
 

 

 

 

 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის სახელმწიფო ბიუჯეტის 12 თვის მდგომარეობით შესრულების მიმოხილვა ასახავს 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების შესრულების ტენდენციებს 2014  წლის განმავლობაში. მიმოხილვა 
ეყრდნობა სახელმწიფო ხაზინის მიერ მომზადებულ ყოველთვიურ ანგარიშგებას სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, რომელიც, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, ყოველი თვის 
დასრულებიდან 20 დღის ვადაში წარედგინება საქართველოს პარლამენტს. ყოველთვიური მიმოხილვის ფორმატით 
აღნიშნული ანგარიშის მომზადება მიზნად ისახავს დაინტერესებულ მხარეთათვის 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების ძირითადი ტენდენციების შესახებ ინფორმაციის ოპერატიულად მიწოდებას. წარმოდგენილი მონაცემები 
ეყრდნობა სახაზინო სამსახურის პირველად მონაცემებს წლიური შესრულების შესახებ და არ ითვალისწინებს 
შემდგომ დაზუსტებას. საბოლოო ანგარიში, რომელიც ასახავს 2014 წლის ფისკალური გარემოს მიმოხილვას, 
პარლამენტს მიეწოდება საქართველოს მთავრობის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ 
ანგარიშის საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენის შემდგომ. 
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შემაჯამებელი მიმოხილვა  

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე1 
 

• აგრეგატულ დონეზე, 2014 წლის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულება  
წლიურ გეგმასთან მიმართებაში მისაღებად შეიძლება შეფასდეს კერძოდ, ჯამური მაჩვენებელი 9,124.7 მლნ 
ლარს და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 100.2%-ს შეადგენს. რაც შეეხება 
გადასახდელებს,  გადასახდელების ჯამური მაჩვენებელი უახლოვდება ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ 
გეგმას და 12 თვის მდგომარეობით 8,977 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 98.9%-ს უტოლდება. აქვე 
გასათვალისწინებელია, რომ  2014 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილება არ შესულა 
და წარმოდგენილი მაჩვენებლები ასახავს შესრულების მდგომარეობას სახელმწიფო ბიუჯეტის თავდაპირველ 
გეგმასთან მიმართებაში. შემოსულობების ცალკეული კომპონენტებიდან, საანგარიშო პერიოდში წლიურ 
გეგმასთან მიმართებაში მცირედი გადაჭარბება გამოვლინდა შემოსავლების (100.1%), არაფინანსური 
აქტივების კლების (პრივატიზება) (100.8%) და ფინანსური აქტივების კლების (103.1%) (სესხების დაფარვიდან 
მიღებული სახსრები) მუხლით შემოსულობების შესრულებისას. ხოლო უარყოფითი გადახრა გამოვლინდა 
ვალდებულებების ზრდის კომპონენტისთვის, რომლის შესრულება წლიური გეგმის 95.9%-ია 
(იხ.  სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება აგრეგატულ დონეზე).  

• რაც შეეხება გასულ წელთან მიმართებას, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულება გასული წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებლებს ჯამურად 18.2%-ით აღემატება, რაც ძირითადად დაკავშირებულია საგადასახადო 
შემოსავლების და ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების ზრდის ტემპთან. გადასახდელების 
შესრულება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 10.8%-ით, ძირითადად ხარჯებისა და 
ვალდებულებების კლების მუხლის დინამიკის გავლენით, თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია რომ გასულ 
წელთან შედარებით 9%-ით შემცირება ვლინდება არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 
გადასახდელებისათვის (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) (იხ. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება აგრეგატულ 
დონეზე).  

• გასული წლების მსგავსად, 2014 წლის დასასრულს ვლინდება გადასახდელების ზრდის ტენდენცია, თუმცა 
შედარებით ნაკლები მასშტაბურობით. კერძოდ, მეოთხე კვარტლის გადასახდელების შესრულების 
მაჩვენებელი პირველი სამი კვარტლის ათვისების საშუალო მაჩვენებლის 136%-ს, მათ შორის, არაფინანსური 
და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის შესაბამისად და შეადგენს. ამასთან, 
დეკემბრის თვის გადასახდელების შესრულების მაჩვენებელი წლის პირველი 11 თვის ათვისების საშუალო 
მაჩვენებლის 178%-ს, მათ შორის, ხარჯებისათვის - 164%-ს, ხოლო არაფინანსური და ფინანსური აქტივების 
ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის 286%-სა და 321%-ს უტოლდება. ამასთან, აღნიშნული ტენდენცია 
ვლინდება ყოველდღიური დინამიკის ანალიზითაც. კერძოდ, გადასახდელების შესრულების ჯამური 
მაჩვენებელი უკანასკნელი 10 დღის განმავლობაში (8 სამუშაო დღე) 712.5 მლნ ლარს და დეკემბრის თვის 
ჯამური შესრულების 57%-ს უტოლდება (იხ. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება აგრეგატულ დონეზე).  

• რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიან სალდოს, 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის 
მთლიანი სალდო -874.7 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა, ხოლო  სახაზინო სამსახურის წინასწარი 
მონაცემებით, ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს ფაქტობრივმა სიდიდე - 662.6 მლნ ლარს და მშპ-ს 2.3%-ს  შეადგენს. 

1წარმოდგენილი მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურის პირველად ანგარიშგებას წლიური შესრულების შესახებ და არ 
ითვალისწინებს შემდგომ დაზუსტებას (პირდაპირი გადახდის ფორმით მიღებული საინვესტიციო გრანტების მოცულობა 
დაზუსტდა 32 მლნ ლარით, რაც ასახულ იქნა როგორც შემოსულობებში, ისე გადასახდელებში). 
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რაც შეეხება გასულ წლებთან მიმართებას, როგორც საოპერაციო, ისე მთლიანი სალდო 2012-2014 წლების 
მონაცემებით შემცირების ტენდენციით ხასიათდება (იხ. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულება აგრეგატულ 
დონეზე).  

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

• სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ჯამური მაჩვენებელი ძირითადად შესაბამისობაშია წლიური გეგმით 
განსაზღვრულ მაჩვენებლებთან, კომპონენტების დონეზე საგადასახადო შემოსავლების და გრანტებისაგან 
განსხვავებით, შესრულების შედარებით დაბალი ტენდენცია დაფიქსირდა სხვა შემოსავლების (87%) 
კომპონენტისთვის. ამასთან, გრანტების კომპონენტი, რომელიც წლის პირველ ნახევარში შედარებით დაბალი 
შესრულების ტენდენციას ავლენდა, 12 თვის მდგომარეობით წლიური გეგმის 171.1%-ს შეადგენს2 
(იხ. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები). 

• წლიურ გეგმასთან მიმართებაში 2014 წელს გადაჭარბება გამოვლინდა საშემოსავლო გადასახადის, დღგ–ს და 
აქციზის შესრულების მიმართულებით, რომელთა შესრულებაც წლიური გეგმის შესაბამისად, 101.2%, 100.7% 
და 109.6%-ს შეადგენს. წლიური გეგმური მაჩვენებლისაგან უარყოფითი გადახრა ვლინდება მოგების 
გადასახადისათვის, რომლის სახითაც ბიუჯეტში მიღებულ იქნა გეგმური მოცულობის  90.9%. გასულ წელთან 
მიმართებაში, საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტემპი 8.9%-ს (559.3 მლნ ლარს) შეადგენს, ძირითადად, 
დღგ-ს (15.8%-ით) და აქციზის სახით (12.2%-ით) მიღებული შემოსავლების გავლენით (იხ. საგადასახადო 
შემოსავლები). 

• რაც შეეხება სხვა შემოსავლების კომპონენტს, სხვა შემოსავლების ცალკეული მუხლებიდან, შედარებით 
დაბალი შესრულების ტენდენცია დაფიქსირდა შემოსავლებისთვის საკუთრებიდან, ძირითადად 
დივიდენდების მუხლით შემოსავლების დაბალი შესრულების ტენდენციის გავლენით. კერძოდ, 
დივიდენდების მუხლით შემოსავლები 2014 წლის მდგომარეობით 218.6 ათას ლარს და წლიური გეგმის (55 
მლნ ლარი) მხოლოდ 0.4%-ს შეადგენს (იხ. სხვა შემოსავლები). 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

• სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან მიმართებაში, მხარჯავი დაწესებულებების 
დონეზე ასიგნებების ათვისების %-ული წილი წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმასთან 
მიმართებაში ძირითადად 90%-110%-ის ინტერვალში მერყეობს. ამასთან, წლიური ბიუჯეტის კანონით 
განსაზღვრულ გეგმასთან მიმართებაში 100%-ზე მაღალი ათვისების მაჩვენებელი ვლინდება 30 მხარჯავი 
დაწესებულებისათვის. რაც შეეხება გასულ წელთან მიმართებას, ათვისების გეგმური მაჩვენებლისაგან 
გადახრა მცირედით შემცირების ტენდენციას ავლენს, რაზეც დისპერსიის3 მაჩვენებლების მცირედით 
შემცირება მიუთითებს. მაგალითად, საშუალო აბსოლუტური გადახრა (გეგმური მაჩვენებლისაგან) 2014 წელს 
11.9%-ს უტოლდება, მაშინ როდესაც ანალოგიური მაჩვენებელი 2013 წლისათვის 14.8%-ს უტოლდებოდა 
(იხ. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები). წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ასიგნებების ათვისების 

2როგორც უკვე აღინიშნა, შესრულების მიმოხილვა ეყრდნობა პირველადი ანგარიშგების მონაცემებს და არ არის 
გათვალისწინებული სახაზინო სამსახურის დაზუსტებული ინფორმაცია (09.03.2015 -ის მდგომარეობით), რომლის 
მიხედვითაც საინვესტიციო გრანტების ფაქტობრივი მაჩვენებელი დაზუსტებულია 32 მლნ ლარით, თუ აღნიშნულ 
თანხას გავითვალისწინებთ გრანტების მოცულობაში, მაშინ მისი შესრულების მაჩვენებელი წლიურ დამტკიცებულ 
გეგმასთან მიმართებაში ნაცვლად 171%-ისა, 193%-ს შეადგენს. 
3სტატისტიკაში, დისპერსია აღნიშნავს თუ რამდენად ფართოა ან ვიწროა დისტრიბუცია. 
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ძირითადი ტენდენციის სურათი, როგორც მხარჯავი დაწესებულებების, ისე პროგრამების მიხედვით 
წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართები 2-8).  

• საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებთან მიმართებაში, 2013 წლის მსგავსად ვლინდება 
ცალკეული მხარჯავი დაწესებულებების ასიგნებებიდან საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
გადასახდელებში, ასევე საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ცალკეულ პროგრამებს 
შორის ასიგნებების გადანაწილების, კერძოდ, სახელმწიფო საგარეო ვალდებულების დაფარვისთვის და 
მომსახურებისათვის გამოყოფილი აუთვისებელი სახსრების სხვა პროგრამებისათვის მიმართვის ტენდენცია, 
საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლის შესაბამისად. ზემოაღნიშნულის გავლენით  მთავრობის სარეზერვო 
ფონდიდან გადარიცხული სახსრები-82.7 მლნ ლარს და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმას (50 
მლნ ლარი) 32.7 მლნ ლარით აღემატება, ხოლო რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდის/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გადარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 357.2 
მლნ ლარს და წლიური გეგმის (300 მლნ ლარი) 119%-ს უტოლდება. ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით 
საყურადღებოა საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ცალკეულ პროგრამებს შორის 
ასიგნებების გადანაწილების რეგულაციის საკითხი, კერძოდ, ის ფაქტი, რომ არსებული რეგულაციით საერთო-
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების გადანაწილებაზე ლიმიტი განსაზღვრული არ არის 
(იხ. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები). 

• შრომის ანაზღაურების მუხლის მართვასთან მიმართებაში საყურადღებოა შრომის ანაზღაურების მუხლით 
გადასახდელების სტრუქტურის დინამიკა, კერძოდ 2014 წლის მეორე ნახევრიდან პრემიის მუხლის 
შემცირების პარალელურად დანამატის მუხლით შრომის ანაზღაურების ზრდის ტენდენცია ვლინდება. რაც 
შეეხება გასულ წელთან მიმართებას,  შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები ჯამურად გასულ წელთან 
შედარებით გაზრდილია 9.2%-ით, თუმცა წილი ჯამურ ხარჯებში 2014 წლის მდგომარეობით შემცირების 
ტენდენციას ავლენს  მის ცალკეულ კომპონენტებთან მიმართებაში. ამასთან, პრემიის სახით გაცემული 
სახსრების მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით შემცირებულია 16.8%-ით, 
ხოლო დანამატის სახით გაცემული შრომის ანაზღაურების კომპონენტი წინა წელთან შედარებით 45.5%-ით 
არის გაზრდილი. ჯამურად პრემიისა და დანამატის სახით გაცემული სახსრების მოცულობა გასული წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 14.5%-ით (იხ. შრომის ანაზღაურება). 

სახელმწიფო ვალდებულებების დინამიკა 

• სახელმწიფო ვალის წილი მშპ-სთან მიმართებაში 2013-2014 წლებში ზრდის ტენდენციას ავლენს და 2014 წლის 
მდგომარეობით 35.76%-ს შეადგენს, გასულ წელს კი ანალოგიური ფარდობა 34.7%-ს უტოლდებოდა. ამასთან, 
შემცირებულია საგარეო ვალის მშპ-სთან ფარდობის წილი წინა წელთან მიმართებაში 27.2%-დან 26.8%-მდე, 
ხოლო საშინაო ვალის მშპ-სთან ფარდობის წილი ზრდის ტენდენციას (7.5%-დან 8.8%-მდე) ავლენს (იხ.  
სახელმწიფო ვალდებულებების დინამიკა). 

• სახელმწიფო ბიუჯეტის საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობები წინა წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელთან შედარებით ზრდის ტენდენციას ავლენს და ფაქტობრივი შესრულება 2014 წლის 
მდგომარეობით 572.8 მლნ ლარს (წლიური გეგმის 95.5%-ს) შეადგენს. აღრიცხვის არსებული სპეციფიკის 
შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში ემიტირებულ იქნა 898.5 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების, ხოლო 
დაფარულ იქნა  310 მლნ ნომინალური ღირებულების სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები. ამასთან, 
2014 წელს ემიტირებული ფასიანი ქაღალდების მოცულობა 2.3-ჯერ აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს (იხ. 
საშინაო ვალდებულებების  დინამიკა).  
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• საგარეო წყაროებიდან მიღებულ დაფინანსებასთან მიმართებით, სახაზინო სამსახურის ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით კრედიტების სახით, საგარეო ვალდებულებების ზრდით სახელმწიფო ბიუჯეტში მიღებული 
შემოსულობა ჯამურად, 996.9 მლნ ლარს (რაც გასული წლის მაჩვენებელს 169%-ით აღემატება, ძირითადად 
ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტების ზრდის გავლენით) და წლიური  ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული 
გეგმის  96.2%-ს შეადგენს. რაც შეეხება დაფარვას, 2014 წელს სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებებზე (გარდა 
სხვა კრედიტორული დავალიანებისა) ძირითადი თანხის დაფარვის  სახსრები 499.5 მლნ ლარს, ხოლო 
საპროცენტო ხარჯი 139.5 მლნ ლარს შეადგენს. აქვე საყურადღებოა, რომ გასული წლის მსგავსად, 
მომსახურებისა და დაფარვის სახსრების ფაქტორივი შესრულება გეგმურ მაჩვენებლებზე ნაკლებია 
(იხ. საგარეო ვალდებულებების დინამიკა).  
 

ანგარიშს თან ერთვის შემდეგი ინფორმაცია დანართის სახით: 

დანართი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები, 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით; 

დანართი 2: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ მხარჯავი დაწესებულებების 
მიხედვით, 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან მიმართებაში; 

დანართი 3: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ პროგრამების მიხედვით 2014 
წლის ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან მიმართებაში; 

დანართი 4: ინფორმაცია მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების 
დეკემბრის თვის ათვისების შესახებ წლის განმავლობაში ათვისების ტენდენციასთან მიმართებაში; 

დანართი 5: ინფორმაცია პროგრამების მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დეკემბრის თვის 
ათვისების შესახებ წლის განმავლობაში ათვისების ტენდენციასთან მიმართებაში; 

დანართი 6: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დეკემბრის თვის ათვისების შესახებ იმ 
პროგრამებისათვის, რომელთათვისაც დეკემბრის თვის ფარდობა 11 თვის საშუალოსთან შესაბამისი სიხშირეთა 
განაწილების 75 პერსენტილს აღემატება; 

დანართი 7: ინფორმაცია მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების წლის 
ბოლო 3 დღის ათვისების შესახებ, წლის განმავლობაში ათვისების ტენდენციასთან მიმართებაში; 

დანართი 8: მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების 
ყოველთვიური დინამიკა; 

დანართი 9:  მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების შესრულების 
ყოველთვიური დინამიკა; 

დანართი  10: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მხარჯავ დაწესებულებებზე მიმართული თანხები, 2014 წლის 12 თვის 
მდგომარეობით, სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით. 
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1. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულება აგრეგატულ დონეზე 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის შესრულების ანალიზით ვლინდება, რომ აგრეგატულ დონეზე 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება გარკვეული გადახრებით ხასიათდება. კერძოდ, შემოსულობების 
ჯამური მაჩვენებლის შესრულება ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 100.2%-ს შეადგენს და 
გეგმურ მაჩვენებელს 19.7 მლნ ლარით აჭარბებს, ხოლო გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლის საკასო 
შესრულება 8,977 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 98.9%-ს შეადგენს. ამასთან, ნაშთის ცვლილება 2014 წლის 
ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული იყო 25 მლნ ლარის დონეზე ხოლო ფაქტობრივმა მოცულობამ 147.3 
მლნ ლარი შეადგინა. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების დინამიკის ანალიზისას გასათვალისწინებელია 
ის ფაქტი, რომ 2014 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილება არ შესულა და 
წარმოდგენილი მაჩვენებლები ასახავს შესრულების მდგომარეობას სახელმწიფო ბიუჯეტის თავდაპირველ 
გეგმასთან მიმართებაში. 

  2013 
წელი 
ფაქტი 

2014 წელი 2014 წ. ფაქტი / 2014 წ. 
გეგმა 

2014 წ. ფაქტი / 2013 წ. 
ფაქტი 

დამტკიცებული 
გეგმა   

ფაქტი სხვაობა %-ად სხვაობა პროცენტული 
ცვლილება 

შემოსულობები 7,717.4 9,105.0 9,124.7 19.7 100.2% 1,407.2 18.2% 

შემოსავლები 6,839.5 7,319.0 7,402.2 83.2 101.1% 562.7 8.2% 

გადასახადები 6,287.7 6,820.0 6,847.0 27.0 100.4% 559.3 8.9% 
გრანტები** 238.9 144.0 246.3** 102.3 171.1% 7.5 3.1% 
სხვა შემოსავლები* 312.9 355.0 308.9* -46.1 87.0% -4.0 -1.3% 

არაფინანსური აქტივების კლება 77.5 80.0 80.6 0.6 100.8% 3.1 4.0% 
ფინანსური აქტივების კლება 62.5 70.0 72.1 2.1 103.1% 9.6 15.4% 
ვალდებულებების ზრდა 737.9 1,636.0 1,569.7 -66.3 95.9% 831.8 112.7% 

ცხრილი 1 : შემოსულობების დინამიკა (მლნ ლარი, 2013-2014 წწ);  
2 

*ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 30 დეკემბრის #415-ე ბრძანების მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის კლასიფიკაციაში 
განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, 2014 წელს წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება და 
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ 
(სულ, 24.8 მლნ ლარი) ასახულია სხვა შემოსავლებში, განსხვავებით წინა წლებისა, როცა აღნიშნული სახსრები ფინანსური აქტივების 
კლებაში აისახებოდა. 
** სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების მიმოხილვაში გამოყენებულია სახაზინო სამსახურის პირველადი 
ანგარიშგების მონაცემები და არ არის გათვალისწინებული სახაზინო სამსახურის დაზუსტებული ინფორმაცია რომლის 
მიხედვითაც საინვესტიციო გრანტების ფაქტობრივი მაჩვენებელი დაზუსტებულია საშუალოდ 32 მლნ ლარით. თუ აღნიშნულ 
თანხას გავითვალისწინებთ გრანტების მოცულობაში, მაშინ მისი შესრულების მაჩვენებელი წლიურ დამტკიცებულ გეგმასთან 
მიმართებაში ნაცვლად 171%-ისა, 193%-ს მიაღწევს, შემოსავლების შესრულების მაჩვენებელი 101.1%-დან 101.6%-მდე გაიზრდება, 
ხოლო შემოსულობების შესრულების მაჩვენებელი-100.2%-დან 100.6%-მდე. 
 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებთან მიმართებაში, 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით, 
ფაქტობრივად, შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი 9,124.7 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 100.2%-ს 
შეადგენს. შემოსულობების ცალკეული კომპონენტების მობილიზების მდგომარეობა წლიური გეგმით 
გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან მიმართებაში წარმოდგენილია დიაგრამაზე. 
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დიაგრამა 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტების შესრულება დამტკიცებულ საგეგმო მაჩვენებლებთან 
მიმართებაში (%, 2013-2014 წწ.); 
 

*შესადარისობის მიზნით, 2013 წელს, წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება და ხაზინის ერთიან 
ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ (სულ, 22.6 მლნ 
ლარი), ნაცვლად ფინანსური აქტივების კლების მუხლისა, 2014 წლის მსგავსად, ასახულია სხვა შემოსავლებში. 
 
როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი, საანგარიშო პერიოდში წლიურ გეგმასთან მიმართებაში მცირედი 
გადაჭარბება ვლინდება შემოსავლების, არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზება) და ფინანსური 
აქტივების კლების (სესხების დაფარვიდან მიღებული სახსრები) მუხლით შემოსულობების 
მიმართულებით, რომელთა შესრულებაც წლიური გეგმის, შესაბამისად, 101.1%, 100.8%-ს და  103.1%-ს 
შეადგენს. შემოსავლების გადაჭარბებით შესრულება ძირითადად უკავშირდება გრანტებს, რომლის 
ფაქტობრივი სიდიდე წლიური გეგმის 171.1%-ს შეადგენს და ნომინალურ გამოსახულებაში გეგმას 102.3 
მლნ ლარით აღემატება. წლიური გეგმური მაჩვენებლისაგან უარყოფითი გადახრით ხასიათდება მხოლოდ 
ვალდებულებების ზრდის კომპონენტი, რომლის შესრულება წლიური გეგმისაგან უარყოფითი გადახრით  
ხასითდება 66.3 მლნ ლარის ოდენობით და გეგმური მაჩვენებლის 95.9%-ს შეადგენს, ძირითადად საგარეო 
ვალდებულებების ზრდის (კერძოდ, კი საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტების 
კომპონენტის) დაბალი შესრულების გავლენით. აქვე საყურადღებოა, რომ როგორც დიაგრამაზეა 
გამოსახული 2013 წელს შემოსულობების ყველა კომპონენტი, გარდა ფინანსური აქტივების კლებით 
მიღებული სახსრებისა, გეგმური მაჩვენებლებისაგან უარყოფითი გადახრით ხასიათდებოდა.  

რაც შეეხება დინამიკას გასულ წელთან მიმართებაში, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების 12 თვის 
მდგომარეობით შესრულების მაჩვენებლები ნომინალურ გამოხატულებაში აღემატება გასული წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებლებს. 2013 წელთან მიმართებაში ჯამურად შემოსულობების ზრდის ტემპი 18.2 %-ს 
უტოლდება (ნომინალურ გამოსახულებაში სხვაობა შეადგენს 1,407.2 მლნ ლარს). აღნიშნული ზრდა 
ძირითადად დაკავშირებულია შემოსავლებისა (საგადასახადო შემოსავლების შესრულების ტენდენციის 
გავლენით) და ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების ფაქტობრივი მაჩვენებლების 
დინამიკასთან.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებთან მიმართებაში, ჯამურად, გადასახდელების შესრულება 
უახლოვდება წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმას: 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით, 

92.5%
77.5%

114.1%

85.0%
101.1% 100.8% 103.1% 95.9%

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების
კლება

ფინანსური აქტივების
კლება

ვალდებულებების 
ზრდა

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები

2013 2014
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ფაქტობრივი შესრულება 8,977 მლნ ლარს და წლიური გეგმის (9.080 მლნ ლარი) 98.9%-ს შეადგენს. თუმცა 
გადახრები ვლინდება გადასახდელების ცალკეული კომპონენტის დონეზე. არაფინანსური აქტივების 
ზრდის (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) გადასახდელების კომპონენტი, რომელიც წლიურ გეგმურ 
მაჩვენებელთან მიმართებაში ათვისების დაბალი ტენდენციით ხასიათდებოდა, დეკემბერში ზრდის 
მიუხედავად,  12 თვის მდგომარეობით, წლიური გეგმის 95%-ს შეადგენს. ანალოგიურად,  ფინანსური 
აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელების შესრულება, რომელიც წლის პირველ ნახევარში ათვისების 
შედარებით დაბალი ტენდენციით ხასიათდებოდა, 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით, წლიური გეგმის 
131%-ს უტოლდება. 

დიაგრამა 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტების შესრულება ბიუჯეტის კანონის გეგმასთან მიმართებაში  
(%, 2013-2014 წწ).  

რაც შეეხება დინამიკას გასულ წელთან მიმართებაში, 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების 
ჯამური მაჩვენებლის ზრდის ტემპი გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 10.8%-ს  
შეადგენს (873.2 მლნ ლარი), რაც ძირითადად უკავშირდება ხარჯების მუხლით გადასახდელების ზრდას, 
ამასთან, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელები (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) გასულ 
წელთან შედარებით შემცირებულია 70 მლნ ლარით (9%).  

  2013 წლის 
ფაქტი 

2014 წელი 2014 წ. ფაქტი/2014წ. 
გეგმა 

2014 წ. ფაქტი/ 2013 წ. 
ფაქტი 

   დამტკიცებული 
გეგმა 

ფაქტი სხვაობა %-ად სხვაობა პროცენტული 
ცვლილება 

გადასახდელები 8,104.2 9,080.0 8,977.4 -102.6 98.9% 873.2 10.8% 
ხარჯები 6,545.6 7,539.6 7,447.7 -91.9 98.8% 902.1 13.8% 
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

767.6 734.1 697.8 -36.3 95.0% -69.9 -9.1% 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა 

277.1 208.2 272.2 64.0 130.8% -4.9 -1.8% 

ვალდებულებების 
კლება 

513.9 598.1 559.7 -38.6 93.6% 45.8 8.9% 

ცხრილი 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დინამიკა (მლნ ლარი, 2013-2014 წწ). 

90.3%
106.5%

120.6%

93.5%98.8% 95.0%

130.8%

93.6%

ხარჯები არაფინანსური აქტივების 
ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები

2013* 2014*
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გადასახდელების შესრულების არსებული ტენდენციის დეტალური ანალიზისათვის მიზანშეწონილია 
განხილულ იქნას, გადასახდელების კვარტალური და ყოველთვიური დინამიკა, განსაკუთრებით იმის 
გათვალისწინებით, რომ წლის დასასრულს გადასახდელების ზრდის ალბათობაზე პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებულ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ყოველთვიურ 
ანგარიშებში არაერთგზის აღინიშნა. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კვარტალური  დინამიკის ანალიზით ვლინდება, 2014 წლის 
მეოთხე კვარტალში გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლის ზრდის ტენდენცია, წინა კვარტლებთან 
შედარებით. კერძოდ, მეოთხე კვარტლის გადასახდელების შესრულების მაჩვენებელი პირველი სამი 
კვარტლის ათვისების საშუალო მაჩვენებლის 136%-ს შეადგენს, მათ შორის ხარჯებისთვის-ანალოგიური 
ფარდობა 129%-ია. მასშტაბური ზრდის ტენდენცია ვლინდება არაფინანსური და ფინანსური აქტივების 
ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის, რომელთათვისაც ზემოთ მოცემული ფარდობა, შესაბამისად, 
221%-სა და  261%-ს უტოლდება. აქვე საყურადღებოა, რომ ანალოგიური ტენდენცია, რიგ შემთხვევებში 
უფრო მასშტაბურად, ვლინდებოდა 2011-2013 წლებშიც გადასახდელების როგორც ჯამური 
მაჩვენებლისთვის, ასევე მისი თითოეული კომპონენტისთვის. კერძოდ, მეოთხე კვარტლის 
გადასახდელების შესრულების ფარდობა პირველი სამი კვარტლის ათვისების საშუალო მაჩვენებელთან 
2011-2013 წლებში  437%-ს, 333%-ს და 156%-ს შეადგენდა, მათ შორის მასშტაბური ზრდა ვლინდებოდა 
როგორც ხარჯების, ისე არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის გადასახდელებისთვის 
(იხ. ცხრილი 3 ). 

 

  2011 2012 

  IV 
კვარტალი 

დეკემბერი IV კვარტალი/ 
3 კვარტლის 

საშუალო 
მაჩვენებელთან 

დეკემბერი/ 
11 თვის 

საშუალო 
მაჩვენებელთან 

IV 
კვარტალი 

დეკემბერი IV 
კვარტალი/   

3 კვარტლის 
საშუალო 

მაჩვენებელ
თან 

დეკემბერი
/ 11 თვის 
საშუალო 
მაჩვენებე

ლთან 

გადასახდელები 2,437,536 1,260,782 437% 224% 2,099,330 945,118 333% 152% 
ხარჯები 1,805,119 832,354 404% 183% 1,752,940 728,564 330% 138% 
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

325,165 198,763 410% 260% 234,013 128,514 426% 236% 

ფინანსური 
აქტივების ზრდა 

269,065 203,423 1505% 988% 58,188 46,683 167% 158% 

 

  2013 2014 
  IV 

კვარტალი 
დეკემბერი IV კვარტალი/ 

3კვარტლის 
საშუალო 

მაჩვენებელთან 

დეკემბერი/ 11 
თვის საშუალო 
მაჩვენებელთან 

IV 
კვარტალი 

დეკემბერი IV კვარტალი  
/3 კვარტლის 

საშუალო 
მაჩვენებელთ

ან 

დეკემბერი
/11 თვის 
საშუალო 
მაჩვენებე

ლთან 
გადასახდელები 2,777,644 1,295,714 156% 209% 2,794,608 1,252,650 136% 178% 
ხარჯები 2,160,303 904,171 148% 176% 2,238,665 966,228 129% 164% 
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არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

384,231 217,140 301% 434% 296,362 143,823 221% 286% 

ფინანსური 
აქტივების ზრდა 

107,024 93,729 189% 562% 126,741 61,537 261% 321% 

ცხრილი 3: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლი (ათასი ლარი, 2013-2014 წწ). 

* ცხრილში არაა წარმოდგენილი ვალდებულებების კლების კომპონენტი, რამდენადაც ვალდებულებების კლების მუხლით 
გადასახდელების განრიგი ხელშეკრულებების საფუძველზეა განსაზღვრული და ამდენად არ წარმოადგენს მთავრობის 
დისკრეციულ გადაწყვეტილებას. 

ანალოგიურ ტენდენციას ავლენს ყოველთვიური დინამიკის ანალიზი. კერძოდ,  გასული წლის მსგავსად 
ვლინდება 2014 წლის დეკემბერში გადასახდელების არსებითი ზრდის  ტენდენცია, თუმცა შედარებით 
ნაკლები მასშტაბურობით. კერძოდ, დეკემბრის თვის გადასახდელების შესრულება წლის პირველი 11 თვის 
ათვისების საშუალო მაჩვენებლის 178%-ს, მათ შორის ხარჯებისათვის-164%-ს შეადგენს. მასშტაბური 
ზრდის ტენდენცია ვლინდება არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 
გადასახდელებისათვის, რომელთათვისაც ზემოთ მოცემული ფარდობა, შესაბამისად, 286%-სა და 321%-ს 
უტოლდება (იხ. დიაგრამები 31 და 32). რაც შეეხება 2013 წელს, გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლისათვის 
დეკემბრის თვის ფაქტობრივი შესრულების ფარდობა 11 თვის საშუალო მაჩვენებელთან 209%-ს შეადგენდა, 
ხოლო მისი შემადგენელი კომპონენტებისათვის: 176%-ს ხარჯებისათვის, ხოლო  434%-სა და 562%-ს 
არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის, შესაბამისად.  

დიაგრამები 31 & 32 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლისა (2013-2014წწ) და მისი ცალკეული 
კომპონენტის ყოველთვიური დინამიკა (ათასი ლარი, 2014 წელი). 
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დეკემბერში გადასახდელების ზრდის ტენდენციის პარალელურად, საყურადღებოა დეკემბრის თვის 
გადასახდელების კონცენტრირების ტენდენცია თვის დასასრულს. როგორც დიაგრამიდან ჩანს, დეკემბრის 
თვის უკანასკნელი 10 დღის განმავლობაში მასშტაბური ზრდა ვლინდება როგორც გადასახდელების 
ჯამური მაჩვენებლისთვის, ასევე მისი ცალკეული კომპონენტისთვის. კერძოდ, გადასახდელების ჯამური 
მაჩვენებელი უკანასკნელი 10 დღის განმავლობაში (8 სამუშაო დღე) 712.5 მლნ ლარს შეადგენს, რაც 
დეკემბრის თვის ჯამური ათვისების 57%-ია. აქედან, უკანასკნელი სამი დღის განმავლობაში გაცემული 
გადასახდელების მოცულობა 344.6 მლნ ლარს და დეკემბრის თვის ათვისების 28%-ს უტოლდება. 
კონცენტრირების ტენდენცია მასშტაბურია ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 
გადასახდელებისათვის, რომელთათვისაც ბოლო 10 დღის შესრულება, დეკემბრის თვის ჯამური 
მაჩვენებლის, შესაბამისად, 56%-ს და 66%-ს შეადგენს. 

დიაგრამა 4: გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლის დეკემბრის თვის დინამიკა (მლნ ლარი, 2014 წელი). 

 

რაც შეეხება გასულ წელთან მიმართებას (იხ. ცხრილი 4), 2014 წელს დეკემბრის თვის უკანასკნელი 10 დღის 
(8 სამუშაო დღე) გადასახდელების შესრულება 712.5 მლნ ლარს და წლის პირველი 11 თვის ათვისების 
საშუალო მაჩვენებლის 101%-ს შეადგენს, ხოლო ანალოგიური მაჩვენებელი 2013 წლის (უკანასკნელი 9 
დღისთვის) 630.5 მლნ ლარს და წლის პირველი 11 თვის ათვისების საშუალო მაჩვენებლის 102%-ს 
შეადგენდა. რაც შეეხება ცალკეულ კომპონენტებს, არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის 
მუხლით გადასახდელებისათვის, უკანასკნელი 10 დღისათვის ზემოთ მოცემული ფარდობა 2014 წლისთვის  
189%-სა და 133%-ს შეადგენს, ხოლო 2013 წლისათვის ანალოგიური მაჩვენებლები შესაბამისად, 257%-სა და 
302%-ს უტოლდებოდა. ანალოგიურ ტენდენციას ავლენს გამოსახულებაში,  წლის ბოლო 3 (სამუშაო) დღეში 
გაცემული გადასახდელების მოცულობა ნომინალურ გამოსახულებაში, რომელმაც 2014 წელს-344.6 მლნ 
ლარი, ხოლო 2013 წელს-415.1 მლნ ლარი შეადგინა. 
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 2013 წელი 2014 წელი 

  ბოლო 9 
დღე 

ბოლო 9 დღე/11 თვის 
საშუალო 

ბოლო 10 
დღე 

ბოლო 10 დღე/11 თვის 
საშუალო 

სხვაობა წილი სხვაობა წილი 

გადასახდელები 630,467 11,513 102% 712,546 10,295 101% 

ხარჯები 386,244 -126,614 75% 537,602 -51,623 91% 

არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

128,710 78,665 257% 95,034 44,675 189% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 50,342 33,671 302% 25,523 6,371 133% 

  
  ბოლო 3 

დღე 
ბოლო 3 დღე/11 თვის 

საშუალო 
ბოლო 3 დღე ბოლო 3 დღე/11 თვის 

საშუალო 
სხვაობა წილი სხვაობა წილი 

გადასახდელები 415,082 -203,873 67% 344,647 -357,604 49% 

ხარჯები 289,780 -223,079 57% 253,397 -335,829 43% 

არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

53,630 3,585 107% 67,197 16,838 133% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 50,342 33,671 302% 23,599 4,447 123% 

ცხრილი 4: ფისკალური წლის დასასრულს გადასახდელების ზრდის ტენდენცია (ათასი ლარი, 2013-2014 წწ); 
* ცხრილში არაა წარმოდგენილი ვალდებულებების კლების კომპონენტი, რამდენადაც ვალდებულებების კლების მუხლით 
გადასახდელების განრიგი ხელშეკრულებების საფუძველზეა განსაზღვრული და ამდენად არ წარმოადგენს მთავრობის 
დისკრეციულ გადაწყვეტილებას. 
** ცხრილში წარმოდგენილი დღიური შესრულების მონაცემები ეყრდნობა ხაზინის ოპერატიულ ინფორმაციას ყოველდღიური 
შესრულების შესახებ, ხოლო ყოველთვიური შესრულების მონაცემები ეყრდნობა    

რაც შეეხება მთლიან სალდოს, 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო-
874.7 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა, ხოლო  სახაზინო სამსახურის წინასწარი მონაცემებით, ბიუჯეტის 
მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი სიდიდე-662.6 მლნ ლარს და მშპ-ს 2.3%-ს  შეადგენს (საოპერაციო სალდო-
45.5 მლნ ლარი და მშპ-ს 0.2%). ამასთან, როგორც დიაგრამებზეა (იხ. დიაგრამა 41 და 42) წარმოდგენილი, 2012-
2014 წლების მდგომარეობით, ნომინალურ გამოსახულებაში, როგორც საოპერაციო, ისე მთლიანი სალდო 
კლების ტენდენციით ხასიათდება, კერძოდ, 2013 წელს მთლიანი სალდო-396.2 მლნ ლარს და მთლიანი შიდა 
პროდუქტის (მშპ) 1.5%-ს შეადგენდა. 
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დიაგრამები 41 & 42: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები (მლნ ლარი, %-ად მშპ-სთან,  2006-2014 წწ). 

2. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ჯამური მაჩვენებელი 7,402.2 
მლნ ლარს და წლიური გეგმის 101.1%-ს შეადგენს. მისი ცალკეული კომპონენტიდან გეგმური 
მაჩვენებლისაგან გადახრით ხასიათდება სხვა შემოსავლებისა და გრანტების კომპონენტი: კერძოდ,  
გრანტების მობილიზების მაჩვენებელი 71%–ით აჭარბებს წლიური გეგმის მაჩვენებელს, ხოლო სხვა 
შემოსავლების ფაქტობრივი სიდიდე წლიური გეგმის 87%-ს შეადგენს.  

აქვე საყურადღებოა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის კლასიფიკაციაში შეტანილი ცვლილების შესაბამისად, 
სხვა შემოსავლების მობილიზების ზემოთ მოცემულ მაჩვენებელში ასახულია წინა წლების გამოუყენებელი 
საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება და ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული სხვა თანხები, რომლებიც 
დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ (სულ 24.8 მლნ ლარი), თუმცა გასულ წლებში 
აღნიშნული სახსრები ფინანსური აქტივების კლებაში აისახებოდა4. თუ შესადარისობის 
უზრუნველსაყოფად, წარმოვიდგენთ, რომ აღნიშნული სახსრები ასახულ იქნა არა სხვა შემოსავლებში, 
არამედ გასული წლების მსგავსად ფინანსური აქტივების კლებაში, მაშინ სხვა შემოსავლების შესრულების 
მაჩვენებელი წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ნაცვლად 87%-სა, 80%-ს, ხოლო გეგმური მაჩვენებლისაგან 
გადახრა ნომინალურ გამოსახულებაში -  70.9 მლნ ლარს შეადგენს. 

რაც შეეხება გრანტებს, სახაზინო სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საგარეო წყაროებიდან 
მიღებული გრანტების მოცულობა 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით 246.3 მლნ ლარს და წლიური 
დამტკიცებული გეგმის 171%-ს შეადგენს. ანალოგიური მაჩვენებელი გასული წლისათვის 238.9 მლნ ლარს 
და წლიური დამტკიცებული გეგმის 118%-ს შეადგენდა. ამასთან როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, 

42014 წლის დეკემბერში კორექტივები შევიდა „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ 
ფინანსთა მინისტრის #672 ბრძანებაში. 
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წარმოდგენილი მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურის პირველადი ანგარიშგების მონაცემებს და არ 
ითვალისწინებს სახაზინო სამსახურის დაზუსტებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც საინვესტიციო 
გრანტების ფაქტობრივი მაჩვენებელი გაზრდილია საშუალოდ 32 მლნ ლარით, 239 მლნ ლარამდე. თუ 
აღნიშნულ თანხას გავითვალისწინებთ გრანტების მოცულობაში, მაშინ მისი შესრულების მაჩვენებელი 
წლიურ დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში ნაცვლად 171%-სა, 193%-ს მიაღწევს, ხოლო შემოსავლების 
შესრულების მაჩვენებელი 101.1%-დან 101.6%-მდე გაიზრდება.  

2.1. საგადასახადო შემოსავლები 

საგადასახადო შემოსავლების სახით 2014 წლის 12 თვეში მობილიზებულ იქნა 6,847.0 მლნ ლარი  და 
წლიური გეგმის 100.4%.  

  2013 
წელი 

   
ფაქტი 

2014 წელი 2014 წ. ფაქტი / 
2014 წ. გეგმა 

2014 წ. ფაქტი /  
2013 წ. ფაქტი 

დამტკიცებული 
გეგმა   

ფაქტი სხვაობა %-ად სხვაობა პროცენტული 
ცვლილება 

გადასახადები 6,287.7 6,820.0 6,847.0 27.0 100.4% 559.3 8.9% 

  საშემოსავლო გადასახადი* 1,795.1 1,770.0 1,790.4 20.4 101.2% -4.8 -0.3% 

  მოგების გადასახადი 806.5 912.0 828.8 -83.2 90.9% 22.3 2.8% 

  დღგ 2,847.9 3,274.0 3,298.5 24.5 100.7% 450.7 15.8% 

  აქციზი 722.2 739.0 810.2 71.2 109.6% 88.0 12.2% 

  იმპორტის გადასახადი 89.4 100.0 94.9 -5.1 94.9% 5.5 6.2% 

  სხვა გადასახადები 26.6 25.0 24.2 -0.8 96.6% -2.4 -9.1% 

ცხრილი 5: საგადასახადო შემოსავლები  (ათასი ლარი, 2013-2014 წწ); 
*2014 წელს საშემოსავლო გადასახადის მაჩვენებელში ამოთიშულია საშემოსავლო გადასახადის დაუბეგრავი მინიმუმის 
დაბრუნებისათვის ხაზინის შესაბამის ქვეანგარიშზე გადატანილი სახსრები (სახაზინო სამსახურის ინფორმაციით, აღნიშნულმა 
სახსრებმა 2014 წლის აპრილ - დეკემბერში ჯამში 128.3 მლნ ლარი შეადგინა). 

