ან გა რი შებ ზე არ სე ბუ ლი სახ ს რე ბი დან 323.0 მლნ ლა რის 
გა მო ყე ნე ბა. რო გორც ცნო ბი ლი ა, ბი უ ჯე ტი ქვეყ ნის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ს-
ტ რუ მენ ტია და მი სი გავ ლე ნაც ეკო ნო მი კა ზე საკ მა ოდ კარ გად შე იგ რ ძ ნო ბა. სა ბი უ ჯე ტო ან გა რი შე ბი დან თან-
ხე ბის ასე თი მო ცუ ლო ბით გა მო ყე ნე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან საფ რ თხეს შე ი ცავს ინ ფ ლა ცი უ რი პრო ცე სე ბის მარ თ ვის 
კუთხით (დასახული მიზ ნის ფარ გ ლებ ში), თუმ ცა, აქ ვე უნ და გა ვა მახ ვი ლოთ ყუ რადღე ბა ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვით 
ნა წილ ზეც. კერ ძოდ, თუ 2012 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და ფარ ვა ზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი იყო 189.4 მლნ ლა რი, 2013 წელს ანა ლო გი უ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 539.8 მლნ ლა რამ დე იზ რ დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი მი-
უ თი თებს, რომ 2012 წელ თან შე და რე ბით, 628,5 მლნ ლა რით გაზ რ დი ლი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან, 305,5 მლნ 
ლა რი ქვეყ ნის ში და ბა ზარ ზე არ დარ ჩე ბა და შე სა ბა მი სად, მი სი გავ ლე ნა ინ ფ ლა ცი ა ზე საკ მა ოდ და ბა ლი იქ ნე ბა. 
თუმ ცა, ასე თი რის კი ბო ლომ დე არ იხ ს ნე ბა დღის წეს რი გი დან. კერ ძოდ, რო გორც ცნო ბი ლი ა, წლის და საწყის ში 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი გა ცი ლე ბით და ბა ლი ა, ვიდ რე წლის ბო ლოს, მა შინ რო დე საც სა ბი უ ჯე ტო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე დუ რა წლის და საწყი სი დან ვე მიმ დი ნა რე ობს. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა-
მომ დი ნა რე, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბი სა და გა და სახ დე ლე ბის კვარ ტა ლუ რად და ბა ლან სე ბა და-
კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბა ასე თი თა ვი სუ ფა ლი სახ ს რე ბის გა მო ყე ნე ბას თან, რაც სა ბო ლო ოდ გახ დე ბა ინ ფ ლა ცი უ რი 
პრო ცე სე ბის ხელ შემ წყო ბი.  

ცხრი ლი # 1.  სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის სა ფი ნან სო რე სურ სე ბი

2011 2012 2013

I. Semosulobebi 7,447.7 8,242.0 8,425.5

    Semosavlebi 6,442.3 7,053.6 7,422.5

    arafinansuri aqtivebis kleba 189.8 70.0 100.0

    finansuri aqtivebis kleba (naSTis gamoklebiT) 80.7 60.0 35.0

valdebulebebis zrda 734.9 1,058.4 868.0

II. naSTis cvlileba +gamoyeneba/-dagroveba 11.5 -122.0 323.0

safinanso resursi 7,459.2 8,120.0 8,748.5

% mSp 30.8 30.7 29.9
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დი აგ რა მა 1: სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბი

დი აგ რა მა 2: ნაშთის ცვლილება + დაგროვება/ - გამოყენება

შე მო სავ ლე ბის ოდე ნო ბა 2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით გან საზღ ვ რუ ლია 7 422.5 მლნ ლა რით, რაც 2012 
წლის მაჩ ვე ნე ბელს აღე მა ტე ბა 368.9 ათა სი ლა რით. 

ცხრი ლი #2 სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი

2011 2012 2013 sxvaoba

sul Semosavlebi 6,442.3     7,053.6     7,422.5 368.9

gadasaxadebi 5,802.0     6,300.0     6,920.0 620.0

grantebi 223.1        333.6        202.5 -131.1

sxva Semosavlebi 417.2        420.0        300.0 -120.0
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შე მო სავ ლე ბის მა ტე ბა და კავ ში რე ბუ ლია სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის მა ტე ბას თან, რო მე ლიც 2012 წელ თან შე-
და რე ბით 620 მლნ ლა რით იზ რ დე ბა. თუმ ცა, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ გრან ტე ბი დან და სხვა შე მო სავ ლე ბი-
დან მი სა ღე ბი სახ ს რე ბი 2012 წელ თან შე და რე ბით მცირ დე ბა, სა ბო ლოო ჯამ ში, ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი მხო ლოდ 
368.9 მლნ ლა რით იზ რ დე ბა. 

ცხრი ლი #3 სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის გა და სა ხა დე ბის ნა წი ლი

2011 2012 2013 sxvaoba

sul gadasaxadebi 5,802.0   6,300.0   6,920.0 620.0

saSemosavlo gadasaxadi 1,439.5   1,597.0   1,813.0 216.0

mogebis gadasaxadi  832.2      900.0      924.0 24.0

dRg 2,784.4   3,014.0   3,384.0 370.0

aqcizi 615.1      644.0      665.0 21.0

importis gadasaxadi 93.2      100.0      104.0 4.0

sxva gadasaxadebi 37.6        45.0        30.0 -15.0

გა და სა ხა დე ბის მაჩ ვე ნებ ლის გან ხილ ვი სას ყუ რად სა ღე ბია სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თებ თან და კავ ში-
რე ბუ ლი გარ კ ვე უ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი. კერ ძოდ: 

•	 2013	 წლი დან და გეგ მი ლი იყო სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თის 20%-დან 18%-მდე შემ ცი რე ბა, 
რაც სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის ნა წი ლი გახ ლ დათ. სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ ში 
წარ დ გე ნი ლი პრო ექ ტის მი ხედ ვით, მო მა ვა ლი წლი დან სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თი აღარ შემ ცირ დე ბა და შე ნარ ჩუ-
ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ამ ჟა მად გან საზღ ვ რუ ლი 20%-ის დო ნე ზე. 

•	 2013	წლი დან აღარ გა უქ მ დე ბა ამ ჟა მად დი ვი დენ დებ სა და პრო ცენ ტ ზე მოქ მე დი 5%-იანი გა ნაკ ვე თი;

•	 2013	წლი დან შე მო ღე ბუ ლი იქ ნე ბა და უ ბეგ რა ვი მი ნი მუ მი. კერ ძოდ, იმ ფი ზი კურ პირ თა შე მო სა ვა ლი დან, 
რო მე ლიც წლი უ რად არ აღე მა ტე ბა 6000 ლარს, 1800 ლა რი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით არ და ი ბეგ რე ბა; 

•	 2013	წლი დან რო ი ალ ტი დან მი ღე ბუ ლი შე მოს ვა ლი და ი ბეგ რე ბა 20%-ით, ნაც ვ ლად კა ნო ნით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი 15%-ისა. 

გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის შე ჩე რე ბა და კავ ში რე ბუ ლი უნ და იყოს და მა ტე ბი თი სა ბი უ-
ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის უკი დუ რეს აუცი ლებ ლო ბას თან. კერ ძოდ, ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის დო-
კუ მენ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის მკვეთ რი ზრდის გა მო, 
სა ხელ მ წი ფოს სჭირ დე ბა და მა ტე ბი თი სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი. სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბის 
პი რო ბებ ში, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტს და აკ ლ დე ბა 200 მლნ ლარ ზე მე ტი, რაც კი დევ უფ რო გა არ თუ ლებს სო ცი ა ლუ რი 
ხარ ჯე ბის და ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბის მო ძი ე ბას. და უ ბეგ რა ვი მი ნი მუ მის შე მო ღე ბას თან და კავ ში რე ბით ნა თე ლი ხდე ბა 
სა ხელ მ წი ფოს პო ლი ტი კა, რო მე ლიც ცდი ლობს გა და ა ნა წი ლოს შე მო სავ ლე ბი და შე ამ ცი როს სო ცი ა ლუ რი უთა ნას წო-
რო ბა. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის გან მარ ტე ბი თი ბა რა თის მი ხედ ვით ირ კ ვე ვა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი შე ღა ვა თის 
ამოქ მე დე ბის შემ დეგ, 2014 წელს შე ღა ვა თის სა ხით ბე ნე ფი ცი ა რებს უკან და უბ რუნ დე ბათ 170 მლნ ლა რი. ეს ნიშ ნავს, 
რომ 472 ათა სამ დე და საქ მე ბუ ლი, რომ ლის შრო მის ანაზღა უ რე ბა თვე ში 500 ლარს არ აღე მა ტე ბა, ბი უ ჯე ტი დან წე ლი-
წად ში 360 ლარს და იბ რუ ნებს. თუ შე ღა ვა თის ოდე ნო ბას დღე ებ ზე გა დავ თ ვ ლით, გა მო დის, რომ 472 ათა სამ დე და საქ-
მე ბუ ლი, სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის სა ხით, ქვეყ ნის ბი უ ჯეტ ში გა და იხ დის დღე ში 98 თეთ რით ნაკ ლებს.
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იმ შემ თხ ვე ვა ში, რომ მომ ხ და რი ყო სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თის 18%-მდე შემ ცი რე ბა ყვე ლას თ ვის და 
არ და წე სე ბუ ლი ყო და უ ბეგ რა ვი მი ნი მუ მი, აღ ნიშ ნუ ლი 472 ათა სი ადა მი ა ნი, მხო ლოდ 10 თეთრს და ზო გავ და. 

თუ თან ხობ რი ვად გან ვი ხი ლავთ ამ ცვლი ლე ბის შე დეგს, რა თქმა უნ და, ასე თი კა ტე გო რი ე ბის ადა მი ა ნე ბი სათ ვის 
დღე ში 98 თეთ რი და ნა ზოგს წარ მო ად გენს, თუმ ცა, გან ს ჯის თე მა ა, რამ დე ნად სე რი ო ზულ ეფექტს მო ი ტანს შე-
მო თა ვა ზე ბუ ლი შე ღა ვა თი. ხომ არ იქ ნე ბო და უმ ჯო ბე სი, აღ ნიშ ნუ ლი 170 მლნ ლა რით, და ფი ნან სე ბუ ლი ყო მა გა-
ლი თად, ჯან დაც ვის ის პროგ რა მე ბი, რო მელ თა ხარ ჯე ბის და ფარ ვა არ ცერ თი სა დაზღ ვე ვო პა კე ტით არ ხდე ბა.   

ამას თან, ყუ რად სა ღე ბია ის გა რე მო ე ბაც, რომ მო სახ ლე ო ბის აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რია ამ შე ღა ვა თის შე დეგს პერ-
სო ნა ლუ რად მი ი ღებს მხო ლოდ 2014 წლი დან. სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში წარ დ გე ნი ლი ცვლი ლე ბის მი ხედ ვით, შე-
ღა ვა თის ბე ნე ფი ცი არ თა გა მო სავ ლე ნად უნ და დას რულ დეს სა ან გა რი შო წე ლი, რა თა და დას ტურ დეს, რომ ამ კა-
ტე გო რი ის ადა მი ა ნებს ნამ დ ვი ლად არ მი უ ღია 6000 ლარ ზე მე ტი წლი უ რი შე მო სა ვა ლი. მხო ლოდ აღ ნიშ ნუ ლის 
შემ დეგ უზ რუნ ველ ყოფს სა ხელ მ წი ფო ასე თი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის 360 ლა რის უკან დაბ რუ ნე ბას. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბის ეფექ ტი კი დევ უფ რო სუს ტი იქ ნე ბა 2014 წლის თ ვის, ინ ფ ლა ცი-
ი სა და 98 თეთ რის მსყიდ ვე ლო ბი თუ ნა ი ა ნო ბის დაქ ვე ი თე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.  

სხვა შე მო სავ ლე ბის კუთხით, 2013 წელს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტ ში კლე ბა შე ი ნიშ ნე ბა. კერ ძოდ, მი სი 
მო ცუ ლო ბა 120 მლნ ლა რით მცირ დე ბა და 300 მლნ ლა რით გა ნი საზღ ვ რე ბა. რო გორც ცხრი ლი #4-დან ჩანს, სხვა 
შე მო სავ ლებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს დი ვი დენ დე ბი და, ჯა რი მე ბი დან და სხვა რა კალ სი ფი ცი რე ბუ ლი შე მო სავ ლე-
ბი დან მო ბი ლი ზე ბუ ლი სახ ს რე ბი. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, ნო ემ ბ რის და სა წის ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ ში წარ დ გე ნი ლი ბი უ ჯე ტი, ამ ნა წილ ში, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბო და ამ ჟა მად არ-
სე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის სა ბო ლოო ვერ სი ი სა გან. 

