ზოგიერთი ინფორმაცია მაკროეკონომიკური და ფისკალური მაჩვენებლის პროგნოზებთან
დაკავშირებით

2019-2022 წლების საშუალოვადიანი პერიოდისათვის, მაკროეკონომიკური და
ფისკალური მაჩვენებლები სრულად შეესაბამება საშუალოვადიან პერიოდში
განსაზღვრულ იმ ჩარჩოს, რომელიც საქართველოს პარლამენტს წარედგინა
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
პროექტის წარდგენასთან ერთად.
წარმოდგენილ მონაცემებში ასახულია 2017 წლის ფაქტიური მაჩვენებლები და
უცვლელადაა დატოვებული 2019-2021 წლებში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები,
ასევე საპროგნოზო მაჩვენებლებს დაემატა 2022 წლის მონაცემები.
წინა მაკრო-ფისკალური ჩარჩოს მიხედვით 2018 წლის რეალური ეკონომიკური
ზრდის მაჩვენებელი 4.5%-ის, ხოლო 2019 წლის მაჩვენებელი 5%-ით განისაზღვრა.
გასათვალისწინებელია, რომ ამ პერიოდში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის
პროგნოზები მცირედით ჩამორჩებოდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
პროგნოზებს და 2018 წლისათვის 4.2%-ით, ხოლო 2019 წლისათვის 4.7%-ის
ფარგლებში იყო პროგნოზირებული, თუმცა მიმდინარე წლის ივნისში ფონდის მიერ
გამოქვეყნებული ანგარიშის1 მიხედვით, ფონდმა გაზარდა პროგნოზები და 2018-2019
წლების მაჩვენებლები 4.8%-ით განისაზღვრა.
პროგნოზის
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2019-2022 წლების საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი ასახავს არსებულ
საგადასახადო პოლიტიკას და პროგნოზირებული მაჩვენებლები შესაბამისობაშია
წინა პროგნოზთან.
მიმდინარე ხარჯების ნაწილში საშუალოვადიან პერიოდში კვლავ
გაგრძელდება კონსოლიდაციის პოლიტიკა, რომელიც 2016 წლის ბოლოდან დაიწყო
და მიმდინარე ხარჯების წილი მშპ-თან მიმართებაში კლებადი ხასიათის იქნება. 2016
წელს 25.9%-დან 2022 წლისათვის 20%-მდე შემცირდება. ინფრასტრუქტურული
პროექტებისთვის გათვალისწინებული სახსრები კვლავ 8%-9%-ის ფარგლებში
შენარჩუნდება.
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http://www.imf.org/~/media/files/publications/cr/2018/cr18198.ashx

2019-2022 წლების ჩარჩო პარამეტრები მოიცავს, როგორც სახელმწიფო პენსიის
ზრდის (2019-2020 წლებში), ისე დაგროვებითი საპენსიო სქემის ამოქმდებისათვის
საჭირო დამატებით ხარჯებს და სოციალური უზრუნველყოფის წილი მშპ-სთან
მიმართებაში 8.0%-9.0%-ის ფარგლებში შენარჩუნდება მიმდინარე ხარჯების წილის
შემცირების ფონზე.
ასევე, პროგნოზებში გათვალისწინებულია 2021 წელს ევრობონდების
გადაფარვისთვის საჭირო ღონისძიებები.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს საშუალოვადიანი
მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების ჩარჩო ითვალისწინებს
დეფიციტის შემდგომ შემცირებას არსებული 2.9%-დან 2.5%-მდე (მოდიფიცირებული
GFSM 2001 მეთოდოლოგიით).
სამინისტროების პრიორიტეტები შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის
პროგრამასთან „თავისუფლებს, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“.
2019-2022 წლების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის
ფორმირების

მიზნით

განხორციელდა

მაკროეკონომიკური

პროგნოზის

განახლება.

