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1. ძირითადი ფისკალური ინდიკატორების დინამიკა 

ფისკალური გარემოს ანალიზისათვის, პირველი საკითხი ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების- 

ექსპანსიური თუ შემზღუდველი - შეფასებაა. ექსპანსიური (მასტიმულირებელი) ფისკალური პოლიტიკა 

გულისხმობს გადასახადების შემცირების ან ხარჯვითი ნაწილის ზრდის მეშვეობით დეფიციტის ზრდას, 

რაც თავის მხრივ, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ეკონომიკური აქტივობის შენელებისას ეკონომიკის 

სტიმულირებისათვის. საპირისპირო მიმართულების ფისკალურ ღონისძიებებს წარმოადგენს 

შემზღუდველი ფისკალური პოლიტიკა. მეორე საკითხი კი ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების 

შეფასებაა ეკონომიკური ციკლის ეტაპთან მიმართებაში, რაც თავის მხრივ შესაძლებელია შეფასდეს 

გამოშვების (მშპ-ს) პოტენციური დონიდან ფაქტიური გამოშვების გადახრის მიმართულებითა და ზომით1. 

ქვემოთ წარმოდგენილი ანალიზი მიზნად ისახავს ერთი მხრივ, ფისკალური პოლიტიკის ძირითადი 

მიმართულების შეფასებას, ხოლო მეორე მხრივ, აღნიშნული მიმართულების ანალიზს ეკონომიკური 

ციკლის ეტაპთან მიმართებაში2. 

როგორც ანალიზით ვლინდება, 2015 წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტის ბალანსი მშპ-თან მიმართებაში (GFSM 

20013) წინა წელთან შედარებით -1.1%-მდე გაიზარდა (გაუმჯობესდა), ხოლო ფისკალური ბალანსის 

მაჩვენებელი ბიუჯეტის ბალანსთან შედარებით განსხვავებულ - შემცირების (გაუარესების) ტენდენციას 

ავლენს მშპ-ს -3.2%-დან -3.7%-მდე. ზემოაღნიშნული მაჩვენებლების მსგავს ტენდენციას ავლენს შესაბამისი 

კლასიფიკაციით გაანგარიშებული ციკლურად კორექტირებული და სტრუქტურული ბალანსების 

დინამიკა, რომლებიც ასახავს დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის მიმართულებას ეკონომიკური 

ციკლის გავლენის ამორიცხვით. თუ ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების შეფასებისას დავეყრდნობით 

ფისკალური ბალანსის და შესაბამისი ციკლურად კორექტირებული ბალანსების დინამიკას, და ამასთან 

გავითვალისწინებთ, რომ მშპ-ს გაპი 2015 წლისათვის ზრდის (გაუარესების) ტენდენციას ავლენს, მაშინ 

ფისკალური პოლიტიკა ზომიერად ანტიციკლურად შეიძლება შეფასდეს. 

უფრო დეტალურად, ფისკალური ინდიკატორები მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსის4 მაჩვენებელს, რომელიც 

არსებული კანონმდებლობით გაიანგარიშება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სახელმწიფო ფინანსების 

სტატისტიკის 2001 წლის სახელმძღვანელოს (GFSM  2001) მიხედვით და მთლიანი ფისკალური ბალანსის 

მაჩვენებელს, რომელიც საერთაშორისო პრაქტიკით ეკონომიკური ანალიზისათვის უფრო აქტიურად 

გამოიყენება. მთლიანი ფისკალური ბალანსი წარმოადგენს ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს, კორექტირებულს 

                                                           
1 მაგალითად, ექსპანსიური (მასტიმულირებელი) ფისკალური პოლიტიკის განხორციელებას ეკონომიკური აქტივობის 

შენელებისას და პირიქით, შემზღუდველი ფისკალური პოლიტიკის განხორციელებას ეკონომიკური ბუმისას ანტიციკლურ 

ფისკალურ პოლიტიკად მოიხსენიებენ, რამდენადაც ასეთ დროს ფისკალური პოლიტიკა მიზნად ისახავს ეკონომიკური ციკლის 

გავლენის განეიტრალებას ეკონომიკაზე. თუმცა არსებობს შემთხვევები, როდესაც მისაღებად მიიჩნევა არა ანტიციკლური, არამედ 

პროციკლური ფისკალური პოლიტიკა, მაგალითად, მაღალი საგარეო დისბალანსის პირობებში. 
2 ხაზგასასმელია,  რომ ქვემოთ წარმოდგენილი ანალიზი ეყრდნობა ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართული ნაერთი ბიუჯეტის 

და არა სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემებს. ამასთან, სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართული მაჩვენებლები 

ინფორმაციული ხასიათისაა და არ მტკიცდება პარლამენტის მიერ (საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, მუხლი 38, პუნქტი 8). 
3 სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სახელმძღვანელო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, 2001 წ. ვერსია 
4 ბიუჯეტის ბალანსთან დაკავშირებით იხ. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მეთოდოლოგიური განმარტება ბიუჯეტის 

დეფიციტის გაანგარიშების შესახებ. 

http://www.pbo.parliament.ge/ge/reportspapers/methodological/item/137-2015-03-27-12-42-17
http://www.pbo.parliament.ge/ge/reportspapers/methodological/item/137-2015-03-27-12-42-17


 
 

4 
 
 

ოპერაციების რეკლასიფიკაციით. აღნიშნული ინდიკატორების დინამიკა წარმოდგენილია დიაგრამა 1-ზე. 

როგორც დიაგრამა 1-დან ჩანს,  2015 წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტის ბალანსი (GFSM 2001) წინა წელთან 

შედარებით გაიზარდა და მშპ-თან მიმართებაში -1.1%-ს შეადგენს. ბიუჯეტის დეფიციტის გაუმჯობესება 

ძირითადად დაკავშირებულია საგადასახადო შემოსავლების ზრდასთან, რომლის მოცულობა წინა წელთან 

შედარებით 10.6%-ით გაიზრდა. ამათგან, არაპირდაპირი გადასახადები 5.8%-ით, ხოლო პირდაპირი 

გადასახადები 17.4%-ით გაიზარდა. ფისკალური ბალანსის მაჩვენებელი ბიუჯეტის ბალანსთან შედარებით 

განსხვავებულ ტენდენციას ავლენს. 2015 წლისათვის ფისკალური ბალანსის მოცულობა 0.5%-ული 

პუნქტით შემცირდა და  -3.7%-ს უტოლდება (იხ. დიაგრამა 1). აღნიშნული ბალანსების განსხვავებული 

ტენდენციები 2015 წლისათვის დაკავშირებულია ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდის მაჩვენებლის 

მნიშვნელოვან ზრდასთან. კერძოდ, 2015 წლისათვის ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა 231.1 მლნ ლარით 

აჭარბებს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს, რაც ფისკალური ბალანსის გაანგარიშებისას ხარჯებად 

კლასიფიცირდება. ამასთანავე, ბიუჯეტის მთლიანი სალდოსგან განსხავებით, ფისკალური ბალანსის 

მაჩვენებელი ამორიცხავს პრივატიზებიდან მიღებულ შემოსავლებს.  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ორგანული კანონით „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ 

განსაზღვრული ფისკალური ლიმიტები მოიცავს შეზღუდვას ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტთან 

მიმართებაში. კერძოდ, ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 3%-ს. 

შესაბამისად, 2015 წლისათვის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრული(GFSM 2001 კლასიფიკაციით 

გაანგარიშებულ) ბიუჯეტის დეფიციტის მოცულობა, რომელიც მშპ-ს 1.1%-ს უტოლდება აკმაყოფილებს 

ფისკალურ ლიმიტს. თუმცა ფისკალური დეფიციტის მოცულობა 2015 წლისათვის მშპ-ს 3.7%-ს შეადგენს 

და აჭარბებს კანონით განსაზღვრულ ზღვარს.   

დიაგრამა 1: ბიუჯეტის ბალანსი %-ად მშპ-თან (%, 2011-2019 წწ).  

ბიუჯეტის ბალანსის ზემოთ წარმოდგენილი მაჩვენებლები მოიცავს როგორც ეკონომიკური გარემოს 

(გამოშვების გაპის) ზეგავლენას ფისკალურ გარემოზე (ავტომატური ფისკალური სტაბილიზატორების 

გავლენით), ისე მთავრობის დისკრეციულ ფისკალურ ღონისძიებებს. იმისათვის, რომ მიღებულ იქნას 

სრულყოფილი სურათი, აუცილებელია ცალ-ცალკე შეფასდეს, როგორც დისკრეციული ფისკალური 

პოლიტიკის მიმართულება, ასევე ეკონომიკური ციკლის გავლენა საბიუჯეტო აგრეგატებზე. დისკრეციული 

ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების შესაფასებლად მიზანშეწონილია ციკლურად კორექტირებული 
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ბალანსის და სტრუქტურული ბალანსის მაჩვენებლების გამოყენება, რომლებიც  ბიუჯეტის ბალანსის 

აგრეგატებს აკორექტირებს ეკონომიკური ციკლის ეტაპის მიხედვით და შესაბამისად ბიუჯეტის 

დეფიციტის მაჩვენებლისაგან ამორიცხავს ეკონომიკური ციკლის გავლენას. აქვე აღსანიშნავია, რომ 

ეკონომიკური ციკლის ეტაპი ფასდება გამოშვების გაპის (რეალური მშპ-ს გადახრა მისი პოტენციური 

დონიდან) მოცულობით, რომელიც პირდაპირ დაკვირვებას არ ექვემდებარება და სხვადასხვა 

სტატისტიკური მეთოდებით გაანგარიშებული მისი მოცულობა ასახავს ეკონომიკური ციკლის ეტაპის 

ზოგად მიმართულებას.5 გასათვალისწინებელია, რომ ბიუჯეტის დეფიციტის ციკლურად კორექტირებისას 

ამოირიცხება მხოლოდ გამოშვების გაპის ცვლილებასთან დაკავშირებული დროებითი ფაქტორების ანუ 

ეკონომიკური გარემოს გავლენა. ხოლო სტრუქტურული ბალანსი ითვალისწინებს როგორც ეკონომიკური 

ციკლის გავლენას ფისკალურ ცვლადებზე, ასევე ამორიცხავს შემოსავლებისა და გადასახადების 

ერთჯერად, დროებით კომპონენტებს, რათა წარმოდგენილი მაჩვენებელი ასახავდეს დისკრეციული 

გადაწყვეტილებების საფუძველზე მიღებულ ფისკალურ შედეგებს, დროებითი ფაქტორების გავლენის 

გამორიცხვით. აქვე აღსანიშნავია, რომ დროებითი ფაქტორების ამორიცხვა სპეციფიკურია ქვეყნის 

ხარჯვითი ნაწილის სტრუქტურის მიხედვით, შესაბამისად, აღნიშნული კომპონენტების შეფასება 

ნაწილობრივ ეყრდნობა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსთა სუბიექტურ განსჯას. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით 2015 წლისათვის GFSM 2001 კლასიფიკაციის საფუძველზე  

გაანგარიშებული ციკლურად კორექტირებული ბიუჯეტის ბალანსის და სტრუქტურული ბალანსის 

მაჩვენებლები გაუმჯობესების ტენდენციას ავლენს და შესაბამისად, -0.6%-ს და -0.4%-ს შეადგენს (იხ. 

დიაგრამა 2). ციკლურად კორექტირებული ბალანსის მიხედვით, ეკონომიკის პოტენციურ დონეზე 

ფუნქციონირების შემთხვევაში ბიუჯეტის ბალანსის მოცულობა 2015 წლისათვის -0.6%-ით იქნებოდა 

განსაზღვრული. შესაბამისად, განსხვავება ბიუჯეტის ბალანსსა და ციკლურად კორექტირებულ ბალანსს 

შორის, რომელიც -0.5%-ს უტოლდება მიუთითებს ეკონომიკის  ციკლის  უარყოფით გავლენას ბიუჯეტის 

სალდოს მაჩვენებელზე.

 
დიაგრამა 2: ბიუჯეტის ბალანსი (GFSM 2001) %-ად პოტენციურ მშპ-თან (%, 2010-2015 წწ). 