რაც შეეხება გადასახადების ცალკეული ტიპების მიხედვით გეგმური მაჩვენებლების შესრულებას, წლიურ 
გეგმასთან მიმართებაში 2014 წელს მცირედი გადაჭარბება გამოვლინდა საშემოსავლო გადასახადისა და 
დღგ–ს მიმართულებით, რომელთა შესრულებაც წლიური გეგმის, შესაბამისად, 101.2%-სა და  100.7%-ს 
შეადგენს. დაგეგმილ მაჩვენებლებთან შედარებით მნიშვნელოვანი დადებითი გადახრით ხასიათდება 
აქციზი, რომლის სახითაც ბიუჯეტში მობილიზებულ სახსრები გეგმურ მაჩვენებელს 9.6%-ით (71.2 მლნ 
ლარით) აღემატება. გეგმური მაჩვენებლისაგან უარყოფითი გადახრა ვლინდება მოგების, იმპორტის და სხვა 
გადასახადებისათვის. ნომინალურ გამოსახულებაში შედარებით დიდი უარყოფითი გადახრა ვლინდება 
მოგების გადასახადის შესრულების ანალიზისას, რომლის სახითაც ბიუჯეტში მიღებულ იქნა გეგმური  
მოცულობის 90.9% (ნომინალურ გამოსახულებაში გეგმური მაჩვენებლისაგან გადახრამ შეადგინა 83.2 მლნ 
ლარი). 
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რაც შეეხება დინამიკას გასულ წელთან მიმართებაში, საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტემპი 8.9%-ს, 
ხოლო ნომინალურ გამოსახულებაში ზრდა 559.3 მლნ ლარს შეადგენს. გადასახადების ცალკეულ ტიპებთან 
მიმართებაში, საშემოსავლო გადასახადის შესრულება (1,790.4 მლნ ლარი) ფაქტობრივად უტოლდება 2013 
წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (ნაკლებია 0.3%-ით). თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული 
მაჩვენებლისაგან ამოთიშულია დაუბეგრავი მინიმუმის პროგრამის ფარგლებში დაბრუნებული სახსრები 
128.3 მლნ ლარის ოდენობით (სახაზინო სამსახურის ინფორმაცია), თუ საშემოსავლო გადასახადის 
ფაქტობრივ მაჩვენებელში გავითვალისწინებთ ზემოაღნიშნულ სახსრებს, მაშინ წინა წლის მაჩვენებელთან 
შედარებით  საშემოსავლო გადასახადის ზრდის ტემპი 6.9%-ს შეადგენს. გასულ წელთან შედარებით, 
მნიშვნელოვანი ზრდა ვლინდება დღგ-ს (15.8%-ით) და აქციზის სახით (12.2%-ით) მიღებული 
შემოსავლების მიმართულებით. დღგ-ს მატება განხორციელდა იმპორტის დაბეგვრიდან მიღებული დღგ-ს 
ზრდის ხარჯზე (2013 წელს იმპორტირებული პროდუქციიდან დღგ 586.2 მლნ ლარს შეადგენდა, ხოლო 2014 
წელს 1,172.4 მლნ ლარს მიაღწია5), რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს საგადასახადო კოდექსში შესულ 
ცვლილებას (კერძოდ, 2014 წლის პირველი ივნისიდან გაუქმდა იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალური 
წესი).   
 

2.2. სხვა შემოსავლები 
 

აგრეგატულ დონეზე სხვა შემოსავლების შესრულება 12 თვის მდგომარეობით 308.9 მლნ ლარს და წლიური 
გეგმის 87.0%-ს უტოლდება. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სახელმწიფო ბიუჯეტის კლასიფიკაციის 
შესაბამისად, წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება და ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 
რიცხული სხვა თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ (სულ, 24.8 მლნ 
ლარი) ასახულია სხვა შემოსავლებში, თუმცა გასულ წლებში აღნიშნული სახსრები ფინანსური აქტივების 
კლებაში აისახებოდა6. თუ შესადარისობის უზრუნველსაყოფად, წარმოვიდგენთ, რომ აღნიშნული სახსრები 
ასახულ იქნა არა სხვა შემოსავლებში, არამედ გასული წლების მსგავსად ფინანსური აქტივების კლებაში, მაშინ 
სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებელი წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ნაცვლად 87%-ისა, 80%-ს, 
ხოლო გეგმური მაჩვენებლისაგან გადახრა ნომინალურ გამოსახულებაში-70.9  მლნ ლარს შეადგენს. 

ამასთან, სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტიდან, გეგმურ მაჩვენებელთან მიმართებაში შედარებით 
დაბალი შესრულების დონით ხასიათდება შემოსავლები საკუთრებიდან (სხვა შემოსავლების აღნიშნული 
კომპონენტი მოიცავს რენტის, პროცენტებისა და დივიდენდების სახით მიღებულ შემოსავლებს) ძირითადად, 
დივიდენდების მუხლით შემოსავლების  შესრულების დაბალი მაჩვენებლის გავლენით.  

 

5წყარო: სახაზინო სამსახური-ინფორმაცია საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ, 
2013–2014 წწ. მიხედვით. 
62014 წლის დეკემბერში კორექტივები შევიდა „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ 
ფინანსთა მინისტრის #672 ბრძანებაში. 
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  2013 წელი 
  ფაქტი 

2014 წელი 2014 წ. ფაქტი / 
2014 წ. გეგმა 

2014 წ. ფაქტი / 
2013 წ. ფაქტი 

დამტკიცებული 
გეგმა 

ფაქტი სხვაობა %-ად სხვაობა %-ად 

სხვა შემოსავლები 312.9 355.0 308.9 -46.1 87.0% -4.0 -1.3% 

შემოსავლები საკუთრებიდან 66.6 89.6 28.7 -60.9 32.0% -38.0 -57.0% 

   პროცენტები 12.3 28.0 22.1 -5.9 78.9% 9.8 80.1% 

   დივიდენდები 43.9 55.0 0.2 -54.8 0.4% -43.7 -99.5% 

   რენტა 10.5 6.6 6.4 -0.2 96.3% -4.1 -39.2% 
საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია 75.8 68.7 83.4 14.7 121.4% 7.6 10.1% 

ჯარიმები, სანქციები და 
საურავები 116.2 100.0 73.9 -26.1 73.9% -42.3 -36.4% 

ნებაყოფლობითი 
ტრანსფერები, გრანტების 
გარეშე 

1.8 1.7 21.6 19.9 1273.0% 19.8 1094.2% 

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული  
შემოსავლები 

52.5 95.0 101.3 6.3 106.6% 48.8 92.8% 

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

  24.8     

  ცხრილი 6: სხვა შემოსავლების სტრუქტურა (მლნ ლარი, 2013-2014 წწ). 

კერძოდ, დივიდენდების მუხლით შემოსავლები 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით 218.6 ათას ლარსა და 
წლიური გეგმის მხოლოდ 0.4%-ს შეადგენს. დივიდენდების გეგმური მოცულობა წლიური გეგმით 
განისაზღვრა 55 მლნ ლარის ოდენობით, თუმცა, როგორც ფინანსთა სამინისტროს 9 თვის ბიუჯეტის 
შესრულების ანგარიშში იყო მითითებული, სახელმწიფო მიდგომის გათვალისწინებით და სახელმწიფო 
ბიუჯეტის მიმდინარე წლის შემოსავლების დინამიკიდან გამომდინარე, პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული  
აღნიშნული თანხების საწარმოების განკარგულებაში დატოვება, მათი ეკონომიკური სტიმულირებისა და 
აქტივობის წახალისების მიზნით. საყურადღებოა, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება მოხდა 
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და 
გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შექმნილი 
კომისიის სხდომის ჩატარების გარეშე (რომელსაც უნდა მიეღო გადაწყვეტილება 2012-2013 წწ. წმინდა 
მოგების განაწილებისა და ბიუჯეტში მისამართი დივიდენდის შესახებ). ამასთან, 2014 წელს არ ყოფილა 
მიღებული აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მთავრობის შესაბამისი განკარგულება.  
 
რაც შეეხება რენტას, 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით,  რენტის მუხლით შემოსავლის წლიური 
გეგმა 6.6 მლნ ლარის ოდენობით განისაზღვრა. 2014 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტში რენტის 
სახით მიღებული შემოსავლების მოცულობა  6.4 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 96.3%-ს შეადგენს. რაც 
შეეხება სტრუქტურას, სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები (სახაზინო 
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კოდი 3048) 6.1 მლნ ლარს და რენტის მუხლით მიღებული შემოსავლების უდიდეს წილს შეადგენს გასული 
წლების მსგავსად. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროცენტის სახით მიღებული შემოსავლების 12 თვის ფაქტობრივი შესრულება 22.1 
მლნ ლარს და წლიური გეგმის 78.9%-ს შეადგენს. რენტის მსგავსად, პროცენტის მუხლით შემოსავლებიც 
ხასიათდება დაბალი შესრულების დონით ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებული გეგმური მაჩვენებლის 
მიმართ. რაც შეეხება საპროცენტო შემოსავლების სტრუქტურას, უდიდესი წილი მოდის სახელმწიფოს 
წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან მიღებულ პროცენტებზე 
(სახაზინო კოდი 3009), რომლის ჯამური მოცულობა 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით 12.6 მლნ ლარს 
(საპროცენტო შემოსავლების 57.0%) შეადგენს. (სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილ დეპოზიტებსა და 
ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები (სახაზინო კოდი 3011) შეადგენს 461.2 ლარს). 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით, სანქციების მუხლით შემოსავლების გეგმური 
მაჩვენებელი, გასული წლის თავდაპირველი საბიუჯეტო კანონის მსგავსად, განისაზღვრა 100 მლნ ლარის 
ოდენობით. რაც შეეხება შესრულებას, 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით სანქციებიდან მიღებული 
შემოსავალი 73.9 მლნ ლარს (წლიური გეგმის 73.9%) და სხვა შემოსავლების ჯამური მოცულობის 23.9%-ს 
შეადგენს. აღნიშნული შემოსავლები გასულ წელთან მიმართებით შემცირებულია. ამ მუხლით 
მობილიზებული შემოსავლების უმეტესი ნაწილი შემოვიდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების- 
33.6% და სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო სანქციებიდან 
-43.2%. უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წელს ანალოგიური მაჩვენებლები შეადგენდა შესაბამისად, 24.6%-სა 
და 58.6%-ს.  

რაც შეეხება ნებაყოფლობით ტრანსფერებს, გრანტების გარდა, ამ მუხლით აღნიშნული შემოსავლების 
გეგმური მაჩვენებელი განისაზღვრა 1.7 მლნ ლარის ოდენობით, 12 თვეში კი ბიუჯეტში მობილიზებულ იქნა 
21.6 მლნ ლარი მ.შ. საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მიზნობრივი დაფინანსების სახით მიღებული 
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა, სახაზინო სამსახურის ინფორმაციით შეადგენს 19.6 მლნ 
ლარს, (სექტემბრის თვეში ბიუჯეტში მიღებულ იქნა 14.4 მლნ ლარი, ოქტომბრის თვეში-1.4 მლნ ლარი, 
ნოემბრის თვეში-3.5 მლნ ლარი, ხოლო დეკემბრის თვეში-0.3 მლნ ლარი), რომელიც ბიუჯეტში აისახა 
„სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების 
აღრიცხვის და ხარჯვის შესახებ“ ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 27 დეკემბრის #436 ბრძანების 
შესაბამისად. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სხვა შემოსავლების მობილიზების მდგომარეობა განსხვავებულია 
გასული წლის ანალოგიური პერიოდისაგან, კერძოდ, მიმდინარე წელს შემოსავლები საკუთრებიდან სხვა 
შემოსავლების ჯამური მაჩვენებლის 10.1 %-ს შეადგენს, გასულ წელს კი ანალოგიური პროცენტული წილი 
21.3%-ს გაუტოლდა, ამასთან შემცირებულია ჯარიმების (სანქციები და საურავები)-ის წილობრივი 
მაჩვენებელი 37.1%-იდან 26.0%-მდე. სხვა შემოსავლების სტრუქტურა 2013-2014 წლებში წარმოდგენილია 
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებზე. 

18 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

დიაგრამა 5: სხვა შემოსავლების სტრუქტურა (%, 2013-2014 წწ). 

*შესადარისობის მიზნით, 2014 წელს, წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება და ხაზინის ერთიან 
ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ (სულ, 24.8 მლნ 
ლარი), 2013 წლის მსგავსად, არ არის ასახული სხვა შემოსავლებში. 

 

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების მხრივ, ათვისების ტენდენციის წარმოსადგენად 
დიაგრამაზე მოცემულია მხარჯავი დაწესებულებების სიხშირეთა განაწილება გეგმურ მაჩვენებელთან 
ათვისების %-ული წილის მიხედვით 2013 წლისა და 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით. 

დიაგრამა 6: სიხშირეთა განაწილება  მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით  (%, 2013-2014 წწ). 
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სიხშირეთა განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

2013 წელი 2014 წელი

10.1%

29.4%

26.0%

7.6%

26.9%

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა
(2014 * წელი) შემოსავლები 

საკუთრებიდან

საქონლისა და 
მომსახურების 
რეალიზაცია
ჯარიმები, სანქციები და 
საურავები

ნებაყოფლობითი 
ტრანსფერები, გრანტების 
გარეშე
შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები

21.3%

24.2%37.1%

0.6% 16.8%

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა
(2013 წელი)
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დიაგრამა 7: Box-and-Whisker დიაგრამა: თითოეული წლისათვის განაპირა ხაზები მიუთითებს მინიმუმისა და მაქსიმუმის 
მედიანიდან არსებულ დაშორებას (%, 2013-2014 წწ). 

როგორც დიაგრამებიდან ვლინდება, ჯამურად, 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით, ასიგნებების ათვისების 
%-ული წილი წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმასთან მიმართებაში მხარჯავი 
დაწესებულებების აბსოლუტური უმრავლესობისათვის  90%-ს აღემატება. ამასთან, წლიური ბიუჯეტის 
კანონით განსაზღვრულ გეგმასთან მიმართებაში 100%-ზე მაღალი ათვისების მაჩვენებელი ვლინდება 30 
მხარჯავი დაწესებულებისათვის.  
 
2013 წელთან შედარებით გეგმურ მაჩვენებელთან მიმართებაში შესრულების დინამიკის შესაფასებლად 
წამოდგენილია ერთი მხრივ, ზემოთ მოცემული დიაგრამები, რომელიც ასახავს ათვისების მაჩვენებლის 
დიაპაზონსა და ცენტრალური ტენდენციის სხვა მაჩვენებლებს (მედიანას და განაწილების 25 და 75 
პერსენტილებს)7, ხოლო მეორე მხრივ, ცხრილში მოცემული ცალკეული სტატისტიკური ინდიკატორები.   

 
ცხრილი 7: ათვისების ცალკეული სტატისტიკური ინდიკატორები მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე. 

 

7 სტატისტიკის და ალბათობის თეორიაში, მედიანა არის იმ რიცხვის  მნიშვნელობა რომელიც მონაცემების (მწკრივის) 
მიმდევრობას დალაგებულს ზრდადობით, ორ თანაბარ ნაწილად ყოფს ( მაგ: {3,5,6,8,11} მედიანა არის 6). 
პერსენტილი ეს არის საზომი სტატისტიკაში, რომელიც გამოყოფს იმ მონაცემებს რომლებიც კონკრეტული 
პროცენტული დიაპაზონის ქვემოთ ვარდება მაგ: 25%-იანი დიაპაზონის ქვემოთ (პირველი პერსენტილი), 50%-იანი 
დიაპაზონის ქვემოთ (მეორე პერსენტილი, იგივე მედიანა), 75%-იანი დიაპაზონის ქვემოთ (მესამე პერსენტილი). 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0% 180.0% 200.0%

2013

2014

პროცენტული ათვისება გეგმასთან შედარებით

 
 

ათვისების 
საშუალო 

მაჩვენებელი(%) 

მხარჯავი დაწესებულებების 
რაოდენობა, რომელთა 

ათვისება არ არის 90%-110%-
ის ინტერვალში 

მხარჯავი დაწესებულებების 
რაოდენობა, რომელთა ათვისება 

არ არის 70%-130%-ის 
ინტერვალში 

საშუალო აბსოლუტური 
 პროცენტული გადახრა 

2013 წელი 106 17 9 14.8 

2014 წელი 108 16 7 11.9 

20 
 
 

                                                           



 
 

როგორც წარმოდგენილი დიაგრამებიდან და ცხრილიდან ვლინდება8, 2014 წელს ცენტრალური 
ტენდენციის მაჩვენებლები, მათ შორის საშუალო მაჩვენებელი და მედიანა, აღემატება 2013 წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებლებს. რაც შეეხება გაფანტულობას, დისპერსიის მაჩვენებლები 2014 წელს გეგმური 
მაჩვენებლებისაგან ფაქტობრივი ათვისების გადახრის მცირედით შემცირებაზე მიუთითებს. კერძოდ, 2014 
წლის ათვისების გეგმურ მაჩვენებელთან ფარდობის დიაპაზონი (სხვაობა მაქსიმალურ და მინიმალურ 
მაჩვენებლებს შორის)  2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით გასულ წელთან შედარებით შემცირებულია.  
ამასთან, 2014 წლისათვის მიზნობრივი 100%-იდან 10%-ზე მეტი ოდენობით გადახრას ავლენს ათვისება 16 
მხარჯავი დაწესებულებისათვის, ხოლო ანალოგიური მაჩვენებელი 2013 წლისათვის 17-ს შეადგენდა. 
ანალოგიურად, 2014 წელს დამტკიცებული გეგმური მაჩვენებლისაგან 30%-ზე მეტი ოდენობით გადახრას 
ავლენს ათვისება 7 მხარჯავი დაწესებულებისათვის, ხოლო ანალოგიური მაჩვენებელი 2013 წლისათვის 9-
ს შეადგენდა. გარდა ზემოაღნიშნულისა, შემცირებულია დისპერსიის კიდევ ერთი მაჩვენებელი-საშუალო 
აბსოლუტური პროცენტული გადახრა გეგმური მაჩვენებლისაგან9, რომელიც 2014 წლისათვის 11.9%-ს, 
ხოლო 2013 წლისათვის 14.8%-ს უტოლდება (იხ. ცხრილი 7).    

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ის მხარჯავი დაწესებულებები, რომელთათვისაც 2014 წლის 
ფაქტობრივი ათვისების წილი წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებულ გეგმასთან შესაბამისი სიხშირეთა 
განაწილების 75 პერსენტილს აღემატება. 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით წლიურ გეგმასთან 
მიმართებაში ასიგნებების ათვისების სრული სურათი, როგორც მხარჯავი დაწესებულებების, ისე 
პროგრამების დონეზე წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართი 2 და დანართი 3). 

8ამორიცხულია მხარჯავი დაწესებულება-სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, რომლის ასიგნებების ათვისება წლიურ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში მასშტაბურად განსახვავდება ცენტრალური ტენენციისაგან და  
731%-ს უტოლდება. 
9საშუალო აბსოლუტური პროცენტული გადახრა-ეს არის სტატისტიკური საზომი, რომელიც  მონაცემების ანალიზისას 
კონკრეტული რიცხვის აბსოლუტურ გადახრას აჩვენებს აღნიშნული მონაცემების საშუალო მნიშვნელობიდან: 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 =
1
𝑛𝑛
∑ |𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 − 𝑥𝑥|�  

ორგანიზ. 
კოდი 

დასახელება 2013 წელი 
დამტკიცებული 

გეგმა 

2013 წელი 
ათვისება 

2014 წელი 
დამტკიცებული 

გეგმა 

2014 წელი 
ათვისება 

 
04 00 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 9,960,000.00 133.0% 20,000,000.00 163.3% 

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

638,700.00 95.5% 650,000.00 

 

114.5% 

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

793,100.00 105.2% 800,000.00 

 

124.0% 
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ცხრილი 8:  მხარჯავი დაწესებულებები რომელთა ათვისება წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებულ გეგმასთან შესაბამისი სიხშირეთა 
განაწილების 75 პერსენტილს აღემატება (ლარი, %, 2013-2014 წწ). 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, როგორც უკვე აღნიშნულ იქნა გადასახდელების აგრეგატულ მიმოხილვაში (იხ. 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება აგრეგატულ დონეზე), 2014 წელს ვლინდება წლის დასასრულს 
გადასახდელების არსებითი ზრდის ტენდენცია, თუმცა 2013 წელთან შედარებით ნაკლები 
მასშტაბურობით. საყურადღებოა, წლის დასასრულს გადასახდელების ათვისების ზრდის ზემოთ 
მოცემული ტენდენციის (იხ. ბიუჯეტის შესრულება აგრეგატულ დონეზე) გამოვლინება მხარჯავი 
დაწესებულებებისა და პროგრამების დონეზე. მხარჯავი დაწესებულებებისა და პროგრამების დონეზე 
დეკემბრის თვის შესრულების 11 თვის ათვისების საშუალო მაჩვენებელთან ფარდობის  სიხშირეთა 
განაწილება 2013 და 2014 წლებისათვის წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებზე. 