კერ ძოდ,  თით ქ მის 200%-ით იზ რ დე ბო და დი ვი დენ დე ბი დან და გეგ მი ლი შე მო სავ ლე ბი. (51,5 მლნ ლა რი დან 151,0 მლნ 
ლა რამ დე) აღ ნიშ ნუ ლი დი ვი დენ დე ბი წარ მო ად გენს სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სა წარ მო ე ბი დან მი ღე ბუ-
ლი მო გე ბი დან სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში გა და სა რიცხ სახ ს რებს. რო გორც ცნო ბი ლი ა, მიმ დი ნა რე წელს აღ ნიშ ნუ ლი 
სახ ს რე ბის მო ბი ლი ზე ბა და მა თი გან კარ გ ვა ხორ ცი ელ დე ბო და სა ხელ მ წი ფო სა პარ ტ ნი ო რო ფონ დის მეშ ვე ო ბით, რო-
მე ლიც ახ დენს სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სა წარ მო ე ბის მარ თ ვა სა და მი ღე ბუ ლი მო გე ბის ინ ვეს ტი რე ბას. 
შე სა ბა მი სად, ასე თი მას შ ტა ბუ რი ოდე ნო ბით სახ ს რე ბის ტრან ს ფე რი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში, მნიშ ვ ნე ლო ვან კითხ-
ვებს იწ ვევ და სა პარ ტ ნი ო რო ფონ დის მო მა ვალ საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბით. თუმ ცა, ბი უ ჯე ტის სა ბო ლოო ვერ სი-
ით, დი ვი დენ დე ბი დან მი სა ღე ბი თან ხე ბი მო მა ვალ წელ საც 2012 წლის ოდე ნო ბის მსგავ სი იქ ნე ბა. ასე თი მას შ ტა ბუ რი 
ცვლი ლე ბა კი  მი უ თი თებს სა პარ ტ ნი ო რო ფონ დ თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი პო ზი ცი ე ბის ცვლი ლე ბა ზე.      

ცხრი ლი #4. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის სხვა შე მო სავ ლე ბი

2011 2012 2013 sxvaoba

sxva Semosavlebi sul 417,221.7 420,000.0 300,000.0 -120,000.0

procenti 19,375.6 17,000.0 11,000.0 -6,000.0

dividendi 34,257.1 51,500.0 51,000.0 -500.0

renta 111,105.5 120,500.0 10,000.0 -110,500.0

saqonlisa da momsaxurebis realizacia 62,302.8 63,790.0 61,350.0 -2,440.0

jarimebi da sauravebi 121,319.3 100,000.0 100,000.0 0.0

nebayoflobiTi transferebi grantebis garda 1,982.6 1,650.0 1,650.0 0.0

sxva araklasificirebuli Semosavlebi           66,878.8     65,560.0     65,000.0 -560.0
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ასე ვე, ბი უ ჯე ტის წი ნა ვერ სი ით, 2013 წლი სათ ვის თით ქ მის 50%-ით მცირ დე ბო და ჯა რი მე ბი დან და სა უ რა ვე ბი-
დან და გეგ მი ლი შე მო სავ ლე ბი 100 მი ლი ო ნი დან 50 მი ლი ო ნამ დე. აღ ნიშ ნუ ლი აღ ქ მუ ლი შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო 
რო გორც, ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი, თუმ ცა ამ კუთხით რა ი მე 
სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა ბი უ ჯე ტის პა კეტ თან ერ თად სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის წარ დ გე ნი ლი  იყო.  აქაც ანა ლო-
გი უ რად, ბი უ ჯე ტის უკ ვე გა ნახ ლე ბუ ლი ვერ სი ით, 2013 წელს ჯა რი მე ბი დან ბი უ ჯეტ ში მო ბი ლი ზე ბუ ლი იქ ნე ბა 
100 მლნ ლა რი, რაც 2012 წლის გეგ მი უ რი მაჩ ვე ნებ ლის ტო ლი ა. პო ზი ცი ე ბის მას შ ტა ბურ ცვლი ლე ბა ზე მი ა ნიშ-
ნებს ასე ვე, ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი საპ როგ ნო ზო მო ცუ ლო ბის ასე თი ცვლი ლე ბაც.      

დი აგ რა მა #3 გრან ტე ბის პროცენტული წი ლი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში

გრან ტე ბის მუხ ლი დან მი სა ღე ბი შე მო სავ ლე ბი 2013 წლი სათ ვის მცირ დე ბა და 40%ით და 202.5 მლნ ლარს შე ად-
გენს. დი აგ რა მა ზე ასა ხუ ლი სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, გრან ტე ბის მუხ ლით მო ბი ლი ზე ბუ ლი სახ ს რე ბი დან ბი უ ჯე-
ტის გა და სახ დე ლე ბის და ფი ნან სე ბას კლე ბა დი ტენ დენ ცია აქვს. აღ ნიშ ნუ ლი მი უ თი თებს ბი უ ჯე ტის ავ ტო ნო მი უ-
რო ბის მზარდ ტენ დენ ცი ებ ზე, რაც, ერ თი მხრივ, და დე ბი თი მოვ ლე ნა ა, თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, თუ გა ვით ვა ლის წი-
ნებთ, რომ გრან ტე ბის უდი დე სი ნა წი ლი (2012 წე ლი 52%, ხო ლო 2013 წე ლი – 68%) მიზ ნობ რივ ანუ ინ ვეს ტი ცი ურ 
გრან ტებ ზე მო დის, მი ა ნიშ ნებს დო ნო რე ბის მხრი დან ასე თი პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის კლე ბად ტენ დენ ცი ა ზე.   

რო გორც ცნო ბი ლი ა, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი არის ის ძი რი თა დი დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მთავ რო-
ბის მი ერ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ფი ნან სურ უზ რუნ ველ ყო ფას. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღ ნიშ ნუ ლი 
დო კუ მენ ტი სა და ამ დო კუ მენ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ბი უ ჯე ტო პა რა მეტ რე ბის ანა ლი ზიც.

თა ვის მხრივ, წლი ურ სა ბი უ ჯე ტო კა ნონს სა ფუძ ვ ლად უდევს სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ით და სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სით გათ ვა ლი წი ნე ბუ ლი ქვეყ ნის ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტი, 
რო მე ლიც ასა ხავს კონ კ რე ტუ ლი პე რი ო დი სათ ვის მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი გუნ დის პრი ო რი ტე ტებს და მათ მი-
საღ წე ვად და სა ხულ გეგ მებ სა და ღო ნის ძი ე ბებს. 

2013-2016 წლე ბი სათ ვის ქვეყ ნის ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტის მი ხედ ვით, სა ქარ-
თ ვე ლოს მთავ რო ბის ძი რი თად პრი ო რი ტე ტებს წარ მო ად გენს ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის, გა ნათ-
ლე ბი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი ით ვა ლის წი ნებს ასე ვე სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვან 
პრი ო რი ტე ტებ საც, რო გო რი ცაა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა კითხე ბი, პრო კუ რა ტუ რი სა და სა სა მარ თ ლო 
სის ტე მის რე ფორ მა. თუმ ცა, ზე მო ჩა მოთ ვ ლი ლი ოთხი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა წარ მო ად გენს იმ სფე რო ებს, რო-
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მელ თა გა უმ ჯო ბე სე ბა პირ და პირ კავ შირ შია სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბას თან.

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, 2013 წლი სათ ვის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის სა ფი ნან სო რე სურ სი, 2012 წელ თან შე-
და რე ბით, იზ რ დე ბა 628,5 მლნ ლა რით. აღ ნიშ ნუ ლი მა ტე ბა მთლი ა ნად ხმარ დე ბა გაცხა დე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტუ-
ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი სათ ვის და ფი ნან სე ბის მა ტე ბას, რა საც დი აგ რა მა ზე მოყ ვა ნი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბიც მოწ მობს. 
(დიაგრამა 3)

დი აგ რა მა #4. პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი 2012-13 წწ

აბ სო ლუ ტურ მაჩ ვე ნებ ლებ ში თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, 2012 წელ თან შე და რე ბით, 2013 წლი სათ ვის პრი ო რი ტე ტულ მი-
მარ თუ ლე ბებ ზე და ფი ნან სე ბა იზ რ დე ბა 706,4 მლნ ლა რით და 3 304.0 მლნ ლარს შე ად გენს. 
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ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა 
და კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბი
გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ხელ შემ წყობ ერ თ -ერთ  ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს ინ ფ რას ტ-
რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბი. ამ მი მარ თუ ლე ბით სახ ს რე ბის გა მო ყო ფა 
ძი რი თა დად ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და რე გი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო-
სათ ვის, სა ერ თო- სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის ასიგ ნე ბე ბის ნა წილ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, სა ქარ თ ვე ლოს 
რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დის შე საქ მ ნე ლად, ასე ვე სხვა დას ხ ვა სა მი ნის ტ რო ებ ში გან-
სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის და სა ფი ნან სებ ლად. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ში 
ასე ვე იგუ ლის ხ მე ბა სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი კრე დი ტე ბით და გრან ტე-
ბით და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი.

დი აგ რა მა #5. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ხარ ჯე ბის დი ნა მი კა 2012-13 წწ

დი აგ რა მა ზე მოყ ვა ნი ლი სა ბი უ ჯე ტო მაჩ ვე ნე ბე ლე ბის მი ხედ ვით 2013 წლი სათ ვის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო-
ექ ტე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბი, მთლი ან ბი უ ჯეტ თან მი მარ თე ბა ში 1 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქ ტით მცირ დე ბა, 
თუმ ცა აბ სო ლუ ტურ გა მო ხა ტუ ლე ბა ში  მი სი მო ცუ ლო ბა  43,8 მლნ ლა რით იზ რ დე ბა. 

თუმ ცა აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ  2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის წი ნა ვერ სი ით, ინ ფ რას ტ რუქ-
ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბა მკვეთ რად მცირ დე ბო და და 2012 წელს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 1,9 მლნ ლა რის 
ნაც ვ ლად 2013 წელს  1,4 მლნ ლა რი ხდე ბო და.  

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ასიგ ნე ბე ბის შემ ცი რე ბა სო ცი ა ლუ რი სფე როს სა სარ-
გებ ლოდ, ერ თის მხრივ, პო ზი ტი უ რად შე იძ ლე ბა აისა ხოს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ფე ნე ბის ცხოვ რე ბის დო ნის 
ამაღ ლე ბა ზე. თუმ ცა, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ე ბაც, რომ ინ ფ რაქ ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ზე გა წე ულ 
ხარ ჯებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი შრო მით და ნა ხარ ჯებს უკა ვი ათ. შე სა ბა მი სად, ასე თი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა და-
კავ ში რე ბუ ლია სა მუ შაო ად გი ლე ბის შემ ცი რე ბას თა ნაც. ასე ვე მხედ ვე ლო ბა ში უნ და მი ვი ღოთ ის გა რე მო ე ბაც, თუ 
რამ დე ნად შეძ ლებს კერ ძო სექ ტო რი უზ რუნ ველ ყოს სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე ბა მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში. მა შინ, 
რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბა რამ დე ნი მე კვი რის შეც ვ ლი ლი ა, რო დე საც ბიზ ნეს - სექ ტორს ჯერ კი დევ არ აქვს ჩა მო ყა-
ლი ბე ბუ ლი ნდო ბა ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ, საკ მა ოდ ძნე ლი იქ ნე ბა მის თ ვის გრძელ ვა დი ა ნი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბის მი ღე ბა და შე სა ბა მი სად, მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში გარ თულ დე ბა პრო ექ ტე ბის შემ ცი რე ბით გაზ რ დი ლი 
უმუ შე ვარ თა რა ო დე ნო ბის და ბა ლან სე ბა სხვა, ახ ლად შექ მ ნი ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბით.                      
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ცხრი ლი #5. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ხარ ჯე ბის მო ცუ ლო ბა 2012-2103 წწ

