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Semajamebeli mimoxilva 

საერთაშორისო კვლევებსა და პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, 

სახელმწიფო კაპიტალური ინვესტიციები ეფექტიანად მართვის შემთხვევაში ხელს 

უწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას, როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიან 

პერსპექტივაში მეტწილად დასაქმებულებისა და კერძო კაპიტალის 

პროდუქტიულობის ზრდის გავლენით. თუმცა ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და 

კაპიტალური ინვესტიციების დონეს შორის აღნიშნული დადებითი კავშირის 

მიუხედავად, არსებობს ფაქტორები, რომლებიც არსებითია ზემოაღნიშნული 

გავლენის პრაქტიკაში რეალიზებისათვის. კერძოდ, კაპიტალური დანახარჯების 

დინამიკის ანალიზისას საყურადღებოა არა მხოლოდ გამოყოფილი სახსრების 

მოცულობა, არამედ ინვესტიციების მართვის პროცესის ეფექტიანობა, რამდენადაც 

სწორედ აღნიშნული ორი კომპონენტი განსაზღვრავს საბოლოო შედეგებს 

ეკონომიკური გარემოსათვის. საერთაშორისო კვლევებით, სახელმწიფო 

ინვესტიციების მართვის სისტემისა და მასთან ასოცირებული ფისკალური 

ინსტიტუციების ხარისხი ცალსახად არის სახელმწიფო ინვესტიციების 

პროდუქტიულობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტი. 

სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის ეფექტიანობის შეფასებისათვის რამდენიმე 

საერთაშორისო ჩარჩო გამოიყოფა, რომლებიც იძლევა შესაძლებლობას 

იდენტიფიცირებულ იქნას სისტემის ის ძირითადი მახასიათებლები და გამოწვევები, 

რომლებიც არსებითია სახელმწიფო ინვესტიციების პროდუქტიულობისათვის ქვეყნის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით. მათ შორის საყურადღებოა: საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის (IMF) მიერ შემოთავაზებული სახელმწიფო ინვესტიციების 

მართვის პროცესის ეფექტიანობის შეფასების ჩარჩო, სახელმწიფო ხარჯების და 

ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) შეფასების ჩარჩო (სახელმწიფო 

ინვესტიციების მართვა- PI-11), ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის რეკომენდაცია ეფექტიანი სახელმწიფო ინვესტიციების შესახებ 

მთავრობის სხვადასხვა დონეზე. 

საქართველოსათვის სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის (PIM) ჩარჩო ამ ეტაპზე 

განსაზღვრულია საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების 

თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2016 წ. №191 დადგენილებითა1  და პროგრამული 

ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის N385 ბრძანების შესაბამისი ნაწილით 2 . კერძოდ, მთავრობის 

დადგენილება განსაზღვრავს სახელმწიფო ინვესტიციების განხორციელების 

პროცესის ზოგად ჩარჩოს, ხოლო „საინვესტიციო პროექტების მართვის 

მეთოდოლოგია“, როგორც კაპიტალური ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის ნაწილი, 

განსაზღვრავს დეტალურ მეთოდოლოგიურ მითითებებს, თუმცა ზემოაღნიშნული 

დოკუმენტები პრაქტიკაში სრულყოფილად დანერგილი არ არის.  

საქართველოში სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სისტემის ძირითადი 

მახასიათებლებისა და გამოწვევების შესახებ საყურადღებოა საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის მიერ მომზადებული სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის 

სისტემის ეფექტიანობის შეფასება (PIMA) საქართველოსათვის და სახელმწიფო 

                                                             
1 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №191 2016 წლის 22 აპრილი ქ.თბილისი საინვესტიციო 

პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების თაობაზე 
2 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N385 2011 წლის 8 ივლისი ქ.თბილისი პროგრამული 
ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე 

https://mof.ge/images/File/budget_legislation/191.pdf
https://mof.ge/images/File/budget_legislation/191.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N385%202011%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N385%202011%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98.pdf


 

   
 
 

 

ხარჯების და ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) ეფექტიანობის შეფასება 

(ინდიკატორი PI-11), რომლებიც 2018 წელს გამოქვეყნდა. 

სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის შეფასების მხრივ, საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდის დასკვნით, საქართველოში სახელმწიფო ინვესტიციების მართვისა (PIM) და 

საჯარო-კერძო თანამშრომლობის (PPP) პოლიტიკა და ჩარჩო ეტაპობრივად იხვეწება 

და საქართველოს აქვს როგორც წარმატებები, ასევე - მნიშვნელოვანი გამოწვევები 

ამ მიმართულებით 3 (IMF, 2018). სსფ-ს შეფასებით, აღნიშნული განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია საინვესტიციო ხარჯების დაგეგმილი არსებითი ზრდის ფონზე 

პროექტების ეკონომიკური ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად. სსფ-ს მიერ ანგარიშში 

პოზიტიურად არის შეფასებული საინვესტიციო პროექტების მართვის ცალკეული 

კომპონენტების, მათ შორის, შესყიდვების, ასევე ლიკვიდობის მართვის კუთხით 

არსებული პროგრესი, თუმცა გამოყოფილია ცალკეული გამოწვევები (დეტალურად 

კომპონენტების მიხედვით სსფ-ს შეფასების შესახებ იხ. ცხრილი #1), კერძოდ: 

 საქართველოს არ აქვს ეროვნული საინვესტიციო სტრატეგია ან 

ინფრასტრუქტურული გეგმა; 

 კაპიტალური პროექტები, რომლებიც არ არის დაფინანსებული საგარეო 

წყაროებიდან მიღებული სახსრებით, როგორც წესი, არ ექვემდებარება 

სათანადო წინასწარ შეფასებას სტანდარტულ მეთოდოლოგიაზე ან 

ცენტრალიზებულ მხარდაჭერაზე დაყრდნობით; 

 გამოწვევები ვლინდება საინვესტიციო რესურსების ბიუჯეტირების კუთხით, მათ 

შორის, საშუალოვადიანი პერიოდისათვის; 

 არ არსებობს სტანდარტული მეთოდოლოგია კაპიტალური აქტივების მოვლა-

შენახვისა და შეკეთების დაფინანსების საჭიროებების შესაფასებლად ან 

მონიტორინგისათვის (გარდა გზებისა); 

 არსებული პრაქტიკით, შიდა საბიუჯეტო რესურსებით დაფინანსებული 

კაპიტალური პროექტების შერჩევა არ ხორციელდება სათანადო 

სტანდარტიზებულ და თანმიმდევრულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით; 

 საინვესტიციო პროექტების განხორციელების გეგმები არ  მზადდება, ამასთან, 

ექს-პოსტ აუდიტები არარეგულარულია. 

ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ზემოაღნიშნულ ასპექტებზე მუშაობა 2015  

წლიდან მიმდინარეობს, მათ შორის, საერთაშორისო ორგანიზაციების ტექნიკური 

დახმარების ფარგლებში.  ინსტიტუციურ მოწყობასთან დაკავშირებით, მხარჯავი 

დაწესებულებების მიერ საპილოტე რეჟიმში საინვესტიციო პროექტების მართვის 

გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად წარმოდგენილი ახალი საინვესტიციო 

პროექტების შეფასება ამ ეტაპზე არსებული ხედვით სპეციალურად შექმნილი სამუშაო 

ჯგუფის ფორმატით განხორციელდება, რომელიც მოიცავს წარმომადგენლებს 

ფინანსთა სამინისტროს რამდენიმე სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან, ასევე 

საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა უწყებებიდან. ამასთან, მიმდინარეობს 

საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის ეტაპობრივი 

დანერგვა, სამინისტროებისა და მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერება 

ტრენინგების და სწავლების, ასევე ექსპერტული დახმარების გზით საერთაშორისო 

დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით. პარალელურად მიმდინარეობს აღნიშნული 

გზამკვლევისა და მეთოდოლოგიის გადამუშავება, მათ შორის საინვესტიციო 

პროექტების სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში თითოეული მონაწილის როლის და 

პასუხისმგებლობების განსაზღვრის კუთხით. 

                                                             
3 Public Investment Management Assessment. IMF Technical Assistance Report. 2018. 



 

   
 
 

 

1. Sesavali 

ზოგადი ეკონომიკური განმარტების მიხედვით, კაპიტალურ ინვესტიციად მოიაზრება 

ყველა ის ეკონომიკური აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია საქონლისა და 

მომსახურების საწარმოებლად რესურსების გამოყენებასთან. უფრო დეტალურად, 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (სსფ) 4  სახელმწიფო ინვესტიციებს აფასებს 

ერთიანი მთავრობის (general government) (ცენტრალურს დამატებული ადგილობრივი) 

მთლიანი ძირითადი კაპიტალის ფორმირების (gross fixed capital formation) 

გამოყენებით (საანგარიშო პერიოდში ძირითადი აქტივების წმინდა ზრდა + 

დანახარჯების ცალკეული სახეები, რომლებიც ზრდის არაწარმოებული აქტივების 

ღირებულებას. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა (SNA), 2003) 5 . ხოლო ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის განმარტებით 6, „სახელმწიფო 

ინვესტიციები“ გულისხმობს კაპიტალურ დანახარჯებს ფიზიკურ ინფრასტრუქტურასა 

(მაგ.: გზები, სამთავრობო შენობები და ა.შ.) და არამატერიალურ ინფრასტრუქტურაზე 

(მაგ.: ადამიანური კაპიტალის განვითარება, ინოვაციების მხარდაჭერა, კვლევა და 

განვითარება და ა.შ.),  რომლის გამოყენების პერიოდიც აღემატება 1 წელს7.  

საერთაშორისო კვლევებსა და პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, 

კაპიტალური ინვესტიციები ეფექტიანად მართვის შემთხვევაში ხელს უწყობს ქვეყნის 

ეკონომიკურ ზრდას, როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში მეტწილად 

დასაქმებულებისა და კერძო კაპიტალის პროდუქტიულობის ზრდის გავლენით. 

კერძოდ, მოკლევადიან პერიოდში სახელმწიფო ინვესტიციების ქვეყნის რეალურ 

მთლიან შიდა პროდუქტზე გავლენასთან დაკავშირებით საყურადღებოა, რომ 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დამოუკიდებელი შეფასებით, 

სახელმწიფო ინვესტიციების მულტიპლიკატორი (სახელმწიფო ინვესტიციების 1 

ლარით ცვლილების გავლენა რეალური მთლიან შიდა პროდუქტზე), განსხვავებით 

სახელმწიფო მოხმარებისა (შრომის ანაზღაურებისა და საქონლისა და მომსახურების 

ხარჯები), საკმაოდ მაღალია, ხოლო მისი დადებითი გავლენა მნიშვნელოვნად 

ხანგრძლივი.  

ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და კაპიტალური ინვესტიციების დონეს შორის 

აღნიშნული დადებითი კავშირის მიუხედავად, არსებობს ფაქტორები, რომლებიც 

არსებითია ზემოაღნიშნული გავლენის პრაქტიკაში რეალიზებისათვის. კერძოდ, 

კაპიტალური დანახარჯების დინამიკის ანალიზისას საყურადღებოა არა მხოლოდ 

                                                             
4 ინვესტიციებისა და კაპიტალის მონაცემთა ბაზა, 2017. სახელმძღვანელო. სსფ. 2017. 
ხელმისაწვდომია ბმულზე:  
https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/data/info122216.pdf 
5 მართალია, აღნიშნული მიდგომა ამარტივებს ინფორმაციის შეგროვებასა და შედარებას ქვეყანას 

შორის, თუმცა იგი არ ითვალისწინებს ისეთი სახის ინფორმაციას როგორიც არის: i) საინვესტიციო 
გრანტები, რომლებსაც ცენტრალური და/ან ადგილობრივი ხელისუფლება გადასცემს ერთიანი 
მთავრობის გარეთ არსებულ საჯარო და კერძო დაწესებულებებს ფიქსირებულ აქტივებში 
ინვესტირების ხელშეწყობის მიზნით, ii) სასესხო გარანტიები, iii)  საგადასახადო კონცესია, iv) 
საჯარო ფინანსური ინსტიტუციების ოპერაციები (მაგ: განვითარების ბანკები), v) სახელმწიფოს 
გარანტიით არსებული დაგროვებითი სქემები, vi) საჯარო და კერძო თანამშრომლობათა 
ინფრასტრუქტურული საქმიანობა. 
6  ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის რეკომენდაცია ეფექტიანი 

სახელმწიფო ინვესტიციების შესახებ მთავრობის სხვადასხვა დონეზე (Recommendation of the Council 
on Effective Public Investment Across Levels of Government. OECD. 2014) 
7  აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ინვესტიციების შეფასება განსხვავებულია ქვეყნების 

მიხედვით. მთლიანი ძირითადი კაპიტალის ფორმირება ხშირად გამოიყენება, როგორც პირდაპირი 
სახელმწიფო ინვესტიციების მიახლოებითი მაჩვენებელი, თუმცა ქვეყნების მიხედვით არსებობს 
განსხვავებები. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში კერძო შენატანები სახელმწიფო ინვესტიციებში 
ითვლება ეროვნულ ანგარიშებში, ზოგგან კი - არა. ასევე განსხვავებულია მოვლა-შენახვის ხარჯების 
აღრიცხვის სპეციფიკაც. 



 

   
 
 

 

გამოყოფილი სახსრების მოცულობა, არამედ ინვესტიციების მართვის პროცესის 

ეფექტიანობა, რამდენადაც სწორედ აღნიშნული ორი კომპონენტი განსაზღვრავს 

საბოლოო შედეგებს ეკონომიკური გარემოსათვის. კერძოდ, სახელმწიფო 

ინვესტიციების მართვის სისტემისა და მასთან ასოცირებული ფისკალური 

ინსტიტუციების ხარისხი ცალსახად არის სახელმწიფო ინვესტიციების 

პროდუქტიულობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტი. სუსტი ფისკალური 

ინსტიტუტების არსებობა, როგორც წესი, უკავშირდება მაღალ და არასტაბილურ 

საინვესტიციო ხარჯებსა (ცვალებადობის მაღალი კოეფიციენტი) და 

ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვნად დაბალ ხარისხს  (სახელმწიფო ინვესტიციების 

დაბალი პროდუქტიულობა): საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კვლევის შედეგებით, 

სახელმწიფო ინვესტიციების პროდუქტიულობის საშუალოდ 30% იკარგება 

სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის პროცესის არაეფექტიანობის შედეგად. რაც 

შეეხება ინვესტიციების მართვის გამართული სისტემის გავლენას ეკონომიკურ 

ზრდაზე გრძელვადიან პერიოდში, ვლინდება, რომ ინვესტიციების ეკონომიკური 

უკუგება ქვეყნებისთვის, სადაც კაპიტალური პროექტების მართვის სისტემა მაღალი 

ეფექტიანობით ხასიათდება, ორჯერ აღემატება აღნიშნულ სისტემაში არსებითი 

ხარვეზების მქონე ქვეყნებში ანალოგიურ მაჩვენებელს.   

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, პუბლიკაცია მოკლედ მიმოიხილავს იმ 

ძირითად პრინციპებსა და მახასიათებლებს, რომლებიც საერთაშორისოდ მიღებულია 

სახელმწიფო კაპიტალური ინვესტიციების მართვის პროცესის ეფექტიანობის 

შეფასებისათვის, შემდეგ კი ასახავს აღნიშნული ძირითადი პრინციპებისა და 

მახასიათებლების პრაქტიკაში რეალიზებას/შეფასებებს საქართველოსათვის. 

 

2. saxelmwifo investiciebis marTva: 
saerTaSoriso CarCo 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სახელმწიფო ინვესტიციების რეალური სარგებელი 

ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მისი მართვის 

ეფექტიანობაზე. სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის ეფექტიანობის 

შეფასებისათვის რამდენიმე საერთაშორისო ჩარჩო გამოიყოფა, რომლებიც იძლევა 

შესაძლებლობას იდენტიფიცირებულ იქნას სისტემის ის ძირითადი მახასიათებლები 

და გამოწვევები, რომლებიც არსებითია სახელმწიფო ინვესტიციების 

პროდუქტიულობისათვის ქვეყნის სპეციფიკის გათვალისწინებით.  

ამ მიმართულებით ერთ-ერთ ყველაზე სრულყოფილ და საერთაშორისო პრაქტიკით 

მიღებულ ჩარჩოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მიერ შემოთავაზებული 

სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის პროცესის ეფექტიანობის შეფასების ჩარჩო  

წარმოადგენს (Public Investment Performance Assessment - PIMA).  

შეფასების ზემოაღნიშნული ჩარჩო სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის პროცესს 3 

ძირითად ეტაპად განიხილავს: 

 საჯარო სექტორის მასშტაბით მდგრადი საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა;  

 საინვესტიციო რესურსების სწორი გადანაწილება სექტორებსა და პროექტებს 

შორის; 

 პროექტების განხორციელება, ამასთან, შესაბამის ვადებსა და ბიუჯეტის 

შესაბამის ჩარჩოში.   



 

   
 
 

 

სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის თითოეული ეტაპი 5 სისტემურ მახასიათებელს 

მოიცავს (სულ 15 მახასიათებელი, იხ. დიაგრამა 1), რომელთაგან თითოეული 3 

კრიტერიუმის მიხედვით ფასდება: ინსტიტუციური მოწყობა, ეფექტიანობა და 

რეფორმის პრიორიტეტულობა ქვეყნის სპეციფიკის შესაბამისად.  

 

დიაგრამა 1: სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის პროცესის ეფექტიანობის შეფასების ჩარჩო (IMF) 

ეტაპი 1:  პროექტების დაგეგმვა.  

სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის პროცესში ეფექტიანი დაგეგმვის 

უზრუნველსაყოფად გამოიყოფა 5 სისტემური მახასიათებელი: 

 ფისკალური პრინციპები ან წესები: არსებობს თუ არა ქმედითი ფისკალური 

ჩარჩო ფისკალური მდგრადობისა და სახელმწიფო ინვესტიციების 

საშუალოვადიანი დაგეგმვისათვის? 

 ეროვნული და სექტორული დაგეგმვა: ეყრდნობა თუ არა სახელმწიფო 

ინვესტიციების დაგეგმვა სექტორულ ან სექტორთაშორის სტრატეგიებს? 

 უწყებებს შორის კოორდინაცია: არსებობს თუ არა ცენტრალური მთავრობისა 

და სხვა უწყებების საინვესტიციო გეგმებს შორის ეფექტიანი კოორდინაცია? 

პროექტების დაგეგმვა

1. ფისკალური პრინციპები ან
წესები;

2.ეროვნული და სექტორული
დაგეგმვა;

3.პროექტების წინასწარი
შეფასება;

4.ინფრასტრუქტურის
ალტერნატიული დაფინანსება.

რესურსების განაწილება

1.მრავალწლიანი ბიუჯეტირება;
2.ბიუჯეტის
ყოვლისმომცველობა და
ერთიანობა;

3.ინვესტიციების ბიუჯეტირება;

4.მოვლა-შენახვის
დაფინანსება;

5. პროექტების შერჩევა.

პროექტების განხორციელება 

1. შესყიდვების მართვა;

2.დაფინანსებაზე
ხელმისაწვდომობა;

3.სახელმწიფო ინვესტიციების
პორტფელის მართვა და
ზედამხედველობა;

4.პროექტის განხორციელების
მართვა:

5.სახელმწიფო აქტივების
მონიტორინგი.



 

   
 
 

 

 პროექტების წინასწარი შეფასება: ექვემდებარება თუ არა საინვესტიციო 

პროექტის წინადადებები სისტემატურ წინასწარ შეფასებას? 

 ინფრასტრუქტურის ალტერნატიული დაფინანსება: ახდენს თუ არა არსებული 

გარემო კერძო სექტორის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებისა 

და სახელმწიფო კორპორაციების მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტების 

დაფინანსების სტიმულირებას? 

ეტაპი 2:  რესურსების გადანაწილება.  

სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის პროცესში რესურსების ეფექტიანი 

გადანაწილების უზრუნველსაყოფად გამოიყოფა 5 სისტემური მახასიათებელი: 

 მრავალწლიანი ბიუჯეტირება: მზადდება თუ არა კაპიტალური დანახარჯების 

საშუალოვადიანი პროგნოზები?  

 ბიუჯეტის ყოვლისმომცველობა და ერთიანობა: რამდენად ინტეგრირებულია 

კაპიტალური და მასთან დაკავშირებული მიმდინარე დანახარჯები საბიუჯეტო 

პროცესში? 

 ინვესტიციების ბიუჯეტირება: დაცულია თუ არა საინვესტიციო პროექტები 

ბიუჯეტის შესრულების დროს? 

 მოვლა-შენახვის დაფინანსება: სათანადოდ ხორციელდება თუ არა 

სახელმწიფო კაპიტალური აქტივების მიმდინარე მოვლა-შენახვის და 

არსებითი გაუმჯოსებესების დაფინანსება? 

 პროექტების შერჩევა: არსებობს თუ არა პროექტების შერჩევისათვის 

სათანადო ინსტიტუციური ჩარჩო? 

ეტაპი  3:  პროექტების განხორციელება.  

სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის პროცესში პროექტების ეფექტიანი 

განხორციელების უზრუნველსაყოფად გამოიყოფა 5 სისტემური მახასიათებელი: 

 შესყიდვების მართვა 

 დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა: რამდენად დროულად ხორციელდება 

კაპიტალური პროექტების დაფინანსება? 

 სახელმწიფო ინვესტიციების პორტფელის მართვა და ზედამხედველობა: 

ხორციელდება თუ არა სახელმწიფო ინვესტიციების ერთიანი პორტფელის 

განხორციელების პროცესის სათანადო ზედამხედველობა?  

 პროექტის განხორციელების მართვა: ხორციელდება თუ არა კაპიტალური 

პროექტების სათანადო მართვა და კონტროლი პროექტების განხორციელების 

ეტაპზე? 

 სახელმწიფო აქტივების მონიტორინგი: ხორციელდება თუ არა სახელმწიფო 

აქტივების სათანადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ფინანსურ ანგარიშებში? 

აქვე უნდა აღინიშნოს სახელმწიფო ხარჯების და ფინანსური ანგარიშვალდებულების 

(PEFA) შეფასების ჩარჩო, რომელიც სახელმწიფო ფინანსების მართვის სისტემის 

შეფასების ერთ-ერთი ყველაზე მიღებული ინსტრუმენტია და აფასებს აღნიშნული 

სისტემის ყველა ძირითად ასპექტს. შეფასების ჩარჩო ცალკე ინდიკატორად 

გამოყოფს სახელმწიფო ინვესტიციების მართვას (PI-11), რომელიც ოთხ 

ქვეინდიკატორს მოიცავს:  

 საინვესტიციო წინადადებების ეკონომიკური ანალიზი, რომელიც აფასებს 

ხორციელდება თუ არა ეკონომიკური ანალიზი ყველა მსხვილი საინვესტიციო 



 

   
 
 

 

პროექტის შესაფასებლად, ქვეყნდება თუ არა აღნიშნული ანალიზის შედეგები 

და ხორციელდება თუ არა ზემოაღნიშნული პროექტების განხილვა, სპონსორი 

უწყების გარდა სხვა უწყების მიერ.  

