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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, 2015 წლის 10 თვის მდგომარეობით, წლიურ გეგმასთან მიმართებაში1 სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელიი 80.5%-ს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს 11.0%-ით აღემატება. ხოლო გადასახდელების ჯამური მაჩვენებელი წლიური ბიუჯეტის კანონით 
განსაზღვრული გეგმის 80.6%-ს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ზრდის 
ტემპი 10.2%-ს უტოლდება (იხ. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე).  

• რაც შეეხება ძირითად ტენდენციებს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტების დონეზე 
(სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები მოიცავს ოთხ კომპონენტს: შემოსავლები, არაფინანსური და 
ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა), 9 თვის გეგმასთან მიმართებაში შესრულების მაღალი 
ტენდენციით ხასიათდება არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობები, რომელიც ნომინალურ 
გამოსახულებაში 227.7 მლნ ლარს (წლიური გეგმის 96.9%-ს) შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს 244.1%-ით აღემატება. რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებს, სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შემოსავლები წლიური გეგმის 83.7%-ს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 690.8 მლნ 
ლარით (11.6%-ით) მეტია, ძირითადად საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტენდენციის გავლენით2. 
შედარებით დაბალი შესრულების დონე ვლინდება ფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობებისა 
და ვალდებულებების ზრდის კომპონენტებისათვის (წლიური გეგმის 58.2% და 63.5% შესაბამისად) 
(იხ. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე). 

• რაც შეეხება ძირითად ტენდენციებს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტების დონეზე 
(სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები მოიცავს ოთხ კომპონენტს: ხარჯები, არაფინანსური და ფინანსური 
აქტივების ზრდა, ვალდებულებების კლება), გასული წლის მსგავსად, წლიური გეგმისაგან უარყოფითი 
გადახრით ხასიათდება არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელები (ე.წ. კაპიტალური 
ხარჯები), რომლის შესრულება წლიური გეგმის 60.8%-ს უტოლდება და გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს 3.6 მლნ ლარით აღემატება. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების შესრულება 10 თვის 
მდგომარეობით წლიური გეგმის 81.9%-ს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 
11.4%-ით მეტია, თუმცა ნომინალურ გამოსახულებაში ზრდის მაჩვენებელი 674.1 მლნ ლარს უტოლდება. 
ამასთან ე.წ. კაპიტალური ხარჯების ზრდის მაჩვენებელი 3.6 მლნ ლარს (0.8%) შეადგენს. რაც შეეხება ხარჯების 
კომპონენტების დონეზე დინამიკას, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ხარჯების ზემოაღნიშნული 674.1 მლნ ლარის ოდენობით ზრდა ძირითადად უკავშირდება 
გრანტების (219.3 მლნ ლარით), სოციალური უზრუნველყოფის (203.9 მლნ ლარით) და სხვა ხარჯების (88.7 მლნ 
ლარით) ზრდას. წლიურ გეგმასთან მიმართებაში შესრულების  მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება ფინანსური 
აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელები, რომლის შესრულება წლიური გეგმის 100.8%-ს შეადგენს და 

1 ანგარიშში წლიურ გეგმად განხილულია „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში 2015 წლის 17 
ივლისს განხორციელებული ცვლილების შედეგად დამტკიცებული წლიური გეგმური მაჩვენებლები 
2 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობების გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებლებთან ზრდის ტემპის ანალიზისას, საყურადღებოა, რომ 2015 წელს, გასული წლისაგან განსხვავებით, ფინანსთა 
მინისტრის 2014 წლის 30 დეკემბრის #415-ე ბრძანების მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის კლასიფიკაციაში განხორციელებული 
ცვლილებების შესაბამისად, წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება და ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 
რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ (სულ, 13.9 მლნ ლარი) 
ასახულია შერეულ და არაკლასიფიცირებულ შემოსავლებში, რაც გასულ წლებში ხაზინის ინფორმაციაში ცალკე მუხლად 
გამოიყოფოდა, ხოლო კვარტალურ ანგარიშებში ფინანსური აქტივების კლების მუხლში აისახებოდა. 
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გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 152.3  მლნ ლარით (86.7%-ით) აღემატება, ძირითადად, აქციებისა და 
კაპიტალის მუხლით ფინანსური აქტივების ზრდის ტენდენციის გავლენით (იხ. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  
შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე). 

• წლის განმავლობაში გადასახდელების მოსალოდნელ დინამიკასთან მიმართებაში, თუ დავუშვებთ, რომ 
ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2015 წლის უკანასკნელი 2 
თვის განმავლობაში გადასახდელების შესრულების საშუალო თვიური მაჩვენებელი დაახლოებით 159.4 მლნ 
ლარით (1.2-ჯერ) უნდა აღემატებოდეს 10 თვის ათვისების საშუალო თვიურ მაჩვენებელს, მათ შორის, 
არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისთვის აღნიშნული მოსალოდნელი მაჩვენებელი 
104.6 მლნ ლარს (3.2-ჯერ მეტი) შეადგენს. ამასთან, გასული წლის 10 თვის მდგომარებით ზემოთმოცემული 
ფარდობა 1.5-ს და 2.9-ს უტოლდებოდა, შესაბამისად (იხ. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულების მიმდინარეობა 
აგრეგატულ დონეზე). 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 
• 2015 წლის 10 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ჯამური მაჩვენებელი 6,653.5 მლნ 

ლარს შეადგენს და წლიური გეგმის 83.7%-ს უტოლდება. კომპონენტების დონეზე (სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შემოსავლები მოიცავს სამ კომპონენტს: საგადასახადო შემოსავლები, გრანტები და სხვა შემოსავლები) 
შესრულების დაახლოებით თანაბარი დონით ხასიათდება შემოსავლების თითოეული კომპონენტი 
(იხ. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები).  

• საგადასახადო შემოსავლების ჯამური მაჩვენებელი წლიური გეგმის 83.7%-ს შეადგენს და გასული წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებელს 10.8%-ით (605.6 მლნ ლარით) აღემატება. თუმცა განსხვავებული ტენდენცია 
ვლინდება გადასახადების ცალკეული ტიპებისათვის. კერძოდ, შედარებით მაღალი შესრულებით ხასიათდება 
მოგების და საშემოსავლო გადასახადების სახით მიღებული შემოსავლები. რაც შეეხება გასული წლის 
ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებთან მიმართებას, ზრდის ტემპი შესაბამისად, 29.0%-ს და 14.6%-ს 
შეადგენს მოგების და საშემოსავლო გადასახადის სახით მიღებული შემოსავლებისათვის, ხოლო 6.9%-სა და 
5.6%-ს დღგ-სა და აქციზისთვის, ამასთან იმპორტის გადასახადის სახით მიღებული შემოსავლები გასული 
წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 30.3%-ით ნაკლებია. სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებთან 
მიმართებაში, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პირველადი გაანგარიშებით ექსტრაპოლაციის მეთოდზე 
დაყრდნობით, ნაკლებად მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების წლიური გეგმის შესრულება 
სირთულეებს უკავშირდებოდეს, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ეს მეთოდი ეყრდნობა მხოლოდ წლის 
განმავლობაში გადასახადების მობილიზებას და არ ითვალისწინებს ეკონომიკური გარემოს მიმდინარე და 
მოსალოდნელ ტენდენციებს (იხ.  საგადასახადო შემოსავლები3). 

• სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტების სახით მიღებულ შემოსავლებთან მიმართებაში, აღნიშნული მაჩვენებელი 
წლიური გეგმის 84.0%-ს შეადგენს და 215.1 მლნ ლარს უტოლდება. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ გასული 
წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელი 157.7 მლნ ლარს შეადგენდა. მიმდინარე წელს მობილიზებული 
გრანტების უდიდეს წილს ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები შეადგენს (იხ.  საგარეო წყაროებიდან მიღებული 
დაფინანსება) 

• რაც შეეხება სხვა შემოსავლებს, სხვა შემოსავლების შესრულება წლიური გეგმის 82.9%-ს შეადგენს ძირითადად 
საკუთრებიდან შემოსავლების (წლიური გეგმის 104.7%) ტენდენციის გავლენით. გასათვალისწინებელია, რომ 

3 საგადასახადო შემოსავლების წლიური შესრულების მოსალოდნელი ტენდენციის შესახებ ინფორმაციისათვის იხ. პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისის მიმოხილვა 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილების შესახებ (ივლისი, 2015 წ.) ბმულზე: 
http://pbo.parliament.ge/ge/reportspapers/core-reports/budget-review/item/175-biujetis-meore-wardgena 
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სხვა შემოსავლების აღნიშნული ტენდენცია ნაწილობრივ უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტის 
კლასიფიკაციაში განხორციელებულ ცვლილებას. კერძოდ, მიმდინარე წელს შერეულ და სხვა 
არაკლასიფიცირებულ შემოსავლებში, ასახულია წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების 
დაბრუნება და ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების 
შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ (სულ, 13.9 მლნ ლარი), რაც გასულ წლებში ფინანსური აქტივების 
კლების მუხლში აისახებოდა (იხ.  სხვა შემოსავლები).  

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 
• სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან მიმართებაში, მხარჯავი დაწესებულებების 

დონეზე გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების %-ული წილი წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ 
გეგმასთან მიმართებაში მხარჯავი დაწესებულებების უმეტესობისთვის 75-100%-იან შუალედში მერყეობს. 
წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ასიგნებების ათვისების ძირითადი ტენდენციის სურათი, როგორც მხარჯავი 
დაწესებულებების, ისე პროგრამების მიხედვით წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართები 2-4) 
(იხ. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები).  

• საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებთან მიმართებაში, 2015 წლის 10 თვის 
მდგომარეობით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 112.0 მლნ ლარს, ხოლო 
გადარიცხული სახსრები 99.2 მლნ ლარს და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 141.7%-ს 
შეადგენს. რაც შეეხება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს, 2015 წლის 10 თვის 
მონაცემებით, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში გადარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 302.7 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 78.6%-ს 
უტოლდება (იხ.  საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები). 

• გადასახდელების ანალიზისას საყურადღებოა შრომის ანაზღაურების მუხლით გადასახდელების სტრუქტურა 
და დინამიკა. კერძოდ, შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების წილი ჯამურ ხარჯებში 2015 წლის 10 თვის 
მდგომარეობით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კლების ტენდენციას ავლენს ( შტატით და 
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების წილი ხარჯებში მცირედით 19.4%-დან 18.9%-მდე შემცირდა). 
ამასთან, ჯამურად პრემიისა და დანამატის წილი შრომის ანაზღაურებასთან გასული წლის ანალოგიურ 
პერიოდის დონეზე ნარჩუნდება და 19.7%-ს უტოლდება (იხ. შრომის ანაზღაურება). აქვე 
გასათვალისწინებელია, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის კანონში ბიუჯეტის კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლით 
ასახულია სსიპ-ების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრების განკარგვა (ფინანსთა სამინისტროს 
ინფორმაციით, აღნიშნული ძირითადად ეხება შრომის ანაზღაურების მუხლს), რომლებიც გასულ წლებში 
ჯამურად სუბსიდიის მუხლით აისახებოდა. ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ არსებული წარმოდგენა იძლევა 
სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების ალოკაციის უფრო სამართლიან სურათს, გადასახდელების კომპონენტების 
დონეზე გასულ წელთან შედარებით გამოვლენილი ტენდენციების სრულყოფილი სურათის მისაღებად 
აუცილებელია კლასიფიკაციაში არსებული ზემოაღნიშნული განსხვავებების გათვალისწინება. 

საშინაო და საგარეო ვალდებულებების დინამიკა 
• სახელმწიფო ბიუჯეტის საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების ფაქტობრივი 

შესრულება, 2015 წლის 10 თვის მდგომარეობით, 343.9 მლნ ლარს შეადგენს (წლიური გეგმა-500 მლნ ლარი). 
აღრიცხვის არსებული სპეციფიკის შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში ემიტირებულ იქნა 803.5 მლნ ლარის 
ნომინალური ღირებულების სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები, ხოლო  საანგარიშო პერიოდის 
განმავლობაში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების მომსახურებისათვის გადახდილ იქნა  536.8 მლნ ლარი, 
საიდანაც საპროცენტო ხარჯი 107.9 მლნ ლარს შეადგენს (იხ. საშინაო ვალდებულებების დინამიკა).  
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• რაც შეეხება საგარეო წყაროებიდან მიღებულ დაფინანსებას, სახაზინო სამსახურის ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით, საგარეო წყაროებიდან მიღებული შემოსულობების მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ 
პერიოდთან შედარებით ზრდის ტენდენციას ავლენს, ძირითადად საინვესტიციო კრედიტების სახით 
მიღებული შემოსულობების ზრდის გავლენით. ამასთან, გრანტების მოცულობა 2015 წლის 10 თვის 
მდგომარეობით 215.1 მლნ ლარს და წლიური დამტკიცებული გეგმის 84.1%-ს შეადგენს და გასული წლის 
ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 57.4 მლნ ლარით აღემატება. რაც შეეხება კრედიტებს, საგარეო 
ვალდებულებების ზრდით სახელმწიფო ბიუჯეტში მიღებული შემოსულობების შესრულება 687.8 მლნ ლარს 
და წლიური გეგმის 61.2%-ს უტოლდება, რომელთაგან უდიდეს წილს, საინვესტიციო კრედიტები 
წარმოადგენს (იხ.  საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება). 
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1. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების მდგომარეობა, აგრეგატულ დონეზე, გეგმასთან 
მიმართებაში,  მისაღებად შეიძლება შეფასდეს, კერძოდ, ჯამური მაჩვენებელი (7,965.2 მლნ. ლარი) წლიური 
გეგმის4 80.5%-ს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 11.0%-ით აღემატება.  