 2012 2013

sul donoris 
saxsrebi

sabiujeto 
saxsrebi sul donoris 

saxsrebi
sabiujeto 

saxsrebi

infrasruqtura 1,884.0 1,033.0 851.0 1,925.0 777.0 1,148.0

saqarTvelos regionaluri 
ganviTarebisa da 
infrastruqturis saministro

982.0 628.0 354.0 901.0 559.0 342.0

saqarTvelos regionebSi 
gansaxorcielebli proeqtebis fondi 358.0 - 358.0 450.0 - 450.0

soflis mxardaWeris programa 50.0 - 50.0 50.0 - 50.0

saganamanaTleblo daewsebulebebis 
reabilitacia 45.0 - 45.0 60.0 - 60.0

samedicino dawesebulebebis 
reabilitacia 25.0 - 25.0 15.0 - 15.0

iusticiis saxlebis mSenebloba - 25.0 - 25.0

energetikuli proeqtebi 282.0 282.0 109.0 109.0

saerTo-saxelmwifoebrivi mniSvnelobis 
infratruqturuli proeqtebi 45.0 37.0 8.0 38.0 36.0 2.0

ekonomikuri ganviTarebis 
saministros infrastruqturuli 
proeqtebi

56.0 55.0 1.0 57.0 52.0 5.0

agro seqtoris ganviTareba 11.0 10.0 1.0 181.0 16.0 165.0

daculi teritoriebis sistemis 
Camoyalibeba 16.0 7.0 9.0 10.0 5.0 5.0

sasjelaRsrulebis sistemis 
infrastruqturis gaumjobeseba 29.0 - 29.0

sxva 14.0 14.0

სა ინ ტე რე სო სუ რათს იძ ლე ვა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ხარ ჯე ბის კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯებ თან ერ თად ერ თი ან კონ ტექ-
ს ტ ში და მის ფუნ ქ ცი ო ნა ლურ გა ნა წი ლე ბა ში მო აზ რე ბა. კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბის დი ნა მი კის გა სა ა ნა ლი ზებ ლად 
გა მო ყე ნე ბუ ლი გვაქვს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ინ ტერ ნეტ გვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი დო კუ მენ ტი  ,,ინფორმაცია 
2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ.“ ამ დო კუ მენ ტ ში 
მოყ ვა ნი ლი ხარ ჯე ბი ანა ლი ზი სათ ვის გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და ტუ-
რიზ მის, ასე ვე გა ნათ ლე ბის, ენერ გე ტი კის, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პირ თა მხარ და სა ჭე რად და და ნარ ჩე ნი 
კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად გა მო ყო ფი ლი ასიგ ნე ბე ბის წლი უ რი ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბის წარ-
მოდ გე ნის გზით. გარ და ამი სა, ხარ ჯე ბი გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია წყა რო ე ბის მი ხედ ვი თაც. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ამა თუ იმ 
პრო ექტს მი თი თე ბუ ლი აქვს რო მე ლი მე დამ ფი ნან სე ბე ლი უცხო უ რი დო ნო რი სა ხე ლი, მა შინ ასე თი მუხ ლი პი რო-
ბი თად მიჩ ნე უ ლი გვაქვს „დონორების სახ ს რე ბით“ და ფი ნან სე ბულ პრო ექ ტად. იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა დო ნო რის 
სა ხე ლი პრო ექ ტ ში გა მოკ ვე თი ლად არ ფიქ სირ დე ბა, და ფი ნან სე ბის წყა როდ სა კუთ რივ სა ქარ თ ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო  
სახ ს რე ბი ანუ ,,საკუთარი სახ ს რე ბი“ მი იჩ ნე ვა. (იხ. დი აგ რა მა #6). 

კა პი ტა ლურ პრო ექ ტებ ში თვალ ში სა ცე მია ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი კომ პო ნენ ტის აბ სო ლუ ტუ რი სი ჭარ ბე სხვა ხარ-
ჯებ თან შე და რე ბით რო გორც 2013 წლის პრო ექ ტ ში, ისე 2013-16 წლე ბის მთე ლი ციკ ლის გან მავ ლო ბა ში. ასე მა-
გა ლი თად, 2013 წელს ეს ხარ ჯე ბი მთე ლი კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის 69% შე ად გენს, მომ დევ ნო წლებ ში კი მთე ლი 
ხარ ჯე ბის 60-70% დი ა პა ზონ ში მერ ყე ობს.
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დი აგ რა მა #6. კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბის ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი გა ნა წი ლე ბა 2012-16 წწ

კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის სხვა კომ პო ნენ ტე ბი დან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ნათ ლე ბა ზე, ენერ გე ტი კა სა და იძუ ლე-
ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა მხარ და სა ჭე რად მიმ დი ნა რე პრო ექ ტე ბი, რო მელ თა შეს რუ ლე ბა გა დამ წყ ვეტ ფა-
ზა ში 2013-16 წლე ბის პე რი ო დის მე ო რე ნა ხე ვარ ზე მო დის. ისე ვე რო გორც ზო გა დად ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი 
პრო ექ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 2013 წლის ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტი შე საძ ლოა ერ თ გ ვარ შუ ა ლე დურ პუნ ქ ტად გან ვი-
ხი ლოთ, იმ აზ რით რომ ახა ლი მთავ რო ბის დეკ ლა რი რე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის გა მოკ ვე თა ალ ბათ უფ რო 2014 
წლის შემ დ გო მი პე რი ო დი დან მო ყო ლე ბუ ლია მო სა ლოდ ნე ლი. წარ მოდ გე ნი ლი ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტი კა პი ტა ლუ-
რი ხარ ჯე ბის ნა წილ ში მთე ლი ბი უ ჯე ტის  ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რის გარ კ ვე უ ლი ანა რეკ ლი ა, იმ აზ რით, რომ 
აქ კარ დი ნა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის (ასიგნებების აბ სო ლუ ტუ რი მო ცუ ლო ბი სა და სტრუქ ტუ რის თვალ საზ რი სით) 
გან ხორ ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბა ძა ლი ან შეზღუ დუ ლი იყო ორი მი ზე ზით: 1)  პრო ექ ტე ბის უდი დე სი უმ რავ ლე სო-
ბა უკ ვე დაწყე ბუ ლი ა; 2) სახ ს რე ბის თვალ ში სა ცე მი დე ფი ცი ტის პი რო ბებ ში მთავ რო ბა იძუ ლე ბუ ლია თით ქ მის 
უც ვ ლე ლად შე ი ნარ ჩუ ნოს სადღე ი სოდ გა მოკ ვე თი ლი პრი ო რი ტე ტე ბი, მით უფ რო რომ მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის 
აუცი ლებ ლო ბა და იმ პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის სიმ წ ვა ვე, რა საც ისი ნი ემ სა ხუ რე ბი ან, ეჭვს არ იწ ვევს. ეს ყვე ლა-
ზე მკა ფი ოდ ეს გა და უ დებ ლო ბა ალ ბათ მა ინც იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა მხარ და სა ჭე რად მიმ დი ნა რე 
პრო ექ ტებ ში იკითხე ბა.

ზე მოთ მოყ ვა ნილ  გრა ფიკ ში ხსე ნე ბუ ლი და ნარ ჩე ნი ხარ ჯე ბი მე დი ცი ნა ზე, ლო კა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის ინ ფ რას ტ-
რუქ ტუ რა ზე (ბათუმის კო მუ ნა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, კა ხე თის გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტი), კულ ტუ რუ ლი მემ კ-
ვიდ რე ო ბის დაც ვა სა და იუს ტი ცი ის სახ ლებ ზე მო დის. გა ნათ ლე ბი სა და მე დი ცი ნის პრი ო რი ტე ტულ სფე რო ებ ზე 
მო მა ვალ ში და სა ხარ ჯი სახ ს რე ბის დი ნა მი კა და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა შემ დ გომ სა ბი უ ჯე ტო ციკ ლებ ში მო ძი ე ბულ 
ფის კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბებ სა და 2012 წლის ჩათ ვ ლით ამ მი მარ თუ ლე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის შეს-
რუ ლე ბის მო ცუ ლო ბა სა და ხა რის ხ ზე.
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დი აგ რა მა #7. სა კუ თა რი და დო ნო რე ბის სახ ს რე ბის დი ნა მი კა 2012-16 წწ

ზე მოთ მოყ ვა ნილ გრა ფიკ ზე გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რა წყა რო ე ბის მი ხედ ვით. წყა-
რო ე ბი პი რო ბი თად და ყო ფი ლია „საკუთარ სახ ს რე ბად“, ანუ სა კუთ რივ სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე ბით, ქვეყ ნის შიგ ნით 
აკ რე ფი ლი გა და სა ხა დე ბით მო ბი ლი ზე ბუ ლი რე სურ სე ბად და დო ნო რე ბის მი ერ მო წო დე ბულ რე სურ სე ბად. გრა-
ფი კი დან იკ ვე თე ბა ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა, რომ 2012 წლის შემ დეგ, კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის ,,საკუთარი 
სახ ს რე ბით“ და ფი ნან სე ბა გა ივ ლის ტრა ექ ტო რი ის და ბალ წერ ტილს და ნელ - ნე ლა იზ რ დე ბა 2016 წლამ დე. ამა ვე 
პე რი ოდ ში, დო ნორ თა სახ ს რე ბით და ფი ნან სე ბუ ლი კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის სა შუ ა ლო მო ცუ ლო ბა მეტ - ნაკ ლე-
ბად სტა ბი ლუ რი ა, თუმ ცა ყო ველ თ ვის სჭარ ბობს ,,საკუთარ სახ ს რებს.“ სხვა პა რა მეტ რე ბის თა ნაბ რო ბის შემ თხ-
ვე ვა ში ეს საკ მა ოდ და მა ი მე დე ბე ლია ტენ დენ ცი ა, რად გან აშ კა რა ა, რომ უკ ვე წი ნა სა ბი უ ჯე ტო ციკ ლებ ში სა ქარ-
თ ვე ლოს გა უჩ ნ და არ სე ბი თი შე საძ ლებ ლო ბა თა ვად და ა ფი ნან სოს ქვეყ ნის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფ რას ტ რუქ-
ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი, რო მელ თაც გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბათ გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ამა ვე დროს, აუცი ლე ბე ლი სუ ლაც არ არის, რომ ეს ტენ დენ ცია უც ვ ლე ლად გაგ რ ძელ დეს, 
ვი ნა ი დან  ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და შეძ ლოს არ გა ზარ დოს სა გა და სა ხა დო წნე ხი და ფის კა ლუ რი შე მო სავ ლე ბის მო ბი-
ლი ზა ცი ა ში ად მი ნის ტ რი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბით შექ მ ნილ ახალ შე საძ ლებ ლო ბას 
და ეყ რ დ ნოს. ამა ვე დროს, მცდა რი იქ ნე ბო და იმის ილუ ზი ა, რომ ახ ლო მო მა ვალ ში შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა მსხვი ლი 
პრო ექ ტე ბის დო ნო რე ბის გა რე შე და ფი ნან სე ბა. უკ ვე 2014 წლი დან პრი ო რი ტე ტუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ-
ლებ ლად მთავ რო ბას მო უ წევს გა მო ნა ხოს ოპ ტი მა ლუ რი ბა ლან სი ერ თი მხრივ დო ნო რებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის 
გო ნივ რულ ფარ გ ლებ ში შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და სა კუ თარ რე სურ სე ბის იმ გ ვარ ზრდა ზე, რო მე ლიც ზედ მეტ სა გა და სა-
ხა დო ტვირთს არ შე უქ მ ნის ეკო ნო მი კას. 

2013 წლის ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია და ახ ლო ე ბით ერ თი მი ლი არ დი ლა რის და ხარ ჯ ვა იმ კა პი-
ტა ლურ პრო ექ ტებ ზე, რო მელ თა დას რუ ლე ბა 2016 წელ საა ნა ვა რა უ დე ვი. ამ პრო ექ ტე ბის ჯა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბა 
8.6 მი ლი არდ ლარს აჭარ ბებს.

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ამ კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბი დან მხო ლოდ და ახ ლო ე ბით 40 მი ლი ო ნი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 
სა მუ შა ო ე ბი და იწყე ბა უშუ ა ლოდ 2013 წელს. კა პი ტა ლურ სა მუ შა ო თა და ახ ლო ე ბით 40% ან 2011 წლის გან მავ ლო-
ბა ში შეს რულ და ან 2012 წლის ბი უ ჯე ტის გეგ მი თაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 
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დი აგ რა მა #8. ბი უ ჯე ტის კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბის დი ნა მი კა 2011-16 წწ

კა პი ტა ლურ სა მუ შა ო თა დარ ჩე ნი ლი 60 პრო ცენ ტი სა ბი უ ჯე ტო ციკ ლის დარ ჩე ნილ 4 წე ლი წად ზე (2013-2016) 
სა შუ ა ლოდ მეტ - ნაკ ლე ბად თა ნაბ რა დაა გა და ნა წი ლე ბუ ლი.  კა პი ტა ლურ სა მუ შა ო თა მო ცუ ლო ბის პო ტენ ცი უ რი 
ზრდის თა ო ბა ზე  სადღე ი სოდ სა უ ბა რი რთუ ლი ა, ვი ნა ი დან ახალ ხე ლი სუფ ლე ბას ვერ ექ ნე ბო და ფი ზი კუ რი დრო 
ამ მი მარ თუ ლე ბით სე რი ო ზუ ლი დრო ში და თან ხობ რი ვად გა წე რი ლი ახა ლი სა მოქ მე დო გეგ მის წარ მო სად გე ნად. 
უახ ლო ეს წლებ ში, სა ვა რა უ დოდ, 2014 წლის ბი უ ჯე ტის შედ გე ნი სას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა იმის გა ა ნა ლი ზე ბა 
თუ რამ დე ნად საკ მა რი სი იქ ნე ბა უკ ვე გა წე უ ლი და მი მიდ ნა რე კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბის მთე ლი მო ცუ ლო ბა ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად და მო მა ვალ ში მის გა საზ რ დე ლად. ქარ თუ ლი ოც ნე ბის სა არ ჩევ ნო 
პროგ რა მა ში ნახ სე ნე ბი მე წარ მე ო ბი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ფონ დე ბის ამოქ მე დე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლოა 
სა ჭი რო გახ დეს და მა ტე ბი თი კა პი ტა ლუ რი სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბა ბი უ ჯე ტი დან, ვი ნა ი დან ახა ლი სა წარ მო ე ბის 
თუნ დაც თან და თა ნო ბი თი ამოქ მე დე ბა სა ვა რა უ დოდ აუცი ლებ ლად მო ითხოვს  ქვეყ ნის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი და 
ენერ გე ტი კუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან მ ტ კი ცე ბას. 