 საინვესტიციო პროექტების შერჩევა, რომელიც აფასებს ხორციელდება თუ არა 

ყველა მსხვილი/ძირითადი საინვესტიციო პროექტის ცენტრალიზებული 

განხილვა/პრიორიტეტიზაცია პროექტის შერჩევის წინასწარ განსაზღვრული და 

საჯარო კრიტერიუმების საფუძველზე, ბიუჯეტში აღნიშნული პროექტების 

გათვალისწინებამდე. 

 საინვესტიციო პროექტების ხარჯების შეფასება,  რომელიც აფასებს  მოიცავს 

თუ არა საბიუჯეტო დოკუმენტაცია მსხვილი/ძირითადი ინვესტიციების 

პროექტების მთლიანი სასიცოცხლო ციკლის შეფასება, მათ შორის 

კაპიტალური და განმეორებადი ხარჯები წლიური ხარჯების ცვლილებასთან 

ერთად, შედის ბიუჯეტის დოკუმენტში. 

 საინვესტიციო პროექტების მონიტორინგი, რომელიც აფასებს ხორციელდება 

თუ არა ძირითადი საინვესტიციო პროექტების ღირებულებისა და ფიზიკური 

პროგრესის მონიტორინგი მისი განმახორციელებელი უწყების მიერ; 

შეესაბამება თუ არა პროექტის განხორციელება განსაზღვრულ  სტანდარტულ 

პროცედურებსა და წესებს; ქვეყნდება თუ არა ინფორმაცია ძირითადი 

საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შესახებ წლიურად საბიუჯეტო 

დოკუმენტებში ან სხვა ანგარიშებში.  

ანალოგიურად, კაპიტალური ინვესტიციების ეფექტიანი მართვის აუცილებლობას 

ცალკე გამოყოფს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 

მის რეკომენდაციაში საბიუჯეტო მართვის პრინციპების შესახებ (OECD, 2015). 

კერძოდ, როგორც მე-3 პრინციპი მიუთითებს, აუცილებელია ჩამოყალიბებულ იქნას 

კაპიტალის ბიუჯეტირების ისეთი ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული 

მიზნების მიღწევას ხარჯეფექტიანად და თანმიმდევრულად. ამავე ორგანიზაციის 

რეკომენდაცია ეფექტიანი სახელმწიფო ინვესტიციების შესახებ მთავრობის 

სხვადასხვა დონეზე (Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across 

Levels of Government. OECD. 2014) განსაზღვრავს ამ მიმართულებით სახელმწიფოს 

მიერ გასათვალისწინებელ 12 პრინციპს, რომლებიც წარმოდგენილია 3 

კომპონენტად: 

ა. სახელმწიფო ინვესტიციების კოორდინაცია მთავრობისა და პოლიტიკის ყველა 

დონეზე 

1. სხვადასხვა მიმართულებებზე მორგებული ინტეგრირებული სტრატეგიის 

გამოყენება; 

2. სახელმწიფო და ადგილობრივ მთავრობებს შორის კოორდინაციისთვის 

ეფექტიანი ინსტრუმენტების დანერგვა; 

3. ადგილობრივ მთავრობებს შორის ჰორიზონტალური კოორდინაცია შესაბამისი 

მასშტაბით ინვესტირების უზრუნველსაყოფად. 

ბ. სახელმწიფო ინვესტიციების შესაძლებლობის გაძლიერება და მთავრობის ყველა 

დონეზე პოლიტიკის დახვეწის ხელშეწყობა 

4. სახელმწიფო ინვესტიციების გრძელვადიანი ეფექტებისა და რისკების 

წინასწარ განსაზღვრა; 

5. ინვესტირების სრული ციკლის განმავლობაში დაინტერესებულ პირებთან 

კომუნიკაცია; 



 

   
 
 

 

6. კერძო პირებისა და ფინანსური ინსტიტუტების მობილიზაცია დაფინანსების 

წყაროების დივერსიფიკაციისა და შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის; 

7. სახელმწიფო ინვესტიციებში ჩართული საჯარო მოხელეებისა და ინსტიტუტების 

კვალიფიკაციის ამაღლება; 

8. შედეგებზე კონცენტრირება და მიღებული გამოცდილებისგან სწავლის 

ხელშეწყობა. 

გ. მთავრობის ყველა დონეზე სახელმწიფო ინვესტიციებისთვის საჭირო ჩარჩო 

პირობების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა 

9. საინვესტიციო მიზნებზე ადაპტირებული ფისკალური ჩარჩოს შემუშავება; 

10. მთავრობის ყველა დონეზე ჯანსაღი და გამჭვირვალე ფინანსური მართვის 

უზრუნველყოფა; 

11. მთავრობის ყველა დონეზე გამჭვირვალობისა და სახელმწიფო შესყიდვების 

სტრატეგიული გამოყენების ხელშეწყობა; 

12. მთავრობის ყველა დონეზე მარეგულირებელ სისტემებში ხარისხისა და 

თანმიმდევრულობისკენ სწრაფვა. 

 

3. saxelmwifo investiciebis marTva: 
saqarTvelo 

3.1. arsebuli CarCo 

საქართველოსათვის სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის (PIM) ჩარჩო ამ ეტაპზე 

განსაზღვრულია საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების 

თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2016 წ. №191 დადგენილებითა8  და პროგრამული 

ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის N385 ბრძანების შესაბამისი ნაწილით 9 . კერძოდ, მთავრობის 

დადგენილება განსაზღვრავს სახელმწიფო ინვესტიციების განხორციელების 

პროცესის ზოგად ჩარჩოს, ხოლო „საინვესტიციო პროექტების მართვის 

მეთოდოლოგია“, როგორც კაპიტალური ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის ნაწილი, 

განსაზღვრავს დეტალურ მეთოდოლოგიურ მითითებებს. 

დადგენილებით, საინვესტიციო (კაპიტალური) პროექტი განისაზღვრება, როგორც 

„მკაფიოდ განსაზღვრული მიზნებისა და შედეგების მქონე აქტივობების 

ერთობლიობა, რომელიც ფიქსირებული გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება, ზოგჯერ 

დროებითი „ორგანიზაციული სტრუქტურის“ მეშვეობით და ქმნის აქტივს, რომელიც 

უზრუნველყოფს ბენეფიციართა კონკრეტული ჯგუფისათვის სარგებელს ან/და 

მიღებული სარგებელის გამოყენების შესაძლებლობას. საინვესტიციო პროექტებში 

იგულისხმება ისეთი მსხვილი პროექტები, რომელთაც საინვესტიციო ხასიათი 

გააჩნიათ, ანუ პროექტის ფარგლებში შექმნილი საბოლოო პროდუქტი თავად უნდა 

გახდეს ეკონომიკური აქტივობის შემადგენელი ნაწილი ან მნიშვნელოვნად უნდა 

უწყობდეს ხელს ეკონომიკურ განვითარებას. კაპიტალური პროექტები გულისხმობს 

მსხვილი ინფრასტრუქტურის შექმნას ან არსებულის მნიშვნელოვან და არსებით 

გაუმჯობესებას“.  

                                                             
8 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №191 2016 წლის 22 აპრილი ქ.თბილისი საინვესტიციო 

პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების თაობაზე 
9 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N385 2011 წლის 8 ივლისი ქ.თბილისი პროგრამული 
ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე 

https://mof.ge/images/File/budget_legislation/191.pdf
https://mof.ge/images/File/budget_legislation/191.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N385%202011%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N385%202011%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98.pdf


 

   
 
 

 

ამავდროულად, მითითებულია, რომ „იმ პროექტებთან მიმართებაში, რომლებიც 

სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან ხორციელდება კერძო სექტორთან თანამშრომლობით, გზამკვლევი 

ვრცელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს ან 

აღემატება 5 მლნ ლარს, ხოლო შესაბამისი ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრებით 

თანადაფინანსება შეადგენს ან აღემატება მთლიანი ღირებულების 30%-ს. 

გზამკვლევით გათვალისწინებული რეგულაციები არ ვრცელდება პროექტებზე, 

რომლებიც დაკავშირებულია სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციასთან.“ 

სახელმწიფო ბიუჯეტის, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების და 

ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტების მხარჯავმა 

დაწესებულებებმა, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 

მხარჯავი დაწესებულებებისა, საინვესტიციო პროექტების მომზადებისას 

უზრუნველყონ ამ დადგენილებით დამტკიცებული გზამკვლევით გათვალისწინებული 

პრინციპების დაცვა იმ პროექტებთან მიმართებაში, რომელთა წინასწარი შერჩევის 

ეტაპი იწყება 2017 და შემდგომ წლებში და საორიენტაციო ღირებულება შეადგენს ან 

აღემატება 5 მლნ ლარს.  

დადგენილების შესაბამისად, სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის პროცესი ექვსი 

მთავარი კომპონენტისგან შედგება: პროექტების გაცხრილვა/წინასწარი შერჩევის 

სტადია, პროექტის შეფასება, პროექტის შერჩევა/ბიუჯეტის შედგენა, პროექტის 

განხორციელება, პროექტის მონიტორინგი და დასკვნითი შეფასება.10 

პროექტის წინასწარი შერჩევა: მოიცავს პროექტის სტრატეგიულობის, 

დასაბუთებულობის, სოციალურ გარემოზე და ბიუჯეტზე გავლენის წინასწარ 

შეფასებას და ასევე, ეკონომიკურად არაეფექტიანი ან საბიუჯეტო შეზღუდვის 

პირობებში ნაკლებად ეფექტიანი პროექტების გამორიცხვას. წინასწარი შერჩევის 

ეტაპი ასევე მოიცავს პროექტის კონცეფციის ბარათის მომზადებასაც, სადაც 

აღნიშნული უნდა იყოს ისეთი ინფორმაცია პროექტის შესახებ, როგორიც არის: 

ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, პროექტის არსი და 

საჭიროებათა შეფასება, მისი სტრატეგიული მნიშვნელობა, პროექტის ეკონომიკური 

მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ა.შ. რაც შეეხება პასუხისმგებლობების 

განაწილება, პროექტის წინასწარი შერჩევისას, გზამკვლევის მიხედვით, საპროექტო 

წინადადების ინიციატორი და განმხილველი შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულება და 

მისი სტრუქტურული ერთეული ან საბიუჯეტო ორგანიზაციაა, რომელიც შესაბამისი 

სფეროს საკითხებზე აგებს პასუხს. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურების მიერ 

შეფასების გავლის შემდეგ პროექტების ჩამონათვალი მხარჯავი დაწესებულების 

ხელმძღვანელს წარედგინება. იგი აფასებს კონცეფციის ბარათებსა და პროექტის 

განხორციელების შესაძლებლობებს და წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს, მუნიციპალიტეტისა და ა/რ-ის მიერ საკუთარი სახსრებით 

განსახორციელებელი პროექტების შემთხვევაში, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის და 

ა/რ-ის საფინანსო ორგანოს. მხარჯავი დაწესებულების ხელმძღვანელი იღებს 

                                                             
10  როგორც დადგენილებაშია მითითებული, მართვის ეტაპები ეყრდნობა მსოფლიო ბანკის 

სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის დიაგნოსტიკური ჩარჩოს, რომელიც რვა კომპონენტს 

მოიცავს, თუმცა ადაპტირებულია საქართველოში სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სისტემის 

თავისებურებების (სამართლებრივი ჩარჩოს და რეალური პრაქტიკის) გათვალისწინებით. 

„მსოფლიო ბანკის“ სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის რვა კომპონენტის შესახებ დეტალური 

ინფორმაციისთვის იხილეთ დოკუმენტი: „The Power of Public Investment Management: Transforming 

Resources into Assets for Growth“, A. Rajaram, Tuan Minh Le, Kai Kaiser, Jay-Hyung Kim, and Jonas Frank, 

Directions in Development, World Bank, 2014. 



 

   
 
 

 

გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, თუ რომელი პროექტი უნდა გადავიდეს შეფასების 

სტადიაზე.  

