
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის ყოველთვიური მიმოხილვა 
ასახავს სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების ტენდენციებს მიმდინარე წლის განმავლობაში. მიმოხილვა 
ეყრდნობა სახელმწიფო ხაზინის მიერ მომზადებულ ყოველთვიურ ანგარიშგებას სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, რომელიც, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, ყოველი თვის 
დასრულებიდან 20 დღის ვადაში წარედგინება საქართველოს პარლამენტს.  
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შემაჯამებელი მიმოხილვა 

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე 
 

• აგრეგატულ დონეზე,  2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ჯამური 
მაჩვენებელი წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 79%-ს, ხოლო გადასახდელების ჯამური 
მაჩვენებელი 77%-ს შეადგენს. 

• სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტებთან დაკავშირებით, წლიურ გეგმასთან მიმართებაში 
შესრულების მაღალი ტენდენციით ხასიათდება ფინანსური აქტივების კლების მუხლით (სესხების 
დაფარვიდან მიღებული სახსრები) და არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით (პრივატიზება)  
შემოსულობები. შედარებით დაბალი შესრულების ტენდენცია ვლინდება ვალდებულებების ზრდის მუხლით 
შემოსულობებისათვის, რომელიც წლიურ გეგმასთან მიმართებაში 66%-ს შეადგენს, რაც ძირითადად საგარეო 
ვალდებულებების დინამიკას უკავშირდება. 

• სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დინამიკასთან მიმართებაში, ვლინდება მიმდინარე წლის პირველი 
8 თვის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით მე-9 და მე-10 თვეებში გადასახდელების ზრდის ტენდენცია, 
კომპონენტების დონეზე განსაკუთრებით მასშტაბურად, არაფინანსური აქტივების ზრდის(ე.წ. კაპიტალური 
ხარჯები) და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის. მიუხედავად 
ზემოაღნიშნულისა, 10 თვის მდგომარეობით, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელების 
შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში სხვა კომპონენტებთან შედარებით დაბალი შესრულების 
ტენდენციას ავლენს და წლიური გეგმის 64%-ს უტოლდება. 

• მიუხედავად ზემოაღნიშნული ზრდის ტენდენციისა, თუ დავუშვებთ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით 
განსაზღვრული გადასახდელების გეგმური მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2014 წლის ბოლო 2 თვის 
განმავლობაში გადასახდელების საშუალო თვიური მაჩვენებელი დაახლოებით 340 მლნ ლარით (1.5-ჯერ) 
უნდა აღემატებოდეს ათვისების საშუალო თვიურ მაჩვენებელს წლის პირველი 10 თვის განმავლობაში. 
აღნიშნული ტენდენცია განსაკუთრებით მასშტაბურად ვლინდება არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 
გადასახდელებისათვის, რომლისთვისაც ანალოგიური ფარდობა 2 თვის მოსალოდნელ საშუალო 
მაჩვენებელსა და 10 თვის ფაქტობრივ საშუალო მაჩვენებელს შორის 2.9-ს შეადგენს.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

• სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ჯამური მაჩვენებელი ძირითადად შესაბამისობაშია კვარტალური 
გეგმით განსაზღვრულ მაჩვენებლებთან, თუმცა როგორც პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშებში 
უკვე აღინიშნა, კომპონენტების დონეზე საგადასახადო შემოსავლებისა და გრანტებისაგან განსხვავებით, 
შესრულების შედარებით დაბალი ტენდენციით ხასიათდება სხვა შემოსავლების კომპონენტი. ამასთან, 
გრანტების კომპონენტი, რომელიც წლის პირველ ნახევარში შედარებით დაბალი შესრულების ტენდენციას 
ავლენდა, 10 თვის მდგომარეობით წლიური გეგმის 109.5%-ს შეადგენს. 

• სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებთან მიმართებაში, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 
პირველადი გაანგარიშებით, მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების ჯამური მაჩვენებლის 
შესრულების გადაჭარბება წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმურ მაჩვენებელთან 
მიმართებაში, თუმცა გადასახადების სხვა ტიპებისაგან განსხვავებით, შესაძლოა გართულდეს მოგების 
გადასახადის სახით მისაღები შემოსავლების წლიური გეგმის შესრულება. 

• რაც შეეხება სხვა შემოსავლების კომპონენტს, სხვა შემოსავლების ცალკეული მუხლებიდან, შედარებით 
დაბალი შესრულების ტენდენციით ხასიათდება შემოსავლები საკუთრებიდან, ძირითადად დივიდენდების 
მუხლით შემოსავლების დაბალი შესრულების ტენდენციის გავლენით. კერძოდ, დივიდენდების მუხლით 
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შემოსავლები 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით 165.7 ათას ლარს და წლიური გეგმის (55 მლნ ლარი) 
მხოლოდ 0.3%-ს. როგორც ფინანსთა სამინისტროს 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში იყო 
მითითებული, სახელმწიფო მიდგომის გათვალისწინებით და სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე წლის 
შემოსავლების დინამიკიდან გამომდინარე, პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული აღნიშნული თანხების 
საწარმოების განკარგულებაში დატოვება, მათი ეკონომიკური სტიმულებისა და აქტივობის წახალისების 
მიზნით, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ მთავრობის 
განკარგულება ან სხვა ნორმატიული აქტი წარმოდგენილი არ არის. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

• სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან მიმართებაში, მხარჯავი დაწესებულებების 
დონეზე გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების %-ული წილი წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ 
გეგმასთან მიმართებაში ძირითადად 70%-90%-ის ინტერვალში მერყეობს. თუმცა საყურადღებოა, რომ 
შედარებით დაბალი ათვისების ტენდენცია ვლინდება ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამებისათვის. 
წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ასიგნებების ათვისების ძირითადი ტენდენციის სურათი, როგორც მხარჯავი 
დაწესებულებების, ისე პროგრამების მიხედვით წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართი 2 და 
დანართი 3). 

• საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებთან მიმართებაში, მთავრობის სარეზერვო 
ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით 52.1 მლნ ლარს, ხოლო 
გადარიცხული სახსრები- 37.8 მლნ ლარს და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 
75%-ს შეადგენს. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ათვისებული სახსრების განაწილება მიზნობრიობის 
მიხედვით წარმოდგენილია ანგარიშში. რაც შეეხება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს, 
2014 წლის 10 თვის მონაცემებით, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის/სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გადარიცხული თანხების ჯამურმა მოცულობამ 218.0 მილიონი ლარი 
და წლიური გეგმის 85.1% შეადგინა. 

• გადასახდელების ანალიზისას საყურადღებოა შრომის ანაზღაურების მუხლით გადასახდელების 
სტრუქტურა - 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით, შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების სტრუქტურა 
განსხვავდება 2014 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში არსებული ტენდენციისგან. კერძოდ, ბოლო 
თვეების განმავლობაში შემცირებულია პრემიის წილი შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯებში, თუმცა 
საწინააღმდეგო ტენდენციას ავლენს დანამატის სახით გაცემული შრომის ანაზღაურების მაჩვენებელი. 

საშინაო და საგარეო ვალდებულებების დინამიკა 

• სახელმწიფო ბიუჯეტის საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების ფაქტობრივმა 
შესრულებამ 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით 523.7 მლნ ლარი შეადგინა(წლიური გეგმა - 600 მლნ ლარი). 
აღრიცხვის არსებული სპეციფიკის შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში ემიტირებულ იქნა 813.5 მლნ ლარის 
ნომინალური ღირებულების, ხოლო დაფარულ იქნა  275 მლნ ნომინალური ღირებულების სახაზინო 
ვალდებულებები და ობლიგაციები.  

• რაც შეეხება საგარეო წყაროებიდან მიღებულ დაფინანსებას, სახაზინო სამსახურის ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით, საგარეო წყაროებიდან მიღებული გრანტების მოცულობამ 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით 
157.7 მლნ ლარი და წლიური დაზუსტებული გეგმის 109.5% შეადგინა. რაც შეეხება კრედიტებს, საგარეო 
ვალდებულებების ზრდით სახელმწიფო ბიუჯეტში მიღებულმა შემოსულობამ ჯამურად, 565.3 მლნ ლარი და 
წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის  მხოლოდ 54.9% შეადგინა. 
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1. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე 

2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით, შემოსულობების ჯამურმა მაჩვენებელმა 7,171.4 მლნ. ლარი და 
წლიური გეგმასთან მიმართებაში 78.8% შეადგინა. შემოსულობების ცალკეული კომპონენტების 
მობილიზების მდგომარეობა წლიური გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან მიმართებაში 
წარმოდგენილია დიაგრამაზე. 

დიაგრამა 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები წლიურ მაჩვენებლებთან მიმართებაში,  2012-
2014 წლების 10 თვის მდგომარეობით (%) ;* წლიურ მაჩვენებლად აღებულია ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური 

გეგმა. 

როგორც დიაგრამაზეა გამოსახული, წლიურ გეგმასთან მიმართებაში შესრულების ყველაზე მაღალი 
ტენდენციით ხასიათდება არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით (პრივატიზება), ფინანსური 
აქტივების კლების მუხლით (სესხების დაფარვიდან მიღებული სახსრები) და შემოსავლების მუხლით  
შემოსულობები. შედარებით დაბალი შესრულების ტენდენცია ვლინდება ვალდებულებების ზრდის 
კომპონენტისათვის, რაც ძირითადად დაკავშირებულია საგარეო ვალდებულებების დინამიკასთან, 
რომლის შესრულებამ მიმდინარე წლის 10 თვის მდგომარეობით წლიური გეგმის 66.6% შეადგინა. 
დეტალურად სახელმწიფო ბიუჯეტის საგარეო ვალდებულებების დინამიკასთან დაკავშირებით 

წარმოდგენილია ანგარიშის შესაბამის 
ნაწილში.  

რაც შეეხება დინამიკას გასულ წლებთან 
მიმართებაში, სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შემოსულობების 10 თვის მდგომარეობით 
შესრულების მაჩვენებლები ნომინალურ 
გამოხატულებაში აღემატება გასული 
წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს.  

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის 
გადასახდელებს, 2014 წლის ბიუჯეტის 
კანონით გადასახდელების ჯამური 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 

2012 2013 2014*

როგორც დიაგრამაზეა გამოსახული, წლიურ გეგმასთან 
მიმართებაში შესრულების მაღალი ტენდენციით 
ხასიათდება ფინანსური აქტივების კლების მუხლით 
(სესხების დაფარვიდან მიღებული სახსრები), 
არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით (პრივატიზება) 
და შემოსავლების მუხლით  შემოსულობები. შედარებით 
დაბალი შესრულების ტენდენცია ვლინდება 
ვალდებულებების ზრდის კომპონენტისათვის, რაც 
ძირითადად საგარეო ვალდებულებების ზრდის დინამიკას 
უკავშირდება. 
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მაჩვენებლის წლიური გეგმა განისაზღვრა 9,080 მლნ ლარის დონეზე, ხოლო 2014 წლის 10 თვის 
მდგომარეობით, ფაქტობრივმა შესრულებამ 6,999 მლნ ლარი და წლიური გეგმის 77% შეადგინა. ამასთან,  
არაფინანსური აქტივების ზრდის(ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) გადასახდელების კომპონენტი, წლიურ 
გეგმურ მაჩვენებელთან მიმართებაში შედარებით დაბალი ტენდენციით ხასიათდება. და 2014 წლის 10 
თვის მდგომარეობით, შესაბამისად, წლიური გეგმის 64% შეადგენს. საგულისხმოა, რომ ფინანსური 
აქტივების ზრდის გადასახდელები, რომელიც წლის პირველ ნახევარში ათვისების შედარებით დაბალი 
ტენდენციით ხასიათდებოდა, 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით, წლიური გეგმის 84%-ს შეადგენს. 