საერთაშორისო პრაქტიკაში ეკონომიკური ანალიზისათვის ფისკალური ბალანსი უფრო აქტიურად 

გამოიყენება. შესაბამისად, ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია მთლიანი ფისკალური ბალანსის 

საფუძველზე გაანგარიშებული ციკლურად კორექტირებული და სტრუქტურული ბალანსები, რომლებიც 

                                                           
5 გამოშვების გაპის შესახებ იხ. საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი პუბლიკაცია „გამოშვების გაპი: არსი და შეფასება“. 
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http://www.pbo.parliament.ge/ge/reportspapers/research-publications/item/139-2015-04-06-12-07-06
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ზემოაღნიშნულისაგან განსხვავებულ ტენდენციას ავლენს. კერძოდ, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

შეფასებით, 2015 წლისათვის ციკლურად კორექტირებული ფისკალური ბალანსი და სტრუქტურული 

ფისკალური ბალანსი შემცირებულია წინა წელთან შედარებით და შესაბამისად -3.2%-ს და -3.0%-ს შეადგენს 

(იხ.დიაგრამა 3). 

დიაგრამა 3: ბიუჯეტის ფისკალური ბალანსი %-ად პოტენციურ მშპ-თან (%, 2011-2015 წწ).  

ზემოაღნიშნულ ინდიკატორებთან ერთად საყურადღებოა პირველადი ბალანსის განხილვა, რომელიც 

ფისკალური ბალანსის მოცულობიდან ამორიცხავს წმინდა საპროცენტო ხარჯებს. 2015 წლისათვის 

პირველადი ბალანსი შემცირდა და -2.8%-ს შეადგენს.  

იმის გათვალისწინებით, რომ ფისკალური პოლიტიკის ერთ-ერთი მიზანია მოკლევადიანი 

მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ხელშეწყობა, რაც, მათ შორის, შესაძლოა გულისხმობდეს, 

საჭიროებისამებრ, ეკონომიკური ციკლის გავლენის შერბილებას (ანტიციკლური პოლიტიკის გატარებას), 

მიზანშეწონილია ფისკალური ინდიკატორების ზემოთწარმოდგენილი ტენდენციის ანალიზი 

ეკონომიკური ციკლის განვითარებასთან (გამოშვების გაპის დინამიკასთან) მიმართებაში. კერძოდ, 

გამოშვების უარყოფითი გაპის ზრდასთან (გაუარესება) ერთად ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა  მიანიშნებს 

ანტიციკლური ფისკალური პოლიტიკის მიმართულებაზე ეკონომიკური ციკლის უარყოფითი გავლენის 

შერბილების მიზნით, ხოლო აღნიშნული მაჩვენებლების ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებით 

ცვლილება - პროციკლურ ფისკალურ პოლიტიკაზე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საბიუჯეტო ოფისის 

წინასწარი შეფასებით, 2015 წელს უარყოფითი გამოშვების გაპის გაიზარდა (გაუარესდა) და ფისკალური 

პოლიტიკის მიმართულების შეფასებისას დავეყრდნობით ფისკალური ბალანსის და შესაბამისი ციკლურად 

კორექტირებული და სტრუქტურული ბალანსების დინამიკას, მაშინ 2015 წლისათვის ფისკალური 

პოლიტიკა ზომიერად ანტიციკლურად შეიძლება შეფასდეს. 

-3.0%

-3.2%

-4.5%

-3.5%

-2.5%

-1.5%

2011 2012 2013 2014 2015

სტრუქტურული ფისკალური ბალანსი ციკლურად კორექტირებული ფისკალური ბალანსი

-2.8%

-3.5%

-3.0%

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

2011 2012 2013 2014 2015

დიაგრამა 4: პირველადი ბალანსი %-ად მშპ-თან (%, 2011-2015 წწ). 



 
 

7 
 
 

2. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი აგრეგატების შესრულების მდგომარეობას, 2015 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ფაქტობრივი მაჩვენებელი საბოლოო დამტკიცებული გეგმის 

101.5%-ს შეადგენს, ხოლო გადასახდელების ფაქტობრივი მაჩვენებელი გეგმის 101%-ს უტოლდება. 

დიაგრამა 5: სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი აგრეგატები წლიურ  გეგმურ მაჩვენებლებთან მიმართებაში (%,  2013-2015 წწ); 

*2015 წელს ბიუჯეტის აგრეგატულ მაჩვენებელთა შესრულების დონე წარმოოდგენილია საბოლოო გეგმასთან მიმართებით. 

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანალიზისას, უპირველეს ყოვლისა, 

გასათვალისწინებელია, რომ 2013-2014 წლებისაგან განსხვავებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში 

ცვლილება 2-ჯერ განხორციელდა:  2015 წლის ივლისსა და ნოემბერში (მაკროეკონომიკური პარამეტრების 

საპროგნოზო მაჩვენებლების ცვლილების საფუძველზე). შესაბამისად, 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება 2015 წლის ნოემბრის ცვლილებით დამტკიცებულ გეგმასთან 

მიმართებაში არსებით გადახრას არ ავლენს. ანალოგიური მდგომარეობაა 2015 წლის საწყისი გეგმით6 

აგრეგატულ დონეზე განსაზღვრულ მაჩვენებლებთან შედარებისას, თუმცა კომპონენტების დონეზე 

არსებითი გადახრები ვლინდება.   

 

2.1 სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შემოსულობები  

2015 წლის შემოსულობების შესრულება მისაღებად შეიძლება შეფასდეს, კერძოდ, ჯამური მაჩვენებელი 

9,891  მლნ ლარს  და ნოემბერში დამტკიცებული გეგმის 101.5%-ს შეადგენს (146  მლნ ლარით აღემატება). 

აქვე საყურადღებოა, რომ 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმური მაჩვენებელი 

თავდაპირველად განისაზღვრა 9,875 მლნ ლარით, ივლისის ცვლილებით გაიზარდა, ხოლო ნოემბრის 

ცვლილებით კი შემცირდა და საბოლოოდ 9,745 მლნ ლარის დონეზე დამტკიცდა. ბიუჯეტში ჯამურად 

მიღებული შემოსულობების ფაქტობრივი მაჩვენებელი თითქმის უტოლდება საწყისი გეგმის მაჩვენებელს 

(100.2%). 

                                                           
6 წარმოდგენილ მოხსენებაში საწყის გეგმაში იგულისხმება 2014 წლის დეკემბერში დამტკიცებული 2015 წლის გეგმა, ხოლო 

საბოლოო გეგმაში - 2015 წლის ნოემბრის ცვლილებით დამტკიცებული გეგმა. 

91.6%

100.6% 101.5%

92.6%
99.2% 100.9%

2013 2014 2015*

სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი აგრეგატები

შემოსულობები გადასახდელები
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2014 

წელი  
2015 წელი 

2015 

წელი  

2015 წ. ფაქტი /2015 წ. 

საწყისი გეგმა 

2015 წ. ფაქტი /2015 წ. 

საბოლოო გეგმა 

2015 წ. ფაქტი /2014 წ. 

ფაქტი 

ფაქტი 
საწყისი  

გეგმა 

საბოლოო 

გეგმა 
ფაქტი სხვაობა 

შესრულება 

%-ად  
სხვაობა 

შესრულება 

%-ად 
სხვაობა 

%-ული 

ცვლილება 

სულ შემოსულობები 9,157.1 9,875.0 9,745.0 9,891.1 16.1 100.2% 146.1 101.5% 734 8.0% 

   შემოსავლები  7,434.6 8,090.0 8,048.9 8,170.5 80.5 101.0% 121.6 101.5% 735.9 9.9% 

      გადასახადები 6,847.0 7,600.0 7,520.0 7,549.6 -50.4 99.3% 29.6 100.4% 702.6 10.3% 

      გრანტები 278.7 215 238.9 315.6 100.6 146.8% 76.7 132.1% 36.9 13.2% 

      სხვა შემოსავლები 308.9 275 290 305.3 30.3 111.0% 15.3 105.3% -3.6 -1.2% 

   არაფინანსური 

აქტივების კლება 
80.6 85.0 280.0 287.3 202.3 338.0% 7.3 102.6% 206.7 256.4% 

   ფინანსური 

აქტივების კლება 
72.1 90.0 85.0 71.9 -18.1 79.9% -13.1 84.6% -0.3 -0.4% 

   ვალდებულებების    

ზრდა 
1,569.7 1,610.0 1,331.1 1,361.4 -248.6 84.6% 30.3 102.3% -208.3 -13.3% 

ცხრილი 1: შემოსულობები (მლნ ლარი,  2014-2015 წწ). 

შემოსულობების კომპონენტების დონეზე, საბოლოო გეგმასთან მიმართებაში (გარდა ფინანსური აქტივების 

კლების მუხლით შემოსულობებისა) არსებითი გადახრები არ ვლინდება, მცირედი გადაჭარბებით 

ხასიათდება შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლებისა და ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

შემოსულობები, რომელთა შესრულებაც წლიური გეგმის 101%-103%-ის ინტერვალშია, თუმცა 

განსხვავებული ტენდენცია ვლინდება საწყის გეგმურ მაჩვენებლებთან შედარებისას (იხ. დიაგრამა 6).  

დიაგრამა 6: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები წლიურ საწყის და საბოლოო გეგმურ მაჩვენებლებთან 

მიმართებაში (%,  2013-2015 წწ). 

საწყის გეგმურ მაჩვენებლებთან შედარებისას გადახრების ტენდენცია განსაკუთრებით ვლინდება 

არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობებისათვის: 

 საწყისი გეგმიდან არსებითი გადახრა ვლინდება განსაკუთრებით არაფინანსური აქტივების კლების 

მუხლით შემოსულობებისათვის, რომლის შესრულებაც საწყის გეგმასთან მიმართებით შეადგენს 

101.0%

338.0%

79.9% 84.6%101.5% 102.6% 84.6% 102.3%

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების 

კლება

ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების  ზრდა

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები 

შესრულების % საწყის გეგმასთან შესრულების % საბოლოო გეგმასთან
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338%-ს, რაც ძირითადად დაკავშირებულია რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის 

ლიცენზიიდან მიღებულ შემოსულობებთან. აღნიშნული შემოსულობები საწყის გეგმაში 

განსაზღვრული იყო მხოლოდ 1.2 მლნ ლარის ოდენობით, თუმცა მობილური ოპერატორების 

მეოთხე თაობის ლიცენზიებთან დაკავშირებული აუქციონებიდან 2015 წლის იანვარში ბიუჯეტში 

ჩაირიცხა 15 მლნ ლარი. შესაბამისად ივლისის ცვლილებით (ამ პერიოდისთვის, 6 თვეში, ბიუჯეტში 

უკვე მიღებული იყო 90 მლნ ლარი) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიიდან 

შემოსულობების გეგმური მაჩვენებელი გაიზარდა 151 მლნ ლარამდე (საბოლოო გეგმით არ 

დაკორექტირებულა). საწყის და საბოლოო გეგმის მაჩვენებლებს შორის არსებითი განსხვავებები 

შესაძლოა მიუთითებს დაგეგმვაში არსებულ ხარვეზებზე. 

 რაც შეეხება ფინანსური აქტივების კლების მუხლით (გაცემული სესხების დაბრუნებიდან) 

შემოსულობებს, საყურადღებოა, რომ აღნიშნული მაჩვენებლის შესრულება როგორც საწყის, ასევე 

საბოლოო გეგმასთან მიმართებით, უარყოფითი გადახრით ხასიათდება და მიუხედავად გეგმური 

მაჩვენებლის კორექტირებისა, საწყის გეგმურ მაჩვენებელთან შესრულება 80%-ს, ხოლო საბოლოო 

გეგმურ მაჩვენებელთან - 85%-ს შეადგენს. 

რაც შეეხება დინამიკას გასულ წელთან მიმართებაში, 2015 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 

2014 წელთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა, რაც ნომინალურ გამოსახულებაში 734 მლნ ლარს შეადგენს. 

აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს შემოსულობების ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი საგადასახადო 

შემოსავლებს მიუძღვის, განსხვავებით 2014 წლისაგან, როცა შემოსულობების მატება ძირითადად 

განხორციელდა საშინაო და საგარეო ვალდებულებების ზრდის საფუძველზე. კერძოდ, 2015 წელს წინა 

წელთან შედარებით საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტემპი გაიზარდა 9%-დან 10%-მდე (ნომინალურ 

გამოსახულებაში სხვაობა 703 მლნ ლარს შეადგენს), არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით 

შემოსულობების ზრდის ტემპი კი - 4%-დან 256%-მდე (სხვაობა ნომინალურ გამოსახულებაში 207 მლნ ლარს 

უტოლდება). რაც შეეხება ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობებს, აღნიშნული მაჩვენებელი 

2014 წელს წინა წელთან შედარებით 2-ჯერ და მეტად გაიზარდა, 2015 წელს კი, პირიქით, 13%-ით შემცირდა. 