სო ცი ა ლუ რი სფე რო და ჯან დაც ვა
სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს და ფი ნან სე ბა ბი უ ჯე ტის პრო ექ-
ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 2 345.0 ათა სი ლა რის ოდე ნო ბით, რაც 2012 წელს გათ ვა ლის წი ნე ბულ გეგ მას აღე მა-
ტე ბა 540 მლნ ლა რით. 

ქვეყ ნის ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტით, სო ცი ა ლურ სფე რო ში გა სა ტა რე ბე ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი მო ი ცავს შემ დეგ მნიშ ვ ნე ლო ვან მი მარ თუ ლე ბებს:   

•	სა არ სე ბო მი ნი მუმს გა უ ტოლ დე ბა სა ხელ მ წი ფო შრო მი თი პენ სი ა;
•	სა არ სე ბო მი ნი მუმს გა უ ტოლ დე ბა I და II ჯგუ ფის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა, მარ ჩე ნალ და-
კარ გულ თა და პო ლიტ რეპ რე სი რე ბულ თა პენ სი ე ბი; 
•	გა ორ მაგ დე ბა უკი დუ რე სად გა ჭირ ვე ბულ თათ ვის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ოდე ნო ბა. 
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სა ქარ თ ვე ლოს ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს ასიგ ნე ბებ ში სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბა ხორ ცი ელ დე ბა 
პროგ რა მი დან - “სოციალური დაც ვა და სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფა”. აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის და ფი ნან სე ბა 2012 წლი-
სათ ვის გან საზღ ვ რუ ლი იყო 1,384.8 მლნ ლა რით. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მი დან ფი ნან ს დე ბა: სა პენ სიო პა კე ტი; სო-
ცი ა ლუ რი პა კე ტი; სა ხელ მ წი ფო კომ პენ სა ცი ე ბი; სო ცი ა ლუ რი სუბ სი დი ე ბი; სა არ სე ბო შემ წე ო ბე ბი; ორ სუ ლო ბის, 
მშო ბი ა რო ბის, ბავ შ ვის მოვ ლის, ასე ვე, ახალ შო ბი ლის შვი ლად აყ ვა ნის გა მო დახ მა რე ბე ბი; დევ ნილ თა შემ წე ო ბე-
ბი. 

2012 წლის ოქ ტომ ბ რის თვე ში თი თო ე უ ლი ამ პროგ რა მის და სა ფი ნან სებ ლად მი მარ თუ ლი იქ ნა შემ დე გი სახ ს რე ბი 
(წყარო: სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო):

•	სა პენ სიო პა კე ტი - 83.2 მლნ ლა რი (682.2 ათა სი ბე ნე ფი ცი ა რი);
•	სო ცი ა ლუ რი პა კე ტი - 11.9 მლნ ლა რი (174.2 ათა სი ბე ნე ფი ცი ა რი); 
•	სა ხელ მ წი ფო კომ პენ სა ცი ე ბი - 3 მლნ ლა რი (18 ათა სი ბე ნე ფი ცი ა რი); 
•	სო ცი ა ლუ რი სუბ სი დი ე ბი - 729.0 ათა სი ლა რი (39 ათა სი ბე ნე ფი ცი ა რი); 
•	სა არ სე ბო შემ წე ო ბე ბი – 12.5 მლნ ლა რი (472 ათა სი ბე ნე ფი ცი ა რი);
•	ორ სუ ლო ბის, მშო ბი ა რო ბის, ბავ შ ვის მოვ ლის, ასე ვე, ახალ შო ბი ლის შვი ლად აყ ვა ნის გა მო დახ მა რე ბე ბი - 442 
ათა სი ლა რი; 
•	დევ ნილ თა შემ წე ო ბე ბი – 6.2 მლნ ლა რი (228 ათა სი ბე ნე ფი ცი ა რი). 

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სტა ტის ტი კა სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს შე ფას დეს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ, ქვეყ ნის ძი რი-
თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტით, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის და ახ ლო ე ბი თი 
ღი რე ბუ ლე ბა  2013 წლი სათ ვის, კერ ძოდ:

- მთავ რო ბის პირ ვე ლი პრი ო რი ტე ტის შე სა ბა მი სად, მი ნი მა ლუ რი პენ სი ის 150 ლა რამ დე გაზ რ და (საარსებო მი ნი-
მუ მი და ახ ლო ე ბით 150 ლარს შე ად გენს), ფი ნან სუ რად სა ჭი რო ებს და ახ ლო ე ბით 1 228.0 მლნ ლარს;

- მე ო რე პრი ო რი ტე ტის შე სა ბა მი სად, 150 ლა რამ დე გა იზ რ დე ბა I და II კა ტე გო რი ის შშმპ_თვის, მარ ჩე ნალ და კარ-
გუ ლი სათ ვის და პო ლიტ რეპ რე სი რე ბუ ლე ბი სათ ვის და წე სე ბუ ლი პენ სი აც.

ცხრილი #6. შემწეობაზე მყოფი პირებისთვის განკუთვნილი სახსრები, 

SSmp marCenal 
dakarguli

polit 
represirebuli

sax. 
kompensaciis 

mimRebi

sayofacx.
subsidiis

mimRebi
sxva sul

beneficiari 121 846 28 089 1 614 9 491 12 872 245 174 157

sul Tanxa 
(aTasi lari) 8 606.0 1 596.8 103.9 250.6 294.2 19.7 11 871.1

2012 წლის ოქ ტომ ბე რის ხარ ჯი;  წყა რო: სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო

შშმპ-ს შო რის I და II ჯგუ ფის ბე ნე ფი ცი არ თა რა ო დე ნო ბა, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა და ახ-
ლო ე ბით 80 პრო ცენტს შე ად გენს. შე სა ბა მი სად, თუ მხედ ვე ლო ბა ში მი ვი ღებთ აღ ნიშ ნულ რა ო დე ნო ბას, ასე ვე 
მარ ჩე ნალ და კარ გულ თა და პო ლიტ რეპ რე სი რე ბულ თა რა ო დე ნო ბა საც, იმ პი რო ბებ ში, რო ცა სხვა და ნარ ჩე ნი კა-
ტე გო რი ე ბის ოდე ნო ბე ბი უც ვ ლე ლი იქ ნე ბა, მთლი ა ნად პრი ო რი ტე ტის ღი რე ბუ ლე ბა და ახ ლო ე ბით 256.0 - მლნ 
ლარს გა უ ტოლ დე ბა  

- მე სა მე პრი ო რი ტე ტის და ახ ლო ე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს სა არ სე ბო შემ წე ო ბე ბის გა ორ მა-
გე ბას (2012 წლის ოქ ტომ ბ რის მდგო მა რე ო ბით, 472 ათა სი ბე ნე ფი ცი ა რი) შე ად გენს 300 მლნ ლარს.  
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- ყვე ლა სხვა ზე მოხ ს ნე ბუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის და სა ფი ნან სებ ლად, მათ თან მი მარ თე ბა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პო-
ლი ტი კის უც ვ ლე ლო ბი სა და ბე ნე ფი ცი არ თა უც ვ ლე ლო ბის პი რო ბებ ში, წე ლი წად ში სა ჭი რო იქ ნე ბა და ახ ლო ე ბით 
130.5 მლნ ლა რი.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დაშ ვე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით სულ “სოციალური დაც ვა და სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფა” პროგ-
რა მის და ფი ნან სე ბის სა ვა რა უ დო ოდე ნო ბა შე ად გენს 1 914.0 მლნ ლარს.

გარ და ამი სა, ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტი ით ვა ლის წი ნებს სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სა-
ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქი სათ ვის სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის უნი ვერ სა ლუ რი სა ბა ზი სო პა კე ტით უზ რუნ ველ ყო-
ფას, არა მომ გე ბი ა ნი სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტის მეშ ვე ო ბით. ამას თან, სა ბა ზი სო პა კე ტის ზე ვით გა სა წევ მომ სა ხუ-
რე ბებ ში და გეგ მი ლია კერ ძო სა დაზღ ვე ვო ფონ დე ბის გა მო ყე ნე ბა.  

სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბით, 2012 წლის 1 იან ვ რი სათ ვის მო სახ ლე ო ბის 
რა ო დე ნო ბამ ქვე ყა ნა ში შე ად გი ნა 4.5 მლნ კა ცი. ვი ნა ი დან, ასე თი მო ნა ცე მი ქვეყ ნ დე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ, ამი-
ტომ გათ ვ ლე ბი სას ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლებთ ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მით. შე სა ბა მი სად, თუ სა ხელ-
მ წი ფოს მხრი დან უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქე ბა ზი სუ რი სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის 
პა კე ტით, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბა ამ ჟა მად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი “ჯანმრთელობის დაზღ ვე ვის პროგ რა მის” ფარ-
გ ლებ ში, შე ად გენს ერთ ბე ნე ფი ცი არ ზე თვე ში სა შუ ა ლოდ 12-15 ლარს, პროგ რა მის მი ახ ლო ე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბა 
იქ ნე ბა 650-810 მლნ ლა რი. 

აღ ნიშ ნულ მიდ გო მას თან და კავ ში რე ბით, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქი სათ ვის ბა ზი-
სუ რი სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის უზ რუნ ველ ყო ფის ნაც ვ ლად, მი ზან შე წო ნი ლია გან ხორ ცი ელ დეს ბე ნე ფი ცი არ თა 
რა ო დე ნო ბის ზუს ტი იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა ჭი რო ე ბე ბის მი ხედ ვით. მო სახ ლე ო ბის გარ კ ვე უ ლი კა ტე გო რი ი სათ ვის, 
რო მელ თა შე მო სა ვა ლი რამ დე ნი მე ჯერ აღე მა ტე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ სა არ სე ბო მი ნი მუმს, სა მე დი ცი ნო დაზღ-
ვე ვის გა დახ და სა კუ თა რი სახ ს რე ბი დან უნ და გახ დეს სა ვალ დე ბუ ლო, ხო ლო დარ ჩე ნილ კა ტე გო რი ას, რო მელ თა 
შე მო სა ვა ლი საკ მა ოდ და ბა ლია ან / და მი ე კუთ ვ ნე ბი ან სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ფე ნის კა ტე გო რი ას, სა ხელ მ წი-
ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა მე დი ცი ნო პა კე ტის ღი რე ბუ ლე ბის გა დახ და. აღ ნიშ ნუ ლი უზ რუნ ველ ყოფს სა ხელ მ წი-
ფოს მი ერ გა მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბის ეფექ ტი ან ხარ ჯ ვას. 

გარ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა, არ სე ბობს და ა ვა დე ბა თა კა ტე გო რი ა, რო მელ თა მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯე ბის და ფარ ვა არ 
ხდე ბა სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის პა კე ტი დან. სა ხელ მ წი ფოს მი ერ მუდ მი ვად ხორ ცი ელ დე ბა ამ და ა ვა დე ბა თა მკურ-
ნა ლო ბის ხარ ჯე ბის და ფი ნან სე ბა, თუმ ცა, არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში, აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მე ბი ხშირ 
შემ თხ ვე ვა ში დე ფი ცი ტუ რია და მათ ზე რე ა ლურ მოთხოვ ნას თან და სა ახ ლო ვებ ლად მი ზან შ წო ნი ლია 2013 წლი-
სათ ვის ასე თი პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბის მი ნი მუმ 50%-ით ზრდა. 