პროექტის შეფასების ეტაპი: ეს ეტაპი განსაზღვრავს პროექტის მიზანს, ამ მიზნის 

მიღწევის გზებსა და პროექტისათვის გამოსაყენებელი რესურსების უკეთესი 

გამოყენების გზებს. პროექტის შეფასება შედგება 7 საფეხურისგან: პროექტის 

მიზნებისა და სფეროს განსაზღვრა, შეფასების მიზნებისათვის პროექტის 

ალტერნატივების იდენტიფიცირება და შერჩევა, პროექტით უზრუნველყოფილ 

მომსახურებაზე მოთხოვნის განსაზღვრა, ეკონომიკური ანალიზის განხორციელება, 

რისკების ანალიზი და მათი მართვის დაგეგმვა, ხელმისაწვდომობისა და 

მდგრადობის ანალიზი და პროექტის საუკეთესო ალტერნატივის განსაზღვრა და 

გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის რეკომენდაციების მომზადება. 

ეკონომიკური ანალიზი, რომელიც პროექტის შეფასების ძირითადი ელემენტია და 

ეკონომიკური მიზანშეწონილობის შეფასების შესაძლებლობას იძლევა, თავის მხრივ 

სამი ეტაპისგან შედგება: შესაბამისი სარგებლისა და ხარჯების განსაზღვრა, 

შესაბამისი ხარჯებისა და სარგებლის შეფასება და წმინდა მიმდინარე ღირებულების 

გამოთვლა. ხელმისაწვდომობისა და მდგრადობის ანალიზი კი მოიცავს ბიუჯეტის 

ანალიზს, რომლითაც ასიგნებების ზღვრულ მოცულობებთან მიმართებით ბიუჯეტზე 

ზემოქმედება განისაზღვრება. სახელმწიფო და კერძო სექტორის პარტნიორობის 

(PPP) შემთხვევაში არსებობს პროექტის შეფასების დამატებითი ეტაპი. რაც შეეხება 

მოცემულ ეტაპზე როლებისა და პასუხისმგებლობების განაწილებას, პროექტის 

შეფასების ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების ხელმძღვანელმა უნდა წარუდგინოს 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში ანგარიში 

წარედგინება საფინანსო ორგანოს და შესაბამის საკრებულოს, ხოლო ავტონომიური 

რესპუბლიკის შემთხვევაში მის საფინანსო ორგანოს. საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრი იხილავს პროექტის ეკონომიკურ და სოციალურ ღირებულებას და 

შესაბამისი დასკვნებით, განსახილველად წარუდგენს საქართველოს ეკონომიკურ 

საბჭოს. შემდგომ ეტაპზე გამსვლელი პროექტების სიას განსაზღვრავს ეკონომიკური 

საბჭო. ავტონომიური რესპუბლიკის შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებას ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობა იღებს ხოლო მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო.  

პროექტის შერჩევა და ბიუჯეტირება: პროექტის შერჩევის ეტაპზე ის პროექტები 

იდენტიფიცირდება, რომელთა დაფინანსება შესაბამისი წლის ბიუჯეტში უნდა 

აისახოს. შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების მიერ მზადდება საინვესტიციო 

პროექტების განაცხადი. გზამკვლევის მიხედვით, მთავრობა იწონებს ქვეყნის 

ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტთან ერთად საინვესტიციო 

პროექტების იმ ნუსხას, რომლებიც განხორციელდება საშუალო ვადიან პერიოდში. 

მუნიციპალიტეტებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების შემთხვევაში ბიუჯეტის 

მომზადებისას საინვესტიციო პროექტების ბიუჯეტში ასახვა ხორციელდება 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

პროექტის განხორციელება და მონიტორინგი: საინვესტიციო პროექტები 

ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. დონორების მიერ დაფინანსებული 

პროექტების ან საერთაშორისო ტენდერის შემთხვევაში კი დონორებთან 

შეთანხმებული პროცედურებით. რაც შეეხება პასუხისმგებლობებს, საინვესტიციო 

პროექტების მონიტორინგის მიზნით, მათი სტატუსის შესახებ უნდა განხორციელდეს 

პერიოდული ანგარიშგება, შესაბამის პასუხისმგებელ ორგანოსთან. საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო არის უფლებამოსილი ეკონომიკურ საბჭოს წარუდგინოს 



 

   
 
 

 

ინფორმაცია პროექტების მიმდინარეობის შესახებ. ეკონომიკურმა საბჭომ შესაძლოა 

მოამზადოს რეკომენდაცია პროექტის შეჩერების, მოდიფიცირების ან შეწყვეტის 

შესახებ.  

პროექტის შესრულების შემდგომი შეფასება: ეს პროცესი რვა საფეხურს მოიცავს: 

დაგეგმვის პროცესის შეფასება, პროექტის საბოლოო შედეგის გაზომვა, პროექტის 

მოსალოდნელ შედეგსა და მიღებულ შედეგს შორის განსხვავებები, ალტერნატივების 

ანალიზი, შიდა და გარე ფაქტორების განსაზღვრა, ხარჯების შეფასება, პროექტის 

შეფასება, ინვესტიციების ეფექტიანობის გაზომვა. რაც შეეხება გადანაწილებულ 

როლებსა და პასუხისმგებლობებს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მხარჯავი 

დაწესებულების მიერ წარედგინება შესრულების შემდგომი შეფასების ანგარიშს, 

პროექტის დასრულების შემდგომი 1 წლის განმავლობაში. მუნიციპალიტეტისა და 

ავტონომიური რესპუბლიკის შემთხვევაში ანგარიში წარედგინება შესაბამის 

საფინანსო ორგანოს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო თავის მხრივ ამ 

ანგარიშს წარუდგენს ეკონომიკურ საბჭოს.  

საინვესტიციო პროექტების მართვის მეთოდოლოგია მომზადებულია „საინვესტიციო 

პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის დადგენილების საფუძველზე. მეთოდოლოგია განსაზღვრავს 

საინვესტიციო პროექტების მართვის პროცედურებს, მონაწილე მხარეებს, მათ 

როლებსა და პასუხისმგებლობებს ყველა ეტაპზე. მეთოდოლოგიაში დეტალურადაა 

განსაზღვრული პროექტების მართვის ეტაპები: პროექტის წინასწარი შერჩევა, 

პროექტის შეფასება, პროექტის შერჩევა/ბიუჯეტის შედგენა, პროექტის 

განხორციელება, პროექტის მონიტორინგი და პროექტის შესრულების შემდგომი 

შეფასება.  

 

3.2. ssf-s Sefaseba 

საქართველოში სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სისტემის ძირითადი 

მახასიათებლებისა და გამოწვევების შესახებ საყურადღებოა საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის მიერ მომზადებული სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის 

სისტემის ეფექტიანობის შეფასება (PIMA) საქართველოსათვის და სახელმწიფო 

ხარჯების და ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) ეფექტიანობის შეფასება 

(ინდიკატორი PI-11), რომლებიც 2018 წელს გამოქვეყნდა. 

სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის შეფასების მხრივ, საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდის დასკვნით, საქართველოში სახელმწიფო ინვესტიციების მართვისა (PIM) და 

საჯარო-კერძო თანამშრომლობის (PPP) პოლიტიკა და ჩარჩო ეტაპობრივად იხვეწება 

და საქართველოს აქვს როგორც წარმატებები, ასევე - მნიშვნელოვანი გამოწვევები 

ამ მიმართულებით 11 (IMF, 2018). სსფ-ს შეფასებით, აღნიშნული განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია საინვესტიციო ხარჯების დაგეგმილი არსებითი ზრდის ფონზე 

პროექტების ეკონომიკური ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად. დეტალურად 

კომპონენტების მიხედვით სსფ-ს შეფასების შესახებ იხ. ცხრილი #1 და 

ქვემოთწარმოდგენილი ქვეთავები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის ცალკეულ 

კომპონენტებთან მიმართებით სხვა დამატებით საკითხებთან დაკავშირებით 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილ იქნა სამი ძირითადი 

                                                             
11 Public Investment Management Assessment. IMF Technical Assistance Report. 2018. 



 

   
 
 

 

მიმართულება: სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩო, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების საკითხი და ადამიანური უნარების ასპექტი და ასევე წარმოდგენილ 

იქნა სათანადო რეკომენდაციები.



 

 

ფაზები/ინსტიტუციები ინსტიტუციური მოწყობა ეფექტიანობა 
რეფორმის 

პრიორიტეტულობა 

ა
. 

დ
ა
გ

ე
გ

მ
ვ
ა
 

1 ფისკალური 
პრინციპები ან 
წესები 

მაღალი: ფისკალური აგრეგატებისათვის 
საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრულია 
მუდმივმოქმედი ლიმიტები. 

საშუალო: ფისკალური პოლიტიკა 
არასაკმარისად პროგნოზირებადია. ბიუჯეტის 
ხარჯვით ნაწილზე განსაზღვრული ლიმიტი 
დარღვეულ იქნა გასული 4 წლიდან 3 
შემთხვევაში. 

საშუალო 

2 ეროვნული და 
სექტორული 
დაგეგმვა 

დაბალი: ცალკეული ეროვნული და 
სექტორული სტრატეგიები არ არის 
სრულყოფილი და ფარავს მხოლოდ ახალ 
ინიციატივებს. 

დაბალი: სტრატეგიებში ასახული საჯარო 
ინვესტირების მიზნები არ  არის 
შესაბამისობაში ეფექტიანი ინვესტირების 
პრინციპებთან. 

მაღალი 

3 უწყებებს შორის 
კოორდინაცია 

საშუალო: ცენტრალური ბიუჯეტიდან 
კაპიტალური ტრანსფერები ადგილობრივ 
ბიუჯეტებში განისაზღვრება პროექტების 
მიხედვით, თუმცა მაღალი დონის 
კოორდინაციით. არ არსებობს ოფიციალური 
ანგარიშგება პირობითი ვალდებულებების 
შესახებ ცენტრალური ხელისუფლებისადმი. 

საშუალო: პირობითი ვალდებულებების 
შეფასება ხორციელდება ცენტრალური 
მთავრობის დონეზე ბიუჯეტის დოკუმენტებში, 
კერძოდ, სახელმწიფო საწარმოებთან (მშპ-ს 
20.6%) და გარანტირებული შესყიდვების 
ხელშეკრულებებთან (PPAs) (მშპ-ს 33.7%) 
დაკავშირებული პირობითი 
ვალდებულებებისათვის. 

დაბალი 

4 პროექტების 
წინასწარი შეფასება 

დაბალი:  არ არსებობს სტანდარტიზებული 
წინასწარი შეფასების პროცედურა ან 
მეთოდოლოგია იმ პროექტებისათვის, 
რომლებიც არ არის დაფინანსებული 
დონორების მიერ (საბიუჯეტო სახსრებით 
დაფინანსებული პროექტები). 

დაბალი:  საშუალოდ, პროექტების 60% არის 
შიდა სახსრებით დაფინანსებული.  
საინვესტიციო პროექტების მართვის ახალი 
მეთოდოლოგია ჯერ არ არის პრაქტიკაში 
დანერგილი. 

მაღალი  

5 ინფრასტრუქტურის 
ალტერნატიული 
დაფინანსება 

საშუალო: ინფრასტრუქტურის ბაზრის 
ძირითადი მიმართულებებით კონკურენცია ან 
მცირეა ან საერთოდ არ არსებობს. 
სახელმწიფო საწარმოების მონიტორინგი 
ფრაგმენტულია. 

საშუალო: საჯარო კერძო თნამშრომლობის 
(PPP) კანონი მიღებულია, მაგრამ 
მარეგულირებელი ჩარჩო არ არის 
დასრულებული. სახელმწიფო კომპანიების 
მონიტორინგი უმჯობესდება, მაგრამ 
ნაკლებად ინვესტირების მიმართულებით. 

