განმარტებითი ბარათი
„საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ”
საქართველოს კანონის პროექტზე

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი
საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლით დაკისრებული ვალდებულება;
ბ) კანონპროექტის მიზანი
2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური ნუსხის დამტკიცება;
გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი
2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, ისევე როგორც 2013 წლის ბიუჯეტი მთლიანად
ემსახურება სამთავრობო პროგრამის - „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი
საქართველოსთვის“ შესრულებას, რამაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის სოციალური
დაცვა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება.
პროგრამის ფარგლებში სახელწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ღონისძიებები
სხვადასხვა სფეროში მიმდინარე რეფორმების გარდა, საშუალებას იძლევა რადიკალური
ცვლილებები განხორციელდეს ჯანდაცვის, საპენსიო და სოციალური დაცვის,
განათლების და სოფლის მეურნეობის სფეროებში.
სტრუქტურულად წარმოდგენილი ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება 2013 წლის
ბიუჯეტისაგან. ამ ეტაპზე ევროკავშირისა და გერმანიის საერთაშორისო სააგენტოს (GIZ)
ექსპერტებთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამული ბიუჯეტის ხარისხობრივ
გაუმჯობესებაზე და ეტაპობრივად განხორციელდება ყველა სამინისტროს პროგრამების
ფარგლებში წარმოდგენილი ინფორმაციის, ასევე მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და
შეფასების

ინდიკატორების

დახვეწა,

თუმცა

აღსანიშნავია,

რომ

სრულყოფილი

პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვა საკმაოდ რთული და შრომატევადი პროცესია და
ამისათვის კიდევ რამდენიმე წელი აქტიური მუშაობა იქნება საჭირო.
გარდა ამისა, აღსანიშნავია რომ წინა წლებისგან განსხვავებით 2014 წლის ბიუჯეტის
პროექტთან ერთად წარმოდგენილია ინფორმაცია სახელმწიფო ვალის შესახებ, სადაც
მოცემულია როგორც ვალის მოცულობა კრედიტორების მიხედვით, ასევე ინფორმაცია
თითოეულ კრედიტორთან არსებული საპროცენტო განაკვეთების შესახებ.

წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით 2014 წლისთვის მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი
5.0%-ს, ხოლო მშპ-ს დეფლატორი 3.5%-ს შეადგენს. ნომინალურ გამოხატულებაში
მთლიანი შიდა პროდუქტი 29,3 მილიარდ ლარს შეადგენს.
აღნიშნული

პროგნოზებიდან

გამომდინარე

ნაერთი

ბიუჯეტის

საგადასახადო

შემოსავლები 2014 წელს განსაზღვრულია 7 230.0 მლნ ლარს შეადგენს. საგადასახადო
შემოსავლების გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია რომ მომდევნო წლის დასაწყისში
განხორციელდება დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნება დაახლოებით 180-200 მლნ ლარის
ოდენობით, რაც გულისხმობს დაბალი ხელფასის მქონე პირების მიერ გადახდილი
საშემოსავლო გადასახადის ნაწილის დაბრუნებას.
გარდა ამისა, გათვალისწინებულია დაახლოებით 150.0 მლნ ლარის ოდენობით წინა
წლებში

ზედმეტად

გადახდილი

გადასახადების

დაბრუნებაც,

რომელიც

დღეის

მდგომარეობით 1.0 მლრდ ლარზე მეტია.
წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით 2014 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი 9 080.0 მლნ ლარს
შეადგენს, რომელიც შემდეგი წყაროებიდან ფინანსდება:


საგადასახადო შემოსავლები - 6 820.0 მლნ ლარი;



გრანტები - 144,0 მლნ ლარი;



სხვა შემოსავლები - 355.0 მლნ ლარი;



სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციიდან მისაღები სახსრები - 80.0 მლნ ლარი;



გასულ წლებში გაცემული სესხების დაბრუნება - 70.0 მლნ ლარი;



მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტი - 136.0 მლნ
ლარი;



საერთაშორისო

საფინანსო

ორგანიზაციების

მიერ

გამოყოფილი

ბიუჯეტის

მხარდამჭერი კრედიტები - 300,0 მლნ ლარი;


ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად გამოყოფილი საინვესტიციო
კრედიტები - 600.0 მლნ ლარი;



სხვადასხვა ვადიანობის მქონე სახელმწიფო საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება 400.0 მლნ ლარი;



სახელმწიფო ხაზინაში არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება - 175,0 მლნ ლარი;