ზე მოხ სე ნე ბულ დაშ ვე ბებს ით ვა ლის წი ნებს ცხრი ლი #7 და დი აგ რა მა #10. კერ ძოდ, იმი სათ ვის რომ 2013 წლის 1 
იან ვ რი დან ამოქ მედ დეს ყვე ლა დეკ ლა რი რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბა, 2013 წლის ბი უ ჯეტ ში, სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან-
მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს ასიგ ნე ბა, წარ დ გე ნილ ასიგ ნე ბას თან შე და რე ბით (2,345.0 
ათა სი ლა რი), უნ და გა ი ზარ დოს 625 მლნ ლა რით, რაც სა ჭი რო ებს და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბის მო ძი ე ბას. და მა ტე-
ბი თი სახ ს რე ბის არ არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, შე უძ ლე ბე ლია ყვე ლა დეკ ლა რი რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის მო მა ვა ლი 
წლის 1 იან ვ რი დან ამოქ მე დე ბა, თუმ ცა, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 2013 წლის გან მავ ლო ბა ში მა თი ეტა პობ რი ვად გან-
ხორ ცი ელ დე ბა. რაც შე ე ხე ბა შემ დ გომ წლებს, ამა ვე დი აგ რა მა ზე ასა ხუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, უკ ვე გაცხა-
დე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სრუ ლად და ფი ნან სე ბას თან ერ თად, შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა სხვა და მა ტე ბი თი ვა ლე-
ბუ ლე ბე ბის აღე ბაც.  

დეკ ლა რი რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 2013 წელს ეტა პობ რივ ამოქ მე დე ბას ადას ტუ რებს  სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა-
მეტ ში წარ დ გე ნი ლი 2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ბო ლო პრო ექ ტიც. კერ ძოდ:
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- ასა კით პენ სი ის ნა წილ ში, ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს 2013 წელს სა პენ სიო გა ნაკ ვე თის მა ტე ბას. 
პირ ველ ეტაპ ზე, 2013 წლის 1 აპ რი ლი დან,  67 წლამ დე ასა კით პენ სი ო ნე რე ბის პენ სი ა, რომ ლის ოდე ნო ბა დღეს 
არ სე ბუ ლი ნორ მე ბით შე ად გენს 110 ლარს, გახ დე ბა 125 ლა რი. მე ო რე ეტაპ ზე, 2013 წლის 1 სექ ტემ ბ რი დან, ყვე ლა 
ასა კით პენ სი ო ნე რის პენ სია  გა უ თა ნაბ რ დე ბა ამ ჟა მად არ სე ბულ სა არ სე ბო მი ნი მუმს ( 150 ლა რი). 

- იგი ვე სუ რა თია შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა პენ სი ის მა ტე ბის კუთხი თაც. კერ-
ძოდ,  2013 წლის 1 აპ რი ლი დან I ჯგუ ფის ინ ვა ლიდ თა პენ სია გა უ ტოლ დე ბა 125 ლარს, ნაც ვ ლად ამ ჟა მად 
არ სე ბუ ლი 100 ლა რი სა, ხო ლო უკ ვე 2013 წლის 1 სექ ტემ ბ რი დან მი სი ოდე ნო ბა 150 ლა რით გა ნი საზღ-
ვ რე ბა. რაც შე ე ხე ბა მე ო რე ჯგუ ფის ინ ვა ლიდ თა, მარ ჩე ნალ და კარ გულ თა და პო ლიტ რეპ რე სი რე ბულ თა 
პენ სი ებს, რომ ლის გა ნაკ ვე თი ამ ჟა მად შე ად გენს შე სა ბა მი სად 70 და 55 ლარს,  2013 წლის 1 სექ ტემ ბ რი-
დან 100 ლა რამ დე გა იზ რ დე ბა.           

- ზრდის ტენ დენ ციაა ასე ვე სა არ სე ბო შემ წე ო ბე ბის კუთხი თაც. დეკ ლა რი რე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტის შე სა ბა-
მი სად, უნ და გა ორ მაგ დეს შემ წე ო ბის ოდე ნო ბა. მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით, დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში, სა-
არ სე ბო შემ წე ო ბას ფუ ლა დი ფორ მით იღებს ყვე ლა ის პი რი, რო მელ თა ოჯა ხე ბის შე ფა სე ბის შე დე გად, 
დად გე ნი ლი ქუ ლა თა რა ო დე ნო ბა 57 001-ზე ნაკ ლე ბი ა. 2013 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის 
გან მარ ტე ბი თი ბა რა თის თა ნახ მად „57 ათას ქუ ლამ დე მყო ფი ოჯა ხის პირ ვე ლი წევ რი 30 ლა რის ნაც ვ ლად 
მი ი ღებს 60 ლარს, ხო ლო ყო ვე ლი მომ დევ ნო წევ რი 24 ლა რის ნაც ვ ლად - 48 ლარს. სო ცი ა ლუ რი დახ მა-
რე ბე ბის გა ორ მა გე ბის და მა ტე ბი თი ხარ ჯი შე ად გენს 70.0 მლნ ლარ ზე მეტს“. აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა რა 
თქმა უნ და შე ე სა ბა მე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ დეკ ლა რი რე ბულ და პი რე ბას, თუმ ცა, ამოქ მე დე-
ბის ვა და მი თი თე ბუ ლი არ არის. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ 2012 წლის ოქ ტომ ბ რის თვე ში ამ მი მარ-
თუ ლე ბით და ი ხარ ჯა 12,5 მლნ ლა რი, რაც წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ 150 მლნ ლარს შე ად გენს, ხო ლო 2013 
წლის ბი უ ჯეტ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით გა მო ყო ფი ლია 70 მლნ ლა რი, უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ შემ წე ო ბე ბის 
ოდე ნო ბის მა ტე ბა მო სა ლოდ ნე ლია 2013 წლის შუა პე რი ო დი დან. 

და ფი ნან სე ბა იზ რ დე ბა, ასე ვე ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის პროგ რა მის ფარ გ ლებ შიც. თუ 2012 წელს მი სი მო ცუ ლო ბა 
იყო 174 მლნ ლა რი, 2013 წლი სათ ვის და ფი ნან სე ბა იზ რ დე ბა 505 მლნ ლა რამ დე. ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის გან მარ ტე-
ბი თი ბა რა თის მი ხედ ვით 2013 წელს ეტა პობ რი ვად და იწყე ბა და უზღ ვე ვე ლი მო სახ ლე ო ბის სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე-
ვა და უკ ვე 1 ივ ლი სი დან სრუ ლად ამოქ მედ დე ბა სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვა.

ზო გა დად უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ გა და სა ხე დია ე.წ. სა არ სე ბო მი ნი მუ მის პა რა მეტ რ ზე სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
მიბ მის პრაქ ტი კა. ეს პა რა მეტ რი, ჩვე ნი აზ რით არ წარ მო ად გენს ობი ექ ტურ ეკო ნო მი კურ კა ტე გო რი ას და მხო-
ლოდ მუდ მი ვი პო ლი ტი კუ რი სპე კუ ლა ცი ის სა გა ნი ა. ალ ტერ ნა ტი ვის სა ხით მო მა ვალ ში სა ჭი რო გახ დე ბა მო სახ-
ლე ო ბის შე სა ხებ შე მო სავ ლე ბის თვალ საზ რი სით ხა რის ხობ რი ვად უკე თე სი ინ ფორ მა ცი ის თავ მოყ რა და სო ცი ა-
ლუ რი პროგ რა მე ბის ამ ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით  გან საზღ ვ რა.

ცხრი ლი #7. ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბი 2012-13

2012 weli 2013 weli 
(wardgenili)

saWiro 
dafinanseba

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri 
dacvis saministro 1,805.5 2,345.0 2,970.2 

socialuri dacva da sapensio uzrunvelyofa 1,384.8 1,654.7 1,914.0 

janrTelobis dazRveva 174.0 505.8 810.0 

janmrTelobis xelSewyobis sxva programebi 172.5 127.9 189.6 

sxva RonisZiebebi 74.2 56.6 56.6 
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დი აგ რა მა #9. ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბი  და მშპ 2011-2016 წლებში

დი აგ რა მა #10. ჯანმრთელობის და სოციალური სფეროს დაფინანსება 2013-2016 წლებში

გა ნათ ლე ბის სფე რო
გა ნათ ლე ბის სფე როს და ფი ნან სე ბა, რო მე ლიც მე ო რე ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს, ქვეყ ნის ძი რი თა დი 
მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტის მი ხედ ვით, იზ რ დე ბა 70 მლნ ლა რით, სა ი და ნაც 52,1 მლნ ლა რის 
მა ტე ბა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბა ზე მო დის. ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ-
ტის მი ხედ ვით, გა ნათ ლე ბის სფე როს და ფი ნან სე ბა უნ და გა ი ზარ დოს არამ ხო ლოდ აბ სო ლუ ტურ მაჩ ვე ნე ბე ლებ-
ში, არა მედ და ფი ნან სე ბის ზრდა უნ და და ფიქ სირ დეს მთლი ან ში და პრო დუქ ტ თან მი მარ თე ბა შიც. დი აგ რა მა ზე 
მოყ ვა ნი ლი სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლე ბის მი ხედ ვით, გა ნათ ლე ბის სფე როს და ფი ნან სე ბა მშპ-თან მი მარ თე ბა ში 
მხო ლოდ მხო ლოდ 2014 წლი დან იზ რ დე ბა. რაც შე ე ხე ბა სფე როს და ფი ნან სე ბის 70 მლნ ლა რით მა ტე ბას, იგი, რა 
თქმა უნ და, არ იქ ნე ბა საკ მა რი სი არც ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ფარ გ ლებ ში ვა უ ჩე რის ღი რე ბუ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად მო სა მა ტებ ლად და შე სა ბა მი სად, ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში და საქ მე ბულ თა ხელ ფა სე ბის გა საზ რ დე ლად, 
ასე ვე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა ცე მუ ლი გრან ტე ბის მიმ ღებ პირ თა 
მა ტე ბის უზ რუნ ველ ყო ფაც.
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ცხრი ლი #8. გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ როს და ფი ნან სე ბა 2012-13

2012 2013 sxvaoba

ganaTlebisa da mecnierebis saministros dafinanseba 600.7 670.0 69.3

zogadi ganTleba 373.0 425.1 52.1

umaRlesi saganmanaTleblo da kvleviTi programa 124.0 129.3 5.3

profesiuli ganaTleba 15.0 19.8 4.8

saganmanaTleblo dawesebulebebaTa infrastruqturis 
ganviTareba 76.7 83.5 6.8

sxva programebi 12.0 12.3 0.3

დი აგ რა მა #11. განათლების სამინისტროს დაფინანსება მშპ-თან მიმართებაში

გა ნათ ლე ბის სფე რო ზე გა მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბის არ სე ბი თი ზრდა 2014 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი და მა ი მე დე ბელ ტენ-
დენ ცი ად უნ და ჩა ით ვა ლოს, თუ კი რა თქმა უნ და შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა მი სი რე ა ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბა. სა ქარ-
თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის არ სე ბუ ლი ტემ პე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად გა ნათ ლე ბის სექ ტო რის ასიგ ნე ბე ბის 
ზრდის აუცი ლებ ლო ბა ეჭვს არ იწ ვევს. მი უ ხე და ვად ამი სა, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, რომ ამ შემ თხ ვე ვა ში მხო-
ლოდ და ფი ნან სე ბის და გეგ მი ლი მაჩ ვე ნებ ლის ზრდა ზეა სა უ ბა რი და ამის პრაქ ტი კა ში გან ხორ ცი ე ლე ბა აუცი ლებ-
ლად მო ითხოვს სა მო მავ ლოდ ბი უ ჯე ტის პა რა მეტ რე ბის არ სე ბით გა და ხედ ვას და სხვა სფე რო ე ბი დან გა ნათ ლე ბა ზე 
რე სურ სე ბის გად მოს რო ლას. მე ო რე, გა ნათ ლე ბა ზე ხარ ჯე ბის ზრდა წარ მა ტე ბის ერ თა დერ თი გა სა ღე ბი ვერ იქ ნე ბა, 
მით უფ რო რომ გა ნათ ლე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბუ ლი სახ ს რე ბი, ზო გა დად ძა ლი ან ხან გ რ ძ ლივ პე რი ოდ ში იძ ლე ვა უკუ გე-
ბას. ამ აზ რით გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს გა ნათ ლე ბის, და გან სა კუთ რე ბით სას კო ლო გა ნათ ლე-
ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბას. ამ ჟა მად სა ქარ თ ვე ლო ში ფარ თო დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი სკო ლის მოს წავ ლე თა სას კო ლო 
მე ცა დი ნე ო ბე ბის შემ დ გო მი გა დამ ზა დე ბა კერ ძოდ მო მუ შა ვე მას წავ ლებ ლე ბის მეშ ვე ო ბით. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
სა ქარ თ ვე ლო ში გა ნათ ლე ბა ზე გა ცი ლე ბით მე ტი იხარ ჯე ბა, ვიდ რე ამას ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კა აღ რიცხავს. 
მოს წავ ლე თა კლას გა რე შე მომ ზა დე ბა უკ ვე სა შუ ა ლო ასა კი დან იწყე ბა, რაც იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ გა ნათ ლე ბის 
სა ხელ მ წი ფო სის ტე მის სო ცი ა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბი გა ცი ლე ბით აღე მა ტე ბა ოფი ცი ა ლუ რად დეკ ლა რი რე ბულს, ვი-
ნა ი დან სა ჯა რო სას კო ლო სის ტე მა ში ამა თუ იმ მი ზე ზით  ვერ ხერ ხ დე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სათ ვის მოს წავ ლის 
სა თა ნა დო მომ ზა დე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია გა ნათ ლე ბა ზე ასიგ ნე ბე ბის ზრდის პა რა-
ლე ლუ რად გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა ზე მუ შა ო ბა, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, მო მა ვალ ში და გეგ მი ლი ასიგ ნე-
ბე ბის ზრდა გა ნათ ლე ბის ხა რის ხობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდის გა რან ტი ვერ გახ დე ბა.
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სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა
2013 წლის ბი უ ჯე ტი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო სათ ვის გა მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ზრდა ზეა 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი. ეს  და მა ი მე დე ბე ლი ტენ დენ ცი ა ა, რად გა ნაც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა უკ ვე წლე ბია გა ნიც დის რო-
გორც მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სე ბის დიდ დე ფი ციტს, ასე ვე სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან გა აზ რე ბუ ლი, გრძელ ვა დი ა ნი 
პო ლი ტი კას არარ სე ბო ბის შე დე გებს.