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

628,700.00 100% 650,000.00 

 

113.3% 

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

2,300,000.00 183.1% 2,800,000.00 

 

178.0% 

21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

850,000.00 158.2% 900,000.00 139.4% 

31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 5,000,000.00 100.6% 8,000,000.00 116.0% 

33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

80,000,000.00 97.1% 80,000,000.00 117.6% 

36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 118,765,000.00 131.7% 114,600,000.00 134.5% 

39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტრო 

47,204,000.00 140.0% 53,900,000.00 168.2% 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2,100,000.00 143.1% 2,380,000.00 147.8% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 600,000.00 96.2% 600,000.00 120.9% 

52 00 სავაჭრო-სამრეწველო პალატა   500,000.00 731.2% 
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დიაგრამა 8:  მხარჯავების მიხედვით დეკემბრის თვის ათვისების ფარდობა 11 თვის საშუალო ათვისების მაჩვენებლებთან (%, 
2013-2014 წწ). 

 

დიაგრამა 9: პროგრამების მიხედვით დეკემბრის თვის ათვისების ფარდობა 11 თვის საშუალო ათვისების მაჩვენებლებთან (%, 2014 
წელი). 

როგორც დიაგრამებიდან და ქვემოთ მოცემული ცხრილიდან ვლინდება, მხარჯავი დაწესებულებების 
რაოდენობა, რომელთათვისაც დეკემბრის თვის ათვისების ფარდობა 11 თვის საშუალოსთან აღემატება 
200%-ს, 2014 წლისათვის 23-ს (მხარჯავი დაწესებულებების 45%), ხოლო 2013 წლისათვის-19-ს (მხარჯავი 
დაწესებულებების 38%) შეადგენს. 

 

ცხრილი 9: მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით დეკემბრის თვის ათვისების ფარდობა 11 თვის საშუალო ათვისების 
მაჩვენებლებთან. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ის მხარჯავი დაწესებულებები, რომელთათვისაც დეკემბრის 
შესრულების ფარდობა 2014 წლის 11 თვის საშუალო მაჩვენებელთან შესაბამისი სიხშირეთა განაწილების 75 
პერსენტილს აღემატება. აღნიშნული ფარდობის სრული სურათი 2013-2014 წლებისათვის მხარჯავი 

11
20

8 6 1 3 0 0 15
23 16

3 0 0 0 1 3

<100% 100%-200% 200%-300% 300%-400% 400%-500% 500%-600% 600%-700% 700%-800% >800%

სიხშირეთა განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 

2013 2014

 ფარდობის საშუალო 
მაჩვენებელი(%) 

მხარჯავი დაწესებულებების რაოდენობა, 
რომელთათვისაც ფარდობა აღემატება 200%-ს 

მხარჯავი დაწესებულებების რაოდენობა, 
რომელთათვისაც ფარდობა აღემატება 500%-ს 

2013 წელი 206.1% 23 4 

2014 წელი 248.5% 19 4 
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სიხშირეთა განაწილება პროგრამების მიხედვით
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დაწესებულებებისა და პროგრამების დონეზე, ასევე უკანასკნელი 3 დღის ათვისების მითითებით 
წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართი 4-7). 

ორგან. 
კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 წ. 
დეკემბერი 

2013 წ. 1-11 
თვეების 
საშუალო 

2013 წ. დეკემბერი 
 / 1-11 თვის 

საშუალო 

2014 წ. 
დეკემბერი 

2014 წ.  
11 თვის  

საშუალო 

2014 წ. 
დეკემბერი  
/ 11 თვის 
საშუალო 

49 00 სსიპ - საქართველოს 
ეროვნული საინვესტიციო 

სააგენტო 
187,694 87,752 213.9% 1,151,132 100,294 1147.8% 

24 00 საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 
30,064,575 5,928,214 507.1% 42,829,058 4,142,415 1033.9% 

47 00 სსიპ – საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური – საქსტატი 
1,456,276 447,747 325.2% 6,771,122 743,465 910.8% 

34 00 საქართველოს 
ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 
იძულებით  

გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო 

16,397,876 2,805,915 584.4% 19,822,119 2,685,647 738.1% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტრო 12,732,779 5,659,258 225.0% 16,766,410 4,678,974 358.3% 

04 00 საქართველოს მთავრობის 
კანცელარია 2,892,474 941,509 307.2% 7,828,653 2,258,202 346.7% 

43 00 სსიპ – კონკურენციისა და 
სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტო 
32,000 58,901 54.3% 141,215 41,056 344.0% 

11 00 სახელმწიფო 
რწმუნებულის – 
გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია აბაშის, 
ზუგდიდის, მარტვილის, 

მესტიის, სენაკის, 
ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, 

ხობის 
მუნიციპალიტეტებსა და 
თვითმმართველ ქალაქ 

ფოთში 

104,409 97,500 107.1% 176,648 61,074 289.2% 

02 00 საქართველოს 
პრეზიდენტის 

ადმინისტრაცია 
654,896 1,355,614 48.3% 1,919,454 694,821 276.3% 

03 00 საქართველოს ეროვნული 
უშიშროების საბჭოს 

აპარატი 
243,869 136,843 178.2% 277,811 100,680 275.9% 

39 00 საქართველოს სპორტისა 
და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტრო 

14,497,325 4,690,510 309.1% 17,923,950 6,614,417 271.0% 

16 00 სახელმწიფო 
რწმუნებულის – 
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია 

ამბროლაურის, ლენტეხის, 
ონისა და ცაგერის 

მუნიციპალიტეტებში 

49,270 58,336 84.5% 135,265 52,852 255.9% 
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12 00 სახელმწიფო 
რწმუნებულის – 
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია 

ლანჩხუთის, ოზურგეთისა 
და ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტებში 

66,813 51,672 129.3% 140,111 54,934 255.1% 

ცხრილი 10:  მხარჯავი დაწესებულებები რომლებისთვისაც დეკემბრის შესრულების ფარდობა 2014 წლის პირველი 11 თვის 
საშუალო მაჩვენებელთან შესაბამისი სიხშირეთა განაწილების 75 პერსენტილს აღემატება (ლარი, %, 2013-2014 წწ). 

 

პროგრ. 
კოდი 

დასახელება 2014 წ.  
11 თვის  

საშუალო  

2014 წ.  
29 – 31 

დეკემბერი* 

2014 წ. 29-31 
დეკემბერი / 2014 

წ. 11 თვის 
საშუალო 

03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს 
აპარატი 

100,680 74,665 74.2% 

04 00 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 2,258,202 1,987,168 88.0% 
11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, 
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის 
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 
ფოთში 

61,074 73,115 119.7% 

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

52,852 48,281 91.4% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 7,031,546 5,639,201 80.2% 
24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 
4,142,415 6,617,262 159.7% 

25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

68,596,042 71,088,795 103.6% 

27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 
იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო 

11,472,220 9,202,217 80.2% 

32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო 

56,199,638 46,390,885 82.5% 

39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტრო 

6,614,417 13,065,504 197.5% 

49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო 
სააგენტო 

100,294 657,959 656.0% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 55,190 44,510 80.6% 
ცხრილი: 11. მხარჯავი დაწესებულებები, რომლებისთვისაც დეკემბრის ბოლო სამი დღის შესრულების ფარდობა 2014 წლის 
პირველი 11 თვის საშუალო მაჩვენებელთან შესაბამისი სიხშირეთა განაწილების 75 პერსენტილს აღემატება (ლარი, %, 2014 წელი).  
*აღნიშნული მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურის ყოველდღიურ ოპერატიულ ინფორმაციას და მასში არ არის 
გათვალისწინებული თანხები (საგარაო დაფინანსების წყაროდან), რომელთა ათვისება პროექტის განმახორციელებლების მიერ 
ხდება სახაზინო ანგარიშების გაუვლელად და მოგვიანებით აისახება ხაზინის მიერ საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად 
მოწოდებულ ყოველთვიურ ანგარიშგებაში. 
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3.1. შრომის ანაზღაურება 
სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილია განხილულ 
იქნას შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა. 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები შეადგენს 1,296.2 მლნ ლარს, რაც გასული წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებელს 108.6 მლნ ლარით (9.2%) აღემატება. ხოლო შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურების 
ჯამური მაჩვენებელი 127.6 მლნ ლარს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 36.9 მლნ 
ლარით (40.6%) აღემატება. ზემოაღნიშნული წლიური დინამიკა უკავშირდება შრომისანაზღაურების 
ცალკეული კომპონენტის ტენდენციას. კერძოდ, დანამატის მუხლით შრომისანაზღაურების ხარჯების 
შესრულებამ 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით 182 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 45.5%-ით აღემატება 2013 
წლის  ანალოგიურ მაჩვენებელს. ამავდროულად, ვლინდება პრემიის მუხლით შრომის ანაზღაურების 
ხარჯების შემცირების ტენდენცია-აღნიშნული მუხლის შესრულება 2014 წლის 12 თვის მდომარეობით 103.2 
მლნ ლარს შეადგენს და 2013 წლის ანალოგიურ  მაჩვენებელზე 16.8%-ით ნაკლებია. ჯამურად პრემიისა და 
დანამატის სახით გაცემული სახსრების მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 
გაზრდილია 36 მლნ ლარით (14.5%-ით). 

 2013 წელი 
ფაქტი 

2014 წელი 
ფაქტი 

2014 წ. ფაქტი/ 
 2013 წ. ფაქტი 

   სხვაობა 
პროცენტული 

ცვლილება 

ხარჯები 6 514.5 7 447.7 933.25 14.33% 

შრომის ანაზღაურება 1 187.6 1 296.2 108.62 9.15% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - თანამდებობრივი სარგო 912.7 902.6 -10.14 -1.11% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - წოდებრივი სარგო 12.9 95.7 82.80 643.24% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - პრემია 124.0 103.2 -20.85 -16.81% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - დანამატი 125.1 182.0 56.87 45.45% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - ჰონორარი 0.29 0.34 0.05 18.20% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - კომპენსაცია 12.53 12.42 -0.11 -0.88% 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 90.7 127.6 36.87 40.63% 

ცხრილი 12: შრომის ანაზრაურების მუხლის დინამიკა (მლნ ლარი, 2013-2014 წწ). 
 

  
დიაგრამა 10: შრომის ანაზღაურების მუხლის სტრუქტურა კომპონენტების მიხედვით (%, 2013-2014 წწ).  
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შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების ანალიზისას მიზანშეწონილია განხილულ იქნას, ცალკეული 
წილობრივი ინდიკატორები, რომლებიც იძლევა შესაძლებლობას შედარდეს შრომის ანაზღაურების 
მუხლის სტრუქტურა 2013-2014 წლებში. როგორც ცხრილიდან ვლინდება, მიუხედავად ნომინალურ 
გამოსახულებაში ზემოთმოცემული ზრდისა, შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების წილი ჯამურ 
ხარჯებში 2014 წლის მდგომარეობით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირების 
ტენდენციას ავლენს (იხ. ცხრილი 13). ანალოგიურად, შემცირების ტენდენციით ხასიათდება პრემიის 
მუხლით ხარჯების წილი თანამდებობრივი სარგოს ჯამურ მოცულობასთან, თუმცა განსხვავებულ 
ტენდენციას ავლენს დანამატის წილობრივი მაჩვენებელი თანამდებობრივ სარგოსთან, რაც 2014 წლის  
მდგომარეობით 20.2%-ს უტოლდება, ხოლო 2013 წლისათვის 13.7%-ს შეადგენდა. სწორედ დანამატის 
დინამიკის გავლენით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ჯამურად პრემიისა და 
დანამატის მუხლით გაცემული ხარჯების წილი მთლიან შრომის ანაზღაურებასთან მცირედი ზრდის 
ტენდენციას ავლენს 21%-დან 22%-მდე.  
 

 2013 წელი 
 

2014 წელი 
 

შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება   

შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 18.23% 17.40% 
პრემირება   

პრემია/თანამდებობრივი სარგო 13.59% 11.43% 
დანამატი/თანამდებობრივი სარგო 13.71% 20.17% 
პრემია და დანამატი/შრომის ანაზღაურება 20.98% 22.00% 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება   

შტატგარეშეთა შრომისანაზღაურება/შტატით მომუშავეთა 
შრომისანაზღაურება 7.64% 9.84% 
შტატგარეშეთა შრომისანაზღაურება/ხარჯები 1.39% 1.71% 

აგრეგირებული შრომის ანაზღაურება საჯარო სექტორში   
შტატგარეშეთა და შტატით მომუშავეთა შრომისანაზღაურება/ხარჯები 19.62% 19.12% 

ცხრილი 13: შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა  (%, 2013-2014 წწ). 
 

ზემოთ მოცემული წლიური დინამიკის შესახებ უფრო დეტალურ სურათს იძლევა 2014 წლის შრომის 
ანაზღაურების მუხლის ყოველთვიური დინამიკის ანალიზი. პირველ რიგში ვლინდება 2014 წლის მეორე 
ნახევრიდან პრემიის მუხლის შემცირების ფონზე დანამატის მუხლით შრომის ანაზღაურების ზრდის 
ტენდენცია. კერძოდ, თუ პირველი ორი კვარტლისათვის დანამატის საშუალო წილობრივი მაჩვენებელი 
შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯებში 12%-ს უტოლდებოდა, მესამე და მეოთხე კვარტლებში, საშუალო 
მაჩვენებელი შესაბამისად 15.6%-მდე და 16.6%-მდე გაიზარდა. მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე 
შრომის ანაზღაურების მუხლის და მისი ცალკეული კომპონენტის ყოველთვიური დინამიკა 
წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართი 9). 
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დიაგრამა 11: შრომის ანაზღაურების მუხლის სტრუქტურა კომპონენტების მიხედვით (ათასი ლარი, 2014 წელი).  

 

3.2. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები  

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

  2013 წელი 2014 წელი 

  დამტკიცებული 
გეგმა 

ფაქტობრივი 
შესრულება 

გადახრა დამტკიცებული 
გეგმა 

ფაქტობრივი 
შესრულება 

გადახრა 

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების 
მომსახურება და დაფარვა 

665,000 564,713 100,287 720,000 638,953 81,047 

საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების 
მომსახურება და დაფარვა 

151,000 133,550 17,450 149,000 140,181 8,819 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო 
ფონდი 

10,000 9,944 56 5,000 3,672 1,328 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 
ფონდი 

50,000 97,971 -47,971 50,000 82,741 -32,741 

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდი 

449,300  
405,045 

 
94,255 

250,000  
357,229 

 
-57,229 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 50,000   50,000   
ცხრილი 14 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ცალკეული პროგრამები (ათასი ლარი, 2013-2014 წწ).  

*ცხრილში არ არის წარმოდგენილი ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის 
გადასაცემი ტრანსფერები, რამდენადაც საჭიროებისამებრ, ტრანსფერების სახით მიიმართება რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან გამოყოფილი სახსრების ნაწილი,  

როგორც ცხრილშია წარმოდგენილი, საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელების შესრულების 
ტენდენცია გეგმური მაჩვენებლებისაგან გარკვეული გადახრებით ხასიათდება, კერძოდ, გასული წლის 
მსგავსად, საგარეო და საშინაო ვალდებულებების მომსახურების პროგრამების ფაქტობრივი შესრულება 
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გეგმური მაჩვენებლისაგან უარყოფითი გადახრით ხასიათდება, კერძოდ, საგარეო სახელმწიფო 
ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვის პროგრამის ფარგლებში შესრულება გეგმურ მაჩვენებელზე 
81 მლნ ლარით ნაკლებია. ხოლო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან და რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან გადარიცხული სახსრები, საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად განხორციელებული 
დაზუსტების შედეგად, წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმას არსებითად აღემატება 
(მთავრობის სარეზერვო ფონდისათვის-32.7 მლნ ლარით, ხოლო რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის 57.2 მლნ ლარით).  

ზემოაღნიშნული გადახრები ძირითადად უკავშირდება, რამდენიმე გადანაწილებას, როგორც მხარჯავი 
დაწესებულებებიდან საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში, საბიუჯეტო კოდექსის 
24-ე მუხლის საფუძველზე, ასევე თავად საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების 
პროგრამებს შორის განხორციელებულ გადანაწილებას. კერძოდ, პირველ რიგში, საქართველოს მთავრობის 
01.08.14 წლის N1352 განკარგულებით განხორციელდა მხარჯავი დაწესებულებების მიერ 
განხორციელებული შესყიდვებიდან ეკონომიის გადანაწილება საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
გადასახდელებში, რომლის საფუძველზეც გაიზარდა საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის 
მოცულობა (თავდაპირველად, 30.4 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო მოგვიანებით ზემოაღნიშნულ 
განკარგულებაში განხორციელებული ცვლილებით, საქართველოს მთავრობის 28 ნოემბრის N2118  
განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული გადანაწილება დაზუსტდა 10.1 მლნ ლარის დონეზე, ხოლო 
დანარჩენი ნაწილის (20.9 მლნ ლარი) განკარგვის უფლება კვლავ მიენიჭათ შესაბამის მხარჯავ 
დაწესებულებებს). მოგვიანებით, საქართველოს მთავრობის 17.09.14 წლის N1729 განკარგულებით, 
განხორციელდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და 
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული 
ასიგნებებიდან 50 მლნ ლარის (თითოეულიდან 25-25 მლნ ლარის ოდენობით) გადანაწილება რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებების გასაზრდელად. ხოლო  2014 წლის 4 დეკემბერს, 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით, საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, 
განხორციელდა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის 
გათვალისწინებული ასიგნებებიდან 50 მლნ ლარის გადანაწილება, რომლიდანაც 30 მლნ ლარი მიმართულ 
იქნა მთავრობის სარეზერვო ფონდის, ხოლო 20 მლნ ლარი-საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებების გასაზრდელად. ზემოაღნიშნულ 
გადანაწილებებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ წლის დასასრულს საგარეო 
ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან საერთო-
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების სხვა პროგრამებში სახსრების გადანაწილების 
ანალოგიური ტენდენცია გამოვლინდა 2013 წელსაც, როდესაც მთავრობის 26.12.13 წლის N2157 და N2176 
განკარგულებებით მთავრობის სარეზერვო ფონდის ოდენობა დაზუსტდა ჯამში 55 მლნ ლარით, და 
შედეგად, ამავე ფონდიდან გადარიცხული სახსრების მოცულობამ 98 მლნ ლარი და წლიური ბიუჯეტის 
კანონით განსაზღვრული გეგმის (50 მლნ ლარი) 196% შეადგინა.  
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საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების პროგრამებს შორის ასიგნებების არსებითი 
გადანაწილების გამოვლენილი ტენდენციის ანალიზისას საყურადღებოა ამ მიმართულებით არსებული 
საკანონმდებლო გარემო. კერძოდ, საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლის შესაბამისად, „საერთო-
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ასიგნებების გადანაწილებით წლიური ბიუჯეტის 
დაზუსტება და ამ მუხლის მე-2–მე-5 ნაწილებით გათვალისწინებული ცვლილებები უნდა განხორციელდეს 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით“. აღნიშნული წესი თავის მხრივ, 
განსაზღვრულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის №637 ბრძანებით 
„სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს 
შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ,“ რომლის პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის 
შესაბამისად, „მხარჯავი დაწესებულებების ერთი პროგრამის ფარგლებში არსებული ქვეპროგრამების და 
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ასიგნებების კვარტლებს, საბიუჯეტო 
კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის თანხების გადანაწილება (შემდგომში- 
გადანაწილება) შეიძლება განხორციელდეს ამ ბრძანებით დადგენილი წესით, შეუზღუდავად“. 
ზემოაღნიშნული გადანაწილების მექანიზმის შესაბამისად, არსებული კანონმდებლობით, საქართველოს 
მთავრობას შეუზღუდავად შეუძლია განახორციელოს საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
გადასახდელების პროგრამულ კოდებს შორის სახსრების განაწილება, საკანონმდებლო ორგანოს 
ჩართულობის ან ინფორმაციული უზრუნველყოფის გარეშე, რაც თავის მხრივ, გაურკვეველს ხდის, 
შესაბამისი პროგრამებისათვის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული 
გეგმური მაჩვენებლების შინაარსს. 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების პროგრამების ათვისების შესახებ 
დეტალურად წარმოდგენილია ქვემოთ. 

ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი 
ტრანსფერები 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ 
თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერების მოცულობა  795.9 მლნ ლარის დონეზე 
განისაზღვრა, ხოლო მიმდინარე წლის 12 თვის მდგომარეობით, ფაქტობრივად გადაცემული ტრანსფერების 
მოცულობა 1,055.6 მლნ ლარს შეადგენს. 
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დიაგრამა 12: ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ფინანსური დახმარების კვარტალური 
დინამიკა (მლნ ლარი, 2014 წელი). 

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული თანხებიდან უდიდესი 
წილი გათანაბრებით ტრანსფერზე მოდის 776.1 მლნ ლარის ოდენობით (74%), შემდეგ სპეციალური 
ტრანსფერი 25%-იანი წილით, ხოლო მიზნობრივი ტრანსფერის წილი კი 1%-ს შეადგენს. მხარეების 
მიხედვით გადარიცხული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა 2014 წლის მდგომარეობით 
წარმოდგენილია ქვემოთმოცემულ დიაგრამაზე. 