  2014 წელი 
10 თვე 

შესრულება 

2015 
წელი 
გეგმა 

2015 წელი 
10 თვე 

შესრულება 

2015 წ. 10 თვის შესრულება 
წლიურ  გეგმასთან 

მიმართებაში 

2015 წ. 10 თვე -2014 წ. 10 თვე 

სხვაობა %-ული ცვლილება 

სულ შემოსულობები 7,174.1 9,900.0 7,965.2 80.5% 791.1 11.0% 

   შემოსავლები  5,962.7 7,950.9 6,653.5 83.7% 690.8 11.6% 

      გადასახადები 5,588.3 7,400.0 6,193.9 83.7% 605.6 10.8% 
      გრანტები 157.7 255.9 215.1 84.0% 57.3 36.4% 
      სხვა შემოსავლები* 216.7 295.0 244.6 82.9% 27.8 12.8% 
   არაფინანსური აქტივების 
კლება 

66.2 235.0 227.7 96.9% 161.5 244.1% 

   ფინანსური აქტივების 
კლება 

56.3 90.0 52.4 58.2% -4.0 -7.0% 

    ვალდებულებების  ზრდა 1,088.9 1,624.1 1,031.7 63.5% -57.3 -5.3% 
      საგარეო  565.3 1,124.1 687.8 61.2% 122.5 21.7% 
      საშინაო 523.7 500.0 343.9 68.8% -179.8 -34.3% 

 

ცხრილი 1: შემოსულობების დინამიკა 10 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2014-2015 წწ);  
1. 2 

* 2015 წელს, წინა წლისგან განსხვავებით, ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 30 დეკემბრის #415-ე ბრძანების მიხედვით, სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კლასიფიკაციაში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების 
დაბრუნება და ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები (სულ, 13.9 მლნ ლარი) ასახულია სხვა შემოსავლებში 
 
რაც შეეხება ძირითად ტენდენციებს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტების დონეზე, 
(სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები მოიცავს ოთხ კომპონენტს: შემოსავლები, არაფინანსური და 
ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) წლიურ გეგმასთან მიმართებაში შესრულების  
მაღალი ტენდენციით ხასიათდება არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობები, რომელიც 
ნომინალურ გამოსახულებაში 227.7 მლნ ლარს, გეგმის 96.9%-ს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს არსებითად (244.1%-ით) აღემატება5. აღნიშნული ზრდა ძირითადად დაკავშირებულია 
რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიიდან და აგრეთვე, ძირითადი აქტივების 
რეალიზაციიდან მიღებულ შემოსულობებთან. 10 თვის მდგომარეობით რადიოსიხშირული სპექტრით 
სარგებლობის ლიცენზიიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართულმა სახსრებმა 151.7 მლნ ლარი და წლიური 

4 ანგარიშში წლიური გეგმით განსაზღვრული მაჩვენებლები გულისხმობს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 17 ივლისის 
დამტკიცებული კანონის გეგმურ მაჩვენებლებს.  
5 არაფინანსური აქტივების კლების გეგმური მაჩვენებელი 2015 წლის თავდაპირველი  წლიური გეგმით განისაზღვრა 1.2 მლნ ლარის 
ოდენობით, ხოლო მიმდინარე შესრულების ტენდენციიდან გამომდინარე, სახელმწიფო ბიუჯეტის  კანონში ივლისის ცვლილების 
მიხედვით, წლიური გეგმური მოცულობა 151.2 მლნ ლარამდე გაიზარდა (აღნიშნული თანხების მიღება განხორციელდება 
მობილური ოპერატორების მეოთხე თაობის ლიცენზიების გაყიდვის საფუძველზე). 
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გეგმის 100.3% შეადგინა, ხოლო ძირითადი აქტივების რეალიზაციიდან მიღებულმა შემოსულობამ 73.6 მლნ 
ლარი (გეგმის 90.0%). მიწის რეალიზაციიდან მიღებულია 2.4 მლნ ლარი.    

შედარებით დაბალი შესრულების დონე ვლინდება ფინანსური აქტივების კლების მუხლით 
შემოსულობებისა (წლიური გეგმის 58.2%) და ვალდებულებების ზრდის კომპონენტებისათვის (წლიური 
გეგმის 63.5%)6. რაც შეეხება შემოსავლებს, ამ მიმართულებით 10 თვეში მობილიზებულია გეგმის 83.7%, რაც 
გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 690.8 მლნ ლარით (11.6%-ით) აღემატება, ძირითადად 
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტენდენციის გავლენით. 

შემოსულობების ცალკეული კომპონენტების მობილიზების მდგომარეობა წლიური გეგმით 
გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან მიმართებაში წარმოდგენილია დიაგრამაზე. 

დიაგრამა 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები წლიური გეგმის/ფაქტობრივ მაჩვენებლებთან მიმართებაში, 
10 თვის მდგომარეობით (%, 2013-2015 წწ).  

რაც შეეხება  სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებს, 2015 წლის ბიუჯეტის კანონით გადასახდელების 
ჯამური მაჩვენებლის წლიური გეგმა განისაზღვრა 9,575.0 მლნ ლარის დონეზე, ხოლო 2015 წლის 10 თვის 
მდგომარეობით, ფაქტობრივმა შესრულებამ (7,713.5 მლნ ლარი) წლიური გეგმის 80.6% შეადგინა. 

  2014 წელი 10 
თვე 

შესრულება 

2015 წელი 
წლიური გეგმა 

2015 წელი 10 
თვე 

შესრულება 

2015 წ. 10 თვის შესრულება 
წლიურ გეგმასთან 

მიმართებაში 

2015 წ.  10 თვე/2014 წ.  
10 თვე 

      სხვაობა %-ული 
ცვლილება 

გადასახდელები 6,999.3 9,575.0 7,713.5 80.6% 714.2 10.2% 
ხარჯები 5,889.2 8,016.6 6,563.3 81.9% 674.1 11.4% 
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 466.9 773.7 470.5 60.8% 3.6 0.8% 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა 175.8 325.4 328.1 100.8% 152.3 86.7% 

6დეტალურად სახელმწიფო ბიუჯეტის საგარეო ვალდებულებებთან დაკავშირებით წარმოდგენილია ანგარიშის შესაბამის ნაწილში.  

 

79.1% 70.4%
48.5%

76.5%80.2% 82.1% 78.1% 69.4%83.7% 96.9%
58.2% 63.5%

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების 
კლება

ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების  ზრდა

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები

2013 2014 2015*
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ვალდებულებების 
კლება 467.4 459.2 351.6 76.6% (115.8) -24.8% 

ცხრილი 2: გადასახდელების დინამიკა 10  თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2014-2015 წწ). 
** წლიური გეგმა გულისხმობს ბიუჯეტის კანონში ივლისში განხორციელებული ცვლილებით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებს. 

რაც შეეხება ძირითად ტენდენციებს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტების დონეზე 
(სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები მოიცავს ოთხ კომპონენტს: ხარჯები, არაფინანსური და 
ფინანსური აქტივების ზრდა, ვალდებულებების კლება) გასული წლის მსგავსად, 10 თვის გეგმისაგან 
უარყოფითი გადახრით ხასიათდება არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელები (ე.წ. 
კაპიტალური ხარჯები), რომლის შესრულება წლიური გეგმის 60.8%-ს უტოლდება და გასული წლის 
ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს მხოლოდ 3.6 მლნ ლარით (0.8%-ით) აღემატება. რაც შეეხება 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებს, მისი შესრულება 10 თვის მდგომარეობით წლიური გეგმის 81.9%-ს 
შეადგენს და გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე მხოლოდ 11.4%-ით მეტია, თუმცა 
ნომინალურ გამოსახულებაში ზრდის მაჩვენებელი 674.1 მლნ ლარს უტოლდება, ამასთან ე.წ. კაპიტალური 
ხარჯების ზრდის მაჩვენებელი, როგორც უკვე აღინიშნა, 3.6 მლნ ლარს შეადგენს. აქვე 
გასათვალისწინებელია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ზემოაღნიშნული 674.1 მლნ ლარის 
ოდენობით ზრდა ძირითადად უკავშირდება გრანტების (219.3 მლნ ლარით), სოციალური 
უზრუნველყოფის (203.9 მლნ ლარით) და სხვა ხარჯების (88.7 მლნ ლარით) ზრდას გასული წლის 
ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თუმცა გადასახდელების ცალკეული კომპონენტების დონეზე 
ტენდენციების ანალიზისას გასათვალისწინებელია, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის კანონში ბიუჯეტის 
ხარჯების კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლით ასახულია სსიპ-ების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
მიღებული სახსრების განკარგვა, რომლებიც გასულ წლებში ჯამურად სუბსიდიის მუხლით აისახებოდა, 
ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ არსებული წარმოდგენა იძლევა სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების 
განკარგვის უფრო სამართლიან სურათს, გადასახდელების კომპონენტების დონეზე გასულ წელთან 
შედარებით გამოვლენილი ტენდენციების ანალიზისას აუცილებელია კლასიფიკაციაში არსებული 
ზემოაღნიშნული განსხვავებების გათვალისწინება. წლიურ გეგმასთან მიმართებაში შესრულების 
შედარებით მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელები, 
რომლის შესრულება წლიური გეგმის 100.8%-ს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 152.3 
მლნ ლარით (86.7%-ით) აღემატება, ძირითადად, აქციებისა და კაპიტალის მუხლით ფინანსური აქტივების 
ზრდის ტენდენციის გავლენით. 
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დიაგრამა 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტები წლიური  გეგმის/ფაქტობრივ მაჩვენებლებთან მიმართებაში  
10 თვის მდგომარეობით (%, 2013-2015 წწ). 

გადასახდელების შესრულების არსებული და წლის დასასრულს მოსალოდნელი ტენდენციის დეტალური 
ანალიზისათვის მიზანშეწონილია განხილულ იქნას გადასახდელების ყოველთვიური დინამიკა. 
სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ყოველთვიური დინამიკის ანალიზით ვლინდება სექტემბრ-
ოქტომბრის თვეებში გადასახდელების ზრდის ტენდენცია, ამასთან გადასახდელების ცალკეული 
კომპონენტების დონეზე ზრდის ტენდენცია ყველაზე მასშტაბურად ვლინდება არაფინანსური და 
ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის, რომელთათვისაც სექტემბრ-ოქტომბერში  
საშუალო ათვისება წლის პირველი 8 თვის საშუალო ათვისების შესაბამისად, 174%-სა და 171%-ს შეადგენს 
(იხ დიაგრამები 21 და 22). 

  

დიაგრამები 21 და 22: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლისა და მისი ცალკეული კომპონენტების 
ყოველთვიური დინამიკა (მლნ ლარი, 2015 წელი). 

წლის განმავლობაში გადასახდელების მოსალოდნელ დინამიკასთან მიმართებაში, თუ დავუშვებთ, რომ 
ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2015 წლის უკანასკნელი 2 
თვის განმავლობაში გადასახდელების შესრულების საშუალო თვიური მაჩვენებელი დაახლოებით 159.4 
მლნ ლარით (1.2-ჯერ) უნდა აღემატებოდეს 10 თვის ათვისების საშუალო თვიურ მაჩვენებელს, მათ შორის, 

77.5%
61.7% 63.6%

82.3%79.1%
66.9% 64.6%

83.5%81.9%
60.8%

100.8%
76.6%
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არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისთვის  აღნიშნული მაჩვენებელი დაახლოებით 
104.6 მლნ ლარით (3.2-ჯერ) უნდა აღემატებოდეს 10 თვის ათვისების საშუალო თვიურ მაჩვენებელს. 
ამასთან, გასული წლის 10 თვის მდგომარებით აღნიშნული ფარდობა 1.5-ს და 2.9-ს უტოლდებოდა, 
შესაბამისად (იხ. ცხრილი 3). აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის მეოთხე კვარტალში დაფიქსირდა ჯამური 
გადასახდელების და მისი ცალკეული კომპონენტების ზრდის ტენდენცია წინა კვარტლებთან შედარებით. 
კერძოდ, მეოთხე კვარტლის გადასახდელების შესრულების მაჩვენებელი პირველი სამი კვარტლის 
ათვისების საშუალო მაჩვენებლის 136%-ს გაუტოლდა; მათ შორის, ხარჯებისთვის ანალოგიურმა ფარდობამ 
129%, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისთვის კი 221% შეადგინა. 
 

დიაგრამა 3: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ყოველთვიური დინამიკა  (მლნ ლარი, 2013-2015 წწ). 