 

დიაგრამა 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტები წლიურ მაჩვენებლებთან მიმართებაში,  2013-
2014 წლების 10 თვის მდგომარეობით (%) ; * წლიურ მაჩვენებლად აღებულია ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური 

გეგმა. 

გადასახდელების შესრულების არსებული და წლის დასასრულს მოსალოდნელი ტენდენციის დეტალური 
ანალიზისათვის მიზანშეწონილია განხილულ იქნას, ერთი მხრივ, გადასახდელების ყოველთვიური 
დინამიკა, მეორე მხრივ, არსებული მდგომარეობით, გადასახდელების შესრულების მიმართება წლიური 
ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ წლის 
დასასრულს გადასახდელების ზრდის ალბათობაზე პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებულ 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ყოველთვიურ ანგარიშებში არაერთგზის აღინიშნა. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ყოველთვიური დინამიკის ანალიზით ვლინდება რომ წლის მე-
9 და მე-10 თვეებში გადასახდელების ზრდის ტენდენცია, კერძოდ, მე-9-10 თვეების საშულო მაჩვენებელი 
წლის პირველი 8 თვის ათვისების ჯამური მაჩვენებლის 123%-ს შეადგენს. გადასახდელების ცალკეული 
კომპონენტების დონეზე ზრდის ტენდენცია ყველაზე მასშტაბურად ვლინდება არაფინანსური და 
ფინანსური აქტივების კლების მუხლით გადასახდელებისათვის, რომელთათვისაც ზემოთმოცემული 
ფარდობა, შესაბამისად, 171%-სა და 283%-ს შეადგენს(იხ დიაგრამები 31 და 32.). 
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2013 2014*
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დიაგრამები 31 და 32. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლისა და მისი ცალკეული 
კომპონენტების ყოველთვიური დინამიკა (ათასი ლარი, 2014 წელი) 

მიუხედავად, ათვისების ზრდის ზემოაღნიშნული ტენდენციისა, თუ   დავუშვებთ, რომ ბიუჯეტის 
კანონით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2014 წლის ბოლო 2 თვის 

განმავლობაში გადასახდელების საშუალო 
თვიური მაჩვენებელი დაახლოებით 340 
მლნ ლარით (1.5ჯერ) უნდა აღემატებოდეს 
ათვისების საშუალო თვიურ მაჩვენებელს 
წლის პირველი 10 თვის განმავლობაში, რაც 
მხოლოდ მცირედით ჩამორჩება 
ანალოგიურ მაჩვენებელს გასული წლის 
შესაბამისი პერიოდისათვის. კერძოდ, 
ანალოგიურმა სხვაობამ გასული წლის 10 
თვისა და ბოლო 2 თვის საშუალო 
ფაქტობრივ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით 
363 მლნ ლარი და 1.6  შეადგინა.  მიმდინარე 
წელს აღნიშნული ტენდენცია 
განსაკუთრებით ვლინდება არაფინანსური 

აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის: კერძოდ, თუ დავუშვებთ, რომ ბიუჯეტის კანონით 
განსაზღვრული მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2014 წლის დარჩენილი 2 თვის საშუალო მაჩვენებლის 
ფარდობა 2014 წლის პირველი 10 თვის ფაქტობრივ საშუალო მაჩვენებელთან არაფინანსური აქტივების 
ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის 2.9-ს  შეადგენს.  
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გადასახდელები ხარჯები 

თუ დავუშვებთ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით 
განსაზღვრული გადასახდელების გეგმური მაჩვენებლები 
შესრულდება, მაშინ 2014 წლის ბოლო 2 თვის 
განმავლობაში გადასახდელების საშუალო თვიური 
მაჩვენებელი დაახლოებით 340 მლნ ლარით(1.5-ჯერ) 
უნდა აღემატებოდეს ათვისების საშუალო თვიურ 
მაჩვენებელს წლის პირველი 10 თვის განმავლობაში. 
აღნიშნული ტენდენცია  განსაკუთრებით მასშტაბურად 
ვლინდება არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით 
გადასახდელებისათვის. 
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დიაგრამა 3: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ყოველთვიური დინამიკა 2012-2014 წლებში (ათასი ლარი). 

გადასახდელების მოსალოდნელი დინამიკა 
    დამტკიცებული 

წლიური გეგმა 
შესრულება 
10 თვის 
მდგომარეობ
ით 

10 თვის 
საშუალო 
მაჩვენებელი 

დარჩენილი 
თვეების 
საშუალო 
მაჩვენებელი 

ფარდობა 

გადასახდელები 2014* წელი 9,080,000 6,999,279 699,928 1,040,360 149% 
2013 წელი 8,748,500 8,104,218 614,788 978,167 159% 

ხარჯები 2014* წელი 7,539,613 5,889,204 588,920 825,205 140% 
2013 წელი 7,248,474 6,545,615 507,553 735,044 145% 

არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

2014* წელი 734,125 466,895 46,690 133,615 286% 
2013 წელი 720,918 767,632 47,332 147,157 311% 

ფინანსური 
აქტივების ზრდა 

2014* წელი 208,180 175,801 17,580 16,189 92% 

2013 წელი 229,725 277,105 17,622 50,442 286% 
ცხრილი 1: გადასახდელების მოსალოდნელი დინამიკა 2013-2014 წლებისთვის (ათასი ლარი); * წლიურ მაჩვენებლად 

აღებულია ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური გეგმა. 

ათვისების ზემოაღნიშნული ტენდენცია მიანიშნებს, ერთი მხრივ, ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესის 
დახვეწის აუცილებლობაზე, მეორე მხრივ, კი გასული წლის მსგავსად, ფისკალური წლის დასასრულს 
გადასახდელების არსებითი ზრდის ალბათობაზე, რაც ქმნის რესურსების დაბალეფექტიანი გაკარგვის 
რისკს. 
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2. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

შემოსავლების მობილიზების ტენდენცია 
ძირითადად შესაბამისობაშია წლიური 
განწერით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან 
და 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით 5,962.7 
მლნ ლარს, წლიური გეგმის 81.5%-ს შეადგენს. 
თუმცა მისი ცალკეული კომპონენტებიდან 
გადახრით ხასიათდება სხვა შემოსავლებისა და 
გრანტების კომპონენტები: სხვა შემოსავლების 
ფაქტობრივი სიდიდე წლიური გეგმის 61.1%-ს 
შეადგენს, ხოლო  გრანტების მობილიზების 
დონე მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი და უკვე 10 
თვეში 9.5%–ით აჭარბებს წლიური გეგმის 
მაჩვენებელს. 

 

2.1. საგადასახადო შემოსავლები 

სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით, საგადასახადო შემოსავლების სახით 2014 წლის 10 თვეში 
მობილიზებულ იქნა 5,588.3 მლნ. ლარი (წლიური გეგმის 81.9%) და წინა წლის მაჩვენებელს 527.4 მილიონი 
ლარით გადააჭარბა (რაც განხორციელდა არაპირდაპირი გადასახადების და პირველ რიგში, დღგ-ს 
ხარჯზე).   

 
  2014 წლის  

10 თვის  
შესრულება 

2014 წ. 10 თვის 
შესრულება წლიური 

გეგმის მაჩვენებელთან 
მიმართებაში (%) 

2014 წ. 10 თვე /  2013 წ. 10 თვე 

სხვაობა პროცენტული 
ცვლილება 

გადასახადები 5,588,265.4 81.9 527.355 10.4% 
საშემოსავლო გადასახადი 1,429,763 80.8 18.840 1.3% 

მოგების გადასახადი 675,557 74.1 5.253 0.8% 

დღგ 2,710,452 82.8 420.257 18.4% 

აქციზი 672,470 91.0 75.595 12.7% 

იმპორტის გადასახადი 80,976 81.0 9.408 13.1% 

სხვა გადასახადები 18,811 75.2 -0.597 -3.1% 

 სხვა გადასახადები, რიმელთა 
 კლასიფიცირება არ ხდება 

236.0  -1.401 -85.6% 

ცხრილი 2: საგადასახადო შემოსავლების  2014 წლის 10 თვის შესრულება (ათასი ლარი). 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ჯამური 
მაჩვენებელი ძირითადად შესაბამისობაშია 
კვარტალური გეგმით განსაზღვრულ 
მაჩვენებლებთან, თუმცა კომპონენტების დონეზე 
საგადასახადო შემოსავლებისა და გრანტებისაგან 
განსხვავებით, შესრულების შედარებით დაბალი 
ტენდენციით ხასიათდება სხვა შემოსავლების 
კომპონენტი. გრანტების კომპონენტი, რომელიც 
წლის დასაწყისში შესრულების შედარებით დაბალი 
ტენდენციით ხასიათდებოდა, 10 თვის 
მდგომარეობით წლიურ გეგმას 9.5%-ით აჭარბებს. 

9 
 



 
ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ შემოსავლები გადასახადების ყველა სახის მიხედვით (სხვა გადასახადების 
გარდა) აჭარბებს წინა წლის მაჩვენებლებს. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, აღნიშნულ მაჩვენებლებში ამოთიშულია საშემოსავლო გადასახადის დაუბეგრავი მინიმუმის 
დაბრუნებისათვის ხაზინის შესაბამის ქვეანგარიშზე გადატანილი სახსრები (სახაზინო სამსახურის 
ინფორმაციით, აპრილ - ოქტომბერში ჯამში 127.9 მლნ ლარი შეადგინა). 
საგადასახადო შემოსავლების მობილიზების ტენდენცია ძირითადად შესაბამისობაშია წლიური განწერით 
განსაზღვრულ მაჩვენებლებთან, თუმცა შედარებით დაბალი მობილიზების ტენდენციით ხასიათდება 
მოგების გადასახადის სახით მიღებული შემოსავლების მოცულობა, რომელიც ხაზინის მონაცემებზე 