დიაგრამა 13: ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 
(%, 2014 წელი). 
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რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი 250.0 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა10, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა კი 
50.0 მლნ ლარით. როგორც უკვე აღინიშნა, აღნიშნული გეგმური მაჩვენებელი განხორციელებული 
გადანაწილებების საფუძველზე მოგვიანებით დაზუსტდა-საქართველოს მთავრობის 17.09.14 წლის N1729 
განკარგულებით, განხორციელდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროსა და საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის 
გათვალისწინებული ასიგნებებიდან 50 მლნ ლარის (თითოეულიდან 25-25 მლნ ლარის ოდენობით) 
გადანაწილება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებების გასაზრდელად, ხოლო  
2014 წლის 4 დეკემბერს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით, საქართველოს 
მთავრობასთან შეთანხმებით, განხორციელდა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და 
დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან 50 მლნ ლარის გადანაწილება, რომლიდანაც 20 მლნ 
ლარი მიმართულ იქნა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებების 
გასაზრდელად. ზემოაღნიშნული გადანაწილების შესაბამისად, სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებზე 
დაყრდნობით, 2014 წლის 12 თვის მონაცემებით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდის/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  გადარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 357.2 
მლნ ლარს და წლიური გეგმის 119%-ს შეადგენს. 
 

  გამოყოფილი თანხა გადარიცხული თანხა 
2013  472.3 405.1 

2014 363.9 357.2 

ცხრილი 15:  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მიერ გამოყოფილი და გადარიცხული თანხები (მლნ ლარი, 
2013-2014 წწ). 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სახსრების 
ათვისების კვარტალური დინამიკა წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. აღსანიშნავია, რომ მე-4 
კვარტალში გადარიცხული სახსრების მოცულობა წლის განმავლობაში ჯამურად გადარიცხული სახსრების 49.4%-ს 
შეადგენს. 

10 2014 წელს რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  8 თვის მონაცემებით საქართველოს მთავრობის 
2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილების საფუძველზე შექმნილი სამთავრობო კომისიას განკარგვაში გადაეცა 140.0* 
მლნ ლარი.  
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დიაგრამა 14: რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის კვარტალური დინამიკა 
(ათასი ლარი, 2014 წელი). 

 

პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდები 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, პრეზიდენტისა და მთავრობის 
სარეზერვო ფონდების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი დამტკიცებული ასიგნებების 0.6%, 55.0 
მლნ ლარი. მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 5 მლნ ლარის, ხოლო მთავრობის სარეზერვო 
ფონდის მოცულობა 50 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა.  

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდთან მიმართებაში, ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, 12 თვის 
მდგომარეობით, პრეზიდენტის ფონდიდან გადარიცხული სახსრები წლიური ბიუჯეტის კანონით 
განსაზღვრული გეგმის 73%-ს უტოლდება და 3.7 მლნ ლარს შეადგენს. გადარიცხული სახსრების უდიდესი 
წილი მიმართულ იქნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა (57.2%) და საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებებში (26.5%). პრეზიდენტის სარეზერვო 
ფონდის სახსრების ათვისების კვარტალური დინამიკა წარმოდგენილია დიაგრამაზე. 

დიაგრამა 15: პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ათვისების კვარტალური დინამიკა (ათასი ლარი, 2014 წელი);  
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რაც შეეხება მთავრობის სარეზერვო ფონდს, როგორც უკვე აღინიშნა, განხორციელებული გადანაწილებების 
შედეგად, მთავრობის სარეზერვო ფონდის მოცულობა რამდენჯერმე დაზუსტდა. კერძოდ, საქართველოს 
მთავრობის 01.08.14 წლის N1352 განკარგულებით განხორციელდა მხარჯავი დაწესებულებების მიერ 
განხორციელებული შესყიდვებიდან ეკონომიის გადანაწილება საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
გადასახდელებში, რომლის საფუძველზეც გაიზარდა საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის 
მოცულობა, თავდაპირველად, 30.4 მლნ ლარის ოდენობით (უდიდესი წილი მიმართულ იქნა საქართველოს 
რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა (13 მლნ ლარი) და საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასიგნებებიდან (7 მლნ ლარი), ასევე შემდეგი მხარჯავი დაწესებულებების 
ასიგნებებიდან: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო (1.8 მლნ 
ლარი); საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (1.6 მლნ ლარი); საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (1.5 
მლნ ლარი); საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო (1.5 მლნ ლარი); საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (1.3 მლნ ლარი)). მოგვიანებით ზემოაღნიშნულ განკარგულებაში 
განხორციელებული ცვლილებით, საქართველოს მთავრობის 28 ნოემბრის N2118  განკარგულების 
შესაბამისად, აღნიშნული გადანაწილება დაზუსტდა 10.1 მლნ ლარის დონეზე, ხოლო დანარჩენი ნაწილის  
(20.9 მლნ ლარი) განკარგვის უფლება კვლავ მიენიჭათ შესაბამის მხარჯავ დაწესებულებებს. მოგვიანებით, 
2014 წლის 4 დეკემბერს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით, საქართველოს 
მთავრობასთან შეთანხმებით, განხორციელდა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და 
დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან 50 მლნ ლარის გადანაწილება, რომლიდანაც 30 მლნ 
ლარი მიმართულ იქნა მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებების გასაზრდელად. ზემოაღნიშნული 
გადანაწილების შესაბამისად, ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 
გამოყოფილი თანხა 12 თვის მდგომარეობით, 85.2 მლნ ლარს, ხოლო გადარიცხული სახსრები 82.7 მლნ 
ლარს და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის (50 მლნ ლარი) 165%-ს შეადგენს.  

რაც შეეხება ათვისების დინამიკას წლის განმავლობაში, მთავრობის სარეზერვო ფონდის ათვისების 
კვარტალური დინამიკა წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. როგორც დიაგრამაზე ჩანს, 
ზემოაღნიშნული გადანაწილებების შესაბამისად, მხოლოდ მეოთხე კვარტალში ხაზინის მონაცემებით, 
დაყრდნობით გამოყოფილი სახსრების მოცულობა 45.7 მლნ ლარს, გადარიცხული სახსრების მოცულობა 
52.5 მლნ ლარს და ჯამურად წლის განმავლობაში ათვისებული სახრების 63%-ს უტოლდება. 
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დიაგრამა 16: მთავრობის სარეზერვო ფონდის ათვისების დინამიკა (ათასი ლარი, 2014 წელი). 

ამასთან, განკარგულებების ანალიზით ირკვევა, რომ მეოთხე კვარტალში კონცენტრირების 
ზემოაღნიშნული ტენდენცია  ფისკალური წლის დასასრულს -28.11.14 წ.- 31.12.14 წ. პერიოდს უკავშირდება, 
როდესაც ჯამურად გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 30.4 მლნ ლარი შეადგინა. მათ შორის, სახსრები 
მიმართულ იქნა, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების, ისე სახელმწიფო ბიუჯეტის 
დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების ასიგნებებში ცალკეული კულტურული, 
ინფრაქტრუქტურული ღონისძიებების დაფინანსებისა და შეუფერხებელი ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფის მიზნით. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ჯამურად გამოყოფილი სახსრების 
განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართი 10).  

რაც შეეხება მხარჯავი დაწესებულებების მიერ ათვისებული თანხების გამოყენების მიზნობრიობას11, 12 
თვის მონაცემებით შემდეგი ტენდენცია ვლინდება: მხარჯავი დაწესებულებების შეუფერხებელი 
ფუნქციონირების, საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მიმდინარე საჭიროებების 
დაფინანსებისთვის საკასო ხარჯის ოდენობა შეადგენს 18.9 მლნ ლარს (37%). კულტურული, სპორტული, 
საერთაშორისო, ტურიზმის ხელშეწყობისა და სხვა მსგავსი ხარჯების დაფინანსებისთვის საკასო ხარჯი 11.7 
მლნ ლარს უტოლდება (23%). ხოლო, ინფრასტრუქტურული და სოციალური ტიპის დანახარჯების 
დაფინანსებისთვის კი მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 6.4 მლნ ლარი (13%) გამოიყო მიმდინარე 
პერიოდში. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული კანონმდებლობით მთავრობის სარეზერვო ფონდის 
ძირითადი ფუნქცია დაგეგმვის ეტაპზე გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსებაა. 

11მიზნობრიობის მიხედვით განაწილება ეყრდნობა, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსთა მიერ 
განკარგულებების პირობით განაწილებას, განკარგულებათა მიზნობრიობის შესახებ მთავრობის ანგარიშებში 
წარმოდგენილი, ასევე სახელმწიფო ხაზინის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. 
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დიაგრამა 17: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მიზნობრიობა (%, 2014 წელი). 

 

 4. სახელმწიფო ვალდებულებების დინამიკა 
 
2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ვალის მშპ-სთან ფარდობამ 35.6% შეადგინა, რაც გასული 
წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 0.9%-ული პუნქტით აღემატება, ძირითადად საშინაო ვალის  კომპონენტის 
ზრდის გავლენით (იხ. საშინაო ვალდებულებების დინამიკა). 

 

ცხრილი 16: სახელმწიფო ვალის წილი მთლიან მშპ-ში (%). 

ანალიტიკური ინდიკატორები 2012 2013 2014 

სახელმწიფო ვალი/მშპ 34.8% 34.7% 35.6% 
საგარეო ვალი/მშპ 27.6% 27.2% 26.8% 
საშინაო ვალი/მშპ 7.2% 7.5% 8.8% 

5%

39%

15%

28%

8% 5%

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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დიაგრამა 18: სახელმწიფო ვალი %-ად მშპ-სთან (%, 2012-2014 წწ). 

ფისკალური დეფიციტის დასაფინანსებლად საშინაო და საგარეო ვალდებულებებს შორის ბალანსის 
განსაზღვრისას საყურადღებოა თითოეული ამ ტიპის ვალდებულებებისათვის დამახასიათებელი 
პოზიტიური მხარეები და რისკები. საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოყენებას რიგი უპირატესობები 
ახასიათებს, კერძოდ: 

• ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებული ვალი ამცირებს სავალუტო რისკს, რადგან ვალუტის 
კურსის ცვლილება არ ზრდის საშინაო ვალის მომსახურებისა და დაფრვის სახსრებს. გარდა ამისა 
სავალუტო კურსზე ნაკლებად დამოკიდებულება, სახელმწიფოს ანიჭებს თავისუფლებას 
გამოიყენოს გაცვლითი კურსი, როგორც სტაბილიზაციის მექანიზმი საგარეო შოკების დროს.  

• დაბალია კაპიტალის გადინების რისკი, რადგან ძირითადად რეზიდენტები ფლობენ საშინაო 
სავალო ინსტრუმენტებს.  

• სახაზინო ფასიანი ქაღალდები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ადგილობრივი ფინანსური 
ბაზრის განვითარების სტიმულირებისათვის.  

თუმცა არსებობს გარკვეული რისკებიც. პირველ რიგში, საშინაო ვალის ზრდამ შესაძლებელია გაზარდოს 
კერძო სექტორიდან ინვესტიციების გამოდევნის ეფექტი (Crowding out Effect). ზოგადად, საბანკო სფეროს 
აქვს ძლიერი სტიმული ფული დააბანდოს სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში და მოგება მიიღოს საჯარო 
სექტორის დაკრედიტებით. ამან კი შეიძლება გამოიწვიოს რისკიანი კერძო სექტორის დაფინანსების 
შემცირება, რაც შეასუსტებს ბანკის, როგორც ფინანსური შუამავლის როლს.  ამასთან,  ბანკებს ურჩევნიათ 
მოკლევადიანი სახაზინო ფასიანი ქაღალდების შესყიდვა, რაც ზრდის რეფინანსირების რისკს 
მთავრობისათვის. ამასთან, დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებისათვის ხელმისაწვდომია საგარეო ვალი 
შეღავათიანი საპროცენტო განაკვეთითა და გრძელი ვადით. ამიტომაც, მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო 
ვალი სავალუტო რისკის შემცველია (ანუ ამ დროს სახელმწიფოს ვალდებულებების მომსახურებისა და 
დაფარვის სახსრები მნიშვნელოვნად იცვლება გაცვლითი კურსის ცვალებადობისას), მომსახურების 
სახსრები შესაძლებელია უფრო დაბალი იყოს, ვიდრე საშინაო ვალის შემთხვევაში.  

27.6% 27.2% 26.8%

7.2% 7.5% 8.8%

0.0%

20.0%

40.0%

2012 2013 2014

სახელმწიფო ვალი 

საგარეო ვალი/მშპ საშინაო ვალი/მშპ

37 
 
 



 
 

4.1. საშინაო ვალდებულებების12 დინამიკა  

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, საშინაო ვალდებულებების 
ზრდა (შემოსულობა საშინაო ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა) 600 მლნ ლარით განისაზღვრა, 
ხოლო საშინაო ვალდებულებების კლება (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 35 მლნ ლარით. 
ზემოაღნიშნული მაჩვენებლების ფაქტობრივმა შესრულებამ კი 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით 
შესაბამისად, 572.8 მლნ ლარი (წლიური გეგმის 95.5%) და 35 მლნ ლარი (წლიური გეგმის 100%) შეადგინა.    

 
საშინაო ვალდებულებები (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 

  2013 წელი    
გეგმა 

ფაქტი 2014 წელი 
გეგმა 

ფაქტი შესრულების 
პროცენტი 

საშინაო ვალდებულებების ზრდა 
(ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა) 
150,000 149,531 600,000 572,816 95.5% 

საშინაო ვალდებულებების კლება 
(ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა) 
35,000 35,000 35,000 35,000 100.0% 

ცხრილი 17: საშინაო ვალდებულებები (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) (ათასი ლარი,  2013-2014 წწ). 
 
არსებული რეგულაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მთავრობის ანგარიშებში საშინაო 
ვალდებულებების ზრდის მუხლი (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) განსაზღვრავს სახაზინო 
ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების წმინდა ზრდას13, 
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.  
ზემოაღნიშნული აღრიცხვის სპეციფიკის გავლენით, საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლით (ფასიანი 
ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 572.8 მლნ ლარის ოდენობით წმინდა შემოსულობის ასახვა ითვალისწინებს 

12 აღნიშნული ქვეთავი არ მოიცავს სახელმწიფო ე.წ. „ისტორიულ ვალს“, რომელიც ასევე საშინაო ვალის კომპონენტია. 
13ამასთან, ამავე პუნქტში მითითებულია: „საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებისა და 
სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის 
შემცირების გზით.  
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2014 წლის განმავლობაში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციას  898.5 მლნ ლარის ნომინალური 
ღირებულებით და გასულ წლებში გამოშვებული სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის 
დაფარვას 303.3 მლნ ლარის ოდენობით.   

2014 წლის განმავლობაში ემიტირებულ იქნა 898.5 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების ფასიანი 
ქაღალდები, მათ შორის: 394.2 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების 12 თვის ვადიანობის სახაზინო 
ვალდებულებები და 504.3 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების 2, 5 და 10 წლის ვადიანობის სახაზინო 
ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით სახელმწიფო ბიუჯეტში 
მიღებული თანხა შეადგენს 879.3 მლნ ლარს. საყურადღებოა, რომ „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, მე-7 პუნქტის შესაბამისად, ეკონომიკის 
გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის მექანიზმის ფარგლებში, 2014 წელს საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს მიერ განხორციელდა 2 და 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციების ემისია. გამოშვებით 
მიღებული სახსრები. ჯამური ოდენობით 172.8 მლნ ლარის ოდენობით სრულად განთავსდა სახაზინო 
ობლიგაციების მყიდველ კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით, საპროცენტო განაკვეთი 
განისაზღვრა კომერციული ბანკის მიერ ნაყიდი ფასიანი ქაღალდების ვადიანობის შესაბამისად, როგორც 
კუპონის განაკვეთს დამატებული 1 %-ული პუნქტი. 

 
გამოშვება 

 
 

ნომინალური 
ღირებულება 

ფაქტობრივი შემოსულობა 
სახელმწიფო ბიუჯეტში 

ძირითადი 
თანხა 

დისკონტი/პრემიუმი 

12-თვიანი სახაზინო 
ვალდებულებები 

394,200 372,094 372,094 22,106 (გადასახდელი 
დისკონტის თანხა) 

2- წლიანი სახაზინო 
ობლიგაცია 

301,286 301.539 301,223 

317 (მიღებული 
პრემიუმი)/ 63 
(გადასახდელი 

დისკონტი) 

5-წლიანი სახაზინო 
ობლიგაცია 

163,004 164.278 162.889 
1,389 (მიღებული 

პრემიუმი)/115(გადასახდ
ელი დისკონტი) 

10- წლიანი სახაზინო 
ობლიგაცია 

40,000 41.403 39,948 
1,455 (მიღებული 

პრემიუმი)/52(გადასახდე
ლი დისკონტი) 

ჯამი: 898,490 879.313 876,153 

3,160 (მიღებული 
პრემიუმი)/22,337 

(გადასახდელი 
დისკონტი) 

ცხრილი 18: სახაზინო ფასიანი ქაღალდები ვადიანობის მიხედვით (ათასი ლარი, 2014 წელი). 

რაც შეეხება დაფარვას, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფარულ იქნა 310 მლნ ლარის ნომინალური 
ღირებულების სახაზინო ფასიანი ქაღალდები, მათ შორის ძირითადი თანხა შეადგენს 303.3 მლნ ლარს, 
ხოლო დისკონტის სახით დაფარულ იქნა 6.7 მლნ ლარი. გარდა ზემოღნიშნულისა, საშინაო სახაზინო 
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ფასიანი ქაღალდების მომსახურებისათვის საანგარიშო პერიიოდში გადახდილ იქნა 56.8 მლნ ლარი 
კუპონის სახით. 

მომსახურება/დაფარვა ფაქტობრივი გადახდა ძირითადი თანხა დისკონტი კუპონი 

12 თვიანი სახაზ. ვალდებულებები 140,000 133,409 6,591  

2 წლიანი სახაზ. ობლიგაცია 191,850 169,928 72 21,850 

5 წლიანი სახაზ. ობლიგაცია 25,735   25,735 

10 წლიანი სახაზ. ობლიგაცია 9,250   9,250 

ჯამი 366,835 303,337 6,663 56,835 

ცხრილი 19: ვადიანობის მიხედვით სახაზინო ფასიანი ქაღალდების მომსახურება/დაფარვა (ათასი ლარი, 2014 წელი). 

ჯამურად, ბიუჯეტში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებისა და დაფარვის დინამიკა წარმოდგენილია 
ცხრილში.  

  2013 წელი 2014 წელი 

ბიუჯეტში შემოსულობა თანხა სახაზინო ფასიანი 
ქაღალდების გამოშვებიდან 

380,190 879,313 

      მ.შ. პრემიუმი 3,896 3,160 

ვალდებულების ზრდა სახაზინო ფასიანი 
ქაღალდების გამოშვებიდან 

376,294 876,153 

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის 
დაფარვა 

226,763 303,337 

ვალდებულების წმინდა ზრდა სახაზინო ფასიანი 
ქაღალდების გამოშვებიდან 

149,531 572,816 

სახელმწიფო ბიუჯეტის  საშინაო ვალდებულებების 
ზრდის მუხლი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებში 

149,531 572,816 

ცხრილი 20: სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიისა და დაფარვის დინამიკა (ათასი ლარი, 2013-2014 წწ). 

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიისა და დაფარვის ანალიზისას საყურადღებოა დინამიკა გასულ 
წლებთან მიმართებაში, კერძოდ, როგორც ანალიზით ვლინდება 2014 წელს ემიტირებული ფასიანი 
ქაღალდების მოცულობა (726 მლნ ლარი) 1.9-ჯერ, ხოლო საშინაო ფასიანი ქაღალდების ემისიიდან წმინდა 
შემოსულობა (400 მლნ ლარი-ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის მექანიზმის 
ფარგლებში 2014 წელს ემიტირებული ფასიანი ქაღალდების გამორიცხვით) 2.7-ჯერ აღემატება 2013 წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებელს (149.5 მლნ ლარი). ამასთან, საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლი 2015 წლის 
ბიუჯეტის კანონით შენარჩუნებულია 2014 წლის კანონის დონეზე და 600 მლნ ლარს შეადგენს(კერძოდ, 
სახაზინო ფასიანი ქაღალდების მოსალოდნელი ემისია ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით 
უზრუნველყოფის მექანიზმის გათვალისწინებით-1,097 მლნ ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვა-497 
მლნ ლარი).  
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გარდა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვის სახსრების ზრდისა (ემისიის ზრდის 
ტენდენციის გათვალისწინებით), ზრდის ზემოაღნიშნული დინამიკა ეხება მომსახურების სახსრებსაც, 
კერძოდ, 2014 წელს კუპონის სახით გადახდილი სახსრები საშუალოდ 9.5 მლნ ლარით აღემატება გასული 
წლის მაჩვენებელს. აღნიშნული დინამიკა წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებზე. 

   
დიაგრამა 19:  სახაზინო ფასიანი ქაღალდების განთავსება სახეობების მიხედვით (ათასი ლარი, 2012-2014 წწ). 

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ზრდის ზემოაღნიშნული დინამიკის გათვალისწინებით, საყურადღებოა 
სახაზინო ფასიან ქაღალდებზე საპროცენტო განაკვეთების დინამიკა. როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი 
საპროცენტო განაკვეთები 2014 წლის პირველ კვარტალში ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, ხოლო 
შემდგომ პერიოდში მცირედი კლების შემდგომ სტაბილურობის ტენდენციას ინარჩუნებს. ანალოგიურ 
ტენდენციას ავლენს გასულ წელთან შედარებით წლის დასასრულს არსებული საპროცენტო განაკვეთების 
შედარება, როგორც დიაგრამით ვლინდება 2014 წლის დასასრულს საპროცენტო განაკვეთები აღემატება 
2013 წლის დასასრულს არსებულ განაკვეთებს, რაც ინვესტორთა მხრიდან მაკროეკონომიკური გარემოს 
არსებული ტენდენციების ცვალებადობის მოლოდინებსა და მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების 
გავლენას შეიძლება უკავშირდებოდეს. 

