„ქართული ოცნების“
მმართველობის ორი წელი:

არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება
ოქტომბერი 2012 – დეკემბერი 2014

თბილისი
მაისი 2015
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ავტორები:
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)
ადამიანის უფლებათა ცენტრი
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC)
იდენტობა
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)
კონსტიტუციის 42-ე მუხლი
მრავალეროვანი საქართველო (PMMG)
მწვანე ალტერნატივა
პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR)
საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო
სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (CiDA)
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS)
ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველო

ამ ანგარიშის დაბეჭდვა შესაძლებელი გახდა ევროკავშირის დაფინანსებით. პუბლიკაციის შინაარსზე
პასუხისმგებელნი არიან მხოლოდ ავტორები და მასში გამოხატული მოსაზრებები შესაძლოა არ
წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს.
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შესავალი
2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებით, საკანონმდებლო ორგანოს
უმრავლესობა და მთავრობა კოალიცია „ქართული ოცნების“ გუნდით დაკომპლექტდა. ახალი
ხელისუფლების წინასაარჩევნო პლატფორმა და დაპირებები „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“ მმართველობისაგან მნიშვნელოვანი ცვლილებების გატარებას მრავალი
მიმართულებით ითვალისწინებდა, მათ შორის: მართვის სისტემის დეპოლიტიზაციას, კერძო
სექტორის სახელისუფლებო წნეხისგან გათავისუფლებას, ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ
არსებული მდგომარეობის გამოსწორებას და მოქალაქეთა ცხოვრების ხარისხის
გაუმჯობესებას.
რეფორმების განხორციელების პროცესს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები აქტიურად
აკვირდებოდნენ. სამოქალაქო სექტორი მუდმივად ეხმაურებოდა ხელისუფლების ინიციატივებს
და შესაბამის უწყებებს საკუთარ რეკომენდაციებს წარუდგენდა. რიგ შემთხვევებში,
არასამთავრობო ორგანიზაციები პროაქტიურადაც სთავაზობდნენ მთავრობას საკუთარ
ხედვებს და რეფორმების წინადადებით გამოდიოდნენ.
წინამდებარე ანგარიში მიმოიხილავს საჯარო პოლიტიკის ოცზე მეტ საკვანძო სფეროში
„ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში დაგეგმილი და განხორციელებული
ცვლილებების მიმოხილვას, ხელისუფლების მუშაობის დამოუკიდებელ შეფასებას და
რეკომენდაციებს პრობლემების აღმოსაფხვრელად. შეფასების ანგარიშში ის სფეროები
მოხვდა, რომლებიც გასული ორი წლის განმავლობაში ყველაზე ხშირად ექცეოდა
საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და სადაც, ავტორების აზრით, შემდგომი
რეფორმირებისათვის ყველაზე მეტი ძალისხმევის გაღება არის საჭირო. ეს სფეროებია:
სახელმწიფოს მართვის სისტემა, საარჩევნო რეფორმა, ადგილობრივი თვითმმართველობა,
უმცირესობები და თანასწორობის საკითხები, ჯანდაცვის პოლიტიკა, ბუნებრივი რესურსები და
ენერგეტიკა, ეკონომიკა და საინვესტიციო გარემო, საგარეო პოლიტიკა, ღია მმართველობა და
მედიის გარემო.
ხელისუფლებაში მოსვლიდან ორი წლის თავზე „ქართული ოცნების“ გუნდი ამ სფეროებში
მიღწეულ არაერთ წარმატებაზე საუბრობს, არასამთავრობო ორგანიზაციები კი მიიჩნევენ, რომ
თითოეული ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა რჩება. ანგარიშის თითოეულ
თავში გამოყოფილია შემდეგი საკითხები:
1. 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისათვის არსებული მდგომარეობა და
ის მოცემულობა, რაც ახალ ხელისუფლებას მემკვიდრეობად ერგო;
2. შესაბამისი მიმართულებებით არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად „ქართული
ოცნების“ კოალიციის ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები;
3. არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციები თითოეულ სფეროში არსებულ
გამოწვევებზე საპასუხოდ.
ნაშრომი მოიცავს 2012 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის ბოლომდე პერიოდს. ცალკეულ
შემთხვევებში, ავტორები ასევე განიხილავენ იმ მნიშვნელოვან ცვლილებებსაც, რომელთაც
2015 წლის მარტის ჩათვლით ჰქონდა ადგილი.
ანგარიშის ცალკეულ თავებზე შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე იმ არასამთავრობო
ორგანიზაციებმა იმუშავეს, რომლებიც უკვე წლებია აქტიურად აკვირდებიან ამ სექტორებში
განვითარებულ მოვლენებს. მათი რეკომენდაციები, თავის მხრივ, გამყარებულია ამ სექტორში
არსებული საექსპერტო ცოდნით და ეფუძნება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის
მრავალწლიან შესწავლას. ანგარიშის ცალკეული თავები მოამზადეს არასამთავრობო
ორგანიზაციებმა: ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC),
ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC), იდენტობა,
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), კონსტიტუციის 42-ე მუხლი,
მრავალეროვანი საქართველო (PMMG), მწვანე ალტერნატივა, პარტნიორობა ადამიანის
უფლებებისთვის (PHR), საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო, სამოქალაქო
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განვითარების სააგენტო (CiDA), სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო
საზოგადოება (ISFED), საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საქართველოს
რეფორმების ასოციაცია (GRASS) და ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველო. აქვე გვსურს
აღვნიშნოთ, რომ ანგარიშის ცალკეული თავების შინაარსზე პასუხისმგებელნი მხოლოდ
შესაბამისი თავების ავტორი ორგანიზაციები არიან და მათ მიერ გამოთქმული მოსაზრებები
შესაძლოა არ ემთხვეოდეს ანგარიშის სხვა თავების ავტორების შეხედულებებს.
ანგარიშზე მუშაობისას არასამთავრობო ორგანიზაციები ეყრდნობოდნენ მათ მიერ წარსულში
ჩატარებულ რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევებს, საჯაროდ არსებულ და მედიით
გავრცელებულ ინფორმაციას. უზუსტობებისა და შეცდომების გამორიცხვის მიზნით, ანგარიშის
სამუშაო ვერსია კომენტარებისათვის მთავრობის ადმინისტრაციას, პარლამენტს და იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოს გადაეგზავნა. მადლობას ვუხდით ყველა უწყებას, რომელმაც კომენტარები
მოგვაწოდა.
ცალკეული
ავტორების
გადაწყვეტილებით,
საჯარო
დაწესებულებების
კომენტარების ნაწილი ანგარიშის საბოლოო ტექსტში აისახა, თუმცა უცვლელი დარჩა
შეფასებები და მიგნებები.
ვიმედოვნებთ, რომ ანგარიშის ადრესატი ყველა საჯარო დაწესებულება ყურადღებით გაეცნობა
მათი მუშაობის დამოუკიდებელ შეფასებას და პრიორიტეტად დასახავს დოკუმენტში წამოწეულ
პრობლემებზე უახლოეს პერიოდში რეაგირებას. ანგარიშის ავტორები მზადყოფნას
გამოვთქვამთ, ჩვენი შეფასებებისა და რეკომენდაციების განხილვა ხელისუფლების ყველა
შტოსთან სამუშაო რეჟიმში გავაგრძელოთ.
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18. ეკონომიკა
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC)
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18.1 ძირითადი მაჩვენებლები
•