მაღალი  
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6 მრავალწლიანი 
ბიუჯეტირება 

საშუალო: მრავალწლიანი კაპიტალური 
ინვესტიციების ჭერები ცალკე არ არის 
იდენტიფიცირებული და მშენებლობის 
მთლიანი ხარჯები არ ქვეყნდება. 

დაბალი: მნიშვნელოვანი პროექტების 
მთლიანი მშენებლობის ხარჯები BDD-ს გარდა 
არ არის აქტიურად წარმოდგენილი და 
სისტემურად განახლებული. 

საშუალო 

7 ბიუჯეტის 
ყოვლისმომცველობა 
და ერთიანობა 

საშუალო: არასაბიუჯეტო ინსტიტუტების 
სახსრებით დაფინანსებული ინვესტიციები 
ხორციელდება სათანადო გასაჯაროვების და 
საკანონმდებლო განხილვის გარეშე. 

საშუალო: საბიუჯეტო პროცესის მიღმა 
განხორციელებული საინვესტიციო 
პროექტები დიდი მოცულობისაა, მაგრამ 
წარმოდგენილია ფისკალური რისკების 
დოკუმენტში. 

დაბალი 



 

   
 
 

 

8 ინვესტიციების 
ბიუჯეტირების 
პროცესი 

საშუალო: არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც 
საბიუჯეტო პროცესში მოახდენს უკვე 
მიმდინარე საინვესტიციო პროექტების 
პრიორიტეტიზაციას. 

საშუალო: არაფორმალურად, სამინისტროები 
ფინანსთა სამინისტროს აწვდიან 
ინფორმაციას მიმდინარე საინვესტიციო 
პროექტებისათვის საჭირო სამომავლო 
ხარჯების შესახებ. 

საშუალო 

9 მოვლა-შენახვისა და 
შეკეთების/ 
რებილიტაციის 
დაფინანსება 

დაბალი: არ არსებობს სტანდარტული 
მეთოდოლოგია მოვლა-შენახვისა და 
შეკეთების დაფინანსების საჭიროებების 
შესაფასებლად ან მონიტორინგისათვის. 

საშუალო: მეთოდოლოგია განსაზღვრულია 
გზების მოვლა-შენახვისა და შეკეთების 
საჭიროებებისათვის, რამაც გაზარდა ამ 
მიმართულებით გამოყოფილი სახსრები. 

მაღალი 

10 პროექტების შერჩევა დაბალი: არ არსებობს პროექტების შერჩევის 
სტანდარტული პროცედურები და არ არსებობს 
მისი შემუშავების გეგმა. 

დაბალი: არ იკვეთება, რომ ახალი 
საინვესტიციო პროექტების შერჩევის 
პროცედურები დაინერგება უახლოეს 
მომავალში. 

მაღალი 
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11 შესყიდვების მართვა მაღალი: შესყიდვების სისტემა ღია და 
გამჭვირვალეა. ელექტრონული შესყიდვების 
სისტემა საჩივრების მონიტორინგის 
საშუალებას იძლევა. 

საშუალო: საჩივრების განხილვის საბჭო არ 
არის დამოუკიდებელი და ამ მიმართულებით 
შესაძლებელია ანალიტიკური რეპორტების 
შემდგომი გაუმჯობესება. 

საშუალო 

12 დაფინანსებაზე 
ხელმისაწვდომობა 

მაღალი: მოქნილი ვალდებულებებისა 
ლიკვიდობის მართვის კარგი სისტემა 
როგორც საგარეო წყაროებიდან მიღებული, 
ისე შიდა საბიუჯეტო სახსრებისათვის. 

მაღალი: უკანასკნელ წლებში არ 
გამოვლენილა შემთხვევა, როდესაც გადახდა 
დაგვიანდა დაფინანსების არქონის გამო. 

დაბალი 

13 სახელმწიფო 
ინვესტიციების 
პორტფელის მართვა 
და ზედამხედველობა 

საშუალო: პროექტების ფიზიკური და 
ფინანსური მონიტორინგი სისტემატურად არ 
ხორციელდება; არ ხორციელდება 
პროექტების ექს-პოსტ შეფასება; თუმცა 
მოქნილია გადანაწილების მექანიზმები. 

საშუალო: ყველა ტიპის პროექტების 
გადანაწილებამ მთელი ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროს 2016 წლის კაპიტალური 
ბიუჯეტის 43% შეადგინა. 

მაღალი 

14 პროექტის 
განხორციელების 
მართვა 

დაბალი: განხორციელების გეგმები არ  
მზადდება, არ არსებობს პროექტების  
ცვლილების გზამკვლევი, ექს-პოსტ აუდიტები 
არარეგულარულია. 

დაბალი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 
2015-2017 წლებში აუდიტის სამსახურს არ 
განუხორციელებია(დაუსრულებია) არც ერთი 
ინდივიდუალური პროექტის აუდიტი. 

მაღალი 

15 სახელმწიფო 
აქტივების 
მონიტორინგი 

საშუალო: აქტივების რეესტრი არსებობს, 
თუმცა გადაფასების გარეშე. ფინანსურ 
ანგარიშგებებში ასახულია არაფინანსური 
აქტივები შესაბამისი ცვეთით. 

საშუალო: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 
სამინისტროების აქტივებს ამოწმებს შერჩევის 
პრინციპით. 

საშუალო 

ცხრილი 1. სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასება (PIMA) საქართველოსათვის. შემაჯამებელი შეფასება. საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდი.  2018. 

 



 

 

3.2.1. investiciebis dagegmva 

სახელმწიფო ინვესტიციების დაგეგმვის ეტაპზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 

მიერ აღნიშნულია რომ ფისკალური პრინციპებისა და ჩარჩოს მიმართულებით 

მთავრობას დამაკმაყოფილებელი შედეგები აქვს თუმცა ამ ყოველივემ ვერ შექმნა 

სტაბილური გარემო სახელმწიფო ინვესტიციების კუთხით ამ მხრივ გამოყოფილ იქნა 

ორი ძირითადი მიმართულება, რომელთაც როგორც ინსტიტუციური მოწყობის, ისე 

ეფექტიანობის კრიტერიუმით დაბალი შეფასება მიიღეს, ხოლო რეფორმის 

პრიორიტეტულობის ხარისხი განისაზღვრა, როგორც მაღალი. კერძოდ: 

1. სახელმწიფო ინვესტიციების დაგეგმვა ეროვნულ და სექტორულ დონეზე 

აღნიშნულ კომპონენტში სსფ-ს მიერ აღნიშნულ იქნა, რომ საქართველოს არ აქვს 

ეროვნული საინვესტიციო სტრატეგია ან ინფრასტრუქტურული გეგმა12.  

როგორც შეფასების ანგარიშში აღინიშნა, ამ ეტაპზე ზოგადად საჯარო პოლიტიკის 

დაგეგმვის ჩარჩო მოიცავს 3 განსხვავებულ გეგმურ დოკუმენტს ეროვნულ დონეზე, 

ასევე გეგმებს სექტორულ და სამინისტროების დონეზე. ეროვნულ დონეზე არსებული 

დოკუმენტებია: 1) საქართველოს სტრატეგია 2020; 2) სამთავრობო პლატფორმა, 

რომელიც მოიცავს მთავრობის დაგეგმილ რეფორმებს მისი უფლებამოსილების 

ვადით; 3) ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი (BDD), 

რომელიც წარმოადგენს საშუალოვადიან ფისკალურ ჩარჩოს. სხვა დოკუმენტები 

მოიცავს დაახლოებით 60 სექტორულ სტრატეგიასა და თითოეული 

სამინისტროსათვის ერთ სამოქმედო გეგმას. 

საქართველოს სტრატეგია 2020, ისევე როგორც სამთავრობო პლატფორმა ასახავს 

მთავრობის ეკონომიკური განვითარების ზოგად ხედვას და აღნიშნავს 

ინფრასტრუქტურის, მათ შორის ცალკეული პროექტების როლს აღნიშნულ პროცესშიც 

შესაბამისი ინდიკატორების მითითებით, თუმცა როგორც სსფ-ს შეფასებაშია 

აღნიშნული, არცერთი მათგანი არ წარმოადგენს სახელმწიფო ინვესტიციების 

კომპონენტს სრულად, ასევე არ მოიცავს დასახელებული ცალკეული პროექტების 

ხარჯთაღრიცხვას. ასევე გამოწვევად სახელდება ზემოაღნიშნული დოკუმენტების 

ურთიერთშესაბამისობა და სათანადო ბმა სექტორულ სტრატეგიებთან. რაც შეეხება 

ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტს, აღნიშნული ეყრდნობა 

სამინისტროების საშუალოვადიან გეგმებს შესაბამისი ინდიკატორებითა და 

ასიგნებების ჭერებით, თუმცა, აღნიშნული გეგმები, ისევე როგორც სექტორული 

სტრატეგიები, როგორც წესი, ფოკუსირებულია ახალ პროექტებზე და სათანადოდ არ 

ფარავს არსებული კაპიტალური აქტივების მართვის ასპექტს. 

როგორც შეფასებაშია აღნიშნული, აუცილებელია სახელმწიფო ინვესტიციების 

სტრატეგიული დაგეგმვა სათანადოდ იყოს ინტეგრირებული ეროვნულ, სექტორულ და 

მხარჯავი დაწესებულების დონეზე სტრატეგიულ დაგეგმვაში. ამასთან, აუცილებელია  

უზრუნველყოფილ იქნას სექტორული სტრატეგიებისა და სამინისტროების სამოქმედო 

გეგმების სათანადოდ ბმა საბიუჯეტო პროცესთან.  

2. პროექტების წინასწარი შეფასება 

როგორც ანგარიშშია აღნიშნული, კაპიტალური პროექტები, რომლებიც არ არის 

დაფინანსებული საგარეო წყაროებიდან მიღებული სახსრებით, როგორც წესი, არ 

ექვემდებარება პროექტების წინასწარ შეფასებას სტანდარტულ მეთოდოლოგიაზე ან 

                                                             
12 The planning framework is prescribed in Policy Planning System Reform Strategy 2015-2017, Decree of the 

Government of Georgia N427 of August 19, 2015. The Policy Planning Manual, approved by Decree of the 
Government of Georgia N629 of December 30, 2016, is a handbook explaining the framework for ministries. 



 

   
 
 

 

ცენტრალიზებულ მხარდაჭერაზე დაყრდნობით. რამდენადაც კაპიტალური 

დანახარჯების საშუალოდ მხოლოდ 40% ფინანსდება საგარეო რესურსებიდან, ბევრი 

პროექტი არ ექვემდებარება სათანადო ტექნიკურ, ეკონომიკურ და ფინანსურ 

ანალიზს, მ.შ. რისკების სათანადო შეფასებას. ამ ეტაპზე მსოფლიო ბანკის 

დახმარებით შემუშავებულია სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის (PIM) ჩარჩო, 

რომელიც მოიცავს საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების 

თაობაზე საქართველოს მთავრობის №191 დადგენილებას 13   და პროგრამული 

ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის N385 ბრძანების შესაბამის ნაწილს 14 , თუმცა აღნიშნული ჩარჩო 

პრაქტიკაში დანერგილი არ არის, დიდწილად, სამინისტროებსა და ფინანსთა 

სამინისტროში სათანადო რესურსების არარსებობის გავლენით. გარდა 

ზემოაღნიშნულისა, მნიშვნელოვანია მიღებულ იქნას გადაწყვეტილება, ფინანსთა 

სამინისტროში აღნიშნულ საკითხზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

შესახებ, რომელიც პროექტების წინასწარი შეფასების ეტაპზე ცენტრალიზებულად 

გაუწევს დახმარებას შესაბამის სამინისტროებს და პასუხისმგებელი იქნება 

მეთოდოლოგიის დახვეწასა და პრაქტიკაში დანერგვაზე.  