 

100,000 140,000 
394,200 

324,020 243,000 

504,290 

2012 2013 2014

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების განთავსება სახეობების მიხედვით 

სახაზინო ვალდებულება სახაზინო ობლიგაცია
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დიაგრამა: 20: სახაზინო ფასიან ქაღალდებზე საპროცენტო განაკვეთი ვადიანობის მიხედვით (%, 2013-2014 წწ). 

 

დიაგრამა 21: სახაზინო ფასიან ქაღალდებზე არსებული საპროცენტო განაკვეთები წლის ბოლოს (%, 2011-2014 წწ). 

რაც შეეხება შემოსავლიანობის მრუდს, სახაზინო ფასიანი ქაღალდების შემოსავლიანობის მრუდი 
წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე დროის სხვადასხვა პერიოდებისათვის. შემოსავლიანობის 
მრუდის ფორმისა და საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებების ანალიზი სხვადასხვა ვადიანობის ფასიან 
ქაღალდებზე ხშირად გამოიყენება იმის დასადგენად, თუ ეკონომიკური გარემოს განვითარების როგორი 
მოლოდინები აქვთ ბაზრის მონაწილეებს. მაგალითად, შემოსავლიანობის მრუდის კლებადი ფორმა, 
არსებული კვლევებით ხშირად მიიჩნევა ეკონომიკური კრიზისის მანიშნებლად (საშუალოდ 1-2 
კვარტალში). როგორც დიაგრამაზე წარმოდგენილი, ბოლო წლებში მრუდს ზრდადი და ამოზნექილი 
(ნორმალური) სახე აქვს, თუმცა 2014 წელს ვლინდება მრუდის ზევით გადაადგილება, რაც შესაძლებელია 
ასახავდეს ერთი მხრივ, საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მოლოდინსა და მონეტარული პოლიტიკის 
გამკაცრების გავლენას, მეორე მხრივ, მსყიდველობითუნარიანობის რისკის შესაძლო ზრდას, 
ამავდროულად, გრძელვადიან ფასიან ქაღალდებზე საპროცენტო განაკვეთის ზრდა უფრო ნაკლებია, ვიდრე 
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10 წლიანი
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მოკლევადიან ფასიან ქაღალდებზე, რაც მიანიშნებს გრძელვადიან პერიოდში საპროცენტო განაკვეთების 
მკვეთრი ცვალებადობის მოლოდინების შემცირებასთან, რაც მრუდის დახრილობის შემცირებაში 
გამოიხატა. 

 

დიაგრამა 22: სახაზინო ფასიანი ქაღალდების შემოსავლიანობის მრუდი (%, 2011-2014 წწ). 

4.2. საგარეო ვალდებულებების დინამიკა 

სახაზინო სამსახურის მონაცემებით, საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსული სახსრები 2014 
წელს 996.9 მლნ ლარს შეადგენს (ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 96.2%), მათ შორის 
საინვესტიციო კრედიტების სახით შემოსული სახსრები 481.7 მლნ ლარს, ხოლო ბიუჯეტის მხარდამჭერი 
კრედიტები 515.1 მლნ ლარს შეადგენს.  რაც შეეხება დინამიკას გასულ წლებთან მიმართებაში, როგორც 
დიაგრამიდან ვლინდება 2014 წელს საგარეო ვადებულებების ზრდის სახით მიღებული შემოსულობები 
გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 408.5 მლნ ლარით (169%-ით) აღემატება, ძირითადად ბიჯეტის 
მხარდამჭერი კრედიტების ზრდის გავლენით-წინა წელთან შედარებით საერთაშორისო 
ორგანიზაციებიდან მიღებული ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები გაზრდილია 5-ჯერ და ჯამურად 
შეადგენს 515 მლნ ლარს. 

  2012 
წელი 

2013 წელი 2013 წ გეგმა/2013 წ 
ფაქტი 

2014 წელი 2014 წ გეგმა/2014 წ 
ფაქტი 

  ფაქტი დამტ. 
გეგმა 

ფაქტი სხვაობა %-ად დამტკ. 
გეგმა 

დაზუსტ. 
გეგმა 

ფაქტი სხვაობა %-ად 

საგარეო 
ვალდებულებების 
ზრდა (სესხები) 

689.9 718 588.4 129.6 81.9% 1036 1036 996.9 39.1 96.2% 

საგარეო 
ვალდებულებების 
კლება (სულ) 

96.1 471.8 454.2 17.6 96.3% 532 507 503.5 28.5 94.6% 

          ფასიანი 
ქაღალდები, 
გარდა აქციებისა 

0 110.1 106.8 3.3 97.0% 0.0 0.0 0.0 0.0  

          სესხები 95.2 361.7 323.6 38.1 89.5% 529 503 499.5 29.5 94.4% 
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დეკ-2012

დეკ-2013
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          სხვა 
კრედიტორული 
დავალიანებები 

0.9 0.0 23.8 -23.8  3.0 4.0 4.0 -1.0 133.3% 

საგარეო 
ვალდებულებების 
მომსახურება 
(პროცენტი) 

132.6  134.3     139.5   

ცხრილი 21 : საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება (მლნ ლარი, 2012-2014 წწ). 

დიაგრამა 23: საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების სტრუქტურა ტიპების მიხედვით (მლნ ლარი. 2014 წელი). 

რაც შეეხება დაფარვის სახსრებს, როგორც ცხრილშია წარმოდგენილი სახელმწიფო საგარეო 
ვალდებულებებზე (გარდა სხვა კრედიტორული დავალიანებისა) ძირითადი თანხის დაფარვის 
(ვალდებულებების კლების) მუხლით გაცემული სახსრები შეადგენს 499.5 მლნ ლარს, და გეგმურ 
მაჩვენებელს 30 მლნ ლარით ჩამორჩება, ხოლო საპროცენტო ხარჯის გეგმური მაჩვენებლისაგან გადახრა 51 
მლნ ლარს შეადგენს. ანალოგიური ტენდენცია გამოვლინდა 2013 წელსაც. 

ცხრილი 22: საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (ათასი ლარი, 2013-2014 წწ). 

გეგმური მაჩვენებელებისაგან გადახრა კრედიტორების მიხედვით, როგორც ძირითადი თანხის, ისე 
საპროცენტო ხარჯის მომსახურებისათვის წარმოადგენილია ცხრილში. 
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გრანტები                                                                                                              კრედიტები

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება

საინვესტიციო ბიუჯეტის მხარდამჭერი სხვა

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა  

 
2013 წელი  

დამტკიცებული 
გეგმა 

2013 წელი 

გადახდა 
სხვაობა 

2014 წელი 

დამტკიცებული გეგმა 

2014 წელი 

გადახდა 
სხვაობა 

პროცენტი 193,200 134,267 58,933 191,000 139,483 51,517 

ვალდებულებების კლება 471,800 430,446 41,354 529,000 499,470 29,530 

ჯამური 665,000 564,713 100,287 720,000 638,953 81,047 
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 ძირითადი თანხა  პროცენტი 

 გეგმა (2014 წლის 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტზე 

თანდართული 
ინფორმაცია 

ვალის შესახებ) 

ფაქტი სხვაობა 

გეგმა (2014 წლის 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტზე     

თანდართული 
ინფორმაცია ვალის 

შესახებ) 

ფაქტი სხვაობა 

ავსტრია    241,553 256,344 -14,791 
კუვეიტი 4,011,918 3,776,292 235,626 1,259,973 1,104,788 155,185 

იაპონია 7,509,838 4,465,236 3,044,602 3,064,467 2,195,043 869,424 

გერმანია 32,862,670 31,636,242 1,226,428 15,835,321 16,290,055 -454,734 

აშშ 2,720,703 2,819,468 -98,765 1,156,228 1,192,218 -35,990 

სომხეთი 1,631,520 1,708,369 -76,849 735,570 766,013 -30,443 

აზერბაიჯანი 1,281,262 1,324,473 -43,211 616,066 634,470 -18,404 

ირანი 1,019,591 1,057,679 -38,088 480,305 496,049 -15,744 

ყაზახეთი 16,257,552  16,257,552 17,782,976  17,782,976 

ნიდერლანდები 272,015 260,179 11,836 153,420 163,763 -10,343 

რუსეთი 11,040,799 11,512,553 -471,754 6,813,448 7,068,415 -254,967 

თურქეთი 2,435,980 2,515,569 -79,589 1,276,464 1,312,709 -36,245 

თურქმენეთი -   14,917,500  14,917,500 

უკრაინა 36,835 39,682 -2,847 13,379 14,389 -1,010 

უზბეკეთი 40,337 43,453 -3,116 14,649 15,758 -1,109 

საფრანგეთი 14,722,113 14,407,556 314,557 2,903,087 2,333,837 569,250 

ჩინეთი 918,000 849,695 68,305 -   

EC -   -   

CEB -   -   

IDA 60,058,706 62,444,032 -15,857 21,825,914 26,462,984 4,653,693 

IBRD 2,369,469   9,290,763   

IFAD 913,661 892,685 20,976 553,277 316,547 236,730 
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EBRD 24,355,582 17,348,175 7,007,407 5,674,942 2,943,178 2,731,764 

EIB 2,272,837 1,899,956 372,881 8,169,213 3,665,424 4,503,789 

ADB 14,166,667 14,508,333 -341,666 10,595,988 7,280,118 3,315,870 

IMF 328,193,181 
325,959,93

1 2,233,250 9,109,311 4,746,468 4,362,843 

ევროობლიგაცია - -  58,437,500 60,225,000 -1,787,500 

ჯამური 529,091,236 499,469,55
8 

29,621,678 190,921,315 139,483,570 51,437,745 

ცხრილი 23: კრედიტორების მიხედვით საგარეო ვალდებულებების ძირი თანხის და პროცენტის დაფარვა (ლარი, 2014 წელი). 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო ვალდებულებებისა და მომსახურების 
სახსრების გეგმური მაჩვენებლისაგან გადახრის აღნიშნული ტენდენცია უკავშირდება, ერთი მხრივ, 
პარიზის კლუბის შეთანხმების ფარგლებში ცალკეული კრედიტების სახსრების გათვალისწინებას 2013-2014 
წლების ბიუჯეტში, რომლებთანაც ამ ეტაპამდე შეთანმხება ვერ ხერხდება, შესაბამისად, აღნიშნული 
სახსრების ათვისება არ ხდება. მეორე მხრივ, აღნიშნული უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის 
კანონის განსაზღვრისას ცვლადი საპროცენტო განაკვეთების მქონე კრედიტებიდან ნაწილისათვის სახსრები 
განისაზღვრა საპროცენტო განაკვეთების (Euribor, Libor, SDR Interest Rate) უფრო მაღალი დონისათვის, 
ვიდრე რეალურად დადგინდა, ამასთან ნაწილის სახსრებისა ჩამოიცხულ იქნა წლის მეორე ნახევარში და 
მათზე პროცენტის დარიცხვა არ მომხდარა. როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ანალიზით 
ვლინდება (იხ. საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები) ზემოაღნიშნული სახსრები, ერთი მხრივ, 
საქართველოს მთავრობის 19 სექტემბრის #1729 განკარგულებით, ხოლო შემდგომ 4 დეკემბრის ფინანსთა 
მინისტრის თანხმობით მიმართულ იქნა მთავრობის სარეზერვო ფონდისა და საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდების გასაზრდელად. საყურადღებოა, რომ ანალოგიური 
ტენდენცია გამოვლინდა 2013 წელსაც, როდესაც ფისკალური წლის დასასრულს მთავრობის 26.12.13წ. N2157 
და N2176 განკარგულებებით საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვის პროგრამის 
ფარგლებში აუთვისებელი სახსრების ნაწილი-30 მლნ ლარი მიმართულ იქნა მთავრობის სარეზერვო 
ფონდში და შემდგომ განკარგულებების საფუძველზე მიიმართა ცალკეულ მხარჯავ დაწესებულებებში. 
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5. ფულადი სახსრების მართვა 

სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციით, 2014 წლის ბოლოს სახელმწიფოს განკარგულებაში 
არსებული სახსრები (ხაზინისა და ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების განკარგულებაში არსებული 
ნაშთები) შეადგენს 1,051 მლნ ლარს. აღსანიშნავია, რომ ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ნაშთი, ისევე როგორც სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშზე რიცხული ნაშთი 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით მეტია 2014 წლის დასაწყისთან შედარებით. რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთს, მისი 
რაოდენობა 102 მლნ ლარით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის ნაშთზე, ძირითადად კომერციულ 
ბანკებში ვადიანი დეპოზიტების სახით განთავსებული თანხების ხარჯზე.  

ცხრილი 24: სამთავრობო დეპოზიტების დინამიკა (ათასი ლარი, 2013-2014 წწ). 

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

    
#   03.01..2013 02.09.2013 01.01.2014 05.01.2014 

1. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი  332,395 398,490.8 287,146 434,419 

 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი - - 287,146 261,584 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე ანგარიში კომერციულ ბანკში∗ - - - 172,835 

2. შემოსავლების სარეზერვო ქვეანგარიში 18,846 21,076.8 1,516 83,710 

3. მიზნობრივი გრანტები 13,263 13,605.7 9,213 19,292 

4. სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშზე რიცხული ნაშთი  188,012 153,942.4 146,834 180,148 

5. სსფ ვალის მომსახურების ქვეანგარიში 356,202 356,247.9 -  

6. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი 37,596 37,672.4 36,658 38,377 

7. დეპოზიტები კომერციულ ბანკში - - - - 

8. მოკლევადიანი კრედიტები - - - - 

9. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისა და ავტონომიური  რესპუბლიკების ბიუჯეტების 
კუთვნილი თანხები 

990 1,881.8 6,909 4,824 

10. ადგილობრივი  თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური 
რესპუბლიკების  ბიუჯეტები 

152,803 322,599.5 230,637 290,721 

 სულ ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი: 1,100,106 1,305,517.3 718,914 1,051,491 
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რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დინამიკას 2014 წლის 12 თვის განმავლობაში, თვიური 
დინამიკა წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის 
ნაშთის საშუალო მაჩვენებელი (თვის პირველი რიცხვის მდგომარეობით) 406.7 მლნ ლარია, რაც 2013 წლის 
ანალოგიური პერიოდის საშუალო თვიურ მაჩვენებელზე (358.9 მლნ ლარი) 47.8 მლნ ლარით მეტია. 

დიაგრამა 24: სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დინამიკა (მლნ ლარი, თვის პირველი რიცხვის მდგომარეობით), 2014 წელი). 

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს სახაზინო ვალდებულებებისა და ობლიგაციების გამოშვებით 
მიღებული თანხები განთავსდა კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტების14 სახით, კერძოდ, 172.8 მლნ   
ლარი, რაც 31 დეკემბრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის 40%-ს შეადგენს.  

დიაგრამა 25 : ხაზინის ერთიან ანგარიშზე განთავსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი კომპონენტების მიხედვით  (ათასი ლარი, 
2014 წელი). 

 

14 "საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონი, მუხლი 21, პუნქტი 8. 
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დანართი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები, 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით (მლნ 

ლარი). 

  2013 წლის 
12 თვის 

შესრულება 

2014 წლის 
12 თვის 

შესრულება 

2014 წ. 12 თვე / 
2013 წ. 12 თვე 

2013 წ. 12 თვის 
შესრულება 

წლიური 
დამტკიცებული 

გეგმის 
მაჩვენებელთან 

მიმართებაში (%) 

2014 წ. 12 თვის 
შესრულება 

წლიური 
დამტკიცებული 

გეგმის 
მაჩვენებელთან 

მიმართებაში (%) 

სხვაობა ცვლილება 

სულ შემოსულობები 7,717.4 9,124.7 1,407.2 18.2% 91.6% 100.2% 

   შემოსავლები  6,839.5 7,402.2 562.7 8.2% 92.1% 101.1% 

      გადასახადები 6,287.7 6,847.0 559.3 8.9% 90.9% 100.4% 

      გრანტები 238.9 246.3 7.5 3.1% 118.0% 171.1% 

      სხვა შემოსავლები 312.9 308.9 -4.0 -1.3% 104.3% 87.0% 

   არაფინანსური აქტივების კლება 77.5 80.6 3.1 4.0% 77.5% 100.8% 

   ფინანსური აქტივების კლება 62.5 72.1 9.6 15.4% 178.7% 103.1% 

    ვალდებულებების  ზრდა 737.9 1,569.7 831.8 112.7% 85.0% 95.9% 

        
სულ გადასახდელები 8,104.2 8,977.4 873.2 10.8% 92.6% 98.9% 

ხარჯები 6,545.6 7,447.7 902.1 13.8% 93.4% 98.8% 

შრომის ანაზღაურება 1,187.6 1,296.2 108.6 9.1% 99.5% 98.3% 

საქონელი და მომსახურება 765.8 875.4 109.6 14.3% 96.2% 102.5% 

პროცენტი 233.0 244.8 11.8 5.1% 89.6% 80.3% 

სუბსიდიები 242.6 273.3 30.8 12.7% 98.0% 113.2% 

გრანტები 1,083.3 1,067.7 -15.6 -1.4% 93.3% 96.0% 

სოციალური უზრუნველყოფა 2,083.0 2,547.7 464.7 22.3% 91.9% 98.7% 

სხვა ხარჯები 950.3 1,142.4 192.2 20.2% 87.9% 101.3% 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 767.6 697.8 -69.9 -9.1% 86.3% 95.0% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 277.1 272.2 -4.9 -1.8% 87.2% 130.8% 

ვალდებულებების კლება 513.9 559.7 45.9 8.9% 96.0% 93.6% 

*სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების მიმოხილვაში გამოყენებულია სახაზინო სამსახურის პირველადი 
ანგარიშგების მონაცემები და არ არის გათვალისწინებული სახაზინო სამსახურის დაზუსტებული ინფორმაცია, რომლის 
მიხედვითაც საინვესტიციო გრანტების ფაქტობრივი მაჩვენებელი გაზრდილია საშუალოდ 32 მლნ ლარით, 239 მლნ ლარამდე. თუ 
აღნიშნულ თანხას გავითვალისწინებთ გრანტების მოცულობაში, მაშინ მისი შესრულების მაჩვენებელი წლიურ დამტკიცებულ 
გეგმასთან მიმართებაში ნაცვლად 171%-ისა, 193%-ს მიაღწევს, შემოსავლების შესრულების მაჩვენებელი 101.1%-დან 101.6%-მდე 
გაიზრდება, ხოლო შემოსულობების შესრულების მაჩვენებელი-100.2%-დან 100.6%-მდე. 
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დანართი 2: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ მხარჯავი 
დაწესებულებების მიხედვით, 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან მიმართებაში. 

ორგანიზ. 
კოდი 

დასახელება 3 თვე 6 თვე 9 თვე 11 თვე 12 თვე  

01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული 
ორგანიზაციები 

22.9% 44.4% 67.1% 80.5% 95.1% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 12.9% 38.9% 62.1% 84.9% 106.2% 

03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 12.9% 25.4% 42.9% 55.4% 69.3% 

04 00 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 20.3% 54.4% 92.4% 124.2% 163.3% 

05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 17.9% 41.8% 65.8% 82.1% 97.0% 

06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 8.9% 49.1% 92.6% 100.4% 105.7% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 20.8% 44.9% 67.1% 82.9% 94.0% 

08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 19.8% 43.1% 69.6% 87.0% 99.7% 

09 00 საერთო სასამართლოები 22.5% 46.4% 69.5% 83.4% 100.0% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 18.7% 37.0% 60.3% 78.5% 93.0% 

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

15.6% 36.7% 57.2% 74.6% 94.3% 

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

18.5% 41.3% 67.8% 93.0% 114.5% 

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

22.0% 51.2% 83.9% 108.9% 124.0% 

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

18.7% 44.1% 63.4% 84.0% 97.0% 

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

24.4% 49.2% 73.1% 98.4% 113.3% 

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

19.0% 42.1% 70.1% 89.4% 110.3% 

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

19.2% 42.4% 69.3% 87.8% 107.0% 

18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის 
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 
რუსთავში 

20.7% 47.1% 70.5% 84.3% 97.1% 
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19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის 
მუნიციპალიტეტებში 

19.9% 43.6% 71.8% 90.8% 102.7% 

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

39.5% 84.3% 124.0% 149.6% 178.0% 

21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

25.7% 69.2% 93.2% 115.2% 139.4% 

22 00 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

23.9% 46.6% 68.5% 84.0% 96.1% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 20.5% 44.1% 65.4% 80.6% 98.5% 

24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო 

6.0% 23.6% 40.9% 52.4% 101.6% 

25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

11.0% 34.9% 57.7% 86.2% 101.6% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 18.5% 43.1% 68.6% 85.1% 112.8% 

27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 
იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო 

17.1% 40.4% 63.3% 80.4% 97.6% 

28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 37.9% 59.0% 78.3% 91.5% 99.3% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 23.7% 47.3% 72.0% 88.7% 101.4% 

30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 22.8% 49.3% 75.5% 91.1% 101.2% 

31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 22.8% 44.9% 71.2% 96.4% 116.0% 

32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო 

14.9% 34.9% 64.8% 82.0% 98.3% 

33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

19.9% 45.9% 79.8% 101.4% 117.6% 

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

7.3% 17.2% 23.9% 61.5% 102.8% 

35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო 

22.8% 46.9% 72.0% 89.3% 99.4% 

36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 15.1% 44.4% 77.6% 121.3% 134.5% 

37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 40.1% 55.3% 74.6% 88.6% 100.9% 

38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტრო 

17.2% 39.7% 67.8% 85.1% 98.6% 

39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
სამინისტრო 

25.3% 58.1% 119.4% 135.0% 168.2% 

40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 
სამსახური 

20.1% 45.8% 74.8% 94.1% 109.1% 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 20.6% 46.3% 100.8% 126.9% 147.8% 

42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 24.2% 49.4% 77.5% 91.9% 100.5% 

43 00 სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტო 

25.0% 30.9% 45.9% 66.4% 87.2% 

44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 34.3% 61.2% 79.7% 93.7% 99.4% 
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45 00 საქართველოს საპატრიარქო 36.6% 62.1% 82.1% 95.3% 102.5% 

46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

28.6% 57.1% 85.7% 100.0% 100.0% 

47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური – საქსტატი 

11.3% 25.1% 41.4% 56.0% 102.4% 

48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 
ზედამხედველობის სამსახური 

20.2% 43.9% 68.3% 85.5% 94.6% 

49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 10.9% 24.4% 39.3% 46.0% 93.9% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 20.4% 47.8% 79.7% 101.2% 120.9% 

51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 19.0% 40.9% 64.3% 83.8% 98.0% 

52 00 სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 54.0% 219.4% 367.8% 615.0% 731.2% 

 

დანართი 3: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ პროგრამების 
მიხედვით 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან მიმართებაში (პროგრამების 
მიხედვით ათვისება ითვალისწინებს იმ მხარჯავ დაწესებულებებსაც, რომელთა სისტემაშიც არაა 
გამოყოფილი დამოუკიდებელი პროგრამა). 