საპროგნოზო პერიოდი გაიზარდა ერთი წლით. ამასთან, შეიცვალა საბაზო წლის მონაცემები.
კერძოდ, 2017 წელი, ნაცვლად მოსალოდნელი მაჩვენებლებისა, წარმოდგენილია ფაქტიური
(წინასწარი) შედეგებით, ხოლო 2016 წლის წინასწარი შედეგები შეცვლილია დაზუსტებული
მონაცემებით. 2017 წლის მოსალოდნელი მაჩვენებლები განსხვავდება ფაქტიურისგან, რამაც
გავლენა იქონია მთელ საპროგნოზო პერიოდზე. 2017 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის
ზრდის მოსალოდნელი მაჩვენებელი იყო 4.5 პროცენტი, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა კი 5.0
პროცენტი შეადგინა. ფაქტიური ინფლაცია (სამომხმარებლო ფასების ინდექსის პერიოდის
საშუალო ცვლილება) 0.5 პროცენტით განსხვავდება პროგნოზირებულისგან. ხოლო მშპ-ს
დეფლატორის

ფაქტიურმა

ცვლილებამ

2017

წელს

1.0

პროცენტით

გადააჭარბა

პროგნოზირებულს, რამაც გავლენა იქონია მთლიანი შიდა პროდუქტის ნომინალურ
მაჩვენებელზე და ფაქტიური ნომინალური მშპ 526.7 მლნ ლარით (1.5 პროცენტით) მეტი იყო
პროგნოზირებულთან შედარებით.
მიმდინარე პროგნოზის მიხედვით, მომდევნო წლების მშპ-ს ზრდისა და ფასების
დონის ცვლილების ტემპების პროგნოზები უცვლელია. თუმცა, როგორც ზემოთ აღინიშნა,
2017 წლის ფაქტურმა მაჩვენებლებმა გავლენა იქონია საპროგნოზო პერიოდის ნომინალურ
მშპ-ზე და იგი დაკორექტირდა მატების მიმართულებით.
დანახარჯების მიხედვით 2017 წლის მშპ-ს მოსალოდნელი სტრუქტურაც განსხვავდება
პროგნოზირებულისგან, რაც ძირითადად არაპროგნოზირებადი ფაქტორების გავლენით და
საგარეო სექტორის ფაქტიური შედეგების საპროგნოზო მაჩვენებლებისგან გადახრით არის
გამოწვეული. აღნიშნულმა ფაქტორებმა გავლენა მოახდინა კერძო სექტორის განკარგვად
შემოსავლებზე, მათ მიერ გაწეულ სამომხმარებლო ხარჯებსა და ინვესტიცებზე.

ამ

ცვლილებებმა ასახვა ჰპოვა მშპ-ს სტრუქტურის საშუალოვადიან პროგნოზებზეც.
საგარეო სექტორის 2017 წლის ფაქტიურ შედეგებზე, როგორც ზემოთ აღინიშნა გავლენა
ჰქონდა სხვადასხვა არაპროგნოზირებად მოვლენებს და რისკ ფაქტორების რეალიზაციას. 2017

წლის საქონლის ექსპორტი უმნიშვნელოდ განსხვავდებოდა პროგნოზისგან, თუმცა იმპორტი
2.3 პროცენტით აჭარბებდა პროგნოზირებულ მაჩვენებლებს. ასევე, მომსახურების ექსპორტის
ფაქტიური მაჩვებებელი 2.2 პროცენტით, ხოლო მომსახურების იმპორტი 8.2 პროცენტით
აჭარბებდა პროგნოზირებულს. მნიშვნელოვანი გადახრა გვქონდა წმინდა ფაქტორული
შემოსავლების პროგნოზში, სადაც სხვაობამ 30 პროცენტი შეადგინა. პროგნოზირებულ
მაჩვენებელთან შედარებით დაახლოებით 10 პროცენტიანი გადაჭარბება დაფიქსირდა
უცხოეთიდან მიღებული ტრანსფერების შემთხვევაში. შედეგად, ფაქტორული შემოსავლებისა
და