გადასახდელების მოსალოდნელი დინამიკა 

    დამტკიცებული 
წლიური გეგმა 

შესრულება 10 თვის 
მდგომარეობით 

დარჩენილი თვეების 
საშუალო მაჩვენებელი 

ფარდობა 

გადასახდელები 
2015 წელი 9,575.0 7,713.5 930.8 121% 
2014 წელი 9,080.0 6,999.3 1,040.4 149% 
2013 წელი 8,748.5 6,147.9 1,300.3 212% 

ხარჯები 
2015 წელი 8,016.6 6,563.3 726.7 111% 
2014 წელი 7,539.6 5,889.2 825.2 140% 
2013 წელი 7,248.5 5,075.5 1,086.5 214% 

არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

2015 წელი 773.7 470.5 151.6 322% 
2014 წელი 734.1 466.9 133.6 286% 
2013 წელი 720.9 473.3 123.8 262% 

ფინანსური 
აქტივების ზრდა 

2015 წელი 325.4 328.1 -1.3 -4% 
2014 წელი 208.2 175.8 16.2 92% 
2013 წელი 229.7 176.2 26.8 152% 

ცხრილი 3: გადასახდელების მოსალოდნელი დინამიკა (მლნ ლარი,%, 2013-2015 წწ);   
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2. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებს, იანვარ-ოქტომბრის მდგომარეობით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულება 6,653.5 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 83.7% შეადგენს. ამასთან, მისი 
ცალკეული კომპონენტი გამოირჩევა  შესრულების თითქმის თანაბარი დონით: 10 თვეში გრანტების სახით 
ბიუჯეტში მიღებულია გეგმური მაჩვენებლის 84.0% (215.1 მლნ ლარი), ხოლო საგადასახადო 
შემოსავლებისა და სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები გეგმის, შესაბამისად, 83.7.0%-სა და 
82.9%-ს უტოლდება. 

2.1 საგადასახადო შემოსავლები 

საგადასახადო შემოსავლების სახით 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში მობილიზებულია 6,193.9 მლნ ლარი. 
გადასახადების ჯამური მაჩვენებელი წლიური გეგმის 83.7%-ს შეადგენს, ხოლო გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს 605.6 მლნ ლარით (10.8%-ით) აღემატება. გეგმასთან მიმართებით განსხვავებული ტენდენცია 
ვლინდება გადასახადების ცალკეული ტიპებისათვის. კერძოდ, შედარებით მაღალი მობილიზების დონით 
გამოირჩევა მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადების სახით მიღებული შემოსავლები და გეგმის 
შესაბამისად, 91.6% და 84.0%-ს შეადგენს. შედარებით დაბალი შესრულების დონით ხასიათდება აქციზი და 
სხვა გადასახადები. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად, 
საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელში ამოთიშულია საშემოსავლო გადასახადის დაუბეგრავი 
მინიმუმის დაბრუნებისათვის ხაზინის შესაბამის ქვეანგარიშზე გადატანილი სახსრები. დაბრუნებულმა 
სახსრებმა მიმდინარე პერიოდისათვის ჯამში 126.1 მლნ ლარი შეადგინა.  
 
რაც შეეხება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებთან მიმართებას, უნდა აღინიშნოს, რომ 
შემოსავლები გადასახადის ყველა სახის მიხედვით, იმპორტის გადასახადის გარდა, აჭარბებს წინა წლის 
ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებს. ზრდის ტემპი, შესაბამისად, 29.0%-ს, 14.6%-სა და 6.9%-ს შეადგენს 
მოგების გადასახადის, საშემოსავლო გადასახადისა და დღგ-ს სახით მიღებული შემოსავლებისათვის, 
ხოლო 5.6%-ს აქციზის გადასახადისათვის. ამასთან, იმპორტის გადასახადის სახით მიღებული 
შემოსავლები გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 30.3%-ით ნაკლებია. 

  2014 წელი 
 10 თვე 

შესრულება 

2015 
წელი 
გეგმა 

2015 წელი 
 10 თვე 

შესრულება 

2015 წ. 10 თვის შესრულება 
წლიურ  გეგმასთან 

მიმართებაში 

2015 წ. 10 თვე - 2014 წ. 10 თვე 

სხვაობა %-ული ცვლილება 

საგადასახადო შემოსავლები 5,588.3 7,400.0 6,193.9 83.7% 605.6 10.8% 

საშემოსავლო გადასახადი 1,429.8 1,950.0 1,638.8 84.0% 209.0 14.6% 

მოგების გადასახადი 675.6 951.0 871.2 91.6% 195.6 29.0% 

დღგ 2,710.5 3,506.0 2,897.4 82.6% 186.9 6.9% 

აქციზი 672.5 900.0 709.9 78.9% 37.5 5.6% 

იმპორტის გადასახადი 81.0 68.0 56.4 83.0% -24.6 -30.3% 

სხვა გადასახადი 18.8 25.0 19.9 79.8% 1.1 6.1% 
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სხვა გადასახადები, რომელთა 
კლასიფიცირება არ ხდება 

0.24  0.3  0.02 7.2% 

ცხრილი 4: საგადასახადო შემოსავლების  10 თვის შესრულება (მლნ ლარი, %, 2014-2015 წწ). 

გასული ოთხი წლის მობილიზების ტენდენციებსა და ექსტრაპოლაციის მეთოდზე დაყრდნობით, 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ გაანგარიშებულ იქნა საგადასახადო შემოსავლების მოსალოდნელი 
მაჩვენებლები მიმდინარე წლისათვის, რომელიც უახლოვდება ბიუჯეტის კანონით გაწერილ გეგმურ 
მაჩვენებელს (გადაჭარბების მიმართულებით). მე-4 ცხრილში წარმოდგენილია ზემოაღნიშნულ მიდგომაზე 
დაყრდნობით მიმდინარე წლის მოსალოდნელი მაჩვენებლების პირველადი შეფასება. კერძოდ, როგორც 
ცხრილიდან ჩანს, ამ მეთოდზე დაყრდნობით აგრეგატულ დონეზე საგადასახადო შემოსავლების 
წარმოდგენილი მაჩვენებლის შესრულება მიმდინარე წელს ნაკლებ სავარაუდოა, სირთულეებს 
უკავშირდებოდეს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მეთოდი თავისი შინაარსით ითვალისწინებს დაშვებას, 
რომ სტიმულები საგადასახადო შემოსავლების გადახდისა, წლის განმავლობაში გადანაწილებასთან 
დაკავშირებით, გასულ წლებთან შედარებით არ შეცვლილა. ამასთან, ეყრდნობა მხოლოდ წლის 
განმავლობაში გადასახადების მობილიზების ტენდენციებს და არ ითვალისწინებს ეკონომიკური გარემოს 
ტენდენციებს. ეკონომიკური გარემოს ძირითადი მიმართულებებისა და მონაცემების დოკუმენტით 
განსაზღვრულ პარამეტრებზე დაყრდნობით პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ გაანგარიშებული 
წლიური მაჩვენებლები განსხვავებულია ზემოაღნიშნული ტენდენციისაგან. აღნიშნული საკითხი 
დეტალურად განხილულ იქნა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაში 
,,საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის შესახებ. 

  10 თვის 
შესრულების 

საშუალო წილი 
წლიურში 

2015 წელი  
10 თვე 

შესრულება 

ექსტრაპოლაციით 
დადგენილი 

წლიური 
მაჩვენებელი 

2015 წელი 
გეგმა 

გეგმიდან გადახრა (სხვაობა 
ნომინალურ გამოსახულებაში/ზრდის 

ტემპი %-ად 

საგადასახადო შემოსავლები 81.2% 6,193.9 7,664.8* 7,400.0 264.8 3.6% 
 საშემოსავლო გადასახადი 78.9% 1,638.8 2,107.6* 1,950.0 157.6 8.1% 
 მოგების გადასახადი 84.1% 871.2 1,035.5 951.0 84.5 8.9% 
 დამატებული 
ღირებულების 81.3% 2,897.4 3,562.8 3,506.0 56.8 1.6% 

 აქციზი 82.1% 709.9 864.9 900.0 -35.1 -3.9% 
 იმპორტის გადასახადი 82.4% 56.4 68.4 68.0 0.4 0.6% 
 სხვა გადასახადები 78.9% 20.2 25.6 25.0 0.6 2.5% 

ცხრილი 4*:  საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი (მლნ ლარი, %, 2015 წელი). 
*2015 წლის მოსალოდნელი მაჩვენებლები გაანგარიშებულია მიმდინარე პერიოდისათვის დაუბეგრავი მინიმუმის სახით გაცემული 
სახსრების, 126.1 მლნ ლარის გათვალისწინებით და ეყრდნობა დაშვებას, რომ წლის დასასრულს დაბრუნებული თანხის ჯამური 
ოდენობა გაუტოლდება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 128.3 მლნ ლარის ოდენობით. 
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2.2 სხვა შემოსავლები 

სხვა შემოსავლები, აგრეგატულ დონეზე,  იანვარ-ოქტომბრის მდგომარეობით  244.6 მლნ ლარს და წლიური 
გეგმის 82.9%-ს შეადგენს, ძირითადად საკუთრებიდან შემოსავლების შესრულების ტენდენციის გავლენით, 
რომლის სახითაც მიღებულ იქნა გეგმის 104.7%. რაც შეეხება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან 
მიმართებას, ჯამურად სხვა შემოსავლების მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 27.8 მლნ 
ლარით (12.8%-ით) მეტია, რაც ასევე, ძირითადად უკავშირდება საკუთრებიდან შემოსავლებს. 

  2014 წელი 
 10 თვე 

შესრულება 

2015 წელი 
 გეგმა 

2015 წელი 
 10 თვე 

შესრულება 

2015 წ. 10 თვის 
შესრულება წლიურ  

გეგმასთან მიმართებაში 

2015 წ. 10 თვე -2014 წ. 10 თვე 

სხვაობა %-ული ცვლილება 

სხვა შემოსავლები 216.7 295.0 244.6 82.9% 27.8 12.8% 
შემოსავლები 
საკუთრებიდან 23.3 58.5 61.3 104.7% 38.0 162.9% 

პროცენტები 18.7 42.0 42.0 100.1% 23.3 124.5% 
დივიდენდები 0.2 5.0 0.2302 4.6% 0.1 38.9% 
რენტა 4.4 11.5 19.0 165.1% 14.6 330.8% 
საქონლისა და 
მომსახურების რეალიზაცია 48.6 73.2 49.2 67.2% 0.5 1.1% 

ჯარიმები, სანქციები და 
საურავები 

61.2 75.0 52.5 70.1% -8.6 -14.1% 

ნებაყოფლობითი 
ტრანსფერები, გრანტების 
გარეშე 

15.8 2.3 19.3 837.4% 3.5 22.0% 

შერეული და სხვა  
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები 

67.8 86.1 62.3 72.4% -5.5 -8.1% 

*მ.შ. წინა წლების 
გამოუყენებელი საბიუჯეტო 
სახსრების დაბრუნება და სხვა 
თანხები  

  13.9    

  ცხრილი 5: სხვა შემოსავლები 10 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2014-2015 წწ).  
  

საკუთრებიდან შემოსავლების შესრულების მაღალი დონე (საკუთრებიდამ შემოსავლების კომპონენტი 
მოიცავს რენტის, პროცენტებისა და დივიდენდების სახით მიღებულ შემოსავლებს), ძირითადად 
უკავშირდება რენტისა და პროცენტების მუხლით შემოსავლების შესრულების დონეს. კერძოდ:  

• პროცენტების მუხლით შემოსავლები 2015 წლის იანვარ-ოქტომბრის მდგომარეობით 42.0 მლნ ლარს  
წლიური გეგმის 100.1%-ს შეადგენს და 124.5%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. რაც შეეხება 
მის სტრუქტურას, დიდი წილი (49.5%) მოდის დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხულ 
პროცენტებზე, რომლის მოცულობამ 20.8 მლნ ლარი შეადგინა, სახელმწიფოს წილობრივი 
მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან  პროცენტების სახით მიღებულ 
შემოსავლები 18.0 მლნ ლარს შეადგენს.  
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• რენტის მუხლით შემოსავლები 19.0 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 165.1%-ს შეადგენს, რაც 
უკავშირდება სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ შემოსავლებს (18.7 მლნ 
ლარი). 

• დივიდენდების მუხლით შემოსავლების წლიური გეგმა 5.0 მლნ. ლარით განისაზღვრა, შესრულებამ 
შეადგინა 230.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმური მაჩვენებლის მხოლოდ 4.6%-ს უტოლდება7. 

 

 
დიაგრამა 4 & 5: სახელმწიფო ბიუჯეტის პროცენტების და რენტის მუხლით შემოსავლების დინამიკა (მლნ ლარი, 2015 წელი). 

 

სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) მიღებულმა შემოსავალმა იანვარ-ოქტომბერში 52.5 მლნ ლარი და 
წლიური გეგმის 70.1% შეადგინა. მათ შორის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო 

7 დივიდენდებთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წელს აღნიშნული შემოსავლების წლიური გეგმური მოცულობა წინა წლებთან 
შედარებით  მნიშვნელოვნად შემცირებულია: 2014 წელს დივიდენდების წლიური გეგმური მაჩვენებელი შეადგენდა 55.0 მლნ ლარს, თუმცა, 
როგორც 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ მთავრობის ანგარიშში იქნა მითითებული, სახელმწიფო მიდგომის 
გათვალისწინებით პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული აღნიშნული თანხების საწარმოების განკარგულებაში დატოვება, მათი ეკონომიკური 
სტიმულირებისა და აქტივობის წახალისების მიზნით და შესაბამისად, 2014 წლის მდგომარეობით, დივიდენდების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულ 
იქნა წლიური გეგმის მხოლოდ 0.4% - 219 ათასი ლარი. მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კანონით, დივიდენდების სახით გათვალისწინებულია მხოლოდ 
5.0 მლნ ლარის მიღება, თუმცა ,,საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” კანონში ნოემბრის ცვლილების პროექტის მიხედვით 
გათვალისწინებულია დივიდენდების 0.5 მლნ ლარამდე კიდევ შემცირება (დივიდენდების სახით მისაღები თანხების მოცულობა დამოკიდებულია 
სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ შესაბამისი კომისიის 
(რომელიც სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლომდე შეიკრიბება) გადაწყვეტილებაზე). 
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სანქციებიდან მობილიზებული შემოსავლები სანქციების 38.7%-ს (20.3 მლნ ლარი), ხოლო სისხლის 
სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო სანქციებიდან მობილიზებული 
შემოსავლები 48.2%-ს (25.3 მლნ ლარი) შეადგენს.  

