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1. სახელმწიფო ბიუჯეტი 2017 წლისათვის 

1.1.  სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 

2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილების წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით, 

შემოსულობების საპროგნოზო მოცულობა კანონით განსაზღვრულ მაჩვენებელთან შედარებით 

იზრდება 30 მლნ ლარით (0.3%-ით) და შეადგენს 11,487 მლნ ლარს. გასათვალისწინებელია, რომ 2017 

წლის 10 თვის მდგომარეობით, შემოსულობების შესრულება წლიური გეგმის 82.9%-ს შეადგენს, რაც 

2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 2.9 %-ული პუნქტით.  

  
2016 

ფაქტი 

2017  

გეგმა 

(კანონი) 

2017  

გეგმა 

(ცვლილება) 

2017 წ. ცვლილება /  

2017 წ. გეგმა 

2017 წ. ცვლილება /  

2016 წ. ფაქტი 
2017 წ.  

10 თვე / 

2017 წ. 

გეგმა 
სხვაობა 

%-ული 

ცვლილება 
სხვაობა 

%-ული 

ცვლილება 

სულ შემოსულობები 10,374.0 11,457.2 11,487.2 30.0 0.3% 1,113.2 10.7% 82.9% 

 შემოსავლები  8,580.0 9,489.5 9,696.2 206.7 2.2% 1,116.1 13.0% 84.5% 

  გადასახადები 7,986.8 8,820.0 8,980.0 160.0 1.8% 993.2 12.4% 84.1% 

  გრანტები 296.8 284.5 331.2 46.7 16.4% 34.3 11.6% 96.1% 

  სხვა შემოსავლები 296.5 385.0 385.0 0.0 0.0% 88.5 29.9% 86.1% 

 არაფინანსური აქტივების კლება 246.3 90.0 90.0 0.0 0.0% -156.3 -63.5% 79.3% 

 ფინანსური აქტივების კლება 88.7 85.0 85.0 0.0 0.0% -3.7 -4.2% 76.1% 

 ვალდებულებების ზრდა 1,459.0 1,792.7 1,616.0 -176.7 -9.9% 157.0 10.8% 75.1% 

  საგარეო 1,080.6 1,392.7 1,216.0 -176.7 -12.7% 135.4 12.5% 72.0% 

  საშინაო 378.4 400.0 400.0 0.0 0.0% 21.6 5.7% 86.0% 

ცხრილი 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები (მლნ ლარი). 

შემოსულობების აგრეგატული მაჩვენებლის ცვლილება ითვალისწინებს  საგარეო წყაროდან - 

გრანტებისა და კრედიტების სახით მოზიდული სახსრების და აგრეთვე, საშინაო წყაროდან - 

საგადასახადო შემოსავლების გეგმური მაჩვენებლის ცვლილებას (ფინანსური და არაფინანსური 

აქტივების კლების მუხლით შემოსულობების გეგმური მაჩვენებლები უცვლელია). შედეგად, 

შემოსავლების გეგმური მაჩვენებელი იზრდება 207 მლნ ლარით, ხოლო ვალდებულებების ზრდის 

მუხლით შემოსულობების სიდიდე მცირდება 177 მლნ ლარით). კერძოდ: 

 საგადასახადო შემოსავლების გეგმური მაჩვენებელი იზრდება 160 მლნ ლარით და 

განისაზღვრება 8,980 მლნ ლარით. გასათვალისწინებელია, რომ 2017 წლის 10 თვის 

მდგომარეობით საგადასახადო შემოსავლების შესრულება წლიურ გეგმურ მაჩვენებელთან 

მიმართებით 84.1%-ს შეადგენს, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 2.1%-ული 

პუნქტით აღემატება. მიმდინარე წლის გეგმასთან შედარებით ზრდა ძირითადად 

ხორციელდება დღგ-ს გეგმური მაჩვენებლის 6.4%-ით (241 მლნ ლარით) მატების საფუძველზე, 

რაც ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, დაკავშირებულია ეკონომიკური ზრდის 
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მაჩვენებლის და ადმინისტრირების გაუმჯობესების შედეგად დღგ-ს გადაჭარბებით 

