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მოკლე მიმოხილვა
საპენსიო პოლიტიკის შემუშავება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მიმდინარე დებატების
ფუნდამენტურ კომპონენტს წარმოადგენს. არაერთი განვითარებული თუ განვითარებადი ქვეყანა
ჯერ კიდევ საპენსიო სისტემების მოდიფიცირების პროცესშია, რომლის მიზანია ადეკვატური
საპენსიო შემოსავლის უზრუნველყოფა, საპენსიო ხარჯების ფისკალური მდგრადობა და
მოსახლეობის დემოგრაფიული ცვლილებების მიმართ უფრო ეფექტიანი რეაგირება. სწორედ ამ
ფონზე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში, შეიქმნა საპენსიო
რეფორმის სამსახური, რომელმაც შეიმუშავა საპენსიო რეფორმის სტრატეგია რაც ითვალისწინებს
სოციალური პენსიის ზრდის მექანიზმის შემუშავებას (ინდექსაციას) და დამატებითი საპენსიო
სისტემის კომპონენტის - კერძო დაგროვებითი საპენსიო მოდელის დანერგვას.
რეფორმის ძირითადი ამოცანებია სოციალური პენსიის მსყიდველუნარიანობის შენარჩუნება და
გაუმჯობესება; საპენსიო შემოსავლის თანაფარდობის ზრდა ხელფასთან მიმართებაში; და
სოციალური საპენსიო მოდელის ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა. საპენსიო რეფორმის
საჭიროება გამომდინარეობს შემდგომი გარემოებებიდან:
ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა საქართველოს
დემოგრაფიული შემადგენლობა. შობადობის შემცირებისა და მიგრაციის ფონზე
მნიშვნელოვნად შემცირდა შრომისუნარიანი მოსახლეობის რაოდენობა. ამავდროულად,
გაიზარდა პენსიონერთა რიცხვი და მოიმატა საპენსიო ასაკის ხანგრძლივობამ, რაც იმას
ნიშნავს, რომ შემცირებადმა სამუშაო ასაკის მოსახლეობამ, რომელიც სულ უფრო მცირდება,
უნდა იტვირთოს მზარდი პენსიონერთა სოციალური უზრუნველყოფა. პროგნოზის
მიხედვით, მოცემული ტენდენცია მომდევნო ათწლეულების განმავლობაშიც
გაგრძელდება, რაც კიდევ უფრო გააუარესებს არსებულ მდგომარეობას.
არსებული სოციალური საპენსიო სქემა წარმოადგენს სიღარიბესთან ბრძოლის
მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, თუმცა ამ მიზნის მისაღწევად გასათვალისწინებელია
ქვეყანაში მიმდინარე ინფლაცია. დღეისათვის საქართველოში მოქმედი სოციალური
საპენსიო სისტემა
ხელმისაწვდომია ყველა მოქალაქისთვის, სამუშაო სტაჟისა და
შენატანების ისტორიის მიუხედავად. ამგვარი მიდგომა უზრუნველყოფს პენსიონერთა
დიდი ნაწილის სიღარიბისგან დაცვას, რადგან -160 ლარის ოდენობის სოციალური პენსია
მიახლოებულია საარსებო მინიმუმთან. საჭიროა პენსიის ინდექსაციის მექანიზმის
შემუშავება, რათა მოხდეს პენსიონერთა მსყიდველუნარიანობის შენარჩუნება და რიგ
შემთხვევებში, ეტაპობრივი ზრდა.
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საპენსიო ხარჯები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2006
წელს ასაკით პენსიონერთა ხარჯი შეადგენდა 268 მილიონ ლარს, ანუ მთლიანი შიდა
პროდუქტის 1.95%, ხოლო 2015 წელს აღნიშნულმა ხარჯმა 1.3 მილიარდ ლარს მიაღწია, რაც
მშპ-ს 4.25%-ის ტოლფასია. პროგნოზის მიხედვით, საპენსიო ხარჯების ზრდის ტენდენცია
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გაგრძელდება, რადგან იზრდება პენსიონერთა რაოდენობა, რაც, შესაბამისად, დააწვება
სახელმწიფო ბიუჯეტს და საპენსიო ხარჯებმა შესაძლოა მშპ-ს 10%-იან ზღვარს მიაღწიოს
2060 წლისთვის.
იმისათვის, რომ სამუშაო ასაკში მყოფმა მოსახლეობამ მიიღოს ადეკვატური საპენსიო
შემოსავალი,
რომელიც
პირდაპირპროპორციული
იქნება
მოქალაქის
მიერ
გამომუშავებული ხელფასისა,
საჭიროა დამატებითი დანაზოგების მექანიზმების
შემუშავება. კერძო საპენსიო დანაზოგების სისტემის დანერგვა აუცილებელია
გრძელვადიან პერსპექტივაში უფრო მაღალი ჩანაცვლების კოეფიციენტის მისაღწევად.
სისტემა აგრეთვე უზრუნველყოფს სამართლიანობის პრინციპის დანერგვას, რომლის
თანახმადაც დაგროვებითი პენსია ინდივიდუალურად განისაზღვრება პიროვნების მიერ
წლების განმავლობაში მიღებული შემოსავლისა და ფონდში განხორციელებული
შენატანების მიხედვით.
გრძელვადიანი საპენსიო დანაზოგების დანერგვა ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას,
კაპიტალის ბაზრის განვითარების მეშვეობით. ადგილობრივი კაპიტალის ბაზარზე,
ინსტიტუციური მონაწილეების ნაკლებობა, მნიშვნელოვან პრობლემას უქმნის კომპანიებს,
რომლებიც დაფინანსების ალტერნატიულ წყაროებს ეძებენ. წინასწარი ანალიზი
გვიჩვენებს, რომ საპენსიო რეფორმა ხელს შეუწყობს ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრის
განვითარებას, რაც განაპირობებს კერძო საპენსიო დანაზოგის ადგილობრივ ეკონომიკაში
ინვესტირებას.
მთავრობის მიერ კერძო საპენსიო სისტემის დანერგვა წარმოადგენს ყველაზე ოპტიმალურ
გადაწყვეტილებას, გრძელვადიანი საპენსიო უზრუნველყოფის გაუმჯობესების კუთხით.
არსებული სისტემის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ჩანაცვლების კოეფიციენტი ვერ გაუმჯობესდება
მხოლოდ მთავრობის დაფინანსებით. სოციალური პენსიისა და საშუალო ხელფასის თანაფარდობა
შეადგენს 18%-ს, რომელიც მოკრძალებული მაჩვენებელია საერთაშორისო სტანდარტის
მიხედვით; თუმცა, ეს ერთადერთი მექანიზმია, რომელიც საშუალებას იძლევა საპენსიო ასაკში
მყოფი მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაიცვას სიღარიბისგან. საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზის
თანახმად, არასწორია მოლოდინი, რომ სოციალურ საპენსიო სისტემას მაღალი ჩანაცვლების
კოეფიციენტი ჰქონდეს; ჩანაცვლების კოეფიციენტის გაუმჯობესებისათვის საჭიროა ისეთი
დამატებითი მექანიზმების დანერგვა, როგორიცაა კერძო საპენსიო დანაზოგები.
კერძო საპენსიო სისტემის დანერგვა შესაძლებელს გახდის, სოციალური საპენსიო სისტემა
ეტაპობრივად იქცეს სიღარიბის დაძლევის ინსტრუმენტად. არსებული სისტემა საშუალებას
იძლევა, საპენსიო ასაკში მყოფი მოქალაქეები დაიცვას სიღარიბისაგან, თუმცა ამ მიზნის
მისაღწევად აუცილებლობას არ წარმოადგენს მაღალი ჩანაცვლების კოეფიციენტი. ამგვარად,
კერძო საპენსიო სისტემა, შესაძლებელს გახდის სოციალური პენსია მიზანმიმართული იყოს
საპენსიო ასაკში სიღარიბის დასაძლევად და არა მაღალი ჩანაცვლების კოეფიციენტის
უზრუნველსაყოფად.
კერძო საპენსიო სისტემა დაეფუძნება „განსაზღვრული შენატანების“ პრინციპს. ამ პრინციპის
მიხედვით, კერძო პენსიის ოდენობა დაეფუძნება საპენსიო ფონდში განხორციელებულ შენატანებს,
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ფონდის ამონაგებსა და მუშაობის ხანგრძლივობას (რაც უფრო ხანგრძლივი ვადით ინვესტირდება
პორტფელი, მით უფრო მაღალ ფინანსური შედეგი დადგება).
შენატანების ოდენობა განაწილდება დამსაქმებელს, დასაქმებულსა და მთავრობას შორის.
შემოთავაზებული კერძო საპენსიო სისტემა გავრცელდება ფორმალურ სექტორში დასაქმებული
პირების მიმართ შემდეგი პრინციპით 2%+2%+2%. სისტემის სამი მონაწილე მხარე - მთავრობა,
დამსაქმებელი და დასაქმებული ყოველთვიურად ახორციელებს 2%-იან შენატანს დასაქმებულის
პერსონალურ საპენსიო ანგარიშზე, რაც საბოლოო ჯამში უტოლდება 6%. საპენსიო ანგარიში
გაიზრდება შენატანებისა და ფონდის მოგების მიხედვით. უნდა აღინიშნოს, რომ კონტრიბუციის
კოეფიციენტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს გრძელვადიანი დაგროვების შემთხვევაში.
ამრიგად, წახალისებული უნდა იქნას 6%-ის ზევით, დამატებითი, ნებაყოფლობითი შენატანი.
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I.

არსებული სოციალური საპენსიო სისტემა
ა. ისტორიული მიმოხილვა

1. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში საქართველოს საპენსიო სისტემამ რეფორმირების
რამდენიმე ეტაპი გაიარა, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო 1995 წელს სოციალური
საპენსიო სისტემის შემოღება. დასაწყისში პენსიის რაოდენობა განისაზღვრებოდა მოცემული
წლისათვის სახელმწიფო საპენსიო ფონდის შემოსავლების მოცულობით, რომელიც იყოფოდა
პენსიონერთა რაოდენობაზე. იმ პერიოდში იგეგმებოდა საპენსიო სისტემის მოდიფიკაცია,
თუმცა 1990-იანი წლების ბოლოს არსებულმა ეკონომიკურმა კრიზისმა და არასტაბილურმა
ფისკალურმა გარემომ ხელი შეუშალა რეფორმების დამტკიცებას და განხორციელებას.
2. საპენსიო სისტემის რეფორმირების მომდევნო ტალღა დაიწყო 2004 წელს. ყველაზე
მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა სახელმწიფო სოციალური პროგრამების
დაფინანსების კუთხით, რომელიც პენსიებსაც მოიცავდა. 2004 წლამდე სახელმწიფო პენსია
ფინანსდებოდა სოციალური უზრუნველყოფის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის მიერ, რომლის
საშემოსავლო რესურსი ემყარებოდა დამქირავებლისა და დაქირავებულის საგადახადო
შენატანებს. 2004 წლიდან მოყოლებული სოციალური პროგრამები ფინანსდება საერთო
საბიუჯეტო შემოსავლიდან. მას შემდეგ, რაც სოციალური უზრუნველყოფის ერთიანმა
სახელმწიფო ფონდმა დაკარგა თავისი ძირითადი ფუნქცია - ინდივიდუალური სოციალური
გადასახადის შეგროვება და ადმინისტრირება - განხორციელდა მისი რეორგანიზაცია და
ჩამოყალიბდა ორი ახალი სტრუქტურა: 1. დასაქმებისა და სოციალური უზრუნველყოფის
სახელმწიფო სააგენტო და 2. ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო. 2010 წლის
ბოლოსთვის ეს ორივე სააგენტო გაერთიანდა და ჩამოყალიბდა სოციალური მომსახურების
სააგენტო. დღეს სახელმწიფო პენსიის გამოყოფის პასუხისმგებლობა სწორედ ამ სააგენტოს
აკისრია და იგი შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთეულია.
3. 2007 წლიდან 2012 წლის აგვისტომდე, პენსიის ოდენობა მოიცავდა სტანდარტულ პენსიას და
დანამატს სამუშაო სტაჟის მიხედვით. აღნიშნული დანამატი განისაზღვრებოდა სამუშაო
სტაჟის მიხედვით, რომელიც პროპორციულად ემატებოდა პენსიას. იმ ადამიანებისათვის,
რომელთაც ნამუშევარი ჰქონდათ 25 ან მეტი წელი, დანამატი შეადგენდა თვეში 10 ლარს და, ის
იყო მაქსიმალური დანამატი. (5 წლამდე დანამატი შეადგენდა 2 ლარს; 5-15 წლამდე - 4 ლარს
და 15-25 წლამდე - 7ლარს). 2012 წლის აგვისტოსთვის, როდესაც დანამატი გაერთიანდა
ძირითად საპენსიო თანხაში, პენსიის მიმღებთა 87% ასევე იღებდა დანამატს ნამსახურები
წლების მიხედვით. ამ რაოდენობის ნახევარზე მეტი კი იღებდა მაქსიმალურ ოდენობას.
ცხრილი 1-ში წარმოდგენილია პენსიებთან დაკავშირებული ძირითადი ინდიკატორები
(კოეფიციენტები).
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ცხრილი 1: ასაკით პენსია და ჩანაცვლების კოეფიციენტები