კერძო

ტრნასფერების

გათვალისწნიებით

მიმდინარე

ანგარიშის

დეფიციტი

პროგნოზირებულთან შედარებით 1,5 პროცენტით გაუმჯობესდა.
2017 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების და ხარჯების ფაქტიური შესრულება
მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებოდა პროგნოზირებულისგან. ნაერთი ბიუჯეტის საოპერაციო
სალდო (მთავრობის დანაზოგები) შესაბამისობაშია პროგნოზთან. ნაერთი ბიუჯეტის
დეფიციტმა შეადგინა 358 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.9 პროცენტი). რაც შეეხება საერთაშორისო
სავალუტო ფონდთან შეთანხმებულ დეფიციტს, აქ ფაქტიურმა შესრულებამ 1112.8 მლნ ლარი
შეადგინა (მშპ-ს 2.9 პროცენტი).
ნაერთი ბიუჯეტის წარმოდგენილ ცხრილებში გათვალისწინებულია ის გარემოება,
რომ საკასო მეთოდით აღრიცხვის შემთხვევაში დავალიანების დაფარვის თანხები უნდა
აღირიცხოს მიმდინარე ხარჯებში. რადგან არ ხდება დავალიანების წარმოქმნის აღრიცხვა,
მხოლოდ დაფარვის გადატანა დაფინანსების მუხლებში საშუალოვადიან პერიოდში
ხელოვნურად ამცირებს ბიუჯეტის დეფიციტის სიდიდეს. წარმოდგენილ ცხრილებში
გათვალისწინებულია აღნიშნული ცვლილება, რაც ასევე წარმოადგენდა საერთაშორისო
ორგანიზაციების მოთხოვნასაც.
ნაერთი ბიუჯეტის 2017 წლის ფაქტიურ შესრულებას უმნიშვნელო გავლენა აქვს 2018
წლის და შემდგომ 2019-2022 წლების საპროგნოზო მაჩვენებლებზე. ცვლილება ძირითადად
აისახა პირდაპირი და არა პირდაპირი გადასახადების პროგნოზებზე, თუმცა ჯამური გავლენა
გადასახადების პროგნოზებზე უნმიშვნელოა. 2018 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილი იყო
მთავრობის მიერ გამოცხადებული გეგმის შესაბამისად. ნაერთი ბიუჯეტის პროგნოზებში
ასახულია ყველა გადაწყვეტილება, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს ნაერთი ბიუჯეტის
მაჩვენებლებზე.

2019-2022 წლის ფისკალურ მაჩვენებლებში ცვლილებები ძირითადად

გამოწვეულია მაკროეკონომიკური პროგნოზების, კერძოდ კი ნომინალური მთლიანი შიდა
პროდუქტის

მაჩვენებლის

დაზუსტებით.

ამასთან,

ფისკალურ

ინდიკატორებზე

საშუალოვადიან პერიოდში, გავლენა მოახდინა საპენსიო რეფორმის მოსალოდნელმა
ეფექტმა, რომელზეც ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა. ამასთან, გასათვალისწინებელია რომ
2021 წელს ევრობონდების დაფარვის მიზნით გასატარებელია შესაბამისი ღონისძიებები, რაც
გავლენას ახდენს ვალის აღებისა და დაფარვის მაჩვენებლებზე, ადგილი ექნება საგარეო
ვალდებულებების ზრდას. თუმცა ეს გავლენას არ იქონიებს წმინდა პოზიციაზე. გარდა
აღნიშნული გარემოებებისა, ფისკალურ ინდიკატორების მნიშვნელოვანი კორექტირება არ
განხორციელებულა, რადგან თავდაპირველი პროგნოზით ისედაც იყო გათვალიწინებული
ძირითადი

ფისკალური

მიზნებისა

და

ამოცანების

მიღწევა.

კერძოდ,

ფისკალური

კონსოლიდაცია და ბიუჯეტის დეციციტის (როგორც მთლიანი სალდოს, ისე ტრაციციული
დეფიციტის) შემცირება; მიმდინარე ხარჯების შემცირება; კაპიტალური ხარჯების ზრდა;
საგადასახადო კანონმდებლობისა თუ სხვა კანონების დაგეგმილი ცვლილებები.