•

•

•

•

•

2015 წელს საქართველოს მთავრობა თავდაპირველად დაგეგმილი 5 პროცენტიანი
ზრდის ნაცვლად, შემცირებულ ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. 2013 წელს,
საქართველოში, რეგიონის მასშტაბით, 6 პროცენტიანი ზრდის ნაცვლად, დაფიქსირდა
ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი – 3,3 პროცენტი, ხოლო 2014 წელს, ნაცვლად 5
პროცენტისა, დაფიქსირდა 4,8 პროცენტიანი ზრდა;
2015 წლის თებერვლის მდგომარეობით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით
ეროვნული ვალუტა აშშ დოლართან მიმართებაში 16 პროცენტით გაუფასურდა.
ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციური წნეხის თავიდან აცილების მიზნით, მონეტარული
პოლიტიკის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო და რეფინანსირების განაკვეთი 4
პროცენტიდან 4,5 პროცენტამდე გაზარდა. ლარის კურსის რყევების შესამცირებლად,
2014 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული 2015 წლის თებერვლის ჩათვლით, ეროვნულმა
ბანკმა უცხოური ვალუტის რეზერვები 120 მლნ აშშ დოლარით შეამცირა;
წინასწარი მონაცემებით, 2014 წელს საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 11
მილიარდ 457 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებლებზე 5
პროცენტით მეტია. 1.6 პროცენტიანი კლებაა ექსპორტის მაჩვენებელში 2013 წელთან
შედარებით (2 მილიარდ 861 მლნ აშშ დოლარი), ხოლო 7 პროცენტიანი მატება –
იმპორტის მაჩვენებელში (8 მილიარდ 596 მლნ აშშ დოლარი). შედეგად, უარყოფითი
სავაჭრო ბალანსი რეკორდულად მაღალია და 5,7 მილიარდ აშშ დოლარს აჭარბებს;
2014 წელს, ფისკალური დეფიციტი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში აჭარბებდა
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ რეკომენდირებულ 3 პროცენტიან ნიშნულს და
3,7 პროცენტს გაუტოლდა;221
2014 წლის იანვარ-ნოემბერში დაფიქსირდა რუსეთიდან შემოსული ფულადი
გზავნილების 10-პროცენტიანი კლება: ჩაირიცხა 56 მილიონ 522 ათას აშშ დოლარზე
ნაკლები. 2014 წელს უკრაინიდან გზავნილები, 2013 წელთან შედარებით შემცირებულია
30 პროცენტით. გზავნილებთან დაკავშირებით განსაკუთრებული პრობლემები შეიქმნა
ბოლო სამ თვეში, უფრო მეტად – დეკემბერში: ქვეყანაში შემოსულ ფულად გზავნილთა
ნაკადების მოცულობამ 116.1 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 38.5 მლნ აშშ
დოლარით, ანუ 24.9 პროცენტით ნაკლებია 2013 წლის დეკემბრის ანალოგიურ
მაჩვენებელზე. ქვეყნების მიხედვით, რუსეთიდან გზავნილების ნაკადი დეკემბერში
შემცირებულია 43 პროცენტით, საბერძნეთიდან 11, ხოლო უკრაინიდან 67
პროცენტით;222
2014 წლის ექვსი თვის მონაცემებით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების
თვალსაზრისით, 2005 წლიდან მოყოლებული ყველაზე დაბალი მაჩვენებლი
დაფიქსირდა – 415.8 მლნ აშშ დოლარი; მესამე კვარტალში მდგომაროება შეიცვალა და
დაფიქსირდა ინვესტიციების ზრდა – შემოსულმა ინვესტიციებმა 507 მლნ აშშ დოლარს
გადააჭარბა.

2013-2014 წლის ეკონომიკურ შედეგებზე სასაუბროდ წინამდებარე ანგარიშში განვიხილავთ
რამდენიმე მიმართულებას განვიხილავთ: სახელმწიფო ბიუჯეტი და საჯარო ფინანსების
მართვა; საგარეო ვალის მდგომარეობა და საგარეო ვაჭრობის მიმართულებები; სოფლის
მეურნეობა.

18.2 სახელმწიფო ბიუჯეტი
●

221
222

1.1.1 2012 წლ ის საპარლ ამენტო არჩევნებამდე არსებულ ი მდგომარეობა
საჯარო ფინანსების მართვის თვალსაზრისით, 2012 წლისთვის შემდეგი სიტუაცია იყო:
ბოლო წლების მანძილზე გატარდა რეფორმები სახელმწიფო ფინანსების სტრატეგიული
დაგეგმვის და შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების მიმართულებით. 2005 წლიდან
დაიწყო ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვის ჩარჩოს ჩამოყალიბება; 2006-2009

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, www.geostat.ge
საქართველოს ეროვნული ბანკი, www.nbg.ge
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●

წლებისთვის შემუშავდა პირველი ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების
დოკუმენტი (BDD). 2009 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსი; 2012 წლიდან დაინერგა სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული
ბიუჯეტირების სტანდარტის შესაბამისად შედგენა. შიდა აუდიტის მიმართულებით, 2010
წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი „შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების შესახებ“,
რომელიც 2011 წელს გაუმჯობესებული და საერთაშორისო სტანდარტებს მორგებული
სახით დამტკიცდა, შეიცვალა მისი სახელწოდებაც – „სახელმწიფო შიდა ფინანსური
კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონი. დაიხვეწა შიდა აუდიტორთა ეთიკის
კოდექსი და სტანდარტები, საფუძველი ჩაეყარა მეთოდოლოგიას.
2012 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის
შემოსავლები განსაზღვრული იყო 7,158,280.0 ათასი ლარის ოდენობით.223