მობილიზებასთან (მიმდინარე წლის 10 თვის მდგომარეობით, დღგ-ს შესრულება წლიური 

გეგმის 90%-ს შეადგენს). 59 მლნ ლარით იზრდება აგრეთვე მოგების გადასახადის გეგმური 

მაჩვენებელი, რაც ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით დაკავშირებულია გასულ წელს 

კომპანიების მიერ მოგების დაგეგმილთან შედარებით გადაჭარბებით მიღებასა და მიმდინარე 

წლის 1 აპრილამდე დაზუსტებული დეკლარაციების შესაბამისად გაზრდილი ოდენობით 

გადასახადის გადახდასთან. რაც შეეხება აქციზს, მისი გეგმური მაჩვენებელი, შესრულების 

არსებული ტენდენციიდან გამომდინარე (10 თვის მდგომარეობით, აქციზის სახით 

მობილიზებულია წლიური გეგმური მაჩვენებლის მხოლოდ 73%), მცირდება  192 მლნ ლარით.  

აღნიშნული ტენდენცია, ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით ერთი მხრივ, დაკავშირებულია 

თამბაქოზე აქციზის განაკვეთების ცვლილების შედეგად კომპანიების მიერ შექმნილი მარაგების 

ეტაპობრივად გამოყენებასთან, აგრეთვე, მიმდინარე წელს თამბაქოს რეალიზაციის 

მნიშვნელოვნად შემცირებასთან, ხოლო მეორე მხრივ, ავტომობილების იმპორტიორებისათვის 

მიცემულ შეღავათებთან - 3 თვის განმავლობაში ესარგებლათ ძველი განაკვეთებით და 

იმპორტირებული მსუბუქი ავტომობილების სახეების სტრუქტურის ცვლილებასთან. 

 სხვა შემოსავლების გეგმა უცვლელია და შეადგენს 385.0 მლნ ლარს, თუმცა კომპონენტების 

დონეზე, ხორციელდება გეგმური მაჩვენებლების კორექტირება: ნებაყოფლობით 

ტრანსფერების, გრანტების გარდა შემოსავლების (რომელიც ძირითადად წარმოადგენს 

საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მიზნობრივი დაფინანსების სახით მიღებულ მიმდინარე 

ნებაყოფლობით ტრანსფერებს, გრანტების გარდა) მოცულობა იზრდება 12 მლნ ლარით 

(ფაქტობრივად 10 თვეში მიღებულია 13 მლნ ლარი), ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და 

გადასახდელები იმატებს 11 მლნ ლარით, პროცენტების სახით შემოსავლები - 6 მლნ ლარით, 

ხოლო ჯარიმების სახით შემოსავლები მცირდება 6 მლნ ლარით. რაც შეეხება შერეულ და სხვა 

არაკლასიფიცირებულ შემოსავლებს, საბიუჯეტო კლასიფიკაციაში განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინების საფუძველზე (რომლის მიხედვით სსიპ-ების თავისუფალი 

ნაშთის ნაწილი მიიმართება გრანტების მუხლით ნაცვლად შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული შემოსავლებისა), აღნიშნული შემოსავლების გეგმური მოცულობა 

მცირდება 24 მლნ ლარით და განისაზღვრება 91 მლნ ლარით.   

 გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები იზრდება 46.7 მლნ ლარით (მათ შორის, სსიპ-

ებისაგან მიღებული შემოსავლების ხარჯზე) და განისაზღვრება 331.2 მლნ ლარით. აქედან, 

საბიუჯეტო გრანტების მოცულობა იზრდება 50 მლნ ლარით 180 მლნ ლარამდე, ხოლო 

საინვესტიციო გრანტებისათვის მცირდება 3.3 მლნ ლარით და შეადგენს 151 მლნ ლარს.  