2013 წლი სათ ვის წარ მოდ გე ნილ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის მაჩ ვე ნებ ლებ ში იკ ვე თე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სად მი, 
რო გორც დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ერ თ გ ვა რად იგ ნო რი რე ბუ ლი დარ გი სად მი გაზ რ დი ლი ყუ რადღე ბა და იმის 
ხედ ვა, თუ რო გორ უნ და გან ვი თარ დეს ქვეყ ნი სათ ვის უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეს მი მარ თუ ლე ბა. 

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის ერ თ -ერთ გან მა პი რო ბე ბელ ფაქ ტო რად ჯე როვ ნა დაა 
მიჩ ნე უ ლი მი წათ მ ფ ლო ბე ლო ბი სა და მი წათ სარ გებ ლო ბის სა კითხე ბის და რე გუ ლი რე ბის აუცი ლებ ლო ბა. სამ წუ ხა-
როდ, მი წის რე ფორ მის სფე რო ში მი უ ხე და ვად გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90-იანი წლე ბის ბო ლო დან გა წე უ ლი მსხვილ მას-
შ ტა ბი ა ნი საქ მი ა ნო ბი სა  და დო ნო რე ბის დახ მა რე ბი სა, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ნაკ ვე თე ბის დი დი უმ რავ ლე სო ბის 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის სა კითხი დღემ დე და უ რე გუ ლი რე ბე ლი რჩე ბა და შე უძ ლე ბე ლია იმის გარ კ ვე ვა თუ მი წის 
ფონ დის რა ნა წილს ფლობს სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო სექ ტო რი. იმ პი რო ბებ ში, რო ცა მყა რად არ არის გა რან ტი რე-
ბუ ლი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა, ინ ვეს ტო რი სათ ვის, და ზო გა დად, კა პი ტა ლი სათ ვის შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სე რი ო ზუ-
ლი სახ ს რე ბის ამ სფე რო ში მი მარ თ ვა. ცხა დი ა, მი წათ მ ფ ლო ბე ლო ბის სა კითხის გა დაჭ რა შე იძ ლე ბა არ იყოს საკ-
მა რი სი პი რო ბა სოფ ლად სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბის ამოქ მე დე ბი სათ ვის, მაგ რამ ეს აუცი ლე ბე ლი პი რო ბაა დარ გის 
სე რი ო ზუ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

გარ და ამი სა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს და სა ხუ ლი აქვს სე რი ო ზუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბა ში კა პი ტა ლის მო დი ნე ბის ხელ შე საწყო ბად. ასე ვე სა უ ბა რია მცი რე ფერ მე რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მი ფუ ლა-
დი სახ ს რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის შეს ყიდ ვა ზე, ტექ ნო ლო გი ე ბის გა ნახ ლე ბა ზე, 
სარ წყა ვი სის ტე მე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე, საც დელ - სა დე მონ ს ტ რა ციო ნაკ ვე თე ბის მოწყო ბა ზე, სა სათ ბუ რე მე ურ-
ნე ო ბე ბის მოწყო ბა ზე, მარ ც ვ ლე უ ლის წარ მო ე ბის ინ ტენ სი ფი კა ცი ა ზე, ასე ვე სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სფე რო ში 
მუ შა ო ბა ზე.

დი აგ რა მა #12 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი ნან სე ბის წი ლი ნა ერთ ბი უ ჯეტ სა და მშპ-ში

წყა რო: საქ ს ტა ტი, ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტი

სა ინ ტე რე სო ა, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი ნან სე ბის ზრდის აუცი ლებ ლო ბის ინ ტე რე სი უკ ვე წი ნა ხე ლი სუფ-
ლე ბის პე რი ოდ ში გაჩ ნ და, რო ცა 2010 წლის და ფი ნან სე ბის აბ სო ლუ ტუ რი მი ნი მუ მის შემ დეგ მკვეთ რად და იწყო ამ 
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სფე როს ასიგ ნე ბე ბის ზრდა. ეს სა ვა რა უ დოდ ორი ფაქ ტო რი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი: 1) მსოფ ლიო სა სურ სა თო კრი-
ზი სის შე დე გე ბით გაზ რ დი ლი გლო ბა ლუ რი ინ ტე რე სი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დარ გი სად მი 2) სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, რო გორც ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი ეკო ნო მი კუ რი სფე როს მნიშ ვ ნე ლო ბის გა აზ რე ბა.

ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის პრი ო რი ტე ტებ ში ნა ვა რა უ დე ვია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი ნან სე ბის კი დევ უფ რო ზრდა 
წელს და მომ დევ ნო ფის კა ლურ წლებ ში. მი უ ხე და ვად ამი სა, ჩვე ნი აზ რით ამ და ფი ნან სე ბის ზრდის შე საძ ლო 
სტრუქ ტუ რა სა და სი დი დეს თან და კავ ში რე ბით კვლა ვაც დი დია გა ურ კ ვევ ლო ბის ხა რის ხი და მკა ფი ოდ გა წე რი-
ლი კონ ცეფ ცია ჯერ ჯე რო ბით წარ მოდ გე ნი ლი არ არის. ამის და აგ რეთ ვე იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ნა ვა რა-
უ დე ვია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნე ბით ერთ მი ლი არ დი ა ნი ფონ დის და ფუძ ნე ბა, 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ასიგ ნე ბე ბის შე საძ ლო ტენ დენ ცი ე ბის ანა ლი ზი 2014-16 წლე ბი სათ ვის მი ზან შე უ წონ ლად 
მიგ ვაჩ ნი ა, რად გა ნაც ჯერ ჯე რო ბით უც ნო ბია თუ რა სა ხე ექ ნე ბა ამ ფონდს, რო გო რი მი მარ თე ბა ექ ნე ბა სა ხელ მ-
წი ფო ბი უ ჯეტ თან და საქ მი ა ნო ბის რა სფე რო ებს შე ი თავ სებს ან გა უც ვ ლის მას. 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი ნან სე ბის აბ სო ლუ ტუ რი მო ცუ ლო ბე ბი 2011-13 წლებ ში ასე გა მო ი ყუ რე ბა:

ცხრი ლი #9. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი ნან სე ბა ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი კუთხით 2011-13

2011 2012 2013

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 85,1 148.9 218.9

  სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 20.0 111.2 197.0

  სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და    ეპიზოოტიური 
კეთილსაიმედოობა 5.3 6.0 15.7

  მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 10.4 31.8 28.4

ხარ ჯე ბის ზრდა ფიქ სირ დე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მი სა და მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის 
გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მი უ ხე და ვად დო ნორ თა სახ ს რე ბის აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვ ნე-
ლო ბის ზრდი სა 2013 წელს, მა თი ფარ დო ბი თი წი ლი მთელს ხარ ჯებ ში დი დი არ არის და ასიგ ნე ბე ბის უდი დე სი 
ნა წი ლის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ზე გად მორ თ ვა სხვა სა ბი უ ჯე ტო  მი მარ თუ ლე ბე ბის გა დაჯ გუ ფე ბის გზით 
ხდე ბა. ამ ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ცხა დია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი ნან სე ბა ში და მა ტე ბუ ლი სახ ს რე ბის 
რა ცი ო ნა ლუ რად მარ თ ვი სა და პროგ რა მუ ლი მიზ ნე ბით და სა ხუ ლი ამო ცა ნე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის მა ღა ლი დო ნის  
მიღ წე ვის აუცი ლებ ლო ბა. მა თი მეშ ვე ო ბით შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს შე დე გად მი ღე ბუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი ეფექტს 
ასე ვე გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა მი ე ნი ჭე ბა.

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის გა ნახ ლე ბა 2011 წლის და ახ ლო ე ბით 3 მი ლი ონს შე ად გენ და,  2012 წელს  15 მი-
ლი ონს და 2013 წელს იგი 86 მი ლი ო ნამ დე იზ რ დე ბა. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის ინ ტენ სი ფი კა ცი ა ზე 2011 
წელს სახ ს რე ბი არ მი მარ თუ ლა, ხო ლო 2012 და 2013 წლებ ში შე სა ბა მი სად ამ სფე რო სათ ვის 41 და 12 მი ლი ო ნი 
ლა რია მი მარ თუ ლი. ამ ორ ფუნ ქ ცი ო ნა ლურ სფე რო ზე კომ ბი ნი რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის ზრდა, ტექ ნი კის გა ნახ ლე ბა ზე 
ხარ ჯე ბის ნახ ტო მი სე ბუ რად ზრდი სა და წარ მო ე ბის ინ ტენ სი ფი კა ცი ა ზე ხარ ჯე ბის  შემ ცი რე ბის ფონ ზე გვა ფიქ-
რე ბი ნებს, რომ ახა ლი სა ხე ლი სუფ ლო გუნ დი შე ეც დე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს მა სობ რი ვი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა-
მუ შა ო ე ბი მცი რე მი წი ა ნი გლე ხე ბი სათ ვის. ჯერ ჯე რო ბით უც ნო ბია თუ რა სა ხის ოპე რა ცი ე ბი ჩა ტარ დე ბა, თუმ ცა 
ტექ ნი კის მა სობ რი ვად შეს ყიდ ვა, რო გორც მი ნი მუმ, ხვნა- თეს ვის ოპე რა ცი ე ბის უფა სოდ ან სუბ სი დი რე ბუ ლი ფა-
სე ბით ჩა ტა რე ბას გუ ლის ხ მობს.

ჩვე ნი აზ რით, ხვნა- თეს ვის მა სობ რი ვი ოპე რა ცი ე ბი მხო ლოდ დამ ხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი დატ ვირ თ ვის მა ტა რე ბე ლია 
და ვერ წა ად გე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ან ამო ცა ნას. დღე ი სათ ვის სა ი დუმ ლოს არ წარ-
მო ად გენს, რომ სოფ ლად მცხოვ რებ თა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი პირ ვე ლად წარ მო ე ბა ში ინერ ცი ი თა ჩაბ მუ ლი. მა თი 
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უმ რავ ლე სო ბა სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბას სა ჭი რო ებს და არა სა გა და სა ხა დო რე სურ სე ბით მო ბი ლი ზე ბუ ლი სახ ს რე ბით 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ოპე რა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბას. ჩვე ნი აზ რით, გლე ხო ბი სათ ვის მა სობ რი ვად თუნ დაც მხო ლოდ ხვნა- 
თეს ვის ოპე რა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბა გა უ მარ თ ლე ბე ლია იმი ტო მაც, რომ მო მა ვა ლი წლის ბი უ ჯეტ ში უკ ვე ნა გუ ლის ხ მე ბია 
სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი ზრდა. გა მო დის, რომ სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა, რამ დე ნა დაც ღა რი ბი არ უნ-
და მი ვიჩ ნი ოთ იგი, ორ მაგ სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბას იღებს ქა ლა ქის ღა რი ბი მო სახ ლე ო ბის ხარ ჯ ზე. 