დაყრდნობით 675.6 მლნ ლარს, და წლიური გეგმის 74.1%-ს შეადგენს.  
გასული სამი წლის მობილიზების ტენდენციებსა და ექსტრაპოლაციის მეთოდზე დაყრდნობით, 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ გაანგარიშებული საგადასახადო შემოსავლების მოსალოდნელი 
ჯამური მაჩვენებელი მიმდინარე წლისათვის უახლოვდება (გადაჭარბების მიმართულებით) ბიუჯეტის 
კანონით გაწერილ გეგმურ მაჩვენებელს, თუმცა საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით შესაძლოა გართულდეს 
მოგების გადასახადის სახით შემოსავლების გეგმური მაჩვენებლის შესრულება. ცხრილში #3 
წარმოდგენილია ზემოაღნიშნულ მიდგომაზე დაყრდნობით მიმდინარე წლის მოსალოდნელი 
მაჩვენებლების პირველადი შეფასება. კერძოდ, როგორც ცხრილიდან ჩანს, აგრეგატულ დონეზე 
საგადასახადო შემოსავლების შესრულების კუტხით მიმდინარე წელს შესაძლოა გადაჭარბების ტენდენცია 
გამოვლინდეს, თუმცა გადასახადების ცალკეული სახის შესრულების მიხედვით  გამოვლინდეს 
გადახრები ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებული წლიური გეგმისაგან: მოგების გადასახადისათვის - 
უარყოფითი, ხოლო  საშემოსავლო გადასახადის, დღგ-სა და აქციზისათვის - დადებითი გადახრები. აქვე 
გასათვალისწინებელია, რომ 2014 წლის მოსალოდნელი მაჩვენებლების გაანგარიშება (დაუბეგრავი 
მინიმუმის სახით გაცემული სახსრების გათვალისწინებით) ეყრდნობა დაშვებას, რომ 127,906.6 ათასი 
ლარი მიმართულ იქნა საშემოსავლო გადასახადიდან, თუმცა არ ითვალისწინებს 
დაბრუნების(შემოსავლების სარეზერვო) ქვეანგარიშზე გადატანილი სახსრების შესახებ დეტალურ 
ინფორმაციას. აღნიშნულ ანგარიშზე გადატანილი სახსრების მოცულობა ფინანსთა მინისტრის 
ბრძანებებით რეგულირდება(„ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საგადასახადო შემოსავლის ზედმეტად 
გადახდილი თანხის დაბრუნების ქვეანგარიშზე ჩასარიცხი თანხის პროცენტული მაჩვენებლის 
განსაზღვრის თაობაზე“) და თვეების მიხედვით, ქვეანგარიშზე მიმართული სახსრების %-ული, ისევე 
როგორც ნომინალური მაჩვენებელი არსებითად განსხვავდება. საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, 
აღრიცხვის არსებული სპეციფიკით, ქვეანგარიშზე გადატანილი სახსრები ამოთიშულია სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებიდან. თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია, რომ საბიუჯეტო 
კოდექსში წარმოდგენილი ცვლილებით (რომელიც თანდართულ იქნა 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტს) გათვალისწინებულია აღრიცხვის აღნიშნული სპეციფიკის 
დახვეწა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საჯარო ფინანსების სტატისტიკის 2001 წლის 
სახელმძღვანელოს მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, რომელსაც ეყრდნობა სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კანონის ფორმირება. 
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შემოსავლები 

საშუალო 
წილი 

წლიურში 
(ბოლო 3 

წლისთვის) 

 
10 თვის 

შესრულება 

ექსტრაპოლაციით 
დადგენილი 

წლიური 
მაჩვენებელი 

2014 
(კანონით 

განსაზღვრუ
ლი გეგმური 
მაჩვენებელი) 

გადახრა კანონით 
განსაზღვრული 

გეგმური 
მაჩვენებლისაგან 

(ნომინალურ 
გამოსახულებაში) 

გადახრა კანონით 
განსაზღვრული 

გეგმური 
მაჩვენებლისაგან 

(%-ად) 

საგადასახადო 
შემოსავლები 

81.4% 5,716,172 6,904,850 6,820,000 84,850 1.2% 

 საშემოსავლო გადასახადი 78.6% 1,557,670 1,852,926 1,770,000 82,926 4.7% 

 მოგების გადასახადი 84.5% 675,557 799,562 912,000 -112,438 -12.3% 

დღგ 81.7% 2,710,452 3,318,507 3,274,000 44,507 1.4% 

 აქციზი 82.9% 672,470 810,702 739,000 71,702 9.7% 

 იმპორტის გადასახადი 81.6% 80,976 99,197 100,000 -803 -0.8% 

 სხვა გადასახადები 79.5% 19,047 23,956 25,000 -1,044 -4.2% 

ცხრილი 3. საგადასახადო შემოსავლების მოსალოდნელი ჯამური მაჩვენებელი მიმდინარე წლისათვის (ათასი ლარი). 

 

2.2. სხვა შემოსავლები 
     აგრეგატულ დონეზე  სხვა შემოსავლების შესრულება 10 თვის მდგომარეობით  216.7 მლნ ლარს და 
წლიური გეგმის 61.1%-ს გაუტოლდა. სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტებიდან, შედარებით 
დაბალი შესრულების ტენდენციით ხასიათდება შემოსავლები საკუთრებიდან (სხვა შემოსავლების 
აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს რენტის, პროცენტებისა და დივიდენდების სახით მიღებულ 
შემოსავლებს), ძირითადად, დივიდენდების მუხლით შემოსავლების დაბალი შესრულების ტენდენციის 
გავლენით.  
 

  
დიაგრამა 4: სხვა შემოსავლების სტრუქტურა 2013-2014 წლების 10 თვის მდგომარეობით. 
 

19.3% 

21.0% 
40.8% 

18.8% 

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა 
   (2013 წელი) 
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შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები 
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დივიდენდების მუხლით შემოსავლები 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით 165.7 ათას ლარსა და წლიური 
გეგმის მხოლოდ 0.3%-ს შეადგენს. დივიდენდების გეგმური მოცულობა წლიური გეგმით განისაზღვრა 55 
მლნ ლარის ოდენობით, თუმცა, როგორც ფინანსთა სამინისტროს 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების 
ანგარიშში იყო მითითებული, სახელმწიფო მიდგომის გათვალისწინებით და სახელმწიფო ბიუჯეტის 
მიმდინარე წლის შემოსავლების დინამიკიდან გამომდინარე, პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული  
აღნიშნული თანხების საწარმოების განკარგულებაში დატოვება, მათი ეკონომიკური სტიმულირებისა და 
აქტივობის წახალისების მიზნით. საყურადღებოა, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება მოხდა 
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და 
გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შექმნილი 
კომისიის სხდომის ჩატარების გარეშე (რომელსაც უნდა მიეღო გადაწყვეტილება 2012-2013 წწ. წმინდა 
მოგების განაწილებისა და ბიუჯეტში მისამართი დივიდენდის შესახებ). ამასთან, ამ დრომდე არ არის 
აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მთავრობის შესაბამისი განკარგულება.  
 
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სხვა შემოსავლების მობილიზების ტენდენცია განსხვავებულია 
გასული წლის ანალოგიური პერიოდის ტენდენციისაგან, კერძოდ, მიმდინარე წელს შემოსავლები 
საკუთრებიდან სხვა შემოსავლების ჯამური მაჩვენებლის 10.8%-ს შეადგენს, გასულ წელს კი ანალოგიური 
პროცენტული წილი 19.3%-ს უტოლდებოდა. 

რაც შეეხება რენტას, 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით,  რენტის მუხლით შემოსავლის წლიური 
გეგმა 6.6 მლნ ლარის ოდენობით 
განისაზღვრა. რაც შეეხება შესრულებას, 
სახაზინო სამსახურის ინფორმაციით, 2014 
წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტში 
რენტის სახით მიღებული შემოსავლების 
მოცულობამ შეადგინა 4.4 მლნ ლარი და 
წლიური გეგმის 66.8%. რაც შეეხება 
სტრუქტურას, გასული წლების მსგავსად, 
მიმდინარე წლის 10 თვის მდგომარეობით 
სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის 
საფასურით მიღებული შემოსავლები 

(სახაზინო კოდი 3048) 4.2 მლნ ლარს და რენტის მუხლით მიღებული შემოსავლების უდიდეს წილს 
შეადგენს. 

სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტებიდან, 
შედარებით დაბალი შესრულების ტენდენციით 
ხასიათდება შემოსავლები საკუთრებიდან, ძირითადად 
დივიდენდების მუხლით შემოსავლების დაბალი 
შესრულების ტენდენციის გავლენით. კერძოდ, 
დივიდენდების მუხლით შემოსავლები 2014 წლის 10 თვის 
მდგომარეობით მხოლოდ 165.7 ათას ლარს და წლიური 
გეგმის (55 მლნ ლარი) მხოლოდ 0.3%-ს შეადგენს. 
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დიაგრამა 5: სახელმწიფო ბიუჯეტის რენტის მუხლით შემოსავლების კვარტალური დინამიკა 2013-2014 წლებისთვის 
(ათასი ლარი). 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროცენტის სახით მიღებული შემოსავლების 10 თვის ფაქტობრივმა შესრულებამ 
18.7 მლნ ლარი და წლიური გეგმის 66.9% შეადგინა. რენტის მსგავსად, პროცენტის მუხლით 
შემოსავლებიც ხასიათდება დაბალი შესრულების დონით ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებული 
გეგმური მაჩვენებლის მიმართ. რაც შეეხება საპროცენტო შემოსავლების სტრუქტურას, უდიდესი წილი 
მოდის სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან მიღებულ 
პროცენტებზე (სახაზინო კოდი 3009), რომლის ჯამურმა მოცულობამ 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით 
11.1 მლნ ლარი (საპროცენტო შემოსავლების 59.2%) შეადგინა. (სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილ 
დეპოზიტებსა და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები (სახაზინო კოდი 3011) შეადგენს 461.2 ლარს.) 

დიაგრამა 6: სახელმწიფო ბიუჯეტის პროცენტის მუხლით შემოსავლების კვარტალური დინამიკა 2013-2014 
წლებისთვის (ათასი ლარი). 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით, სანქციების მუხლით შემოსავლების გეგმური 
მაჩვენებელი, გასული წლის თავდაპირველი საბიუჯეტო კანონის მსგავსად, განისაზღვრა 100 მლნ ლარის 
ოდენობით. რაც შეეხება შესრულებას, 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით სანქციებიდან მიღებულმა 
შემოსავალმა 61.2 მლნ ლარი (წლიური გეგმის 61.2%) და სხვა შემოსავლების ჯამური მოცულობის 28.2% 
შეადგინა. აღნიშნული მუხლით შემოსავლები გასულ წელთან მიმართებაში შემცირების ტენდენციას 
ავლენს. ამ მუხლით მობილიზებული შემოსავლების უმეტესი ნაწილი შემოვიდა ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევების - 33.5% და სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული 
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სამართალდარღვევების გამო სანქციებიდან - 42.9%. უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წელს ანალოგიური 
მაჩვენებლები შეადგენდა შესაბამისად, 24.5 %-ს და 60.8%-ს.  

დიაგრამა 7: სახელმწიფო ბიუჯეტის სანქციებისა და ჯარიმების მუხლით შემოსავლების კვარტალური დინამიკა 
2013-2014 წლებისთვის (ათასი ლარი). 

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების მხრივ, ათვისების ტენდენციის წარმოსადგენად 
ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე წარმოდგენილია 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობა 2013 წლის ამავე 
პერიოდის ათვისებასთან ერთად. მხარჯავი დაწესებულებების სიხშირეთა განაწილება წლიურ გეგმასთან 
მიმართებით ნაჩვენებია ათვისების %-ული წილის მიხედვით. 