პროგ. 
კოდი 

პროგრამის დასახელება წლიური 
გეგმა 

შესრულება 
6 თვის 

მდგ. 

შესრულება 
9 თვის 

მდგ. 

შესრულება 
11 თვის 

მდგ. 

შესრულება 
12 თვის 

მდგ. 
01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 52,091,000.00 44.3% 67.0% 79.2% 94.4% 

01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 6,990,700.00 45.7% 68.3% 90.0% 99.9% 

01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო 
რეგულირება 

450,000.00 41.8% 59.9% 80.5% 95.2% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,000,000.00 38.9% 62.1% 84.9% 106.2% 

03 01 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს 
აპარატი 

3,000,000.00 25.4% 42.9% 55.4% 69.3% 

04 01 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 20,000,000.00 54.1% 91.1% 119.6% 151.9% 

04 02 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო 
სააგენტო 

     

04 03 ა(ა)იპ  - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი      

05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 12,250,000.00 41.8% 65.8% 82.1% 97.0% 

06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 6,770,200.00 38.1% 64.0% 84.1% 106.6% 

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

06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და 
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 

650,000.00 43.3% 62.8% 80.6% 96.2% 

06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო 
სექტორის დაფინანსება 

19,079,800.00 51.4% 80.7% 94.5% 101.2% 
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07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,315,000.00 44.9% 67.1% 82.9% 94.0% 

08 01 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6,615,000.00 43.1% 69.6% 87.0% 99.7% 

09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის 
განვითარება და ხელშეწყობა 

46,210,000.00 46.6% 69.6% 83.4% 99.2% 

09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს 
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 

1,215,000.00 39.4% 65.6% 82.2% 133.0% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,495,000.00 37.0% 60.3% 78.5% 93.0% 

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

900,000.00 36.7% 57.2% 74.6% 94.3% 

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

650,000.00 41.3% 67.8% 93.0% 114.5% 

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

800,000.00 51.2% 83.9% 108.9% 124.0% 

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

800,000.00 44.1% 63.4% 84.0% 97.0% 

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

650,000.00 49.2% 73.1% 98.4% 113.3% 

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

650,000.00 42.1% 70.1% 89.4% 110.3% 

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

650,000.00 42.4% 69.3% 87.8% 107.0% 

18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, 
დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის 
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ 
ქალაქ რუსთავში 

800,000.00 47.1% 70.5% 84.3% 97.1% 

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

700,000.00 43.6% 71.8% 90.8% 102.7% 

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

2,450,000.00 88.6% 130.9% 157.6% 186.9% 

20 02 სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და 
ევროკავშირის შესახებ 

350,000.00 54.5% 75.3% 93.1% 115.8% 

21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

900,000.00 69.2% 93.2% 115.2% 139.4% 

22 00 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

1,350,000.00 46.6% 68.5% 84.0% 96.1% 
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23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 27,779,000.00 43.9% 59.1% 70.2% 91.4% 

23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა 
მომსახურების გაუმჯობესება 

43,000,000.00 44.1% 66.5% 81.5% 99.7% 

23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 16,521,000.00 51.4% 75.4% 93.6% 106.0% 

23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და 
ანალიტიკური უზრუნველყოფა 

7,800,000.00 29.2% 59.7% 81.3% 98.3% 

23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა 
კვალიფიკაციის ამაღლება 

900,000.00 49.8% 76.3% 110.5% 123.9% 

24 01 ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო 
ქონების მართვა 

68,212,000.00 17.5% 32.1% 41.9% 99.5% 

24 02 ტექნიკური და სამშენებლო  სფეროს 
რეგულირება    

1,295,000.00 34.3% 58.7% 82.7% 96.8% 

24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს 
განვითარება          

990,000.00 34.4% 68.2% 130.0% 150.1% 

24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და 
განვითარება     

150,000.00 50.0% 75.0% 91.7% 100.0% 

24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  12,653,000.00 37.2% 71.6% 88.4% 98.2% 

24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებით ნაკისრი 
ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს 
აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-
დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების 
ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა 
წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვა) 

3,300,000.00 85.0% 88.4% 93.9% 150.8% 

24 07 ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო 
მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა–
ახალქალაქი–კარწახის მონაკვეთზე კერძო 
საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-
კომპენსაცია 

400,000.00 47.8% 50.8% 52.5% 57.7% 

25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის 
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და 
მართვა 

5,100,000.00 52.3% 74.9% 90.6% 104.0% 

25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 
ღონისძიებები 

501,720,000.00 43.4% 68.0% 89.0% 104.9% 

25 03 რეგიონული და მუნიციპალური 
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

187,075,000.00 23.0% 37.6% 73.9% 89.9% 

25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის 
აღდგენა-რეაბილიტაცია 

130,980,000.00 17.9% 38.8% 73.1% 81.7% 

25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების 
მხარდაჭერა 

50,125,000.00 36.8% 78.2% 138.2% 163.5% 

26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის 
ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის 
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება 
და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის 
სისტემის რეფორმის განხორციელება 

8,800,000.00 40.9% 63.5% 77.0% 170.8% 

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

32,500,000.00 44.7% 70.6% 90.5% 105.4% 

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

5,500,000.00 37.0% 57.0% 73.6% 95.7% 
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26 04 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის 
თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო 
ცენტრის განვითარება 

3,500,000.00 43.7% 69.6% 80.3% 91.0% 

26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,700,000.00 34.4% 52.5% 64.9% 79.1% 

26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება 

2,000,000.00 39.0% 59.8% 73.3% 116.0% 

26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური 
პროგრამები 

1,500,000.00 21.6% 39.0% 51.9% 73.7% 

26 08 სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და 
ხელმისაწვდომობა 

1,000,000.00 52.0% 223.5% 232.3% 276.7% 

26 09 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 
მომსახურებათა განვითარება და 
ხელმისაწვდომობა 

2,000,000.00 86.6% 86.6% 86.6% 86.6% 

26 10 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა 
განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

1,000,000.00 7.2% 24.0% 36.5% 44.2% 

27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის 
შემუშავება და მართვა 

4,159,000.00 51.2% 77.4% 94.8% 108.0% 

27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 136,369,000.00 40.9% 64.1% 81.3% 98.5% 

27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება 
და პროფესიული განვითარება 

1,006,000.00 44.6% 70.2% 83.1% 98.3% 

27 04 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო 
მომსახურებით 

15,466,000.00 32.8% 51.4% 68.6% 86.0% 

28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 89,647,000.00 59.1% 78.3% 91.6% 99.4% 

28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება 
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 

353,000.00 40.1% 56.0% 68.9% 77.8% 

29 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის 
შენარჩუნება და ამაღლება 

586,304,000.00 48.2% 73.7% 90.1% 102.2% 

29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 21,605,000.00 40.4% 60.6% 75.8% 88.0% 

29 03 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 
პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და 
სოციალური უზრუნველყოფა 

8,000,000.00 45.8% 65.0% 79.1% 95.4% 

29 04 თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების 
ხელშეწყობა 

44,091,000.00 37.4% 53.0% 73.0% 92.8% 

29 05 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა      

29 06 ვეტერანთა მხარდაჭერა      

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

578,177,000.00 49.4% 75.5% 91.1% 101.2% 

30 02 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური 
წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების 
დონის ამაღლება 

12,716,000.00 41.8% 64.8% 80.9% 90.9% 

30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის 
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, 
გადამზადება, საარქივო ფონდების 
დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი 
საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 

5,139,000.00 54.9% 85.3% 103.7% 115.5% 
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30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის 
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის 
მომსახურეობით უზრუნველყოფა 

3,612,000.00 58.5% 93.3% 111.1% 122.5% 

30 05 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების 
შექმნა და მართვა 

356,000.00 38.2% 57.0% 70.5% 83.6% 

31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 8,000,000.00 44.9% 71.2% 96.4% 116.0% 

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

13,403,000.00 45.9% 78.3% 99.2% 117.4% 

32 02 ზოგადი განათლება 439,436,000.00 43.7% 71.1% 89.0% 99.2% 

32 03 პროფესიული განათლება  37,318,000.00 25.6% 41.7% 51.0% 65.9% 

32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 
კვლევების პროგრამა 

138,162,000.00 31.8% 65.0% 73.6% 97.5% 

32 05 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა 
ინფრასტრუქტურის განვითარება 

91,681,000.00 9.2% 57.1% 90.2% 125.7% 

32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 34,300,000.00 9.0% 24.8% 30.5% 43.4% 

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

5,147,000.00 49.8% 73.8% 94.5% 107.0% 

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

41,885,000.00 50.0% 92.9% 117.3% 133.1% 

33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის 
ხელშეწყობა 

13,410,000.00 48.5% 73.2% 92.0% 107.4% 

33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და 
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 

16,043,000.00 40.1% 68.7% 89.8% 109.3% 

33 05 კულტურის სფეროს მდგრადობის 
უზრუნველყოფის და ფინანსური ძლიერების 
პროგრამა 

3,515,000.00 8.1% 8.7% 9.6% 25.2% 

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

6,934,000.00 43.9% 73.1% 92.8% 118.4% 

34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა 
და მათი საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება 

41,066,000.00 12.7% 15.6% 56.3% 100.2% 

35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის პროგრამების მართვა 

49,082,000.00 41.1% 68.7% 88.8% 107.1% 

35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო 
უზრუნველყოფა 

1,970,466,000.00 49.5% 74.4% 91.4% 100.1% 

35 03 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 605,849,000.00 41.2% 66.3% 84.6% 97.1% 

35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია 
და აღჭურვა  

29,203,000.00 3.1% 40.9% 57.0% 104.3% 

35 05 შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამა 600,000.00     

35 06 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული 
მომზადება-გადამზადების პროგრამა 

2,800,000.00     

36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება 
და მართვა  

11,200,000.00 61.6% 143.1% 259.2% 285.2% 

36 02 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების 
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი 

6,000,000.00 43.6% 43.6% 46.8% 54.5% 
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აირის ღირებულების ანაზღაურების 
ღონისძიება  

36 03 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია  

51,700,000.00 53.7% 75.4% 146.8% 156.7% 

36 04 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი 
ქსელის განვითარება 

45,700,000.00 29.8% 68.5% 68.5% 82.9% 

37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 217,310,000.00 62.4% 77.8% 84.0% 92.5% 

37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და 
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 

25,182,000.00 30.7% 59.7% 81.5% 99.1% 

37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 21,008,000.00 11.4% 59.2% 145.1% 189.0% 

38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის 
შემუშავება, რეგულირება და მართვა 

4,930,000.00 48.2% 71.3% 87.7% 108.3% 

38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 6,840,000.00 49.4% 76.6% 92.6% 112.8% 

38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის 
ჩამოყალიბება და მართვა 

9,790,000.00 26.1% 56.0% 77.7% 89.5% 

38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 8,810,000.00 41.7% 66.7% 79.1% 84.0% 

38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება 
და მართვა 

270,000.00 50.8% 74.2% 91.8% 109.8% 

38 06 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი 
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 

360,000.00 47.3% 147.1% 181.3% 206.3% 

38 07 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, 
პროგნოზირება და პრევენცია 

     

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

3,153,000.00 124.8% 356.1% 406.6% 612.5% 

39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

39,163,000.00 57.1% 113.4% 126.5% 152.8% 

39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა 
სოციალური დაცვის ღონისძიებები 

4,584,000.00 49.7% 74.4% 91.3% 103.0% 

39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო 
ხელშეწყობის ღონისძიებები 

7,000,000.00 39.3% 75.6% 88.6% 97.1% 

40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა 

42,500,000.00 45.7% 75.3% 94.2% 109.7% 

40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 3,500,000.00 46.3% 69.5% 92.3% 101.5% 

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

 46.3% 100.8% 126.9% 147.8% 

42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 38,000,000.00 49.4% 77.5% 91.9% 100.5% 

43 01 სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტო 

680,000.00 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 

43 03 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო      

44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500,000.00 61.2% 79.7% 93.7% 99.4% 

45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,594,300.00 52.4% 77.7% 94.3% 104.6% 

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

150,000.00 49.8% 71.5% 92.1% 100.0% 
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45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის 
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი 
გრანტი 

1,858,000.00 58.9% 81.6% 91.9% 97.5% 

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

958,400.00 53.0% 76.5% 96.7% 100.0% 

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

260,800.00 57.5% 79.7% 100.0% 100.0% 

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

446,900.00 50.8% 75.4% 91.8% 100.0% 

45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან 
არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის 
გადასაცემი გრანტი 

230,000.00 48.2% 72.2% 91.9% 100.0% 

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

2,000,100.00 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 

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

2,448,400.00 75.5% 87.7% 95.9% 100.0% 

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

100,000.00 85.1% 100.0% 100.0% 100.0% 

45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის 
სუბსიდირების ღონისძიებები 

800,000.00 225.0% 225.0% 225.0% 225.0% 

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

500,000.00 84.0% 95.3% 99.2% 100.0% 

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

653,100.00 84.3% 92.2% 99.7% 100.0% 

46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

3,500,000.00 57.1% 85.7% 100.0% 100.0% 

47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და 
მართვა 

3,722,000.00 46.5% 75.8% 95.8% 108.9% 

47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო 
პროგრამა 

2,078,000.00 32.1% 55.3% 69.0% 78.0% 

47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების 
საყოველთაო აღწერა 

8,800,000.00 14.4% 23.6% 36.1% 105.4% 

48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 
ზედამხედველობის სამსახური 

1,300,000.00 43.9% 68.3% 85.5% 94.6% 

49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და 
მართვა 

1,192,000.00 35.5% 49.3% 60.2% 80.8% 

49 02 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 1,208,000.00 13.3% 29.4% 31.9% 106.9% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 600,000.00 47.8% 79.7% 101.2% 120.9% 

51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 
აპარატი 

600,000.00 40.9% 64.3% 83.8% 98.0% 

52 01 სავაჭრო-სამრეწველო პალატა  218.7% 354.4% 498.2% 612.1% 

 

58 
 
 



 
 

დანართი 4: ინფორმაცია მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 
გადასახდელების დეკემბრის თვის ათვისების შესახებ წლის განმავლობაში ათვისების ტენდენციასთან 
მიმართებაში. 

პროგრ. 
კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა  2013 წ. 
დეკემბერი 

2013 წ. 11 
თვის 
საშუალო 

2013 წ. 
დეკემბერი 
 / 11 თვის 
საშუალო 

2014 წ. 
დეკემბერი  

2014 წ.  
11 თვის  
საშუალო  

2014 წ. დეკემბერი  
/ 11 თვის საშუალო  

49 00 სსიპ - საქართველოს 
ეროვნული 
საინვესტიციო სააგენტო 

187,694 87,752 213.9% 1,151,132 100,294 1147.8% 

24 00 საქართველოს 
ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო 

30,064,575 5,928,214 507.1% 42,829,058 4,142,415 1033.9% 

47 00 სსიპ – საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური – საქსტატი 

1,456,276 447,747 325.2% 6,771,122 743,465 910.8% 

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

16,397,876 2,805,915 584.4% 19,822,119 2,685,647 738.1% 

26 00 საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტრო 

12,732,779 5,659,258 225.0% 16,766,410 4,678,974 358.3% 

04 00 საქართველოს 
მთავრობის კანცელარია 

2,892,474 941,509 307.2% 7,828,653 2,258,202 346.7% 

43 00 სსიპ – კონკურენციისა 
და სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტო 

32,000 58,901 54.3% 141,215 41,056 344.0% 

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

104,409 97,500 107.1% 176,648 61,074 289.2% 

02 00 საქართველოს 
პრეზიდენტის 
ადმინისტრაცია 

654,896 1,355,614 48.3% 1,919,454 694,821 276.3% 

03 00 საქართველოს 
ეროვნული უშიშროების 
საბჭოს აპარატი 

243,869 136,843 178.2% 277,811 100,680 275.9% 

39 00 საქართველოს სპორტისა 
და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტრო 

14,497,325 4,690,510 309.1% 17,923,950 6,614,417 271.0% 

16 00 სახელმწიფო 
რწმუნებულის – 
გუბერნატორის 

49,270 58,336 84.5% 135,265 52,852 255.9% 

59 
 
 



 
 

ადმინისტრაცია 
ამბროლაურის, 
ლენტეხის, ონისა და 
ცაგერის 
მუნიციპალიტეტებში 

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

66,813 51,672 129.3% 140,111 54,934 255.1% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტრო 

15,748,791 7,288,894 216.1% 17,174,274 7,031,546 244.2% 

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

50,932 50,330 101.2% 125,321 51,864 241.6% 

27 00 საქართველოს 
სასჯელაღსრულების, 
პრობაციისა და 
იურიდიული 
დახმარების საკითხთა 
სამინისტრო 

36,831,928 11,247,956 327.5% 26,971,536 11,472,220 235.1% 

21 00 დიასპორის საკითხებში 
საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი 

269,257 97,732 275.5% 217,845 94,260 231.1% 

31 00 საქართველოს 
დაზვერვის სამსახური 

573,106 405,063 141.5% 1,562,813 701,347 222.8% 

09 00 საერთო სასამართლოები 6,170,864 2,831,942 217.9% 7,874,869 3,596,386 219.0% 

32 00 საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო 

99,144,598 52,434,405 189.1% 122,916,660 56,199,638 218.7% 

50 00 სსიპ - საჯარო 
სამსახურის ბიურო 

50,386 47,873 105.3% 118,381 55,190 214.5% 

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

773,591 312,438 247.6% 796,419 380,692 209.2% 

52 00 სავაჭრო-სამრეწველო 
პალატა 

      580,770 279,558 207.7% 

10 00 საქართველოს 
იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო 

326,465 104,228 313.2% 362,173 177,965 203.5% 

05 00 სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახური 

1,290,501 800,349 161.2% 1,823,668 914,778 199.4% 
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01 00 საქართველოს 
პარლამენტი და მასთან 
არსებული 
ორგანიზაციები 

19,915,457 3,494,678 569.9% 8,669,230 4,357,870 198.9% 

25 00 საქართველოს 
რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო 

216,217,992 51,542,718 419.5% 134,362,115 68,596,042 195.9% 

51 00 პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის ინსპექტორის 
აპარატი 

      85,314 45,703 186.7% 

41 00 საქართველოს სახალხო 
დამცველის აპარატი 

1,300,409 154,963 839.2% 496,825 274,659 180.9% 

33 00 საქართველოს 
კულტურისა და ძეგლთა 
დაცვის სამინისტრო 

11,667,167 5,999,646 194.5% 12,967,246 7,372,412 175.9% 

40 00 საქართველოს 
სახელმწიფო დაცვის 
სპეციალური სამსახური 

6,558,455 4,130,395 158.8% 6,906,334 3,933,123 175.6% 

38 00 საქართველოს გარემოსა 
და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის 
სამინისტრო 

4,801,575 1,419,967 338.1% 4,181,316 2,397,339 174.4% 

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

58,801 67,031 87.7% 103,897 61,103 170.0% 

18 00 სახელმწიფო 
რწმუნებულის – 
გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია 
ბოლნისის, გარდაბნის, 
დმანისის, თეთრი 
წყაროს, მარნეულის, 
წალკის 
მუნიციპალიტეტებსა და 
თვითმმართველ ქალაქ 
რუსთავში 

80,568 61,887 130.2% 102,970 61,293 168.0% 

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

61,309 51,569 118.9% 96,929 58,166 166.6% 

08 00 საქართველოს უზენაესი 
სასამართლო 

721,896 409,282 176.4% 839,494 523,057 160.5% 

22 00 რეინტეგრაციის 
საკითხებში 
საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი 

167,436 101,438 165.1% 164,086 103,036 159.3% 
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29 00 საქართველოს 
თავდაცვის სამინისტრო 

108,837,109 50,208,426 216.8% 84,175,168 53,193,347 158.2% 

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

74,953 69,011 108.6% 120,752 79,171 152.5% 

37 00 საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო 

29,398,764 18,002,810 163.3% 32,323,490 21,221,137 152.3% 

07 00 საქართველოს 
საკონსტიტუციო 
სასამართლო 

331,846 202,511 163.9% 369,210 249,771 147.8% 

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

42,568 60,813 70.0% 82,824 57,794 143.3% 

35 00 საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 
სამინისტრო 

227,254,215 172,654,800 131.6% 268,418,914 215,851,418 124.4% 

30 00 საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო 

78,785,844 46,067,281 171.0% 60,787,976 49,665,762 122.4% 

36 00 საქართველოს 
ენერგეტიკის 
სამინისტრო 

29,636,719 10,351,830 286.3% 15,106,770 12,638,980 119.5% 

48 00 სსიპ - საქართველოს 
დაზღვევის სახელმწიფო 
ზედამხედველობის 
სამსახური 

      118,990 101,007 117.8% 

42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი 

1,637,907 2,917,529 56.1% 3,276,091 3,173,257 103.2% 

28 00 საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო 

9,579,022 6,076,915 157.6% 7,012,850 7,487,200 93.7% 

45 00 საქართველოს 
საპატრიარქო 

1,767,179 2,111,721 83.7% 1,813,310 2,165,232 83.7% 

44 00 სამხრეთ ოსეთის 
ადმინისტრაცია 

276,331 317,145 87.1% 200,371 298,134 67.2% 

06 00 საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო 
კომისია 

2,532,628 4,494,540 56.3% 2,900,067 4,972,716 58.3% 

46 00 სსიპ – ლევან 
სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიურო 

0 318,182 0.0% 0 318,182 0.0% 
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დანართი 5: ინფორმაცია პროგრამების მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დეკემბრის 
თვის ათვისების შესახებ წლის განმავლობაში ათვისების ტენდენციასთან მიმართებაში. 