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ წვრი ლი მწარ მო ებ ლე ბის ამ გ ვა რი მომ სა ხუ რე ბა პრაქ ტი კა ში იმუ შა ვებს და და მუ შავ დე ბა წი-
ნა წლებ ში მო ცულ ზე მე ტი ფარ თო ბი, სა კითხა ვია რო გორ მოხ დე ბა ჭარ ბი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ა? მარ თა ლია 
არ სე ბობს და კვლა ვაც იგეგ მე ბა სპე ცი ა ლუ რი შე ნახ ვის სა თავ სო ე ბი ამ მიზ ნით, მაგ რამ და მა ტე ბით წარ მო ე ბულ 
პრო დუქ ცი ა ზე შე საძ ლოა ქვეყ ნის შიგ ნით სა ერ თოდ არ არ სე ბობ დეს მოთხოვ ნა, რაც მის გა ფუ ჭე ბას გა მო იწ ვევს.

გარ და ამი სა, მას შ ტა ბუ რი ხვნა- თეს ვის ოპე რა ცი ე ბი უზარ მა ზარ წნეხს ქმნის პროგ რა მის მარ თე ბუ ლად ად მი ნის-
ტ რი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, მო ითხოვს ძა ლი ან დიდ დრო სა და ადა მი ა ნურ რე სურსს, რის არ სე ბო ბაც სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო ში, ამ უკა ნას კ ნელ ში და საქ მე ბულ თა რიცხ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით მე ტად სა თუ ო ა. აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, თუ მსგავ სი ოპე რა ცია მა ინც გან ხორ ცი ელ დე ბა, სა ჭი როა ის სა ბაზ რო პრინ ცი პებ თან მაქ სი მა-
ლუ რად მი ახ ლო ე ბით მოხ დეს და თა ნაც იმ დაშ ვე ბით, რომ იგი აღარ გან მე ორ დე ბა მომ დევ ნო წელ საც. ზო გა გად 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სუბ სი დი რე ბის ამ გ ვა რი სქე მა საკ მა რი სად პრი მი ტი უ ლია კონ ცეპ ტუ ა ლუ რად მაგ რამ შე-
საძ ლე ბე ლია ყვე ლა ზე მე ტად სა ხი ფა თო აღ მოჩ ნ დეს სოფ ლად სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის წი ნამ ძღ ვ რე ბის მოს პო ბი სა  
და არა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი მწარ მო ებ ლე ბის გა რე დან დახ მა რე ბა ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის ზრდის თვალ საზ რი სით. 
ჩვე ნი აზ რით, აუცი ლე ბე ლია 2014 წლი დან მა ინც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო გა თა ვი სუფ ლ დეს ზე მოთხ-
სე ნე ბუ ლი ხა სი ა თის საქ მი ა ნო ბი დან და მთლი ა ნად იყოს კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი-
სათ ვის სა ჭი რო გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და პრო დუქ ცი ის გა სა ღე ბის თ ვის რო გორც ში და, ასე ვე სა გა რეო ბაზ-
რე ბის მო ძი ე ბი სა და გახ ს ნის ხელ შეწყო ბა ზე. სადღე ი სოდ ამის რე ა ლის ტუ რი შან სი ნამ დ ვი ლად არ სე ბობს.

ასე ვე მი უ ღებ ლად მიგ ვაჩ ნია რთვე ლის ხელ შეწყო ბის ღო ნის ძი ე ბებ ზე 25 მი ლი ო ნი ლა რის გა დას რო ლა. მეღ ვი-
ნე ო ბის სექ ტო რი და ზო გა დად მე ვე ნა ხე ო ბა და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს პი რო ბებ ში ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი  
სენ ტი მენ ტის გა მო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სხვა დარ გებ თან შე და რე ბით მე ტი უპი რა ტე სო ბით სარ გებ ლობს სა ბი-
უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის მო ზიდ ვის თვალ საზ რი სით. წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის პე რი ოდ ში ამას ერ თ გ ვა რად წყვე ტი ლი და 
არა თან მიმ დევ რუ ლი ხა სი თი გა აჩ ნ და, თუმ ცა ამ მხრივ მა ინც საკ მა რი სად დი დი სახ ს რე ბი მი ე მარ თე ბო და.

მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ამ გ ვა რი ირა ცი ო ნა ლუ რი სენ ტი მენ ტის გა მო ყე ნე ბით ინ ტე რეს თა ცალ კე უ ლი ჯგუ ფე ბის დაკ მა ყო-
ფი ლე ბას წერ ტი ლი უნ და და ეს ვას. სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში მეღ ვი ნე ო ბა ყვე ლა ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
დარ გია ფარ თო გა სა ღე ბის ბაზ რე ბით, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი თა და ტექ ნო ლო გი ე ბით. დღეს არ სე ბუ ლი სუბ სი დი რე-
ბის სქე მა უბ რა ლოდ ხელს უშ ლის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან მწარ მო ე ბელს იზ რუ ნოს ხა რის ხის ამაღ ლე ბა ზე. 

ასე ვე უნ და ით ქ ვას, რომ ზო გა დად არა ე ფექ ტი ა ნო ბის გარ და სუს ბი დი რე ბის სქე მებს სა ქარ თ ვე ლო ში პრაქ ტი კუ-
ლი აზ რი არა აქვთ მა თით მო სარ გებ ლე პო ტენ ცი უ რი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის უზარ მა ზა რი რიცხ ვის გა მო. თუ ოფი ცი ა-
ლუ რი სტა ტის ტი კით სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში მთე ლი სა მუ შაო ძა ლის 52% ჩაბ მუ ლი, გა მო დის რომ და საქ მე ბულ თა 
და ნარ ჩენ მა 48% თა ვი სი ისე დაც მწი რი შე მო სავ ლე ბი მას უნ და გა და უ ნა წი ლოს. სუბ სი დი რე ბის სქე მე ბი გან ვი თა-
რე ბად ქვეყ ნებ ში პრაქ ტი კა ში მუ შა ობს მხო ლოდ და მხო ლოდ იმი ტომ რომ  ბე ნე ფი ცი არ თა და დამ ფი ნან სე ბელთ 
ფარ დო ბა  პრო ცენტს არ აღე მა ტე ბა.

უთუ ოდ და დე ბით ტენ დენ ცი ად უნ და ჩა ით ვა ლოს სა მე ლი ო რა ციო სის ტე მე ბის გა ნახ ლე ბის თ ვის 2013 წელს 64 
მი ლი ო ნი ლა რის გა მო ყო ფა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ხელ შეწყო ბის პროგ რა მის ამოქ მე დე ბა, რო მელ საც სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი სო ფონ დი (IFAD) და ა ფი ნან სებს. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო 
და სა სოფ ლო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა ნახ ლე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს ფო კუ სი უნ და გახ დეს, რაც 
აშ კა რად იქ ვე თე ბა ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი ხარ ჯე ბის ზრდა ში. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა მი ნის ტ როს, რო გორც ტექ-
ნო ლო გი ე ბის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი და დამ ნერ გა ვი უწყე ბის რო ლის თვი სობ რი ვი ზრდა.  გარ და ამი სა, უმ თავ რე სია 
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სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის რე გის ტ რა ცი ის სა კითხებ სა და სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბით მი წის ნაკ ვე თე ბის კონ სო ლი-
და ცი ა ზე მუ შა ო ბის რაც შე იძ ლე ბა სწრა ფად დაწყე ბა, რა თა შე იქ მ ნას ამ სფე რო ში კა პი ტა ლის და ბან დე ბი სათ ვის 
აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა. სადღე ი სოდ სა ხელ მ წი ფოს ნამ დ ვი ლად შეს წევს ამის ძა ლა და აქვს მო სახ ლე ო ბის სა-
თა ნა დო ნდო ბა ამ გ ვა რი პროგ რა მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.

ზო გა დად, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში წლე ბის მან ძილ ზე დაგ რო ვი ლი  ჩა მორ ჩე ნის დაძ ლე ვა ერ თ ჯე რა დი მა სობ რი-
ვი სა ბი უ ჯე ტო ღო ნის ძი ე ბე ბით შე უძ ლე ბე ლია და სა ზი ა ნოა დარ გის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ამი ტო მაც 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს უნ და მი ე ცეს სა შუ ა ლე ბა შე ი მუ შა ოს დარ გის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი 
გრძელ ვა დი ა ნი გეგ მა და მო ამ ზა დოს ნი ა და გი  მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად რე ა ლის ტურ ვა დებ ში. 

სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის კონ ტექ ს ტ ში
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ რე ბის წარ მ მარ თ ვე ლი ძი რი თა დი ინ ს ტ რუ მენ ტი ა. მი უ ხე და-
ვად ამი სა, აუცი ლე ბე ლია იმის გა აზ რე ბა, რომ ბი უ ჯე ტი, რო გორც ეკო ნო მი კის რე სურ სე ბის აკუ მუ ლი რე ბი სა და 
გა და ნა წი ლე ბის, ასე ვე ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ხელ შემ წყო ბი მე ქა ნიზ მი გარ კ ვე უ ლი ბუ ნებ რი ვი შეზღუდ ვე ბით ხა-
სი ათ დე ბა. კერ ძოდ, სა უ ბა რია იმა ზე, რომ ბუ ნებ რი ვად ბი უ ჯეტ ში არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი არ შე იძ ლე ბა მუდ მი ვად 
იმა ზე მა ღა ლი ტემ პით იზ რ დე ბო დეს, ვიდ რე ზო გა დად ეკო ნო მი კი სას. ამ კონ ტექ ს ტ ში გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია 
ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლომ 2008 წლამ დე, ჩვე ნი ვა რა უ დით უკ ვე გან ვ ლო სა ბი უ ჯე ტო კონ სო ლი და ცი ის 
პი კუ რი პე რი ო დი, რო ცა შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის ზრდის ტემ პე ბი მაქ სი მუმს აღ წევ და. ეს პირ ველ რიგ ში 
სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბის რო გორც რა ო დე ნობ რი ვი, ისე ხა რის ხობ რი ვი ამაღ ლე ბის ხარ ჯ ზე ხდე ბო და. 
გარ და ამი სა, გა ი ზარ და ეკო ნო მი კის მოც ვა სა გა და სა ხა დო მიზ ნე ბით, ამაღ ლ და მი სი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ხა რის ხიც. 
სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის ეფექ ტი ა ნო ბი სა და სი დი დის მკა ფი ოდ გა მოკ ვე თილ მა ტენ დენ ცი ამ ერ თ გ ვა რად გა ნამ-
ტ კი ცა სა ზო გა დო ე ბა ში ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი გან წყო ბის პო ზი ტი უ რი სენ ტი მენ ტი, რაც სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კის 
კი დევ უფ რო გამ ყა რე ბა ში აისა ხა.

დი აგ რა მა #13 მშპ-სა და ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის ზრდის ტემ პე ბი 2003-12
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აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ბი უ ჯე ტო კონ სო ლი და ცი ის და მა ი მე დე ბე ლი ტენ დენ ცი ის ფონ ზე სწრა ფად ვი თარ დე ბო და 
ეკო ნო მი კა. ცხა დი ა, ეკო ნო მი კის ზრდის და დე ბი თი შე დე გე ბი ყვე ლა სო ცი ა ლურ ჯგუფ ზე ვერ გა და ნა წილ და, რაც 
და მა ხა სი ა თე ბე ლია ად რე უ ლი გან ვი თა რე ბის სტა დი ა ზე მყო ფი გარ და მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის, მათ შო რის სა ქარ თ ვე-
ლო სათ ვი საც. ეს სა ქარ თ ვე ლოს პროგ რე სის ნე გა ტი ურ გვერ დით ეფექ ტად უნ და გან ვი ხი ლოთ. 