ახალი ხელისუფლების რეფორმები და ცვლილებები
საჯარო ფინანსების მართვის მიმართულებით, აღსანიშნავია შემდეგი ცვლილებები:
●

●

●

●

●

●

223

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა საჯარო ფინანსების რეფორმის
სტრატეგია 2014-2018 წლებისთვის. 224 2013 წლიდან დაიწყო ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით
მომზადება და შემუშავდა შესაბამისი მეთოდოლოგია. დამატებით შემუშავდა ბიუჯეტის
მართვის ელექტრონული სისტემა (e-budget); აღნიშნული სისტემის ხაზინის
ელექტრონულ
სისტემასთან
ჰარმონიზებამ
შესაძლებელი
გახადა
მხარჯავი
დაწესებულებების, ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის და სახაზინო
სამსახურის მიერ სახელმწიფო სახსრების რეალური კონტროლი და მართვა.
2013 წელს დაიხვეწა შიდა აუდიტის მეთოდოლოგია, დაიგეგმა რისკის შეფასების
მეთოდი შიდა აუდიტის დაგემგვის პროცესებისთვის, ჩატარდა სამი სამინისტროს
სისტემური აუდიტი. დაინერგა შიდა აუდიტის დაგეგმვის, განხორციელების,
ანგარიშგების და მონიტორინგის ეტაპები.
შემუშავდა ახალი საბიუჯეტო კოდექსი, შედეგად, 2015 წლის იანვრიდან
კონსოლიდირების პრინციპი შემოსავლებთან ერთად მოიცავს გადასახდელებსაც.
კონსოლიდირების
პრინციპს
დაექვემდებარება
სსიპ-ების
შემოსავლების
და
გადასახდელების აღრიცხვა, რომელიც აქამდე კომერციულ ბანკებში ხდებოდა.
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ბიუჯეტთან ერთად წარმოდგენილი დოკუმენტების
ხარისხი და გაფართოვდა მათი სპექტრი. 2015 წლის ბიუჯეტის კანონთან ერთად,
წარმოდგენილია ფისკალური რისკების ანალიზი, ძირითადი მაკროეკონომიკური და
ფინანსური ინდიკატორები სცენარების მიხედვით (საბაზო, ოპტიმისტური და
პესიმისტური). მთავრობამ შეიმუშავა ვალის მდგრადობის ანალიზი (2015-2018
წლებისთვის). ბიუჯეტის დაგეგმვასთან ერთად, შემუშავდა რისკების გამოვლენის
პრაქტიკა, ფისკალური რისკების ანალიზი და მათი ეფექტების შეფასება.
მიუხედავად დაწყებული რეფორმისა, საქართველოში არ არსებობს სრულყოფილი
საშუალოვადიანი დანახარჯების ჩარჩო (MTEF). ამის ნაცვლად, ძირითადი
მიმართულებებისა და მონაცემების დოკუმენტი (BDD) აღიქმება როგორც MTEF
დოკუმენტი.
ამ ეტაპზე ქვეყანაში ორი სამთავრობო დოკუმენტია BDD (რომელთან ბიუჯეტის
შესაბამისობასაც პირდაპირ ავალდებულებს საბიუჯეტო კოდექსი) და სამთავრობო
სტრატეგია (საქართველო 2020). – ერთი მთავრობის ადმინისტრაციის ავტორობით,
მეორე – ფინანსთა სამინისტროს. BDD არ არის წლებში გაწერილი და, უბრალოდ,
ზოგადი მიზნების და მიმართულებების ჩამონათვალია. პროგრამული ბიუჯეტირების
ფორმატი ფორმალურ ხასიათს ატარებს. კერძოდ, პროგრამული დანართი არ
წარმოადგენს ბიუჯეტის კანონის ნაწილს. შესაბამისად, რთულდება მისი აღსრულება, არ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ, საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები, www.mof.ge
224
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. mof.ge/common/get_doc.aspx?doc_id=11479
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ხდება პროგრამულ დანართში აღწერილი პროგრამების შესრულების მონიტორინგი
ინდიკატორების მიხედვით. ბიუჯეტის შესახებ შესრულების ანგარიშგება შეეხება
მხოლოდ ბიუჯეტის კანონს, რაც ართულებს პროგრამების შედეგზე ორიენტირებულ
მონიტორინგს.