დიაგრამა 6: სახელმწიფო ბიუჯეტის სანქციების (ჯარიმებისა და საურავების) მუხლით შემოსავლების დინამიკა (მლნ ლარი, 2015 
წელი). 

რაც შეეხება ნებაყოფლობით ტრანსფერებს, გრანტების გარეშე, ამ მუხლით შემოსავლების შესრულება 10 
თვის მდგომარეობით 19.3 მლნ ლარს შეადგენს, რაც უკვე აღემატება წლიურ გეგმას (მ.შ. 14.5 მლნ ლარი 
წარმოადგენს საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მიზნობრივი დაფინანსების სახით მიღებული მიმდინარე 
ნებაყოფლობით ტრანსფერებს, გრანტების გარეშე, რომელიც აღნიშნულ მუხლში ასახულ იქნა 
„სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების 
აღრიცხვის და ხარჯვის შესახებ“ ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 30 დეკემბრის #419 ბრძანების 
შესაბამისად). 

შერეულ და სხვა არაკლასიფიცირებულ შემოსავლებთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია 
სახელმწიფო ბიუჯეტის კლასიფიკაციაში განხორციელებული ცვლილება. კერძოდ, მიმდინარე წელს 
შერეულ და სხვა არაკლასიფიცირებულ შემოსავლებში ასახულია წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო 
სახსრების დაბრუნება და ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც 
დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ (სულ 13.9 მლნ ლარი), რაც გასულ წლებში 
ხაზინის ინფორმაციაში ცალკე მუხლად გამოიყოფოდა (ხოლო კვარტალურ ანგარიშებში ფინანსური 
აქტივების კლების მუხლში აისახებოდა). თუ შესადარისობის უზრუნველსაყოფად აღნიშნულ სახსრებს არ 
ავსახავთ შერეულ და სხვა არაკლასიფიცირებულ შემოსავლებში, მაშინ აღნიშნული შემოსავლების 
შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ნაცვლად 72.4%-ისა, 56.2%-ს, ხოლო სხვა შემოსავლების 
შესრულება ნაცვლად 82.9%-ისა 78.2%-ს გაუტოლდება. სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებელი წინა 
წლის ანალოგიურ სიდიდესთან შედარებით კი, ნაცვლად, 12.8%-ისა, 6.4%-ით მეტი აღმოჩნდება. 

ზემოაღნიშნული ტენდენციების გათვალისწინებით, სხვა შემოსავლების სტრუქტურა განსხვავებულია 
გასული წლის ანალოგიური პერიოდის სტრუქტურისაგან, კერძოდ, მიმდინარე წლის 10 თვის 
მდგომარეობით, ძირითადად შემცირებულია შერეული და არაკლასიფიცირებული შემოსავლების წილი, 
ხოლო მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი საკუთრებიდან შემოსავლების (10.8%-დან 26.6%-მდე) და 

17.0 16.3
20.6

7.2

13.5
16.0 17.4

5.6

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი ოქტომბერი

სანქციები და ჯარიმები 

2014 წელი 2015 წელი
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ნებაყოფლობითი ტრანსფერების (გრანტების გარეშე) წილი (7.3%-დან 8.4%-მდე). სხვა შემოსავლების 
სტრუქტურა 10 თვის მდგომარეობით 2014-2015 წლებისათვის წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ 
დიაგრამებზე. 

 

დიაგრამა 7: სხვა შემოსავლების სტრუქტურა 10 თვის მდგომარეობით (%, 2014-2015 წწ);  
*2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შესადარისობის უზრუნველსაყოფად, 2015 წლის 10 თვის შესრულების მაჩვენებელი არ 
მოიცავს წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნების და ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი 
თანხების ოდენობას (სულ, 13.9 მლნ ლარი). 
 

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

როგორც უკვე აღინიშნა, ნომინალურ გამოსახულებაში გასულ წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 
გადასახდელების ათვისების ტენდენციასთან მიმართებაში, ვლინდება როგორც ხარჯების, ისე 
არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელების (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) ზრდის 
ტენდენცია, თუმცა განსხვავებული სიდიდით. კერძოდ, არაფინანსური აქტივების ზრდის (ე.წ. 
კაპიტალური ხარჯების) ზრდის მაჩვენებელი 3.6 მლნ ლარს (0.8%) შეადგენს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის 
ხარჯების შესრულება 10 თვის მდგომარეობით წლიური გეგმის 81.9%-ს შეადგენს და გასული წლის 
ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 11.4%-ით მეტია, ამასთან ნომინალურ გამოსახულებაში ზრდის 
მაჩვენებელი 674.1 მლნ ლარს უტოლდება. რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ცალკეული 
კომპონენტების დინამიკას, ზემოაღნიშნული 674.1 მლნ ლარის ოდენობით ზრდა ძირითადად უკავშირდება 
გრანტების (219.3 მლნ ლარით), სოციალური უზრუნველყოფის (203.9 მლნ ლარით) და სხვა ხარჯების (88.7 
მლნ ლარით) ზრდას გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თუმცა აქვე 
გასათვალისწინებელია, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის კანონში ბიუჯეტის კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლით 
ასახულია სსიპ-ების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრების განკარგვა (ფინანსთა 
სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნული ძირითადად ეხება შრომის ანაზღაურების მუხლს), რომლებიც 
გასულ წლებში ჯამურად სუბსიდიის მუხლით აისახებოდა. ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ არსებული 
წარმოდგენა იძლევა სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების ალოკაციის უფრო სამართლიან სურათს, 
გადასახდელების კომპონენტების დონეზე გასულ წელთან შედარებით გამოვლენილი ტენდენციების 
სრულყოფილი სურათის მისაღებად აუცილებელია კლასიფიკაციაში არსებული ზემოაღნიშნული 

10.8% 22.4%

28.2%

7.3%

31.3%

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა
(2014 წელი)

26.6%
21.3%

22.8%

8.4%21.0%

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა
(2015 წელი)

შემოსავლები საკუთრებიდან

საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, 
გრანტების გარეშე

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები
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განსხვავებების გათვალისწინება. ამასთან, ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელების 
შესრულება წლიური გეგმის 100.8%-ს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 152.3 მლნ 
ლარით (86.7%-ით) აღემატება, ძირითადად, აქციებისა და კაპიტალის მუხლით ფინანსური აქტივების 
ზრდის ტენდენციის გავლენით. 

რაც შეეხება ათვისების დინამიკას მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე, ათვისების ტენდენციის 
წარმოსადგენად  დიაგრამა #8-ზე მოცემულია 2015 წლის 10 თვის მდგომარეობით მხარჯავი 
დაწესებულებების ათვისების წლიურ მაჩვენებელთან ფარდობის სიხშირეთა განაწილება გასული წლების 
ანალოგიურ განაწილებასთან ერთად.  

დიაგრამა 8: სიხშირეთა განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 10 თვის მდგომარეობით (%, 2013-2015 წწ);  (2013-2014 
წლების სიხშირეთა განაწილების დათვლის დროს წლიურ მაჩვენებლად გამოყენებულია შესაბამისი წლების ფაქტობრივი 
მაჩვენებლები). 

როგორც დიაგრამიდან ვლინდება, მხარჯავი დაწესებულებების უდიდესი წილისთვის 10 თვის 
მდგომარეობით გადასახდელების ათვისება 2015 წლის ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული გეგმის 75%-
100%-ის ფარგლებში მერყეობს. ამასთან წლიური ბიუჯეტის გეგმასთან მიმართებაში 100%-ზე მაღალი 
ათვისების მაჩვენებელი ვლინდება 8 მხარჯავი დაწესებულებისთვის. გასულ წელთან შედარებით, წლიურ 
გეგმასთან მიმართებაში გადასახდელების ათვისების მაღალი ტენდენცია ვლინდება. კერძოდ, წლიურ 
გეგმასთან მიმართებაში 85%-ზე მაღალი ათვისება 2015 წლისათვის ვლინდება მხარჯავი დაწესებულების 
33%-ისათვის, მაშინ როდესაც ანალოგიური მაჩვენებელი გასული წლისათვის (წლიურ ფაქტობრივ 
შესრულებასთან მიმართებაში) 9%-ს შეადგენს. 

რაც შეეხება ნომინალურ გამოსახულებაში შედარებას, მხარჯავი დაწესებულებების ცალკეული 
ნაწილისათვის მიმდინარე წლის იანვარ-ოქტომბრის მდგომარეობით გადასახდელების ათვისების 
მაჩვენებელი აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს, თუმცა განსხვავებული 
სიდიდით. ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში წარმოდგენილია ის მხარჯავი დაწესებულებები, 
რომელთათვისაც მიმდინარე წლის 10 თვის მდგომარეობით ასიგნებების ათვისება გასული წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ყველაზე დიდი მოცულობით შეიცვალა ზრდის ან კლების 
მიმართულებით (ნომინალურ გამოსახულებაში). 
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ორგანიზ. 
კოდი 

          დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2014 წ. 10 თვე 
შესრულება 

2015 წ. 10 თვე 
შესრულება 

2015 წ. 10 თვე/ 2014 წ. 10 თვე 
(სხვაობა ნომინალურ გამოსახულებაში/ 

ზრდის ტემპი %-ად) 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 69,528,825 92,015,650 22,486,825 32.3% 

24 00 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 
40,411,395 93,078,361 52,666,966 130.3% 

25 00 
საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო 

630,875,550 663,100,812 32,225,262 5.1% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 46,440,800 63,800,461 17,359,661 37.4% 

32 00 
საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 
545,963,231 628,249,792 82,286,561 15.1% 

33 00 
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის სამინისტრო 
72,726,056 82,231,792 9,505,736 13.1% 

34 00 

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით  

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო 

13,150,252 48,900,900 35,750,648 271.9% 

35 00 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო 
2,153,980,114 2,380,148,201 226,168,087 10.5% 

37 00 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 
225,931,215 255,807,696 29,876,481 13.2% 

39 00 
საქართველოს სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 
69,368,949 79,759,335 10,390,386 15.0% 

 
ორგანიზ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2014 წ. 10 თვე 
შესრულება 

2015 წ. 10 თვე 
შესრულება 

2015 წ. 10 თვე/ 2014 წ. 10 თვე 
(სხვაობა ნომინალურ გამოსახულებაში/ 

ზრდის ტემპი %-ად) 

04 00 საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაცია 

21,040,370 17,081,694 -3,958,676 -18.8% 

06 00 
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 
კომისია 

52,739,248 19,111,563 -33,627,685 -63.8% 

13 00 

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

775,232 629,474 -145,758 -18.8% 

14 00 

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

615,434 473,324 -142,110 -23.1% 

20 00 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

3,804,160 3,346,412 -457,748 -12.0% 

28 00 
საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო 

75,898,009 73,184,871 -2,713,137 -3.6% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 531,441,137 527,668,609 -3,772,528 -0.7% 

30 00 
საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო 

500,659,421 483,616,111 -17,043,310 -3.4% 
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52 00 
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 
პალატა 

2,656,932 1,386,343 -1,270,589 -47.8% 

ცხრილი 6: იმ 10 მხარჯავი დაწესებულებების ათვისების ტენდენცია, რომლებმაც ყველაზე დიდი ცვლილება გამოავლინეს წინა 
წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში (ნომინალურ გამოსახულებაში); (ლარი, %, 2014-2015 წწ).     

წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ასიგნებების ათვისების ძირითადი ტენდენციის სრული სურათი როგორც 
მხარჯავი დაწესებულებების, ასევე პროგრამების მიხედვით, ასევე მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე 
ასიგნებების შესრულების ყოველთვიური დინამიკა წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართები 2-4). 