შემოსულობების ცალკეული კომპონენტების ზრდის მაჩვენებლების დინამიკა 2013-2015 წლებისათვის  

წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. 
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დიაგრამა 7: შემოსულობების კომპონენტების ფაქტობრივ მაჩვენებელთა ცვლილება წინა წელთან შედარებით (%, 2013-2015 წწ). 

 

2.2 სახელმწიფო  ბიუჯეტის  გადასახდელები  

რაც შეეხება  სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებს, 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ნოემბრის 

ცვლილებით,7 გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლის წლიური გეგმა განისაზღვრა 9,620 მლნ ლარის 

დონეზე, ხოლო საწყისი გეგმით აღნიშნული მაჩვენებელი 9,575 მლნ ლარის დონეზე იყო განსაზღვრული. 

რაც შეეხება შესრულებას, 2015 წლის 12 თვის მდგომარეობით, ფაქტობრივი შესრულება (9,703 მლნ ლარი) 

უახლოვდება როგორც საწყის, ასევე საბოლოოდ დამტკიცებულ გეგმას(გეგმის 101%). 

  2014 

წელი 

ფაქტი 

2015 წელი 

წლიური გეგმა 

2015 

წელი 

ფაქტი 

2015 წ. ფაქტი/2015 

წ. გეგმა (საწყისი) 

2015 წ. ფაქტი/2015 

წ. გეგმა (საბოლოო) 

2015 წ.  12 

თვე/2014 წ.  12 

თვე 

   საწყისი საბოლოო  სხვაობა შესრულება 

%-ად 

სხვაობა შესრულება 

%-ად 

სხვაობა %-ული 

ცვლილ

ება 

გადასახდელები 9,009.8 9,575.0 9,620.0 9,703.1 128.1 101.3% 83.1 100.9% 693.3 7.7% 

ხარჯები 7,479.4 8,005.4 8,110.5 8,158.0 152.6 101.9% 47.5 100.6% 678.6 9.1% 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
698.5 853.2 699.1 680.2 (173.1) 79.7% (18.9) 97.3% (18.3) -2.6% 

ფინანსური 

აქტივების ზრდა 
272.2 297.1 336.2 444.8 147.7 149.7% 108.6 132.3% 172.6 63.4% 

ვალდებულებების 

კლება 
559.7 419.2 474.2 420.2 0.9 100.2% (54.1) 88.6% (139.6) -24.9% 

ცხრილი 2: გადასახდელების დინამიკა 12  თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2014-2015 წწ). 

 

                                                           
7 2015 წლის 27 ნოემბერს დამტკიცებული „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის მიხედვით. 
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რაც შეეხება შესრულების ძირითად ტენდენციებს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების 

კომპონენტების დონეზე (სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები მოიცავს ოთხ კომპონენტს: ხარჯები, 

არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდა, ვალდებულებების კლება), მიუხედავად წლიური გეგმური 

მაჩვენებლის შემცირებისა, წლიური გეგმისაგან უარყოფითი გადახრით ხასიათდება არაფინანსური 

აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელები (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები), რომლის შესრულება წლიური 

გეგმის 97%-ს უტოლდება. აღსანიშნავია, რომ საწყის გეგმასთან შედარებით არაფინანსური აქტივების 

ზრდის შესრულება 80%-ს შეადგენს და გადასახდელების კომპონენტებიდან ყველაზე დაბალი შესრულების 

დონით ხასიათდება როგორც საწყისი, ასევე საბოლოო გეგმასთან მიმართებაში (იხ. დიაგრამა 8). წლიურ 

გეგმასთან მიმართებაში შესრულების შედარებით მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება ფინანსური აქტივების 

ზრდის მუხლით გადასახდელები, რომლის შესრულება საბოლოო წლიური გეგმის 132%-ს, ხოლო საწყისი 

წლიური გეგმის 150%-ს უტოლდება. 

დიაგრამა 8: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტები წლიური  გეგმასთან მიმართებაში  12 თვის მდგომარეობით 

(%, 2013-2015 წწ). 

გადასახდელების შესრულების არსებული ტენდენციის დეტალური ანალიზისათვის მიზანშეწონილია 

განხილულ იქნას გადასახდელების ყოველთვიური დინამიკა. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების 

ყოველთვიური დინამიკის ანალიზით კვლავ ვლინდება დეკემბრის თვეში გადასახდელების ზრდის 

ტენდენცია. კერძოდ, გადასახდელების დეკემბრის თვის ათვისება წლის პირველი 11 თვის საშუალო 

ათვისების 154%-ს შეადგენს (იხ. დიაგრამა 9). ამასთან, გადასახდელების ცალკეული კომპონენტების 

დონეზე წლის დასასრულს ზრდის ტენდენცია ყველაზე მასშტაბურად ვლინდება არაფინანსური და 

ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის, რომელთათვისაც დეკემბრის თვის 

ათვისება წლის პირველი 11 თვის საშუალო ათვისების, შესაბამისად, 266%-სა და 247%-ს შეადგენს, ხოლო 

ხარჯებისთვის 144%-ს უტოლდება (იხ. დიაგრამები 101 და 102). ანალოგიური ტენდენცია, თუმცა უფრო 

მასშტაბურად, დაფიქსირდა 2014 წელს, კერძოდ, 2014 წლისათვის არაფინანსური და ფინანსური აქტივების 

ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის, დეკემბრის თვის ათვისება წლის პირველი 11 თვის საშუალო 

ათვისების შესაბამისად, 287%-სა და 321%-ს შეადგენდა, ხარჯებისთვის კი - 169%-ს. 
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დიაგრამები 9, & 101&102: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლისა და მისი ცალკეული კომპონენტების 

ყოველთვიური დინამიკა (მლნ ლარი, 2015 წელი). 

რაც შეეხება დინამიკას გასულ წელთან მიმართებაში, უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში ხარჯების (ე.წ. 

მიმდინარე ხარჯები) ზრდის ტემპი წინა წელთან მიმართებაში დადებითია (მხოლოდ 2013 წელს -0.3%), 

ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელების (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) ზრდის 

ტემპი - უარყოფითი (იხ. დიაგრამა 11). რაც შეეხება 2015 წელს, ხარჯების (ე.წ. მიმდინარე ხარჯები) 

შესრულება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 9%-ით მეტია, თუმცა ნომინალურ 

გამოსახულებაში ზრდის მაჩვენებელი 679 მლნ ლარს უტოლდება, ამასთან, არაფინანსური აქტივების 

ზრდის მუხლით გადასახდელები (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) შემცირებულია 18 მლნ ლარით.  2015 წელს 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ზემოაღნიშნული 679 მლნ ლარის ოდენობით ზრდა ძირითადად 

უკავშირდება სოციალური უზრუნველყოფის (255 მლნ ლარით),  გრანტების (204 მლნ ლარით),  

საპროცენტო ხარჯების (82 მლნ ლარით) და შრომის ანაზღაურების (81 მლნ ლარით) ზრდას გასული წლის 

ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თუმცა გადასახდელების ცალკეული კომპონენტების დონეზე 

ტენდენციების ანალიზისას გასათვალისწინებელია, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის კანონში ბიუჯეტის 

ხარჯების კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლით ასახულია სსიპ-ების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

მიღებული სახსრების განკარგვა, რომლებიც გასულ წლებში ჯამურად სუბსიდიის მუხლით აისახებოდა, 

ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ არსებული წარმოდგენა იძლევა სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების 

განკარგვის უფრო სამართლიან სურათს, გადასახდელების კომპონენტების დონეზე გასულ წელთან 
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შედარებით გამოვლენილი ტენდენციების ანალიზისას აუცილებელია კლასიფიკაციაში არსებული 

ზემოაღნიშნული განსხვავებების გათვალისწინება. რაც შეეხება ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 

გადასახდელებს, აღნიშნული მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 173 მლნ ლარით (63%-

ით) აღემატება, ძირითადად, აქციებისა და კაპიტალის მუხლით ფინანსური აქტივების ზრდის ტენდენციის 

გავლენით. 

დიაგრამა 11: გადასახდელების კომპონენტების ფაქტობრივ მაჩვენებელთა ცვლილება წინა წელთან შედარებით (%, 2013-2015 წწ). 
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3. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

2015 წელს შემოსავლების ჯამურმა ფაქტობრივმა მაჩვენებელმა 8,170 მლნ ლარი შეადგინა. შემოსავლების 

შესრულების მხრივ მცირედი გადაჭარბება გამოვლინდა როგორც საბოლოო (102%), ასევე საწყის გეგმასთან 

მიმართებაში (101%). აღნიშნული ტენდენცია ძირითადად უკავშირდება გრანტებს, რომლის შესრულებაც 

32%–ით აჭარბებს საბოლოო გეგმის მაჩვენებელს (47%-ით  - საწყისი გეგმის სიდიდეს).  

3.1 საგადასახადო შემოსავლები 

საგადასახადო შემოსავლების სახით 2015 წელს მობილიზებულ იქნა შემოსავლების 7,550 მლნ ლარი 

(წლიური საბოლოო გეგმის 100%), რაც წინა წლის მაჩვენებელს 10%-ით, 703 მლნ ლარით აჭარბებს8.  

  
2014 

წელი 

ფაქტი 

2015 

წელი 

საწყისი 

 გეგმა 

2015 წელი 

საბოლოო 

 გეგმა 

2015 

წელი 

ფაქტი 

2015 წ. ფაქტი / 

2015 წ. საწყისი 

გეგმა 

2015 წ. ფაქტი / 

2015 წ. საბოლოო 

გეგმა 

2015 წ. ფაქტი / 

2014 წ. ფაქტი 

სხვაობა 
შესრულება 

%-ად 
სხვაობა 

შესრულება 

%-ად 
სხვაობა 

%-ული 

ცვლილება 

საგადასახადო 

შემოსვლები 6,847.0 7,600.0 7,520.0 7,549.6 -50.4 99.3% 29.6 100.4% 702.6 10.3% 

საშემოსავლო 

გადასახადი 
1,790.4 2,085.0 2,038.0 2,052.4 -32.6 98.4% 14.4 100.7% 262.0 14.6% 

მოგების 

გადასახადი 
828.8 900.0 1,004.0 1,025.2 125.2 113.9% 21.2 102.1% 196.4 23.7% 

დღგ 3,298.5 3,529.0 3,525.0 3,505.5 -23.5 99.3% -19.5 99.4% 206.9 6.3% 

აქციზი 810.2 947.0 860.0 870.7 -76.3 91.9% 10.7 101.2% 60.5 7.5% 

იმპორტის 

გადასახადი 
94.9 114.0 68.0 69.3 -44.7 60.8% 1.3 101.9% -25.6 -27.0% 

სხვა 

გადასახადი 
24.2 25.0 25.0 26.5 1.5 106.0% 1.5 106.0% 2.4 9.8% 

ცხრილი 3 საგადასახადო შემოსავლები (მლნ ლარი, %, 2013-2015წწ); 

*2014-2015 წლებში საშემოსავლო გადასახადის მაჩვენებელში ამოთიშულია საშემოსავლო გადასახადის დაუბეგრავი მინიმუმის 

დაბრუნებისათვის ხაზინის შესაბამის ქვეანგარიშზე გადატანილი სახსრები (სახაზინო სამსახურის ინფორმაციით, დაბრუნებულმა 

სახსრებმა 2014 -2015 წლებში შესაბამისად 128.3 მლნ ლარი და 126.1 მლნ ლარი შეადგინა). 

საბოლოო გეგმასთან მიმართებაში 2015 წელს მცირედი გადაჭარბება გამოვლინდა მოგების გადასახადის, 

საშემოსავლო გადასახადისა და აქციზის მიმართულებით, რომელთა შესრულებაც გეგმის, შესაბამისად, 

                                                           
8 აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, საგადასახადო შემოსავლებიდან 216 მლნ ლარი (მ.შ. 

დღგ-დან - 82 მლნ ლარი) მიიმართა ხაზინის ერთიანი ანგარიშის დაბრუნების ქვეანგარიშზე, ხოლო გადასახადის 

გადამხდელთა მიერ ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნებისათვის, 2015 წლის 1 იანვრისათვის 

არსებული ნაშთის (84 მლნ ლარი) გამოყენებით, გაცემულ იქნა  256 მლნ ლარი. შედეგად, დაბრუნების ქვეანგარიშზე 

2016 წლის 1 იანვრისათვის არსებულმა  ნაშთმა შეადგინა 44 მლნ ლარი.   
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102%-ს, 101%-ს და 101%-ს შეადგენს. გეგმური მაჩვენებლისაგან შედარებით მცირედი უარყოფითი გადახრა 

ვლინდება დღგ-ს მიმართულებით, რომლის სახითაც ბიუჯეტში მიღებულ იქნა გეგმური მაჩვენებლის 99%.  

აქციზთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული 

ცვლილებებიდან გამომდინარე (1 იანვრიდან თამბაქოზე აქციზის განაკვეთი გაიზარდა, 1 ივლისიდან 

შემოღებულ იქნა სიგარეტზე აქციზის გადასახადის ე.წ. შერეული სისტემა; 1 იანვრიდან აქციზით იბეგრება 

უცხოეთიდან შემოსული სატელეფონო ზარები; 1 მარტიდან ალაოს ლუდზე, ეთილის სპირტსა და 

ალკოჰოლურ  სასმელებზე აქციზის განაკვეთი გაორმაგდა) აქციზის გეგმური მაჩვენებელი საწყისი გეგმით 

განისაზღვრა 947 მლნ ლარის ოდენობით (კერძოდ, გათვალისწინებული იყო 17%-იანი ზრდა), თუმცა 

მიუხედავად განაკვეთების ზრდისა, აქციზის გეგმური მაჩვენებელი 2-ჯერ შემცირდა: ბიუჯეტის ივლისის 

ცვლილებით 900 მლნ ლარის, ხოლო ნოემბრის ცვლილებით 860 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. 

ფაქტობრივად აქციზის გადასახადიდან მიღებულმა შემოსავალმა 871 მლნ ლარი შეადგინა, რაც  7%-ით 

აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. 

განსხვავებული ტენდენცია ვლინდება საწყის გეგმურ მაჩვენებლებთან შედარებისას, კერძოდ: 

საგადასახადო შემოსავლების ჯამური ფაქტობრივი სიდიდე საწყის გეგმასთან მიმართებით 99%-ს 

შეადგენს. ასევე, უარყოფითი გადახრით ხასიათდება საგადასახადო შემოსავლების ყველა კომპონენტი, 

გარდა მოგების გადასახადისა და სხვა გადასახადებისა. აღნიშნული დაკავშირებულია იმ ფაქტთან რომ, 

თავდაპირველად საგადასახადო შემოსავლები დაიგეგმა მშპ-ს 5%-იანი ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელზე 

დაყრდნობით (7,600.0 მლნ ლარის ოდენობით), ეკონომიკური პროგნოზების ცვლილების გავლენით კი 

საგადასახადო შემოსავლების გეგმური მაჩვენებლები ორჯერ შეიცვალა: ივლისის დამტკიცებული გეგმით 

განხორციელდა საგადასახადო შემოსავლების გადაანგარიშება მშპ-ს 2%-იანი ზრდის (7,400 მლნ ლარის 

დონეზე), ხოლო საბოლოო გეგმით მშპ-ს 2.8%-იანი ზრდის პროგნოზისა და აგრეთვე, გადასახადების 

დაგეგმილი პარამეტრების შესრულების მდგომარეობის გათვალისწინების საფუძველზე (7,520 მლნ ლარის 

ოდენობით).  

რაც შეეხება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებთან მიმართებას, უნდა აღინიშნოს, რომ 

შემოსავლები გადასახადის ყველა სახის მიხედვით, იმპორტის გადასახადის გარდა, აჭარბებს წინა წლის 

ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებს. ზრდის ტემპი, შესაბამისად, 24%-ს, 15%-სა და 6%-ს შეადგენს 

მოგების გადასახადის, საშემოსავლო გადასახადისა და დღგ-ს სახით მიღებული შემოსავლებისათვის, 

ამასთან, იმპორტის გადასახადის სახით მიღებული შემოსავლები გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 

27%-ით ნაკლებია.  

 

3.2 სხვა შემოსავლები 

2015 წელს სხვა შემოსავლების ფაქტობრივმა მაჩვენებელმა 305 მლნ ლარი შეადგინა (ჯამური შემოსავლების 

4%). შესრულების მხრივ მცირედი გადაჭარბება გამოვლინდა როგორც საბოლოო (105%), ასევე საწყის 
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გეგმასთან მიმართებაში (111%), რაც ძირითადად უკავშირდება ნებაყოფლობით ტრანსფერებს, გრანტების 

გარეშე და საკუთრებიდან შემოსავლებს. 

  2014 

წელი 

ფაქტი 

2015 

წელი 

საწყისი 

 გეგმა 

2015 

წელი 

საბოლოო 

 გეგმა 

2015 

წელი 

ფაქტი 

2015 წ. ფაქტი / 

2015 წ. საწყისი 

გეგმა 

2015 წ. ფაქტი / 

2015 წ. საბოლოო  

გეგმა 

2015 წ. ფაქტი /  

2014წ. ფაქტი 

სხვაობა შესრულება 

%-ად 
სხვაობა შესრულება 

%-ად 
სხვაობა %-ული 

ცვლილება 

      სხვა 

შემოსავლები 
308.9 275.0 290.0 305.3 30.3 111.0% 15.3 105.3% -3.6 -1.2% 

შემოსავლები 

საკუთრებიდან 
28.7 54.0 63.7 69.6 15.6 128.8% 5.9 109.2% 40.9 142.6% 

პროცენტები 22.1 42.0 44.2 46.9 4.9 111.6% 2.7 106.0% 24.8 112.1% 

დივიდენდები 0.219 5.0 0.5 0.4 -4.6 8.3% -0.1 83.1% 0.2 90.1% 

რენტა 6.4 7.0 19.0 22.3 15.3 318.3% 3.3 117.3% 15.9 250.6% 

საქონლისა და 

მომსახურების 

რეალიზაცია 

83.4 72.7 75.0 76.3 3.6 105.0% 1.3 101.8% -7.1 -8.5% 

ჯარიმები, 

სანქციები და 

საურავები 

73.9 80.0 68.0 63.5 -16.5 79.4% -4.5 93.4% -10.4 -14.1% 

ნებაყოფლობითი 

ტრანსფერები, 

გრანტების გარეშე 

21.6 1.7 2.3 25.5 23.8 1502.0% 23.2 1110.2% 3.9 18.0% 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებუ

ლი  

შემოსავლები 

101.3 66.7 81.1 70.4 3.8 105.6% -10.6 86.9% -30.9 -30.5% 

ცხრილი 4: სხვა შემოსავლები (მლნ ლარი, %, 2014-2015 წწ). 

სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტებიდან ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 

ყველაზე მნიშვნელოვანი გადახრით ხასიათდება. ამ მუხლით შემოსავლები საწყისი გეგმით განისაზღვრა 

1.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო საბოლოო გეგმით 2.3 მლნ ლარამდე გაიზარდა. წლის განმავლობაში 

აღნიშნულ მუხლში ასახულ იქნა, აგრეთვე, საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მიზნობრივი დაფინანსების 

სახით მიღებული მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 18 მლნ ლარის ოდენობით 

(„სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების 

აღრიცხვის და ხარჯვის შესახებ“ ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 30 დეკემბრის #419 ბრძანების 

შესაბამისად) და 12 თვეში ბიუჯეტში ფაქტობრივად მიღებულმა თანხებმა ჯამში შეადგინა 26 მლნ ლარი.   

ასევე, შედარებით მაღალი შესრულების დონით ხასიათდება შემოსავლები საკუთრებიდან (9%–ით აჭარბებს 

საბოლოო გეგმის მაჩვენებელს, 29%-ით საწყისი გეგმის სიდიდეს) ძირითადად, რენტისა და პროცენტის 

მუხლებით შემოსავლების შესრულების მაღალი მაჩვენებლის გავლენით. კერძოდ: 

 პროცენტების მუხლით შემოსავლები 2015 წელს 47 მლნ ლარს აღწევს, რაც საწყისი გეგმის 112%-ს და 

საბოლოო გეგმის 106%-ს შეადგენს, წინა წლის მაჩვენებელს კი 2-ჯერ აღემატება. რაც შეეხება 

აღნიშნული შემოსავლების სტრუქტურას, ძირითადი თანხები შემოვიდა დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე 
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დარიცხულ პროცენტებისა (21 მლნ ლარი) და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე 

გაცემული სესხებიდან პროცენტების სახით მიღებულ შემოსავლების სახით (21 მლნ ლარი). 

 რენტის მუხლით შემოსავლები თავდაპირველი გეგმით განისაზღვრა 7 მლნ ლარის ოდენობით, 

თუმცა საბოლოო გეგმით 19 მლნ ლარამდე გაიზარდა, ფაქტობრივად მიღებულ იქნა 22 მლნ ლარი, 

საბოლოო გეგმის 117%, რაც უკავშირდება სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ 

შემოსავლებს. წინა წელს რენტის ფაქტობრივი მაჩვენებელი 6 მლნ ლარს შეადგენდა. 

 დივიდენდების მუხლით შემოსავლებთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს აღნიშნული 

შემოსავლების წლიური გეგმური მოცულობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად 

შემცირებულია: 2014 წელს დივიდენდების წლიური გეგმური მაჩვენებელი შეადგენდა 55 მლნ ლარს, 

თუმცა სახელმწიფო მიდგომის გათვალისწინებით (2014 წელს სახელმწიფო წილობრივი 

მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ 

შესაბამისი კომისიის სხდომის ჩატარებისა და მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების გარეშე), 

პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული აღნიშნული თანხების საწარმოების განკარგულებაში დატოვება, 

მათი ეკონომიკური სტიმულირებისა და აქტივობის წახალისების მიზნით და შესაბამისად, 

დივიდენდების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულ იქნა წლიური გეგმის მხოლოდ 0.4% (0.2 მლნ ლარი). 

2015 წელს თავდაპირველი გეგმით, დივიდენდების სახით განისაზღვრა 5 მლნ ლარის მიღება, თუმცა  

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში 27 ნოემბრის ცვლილების 

შედეგად  გათვალისწინებულ იქნა დივიდენდების 0.5 მლნ ლარამდე შემცირება და ფაქტობრივად 

ბიუჯეტში ჩარიცხულ იქნა 0.4 მლნ ლარი (აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის 14 დეკემბერს, ჩატარდა 

სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და 

გამოყენების შესახებ შესაბამისი კომისიის სხდომა, რომლის მიერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება 

წმინდა მოგების განაწილებისა და ბიუჯეტში მისამართი დივიდენდის შესახებ). 

 

 
დიაგრამები 12 & 13: სახელმწიფო ბიუჯეტის პროცენტების და რენტის მუხლით შემოსავლების დინამიკა (მლნ ლარი, 2014-2015 

წწ). 
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სანქციების (ჯარიმები, საურავები) მუხლით შემოსავლები საწყისი გეგმით განისაზღვრა 80 მლნ ლარის 

ოდენობით, თუმცა წლის განმავლობაში შესრულების ტენდენციის გათვალისიწინების საფუძველზე 

ორჯერ შემცირდა და საბოლოო გეგმით 68 მლნ ლარით განისაზღვრა, ფაქტობრივად მიღებულ იქნა 64 მლნ 

ლარი, გეგმის 93% (საწყისი გეგმის 79%), აღნიშნული შემოსავლები გასულ წელთან მიმართებით 14%-ით 

შემცირებულია. მათ შორის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო სანქციებიდან 

მობილიზებული შემოსავლები 25 მლნ ლარს (სანქციების 39%), ხოლო სისხლის სამართლის კოდექსით 

გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო სანქციებიდან მობილიზებული შემოსავლები 31 მლნ 

ლარს (სანქციების 48%) შეადგენს.  გასულ წელს ანალოგიური მაჩვენებლები, შესაბამისად,  25 მლნ ლარს 

(34%) და 32 მლნ ლარს (43%-ს)  შეადგენდა. 

დიაგრამა 14: სახელმწიფო ბიუჯეტის სანქციების (ჯარიმების, საურავების) მუხლით შემოსავლების დინამიკა (მლნ ლარი,2014-2015 

წწ). 