რაც შეეხება თავად სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის (PIM) ახლად დამტკიცებულ 

ჩარჩოს, ის შესაძლოა გაუმჯობესდეს რამდენიმე მიმართულებით: კონკრეტულად, ის 

რეალურ დისკონტის განაკვეთს ყველა პროექტისათვის ერთ დონეზე(5%) 

განსაზღვრავს. მსოფლიო ბანკის მოსაზრებით, აღნიშნული განაკვეთი შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას მხოლოდ დროებით და რეალური დისკონტის განაკვეთის 

შეფასება უნდა ეყრდნობოდეს სათანადო კვლევას, რაც ჯერ არ განხორციელებულა. 

აქვე გასათვალისწინებელია, რომ სსფ-ს შეფასებით, საქართველოსთვის, უახლოეს 

მომავალში, რეალური დისკონტის განაკვეთი შესაძლოა არსებითად აღემატებოდეს 

5%-ს, რამაც შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს რესურსების ეფექტიან 

განაწილებაზე. ამასთან, ანგარიშში შესადარისობისთვის აღნიშნულია, რომ 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 

კომისიის  მიერ ტარიფების განსაზღვრისას გამოყენებული ნომინალური, დაუბეგრავი 

საშუალო შეწონილი კაპიტალის ღირებულება(WACC) 16.4%-ს შეადგენს. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, სსფ-ს მიერ გამოყოფილ იქნა ცალკეული გამოწვევები 

ინვესტიციების მართვის პროცესში უწყებებს შორის კოორდინაციისა და 

ინვესტიციების დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების ეფექტიანობის 

მიმართულებით:  

უწყებებს შორის კოორდინაცია 

კაპიტალური ტრანსფერების კუთხით ცენტრალურ და ადგლობრივ მთავობებს შორის 

არსებობს არსებითი კოორდინაცია. კაპიტალური ტრანსფერების დიდი ნაწილი 

ცენტრალური მთავრობიდან ადგილობრივი მთავრობების მიმართულებით 

მიემართება ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროში 

შექმნილი სპეციალური კომისიის მეშვეობით, რომელშიც ფინანსთა სამინსტროს 

წარმომადგენელიც მონაწილეობს. კომისია ტრანსფერების მოცულობას 

მუნიციპალიტეტების მიმართულებით განსაზღვრავს სპეციალური ფორმულით, ხოლო 

თანხის გამოყოფა ხდება მას შემდეგ, რაც კომისია განიხილავს და დაამტკიცებს 

თითოეულ ინდივიდუალურ პროექტს და მაშინვე აცნობებს შესაბამის 

მუნიციპალიტეტს ამის შესახებ. თუმცა ნაკლებია კოორდინაცია მუნიციპალიტეტებსა 

                                                             
13 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №191 2016 წლის 22 აპრილი ქ.თბილისი საინვესტიციო 

პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების თაობაზე 
14  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N385 2011 წლის 8 ივლისი ქ.თბილისი 
პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე 

https://mof.ge/images/File/budget_legislation/191.pdf
https://mof.ge/images/File/budget_legislation/191.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N385%202011%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://mof.ge/images/File/kanonebi-brdzanebebi/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N385%202011%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%208%20%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98.pdf


 

   
 
 

 

და ცენტრალურ მთავრობას შორის იმ კაპიტალურ პროექტებზე, რომლებიც 

ხორციელდება ადგილობრივი მთავრობების დაფინანსებით. 

მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი მთავრობებისა და სახელმწიფო კომპანიების 

მხრიდან არ არსებობს პირობითი ვალდებულებების რეპორტინგის სტანდარტული 

მექანიზმი ცენტრალური მთავრობის მიმართ, წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტი მაინც 

ფარავს სახელმწიფო კორპორაციების მიერ განხორციელებული კაპიტალური 

პროექტების პირობთი ვალდებულებების დიდ ნაწილს. აღნიშნული ინფორმაცია 

წარმოდგენილია ფისკალური რისკების დოკუმენტში, რომელიც დართულია წლიური 

ბიუჯეტის დოკუმენტაციას. ამავე დოკუმენტში წარმოდგენილია პირობითი 

ვალდებულებების ანალიზი ელექტროენერგიის სექტორში განხორციელებულ საჯარო 

და კერძო პარტნიორობის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შესახებ. 

ალტერნატიული დაფინანსება 

ინფრასტრუქტურული კომპანიების რეგულირება მიზნად ისახავს ღია და 

კონკურენტუნარიანი ბაზრების ხელშეწყობას ინფრასტრუქტურული აქტივებისა და 

სერვისებისათვის.  ამ კონტექსტში, საჯარო კორპორაციები უნდა დაექვემდებაროს, 

მათი საინვესტიციო გეგმების ეფექტიან ზედამხედველობას, რათა უზრუნველყოფილი 

იქნას ინფრასტრუქტურული პროდუქტის ობიექტური ფასები (to allow for objective pricing 

of infrastructure outputs). საქართველოში შეზღუდულია კონკურენცია 

ინფრასტრუქტურულ ბაზარზე, კერძო კომპანიებისათვის გაჩენილი  სტიმულები კი, 

რომ ჩაერთონ ამ კონკურენციაში, ცვალებადია. შედეგად, ინვესტიციები 

ხორციელდება ზოგიერთ სექტორში ეფექტიანი ფასდადგენის გარეშე.  

 

ჯერ კიდევ განხილვის ეტაპზე გადაწყვეტილებები გაზისა და წყლის ბაზრების 
დერეგულაციაზე. ასევე არ არის მიღებული ზომები სახმელეთო ტრანსპორტის 
გამოყენების შეფარდებით ფასებთან დაკავშირებით 

საჯარო ინვესტიციების მონიტორინგი არის ფრაგმენტული, არსებული მონიტორინგის 
სისტემა არ არის ისე აგებული, რომ უზრუნველყოს ეფექტური ინვესტიციები. დიდ 
საჯარო კორპორაციებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 
მეთვალყურეობს, სხვა დანარჩენი კორპორაციები ძირითადად სახელმწიფო 
საკუთრების ეროვნული სააგენტოს მეთვალყურეობის ქვეშაა, რომელიც ეკონომიკის 
სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. აღსანიშნავია, რომ ფისკალური რისკების 
დოკუმენტი  კონსოლიდირებულად უკეთებს მონიტორინგს საჯარო აქტივებს, თუმცა 
ის ამ მიმართულებით განვითარების ეტაპზეა და მთავრობას სჭირდება კიდევ უფრო 
გააძლიეროს საჯარო კორპორაციების მონიტორინგი. 
 
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ინვესტიციების დაგეგმვის პროცესთან 

დაკავშირებით, სსფ-ს მიერ წარმოდგენილ იქნა შემდეგი რეკომენდაციები:  

 ეროვნული და სექტორული დაგეგმვის გაუმჯობესება ეროვნული განვითარების 

სტრატეგიის სახელმწიფო ინვესტიციების კომპონენტის განახლების გზით, მათ 

შორის - დაფინანსების ყველა წყაროს, მთავრობის ყველა დონისა და შესყიდვის 

ყველა ვარიანტის ჩათვლით. 

 პროექტების შეფასების გაუმჯობესება სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის ახალი 

მეთოდოლოგიის პრაქტიკაში დანერგვითა და ფინანსთა სამინისტროში 

სპეციალური გუნდის შექმნის უზრუნველყოფა, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება 

ცენტრალურ დონეზე პროექტების შეფასების მხარდაჭერასა და პროექტების 

შეფასების მეთოდოლოგიის დახვეწასა და პრაქტიკაში დანერგვაზე. 

 კონკურენციის გაძლიერება ძირითად ინფრასტრუქტურულ (ელექტროენერგიის, 

წყალმომარაგებისა და ბუნებრივი აირის) ბაზრებზე (სტრუქტურული რეფორმა).    



 

   
 
 

 

 სახელმწიფო საწარმოებისათვის ვალდებულების განსაზღვრა, რომ მათ მიერ 

განხორციელებულ იქნას მხოლოდ ის საინვესტიციო პროექტები, რომლებიც 

შეესაბამება მათი კორპორატიული ხედვის განაცხადს და შესაბამისად, მათთვის 

კომერციულად მისაღებია (სტრუქტურული რეფორმა). 

 

3.2.2. investiciebis ganawileba 

ინვესტიციების მართვის პროცესში რესურსების ეფექტიანი განაწილების 

მიმართულებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილ იქნა 

რამდენიმე ძირითადი მიმართულება, რომელთაც ინსტიტუციური მოწყობის ან 

ეფექტიანობის კრიტერიუმით დაბალი შეფასება მიიღეს, ხოლო რეფორმის 

პრიორიტეტულობის ხარისხი განისაზღვრა, როგორც საშუალო/მაღალი. კერძოდ: 

1. საინვესტიციო რესურსების ბიუჯეტირება, მათ შორის, საშუალოვადიანი 

პერიოდისათვის 

რამდენადაც საინვესტიციო პროექტები, როგორც წესი, გრძელვადიანია, ეფექტიანი 

დაგეგმვის პროცესისათვის მნიშვნელოვანია საშუალოვადიანი ბიუჯეტირების 

პროცესში აღნიშნული პროექტების სათანადო ინტეგრირება.  

როგორც სსფ-ს შეფასებაშია აღნიშნული,  ძირითადი მონაცემებისა და 

მიმართულებების დოკუმენტი და კაპიტალური პროექტების დანართი ასახავს 

საშუალოვადიან პერსპექტივაში პროგრამების/ცალკეული კაპიტალური პროექტების 

წლიურ ჭერებს საშუალოვადიან პერსპექტივაში, სადაც ასევე იდენტიფიცირებადია 

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელები (ე.წ. კაპიტალური 

დანახარჯები). თუმცა რამდენადაც კაპიტალური დანართი არ მოიცავს ყველა 

კაპიტალურ პროექტს, რთულია მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე ერთიანი 

სურათის წარმოდგენა. ამასთან, საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში სისტემატურად არ 

ქვეყნდება ინფორმაცია ძირითადი კაპიტალური პროექტების მთლიანი ღირებულების 

ან მომავალი საოპერაციო ხარჯების შესახებ. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, როგორც სსფ-ს ანგარიშშია აღნიშნული, პროექტების 

დაფინანსების უკეთესი პრაქტიკა მიუთითებს, რომ მნიშვნელოვანია პროექტის 

საშუალოვადიანი ღირებულება განსაზღვრული იყოს მისი დამტკიცებისთანავე და 

მიმდინარე წლის ბიუჯეტში დაფინანსების კუთხით პრიორიტეტი მიენიჭოს უკვე 

მიმდინარე პროექტებს, ახალი პროექტებისთვის გამოყოფილმა სახსრებმა, 

შესაძლოა, გამოდევნოს მიმდინარე პროექტები, რასაც განხორციელების ვადებისა 

და ხარჯების ზრდა მოჰყვება. ამასთან, ბიუჯეტის შესრულების პროცესში 

ლიმიტირებული უნდა იყოს ასიგნებების გადანაწილება კაპიტალური ნაწილიდან 

მიმდინარე (საოპერაციო) ასიგნებებისთვის. როგორც შეფასებაშია აღნიშნული, 

ჯამურად, საქართველოსათვის მიმდინარე პროექტების დაფინანსების პრაქტიკა 

ადეკვატურია, თუმცა რამდენადაც კაპიტალური პროექტებისთვის ასიგნებები 

ყოველწლიურად მტკიცდება და არ არსებობს ფორმალური მექანიზმი მიმდინარე 

პროექტების დაფინანსების შესანარჩუნებლად, საშუალოვადიანი დაფინანსება 

ეყრდნობა ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებებით განსაზღვრულ ჭერებსა და 

არაფორმალურ შეთანხმებას ფინანსთა სამინისტროსა და მხარჯავ დაწესებულებებს 

შორის. 