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები და პრიორიტეტები
●
●

●

●

●

●

●

●

225

2014 წლისთვის არსებული მდგომარეობის მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის
შემოსავლები განისაზღვრა 7,319,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.225
ამასთან, 2014-2015 წლების ბიუჯეტები სოციალურად ორიენტირებულია. ჯანდაცვისა და
სოციალურ მიმართულებებზე ბიუჯეტის დაახლოებით 30 პროცენტი იხარჯება,
არაფინანსური აქტივების (კაპიტალური დანახარჯების) ზრდის მუხლით კი მთლიანი
გადასახდელების 8 პროცენტია გამოყოფილი.226
ამასთან, საბიუჯეტო ხარჯები ვერ სრულდება ძირითადად იმ მიმართულებებით,
რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ეკონომიკის ზრდას. შესაბამისად, ბიუჯეტი ვერ
ასრულებს ეკონომიკის მასტიმულირებელ როლს:
ვერ ხერხდება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელება, რისი ძირითადი მიზეზიც დიდი რაოდენობით ჩაშლილი
ტენდერებია. კერძოდ, 2014 წლის ათი თვის მდგომარეობით, ინფრასტრუქტურაზე
გამოყოფილი წლიური გეგმის მხოლოდ 65 პროცენტი იყო ათვისებული. 227
ადმინისტრირების და მართვის კუთხით არსებულ პრობლემებზე მიუთითებს საგარეო
გრძელვადიანი კრედიტების მიღების გაჭიანურება, რაც, ასევე, უმეტეს წილად
ინფრასტუქტურული ხასიათის პროექტების დასაფინანსებლად არის გამოყოფილი.
2013 წელს, როგორც ცნობილია, ბიუჯეტი გაირღვა 632 მილიონი ლარით,228 2014 წელს
კი, ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბიუჯეტის ხარჯვითმა ნაწილმა შეადგინა 8
მილიარდ 977 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 9 080 მილიონის 98,9%-ს შეადგენს. თანხის
აუთვისებლობა 2014 წელს შეადგენს 103 მლნ ლარს.229
ტენდენციად იქცა საბიუჯეტო სახსრების დიდი ნაწილის წლის ბოლო კვარტალსა და
თვეებში დახარჯვა. გრანტების შემოდინების შეფერხებასთნ ერთად, ეს უარყოფით
გავლენას ახდენს ეროვნულ ვალუტაზე მისი გაუფასურების თვალსაზრისით. გარდა
ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნისა, ეს აისახება ეროვნული ბანკის სავალუტო
რეზერვების შემცირებაზეც. 2014 წლის მხოლოდ ერთ დღეში ეროვნულმა ბანკმა ლარის
კურსის დასაჭერად დახარჯა 45 მილიონი აშშ დოლარი. 2014 წელს ამ პროცესს თან
დაერთო უცხოური ინვესტიციების (იხილეთ თავი „საინვესტიციო გარემო”), ექსპორტის
და გზავნილების შემცირების პროცესი, რამაც მნიშვნელოვნად განაპირობა ასევე ლარის
კურსის ახალ ნიშნულზე გადასვლა.
2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი, უმეტესწილად, იმეორებს 2014 წლის
ტენდენციებს და პრიორიტეტებს, კერძოდ, ბიუჯეტის დაახლოებით მესამედი
გამოყოფილია სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით. არაფინანსური აქტივების
ზრდის მიმართულებით, შარშანდელის მსგავსად გამოყოფილია მთლიანი საბიუჯეტო
გადასახდელების 10 პროცენტი.
2015 წელსაც დაგეგმილია მაღალი მოცულობის საგარეო ვალის აღება, ჯამში
ვალდებულებების ზრდა გათვალისწინებულია 1, 330 მლნ ლარით, რაც მთლიანი
საბიუჯეტო რესურსის 13 პროცენტია. თუმცა, დაგეგმილია ფისკალური დეფიციტის
შემცირება 2014 წლის ბიუჯეტის კანონის გეგმიურ მაჩვენებლებთან შედარებით, რათა
ფისკალური დეფიციტი არ აღემატებოდეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ
დაწესებულ 3 პროცენტს.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ; საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები, www.mof.ge
226
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ; საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები, www.mof.ge
227
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინა, ოპერატიული მონაცემები, www.treasury.gov.ge
228
საქართველოს მთავრობა, საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში,
http://bit.ly/18ZgXTC
229
2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, http://www.mof.ge/news/print_news.aspx?news_id=6427
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რეკომენდაციები
1. პროგრამული ბიუჯეტირების მეთოდოლოგია ფინანსთა სამინისტროსათვის მოკლე

2.

3.

4.

5.

6.

ინსტრუქციის დანიშნულების დოკუმენტის ნაცვლად, უნდა გადაიქცეს საბიუჯეტო
პროცესში ჩართული ყველა მხარჯავი დაწესებულებისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციის
პრაქტიკულ სახელმძღვანელოდ, რომელიც არა მხოლოდ ჩართული ორგანიზაციების
როლსა და ჩართულობის ხარისხს უნდა განსაზღვრავდეს ცხადად, არამედ აძლევდეს
მათ
პრაქტიკულ
მითითებებს
შესასრულებელი
სამუშაოს
წარმართვისთვის.
მეთოდოლოგიური დანიშნულების დოკუმენტი უნდა უზრუნველყოფდეს, პირველ რიგში,
ტერმინთა სიზუსტესა და შესაბამისობას სხვა მსგავსი მიზნით შემუშავებულ
დოკუმენტებთან, მით უმეტეს კოდექსთან. აგრეთვე, მას უნდა ჰქონდეს კოდექსითა თუ
სხვა რაიმე ძირითადი სტანდარტით დადგენილი ძირითადი დებულებების
დაკონკრეტებისა და პრაქტიკული გამოყენების დანიშნულება.
ბიუჯეტის დაგეგმვისას მნიშვნელოვანია, აქცენტი გაკეთდეს გრძელვადიან, ზრდაზე
ორიენტირებულ
საბიუჯეტო
ინვესტიციებზე.
მაგალითისთვის,
ერთჯერადი
საგადასახადო შეღავათების და მზარდი სოციალური ვალდებულებების ნაცვლად,
სასურველია, დაფინანსდეს ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა დამატებითი
ინფრასტრუქტურული ხარჯები, მოხდეს პროფესიული განათლების დაფინანსების ზრდა.
განათლება, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, გრძელვადიანი ინვესტიციაა ქვეყნის
ეკონომიური განვითარებისთვის.
საბიუჯეტო ხარჯების შედეგები მოწმობს, რომ ხარჯვის სტრუქტურა წლიდან წლამდე
იცვლება და ბიუჯეტი პროცენტულად უფრო მეტად ხდება დატვირთული მიმდინარე
ვალდებულებებით, რაც იფარება უმეტესად გაზრდილი ვალდებულებების და არა
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ხარჯზე.
ბიუჯეტის დაგეგმვისას, მაქსიმალურად უნდა მოხდეს მიმდინარე დანიშნულების და
ფიქსირებული ტიპის ხარჯების ზრდისგან თავის შეკავება, ხოლო სოციალური ტიპის
ღონისძიებები უნდა იყოს მაქსიმალურად მიმართული ყველაზე გაჭირველ ოჯახებზე.
დამატებით, რეკომენდირებულია, მოხდეს ადმინისტრაციული ტიპის ხარჯების
ოპტიმიზაცია. იმ პირობებში, როდესაც სახელმწიფო იღებს დიდი ოდენობის სესხს
საბიუჯეტო ხარჯების დასაფინანსებლად, ადმინისტრაციული ტიპის, მათ შორის, შრომის
ანაზღაურების ფონდის მატება არ არის გამართლებული.
ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ათვისება ნელი ტემპით მიმდინარეობს წლის
განმავლობაში. რეკომენდირებულია, საბიუჯეტო რესურსის ხარჯვა მაქსიმალურად
თანაბრად გადანაწილდეს კვარტლებისა და თვეების მიხედვით, რათა დამატებითი
დარტყმა არ მიადგეს ეროვნულ ვალუტას.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ და სხვა სამინისტროებმა საზოგადოებას უნდა
აცნობონ ადეკვატური ინფორმაცია ბიუჯეტის შესახებ. განსაკუთრებით იმ მიზეზების
თაობაზე, თუ რატომ ვერ ხდება დაგეგმილი გადასახდელების შესრულება, რატომ
ფერხდება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

18.3 საგარეო ვალი
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის არსებული მდგომარეობა
●
●

2012 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, საქართველოს საგარეო ვალი შეადგენდა
13,11 მილიარდ აშშ დოლარს.
საქართველოს საკრედიტო რესურსის წილი მთლიან საბიუჯეტო სახსრებში 2013 წელს
არსებული 3 პროცენტიდან, 2014 წელს 12 პროცენტამდე გაიზარდა.230 ასეთი მაღალი
მაჩვენებლი იყო 2009-2010 წლებში მსოფლიო კრიზისისა და ომის ფონზე.