რაც შეეხება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან მიმართებას, ჯამურად სხვა შემოსავლების 

მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 4 მლნ ლარით (1%-ით) ნაკლებია, რაც ძირითადად 

უკავშირდება შერეულ და სხვა არაკლასიფიცირებულ შემოსავლებსა (აღნიშნული მუხლით შემოსავლები 

წინა წლის მაჩვენებელზე 31 მლნ ლარით, 30%-ით ნაკლებია) და სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით 

მიღებულ შემოსავლებს (ამ მიმართულებით მიღებულ იქნა 10 მლნ ლარით, 14%-ით ნაკლები). შერეული და 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების მუხლის ასეთი მკვეთრი კლება დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, 

რომ 2014 წელს (2012 წლის 20 დეკემბრის მთავრობის №119 დადგენილების საფუძველზე) სსიპ-ების 

ანგარიშზე განთავსებული თავისუფალი ნაშთის ნაწილი (32 მლნ ლარის ოდენობით) მიმართულ იქნა 

სახელმწიფო ბიუჯეტში (2015 წელს, ბიუჯეტის ივლისის ცვლილებით შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული შემოსავლების გეგმური მაჩვენებელი გაიზარდა 19 მლნ ლარით (86 მლნ ლარამდე) 

და განისაზღვრა, რომ აღნიშნული თანხების მობილიზება განხორციელდებოდა სხვადასხვა სსიპ-ის მიერ 

ადმინისტრაციული ხარჯების მაქსიმალური შემცირებისა და საკუთარი შემოსავლებიდან 

გამოთავისუფლებული სახსრების სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართვის საფუძველზე. 2015 წლის ნოემბრის 

გეგმით შერეული და არაკლასიფიცირებული შემოსავლების გეგმური მოცულობა შემცირდა 81 მლნ 

ლარამდე, ფაქტობრივად კი ბიუჯეტში მიღებულ იქნა 70 მლნ ლარი).  

წინა წელთან შედარებით სხვა შემოსავლების ცვლილებების შედეგად, მისი სტრუქტურაც განსხვავებულია. 

კერძოდ, 2015 წელს ძირითადად შემცირებულია შერეული და არაკლასიფიცირებული შემოსავლების წილი 

(33%-დან 23%-მდე), ხოლო მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი საკუთრებიდან შემოსავლების (9%-დან 23%-
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მდე). სხვა შემოსავლების სტრუქტურა 2014-2015 წლებისათვის წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ 

დიაგრამაზე. 

დიაგრამა 15: სხვა შემოსავლების სტრუქტურა (%, 2014-2015 წწ). 
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4. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

როგორც უკვე აღინიშნა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების შესრულება 12 თვის მდგომარეობით საბოლოო 

წლიური გეგმის 101%-ს, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის (ე.წ. კაპიტალური ხარჯის) შესრულება 

97%-ს შეადგენს.   

დიაგრამა 16 : სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტები (მლნ ლარი, 2013-2015 წწ). 

რაც შეეხება ათვისების დინამიკას მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე, ათვისების ტენდენციის 

წარმოსადგენად  დიაგრამა 17-ზე მოცემულია 2015 წლის  ფაქტიური მდგომარეობით მხარჯავი 

დაწესებულებების ათვისების წლიურ მაჩვენებელთან ფარდობის სიხშირეთა განაწილება გასული წლების 

ანალოგიურ განაწილებასთან ერთად.  

დიაგრამა 17: სიხშირეთა განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით - ფაქტიური ათვისება ბიუჯეტის კანონით 

დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში (%, 2014-2015 წწ).        

როგორც დიაგრამიდან ვლინდება, მხარჯავი დაწესებულებების უდიდესი წილისთვის 2015 წლის 

ფაქტობრივი მდგომარეობით გადასახდელების ათვისება 2015 წლის ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული 

გეგმის 90% -110%-ის ფარგლებში მერყეობს. წლიურ გეგმასთან მიმართებაში 100%-ზე მაღალი ათვისება 

2015 წლისათვის ვლინდება მხარჯავი დაწესებულების 52%-ისათვის (სულ 60 მხარჯავი დაწესებულება), 

მაშინ როდესაც ანალოგიური მაჩვენებელი გასულ წელს 60%-ს (სულ 52 მხარჯავი დაწესებულება) 

შეადგენდა.  
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2014 წელთან შედარებით გეგმურ მაჩვენებელთან მიმართებაში შესრულების დინამიკის შესაფასებლად 

წარმოდგენილია ერთი მხრივ, ქვემოთ მოცემული დიაგრამა, რომელიც ასახავს ათვისების მაჩვენებლის 

დიაპაზონსა და ცენტრალური ტენდენციის სხვა მაჩვენებლებს (მედიანას და განაწილების 25 და 75 

პერსენტილებს)9, ხოლო მეორე მხრივ, ცხრილში მოცემული ცალკეული სტატისტიკური ინდიკატორები.   

 
დიაგრამა 18: Box-and-Whisker დიაგრამა: თითოეული წლისათვის განაპირა ხაზები მიუთითებს მინიმუმისა და მაქსიმუმის 

მედიანიდან არსებულ დაშორებას (%, 2014-2015 წწ); 

* აღნიშნული დიაგრამა არ მოიცავს საერთო სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობის გადასახდელებსა და სავაჭრო-სამრეწველო პალატას. 

 

ცხრილი 5: ათვისების ცალკეული სტატისტიკური ინდიკატორები მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე.  

როგორც წარმოდგენილი დიაგრამებიდან და ცხრილიდან ვლინდება10, 2015 წელს გადასახდელების 

ათვისების საშუალო მაჩვენებელი (%-ული შეფარდება გეგმასთან) მხარჯავების დონეზე მცირედით 

ნაკლებია 2014 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. რაც შეეხება გეგმისაგან გაფანტულობას, 2015 წელს 

მიზნობრივი 100%-დან 10%-ზე მეტი ოდენობით გადახრას ავლენს ათვისება მხარჯავი დაწესებულებების 

41%-ისათვის, ხოლო ანალოგიური მაჩვენებელი 2014 წლისათვის 31%-ს შეადგენდა. ანალოგიურად, 2015 

წელს დამტკიცებული გეგმური მაჩვენებლისაგან 30%-ზე მეტი ოდენობით გადახრას ავლენს ათვისება  

მხარჯავი დაწესებულებების 19%-სათვის, ხოლო ანალოგიური მაჩვენებელი 2014 წელს 14%-ს შეადგენდა.  

ასევე მცირედით გაზრდილია დისპერსიის კიდევ ერთი მაჩვენებელი-საშუალო აბსოლუტური 

პროცენტული გადახრა გეგმური მაჩვენებლისაგან, რომელიც 2015 წლისათვის 13.4%-ს, ხოლო 2014 

                                                           
9 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 კვარტილი), 50%-იანი დიაპაზონის ქვემოთ (მეორე 

კვარტილი, იგივე მედიანა), 75%-იანი დიაპაზონის ქვემოთ (მესამე კვარტილი).  
10ამორიცხულია მხარჯავი დაწესებულება-სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, რომლის ასიგნებების ათვისება წლიურ ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში არსებითად განსახვავდება ცენტრალური ტენდენციისაგან და  383%-ს უტოლდება. 
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მხარჯავი დაწესებულებების მიერ % ათვისება გეგმასთან მიმართებაში

 

 
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 

2014 წელი 108  31% (16) 14% (7) 12.3% 

2015 წელი 105 41% (24) 19% (11) 13.4% 



 
 

22 
 
 

წლისათვის 12.3%-ს უტოლდება (იხ. ცხრილი 5). თუმცა, შემცირებულია გეგმასთან11 %-ული შესრულების 

ინტერკვარტალური დიაპაზონი (სხვაობა მე-3 კვარტილსა და 1 კვარტილს შორის) და დიაპაზონი მხარჯავი 

დაწესებულებების მიერ მაქსიმალური და მინიმალური ათვისების მაჩვენებლებს შორის (იხ. დიაგრამა 18). 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ის მხარჯავი დაწესებულებები, რომელთათვისაც 2015 წლის 

ფაქტობრივი ათვისების წილი წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებულ გეგმასთან შესაბამისი სიხშირეთა 

განაწილების 75 პერსენტილს აღემატება.  

                                                           
11 „2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი“ ნოემბრის ცვლილება. 

ორგანიზ. 

კოდი 

დასახელება 2014 წელი 
დამტკიცებული 

გეგმა 

2014 

წელი 
ათვისება 

2015 წელი 
დამტკიცებული 

გეგმა 

2015 წელი 
ათვისება 

 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,000,000 106.2% 9,800,000 114.9% 

04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 
20,000,000 163.3% 20,961,800 112.3% 

20 00 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი 

2,800,000 178.0% 3,100,000 148.5% 

21 00 
დიასპორის საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 900,000 139.4% 1,200,000 141.6% 

22 00 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 
1,350,000 96.1% 1,350,000 124.5% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 
96,000,000 98.5% 91,000,000 123.9% 

24 00 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 87,000,000 101.6% 85,368,100 145.0% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 
60,500,000 112.8% 66,114,000 143.8% 

33 00 
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო 80,000,000 117.6% 94,900,000 114.3% 

36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 
114,600,000 147.2% 114,300,000 131.0% 

37 00 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 263,500,000 100.9% 262,450,000 119.8% 

39 00 
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტრო 53,900,000 168.2% 69,800,000 146.3% 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 
2,380,000 147.8% 4,000,000 132.5% 

51 00 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

აპარატი 600,000 98.0% 1,450,000 148.5% 
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ცხრილი 6:  მხარჯავი დაწესებულებები რომელთა ათვისება წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებულ გეგმასთან შესაბამისი სიხშირეთა 

განაწილების 75 პერსენტილს აღემატება 2015 წლის მიხედვით (ლარი, %, 2014-2015 წწ). 

რაც შეეხება წინა წლებთან შედარებას, მხარჯავი დაწესებულებების ცალკეული ნაწილისათვის 2015 წლის 

მდგომარეობით გადასახდელების ათვისების მაჩვენებელი აღემატება გასული წლის ანალოგიური 

პერიოდის მაჩვენებელს, თუმცა განსხვავებული სიდიდით. ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში წარმოდგენილია 

ის მხარჯავი დაწესებულებები, რომელთათვისაც მიმდინარე წლის 12 თვის მდგომარეობით ასიგნებების 

ათვისება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ყველაზე დიდი მოცულობით შეიცვალა 

ზრდის ან კლების მიმართულებით (ნომინალურ გამოსახულებაში). 

ორგანიზ. 

კოდი 
დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 

2014 წელი 

ფაქტი 

2015 წელი 

ფაქტი 

2015 წ. ფაქტი/ 2014 წ. ფაქტი 

(სხვაობა ნომინალურ გამოსახულებაში/ 

ზრდის ტემპი %-ად) 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 94,521,282 112,711,003 18,189,721 19.2% 

24 00 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 
88,395,623 123,788,159 35,392,535 40.0% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 68,235,125 95,101,200 26,866,076 39.4% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 669,301,980 679,707,012 10,405,032 1.6% 

32 00 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო 
741,112,675 824,657,638 83,544,963 11.3% 

33 00 
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის სამინისტრო 
94,063,778 108,493,880 14,430,102 15.3% 

34 00 

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით  

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო 

49,364,241 73,586,382 24,222,141 49.1% 

35 00 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 
2,642,784,237 2,906,168,749 263,384,512 10.0% 

37 00 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 
265,755,995 314,332,133 48,576,138 18.3% 

39 00 
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტრო 
90,682,383 102,150,350 11,467,967 12.6% 

ცხრილი 7: იმ  მხარჯავი დაწესებულებების ათვისების ტენდენცია, რომლებმაც ყველაზე დიდი ცვლილება გამოავლინეს ზრდის 

მიმართულებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში (ნომინალურ გამოსახულებაში); (ლარი, %, 2014-2015 წწ). 

ორგანიზ. 

