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1. შესაბამისობა ფისკალურ წესებთან 

ფისკალური, ანუ სახელმწიფო ფინანსების მდგრადობა არის სახელმწიფოს უნარი - შეინარჩუნოს მისი 

მიმდინარე ხარჯები, საგადასახადო და სხვა ეკონომიკური პოლიტიკა გრძელვადიან პერიოდში, 

სახელმწიფოს გადახდისუნარიანობისათვის საფრთხის წარმოქმნის, ან მისი ცალკეული სახის 

ვალდებულებებზე და ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების (მ.შ. საპენსიო, ჯანდაცვისა და სხვა) 

გაწევაზე უარის თქმის გარეშე. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად ფისკალური ჩარჩოს განსხვავებული 

მექანიზმები შეიძლება იქნას გამოყენებული, თუმცა ფისკალური ჩარჩოს ფართოდ გავრცელებულ 

მექანიზმად მიჩნეულია ფისკალური წესები. 

ზოგადი განსაზღვრებით, ფისკალური წესები წარმოადგენს ფისკალური ჩარჩოს კომპონენტს, რომელიც 

ხანგრძლივ შეზღუდვებს აწესებს საბიუჯეტო აგრეგატებზე რაოდენობრივი ზღვრების მეშვეობით. 

ფისკალური წესების ძირითად მიზანს წარმოადგენს არაზუსტი სტიმულების კორექტირება იმგვარად, რომ 

უზრუნველყოფილ იქნას ფისკალური დისციპლინა და საშუალო/გრძელვადიანი ფისკალური მდგრადობა1, 

თუმცა ფისკალური წესები შეიძლება სხვა მიზანსაც ემსახურებოდეს.  

ფისკალური წესების ძირითადი კომპონენტებია: 

 წესის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც განსხვავდება წესების ტიპისა და ქვეყნების მიხედვით; 

 ბიუჯეტის აგრეგირების დონე, რომელსაც ეხება შესაბამისი ზღვარი; 

 მაჩვენებლების ხასიათი: საბიუჯეტო აგრეგატების (შემოსავლებისა ან/და დანახარჯების) მუხლები, 

რომლებზეც ვრცელდება ზღვარი; 

 კორექტირების   მექანიზმი:   წესებიდან   გადახვევების   ავტომატური   კორექტირების მექანიზმი 

წესების შესრულების ხელშეწყობისათვის; 

 დამხმარე ღონისძიებები: ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგი მოითხოვს რიგ დამხმარე 

ღონისძიებებს და კარგ ინსტიტუციურ შესაძლებლობებს(ძირითადად, ფისკალური 

საბჭოების/დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების ფორმით). 

საბიუჯეტო აგრეგატების სახეების მიხედვით (რომელთა შეზღუდვასაც ფისკალური წესი ითვალისწინებს) 

გამოყოფენ ფისკალური წესების 4 ტიპს: 

 ვალის  წესი,  რომელიც  ადგენს  სახელმწიფო  ვალის    მშპ-თან  ფარდობის  პირდაპირ  ან  

მიზნობრივ ზღვარს. 

 საბიუჯეტო   ბალანსის   წესი,   რომელიც   ადგენს   ზღვარს   ბიუჯეტის   ბალანსზე   

(შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ბიუჯეტის მთლიანი ან ციკლურად  

კორექტირებული/სტრუქტურული ბალანსი) 

 დანახარჯების წესი, რომელიც აწესებს ზღვრებს ჯამურ, ძირითად ან მიმდინარე ხარჯებზე. 

ასეთი ზღვრები ტიპიურად დაწესებულია აბსოლუტურ გამოსახულებაში ზრდის ტემპზე ან მშპ-

თან ფარდობის სახით გარკვეული დროის პერიოდში - მერყეობს სამიდან ხუთ წლამდე. 

 შემოსავლის წესი,  რომელიც  ადგენს შემოსავლების ზედა ან/და ქვედა ზღვარს და მიზნად 

                                                           
1 Schaechter A., Kinda A., Budina N., Weber A., Fiscal Rules in Response to the Crisis—Toward the “Next Generation” Rules. A New 
Dataset; IMF Working Paper; July 2012 
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ისახავს შემოსავლების ზრდის ან საგადასახადო ტვირთის ზედმეტად ზრდის თავიდან აცილებას. 

შემოსავლებზე ზედა და ქვედა ზღვრების დაწესება შეიძლება რთული იყოს, ვინაიდან შემოსავლებს 

შეიძლება გააჩნდეს დიდი ციკლური კომპონენტი, რომელიც ეკონომიკური ციკლის ეტაპის 

მიხედვით არსებითად ცვალებადია. შესაბამისად, ავტომატური ფისკალური სტაბილიზატორების 

გათვალისწინების გარეშე შემოსავლების წესებმა შესაძლებელია განაპირობოს პროციკლური 

ფისკალური პოლიტიკის განხორციელება. 

საქართველოში ფისკალური წესები განსაზღვრულია 2011 წლის ივლისში საქართველოს პარლამენტის მიერ 

დამტკიცებული საქართველოს ორგანული კანონით „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“, რომელიც 

ამოქმედდა 2013 წლის 31 დეკემბრიდან. აღნიშნული კანონის მიხედვით, ეკონომიკის გრძელვადიანი და 

სტაბილური ზრდის საშუალებით კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად და ყოველი შემდგომი 

თაობისათვის სამართავად შემცირებული ფინანსური ვალდებულებების მქონე ქვეყნის გადაცემის 

ხელშეწყობის მიზნით დგინდება მაკროეკონომიკური პარამეტრების შემდეგი მაქსიმალური ზღვრები2:                                                                         

 გადასახდელები - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი 

მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 30%; 

 ბალანსი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 3%;  

 სახელმწიფო ვალი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 60%.  

საქართველოში არსებული ფისკალური წესების ძირითადი მახასიათებლების შესახებ იხ. პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის მიმოხილვა „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონის შესახებ. რაც 

შეეხება ფაქტობრივ შესაბამისობას, ნაერთი ბიუჯეტის წარმოდგენილი პარამეტრებით, ფისკალურ 

წესებთან შესაბამისობის მდგომარეობა შემდეგია:  
  2014 2015 2016 2017 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო(GFSM 2001) -2.0% -1.1% -1.4% -0.9% 

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამი 30.2% 30.4% 30.9% 30.2% 

სახელმწიფო ვალი 35.6% 41.4% 44.4% 44.6% 

საშინაო 8.7% 8.9% 9.3% 9.3% 

საგარეო 26.8% 32.5% 35.1% 35.3% 

ფისკალური ბალანსი (GFSM 1986)* -3.2% -3.7% -4.1% -3.9% 

2017 წლის მდგომარეობით, ფისკალურ წესებთან შესაბამისობაშია ბიუჯეტის მთლიანი სალდოსა და 

სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები, ხოლო ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 

ზრდის მუხლით გადასახდელების ჯამი, ისევე როგორც გასულ წლებში, მცირედით აჭარბებს მშპ-ს 30%-ის 

დონეზე განსაზღვრულ ლიმიტს. 

 

 

                                                           
2 შემოსავლების წესი - ორგანული კანონი ასევე განსაზღვრავს ნებისმიერი გადასახადის განაკვეთის გაზრდისათვის 

რეფერენდუმის ვალდებულებას, გარდა აქციზისა. 

 

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/KP0515.pdf
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ჩანართი 1.  საერთაშორისო გამოცდილება: ფისკალური წესები 

საერთაშორისო საზოგადოებაში ფისკალური წესების ინტეგრირება ფისკალურ ჩარჩოში ბოლო 

პერიოდში ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 1990 წელს მხოლოდ 5 ქვეყანას - გერმანია, ინდონეზია, 

იაპონია, ლუქსემბურგი და აშშ - ჰქონდა ფისკალური წესები ცენტრალური მთავრობის დონეზე. ხოლო 

შემდგომ, ფისკალური წესების მქონე ქვეყნების რაოდენობა გაიზარდა 96-მდე (2015 წლის 

მდგომარეობით).  

ფისკალური წესებისადმი მზარდი საერთაშორისო ინტერესი 2008-2009 წლების გლობალური 

ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ განსაკუთრებით აქტიურად აისახა ევროკავშირის 

ფისკალურ ჩარჩოზე და კანონმდებლობაზე. კერძოდ, 2012 წლის 2 მარტს ევროპის საბჭოს 25-მა წევრმა 

ხელი მოაწერა სახელმწიფოთაშორის ხელშეკრულებას ე.წ. „ფისკალურ კომპაქტს“, რომელიც 

წარმოადგენს ფისკალური მდგრადობის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ხელსაწყოს. კერძოდ, 

ფისკალურ კომპაქტს ფისკალურ წესებში ეროვნულ დონეზე შემოაქვს რამდენიმე ახალი ელემენტი და 

განამტკიცებს ფისკალური მმართველობის სქემას, რომელიც განსაზღვრულ იქნა „სტაბილურობისა და 

ზრდის პაქტით(SGP)“. ეს უკანასკნელი განმტკიცებულ იქნა „ექვსი პაქტის“ შეთანხმებით, რომელშიც 

შედის ევროკავშირის 5 რეგულაცია და ერთი დირექტივა (ამოქმედდა 2011 წლის დეკემბერში). 

აღნიშნული დებულებები მოიცავს შემდეგ ვალდებულებებს წევრი ქვეყნებისთვის: 

 ეროვნული სტრუქტურული საბიუჯეტო ბალანსის წესი: ფისკალური კომპაქტის მთავარი 

სიახლე არის ეროვნულ დონეზე მოხდეს საკანონმდებლო წესების შემოღება, რაც გულისხმობს 

წლიური სტრუქტურული ბიუჯეტის დეფიციტის მაქსიმალური ზღვარის დაწესებას მშპ-ს 

0.5%-ის დონეზე (მშპ-ს 1%-ის დონეზე იმ ქვეყნებში, სადაც ვალი 60%-ზე ნაკლებია და 

მდგრადობის ნაკლები რისკებია).  

 ეროვნული წესების შესრულების გამკაცრებული მექანიზმები: აღსრულების 

უზრუნველსაყოფად ქვეყნებს სჭირდებათ ავტომატური კორექტირების მექანიზმის 

ჩამოყალიბება ეროვნულ დონეზე წესებიდან გადახვევის შემთხვევაში დასარეგულირებლად.  

 ახალი ვალის წესი ზეეროვნულ დონეზე: ფისკალური კომპაქტი და „ექვსი პაქტი“ ასევე მოიცავს 

შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ მუდმივად ხდებოდეს მშპ-ში სახელმწიფო ვალის წილის 60%-

მდე შემცირება. ვალის შემცირების წლიური ტემპი არ უნდა იყოს არსებულ დონესა და 

მიზნობრივ დონეს შორის სხვაობის 1/20-ზე ნაკლები, იმ პერიოდიდან სამი წლის შემდეგ, რაც 

ქვეყანა მწვავე დეფიციტის პროცესებს თავს დააღწევს.  

 დანახარჯების ახალი ორიენტირი ზეეროვნულ დონეზე: კერძოდ, პირველადი დანახარჯების 

წლიური ზრდის ტემპი, უმუშევრობის დახმარებებისა და შემოსავლების დისკრეციული 

ზრდის გამოკლებით, არ უნდა აჭარბებდეს გრძელვადიანი ნომინალური მშპ-ის ზრდის ტემპს. 

ასეთი ნიშნული გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანაში ბიუჯეტის დეფიციტი 

მშპ-ს 3%-ზე დაბალია.  