230
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 20142017 წლებისათვის, http://www.mof.ge/5233;
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●

2013-2015 წლებში ნავარაუდევია
ვალდებულებების მიღება.

3

მილიარდ

აშშ

დოლარზე

მეტის

საგარეო

ახალი ხელისუფლების რეფორმები და ცვლილებები
●

●

●

●

2014 წლის სექტემბრის მდგომარეობით (საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემები),
საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი, რომელიც მოიცავს სამთავრობო სექტორს,
ეროვნულ ბანკს, კომერციულ ბანკებს, სხვა სექტორებს და კომპანიათაშორის ვალებს,
შეადგენდა 13,14 მილიარდ აშშ დოლარს.231 მთლიანი საგარეო ვალის 31 პროცენტი
(4.1 მილიარდი აშშ დოლარი) სამთავრობო ვალია, კომერციული ბანკების წილი
მთლიან საგარეო ვალში 20 პროცენტია; საქართველოს ვალის საშუალო შეწონილი
პროცენტი 1,9 პროცენტია;
საგარეო ვალის 94 პროცენტი უცხოურ ვალუტაშია დენომინირებული, რაც ზრდის
სავალუტო რისკს და გაცვლითი კურსის ფონზე აღებული ვალდებულების წნეხის
შესაძლო მატების საფრთხეს.
საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალს მშპ-სთან მიმართებაში კრიტიკულ ზღვრამდე
არ მიუღწევია, თუმცა მისი მუდმივი ზრდა ცხადყოფს, რომ საჭიროა სტრატეგიის
განსაზღვრა. ევროკავშირის, მაასტრიხტის კრიტერიუმის შესაბამისად, 232 ევროზონის
წევრი ქვეყნებისგან მოითხოვს, სახელმწიფო ვალი არ აღემატებოდეს ქვეყნის მთლიანი
შიდა პროდუქტის (მშპ) 60 პროცენტს. მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო
ფონდის რეკომენდაციით, 233 ქვეყნის საგარეო მდგრადობის უზრუნველსაყოფად,
საგარეო ვალის მოცულობა ქვეყნის ექსპორტის 150 პროცენტს, ხოლო საბიუჯეტო
შემოსავლების 250 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს. 2014 წლის მდგომარეობით,
მთავრობის საგარეო ვალი მშპ-სთან მიმართებაში 26.9 პროცენტია, ხოლო მთლიანი
ვალი
35.6
პროცენტი.
შესაბამისად,
საქართველოში
ზღვრულ
ნორმებზე
მნიშვნელოვნად ნაკლებია ვალის მომსახურების მაჩვენებლებიც;
2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, 2015 წლის ბოლოსთვის
სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა ნომინალურ მშპ- თან მიმართებაში შეადგენს
დაახლოებით 35.6%, აქედან სახელმწიფო საგარეო ვალი დაახლოებით 26.4%, ხოლო
სახელმწიფო საშინაო ვალი დაახლოებით 9.3%, რაც 2014 წლის თითქმის ანალოგიური
მაჩვენებელია.

რეკომენდაციები
1. მიგვაჩნია, რომ ზოგადად სახელმწიფო ვალი არ უნდა განიხილებოდეს პრობლემად
ქვეყნის ეკონომიკისთვის. დღეს არ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც საგარეო ვალი არ
აქვს. თუმცა, მნიშვნელოვანია, ვალის აღება და გამოყენება მიზნობრივი და
სტრუქტურიზებული იყოს, რათა სახსრები გამოყენებული იყოს განვითარებისთვის
და არ მიგვიყვანოს დეფოლტის მდგომარეობამდე. ამისთვის კი აუცილებელია
საქართველოს ვალის მართვის სტრატეგიული დოკუმენტის შექმნა.
2. საქართველოს ვალის მართვის სტრატეგიული დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს შემდეგ
მუხლებს: ვალის აღების და მართვის ორგანიზაციული პროცედურების
უზრუნველყოფა; ვალის დაფინანსების წყაროს მოძიება და გრაფიკის განსაზღვრა;
ასაღები ვალის ოდენობის განსაზღვრა, რისკების შეფასება, მართვა და ხარისხიანი
სტატისტიკური მონაცემების წარმოება.
3. მთავრობის მიერ სესხის აღება აუცილებლად უნდა იყოს შეთანხმებული
კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა სამთავრობო დაწესებულებასთან და
შესაბამისობაში უნდა იყოს ეროვნულ ინტერესებთან. მნიშვნელოვანია, რომ კერძო
სექტორის მიერ სესხის აღებისას, შეზღუდული იყოს სახელმწიფო გარანტიის გაცემა.
უნდა განისაზღვროს ვალის მოზიდვაზე და მართვაზე პასუხისმგებელი ორგანო და

231

საქართველოს ეროვნული ბანკი, სტატისტიკური მონაცემები, https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304;
ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, http://bit.ly/1xAQCHh
233
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ვალის მდგრადობის მაჩვენებლები, http://bit.ly/1CQLOhi
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ვალის აღების ან მომსახურების პროცედურები დეტალურად უნდა გაიწეროს ყველა
მონაწილე და პასუხისმგებელი ორგანოს მონაწილეობით.
4. ეკონომიკურ სექტორებს თუ პროექტებს, რომელთაც სახელმწიფო ვალი უნდა
მოხმარდეს, უნდა ჰქონდეთ სესხის დანახარჯებზე უფრო მაღალი ამონაგები.
აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ პროექტების მიზანშეწონილობის შესწავლა.
სოციალური ან ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთაც ვალი მოხმარდება,
უნდა შეფასდეს ეგრედ წოდებული cost/benefit ანალიზით. იმ პროექტებისთვის,
რომელთაც აქვთ სწრაფი პოზიტიური შედეგი, შესაძლებელია, ვალი აღებული იქნეს
საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებიდან, ხოლო სოციალური მომსახურებისთვის
სესხის აღება მიზანშეწონილია გაცილებით შეღავათიანი პირობებით შესაბამისი
ფინანსური ინსტიტუტებიდან.
5. სტრატეგიაში აღწერილი უნდა იყოს ის უპირატესობა, რაც კონკრეტულ შემთხვევებში
შიდა ვალს გააჩნია და საგარეო ვალის შიდა ვალით ჩანაცვლების საჭიროება
(მაგალითად, სახაზინო ვალდებულებები). გრძელვადიან პერიოდში შიდა ვალი
შეიძლება უფრო იაფი იყოს, ვიდრე საგარეო ვალი, რადგან საგარეო ვალს თან
ახლავს საპროცენტო ხარჯი, სტერილიზაციის და გაცვლითი კურსის ხარჯები.