კოდი 
დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 

2014 წელი 

ფაქტი 

2015 წელი 

ფაქტი 

2015 წ. ფაქტი/ 2014 წ. ფაქტი 

(სხვაობა ნომინალურ გამოსახულებაში/ 

ზრდის ტემპი %-ად) 

04 00 
საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია 
32,668,870 23,537,063 -9,131,808 -28.0% 

06 00 
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისია 
57,599,943 23,359,911 -34,240,032 -59.4% 

25 00 

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

904,963,068 898,397,969 -6,565,099 -0.7% 

52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 
500,000 731.2% 500,000 382.5% 

59 00 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა 

და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი   4,567,000 150.0% 
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27 00 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტრო 
153,165,936 147,250,546 -5,915,389 -3.9% 

30 00 
საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 
607,111,353 593,666,303 -13,445,051 -2.2% 

36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 168,660,109 149,741,273 -18,918,836 -11.2% 

47 00 
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური – საქსტატი 
14,949,236 9,000,141 -5,949,095 -39.8% 

49 00 
სსიპ - საქართველოს ეროვნული 

საინვესტიციო სააგენტო 
2,254,370 1,764,590 -489,780 -21.7% 

52 00 
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატა 
3,655,903 1,912,696 -1,743,208 -47.7% 

ცხრილი 8: იმ  მხარჯავი დაწესებულებების ათვისების ტენდენცია, რომლებმაც ყველაზე დიდი ცვლილება გამოავლინეს კლების 

მიმართულებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში (ნომინალურ გამოსახულებაში); (ლარი, %, 2014-2015 წწ). 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში კი წარმოდგენილია ათვისებული გადასახდელების ჯამურ მოცულობასთან 

არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის წილი(ე.წ. სახელმწიფო ინვესტიციები) გადასახდელების 

მოცულობის მიხედვით ყველაზე დიდი მხარჯავი დაწესებულებებისთვის. როგორც ცხრილიდან ჩანს, 

გადასახდელების ფაქტობრივი ათვისების მხრივ ყველაზე (2015 წელს) დიდი მხარჯავი 

დაწესებულებებისათვის გამოვლენილი განსხვავებული ტენდენცია წილობრივ მაჩვენებლებში შეიძლება 

მხარჯავი დაწესებულებების საქმიანობის სფეროს უკავშირდებოდეს. მაგალითად, რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის აღნიშნული მაჩვენებელი 62%-ს შეადგენს, 

ხოლო 2014 წელს 59%-ს შეადგენდა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის აღნიშნული მაჩვენებელი 

2014-2015 წწ. პერიოდში 20%-დან 41%-მდე გაიზარდა შეადგინა, ხოლო ენერგეტიკის სამინისტროსთვის 

2015 წელს მაჩვენებელი 79%-ს უტოლდება, მაშინ როდესაც 2014 წელს 47%-ს შეადგენდა. 

ცხრილი 9: გადასახდელების კომპონენტების (არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის კონტრიბუცია ათვისებაში, ყველაზე 

მსხვილი მხარჯავი დაწესებულებებისთვის (მლნ ლარი, %, 2014-2015 წწ). 

ორგ. 

კოდი 
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

გადასახდელების 

ათვისება 

(ფაქტი 2014) 

(არაფინანსური 

აქტივების 

ზრდა+ფინანსური 

აქტივების 

ზრდა)/ათვისება (%, 

2014) 

გადასახდელების 

ათვისება 

(ფაქტი 2015) 

(არაფინანსური 

აქტივების 

ზრდა+ფინანსური 

აქტივების 

ზრდა)/ათვისება 

(%, 2015) 

35 00 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

2,642,784,237 1% 2,906,168,749 1% 

25 00 

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

904,963,068 59% 898,397,969 62% 

32 00 
საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 
741,112,675 7% 824,657,638 6% 

29 00 
საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო 
669,301,980 6% 679,707,012 4% 



 
 

25 
 
 

წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ასიგნებების ათვისების ძირითადი ტენდენციის სრული სურათი როგორც 

მხარჯავი დაწესებულებების, ასევე პროგრამების მიხედვით, ასევე მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე 

ასიგნებების შესრულების ყოველთვიური დინამიკა წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართები 2-

5). 

 

4.1 შრომის ანაზღაურება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილია განხილულ 

იქნას შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა. 2015 წლის 12 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები 1,376.8 მლნ ლარს შეადგენს, რაც დამტკიცებული 

გეგმის (2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის პირველი და საბოლოო წარდგენა) 99.7%-ს, 

ხოლო 2014 წლის შესრულებული გეგმის 106.2%-ს უტოლდება. ამასთან, გასული წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით, შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები როგორც შტატით ისე შტატგარეშე 

მომუშავეთათვის ზრდის ტენდენციას ავლენს, კერძოდ, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების მუხლით 

ხარჯების ზრდის ტემპი 17.4%-ს, ხოლო შრომის ანაზღაურების მუხლით  ხარჯების ზრდის ტემპი 6.2%-ს 

უტოლდება, მათ შორის გაზრდილია წოდებრივი სარგოსა და დანამატის მუხლით ხარჯები, ხოლო 

შემცირებულია თანამდებობრივი სარგოსა და პრემიის მუხლით (იხ. ცხრილი 10). აქვე უნდა აღინიშნოს, 

რომ 2015 წლის ბიუჯეტის კანონში  ბიუჯეტის კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლით ასახულია სსიპ-ების 

30 00 
საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 
607,111,353 5% 593,666,303 4% 

37 00 
საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 
265,755,995 20% 314,332,133 41% 

36 00 
საქართველოს ენერგეტიკის 

სამინისტრო 
168,660,109 47% 149,741,273 79% 

27 00 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტრო 

153,165,936 17% 147,250,546 12% 

24 00 

საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 

88,395,623 39% 123,788,159 32% 

23 00 
საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო 
94,521,282 9% 112,711,003 25% 

33 00 
საქართველოს კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 
94,063,778 3% 108,493,880 5% 

39 00 

საქართველოს სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტრო 

90,682,383 18% 102,150,350 9% 
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მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრების განკარგვა (ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 

აღნიშნული ძირითადად ეხება შრომის ანაზღაურების მუხლს), რომლებიც გასულ წლებში ჯამურად 

სუბსიდიის მუხლით აისახებოდა. ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ არსებული წარმოდგენა იძლევა 

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების ალოკაციის უფრო სამართლიან სურათს, ხარჯების კომპონენტების 

დონეზე წარმოდგენილი ინფორმაცია გასული წლის ანალოგიურ ინფორმაციასთან ნაკლებ შესადარისია და 

შრომის ანაზღაურების მუხლით და მისი ცალკეული კომპონენტებისათვის გასულ წელთან შედარებით 

გამოვლენილი ტენდენციების სრულყოფილი სურათის მისაღებად აუცილებელია კლასიფიკაციაში 

არსებული ზემოაღნიშნული განსხვავებების გათვალისწინება.   

რაც შეეხება შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების ცალკეული წილობრივი ინდიკატორების 

დინამიკას, შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების წილი ჯამურ ხარჯებში 2015 წლის 12 თვის 

მდგომარეობით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კლების ტენდენციას ავლენს. რაც 

შეეხება მის სტრუქტურას კომპონენტების დონეზე, შემცირების ტენდენციით ხასიათდება პრემიის 

მუხლით ხარჯების წილი თანამდებობრივი სარგოს ჯამურ მოცულობასთან (ნომინალურ გამოსახულებაში 

შესაბამისი კომპონენტის შემცირება 31.5 მლნ ლარს შეადგენს), ხოლო ზრდის ტენდენციას ავლენს 

დანამატის წილობრივი მაჩვენებელი თანამდებობრივ სარგოსთან (ნომინალურ გამოსახულებაში 

შესაბამისი კომპონენტის ზრდა 48 მლნ ლარს შეადგენს). ხოლო ჯამურად, პრემიისა და დანამატის წილი 

შრომის ანაზღაურებასთან გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საშუალოდ გასული წლის 

ანალოგიური მაჩვენებლის დონეზეა შენარჩუნებული (2014 წ. 12 თვე - 22%; 2015 წ. 12 თვე - 21.9%) (იხ. 

ცხრილი #11).  

 
2013 წელი 
ფაქტი 

2014 წელი 
ფაქტი 

2015 წელი 
ფაქტი 

2015წ. ფაქტი/2014 წ. ფაქტი 

(სხვაობა ნომინალურ 

გამოსახულებაში/ზრდის ტემპი %-ად) 

ხარჯები 6,545.6 7,479.4 8,158.0 678.6 9.1% 

შრომის ანაზღაურება 1,187.6 1,296.2 1,376.8 80.6 6.2% 

ხელფასები ფულადი ფორმით -
თანამდებობრივი სარგო 

912.7 902.6 803.2 -99.4 -11% 

ხელფასები ფულადი ფორმით- წოდებრივი 
სარგო 

12.8 95.7 260.7 165.1 172.5% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - პრემია 124 103.2 71.7 -31.5 -30.5% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - დანამატი 125.1 182 230 48 26.4% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - ჰონორარი 0.29 0.34 0.56 0.2 63.8% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - კომპენსაცია 12.5 12.4 10.6 -1.8 -14.9% 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 90.7 127.6 149.8 22.2 17.4% 

ცხრილი 10: შრომის ანაზღაურების მუხლის შესრულება 12 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2013-2015 წწ). 
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 2014 წელი 

ფაქტი 

2015 წელი 

12 ფაქტი 

შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება   

შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 17.3% 16.9% 

პრემირება   

პრემია/თანამდებობრივი სარგო 11.4% 8.9% 

დანამატი/თანამდებობრივი სარგო 20.2% 28.6% 

პრემია და დანამატი/შრომის ანაზღაურება 22% 21.9% 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება   

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება/შტატით მომუშავეთა შრომისა ნაზღაურება 9.8% 10.9% 

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 1.7% 1.8% 

აგრეგირებული შრომის ანაზღაურება საჯარო სექტორში   

შტატგარეშეთა და შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 19% 18.7% 

ცხრილი 11: შრომის ანაზღაურების განაწილება 12 თვის მდგომარეობით (%, 2014-2015 წწ). 

 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში წარმოდგენილია ის მხარჯავი დაწესებულებები, რომელთათვისაც 2015 

წლის 12 თვის მდგომარეობით ხარჯებში შრომის ანაზღაურებისა (იხ. ცხრილი #9) და შრომის 

ანაზღაურებაში პრემიისა და დანამატის ყველაზე მაღალი %-ული წილით (იხ. ცხრილი #10) ხასიათდება. 

ორგანიზაც. 

კოდი 
მხარჯავი დაწესებულება 

შრომის ანაზღაურება (%-

ული წილი ხარჯებში) 

46 00 
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიურო 
100.0% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 86.5% 

48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 86.3% 

60 00 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 83.2% 

56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 82.8% 

05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 82.7% 

59 00 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს 

აპარატი 
80.1% 

09 00 საერთო სასამართლოები 79.5% 

16 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, 

ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტში 

79.4% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 77.9% 

15 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, 

თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის 

მუნიციპალიტეტში 

77.4% 

43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 77.3% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 77.2% 

53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 76.7% 

19 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, 

ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში 
76.3% 

ცხრილი 12: შრომის ანაზღაურების %-ული წილი ხარჯებში ( მხარჯავი დაწესებულებების ყველაზე მაღალი 25 პერცენტილი). 
აღნიშნული შესაძლებელია უკავშირდებოდეს პროგრამის სპეციფიკას. 
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ორგანიზაც. 

კოდი 
მხარჯავი დაწესებულება 

შრომის ანაზღაურება (%-

ული წილი ხარჯებში) 

48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 49.1% 

59 00 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის 

საბჭოს აპარატი 
44.4% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 44.2% 

04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 44.1% 

28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 43.9% 

36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 42.3% 

61 00 სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი 41.7% 

25 00 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 
41.6% 

43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 40.1% 

20 00 
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
39.9% 

18 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, 

გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 

39.4% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 38.1% 

49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 37.5% 

22 00 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
37.2% 

ცხრილი 13: პრემიის და დანამატის %-ული წილი შრომის ანაზღაურებაში ( მხარჯავი დაწესებულებების ყველაზე მაღალი 25 
პერცენტილი). 

შრომის ანაზღაურების მუხლის ყოველთვიური დინამიკა, მათ შორის ცალკეული კომპონენტების 

მიხედვით, მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართი 6). 

 

4.2  საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები  

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების 

ჯამური მოცულობა განისაზღვრა 2,216 მლნ ლარის დონეზე, რაც მთლიანი გადასახდელების 23%-ს 

შეადგენს. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ჯამური მოცულობა 

თავდაპირველი გეგმით 2,207 მლნ ლარს შეადგენდა. 

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ 

თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერების მოცულობა 854.8 მლნ ლარის დონეზე 

განისაზღვრა, ხოლო გადაცემული ტრანსფერების მოცულობა 1,242 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 145%-ს 

შეადგენს. ამასთან, მეოთხე კვარტალში გადარიცხული სახსრები მთლიანად გადარიცხული თანხის 28%-ს 

უტოლდება. რაც შეეხება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს, 2015 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი/სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა 385.0 მლნ ლარის დონეზე 2015 წლის 12 თვის მონაცემებით, რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გადარიცხული 
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თანხების ჯამური მოცულობა 400 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 104%-ს შეადგენს. ამასთან, მეოთხე 

კვარტალში პროგრამის ფარგლებში გადარიცხული თანხები მთლიანი მოცულობის 33%-ს უტოლდება. 

ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერები 

  12 თვის 

ხარჯი 

%-ლი წილი მთლიან 

ტრანსფერში 

თბილისი 518,944 42% 

იმერეთი 152,693 12% 

სამეგრელო და ზემო სვანეთი 107,442 9% 

აჭარა 90,939 7% 

კახეთი 75,720 6% 

სხვა  296,677 24% 

ცხრილი 14:  ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ფინანსური დახმარების დინამიკა 12 თვის 
მდგომარეობით (%, 2015 წელი). 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 

  გამოყოფილი თანხა გადარიცხული თანხა 

2015 წ. ფაქტი 401.1 399.6 

2014 წ. ფაქტი 314.0 307.6 

ცხრილი 15:  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მიერ გამოყოფილი(ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით) და 

გადარიცხული თანხები 12 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2014-2015 წწ). 

რაც შეეხება სარეზერვო ფონდებს, წლის დასასრულს გადასახდელების ათვისების არსებითი ზრდის 

ტენდენცია სარეზერვო ფონდების ათვისების დინამიკის ანალიზისასაც ვლინდება. კერძოდ, 2015 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილებები პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის 

მოცულობას არ შეეხო და როგორც საწყისი, ისე საბოლოო გეგმით 5 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. რაც 

შეეხება შესრულებას, იანვარ-დეკემბრის მდგომარეობით, პრეზიდენტის ფონდიდან ნორმატიული 

აქტებით გამოყოფილი სახსრები 5.0 მლნ ლარს, ხოლო გადარიცხული სახსრები წლიური ბიუჯეტის 

კანონით განსაზღვრული გეგმის 94%-ს უტოლდება და 4.7 მლნ ლარს შეადგენს. ამასთან, მეოთხე 

კვარტალში გადარიცხული სახსრები მთლიანი გადარიცხული სახსრების 63%-ს უტოლდება. 

რაც შეეხება მთავრობის სარეზერვო ფონდს, აღნიშნულთან დაკავშირებით საყურადღებოა, პირველ რიგში 

გეგმურ მაჩვენებელთან მიმართებაში ჯამური შესრულების ტენდენცია და მეორე, გამოყოფილი სახსრების 

ზემოაღნიშნული კვარტალური დინამიკა. კერძოდ, 2015 წლის თავდაპირველად დამტკიცებული 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით, მთავრობის სარეზერვო ფონდის ზღვრული მოცულობა 50 მლნ ლარის 

ოდენობით განისაზღვრა. შემდგომ, 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის ივლისისა და 

ნოემბრის ცვლილებების საფუძველზე ფონდის გეგმური მაჩვენებელი ჯერ 20 მლნ ლარით, ხოლო შემდეგ 

15 მლნ ლარით გაიზარდა და საბოლოოდ, 2015 წლის 27 ნოემბერს დამტკიცებული „საქართველოს 2015 

წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

საქართველოს კანონის მიხედვით მთავრობის სარეზერვო ფონდი 85 მლნ ლარის ოდენობით განისაზღვრა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ გამოყოფილი სახსრები 2015 წლის 10 თვის მდგომარეობით უკვე 112 მლნ ლარს, 
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ხოლო გადარიცხული სახსრები 99 მლნ ლარს შეადგენდა. გარდა დამტკიცებული გეგმური მაჩვენებლის 

ზრდისა, როგორც აღნიშნულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ანგარიშში, საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლის მე-4 ნაწილის და  „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის საფუძველზე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებებით 

განხორციელდა სხვადასხვა მხარჯავი დაწესებულებების ასიგნებებიდან თანხის გადანაწილება საერთო 

სახელმწიფოებრივ გადასახდელებში და მთავრობის სარეზერვო ფონდი გაიზარდა 27 მლნ ლარით. ასევე, 

საგარეო და საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისთვის 

გათვალისწინებული ასიგნებების (52 მლნ ლარი), წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ასიგნებების (5 მლნ ლარი) და საქართველოს 

სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური 

უზრუნველყოფის ასიგნებების (0.4 მლნ ლარი) შემცირების ხარჯზე საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 

ფონდი გაიზარდა და ჯამურმა ზრდამ დაახლოებით 85 მლნ ლარი შეადგინა. შესაბამისად, 12 თვის 

მდგომარეობით, ნორმატიული აქტით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა  170.0 მლნ 

ლარს, ხოლო გადარიცხული სახსრები 167.9 მლნ ლარს და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული 

გეგმის 198%-ს, ხოლო თავდაპირველი ბიუჯეტის  კანონით განსაზღვრული გეგმის 336%-ს შეადგენს.  

რაც შეეხება კვარტალურ დინამიკას, მთავრობის სარეზერვო ფონდის ათვისების  დინამიკა  

წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. ამასთან, აღსანიშნავია რომ მე-4 კვარტალში გამოყოფილი 

სახსრების მოცულობა ჯამური წლიური მაჩვენებლის 61%-ს შეადგენს.  

დიაგრამა 19 : მთავრობის სარეზერვო ფონდის გადარიცხული სახსრების  დინამიკა (ათასი ლარი, 2014-2015 წწ)). 

წლის განმავლობაში ნორმატიული აქტით გამოყოფილი და გადარიცხული სახსრების დინამიკა 

წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. 

3,103 11,792 15,363

52,483
24,316 17,582 23,388

102,658

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი

მთავრობის სარეზერვო ფონდის ათვისების დინამიკა

2014 2015
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დიაგრამა 20: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გადარიცხული და გამოყოფილი თანხები (მლნ ლარი, 2015 წელი). 

რაც შეეხება დეკემბერში გამოყოფილ თანხებს, აღსანიშნავია, რომ დეკემბრის თვეში დაფიქსირდა 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხების გადარიცხვა მათი შეუფერხელი 

ფუნქციონირების მიზნებით (სულ 14 თვითმმართველ ერთეულზე) და გადარიცხულმა თანხამ ჯამურად, 

დაახლოებით 4 მლნ ლარი შეადგინა. ასევე, საქართველოს მთავრობის N2790 განკარგულებით (25 

დეკემბერი, 2015) საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის გადარიცხულმა 

თანხამ დაახლოებით 11 მლნ ლარი შეადგინა, რომლის მიზანიც სხვადასხვა შეჯიბრებებში მიღწეული 

შედეგების წახალისებას გულისხმობს. გარდა ამისა, აღნიშნული სამინისტროსთვის საქართველოს 

მთავრობის N2826 განკარგულებით (30 დეკემბერი, 2015) გადაირიცხა 1.6 მლნ ლარი, რომლის მიზნადაც 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს „რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის 

პროგრამის“ შეუფერხებლად განხორციელება დასახელდა. 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი და გადარიცხული სახსრების განაწილება მხარჯავი 

დაწესებულებების დონეზე წარმოდგენილია ცხრილში 16. როგორც ცხრილიდან ჩანს, სამი მხარჯავი 

დაწესებულებისთვის, კერძოდ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის, საერთო 

სახელმწიფოებრივ გადასახდელებში და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის  განხორციელდა 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ყველაზე დიდი ოდენობით გადარიცხვები (მთლიანად გადარიცხული 

სახსრების 68%). კერძოდ: 

 საქართველოს მთავრობის N2377 განკარგულებით (9 ნოემბერი, 2015),  „რთველის ღონისძიებების 

ეფექტურად განხორციელების მიზნით“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის 

გამოყოფილმა და გადარიცხულმა სახსრებმა დაახლოებით 49 მლნ ლარი და მთლიანად 

გადარიცხული სახსრების  29% შეადგინა.  

 საერთო სახელმწიფოებრივ გადასახდელებში დაახლოებით 44 მლნ ლარი  და შესაბამისად 

მთლიანად გადარიცხული სახსრების  26% მიიმართა. ამასთან, სარეზერვო ფონდიდან მიმართული 

სახსრების ნახევარზე მეტი უკავშირდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის 

„თბილისი 2015“-ის დაფინანსებისთვის გადარიცხულ სახსრებს. კერძოდ, აღნიშნული ღონისძიების 

დაფინანსებისთვის საერთო სახელმწიფოებრივ გადასახდელებში გადარიცხული სახსრები 

დაახლოებით 25 მლნ ლარს შეადგენს.  

45,508
15,440 24,088

84,978

24,316 17,582 23,388

102,658

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გადარიცხული და გამოყოფილი თანხები

გამოყოფილი თანხა გადარიცხული თანხა
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 რაც შეეხება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს მთავრობის N38 (20 იანვარი, 2015) 

და N2795 განკარგულებებით (25 დეკემბერი, 2015), Microsoft ლიცენზიების შესყიდვის მიზნით 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი და გადარიცხული სახსრები დაახლოებით 22 მლნ 

ლარს და მთლიანად გადარიცხული სახსრების 13%-ს შეადგენს. 

  ნორმატიული აქტით 

გამოყოფილი თანხა 

საკასო 

ხარჯი 

გადახრა %-ული წილი 

გამოყოფილ 

სახსრებში 

%-ული წილი 

ათვისებულ 

სახსრებში 

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 
48,800,000 48,655,815 144,185 29% 29% 

 საერთო სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გადასახდელები 
43,760,478 43,673,125 87,353 26% 26% 

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო 
21,853,474 21,853,474 0 13% 13% 

 საქართველოს სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტრო 

16,146,855 16,104,507 42,348 9% 10% 

სხვა მხარჯავი დაწესებულებები 39,452,051 37,656,959 1,795,092 23% 22% 

სულ 170,012,858 167,943,879 2,068,979   

ცხრილი 16: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მხარჯავ დაწესებულებებზე მიმართული თანხები 12 თვის მდგომარეობით (ლარი, 

%, 2015 წელი).  

რაც შეეხება მხარჯავი დაწესებულებების მიერ ათვისებული თანხების გამოყენების მიზნობრიობას12, 12 

თვის მონაცემებით შემდეგი ტენდენცია ვლინდება:  სხვა სპეციფიკური ხარჯების დასაფინანსებლად 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 61 მლნ ლარი (38%) გამოიყო მიმდინარე პერიოდში, კულტურული, 

სპორტული, საერთაშორისო, ტურიზმის ხელშეწყობისა და სხვა მსგავსი ხარჯების დაფინანსებისთვის 

საკასო ხარჯი 39 მლნ ლარს უტოლდება (24%), ხოლო მხარჯავი დაწესებულებების შეუფერხებელი 

ფუნქციონირების, საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მიმდინარე საჭიროებების 

დაფინანსებისთვის საკასო ხარჯის ოდენობა შეადგენს 38 მლნ ლარს (24%) (იხ. დიაგრამა 21). აქვე 

გასათვალისწინებელია, რომ არსებული კანონმდებლობით მთავრობის სარეზერვო ფონდის ძირითადი 

ფუნქცია დაგეგმვის ეტაპზე გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსებაა. 

                                                           
12 მიზნობრიობის მიხედვით ალოკაცია ეყრდნობა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსთა მიერ განკარგულებების 

პირობით ალოკაციას განკარგულებათა მიზნობრიობის შესახებ მთავრობის ანგარიშებში წარმოდგენილი, ასევე სახელმწიფო 

ხაზინის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 

 



 
 

33 
 
 

დიაგრამა 21: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მიზნობრიობა 12 თვის მდგომარეობით (%, 2014-2015 წწ). 

 

 

5. საშინაო ვალდებულებების დინამიკა 13 

2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, საშინაო ვალდებულებების 

ზრდა (შემოსულობა საშინაო ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა) 315 მლნ ლარის დონეზე 

განისაზღვრა. საშინაო ვალდებულებების ზრდის ფაქტობრივი (წმინდა) შემოსულობა 2015 წლის 

მდგომარეობით 314.7 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 99.9 %-ს შეადგენს. 

საშინაო ვალდებულებების ცვლილება 

  2014 წელი 

ფაქტი 

2015 წელი 

გეგმა 

2015 წელი 

ფაქტი 

2015 წ. ფაქტი/ 2015 წ. 

გეგმა 

2015 წ. ფაქტი / 2014 წ. 

ფაქტი 

   სხვაობა შესრულება 

%-ად 

სხვაობა %-ული 

ცვლილება 

საშინაო ვალდებულებების ზრდა 
572,816 315,000 314,680 -320 99.9% -258,136 -45.1% 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა 
572,816 315,000 314,680 -320 99.9% -258,136 -45.1% 

საშინაო ვალდებულებების კლება 56,285 78,194 49,745 -28,449 63.6% -6,540 -11.6% 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა 
35,000 35,000 35,000 0 100.0% 0 0.0% 

სესხები 1,181 1,186 1,192 6 100.5% 11 0.9% 

სხვა კრედიტორული 

დავალიანებები 
20,103 42,008 13,553 -28,455 32.3% -6,550 -32.6% 

ცხრილი 17: საშინაო ვალდებულებების ცვლილება, 2015 წლის ფაქტობრივი მდგომარეობით (ათასი ლარი, 2014-2015 წწ).   