 გაფართოებული კრიტერიუმი გადაჭარბებული დეფიციტის პროცედურისათვის(Excessive 

Deficit Procedure): დეფიციტის ლიმიტთან შეუთავსებლობის გარდა, ქვეყნებს ეხება 

გადაჭარბებული დეფიციტის პროცედურა ვალის ლიმიტთან შეუსაბამობის შემთხვევაში.  

 საბიუჯეტო პროცესი და დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციები: ფისკალური წესების 

ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად, „ექვსი პაქტი“ ითვალისწინებს ცალკეულ 

რეკომენდაციებს, საშუალოვადიანი საბიუჯეტო პროცესის უფრო ეფექტიანად წარმართვის 

მიზნით, ასევე დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების როლის ზრდას ბიუჯეტის 

დაგეგმვის პროცესში გამოყენებული დაშვებების, ასევე ფისკალური წესების შესრულების 

მონიტორინგის კუთხით. 
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2. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულება აგრეგატულ დონეზე 

აგრეგატულ დონეზე, 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლების შესრულება შემდეგ ძირითად 

ტენდენციებს ავლენს: 

 შემოსულობების ჯამური მაჩვენებლის შესრულება 11,619 მლნ ლარს და გეგმის3 101.1%-ს შეადგენს 

(ნომინალურ გამოსახულებაში გეგმურ მაჩვენებელთან გადაჭარბება - 131.5 მლნ ლარი); 

 გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლის შესრულება 11,765 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 100.4%-ს 

შეადგენს (ნომინალურ გამოსახულებაში გეგმურ მაჩვენებელთან გადაჭარბება - 44.4 მლნ ლარი). 

 ნაშთის ცვლილება (ნაშთის გამოყენება) 2017 წლის ბიუჯეტის კანონით განისაზღვრა (-233) მლნ 

ლარის დონეზე, ხოლო ფაქტობრივი მოცულობა (-146) მლნ ლარს შეადგენს.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების დინამიკის ანალიზისას საყურადღებოა 2017 წლის დეკემბერში 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში განხორციელებული ცვლილება. საწყის გეგმურ მაჩვენებლებთან 

მიმართებით შესრულების ძირითადი ტენდენციები წარმოდგენილია ცხრილში #1 და ცხრილში #2. 

  2016 

წელი 

ფაქტი 

2017 

წელი 

საწყისი 

გეგმა 

2017 

წელი  

გეგმა 

2017 

წელი 

ფაქტი 

2017 წ. ფაქტი 

გეგმასთან 

2017 წ. 

ფაქტი 

საწყის 

გეგმასთან 

2017 წ. ფაქტი /  

 2016 წ. ფაქტი 

სხვაობა % სხვაობა %-ული 

ცვლილება 

სულ შემოსულობები 10,374.0 11,457.2 11,487.2 11,618.7 131.5 101.1% 101.4% 1,244.6 12.0% 

შემოსავლები  8,580.0 9,489.5 9,696.2 9,750.3 54.2 100.6% 102.7% 1,170.3 13.6% 

გადასახადები 7,986.8 8,820.0 8,980.0 8,991.3 11.3 100.1% 101.9% 1,004.6 12.6% 

გრანტები 296.8 284.5 331.2 350.6 19.4 105.9% 123.3% 53.8 18.1% 

სხვა შემოსავლები 296.5 385.0 385.0 408.4 23.4 106.1% 106.1% 112.0 37.8% 

არაფინანსური 

აქტივების კლება 

246.3 90.0 90.0 97.6 7.6 108.5% 108.5% -148.7 -60.4% 

ფინანსური აქტივების 

კლება 

88.7 85.0 85.0 119.1 34.1 140.1% 140.1% 30.4 34.3% 

ვალდებულებების 

ზრდა 

1,459.0 1,792.7 1,616.0 1,651.6 35.6 102.2% 92.1% 192.6 13.2% 

საგარეო  1,080.6 1,392.7 1,216.0 1,252.1 36.1 103.0% 89.9% 171.5 15.9% 

საშინაო 378.4 400.0 400.0 399.5 -0.5 99.9% 99.9% 21.1 5.6% 

ცხრილი 1 : შემოსულობების დინამიკა (მლნ ლარი, 2016-2017 წწ);  

                                                           
3 ანგარიშში საწყის გეგმად მოხსენიებულია 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით განსაზღვრული 

მაჩვენებლები, რომლებიც დამტკიცებულ იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2016 წ. დეკემბერში, ხოლო გეგმურ 

მაჩვენებლებად მოიხსენიება 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის ცვლილების გათვალისწინებით 

გასაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები. 
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დიაგრამა 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტების შესრულება გეგმურ მაჩვენებლებთან მიმართებაში (%, 2015-
2017 წწ.); 
 

შემოსულობების კომპონენტების დონეზე, დეკემბრის ცვლილებით დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებით, 

კომპონენტების დონეზე (გარდა ფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობებისა) არსებითი 

გადახრები არ ვლინდება: შემოსავლების, არაფინანსური აქტივების კლებისა და ვალდებულებების ზრდის 

მუხლით შემოსულობების შესრულება წლიური გეგმის 101%-108%-ის ინტერვალშია. რაც შეეხება 

ფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობებს, ამ მიმართულებით გამოვლინდა 40%-იანი 

გადაჭარბება (ბიუჯეტში მიღებულ იქნა გეგმით გათვალისწინებულზე 34 მლნ ლარით მეტი), რაც 

დიდწილად დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ აქციებისა და სხვა კაპიტალის სახით შემოსულობები 

გეგმით არ იყო განსაზღვრული, თუმცა ფაქტობრივად ჩაირიცხა 23 მლნ ლარი.  

საწყისი გეგმასთან მიმართებით უარყოფითი გადახრა ვლინდება ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

შემოსულობების მიმართულებით, რომლის შესრულებაც ზემოაღნიშნული საწყისი გეგმის 92%-ს შეადგენს 

და დაკავშირებულია ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტებთან (მთავრობის ინფორმაციით, 2017 წელს ვერ 

მოხერხდა საწყისი გეგმით გათვალისწინებული თანხების სრულად მიღება და საფრანგეთის მთავრობასთან 

მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე გათვალისწინებული თანხების ჩამორიცხვა გადავადდა 2018 

წლისთვის, ხოლო 2017 წლის დეკემბრის ცვლილებით შესაბამისი ოდენობით დაკორექტირდა აღნიშნული 

მაჩვენებელი). 

რაც შეეხება შემოსულობების დინამიკას წინა წელთან მიმართებაში, 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობები 2016 წელთან შედარებით 12%-ით გაიზარდა, რაც ნომინალურ გამოსახულებაში 1,245 მლნ 

ლარს შეადგენს და ძირითადად საგადასახადო შემოსავლების 13%-იანი ზრდითაა განპირობებული (2016 

წელს ანალოგიურ ზრდის მაჩვენებელი 6%-ს შეადგენდა). გაიზარდა ასევე, ვალდებულებების ზრდის 

მუხლით შემოსულობები 13%-ით  (193 მლნ ლარით). ზრდის მაღალი მაჩვენებელი (34%) აქვს ფინანსური 

აქტივების კლების მუხლით შემოსულობებს, რაც ნომინალურ გამოსახულებაში 30 მლნ ლარს შეადგენს. რაც 

შეეხება არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობებს, აღნიშნული მაჩვენებელი პირიქით, 

60%-ით (149 მლნ ლარით) შემცირდა, რაც დაკავშირებულია რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის 

ლიცენზიიდან, ძირითადად მობილური ოპერატორების მეოთხე თაობის ლიცენზიების გაყიდვიდან მისაღებ 

შემოსულობების შემცირებასთან (აღსანიშნავია, რომ 2015-2017 წლებში მიმდინარეობდა მობილური 

101.5% 102.6%
84.6%

102.3%100.4%
109.5%

98.6% 100.2%100.6% 108.5%

140.1%

102.2%

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების 

კლება

ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების  ზრდა

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები

2015 2016 207
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ოპერატორების მეოთხე თაობის ლიცენზიების გაყიდვა და მნიშვნელოვანი თანხები იქნა მიღებული 

ბიუჯეტში ძირითადად 2015-2016 წლებში, შესაბამისად, 182 მლნ და 172 მლნ ლარი, 2017 წელს კი 

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიიდან შემოსულობები დაიგეგმა 30 მლნ ლარის 

დონეზე და ფაქტობრივად მიღებულ იქნა 33 მლნ ლარი. 2018 წელს რადიოსიხშირული სპექტრით 

სარგებლობის ლიცენზიიდან გათვალისწინებულია 1.5 მლნ ლარის მიღება). 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებთან მიმართებაში, ჯამურად, გადასახდელების შესრულება 

უახლოვდება წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმას: 2017 წლის მდგომარეობით, ფაქტობრივი 

შესრულება 11,765 მლნ ლარს და წლიური გეგმის (11,720.5 მლნ ლარი) 100.4%-ს შეადგენს. თუმცა გადახრები 

ვლინდება გადასახდელების ცალკეული კომპონენტის დონეზე. არაფინანსური აქტივების ზრდის 

გადასახდელების კომპონენტი, რომელიც წლიურ გეგმურ მაჩვენებელთან მიმართებაში ათვისების 

შედარებით დაბალი ტენდენციით ხასიათდებოდა, დეკემბერში ზრდის მიუხედავად,  12 თვის 

მდგომარეობით, წლიური გეგმის 95.5%-ს შეადგენს. ანალოგიურად,  ფინანსური აქტივების ზრდის 

მუხლით გადასახდელების შესრულება, რომელიც წლის განმავლობაში შესრულების  დაბალი ტენდენციით 

ხასიათდებოდა, დეკემბერში ზრდის მიუხედავად 2017 წლის 12 თვის მდგომარეობით, წლიური გეგმის 

88.8%-ს უტოლდება. 

ცხრილი 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დინამიკა (მლნ ლარი, 2016-2017 წწ). 

  

2016 

წლის 

ფაქტი 

2017 წელი 
2017 წ. 

ფაქტი/2017წ. გეგმა 

2017 

წ.ფაქტი/2017წ 

საწყისი გეგმა 

2017 წ. ფაქტი/ 

2016 წ. ფაქტი 

   
საწყისი 

გეგმა 
გეგმა ფაქტი სხვაობა % % სხვაობა % 

გადასახდელები 
10,292.

2 
11,415.5 11,720.5 11,764.8 44.4 100.4% 103.1% 1,472.6 14.3% 

ხარჯები 8,741.8 9,121.2 9,157.2 9,372.1 214.9 102.3% 102.8% 630.3 7.2% 

შრომის 

ანაზღაურება 
1,452.3 1,393.5 1,397.51 1,385.4 -12.1 99.1% 99.4% -66.9 -4.6% 

საქონელი და 

მომსახურება 
1,117.8 1,144.3 1,176.95 1,248.4 71.5 106.1% 109.1% 130.7 11.7% 

პროცენტი 397.7 503.0 493.19 476.6 -16.6 96.6% 94.7% 78.9 19.8% 

სუბსიდიები 334.0 420.0 418.67 486.3 67.6 116.1% 115.8% 152.3 45.6% 

გრანტები 960.5 1,020.3 1,046.48 1,346.2 299.7 128.6% 131.9% 385.7 40.2% 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
3,150.1 3,313.2 3,313.18 3,324.3 11.1 100.3% 100.3% 174.2 5.5% 

სხვა ხარჯები 1,329.5 1,327.0 1,311.24 1,105.0 -206.3 84.3% 83.3% -224.6 -16.9% 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
662.4 999.0 1,017.2 971.8 -45.4 95.5% 97.3% 309.4 46.7% 

ფინანსური 

აქტივების ზრდა 
495.6 769.0 1,019.9 905.6 -114.3 88.8% 117.8% 410.0 82.7% 

ვალდებულებების 

კლება 
392.4 526.2 526.2 515.4 -10.8 97.9% 97.9% 123.0 31.3% 
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დიაგრამა 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტების შესრულება ბიუჯეტის კანონის გეგმასთან მიმართებაში  

(%, 2016-2017 წწ).  

