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1. საბაზისოსაბაზისოსაბაზისოსაბაზისო მოსაზრებებიმოსაზრებებიმოსაზრებებიმოსაზრებები

საჯარო ინვესტიციები ემსახურება სხვადასხვა მიზნებს, უპირველეს
ყოვლისა: 

- მთლიანი კეთილდღეობის გაუმჯობესება (სკოლები, 
ბიბლიოთეკები, საცურაო აუზები და სხვა.)

- ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა ეკონომიკური განვითარებისა
და სამუშაო ადგილების შესაქმნელად (ქუჩები, სამრეწველო
ადგილების ელექტროენერგიითა და წყლით მომარაგება და სხვა)

- გადანაწილება და სიღარიბის დაძლევა

- მაკროეკონომიკური წარმართვა

- პოლიტიკური მოსაზრებები (მაგ: რეგიონული პოლიტიკა)



German Economic Team Georgia 4

2. ხარჯისახარჯისახარჯისახარჯისა დადადადა სარგებლისსარგებლისსარგებლისსარგებლის ანალიზიანალიზიანალიზიანალიზი (CBA) როგორცროგორცროგორცროგორც სტანდარტულისტანდარტულისტანდარტულისტანდარტული
ინსტრუმენტიინსტრუმენტიინსტრუმენტიინსტრუმენტი

იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს ინფორმირებული
გადაწყვეტილების მიღება, ბევრ ქვეყანაში კანონით მოითხოვება
ჩატარდეს ყველა იმ დანახარჯისა და სარგებლის შედარება, რაც
დაკავშირებული იქნება კონკრეტული საჯარო საინვესტიციო
პროექტის განხორციელებასთან

- აშშ: ხარჯისა და სარგებლის ანალიზი პირველად სავალდებულო
გახდა წყალდიდობის შედეგების რეგულირების საქმიანობასთან
დაკავშირებით (1939); მას შემდეგ თანდათან გავრცელდა პოლიტიკის
სხვადასხვა სფეროში

- გერმანია: როგორც წესი, ხარჯი - სარგებლიანობა ანალიზის
საფუძველზე ყველა საჯარო ინვესტიციისათვის უნდა
განხორციელდეს “დანახარჯების ეფექტიანობის ადეკვატური
შეფასება” (მჭიდროდ უკავშირდება ხარჯისა და სარგებლის ანალიზს)
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3. CBA: საბაზისოსაბაზისოსაბაზისოსაბაზისო კონცეფციაკონცეფციაკონცეფციაკონცეფცია დადადადა ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი გამოწვევებიგამოწვევებიგამოწვევებიგამოწვევები

ხარჯისა და სარგებლის ანალიზის მთავარი იდეა არის
გამოსახოს მონეტარულ ერთეულებში ყველა
მოსალოდნელი ხარჯი და სარგებელი (მომავალი
ფულადი ნაკადები თავისი დისკონტირებული
ღირებულებებით) და შეაპირისპიროს ერთმანეთთან, რაც
განსაზღვრავს საინვესტიციო პროექტის მონეტარულ
ღირებულებას. 

თუმცა, კერძო სექტორთან შედარებით, სადაც პროექტის
წარმატება ნებისმიერ შემთხვევაში განისაზღვრება
მონეტარული თვალსაზრისით, საჯარო პროექტის
შეფასებისას მაინც არსებობს რამდენიმე დამატებითი
გამოწვევა
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3. CBA: საბაზისოსაბაზისოსაბაზისოსაბაზისო კონცეფციაკონცეფციაკონცეფციაკონცეფცია დადადადა ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი გამოწვევებიგამოწვევებიგამოწვევებიგამოწვევები
(გაგრძელებაგაგრძელებაგაგრძელებაგაგრძელება)

- არა-ფულადი/არამატერიალური დანახარჯები და სარგებელი

საჯარო პროექტები ხშირად ისეთ პროდუქტს ქმნიან, რომელთაც არ
გააჩნიათ საბაზრო ფასი, მაგ.: სუფთა ჰაერი, უკეთესი ჯანდაცვა, საბაზო
განათლების გაუმჯობესება, ასევე ძირეული კვლევები და ბუნებრივი
არეალების დაცვა. ყველაფერ ამას შეიძლება დაედოს “ფასი” იმ შეფასების
მიხედვით, თუ როგორია საზოგადოების სურვილი გადაიხადოს მოცემულ
სარგებელში

- დისკონტირების სათანადო განაკვეთის შერჩევა
რადგანაც ხარჯისა და სარგებლის ანალიზი (CBA) ადარებს პროექტის ზეგავლენის
მიმდინარე ღირებულებას, დისკონტირებული უნდა იქნეს მომავალი ხარჯი და
სარგებელი. დისკონტირების განაკვეთმა მხედველობაში უნდა მიიღოს არა
მარტო მიმდინარე თაობის დროითი უპირატესობები (რაც ირეკლება საბაზრო
საპროცენტო განაკვეთზე), ასევე მომავალი თაობის საჭიროებებიც. თუ
დისკონტირების განაკვეთი არის ძალიან მაღალი, პროექტის განხორციელებას
თან სდევს მაღალი ხარჯი ან გრძელვადიანი პერიოდში დიდი რისკის
რარსებობა
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4. CBA: შეზღუდვებიშეზღუდვებიშეზღუდვებიშეზღუდვები