                                                           
13 აღნიშნული ქვეთავი არ მოიცავს სახელმწიფო ე.წ. „ისტორიულ ვალს“, რომელიც ასევე საშინაო ვალის ნაწილია. 
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38%

2014 2015

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მიზნობრიობა 

სხვა სპეციფიკური ხარჯების დაფინანსება

იურიდიული, ფინანსური,საკონსულტაციო და სარეკლამო 

მომსახურებისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევის 

ხარჯების დაფინანსება
კულტურული, სპორტული, საერთაშორისო, ტურიზმის 

ხელშეწყობისა და სხვა მსგავსი ხარჯების დაფინანსება

ინფრასტრუქტურული და სოციალური ტიპის 

დანახარჯების დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულებების შეუფერხებელი 

ფუნქციონირების, საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის 

ამაღლებისა და მიმდინარე საჭიროებების დაფინანსება
საიდუმლო
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აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული რეგულაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 

მთავრობის ანგარიშებზე საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლი (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 

განსაზღვრავს სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო 

ვალდებულებების წმინდა ზრდას14, ანუ სახაზინო ობლიგაციებისა და სახაზინო ვალდებულებების 

ემისიით მიღებულ არა მთლიან შემოსულობებს, არამედ წმინდა შემოსულობებს წინა წლებში გამოშვებული 

ვალდებულებების/ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვის გამოკლებით. ამავე დროს, ბიუჯეტის 

კანონის საშინაო ვალდებულებების კლების შესაბამისი მუხლი (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა), 

განსაზღვრავს მხოლოდ „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების 

დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 

წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების საფუძველზე, საქართველოს 

მთავრობის მიერ გასულ წლებში გამოშვებული სახელმწიფო ობლიგაციების ღია ბაზრის 

ოპერაციებისათვის დაფარვას 35 მლნ ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ამ მუხლით 

გადასახდელების 35 მლნ ლარით ათვისება განხორციელდა, რაც გეგმით იყო გათვალისწინებული. 

აღრიცხვის ზემოაღნიშნული სპეციფიკის გათვალისწინებით, 2015 წლის ფაქტობრივი მდგომარეობით, 

რეალიზებული იქნა სახაზინო ვალდებულებები და სახაზინო ობლიგაციები 843.0 მლნ ლარის 

ნომინალური ღირებულებით, მათ შორის საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების გაყიდვით 

ბიუჯეტში მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა 811.9 მლნ ლარი. საანგარიშო პერიოდში ნომინალს ზევით 

გადახდილმა თანხამ შეადგინა 3.2 მლნ ლარი. აქვე აღსანიშნავია, რომ ფინანსთა სამინისტროს 

ინფორმაციით, „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 

მუხლის, მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის მექანიზმის 

ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ (იანვარ-თებერვალში) განხორციელდა 100 მლნ 

ნომინალური ღირებულების 2 და 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციების ემისია (საანგარიშო 

პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიისათვის ვადიანობის მიხედვით, იხ. დიაგრამა 23).  

  სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება 

(ნომინალური ღირებულება) 

ფაქტობრივი 

შემოსულობა 

სახელმწიფო ბიუჯეტში 

ვალდებულების 

ზრდა (ძირითადი 

თანხა) 

დისკონტი15 პრემიუმი16 

  მთლიანად  მ.შ ეკონომიკის გრძელვადიანი 

რესურსით უზრუნველყოფისათვის 
     

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

2015 წელი  842,996 99,996 811,850 810,595 -32,401 1,255 

ცხრილი 18: სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება (ათასი ლარი, 2014-2015 წწ).  

 

                                                           
14 ამასთან, ამავე პუნქტში მითითებულია: „საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო 

ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირების გზით“. 
15 „დისკონტის თანხა - სხვაობა სახაზინო ვალდებულებების ნომინალურ ღირებულებასა და შესყიდვის ფასს შორის“ დებულება - 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, 

აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ (2010 წლის 1 თებერვალი,  ბრძანება #10/01-N 51); პრემიუმი - დადებითი სხვაობა სახაზინო 

ობლიგაციის შესყიდვის ფასსა და ნომინალურ ღირებულებას შორის“.   
16 „კუპონი  არის სახაზინო ობლიგაციების ფიქსირებული სარგებელი, რომელსაც ღებულობს სახაზინო ობლიგაციის მფლობელი 

წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით“. ფინანსთა მინისტრის ბრძანება #10/01-N 51.  



 
 

35 
 
 

გამოშვება 

 

 

ნომინალური 

ღირებულება 

ფაქტობრივი 

შემოსულობა სახ. 

ბიუჯეტში 

ძირითადი 

თანხა 

დისკონტი/პრემიუმი 

12 თვიანი სახაზინო 

ვალდებულებები 
409,000 381,066 381,066 27,934 (გადასახდელი დისკონტი) 

2 წლიანი სახაზინო 

ობლიგაციები 
249,498 248,735 248,383 

1,115 (გადასახდელი დისკონტი)/ 

352 (მიღებული პრემიუმი) 

5 წლიანი სახაზინო 

ობლიგაციები 
164,498 163,400 162,519 

1,979 (გადასახდელი დისკონტი)/ 

881 (მიღებული პრემიუმი) 

10 წლიანი სახაზინო 

ობლიგაციები 
20,000 18,648 18,626 

1,374 (გადასახდელი დისკონტი)/ 

22 (მიღებული პრემიუმი) 

ჯამი: 842,996 811,850 810,595 
32,401(გადასახდელი დისკონტი)/ 

1,255 (მიღებული პრემიუმი) 

ცხრილი 19: ვადიანობის მიხედვით გამოშვებული სახაზინო ფასიანი ქაღალდები (ათასი ლარი, 2015 წელი).  

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კვარტალური დინამიკა ასევე ვადიანობის მიხედვით გამოშვება 

წარმოდგენილია დიაგრამებზე.  

 

 

დიაგრამები 22&23: სახაზინო ფასიანი ქაღალდების განთავსება კვარტლებისა და ვადიანობის მიხედვით (მლნ ლარი, 2014-2015 წწ).  

რაც შეეხება სახაზინო ფასიანი ქაღალდების მომსახურებასა და დაფარვას, საანგარიშო პერიოდის 

განმავლობაში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების მომსახურებისა და დაფარვისათვის გადახდილ იქნა  611.3 

მლნ ლარი, მათ შორის ძირითადი თანხის დაფარვამ შეადგინა 497.2 მლნ ლარი, ხოლო საპროცენტო ხარჯმა 

114.1 მლნ ლარი. 

 

338 

210 
245 

105 

405 

220 
164 

54 

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება

2014 2015

38% 48%
23% 26%

6%
19%27%

12%

394 409

301 249

163 164

40 20

იანვარი-დეკემბერი 2014 იანვარი-დეკემბერი 2015

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება ვადიანობის მიხედვით

10 წელი

5 წელი

2 წელი

1 წელი
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მომსახურება/დაფარვა ფაქტობრივი გადახდა ძირითადი თანხა საპროცენტო ხარჯი 

12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 394,200 372,094 22,106 

2 წლიანი სახაზინო ობლიგაცია 159,686 125,075 34,611 

5 წლიანი სახაზინო ობლიგაცია 43,615 0.01 43,615 
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაცია 13,780 1.1 13,779 
ჯამი: 611,281 497,170 114,111 

ცხრილი 20: ვადიანობის მიხედვით სახაზინო ფასიანი ქაღალდების მომსახურება/დაფარვა  (ათასი ლარი, 2015 წელი).  

ჯამურად, ბიუჯეტში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებისა და დაფარვის დინამიკა 2013-2015 

წლების მდგომარეობით წარმოდგენილია ცხრილში.  

  2013 წელი 2014 წელი  2015 წელი  

ბიუჯეტში შემოსული თანხა სახაზინო ფასიანი 

ქაღალდების გამოშვებიდან 
380,189.6 879,313 811,850 

      მ.შ. პრემიუმი 3,896 3,160.5 1,255 

ვალდებულების ზრდა სახაზინო ფასიანი 

ქაღალდების გამოშვებიდან 
376,294 876,153 810,595 

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის 

დაფარვა 
226,763 303,337 497,170 

ვალდებულების წმინდა ზრდა სახაზინო ფასიანი 

ქაღალდების გამოშვებიდან* 

149,531 572,816 313,425 

სახელმწიფო ბიუჯეტის  საშინაო ვალდებულებების 

ზრდის მუხლი ბიუჯეტის შესრულების 

ანგარიშებში* 

149,531 572,816 314,680 

ცხრილი 21: სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან ვალდებულებების წმინდა ზრდა (ათასი ლარი, 2013-2015 წწ).  

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან ვალდებულების წმინდა ზრდის მაჩვენებელის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლით ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში მაჩვენებელს 

შორის სხვაობა, ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავშირებულია აღრიცხვის სპეციფიკის 

ცვლილებასთან. კერძოდ, აღრიცხვისათვის, ვალდებულებების ზრდის მუხლში წმინდა ცვლილების 

გაანგარიშებისას, სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიით მიღებული სახსრებიდან ამორიცხული არ არის 

პრემიუმის თანხა (1,255 ათასი ლარი), რაც სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვის დახვეწას 

უკავშირდება. რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკით, საკასო მეთოდით აღრიცხვისას აღნიშნული 

კომპონენტის აღრიცხვას, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საჯარო ფინანსების სტატისტიკის 

სახელმძღვანელო (GFSM 2014) მიუთითებს: „საკასო მეთოდით აღრიცხვის შემთხვევაში, დისკონტის სახით 

გასაწევი ხარჯი აისახება როგორც ხარჯი, სახაზინო ფასიანი ქაღალდის დაფარვის ვადის დადგომისას, 

ხოლო პრემიუმის სახით შემოსულობა აისახება როგორც საპროცენტო ხარჯის შემცირება ფასიანი ქაღალდის 

გამოშვებისას (“On a cash basis, interest resulting from the discount should be recorded as an expense on redemption 

of the bond. Interest resulting from a premium should be recorded as a reduction in interest expense at the time of 

issue. “IMF Government Finance Statistics Manual 2014, Pre-Publication). 
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6. საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების ანალიზით ვლინდება, რომ 2015 წლის განმავლობაში 

საგარეო წყაროებიდან მიღებული სახსრების ჯამური ოდენობა აღემატება 2014 წლის ამავე პერიოდში 

მიღებულ ოდენობას, როგორც გრანტების, ასევე საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსული 

სახსრებისათვის. კერძოდ, საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა 315.6 

მლნ ლარი და საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით მიღებულმა სესხებმა 1,046.7  მლნ ლარი, რაც 

შესაბამისად 36.9 მლნ და 49.8 მლნ ლარით აღემატება 2014 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებს.  

  2014 

წელი 

ფაქტი 

2015 

წელი 

გეგმა 

2015 

წელი  

ფაქტი 

2015 წ. ფაქტი/2015 წ. 

გეგმა 

2015 წ. ფაქტი - 2014 წ. ფაქტი 

   სხვაობა შესრულება 

%-ად 

სხვაობა %-ული 

ცვლილება 

გრანტები 278.7 238.9 315.6 76.7 132.1% 36.9 13.2% 

საგარეო ვალდებულებების ზრდა 

(სესხები) 
996.9 1,016.1 1,046.7 30.6 103.0% 49.8 5.0% 

საგარეო ვალდებულებების კლება (სულ) 503.4 396.0 370.4 -25.6 93.5% -133 -26.4% 

 სესხები 499.5 395.0 369.5 -25.5 93.5% -130 -26.0% 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები 4 1.0 0.9 -0.1 90.0% -3.1 -77.5% 

საგარეო ვალდებულებების 

მომსახურება (პროცენტი) 
139.5 218.0 174.3 -43.7 80.0% 34.8 24.9% 

ცხრილი 22: საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება (%, მლნ ლარი, 2014-2015წწ).  

დიაგრამა 24:  საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების მიზნობრიობა (მლნ ლარი, 2014-2015 წწ).17 

 

 

                                                           
17 სხვა მიზნობრივი დანიშნულების გრანტებში, გარდა ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 30 დეკემბრის #419 ბრძანებით 

განსაზღვრული მიზნობრივი დანიშნულების გრანტებისა, შედის ასევე „სხვა გრანტები (სსიპ - ებიდან მიღებული)“, კერძოდ  6,157.1 
ათასი ლარი. 
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