 

3.1 შრომის ანაზღაურება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილია განხილულ 
იქნას შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა. 2015 წლის 10 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები 1,119.2 მლნ ლარს, ხოლო შტატგარეშეთა შრომის 
ანაზღაურების ჯამური მაჩვენებელი - 119.3 მლნ ლარს შეადგენს. გასული წლის ანალოგიური 
პერიოდისათვის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები შტატით და შტატგარეშე მომუშავეთათვის, 
შესაბამისად, 1,049.3 მლნ ლარს და 94.6 მლნ ლარს შეადგენდა.  რაც შეეხება შრომის ანაზღაურების მუხლით 
ხარჯების ცალკეული წილობრივი ინდიკატორების დინამიკას, შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების 
წილი ჯამურ ხარჯებში 2015 წლის 10 თვის მდგომარეობით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან 
შედარებით კლების ტენდენციას ავლენს. რაც შეეხება მის სტრუქტურას კომპონენტების დონეზე, 
შემცირების ტენდენციით ხასიათდება პრემიის მუხლით ხარჯების წილი თანამდებობრივი სარგოს ჯამურ 
მოცულობასთან (ნომინალურ გამოსახულებაში შესაბამისი კომპონენტის შემცირება 32.4 მლნ ლარს 
შეადგენს), ხოლო ზრდის ტენდენციას ავლენს დანამატის წილობრივი მაჩვენებელი თანამდებობრივ 
სარგოსთან(ნომინალურ გამოსახულებაში შესაბამისი კომპონენტის ზრდა 47.2 მლნ ლარს შეადგენს). ხოლო  
ჯამურად, პრემიისა და დანამატის წილი შრომის ანაზღაურებაში საშუალოდ გასული წლის ანალოგიური 
მაჩვენებლის დონეზეა შენარჩუნებული (2014 წ. 10 თვე - 19.6%; 2015 წ. 10 თვე - 19.7%).  (იხ. ცხრილი #8). 
თუმცა როგორც უკვე აღინიშნა, 2015 წლის ბიუჯეტის კანონში  ბიუჯეტის კლასიფიკაციის შესაბამისი 
მუხლით ასახულია სსიპ-ების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრების განკარგვა (ფინანსთა 
სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნული ძირითადად ეხება შრომის ანაზღაურების მუხლს), რომლებიც 
გასულ წლებში ჯამურად სუბსიდიის მუხლით აისახებოდა. ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ არსებული 
წარმოდგენა იძლევა სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების ალოკაციის უფრო სამართლიან სურათს, ხარჯების 
კომპონენტების დონეზე წარმოდგენილი ინფორმაცია გასული წლის ანალოგიურ ინფორმაციასთან ნაკლებ 
შესადარისია და შრომის ანაზღაურების მუხლით და მისი ცალკეული კომპონენტებისათვის გასულ წელთან 
შედარებით გამოვლენილი ტენდენციების სრულყოფილი სურათის მისაღებად აუცილებელია 
კლასიფიკაციაში არსებული ზემოაღნიშნული განსხვავებების გათვალისწინება. 
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 2013 წელი 
10 თვე 

2014 წელი 
10 თვე 

2015 წელი 
10 თვე 

2015წ. 10 თვე/2014 წ. 10 თვე 
(სხვაობა ნომინალურ 

გამოსახულებაში/ზრდის ტემპი %-ად) 

ხარჯები 5,075.5 5,889.2 6,563.3 674.1 11.4% 

შრომის ანაზღაურება 941.2 1,049.3 1,119.2 69.8 6.6% 
ხელფასები ფულადი ფორმით -
თანამდებობრივი სარგო 

742.6 780.6 670.5 -110.1 -14.1% 

ხელფასები ფულადი ფორმით- წოდებრივი 
სარგო 

10.6 52 218.2 166.2 319.9% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - პრემია 76.2 64.5 32.15 -32.4 -50.2% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - დანამატი 101.1 141.6 188.8 47.2 33.3% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - ჰონორარი 0.25 0.27 0.47 0.2 71.4% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - კომპენსაცია 10.4 10.3 9.04 -1.2 -12.1% 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 66.7 94.6 119.3 24.7 26.1% 

ცხრილი 7: შრომის ანაზღაურების მუხლის შესრულება 10 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2013-2015 წწ). 
 2014 წელი 

10 თვე 
2015 წელი 

10 თვე 

შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება   
შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 17.8% 17% 

პრემირება   

პრემია/თანამდებობრივი სარგო 8.2% 4.8% 

დანამატი/თანამდებობრივი სარგო 18.1% 28.2% 

პრემია და დანამატი/შრომის ანაზღაურება 19.6% 19.7% 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება   

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება/შტატით მომუშავეთა შრომისა ნაზღაურება 9% 10.7% 
შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 1.6% 1.8% 

აგრეგირებული შრომის ანაზღაურება საჯარო სექტორში   

შტატგარეშეთა და შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 19.4% 18.9% 

ცხრილი 8: შრომის ანაზღაურების განაწილება 10 თვის მდგომარეობით (%, 2014-2015 წწ) . 

 
დიაგრამა 6: შრომის ანაზღაურების მუხლის სტრუქტურა კომპონენტების მიხედვით (%, 2014-2015 წწ). 

74%

5%

6% 14%

1%

შრომის ანაზღაურების მუხლის 
სტრუქტურა 2014 წ. 10 თვე

60%19%

3% 17%

1%

შრომის ანაზღაურების მუხლის სტრუქტურა 2015 წ. 10 თვე

თანამდებობრივი სარგო

წოდებრივი სარგო

პრემია

დანამატი

კომპენსაცია
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დიაგრამა 7: შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა კომპონენტების მიხედვით (ათასი ლარი, 2014-2015 წწ). 

შრომის ანაზღაურების მუხლის ყოველთვიური დინამიკა, მათ შორის ცალკეული კომპონენტების 
მიხედვით, მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართი 5). 

 

3.2. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები  

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების 
ჯამური მოცულობა განისაზღვრა 2,185.6 მლნ ლარის დონეზე,  რომელთაგან ყველაზე დიდი მოცულობის 
პროგრამებია: ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის 
გადასაცემი ტრანსფერები (854.8 მლნ ლარი), საგარეო და საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და 
დაფარვა (შესაბამისად, 613.0 და 194.0 მლნ ლარი) და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდი/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (385.0 მლნ ლარი). 

ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი 
ტრანსფერები 

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ 
თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერების მოცულობა 854.8 მლნ ლარის დონეზე 
განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებულმა გეგმამ 1,232.4 მლნ ლარი შეადგინა. რაც შეეხება შესრულებას 2015 
წლის 10 თვის მდგომარეობით, მიმდინარე წლის იანვარ-ოქტომბერში გადაცემული ტრანსფერების 
მოცულობა 1,005.2 მლნ ლარს და დამტკიცებული წლიური გეგმის 117.6%-ს შეადგენს. ტერიტორიული 
ერთეულების ბიუჯეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული სახსრებიდან უდიდესი წილი 
გათანაბრებით ტრანსფერს შეადგენს 698.2 მლნ ლარის ოდენობით, სიდიდით შემდეგია კაპიტალური 
ტრანსფერი - 212.3 მლნ ლარის ოდენობით. 
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დიაგრამა 11: ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ფინანსური დახმარების დინამიკა 10 თვის 
მდგომარეობით (%, 2015 წელი). 

ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი 
ტრანსფერების დინამიკა წარმოდგენილია დიაგრამაზე. 

 

დიაგრამა 111: ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ფინანსური დახმარების   დინამიკა 10 
თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2014-2015 წწ). 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 385.0 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. სახელმწიფო 
ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2015 წლის 10 თვის მონაცემებით რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდის/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გადარიცხული თანხების ჯამური 
მოცულობა 302.7 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 78.6%-ს შეადგენს. 

  გამოყოფილი თანხა გადარიცხული თანხა 

2015 10 თვე 320.4 302.7 
2014 10 თვე 243.3 218.0 

ცხრილი 9:  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მიერ გამოყოფილი(ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით) და 
გადარიცხული თანხები 10 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2014-2015 წწ). 
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ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმართველი ერთეულებისთვის გადასაცემი 
ტრანსფერი

აფხაზეთი
აჭარის ავტ. რესპუბლიკა
თბილისი
აჟარის მუნიციპალიტეტი
აჭარა
კახეთი
იმერეთი
სამეგრელო და ზემო სვანეთი
შიდა ქართლი
ქვემო ქართლი
გურია
სამცხე-ჯავახეთი
მცხეთა-მთიანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი

222.7 248.3 240.1
86.1

231.4 300.5 365.5

107.8
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რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 
სახსრების ათვისების  დინამიკა კი წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. 

დიაგრამა 12: რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გადარიცხული 
სახსრების დინამიკა (მლნ ლარი, 2014-2015 წწ). 

 

პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდები 

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, პრეზიდენტისა და მთავრობის 
სარეზერვო ფონდების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი დამტკიცებული ასიგნებების 0.8%, 75.0 
მლნ ლარი. მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 5 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. რაც 
შეეხება ათვისებას, ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, იანვარ-ოქტომბრის მდგომარეობით, 
პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 3.4 მლნ ლარს, ხოლო გადარიცხული სახსრები წლიური 
ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 41.4%-ს უტოლდება და 2.1 მლნ ლარს შეადგენს. პრეზიდენტის 
სარეზერვო ფონდის სახსრების ათვისების  დინამიკა წარმოდგენილია დიაგრამაზე. 

დიაგრამა 13: პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის გადარიცხული სახსრების  დინამიკა (ათასი ლარი, 2014-2015 წწ));  

რაც შეეხება მთავრობის სარეზერვო ფონდს, 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით, მთავრობის 
სარეზერვო ფონდის ზღვრული მოცულობა 70 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. ხაზინის მონაცემებზე 
დაყრდნობით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 112.0 მლნ ლარს, ხოლო 

25.4
59.2

96.3
37.119.1

84.9

163.1

35.6
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რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან/სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამის დინამიკა 

2014 2015

73.6

392.8 357.8
125.2115.7

825.3 813.4

313.2
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პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ათვისების დინამიკა
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გადარიცხული სახსრები 99.2 მლნ ლარს და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 141.7%-ს 
უტოლდება.  

მთავრობის სარეზერვო ფონდის ათვისების  დინამიკა და მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 
სახსრების განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით  წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ 
დიაგრამაზე და ცხრილზე. 

დიაგრამა 14: მთავრობის სარეზერვო ფონდის გადარიცხული სახსრების  დინამიკა (ათასი ლარი, 2014-2015 წწ)); 

  გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 
ხარჯი 

გადახრა %-ული წილი 
გამოყოფილ 
სახსრებში  

%-ული წილი 
ათვისებულ 
სახსრებში 

 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 1,018,401 985,730 32,671 0.9% 1.0% 
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 1,435,900 673,717 762,183 1.3% 0.7% 
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

1,155,594 1,145,175 10,419 1.0% 1.2% 

 დიასპორის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

281,065 258,391 22,674 0.3% 0.3% 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი 

336,000 336,000 0 0.3% 0.3% 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 14,853,474 14,853,474 0 13.3% 15.0% 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო 

10,896,077 3,044,625 7,851,451 9.7% 3.1% 

 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 2,009,478 2,009,465 13 1.8% 2.0% 
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 336,826 336,826 0 0.3% 0.3% 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 100,000 100,000 0 0.1% 0.1% 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო 

1,093,000 1,065,275 27,725 1.0% 1.1% 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

1,376,805 744,638 632,167 1.2% 0.8% 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო 

2,025,818 2,015,910 9,909 1.8% 2.0% 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო 

237,827 237,827 0 0.2% 0.2% 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 208,683 208,393 290 0.2% 0.2% 

3,103.0
11,792.0 15,363.4
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17,581.7

23,387.8
33,920.4
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საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 29,000,000 29,000,000 0 25.9% 29.2% 
 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტრო 

3,964,673 3,807,060 157,613 3.5% 3.8% 

საქართველოს სახალმციფო დაცვის სპეციალური 
სამსახური 

1,500,000 681,573 818,427 1.3% 0.7% 

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი 158,585 158,585 0 0.1% 0.2% 
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 235,000 200,000 35,000 0.2% 0.2% 
საქართველოს საპატრიარქო 150,000 0 150,000 0.1% 0.0% 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 
აპარატი 

755,000 668,265 86,735 0.7% 0.7% 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,400,000 886,360 513,640 1.2% 0.9% 
 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
გადასახდელები 

35,185,696 35,185,696 0 31.4% 35.5% 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და 
კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 

2,333,000 602,851 1,730,149 2.1% 0.6% 

სულ 112,046,901 99,205,835 12,841,066     

ცხრილი 10: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მხარჯავ დაწესებულებებზე მიმართული თანხები 10 თვის მდგომარეობით (ლარი, 
%, 2015 წელი). 

რაც შეეხება მხარჯავი დაწესებულებების მიერ ათვისებული თანხების გამოყენების მიზნობრიობას8, 10 
თვის მონაცემებით შემდეგი ტენდენცია ვლინდება:  სხვა სპეციფიკური ხარჯების დასაფინანსებლად 
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 38.1 მლნ ლარი (39.3%) გამოიყო მიმდინარე პერიოდში, კულტურული, 
სპორტული, საერთაშორისო, ტურიზმის ხელშეწყობისა და სხვა მსგავსი ხარჯების დაფინანსებისთვის 
საკასო ხარჯი 25.8 მლნ ლარს უტოლდება (26.6%), ხოლო მხარჯავი დაწესებულებების შეუფერხებელი 
ფუნქციონირების, საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მიმდინარე საჭიროებების 
დაფინანსებისთვის საკასო ხარჯის ოდენობა შეადგენს 21.4 მლნ ლარს (22.0%) (იხ. დიაგრამა #15). აქვე 
გასათვალისწინებელია, რომ არსებული კანონმდებლობით მთავრობის სარეზერვო ფონდის ძირითადი 
ფუნქცია დაგეგმვის ეტაპზე გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსებაა. 

8 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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დიაგრამა 15: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მიზნობრიობა 10 თვის მდგომარეობით (%, 2015 წელი). 