 ვალდებულებების ზრდის სახით შემოსულობების გეგმური მაჩვენებელი მცირდება 177 მლნ 

ლარით, 1,616 მლნ ლარამდე. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ 2017 წლის 10 თვის 

მდგომარეობით ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების შესრულება წლიურ 

გეგმურ მაჩვენებელთან მიმართებით 75%-ს შეადგენს, რაც გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს 5%-ული პუნქტით აღემატება. მიმდინარე წლის გეგმურ მაჩვენებელთან 

შედარებით ზრდა ძირითადად დაკავშირებულია საგარეო ვალდებულებების, ძირითადად, 

საბიუჯეტო კრედიტების გეგმური მაჩვენებლის 175 მლნ ლარის შემცირებასთან(2017 წლის 10 

თვეში ამ მიმართულებით ბიუჯეტში მიღებულია წლიური გეგმის 63%). ფინანსთა 

სამინისტროს განმარტებით, საფრანგეთის მთავრობასთან მიღწეულია შეთანხმება 60.0 მლნ 
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ევროს ოდენობით კრედიტის გამოყოფაზე და აღნიშნული თანხის ჩამორიცხვა 

განხორციელდება 2018 წლის დასაწყისში. რაც შეეხება საინვესტიციო კრედიტებს, აღნიშნული 

კრედიტების გეგმური მაჩვენებელი მცირდება 1.7 მლნ ლარით (10 თვეში ამ მიმართულებით 

ბიუჯეტში მიღებულ იქნა გეგმით გათვალისწინებული სიდიდის 77%, 708 მლნ ლარი, მ.შ. 

ოქტომბრის თვეში ჩაირიცხა 101 მლნ ლარი).  

 

1.2. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებს, 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

წარმოდგენილი ცვლილებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განსაზღვრულია 11,720 მლნ 

ლარის დონეზე და 2017 წლის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმასთან  შედარებით 

გადასახდელების ზრდის ტემპი 2.7%-ს შეადგენს. გასათვალისწინებელია, რომ 2017 წლის 10 თვის 

მდგომარეობით, გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 79.9%-ს შეადგენს. გადასახდელების 

ცალკეულ კომპონენტებთან მიმართებაში, არსებულ გეგმურ მაჩვენებლებთან შედარებით 

გათვალისწინებულია არსებითი ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლისათვის, რომლის ზრდის 

მაჩვენებელი 250 მლნ ლარს (32.6%-ს შეადგენს), ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 

გადასახდელების(ე.წ. კაპიტალური ხარჯების) ზრდის მაჩვენებელი 8.1 მლნ ლარს შეადგენს. ხარჯების 

(ე.წ. მიმდინარე ხარჯების) გეგმური მაჩვენებლის 46 მლნ ლარის ოდენობით ზრდა ძირითადად 

უკავშირდება გრანტების მუხლით(36 მლნ ლარით) და საქონელი და მომსახურების მუხლით (32.5 მლნ 

ლარით) ხარჯების ზრდას. ასევე გათვალისწინებულია შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების 

უმნიშვნელო(4 მლნ ლარით) ზრდა და სხვა ხარჯების მუხლით ხარჯების შემცირება(15.6 მლნ ლარით). 

  
2016 

ფაქტი 

2017  

გეგმა 

(კანონი) 

2017  

გეგმა 

(ცვლილე

ბა) 

2017 წ. ცვლილება /  

2017 წ. გეგმა 

2017 წ. ცვლილება /  

2016 წ. ფაქტი 
2017 წ.  

10 თვე / 

2017 წ. 

გეგმა 
სხვაობა 

%-ული 

ცვლილება 
სხვაობა 

%-ული 

ცვლილე

ბა 

სულ გადასახდელები 10,292.2 11,415.5 11,720.5 305.0 2.7% 1,428.2 13.9% 79.9% 

 ხარჯები 8,741.8 9,121.2 9,167.2 46.0 0.5% 425.4 4.9% 81.6% 

 შრომის ანაზღაურება 1,452.3 1,393.5 1,397.5 4.0 0.3% -54.8 -3.8% 81.1% 

 საქონელი და მომსახურება 1,117.8 1,144.3 1,176.8 32.5 2.8% 59.0 5.3% 85.7% 

 პროცენტი 397.7 503.0 493.2 -9.9 -2.0% 95.5 24.0% 86.0% 

 სუბსიდიები 334.0 420.0 418.7 -1.3 -0.3% 84.7 25.4% 89.6% 

 გრანტები 960.5 1,020.3 1,056.5 36.2 3.5% 96.0 10.0% 88.9% 

 სოციალური უზრუნველყოფა 3,150.1 3,313.2 3,313.2 0.0 0.0% 163.1 5.2% 82.6% 

 სხვა ხარჯები 1,329.5 1,327.0 1,311.4 -15.6 -1.2% -18.1 -1.4% 65.9% 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  662.4 999.0 1,007.2 8.1 0.8% 344.8 52.1% 72.3% 

 ფინანსური აქტივების ზრდა 495.6 769.0 1,019.9 250.9 32.6% 524.3 105.8% 73.2% 
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 ვალდებულებების კლება 392.4 526.2 526.2 0.0 0.0% 133.8 34.1% 75.1% 

ცხრილი 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (მლნ ლარი). 

მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე გადასახდელების დინამიკასთან დაკავშირებით, პროექტით 

გათვალისწინებულია გადასახდელების მიმდინარე გეგმური მაჩვენებლის ზრდა შემდეგი მხარჯავი 

დაწესებულებებისათვის:  

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო (106 მლნ ლარი) – 2017 წლის 

10 თვის მდგომარეობით, შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების მიერ გადასახდელების 

შესრულება წლიური დაზუსტებული გეგმის 67.4%-ს შეადგენს. 

 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო (65 მლნ ლარი) - 2017 წლის 10 თვის მდგომარეობით, 

შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების მიერ გადასახდელების შესრულება წლიური 

დაზუსტებული გეგმის 85.2%-ს შეადგენს. 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (65 მლნ ლარი) - 2017 წლის 10 თვის 

მდგომარეობით, შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების მიერ გადასახდელების შესრულება 

წლიური დაზუსტებული გეგმის 74.9%-ს შეადგენს. 

 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (30 მლნ ლარი) - 

2017 წლის 10 თვის მდგომარეობით, შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების მიერ გადასახდელების 

შესრულება წლიური დაზუსტებული გეგმის 81.2%-ს შეადგენს. 

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ( 15 მლნ ლარი) -2017 წლის 10 თვის მდგომარეობით, 

შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების მიერ გადასახდელების შესრულება წლიური 

დაზუსტებული გეგმის 96.3%-ს შეადგენს. 

 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო (10 მლნ ლარი) -2017 წლის 10 

თვის მდგომარეობით, შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების მიერ გადასახდელების შესრულება 

წლიური დაზუსტებული გეგმის 92.7%-ს შეადგენს. 

 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო (5 მლნ ლარი) -2017 წლის 10 თვის მდგომარეობით, 

შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების მიერ გადასახდელების შესრულება წლიური 

დაზუსტებული გეგმის 84.8%-ს შეადგენს. 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო (4 მლნ ლარი)-2017 წლის 10 თვის მდგომარეობით, 

შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების მიერ გადასახდელების შესრულება წლიური 

დაზუსტებული გეგმის 82.6%-ს შეადგენს. 

ამასთან, გადასახდელების გეგმა შემცირებულია საერთო სასამართლოებისთვის 10 მლნ ლარით.  2017 

წლის 10 თვის მდგომარეობით, შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების მიერ გადასახდელების 

შესრულება წლიური დაზუსტებული გეგმის 65.4%-ს შეადგენს. 

რაც შეეხება საერთო სახელმწიფოებრივ გადასახდელებს, წარმოდგენილი ცვლილებით 

გათვალისწინებულია აღნიშნული გადასახდელების ზრდა  15 მლნ ლარით, რაც უკავშირდება ერთი 

მხრივ საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვის სახსრების 10 მლნ ლარით შემცირებას, 

და მეორე მხრივ, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის 24 მლნ ლარის ოდენობით 

ზრდას. გასათვალისწინებელია, რომ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის გეგმური 

მაჩვენებელი კანონით 260 მლნ ლარს შეადგენს, ხოლო 2017 წლის 10 თვის მდგომარეობით, 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით 

გამოყოფილი თანხა 155 მლნ ლარს, ხოლო გადარიცხული სახსრები 138 მლნ ლარს უტოლდება. 
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კოდი დასახელება 

2017 

წლის 

კანონი 

2017 წლის 

პროექტი 

2017 

წლის 

კანონის 

და ახალი 

პროექტის 

შედარება 

შედარება 

%-ულად 

00 00 სულ ჯამი 11,415.48 11,720.48 305.00 3% 

01 00 
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული 

ორგანიზაციები 
60.13 60.13 0.00 0% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9.80 9.80 0.00 0% 