დიაგრამა 8: სიხშირეთა განაწილება  მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, 2013 წლის 10 თვის მონაცემებით. 
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დიაგრამა 9: სიხშირეთა განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, 2014 წლის 10 თვის მონაცემებით. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან მიმართებაში, მხარჯავი დაწესებულებების 
დონეზე გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების %-ული წილი წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ 
გეგმასთან მიმართებაში ძირითადად 70%-90%-ის ინტერვალში მერყეობს. თუმცა საყურადღებოა, რომ 
შედარებით დაბალი ათვისების ტენდენცია ვლინდება ცალკეული პროგრამებისა და 
ქვეპროგრამებისათვის. წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ასიგნებების ათვისების ძირითადი ტენდენციის 
სრული სურათი როგორც მხარჯავი დაწესებულებების, ისე პროგრამების მიხედვით წარმოდგენილია 
დანართში (იხ. დანართი 2 და დანართი 3). 

3.1. შრომის ანაზღაურება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილია  განხილულ 
იქნას შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა. 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯებმა შეადგინა 1,049.3 მლნ ლარი, ხოლო შტატგარეშეთა 
შრომის ანაზღაურების ჯამურმა მაჩვენებელმა - 94.6 მლნ ლარი. გასული წლის ანალოგიური 
პერიოდისათვის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები შტატით და შტატგარეშე მომუშავეთათვის, 
შესაბამისად, 941.3 მლნ ლარსა და 66.6 მლნ ლარს შეადგენდა. 

 2013 წლის 10 თვე 2014 წლის 10თვე 

ხარჯები 5,075,527 5,889,203 
  შრომის ანაზღაურება 941,255 1,049,328 
   ხელფასები 941,255 1,049,328 
     ხელფასები ფულადი ფორმით 941,255 1,049,328 
      ხელფასები ფულადი ფორმით -თანამდებობრივი სარგო 742,605 780,629 
      ხელფასები ფულადი ფორმით- წოდებრივი სარგო 10,632 51,969 
      ხელფასები ფულადი ფორმით - პრემია 76,205 64,527 
      ხელფასები ფულადი ფორმით - დანამატი 101,150 141,641 
      ხელფასები ფულადი ფორმით - ჰონორარი 252 277 
      ხელფასები ფულადი ფორმით - კომპენსაცია 10411 10,285 
     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 66,646 94,632 

ცხრილი 4: შრომის ანაზრაურების მუხლის დინამიკა 2013-2014 წლის 10 თვის მონაცემებით. 
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შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების ანალიზისას მიზანშეწნილია განხილულ იქნას, ცალკეული 
წილობრივი ინდიკატორები, რომლებიც იძლევა შესაძლებლობას შედარდეს შრომის ანაზღაურების 
მუხლის სტრუქტურა კომპონენტების მიხედვით. როგორც ცხრილიდან ვლინდება, შრომის ანაზღაურების 
მუხლით ხარჯების წილი ჯამურ ხარჯებში 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით, გასული წლის 
ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირების ტენდენციას ავლენს. ანალოგიურად შემცირების 
ტენდენციით ხასიათდება პრემიის მუხლით ხარჯების წილი თანამდებობრივი სარგოს ჯამურ 
მოცულობასთან, თუმცა განსხვავებულ ტენდენციას ავლენს დანამატის წილობრივი მაჩვენებელი 
თანამდებობრივ სარგოსთან, რაც 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით 18.1 %-ს უტოლდება, ხოლო 2013 
წლის ანალოგიური პერიოდისათვის 13.6%-ს უტოლდებოდა. სწორედ დანამატის დინამიკის გავლენით, 
გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ჯამურად პრემიისა და დანამატის მუხლით 
გაცემული ხარჯები წილი მთლიან შრომის ანაზღაურებასთან ზრდის ტენდენციას ავლენს 18.8%-დან 
19.6%-მდე. 

ცხრილი 5: შრომის ანაზღაურების % განაწილება  2013-2014 წლების 10 თვის მგომარეობით. 
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შრომის ანაზღაურება, 2013 წ. 10 თვე 
       ხელფასები 

ფულადი ფორმით 
-თანამდებობრივი 
სარგო 
      ხელფასები 
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2013 წ. 10 თვე 2014 წ. 10 თვე 

შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება   

შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 18.5% 17.8% 

პრემირება   

პრემია/თანამდებობრივი სარგო 10.3% 8.2% 

დანამატი/თანამდებობრივი სარგო 13.6% 18.1% 

პრემია და დანამატი/შრომის ანაზღაურება 18.8% 19.6% 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება   

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება/შტატით მომუშავეთა შრომის 
ანაზღაურება 7% 9% 
შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 1.3% 1.6% 

აგრეგირებული შრომის ანაზღაურება საჯარო  სექტორში   

შტატგარეშეთა და შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 19.9% 19.4% 
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შრომის ანაზღაურება, 2014 წ. 10 თვე 

თანამდებობრივ
ი სარგო 
წოდებრივი 
სარგო 
პრემია 

დანამატი 

ჰონორარი 

კომპენსაცია 



 
დიაგრამა 10: შრომის ანაზღაურების მუხლის სტრუქტურა კომპონენტების მიხედვით 2013-2014 წლების 10 თვის  
მდგომარეობით %-ად. 
 
ზემოაღნიშნული დინამიკის უკეთ წარმოსადგენად, დიაგრამებზე წარმოდგენილია ერთი მხრივ, შრომის 
ანაზღაურების მუხლის სტრუქტურა კომპონენტების მიხედვით 2013 წლის 10 თვისა და 2014 წლის 10 
თვის მდგომარეობით, ხოლო მეორე მხრივ, 2014 წლის განმავლობაში შრომის ანაზღაურების მუხლის 
ყოველთვიური სტრუქტურა. როგორც დიაგრამიდან ჩანს, 2014 წლის პირველი ნახევრის მდგომარეობით, 
შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა კომპონენტების მიხედვით სტაბილურ სტრუქტურას ავლენს, 
კერძოდ, 2014 წლის 6 თვის მდგომარეობით შრომის ანაზღაურების უდიდეს კომპონენტებს შეადგენს 
თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი, რომლებიც ყოველთვიური შრომის ანაზღაურების 
საშუალოდ 78%-ს, 8%-ს და 12%-ს შეადგენს. თუმცა ცვლილების ტენდენცია ვლინდება მესამე კვარტალში, 
კერძოდ, მცირდება თანამდებობრივი სარგოსა და პრემიის საშუალო წილობრივი მაჩვენებელი(72% და 4%, 
შესაბამისად), ხოლო იზრდება დანამატის და წოდებრივი სარგოს ყოველთვიური წილი შრომის 
ანაზღაურებაში, შესაბამისად, 16%-მდე და 7%-მდე. ამასთან, 2014 წლის სექტემბერში თანამდებობრივი 
სარგოს ფორმით გაცემული სახსრები მხოლოდ 60 მლნ ლარს შეადგენს, მაშინ როდესაც გასული 8 თვის 
განმავლობაში მინიმალური თვიური მაჩვენებელი 79 მლნ ლარს შეადგენდა. ამავდროულად სექტემბრის 
თვეში გაცემული წოდებრივი სარგოს მოცულობა შეადგენს 21.4 მლნ ლარს, მაშინ როდესაც გასული 
თვეების განმავლობაში ყოველთვიური მოცულობა 1.2 მლნ ლარს შეადგენდა. 
 

 
დიაგრამა 11: შრომის ანაზღაურების მუხლის სტრუქტურა კომპონენტების მიხედვით 2013-2014 წლების 10 თვის  
მდგომარეობით (ლარი). 
 
3.2. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები  

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების 
ჯამური მოცულობა განისაზღვრა 2,075.4 მილიონი ლარის დონეზე,  ყველაზე დიდი მოცულობით 
გამოირჩევა: ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის 
გადასაცემი ტრანსფერები (795.9 მილიონი ლარი), საგარეო და საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და 
დაფარვა (შესაბამისად, 720.0 და 149.0 მილიონი ლარი) და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდი (250.0 მილიონი ლარი). 
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ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი 
ტრანსფერები 

მიმდინარე წლის 10 თვეში გადაცემული ტრანსფერების მოცულობამ 797.2 მილიონი ლარი შეადგინა. 
დაზუსტებულმა წლიური გეგმის მიხედვით ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ 
თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერების ოდენობა 1,048 მილიონი ლარის დონეზე 
დადგინდა. თუმცა, 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და 
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერების მოცულობა  795.9 მილიონი 
ლარის დონეზე განისაზღვრა.  (მონაცემები ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით იხ. დანართი 2).  

დიაგრამა 12: ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ფინანსური დახმარების 
კვარტალური დინამიკა 2014 წელი(მილიონი ლარი). 

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული თანხებიდან 
უდიდესი წილი გათანაბრებით ტრანსფერზე მოდის 617.2 მილიონი ლარის ოდენობით (77%), შემდეგ 
მოდის სპეციალური ტრანსფერი 21%-იანი წილით, ხოლო მიზნობრივი ტრანსფერის წილი კი 1%-ს 
შეადგენს. 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი 250.0 მილიონი ლარის დონეზე განისაზღვრა, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 
კი 50.0 მილიონი ლარით. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2014 წლის 10 თვის 
მონაცემებით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში  გადარიცხულმა თანხების ჯამურმა მოცულობამ 218.0 მილიონი ლარი და წლიური გეგმის 
85.1% შეადგინა. 

მილიონი  ლარი 
  გამოყოფილი თანხა გადარიცხული თანხა 
2013 10 თვე 123.6 95.0 
2014 10 თვე 251.0 179.1 
ცხრილი 6:  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მიერ გადმოყოფილი და გადარიცხული თანხები 
2013-2014 წლების 9 თვის მდგომარეობით (მილიონი ლარი);  

222.7 248.3 240.1 

86.1 

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი ოქტომბერი 

ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ფინანსური 
დახმარება 
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რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში სახსრების ათვისების კვარტალური დინამიკა კი წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ 
დიაგრამაზე. 

დიაგრამა 13: რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 
კვარტალური დინამიკა 2014 წელს (ათასი ლარი). 

2014 წელს რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  8 თვის მონაცემებით საქართველოს 
მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილების საფუძველზე შექმნილი სამთავრობო კომისიას 
განკარგვაში გადაეცა 140.0* მილიონი ლარი.  

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, ასევე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 
გათვალისწინებული სახსრების გადარიცხვის %-ული განაწილება მხარეების მიხედვით წარმოდგენილია 
დანართის სახით (იხ. დანართი 2). 

პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდები 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, პრეზიდენტისა და მთავრობის 
სარეზერვო ფონდების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი დამტკიცებული ასიგნებების 0.6%, 55.0 
მილიონი ლარი. მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 5 მილიონი ლარის დონეზე 
განისაზღვრა. რაც შეეხება ათვისებას, ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, 10 თვის მდგომარეობით, 
პრეზიდენტის ფონდიდან გადარიცხული სახსრები წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 
19%-ს უტოლდება და შეადგენს 949.5 ათას ლარს. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის სახსრების ათვისების 
კვარტალური დინამიკა წარმოდგენილია დიაგრამაზე. 
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დიაგრამა 14: პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ათვისების 2014 წლის კვარტალური დინამიკა (ათასი ლარი); * 
ნორმატიული აქტებით გამოყოფილმა ასიგნებების მოცულობამ 946.3 ათასი ლარი შეადგინა.  