2008 წლის შემ დ გომ ომი სა და გლო ბა ლუ რი სა ფი ნან სო კრი ზი სის ფონ ზე დად გა ერ თ გ ვა რი წყალ გამ ყო ფი, რო ცა 
ერთ სულ მო სახ ლე ზე მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის მო ცუ ლო ბით სა ქარ თ ვე ლო გას ც და მსოფ ლი ოს ღა რიბ ქვეყ ნებს 
და სწრა ფად და იწყო მი ახ ლო ე ბა სა შუ ა ლო გან ვი თა რე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის შუ ა ლე დურ ჯგუფ თან. ამა ვე დროს, 
სო ცი ა ლუ რი უთა ნას წო რო ბის ფო ნი ერ თ გ ვა რად დამ ძიმ და კი დეც. ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმ გ ვა რად, რაგ ვა რა დაც 
სა შუ ა ლო გან ვი თა რე ბის ჯგუ ფის ქვეყ ნებ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა მოკ ლე და სა შუ ა ლო ვა-
დი ან პე რი ოდ ში უფ რო პრობ ლე მა ტუ რი ხდე ბა, ვიდ რე შე და რე ბით და ბალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნებ ში. ამ ეტაპ ზე 
ეს უკ ვე ჯან დაც ვის, გა ნათ ლე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის კარ დი ნა ლუ რი გა უმ ჯო ბე სე ბის ფონ ზე თუა შე საძ ლე-
ბე ლი. სა ქარ თ ვე ლოს მა გა ლით ზე, რო ცა ქვე ყე ნამ უკ ვე მი აღ წია გარ კ ვე ულ სტა ბი ლურ მო ნაკ ვეთს სა ბი უ ჯე ტო 
კონ სო ლი და ცი ის თვალ საზ რი სით, ხო ლო სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი, და აქე დან გა მომ დი ნა რე შე მო სავ ლე ბის გა-
და ნა წი ლე ბის სო ცი ა ლუ რი დაკ ვე თა ად გილ ზე დარ ჩა, იქ მ ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფის ამო ცა ნა-
სა და სიმ დიდ რის გა და ნა წი ლე ბის სო ცი ა ლურ დაკ ვე თას შო რის კო ლი ზი ის საფ რ თხე. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ პა სუ ხის-
მ გებ ლი ან მა ხე ლი სუფ ლე ბამ არ უნ და და უშ ვას გა და ნა წი ლე ბის ზრდის გა მო ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე ფერ ხე ბა, 
მით უფ რო, რომ ამ გ ვა რი გა და ნა წი ლე ბა მხო ლოდ არას რუ ლი და სა თუო ეფექ ტის მომ ტა ნი ა.  სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ 
მოგ ვ ყავს სა ქარ თ ვე ლო ში და საქ მე ბის დი ნა მი კა მა შინ რო ცა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პე ბი მაქ სი მუმს აღ წევ და.

ცხრი ლი #10. და საქ მე ბის დი ნა მი კა სა ქარ თ ვე ლო ში 2004-2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

დაქირავებული 600 600 603 625 572 595 618 631

თვითდასაქმებულები 1,180 1,143 1,141 1,078 1,028 1,058 1,007 1,025
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და საქ მე ბის ზრდის თვალ საზ რი სით სა ქარ თ ვე ლო ში სა ხარ ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბა ნამ დ ვი ლად არაა და მო სა ლოდ-
ნე ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პე ბის შემ ცი რე ბის კვა ლო ბა ზე აქ კარ დი ნა ლურ ცვლი ლე ბებს არ უნ და ვე ლო დეთ. 
ამ ფონ ზე, მით უმე ტეს, რომ ზე მოთ მოყ ვა ნილ ცხრილ ში ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბი (გადასახადის გა დამ ხ დე-
ლე ბი) მთლი ა ნად ვერ ამო წუ რა ვენ და ქი რა ვე ბულ თა მთელ რიცხვს. ფაქ ტობ რი ვად გა მო დის, რომ და ახ ლო ე ბით 
600 ათას ზე ნაკ ლე ბი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის ხარ ჯ ზე ეკო ნო მი კი სათ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
ცვლი ლე ბე ბის მომ ტა ნი გა და ნა წი ლე ბი თი პროგ რა მე ბი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს. ჩვე ნი აზ რით, მთავ რო ბამ უნ და 
მო ა ხერ ხოს და მი ნი მუმ შე ი ნარ ჩუ ნოს და საქ მე ბის ხელ შემ წყო ბი სა გა და სა ხა დო გა რე მო, რა თა მეტ მა ხალ ხ მა შეძ-
ლოს და საქ მე ბის მეშ ვე ო ბით სა კუ თა რი სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა და არა სა ხელ მ წი ფოს შემ ყუ რე გახ-
დეს.

ასე ვე მე ტი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მარ თებს ხე ლი სუფ ლე ბას სა გა რეო და სა ში ნაო ვა ლე ბის მარ თ ვის თვალ საზ რი სით. 
ვა ლე ბის მო ცუ ლო ბა არამც და არამც არ უნ და გა დაც დეს დად გე ნილ, ზღვარს, თუნ დაც აუცი ლე ბე ლი იყოს მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ამო ცა ნე ბის გა და საჭ რე ლად გა ნათ ლე ბი სა და ჯან დაც ვის, ასე ვე ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და ენერ გე ტი-
კის სფე რო ებ ში.  სა ბო ლო ოდ, უკ ვე 2014 წლის ბი უ ჯე ტის შე მუ შა ვე ბი სას სა ჭი რო გახ დე ბა სა არ ჩევ ნო და პი რე ბე-
ბის მაქ სი მა ლუ რი ოპ ტი მი ზა ცია და რე ა ლო ბას თან მი ახ ლო ე ბა.
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1. სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში წარ დ გე ნი ლი ცვლი ლე ბის თა ნახ მად, სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 

და უ ბეგ რა ვი მი ნი მუ მის ოდე ნო ბა არ არის ეფექ ტი ა ნი არც მი სი გა მო ან გა რი შე ბის, არც მი სი მო ცუ ლო ბის 
კუთხით. ამ ცვლი ლე ბით ადა მი ა ნი დღე ში მხო ლოდ 98 თეთრს ზო გავს. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ამ 
ადა მი ანს ხელ ფა სი 500 ლა რი უნ და ჰქონ დეს, ეს შე ღა ვა თი არც თუ ისე დი დი ეფექ ტის მომ ტა ნი ა. გარ-
და ამი სა, აღ ნიშ ნუ ლი შე ღა ვა თის ღი რე ბუ ლე ბა სა ხელ მ წი ფო სათ ვის ჯამ ში 170 მლნ ლარს უტოლ დე ბა. 
გა მომ დი ნა რე აქე დან, მა ზან შე წო ნი ლი იქ ნე ბა, სა ხელ მ წი ფომ უარი თქვას ასე თი შე ღა ვა თის და წე სე ბა ზე 
და ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი სახ ს რე ბი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას თუნ დაც ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის იმ პროგ რა მე ბის 
და სა ფი ნან სებ ლად, რო მელ თა ხარ ჯე ბის და ფარ ვა სა დაზღ ვე ვო პა კე ტით არ ხორ ცი ელ დე ბა. 

2. ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტის მი ხედ ვით, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ქვე ყა ნა ში 
სა ხელ მ წი ფო სა დაზღ ვე ვო ფონ დის შექ მ ნა. ეს ფონ დი შე ას რუ ლებს სა ხელ მ წი ფო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ის 
ფუნ ქ ცი ას და უზ რუნ ველ ყოფს სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბას სა ბა ზი სო სა მე დი ცი ნო პა კე ტით. თა ვის თა-
ვად ის ფაქ ტი, რომ სა ხელ მ წი ფო იქ ნე ბა ასე თი ფონ დის მმარ თ ვე ლი და მე სა კუთ რე, საკ მა ოდ დიდ რის კებს 
აჩენს მის ეფექ ტურ მუ შა ო ბას თან და კავ ში რე ბით. რო გორც ცნო ბი ლი ა, სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბი კერ-
ძო სექ ტორ თან შე და რე ბით ასე თი ფონ დე ბის მარ თ ვა ში არც ისე ეფექ ტურ ნი არი ან. და მა ტე ბით რის კებს 
შე ი ცავს ასე თი ფონ დის არ სე ბო ბა შე საძ ლო არა კა ნო ნი ე რი გა რი გე ბე ბის არ სე ბო ბის კუთხი თაც. აღ ნიშ-
ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მი ზან შე წო ნი ლია სა ხელ მ წი ფომ უზ რუნ ველ ყოს მო სახ ლე ო ბის დაზღ ვე ვა კერ ძო 
სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებ ში, თუმ ცა ამავ დ რო უ ლად მო ახ დი ნოს ასე თი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის პერ მა-
ნენ ტუ ლი მო ნი ტო რინ გი. აღ ნიშ ნუ ლი, ერ თი მხრივ, ხელს შე უწყობს სა დაზღ ვე ვო ბაზ რის გან ვი თა რე ბას, 
ხო ლო მე ო რეს მხრივ, უზ რუნ ველ ყოფს და სა ფი ნან სე ბელ პა ცი ენ ტ თა უფ რო რა ცი ო ნა ლურ სე ლექ ცი ას.

3. ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტი ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს მთავ რო ბის გეგ მას, და-
აზღ ვი ოს სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქე სა ბა ზი სო ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის პა კე ტით, ხო ლო უფ რო 
ყოვ ლის მომ ც ვე ლი დაზღ ვე ვის სა ფა სუ რი მო სახ ლე ო ბამ თვი თონ გა და ი ხა დოს. აქაც აქ ტუ ა ლუ რია სახ ს-
რე ბის ეფექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბის თე მაც. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მა ღალ შე მო სავ ლი ან ფე ნებს შე-
უძ ლი ათ თა ვად და ფა რონ სა კუ თა რი დაზღ ვე ვის ხარ ჯე ბი, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა სა ხელ მ წი ფომ და აზღ ვი ოს 
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ფე ნა და უმუ შევ რე ბი. ასე ვე, უმ ჯო ბე სია ბავ შ ვებ ში ქრო ნი კუ ლი 
და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცი ა ზე ზრუნ ვა, ვიდ რე ყვე ლა მო ქა ლა ქის ტო ტა ლუ რი დაზღ ვე ვა.

4. ყუ რადღე ბა მი ექ ცეს სას კო ლო გა ნათ ლე ბის ხა რის ხობ რივ ას პექ ტებს და ფი ნან სე ბის ზრდას თან ერ თად 
2014 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი. ასე ვე მიგ ვაჩ ნი ა, რომ უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ში აქ ცენ ტი უნ და გა კეთ დეს არა 
იმ დე ნად სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბის ზრდა ზე, არა მედ უმაღ ლე სი სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ავ ტო ნო-
მი უ რო ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდა ზე, თა ვად მო ი ზი დონ სახ ს რე ბი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

5. უნ და გა უმ ჯო ბეს დეს ინ ფორ მა ცი ის მოგ რო ვე ბის ხა რის ხი, გან სა კუთ რე ბით სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ თან ბმუ-
ლო ბა ში. ეს პროგ რა მე ბი უნ და გახ დეს უფ რო მი ზან მი მარ თუ ლი (ტარგეტირებული) ცალ კე უ ლი სო ცი ა ლუ რი 
ჯგუ ფე ბის მოთხოვ ნა ზე და არა მიბ მუ ლი საკ მა ოდ ანაქ რო ნის ტულ სა არ სე ბო მი ნი მუ მის პა რა მეტ რ ზე. ასე ვე 
გა და უ დე ბელ აუცი ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს მო სახ ლე ო ბი სა და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო აღ წე რა თა დათ ქ მულ 
ვა დებ ში ჩა ტა რე ბა. ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სის და გეგ მ ვი სას, რო მე ლიც მრა-
ვა ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პა რა მეტ რის შედ გე ნი სას 2002 წლის აღ წე რის ინ ფორ მა ცი ას ეყ რ დ ნო ბა.

6. უნ და ზუს ტად და ით ვა ლოს ფორ მა ლურ, რო გორც კერ ძო, ასე ვე სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა 
(ანუ სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა) ზუს ტი რიცხ ვი ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მი ერ. ეს სრუ-
ლი ად აუცი ლე ბე ლია სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის სწო რად ტარ გე ტი რე ბი სათ ვის. ამ ჟა მად ფორ მა ლუ რი 
და საქ მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა კვლე ვის მეშ ვე ო ბით ფას დე ბა, რაც ჩვე ნი აზ რით 
არა ა დეკ ვა ტუ რი ა.
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7. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო არ უნ და და იტ ვირ თოს სო ცი ა ლუ რი დამ ხ მა რის ფუნ ქ ცი ით და უნ და 
მი ე ცეს დრო და რე სურ სე ბი დარ გის გან ვი თა რე ბა ზე სა მუ შა ოდ, რაც ამ სფე რო ში ზრდის ხელ შემ წყო ბი 
პო ლი ტი კუ რი და ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე უნ და იყოს ორი ენ ტი რე ბუ ლი.

8. მთავ რო ბამ უნ და შეძ ლოს და მო ახ დი ნოს წი ნა სა არ ჩევ ნო და პი რე ბე ბის ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი რა ცი ო ნა ლი-
ზა ცი ა. და პი რე ბე ბის დი დი ნა წი ლის შეს რუ ლე ბა მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში არა რე ა ლის ტუ რი ა. ვფიქ რობთ, 
ამ მხრივ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 2014 წე ლი იქ ნე ბა, რო ცა ახალ მმარ თ ველ გუნდს უკ ვე ექ ნე ბა მარ თ ვის 
სა თა ნა დო გა მოც დი ლე ბა.



ფალიაშვილი/მოსაშვილის ქ. 85/24, მეოთხე სართული, 0162  თბილისი, საქართველო
ტელ/ფაქსი: +995 32 2 207 305

e-mail: info@eprc.ge
www.eprc.ge