2012

2013

2014

საშუალო ხელფასი (ლარში)

713

773

818

მომხმარებლის საშუალო საარსებო მინიმუმი (ლარში)

132

137

141

სოციალური პენსია - „ასაკით პენსია“ (ლარში)

110

150

150

სოციალური პენსია ნამუშევარი წლების დანამატის
ჩათვლით (ლარში)

120.9

-

-

ჩანაცვლების კოეფიციენტი1 სოციალურ პენსიასთან
მიმართებაში (%)

15.4

19.4

18.3

ჩანაცვლების კოეფიციენტი სოციალური პენსიასთან
მიმართებაში,
რომელიც
მოიცავს
დანამატს
ნამსახურები წლების მიხედვით (%)

17.0

-

-

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტო

4. 2008 წელს ხელფასიდან დაქვითული სოციალური გადასახადი გაერთიანდა საშემოსავლო
გადასახადის სტრუქტურაში. ყოვლისმომცველი საგადასახადო რეფორმის შედეგად,
საშემოსავლო გადასახადი გახდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაწილი, ხოლო საპენსიო
ვალდებულებების დაფარვა დაეკისრა ერთიან სახელმწიფო ბიუჯეტს.
5. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც 2012 წლის აგვისტოს ბოლოს განხორციელდა პენსიის
ოდენობას უკავშირდება. ცვლილება ყველა ასაკის პენსიონერს შეეხო. პენსიონერებს შეუწყდათ
ნამსახურები წლების მიხედვით დანამატის მიღება და ნაცვლად ამისა გაიზარდა და
ფიქსირებული გახდა პენსია, რაც მოიცავდა 67 წელს გადაცილებული მოსახლეობის
ყოველთვიური პენსიის 125 ლარამდე ზრდას, ხოლო დანარჩენი ასაკისათვის - 110 ლარამდე.
2013 წლის აპრილში რაციონალიზაციის შედეგად თითოეული პენსიონერისათვის ძირითადი
პენსია 125 ლარი გახდა. 2013 წლის სექტემბრიდან სოციალური პენსიის ოდენობა ყველა
ბენეფიციარისათვის თვეში 150 ლარამდე გაიზარდა. შემდგომში პენსია კვლავ გაიზარდა და
2015 წლის სექტემბერში 160 ლარს მიაღწია. 2012 წელს რეკლასიფიკაციის შედეგად
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა და მარჩენალდაკარგულთა პენსიას ეწოდა
სოციალური დახმარება.
6. საპენსიო ხარჯები შედგება ოთხი ძირითადი კატეგორიისგან. 2015 წლის სოციალური
ხარჯების მიხედვით, ყველაზე დიდი კატეგორიაა ასაკით პენსიონერები (1,303 მილიონი
ლარი), შემდეგ მოდის შშმ პირთა სოციალური დახმარება (167 მილიონი ლარი), სახელმწიფო
1
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კომპენსაციის მიმღებთა კატეგორია (95 მილიონი ლარი) და მარჩენალ დაკარგული ოჯახის
წევრების დახმარება (31 მილიონი ლარი). არსებობს მეხუთე კატეგორია: სხვადასხვა რომელშიც აერთიანებს სამხედრო ოპერაციების დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრებს,
პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლნი და ა.შ. თითოეული კატეგორიის მოკლე აღწერა:

ასაკობრივი პენსია
7. საქართველოს ყველა მოქალაქეს საპენსიო ასაკის მიღწევისთანავე ენიშნება ასაკობრივი პენსია
(სოციალური პენსია), რომელსაც სოციალური დახმარების სახე აქვს. სოციალური პენსია
დამოკიდებული არ არის ხელფასიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში ან საპენსიო ფონდში წლების
განმავლობაში განხორციელებულ ნომინალურ შენატანებზე და არც ნამსახურებ წლებზე. 2015
წლის ბოლოს საქართველოში რეგისტრირებულია 707, 709 ასაკით პენსიონერი (500,000 ქალი,
207,000 მამაკაცი). ეს ქვეყანაში ყველაზე დიდი სოციალური დაცვის პროგრამაა. 2015 წლის 1
სექტემბრიდან, ყოველთვიური პენსიის ოდენობა შეადგენს 160 ლარს. პენსიის ზრდის
ძირითადი მიზანი იყო საარსებო მინიმუმთან მიახლოება.
8. სოციალური პენსიის მიღების კრიტერიუმები საკმაოდ ლიბერალურია. ერთადერთი
წინაპირობაა საპენსიო ასაკის მიღწევა. მოქმედებს გარკვეული გამონაკლისები, როგორიცაა ორმაგი მოქალაქეობა და საჯარო სამსახურში დასაქმება. საპენსიო ასაკამდე პენსიაში გასვლის
უფლება ნებადართული არ არის. მოქალაქეებს უფლება აქვთ, საპენსიო ასაკში ფორმალურ
სექტორში გააგრძელონ მუშაობა და იმავდროულად მიიღონ სოციალური პენსია. მხოლოდ
საჯარო სამსახურში დასაქმებულ მოქალაქეებს ეზღუდებათ პენსიის მიღების უფლება.

შშმ პირების დახმარება
9. ყველა შშმ პირი იღებს სოციალურ დახმარებას (2012 წლამდე აღნიშნულ დახმარებას
უწოდებდნენ ინვალიდობის პენსიას) არსებობს შშმ პირების ორი კატეგორია: I კატეგორია და
II კატეგორია. დახმარების მოცულობა დამოკიდებულია პიროვნებისათვის მინიჭებულ შშმ
სტატუსზე. მეორე კატეგორიის შშმ პირები იღებენ თვეში 100 ლარს, ხოლო პირველი
კატეგორიის შშმ პირები - 160 ლარს. დახმარების მიმღებ შშმ პირთა 90%-ზე მეტს სწორედ II
კატეგორია აქვს მინიჭებული. I კატეგორიას მიეკუთვნებიან მოქალაქეები, რომლებსაც ბევრად
სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ; როგორიცაა მაგალითად ომში ან სამხედრო
სამსახურში ყოფნის დროს მიღებული დაზიანებები, მოვალეობის შესრულების დროს
დაინვალიდებული პირები, მძიმე დაავადების მქონე მოქალაქეები და სხვა. 2015 წელს
რეგისტრირებულია 123,809 ინვალიდობის შემწეობის მიმღები პირი.

სახელმწიფო კომპენსაცია (პენსიის სპეციალური კატეგორია)
10. საჯარო სექტორის თანამშრომლების სპეციალურ კატეგორიას ეძლევა სახელმწიფო
კომპენსაცია. სპეციალური კატეგორიის პენსია უფრო მაღალია, ვიდრე სოციალური პენსია და
მისი ოდენობის დაანგარიშება თითოეული ბენეფიციარისათვის ინდივიდუალურად ხდება.
ასეთი კატეგორიის ბენეფიციარებს არჩევანის უფლება აქვთ და სპეც. პენსიის ნაცვლად
შეუძლიათ მიიღონ სოციალური პენსია. ორივე სახის პენსიის მიღება ნებადართული არაა
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(არსებობს გამონაკლისი შემთხვევები მაგალითად მარჩენალდაკარგულები რომელთაც
აღნიშნული შეზღუდვა არ ეხებათ). სახელმწიფო კომპენსაციის მაქსიმალური ზღვარი
განისაზღვრება 560 ლარით.
11. სახელმწიფო კომპენსაციის დაწესება ხდება სხვადასხვა გარემოებების მიხედვით. ასეთი
გარემოებებია: კომპენსაციის დანიშვნის საფუძვლებია: ა. კანონით დადგენილი ნამსახურობის
ვადის ამოწურვა; ბ. 65 წლის ასაკის მიღწევა; გ. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის
დადგენა; დ. მარჩენალის გარდაცვალება; ე. ოჯახის წევრის გარდაცვალება. 2015 წელს 20,792
ბენეფიციარზე გაიცა პენსია. ბენეფიციარების უმრავლესობა წარმოადგენს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროსა და უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებს.
მთლიანობაში, არსებობს სპეციალური პენსიონერების 13 ქვე-კატეგორია. დეტალებისათვის
იხილეთ ცხრილი 2.
ცხრილი 2: კატეგორიის ტიპები და პენსიონერების რაოდენობა 2015 წელს

სპეციალური კატეგორია

2015

პარლამენტის წევრები

665

ძალოვანი უწყებები
სამხედრო მოსამსახურეები

11,919
3,401

მოსამართლეები
უშიშროების სამსახურის
წარმომადგენლები
პროკურორები

88
930
213

სამოქალაქო ავიაცია

585

სხვა

2,991
წყარო: საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტო

მარჩენალ დაკარგულთა დახმარება

12. მარჩენალდაკარგულთა დახმარება (2012 წლამდე ეწოდებოდა მარჩენალის პენსია) გაიცემა
ოჯახის მარჩენალის გარდაცვალების საფუძველზე, რომლის მოთხოვნის უფლება აქვს 18
წლამდე, საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს. 2015 წელს მარჩენალდაკარგულთა დახმარების
მიმღებთა რაოდენობა შეადგენდა 24,832. დახმარების ყოველთვიური ოდენობა
განსაზღვრულია 100 ლარით.
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II.

საპენსიო სისტემის რეფორმის საჭიროება
ბ. სოციალური პენსია წარმოადგენს სიღარიბის შემცირების მნიშვნელოვან მექანიზმს