4. საშინაო ვალდებულებების დინამიკა 9 

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, საშინაო ვალდებულებების 
ზრდა (შემოსულობა საშინაო ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა) 500 მლნ ლარის დონეზე 
განისაზღვრა.  საშინაო ვალდებულებების ზრდის ფაქტობრივი (წმინდა) შემოსულობა 2015 წლის 10 თვის 
მდგომარეობით 343.9 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 68.8 %-ს შეადგენს. 

  საშინაო ვალდებულებების ცვლილება  
  2014 წელი 

10 თვე 
შესრულება 

2015 წელი 
გეგმა 

2015 წელი 
10 თვე 

შესრულება 

2015 წ. 10 თვის 
შესრულება წლიურ 

გეგმასთან 
მიმართებაში 

2015 წ. 10 თვე -2014 წ. 10 თვე 

        სხვაობა %-ული ცვლილება 

საშინაო ვალდებულებების ზრდა 523,651 500,000 343,892 68.80% -179,759 -34.3% 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა 

523,651 500,000 343,892 68.80% -179,759 -34.3% 

საშინაო ვალდებულებების კლება 44,574 63,194 39,743 62.90% -4,831 -10.8% 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა 

26,000 35,000 27,000 77.10% 1,000 3.8% 

სესხები 1,181 1,186 1,192 100.50% 11 0.9% 
სხვა კრედიტორული 
დავალიანებები 

17,392 27,008 11,551 42.80% -5,841 -33.6% 

ცხრილი 11: საშინაო ვალდებულებების ცვლილება, 2015 წლის 10 თვის მდგომარეობით (ათასი ლარი, 2014-2015 წწ).   
 
 
აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული რეგულაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 
მთავრობის ანგარიშებზე საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლი (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 

9 აღნიშნული ქვეთავი არ მოიცავს სახელმწიფო ე.წ. „ისტორიულ ვალს“, რომელიც ასევე საშინაო ვალის ნაწილია. 

0.4%

22.0%
3.2%

26.6%
8.4%

39.3%

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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განსაზღვრავს სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო 
ვალდებულებების წმინდა ზრდას10, 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. საანგარიშო პერიოდში ამ მუხლით 
გადასახდელების 27 მლნ ლარით ათვისება განხორციელდა.  

აღრიცხვის ზემოაღნიშნული სპეციფიკის გათვალისწინებით, 2015 წლის 10 თვის მდგომარეობით, 
რეალიზებული იქნა სახაზინო ვალდებულებები და სახაზინო ობლიგაციები 803.5 მლნ ლარის 
ნომინალური ღირებულებით, მათ შორის საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების გაყიდვით 
ბიუჯეტში მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა 772.8 მლნ ლარი. საანგარიშო პერიოდში ნომინალს ზევით 
გადახდილმა თანხამ შეადგინა 0.6 მლნ ლარი. აქვე აღსანიშნავია, რომ ფინანსთა სამინისტროს 
ინფორმაციით, „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 
მუხლის, მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის მექანიზმის 
ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ (იანვარ-თებერვალში) განხორციელდა 100 მლნ 
ნომინალური ღირებულების 2 და 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციების ემისია (საანგარიშო 
პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიისათვის ვადიანობის მიხედვით, იხ. დიაგრამა #161). 
 

  სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება 
(ნომინალური ღირებულება) 

ფაქტობრივი 
შემოსულობა 

სახელმწიფო ბიუჯეტში 

ვალდებულების ზრდა 
(ძირითადი თანხა) 

დისკონტი პრემიუმი 

  მთლიანად  მ.შ ეკონომიკის გრძელვადიანი 
რესურსით უზრუნველყოფისათვის 

     
2015 წელი 

10 თვე 803,496 99,996 772,772 772,125 -31,371 647 

2014 წელი 
10 თვე 813,490 172,840 794,709 792,987 -20,503 1,722 

2014 წელი 898,490 172,840 879,313 876,153 -22,337 3,160 

ცხრილი 12: სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება 10 თვის მდგომარეობით (ათასი ლარი, 2014-2015 წწ).  
 
 
 

10 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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გამოშვება 

 
 

ნომინალური 
ღირებულება 

ფაქტობრივი 
შემოსულობა სახ. 

ბიუჯეტში 

ძირითადი 
თანხა 

დისკონტი/პრემიუმი 

12 თვიანი სახაზინო 
ვალდებულებები 

399,000 372,024 372,024 26,976 (გადასახდელი დისკონტი) 

2 წლიანი სახაზინო 
ობლიგაციები 

229,498 228,724 228,455 
1,043 (გადასახდელი დისკონტი)/ 

269 (მიღებული პრემიუმი) 
5 წლიანი სახაზინო 
ობლიგაციები 

154,998 153,375 153,019 
1,979 (გადასახდელი დისკონტი)/ 

356 (მიღებული პრემიუმი) 
10 წლიანი სახაზინო 
ობლიგაციები 

20,000 18,648 18,626 
1,374 (გადასახდელი დისკონტი)/ 

22 (მიღებული პრემიუმი) 

ჯამი:  803,496 772,772 772,125 
31,371(გადასახდელი დისკონტი)/ 

 647 (მიღებული პრემიუმი) 
ცხრილი 13: ვადიანობის მიხედვით გამოშვებული სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 10 თვის მდგომარეობით (ათასი ლარი, 2015 წელი).  

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების დინამიკა, ასევე ვადიანობის მიხედვით გამოშვება 
წარმოდგენილია დიაგრამებზე.  

 

დიაგრამები 16 & 161: სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება ვადიანობის მიხედვით 10 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2015 
წელი).  

რაც შეეხება სახაზინო ფასიანი ქაღალდების მომსახურებასა და დაფარვას, საანგარიშო პერიოდის 
განმავლობაში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების მომსახურებისათვის გადახდილ იქნა 536.8 მლნ ლარი, მათ 
შორის ძირითადი თანხის დაფარვამ შეადგინა 428.9 მლნ ლარი, ხოლო საპროცენტო ხარჯმა 107.9 მლნ ლარი.  

მომსახურება/დაფარვა ფაქტობრივი გადახდა ძირითადი თანხა საპროცენტო ხარჯი 

12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 359,200    338,917  20,283 
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაცია 120,571      89,962                    30,609  

338.5

210.0 245.0

20.0

405.0

220.0
164.0

14.5

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი ოქტომბერი

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება

2014 2015

359 399

271 229

153 155
30 20

იანვარი-ოქტომბერი 2014 იანვარი-ოქტომბერი 2015

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების განთავსება ვადიანობის მიხედვით

1 წელი 2 წელი 5 წელი 10 წელი
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5 წლიანი სახაზინო ობლიგაცია 43,250   0.01 43,250 
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაცია 13780  1.1 13,779 
ჯამი: 536,801 428,880 107,921 

ცხრილი 14: ვადიანობის მიხედვით სახაზინო ფასიანი ქაღალდების მომსახურება/დაფარვა 10 თვის მდგომარეობით  (ათასი ლარი, 
2015 წელი).  

ჯამურად, ბიუჯეტში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებისა და დაფარვის დინამიკა 2014 წლისა და 
2015 წლის 10 თვის მდგომარეობით წარმოდგენილია ცხრილში.  

  2013 წელი 2014 წელი 2014 წელი 10 თვე 2015 წელი 10 თვე 

ბიუჯეტში შემოსული თანხა სახაზინო 
ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან 

380,189.6 879,313 794,709 772,772 

      მ.შ. პრემიუმი 3,896 3,161 1,722 647 
ვალდებულების ზრდა სახაზინო ფასიანი 
ქაღალდების გამოშვებიდან 

376,294 876,153 792,987 772,125 

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების 
ძირითადი თანხის დაფარვა 

226,763 303,337 269,336 428,880 

ვალდებულების წმინდა ზრდა სახაზინო 
ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან* 

149,531 572,816 523,651 343,244 

სახელმწიფო ბიუჯეტის  საშინაო 
ვალდებულებების ზრდის მუხლი 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებში* 

149,531 572,816 523,651 343,892 

ცხრილი 15: სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან ვალდებულებების წმინდა ზრდა 10 თვის მდგომარეობით (ათასი 
ლარი, 2013-2015 წწ).  

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან ვალდებულების წმინდა ზრდის მაჩვენებელის სახელმწიფო 
ბიუჯეტის საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლით ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში მაჩვენებელს 
შორის სხვაობა, ფინანსთა სამინისტრო ინფორმაციით, დაკავშირებულია აღრიცხვის სპეციფიკის 
ცვლილებასთან. კერძოდ, აღრიცხვისათვის, ვალდებულებების ზრდის მუხლში წმინდა ცვლილების 
გაანგარიშებისას, სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიით მიღებული სახსრებიდან ამორიცხული არ არის 
პრემიუმის თანხა (647,321 ლარი), რაც სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვის დახვეწას უკავშირდება. 
რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკით, საკასო მეთოდით აღრიცხვისას აღნიშნული კომპონენტის 
აღრიცხვას, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საჯარო ფინანსების სტატისტიკის სახელმძღვანელო (GFSM 
2014) მიუთითებს: „საკასო მეთოდით აღრიცხვის შემთხვევაში, დისკონტის სახით გასაწევი ხარჯი აისახება 
როგორც ხარჯი, სახაზინო ფასიანი ქაღალდის დაფარვის ვადის დადგომისას, ხოლო პრემიუმის სახით 
შემოსულობა აისახება როგორც საპროცენტო ხარჯის შემცირება ფასიანი ქაღალდის გამოშვებისას (“On a cash 
basis, interest resulting from the discount should be recorded as an expense on redemption of the bond. Interest 
resulting from a premium should be recorded as a reduction in interest expense at the time of issue. “IMF Government 
Finance Statistics Manual 2014, Pre-Publication Draft, 9.40).  
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5. საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების ანალიზით ვლინდება, რომ მიმდინარე წლის 10 თვის 
განმავლობაში საგარეო წყაროებიდან მიღებული სახსრების ჯამური ოდენობა აღემატება გასული წლის 
ამავე პერიოდში მიღებულ ოდენობას, როგორც გრანტების, ასევე საგარეო ვალდებულებების ზრდის 
მუხლით შემოსული სახსრებისათვის. კერძოდ, საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით მიღებულმა 
სახსრებმა შეადგინა 215.1 მლნ ლარი და საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით მიღებულმა სესხებმა 
687.8  მლნ ლარი, რაც შესაბამისად 57.4 მლნ და 122.5 მლნ ლარით აღემატება 2014 წლის ანალოგიური 
პერიოდის მაჩვენებლებს.  

  2014 წელი 
10 თვე 

2015 წელი 
გეგმა 

2015 წელი 
10 თვე 

2015 წ. 10 
თვე/2015 წლის 

გეგმასთან 

2015 წ. 10 თვე - 2014 წ. 10 
თვე 

სხვაობა %-ული ცვლილება 

გრანტები 157.7 255.9 215.1 84.10% 57.4 36.4% 
საგარეო ვალდებულებების ზრდა 
(სესხები) 565.3 1,124.1 687.8 61.20% 122.5 21.7% 

საგარეო ვალდებულებების კლება 
(სულ) 

422.8 396 311.8 78.70% -111 -26.3% 

 სესხები 419 395 310.9 78.70% -108.1 -25.8% 
 სხვა კრედიტორული   

3.8 1 0.9 90.00% -2.9 -76.3% 
 დავალიანებები 
საგარეო ვალდებულებების 
მომსახურება (პროცენტი) 

124.5 218 153.1 70.20% 28.6 23.0% 

ცხრილი  16: საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 9 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2014-2015 წწ).  

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების (გრანტები, კრედიტები) დინამიკა წარმოდგენილია 
დიაგრამებზე. 

 

3.2

43.9
79.0

31.6
58.2

42.2

96.4

18.3

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი ოქტომბერი

გრანტები

2014 2015
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დიაგრამები 17 & 171: საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების კვარტალური დინამიკა (მლნ ლარი, 2014-2015 წწ). 

სახაზინო სამსახურის მონაცემებით, საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსული სახსრები 
მიმდინარე 10 თვეში წლიური დამტკიცებული გეგმის (687.8 მლნ ლარი) 61.2%-ს  შეადგენს. რაც შეეხება 
მიზნობრიობას, 10 თვის მდგომარეობით საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით მიღებული 
შემოსულობების უმეტეს ნაწილს საინვესტიციო კრედიტები შეადგენს, შესაბამისად 393.9 მლნ ლარის 
(57.3%) ოდენობით.  

 

დიაგრამა 18: საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების სტრუქტურა 10 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2015 წელი).11 

 

 

 

11 სხვა მიზნობრივი დანიშნულების გრანტებში, გარდა ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 30 დეკემბრის #419 ბრძანებით 
განსაზღვრული მიზნობრივი დანიშნულების გრანტებისა, შედის ასევე „სხვა გრანტები (სსიპ - ებიდან მიღებული)“, 
კერძოდ 7,556.0 ლარი. 