მიუხედავად ძლიერი ინსტრუმენტისა, ხარჯისა და სარგებლის
ანალიზი არ არის პანაცეა,  მას აქვს მნიშვნელოვანი შეზღუდვები:

- ინდიფერენტულობა პროექტის ეფექტების ხელახალი
გადანაწილებისას

- მგრძნობელობა მაკროეკონომიკური გარემოს ცვლილებების მიმართ

- არ არსებობს არამატერიალური ხარჯების შეფასების და
დისკონტირების განაკვეთის არჩევის “ობიექტური” გზები

=> CBA კარგი დამხმარეა ინფორმირებული გადაწყვეტილების
მიღებისას, მაგრამ იგი ვერ შეცვლის საბოლოო გადაწყვეტილებას
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5. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის წინასწარიწინასწარიწინასწარიწინასწარი შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება პრაქტიკაშიპრაქტიკაშიპრაქტიკაშიპრაქტიკაში: გერმანულიგერმანულიგერმანულიგერმანული
გამოცდილებაგამოცდილებაგამოცდილებაგამოცდილება

პოლიტიკური პროცესებისადმი დაქვემდებარების თავიდან
ასაცილებლად, ტექნიკური თვალსაზრისით, საინვესტიციო პროექტის
(“რა”) არჩევა არ მოითხოვს ხარჯისა და სარგებლის ფორმალურ
ანალიზს. თუმცა, მას შემდეგ რაც საბაზისო გადაწყვეტილებები
მიღებული იქნება, ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება
სავალდებულოა განხორციელების (“როგორ”) ეტაპზე, იმ პირობით, 
რომ გათვალისწინებული ინვესტიციების მოცულობა აჭარბებდეს
განსაზღვრულ ბარიერს. 

ეს განსაკუთრებით რელევანტური მაშინ ხდება, როდესაც სხვადასხვა
ვარიანტები (მაგ: პროექტის სხვადასხვა ადგილმდებარეობა ) უწევენ
ერთმანეთს კონკურენციას.
თუმცა, შედეგის შეფასება არ არის სავალდებულო ხასიათის და
შეიძლება შეიცვალოს პოლიტიკოსების მხრიდან.
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5. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის წინასწარიწინასწარიწინასწარიწინასწარი შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება პრაქტიკაშიპრაქტიკაშიპრაქტიკაშიპრაქტიკაში: გერმანულიგერმანულიგერმანულიგერმანული
გამოცდილებაგამოცდილებაგამოცდილებაგამოცდილება (გაგრძელებაგაგრძელებაგაგრძელებაგაგრძელება)

პრაქტიკაში, პროექტი ეკონომიკურად უნდა შეფასდეს. ამიტომ, 
ხშირად იყენებენ ჰიბრიდულ მიდგომას (ნაცვლად ხარჯისა და
სარგებლის მონეტარულად შეფასებისა)
- ხარჯი-სარგებლიანობა ანალიზი (CUA): კრედიტი ენიჭება იმ
არაფულად ხარჯსა და სარგებლის სხვადასხვა კატეგორიებს, 
რომლებიც შეწონილია შესადარისობის მიღწევის მიზნით. საბოლოოდ, 
საერთო შედეგი კრედიტებში დაბალანსებულია მონეტარული
ხარჯებით. 
- პატარა პროექტებისთვის ვერბალური, ხარისხობრივი შეფასებები
ცვლის CBA/CUA-ს მსგავს ინსტრუმენტებს. შედარებით ძვირი
პროექტი მხოლოდ მაშინ შეიძლება შეირჩეს, როდესაც ხარჯები
დაახლოებით თანაბარია, ან ერთ-ერთი პროექტის სასარგებლოდ
წარმოდგენილია დამაჯერებელი არგუმენტები.
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მოწმდება: სამართლებრივი
დაცვა, გარემოს
ზედამხედველობა, სხვა.
ხარჯიხარჯიხარჯიხარჯი-სარგებლიანობასარგებლიანობასარგებლიანობასარგებლიანობა
ანალიზიანალიზიანალიზიანალიზი(CUA)

ეკონომიკური
დანახარჯების
მოთხოვნა

5. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის წინასწარიწინასწარიწინასწარიწინასწარი შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება პრაქტიკაშიპრაქტიკაშიპრაქტიკაშიპრაქტიკაში: 
გერმანულიგერმანულიგერმანულიგერმანული გამოცდილებაგამოცდილებაგამოცდილებაგამოცდილება (გაგრძელებაგაგრძელებაგაგრძელებაგაგრძელება) 

ბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტის დაგეგმვადაგეგმვადაგეგმვადაგეგმვა
საპარლამენტო გადაწყვეტილებების მიღება

ბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტის აღსრულებააღსრულებააღსრულებააღსრულება
ადმინისტრაციული ქმედება

ბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტის კონტროლიკონტროლიკონტროლიკონტროლი
დამოუკიდებელი აუდიტორული სასამართლი
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6. მაგალითიმაგალითიმაგალითიმაგალითი: საზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივი სატრანსპორტოსატრანსპორტოსატრანსპორტოსატრანსპორტო სისტემისსისტემისსისტემისსისტემის
წინასწარიწინასწარიწინასწარიწინასწარი შფასებაშფასებაშფასებაშფასება; მეტროპოლიტენიმეტროპოლიტენიმეტროპოლიტენიმეტროპოლიტენი vs. ტრამვაიტრამვაიტრამვაიტრამვაი

ხარჯის გამოთვლა
• მშენებლობა
• მხარდაჭერა
• მოქმედება

CBA: სარგებლის გამოთვლა
• მგზავრები: მზადყოფნა

გადაიხადონ პრემია
კომფორტისა და
სიჩქარისთვის

• გზის უსაფრთხოება: 
უბედური შემთხვევების
მონეტარული ხარჯები
აცილებულია

• გარემო: მზადყოფნა
გადაიხადოს ხმაურის და
დაბინძურების
შემცირებისთვის

CUA: სარგებლიანობის
შეფასება
• მგზავრები: გაიზარდა

კოფორტი და სიჩქარე
• გზის უსაფრთხოება: 

უბედური შემთხვევები
თავიდან აცილებულია

• გარემო: შემცირდა
ხმაური, დაბინძურება

CUA: ენიჭება კრედიტები და
წონები

CBA: სარგებელს – ხარჯები = 
პროექტის ღირებულება

CUA: სარგებლიანობა/ხარჯები= 
კრედიტი ფულის ერთეულზე



German Economic Team Georgia 12

6. მაგალითიმაგალითიმაგალითიმაგალითი: საწარმოოსაწარმოოსაწარმოოსაწარმოო გარემოსგარემოსგარემოსგარემოს განვითარებისგანვითარებისგანვითარებისგანვითარების წინასწარიწინასწარიწინასწარიწინასწარი
შეფასებაშეფასებაშეფასებაშეფასება; განსხვავებულგანსხვავებულგანსხვავებულგანსხვავებულ ადგილმდებარეობათაადგილმდებარეობათაადგილმდებარეობათაადგილმდებარეობათა შედარებაშედარებაშედარებაშედარება

სარგებლის გამოთვლა
• დამატებითი

კორპორაციული მოგება
• დასაქმებულთა

დამატებითი
შემოსავლები

• დამატებითი
საგადასახადო
შემოსავლები

• უმუშევრობის შემცირება
• მაკროეკონომიკური

ეფექტები

CUA: მონეტარული
ხარჯების გამოთვლა
• მიწის ფასი
• ინფრასტრუქტურა

წინასწარ განსაზღვრული
სარგებლიანობის შეფასება
• “ცხოვრების დონე”

არამონეტარულ ხარჯებს ენიჭება
კრედიტები და წონები

CBA: სარგებელს – ხარჯები = 
პროექტის ღირებულება

CUA: შედარება (მონეტარული ხარჯები –
სარგებელი) სარგებლიანობის
დანაკარგების კრედიტებთან

CBA: ყველა ხარჯის
დაანგარიშება/შეფასება
• მიწის ფასი (საჯარო

მიწის შემთხვევაში: 
ალტერნატიული
გამოყენება)

• ინფრასტრუქტურა
• მზადყოფნა გადაიხადონ

სუფთა გარემოში, 
ინდუსტრიული
ადგილებისგან
მოშორებით ცხოვრებაში
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7. შეჯამებაშეჯამებაშეჯამებაშეჯამება

- საინვესტიციო გადაწყვეტილებების წინასწარი შეფასება ცნობებს
იძლევა პოლიტიკურ პროცესებზე, მაგრამ ამ პროცესების ჩანაცვლება
არ შეუძლია

- ხარჯი-სარგებლის ანალიზი პროექტის პარამეტრების
ჩამოყალიბებისას მნიშვნელოვანი ბერკეტია, თუმცა პარამეტრების
შეწორება უნდა მოხდეს შემდგომი შეფასებების შედეგად (ხელახალი
გადანაწილების ეფექტები, მაკროეკონომიკური გავლენა და სხვა)

- პრაქტიკაში მხოლოდ დიდი პროექტები მოითხოვენ სრულ ხარჯი-
სარგებელის ანალიზს; შედარებით მცირე პროექტებისთვის
მიზანშეწონილია ხარისხობრივი/ჰიბრიდული ანალიზი, რომელიც
მოიცავს ნაკლებ „ობიექტურ“ შეფასების მეთოდს
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