13. არსებული საპენსიო სისტემა ფინანსდება ერთიანი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ბიუჯეტის
მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს დასაქმებული მოქალაქეების მიერ ყოველთვიურად
გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი. აპრობირებული საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად,
დასაქმებული მოქალაქეები იხდიან კონკრეტულ სოციალურ გადასახადს, რომელიც ირიცხება
სახელმწიფო საპენსიო ფონდში და ხმარდება არსებულ საპენსიო ვალდებულებებს. 2008
წლამდე მსგავსი მოდელი არსებობდა საქართველოში, თუმცა სოციალური გადასახადი
გაერთიანდა საშემოსავლო გადასახადის სტრუქტურაში. საგადასახადო რეფორმის შედეგად,
საპენსიო ფონდის ნაცვლად, საპენსიო ვალდებულებების დაფინანსება დაეკისრა ცენტრალურ
ბიუჯეტს.
14. ასაკობრივი პენსია ატარებს სოციალური დახმარების ხასიათს. პენსიის შესახებ საქართველოს
კანონის მიხედვით, საქართველოს ყველა მოქალაქეს საპენსიო ასაკის მიღწევისთანავე
(მამაკაცებისთვის 65 წელი და ქალებისათვის 60 წელი) უფლება აქვს, მოთხოვოს სოციალური
პენსია. საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, მსგავსი მახასიათებლების მქონე საპენსიო
სისტემას ნულოვან პილარს უწოდებენ. მისი მიზანია მთლიანი მოსახლეობის დაფარვა და
თანაბარი ოდენობის პენსიით უზრუნველყოფა.
15. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოს მსგავსი სოციალური ტიპის საპენსიო სისტემა
ბევრ ქვეყანაში ფუნქციონირებს. აღნიშნული სისტემა არის ინკლუზიური, რომელიც ყველა
მოქალაქეს უზრუნველყოფს გარკვეული დონის საპენსიო შემოსავალით, რაც წარმოადგენს
ძლიერ მექანიზმს საპენსიო ასაკში სიღარიბესთან ბრძოლის კუთხით. საქართველოში საპენსიო
ასაკში მყოფი მოსახლეობის 95%-ზე მეტი სარგებლობს სოციალური პენსიით, რაც დაფარვის
დიდ მაჩვენებელს წარმოადგენს, საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით. ნულოვანი პილარის,
ანუ სოციალური პენსიის სისტემები გვხვდება ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა: ჩილე, კანადა,
ავსტრალია, ახალი ზელანდია, ყაზახეთი და სხვა.
16. მოსახლეობის სეგმენტს, რომელიც უფლებამოსილი არ არის მიიღოს სოციალური პენსია,
შეადგენენ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირები (რომლებიც სხვა ქვეყანაში იღებენ პენსიას);
პირები, რომლებიც საპენსიო ასაკის მიუხედავად აგრძელებენ მუშაობას საჯარო სექტორში
(გარდა პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციებისა, ზოგადსაგანმანათლებლო,
პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სხვა კანონით
დადგენილი კატეგორიები) და მუდმივ ემიგრაციაში მყოფი მოქალაქეები. ნებისმიერი
მოქალაქეს, რომელიც მიაღწევს საპენსიო ასაკს და აგრძელებს კერძო სექტორში დასაქმებას,
უფლება აქვს, მოითხოვოს სოციალური პენსია. სოციალური პენსიის ოდენობა წარმოადგენს
მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს სოციალური დაცვის კუთხით. თუმცა, იგი ვერ უზრუნველყოფს
მაღალი სტანდარტის ცხოვრების პირობებს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, დამატებითი
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შემოსავლის მიღების მიზნით, კერძო დანაზოგების სისტემის დანერგვა, რათა პენსიაზე
გასვლის შემდეგ მოქალაქეებს გაუჩნდეთ დამატებითი შემოსავალი, უფრო მაღალი ცხოვრების
სტანდარტის უზრუნველსაყოფად.
17. სოციალური პენსიის როლი საპენსიო ასაკში მყოფი მოსახლეობის სიღარიბესთან ბრძოლის
კუთხით მნიშვნელოვანია. 2010 წელს მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული სტატისტიკური
ანალიზი გვიჩვენებს, თუ რა გავლენა აქვს პენსიას სიღარიბის დონეზე. კვლევის თანახმად, 100
ლარიანმა პენსიამ ქვეყნის მასშტაბით გამოიწვია სიღარიბის დონის 15%-ით შემცირება
(იხილეთ ცხრილი 3). პენსიის სოციალური გავლენა სოფლად უფრო თვალსაჩინოა. ასევე
დადგინდა, რომ პენსიების ეტაპობრივი ზრდა უფრო მეტად შეუწყობს ხელს სიღარიბის
მაჩვენებლის შემცირებას. მსოფლიო ბანკის იმავე შეფასებით, 20 ლარიანმა პენსიის ზრდამ (80დან 100 ლარამდე) სიღარიბის დონე ქვეყნის მასშტაბით 2.8%-ით შეამცირა.
ცხრილი 3: საქართველოში სოციალური პენსიის ეფექტი სიღარიბესთან ბრძოლის კუთხით
(პროცენტული მაჩვენებელი, ქვეყნის მთლიან მოსახლეობასთან შეფარდებით)
100 ლარიანი პენსიით

მთლიანი სიღარიბის დონე
ქალაქი
სოფელი

22.9
17.7
28.2

100 ლარიანი პენსიის გარეშე

38.1
29.5
46.9
წყარო: მსოფლიო ბანკის შეფასება

18. სოციალურ პენსიას გაცილებით დიდი ეფექტი აქვს უფროსი თაობის პენსიონერების
სიღარიბის დონეზე. UNICEF-ის კვლევის მიხედვით, სოციალურმა პენსიამ სიღარიბის დონე
შეამცირა ქვეყნის მასშტაბით 37%-დან 10%-მდე, 75-85 წლის ასაკის პენსიონერებში. როგორც
ანალიზი გვიჩვენებს, სოციალური პენსია კვლავ დარჩება სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლის
მნიშვნელოვან მექანიზმად (იხილეთ დიაგრამა 1)
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დიაგრამა 1: ფულადი დახმარებების შედეგი სიღარიბის მაჩვენებლებზე, ასაკობრივი ჯგუფების
მიხედვით

უკიდეურესი სიღარიბის მაღვენებელი ასაკობრივი ჯგუფების
მიხედვით

ზოგადი სიღარიბე პენსიამდე
ზოგადი სიღარიბე პენსიამდე მიზნობრივ
სოციალურ დახმარებამდე
ზოგადი სიღარიბე კატეგორიულ
ბენეფიციარებამდე
ზოგადი სიღარიბე

წყარო: UNICEF - ბავშვთა სიღარიბის შემცირება საქართველოში , 2014

19. სოციალურ პენსიას არ შეუძლია ჩანაცვლების მაღალი კოეფიციენტის გენერირება. 2006
წლიდან 2014 წლამდე პენსიის მკვეთრი ზრდის ფონზე სოციალური პენსია საარსებო მინიმუმს
მიუახლოვდა. 2014 წელს ყოველთვიური სოციალური პენსია შეადგენდა 150 ლარს და ოდნავ
ჩამოუვარდებოდა საარსებო მინიმუმს, რომელიც იმ დროისთვის 159.4 ლარი იყო.
აღსანიშნავია, რომ 2006 წელს სოციალური პენსია სარსებო მინიმუმის 50%-ზე ნაკლებს
წარმოადგენდა. ამგვარად, 2006-დან 2013 წლამდე, სოციალური პენსია საარსებო მინიმუმს
მიუახლოვდა. არსებულ საპენსიო სისტემას არ გააჩნია სამართლებრივი და გაწერილი
კრიტერიუმები, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რა შემთხვევაში და რა ოდენობით გაიზრდება
სოციალური პენსია. თუ პენსია არ გაიზრდება რეგულარულად, არსებობს პენსიის რეალური
ღირებულებისა და მსყიდველუნარიანობის შემცირების საფრთხე, განსაკუთრებით მაღალი
ინფლაციის შემთხვევაში.
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დიაგრამა 2: სოციალური პენსიის ჩანაცვლების
კოეფიციენტი (2014 წელი)

50%
45%
40%

ჩანაცვლების კოეფიციენტი

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0.5

1

1.5

2

საშუალო ხელფასის დამოკიდებულება
ჩანაცვლების კოეფიციენტი (მთლიანი ხელფასი)
ჩანაცვლების კოეფიციენტი (წმინდა ხელფასი)

20. სოციალური პენსია უზრუნველყოფს
უფრო მაღალ ჩანაცვლების კოეფიციენტს,
შედარებით დაბალი შემოსავლების მქონე
ჯგუფებისათვის. მათთვის, ვინც 2014 წელს
პენსიაში გავიდა და საშუალო ხელფასის
50%-ს იღებდა, სოციალურმა პენსიამ
უზრუნველყო
დაახლოებით
37%-იანი
ჩანაცვლების
კოეფიციენტი
(იხილეთ
დიაგრამა 2). მათ, ვისაც გააჩნიათ საშუალო
ხელფასის ოდენობის შემოსავალი, პენსიაზე
გასვლის დროს მიღებენ ჩანაცვლების 18%იან კოეფიციენტს, ხოლო ვინც საშუალო
ხელფასის ორმაგ ოდენობას გამოიმუშავებს იღებს მხოლოდ ჩანაცვლების კოეფიციენტის
10%-ს. ამგვარად, სოციალური პენსია
წარმოადგენს
საზოგადოების
უფრო
შეძლებული სეგმენტიდან (შედარებით
მაღალი გადასახადების გადამხდელები)
შემოსავლების გადანაწილებას შედარებით
დაბალშემოსავლიანი სეგმენტისკენ.

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
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დიაგრამა 3: სოციალური პენსიის
ჩანაცვლების კოეფიციენტები
მამაკაცებსა და ქალებს შორის
60%

50%

ჩანაცვლების კოეფიციენტი

21. სოციალური პენსია უფრო ღირებულია
ქალებისთვის, ვიდრე მამაკაცებისთვის,
რადგან
ისინი
შედარებით
მაღალ
ჩანაცვლების
კოეფიციენტს
იღებენ.
საქართველოში,
როგორც
მსოფლიოს
უმეტეს ქვეყანაში, ქალები, მამაკაცებთან
შედარებით
იღებენ
უფრო
დაბალ
ხელფასს. 2014 წელს ქალების საშუალო
ხელფასი წარმოადგენდა 618 ლარს,
როდესაც მამაკაცების საშუალო ხელფასი
980 ლარს უტოლდებოდა. სხვა ქვეყნების
მსგავსად,
გამომწვევი
ფაქტორებია
ქალების არასტაბილური კარიერა და
დაბალანაზღაურებადი
საქმიანობა.
იხილეთ
დიაგრამა
3,
სადაც
წარმოდგენილია
ჩანაცვლების
კოეფიციენტის შედარება ქალსა და
მამაკაცს შორის.

40%

30%

20%

10%

0%
0.5

1

1.5

2

საშუალო ხელფასის დამოკიდებულება

კაცები

ქალები

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო

22. ქალებს, მამაკაცებთან შედარებით, საპენსიო ასაკი 5 წლით ადრე უწევთ. გარდა ამისა, ქალების
სიცოცხლის ხანგრძლივობა უფრო მაღალია საპენსიო ასაკის მიღწევისთანავე და შესაბამისად,
ქალ პენსიონერთა რაოდენობა გაცილებით მაღალია. 2014 წელს ქალები შეადგენდნენ ასაკით
პენსიონერების თითქმის 70%-ს. გენდერული თვალსაზრისით არსებული საპენსიო სისტემა
ქალებისთვის უფრო მეტად მიმზიდველია.
გ. დემოგრაფიული გამოწვევები და ფისკალურ ხარჯი
23. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში საქართველოს დემოგრაფიული შემადგენლობა
მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ასაკოვანი მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა და შობადობის დონის
შემცირება თვალსაჩინო ტენდენციაა, რამაც, თავის მხრივ, შრომისუნარიანი მოსახლეობის
რაოდენობის შემცირება გამოიწვია. ასევე, მნიშვნელოვანი გავლენა სამუშაო ძალის
შემცირებაზე იქონია მზარდმა მიგრაციამ და სამუშაო ადგილების შემცირებამ. ამავე
პერიოდში, სიცოცხლის ხანგრძლივობა საპენსიო ასაკის მიღწევისთანავე გაიზარდა. შედეგად,
შემცირებული რაოდენობის სამუშაო ძალის მოსახლეობას უწევს მზარდ საპენსიო ასაკში მყოფი
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მოსახლეობის არაპირდაპირი ფორმით დაფინანსება. ამავდროულად, მთავრობის საბიუჯეტო
ვალდებულებები, სოციალური პენსიის კუთხით, ყოველწლიურად იზრდება, რაც კლებადი
სამუშაო ძალის და მზარდი პენსიონერთა რაოდენობის ფონზე სირთულეს წარმოადგენს.
ამრიგად, გრძელვადიან პერსპექტივაში არსებული ჩანაცვლების კოეფიციენტის შენარჩუნება
გართულდება, რომ აღარაფერი ვთქვათ, ჩანაცვლების კოეფიციენტის გაზრდაზე.
24. პენსიონერთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში.
ზრდის ტენდენცია მაღალი ალბათობით შენარჩუნდება. 2015 წლის ბოლოსთვის ასაკით
პენსიონერთა რაოდენობა შეადგენდა 707,709; დემოგრაფიულ ანალიზზე დაყრდნობით
ნავარაუდებია, რომ მომავალი 15 წლის მანძილზე პენსიონერთა რაოდენობა 30%-ით
გაიზრდება და 2030 წლისათვის 950 ათასს მიაღწევს (იხილეთ დიაგრამა 4), რაც ნიშნავს, რომ
ასაკოვანი მოსახლეობის რაოდენობა მთლიანი მოსახლეობის ერთი მეოთხედი იქნება.
აღნიშნული მატება, დროის მცირე მონაკვეთში, მნიშვნელოვან დემოგრაფიულ ცვლილებას
წარმოადგენს.
დიაგრამა 4: სოციალური პენსიის მიმღებთა რაოდენობრივი ზრდის დინამიკა (2015-2060)
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წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო

25. საქართველოს მოსახლეობა საგრძნობლად შემცირდა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში. სხვა