63.9 83.0

372.5

45.881.2

415.1

147.3
44.2

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი ოქტომბერი

კრედიტები
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24 5027
265 87
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301 

78 

გრანტები კრედიტები გრანტები კრედიტები

2014 2015

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება

საინვესტიციო

ბიუჯეტის მხარდამჭერი

სხვა მიზნობრივი 
დანიშნულების**

394
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დანართები: 

დანართი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები 2015 წლის 10 თვის მდგომარეობით (მლნ 

ლარი) 

  2014 წელი 
 10 თვე 

შესრულება 

2015 წელი 
გეგმა* 

2015 წელი 
 10 თვე 

შესრულება** 

2015 წ. 10 თვის 
შესრულება წლიურ  

გეგმასთან მიმართებაში 

2015 წ. 10 თვე -2014 წ. 10 თვე 

%    სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

სულ შემოსულობები 7,174.1 9,900.0 7,965.2 80.5% 791.1 11.0% 

   შემოსავლები  5,962.7 7,950.9 6,653.5 83.7% 690.8 11.6% 

      გადასახადები 5,588.3 7,400.0 6,193.9 83.7% 605.6 10.8% 

      გრანტები 157.7 255.9 215.1 84.0% 57.3 36.4% 

      სხვა შემოსავლები 216.7 295.0 244.6 82.9% 27.8 12.8% 

   არაფინანსური აქტივების კლება 66.2 235.0 227.7 96.9% 161.5 244.1% 

   ფინანსური აქტივების კლება 56.3 90.0 52.4 58.2% -4.0 -7.0% 

    ვალდებულებების  ზრდა 1088.9 1624.1 1031.7 63.5% -57.3 -5.3% 
        

სულ გადასახდელები 6,999.3 9,575.0 7,713.5 80.6% 714.2 10.2% 

  ხარჯები 5,889.2 8,016.6 6,563.3 81.9% 674.1 11.4% 

    შრომის ანაზღაურება 1049.3 1381.4 1119.2 81.0% 69.8 6.7% 

    საქონელი და მომსახურება 684.5 939.8 724.6 77.1% 40.1 5.9% 

   პროცენტი 219.0 377.1 292.1 77.5% 73.1 33.4% 

   სუბსიდიები 219.0 240.3 198.2 82.5% -20.9 -9.5% 
   გრანტები 806.0 1257.5 1025.4 81.5% 219.3 27.2% 
   სოციალური უზრუნველყოფა 2096.9 2687.6 2300.8 85.6% 203.9 9.7% 

   სხვა ხარჯები 814.4 1132.9 903.1 79.7% 88.7 10.9% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა  466.9 773.7 470.5 60.8% 3.6 0.8% 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 175.8 325.4 328.1 100.8% 152.3 86.7% 

  ვალდებულებების კლება 467.4 459.2 351.6 76.6% -115.8 -24.8% 
 

* წლიური გეგმა წარმოდგენილია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 17 ივლისის დამტკიცებული კანონის მიხედვით 
 
** 2015 წ. საანგარიშო პერიოდში, ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 30 დეკემბრის #415-ე ბრძანების მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

კლასიფიკაციაში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, წინა წელს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება 
და სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე აღრიცხული დასაზუსტებელი სახსრები (სულ, 13.9 მლნ ლარი) ასახულია სხვა 
შემოსავლებში. 
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დანართი 2: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ მხარჯავი 
დაწესებულებების მიხედვით, შესაბამისად 2014 წლის ფაქტობრივ შესრულებასთან და 2015 წლის 
ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან მიმართებაში 
 

ორგანიზ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2014 წელი 
 ფაქტი 

2014 წ. 10 
თვის 
შესრულება/ 
2014 წ. 
ფაქტთან 

2015 წელი 
გეგმა 

 

2015 წ. 10 
თვის 
შესრულება/ 
2015 წ. 
გეგმასთან 

2015 წ. 10 თვე/2014 წ. 10  
თვე (ნომინალურ 

გამოსახულებაში/ ზრდის 
ტემპი %-ულად) 

01 00 

საქართველოს 
პარლამენტი და მასთან 
არსებული 
ორგანიზაციები 

56,605,795 77.2% 54,531,700 74.6% -3,044,250 -7.0% 

02 00 
საქართველოს 
პრეზიდენტის 
ადმინისტრაცია 

9,562,485 72.9% 9,800,000 89.5% 1,797,585 25.8% 

03 00 
საქართველოს ეროვნული 
უშიშროების საბჭოს 
აპარატი 

1,385,290 71.2% 2,000,000 68.1% 376,776 38.2% 

04 00 საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაცია 

32,668,870 64.4% 20,961,800 81.5% -3,958,676 -18.8% 

05 00 სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახური 

11,886,221 76.8% 12,863,000 78.6% 992,130 10.9% 

06 00 
საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო 
კომისია 

57,599,943 91.6% 22,500,000 84.9% -33,627,685 -63.8% 

07 00 
საქართველოს 
საკონსტიტუციო 
სასამართლო 

3,116,695 78.2% 3,390,000 82.7% 367,993 15.1% 

08 00 საქართველოს უზენაესი 
სასამართლო 

6,593,123 78.8% 6,615,000 78.9% 25,531 0.5% 

09 00 საერთო სასამართლოები 47,435,114 76.8% 50,000,000 75.2% 1,175,399 3.2% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭო 

2,319,793 73.4% 2,700,000 68.3% 141,934 8.3% 

11 00 

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

848,458 70.4% 900,000 69.2% 25,405 4.3% 

12 00 

სახელმწიფო 
რწმუნებულის – 
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია 
ლანჩხუთის, 
ოზურგეთისა და 
ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტებში 

744,384 71.9% 700,000 64.8% -81,971 -15.3% 

13 00 სახელმწიფო 
რწმუნებულის – 

991,634 78.2% 800,000 78.7% -145,758 -18.8% 
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ორგანიზ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2014 წელი 
 ფაქტი 

2014 წ. 10 
თვის 
შესრულება/ 
2014 წ. 
ფაქტთან 

2015 წელი 
გეგმა 

 

2015 წ. 10 
თვის 
შესრულება/ 
2015 წ. 
გეგმასთან 

2015 წ. 10 თვე/2014 წ. 10  
თვე (ნომინალურ 

გამოსახულებაში/ ზრდის 
ტემპი %-ულად) 

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

14 00 

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

776,027 79.3% 800,000 59.2% -142,110 -23.1% 

15 00 

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

736,758 75.3% 650,000 72.6% -82,840 -14.9% 

16 00 

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

716,643 71.2% 650,000 71.8% -43,482 -8.5% 

17 00 

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

695,820 72.2% 650,000 62.5% -95,542 -19.0% 

18 00 

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

777,198 79.5% 1,000,000 67.5% 57,195 9.3% 
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ორგანიზ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2014 წელი 
 ფაქტი 

2014 წ. 10 
თვის 
შესრულება/ 
2014 წ. 
ფაქტთან 

2015 წელი 
გეგმა 

 

2015 წ. 10 
თვის 
შესრულება/ 
2015 წ. 
გეგმასთან 

2015 წ. 10 თვე/2014 წ. 10  
თვე (ნომინალურ 

გამოსახულებაში/ ზრდის 
ტემპი %-ულად) 

თვითმმართველ ქალაქ 
რუსთავში 

19 00 

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

718,554 78.7% 700,000 62.0% -131,502 -23.3% 

20 00 

ევროპულ და 
ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის საკითხებში 
საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი 

4,984,033 76.3% 3,100,000 107.9% -457,748 -12.0% 

21 00 

დიასპორის საკითხებში 
საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი 

1,254,701 76.6% 1,200,000 100.6% 245,766 25.6% 

22 00 

შერიგებისა და 
სამოქალაქო 
თანასწორობის 
საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი 

1,297,478 78.9% 1,350,000 102.6% 361,204 35.3% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტრო 

94,521,282 73.6% 91,000,000 101.1% 22,486,825 32.3% 

24 00 

საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო 

88,395,623 45.7% 85,368,100 109.0% 52,666,966 130.3% 

25 00 

საქართველოს 
რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო 

904,963,068 69.7% 945,501,000 70.1% 32,225,262 5.1% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტრო 

68,235,125 68.1% 66,114,000 96.5% 17,359,661 37.4% 

27 00 
საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სამინისტრო 

153,165,936 74.1% 150,500,000 76.5% 1,768,903 1.6% 

28 00 საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო 

89,372,049 84.9% 89,500,000 81.8% -2,713,137 -3.6% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 

669,301,980 79.4% 667,331,900 79.1% -3,772,528 -0.7% 

30 00 საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო 

607,111,353 82.5% 591,650,000 81.7% -17,043,310 -3.4% 

31 00 საქართველოს დაზვერვის 
სამსახური 

9,277,636 72.5% 12,400,000 77.0% 2,826,392 42.0% 

36 
 
 



 
 

ორგანიზ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2014 წელი 
 ფაქტი 

2014 წ. 10 
თვის 
შესრულება/ 
2014 წ. 
ფაქტთან 

2015 წელი 
გეგმა 

 

2015 წ. 10 
თვის 
შესრულება/ 
2015 წ. 
გეგმასთან 

2015 წ. 10 თვე/2014 წ. 10  
თვე (ნომინალურ 

გამოსახულებაში/ ზრდის 
ტემპი %-ულად) 

32 00 
საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო 

741,112,675 73.7% 840,800,000 74.7% 82,286,561 15.1% 

33 00 
საქართველოს 
კულტურისა და ძეგლთა 
დაცვის სამინისტრო 

94,063,778 77.3% 94,900,000 86.7% 9,505,736 13.1% 

34 00 

საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
იძულებით  
გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და 
ლტოლვილთა 
სამინისტრო 

49,364,241 26.6% 70,000,000 69.9% 35,750,648 271.9% 

35 00 

საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 
სამინისტრო 

2,642,784,237 81.5% 2,785,000,000 85.5% 226,168,087 10.5% 

36 00 საქართველოს 
ენერგეტიკის სამინისტრო 

168,660,109 58.4% 114,300,000 92.5% 7,355,768 7.5% 

37 00 საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო 

265,755,995 85.0% 267,450,000 95.6% 29,876,481 13.2% 

38 00 

საქართველოს გარემოსა 
და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის 
სამინისტრო 

32,385,043 73.3% 36,570,000 78.3% 4,885,545 20.6% 

39 00 
საქართველოს სპორტისა 
და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტრო 

90,682,383 76.5% 69,800,000 114.3% 10,390,386 15.0% 

40 00 
საქართველოს 
სახელმწიფო დაცვის 
სპეციალური სამსახური 

50,170,685 77.4% 54,050,000 80.1% 4,453,572 11.5% 

41 00 საქართველოს სახალხო 
დამცველის აპარატი 

3,518,070 76.1% 4,000,000 99.0% 1,279,983 47.8% 

42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი 

38,181,914 84.4% 40,820,000 86.8% 3,181,032 9.9% 

43 00 სსიპ – კონკურენციის 
სააგენტო 

592,826 67.8% 1,900,000 46.3% 477,107 118.7% 

44 00 სამხრეთ ოსეთის 
ადმინისტრაცია 

3,479,849 87.9% 3,500,000 93.7% 221,229 7.2% 

45 00 საქართველოს 
საპატრიარქო 

25,630,860 87.1% 25,000,000 88.8% -137,760 -0.6% 

46 00 

სსიპ – ლევან 
სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიურო 

3,500,000 97.8% 3,500,000 97.7% -3,697 -0.1% 

47 00 
სსიპ – საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური – საქსტატი 

14,949,236 47.6% 8,900,000 81.6% 148,315 2.1% 

48 00 სსიპ - საქართველოს 
დაზღვევის სახელმწიფო 

1,230,064 79.7% 1,300,000 75.6% 1,751 0.2% 
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ორგანიზ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2014 წელი 
 ფაქტი 

2014 წ. 10 
თვის 
შესრულება/ 
2014 წ. 
ფაქტთან 

2015 წელი 
გეგმა 

 

2015 წ. 10 
თვის 
შესრულება/ 
2015 წ. 
გეგმასთან 

2015 წ. 10 თვე/2014 წ. 10  
თვე (ნომინალურ 

გამოსახულებაში/ ზრდის 
ტემპი %-ულად) 

ზედამხედველობის 
სამსახური 

49 00 
სსიპ - საქართველოს 
ეროვნული საინვესტიციო 
სააგენტო 

2,254,370 45.3% 2,300,000 56.2% 271,676 26.6% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის 
ბიურო 

725,474 75.6% 1,200,000 68.1% 268,503 48.9% 

51 00 
პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის ინსპექტორის 
აპარატი 

588,047 73.4% 1,450,000 113.2% 1,209,800 280.5% 

52 00 საქართველოს სავაჭრო-
სამრეწველო პალატა 

3,655,903 72.7% 500,000 277.3% -1,270,589 -47.8% 

53 00 სსიპ - იურიდიული 
დახმარების სამსახური   4,500,000 

 75.8%   

54 00 
სსიპ - ვეტერანების 
საქმეთა სახელმწიფო 
სამსახური 

  7,450,000 
 60.0%   

55 00 
სსიპ - რელიგიის 
საკითხთა სახელმწიფო 
სააგენტო 

  4,200,000 
 86.7%   

56 00 

სსიპ – საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახური 

  2,150,000 
 38.9%   

57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს 
სოლიდარობის ფონდი  

 
260,000 

 67.2%   

59 00 საქართველოს 
სახელმწიფო 
უსაფრთხოებისა და 
კრიზისების მართვის 
საბჭოს აპარატი 

 

 

                         
4,567,000  

 
61.9%   

60 00 სახელმწიფო 
უსაფრთხოების 
სამსახური 

 
 

                       
36,000,000  

 
56.4%   

61 00 სსიპ - განათლების 
საერთაშორისო ცენტრი  

 