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით, მთავრობის სარეზერვო ფონდის ზღვრული მოცულობა 2013 
წლის დონეზე (50 მილიონი ლარი) შენარჩუნდა. თუმცა, ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 
ცალკეული მხარჯავი დაწესებულებებიდან მოხდა სახსრების გადანაწილება საერთო-სახელმწიფოებრივ 
გადასახდელებში საბიუჯეტო კოდექსის 24-ე მუხლის საფუძველზე, რის შედეგადაც სახსრების მოცულობა 
11 მლნ ლარის ოდენობით დაზუსტდა.  ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, მთავრობის სარეზერვო 
ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 10 თვის მდგომარეობით, 52.1 მლნ ლარს, ხოლო გადარიცხული სახსრები 
37.8 მლნ ლარს და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 75%-ს შეადგენს. მთავრობის 
სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 
წარმოდგენილია  დანართის სახით(იხ. დანართი 5). 

რაც შეეხება მხარჯავი დაწესებულებების მიერ ათვისებული თანხების გამოყენების მიზნობრიობას, 10 
თვის მონაცემებით შემდეგი ტენდენცია ვლინდება: მხარჯავი დაწესებულებების შეუფერხებელი 
ფუნქციონირების, საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მიმდინარე საჭიროებების 
დაფინანსებისთვის საკასო ხარჯის ოდენობა შეადგენს 14.3 მილიონ ლარს. კულტურული, სპორტული, 
საერთაშორისო, ტურიზმის ხელშეწყობისა და სხვა მსგავსი ხარჯების დაფინანსებისთვის საკასო ხარჯი 
11.0 მილიონ ლარს უტოლდება. ხოლო, ინფრასტრუქტურული და სოციალური ტიპის დანახარჯების 
დაფინანსებისთვის კი მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 6.0 მილიონი ლარი გამოიყო, მიმდინარე 
პერიოდში (იხ. დიაგრამა 13). აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული კანონმდებლობით მთავრობის 
სარეზერვო ფონდის ძირითადი ფუნქცია დაგეგმვის ეტაპზე გაუთვალისწინებელი გადასახდელების 
დაფინანსებაა. 

160 
349 

430 

74 

393 358 

0

200

400

600

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ათვისების დინამიკა 
 

გამოყოფილი თანხა გადარიცხული თანხა 
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დიაგრამა 15: მთავრობის სარეზერვო ფინდიდან გამოყოფილი სახსრების მიზნობრიობა1 2014 წლის 10 თვის 
მდგომარეობით. 

მთავრობის სარეზერვო ფონდის ათვისების კვარტალური დინამიკა წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ 
დიაგრამაზე. 

დიაგრამა 16: მთავრობის სარეზერვო ფონდის ათვისების კვარტალური დინამიკა 2014 წლის მდგომარეობით (ათასი  
ლარი); * ნორმატიული აქტებით გამოყოფილმა ასიგნებების მოცულობამ 59,532.4 ათასი ლარი შეადგინა.  

 

 4. საშინაო ვალდებულებების დინამიკა  

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, საშინაო ვალდებულებების 
ზრდა (შემოსულობა საშინაო ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა) 600 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 
გასული წლის ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმას 4-ჯერ აღემატება. საშინაო ვალდებულებების 
ზრდის ფაქტობრივმა შესრულებამ 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით 523.7 მლნ ლარი შეადგინა. 

1 მიზნობრიობის მიხედვით ალოკაცია ეყრდნობა, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსთა მიერ 
განკარგულებების პირობით ალოკაციას, განკარგულებათა მიზნობრიობის შესახებ მთავრობის ანგარიშებში 
წარმოდგენილი, ასევე სახელმწიფო ხაზინის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 
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მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მიზნობრიობა 

საიდუმლო 

მხარჯავი დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირების, საჯარო 
მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მიმდინარე 
საჭიროებების დაფინანსება 
ინფრასტრუქტურული და სოციალური ტიპის დანახარჯების 
დაფინანსება 

კულტურული, სპორტული, საერთაშორისო, ტურიზმის ხელშეწყობისა 
და სხვა მსგავსი ხარჯების დაფინანსება 

იურიდიული, ფინანსური,საკონსულტაციო და სარეკლამო 
მომსახურებისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ხარჯების 
დაფინანსება 
სხვა სპეციფიკური ხარჯების დაფინანსება 
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საშინაო ვალდებულებები(ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა), მლნ ლარი 

 2013 წლის 
გეგმა 

ფაქტობრივი 
შესრულება 

 

2014 წლის 
გეგმა 

ფაქტობრივი 
შესრულება  10 თვის 

მდგომარეობით 
 

საშინაო ვალდებულებების ზრდა 
(ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა) 

150 149.5 
 

600 523.7 

საშინაო ვალდებულებების კლება 
(ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა) 

35 35 35 26.0 

ცხრილი 7: საშინაო ვალდებულებების (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 2013-2014 წლების გეგმიური 
მაჩვენებლები და შესაბამისად 10 თვის შესრულება (მილიონი ლარი). 
 
აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული რეგულაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 
მთავრობის ანგარიშებზე საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლი (ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა) განსაზღვრავს სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო 
ვალდებულებების წმინდა ზრდას2, ანუ სახაზინო ობლიგაციებისა და სახაზინო ვალდებულებების 
ემისიით მიღებულ არა მთლიან შემოსულობებს, არამედ წმინდა შემოსულობებს წინა წლებში 
გამოშვებული ვალდებულებების/ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვის გამოკლებით. ამავე დროს, 
ბიუჯეტის კანონის საშინაო ვალდებულებების კლების შესაბამისი მუხლი (ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა), განსაზღვრავს მხოლოდ „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი 
დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს 
ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების 
საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის მიერ გასულ წლებში გამოშვებული სახელმწიფო ობლიგაციების 
ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის დაფარვას 35 მლნ ლარის ოდენობით.  
 
2014 წლის 10 თვეში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 32 აუქციონი, რომლებზეც რეალიზებული იყო 
სახაზინო ვალდებულება და სახაზინო ობლიგაცია 813.5 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულებით. 
საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით ბიუჯეტში მიღებულმა თანხამ შეადგინა 794.7 
მლნ ლარი (მათ შორის, ნომინალს ზევით გადახდილმა თანხამ 1.7 მლნ ლარი).  
 

  სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისია 
(ნომინალური ღირებულება)  

ფაქტობრივი 
შემოსულობა 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტში 

ვალდებულების 
ზრდა 

(ძირითადი 
თანხა) 

 
დისკონტი 

 
პრემიუმი 

მთლიანად  მ.შ ეკონომიკის 
გრძელვადიანი 

რესურსით 
უზრუნვეკყოფისათვის 

2 ამასთან, ამავე პუნქტში მითითებულია: „საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებისა და 
სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის 
შემცირების გზით.  
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2013 წელი 383,000.0  380,189.6 376,293.6 6,706.4 3,896.1 

2014 წლის 10 
თვე 

813,490.0 
 

172,835.1 794,709.2 
 

792,986.8 
 

20,422.6 
 

1,722.4 
 

ცხრილი 8: საშინაო ვალდებულებების დინამიკა 2013-2014 წლებში (ათასი ლარი). 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფარულ იქნა 275 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების 
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები, მათ შორის ძირითადმა თანხამ შეადგინა 269.3 მლნ ლარი, ხოლო 
დისკონტის სახით დაფარულ იქნა -  5.7 მლნ ლარი. 
 
    ძირითადი თანხა დისკონტი კუპონი 

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების მომსახურება/დაფარვა 
2013 წელი 226,762.6 6,237.4 47,312.1 
2014 წლის 10 თვე 269,335.8 5,664.2 54,730.3 
ცხრილი 9: სახაზიანო  ფასიანი ქაღალდების მომსახურება/დაფარვა 2013-2014 წლებისთვის (ათასი ლარი). 
 

„საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, მე-7 
პუნქტის შესაბამისად, ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის მექანიზმის ფარგლებში, 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განხორციელდა 2 და 5 წლის ვადიანობის სახაზინო 
ობლიგაციების ემისია. დაგეგმილი 200 მლნ ლარის ემისიის გამოცხადება მოხდა ოთხ ეტაპად, თანაბარი 50 
მლნ ლარის მოცულობებით. 2 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციების ემისიები განხორციელდა 2014 
წლის 12 თებერვალს და 13 აგვისტოს, ხოლო 5 წლის ვადიანობის - 5 მარტს და 16 ივლისს.  

ფასიანი ქაღალდები შეიძინა 12 კომერციულმა ბანკმა, შეძენილი ფასიანი ქაღალდების მოცულობამ 
ჯამურად 172.8 მლნ ლარი შეადგინა. მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის N176 განკარგულების მე-5 
პუნქტის შესაბამისად ფასიანი ქაღალდების აუთვისებელი ლიმიტი გაუქმდა. 
ემისიით მიღებული სახსრები სრულად განთავსდა სახაზინო ობლიგაციების მყიდველ კომერციულ 
ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით, კომერციული ბანკის მიერ ნაყიდი ფასიანი ქაღალდების ვადიანობის 
შესაბამისად, კუპონის განაკვეთს დამატებული 1 პროცენტული პუნქტი. 

ჯამურად, ბიუჯეტში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიისა და დაფარვის დინამიკა 2013 წლისა და 
2014 წლის 10 თვისათვის წარმოდგენილია ცხრილში . 
 

  2013 წელი 2014 წლის 10 თვე 

ბიუჯეტში შემოსული თანხა სახაზინო ფასიანი 
ქაღალდების ემისიიდან 380,189.6 

 
794,709.2 

 
      მ.შ. პრემიუმი 3,896.1 1,722.4 

 
ვალდებულების ზრდა სახაზინო ფასიანი 
ქაღალდების ემისიიდან 376,293.6 792,986.8 

 
სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის 
დაფარვა 226,762.6 269,335.8 
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ვალდებულების წმინდა ზრდა სახაზინო ფასიანი 
ქაღალდების ემისიიდან 149,531.0 523,651.0 

სახელმწიფო ბიუჯეტის  საშინაო ვალდებულებების 
ზრდის მუხლი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებში 149,531.0 523,651.0 

ცხრილი 10: სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიისა და დაფარვის დინამიკა 2013-2014 წლებში (ათასი ლარი). 

 

5. საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 
საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების ანალიზით ვლინდება, რომ მიმდინარე წლის 10 თვის 
განმავლობაში საგარეო წყაროებიდან მიღებული სახსრების ოდენობა აღემატება გასული წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებლებს როგორც გრანტების სახით, ასევე საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით 
შემოსული სახსრების ხარჯზე. კერძოდ, სახაზინო სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საგარეო 
წყაროებიდან მიღებული გრანტების მოცულობამ 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით 157.7 მლნ ლარი და 
წლიური დაზუსტებული გეგმის 109.5% შეადგინა. ანალოგიური მაჩვენებელი გასული წლისათვის 115.1 
მლნ ლარს და წლიური ფაქტობრივი მაჩვენებლის 48.2%-ს გაუტოლდა.  