ფაქტორებთან ერთად, მნიშვნელოვან გარემოებას წარმოადგენს შობადობის დონის
შემცირებისა და მიგრაციის უარყოფითი ბალანსი. 2014 წლის ბოლოს ჩატარებულმა
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერამ გამოავლინა, რომ საქართველოს მოსახლეობის მთლიანი
რაოდენობა შეადგენს 3,730,000, რაც განსხვავდება მანამდე არსებულ 4.4 მილიონიანი
მაჩვენებლისგან. აღნიშნული დემოგრაფიული ცვლილების დიდი წილი სამუშაო ასაკის მქონე
მოსახლეობაზე მოდის. პროგნოზის მიხედვით, მოსალოდნელია სამუშაო ასაკის მოსახლეობის
კლების ტენდენციის გაგრძელება და 2060 წლისათვის ამ რიცხვის 275,000-ით შემცირება. თუ
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დღეისათვის 15-65 წლის ასაკში მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა 2.35 მილიონია, პროგნოზის
მიხედვით, აღნიშნული მაჩვენებელი გრძელვადიან პერსპექტივაში 2.075 მილიონამდე
შემცირდება (იხილეთ დიაგრამა 5).
დიაგრამა 5: დემოგრაფიული პროგნოზი (2014-2060)2
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წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

26. დემოგრაფიული ცვლილებების გასაანალიზებლად, ასევე მნიშვნელოვანი ინდიკატორია
პენსიონერთა რაოდენობის და სამუშაო ძალის თანაფარდობის კოეფიციენტი, ე.წ. ასაკოვანი
მოსახლეობის დამოკიდებულების კოეფიციენტი; დღეისათვის ასაკით პენსიონერთა
შეფარდება სამუშაო ძალასთან 30%-ია. 2060 წელს ეს რიცხვი 50%-ს მიაღწევს, რაც ასაკოვანი
მოსახლეობის დამოკიდებულების კოეფიციენტის ძალიან მკვეთრი ზრდაა და იმას ნიშნავს,
რომ მომავალი 30-40 წლის მანძილზე თითოეული სამუშაო ძალის მქონე ადამიანზე ორჯერ
უფრო მეტი პენსიონერი განაწილდება პროპორციულად. უფრო კონკრეტულად, თუ
დღეისათვის ოთხ სამუშაო ძალის მქონე მოქალაქეზე ერთი პენსიონერი მოდის, 2060
წლისათვის თანაფარდობა გაორმაგდება, ანუ ოთხ სამუშაო ძალის მქონე მოქალაქეზე
განაწილდება ორი პენსიონერი პროპორციულად. თუ საქართველოს მოსახლეობის
რაოდენობას გავითვალისწინებთ, ეს ასაკობრივ პირამიდაში საკმაოდ დიდ ცვლილებას
წარმოშობს და მან, შესაძლოა, ფისკალურ ხარჯებზე საკმაოდ ნეგატიურად იმოქმედოს.
27. პენსიონერთა სიცოცხლის ხანგრძლივობის ფაქტორი მნიშვნელოვანია საპენსიო რისკების
ანალიზის შემთხვევაში. დღესდღეობით, სიცოცხლის ხანგრძლივობა საპენსიო ასაკში
გასვლისთანავე დაახლოებით 19 წელია ქალებისათვის, ხოლო მამაკაცებისათვის 13 წელი.
საქართველოს დემოგრაფიულ შემადგენლობაში საპენსიო ასაკში მყოფი ადამიანების რაოდენობა ნაკლებია სოციალური პენსიის მიმღებთა
რაოდენობზე. განსხვავების მიზეზია ის ფაქტი, რომ ზოგი პენსიონერი, რომელიც პენსიას იღებს, ქვეყნიდან გასულია. გარდა ამისა, დემოგრაფიულ
შემადგენლობაში გათვალისწინებული არ არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები.
2
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2006-2015 წლებში 80-84 წლის პენსიონერების რაოდენობა 85%-ით გაიზარდა (42,066-დან 77,600
პენსიონერამდე), ხოლო 85 წელზე მეტი ასაკის მქონე პენსიონერებში ზრდის დონე იყო 175%
(18,448-დან 50,595 პენსიონერამდე). (იხილეთ დიაგრამა 6) მსოფლიო ბანკის საპენსიო
ექსპერტთა ანალიზის თანახმად 2060 წლისათვის პენსიონერების სიცოცხლის საშუალო
ხანგრძლივობა საპენსიო ასაკის მიღწევისთანავე გაიზრდება 19 წლიდან 26 წლამდე
ქალებისათვის და 13-დან 19 წლამდე მამაკაცებისათვის. ასევე აღსანიშნავია, რომ პენსიაზე
გასვლის ასაკი 1996 წლის შემდეგ არ შეცვლილა. ზემო აღნიშნული მონაცემები კიდევ ერთხელ
ადასტურებს, რომ სახელმწიფოს ფისკალური წნეხი მომავალში გაიზრდება.
დიაგრამა 6: ასაკობივი ჯგუფების მიხედვით პენსიონერთა რაოდენობრივი ზრდა
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წყარო: საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტო სააგენტო;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

28. მიუხედავად იმისა, რომ შობადობის ტენდენცია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში
დადებითია და შობადობის რიცხვი იზრდება (2006 წელს 47,800 ახალშობილი და 60,600 - 2014ში), 90-იანი წლებიდან მოყოლებული შობადობის ტენდენციის მნიშვნელოვანმა ვარდნამ
საგრძნობი გავლენა იქონია სამუშაო ასაკში მყოფი მოსახლეობის (15 წლიდან - საპენსიო
ასაკამდე) რაოდენობრივი სტრუქტურის ცვლილებაზე. შობადობის კოეფიციენტი
მნიშვნელოვნად თუ არ გაუმჯობესდა, გრძელვადიან პერსპექტივაში, (2060 წლისთვის)
სამუშაო ასაკში მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა 5%-ით შემცირდება (იხილეთ დიაგრამა 5).
29. საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე, სამუშაო ასაკში მყოფი მოსახლეობის შემცირება
ართულებს
საპენსიო
ვალდებულებების
დაფინანსებას,
არსებული
ჩანაცვლების
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კოეფიციენტის შენარჩუნების კუთხით. სოციალური საპენსიო სისტემა დამოკიდებულია
საერთო საბიუჯეტო შემოსავალზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამუშაო ასაკში მყოფი მოსახლეობის
შემცირება, სავარაუდოდ, გავლენას იქონიებს საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდაზე.
პენსიონერთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად არსებული კოეფიციენტის შენარჩუნება
საბიუჯეტო რესურსის მეტ მობილიზაციას მოითხოვს მომავალში. დამატებითი საბიუჯეტო
შემოსავლების ზრდა არსებული სამუშაო ძალის არაფორმალური სექტორიდან ფორმალურ
სექტორში სწრაფი გადმოყვანის მეშვეობით ნაკლებად სავარაუდოა, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს
უსვამს სამუშაო ასაკში მყოფი მოსახლეობის შემცირების სოციალურ-ეკონომიკურ
მნიშვნელობას.

დიაგრამა 7: სამუშაო ასაკის მქონე მოსახლეობის
შემადგენლობა 15-65, 2014
30.
სამუშაო
ძალის
სტრუქტურაში
თვითდასაქმებულთა
რაოდენობას
ყველაზე
დიდი ადგილი უჭირავს. უმეტეს შემთხვევაში,
649,600
659,500
თვითდასაქმებულები არაფორმალურ სექტორს
წარმოადგენენ
(მშენებლობაზე
მომუშავე
მუშახელი, ძიძები, ტაქსის მძღოლები, სოფლად
დასაქმებული მოქალაქეები და სხვა), რომლებიც
არ ახორციელებენ კონტრიბუციას საშემოსავლო
გადასახადის
მეშვეობით.
2014
წლის
246,000
მონაცემებით, 2.47 მილიონი სამუშაო ასაკში
მყოფი
მოქალაქიდან,
1.73
მილიონი
წარმოადგენდა აქტიურ სამუშაო ძალას (იხილეთ
831,100
დიაგრამა 7). იგივე პერიოდის მონაცემებით
დასაქმებული
უმუშევარი
მხოლოდ 1.1 მილიონი ხელფასიდან საშემოსავლო
თვითდასაქმებული
სამუშაო ძალის გარეთ გადასახადის გადამხდელი პირი დაფიქსირდა
(მოიცავს
სეზონურად
და
დროებით
სხვა
დასაქმებულთა რაოდენობას), თუმცა მხოლოდ
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 695 ათასი პირი დაფიქსირდა წლის განმავლობაში
6 თვეზე მეტი ხანგრძლივობით დასაქმებული.
მაშინ, როდესაც სოციალური პენსიის, შშმ პირების, მარჩენალ დაკარგულთა და
განსაკუთრებული კატეგორიის პენსიის მიმღებთა რაოდენობა 878 ათასს აღემატება.
აღნიშნული მონაცემები ნათლად წარმოაჩენს არსებულ დისბალანსს საშემოსავლო
გადასახადის გადამხდელთა და აღნიშნული დახმარების მიმღებთა შორის.
6,500

31. საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიული სტრუქტურის ცვლილება კითხვის ნიშნის ქვეშ
აყენებს
სოციალური საპენსიო სისტემის მდგრადობას. მონაწილეთა რაოდენობის და
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ხარჯების მიხედვით სოციალური პენსია ყველაზე დიდ სოციალურ პროგრამას წარმოადგენს.
2005 წლიდან სოციალური პენსიის ოდენობა 10-ჯერ გაიზარდა და 2015 წელს მთლიანმა ხარჯმა
(მარჩენალდაკარგულთა და შშმ პირების დახმარების ჩათვლით) შეადგინა მშპ-ს 5.2%-ი, რაც
მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯების 16.2%-ია. პროგნოზის მიხედვით, 2060 წლისათვის, თუკი
არსებული 18%-იანი ჩანაცვლების კოეფიციენტი შენარჩუნებული იქნება, ასაკით პენსიონერთა
ხარჯები მიაღწევს მშპ-ს 10%-ს. სამუშაო ასაკში მყოფი მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების
ფონზე, გრძელვადიან პერსპექტივაში, სულ უფრო გართულდება პენსიის არსებული
ჩანაცვლების კოეფიციენტის შენარჩუნება. ამიტომ, საჭიროა კერძო დაგროვებითი სისტემის
დანერგვა, რათა სამომავლო საპენსიო უზრუნველყოფის ადეკვატურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ
არ დადგეს. სხვა შემთხვევაში, სულ უფრო და უფრო მეტი საგადასახადო შემოსავლები იქნება
საჭირო საპენსიო ვალდებულების დასაფინანსებლად, რაც შეამცირებს სახელმწიფოსათვის
სხვა მნიშვნელოვანი საჭიროებების დაფინანსების შესაძლებლობებს.
32. საპენსიო რეფორმის ერთ-ერთი ამოცანაა არსებული სოციალური სისტემის ფისკალური

მდგრადობის შენარჩუნება, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. 2015
წლის ბოლოსათვის პენსიის და სოციალური დახმარების მიმღებთა საერთო რაოდენობამ
878,000 მიაღწია (მოიცავს ასაკით პენსიონერებს, შშმ პირებს, მარჩენალდაკარგულებს და
სპეციალური კატეგორიის პენსიონერებს), რაც ახალი აღრიცხვის თანახმად მოსახლობის 23%
შეადგენს. აღნიშნული კატეგორია 2030 წლისათვის მნიშვნელოვნად გაიზრდება და 1.1
მილიონს მიაღწევს. იმის ფონზე, რომ თანდათანობით მცირდება სამუშაო ასაკში მყოფი
მოსახლეობის რაოდენობა და ამავდროულად, იზრდება ხსენებული კატეგორიების
რიცხოვნობა, ჩნდება საღი აზრი, რომ სახელმწიფოს სულ უფრო გაუძნელდება სოციალური
ვალდებულებების დაფინანსება.
33. სახელმწიფო ბიუჯეტში ყველაზე დიდ ხარჯვით ნაწილს ასაკით პენსიები წარმოადგენს. ბოლო

აღწერის მიხედვით, ასაკით პენსიას მოსახლეობის დაახლოებით 19% იღებს. ამასთანავე, ეს
ხარჯები სოციალური დაცვის ხარჯების ნახევარზე მეტია. მხოლოდ 2015 წელს მთავრობამ
ასაკით პენსიონერებისათვის 1,303 მილიონი ლარი გამოყო. აღნიშნული ხარჯები, 2006 წლის
266 მილიონთან შედარებით, საკმაოდ დიდია. 2006-იდან 2015 წლამდე საპენსიო ხარჯები
ხუთჯერ გაზარდა. დეტალებისთვის იხილეთ დიაგრამა 8
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დიაგრამა 8: სოციალური ხარჯები პენსიის ყველა კატეგორიისათვის (2006-2014)
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წყარო: საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტო;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი სამინისტრო