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მისაღები სახსრების მთლიანი მოცულობა
გათვალისწინებულია 600,0 მლნ ლარი, საიდანაც 400,0 მლნ ლარი მოხმარდება
სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებას, მათ შორის სახელმწიფო
ვალების დაფარვას, რომლის მოცულობაც 2014 წელს რეკორდულია. 2013-2014 წლებში
სახელმწიფო ვალების მომსახურებასა და დაფარვაზე ჯამში 1 685,0 მლნ ლარია
გათვალისწინებული, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება 2009 წელს საერთაშორისო
სავალუტო

ფონდისგან

აღებული

კრედიტის

და

2008

წელს

გამოშვებული

ევროობლიგაციების დარჩენილი ნაწილის დაფარვა.
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ფასიანი ქაღალდების ემისიიდან დარჩენილი 200,0 მლნ ლარი მიიმართება ეკონომიკის
გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფისათვის, კერძოდ ეროვნულ ბანკთან ერთად
შემუშავდება მისი კომერციულ ბანკებში განთავსების წესი, რომლის მიხედვითაც
აღნიშნული თანხა დეპოზიტებად განთავსდება იმავე კომერციულ ბანკებში, რომლებიც
შეიძენენ აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებს. დეპოზიტების ვადიანობა შესაბამისობაში იქნება
ფასიანი ქაღალდების ვადიანობასთან, ხოლო დეპოზიტზე დარიცხული სარგებელი არ
იქნება ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთზე ნაკლები. აღნიშნული თანხით
კომერციულ ბანკებს საშუალება ექნებათ ლარში გასცენ გრძელვადიანი კრედიტები, რაც
ხელს შეუწყობს ეკონომიკის სტიმულირებას.
სახელმწიფო საშინაო ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია, რომ მათ
საშუალო შეწონილ საპროცენტო განაკვეთს კლებადი ტენდენცია აქვთ, ასევე სახელმწიფო
საშინაო

ფასიანი

ქაღალდების

შესყიდვით

დაინტერესდნენ

სხვადასხვა

ქვეყნის

საინვესტიციო კომპანიებიც, რაც იმაზე მიუთითებს რომ ინვესტორების მხრიდან
გაზრდილია ნდობა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების მიმართ. მაგალითისთვის 2012
წლის პირველ კვარტალთან შედარებით, 1 წლიანი ვადის მქონე ფასიანი ქაღალდების
საპროცენტო განაკვეთი 7.5%-დან 4.2%-მდეა შემცირებული, ხოლო 5 წლიანი ვადის მქონე
ფასიანი ქაღალდების 10.5%-იდან 7.2%-მდე.

2012
ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა
1 წლიანი ვადის მქონე
2 წლიანი ვადის მქონე
5 წლიანი ვადის მქონე
10 წლიანი ვადის მქონე

2013

I
კვარტალი

III
კვარტალი

I
კვარტალი

III
კვარტალი

IV
კვარტალი

7.5%
8.2%
10.5%
12.3%

6.4%
6.9%
8.4%
10.6%

5.8%
6.2%
8.0%
10.5%

4.9%
5.7%
7.7%
9.6%

4.2%
5.2%
7.2%
10.0%

გარდა ამისა აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ფასიანი ქაღალდების გამოშვებას გეგმავს
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი.
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2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 331.5 მლნ ლარით აღემატება
მიმდინარე წლის გეგმიურ მაჩვენებელს.

ათასი ლარი
მათ შორის
დასახელება

ჯამი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
გეგმა

2014 წლის
პროექტი

7,806,801.8

8,748,500.0

102,976.0

საბიუჯეტო
სახსრები

დონორების
დაფინანსება

9,080,000.0

8,366,000.0

714,000.0

103,665.0

104,878.0

104,878.0

0.0

6,566,316.0

7,248,474.4

7,539,613.4

7,223,613.4

316,000.0

შრომის ანაზღაურება

1,049,425.4

1,180,933.8

1,318,053.6

1,317,663.6

390.0

საქონელი და მომსახურება

1,060,947.4

854,685.0

853,835.5

853,635.5

200.0

248,338.3

309,200.0

305,046.7

305,046.7

0.0

პროცენტი
სუბსიდიები

253,101.3

193,926.8

241,623.3

201,908.3

39,715.0

გრანტები

1,210,722.1

1,283,247.3

1,111,779.3

1,111,779.3

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,710,301.4

2,279,466.1

2,581,394.0

2,581,394.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,033,480.0

1,147,015.4

1,127,881.0

852,186.0

275,695.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

728,465.6

720,918.3

734,125.3

476,005.3

258,120.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

372,654.2

229,725.0

208,180.0

68,300.0

139,880.0

ვალდებულებების კლება

139,366.1

549,382.3

598,081.3

598,081.3

0.0

2014 წლის ასიგნებები სამინისტროების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:
საქართველოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