ინფორმაცია მაკროეკონომიკური პროგნოზების ამსახველი ცხრილების შესახებ

პროგნოზები მომზადებულია საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების
მსგავსი ფორმითა და მეთოდოლოოგით. წარმოდგენილი ფორმატი მიახლოებულია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ, ფინანსური პროგრამის მომზადებისას
გამოყენებულ ფორმატთან. თუმცა პროგნოზის ფორმირებისას გათვალისწინებულია
საქართველოში
არსებული
რეალური
მდგომარეობა
და
გამოყენებული
მეთოდოლოგია არ არის სხვა არსებული მთოდოლოგიის მექანიკური კოპირება.
სპეციალურ დანართში მოცემულია მაკროეკონომიური პრონოზის ამსახველი 6
ცხრილი (8 ფურცელი). პირველი ცხრილი არის ძირითადი ეკონომიკური და
ფინანსური ინდიკატორების ნაკრები, ხოლო დანარჩენი 5 ცხრილი არის ეროვნული
ანგარიშებისა და სხვა სექტორების განვითარების ამსახველი საპროგნოზო
მაჩვენებლები.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების ამსახველი ცხრილი 1
პირობითად გაყოფილია ორ ნაწილად. პირველ ნაწილში წარმოდგენილია
ეკონომიკური ინდიკატორის ცვლილება წინა წელთან შედარებით (თუ ცხრილში
სხვაგვარად არ არის მითითებული), ხოლო მეორე ნაწილში მოცემულია ეკონომიკური
ინდიკატორების ფარდობითი სიდიდეები მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ.
ცხრილი 1-ში მოცემულია ნომინალური და რეალური მთლიანი შიდა
პროდუქტი (მშპ) და მათი პროცენტული ცვლილება წინა წელთან შედარებით, მშპ ერთ
სულ მოსახლეზე, ქვეყანაში ინვესტიციების მოცულობა მიმდინარე ფასებში,
სამომხმარებლო ფასების და მშპ-ს დეფლატორის პროცენტული ცვლილება.
მოცემულია ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების პროცენტული
ცვლილება წინა წელთან. აქვე გვაქვს ექსპროტისა და იმპორტის პროცენული
ცვლილებები და ფულის მასის აგრეგარების მოსალოდნელი ზრდა წინა წელთნ
შედარებით.
ცხრილი
მოიცავს
ფულის
მიმოქცევის
სიჩქარის,
ფულის
მულტიპლიკატორის და ქვეყნის ოფიციალური საერთასორისო რეზერვების
საპროგნოზო მაჩვენებლებსაც. პირველ ნაწილშია მოცემული სესხებზე და
დეპოზიტებზე საპროცენტო განაკვეთების საპროგნოზო მაჩვენებლებიც.
ცხრილის მეორე ნაწილში წარმოდგენილია ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები,
ხარჯები, საოპერაციო სალდო და მთლიანი სალდო პროცენტულად მშპ-სთან. სავაჭრო
ბალასი და მიმდინარე ანგაიშის დეფიციტი როგორც ტრანსფერების ჩათვლით, ისე მის
გარეშე. ასევე, მთავრობის საშინაო და საგარეო ვალის შეფასების ინდკატორები.
კერძოდ, საშიანო და საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-ს მიმართ, საგრეო ვალი და
ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან და ვალი ბიუჯეტის
შემოსავლებთან.