  2013 
წლის 

10 თვე 

2013 
წლის 

შესრულება 

2013 წ. 10 თვე / 
2013 წ. 

შესრულება (%) 

2014 
წლის 

10 თვე 

2014 წლის 
დაზუსტებული 

გეგმა 

2014 წ. 10 
თვე / 2014 

წლის 
გეგმა (%) 

გრანტები 115.1 238.9 48.2 157.7 144.0 109.5 

საგარეო ვალდებულებების ზრდა (სესხები) 449.4 588.4 76.4 565.3 1,036.0 54.6 

საგარეო ვალდებულებების კლება (სულ) 372.2 454.2 81.9 422.8 524.8 80.6 
          ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 106.8 106.8 100.0%   0.0   
          სესხები 243.3 323.6 75.2  419.0 521.0 80.4 
          სხვა კრედიტორული დავალიანებები 22.0 23.8 92.5 3.8 3.8 99.8 
საგარეო ვალდებულებების მომსახურება 
(პროცენტი) 

119.5 134.3 89.0 124.5     

ცხრილი 11: საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 2013-2014 წლების 10 თვის მონაცემებით (მილიონი 
ლარი). 

სახაზინო სამსახურის მონაცემებით, კრედიტების სახით, საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით 
შემოსული სახსრები მიმდინარე წელს 565.3 მლნ ლარს შეადგენს (ამ მუხლისთვის, დაზუსტებული 
წლიური ბიუჯეტის 54.9%) რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 115.8 მლნ ლარით აღემატება. 
ამასთან, წელს დაზუსტებული გეგმით გასული წლის შესრულებასთან შედარებით 56.8%-ით მეტი 
სახსრების მობილიზება არის გათვალისწინებული.  

რაც შეეხება საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულ ბიუჯეტის მხარდამჭერ კრედიტებს, 
მისი წლიური გეგმა დაზუსტდა 436 მლნ ლარით და 10 თვის მონაცემებით მისმა შემოსულობამ შეადგინა 
60.7% დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში. აღსანიშნავია, რომ სახაზინო სამსახურის მონაცემებზე 
დაყრდნობით, ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტების მიმართვა სახელმწიფო ბიუჯეტში დაიწყო  
აგვისტოს თვიდან და სექტემბრის თვეში შეადგინა 264.8 მლნ ლარი (9 თვის გეგმის 155.7%).  
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დიაგრამა 17: საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების სტრუქტურა ტიპების მიხედვით 2014 წლის 10 თვის 
მდგომარეობით (მილიონი ლარი). 

აღსანიშნავია, რომ ინვესტიციური კრედიტებისა და გრანტების ფარგლებში ჩარიცხული თანხების შესახებ 
ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ვალისა და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტის ინფორმაციით, 
სახაზინო სამსახურის ერთიანი ანგარიშის გაუვლელად მიღებულმა გრანტებმა შეადგინა 97.0 მლნ ლარი, 
ამ პერიოდში მიღებული მთლიანი გრანტების  61.5%. ასევე, სახაზინო სამსახურის მომსახურებაზე მყოფი 
ინვესტიციური პროექტების გრანტები, რომლის ექვივალენტი უცხოური ვალუტა დაკონვერტირდა 
ხაზინის სავალუტო ანგარიშზე დონორების მიერ პროექტების დასაფინანსებლად ჩარიცხული თანხიდან, 
აისახა ხაზინის ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების მუხლში 9.8 მლნ ლარად.  

6. ფულადი სახსრების მართვა 

2014 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით, სახელმწიფოს განკარგულებაში არსებული სახსრები კომპონენტების 
მიხედვით მოცემულია ცხრილში.  

∗ ,,საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, მე-8 პუნქტის და 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #176-ე განკარგულების თანახმად, სახაზინო ობლიგაციების 
გამოშვებით მიღებული სახსრებიდან მითითებული თანხები განთავსებულია კომერციულ ბანკებში ვადიანი 
დეპოზიტის სახით. 
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გრანტები კრედიტები 

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების სტრუქტურა 

საინვესტიციო ბიუჯეტის მხარდამჭერი  სხვა 

   
#   03.01..2013 02.09.2013  01.01.2014 03.11.2014 
1. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ნაშთი  
332,395 398,490.8 287,146 479,751 

 

 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის 
ნაშთი 

- - 287,146 306,916 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე ანგარიში კომერციულ 
ბანკში∗ 

- - - 172,835 

2. შემოსავლების სარეზერვო ქვეანგარიში 18,846 21,076.8 1,516 14,632 
3. მიზნობრივი გრანტები 13,263 13,605.7 9,213 22,852 
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ცხრილი 12: სამთავრობო დეპოზიტების დინამიკა (ათასი ლარი). 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დინამიკას 2014 წლის 10 თვის განმავლობაში, თვიური 
დინამიკა უახლოვდება 2012 და 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდში გამოვლენილ ტენდენციას. 
გამონაკლისი იყო მხოლოდ 1 ოქტომბრის მდგომარეობით ნაშთის რაოდენობა, რომელიც რეკორდულად 
მაღალი იყო წინა წლებთან და წინა თვეებთან შედარებით (1 სექტემბრის მდგომარეობით არსებულ 
მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილი იყო 210 მლნ-ით, თითქმის 50 %-ით). 1 ნოემბრის მდგომარეობით, 
ნაშთის რაოდენობა შემცირდა, რაც წლიურ ტენდენციის ფარგლებში დაბრუნებას გულისხმობს. 

დიაგრამა 18: სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დინამიკა (მილიონი ლარი, თვის პირველი რიცხვის მდგომარეობით). 

ამასთანავე, ნომინალურ გამოხატულებაში სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის მაჩვენებლები (თვის პირველი 
რიცხვის მდგომარეობით) განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებლებზე, რაც თავის მხრივ ათვისების მაღალ ტენდენციას შეიძლება უკავშირდებოდეს. კერძოდ, 
2014 წლის მეორე კვარტლის მონაცემები ჩამორჩება 2013 წლის იმავე კვარტლის მონაცემებს და 9 თვის 
დასასრულს მიაღწია მაქსიმალურ ნიშნულს 625.9 მლნ ლარს. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ნაშთის საშუალო მაჩვენებელი (თვის პირველი რიცხვის მდგომარეობით) 405.6 მლნ ლარია, რაც 
2013 წლის ანალოგიური პერიოდის საშუალო თვიურ მაჩვენებელზე ( 382.9 მლნ ლარი ) 22.6 მლნ ლარით 
მეტია.  
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სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დინამიკა  

2012 2013 2014

4. სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშზე რიცხული ნაშთი  188,012 153,942.4 146,834 140,242 
5. სსფ ვალის მომსახურების ქვეანგარიში 356,202 356,247.9 - - 
6. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი 37,596 37,672.4 36,658 39,649 
7. დეპოზიტები კომერციულ ბანკში -  - - - 
8. მოკლევადიანი კრედიტები -  - - - 
9. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური  
რესპუბლიკების ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები 

990 1,881.8 6,909 8,391 

10. ადგილობრივი  თვითმმართველი ერთეულებისა და 
ავტონომიური რესპუბლიკების  ბიუჯეტები 

152,803 322,599.5 230,637 284,246 

  სულ ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი: 1,100,106 1,305,517.3   718,914 989,764 
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დიაგრამა 19: სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დინამიკა 2014 წელს, თვის პირველი რიცხვის მდგომარეობით; 
მილიონი ლარი. 

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული თანხები განთავსდა 
კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტების3 სახით, კერძოდ, 172 835.1 მლნ ლარი, რაც 1 ნოემბრის 
მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის 36 %-ს შეადგენს.  

 

დიაგრამა 20 : ხაზინის ერთიან ანგარიშზე განთავსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი კომპონენტების მიხედვით 
2014 წლის მდგომარეობით (ათასი ლარი). 

 

 

 

 

3 "საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონი, მუხლი 21, პუნქტი 8 
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ბიუჯეტის ნაშთი კომპონენტების მიხედვით 

სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე ანგარიში კომერციულ ბანკში 

ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის  ნაშთი  

27 
 

                                                           



 
დანართი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები, 2014 წლის 10 თვის მდგომარეობით 

(მლნ. ლარი) 

  2013 წლის 
10 თვის 

შესრულება 

2014 წლის 10 
თვის 

შესრულება 

2014 წ. 10 თვე / 
 2013 წ. 10 თვე 

2013 წ. 10 თვის 
შესრულება 

წლიური 
შესრულების  

მაჩვენებელთან 
მიმართებაში 

(%) 

2014 წ. 10 თვის 
შესრულება 

წლიურ 
დამტკიცებული 

გეგმის 
მაჩვენებელთან 

მიმართებაში 
(%) 

სხვაობა ცვლილება 
(%) 

სულ შემოსულობები 6,057.43 7,174.1 1,116.7 18.4% 78.7% 78.8% 

   შემოსავლები  5,408.2 5,962.7 554.5 10.3% 79.1% 81.5% 

      გადასახადები 5,060.9 5,588.3 527.4 10.4% 80.5% 81.9% 

      გრანტები 115.1 157.7 42.6 37.0% 48.2% 109.5% 

      სხვა შემოსავლები 232.2 216.7 -15.4 -6.6% 74.2% 61.1% 

   არაფინანსური აქტივების კლება 54.6 66.2 11.6 21.3% 70.4% 82.7% 

   ფინანსური აქტივების კლება 30.3 56.3 26.0 85.9% 75.9% 80.5% 

    ვალდებულებების  ზრდა 564.4 1,088.9 524.5 92.9% 76.5% 66.6% 

        
სულ გადასახდელები 6,147.9 6,999.3 851.4 13.8% 75.9% 77.1% 

ხარჯები 5,075.5 5,889.2 813.7 16.0% 77.5% 78.1% 

შრომის ანაზღაურება 941.3 1,049.3 108.1 11.5% 79.3% 79.6% 

საქონელი და მომსახურება 556.4 684.5 128.2 23.0% 72.7% 80.2% 

პროცენტი 207.6 219.0 11.4 5.5% 89.1% 71.8% 

სუბსიდიები 200.1 219.0 19.0 9.5% 82.5% 90.6% 

გრანტები 789.5 806.0 16.5 2.1% 72.9% 72.5% 

სოციალური უზრუნველყოფა 1,662.7 2,096.9 434.2 26.1% 79.8% 81.2% 

სხვა ხარჯები 718.0 814.4 96.4 13.4% 75.6% 72.2% 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 473.3 466.9 -6.4 -1.4% 61.7% 63.6% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 176.2 175.8 -0.4 -0.2% 63.6% 84.4% 

ვალდებულებების კლება 422.8 467.4 44.6 10.5% 82.3% 78.1% 
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დანართი 2: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ მხარჯავი 
დაწესებულებების მიხედვით, 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან მიმართებაში. 