03 00 
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს 

აპარატი 
1.80 1.80 0.00 0% 

04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 16.50 16.50 0.00 0% 

05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 14.52 14.52 0.00 0% 

06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 60.50 60.50 0.00 0% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4.11 4.11 0.00 0% 

08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 7.70 7.70 0.00 0% 

09 00 საერთო სასამართლოები 69.00 59.00 -10.00 -14% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2.70 2.70 0.00 0% 

11 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, 

მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში 

0.80 0.80 0.00 0% 

12 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

0.61 0.61 0.00 0% 

13 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, 

თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, 

წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტში 

0.74 0.74 0.00 0% 

14 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, 

საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში 

0.73 0.73 0.00 0% 

15 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის 

მუნიციპალიტეტში 

0.59 0.59 0.00 0% 

16 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, 

ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 

0.59 0.59 0.00 0% 

17 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 

ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში  

0.60 0.60 0.00 0% 

18 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 

თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტში 

0.86 0.86 0.00 0% 

19 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის 

0.63 0.63 0.00 0% 
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მუნიციპალიტეტში 

20 00 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

2.85 2.85 0.00 0% 

21 00 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი 

1.22 1.22 0.00 0% 

22 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13.50 13.50 0.00 0% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 82.30 82.30 0.00 0% 

24 00 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 
370.47 476.47 106.00 29% 

25 00 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 
1,258.05 1,288.05 30.00 2% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 62.02 62.02 0.00 0% 

27 00 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო 
139.10 139.10 0.00 0% 

28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 110.00 115.00 5.00 5% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 748.00 748.00 0.00 0% 

30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 585.00 589.00 4.00 1% 

31 00 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახური 
118.00 118.00 0.00 0% 

32 00 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო 
1,116.17 1,116.17 0.00 0% 

33 00 
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო 
99.62 99.62 0.00 0% 

34 00 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 

და ლტოლვილთა სამინისტრო 

84.79 99.79 15.00 18% 

35 00 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 
3,415.80 3,415.80 0.00 0% 

36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 132.30 197.30 65.00 49% 

37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 258.00 323.00 65.00 25% 

38 00 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტრო 
35.70 35.70 0.00 0% 

39 00 
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტრო 
136.82 146.82 10.00 7% 

40 00 
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 

სამსახური 
55.00 55.00 0.00 0% 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 4.80 4.80 0.00 0% 

42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 46.41 46.41 0.00 0% 

43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1.90 1.90 0.00 0% 

44 00 

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის 

ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - 

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 

2.46 2.46 0.00 0% 

45 00 საქართველოს საპატრიარქო 25.00 25.00 0.00 0% 

46 00 
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 
2.50 2.50 0.00 0% 

47 00 
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური – საქსტატი 
7.58 7.58 0.00 0% 

48 00 
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სამსახური 
1.18 1.18 0.00 0% 

49 00 
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო 

სააგენტო 
1.75 1.75 0.00 0% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1.25 1.25 0.00 0% 

51 00 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

აპარატი 
1.90 1.90 0.00 0% 

52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1.00 1.00 0.00 0% 

53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 5.80 5.80 0.00 0% 
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54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 6.40 6.40 0.00 0% 

55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5.33 5.33 0.00 0% 

56 00 
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის 

სამსახური 
2.15 2.15 0.00 0% 

57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 0.26 0.26 0.00 0% 

58 00 
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია 
3.85 3.85 0.00 0% 

59 00 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და 

კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 
3.60 3.60 0.00 0% 

60 00 
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გადასახდელები 
2,212.81 2,227.81 15.00 1% 

61 00 
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 
0.00 0.00 0.00 0% 

63 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 0.00 0.00 0.00 0% 

65 00 
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 
0.00 0.00 0.00 0% 

 

 

 

2. დანართები 

   დანართი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი აგრეგატები (მლნ ლარი). 