დაცვის

სამინისტროს

დაფინანსება იზრდება 313.0 მლნ ლარით და შეადგენს 2 658.0 მლნ ლარს, რომლის
ფარგლებში გათვალისწინებულია:


მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილია 1 326.1 მლნ ლარი,
რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია ტერიტორიული მთლიანობისათვის
საბრძოლო მოქმედებებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპულთა ოჯახებზე
ყოველთვიურად 500 ლარიანი კომპენსაციების გაცემა;



სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციართა სოციალური დახმარებებისთვის - 624.8 მლნ
ლარი, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია 2014 წლის პირველი მარტიდან
დევნილთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების
ზრდა 45 ლარამდე;



მოსახლეობის დაზღვევასა და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისთვის - 478.1 მლნ
ლარი;



ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული სხვა პროგრამებისთვის - 127,7 მლნ
ლარი;



სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციისა და აღჭურვისათვის - 29,2 მლნ
ლარი;



შრომითი პირობების მონიტორინგის და სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული
გადამზადებისათვის გათვალისწინებულია 3,4 მლნ ლარი.
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კანონპროექტის წინა ვარიანტთან შედარებით სამინისტროს დაფინანსება შემცირებულია
42,0 მლნ ლარით, რაც ძირითადად დაკავშირებულია მოსახლეობის საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამის შემცირებასთან. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ პროგრამაში
მიმდინარე წელსაც ეკონომია შეადგენს 100,0 მლნ ლარს, რაც გამოწვეულია იმ
გარემოებით, რომ პროგრამის თითოეულ ბენეფიციარზე თანხა გათვლილი იყო იმავე
მოცულობით, რა მოცულობითაც იხარჯებოდა სადაზღვეო კომპანიების მიერ, თუმცა
პროგრამის 4 თვის ანალიზიდან გამოვლინდა, რომ თვეში ეკონომია 40%-50%-ს შეადგენს.
აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტროსთვის 2014 წელს გამოყოფილი ასიგნებები
სრულად

უზრუნველყოფს

სახელმწიფოს

მიერ

აღებული

ვალდებულებების

დაფინანსებას.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 84,3 მლნ ლარით და
შეადგენს 754,3 მლნ ლარს, მათ შორის:


სკოლების ვაუჩერული დაფინანსებისთვის გამოყოფილია 380,0 მლნ ლარი, რომლის
ფარგლებში გათვალისწინებულია მიმდინარე წლის განმავლობაში მასწავლებლებისა
და

სკოლების

დაფინანსება,

ადმინისტრაციული
ასევე

სერტიფიცირებული

თანხა

პერსონალისთვის

გათვალისწინებულია

მასწავლებლების

გაზრდილი
გაზრდილი

დანამატებისთვის.

ხელფასების
რაოდენობის

კანონპროექტის

წინა

ვარიანტთან შედარებით აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება შემცირებულია 30,0 მლნ
ლარით, რაც გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მიღებულ იქნა გადწყვეტილება 2014
წლის საჯარო სკოლების ვაუჩერები გაიცეს მიმდინარე წლის დეკემბერში;


საგანმანათლებლო

დაწესებულებების

მშენებლობა-რეაბილიტაციისა

და

მათი

აღჭურვისათვის გამოყოფილია 100,0 მლნ ლარზე მეტი (მათ შორის MCC-ის თანხა 29.1
მლნ ლარი). აღნიშნული თანხის ფარგლებში მომდევნო წელს დაიწყება რამდენიმე
ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მშენებლობა;


პროფესიული სასწავლებლების დაფინანსება გაზრდილია 17.5 მლნ ლარით და
შეადგენს 28.7 მლნ ლარს;



საჯარო სკოლების პირველკლასელების კომპიუტერებით უზრუნველყოფისათვის
გამოყოფილია 19,3 მლნ ლარი;



მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილია 9,0 მლნ
ლარი;



10,0 მლნ ლარზე მეტი მოხმარდება სოფლებში მცხოვრები იმ მოსწავლეების
ავტობუსით უზრუნველყოფას, რომლებსაც სკოლაში მისასვლელად უწევთ შორი
მანძილის გავლა;



მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისთვის გამოყოფილია 49,7 მლნ
ლარი, რაც 2013 წლის გეგმაზე 14,0 მლნ ლარით, ხოლო კანონპროექტის წინა
ვარიანტთან შედარებით 11,3 მლნ ლარით მეტია;



სახელმწიფო

სასწავლო,

სამაგისტრო

და

დოქტორანტურის

პროგრამების

დასაფინანსებლად გამოყოფილი გრანტები შეადგენს 76,5 მლნ ლარს, რომლის
ფარგლებშიც გათვალისწინებულია როგორც პრიორიტეტულ ფაკულტეტებზე უფასო
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სწავლის

დაფინანსება,

ასევე

უცხოეთის

წამყვან

უნივერსიტეტებში

სწავლის

დაფინანსებაც;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 22,5 მლნ ლარით და შეადგენს
263,5 მლნ ლარს, რომლის ფარგლებშიც:


71,1 მლნ ლარი გათვალისწინებულია სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაციისა და
ექსპლოატაციისათვის;



63,8,0 მლნ ლარი - შეღავათიანი აგროკრედიტების დაფინანსებისათვის;



50,0

მლნ

ლარი

-

მცირემეწარმიან

ფერმერთა

საგაზაფხულო

სამუშაოების

ხელშეწყობისათვის;
სამინისტროს დაფინანსება კანონპროექტის წინა ვარიანტთან შედარებით შემცირებულია
26,5

მლნ

ლარით,

რაც

გამოწვეულია

იმ

გარემოებით,

რომ

მიდინარე

წელს

სამინისტროსთვის გამოყოფილ ასიგნებებში წარმოქმნილია ეკონომია 50,0 მლნ ლარზე
მეტი, რომლითაც უკვე მიმდინარე წლის ბოლომდე დაიფარება სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის შესაძენად წინა წლებში აღებული სესხის ის ნაწილი, რომლის დაფარვის ვადა
დგება 2014 წლის დასაწყისში, ასევე 30,0 მლნ ლარზე მეტი უკვე მიმდინარე წელს
მიიმართება შეღავათიანი აგროკრედიტების დასაფინანსებლად;
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილია
875.0 მლნ ლარი, მათ შორის:


საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის გამოყოფილია - 501,7 მლნ ლარი;



რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისთვის - 187,1 მლნ ლარი;



წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისთვის - 131,0 მლნ
ლარი;



იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის
- 50,1 მლნ ლარი;

გარდა ამისა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის
საქართველოს

რეგიონებში

განსახორციელებელი

პროექტების

ფონდში

გათვალისწინებულია 250.0 მლნ ლარი, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის
50.0 მლნ ლარი.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის გამოყოფილია
87,0 მლნ ლარი, რაც მიმდინარე წლის ასიგნებებს აღემატება 32,0 მლნ ლარით.
აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს სამინისტროს ასიგნებებში 30,0 მლნ ლარი
გათვალისწინებულია

საფრანგეთში

შეძენილი

ვერტმფრენების

ღირებულების

დარჩენილი ნაწილის დაფარვისათვის, შესაბამისად სამინისტროს რეალური ბიუჯეტი
იზრდება 62,0 მლნ ლარით;
გამოყოფილი

ასიგნებებიდან

22,0

მლნ

ლარი

გათვალისწინებულია

ექსპორტის

წახალისების ღონისძიებებისათვის, რომლის ფარგლებში განხორციელდება მცირე და
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საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაც. ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო
ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის განვითარებისთვის გამოყოფილია 26,5 მლნ
ლარი, რომლის ძირითადი ნაწილი მოხმარდება ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასტან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას;
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაფინანსება შემცირებულია 10.9 მლნ ლარით,
ვინაიდან წარმოდგენილ პროექტში არ არის გათვალისწინებულია იუსტიციის სახლების
მშენებლობა;
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა
სამინისტროს ასიგნებები შემცირებულია 17.4 მლნ ლარით, რაც დაკავშირებულია
პატიმართა

რაოდენობის

მნიშვნელოვან

შემცირებასთან.

პატიმრების

შემცირებამ

ეკონომია გამოიწვია მიმდინარე წელსაც და წარმოქმნილი ეკონომიის დიდი ნაწილი
მიიმართება

ციხეების

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო

სამუშაოებისთვის.