34. იმ შემთხვევაში, თუ სოციალური პენსიის ოდენობა საშუალო ხელფასის პროპორციულად

გაიზრდება (ინდექსირდება), დემოგრაფიული სტრუქტურის მოსალოდნელი ცვლილების
გათვალისწინებით ასაკით პენსიონერთა ხარჯები მშპ-სთან მიმართებაში მნიშვნელოვნად
გაიზრდება და 2060 წლისათვის მიაღწევს მშპ-ს 10%-ს, რაც მთლიანი საბიუჯეტო ხარჯის 33%
ტოლფასი იქნება (იხილეთ დიაგრამა 9). მსგავსი სცენარის შემთხვევაში, აუცილებელი გახდება
საგადასახო შემოსავლების მნიშვნელოვანი ზრდა, ასაკით პენსიონერთა უზრუნველყოფის
დასაფინანსებლად. ფისკალური წნეხის გაზრდა ნეგატიურად აისახება სხვა სახელმწიფო
პროექტებსა და ვალდებულებებზე, წინაღმდეგ შემთხვევაში, საჭირო გახდება მშპ-სთან
მიმართებაში საგადასახო შემოსავლების მნიშვნელოვანი ზრდა გადასახადების ზრდის ან
სამუშაო ძალის ფორმალიზების მეშვეობით.
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დიაგრამა 9: სოციალური პენსიის ხარჯები (მშპ % და საბიუჯეტო ხარჯები %)
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წყარო: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი გავითარების სამინისტრო;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

35. საჭიროა სოციალური პენსიის ინდექსაცია ინფლაციასთან, რაც სიღარიბესთან ბრძოლის
კუთხით გააძლიერებს პენსიის ეფექტურობასა და მნიშვნელობას, და ამავდროულად,
გაამყარებს სისტემის ფისკალურ მდგრადობას. არსებული სოციალური პენსიის ფარგლებში არ
არსებობს მექანიზმი, რომელიც იცავს პენსიონერს ინფლაციური მოვლენებისგან. მსგავსი
მექანიზმის არ არსებობის შემთხვევაში პენსიის მსყიდველუნარიანობა დროთა განმავლობაში
დაეცემა, რაც საპენსიო ასაკში მყოფი მოსახლეობის სიღარიბესთან ბრძოლის ამოცანის
შესრულებას გაართულებს.
36. საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად, არსებობს სხვადასხვა ინდექსაციის მექანიზმები ,
რომლებიც განსაზღვრავენ პენსიის ყოველწლიურ ზრდას. ქვეყნების უმეტესობა ცდილობს,
პენსია გაზარდოს ინფლაციის შესაბამისად მაინც. ინდექსაციის სხვა ვარიანტები მოიცავს
ნომინალურ მშპ-სთან ან საშუალო ხელფასთან ზრდას ან შერეული ტიპის ინდექსაციას (რაც
ნიშნავს, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდის წლებში ინდექსაციის კოეფიციენტი უფრო
მაღალია).
37. მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყნებში საპენსიო რეფორმები ორი ძირითადი მიმართულებით
მიმდინარეობს. I. იზრდება პენსიაზე გასვლის ასაკი. 2050 წლისათვის ევროპის ეკონომიკისა და
თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) ქვეყნების უმეტესობაში საპენსიო ასაკი სულ მცირე
67 წელი გახდება. ზოგიერთმა ქვეყანამ საპენსიო ასაკის ინდექსაცია მოახდინა სიცოცხლის
ხანგრძლივობასთან. ისეთ ქვეყნებში, სადაც დამატებითი შემოსავლების მობილიზება
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რთულია, მოხდა ქალებისა და მამაკაცების საპენსიო ასაკი თანდათანობით გათანაბრება.
აღნიშნული სტრატეგია შესაძლებლობას აძლევს სახელმწიფოს, შეინარჩუნოს არარსებული
პენსიის დონე და დაიცვას ჩანაცვლების კოეფიციენტი. სხვა მიდგომებისაგან განსხვავებით,
საპენსიო ასაკის გაზრდა უზრუნველყოფს სისტემის მდგრადობას. II. ქვეყნები ცდილობენ
უფრო მეტად საინტერესო გახადონ კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემები და
ამავდროულად, ხელი შეუწყონ ახალგაზრდა თაობის სტიმულირებას, ახალი მიდგომები
შეიმუშაონ მეტი დაზოგვის კუთხით.
38. საპენსიო სისტემის ეფექტიანობის შეფასების ერთ-ერთი ინდიკატორი ჩანაცვლების
კოეფიციენტია. ჩანაცვლების კოეფიციენტი ზომავს პენსიის ადეკვატურობას მთლიანი
შემოსავლის დონესთან შედარებით და იგი განისაზღვრება საშუალო პენსიის გაყოფით
საშუალო ხელფასზე. არსებული ჩანაცვლების საშუალო კოეფიციენტი საქართველოში 18%
არის, რაც ნიშნავს, რომ პენსიონერები ხელფასის დაახლეობით ერთ მეხუთედს იღებენ. სხვა
ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში ჩანაცვლების კოეფიციენტი დაბალია (იხილეთ
დიაგრამა 10). თუმცა, საქართველოში, დაფარვის კუთხით, ბევრად უკეთესი მდგომარეობაა
ვიდრე იმ ქვეყნებში, სადაც საყოველთაო დაფარვა არ მოქმედებს.

დიაგრამა 10: საშუალო პენსია საშუალო ხელფასთან მიმართებაში
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წყარო : მსოფლიო ბანკის ნაშრომი (Inverting Pyramid, 2014)
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39. კერძო საპენსიო სისტემა შესაძლებლობას მისცემს მოქალაქეს შექმნას დანაზოგი, რომელიც
პირდაპირპროპორციული
იქნება
წლების
განმავლობაში
დასაქმებულის
მიერ
გამომუშავებული ხელფასის და საშულებას მისცემს მიიღოს უფრო მაღალი ჩანაცვლების
კოეფიციენტი. ფისკალური სტაბილურობის გათვალისწინებით, კერძო დაგროვებითი პენსია
ყველაზე ოპტიმალურ მოდელს წარმოადგენს საპენსიო უზრუნველყოფის ადეკვატურობის
გაუმჯობესების კუთხით. წინააღმდეგ შემთხევაში, მხოლოდ სოციალური პენსიის მეშვეობით
ჩანაცვლების კოეფიციენტის ზრდა, ან თუნდაც შენარჩუნება, არარეალისტური იქნება.
ჩანაცვლების კოეფიციენტის ცვლილების ანალიზი სხვადასხვა სცენარის მიხედვით
მოცემულია დიაგრამა 11.
დიაგრამა 11: სოციალური პენსიის ჩანაცვლების კოეფიციენტების ტენდენციები
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2018

2022

2026

2030

2034

2038

2042

2046

2050

2054

2058

2062

ხელფასის ზრდაზე მიბმული
ნომინალურ მშპ-ს ზრდაზე მიბმული
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წყარო: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი გავითარების სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

40. საპენსიო შემოსავლების დივერსიფიკაცია ამცირებს საპენსიო რისკებს და აუმჯობესებს
ჩანაცვლების კოეფიციენტს. ქვეყნები, რომლებიც დემოგრაფიულ დაბერებას განიცდიან, სულ
უფრო მეტად ფიქრობენ კერძო დაგროვებითი სისტემის დანერგვაზე ან არსებული
კომპონენტის გაძლიერებაზე. საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ კერძო
დანაზოგების სისტემას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია მთლიან საპენსიო უზრუნველყოფაში.
ასევე, დანაზოგების სისტემა მოქალაქეს საშუალებას აძლევს უკეთ დაგეგმოს მომავალი
საპენსიო შემოსავალი და არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ
სოციალური უზრუნველყოფის პაკეტზე.
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III. კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემა
დ. კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვის საჭიროება

41. კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა წარმოადგენს ყველაზე ოპტიმალურ
რეფორმის ვარიანტს, რომელიც გრძელვადიანად უზრუნველყოფის საპენსიო შემოსავლის
გაუმჯობესებას. არსებული სისტემის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ჩანაცვლების კოეფიციენტის
ზრდა შეუძლებელია მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსების ხარჯზე. თუნდაც ისეთი სცენარის
დროს, როცა სოციალური პენსია ნომინალურ მშპ-სთან არის ინდექსირებული, ჩანაცვლების
კოეფიციენტი მცირდება, მიუხედავად იმისა, რომ ფისკალური ხარჯები საგრძნობლად
იზრდება. ამიტომ, საჭიროა ფინანსურ წახალისებაზე და მონაწილეთა შენატანებზე
დაფუძნებული კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა, რომელიც მომავალი
თაობის პენსიონერებისათვის დამატებითი მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო გახდება.
42. კერძო საპენსიო სისტემა „განსაზღვრული შენატანის“ პრინციპს დაეფუძნება (Defined
Contribution). ასეთი სისტემის თანახმად, კერძო საპენსიო ფონდში დაგროვებული თანხა
დამოკიდებულია ინდივიდუალურ შენატანებზე, საპენსიო ფონდის ამონაგებსა და დასაქმების
ხანგრძლიობაზე (რაც უფრო დიდი ხნის მანძილზე მოხდება პორტფელში ინვესტირება, მით
უფრო მაღალი ფინანსური შედეგი დადგება). განსაზღვრული შენატანების პრინციპის
თანახმად, მოქალაქის მიერ სამომავლოდ მისაღები სარგებელი პირდაპირ დაკავშირებულია
პირის მიერ წლების განმავლობაში გამომუშავებულ ხელფასსა და შენატანებზე. ამრიგად,
კერძო საპენსიო სისტემა ბევრად უფრო სამართლიან მიდგომას სთავაზობს მოქალაქეებს.
მსგავსი მიდგომის დანერგვის მოთხოვნა არაერთხელ ყოფილა გაჟღერებული საზოგადოების
მხრიდან.
43. კერძო დაგროვებითი სისტემის მონაწილეები იმავდროულად მიიღებენ არსებულ სოციალურ
პენსიას. სოციალური პენსია კერძო პენსიასთან ერთად, უზრუნველყოფს ბევრად უფრო
ადეკვატურ ჩანაცვლების კოეფიციენტს. თუ გავითვალისწინებთ კერძო დაგროვებითი
საპენსიო სქემით განსაზღვრულ შენატანის საკმაოდ მოკრძალებულ 6%-იან განაკვეთს,
საშუალო ხელფასის მქონე პირები, ორი საპენსიო სისტემის მეშვეობით დაახლოებით 30%-იან
ჩანაცვლების კოეფიციენტს მიიღებენ, გრძელვადიანი დანაზოგის შემთხვევაში. ასევე უნდა
აღინიშნოს, რომ სოციალურ პენსიაზე ხელმისაწვდომობა კერძო დაგროვებითი სისტემის
მონაწილეთათვის ხელს შეუწყობს ახალ სისტემაში გაწევრიანებას.
44. კერძო დაგროვებითი სისტემის სარგებლის ერთ-ერთი ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორია
ყოველთვიური შენატანების პროცენტული მაჩვენებელი ხელფასთან მიმართებაში.
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს გათვალისწინებით, საპენსიო ფონდში
ყოველთვიური შენატანების ოდენობა განისაზღვრა 6%-ით. რეკომენდირებულია, რომ
შენატანების კოეფიციენტმა საშუალო ვადიანი პერიოდში 8%-ს მიაღწიოს. საერთაშორისო
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პრაქტიკიდან გამომდინარე, არ არსებობს სტანდარტული ფორმულა საპენსიო სისტემაში
შენატანების კოეფიციენტის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. მაგალითისთვის, აღმოსავლეთ
ევროპის ქვეყნებში, სადაც მსგავსი საპენსიო მოდელები დაინერგა შენატანების კოეფიციენტი
მერყეობს 3%-იდან 9%-მდე, თუმცა ლათინური ამერიკის ქვეყნებში იგივე კოეფიციენტი 10%იდან 16%-ის ფარგლებშია.
45. საპენსიო სარგებლის ოდენობაზე, შენატანების კოეფიციენტის გარდა, ასევე მნიშვნელოვანი
გავლენა აქვს შენატანების ანუ დასაქმების ხანგრძლივობას. კონსერვატიული საინვესტიციო და
ამონაგების სცენარის პირობებში 6%-იან შენატანს, ზომიერი სარგებელი მოაქვს. თუმცა, 2%-ით
მეტი შენატანის შემთხვევაში განსაკუთრებით მათთვის, ვინც 20 წლის განმავლობაში მაინც
ახორციელებს შენატანებს საპენსიო სარგებელი გაცილებით მაღალი იქნება. დიაგრამა 12
გვიჩვენებს 6% და 8%-იანი შენატანების გავლენას და წლების სენსიტიურობას საპენსიო
სარგებელზე. აღნიშნული დიაგრამა ნათლად წარმოაჩენს დამატებითი 2%-იანი შენატანის
მნიშვნელობას. შესაბამისად, უნდა წახალისდეს დამატებითი ნებაყოფლობითი შენატანები.
დიაგრამა 12: შენატანების ხანგრძლიობა და კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის
სარგებელი (რეალური და ნომინალური ღირებულება ლარებში)3
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კონტრიბუციის წლები
6%-იანი კონტრიბუცია (ლარი, რეალური)