18.4 ვაჭრობა და DCFTA
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის არსებული მდგომარეობა
●
●

●

უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 6ჯერ, ექსპორტი კი 4-ჯერ გაიზარდა;
2012 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა
შეადგენდა 10 მილიარდ 425 მილიონ აშშ დოლარს, საიდანაც ექსპორტი იყო 2
მილიარდ 375 მილიონი აშშ დოლარის, იმპორტი კი დაახლოებით 8 მილიარდ აშშ
დოლარის;
2012 წლის მდგომარეობით, ქვეყნების პროცენტული წილი საქართველოს მთლიან
სავაჭრო ბრუნვაში შემდეგი თანმიმდევრობით გადანაწილდა: თურქეთი – 15%,
აზერბაიჯანი – 12.3%, უკრაინა – 7.5%, ჩინეთი – 5.8%, გერმანია – 5.7%, რუსეთი – 5.1%,
აშშ – 4.3%, ბულგარეთი – 3.3%, სომხეთი – 3.2%, იტალია – 3.2%.

ახალი ხელისუფლების რეფორმები და ცვლილებები
2014 წელს საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით განხორციელებული ცვლილებებიდან
აღსანიშნავია ორი ძირითადი ცვლილება:
1. ამოქმედდა DCFTA;
2. საქართველომ უარი თქვა შეერთებოდა რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკურ სანქციებს;
რუსეთის ბაზარი გაიხსნა ქართული ხილისა და ბოსტნეულისთვის; გაგრძელდა რუსეთის
ბაზარზე 2012 წელს აღდგენილი ღვინის ექსპორტი;
შედეგად, 2014 წლის მონაცემებით:
● საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორები ექსპორტის კუთხით არიან აზერბაიჯანი
(19 პროცენტი); სომხეთი (10 პროცენტი); რუსეთი (10 პროცენტი); თურქეთი (8
პროცენტი);
● სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველ ადგილზეა მსუბუქი
ავტომობილები (მთელი ექსპორტის 18 პროცენტი); ფეროშენადნობები (10 პროცენტი);
სპილენძის მადნები და კონცენტრატები; (9 პროცენტი); ნატურალური ღვინოები (6
პროცენტი), თხილი (6 პროცენტი); სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია საქართველოდან
ექსპორტირებული პროდუქციის 26%-ს შეადგენს;
● 2014 წლის მდგომარეობით, ევროკავშირი საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი
სავაჭრო პარტნორია და მისი წილი იმპორტის საერთო მოცულობაში 28%-ს, ხოლო
ექსპორტისა – 22%-ს შეადგენს.
● რუსეთის მხრიდან ქართული პროდუქციის ნაწილზე ემბარგოს მოხსნის შემდეგ, რუსეთის
წილი ბოლო სამი წელია, იზრდება და 2014 წლის ბოლოსთვის საქართველოს საერთო
ექსპორტში 9,7 პროცენტი შეადგინა.
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●

2014 წლის ბოლო ორი თვის განმავლობაში, რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების
ზრდისა და უკრაინაში მიმდინარე ომის ეფექტი მძიმედ აისახა საქართველოს
საექსპორტო მაჩვენებელზე.234

რეკომენდაციები
1. საქართველოს ბიზნესმენებს საკმაოდ მცირე მოცულობით აქვთ ათვისებული DCFTAის შესაძლებლობები; აუცილებელია, საზოგადოების და ბიზნეს წრეების
ინფორმირებულობის დონის გაზრდა ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით
ნაკისრი ვალდებულებების და სამომავლო შესაძლებლობების მიმართულებით;
2. ხელისუფლებამ უნდა შექმნას პროგრამები, რომლებიც მიზნად დაისახავს
ადგილობრივი
მწარმოებლების
დახმარებას
ევროკავშირის
შესაბამისი
რეგულაციებისა და სტანდარტიზაციის პროცედურების დაკმაყოფილებაში, იქნება ეს
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, კონსულტაციების ჩატარება, ფერმერების
სახლებისა და ტრენინგცენტრების როლის ზრდა და ა.შ.
3. კოორდინაციის გასაუმჯობესებლად, სამთავრობო სტრუქტურაში უნდა გამოიყოს
ერთი ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ევროკავშირის წინაშე აღებული
ვალდებულებების კომუნიკაციაზე;
4. DCFTA
ითვალისწინებს
საქართველოს
კანონმდებლობის
ჰარმონიზებას
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ამ მხრივ, აუცილებელია ევროკავშირის
კანონმდებლობის მორგება ადგილობრივ რეალობასთან; საკანონმდებლო
შესწორებათა ex ante ზეგავლენის შეფასება, შესაძლო ალტერნატივათა გამოვლენის
და მათგან ოპტიმალურის შერჩევის მიზნით. მნიშვნელოვანია, რომ გამოინახოს
გზები, რათა ეს პროცეში დროში გაწერილი იყოს და არა მეყსეული, რათა
მტკივნეული არ აღმოჩნდეს მოუმზადებელი ქართლი ბიზნეს-გარემოსთვის;
5. აუცილებელია ბაზრების შემდგომი დივერსიფიცირებისთვის ზრუნვა, რადგან
რუსეთის ბაზარზე მზარდი დამოკიდებულება, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მყიფე
და პოლიტიკურად სენსიტიური ბაზარია, შესაძლოა, ერთის მხრივ, პოლიტიკურ
ბერკეტად იქნას გამოყენებული ქვეყნის მიმართ; მეორეს მხრივ კი, გადაჭარბებული
დამოკიდებულების შემთხვევაში, პოლიტიკური პრობლემების არარსებობის დროსაც
კი, საქართველოს ეკონომიკაზე პირდაპირ აისახება ის რისკები, რომელსაც დღეს
რუსული
რუბლის
ვარდნა
ქმნის
რუსული
ეკონომიკისთვის;
ამიტომ,
მნიშვნელოვანია, ხელისუფლებამ გააძლიეროს ღინისძიებები ახალი საექსპორტო
ბაზრების, მათ შორის ჩინეთისა და უახლოესი აზიური ქვეყნების ბაზრების
ასათვისებლად.