ამ

მიმართულებით მომდევნო წელს გამოყოფილია 26.1 მლნ ლარი;
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 114,6 მლნ ლარი, რომლის
ფარგლებში

6,5

მლნ

ლარი

მიიმართება

იმ

სოფლების

ელექტროფიცირების

დასრულებისათვის, რომელთაც დღემდე არ მიეწოდებათ ელექტროენერგია. აღნიშნული
სოფლების ელექტროფიცირება დაიწყო მიმდინარე წელს და დასრულდება 2014 წელს;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება მცირდება 4,0 მლნ ლარით და
შეადგენს 96,0 მლნ ლარს;
საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 90,0 მლნ ლარს, რომლის
ფარგლებშიც გათვალისწინებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს
საელჩოსთვის შენობის შეძენა;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 660,0 მლნ ლარს;
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გამოყოფილია 600,0 მლნ ლარი;
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 80,0
მლნ ლარი;
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს დაფინანსება
შეადგენს 53,9 მლნ ლარს;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთვის გამოყოფილია 48,0 მლნ ლარი,
საიდანაც 38,7 მლნ ლარი მოხმარდება დევნილთა სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაციას;
საქართველოს

გარემოსა

და

ბუნებრივი

რესურსების

დაცვის

სამინისტროსთვის

გამოყოფილია 31,0 მლნ ლარი;
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2014 წლის ბიუჯეტში გაზრდილია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
ტრანსფერებიც, კერძოდ ქ. თბილისის გარდა სხვა თვითმმართველი ერთეულების
ტრანსფერები ჯამურად გაზრდილია 76.0 მლნ ლარით, ხოლო ქ. თბილისის ტრანსფერი
შემცირებულია 49.9 მლნ ლარით.

წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით შემუშავებული ნაერთი ბიუჯეტის ძირითადი
პარამეტრები

სრულ

შესაბამისობაშია

„ეკონომიკური

თავისუფლების

შესახებ“

საქართველოს ორგანულ კანონთან (რომელიც ამოქმედდება 2013 წლის 31 დეკემბერს),
კერძოდ ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი (მთლიანი სალდოს მაჩვენებელი) შეადგენს
მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ს, ხოლო ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობა - მთლიანი შიდა პროდუქტის 30%-ს;
მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენილი ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები სრულ
შესაბამისობაშია საქართველოს კანონმდებლობასთან, აღსანიშნავია რომ საერთაშორისო
ორგანიზაციები საბიუჯეტო დეფიციტის გაანგარიშებისათვის იყენებენ საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის სახელმწიფო ფინანსების აღრიცხვის 1986 წლის მეთოდოლოგიას
(GFSM-1986), ხოლო საქართველოს კანონმდებლობით სახელმწიფო ფინანსების აღრიცხვა
ხორციელდება

საერთაშორისო

სავალუტო

ფონდის

2001

(GFSM-2001)

წლის

მეთოდოლოგიის მიხედვით.
1986

წლის

დეფიციტის

მეთოდოლოგიის
მოცულობა

მიხედვით

შეადგენს

გაანგარიშების

მთლიანი

შიდა

შემთხვევაში
პროდუქტის

საბიუჯეტო
3,9%-ს,

რაც

შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად, ბიუჯეტთან ერთად
წარმოდგენილია მომდევნო 3 წლის ბიუჯეტების პარამეტრები, რომელთა მიხედვითაც
1986 წლის მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული საბიუჯეტო დეფიციტი 2015 წელს
მცირდება 3%-მდე, ხოლო 2016 წელს 2,5%-მდე.

ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება:

ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების
წყარო
_
ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე
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_
ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე
_
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულება
_
ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა
მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება
-

ბ.ვ) კანონის პროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის
გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი)
კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის
გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრას და შესაბამისად არ ადგენს მათი განსაზღვრის
წესს.

გ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან
გ.ა) კანონის პროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან
კანონის პროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს.

გ.ბ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს
წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან
კანონის პროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო
ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებებს.

გ.გ)

კანონის

პროექტის

მიმართება

საქართველოს

ორმხრივ

და

მრავალმხივ

ხელშეკრულებებთან
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კანონის პროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ
დადებული

ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ

ვალდებულებებს.

დ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები,
რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში
წარმოდგენილი კანონპროექტის ძირითადი პარამეტრები შეთანხმებულია საერთაშორისო
სავალუტო ფონდთან;
დ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და
ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ
წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ;
დ.გ) კანონის პროექტის ავტორი
კანონის პროექტის ავტორია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
დ.დ) კანონის პროექტის ინიციატორი
კანონის პროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა.
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