8%-იანი კონტრიბუცია (ლარი, რეალური)

6%-იანი კონტრიბუცია (ლარი, ნომინალური)

8%-იანი კონტრიბუცია (ლარი, ნომინალური)
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი; საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დიაგრამაზე მოცემული გათვლები ეფუძნება 1000 ლარის ყოველთვიურ შემოსავალას. დამატებითი დაშვებები მოცემულია ცხრილ 4-ში.
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ცხრილი 4: საპენსიო დანაზოგების ადეკვატურობა
მაკროეკონომიკური დაშვებები
ინფლაცია(1-5 წელი)
ინფლაცია (6-10 წელი)
ინფლაცია (11-50 წელი)
ხელფასის ზრდა (1-5 წელი)
ხელფასის ზრდა (6-10 წელი)
ხელფასის ზრდა (11-20 წელი)
ხელფასის ზრდა (21-50 წელი)
რეალური ამონაგები
აქტივების მართვის მოსაკრებელი
გადახდა (წლები)

4.5%
4.0%
3.0%
8.0%
7.0%
6.0%
6.0%
3.5%
0.5%
18

20 წელში

3,075

30 წელში

5,508

40 წელში

9,864

ხელფასი (ლარებში) - 6% -იანი კონტრიბუცია
500
1000
1500
2000
2500

ყოველთვიური პენსია (ლარი, რეალური)

კონტრიბუციის წლები

საშუალო ხელფასი (ლარებში)
10 წელში
1,717

10

35

70

104

139

174

20

94

188

282

376

470

30

190

380

569

759

949

40

340

680

1,020

1,361

1,701

ყოველთვიური პენსია (ლარი, ნომინალური)

კონტრიბუციის წლები

10

54

109

163

218

272

20

197

395

592

789

987

30

535

1,070

1,606

2,141

2,676

40

1,289

2,579

3,868

5,157

6,447

აკუმულირებული თანხები (ლარი, ნომინალური)

კონტრიბუციის წლები

10

7,173

14,347

21,520

28,693

35,866

20

26,028

52,056

78,083

104,111

130,139

30

70,594

141,189

211,783

282,377

352,972

40

170,057

340,115

510,172

680,229

850,286

ჩანაცვლების კოეფიციენტი4

კონტრიბუციის წლები

10

3%

6%

9%

13%

16%

20

6%

19%

26%

32%

30
40

10%
13%

13%
19%
26%

29%
39%

39%
52%

49%
65%

პენსიის და საშუალო ხელფასის თანაფარდობა
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ყოველთვიური პენსია (ლარი, რეალური)

კონტრიბუციის წლები

10
20
30
40

ხელფასი (ლარში) - 8% -იანი კონტრიბუცია
500
1000
1500
2000
2500
46
125
253
454

93
251
506
907

139
376
759
1,361

186
501
1,012
1,814

232
627
1,265
2,268

290
1,052
2,855
6,876

363
1,265
3,568
8,595

ყოველთვიური პენსია (ლარი, ნომინალური)
კონტრიბუციის წლები

10
20
30
40

73
263
714
1,719

145
526
1,427
3,438

218
789
2,141
5,157

აკუმულირებული თანხები (ლარი, ნომინალური)
კონტრიბუციის წლები

10

9,564

19,129

28,693

38,257

47,822

20

34,704

69,407

104,111

138,815

173,519

30
40

94,126
226,743

188,251
453,486

282,377
680,229

376,503
906,972

470,629
1,133,715

ჩანაცვლების კოეფიციენტი

კონტრიბუციის წლები

10

4%

8%

13%

17%

21%

20

9%

17%

26%

34%

41%

30

13%

26%

39%

52%

65%

40

17%

35%

52%

70%

87%

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი; საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

46. გრძელვადიან პერიოდში, კერძო დაგროვებითი პენსია სოციალურ პენსიასთან ერთად ორჯერ
მეტად გაზრდის პენსიის ჩანაცვლების კოეფიციენტს. საშუალო ზრდის დაშვების პირობებშიც
კი სოციალური პენსიის ჩანაცვლების კოეფიციენტი, კერძო დაგროვებითი პენსიის გარეშე,
15%-ზე დაბალი იქნება. თუმცა, თუ მოხდება სოციალური პენსიის კერძო დაგროვებით
პენსიასთან კომბინაცია, ჩანაცვლების კოეფიციენტი
30%-ს გადააჭარბებს
იმ
მოქალაქეებისთვის, რომლებიც 30 წელზე მეტი მონაწილეობენ კერძო დაგროვებით საპენსიო
სისტემაში (იხილეთ დიაგრამა 13).
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დიაგრამა 13: კერძო დაგროვებითი პენსიის მთლიანი ჩანაცვლების კოეფიციენტები, სოციალური პენსიის
ჩათვლით5

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2018

2022

2026

2030

2034

2038

2042

2046

2050

2054

2058

2062

ხელფასის ზრდაზე მიბმული +ფონდი

ნომინალური მშპ-ს ზრდაზე მიბმული + ფონდი

ხელფასის ზრდაზე მიბმული

ინფლაციაზე მიბმული+ფონდი

ნომინალური მშპ-ს ზრდაზე მიბმული

ინფლაციაზე მიბმული

წყარო: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი გავითარების სამინისტრო;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

47. შენატანების პროცენტული ოდენობა (6%) დამსაქმებელს, დასაქმებულსა და მთავრობას შორის
გადანაწილდება. იმისათვის, რომ რეფორმა ფისკალურად მდგრადი იყოს სახელმწიფოს
დაფინანსების კუთხით, აუცილებელია ყველა მხარის მიერ შენატანების განხორციელება.
საპენსიო სქემის თანახმად, მთავრობას წამყვანი როლი უჭირავს ფინანსური სტიმულირების
კუთხით, რათა ფორმალურ სექტორში დასაქმებული მოქალაქეები გაწევრიანდნენ საპენსიო
სქემაში. თუმცა, მთავრობის მხრიდან ფინანსური წახალისების მისაღებად მნიშვნელოვანია
დამსაქმებლისა და დასაქმებული პირის ფინანსური თანამონაწილეობა. სხვა ქვეყნებთან
შედარებით, საქართველოში ერთერთი ყველაზე დაბალია საშემოსავლო გადასახადი (20%),
ამიტომაც, საპენსიო შენატანი ყველა მხარემ უნდა გაიზიაროს.
48. საპენსიო სისტემაში, როგორც შენატანები, ისე ამონაგები და გასაცემი საპენსიო თანხები,
დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული იქნება. მთავრობის მიერ განხორციელებულ 2%-იან
შენატანებთან
ერთად,
დამსაქმებლის
შენატანებიც
გადასახადებისაგან
სრულად
გათავისუფლდება. საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, საპენსიო სარგებელი, უმეტეს
შემთხვევაში, დასაბეგრ შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს, თუმცა შემოთავაზებული მოდელი

გათვლები ეფუძნება 6%-იან კონტრიბუციას
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ამ კომპონენტის მხრივაც დამატებითი მასტიმულირებელია. 6%-იანი კონტრიბუციით
მიღებული დაუბეგრავი შემოსავალი კიდევ უფრო გააძლიერებს წმინდა ჩანაცვლების
კოეფიციენტს და უფრო მეტად მიუახლოებს მას საერთაშორისო სტანდარტს.
49. მაღალი შემოსავლების მქონე პირებისათვის სახელმწიფოს მხრიდან შენატანებზე დაწესდება
ლიმიტი. სახელმწიფოს 2%-იან კონტრიბუციას სრულად მიიღებს ყოველთვიურად 2000 ლარის
ოდენობის ხელფასის მქონე პირი. 2014 წლის საშემოსავლო სტატისტიკის ანალიზის თანახმად,
მსგავსი შეზღუდვა გავრცელდება ფორმალურ სექტორში დასაქმებული მოქალაქეების
მხოლოდ 5%-ზე (ნახევარ განაკვეთზე და სეზონურად დასაქმებული პირების ჩათვლით).
აღნიშნული ზღვარი ეტაპობრივად გადაიხედება საშუალო ხელფასის ზრდის პარალელურად.
თუმცა,
აღსანიშნავია,
რომ
მაღალშემოსავლიანი
პირები
დამსაქმებლის
მიერ
განხორციელებულ 2%-იან შენატანზე სრულიად მიიღებენ ფინანსურ სარგებელს.
50. საჯარო სექტორი და სახელწიფო საკუთრებაში მყოფი კომპანიები თანამშრომლებს
დააფინანსებენ იგივე წესით, როგორც კერძო სექტორის შემთხვევაში. თანაბარი მიდგომა
სისტემაში მეტი მოქალაქის მონაწილეობას უზრუნველყოფს. საჯარო სექტორში, სსიპ-ებსა და
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ კომპანიებში 250,000-მდე ადამიანია დასაქმებული.
სახელმწიფო ასევე უზრუნველყოფს იმ საჯარო მოხელეების დაფინანსებას, რომლებმაც
სამომავლოდ შეიძლება მიიღონ სახელმწიფო კომპენსაცია (სპეც. პენსია).
51. სამომავლოდ მისაღები კერძო დაგროვებითი პენსიის სარგებელი სენსიტიურია ფონდის
მომგებიანობასთან მიმართებაში, განსაკუთრებით, როდესაც ინვესტირება ხორციელდება
გრძელვადიანი პერიოდით. სისტემის მიზანია წარმოქმნას ყოველწლიური ამონაგები,
რომელიც ინფლაციის დონეზე მაღალი იქნება. რაც უფრო მაღალ რეალურ მოგებას წარმოქმნის
სისტემა მით უფრო მაღალი ჩანაცვლების კოეფიციენტი მიიღწევა. მთავრობის მიერ
შემუშავებულ საინვესტიციო პარამეტრებს და რეგულაციებს საპენსიო ფონდის
მომგებიანობაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება. ინვესტირების კონსერვატიული მოთხოვნები
და მოკლევადიან ინსტუმენტებში ინვესტირება საპენსიო ფონდისთვის ნაკლები მოგების
მომტანი იქნება. საინვესტიციო პოლიტიკისა და ფონდის გრძელვადიან მომგებიანობას შორის
ბალანსის შესანარჩუნებლად, აუცილებელია რისკების მართვის და საინვესტიციო
პარამეტრების სწორად შემუშავება.
52. კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა ნებაყოფლობითი მონაწილეობის
საფუძველზე მოხდება. თუმცა, მნიშვნელოვანია სავალდებულო პრინციპის არსებობა
დამსაქმებელსა და სახელმწიფოს მიმართ. კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემაში
მონაწილეობის სტიმულირება მხოლოდ ნებაყოფლობითი პრინციპიდან გამომდინარე
პრობლემატურია განვითარებული ქვეყნებისთვისაც კი. ამიტომაც, საქართველოში, სადაც
მოსახლეობის ფინანსური განათლების და შემოსავლების დონე დაბალია და 90-იან წლებში
დანაზოგების დაკარგვის ფაქტი ჯერ კიდევ ნათლად ახსოვს მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს,
წმინდა ნებაყოფლობითი მიდგომა საკმარისი არ იქნება დასაქმებული მოქალაქეების დიდი
ნაწილის სისტემაში გასაწევრიანებლად. ასევე აღსანიშნავია, რომ სისტემის დანერგვის
მომენტში ყველა დასაქმებული მოქალაქე ავტომატურად გაწევრიანდება საპენსიო ფონდში,
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თუმცა მოქალაქეს მონაწილეობაზე უარის თქმის და სისტემის დატოვების სრული უფლება
აქვს. ამგვარი მიდგომა აძლიერებს მონაწილეობის ინტერესს სისტემის მამართ. პირები,
რომლებიც აღნიშნული სისტემიდან გავლენ, ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ იმავე პრინციპით
ავტომატურად გაწევრიანდებიან სისტემაში, საკუთარი გადაწყვეტილებით, ნებისმიერ დროს
ექნებათ სისტმაში დაბრუნების შესაძლებლობა.
ცხრილი 5: საპენსიო რეფორმების საერთაშორისო მიმოხილვა
ქვეყანა