 

2. მოვლა - შენახვისა და შეკეთების/რეაბილიტაციის ხარჯების დაფინანსება 



 

   
 
 

 

ძირითადი აქტივების მოვლა-შენახვისა და შეკეთების/რეაბილიტაციისათვის 

სათანადო დაფინანსების გარეშე, იზრდება ალბათობა აქტივის სწრაფი 

დეგრადირებისა და არსებითი გაუმჯობესების საჭიროების, რაც თავის მხრივ 

დამატებით დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, 

როგორც წესი, მოვლა-შენახვისა და რეაბილიტაციის ხარჯები ბიუჯეტირების  

პროცესში ხშირად სათანადო ყურადღების გარეშე რჩება.  

როგორც სსფ-ს შეფასებაშია აღნიშნული, ძირითადი აქტივების მოვლა-შენახვისა და 

შეკეთების/რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი ასიგნებები საბიუჯეტო 

დოკუმენტაციაში იდენტიფიცირებული არ არის, გარდა გზებისა. საგზაო 

ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ფიზიკური საჭიროებებისა და შესაბამისი 

დაფინანსების შესაფასებლად გზების დეპარტამენტი იყენებს დამოუკიდებელ 

მეთოდოლოგიას, გზების ხარისხის წინასწარ განსაზღვრულ დონეზე შენარჩუნების 

მიზნით (რომელიც იზომება სპეციალურ საერთაშორისო ინდექსზე - International 

Roughness Index (IRI) დაყრდნობით).  

მიუხედავად იმისა, რომ გზები ჯამური კაპიტალური დანახარჯების საკმაოდ დიდ 

ნაწილს(68%-ს) წარმოადგენს, როგორც სსფ-ს ანგარიშშია აღნიშნული, სხვა 

სექტორებისათვის არ არსებობს მოვლა-შენახვის საჭიროებებისა და დაფინანსების 

შეფასების სტანდარტული მეთოდოლოგია და გასაწევი ხარჯები განისაზღვრება 

ძირითადად რესურსების ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე. კიდევ ერთ 

სირთულეს წარმოადგენს აღნიშნული ხარჯების იდენტიფიცირება და შემდგომი 

ანალიზი საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში (გარდა გზების სექტორისა და მანქანა-

დანადგარებისა ჯამურად). 

როგორც სსფ-ს ანგარიშშია აღნიშნული, ახალი პროექტების მომზადების პროცესში, 

მხარჯავი დაწესებულებები არ წარმოადგენენ დეტალურ ინფორმაციას სამომავლოდ 

გასაწევი მოვლა-შენახვის ან რეაბილიტაციის დანახარჯების შესახებ, და საბიუჯეტო 

პროცესი რომელიც ძირითადად მიმდინარე წელზე არის ფოკუსირებული, არ იძლევა 

სამინისტროებისათვის აღნიშნული ასპექტის გამოსწორების სტიმულებს. საჯარო 

ინვესტიციებისათვის მოვლა-შენახვის ხარჯების ბიუჯეტირების და რეპორტინგის 

ერთიანი მექანიზმის არ არსებობა კი ზრდის სახელმწიფო კაპიტალის მარაგების 

ცვეთის რისკებს, ასევე საოპერაციო და შემდგომი ცვლილების დანახარჯებს.  

3. საინვესტიციო პროექტების შერჩევა 

შერჩევის ფორმალური, გამჭირვალე და ეფექტიანი პროცედურები მნიშვნელოვნად 

უწყობს ხელს მთავრობას საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დაგეგმოს კაპიტალური 

პროექტები საკუთარი პრიორიტეტების შესაბამისად,  შეარჩიოს საუკეთესო 

განაცხადები და უზრუნველყოს მათი ეფექტიანი განხორციელება.   

როგორც სსფ-ს ანგარიშშია აღნიშნული, არსებული პრაქტიკით, შიდა საბიუჯეტო 

რესურსებით დაფინანსებული კაპიტალური პროექტების შერჩევა არ ხორციელდება 

სტანდარტიზებულ და თანმიმდევრულ კრიტერიუმებსა ან ფორმალიზებულ 

პროცედურებზე დაყრდნობით, რამდენადაც დადგენილებით განსაზღვრული 

შერჩევის კრიტერიუმები/პროცედურები პრაქტიკაში დანერგილი არ არის. 

ცენტრალურ დონეზე პროექტების შერჩევა ეყრდნობა მხარჯავი დაწესებულებებისა 

და ფინანსთა სამინისტროს შეთანხმებას ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში. 

მუნიციპალიტეტების დონეზე დაგეგმილი საინვესტიციო პროექტების შერჩევის 

პროცედურები, რომლებიც ფინანსდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის გავლით, უფრო გამჭვირვალეა 

ეყრდნობა რა შეფასების კონკრეტულ კრიტერიუმებს. თუმცა, ზემოაღნიშნული ფონდი 



 

   
 
 

 

ცენტრალური ხელისუფლების კაპიტალური დანახარჯების მხოლოდ 20%-ს 

წარმოადგენს. საგარეო რესურსებიდან დაფინანსებული პროექტებისათვის 

ხორციელდება წინასწარი შეფასება, თუმცა არ ხორციელდება მათი 

ცენტრალიზებულად გადახედვა ბიუჯეტში მათ გათვალისწინებამდე.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, სსფ-ს მიერ გამოყოფილ იქნა ცალკეული გამოწვევები 

ინვესტიციების მართვის პროცესში ბიუჯეტის ყოვლისმომცველობასა და 

ერთიანობასთან დაკავშირებით.  

1. ბიუჯეტის ყოვლისმომცველობა და ერთიანობა 

ვინაიდან, სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის ეფექტიანობისთვის არსებითია 

თანმიმდევრული ინფორმაციის არსებობა აღნიშნული ტიპის დანახარჯების შესახებ 

მათი დაფინანსების წყაროს განურჩევლად, ბიუჯეტის ყოვლისმომცველობისა და 

ერთიანობის პრინციპი უზრუნველყოფს აღსრულებისა და კონტროლის ეტაპებზე 

საინვესტიციო სახსრების გადანაწილების შეფასებას ჯამურ ასიგნებასა და ფისკალურ 

მდგრადობასთან მიმართებით.   

როგორც სსფ-ის ანგარიშშია აღნიშნული, საქართველოსთვის კაპიტალური და 

მიმდინარე ბიუჯეტების მომზადების პროცესი არ არის გამიჯნული. შესაბამისად, 

არსებული საბიუჯეტო დოკუმენტაცია, მოიცავს ინფორმაციას როგორც მიმდინარე ისე 

კაპიტალური დანახარჯების შესახებ. ინფორმაცია მხარჯავ დაწესებულებათა 

საბიუჯეტო სახსრების (ასიგნებების) შესახებ მზადდება საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის მიერ და წარმოდგენილია სახელმწიფო 

ბიუჯეტის მე-6 თავში. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გაწეული 

კაპიტალური დანახარჯები (მათ შორის საგარეო წყაროებიდან დაფინანსებული 

პროექტები) წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტში, თუმცა აღნიშნული 

დოკუმენტაცია არ მოიცავს ინფორმაციას საჯარო კორპორაციებისა და სსიპ-ების 

საკუთარი სახსრებით, საპარტნიორო ფონდისა და საჯარო-კერძო 

თანამშრომლობათა მიერ დაფინანსებული კაპიტალური პროექტების შესახებ. 

მართალია აღნიშნული ინფორმაციას არ ფარავს ძირითადი საბიუჯეტო 

დოკუმენტაცია და, შესაბამისად, იგი არ მტკიცდება საქართველოს პარლამენტის 

მიერ, სახელმწიფო ბიუჯეტის დანართი ფისკალური რისკების შესახებ მოიცავს 

ცალკეულ ინფორმაციას საჯარო კორპორაციების შესახებ, მათ შორის საპარტნიორო 

ფონდისა და საჯარო-კერძო თანამშრომლობების შესახებ. ამასთან, საბიუჯეტო 

დოკუმენტაციის გარეთ დარჩენილი მსგავსი ტიპის ინფორმაცია საკმაოდ 

მოცულობითია, მაგალითად საპარტნიორო ფონდის კაპიტალური ინვესტიციები 

უტოლდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ჯამური კაპიტალური დანახარჯების 20%-ს. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ინვესტიციების მართვის პროცესში რესურსების 

განაწილებასთან დაკავშირებით, სსფ-ს მიერ წარმოდგენილ იქნა შემდეგი 

რეკომენდაციები:  

 საშუალოვადიანი დაგეგმვის გაუმჯობესება საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში 

სახელმწიფო ინვესტიციების წლიური და საშუალოვადიანი პროგნოზების 

ხარისხისა და ურთიერთკავშირის გაუმჯობესების გზით (პრიორიტეტი - საშუალო).  

 სპეციფიური მექანიზმების დანერგვა საბიუჯეტო პროცესში მიმდინარე 

საინვესტიციო პროექტების დასრულების პრიორიტეტიზაციისთვის(პრიორიტეტი - 

საშუალო).  

 სტანდარტიზებული მეთოდოლოგიის შემუშავება მოვლა-შენახვის 

საჭიროებების(მიმდინარე და კაპიტალური) და შესაბამისი დაფინანსების 

შეფასებისათვის, მხარჯავი დაწესებულებების მიერ საბიუჯეტო პროცესის 

ფარგლებში გამოსაყენებლად (პრიორიტეტი - მაღალი). 



 

   
 
 

 

 სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის სახელმძღვანელოთი/ინსტრუქციით 

განსაზღვრული პროექტების შეფასების პროცედურების პრაქტიკაში დანერგვა და 

მათი ინტეგრირება საბიუჯეტო პროცესში ყველა საინვესტიციო პროექტისთვის, 

დაფინანსების წყაროს მიუხედავად (პრიორიტეტი - მაღალი).  

 

3.2.3. investiciebis ganxorcieleba 

სახელმწიფო ინვესტიციების განხორციელების ეტაპზე საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდი გამოყოფს ორ ძირითად მიმართულებას, რომელთაც როგორც ინსტიტუციური 

მოწყობის, ისე ეფექტიანობის კრიტერიუმით დაბალი/საშუალო შეფასება მიიღეს, 

ხოლო რეფორმის პრიორიტეტულობის ხარისხი განისაზღვრა, როგორც მაღალი. 

კერძოდ: 

1. სახელმწიფო ინვესტიციების პორტფელის მართვა და ზედამხედველობა 

საინვესტიციო პორტფელის მართვისა და მონიტორინგის სარგებელი, პირველ რიგში, 

ეხება დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულების სათანადო მონიტორინგს, მეორე, 

პორტფელის მასშტაბით ძირითადი პრობლემების იდენტიფიცირების 

შესაძლებლობას, მესამე, ინდივიდუალური პროექტის შესრულების სისტემატურ 

მონიტორინგს. სსფ-ს შეფასებით, ამ ეტაპზე არ ხორციელდება ფინანსთა ან სხვა 

სამინისტროებისათვის პროექტების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ 

სისტემატური ანგარიშგება. ფინანსთა სამინისტროს სახელწიფო ვალისა და საგარეო 

დაფინანსების დეპარტამენტი რეგულარულად აწვდის ინფორმაციას საერთაშორისო 

საფინანსო ინსტიტუტებს მათ მიერ დაფინანსებული კონკრეტული პროექტების 

ფინანსური და ფიზიკური მიმდინარეობის შესახებ, განმახორციელებელი 

სააგენტოების მიერ წარმოდგენილ სტანდარტულ ანგარიშებზე დაყრდნობით. თუმცა 

ზედამხედველი ინჟინრების მიერ განმახორციელებელი სააგენტოებისთვის 

წარდგენილი ანგარიშები სტანდარტიზებული არ არის, რაც ართულებს ინფორმაციის 

კონსოლიდაციის პროცესს. ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროექტების 

ხარჯების შესახებ მოცემულია ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიშებში, 

თუმცა ეს ანგარიშები არ მოიცავს ინფორმაციას პროექტების ფიზიკური პროგრესის 

შესახებ. პროექტების მენეჯერების მიერ პროექტის მიმდინარეობასთან 

დაკავშირებული პრობლემების მიერ მენეჯმენტის ინფორმირება სისტემურ ხასიათს 

არ ატარებს და ძირითადად კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით ხორციელდება. 