რაც შეეხება დინამიკას გასულ წელთან მიმართებაში, 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების 

ჯამური მაჩვენებლის ზრდის ტემპი გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 14.3%-ს  

შეადგენს (1,472.6 მლნ ლარი), რაც ძირითადად უკავშირდება ხარჯების - ე.წ. მიმდინარე ხარჯების (630.3 

მლნ ლარით), ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლითა (410 მლნ ლარით) და არაფინანსური აქტივების 

ზრდის მუხლით გადასახდელების - ე.წ. კაპიტალური ხარჯების (309.4 მლნ ლარით) ზრდას. 

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

2017 წლის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ჯამური მაჩვენებელი 9,750 მლნ ლარს 

და წლიური გეგმის 100.6%-ს (საწყისი გეგმის 103%-ს) შეადგენს, წინა წლის ფაქტობრივ მაჩვენებელს კი 1,170 

მლნ ლარით (14%-ით) აღემატება. რაც შეეხება შესრულებას კომპონენტების დონეზე, საგადასახადო 

შემოსავლების შესრულება უახლოვდება გეგმურ მაჩვენებელს და მცირედი(6%) დადებითი გადახრებით 

ხასიათდება სხვა შემოსავლების, ასევე გრანტების კომპონენტები, თუმცა გრანტებთან დაკავშირებით უნდა 

აღინიშნოს, რომ აღნიშნული (19 მლნ ლარის ოდენობით) გადაჭარბება დაკავშირებულია იმ გარემოებასთან, 

რომ საინვესტიციო და ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტების გარდა (რომელთაგან ბიუჯეტის მხარდამჭერი 

გრანტები შესრულების დაბალი დონით გამოირჩევა და შეადგენს გეგმური მაჩვენებლის 40%-ს), ამ მუხლში 

აისახა სსიპ-ების ანგარიშებზე განთავსებული თავისუფალი ნაშთის ნაწილი 61 მლნ ლარის ოდენობით და 

69 მლნ ლარი საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე დონორების მიერ გამოყოფილი მიზნობრივი დანიშნულების 

გრანტების სახით. 

100.8%

92.8%

105.8%

88.3%

102.3%

95.5%

88.8%

97.9%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

ხარჯები არაფინანსური აქტივების 

ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები

2016 2017
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3.1. საგადასახადო შემოსავლები 

საგადასახადო შემოსავლები სახით 2017 წელს მობილიზებულ იქნა 8,991 მლნ. ლარი, რაც საწყისი გეგმის 

მაჩვენებელს 171 მლნ ლარით აჭარბებს (102%) და უტოლდება დეკემბრის ცვლილებით განსაზღვრულ 

სიდიდეს (აღემატება 11 მლნ ლარით). 

  2016 

წელი  

ფაქტი 

2017 

წელი 

საწყისი 

გეგმა  

2017 

წელი 

გეგმა 

2017 

წელი 

ფაქტი 

2017 წ. ფაქტი /  

2017 წ. გეგმა 

2017 წ. ფაქტი / 

2016 წ. ფაქტი 

სხვაობა % სხვაობა %-ული 

ცვლილება 

გადასახადები 7,986.8 8,820.0 8,980.0 8,991.3 11.3 100.1% 1,441.7 19.1% 

საშემოსავლო გადასახადი 1,978.1 2,570.0 2,570.0 2,526.0 -44.0 98.3% 473.6 23.1% 

მოგების გადასახადი 1,055.9 681.0 740.0 756.6 16.6 102.2% -268.7 -26.2% 

დღგ 3,286.4 3,779.0 4,020.0 4,122.6 102.6 102.6% 617.2 17.6% 

აქციზი 1,069.7 1,627.0 1,435.0 1,450.9 15.9 101.1% 580.2 66.6% 

იმპორტის გადასახადი 70.0 76.0 65.0 71.6 6.6 110.2% 2.3 3.4% 

სხვა გადასახადი 526.6 87.0 150.0 63.6 -86.4 42.4% 37.1 140.0% 

ცხრილი 3:  საგადასახადო შემოსავლები (მლნ ლარი, 2016-2017 წწ); 

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით საბოლოო გეგმური მაჩვენებლებიდან 

არსებითი გადახრები (სხვა გადასახადების გარდა) არ ვლინდება: შედარებით დიდი დადებითი გადახრით 

ხასიათდება დღგ (103%, 102.6 მლნ ლარი) იმპორტის გადასახადი (110%, 6.6 მლნ ლარი). %-ულად გეგმურ 

მაჩვენებელთან მცირედი გადაჭარბება ვლინდება მოგებისა და აქციზის გადასახადებისათვის(რომელთა 

შესრულებაც წლიური გეგმის, შესაბამისად, 102%-სა და 101%-ს შეადგენს), ხოლო საშემოსავლო 

გადასახადის შესრულება გეგმური მაჩვენებლის 99%-ს შეადგენს. გეგმური მაჩვენებლისაგან 

მნიშვნელოვანი უარყოფითი გადახრა, რომელიც ვლინდება სხვა გადასახადების შესრულებისათვის, 

შესაძლოა უკავშირდებოდეს 2016 წელს სახაზინო კოდების სისტემაში განხორციელებული რეფორმიდან4 

გამომდინარე სხვა გადასახადების გეგმური მაჩვენებლის განსაზღვრის სირთულესთან (2016 წელს სხვა 

გადასახადების მუხლში ფაქტობრივად ჩაირიცხა 527 მლნ ლარი, 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

დეკემბრის ცვლილებით, სხვა გადასახადების გეგმური მოცულობა, საწყის გეგმასთან შედარებით, 87 მლნ 

ლარიდან გაიზარდა 150 მლნ ლარამდე, თუმცა ფაქტობრივად მიღებულ იქნა 64 მლნ ლარი).   

საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მდგომარეობა საწყის გეგმურ მაჩვენებლებთან მიმართებით 

განსხვავებულია: %-ულად გეგმურ მაჩვენებელთან უარყოფითი გადახრა ვლინდება აქციზის 

                                                           
4 რეფორმის საფუძველზე გადასახადების ერთიანი სახაზინო კოდის შემოღების შემდეგ, დეკლარაციის ვადის დადგომამდე 

გადახდილი გადასახადის აღრიცხვა ხორციელდება „სხვა გადასახადის“ მუხლში (ძირითადად ეს ეხება საშემოსავლო გადასახადს), 

საიდანაც დეკლარაციის ვადის დადგომის შემდეგ ხდება მათი გადატანა გადასახადის შესაბამის სახეში. ამასთან, ამავე მუხლიდან 

ხორციელდება თანხის გადატანა საგადასახადო შემოსავლის ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნების ქვეანგარიშზე. 

შესაბამისად, სხვა გადასახადის შესრულება კონკრეტულ საანგარიშო პერიოდში შესაძლებელია იყოს როგორც დადებითი, ისევე 

უარყოფითი სიდიდე. 
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გადასახადისათვის, რომლის შესრულებაც საწყისი გეგმური მაჩვენებლის 89%-ს შეადგენს და ძირითადად 

დაკავშირებულია თამბაქოზე აქციზის განაკვეთების ზრდის შედეგად 2017 წელს თამბაქოს რეალიზაციის 

მნიშვნელოვნად შემცირებასთან. საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მობილიზების 

მდგომარეობა საწყისი გეგმით და დეკემბრის წლიური გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან 

მიმართებაში წარმოდგენილია დიაგრამაზე.  

  

დიაგრამა 3: სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები სახეების მიხედვით(2017 წ.) 

რაც შეეხება დინამიკას გასულ წელთან მიმართებაში, საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტემპი 12.6%-ს, 

ხოლო ნომინალურ გამოსახულებაში ზრდა - 1,005 მლნ ლარს შეადგენს. აღნიშნული ზრდა ძირითადად 

განპირობებულია დღგ-ს (836 მლნ ლარით), საშემოსავლო გადასახადის (548 მლნ ლარით) და აქციზის (381 

მლნ ლარით) მატებით გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან მიმართებით. რაც შეეხება მოგების 

გადასახადს და სხვა გადასახადებს, მოგების გადასახადის სახით მიღებულია 299 მლნ ლარით ნაკლები, რაც 

უკავშირდება 2017 წელს მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი წესის ამოქმედებას, ხოლო სხვა 

გადასახადების ფაქტობრივი მაჩვენებელი 463 მლნ ლარით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელზე 2016 წელს სახაზინო კოდების სისტემაში განხორციელებულ რეფორმის საფუძველზე 

აღრიცხვის სპეციფიკის ცვლილების გავლენით. 

 

 

 

3.2. სხვა შემოსავლები 

აგრეგატულ დონეზე სხვა შემოსავლების შესრულება 12 თვის მდგომარეობით 408 მლნ ლარს და წლიური 

გეგმის 106%-ს უტოლდება, ძირითადად საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან (109.5%) და 

საკუთრებიდან შემოსავლების (106%) გადაჭარბებით შესრულების გავლენით. 
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შესრულება საწყის გეგმასთან მიმართებით შესრულება  გეგმასთან მიმართებით
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  2016 წ. 

ფაქტი  

2017 

წელი 

საწყისი 

გეგმა  

2017 

წელი 

 

გეგმა  

2017 

წელი  

ფაქტი  

2017 წ. ფაქტი  

გეგმასთან 

2017 წ. 

ფაქტი  

საწყის 

გეგმასთან 

2017 წ. ფაქტი /  

2016 წ. ფაქტი 

სხვაობა % სხვაობა %-ული 

ცვლილება 

 სხვა შემოსავლები 296.5 385.0 385.0 408.4 23.4 106.1% 106.1% 112.0 37.8% 

შემოსავლები საკუთრებიდან 71.7 127.4 134.0 141.8 7.8 105.8% 111.3% 70.1 97.7% 

  პროცენტები 50.3 46.0 52.0 57.8 5.8 111.2% 125.7% 7.5 15.0% 

  დივიდენდები 0.7 66.4 66.4 66.4 -0.04 99.9% 99.9% 65.6 9153.4% 

    სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით   

   მოქმედი საწარმოების მოგებიდან 

0.7 1.4 1.4 1.4 -0.04 96.9% 96.9% 0.6 89.1% 

   ეროვნული ბანკის მოგებიდან 0.0 65.0 65.0 65.0 0.0 100.0% 100.0% 65.0  

  რენტა 20.7 15.0 15.6 17.6 2.0 112.9% 117.4% -3.1 -15.0% 

საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაცია 

80.6 80.2 91.0 99.7 8.7 109.5% 124.3% 19.0 23.6% 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები 57.4 60.0 54.0 55.3 1.3 102.3% 92.1% -2.2 -3.8% 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, 

გრანტების გარეშე 

23.1 2.4 15.0 19.6 4.6 130.6% 816.2% -3.5 -15.0% 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული  

შემოსავლები 

63.6 115.0 91.0 92.1 1.1 101.2% 80.1% 28.5 44.8% 

   მ.შ. წინა წლების გამოუყენებელი 

საბიუჯეტო   

   სახსრების დაბრუნება და სხვა 

თანხები  

16.4   15.0 15.0   -1.4 -8.3% 

   ცხრილი 4: სხვა შემოსავლები (მლნ ლარი, 2016-2017 წწ). 