კერძო საპენსიო
შენატანების
ოდენობა

რეფორმის
ამოქმედების
თარიღი

მონაწილეობის ფორმა

ბულგარეთი

2%  5%

2002

სავალდებულო <42

ხორვატია

5%

2002

სავალდებულო <40 წლამდე; ნებაყოფლობითი 40-50 წლის

ესტონეთი

6%

2002

სავალდებულოა ახალი თაობის სამუშაო ძალისთვის

უნგრეთი

6%  8%

1998

ყველასთვის სავალდებულოა

ყაზახეთი

10%

1998

ყველასთვის სავალდებულოა

კოსოვო

10%

2002

სავალდებულოა 55 წლამდე

ლატვია

2%  8%

2001

სავალდებულოა ახალი თაობის სამუშაო ძალისთვის 30 წლამდე,
ნებაყოფლობითი 30-50 წელი

ლიტვა

2.5%  5.5%

2004

ნებაყოფლობითი სამუშაო ძალისთვის

მაკედონია

7.42%

2006

სავალდებულოა ახალი თაობის სამუშაო ძალისთვის

პოლონეთი

7.3%

1999

სავალდებულოა ახალი თაობის სამუშაო ძალისთვის 30 წლამდე,
ნებაყოფლობითი 30-50 წელი

რუმინეთი

2%  3%

2008

სავალდებულოა 35 წლამდე, ნებაყოფლობითია 36-45 წელი

რუსეთი

3%  6%

2002

სავალდებულოა 1966 წლის შემდგომ დაბადებულთათვის

სლოვაკეთი

9%

2005

სავალდებულოა 1983 წლის შემდგომ დაბადებულთათვის
წყარო: მსოფლიო ბანკის ნაშრომი (Inverting Pyramid, 2014)

53. ნებისმიერ საპენსიო ასაკამდე მყოფ პიროვნებას
ექნება სისტემაში მონაწილეობის
შესაძლებლობა. საშუალო შემოსავლის მქონე კერძო დაგროვებითი სქემის მონაწილე 20 წელი
მაინც უნდა ახორციელებდეს შენატანს იმისათვის, რომ ადეკვატური საპენსიო შემოსავალი
მიიღოს. თუმცა, საპენსიო სქემაში გაწევრიანების წახალისებისა და საპენსიო დანაზოგების
კულტურის დამკვიდრების მიზნით, ყველა მოქალაქეს ექნება სისტემაში მონაწილეობის
უფლება. მცირე ოდენობის დანაზოგისა და სისტემაში 10 წელზე ნაკლები ვადით
მონაწილეობის შემთხვევაში საპენსიო ასაკის მიღწევისთანავე მოქალაქეს ერთჯერადად
გამოტანის საშუალება ექნება.
54. პენსიაზე გასვლის დროს იარსებებს ორი სახის არჩევანი: ანუიტეტი, რომელიც გულისხმობს
ფიქსირებული ოდენობის თანხის შემოსავალს პენსიონერისათვის დარჩენილი ცხოვრების
მანძილზე ან დაგროვებული თანხის გადანაწილებას პენსიონერის ცხოვრების ასაკის
ხანგრძლივობის მიხედვით. ანუიტეტის პროდუქტების შეთავაზებისათვის მნიშვნელოვანია
სადაზღვეო ბაზრის განვითარება. მოქალაქეს ასევე შეეძლება დაგროვილი თანხის გარკვეული
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პროცენტის ერთჯერადად გამოტანა შესაბამისი პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში
(დანაზოგის რაოდენობიდან გამომდინარე).
55. მონაწილეებს ნაადრევად პენსიაზე გასვლის შესაძლებლობა ექნებათ, იმ შემთხვევაში თუ
დაუგროვდებათ გარკვეული ოდენობის აქტივები. ასევე, შესაძლებელი იქნება პენსიაზე
გასვლის რამდენიმე წლით გადადება. საპენსიო ასაკი იქნება სოციალური პენსიის მსგავსად, 60
წელი ქალებისთავის და 65 წელი მამკაცებისთვის. ქალები საპენსიო ასაკში ადრე გადიან,
შესაბამისად, მათ შედარებით დაბალი ჩანაცვლების კოეფიციენტი ექნებათ, ვინაიდან მათი
დასაქმების ხანგრძლივობა და კონტრიბუცია ნაკლებია. მნიშვნელოვანია, ქალებმა გაიაზრონ
სამუშაო ძალაში დარჩენის უპირატესობა და კერძო დაგროვებითი პენსიის მიღება
გადაავადონ, რაც საინვესტიციო პორტფელში გაზრდის მათი აქტივების ღირებულებას.
მამაკაცების მიმართ გამოყენებული იქნება იგივე პრინციპი. თუმცა, პენსიის მიღება უნდა
დაიწყოს არაუგვიანეს 70 წლის ასაკისა. ბევრ ქვეყანაში, სწორედ, ასეთი პრაქტიკაა მიღებული.
56. საპენსიო დანაზოგის საპენსიო ასაკის მიღწევამდე გამოტანა გამონაკლისების გარდა
აკრძალული იქნება. ასევე, შესაძლებელია მაღალი საჯარიმო სანქციის გადახდის შემთხვევაში
ნაადრევად გამოტანა, თუმცა აღნიშნული საკითხი მოითხოვს დამატებით შესწავლას. კერძო
დაგროვებითი საპენსიო სისტემის მიზანია საპენსიო ასაკში მყოფი მოსახლეობის უფრო
მაღალი შემოსავლით უზრუნველყოფა. ამიტომაც, მაქსიმალურად შეზღუდული უნდა იყოს
ვადაზე ადრე თანხაზე ხელმისაწვდომობა. დაგროვილი აქტივების ნაწილის გამოტანა
საჯარიმო სანქციის გარეშე შესაძლებელი იქნება რამდენიმე წინასწარ გაწერილი კრიტერიუმის
შემთხვევაში, მაგალითად, როგორიცაა: დაინვალიდება და განსაკუთრებით მძიმე სენით
დაავადება.
57. გარდაცვალების შემთხევაში დაგროვებული თანხა მემკვიდრეს სრულად გადაეცემა.
იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ მოქალაქე საპენსიო ასაკში იმყოფება, გარდაცვალების შემთხვევაში მისი
საპენსიო დანაზოგი გადაეცემა უფლებამოსილ პირს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
მოქალაქე ირჩევს ფიქსირებული შემოსავლის პენსიას (ცხოვრების ხანგრძლივობაზე მიბმულ
ანუიტეტს და არა საპენსიო ასაკზე მიბმულ ყოველთვიურ სარგებელს). შესაძლებელი იქნება
მემკვიდრეობით გადაცემული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილის გატანა დაუბეგრავად და
დარჩენილი თანხა მიემართება მემკვიდრის საპენსიო ანგარიშზე.

ე. კერძო დაგროვებითი საპენსიო აქტივების მართვა
58. საპენსიო დანაზოგები პარლამენტის მიერ დაარსებულ არაკომერციულ საპენსიო ფონდში
იქნება მიმართული. იგივე მოდელი ფუნქციონირებს დიდ ბრიტანეთში, სახელმწიფო
დასაქმების დანაზოგების ფონდის სახით (National Employment Savings Trust-NEST). ფონდს
ეყოლება პროფესიული ნიშნით არჩეული დირექტორთა საბჭო, რომელიც პასუხისმგებელი
იქნება საინვესტიციო სტრატეგიის განსაზღვრასა და დამტკიცებაზე. საპენსიო ფონდის
აქტივების აქტიური მართვის პროცესში ფონდის ხელმძღვანელობა არ იქნება ჩართული.
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აქტივების მართვა ტენდერის საფუძველზე გადაეცემა აქტივების მართველ კომპანიებს (Asset
Management Companies). ფონდის ხელმძღვანელობა, რომელიც პასუხისმგებელია მის
ფუნქციონირებასა და სტრატეგიის შემუშავებაზე, მონიტორინგს გაუწევს კომპანიის მიერ
აქტივების განთავსებას და საინვესტიციო სტრატეგიის განხორციელებას. ფონდის თანხების
გადაცემა სამართავად აქტივების მართვის კომპანიისათვის გაზრდის აქტივების მართვის
ეფექტიანობას და ამავდროულად შეამცირებს ადმინისტრირების და მენეჯმენტის ხარჯებს.
არაკომერციული ფონდი იფუნქციონირებს როგორც პროფესიული ფინანსური ორგანიზაცია
და მნიშვნელოვანია მისი დაცვა პოლიტიკური ზეგავლენისგან. ამავდროულად, ფონდი
ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე.
59. საპენსიო აქტივების განთავსების პარამეტრებს და რეგულაციებს განსაზღვრავს
მარეგულირებელი ორგანო. რეგულატორი განსაზღვრავს საინვესტიციო ინსტრუმენტების
ნუსხას და ასევე დაადგენს თუ მთლიანი აქტივების რამდენი პროცენტია შესაძლებელი
განთავსდეს თითოეულ ინსტრუმენტში. მარეგულირებელი ორგანოს მიზანია საინვესტიციო
დანაზოგების გადამეტებული საინვესტიციო რისკებისგან დაცვა, თუმცა ამავე დროს,
საინვესტიციო პარამეტრები გრძელვადიანი სათანადო მოგების შესაძლებლობას უნდა
იძლეოდეს, იმისათვის, რომ მიღწეული იქნას დასახული ჩანაცვლების კოეფიციენტი.
აქტივების მმართველებს ინვესტირების განხორციელების პრინციპების დაცვა მოეთხოვებათ;
თუმცა, ამავდროულად, ექნებათ თავისუფლება, რომ საინვესტიციო სტრატეგია და
გადაწყვეტილებები საკუთარ საინვესტიციო ფილოსოფიაზე დაყრდნობით მიიღონ.
60. საპენსიო ფონდის მიერ აკუმულირებული თანხების ინვესტირება მოხდება ადგილობრივ და
საერთაშორისო ბაზრებზე. საინვესტიციო ინსტრუმენტები და განთავსების პარამეტრები
განისაზღვრება
როგორც
ადგილობრივი,
ასევე
საერთაშორისო
ბაზრებისთვის.
მნიშვნელოვანია, აკუმულირებული კაპიტალის
დივერსიფიკაცია,
განსაკუთრებით
შეზღუდული და არალიკვიდური ადგილობრივი კაპიტალური ბაზრის პირობებში.
საერთაშორისო ბაზრებზე ინვესტირება ასევე დაიცავს ფონდში აკუმულირებულ თანხებს
სავალუტო რისკისგან, რომელსაც შესაძლოა გავლენა ქონდეს ადგილობრივ ფასებზე.
საერთაშორისო
დივერსიფიკაცია, გრძელვადიან პერსპექტივაში, მნიშვნელოვნად
გააუმჯობესებს ჩანაცვლების კოეფიციენტს.
61. საინვესტიციო სტრატეგია დაეფუძნება ასაკობრივი ალოკაციის (life-cycle approach) მართვის
მიდგომას. საინვესტიციო რეგულაციასა და დივერსიფიკაციასთან ერთად, მსგავსი მიდგომა
თამაშობს მნიშვნელოვან როლს საპენსიო ფონდის მონაწილის საინვესტიციო რისკის დაცვის
კუთხით და ასევე, ხელს უწყობს საინვესტიციო პორტფელის გრძელვადიან მომგებიანობას.
ასაკობრივი ალოკაცია მდგომარეობს შემდეგში: ასაკიდან გამომდინარე ავტომატურად ხდება
საინვესტიციო პორთფელის შერჩევა მოქალაქისთვის. სისტემის ახალგაზრდა მონაწილეები
განთავსდებიან მეტი ზრდის შესაძლებლობის მქონე პორთტფოლიოში, რაც გულისხმობს
პროპორციულად მეტი სახსრების ალოკაციას აქციებში. ასაკობრივი ჯგუფის ცვლილებასთან
ერთად, დანაზოგები გადაინაცვლებს დაბალანსებულ პორთტფოლიოში, სადაც თანაბრად
გადანაწილდება აქციები და ფიქსირებული შემოსავლის მქონე ინსტრუმენტები. ასაკობრივი
ალოკაციის მიდგომა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დაბალი ფინანსური განათლებისა და
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დანაზოგების მქონე ქვეყნებში, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში, მოქალაქეები აკეთებენ არასწორ
არჩევანს გრძელვადიან დაბანდებასთან დაკავშირებით.
62. საპენსიო ფონდის მენეჯერებისათვის შეფასების ინდიკატორების დადგენა მოხდება
ოპტიმალური საინვესტიციო პორტფელის შემუშავების მეშვეობით (Portfolio Benchmarking).
არამომგებიანი საპენსიო ფონდი სხვა ფუნქციებთან ერთად პასუხისმგებელი იქნება
ინდიკატორების ჩამოყალიბებაზე, რომელიც მოიცავს გრძელვადიანი ჩანაცვლების
კოეფიციენტის მიღწევისათვის საჭირო მომგებიანობის მაჩვენებლის განსაზღვრას. შესაძლოა
აღმოჩნდეს, რომ ჩანაცვლების კოეფიციენტი, შენატანების ხანგრძლიობა ან შენატანების
ოდენობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ რეალურმა ამონაგებმა დასახულ ორიენტირს
მიაღწიოს. ასეთ შემთხვევაში, საჭირო გახდება ერთი ან მეტი პარამეტრის (შენატანების
ხანგრძლიობა, შენატანების რაოდენობა ან თუნდაც ჩანაცვლების კოეფიციენტი)
მოდიფიცირება.
ვ. კერძო საპენსიო აქტივების მოცულობა და რეფორმის განხორციელებისათვის
საჭირო სახელმწიფო ფისკალური ხარჯები
63. კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემაში დროის შედარებით მოკლე პერიოდში დიდი
რაოდენობით აქტივები აკუმულირდება. დაგროვებული თანხების ოდენობა დამოკიდებულია
შენატანების კოეფიციენტზე, ფონდის მოგებასა და მონაწილეთა რაოდენობაზე. ნავარაუდევია,
რომ სისტემის გააქტიურებიდან პირველი წლის თავზე სისტემა მოიზიდავს ფორმალურ
სექტორში დასაქმებულთა 45-50% (თუმცა აღნიშნული საკითხი დამატებით შესწავლას
საჭიროებს). დემოგრაფიული და შემოსავლების ანალიზი ცხადჰყოფს, რომ ფორმალურ
სექტორში დასაქმების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის 40 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში.
მთლიანი შემოსავალი აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფს უფრო მაღალი აქვს (იხილეთ დიაგრამა 14).
მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება სისტემაში გაწევრიანების მიზნით.
საპენსიო ფონდში ყოველწლიური შენატანების მოცულობა და ფონდის აკუმულირებული
აქტივები (რომელიც მოიცავს შენატანს და დარიცხულ მოგებას) მოცემულია დიაგრამა 15 და
დიაგრამა 16.
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დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობა

დიაგრამა 14: დასაქმებულთა რაოდენობა და შემოსავლები ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით, 20146

ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით მთლიანი შემოსავალი

წყარო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო

დიაგრამა 15: საპენსიო ფონდში აკუმულირებული შენატანები
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წყარო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო

6

მონაცემები მოიცავს სეზონურად და დროულად დასაქმებულთა რაოდენობას.
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დიაგრამა 16: საპენსიო ფონდში განხორციელებული ყოველწლიური შენატანები
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წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო

64. რეფორმის განხორციელების ფისკალური ხარჯები შედგება სამი კომპონენტისგან: 1.
სახელმწიფოს 2%-იანი კონტრიბუცია; 2. სახელმწიფო სტრუქტურებსა და მის
დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციების თანამშრომლებისათვის დამსაქმებლის მიერ
განხორციელებული შენატანი 3. დამსაქმებლის 2%-იანი შენატანის განთავისუფლება 20%-იანი
საშემოსავლო გადასახადისგან. რეფორმის მთლიანი ხარჯები მოცემულია დიაგრამა 17

მილიონი ლარი

დიაგრამა 17: რეფორმის მთლიანი ხარჯი7
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წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო

ხარჯები არ მოიცავს საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის გასაცემ კონტრიბუციას
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65. საპენსიო რეფორმას მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება ეკონომიკის სტიმულირების კუთხით.
კერძო დაგროვებითი სისტემა ხელს შეუწყობს ეკონომიკის ზრდას კაპიტალის ბაზრის
განვითარების მეშვეობით. ასევე, დანაზოგების ზრდა, რაც ნიშნავს ადგილობრივ ვალუტაში
გრძელვადიანი ფინანსური რესურსის შექმნას, გააუმჯობესებს მაკროეკონომიკურ
პარამეტრებს. აკუმულირებული თანხები, კაპიტალური ბაზრის მეშვეობით ინვესტირდება
ეკონომიკაში, რაც ხელს შეუწყობს ფასიანი ქაღალდების, კორპორატიული ობლიგაციების და
სხვა საინვესტიციო ინსტრუმენტების შექმნას. გარდა ამისა, გაიზრდება მოთხოვნა ფინანსური
აქტივების პროფესიულად მართვის კუთხით, რაც საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო ხელს
შეუწყობს აქტივების მართვის ინდუსტრიის განვითარებას და შესაბამისად, ფინანსური
ინსტიტუტების გაძლიერებას.
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დასკვნა
საპენსიო რეფორმის კონცეფცია წარმოადგენს მთავრობის გეგმას საპენსიო უზრუნველყოფის
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, რომელიც ასახავს გრძელვადიან რისკებს და ითვალისწინებს
ქვეყანაში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ რეალობას. რეფორმის მიზანია: 1. არსებული
პენსიონერების უკეთ დაცვა სიღარიბისგან, ინდექსაციის მეშვეობით, რაც გარანტირებულად
უზრუნველყოფს პენსიონერის მსყიდველუნარიანობის დონის შენარჩუნებას. 2. მომავალი თაობის
პენსიონერების უფრო მაღალი საპენსიო შემოსავლით უზრუნველყოფა, რომელიც
პირდაპირპროპორციულად დაკავშირებული იქნება დასაქმების პერიოდში მიღებულ
შემოსავალთან და საპენსიო ფონდის მოგებასთან. კერძო საპენსიო სისტემა საშუალებას მისცემს
ფორმალურ სექტორში დასაქმებულ მოქალაქეებს, უკეთ დაგეგმონ საპენსიო ასაკი და არ იყვნენ
დამოკიდებული მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსებაზე.
რეფორმის საჭიროება გამომდინარეობს ნეგატიური ფაქტორებიდან, როგორიცაა: საპენსიო ასაკში
მყოფი მოსახლების რაოდენობრივი ზრდა, შობადობის კოეფიციენტის შემცირება, სამუშაო ასაკში
მყოფი მოსახლების კლება, მიგრაციული პროცესები და ა.შ. არსებული სისტემის ანალიზი
გვაჩვენებს, რომ მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსების ხარჯზე საშუალო და გრძელვადიან
პერსპექტივაში შეუძლებელია არსებული ჩანაცვლების კოეფიციენტის შენარჩუნება ან
გაუმჯობესება. კერძო დაგროვებითი მოდელი საპენსიო სისტემის დამატებითი კომპონენტი
იქნება, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩანაცვლების კოეფიციენტის მნიშვნელოვან ზრდას.
კერძო დაგროვებითი სისტემის არსებობა შესაძლებელს გახდის უკეთ განისაზღვროს სოციალური
პენსიის ფუნდამენტური პრინციპი, რაც გულისხმობს საპენსიო ასაკში მყოფი მოსახლეობის
სიღარიბისგან დაცვას. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად მნიშვნელოვანია, სოციალური პენსია არ
ჩამოუვარდებოდეს საარსებო მინიმუმს და ასევე, პენსია გაიზარდოს მინიმუმ ინფლაციის
პარალელურად ან ინფლაციაზე მეტად მაღალი ეკონომიკური ზრდის შემთხვევაში.
გარდა ამისა, კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემას გააჩნია ეკონომიკის მასტიმულირებელი
ეფექტი. კერძო დანაზოგების ზრდა, რაც ნიშნავს გრძელვადიანი ფინანსური რესურსის
მობილიზებას, მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს ადილობრივი კაპიტალური ბაზრის განვითარებას
და საბოლოო ჯამში დადებითად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე.
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სამოქმედო გეგმა
ს აპენ ს იო რ ეფ ორ მ ის ს ამ ოქმ ედო გეგმ ა

2016

2017

თებ მარ აპრ მაი ივნ ივლ აგვ სექ ო ქტ ნო ე დეკ იან თებ მარ აპრ მაი ივნ ივლ აგვ სექ ო ქტ

ს აპენ ს იო რ ეფ ორ მ ის კონ ცეფ ციის დამ ტკიცება
სოციალური პენსიის ინდექსაცია და კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემა
კონცეფციის მთავრობაზე წარდგენა
კონცეფციის დამტკიცება
ს აკან ონ მ დებლო და მ მ არ თ ველობით ი ს ის ტემ ის მ ონ ახაზი
კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის საკანონმდებლო მონახაზი
საკანონმდებლო გარემოს ანალიზი
კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ კანონის შემუშავება
არაკომერციული საპენსიო ფონდის კანონპორექტის შემუშავება
მარეგულირებელი ორგანოს საკანონმდებლო პაკეტის შემუშავება
დამატებითი საკანონმდებლო ცვლილებების იდენტიფიცირება და შემუშავება
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის დასამტკიცებლად წარდგენა
კანონების დამტკიცება
საპენსიო ფონდის მმართველობა
საპენსიო ფონდის ფუნქციების და ვალდებულებების შემუშავება
საპენსიო სისტემის ფუნქციონირების წესების განსაზღვრა
საპენსიო ფონდთან დაკავშირებული სხვა საკითხების ანალიზი
სოციალური პენსიის ინდექსაცია
ინდექსაციის მექანიზმის შემუშავება
ინდექსაციასთან დაკავშირებული კანონის მომზადება
დასამტკიცებლად წარდგენა
კერ ძ ო ს აპენ ს იო ს ის ტემ ის ინ ს ტიტუციურ ი ჩ ამ ოყალიბება და გან ვით არ ება
საპენსიო ფონდი
საპენსიო ფონდის შექმნა
საპენსიო ფონდის დირექტორთა საბჭოს და გენერალური დირექტორის შერჩევა/დანიშვნა

ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება და განვითარების სტრატეგიის მომზადება
ბიზნეს პროცესების და ოპერირების წესების შემუშავება (SOPs)
IT სისტემის დანერგვა
IT სისტემის განვითარება
ვებ-გვერდის შექმნა და ონლაინ სერვისების დანერგვა
IT სისტემის ტესტირება
აქტივების მართველი კომპანიები და კასტოდიან ბანკი
აქტივების მმართველი კომპანიების მიმართ მოთხოვნების შემუშავება
აქტივების მმართველი კომპანიების შერჩევის პროცესი
კასტოდიანი ბანკის მიმართ მოთხოვნების შემუშავება
კასტოდიანი ბანკის შერჩევა
ცენტრალური დეპოზიტარის შერჩევა
საპენსიო შენატანების ადმინისტრირება
საპენსიო შენატანების შეგროვების და ადმინისტრირების სისტემის შემუშავება
საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება ადმინისტრირების კუთხით
პერსონალური ანგარიშების აღრიცხვიანობის სისტემის შექმნა
მარეგულირებელი ორგანო
მარეგულირებელი ორგანოს იდენტიფიცირება
რეგულირების მოთხოვნების და წესების შემუშავება
საინვესტიციო პარამეტრების და რისკმენეჯმენტის მოთხოვნების შემუშავება
ს აგან მ ან ათ ლებლო და ცნ ობიერ ების ამ აღ ლების კამ პან ია
საზოგადოებრივი ცნობიერების შესწავლა
კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება
საინფორმაციო მასალების მომზადება
საგანმანათლებო და ცნობიერების ამაღლების კამპანიის დანერგვა
დან ერ გვა
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SOPs: Standard Operating Procedures
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