შესაბამისად, პროექტების განხორციელების შესახებ ანგარიშგების არსებული 

პრაქტიკა ვერ შეფასდება, როგორც პროექტების მონიტორინგის უპირატესობათა 

მაქსიმიზაციისკენ მიმართული სისტემა.  

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბიუჯეტის შესრულების დროს პრობლემების 

წარმოქმნის შემთხვევაში, მხარჯავ დაწესებულებებს საკმარისი მოქნილობა აქვთ 

სახსრების პროექტებს შორის გადასანაწილებლად, რაც ერთი მხრივ, ხელს უწყობს 

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების მაღალ მაჩვენებელს, ხოლო მეორე მხრივ, 

გადანაწილებული სახსრების მაღალი მაჩვენებელი (მაგ. 2017 წელს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ განხორციელებული 

გადანაწილება მისი ჯამური კაპიტალური ბიუჯეტის 43%) წარმოშობს შეკითხვებს 

ბიუჯეტის თავდაპირველი პროგნოზების სანდოობასთან დაკავშირებით, და, 

შესაძლოა, აგრეთვე ასახავდეს პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებასთან 

დაკავშირებულ პრობლემებს.  

მნიშვნელოვანი პროექტების დასრულების შემდგომი შეფასება(ex-post) სისტემურად 

არ ხორციელდება. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ფინანსურ 



 

   
 
 

 

ინსტიტუტებთან არსებული შეთანხმებების უმრავლესობა მოითხოვს ex-post 

შეფასებას, აღნიშნული არ ხორციელდება საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსებული 

პროექტებისთვის, რამდენადაც სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის 

მეთოდოლოგია ამ ეტაპზე პრაქტიკაში სრულყოფილად დანერგილი არ არის.   

2. პროექტის განხორციელების მართვა 

პროექტების მართვის მიზანია, რომ დამტკიცებული პროექტები განხორციელდეს 

წინასწარ განსაზღვრული განრიგის, დაფინანსებისა და ფუნქციური ჩარჩოდან 

მინიმალური გადახრით. აღნიშნულის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი კი წინასწარ 

განსაზღვრული განხორციელების გეგმებია, პროექტის ფარგლებში 

განსახორციელებელი ამოცანების, ვადებისა და პასუხისმგებელი უწყებების 

მითითებით. სსფ-ს შეფასებით, არსებული  პრაქტიკით, განმახორციელებელ უწყებებს 

აქვთ პროექტების მართვისათვის საჭირო ადამიანური რესურსები და პროცედურები, 

თუმცა ხშირად არ აქვთ განხორციელების ფორმალური გეგმები. განხორციელების 

ფორმალური გეგმები, როგორც წესი, სავალდებულოა საერთაშორისო ფინანსური 

ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტებისთვის, თუმცა არ მზადდება 

საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსებული პროექტებისათვის. როგორც ანგარიშშია 

აღნიშნული, მაგ. გზების დეპარტამენტში პროექტების მართვაზე პასუხისმგებლობა 

ეკისრება განყოფილებათა ხელმძღვანელებს და არა ინდივიდუალურ 

თანამშრომლებს, შესაბამისად, არსებული პრაქტიკით, პროექტის მენეჯერები, ამ 

ტერმინის საყოველთაო გაგებით, გამოყოფილნი არ არიან. პროექტის მართვა 

განიხილება ვიწროდ, როგორც კონტრაქტის ზედამხედველობა.  

ამავდროულად არ არსებობს, მთავრობის დონეზე ერთიანი სახელმძღვანელო 

დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებს დამტკიცებულ პროექტებში ცვლილებების 

შეტანას განხორციელების ეტაპზე. როგორც წესი, ცვლილებები ხორციელედება 

განმახორციელებელთა ან პასუხისმგებელ პირთა სუბიექტური განსჯის საფუძველზე. 

თუმცა სსფ-ს მოსაზრებით, შესაძლებელია განხორციელების ეტაპზე პროექტის 

გადახედვის აუცილებლობის განსაზღვრისათვის, ერთიანი სისტემური კრიტერიუმების 

გამოყენება, მაგ. კონტრაქტისათვის ხელმოწერის არ არსებობა ფისკალური წლის 

დაწყებიდან 9 თვის განმავლობაში, ან ჯამური პროექტის ღირებულების გადაჭარბება 

საწყის შეფასებაზე 15%-ზე მეტი ოდენობით. აღნიშნული განსაკუთრებით 

საყურადღებოა პროექტების საწყის და რეალურ ღირებულებას, ისევე როგორც 

დაგეგმილ და ფაქტობრივ დროით რესურსებს შორის გამოვლენილი არსებითი 

განსხვავებების გათვალისწინებით. 

რაც შეეხება დასრულებული პროექტების აუდიტს, საერთაშორისო ფინანსური 

ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების აუდიტს დაკონტრაქტებული კერძო 

კომპანიები ახორციელებენ და არა - სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახური ახდენს საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსებული მიმდინარე და 

ფისკალური წლის განმავლობაში დასრულებული პროექტების მიმოხილვას ბიუჯეტის 

შესრულების წლიური მიმოხილვის ფარგლებში.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, სახელმწიფო ინვესტიციების განხორციელების ეტაპზე სსფ 

გამოყოფს კიდევ სამ მიმართულებას, რომელთაც მაღალი/საშუალო შეფასება მიიღეს 

როგორც ინსტიტუციური მოწყობის, ასევე ეფექტიანობის კრიტერიუმით, ხოლო 

რეფორმის პრიორიტეტულობის ხარისხი განისაზღვრა, როგორც საშუალო ან 

დაბალი. 

კერძოდ: 



 

   
 
 

 

1. შესყიდვები 

სსფ-ის შეფასებით, კაპიტალური პროექტების სამ მეოთხედზე მეტის შესყიდვა 

კონკურენტულ გარემოში ხორციელდება, შესყიდვების თანამედროვე, ელექტრონული 

სისტემის მეშვეობით. ღია, კონკურენტული პროცედურებით შესყიდული საქონლისა 

და მომსახურების წილი თანდათან იზრდება, პირდაპირი შესყიდვებისა კი მცირდება, 

თუმცა მაინც მნიშვნელოვანი რჩება. შესყიდვების მონაცემთა ბაზა საკმაოდ სრულია 

და ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე. სტანდარტული ანალიტიკური მოხსენებები 

რეგულარულად ქვეყნდება, თუმცა მონიტორინგის ეფექტიანობას ამცირებს 

მიმდინარე მონაცემების ნაკლებობა. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ჩაშლილი 

ტენდერების რაოდენობა და შესყიდვების პროცესთან დაკავშირებული საჩივრების 

პროცედურების სირთულეები. ტენდერების დიდი რაოდენობით ჩაშლის მიზეზები 

გაურკვეველია, ხოლო საჩივრების პროცედურები კარგი პრაქტიკის რამდენიმე 

მაგალითს მისდევს და საჩივრების განხილვისთვის განკუთვნილი დროც მისაღებია, 

თუმცა დავების საბჭო არ არის სრულად დამოუკიდებელი.  სსფ-ის შეფასებით, 

სასურველია შესყიდვების „უკვე სამკაოდ კარგი“ ელექტრონული სისტემის შემდგომი 

გაუმჯობესება, მაგალითად, მისი ელექტრონული ბიუჯეტის სისტემასთან პირდაპირ 

დაკავშირების გზით.  

2. დაფინანსების ხელმისაწვდომობა 

სსფ-ის შეფასებით, პროექტების იმპლემენტაცია შეესაბამება ბიუჯეტით განსაზღვრულ 

თანხებს და არაა შეზღუდული ნაღდი ფულის ხელმისაწვდომობით. მხარჯავი 

დაწესებულებები მნიშვნელოვნად მოქნილნი არიან, ფინანსთა სამინისტროს ნაღდი 

ფულის მართვისა და პროგნოზირების დეპარტამენტის შექმნა კი ხელს უწყობს 

ლიკვიდობის მართვის ეფექტიანობის ამაღლებას. გარდა ამისა, დონორთა 

სახსრების მნიშვნელოვანი ნაწილი ელექტრონული ხაზინის სისტემაში ხვდება და 

უმტკივნეულოდ იმართება. როგორც სსფ აღნიშნავს, ნაღდი ფულის 

ხელმისაწვდომობის განმსაზღვრელი სისტემები საქართველოში კარგად მუშაობს. 

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა არცერთი შემთხვევა, 

როცა გადახდა დაგვიანდა როგორც ბიუჯეტიდან, ასევე  საერთაშორისო 

წყაროებიდან დაფინანსებული პროექტების შემთხვევაში. 

3. სახელმწიფო აქტივების მონიტორინგი 

სსფ-ის შეფასებით, აქტივების აღრიცხვის პასუხისმგებლობა დეცენტრალიზებულია 

შესაბამის სამინისტროებში, რომლის აღრიცხვის პრაქტიკაც შეესაბამება ფინანსთა 

სამინისტროს მიერ დადგენილ მეთოდოლოგიას. სახაზინო დეპარტამენტის მიერ 

ფინანსური ანგარიშგების ზედამხედველობა არაპირდაპირ უზრუნველყოფს 

აქტივების აღრიცხვის ხარისხის კონტროლს. განხორციელების ფაზაშია ორი 

მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომლებიც გავლენას მოახდენს აქტივების აღრიცხვასთან 

დაკავშირებულ სტანდარტებსა და პროცედურებზე. სსფ-ის დასკვნით, აქტივების 

შესახებ ინფორმაციის ცენტრალიზაციისა და მისი შესყიდვების, ნაღდი ფულის 

დანახარჯებისა და ბუღღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციასთან დაკავშირების 

შედეგად, აღრიცხვიანობა უფრო ყოვლისმომცველი და სწორი იქნება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ინვესტიციების განხორციელების პროცესთან 

დაკავშირებით, სსფ-ს მიერ წარმოდგენილ იქნა შემდეგი რეკომენდაციები:  

 ცოცხალ რეჟიმში კომპიუტერულად წაკითხვადი მონაცემების დანერგვა, 

ინტერფეისის განვითარება სხვადასხვა მომხმარებელს შორის მონაცემთა 

გაზიარების გაუმჯობესებისთვის, კონტრაქტების შესრულების მონაცემთა ღია 

ფორმატში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პრიორიტეტი - საშუალო).  



 

   
 
 

 

 პროექტების შესრულების მონიტორინგის გაძლიერება ინსტრუქციების მომზადების 

გზით პროექტების განმახორციელებელი უწყებებისათვის, მათ მიერ ყველა 

დაფინანსებული პროექტის განხორციელების შესახებ სათანადო ანგარიშგების 

უზრუნველსაყოფად (პრიორიტეტი - მაღალი). 

 პროექტების მართვის გაძლიერება ინსტრუქციების მომზადების გზით, ყველა 

საინვესტიციო პროექტისთვის პროექტის განხორციელების გეგმების 

მოსამზადებლად, დაფინანსების წყაროს მიუხედავად (პრიორიტეტი - მაღალი). 

 აქტივების რეესტრისა და ბუღალტრული მონაცემების დაკავშირება სახელმწიფო 

ინვესტიციების დაგეგმვასა და მოვლა-შენახვის ხარჯებთან საბიუჯეტო პროცესში. 
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