ორგანიზ. 
კოდი 

დასახელება 3 თვე 6 თვე 9 თვე  10 თვე 

01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული 
ორგანიზაციები 

22.9% 44.4% 67.1%  73.4% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 12.9% 38.9% 62.1%  77.4% 

03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს 
აპარატი 

12.9% 25.4% 42.9%  49.3% 

04 00 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 20.3% 54.4% 92.4%  105.2% 

05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 17.9% 41.8% 65.8%  74.5% 

06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 8.9% 49.1% 92.6%  96.8% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 20.8% 44.9% 67.1%  73.5% 

08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 19.8% 43.1% 69.6%  78.5% 

09 00 საერთო სასამართლოები 22.5% 46.4% 69.5%  76.8% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 18.7% 37.0% 60.3%  68.2% 

11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, 
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, 
ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ 
ქალაქ ფოთში 

15.6% 36.7% 57.2%  66.3% 

12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და 
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 

18.5% 41.3% 67.8%  82.4% 

13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, 
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, 
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის 
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 
ქუთაისში 

22.0% 51.2% 83.9%  96.9% 

14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, 
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, 
საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის 
მუნიციპალიტეტებში 

18.7% 44.1% 63.4%  76.9% 

15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა 
და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 

24.4% 49.2% 73.1%  85.3% 

16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა 
და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 

19.0% 42.1% 70.1%  78.5% 

17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 
ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტებში 

19.2% 42.4% 69.3%  77.2% 

18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 

20.7% 47.1% 70.5%  77.2% 
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თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის 
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 
რუსთავში 

19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და 
ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 

19.9% 43.6% 71.8%  80.8% 

20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

39.5% 84.3% 124.0%  135.9% 

21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

25.7% 69.2% 93.2%  106.8% 

22 00 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

23.9% 46.6% 68.5%  75.9% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 20.5% 44.1% 65.4%  72.4% 

24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო 

6.0% 23.6% 40.9%  46.4% 

25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

11.0% 34.9% 57.7%  72.1% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 18.5% 43.1% 68.6%  76.8% 

27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა 
და იურიდიული დახმარების საკითხთა 
სამინისტრო 

17.1% 40.4% 63.3%  72.2% 

28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 37.9% 59.0% 78.3%  84.3% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 23.7% 47.3% 72.0%  80.5% 

30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 22.8% 49.3% 75.5%  83.4% 

31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 22.8% 44.9% 71.2%  84.0% 

32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო 

14.9% 34.9% 64.8%  72.4% 

33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

19.9% 45.9% 79.8%  90.9% 

34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით  გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 

7.3% 17.2% 23.9%  27.4% 

35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო 

22.8% 46.9% 72.0%  81.0% 

36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 15.1% 44.4% 77.6%  85.9% 

37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 40.1% 55.3% 74.6%  85.7% 

38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტრო 

17.2% 39.7% 67.8%  76.6% 

39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტრო 

25.3% 58.1% 119.4%  128.7% 

40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 
სამსახური 

20.1% 45.8% 74.8%  84.5% 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 20.6% 46.3% 100.8%  112.5% 

42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 24.2% 49.4% 77.5%  84.8% 

43 00 სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტო 

25.0% 30.9% 45.9%  59.1% 
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44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 34.3% 61.2% 79.7%  87.4% 

45 00 საქართველოს საპატრიარქო 36.6% 62.1% 82.1%  89.3% 

46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

28.6% 57.1% 85.7%  97.8% 

47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური – საქსტატი 

11.3% 25.1% 41.4%  48.7% 

48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 
ზედამხედველობის სამსახური 

20.2% 43.9% 68.3%  75.4% 

49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო 
სააგენტო 

10.9% 24.4% 39.3%  42.6% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 20.4% 47.8% 79.7%  91.5% 

51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 
აპარატი 

19.0% 40.9% 64.3%  71.9% 

52 00 სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 54.0% 219.4% 367.8%  531.4% 
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დანართი 3: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ პროგრამების 
მიხედვით 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან მიმართებაში(პროგრამების 
მიხედვით ათვისება ითვალისწინებს იმ მხარჯავ დაწესებულებებსაც, რომელთა სისტემაშიც არაა 
გამოყოფილი დამოუკიდებელი პროგრამა). 

პროგ. 
კოდი 

პროგრამის დასახელება წლიური 
 გეგმა 

შესრულება  
6 თვის მდგ. 

 შესრულება 
9 თვის მდგ. 

შესრულება 
10 თვის მდგ. 

01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 52,091,000.00 44.3% 67.0% 73.1% 

01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 6,990,700.00 45.7% 68.3% 75.9% 

01 03 
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო 
რეგულირება 

450,000.00 41.8% 59.9% 70.5% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,000,000.00 38.9% 62.1% 77.4% 

04 01 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 20,000,000.00 54.1% 91.1% 103.5% 

04 02 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო     

04 03 ა(ა)იპ  - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი     

05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 12,250,000.00 41.8% 65.8% 74.5% 

06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 6,770,200.00 38.1% 64.0% 72.6% 

06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 28,000,000.00 50.4% 108.4% 108.7% 

06 03 
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და 
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 

650,000.00 43.3% 62.8% 71.9% 

06 04 
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო 
სექტორის დაფინანსება 

19,079,800.00 51.4% 80.7% 88.7% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,315,000.00 44.9% 67.1% 73.5% 

08 01 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6,615,000.00 43.1% 69.6% 78.5% 

09 01 
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და 
ხელშეწყობა 

46,210,000.00 46.6% 69.6% 76.9% 

09 02 
მოსამართლეებისა და სასამართლოს 
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 

1,215,000.00 39.4% 65.6% 72.7% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,495,000.00 37.0% 60.3% 68.2% 

11 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, 
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის 
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 
ფოთში 

900,000.00 36.7% 57.2% 66.3% 

12 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და 
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 

650,000.00 41.3% 67.8% 82.4% 
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13 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, 
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, 
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის 
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 
ქუთაისში 

800,000.00 51.2% 83.9% 96.9% 

14 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, 
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, 
საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის 
მუნიციპალიტეტებში 

800,000.00 44.1% 63.4% 76.9% 

15 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 

650,000.00 49.2% 73.1% 85.3% 

16 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და 
ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 

650,000.00 42.1% 70.1% 78.5% 

17 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 
ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტებში 

650,000.00 42.4% 69.3% 77.2% 

18 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის 
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 
რუსთავში 

800,000.00 47.1% 70.5% 77.2% 

19 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და 
ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 

700,000.00 43.6% 71.8% 80.8% 

20 01 
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

2,450,000.00 88.6% 130.9% 143.4% 

20 02 
სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და 
ევროკავშირის შესახებ 

350,000.00 54.5% 75.3% 83.0% 

21 00 
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

900,000.00 69.2% 93.2% 106.8% 

22 00 
რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

1,350,000.00 46.6% 68.5% 75.9% 

23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 27,779,000.00 43.9% 59.1% 63.5% 

23 02 
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა 
მომსახურების გაუმჯობესება 

43,000,000.00 44.1% 66.5% 74.0% 

23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 16,521,000.00 51.4% 75.4% 84.3% 
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23 04 
ფინანსების მართვის ელექტრონული და 
ანალიტიკური უზრუნველყოფა 

7,800,000.00 29.2% 59.7% 69.3% 

23 05 
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის 
ამაღლება 

900,000.00 49.8% 76.3% 85.2% 

24 01 
ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო ქონების 
მართვა 

68,212,000.00 17.5% 32.1% 36.9% 

24 02 ტექნიკური და სამშენებლო  სფეროს რეგულირება    1,295,000.00 34.3% 58.7% 68.8% 

24 03 
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს 
განვითარება          

990,000.00 34.4% 68.2% 104.4% 

24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება     150,000.00 50.0% 75.0% 83.3% 

24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  12,653,000.00 37.2% 71.6% 78.2% 

24 06 

საქართველოს მიერ საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების 
ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო 
ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო 
მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, 
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვა) 

3,300,000.00 85.0% 88.4% 92.8% 

24 07 

ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის 
მშენებლობისათვის მარაბდა–ახალქალაქი–კარწახის 
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების 
გამოსყიდვა-კომპენსაცია 

400,000.00 47.8% 50.8% 52.5% 

25 01 
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 

5,100,000.00 52.3% 74.9% 81.4% 

25 02 
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 
ღონისძიებები 

501,720,000.00 43.4% 68.0% 77.4% 

25 03 
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია 

187,075,000.00 23.0% 37.6% 59.8% 

25 04 
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-
რეაბილიტაცია 

130,980,000.00 17.9% 38.8% 53.0% 

25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 50,125,000.00 36.8% 78.2% 113.9% 

26 01 

სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების 
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო 
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, 
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის 
განხორციელება 

8,800,000.00 40.9% 63.5% 70.8% 

26 02 
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო 
ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ 
ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 

32,500,000.00 44.7% 70.6% 80.3% 

26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, 
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების 

5,500,000.00 37.0% 57.0% 65.4% 

34 
 



 
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა 

26 04 
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა 
გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 

3,500,000.00 43.7% 69.6% 74.8% 

26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,700,000.00 34.4% 52.5% 58.6% 

26 06 
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება 

2,000,000.00 39.0% 59.8% 66.5% 

26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 1,500,000.00 21.6% 39.0% 45.6% 

26 08 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

1,000,000.00 52.0% 223.5% 220.6% 

26 09 
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

2,000,000.00 86.6% 86.6% 86.6% 

26 10 
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და 
ხელმისაწვდომობა 

1,000,000.00 7.2% 24.0% 35.3% 

27 01 
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და 
მართვა 

4,159,000.00 51.2% 77.4% 85.9% 

27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 136,369,000.00 40.9% 64.1% 72.8% 

27 03 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის 
თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული 
განვითარება 

1,006,000.00 44.6% 70.2% 75.8% 

27 04 
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო 
მომსახურებით 

15,466,000.00 32.8% 51.4% 63.9% 

28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 89,647,000.00 59.1% 78.3% 84.4% 

28 02 
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო 
ურთიერთობების დარგში 

353,000.00 40.1% 56.0% 61.6% 

29 01 
შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება 
და ამაღლება 

586,304,000.00 48.2% 73.7% 82.1% 

29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 21,605,000.00 40.4% 60.6% 67.5% 

29 03 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის 
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა 

8,000,000.00 45.8% 65.0% 72.5% 

29 04 
თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების 
ხელშეწყობა 

44,091,000.00 37.4% 53.0% 63.5% 

29 05 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა     

29 06 ვეტერანთა მხარდაჭერა     

30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის 
დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის 

578,177,000.00 49.4% 75.5% 83.5% 

35 
 



 
განვითარება/გაღრმავება 

30 02 
ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური 
წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების 
დონის ამაღლება 

12,716,000.00 41.8% 64.8% 72.7% 

30 03 

სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის 
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, 
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, 
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა 
მომსახურება 

5,139,000.00 54.9% 85.3% 95.0% 

30 04 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის 
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის 
მომსახურეობით უზრუნველყოფა 

3,612,000.00 58.5% 93.3% 102.1% 

30 05 
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და 
მართვა 

356,000.00 38.2% 57.0% 63.3% 

31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 8,000,000.00 44.9% 71.2% 84.0% 