საკუთრებიდან შემოსავლების სახით მიღებულია 142 მლნ ლარი, გეგმის 106%, კერძოდ: 

 პროცენტების მუხლით შემოსავლები 2017 წლის 12 თვის მდგომარეობით 58 მლნ ლარს  (გეგმის 111%-

ს) შეადგენს და 15%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. რაც შეეხება პროცენტიდან შემოსავლების 

სტრუქტურას, უდიდესი წილი (50%) მოდის დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხულ 

პროცენტებზე, რომლის მოცულობამ 29 მლნ ლარი შეადგინა, სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან პროცენტების სახით მიღებულ 

შემოსავლები 23 მლნ ლარს შეადგენს. 
 

 რენტის მუხლით შემოსავლები 18 მლნ. ლარს და წლიური გეგმის 113%-ს შეადგენს, აქედან ძირითადი  

თანხები მიღებულია სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურიდან (16 მლნ ლარი). 
 

 დივიდენდების მუხლით შემოსავლების 12 თვის გეგმა 66.4 მლნ ლარით განისაზღვრა, შესრულებამ 

შეადგინა წლიური გეგმური მაჩვენებლის თითქმის 99.9%. დივიდენდების ძირითადი ნაწილი 65 მლნ 

ლარის ოდენობით შემოვიდა ეროვნული ბანკის მოგებიდან. რაც შეეხება სახელმწიფო წილობრივი 

მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან დივიდენდებს, უნდა აღინიშნოს, რომ 2017 წელს 2-

ჯერ (9 ივნისს და 18 აგვისტოს) გაიმართა სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი 
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საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და 

გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომა და განხილულ იქნა სულ 27 საწარმოს 

წმინდა მოგების განაწილების საკითხი. კომისიის დასკვნებით 2017 წლის დასასრულამდე ბიუჯეტში 

მისამართი დივიდენდის ოდენობა განისაზღვრა 1.4 მლნ ლარის ოდენობით. 12 თვის მდგომარეობით 

ბიუჯეტში ამ მიმართულებით მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა გეგმის 97%(1.36 მლნ ლარი). 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსავლების სახით მიღებულ იქნა 100 მლნ ლარი, 

წლიური გეგმის 109.5% (მათ შორის, ძირითად ნაწილს, 96 მლნ ლარის ოდენობით, შეადგენს 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები).   

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (92 მლნ ლარი) წლიურ გეგმას უახლოვდება და 

101%-ს შეადგენს შემდეგი უდიდესი კომპონენტებით: 

 გზათსარგებლობის საფასურიდან მიღებული შემოსავლები (32 მლნ ლარი); 

 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (32 მლნ ლარი) 

 წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 15 მლნ ლარი. 

სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) მიღებული შემოსავალი 55 მლნ ლარს (წლიური გეგმის 102%) 

შეადგენს. აღნიშნული შემოსავლები გასულ წელთან მიმართებით შემცირებულია (2 მლნ ლარით). ამ 

მუხლით მობილიზებული შემოსავლების ძირითადი წილი 58%-ის ოდენობით შემოვიდა 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების,  ხოლო 36% - სისხლის სამართლის კოდექსით 

გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო სანქციებიდან. უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წელს 

ანალოგიური მაჩვენებლები შეადგენდა, შესაბამისად, 25.9%-სა და 26.1%-ს.  

სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტებიდან ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა, 

ყველაზე მნიშვნელოვანი (31%-იანი) გადახრით ხასიათდება. ამ მუხლით შემოსავლები საწყისი გეგმით  2.4 

მლნ ლარით განისაზღვრა, ხოლო დეკემბრის დამტკიცებული გეგმით 15 მლნ ლარამდე გაიზარდა, რაც 

დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ წლის განმავლობაში აღნიშნულ მუხლში ასახულ იქნა საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების მიერ მიზნობრივი დაფინანსების სახით მიღებული მიმდინარე ნებაყოფლობითი 

ტრანსფერები გრანტების გარეშე, 14 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). 12 თვეში ბიუჯეტში ფაქტობრივად 

მიღებულმა თანხებმა ჯამში 20 მლნ ლარი შეადგინა.  

რაც შეეხება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან მიმართებას, ჯამურად სხვა შემოსავლების მოცულობა 

2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 112 მლნ ლარით (38%-ით) მეტია, აღნიშნული დინამიკა ძირითადად 

უკავშირდება საკუთრებიდან შემოსავლებს, კერძოდ, დივიდენდებს ეროვნული ბანკის მოგებიდან, რომლის 

სახით 2017 წლის ბიუჯეტში მიღებულ იქნა 65 მლნ ლარი, 2016 წელს კი ბიუჯეტში დივიდენდები ჩაირიცხა 

მხოლოდ სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოებიდან 0.7 მლნ ლარის ოდენობით. 

გარდა ამისა, შერეული და არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით 28 მლნ ლარით მეტი იქნა 

მიღებული, რაც ძირითადად დაკავშირებულია სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების 22 მლნ ლარის 

ოდენობით ზრდასთან. 
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ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სხვა შემოსავლების სტრუქტურა განსხვავებულია 2016 წლის 

ანალოგიური პერიოდისაგან (იხ. დიაგრამა 5). მაგალითად, 2017 წელს სხვა შემოსავლების ჯამურ 

ფაქტობრივ მაჩვენებელში მნიშვნელოვნად გაზრდილია საკუთრებიდან შემოსავლების წილი (24%-დან 35%-

მდე) და შემცირებულია სანქციების (ჯარიმების და საურავების) წილი (19%-დან 13%-მდე). 

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა (2016 წელი) სხვა შემოსავლების სტრუქტურა (2017 წელი) 

  
 შემოსავლები 

საკუთრებიდან 

 საქონლისა და 

მომსახურების 

რეალიზაცია 

 სანქციები, 

ჯარიმები 

და 

საურავები 

 ნებაყოფლობითი 

ტრანსფერები, 

გრანტების 

გარეშე 

 შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 

                  დიაგრამა 4: სხვა შემოსავლების სტრუქტურა (%, 2016-2017 წწ). 

 

4. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებთან მიმართებაში, ჯამურად, გადასახდელების შესრულება 

უახლოვდება წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმას: 2017 წლის მდგომარეობით, ფაქტობრივი 

შესრულება 11,765 მლნ ლარს და წლიური გეგმის (11,720.5 მლნ ლარი) 100.4%-ს შეადგენს.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კვარტალური  დინამიკის ანალიზით ვლინდება, 2017 წლის 

მეოთხე კვარტალში გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლის ზრდის ტენდენცია, წინა კვარტლებთან 

შედარებით. კერძოდ, მეოთხე კვარტლის გადასახდელების შესრულების მაჩვენებელი პირველი სამი 

კვარტლის ათვისების საშუალო მაჩვენებლის 132%-ს შეადგენს, მათ შორის ხარჯებისთვის - ანალოგიური 

ფარდობა 124%-ია. შედარებით უფრო მაღალი ზრდის ტენდენცია ვლინდება არაფინანსური და ფინანსური 

აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის, რომელთათვისაც ზემოთ მოცემული ფარდობა, 

შესაბამისად, 158%-სა და  219%-ს უტოლდება. აქვე საყურადღებოა, რომ ანალოგიური ტენდენცია, რიგ 

შემთხვევებში ვლინდებოდა 2014-2016 წლებშიც გადასახდელების ცალკეული კომპონენტებისთვის (იხ. 

ცხრილი 5). 
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  2014 2015 

  IV 

კვარტა

ლი 

დეკემბერი IV 

კვარტალი/ 

3 კვარტლის 

საშუალო 

მაჩვენებელ

თან 

დეკემბერი/ 

11 თვის 

საშუალო 

მაჩვენებელთან 

IV 

კვარტალი 
დეკემბერი IV კვარტალი/  

3 კვარტლის 

საშუალო 

მაჩვენებელთა

ნ 

დეკემბერი

/ 11 თვის 

საშუალო 

მაჩვენებელ

თან 

გადასახდელები 2,827.0 1,285.1 137% 183% 2,791.6 1,215.3 121% 158% 

ხარჯები 2,270.4 997.9 131% 169% 2,307.8 947.0 118% 144% 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 

297.0 144.5 222% 287% 263.0 132.3 189% 266% 

ფინანსური 

აქტივების ზრდა 

126.7 61.5 261% 321% 141.6 81.7 140% 247% 

         

  2016 2017 

 IV 

კვარტა

ლი 

დეკემბერი IV 

კვარტალი/3 

კვარტლის 

საშუალო 

მაჩვენებელ

თან 

დეკემბერი/ 11 

თვის საშუალო 

მაჩვენებელთან 

IV 

კვარტალი 
დეკემბერი IV კვარტალი  

/3 კვარტლის 

საშუალო 

მაჩვენებელთა

ნ 

დეკემბერი

/11 თვის 

საშუალო 

მაჩვენებელ

თან 

გადასახდელები 2,951.6 1,247.4 121% 152% 3,596.5 1,754.8 132% 193% 

ხარჯები 2,485.9 1,019.6 119% 145% 2,739.2 1,206.8 124% 163% 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 

219.6 87.5 149% 167% 334.7 169.1 158% 232% 

ფინანსური 

აქტივების ზრდა 

148.5 73.2 128% 191% 382.0 277.5 219% 486% 

ცხრილი 5: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კვარტალური დინამიკა (ათასი ლარი, 2014-2017 წწ). 

* ცხრილში არაა წარმოდგენილი ვალდებულებების კლების კომპონენტი, რამდენადაც ვალდებულებების კლების მუხლით 

გადასახდელების ვადები ხელშეკრულებების საფუძველზეა განსაზღვრული და ამდენად არ წარმოადგენს მთავრობის 

დისკრეციულ გადაწყვეტილებას. 

ანალოგიურ ტენდენციას ავლენს ყოველთვიური დინამიკის ანალიზი. კერძოდ,  გასული წლის მსგავსად 

ვლინდება 2017 წლის დეკემბერში გადასახდელების არსებითი ზრდის  ტენდენცია. კერძოდ, დეკემბრის 

თვის გადასახდელების შესრულება წლის პირველი 11 თვის ათვისების საშუალო მაჩვენებლის 193%-ს, მათ 

შორის, ხარჯებისათვის 163%-ს შეადგენს. მასშტაბური ზრდის ტენდენცია ვლინდება არაფინანსური და 

ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის, რომელთათვისაც ზემოთ მოცემული 

ფარდობა, შესაბამისად, 232%-სა და 486%-ს უტოლდება (იხ. დიაგრამები 51 და 52) (აღნიშნული 

მიმართულებით საერთაშორისო პრაქტიკის შესახებ იხ. ჩანართი 2). 
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დიაგრამა 5: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ყოველთვიური დინამიკა 

 

დიაგრამები 51 & 52 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლისა (2016-2017წწ) და მისი ცალკეული 

კომპონენტის ყოველთვიური დინამიკა (ათასი ლარი, 2017 წელი). 
* დიაგრამებზე არაა წარმოდგენილი ვალდებულებების კლების კომპონენტი, რამდენადაც ვალდებულებების კლების მუხლით 

გადასახდელების ვადები ხელშეკრულებების საფუძველზეა განსაზღვრული და ამდენად არ წარმოადგენს მთავრობის 

დისკრეციულ გადაწყვეტილებას. 