18.5 სოფლის მეურნეობა
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის არსებული მდგომარეობა
უკანასკნელი ოცი წლის განმავლობაში, საქართველოს სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის
ერთადერთი მსხვილი დარგია, რომელშიც განვითარების პროცესები ძალიან უმნიშვნელო
ტემპებით მიმდინარეობს.
2012 წლისთვის სოფლის მეურნეობის წილი მშპ-ში 8,6 პროცენტს შეადგენდა. 235 სასოფლოსამეურნეო მიწების თითქმის 70 პროცენტი არარეგისტრირებული იყო. 236 არსებული
მდგომარეობის გაანალიზების შედეგად გამოვლინდა რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი,
რომლებიც სექტორის განვითარებას აფერხებს:

234

საქსტატი, საგარეო ვაჭრობა, http://bit.ly/1FWiozc
საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სააგენტო, სოფლის მეურნეობა, მარტი 2014,
http://bit.ly/1bwgMRy
236
რასიოთავისუფლება,სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებისთვის სტატუსის შეცვლაზე შეზღუდვის ვადა
ხანგრძლივდება, დეკემბერი 2014, http://bit.ly/1HK66bR
235
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ფორმალური, სტრუქტურირებული მიწის ბაზრის არარსებობა;
მიწების ფრაგმენტაცია;
მოძველებული ინფრასტრუქტურა;
ეფექტიანი ფინანსური ინსტრუმენტების ნაკლებობა;
ტექნოლოგიების/„ნოუ-ჰაუს“ არარსებობა.

ახალი ხელისუფლების რეფორმები და ცვლილებები
განხორციელებული საქმიანობა რამდენიმე მიმართულებად შეიძლება დაიყოს: ე.წ.
სუბსიდიების
პოლიტიკა;
სასოფლო-სამეურნეო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა;
ინსტიტუციონალური მშენებლობა; ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.237
ამ აქტივობებიდან შეიძლება გამოიყოს შემდეგი პროექტები:
• „მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი;" (2013
წელს დაიხარჯა 50 მლნ ლარი)
• „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი“ (2014 წლის დეკემბრის მდგომაროებით,
გაცემულია 24,7 ათასი სესხი ჯამური ღირებულებით – 651 მილიონ ლარამდე);
დაფინანსებულია 89 ახალი საწარმო, ხოლო გაფართოება/გადაიარაღებისთვის
დაფინანსებულია 580 საწარმო.
• სასოფლო–სამეურნეო
პროდუქციის
გადამამუშავებელი
საწარმოების
თანადაფინანსების პროექტი – 2014 წლის დეკემბრის მდგომარეობით დამტკიცებულია
16 პროექტი. დამტკიცებული თანხა 12 მილიონ აშშ დოლარამდე.
• ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროექტი – სუბსიდია 3,2 მილიონი ლარი;
• სამრეწველო
გადამუშავებისთვის
განკუთვნილი
მანდარინის
სუბსიდირება
–
ბენეფიციარებმა მიიღეს 2 127 000 ლარის შემოსავალი, აქედან სახელმწიფო სუბსიდიის
თანხამ 1 035 000 ლარი შეადგინა.
• რთველის სუბსიდირება – 2014 წელს სუბსიდია 1 კილოგრამ რქაწითელზე და კახურ
მწვანეზე 35 თეთრს შეადგენს, 1 კგ საფერავზე – 15 თეთრს. 2014 წლის რთველი
წარმატებით განხორციელდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. საერთო ჯამში, გადამუშავდა
124 ათას ტონამდე ყურძენი, ყურძნის რეალიზაციით მიღებულმა შემოსავალმა 174 მლნ
ლარს გადააჭარბა (შედარებისთვის: 2013 წელს შემოსავლები 100 მლნ ლარს
შეადგენდა).
• სამელიორაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 2014 წლის დეკემბრის
მდგომარეობით, გასარწყავებულია 88 ათასი და დაშრობილია 25 ათასი ჰექტარი.
• აგროდაზღვევის
საპილოტე
პროგრამა
(ამოქმედდა
2014
წლის
პირველი
სექტემბრიდან) – პროგრამა სახელმწიფოს მხრიდან სადაზღვევო პრემიის 95%-მდე
სუბსიდირებას ითვალისწინებს; 2014 წელს პროგრამის ბიუჯეტი 5 მლნ ლარია;
• კოოპერაციის მხარდამჭერი აქტივობები – მიღებულია შესაბამისი კანონი; 2014 წლის
დეკემბრის მდგომაროებით, სასოფლო-სამეურნეო სტატუსი მიენიჭა 376 კოოპერატივს,
მათ
შორის
99
კოოპერატივი
მაღალმთიან
რეგიონშია.
კოოპერატივებში
გაერთიანებულია 2 956 მეპაიე. კოოპერატივებისთვის უკვე გაცემულია: მოტობლოკების
კომპლექტი – 169, დამატებითი ხელის სათესი – 117.
• ევროკავშირთან
თავისუფალი
ვაჭრობის
შესახებ
ხელშეკრულებით
ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულების თვალსაზრისით, აღსანიშნავია: რძის და თაფლის
ტექნიკური
რეგლამენტების
შემუშავება;
სურსათის
უვნებლობის
სამსახურის
გააქტიურება; საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის მიერ
საერთაშორისო სერტიფიკატების მიღება; სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრის შექმნა და ა.შ.

237

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2013
წელს შესრულებული სამუშაოს ანგარიში, http://bit.ly/1CQM67Y; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოკლე
ანგარიში, http://goo.gl/RFKL10

„ქართული ოცნების“ მმართველობის ორი წელი: არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება | 113

შექმნილ ია საქართველ ოს სოფლ ის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 20152020 წწ. სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებებია: აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა
კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; ინსტიტუციური განვითარება; მელიორაცია და ნიადაგის
ნაყოფიერება; რეგიონული და დარგობრივი განვითარება – დამატებული ღირებულების
შემქმნელი სრული ციკლის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა; სასურსათო უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა; სურსათის უვნებლობა, ვეტერინარია და მცენარეთა დაცვა; კლიმატის
ცვლილებები, გარემო და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება;
• ცალკე საკითხია მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული ცვლილებები, რომელიც
უარყოფითად აისახა საინვესტიციო გარემოზე, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის
მიმართლებით (დეტალურად იხილეთ ქვეთავში „საინვესტიციო გარემო“).
• მიწის რეგისტრაციის საკითხთან დაკავშირებით არ გადადგმულა ქმედითი და
ხელშესახები ნაბიჯები.