პროგრ. 
კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა  დეკემბერი 
2014 

1-11 თვეების 
საშუალო 

2014 

დეკემბერი/ 
1-11 თვეების 

საშუალოსთან 
2014 

01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 7,912,083.00 3,752,849.98 210.8% 

01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 691,249.02 572,075.90 120.8% 

01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 65,897.49 32,943.71 200.0% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 1,919,453.84 694,821.00 276.3% 

03 01 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 277,810.50 100,679.92 275.9% 

04 01 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 6,452,738.03 2,174,537.91 296.7% 

04 02 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 1,340,537.65 149,486.82 896.8% 

04 03 ა(ა)იპ  - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 35,377.00 11,689.70 302.6% 

05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 1,823,668.14 914,777.53 199.4% 

06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 1,517,887.97 517,810.14 293.1% 

06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 6,058.27 2,767,431.23 0.2% 

06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების 
ხელშეწყობა 

100,851.59 47,653.16 211.6% 

06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 1,275,269.00 1,639,821.46 77.8% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 369,209.55 249,771.41 147.8% 

08 01 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 839,493.70 523,057.18 160.5% 

09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 7,257,571.67 3,505,568.94 207.0% 

09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-
გადამზადება 

617,297.58 90,816.96 679.7% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 362,173.22 177,965.40 203.5% 

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

176,648.09 61,073.60 289.2% 

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

140,111.02 54,933.91 255.1% 

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

120,752.25 79,171.08 152.5% 

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

103,896.92 61,102.73 170.0% 
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15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, 
თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 

96,928.97 58,166.25 166.6% 

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

135,265.30 52,852.49 255.9% 

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

125,320.83 51,863.60 241.6% 

18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, 
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის 
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 

102,969.74 61,293.44 168.0% 

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

82,823.67 57,793.66 143.3% 

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

717,056.09 351,063.71 204.3% 

20 02 სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 79,362.62 29,628.48 267.9% 

21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 217,844.78 94,259.70 231.1% 

22 00 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი 

164,086.44 103,035.60 159.3% 

23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 5,873,334.74 1,773,525.50 331.2% 

23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების 
გაუმჯობესება 

7,800,906.50 3,186,283.41 244.8% 

23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 2,055,192.69 1,405,037.68 146.3% 

23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 1,324,924.74 576,252.61 229.9% 

23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 119,915.73 90,446.93 132.6% 

24 01 ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო ქონების მართვა 39,292,281.75 2,597,920.86 1512.5% 

24 02 ტექნიკური და სამშენებლო  სფეროს რეგულირება    182,367.08 97,349.61 187.3% 

24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება          199,459.77 116,969.31 170.5% 

24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება     12,500.00 12,500.00 100.0% 

24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  1,244,411.56 1,016,849.99 122.4% 

24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი 
ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო 
ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების 
ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვა) 

1,877,500.47 281,718.41 666.4% 

24 07 ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის 
მარაბდა–ახალქალაქი–კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში 
არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია 

20,537.20 26,271.93 78.2% 

25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის 
შემუშავება და მართვა 

680,075.98 420,199.03 161.8% 

25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 79,895,386.64 40,594,431.48 196.8% 

25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 29,923,686.46 12,575,805.60 237.9% 

25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 11,156,517.64 8,708,081.46 128.1% 
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25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 12,706,448.24 6,297,524.64 201.8% 

26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი 
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, 
მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 

8,258,048.54 615,756.10 1341.1% 

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

4,834,483.55 2,674,516.06 180.8% 

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

1,214,146.22 367,898.87 330.0% 

26 04 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და 
სასწავლო ცენტრის განვითარება 

376,406.58 255,357.31 147.4% 

26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 381,863.56 159,412.09 239.5% 

26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის 
განვითარება 

854,104.28 133,307.62 640.7% 

26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 326,091.06 70,812.16 460.5% 

26 08 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა 
განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

443,865.37 232,327.68 191.1% 

26 09 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და 
ხელმისაწვდომობა 

0.00 173,271.92 0.0% 

26 10 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 77,400.92 52,150.91 148.4% 

27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 551,572.29 358,270.17 154.0% 

27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 23,574,096.73 10,073,556.42 234.0% 

27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა 
მომზადება და პროფესიული განვითარება 

153,401.44 75,999.11 201.8% 

27 04 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური 
სამედიცინო მომსახურებით 

2,692,465.50 964,393.81 279.2% 

28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 6,981,483.33 7,465,077.78 93.5% 

28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების 
დარგში 

31,366.36 22,122.20 141.8% 

29 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება 70,848,064.34 48,021,556.23 147.5% 

29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 2,622,587.28 1,489,367.05 176.1% 

29 03 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის 
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

1,303,375.63 575,531.25 226.5% 

29 04 თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 8,752,475.94 2,925,152.94 299.2% 

29 05 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 177,018.08 64,630.84 273.9% 

29 06 ვეტერანთა მხარდაჭერა 471,647.07 177,181.50 266.2% 

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

58,459,795.59 47,858,030.48 122.2% 

30 02 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების 
დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება 

1,266,677.91 935,474.39 135.4% 

30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების 
მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, 
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 

605,580.26 484,523.92 125.0% 
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30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის 
დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა 

409,307.19 364,923.02 112.2% 

30 05 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 46,615.26 22,809.73 204.4% 

31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 1,562,813.42 701,347.48 222.8% 

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

2,432,161.95 1,209,209.23 201.1% 

32 02 ზოგადი განათლება 44,928,097.02 35,555,639.98 126.4% 

32 03 პროფესიული განათლება  5,533,909.72 1,731,685.48 319.6% 

32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 33,038,299.21 9,239,675.41 357.6% 

32 05 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 32,548,625.42 7,513,821.80 433.2% 

32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 4,435,566.50 949,605.81 467.1% 

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

643,991.95 442,289.63 145.6% 

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

6,582,095.91 4,468,094.67 147.3% 

33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 2,057,619.58 1,121,826.37 183.4% 

33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 3,134,982.78 1,309,465.15 239.4% 

33 05 კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის და ფინანსური 
ძლიერების პროგრამა 

548,555.75 30,736.18 1784.7% 

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

1,778,618.75 584,955.76 304.1% 

34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი 
პირობების გაუმჯობესება 

18,043,500.03 2,100,691.68 858.9% 

35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 8,994,424.74 3,961,190.19 227.1% 

35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა 169,845,355.52 163,785,929.80 103.7% 

35 03 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 75,788,186.97 46,590,118.83 162.7% 

35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა  13,790,947.08 1,514,179.46 910.8% 

35 05 შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამა    

35 06 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამა    

36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა  2,918,895.99 2,638,807.44 110.6% 

36 02 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის 
მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი 
აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება  

460,248.85 255,277.20 180.3% 

36 03 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია  5,136,877.77 7,589,678.66 67.7% 

36 04 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 6,590,747.03 2,845,187.27 231.6% 

37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 18,663,874.68 16,585,203.46 112.5% 
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37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური 
კეთილსაიმედოობა 

4,422,684.64 1,865,513.41 237.1% 

37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 9,236,930.49 2,770,419.96 333.4% 

38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და 
მართვა 

1,016,790.86 393,035.44 258.7% 

38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 1,383,799.00 575,497.08 240.5% 

38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 1,150,191.30 691,803.26 166.3% 

38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 430,327.76 633,486.77 67.9% 

38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 48,763.37 22,520.67 216.5% 

38 06 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და 
გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 

90,308.25 59,318.84 152.2% 

38 07 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 61,135.73 79,483.23 76.9% 

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

6,492,877.80 1,165,322.86 557.2% 

39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 10,292,305.40 4,505,166.19 228.5% 

39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის 
ღონისძიებები 

538,834.00 380,279.64 141.7% 

39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 599,932.93 563,648.02 106.4% 

40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 6,583,474.34 3,639,551.77 180.9% 

40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 322,860.07 293,571.05 110.0% 

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

496,825.35 274,658.63 180.9% 

42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 3,276,091.08 3,173,256.60 103.2% 

43 01 სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0.00 15,445.91 0.0% 

43 03 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო 141,215.06 40,243.68 350.9% 

44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 200,371.06 298,134.38 67.2% 

45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 1,504,609.71 1,251,607.43 120.2% 

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

11,917.51 13,808.25 86.3% 

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

103,981.70 155,181.24 67.0% 

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

31,672.00 84,248.00 37.6% 

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

0.00 23,709.09 0.0% 

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

36,656.00 37,294.91 98.3% 

45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული 
სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 

18,547.98 19,222.91 96.5% 
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45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 

0.00 90,909.09 0.0% 

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

100,000.00 213,490.91 46.8% 

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

0.00 9,090.91 0.0% 

45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 0.00 163,636.36 0.0% 

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

4,174.96 45,074.43 9.3% 

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

1,750.00 59,213.64 3.0% 

46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 
ეროვნული ბიურო 

0.00 318,181.82 0.0% 

47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 487,967.52 324,057.06 150.6% 

47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 188,365.20 130,257.81 144.6% 

47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 6,094,789.21 289,150.03 2107.8% 

48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის 
სამსახური 

118,990.29 101,006.70 117.8% 

49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 245,221.93 65,278.79 375.7% 

49 02 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 905,910.14 35,015.59 2587.2% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 118,381.29 55,190.21 214.5% 

51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 85,313.72 45,702.99 186.7% 

52 01 სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 569,282.48 226,456.72 251.4% 

52 02 საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი  11,487.35 14,173.39 81.0% 

52 03 სხვადასხვა ქვეყნებში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის 
წარმომადგენლობების დაფინანსება  

0.00 249,534.71 0.0% 
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დანართი 6: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დეკემბრის თვის ათვისების შესახებ იმ 
პროგრამებისათვის, რომელთათვისაც დეკემბრის თვის ფარდობა 11 თვის საშუალოსთან შესაბამისი 
სიხშირეთა განაწილების 75 პერსენტილს აღემატება. 

ორგანიზაც. 
 კოდი    

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა დეკემბერი 1-11 თვეების 
საშუალო 

დეკემბერი/1-11 
თვეების საშუალო 

49 02 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 905,910 35,016 2587% 

47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების 
საყოველთაო აღწერა 

6,094,789 289,150 2108% 

33 05 კულტურის სფეროს მდგრადობის 
უზრუნველყოფის და ფინანსური 
ძლიერების პროგრამა 

548,556 30,736 1785% 

24 01 ეკონომიკური პოლიტიკა და 
სახელმწიფო ქონების მართვა 

39,292,282 2,597,921 1512% 

26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის 
ინტერესების სამართლებრივი 
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო 
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ 
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის 
რეფორმის განხორციელება 

8,258,049 615,756 1341% 

35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა 
რეაბილიტაცია და აღჭურვა  

13,790,947 1,514,179 911% 

04 02 სსიპ - რელიგიის საკითხთა 
სახელმწიფო სააგენტო 

1,340,538 149,487 897% 

34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა 
შენახვა და მათი საცხოვრებელი 
პირობების გაუმჯობესება 

18,043,500 2,100,692 859% 

09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს 
თანამშრომლების მომზადება-
გადამზადება 

617,298 90,817 680% 

24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებით ნაკისრი 
ვალდებულებების ფარგლებში 
საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო 
ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის 
საჭირო მომსახურების ხარჯების 
ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში 
წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვა) 

1,877,500 281,718 666% 

26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების მხარდაჭერის 
განვითარება 

854,104 133,308 641% 

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

6,492,878 1,165,323 557% 

32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 4,435,567 949,606 467% 

26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური 
პროგრამები 

326,091 70,812 461% 

32 05 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა 
ინფრასტრუქტურის განვითარება 

32,548,625 7,513,822 433% 
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49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და 
მართვა 

245,222 65,279 376% 

32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და 
სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 

33,038,299 9,239,675 358% 

43 03 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო 141,215 40,244 351% 

37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 9,236,930 2,770,420 333% 

23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 5,873,335 1,773,525 331% 

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

1,214,146 367,899 330% 

32 03 პროფესიული განათლება  5,533,910 1,731,685 320% 

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

1,778,619 584,956 304% 

04 03 ა(ა)იპ  - საქართველოს სოლიდარობის 
ფონდი 

35,377 11,690 303% 

29 04 თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო 
კვლევების ხელშეწყობა 

8,752,476 2,925,153 299% 

04 01 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 6,452,738 2,174,538 297% 

06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 1,517,888 517,810 293% 

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

176,648 61,074 289% 

27 04 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
უზრუნველყოფა ეკვივალენტური 
სამედიცინო მომსახურებით 

2,692,466 964,394 279% 

53 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 
ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის გადასაცემი 
ტრანსფერები 

212,653,542 76,628,354 278% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის 
ადმინისტრაცია 

1,919,454 694,821 276% 

03 01 საქართველოს ეროვნული უშიშროების 
საბჭოს აპარატი 

277,811 100,680 276% 

29 05 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 177,018 64,631 274% 

20 02 ევროპულ და ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

79,363 29,628 268% 

29 06 ვეტერანთა მხარდაჭერა 471,647 177,182 266% 

38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის 
შემუშავება, რეგულირება და მართვა 

1,016,791 393,035 259% 

16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – 
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

135,265 52,852 256% 
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ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და 
ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 

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

140,111 54,934 255% 

52 01 სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 569,282 226,457 251% 

 

დანართი 7: ინფორმაცია მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების 
წლის ბოლო 3 დღის ათვისების შესახებ, წლის განმავლობაში ათვისების ტენდენციასთან მიმართებაში. 

ორგან. 
კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა  2014 წ.  
11 თვის  

საშუალო  

2014 წ.  
29-31  

დეკემბერი* 

2014 წ. 29-31 
დეკემბერი/2014 წ. 11 
თვის საშუალოსთან 

01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 4,357,870 3,798,234 87.2% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 694,821 111,224 16.0% 
03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 100,680 74,665 74.2% 

04 00 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 2,258,202 1,987,168 88.0% 
05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 914,778 9,839 1.1% 
06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 4,972,716 91,762 1.8% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 249,771 17,953 7.2% 
08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 523,057 148,012 28.3% 
09 00 საერთო სასამართლოები 3,596,386 775,140 21.6% 
10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 177,965 7,458 4.2% 
11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, 

ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, 
ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 

61,074 73,115 119.7% 

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

54,934 6,089 11.1% 

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

79,171 1,870 2.4% 

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

61,103 10,642 17.4% 

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

58,166 31,480 54.1% 
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16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 

52,852 48,281 91.4% 

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

51,864 67 0.1% 

18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, 
წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 

61,293 1,782 2.9% 

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

57,794 7,732 13.4% 

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

380,692 114,139 30.0% 

21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი 

94,260 39,408 41.8% 

22 00 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი 

103,036 17,852 17.3% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 7,031,546 5,639,201 80.2% 
24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 4,142,415 6,617,262 159.7% 

25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო 

68,596,042 71,088,795 103.6% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 4,678,974 1,498,702 32.0% 
27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა სამინისტრო 
11,472,220 9,202,217 80.2% 

28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 7,487,200 631,306 8.4% 
29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 53,193,347 20,561,524 38.7% 
30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 49,665,762 5,614,304 11.3% 
31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 701,347 262,618 37.4% 
32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 56,199,638 46,390,885 82.5% 

33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 7,372,412 1,875,977 25.4% 

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

2,685,647 1,867,839 69.5% 

35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო 

215,851,418 21,059,363 9.8% 

36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 12,638,980 6,891,630 54.5% 

37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 21,221,137 2,030,177 9.6% 

38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტრო 

2,397,339 1,633,337 68.1% 

39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 6,614,417 13,065,504 197.5% 
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40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 3,933,123 1,015,268 25.8% 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 274,659 16,617 6.1% 
42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 3,173,257 128,292 4.0% 

43 00 სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 41,056 3,039 7.4% 

44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 298,134 9,074 3.0% 

45 00 საქართველოს საპატრიარქო 2,165,232 280,249 12.9% 
46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიურო 
318,182 0 0.0% 

47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 743,465 51,214 6.9% 

48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის 
სამსახური 

101,007 42,654 42.2% 

49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 100,294 657,959 656.0% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 55,190 44,510 80.6% 

51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 45,703 1,165 2.5% 
52 00 სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 279,558 37,548 13.4% 
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დანართი 8: მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების ყოველთვიური დინამიკა 
(ათასი ლარი). 
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სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, 

წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 
რუსთავში
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გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
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დანართი 9 :  მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების 
შესრულების ყოველთვიური დინამიკა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 შრომის 
ანაზღაურება 

 თანამდებობრივი სარგო  პრემია  დანამატი  კომპენსაცია  შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება 

01 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული 
ორგანიზაციები 

04 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 

05 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 06 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 

02 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 

03 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 
07 საქართველოს საკონსტიტუციო 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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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 

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 
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20 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

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

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 

47 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – 
საქსტატი 

48 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის 
სამსახური 

45 საქართველოს საპატრიარქო 
46 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 
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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 
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დანართი  10: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მხარჯავ დაწესებულებებზე მიმართული თანხები, 2014 
წლის 12 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით (ლარი). 

  გამოყოფილი 
თანხა 

საკასო 
ხარჯი 

გადახრა %-ული წილი 
გამოყოფილ 
სახსრებში 

%-ული 
წილი 

ათვისებულ 
სახსრებში 

 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 15,504,590 15,451,676 13,901,992 20.8% 18.1% 

 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 4,770,188 4,335,188 4,334,837 6.4% 5.1% 

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

75,000 75,000 71,572 0.1% 0.1% 

ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რქმუნებულის - 
გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

145,000 145,000 129,941 0.2% 0.2% 

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

200,000 200,000 199,420 0.3% 0.2% 

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

75,000 75,000 49,846 0.1% 0.1% 

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

100,000 100,000 98,806 0.1% 0.1% 

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

95,000 95,000 89,878 0.1% 0.1% 

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

75,000 75,000 74,566 0.1% 0.1% 

 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბ ნის, დმანისის, 
თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის  
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 
რუსთავში 

90,000 90,000 73,693 0.1% 0.1% 

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

60,000 60,000 21,049 0.1% 0.1% 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

2,771,800 2,293,962 2,273,322 3.7% 2.7% 

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი 

624,021 360,484 356,151 0.8% 0.4% 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო 

1,228,600 2,275,505 2,242,352 1.6% 2.7% 

 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 4,755,926 2,345,348 2,344,791 6.4% 2.8% 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 400,844 400,844 400,844 0.5% 0.5% 
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საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 8,092,461 4,883,869 4,847,384 10.9% 5.7% 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 5,000,000 4,991,014 8,986 6.7% 5.9% 

საქართველოს დაზვერვის სამსახური 1,277,641 1,277,641 1,277,639 1.7% 1.5% 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო 

1,018,000 1,018,000 1,010,400 1.4% 1.2% 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო 

2,623,839 4,439,692 4,414,034 3.5% 5.2% 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო 

452,886 2,242,159 2,242,155 0.6% 2.6% 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო 

426,000 426,000 361,414 0.6% 0.5% 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 181,850 176,919 176,919 0.2% 0.2% 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 9,400,000 9,397,300 2,700 12.6% 11.0% 

 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტრო 

7,518,865 12,560,331 12,445,922 10.1% 14.7% 

საქართველოს სახალმციფო დაცვის სპეციალური 
სამსახური 

1,500,000 4,364,864 4,120,033 2.0% 5.1% 

 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 356,155 356,155 138,748 0.5% 0.4% 

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი 267,000 193,965 193,965 0.4% 0.2% 

საქართველოს საპატრიარქო 542,000 533,994 8,006 0.7% 0.6% 

საჯარო სამსახურის ბიურო 150,000 150,000 132,085 0.2% 0.2% 

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 3,200,000 3,200,000 3,156,246 4.3% 3.8% 

 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
გადასახდელები 

1,496,700 6,639,580 6,639,155 2.0% 7.8% 
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