676 750 840 805 765 848 912 830 914 952
752
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ჩანართი 2. საერთაშორისო გამოცდილება: წლის განმავლობაში გადასახდელების  

შესრულების მიმდინარეობა 

ბიუჯეტის გადასახდელების წლის დასასრულს ზრდის ტენდენცია სახელმწიფო ფინანსების მართვის 

მიმართულებით საერთაშორისო პრაქტიკასა და კვლევებშიც განხილვადი საკითხია. მიუხედავად 

იმისა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში წლის დასასრულს გადასახდელების ზრდა შესაძლებელია 

უკავშირდებოდეს ობიექტურ გარემოებებს, ტენდენციის ფორმით წლის დასასრულს გადასახდელების 

ზრდა, როგორც წესი, უკავშირდება ბიუჯეტირების ე.წ. „წლიურობის“ პრინციპს, კერძოდ, იმ ფაქტს, რომ 

მხარჯავ დაწესებულებებს ასიგნებები გამოეყოფათ კონკრეტული პერიოდისათვის. შესაბამისად, იმის 

გათვალისწინებით, რომ წლის ბოლოს აუთვისებელი ასიგნებები სახელმწიფო ხაზინაში უნდა 

დაბრუნდეს(ე.წ. „დახარჯე ან დაკარგე“), მხარჯავი დაწესებულებები მაქსიმალურად ცდილობენ მათ 

ამოწურვას. გარდა ამისა, მეტწილად, მხარჯავი დაწესებულებები მიიჩნევენ, რომ აუთვისებელი 

რესურსების არსებობა გამოიწვევს მომდევნო წლისათვის ასიგნებების შემცირებას. 

აღნიშნული საკითხის დასარეგულირებლად საერთაშორისო პრაქტიკაში ერთ-ერთ აპრობირებულ 

მექანიზმად მიიჩნევა ე.წ. Carry-Over მექანიზმი, რომელიც ცალკეულ ქვეყნებში სხვადასხვა 

მოდიფიკაციით გამოიყენება(მაგ. მხოლოდ მრავალწლიანი კაპიტალური პროექტებისათვის, 

კონკრეტული პროექტებისათვის ან ლიმიტირებულად ჯამური ასიგნებების მოცულობასთან 

მიმართებაში) და გულისხმობს მიმდინარე წელს აუთვისებელი ასიგნებების მომდევნო წლისათვის 

გადატანის უფლებას. აღნიშნული მექანიზმი სხვადასხვა ფორმით გამოყენებულია ჰოლანდიაში, 

შვედეთში, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებულ სამეფოში, ფინეთში, ასევე ეთგო-ს ცალკეულ ქვეყნებში. 

Carry-Over მექანიზმის უპირატესობებად მიიჩნევა: 

 სწორი სტიმულების ჩამოყალიბება, რესურსების უფრო ეფექტიანად და მიზნობრივად 

ხარჯვისათვის; 

 მხარჯავი დაწესებულებისათვის მეტი დამოუკიდებლობის მინიჭების გავლენით მათთვის 

დანაზოგების ზრდის მოტივაცია;   

 სახელმწიფოსათვის შესაძლებლობა, უკეთ განსაზღვროს მხარჯავი დაწესებულებებისათვის 

აუცილებელი სახსრების და შესაბამისად, გამოსაყოფი ასიგნებების მოცულობა; 

 გრძელვადიანი პროექტების დაფინანსების პროცესის გამარტივება, როცა ცნობილია პროექტის 

მთლიანი ღირებულება, მაგრამ გარე ფაქტორების გათვალისწინებით ვერ ხერხდება 

ყოველწლიურად საჭირო ასიგნებების ზუსტი მოცულობების განსაზღვრა.   

თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია ის შესაძლო რისკები, რომლებიც საერთაშორისო პრაქტიკით Carry-

Over მექანიზმის დანერგვას შეიძლება უკავშირდებოდეს: 

 როცა წლის ბოლოსათვის აუთვისებელი სახსრების მოცულობა დიდია, მექანიზმის გამოყენებამ 

შესაძლოა გამოიწვიოს რესურსების გადანაწილება ნაკლებპრიორიტეტული მიმართულებით. 

შესაბამისად, შესაძლებელია განისაზღვროს მომდევნო წლის ასიგნებებში გადასატანი თანხების 

ლიმიტი მთლიან ასიგნებებთან მიმართებაში.  

 დიდი ოდენობით გასული წლების განმავლობაში დაგროვილი სახსრების ერთბაშად 

გამოყენებამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ქვეყნის ფისკალურ მდგრადობას, ვინაიდან 

ფაქტიურმა ხარჯმა შეიძლება საგრძნობლად გადააჭარბოს წლიურ ბიუჯეტს და შესაბამისად, 

საბიუჯეტო დეფიციტის ლიმიტსაც. აღნიშნული რისკის წინაშე მაგალითისათვის დადგა 

გაერთიანებული სამეფო(2005 წ.), შვედეთი(2005წ.). 

 აუთვისებელი თანხების მომდევნო წლის ასიგნებებში გადატანა მიზანშეწონილი არაა თუ 

მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს დროის მკაცრად განსაზღვრულ პერიოდში გახარჯოს 

სახსრების გარკვეული ოდენობა კონკრეტული ფისკალური ეფექტის მისაღწევად. 

წყარო: Lienert I. and Ljungman G. “Public Financial Management Technical Guidance Note - Carry-Over 

of Budget Authority”, International Monetary Fund (IMF), Fiscal Affairs Department, January (2009) 

  

 

 



 
 

18 
 
 

მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე გეგმური მაჩვენებლების შესრულების ტენდენცია სიხშირეთა 

განაწილების სახით წარმოდგენილია დიაგრამაზე #6, ხოლო დეტალური ინფორმაცია მხარჯავი 

დაწესებულებების/პროგრამების დონეზე შესრულების წლიური დინამიკის შესახებ წარმოდგენილია 

დანართის სახით(იხ. დანართები 2-4). 

 

დიაგრამა 6. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება გეგმურ მაჩვენებლებთან მიმართებაში მხარჯავი 

დაწესებულებების დონეზე(2016 – 2017 წწ.) 

4.1. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები  

2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების 

ჯამური მოცულობა განისაზღვრა 2,217.8 მლნ ლარის დონეზე, მათ შორის ყველაზე მოცულობითი 

პროგრამებია: ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის 

გადასაცემი ტრანსფერები (675.1 მლნ ლარი), საგარეო და საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა (შესაბამისად, 685.0 და 274.2 მლნ ლარი) და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

(274.0 მლნ ლარი). 

  2016 წელი 2017 წელი 

  
დამტკიცებული 

გეგმა 

ფაქტობრივი 

შესრულება 
გადახრა 

დამტკიცებული 

გეგმა 

ფაქტობრივი 

შესრულება 
გადახრა 

საგარეო სახელმწიფო 

ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა 

628,700 502,549 -126,151 685,000 664,911 -20,089 

საშინაო სახელმწიფო 

ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა 

240,000 237,636 -2,364 274,150 274,075 -75 

საქართველოს პრეზიდენტის 

სარეზერვო ფონდი 
5,000 4,860 -140 5,000 4,897 -103 
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საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდი 
50,000 172,873 122,873 40,000 73,730 33,730 

საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი 

280,000 309,196 29,196 274,000 297,267 23,267 

მაღალმთიანი დასახლებების 

განვითარების ფონდი 
20,000 18,755 -1,245 20,000 23,472 3,472 

ცხრილი 6. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ცალკეული პროგრამები (ათასი ლარი, 2016-2017 წწ).  

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

როგორც ცხრილშია წარმოდგენილი, საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელების შესრულების 

ტენდენცია გეგმური მაჩვენებლებისაგან გარკვეული გადახრებით ხასიათდება. კერძოდ, საგარეო 

სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვის პროგრამის ფარგლებში შესრულება გეგმურ 

მაჩვენებელზე 20.1 მლნ ლარით ნაკლებია, ხოლო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან და რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გადარიცხული სახსრები, წლის განმავლობაში 

განხორციელებული გადანაწილების გავლენით წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმას 

აღემატება (მთავრობის სარეზერვო ფონდისათვის - 33.7 მლნ ლარით, ხოლო რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის - 23.3 მლნ 

ლარით).  

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების პროგრამებს შორის ასიგნებების 

გადანაწილების გამოვლენილი ტენდენციის ანალიზისას საყურადღებოა ამ მიმართულებით არსებული 

საკანონმდებლო გარემო. კერძოდ, საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლის შესაბამისად, „საერთო-

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ასიგნებების გადანაწილებით წლიური ბიუჯეტის 

დაზუსტება და ამ მუხლის მე-2–მე-5 ნაწილებით გათვალისწინებული ცვლილებები უნდა განხორციელდეს 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით“. აღნიშნული წესი თავის მხრივ, 

განსაზღვრულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის №637 ბრძანებით 

„სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს 

შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ,“ რომლის პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, „მხარჯავი დაწესებულებების ერთი პროგრამის ფარგლებში არსებული ქვეპროგრამების და 

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ასიგნებების კვარტლებს, საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის თანხების გადანაწილება (შემდგომში- 

გადანაწილება) შეიძლება განხორციელდეს ამ ბრძანებით დადგენილი წესით, შეუზღუდავად“. 

ზემოაღნიშნული გადანაწილების მექანიზმის შესაბამისად, არსებული კანონმდებლობით, საქართველოს 

მთავრობას შეუზღუდავად შეუძლია განახორციელოს საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გადასახდელების პროგრამულ კოდებს შორის სახსრების განაწილება. საერთო სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გადასახდელების პროგრამების ათვისების შესახებ დეტალურად წარმოდგენილია ქვემოთ. 
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ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი 

ტრანსფერები 

2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ 

თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერების მოცულობა  675.1 მლნ ლარის დონეზე 

განისაზღვრა, ხოლო მიმდინარე წლის 12 თვის მდგომარეობით, ფაქტობრივად გადაცემული ტრანსფერების 

მოცულობა 942 მლნ ლარს შეადგენს. 

 

დიაგრამა 7: ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ფინანსური დახმარების კვარტალური 

დინამიკა (მლნ ლარი, 2017 წელი). 

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული თანხებიდან უდიდესი 

წილი გათანაბრებით ტრანსფერზე მოდის 654.8 მლნ ლარის ოდენობით (70%), შემდეგ კაპიტალური 

ტრანსფერი 23%-იანი წილით, ხოლო სპეციალური ტრანსფერის წილი კი 6%-ს შეადგენს. მხარეების 

მიხედვით გადარიცხული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა 2017 წლის მდგომარეობით 

წარმოდგენილია ქვემოთმოცემულ ცხრილში. 

ფინანსური დახმარებების სტრუქტურა რეგიონების მიხედვით 

  12 თვის ხარჯი 

%-ლი წილი 

მთლიან 

ტრანსფერებში 

თვითმმართველი ქალაქი თბილისი 347.5 37% 

იმერეთის მხარე 135.7 14% 

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 90.2 10% 

კახეთის მხარე 61.8 7% 

აჭარა 61.4 7% 

შიდა ქართლის მხარე 60.4 6% 

ქვემო ქართლის მხარე 47.5 5% 

გურიის მხარე 42.2 4% 

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 31.9 3% 

სხვა 63.5 7% 

ცხრილი 7: ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები (%, 

მლნ ლარი, 2017 წელი). 
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რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი 274.0 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. 2017 წლის მდგომარეობით რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გადარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 297.3 მლნ 

ლარს და წლიური გეგმის 108%-ს შეადგენს. 