32 01 
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო 
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 

13,403,000.00 45.9% 78.3% 89.2% 

32 02 ზოგადი განათლება 439,436,000.00 43.7% 71.1% 80.4% 

32 03 პროფესიული განათლება  37,318,000.00 25.6% 41.7% 46.7% 

32 04 
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 
კვლევების პროგრამა 

138,162,000.00 31.8% 65.0% 68.2% 

32 05 
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა 
ინფრასტრუქტურის განვითარება 

91,681,000.00 9.2% 57.1% 65.4% 

32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 34,300,000.00 9.0% 24.8% 27.0% 

33 01 
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების 
მართვა 

5,147,000.00 49.8% 73.8% 84.7% 

33 02 
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა 
და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის 
ფარგლებს გარეთ 

41,885,000.00 50.0% 92.9% 105.4% 

33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 13,410,000.00 48.5% 73.2% 82.6% 

33 04 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო 
სისტემის სრულყოფა 

16,043,000.00 40.1% 68.7% 79.9% 

33 05 
კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის 
და ფინანსური ძლიერების პროგრამა 

3,515,000.00 8.1% 8.7% 8.8% 

34 01 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა 
ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის 
შემუშავება და პროგრამების მართვა 

6,934,000.00 43.9% 73.1% 81.6% 

34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი 41,066,000.00 12.7% 15.6% 18.2% 

36 
 



 
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 

35 01 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
პროგრამების მართვა 

49,082,000.00 41.1% 68.7% 77.2% 

35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა 1,970,466,000.00 49.5% 74.4% 83.0% 

35 03 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 605,849,000.00 41.2% 66.3% 76.5% 

35 04 
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და 
აღჭურვა  

29,203,000.00 3.1% 40.9% 55.1% 

35 05 შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამა 600,000.00      

35 06 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-
გადამზადების პროგრამა 

2,800,000.00      

36 01 
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და 
მართვა  

11,200,000.00 61.6% 143.1% 155.9% 

36 02 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების 
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის 
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება  

6,000,000.00 43.6% 43.6% 43.6% 

36 03 
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია  

51,700,000.00 53.7% 75.4% 91.0% 

36 04 
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი 
ქსელის განვითარება 

45,700,000.00 29.8% 68.5% 68.5% 

37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 217,310,000.00 62.4% 77.8% 82.0% 

37 02 
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და 
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 

25,182,000.00 30.7% 59.7% 74.4% 

37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 21,008,000.00 11.4% 59.2% 137.9% 

38 01 
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, 
რეგულირება და მართვა 

4,930,000.00 48.2% 71.3% 80.6% 

38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 6,840,000.00 49.4% 76.6% 84.8% 

38 03 
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და 
მართვა 

9,790,000.00 26.1% 56.0% 63.7% 

38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 8,810,000.00 41.7% 66.7% 76.6% 

38 05 
სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და 
მართვა 

270,000.00 50.8% 74.2% 84.0% 

38 06 
გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი 
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 

360,000.00 47.3% 147.1% 158.5% 

39 01 
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების 
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა    

3,153,000.00 124.8% 356.1% 378.0% 
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39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 39,163,000.00 57.1% 113.4% 122.1% 

39 03 
სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა 
სოციალური დაცვის ღონისძიებები 

4,584,000.00 49.7% 74.4% 83.7% 

39 04 
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო 
ხელშეწყობის ღონისძიებები 

7,000,000.00 39.3% 75.6% 82.7% 

40 01 
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა 

42,500,000.00 45.7% 75.3% 85.1% 

40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 3,500,000.00 46.3% 69.5% 76.3% 

41 01 
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 
ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები 
(საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 

    

42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 38,000,000.00 49.4% 77.5% 84.8% 

43 01 
სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტო 

680,000.00 25.0% 25.0% 25.0% 

43 03 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო     

44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500,000.00 61.2% 79.7% 87.4% 

45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,594,300.00 52.4% 77.7% 86.2% 

45 02 
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ 
კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების 
ცენტრი 

150,000.00 49.8% 71.5% 82.0% 

45 03 
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის 
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი 
გრანტი 

1,858,000.00 58.9% 81.6% 87.7% 

45 04 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს 
სახელობის ობოლ, უპატრონო და 
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა 
პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 

958,400.00 53.0% 76.5% 93.4% 

45 05 
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე 
ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის 
გადასაცემი გრანტი 

260,800.00 57.5% 79.7% 94.6% 

45 06 
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო 
სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 

446,900.00 50.8% 75.4% 83.6% 

45 07 
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან 
არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის 
გადასაცემი გრანტი 

230,000.00 48.2% 72.2% 87.7% 

45 08 
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 
პირველწოდებულის სახელობის ქართული 
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 

2,000,100.00 50.0% 50.0% 50.0% 
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45 09 
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ 
აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის 
გადასაცემი გრანტი 

2,448,400.00 75.5% 87.7% 91.8% 

45 10 
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის 
და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 

100,000.00 85.1% 100.0% 100.0% 

45 11 
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის 
სუბსიდირების ღონისძიებები 

800,000.00 225.0% 225.0% 225.0% 

45 12 
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის 
სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 

500,000.00 84.0% 95.3% 97.3% 

45 13 
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-
გამაჯანსაღებელი ცენტრი 

653,100.00 84.3% 92.2% 99.5% 

46 00 
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

3,500,000.00 57.1% 85.7% 97.8% 

47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 3,722,000.00 46.5% 75.8% 85.0% 

47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 2,078,000.00 32.1% 55.3% 62.1% 

47 03 
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო 
აღწერა 

8,800,000.00 14.4% 23.6% 30.2% 

48 00 
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 
ზედამხედველობის სამსახური 

1,300,000.00 43.9% 68.3% 75.4% 

49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 1,192,000.00 35.5% 49.3% 54.8% 

49 02 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 1,208,000.00 13.3% 29.4% 30.5% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 600,000.00 47.8% 79.7% 91.5% 

51 00 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 
აპარატი 

600,000.00 40.9% 64.3% 71.9% 
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დანართი 4: 
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2014 წლის 9 თვეში გადარიცხული ფინანსური დახმარებების სტრუქტურა 
რეგიონების მიხედვით 

აფხაზეთი აჭარა კახეთი 

იმერეთი სამეგრელო და ზემო სვანეთი შიდა ქართლი 

ქვემო ქართლი გურია სამცხე-ჯავახეთი 

მცხეთა-მთიანეთი რაჭა-ლეჩხუმი 
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5% 2% 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან გამოყოფილი თანხების განაწილება 

(9 თვე) 
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 
კახეთი 
იმერეთი 
სამეგრელო ზემო სვანეთი 
შიდა ქართლი 
ქვემო ქართლი 
გურია 
სამცხე-ჯავახეთი 
მცხეთა-მთიანეთი 
რაჭა-ლეჩხუმი 

9% 

16% 

17% 

15% 

7% 

13% 

7% 

8% 

4% 4% 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 
გამოყოფილი თანხების განაწილება (9 თვე) 
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 
კახეთი 
იმერეთი 
სამეგრელო ზემო სვანეთი 
შიდა ქართლი 
ქვემო ქართლი 
გურია 
სამცხე-ჯავახეთი 
მცხეთა-მთიანეთი 
რაჭა-ლეჩხუმი 



 
დანართი  5: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მხარჯავ დაწესებულებებზე მიმართული თანხები, 2014 
წლის 10 თვის სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით. (ლარი) 

მხარჯავი დაწესებულება ნორმატიული 
აქტით 

გამოყოფილი 
თანხა 

გამოყოფი
ლი თანხა 

საკასო ხარჯი %-ული წილი გამოყოფილ 
სახსრებში 

(ნორმ.აქტით) 

%-ული წილი 
ათვისებულ 
სახსრებში 

 

საქართველოს მთავრობის 
კანცელარია 

15,504,590 12,064,590 8,121,617 26.0% 22.4% 

საქართველოს ცენტრალური 
საარჩევნო კომისია 

4,770,188 4,770,188 4,334,837 8.0% 12.0% 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, 

მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, 
წალენჯიხის, ხობის 

მუნიციპალიტეტებსა და 
თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 

75,000 75,000 6,322 0.1% 0.0% 

ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და 
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 

სახელმწიფო რქმუნებულის - 
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

145,000 145,000 40,328 0.2% 0.1% 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, 

თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, 
ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის,  

ხარაგაულის, ხონის   
მუნიციპალიტეტებსა და 

თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 

200,000 200,000 110,059 0.3% 0.3% 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ახმეტის, გურჯაანის, 
დედოფლისწყაროს, თელავის, 

ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა 
და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 

75,000 75,000 37,692 0.1% 0.1% 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 

100,000 100,000 27,849 0.2% 0.1% 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და 
ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 

95,000 95,000 13,004 0.2% 0.0% 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 

ახალქალაქის, ბორჯომისა და 
ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტებში 

75,000 75,000 12,130 0.1% 0.0% 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ბოლნისის, გარდაბ ნის, დმანისის, 
თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის  

მუნიციპალიტეტებსა და 
თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 

90,000 90,000 15,882 0.2% 0.0% 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

გორის, კასპის, ქარელისა და 
ხაშურის  მუნიციპალიტეტებში 

60,000 60,000 9,837 0.1% 0.0% 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ 2,771,800 1,747,039 1,627,506 4.7% 4.5% 
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სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

დიასპორის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

624,021 375,000 199,354 1.0% 0.6% 

საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 

1,228,600 1,228,600 1,227,505 2.1% 3.4% 

საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტრო 

4,755,926 1,975,406 1,487,457 8.0% 4.1% 

საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო 

400,844 400,844 400,844 0.7% 1.1% 

საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 

8,092,461 7,899,569 2,990,648 13.6% 8.3% 

საქართველოს დაზვერვის 
სამსახური 

1,277,641 1,277,641 882,866 2.1% 2.4% 

საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო 

1,018,000 1,018,000 1,000,000 1.7% 2.8% 

საქართველოს კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

2,623,839 2,525,683 2,214,519 4.4% 6.1% 

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

452,886 452,886 402,565 0.8% 1.1% 

საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო 

426,000 426,000 320,704 0.7% 0.9% 

საქართველოს ენერგეტიკის 
სამინისტრო 

181,850 203,847 143,646 0.3% 0.4% 

საქართველოს სპორტისა და 
ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტრო 

7,518,865 7,810,446 7,318,075 12.6% 20.2% 

საქართველოს სახალმციფო დაცვის 
სპეციალური სამსახური 

1,500,000 1,500,000 840,486 2.5% 2.3% 

საქართველოს სახალხო დამცველის 
აპარატი 

356,155 356,155 37,770 0.6% 0.1% 

სსიპ - საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი 

267,000 193,965 193,965 0.4% 0.5% 

საჯარო სამსახურის ბიურო 150,000 150,000 63,689 0.3% 0.2% 
სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 3,200,000 3,200,000 2,158,199 5.4% 6.0% 
საერთო სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გადასახდელები 
1,496,700 1,591,300 1,439,000 2.5% 4.0% 
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