მე-2 ცხრილში „ეროვნული ანგარიშები“ მოცემულია ე.წ. რეალური სექტორის
განვითარების მაჩვენებლები. ამ ცხრილებში წარმოდგენილია მთლიანი შიდა
პროდუქტის და მისი შემადგენელი კომპონენტების: მთავრობისა და კერძო
სამომხმარებლო ხარჯების, ინვესტიციებისა და წმინდა ექსპორტის პროგნოზები, აქვე
ნაჩვენებია მთლიანი ეროვნული პროდუქტის და მთლიანი ეროვნული და კერძო
განკარგვადი შემოსავლების პროგნოზები. ამავე ცხრილეშია ნაჩვებები, დანაზოგებისა
და ინვესტიციების დინამიკა. აღნიშნული მაჩვენებლები მოცემულია როგორც
მიმდინარე ფასებში, ასევე რეალურ გამოხატულებაში (2001 წლის ფასებში) და
პროცენტულად მშპ-ს მიმართ.
ამავე ცრილში წარმოდგენილია სხვადასხვა საცნობარო ინფორმაცია, ისეთი
როგორიცაა სამომხმარებლო ფასების ინდექსები (საშუალო პერიოდული და
პერიოდის ბოლოსთვის), მშპ-ს დეფლატორი და ინფლაცია, პროცენტები სესხებზე და
დეპოზიტებზე.
მე-3 ცრილში ნაჩვენებია ნაერთი ბიჯეტის პროგნოზები. ნაერთი ბიუჯეტი
მოცემულია მილიონ ლარში და პროცენტულად მშპ-სთან. ცალკე მუხლებად არის
გაშიფრული ბიუჯეტის შემოსავლები, ხარჯები, არა ფინანსური და ფინანსური
აქტივების, ვალდებულებებისა და დეპოზიტზე არსებული ნაშთის ცვლილება. ამავე
ცრილში მოცემულია ისეთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები, როგორიცაა საოპერაციო
სალდო და ბიუჯეტის დეფიციტი, როგორც მილიონ ლარში, ასევე მშპ-ს პროცენტი.
ნაერთ ბიუჯეტთან ერთად მოცემულია სახელმწიფო ვალის და ვალის
მომსახურების სხვადასხვა მაჩვენებელი, რომელთა ნაწილიც ასეევე მოცემულია 1-ლ
ცხრილშიც.
მე-3 ცხრილში „საგადამხდელო ბალანსი“ მოცემულია საგარეო-ეკონომიკური
ურთიერთობების ამსახველი ძირითადი მაჩვენებლები როგორც აშშ დოლარში, ისე
პროცენტულად მშპ-ს მიმართ. ამ ცრილებში მოცემულია საქონლისა და მომსახურების
ექსპორტი და იმპორტი, სავაჭრო და მომსახურების ბალანსი, საგარეო-ეკონომიკური
ურთიერთობებიდან მიღებული წმინდა ფაქტორული შემოსავლები, წმინდა
ტრანსფერები, მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი, კაპიტალისა და ფინანსური
ოპერაციები, ინფორმაცია უცხოური კაპიტალის მოძრაობის შესახებ და ოფიციალური
საერთაშორისო რეზერვების ცვლილება.
მე-5 და მე-6 ცხრილები ცვიჩვენებს მონეტარული სექტორის განვითარების
დინამიკას. დეპოზიტური კორპორეციების მიმოხილვა გვიჩვენებს მთლიანად საბანკო
სექტორს, მაშინ როდესაც (მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე) მე-6 ცხრილში
ეროვნული ბანკი ცალკეა გამოყოფილი. წარმოდგენილი პროგნოზი არ არის
ეროვნული ბანკის სამოქმედო გეგმა, თუმცა ეროვნული ბაკის გარეშე პროგნოზი
იქნებოდა ფრაგმენტული და შეუძლებელი გახდებოდა საბაკო სისტემაზე სამთავრობო
სექტორის შესაძლო არა სასურველი გავლენის მონიტორინგი. საბანკო სექტორის
მაჩვენებლების პროგნოზები მოცემულია როგორც ნომინალურ გამოხატულებაში,
ასევე პროცენტული ცვლილება წინა წელთან და პროცენტულად მშპ-ს მიმართ.
საბანკო სექტორისა და ეროვნული ბანკის მაჩვენებლებში მოცემულია საგარეო
აქტივები და ვალდებულებები, საშინაო აქტივები, მათ შორის: მთავრობის, ბანკების

და კერძო სექტორის დავალიანება და სხვა წმინდა აქტივები. აქვეა ნაჩვენები ფართო
ფული, სარეზერვო ფული, მიმოქცევაში და ბანკებს გარეთ არსებული ნაღდი ფული,
დეპოზიტები ეროვნულ და უცხურ ვალუტაში და სხვა მაჩვენებლები. ცხრილებში
წარმოადგენილია მემორანდუმის მუხლები სადაც არის, ფულის მიმოქცევის სიჩქარე,
ფულის მულიპლიკატორი, მთლიანი სართაშორისო რეზერვები როგორც აშშ
დოლარში, ისე ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი. წარმოდგენილია
დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და კერძო (არა სამთავრობო) სექტორის
დაკრედიტების მაჩვენებელი.
წარმოდგენილი პროგნოზი კომპლექსურია და შესაძლებლობას იძლევა
შფასდეს და დაროულად გამოვლინდეს ფისკალური პოლიტიკის როგორც დადებითი
ასევე შესაძლო უაროფითი ეფექტი. აღსანიშნავია ასევე, რომ საერთსორისო სავალუტო
ფონდის ფისკალური გამჭვირვალობის მისიის და PEFA ანგარიშის მიხედვით
საქართველოს მაკროეკონომიკური პროგნოზები იმსახურებს დადებით შეფასებას.