 

  გამოყოფილი თანხა გადარიცხული თანხა 

2016 310.2 309.2 

2017 299.1 

 
297.3 

ცხრილი 8:  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მიერ გამოყოფილი და გადარიცხული თანხები (მლნ ლარი, 

2016-2017 წწ). 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის სახსრების ათვისების კვარტალური დინამიკა 

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

სახსრების მოცულობა წლის განმავლობაში ჯამურად გადარიცხული სახსრების 62.0%-ს შეადგენს. 

 

დიაგრამა 8: რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პროგრამის კვარტალური დინამიკა (ათასი ლარი, 2017 წელი). 

პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდები 

2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, პრეზიდენტისა და მთავრობის 

სარეზერვო ფონდების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი დამტკიცებული ასიგნებების 0.4%, 45.0 

მლნ ლარი. მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 5 მლნ ლარის, ხოლო მთავრობის სარეზერვო 

ფონდის მოცულობა 40 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა.  

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდთან მიმართებაში, ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, 12 თვის 

მდგომარეობით, პრეზიდენტის ფონდიდან გადარიცხული სახსრები წლიური ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრული გეგმის 98%-ს უტოლდება და 4.9 მლნ ლარს შეადგენს. გადარიცხული სახსრების უდიდესი 
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წილი მიმართულ იქნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა (75%) და საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროსთვის (12%). პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის სახსრების ათვისების 

კვარტალური დინამიკა წარმოდგენილია დიაგრამაზე. 

 

დიაგრამა 9: პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ათვისების კვარტალური დინამიკა (ათასი ლარი, 2017 წელი);  

რაც შეეხება მთავრობის სარეზერვო ფონდს, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 12 თვის 

მდგომარეობით, 76.9 მლნ ლარს, ხოლო გადარიცხული სახსრები 73.7 მლნ ლარს და წლიური ბიუჯეტის 

კანონით განსაზღვრული გეგმის (40 მლნ ლარი) 184%-ს შეადგენს. რაც შეეხება ათვისების დინამიკას წლის 

განმავლობაში, მთავრობის სარეზერვო ფონდის ათვისების კვარტალური დინამიკა წარმოდგენილია 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. როგორც დიაგრამაზე ჩანს, ზემოაღნიშნული გადანაწილებების 

შესაბამისად, მეოთხე კვარტალში ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით გამოყოფილი სახსრების მოცულობა 

39.0 მლნ ლარს, გადარიცხული სახსრების მოცულობა 42.5 მლნ ლარს (წლიური ბიუჯეტით განსაზღვრული 

გეგმის 106%-ს შეადგენს)  და ჯამურად წლის განმავლობაში ათვისებული სახსრების 58%-ს უტოლდება. 

ზემოაღნიშნული ტენდენციის მნიშვნელოვანი ნაწილი ფისკალური წლის დასასრულს - 07.12.17 წ.- 27.12.17 

წ. პერიოდს უკავშირდება, როდესაც ჯამურად გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 21.8 მლნ ლარი 

შეადგინა, მათ შორის, სახსრები მიმართულ იქნა, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების, 

ისე სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების ასიგნებებში ცალკეული 

სპორტული და კულტურული  ღონისძიებების დაფინანსებისა და შეუფერხებელი ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფის მიზნით.  
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დიაგრამა 9: მთავრობის სარეზერვო ფონდის ათვისების დინამიკა (ათასი ლარი, 2017 წელი). 

რაც შეეხება მხარჯავი დაწესებულებების მიერ ათვისებული თანხების გამოყენების მიზნობრიობას5, 12 თვის 

მონაცემებით შემდეგი ტენდენცია ვლინდება: სხვა სპეციფიკური ხარჯების დაფინანსებისთვის საკასო 

ხარჯი 25.1 მლნ ლარს (34%) შეადგენს, მხარჯავი დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირების, 

საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მიმდინარე საჭიროებების დაფინანსებისთვის 

საკასო ხარჯის ოდენობა შეადგენს 20.2 მლნ ლარს (27%)(იხ. დიაგრამა 10). აქვე გასათვალისწინებელია, რომ 

არსებული კანონმდებლობით მთავრობის სარეზერვო ფონდის ძირითადი ფუნქცია დაგეგმვის ეტაპზე 

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსებაა. 

 

დიაგრამა 10: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მიზნობრიობა (%, 2017 წელი). 

                                                           
5 მიზნობრიობის მიხედვით განაწილება ეყრდნობა, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსთა მიერ 

განკარგულებების პირობით განაწილებას, განკარგულებათა მიზნობრიობის შესახებ მთავრობის ანგარიშებში 

წარმოდგენილი, ასევე სახელმწიფო ხაზინის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. 
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საიდუმლო

მხარჯავი დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირების, 

საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მიმდინარე 

საჭიროებების დაფინანსება
ინფრასტრუქტურული და სოციალური ტიპის დანახარჯების 

დაფინანსება

კულტურული, სპორტული, საერთაშორისო, ტურიზმის 

ხელშეწყობისა და სხვა მსგავსი ხარჯების დაფინანსება

იურიდიული, ფინანსური,საკონსულტაციო და სარეკლამო 

მომსახურებისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ხარჯების 

დაფინანსება
სხვა სპეციფიკური ხარჯების დაფინანსება
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5. სახელმწიფო ვალდებულებების დინამიკა 

5.1. საშინაო ვალდებულებების6 დინამიკა  

2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, საშინაო ვალდებულებების 

ზრდა (შემოსულობა საშინაო ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა) 400 მლნ ლარით განისაზღვრა, 

ხოლო საშინაო ვალდებულებების კლება (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 35 მლნ ლარით. 

ზემოაღნიშნული მაჩვენებლების ფაქტობრივმა შესრულებამ კი 2017 წლის 12 თვის მდგომარეობით 

შესაბამისად, 399.5 მლნ ლარი (წლიური გეგმის 99.9%) და 35 მლნ ლარი (წლიური გეგმის 100%) შეადგინა.    

საშინაო ვალდებულებები (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 

  2016 წელი    

გეგმა 

ფაქტი 2017 წელი 

გეგმა 

ფაქტი შესრულების 

პროცენტი 

საშინაო ვალდებულებების ზრდა 

(ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა) 

380,000 378,382 400,000 399,494 99.9% 

საშინაო ვალდებულებების კლება 

(ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა) 

35,000 35,000 35,000 35,000 100.0% 

ცხრილი 10: საშინაო ვალდებულებები (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) (ათასი ლარი,  2016-2017 წწ). 

არსებული რეგულაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მთავრობის ანგარიშებში საშინაო 

ვალდებულებების ზრდის მუხლი (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) განსაზღვრავს სახაზინო 

ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების წმინდა ზრდას7, ანუ 

სახაზინო ობლიგაციებისა და სახაზინო ვალდებულებების ემისიით მიღებულ არა მთლიან შემოსულობებს, 

არამედ წმინდა შემოსულობებს წინა წლებში გამოშვებული ვალდებულებების/ობლიგაციების ძირითადი 

თანხის დაფარვის გამოკლებით. ამავე დროს, ბიუჯეტის კანონის საშინაო ვალდებულებების კლების 

შესაბამისი მუხლი (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა), განსაზღვრავს მხოლოდ „საქართველოს 

მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის მიერ გასულ 

წლებში გამოშვებული სახელმწიფო ობლიგაციების ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის დაფარვას 35 მლნ 

ლარის ოდენობით.  

ზემოაღნიშნული აღრიცხვის სპეციფიკის გავლენით, საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლით (ფასიანი 

ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 399.5 მლნ ლარის ოდენობით წმინდა შემოსულობის ასახვა ითვალისწინებს 

                                                           
6 აღნიშნული ქვეთავი არ მოიცავს სახელმწიფო ე.წ. „ისტორიულ ვალს“, რომელიც ასევე საშინაო ვალის კომპონენტია. 
7 ამასთან, ამავე პუნქტში მითითებულია: „საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებისა და 

სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის 

შემცირების გზით.“ 
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2017 წლის განმავლობაში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციას 1,488 მლნ ლარის ნომინალური 

ღირებულებით და გასულ წლებში გამოშვებული სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის 

დაფარვას 1,048.5 მლნ ლარის ოდენობით.   

2017 წლის განმავლობაში ემიტირებულ იქნა 1,488 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების ფასიანი 

ქაღალდები, მათ შორის: 825 მლ ლარის ნომინალური ღირებულების 6 და 12 თვის ვადიანობის სახაზინო 

ვალდებულებები  და 663 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების 2, 5 და 10 წლის ვადიანობის სახაზინო 

ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით სახელმწიფო ბიუჯეტში 

მიღებული თანხა შეადგენს 1,448 მლნ ლარს.  

 

გამოშვება 

 

 

ნომინალური 

ღირებულება 

ფაქტობრივი შემოსულობა 

სახელმწიფო ბიუჯეტში 

ძირითადი 

თანხა 

დისკონტი/პრემიუმი 

6-თვიანი სახაზინო 

ვალდებულებები 

240,000 231,802 231,802 8,198 (გადასახდელი 

დისკონტის თანხა) 

12-თვიანი სახაზინო 

ვალდებულებები 

585,000 544,670 544,670 40,330 (გადასახდელი 

დისკონტის თანხა) 

2- წლიანი სახაზინო 

ობლიგაცია 

345,000 347,889 344,939 2,950 (მიღებული 

პრემიუმი)/  

61 (გადასახდელი 

დისკონტი) 

5-წლიანი სახაზინო 

ობლიგაცია 

238,000 242,677 236,778 5,899 (მიღებული 

პრემიუმი)/1,222(გადასახ

დელი დისკონტი) 

10- წლიანი სახაზინო 

ობლიგაცია 

800,00 80,969 79,333 1,636 (მიღებული 

პრემიუმი)/667(გადასახდ

ელი დისკონტი) 

ჯამი: 1,488,000 1,448,006 1,437,522  10,485 (მიღებული 

პრემიუმი)/ 

50,478(გადასახდელი 

დისკონტი) ცხრილი 18: სახაზინო ფასიანი ქაღალდები ვადიანობის მიხედვით (ათასი ლარი, 2017 წელი). 

რაც შეეხება მომსახურებასა და დაფარვას, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სახაზინო ფასიანი 

ქაღალდების დაფარვის ძირითადი თანხა შეადგენს 1,048.5 მლნ ლარს, ხოლო საშინაო სახაზინო ფასიანი 

ქაღალდების მომსახურებისათვის საპროცენტო ხარჯმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 195.8 მლნ ლარი. 

მომსახურება/დაფარვა ფაქტობრივი გადახდა ძირითადი თანხა საპროცენტო ხარჯი 

6 თვიანი სახაზ.  ვალდებულებები 120,000 115,914 4,086 

12 თვიანი სახაზ. ვალდებულებები 633,000 585,048 47,952 

2 წლიანი სახაზ. ობლიგაცია 281,807 225,959 55,848 

5 წლიანი სახაზ. ობლიგაცია 188,602 121,443 67,159 

10 წლიანი სახაზ. ობლიგაცია 20,870 148 20,721 

ჯამი 1,244,279 1,048,512 195,767 

ცხრილი 11: ვადიანობის მიხედვით სახაზინო ფასიანი ქაღალდების მომსახურება/დაფარვა (ათასი ლარი, 2017 წელი). 
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დიაგრამა 12:  სახაზინო ფასიანი ქაღალდების განთავსება სახეობების მიხედვით (ათასი ლარი, 2015-2017 წწ). 