                         
5,768,200  

 
59.5%   
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დანართი 3: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ პროგრამების 
მიხედვით 2015 წლის ბიუჯეტის კანონს თანდართული გეგმების მიხედვით12 

პროგ. 
კოდი 

პ რ ო გ რ ა მ ი ს     დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2015 წელი 

გეგმა 
 

2015 წ. 
10 თვის 

შესრულება 

2015 წ. 10 თვის 
შესრულება წლიურ 

გეგმასთან მიმართებაში 

01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 46,091,000 34,313,756 74.4% 

01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 7,990,700 5,984,914 74.9% 

01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 450,000 358,040 79.6% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,800,000 8,766,678 89.5% 

03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 2,000,000 1,362,946 68.1% 

04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 19,471,800 16,118,656 82.8% 

04 03 საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატი 965,000 546,172 56.6% 

04 04 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 525,000 416,866 79.4% 

05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 12,863,000 10,039,280 78.0% 

05 02 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი  77,376  

06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 8,992,000 7,199,392 80.1% 

06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები  647,417  

06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო 
განათლების ხელშეწყობა 

723,000 505,043 69.9% 

06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის 
დაფინანსება 

12,785,000 10,759,712 84.2% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,390,000 2,805,219 82.7% 

08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6,615,000 5,221,375 78.9% 

09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და 
ხელშეწყობა 

48,685,000 36,549,987 75.1% 

09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების 
მომზადება-გადამზადება 

1,315,000 1,045,086 79.5% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,700,000 1,843,504 68.3% 

11 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, 
ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და 
ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში 

900,000 622,374 69.2% 

12 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა 
და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

700,000 453,408 64.8% 

13 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის  ადმინისტრაცია 
ბაღდათის, ვანის,ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, 
საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, 

800,000 629,474 78.7% 

12 პროგრამების მიხედვით ათვისება ითვალისწინებს იმ მხარჯავ დაწესებულებებსაც, რომელთა სისტემაშიც არაა 
გამოყოფილი დამოუკიდებელი პროგრამა. 
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პროგ. 
კოდი 

პ რ ო გ რ ა მ ი ს     დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2015 წელი 

გეგმა 
 

2015 წ. 
10 თვის 

შესრულება 

2015 წ. 10 თვის 
შესრულება წლიურ 

გეგმასთან მიმართებაში 
ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტში 

14 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, 
ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის 
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში 

800,000 473,324 59.2% 

15 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 

650,000 471,688 72.6% 

16 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის 
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტში 

650,000 466,807 71.8% 

17 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, 
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში 

650,000 406,533 62.5% 

18 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, 
წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტში 

1,000,000 674,854 67.5% 

19 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და 
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში 

700,000 434,021 62.0% 

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

2,730,000 2,949,009 108.0% 

20 02 სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის 
შესახებ 

370,000 397,403 107.4% 

21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

1,200,000 1,207,133 100.6% 

22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

1,350,000 1,385,454 102.6% 

23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 26,266,000 20,418,935 77.7% 

23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების 
გაუმჯობესება 

39,144,000 35,162,887 89.8% 

23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 16,921,000 14,061,610 83.1% 

23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური 
უზრუნველყოფა 

7,800,000 21,839,104 280.0% 

23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის 
ამაღლება 

869,000 533,114 61.3% 

24 01 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) 
პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია 

60,643,100 72,170,044 119.0% 

24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,435,000 1,117,237 77.9% 

24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 990,000 1,381,599 139.6% 

24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 260,000 220,425 84.8% 

24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 18,000,000 15,770,355 87.6% 

24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 
ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს 

4,000,000 2,288,917 57.2% 

40 
 
 



 
 

პროგ. 
კოდი 

პ რ ო გ რ ა მ ი ს     დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2015 წელი 

გეგმა 
 

2015 წ. 
10 თვის 

შესრულება 

2015 წ. 10 თვის 
შესრულება წლიურ 

გეგმასთან მიმართებაში 
აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" 
მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა 
წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) 

24 07 

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

40,000 31,205 78.0% 

24 10 
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო 
საზღვაო აკადემია 

 98,580  

25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 

5,840,000 4,635,429 79.4% 

25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 577,080,000 361,053,346 62.6% 

25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია 

214,281,000 177,101,004 82.6% 

25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-
რეაბილიტაცია 

129,600,000 91,602,978 70.7% 

25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 18,700,000 28,708,055 153.5% 

26 01 

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

8,100,000 18,780,998 231.9% 

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

34,500,000 27,105,897 78.6% 

26 03 
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების 
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

7,500,000 4,667,018 62.2% 

26 04 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა 
გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 

1,950,000 1,701,029 87.2% 

26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,430,000 1,709,665 70.4% 

26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
მხარდაჭერის განვითარება 

2,450,000 1,637,220 66.8% 

26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 1,315,000 1,266,287 96.3% 

26 08 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

5,300,000 6,147,640 116.0% 

26 09 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და 
ხელმისაწვდომობა 

500,000 471,106 94.2% 

26 10 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი 
ცენტრის განვითარება 

900,000 313,601 34.8% 

26 14 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 1,169,000   

27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 8,440,000 5,690,487 67.4% 

27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 126,768,000 99,674,106 78.6% 

27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის 
თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 

991,000 797,164 80.4% 

27 04 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა 
ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით 

14,301,000 9,030,134 63.1% 
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პროგ. 
კოდი 

პ რ ო გ რ ა მ ი ს     დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2015 წელი 

გეგმა 
 

2015 წ. 
10 თვის 

შესრულება 

2015 წ. 10 თვის 
შესრულება წლიურ 

გეგმასთან მიმართებაში 

28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 89,115,000 72,950,397 81.9% 

28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო 
ურთიერთობების დარგში 

385,000 234,474 60.9% 

29 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და 
ამაღლება 

606,304,000 475,229,352 78.4% 

29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 19,052,000 16,322,928 85.7% 

29 03 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის 
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

8,000,000 5,447,607 68.1% 

29 04 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,644,000 1,337,451 81.4% 

29 05 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32,331,900 29,331,272 90.7% 

30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და 
საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 

550,910,000 455,972,279 82.8% 

30 02 
ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური 
წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის 
ამაღლება 

9,962,000 8,449,462 84.8% 

30 03 
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის 
მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და 
სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 

6,742,000 5,730,398 85.0% 

30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა 
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა 

3,692,000 3,792,793 102.7% 

30 05 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 344,000 305,943 88.9% 

30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 20,000,000 9,365,236 46.8% 

31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 12,400,000 9,549,553 77.0% 

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

16,465,300 13,787,601 83.7% 

32 02 ზოგადი განათლება 492,947,000 391,538,500 79.4% 

32 03 პროფესიული განათლება 31,620,300 22,114,469 69.9% 

32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების 
პროგრამა 

154,972,400 108,037,197 69.7% 

32 05 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა 
ინფრასტრუქტურის განვითარება 

95,895,000 68,983,711 71.9% 

32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 48,900,000 23,788,313 48.6% 

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

5,887,000 4,481,106 76.1% 

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

58,105,000 49,717,723 85.6% 

33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 14,160,000 12,037,558 85.0% 

33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო 
სისტემის სრულყოფა 

16,748,000 15,995,404 95.5% 

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

8,903,000 8,954,346 100.6% 
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34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი 
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 

60,947,000 39,775,467 65.3% 

34 03 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 150,000 171,086 114.1% 

35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
პროგრამების მართვა 

52,546,000 41,585,377 79.1% 

35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა 2,041,000,000 1,677,631,192 82.2% 

35 03 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 656,161,000 642,431,894 97.9% 

35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 31,293,000 18,244,804 58.3% 

35 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 4,000,000 254,934 6.4% 

36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 35,900,000 28,011,688 78.0% 

36 02 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია 

23,400,000 22,121,439 94.5% 

36 03 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის 
განვითარება 

55,000,000 55,638,635 101.2% 

37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 212,895,000 185,035,370 86.9% 

37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური 
კეთილსაიმედოობა 

24,681,000 25,119,210 101.8% 

37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 19,856,000 39,500,482 198.9% 

37 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი 
ღონისძიებების განხორციელება 

10,018,000 6,152,635 61.4% 

38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, 
რეგულირება და მართვა 

5,941,000 4,791,467 80.7% 

38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 11,800,000 8,245,717 69.9% 

38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 7,087,000 6,241,060 88.1% 

38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 10,455,000 7,699,519 73.6% 

38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 677,000 666,144 98.4% 

38 06 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და 
გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 

610,000 533,751 87.5% 

38 07 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და 
პრევენცია 

 447,057  

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

3,325,900 9,238,316 277.8% 

39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 54,225,000 61,107,539 112.7% 

39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური 
დაცვის ღონისძიებები 

5,784,000 4,618,879 79.9% 

39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

6,465,100 4,794,602 74.2% 

40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა 

46,550,000 38,096,900 81.8% 

40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 7,500,000 5,203,964 69.4% 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 4,000,000 3,958,660 99.0% 

42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 40,820,000 35,411,536 86.8% 
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43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,900,000 879,143 46.3% 

44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500,000 3,278,708 93.7% 

45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,683,000 13,585,375 92.5% 

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

150,000 122,744 81.8% 

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

1,768,000 1,512,160 85.5% 

45 04 
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, 
უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა 
პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 

959,000 894,472 93.3% 

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

261,000 241,684 92.6% 

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

447,000 373,666 83.6% 

45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული 
სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 

230,000 203,379 88.4% 

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

2,000,000 981,673 49.1% 

45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის 
სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 

2,449,000 2,248,500 91.8% 

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

100,000 100,000 100.0% 

45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების 
ღონისძიებები 

800,000 800,000 100.0% 

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

500,000 486,757 97.4% 

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

653,000 649,000 99.4% 

46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

3,500,000 3,418,635 97.7% 

47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 4,600,000 3,835,287 83.4% 

47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 1,900,000 1,518,584 79.9% 

47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 2,400,000 1,905,345 79.4% 

48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 
ზედამხედველობის სამსახური 

1,300,000 982,166 75.6% 

49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 1,400,000 847,971 60.6% 

49 02 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 900,000 445,309 49.5% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,200,000 817,222 68.1% 

51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 1,450,000 1,641,177 113.2% 

52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 500,000 1,386,343 277.3% 

53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 4,500,000 3,409,512 75.8% 

54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 7,450,000 4,471,290 60.0% 
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55 01 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 700,000 539,571 77.1% 

55 02 რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება 3,500,000 3,100,000 88.6% 

56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150,000 835,710 38.9% 

57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260,000 174,605 67.2% 

58 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და 
დაფარვა 

613,000,000 464,041,421 75.7% 

58 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და 
დაფარვა 

194,000,000 165,897,804 85.5% 

58 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები 

7,000,000 3,827,449 54.7% 

58 04 
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი 
ტრანსფერები 

854,800,000 1,005,190,644 117.6% 

58 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5,000,000   

58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 70,000,000   

58 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და 
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 

20,000,000 3,781,380 18.9% 

58 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდი 

385,000,000   

58 09 
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული 
ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური 
უზრუნველყოფა 

500,000 67,200 13.4% 

58 10 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო 
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 

35,688,300 19,290,904 54.1% 

58 11 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული 
ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის 
ვალდებულებების დაფარვა 

650,000 650,000 100.0% 

59 01 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების 
მართვის საბჭოს აპარატი (აპარატი) 

 1,595,078  

59 02 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების 
მართვის საბჭოს აპარატის მიერ განსახორციელებელი 
პროგრამები (აპარატი) 

 522,656  

59 03 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების 
მართვის საბჭოს აპარატის ხარჯები 

 630,410  

59 04 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების 
მართვის საბჭოს აპარატის მიერ განსახორციელებელი 
პროგრამები 

 80,195  

60 01 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 
ცენტრალური აპარატი 

36,000,000 7,872,496  

60 02 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 
სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი  3,869,891  

60 03 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 
კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი  2,654,316  

60 04 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური  5,897,753  

61 00 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 5,768,200 3,430,237 59.5% 
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დანართი 5: მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების 
შესრულების ყოველთვიური დინამიკა (ათასი ლარი) 

 

01 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 

 

02 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 

 
03 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 

 

04 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 

 
 
05 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 

 

 
 
06 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 
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07 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 

 

08 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 

 
09 საერთო სასამართლოები 

 

10 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 

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

 

12 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, 
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 
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13 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, 
ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, 
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და 
თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 

 

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

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

 

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

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

 

18 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, 
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და 
თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 
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19 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, 
კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 

 

20 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

 
21 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

 

22 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

 
23 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

 

24 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 
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25 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო 

 

26 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 

 
27 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 
დახმარების საკითხთა სამინისტრო 

 

28 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

 
29 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 

 

30 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 
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31 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 

 

32 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

 
33 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

 

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

 
35 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო 

 

36 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 
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37 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 

38 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 

 
39 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 

 

40 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 

 
41 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 

 

42 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 
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43 სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

 

44 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 

 
45 საქართველოს საპატრიარქო 
 

 
  

46 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიურო 

 

47 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 

 

48 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 
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49 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 

 

50 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 

 
51 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 

 

52 სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 

 
53 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 

 

54 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 
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55 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 

 

56 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 

 
57 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 

 

59 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს 
აპარატი 

 
60 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 

 
61 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს 
აპარატი 
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