რეკომენდაციები238
1. 2012 წლიდან 2014 წლამდე სოფლის მეურნეობის წილი საქართველოს მშპ-ში 8,6
პროცენტიდან 9,4 პროცენტამდე გაიზარდა, ანუ, სულ, 0,8 პროცენტით. არსებული
დანახარჯების პირობებში ასეთი ზრდა დამახარჯების ნაკლებეფექტიანობაზე მეტყველებს; ეს
ადასტურებს, რომ არსებული პოლიტიკა, ნაწილობრივ მაინც, გადასახედია;
2. გამოკვეთილია პროგრამების გამჭვირვალობის აშკარა ზრდის ტენდენცია პროგრამების
რაოდენობრივი დაფინანსების აშკარა ზრდის ფონზე. პროგრამები აღარ ატარებს სპორადულ
ხასიათს, თუმცა, ცალკეული მათგანის, მაგალითად მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის
პროგრამის რელევანტურობა სადავოა. ეს განსაკუთრებით ნათელია, თუკი შეფასებას არა
მხოლოდ წარსულ პროგრამებთან შედარების კონტექსტში გავაკეთებთ.
3. მთავრობამ უახლოეს რამდენიმე წელიწადში უნდა გაატაროს ღონისძიებები მიწის ბაზრის
ჩამოყალიბების მიმართულებით, ამისათვის კი აუცილებელია:
• მოხდეს სადღეისოდ არსებული ყველა ტიპის დოკუმენტაციის (როგორც ნაბეჭდი
ფორმით, ასევე ელექტრონულად) ინვენტარიზაცია, რათა ნათელი წარმოდგენა
შეიქმნას, თუ რა სტადიაზეა მიწის რეფორმა დღეს, რა დინამიკაა ამ მიმართულებით და
რა მოცულობის შეიძლება იყოს შესასრულებელი სამუშაოს მასშტაბი. მოწესრიგდეს
საჯარო რეესტრის ცენტრალურ აპარატსა და ადგილობრივ განყოფილებებში შენახულ
ინფორმაციებს შორის არსებული განსხვავებანი, ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში.
• მკაფიოდ ჩამოყალიბდეს სახელმწიფოს მიდგომები მიწაზე საკუთრების სხვადასხვა
ფორმასთან
მიმართებაში
(კერძო,
სათემო,
სახელმწიფო,
შესაძლებელია
ტრადიციული). შესაძლებელია, ცალკეულ რეგიონებში საკმარისი არ იყოს მხოლოდ
კერძო მესაკუთრეთა ხელში არსებული ნაკვეთების რეგისტრაცია და საჭირო გახდეს
პოლიტიკის შემუშავება სათემო საძოვრების, საერთო საკუთრების მიწებთან
დაკავშირებით;
• მოხდეს მიწაზე საკუთრების მარწმუნებელი კანონმდებლობის დახვეწა, რათა
მაქსიმალურად გაადვილდეს რეგისტრაციისათვის საჭირო პროცედურების გავლა.
• აუცილებელია აქტივობების განხორციელება სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში
კაპიტალის მოზიდვის ხელშესაწყობად, ტექნოლოგიების გავრცელებისა და ძირითადი
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიმართულებით.
• იმის მიუხედავად, რომ შეღავათიანი სესხების პროგრამის შედეგად, მნიშვნელოვნად
გაიზარდა სექტორში მიმართული სახსრების მოცულობა, შესაძლოა, პროგრამა
სერიოზულ პრობლემას წააწყდეს მდგრადობის კუთხით, მით უმეტეს მაშინ, როცა
შესაბამისი დაფინანსების წყაროები აღარ იარსებებს.
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სოფლის მეურნეობის სტრატეგია: საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველო, http://bit.ly/1M2tqbf 2014;
სოფლის მეურნეობა გამოწვევები და მიმდინარე პოლიტიკა, 2013, http://bit.ly/1FWiQ0f;
მიწის ბაზრის არსებული მდგომარეობა, 2013, http://bit.ly/19SQckS

114 | 18. ეკონომიკა

•

•

•

ძირითადი ინფრასტრუქტურის, კერძოდ კი სამელიორაციო სისტემების აღდგენა უთუოდ
დადებით მოვლენად უნდა ჩაითვალოს, თუმცაღა მიწისა და საკრედიტო ბაზრების
ეფექტიანი ამოქმედების გარეშე აქაც ძნელი იქნება მდგრადობაზე საუბარი.
მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფო მომავალში არ უნდა ხარჯავდეს სახსრებს მცირემიწიან
ფერმერთა ხელშეწყობის ან მსგავს პროგრამებზე, ვინაიდან ეს ქმნის არასაჭირო
შეშფოთებას ბაზარზე, ამახინჯებს კონკურენციას და არ უწყობს ხელს არსებით
ხარისხობრივ ზრდას.
საბოლოო ჯამში, ქვეყნის აგრარული პოლიტიკის წარმატება მნიშვნელოვნად იქნება
დამოკიდებული
მთავრობის
ეფექტურობაზე
განვითარებისთვის
საჭირო
ინსტიტუციონალური და საკანონმდებლო, ასევე ფიზიკური ინფრასტრუქტურისს შექმნის
თვალსაზრისით.

და ბოლოს, ეკონომიკური წინსვლის მისაღწევად მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს
პროგნოზირებადი ბიზნეს გარემოს არსებობა. აუცილებელია, ინვესტორებს ჰქონდეთ
გარანტიები, საკანონმდებლო აქტების დონეზე გამყარებული სახელმწიფო პოლიტიკის
გრძელვადიანი ხედვის და პროგნოზირების საშუალება. მაგალითად, გრძელვადიანი
საგადასახადო პოლიტიკა. იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო გეგმავს უზრუნველყოს
საგადასახადო რეგულაციების დამატებითი ლიბერალიზაცია ეტაპობრივად, მნიშვნელოვანია,
ეს გაიწეროს თავად საკანონმდებლო აქტებში, სავარაუდო ამოქმედების თარიღის მითითებით.
მნიშვნელოვანია, არსებობდეს ერთიანი სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც ერთ საერთო
კონტექსტში მოაქცევს ეკონომოკური პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებით წარმოებულ
ცვლილებებს, რათა ისინი არ მოდიოდნენ ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში. აღნიშნული
საშუალებას მისცემს ბინზესს გრძელვადიან პერიოდში მოახდინოს სახელმწიფო პოლიტიკის
განჭვრეტა და უფრო თამამად მიიღოს გადაწყვეტილებები ქვეყანაში ეკონომიკური
საქმიანობის განსახორციელებლად.