5.2. საგარეო ვალდებულებების დინამიკა 

სახაზინო სამსახურის მონაცემებით, საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსული სახსრები 2017 

წელს 1,252.1 მლნ ლარს შეადგენს (ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 103%), მათ შორის 

საინვესტიციო კრედიტების სახით შემოსული სახსრები 957.8 მლნ ლარს, ხოლო ბიუჯეტის მხარდამჭერი 

კრედიტები 294.3 მლნ ლარს შეადგენს.  რაც შეეხება დინამიკას გასულ წლებთან მიმართებაში, როგორც 

დიაგრამიდან ვლინდება, 2017 წელს საგარეო ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებული შემოსულობები 

გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 171.5 მლნ ლარით (15.9%-ით) აღემატება, ძირითადად 

საინვესტიციო კრედიტების ზრდის გავლენით - წინა წელთან შედარებით საინვესტიციო კრედიტების 

მოცულობა გაზრდილია 135.8 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები - 36.3 მლნ ლარით. 

 

დიაგრამა 11: საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების სტრუქტურა ტიპების მიხედვით (მლნ ლარი. 2016-2017 წელი). 

ცხრილი 12: საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება (მლნ ლარი, 2016-2017 წწ). 
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რაც შეეხება დაფარვის სახსრებს, როგორც ცხრილშია წარმოდგენილი სახელმწიფო საგარეო 

ვალდებულებებზე (გარდა სხვა კრედიტორული დავალიანებისა) ძირითადი თანხის დაფარვის 

(ვალდებულებების კლების) მუხლით გაცემული სახსრები შეადგენს 427.4 მლნ ლარს, და გეგმურ 

მაჩვენებელზე 3.6 მლნ ლარით ნაკლებია, ხოლო საპროცენტო ხარჯის გეგმური მაჩვენებლისაგან გადახრა 

16.5 მლნ ლარს შეადგენს.  

ცხრილი 13: საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მლნ ლარი, 2016-2017 წწ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2015 

წელი 

2016 წელი 2016 წ ფაქტი/2016 

წ. გეგმა 

2017 წელი 2017 წ ფაქტი/2017 

წ გეგმა 

  ფაქტი დამტ. 

გეგმა 

ფაქტი სხვაობა % დამტკ. 

გეგმა 

დაზუსტ. 

გეგმა 

ფაქტი სხვაობა % 

საგარეო 

ვალდებულებების 

ზრდა (სესხები) 

1,046.7 1,076.2 1,080.6 4.4 100.41% 1,216.0 1,216.0 1,252.1 36.1 102.97% 

საგარეო 

ვალდებულებების 

კლება (სულ) 

370.4 360.0 332.5 -27.5 92.36% 431.0 455.9 454.0 23.0 105.34% 

          სესხები 369.5 360.0 307.5 -52.5 85.43% 431.0 429.3 427.4 -3.6 99.16% 

          სხვა 

კრედიტორული 

დავალიანებები 

0.9 0.0 24.9 24.9 - 0.0 26.6 26.6 26.6 - 

საგარეო 

ვალდებულებების 

მომსახურება 

(პროცენტი) 

174.3   195.0         237.5     

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა  

 2016 წელი  

დამტკიცებული 

გეგმა 

2016 წელი 

გადახდა 

სხვაობა 2017 წელი 

დამტკიცებული გეგმა 

2017 წელი 

გადახდა 

სხვაობა 

პროცენტი 268.7 195.0 -73.7 254.0 237.5 -16.5 

ვალდებულებების კლება 360.0 307.5 -52.5 431.0 427.4 -3.6 

ჯამური 628.7 502.5 -126.2 685.0 664.9 -20.1 
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6. დანართები 

დანართი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები, 2017 წლის მდგომარეობით (მლნ ლარი). 

  2016 

წელი 

ფაქტი 

2017 

წელი 

საწყისი 

გეგმა 

2017 

წელი  

გეგმა  

2017 

წელი 

ფაქტი  

2017 წ. 

ფაქტი 

გეგმასთან  

2017 წ. 

ფაქტი 

საწყის 

გეგმასთან  

2017 წ. ფაქტი 

 2016 წ. ფაქტი 

სხვაობა %-ული 

 ცვლილება 

სულ შემოსულობები 10,374.0 11,457.2 11,487.2 11,618.7 101.1% 101.4% 1,244.6 12.0% 

  შემოსავლები  8,580.0 9,489.5 9,696.2 9,750.3 100.6% 102.7% 1,170.3 13.6% 

   გადასახადები 7,986.8 8,820.0 8,980.0 8,991.3 100.1% 101.9% 1,004.6 12.6% 

საშემოსავლო გადასახადი 1,978.1 2,570.0 2,570.0 2,526.0 98.3% 98.3% 547.8 27.7% 

მოგების გადასახადი 1,055.9 681.0 740.0 756.6 102.2% 111.1% -299.4 -28.4% 

დღგ 3,286.4 3,779.0 4,020.0 4,122.6 102.6% 109.1% 836.2 25.4% 

აქციზი 1,069.7 1,627.0 1,435.0 1,450.9 101.1% 89.2% 381.3 35.6% 

იმპორტის გადასახადი 70.0 76.0 65.0 71.6 110.2% 94.2% 1.6 2.3% 

სხვა გადასახადები 526.6 87.0 150.0 63.6 42.4% 73.1% -463.0 -87.9% 

   გრანტები 296.8 284.5 331.2 350.6 105.9% 123.3% 53.8 18.1% 

   სხვა შემოსავლები 296.5 385.0 385.0 408.4 106.1% 106.1% 112.0 37.8% 

  არაფინანსური აქტივების 

  კლება 

246.3 90.0 90.0 97.6 108.5% 108.5% -148.7 -60.4% 

  ფინანსური აქტივების კლება 88.7 85.0 85.0 119.1 140.1% 140.1% 30.4 34.3% 

  ვალდებულებების  ზრდა 1,459.0 1,792.7 1,616.0 1,651.6 102.2% 92.1% 192.6 13.2% 

საგარეო  1,080.6 1,392.7 1,216.0 1,252.1 103.0% 89.9% 171.5 15.9% 

საშინაო 378.4 400.0 400.0 399.5 99.9% 99.9% 21.1 5.6% 

         

სულ გადასახდელები 10,292.2 11,415.5 11,720.5 11,764.8 100.4% 103.1% 1,472.6 14.3% 

  ხარჯები 8,741.8 9,121.2 9,157.2 9,372.1 102.3% 102.8% 630.3 7.2% 

   შრომის ანაზღაურება 1,452.3 1,393.5 1,397.5 1,385.4 99.1% 99.4% -66.9 -4.6% 

   საქონელი და მომსახურება 1,117.8 1,144.3 1,177.0 1,248.4 106.1% 109.1% 130.7 11.7% 

   პროცენტი 397.7 503.0 493.2 476.6 96.6% 94.7% 78.9 19.8% 

   სუბსიდიები 334.0 420.0 418.7 486.3 116.1% 115.8% 152.3 45.6% 

   გრანტები 960.5 1,020.3 1,046.5 1,346.2 128.6% 131.9% 385.7 40.2% 

   სოციალური უზრუნველყოფა 3,150.1 3,313.2 3,313.2 3,324.3 100.3% 100.3% 174.2 5.5% 

   სხვა ხარჯები 1,329.5 1,327.0 1,311.2 1,105.0 84.3% 83.3% -224.6 -16.9% 

  არაფინანსური აქტივების  

  ზრდა  

662.4 999.0 1,017.2 971.8 95.5% 97.3% 309.4 46.7% 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 495.6 769.0 1,019.9 905.6 88.8% 117.8% 410.0 82.7% 

  ვალდებულებების კლება 392.4 526.2 526.2 515.4 97.9% 97.9% 123.0 31.3% 

         

 ნაშთის ცვლილება   

(+ დაგროვება / - გამოყენება) 

81.8 41.7 -233.3 -146.2     
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დანართი 2: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ მხარჯავი 

დაწესებულებების მიხედვით, 2017 წლის ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან მიმართებაში. 

ორგანიზაც. 

 კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა შესრულება 

3 თვის მდგ. 

შესრულება 

6 თვის მდგ. 

შესრულება 

9 თვის მდგ. 

შესრულება 

11 თვის 

მდგ. 

შესრულება 

12 თვის 

მდგ. 

01 00 საქართველოს პარლამენტი და 

მასთან არსებული რგანიზაციები 
21.6% 50.2% 71.4% 85.5% 98.5% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის 

ადმინისტრაცია 
22.1% 52.6% 85.2% 107.6% 134.6% 

03 00 საქართველოს ეროვნული 

უშიშროების საბჭოს აპარატი 
25.5% 48.7% 71.8% 89.4% 105.1% 

04 00 საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია 
22.7% 49.4% 74.8% 91.7% 110.8% 

05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 23.1% 45.5% 67.9% 83.4% 97.5% 

06 00 საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია 
9.5% 22.2% 46.4% 97.0% 106.2% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლო 
27.6% 49.6% 80.1% 88.1% 98.7% 

08 00 საქართველოს უზენაესი 

სასამართლო 
19.0% 40.9% 68.5% 85.2% 98.3% 

09 00 საერთო სასამართლოები 21.4% 44.9% 70.4% 82.8% 99.9% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო 
20.4% 45.1% 68.8% 82.5% 94.7% 

11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, 

მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, 

წალენჯიხის, ხობის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ 

ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტებში 

23.1% 48.5% 74.1% 88.6% 98.1% 

12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ლანჩხუთის, ოზურგეთის, 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში 

24.7% 51.0% 72.7% 86.5% 99.7% 

13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – 

გუბერნატორის  ადმინისტრაცია 

ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, 

26.4% 51.6% 75.8% 92.9% 100.0% 
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თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, 

ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, 

ხარაგაულის, ხონის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 

14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ახმეტის, გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს, თელავის, 

ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, 

ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში 

22.9% 46.9% 69.3% 83.9% 94.6% 

15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და 

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 

25.5% 50.5% 74.8% 90.5% 99.8% 

16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, 

ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და 

ქალაქ ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტში 

23.6% 48.2% 71.5% 86.6% 99.6% 

17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 

ახალქალაქის, ბორჯომის, 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში  

17.7% 42.8% 62.3% 76.6% 88.3% 

18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 

თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ 

რუსთავის მუნიციპალიტეტში 

21.2% 43.5% 66.2% 81.1% 95.4% 

19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ 

გორის მუნიციპალიტეტში 

20.4% 46.0% 69.8% 85.4% 99.9% 

20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

21.0% 54.5% 85.5% 103.1% 113.4% 
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21 00 შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

24.2% 60.3% 121.0% 139.1% 151.0% 

22 00 საქართველოს დაზვერვის 

სამსახური 
22.7% 47.4% 70.2% 85.2% 99.9% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო 
20.7% 50.7% 74.9% 87.9% 98.1% 

24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 

11.5% 32.4% 49.9% 62.9% 101.3% 

25 00 საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

16.1% 45.3% 71.9% 88.6% 105.2% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო 
65.0% 94.0% 124.5% 142.4% 165.3% 

27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის სამინისტრო 
23.5% 48.4% 72.0% 87.1% 102.6% 

28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 
26.6% 51.4% 73.7% 89.7% 101.0% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო 
20.7% 45.3% 72.5% 88.2% 103.0% 

30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 
22.4% 46.7% 73.0% 89.5% 101.5% 

31 00 საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახური 
21.3% 45.6% 71.9% 88.8% 102.0% 

32 00 საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 
21.1% 46.5% 69.9% 84.9% 98.9% 