 

2015 

ფაქტი 

2016  

ფაქტი 

2017 

გეგმა 

(კანონი) 

2017  

გეგმა  

(ცვლილება) 

2017 წ. ცვლილება /  

2017 წ. გეგმა 

2017 წ. ცვლილება  

2016 წ. ფაქტი 

სხვაობა 
პროცენტული 

ცვლილება 
სხვაობა 

პროცენტული 

ცვლილება 

შემოსავლები 8,170.5 8,580.0 9,489.5 9,696.2 206.7 2.2% 1,116.1 13.0% 

გადასახადები 7,549.6 7,986.8 8,820.0 8,980.0 160.0 1.8% 993.2 12.4% 

გრანტები 315.6 296.8 284.5 331.2 46.7 16.4% 34.3 11.6% 

სხვა შემოსავლები 305.3 296.5 385.0 385.0 0.0 0.0% 88.5 29.9% 

ხარჯები 8,158.0 8,741.8 9,121.2 9,167.2 46.0 0.5% 425.4 4.9% 

შრომის ანაზღაურება 1,376.8 1,452.3 1,393.5 1,397.5 4.0 0.3% -54.8 -3.8% 

საქონელი და მომსახურება 946.2 1,117.8 1,144.3 1,176.8 32.5 2.8% 59.0 5.3% 

პროცენტი 326.6 397.7 503.0 493.2 -9.9 -2.0% 95.5 24.0% 

სუბსიდიები 245.7 334.0 420.0 418.7 -1.3 -0.3% 84.7 25.4% 

გრანტები 1,271.3 960.5 1,020.3 1,056.5 36.2 3.5% 96.0 10.0% 

სოციალური უზრუნველყოფა 2,802.4 3,150.1 3,313.2 3,313.2 0.0 0.0% 163.1 5.2% 

სხვა ხარჯები 1,188.9 1,329.5 1,327.0 1,311.4 -15.6 -1.2% -18.1 -1.4% 

საოპერაციო სალდო 12.5 -161.8 368.2 528.9 160.7 43.6% 690.7 -426.9% 

არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
392.9 416.1 909.0 917.2 8.1 0.9% 501.1 120.4% 
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ზრდა 680.2 662.4 999.0 1,007.2 8.1 0.8% 344.8 52.1% 

კლება 287.3 246.3 90.0 90.0 0.0 0.0% -156.3 -63.5% 

მთლიანი სალდო -380.4 -577.9 -540.8 -388.3 152.6 -28.2% 189.7 -32.8% 

ფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
560.9 488.6 725.7 701.6 -24.2 -3.3% 212.9 43.6% 

ზრდა 632.8 577.4 810.7 1,019.9 209.2 25.8% 442.5 76.6% 

ვალუტა და დეპოზიტები 188.0 81.8 41.7 0.0 -41.7 -100.0% -81.8 -100.0% 

სესხები 181.2 285.2 352.8 343.3 -9.5 -2.7% 58.0 20.3% 

აქციები და სხვა კაპიტალი 263.6 210.3 416.3 676.6 260.4 62.5% 466.3 221.7% 

კლება 71.9 88.7 85.0 318.3 233.3 274.5% 229.6 258.8% 

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 233.3 233.3   233.3   

სესხები 71.9 88.0 85.0 85.0 0.0 0.0% -3.0 -3.4% 

აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0   -0.7 -100.0% 

სხვა დებიტორული 

დავალიანებები 
0.0 0.004 0.0 0.0 0.0   -0.004 -100.0% 

ვალდებულებების ცვლილება 941.2 1,066.6 1,266.5 1,089.8 -176.7 -14.0% 23.3 2.2% 

ზრდა  1,361.4 1,459.0 1,792.7 1,616.0 -176.7 -9.9% 157.0 10.8% 

საშინაო 314.7 378.4 400.0 400.0 0.0 0.0% 21.6 5.7% 

საგარეო 1,046.7 1,080.6 1,392.7 1,216.0 -176.7 -12.7% 135.4 12.5% 

კლება 420.2 392.4 526.2 526.2 0.0 0.0% 133.8 34.1% 

საშინაო 49.7 59.9 95.2 95.2 0.0 0.0% 35.2 58.8% 

საგარეო 370.4 332.5 431.0 431.0 0.0 0.0% 98.5 29.6% 

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

0.0   

 

 

 