33 00 საქართველოს კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 
22.6% 52.3% 81.4% 97.9% 111.6% 

34 00 საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით  

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

32.5% 52.7% 74.8% 85.0% 102.1% 

35 00 საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო 

24.5% 49.3% 74.2% 91.1% 100.9% 
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36 00 საქართველოს ენერგეტიკის 

სამინისტრო 
17.0% 39.0% 53.8% 69.0% 105.2% 

37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 
14.8% 33.5% 50.9% 67.9% 101.9% 

38 00 საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

20.2% 48.9% 76.3% 91.8% 109.2% 

39 00 საქართველოს სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტრო 

30.9% 59.2% 90.9% 102.4% 124.3% 

40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის 

სპეციალური სამსახური 
22.2% 46.0% 69.8% 86.8% 100.5% 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატი 
25.3% 59.3% 88.1% 113.7% 133.8% 

42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი 
23.5% 47.7% 72.4% 91.7% 100.4% 

43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 20.5% 44.4% 65.7% 82.2% 95.6% 

44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის 

ავტონომიური ოლქის 

ტერიტორიაზე დროებითი 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

ერთეულის ადმინისტრაცია - 

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 

24.7% 52.9% 76.3% 90.9% 99.8% 

45 00 საქართველოს საპატრიარქო 32.6% 57.8% 78.8% 93.8% 100.0% 

46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

21.5% 43.0% 63.8% 80.1% 100.0% 

47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური – საქსტატი 
22.3% 48.9% 73.6% 91.3% 102.6% 

48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის 

სახელმწიფო ზედამხედველობის 

სამსახური 

27.1% 50.0% 73.3% 89.4% 98.7% 

49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული 

საინვესტიციო სააგენტო 
7.5% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 17.4% 42.6% 64.7% 89.9% 112.9% 

51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის აპარატი 
19.5% 47.1% 67.9% 83.5% 96.7% 
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52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატა 
21.4% 46.8% 70.4% 88.2% 99.6% 

53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების 

სამსახური 
17.5% 40.0% 57.8% 70.4% 84.2% 

54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა 

სახელმწიფო სამსახური 
12.6% 41.9% 67.7% 80.5% 90.9% 

55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა 

სახელმწიფო სააგენტო 
25.7% 50.1% 71.8% 96.4% 98.0% 

56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური 

მონიტორინგის სამსახური 
9.6% 25.7% 40.6% 51.0% 84.1% 

57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს 

სოლიდარობის ფონდი 
19.7% 42.7% 66.0% 81.0% 97.9% 

58 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია 
24.1% 47.6% 71.4% 87.3% 98.8% 

59 00 საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოებისა და კრიზისების 

მართვის საბჭოს აპარატი 

22.0% 46.0% 69.5% 84.6% 93.8% 

60 00 საერთო სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გადასახდელები 
19.1% 40.4% 63.7% 77.3% 90.9% 

63 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი      

65 00 სსიპ - საქართველოს 

ინტელექტუალური საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ 

     

 

 

დანართი 3: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ პროგრამების 

მიხედვით 2017 წლის ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან მიმართებაში (პროგრამების 

მიხედვით ათვისება ითვალისწინებს იმ მხარჯავ დაწესებულებებსაც, რომელთა სისტემაშიც არაა 

გამოყოფილი დამოუკიდებელი პროგრამა). 

ორგანიზაც. 

 კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა შესრულება 3 

თვის მდგ. 

შესრულება 6 

თვის მდგ. 

შესრულება 9 

თვის მდგ. 

შესრულება 11 

თვის მდგ. 

შესრულება 12 

თვის მდგ. 

01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 21.3% 50.7% 71.0% 85.0% 98.4% 

01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 23.8% 47.2% 74.4% 88.8% 99.1% 

01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის 

სახელმწიფო რეგულირება 
22.3% 48.1% 74.2% 89.0% 99.9% 
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03 00 საქართველოს ეროვნული 

უშიშროების საბჭოს აპარატი 
24.2% 46.2% 68.0% 84.7% 99.7% 

04 01 საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია 
23.2% 50.5% 76.5% 93.7% 113.4% 

04 02 საგადასახადო ომბუდსმენის 

აპარატი 
12.0% 23.7% 36.8% 44.1% 48.9% 

05 01 სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურის აპარატი 
23.3% 45.8% 68.4% 83.9% 97.5% 

05 02 სსიპ - საჯარო აუდიტის 

ინსტიტუტი 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 99.7% 

06 01 საარჩევნო გარემოს 

განვითარება 
22.6% 49.8% 69.0% 84.4% 99.1% 

06 02 არჩევნების ჩატარების 

ღონისძიებები 
0.4% 0.9% 23.4% 98.8% 107.6% 

06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის 

განვითარების და სამოქალაქო 

განათლების ხელშეწყობა 

11.6% 36.8% 59.8% 69.1% 78.2% 

06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და 

არასამთავრობო სექტორის 

დაფინანსება 

22.9% 55.4% 88.8% 105.8% 111.4% 

09 01 საერთო სასამართლოების 

სისტემის განვითარება და 

ხელშეწყობა 

21.4% 44.9% 70.5% 82.8% 99.9% 

09 02 მოსამართლეებისა და 

სასამართლოს 

თანამშრომლების მომზადება-

გადამზადება 

22.0% 45.8% 67.6% 79.9% 99.7% 

23 01 სახელმწიფო ფინანსების 

მართვა 
18.0% 43.1% 65.6% 79.6% 93.5% 

23 02 შემოსავლების მობილიზება 

და გადამხდელთა 

მომსახურების გაუმჯობესება 

23.3% 54.2% 80.1% 91.7% 97.5% 

23 03 ეკონომიკური დანაშაულის 

პრევენცია 
20.9% 44.2% 67.0% 80.9% 94.8% 

23 04 ფინანსების მართვის 

ელექტრონული და 

ანალიტიკური 

უზრუნველყოფა 

17.1% 73.7% 99.9% 113.0% 122.1% 
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23 05 საფინანსო სექტორში 

დასაქმებულთა 

კვალიფიკაციის ამაღლება 

19.5% 41.1% 60.5% 82.5% 105.1% 

23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის 

ზედამხედველობა 

10.3% 27.8% 49.3% 63.1% 76.6% 

24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის 

შემუშავება და 

განხორციელება 

14.6% 37.3% 58.0% 73.3% 144.7% 

24 02 ტექნიკური და სამშენებლო 

სფეროს რეგულირება 
22.9% 49.2% 70.4% 85.5% 100.2% 

24 03 სტანდარტიზაციისა და 

მეტროლოგიის სფეროს 

განვითარება 

19.1% 52.6% 78.7% 90.7% 99.9% 

24 04 აკრედიტაციის პროცესის 

მართვა და განვითარება 
22.9% 48.9% 71.8% 86.6% 100.0% 

24 05 ტურიზმის განვითარების 

ხელშეწყობა 
22.0% 55.9% 67.9% 83.2% 97.5% 

24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 10.4% 21.0% 38.4% 50.2% 103.8% 

24 07 მეწარმეობის განვითარება 9.3% 19.5% 34.6% 73.5% 94.4% 

24 08 საქართველოში ინოვაციებისა 

და ტექნოლოგიების 

განვითარება 

20.3% 41.5% 57.2% 64.2% 73.7% 

24 09 საქართველოს მიერ 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებით ნაკისრი 

ვალდებულებების 

ფარგლებში საქართველოს 

აეროპორტებში 

„გათავისუფლებული 

ფრენების" მომსახურების 

ხარჯების ანაზღაურება (მათ 

შორის, წინა წლებში 

წარმოქმნილი 

დავალიანებების დაფარვა 

0.0% 30.5% 58.2% 75.3% 94.6% 

24 10 ბაქო - თბილისი - ყარსის 

სარკინიგზო მაგისტრალის 

მშენებლობისათვის მარაბდა - 

ახალქალაქი - კარწახის 

მონაკვეთზე კერძო 

საკუთრებაში არსებული 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.6% 
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მიწების გამოსყიდვა- 

კომპენსაცია 

24 11 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი 

პორტის მშენებლობისათვის 

ანაკლიის ტერიტორიაზე 

(სამოქმედო გეგმის 

ფარგლებში) კერძო 

საკუთრებაში არსებული 

მიწების გამოსყიდვა - 

კომპენსაცია 

7.8% 70.3% 93.8% 93.8% 93.8% 

24 12 საზღვაო პროფესიული 

განათლების ხელშეწყობა 
16.3% 48.3% 79.5% 116.5% 157.7% 

24 13 ინოვაციური ეკოსისტემის 

განვითარება (IBRD) 
4.3% 9.5% 13.8% 16.3% 19.8% 

25 01 რეგიონებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების პოლიტიკის 

შემუშავება და მართვა 

20.5% 47.0% 67.3% 81.2% 94.9% 

25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების ღონისძიებები 
13.0% 44.1% 73.7% 89.5% 102.2% 

25 03 რეგიონული და 

მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია 

22.9% 54.3% 84.9% 113.4% 135.7% 

25 04 წყალმომარაგების 

ინფრასტრუქტურის აღდგენა-

რეაბილიტაცია 

16.2% 40.6% 56.2% 68.9% 93.1% 

25 05 მყარი ნარჩენების მართვის 

პროგრამა 
44.3% 50.6% 54.5% 58.7% 91.8% 

25 06 იძულებით 

გადაადგილებული პირების 

მხარდაჭერა 

     

26 01 სამართალშემოქმედებისა და 

ქვეყნის ინტერესების 

სამართლებრივი 

მხარდაჭერის მიზნით 

სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავება და მართვა, მათ 

შორის, სისხლის სამართლის 

სისტემის რეფორმის 

განხორციელება 

376.7% 407.2% 473.8% 500.3% 577.7% 

26 02 გამოძიებაზე 

ზედამხედველობის, 
21.0% 45.5% 69.4% 85.7% 101.8% 
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სახელმწიფო ბრალდების 

მხარდაჭერის, დანაშაულის 

წინააღმდეგ ბრძოლისა და 

პრევენციის პროგრამა 

26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის 

დაცულობის, მომსახურების 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიების დანერგვის 

და დოკუმენტების 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

17.7% 57.7% 77.2% 88.8% 96.6% 

26 04 საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს სისტემის 

თანამშრომელთა 

გადამზადება და სასწავლო 

ცენტრის განვითარება 

23.3% 46.6% 68.5% 82.6% 100.2% 

26 05 ელექტრონული 

მმართველობის განვითარება 
19.2% 44.8% 80.6% 100.0% 117.6% 

26 06 ერთიანი სახელმწიფო 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების განვითარება 

74.0% 84.2% 99.9% 107.3% 110.1% 

26 07 დანაშაულის პრევენცია და 

ყოფილ პატიმართა 

რესოციალიზაცია 

21.2% 48.5% 71.1% 87.7% 100.9% 

26 08 იუსტიციის სახლის 

მომსახურებათა განვითარება 

და ხელმისაწვდომობა 

25.1% 55.9% 76.3% 89.9% 101.7% 

26 09 მიწის ბაზრის განვითარება 
(WB) 

1.4% 30.1% 41.8% 51.1% 72.6% 

27 01 საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი 

პენიტენციური სისტემის 

ჩამოყალიბება 

23.3% 48.1% 71.6% 86.8% 102.8% 

27 02 სრულყოფილი პრობაციის 

სისტემა 
27.2% 55.7% 83.3% 95.0% 99.5% 

27 03 სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სისტემისათვის 

თანამშრომელთა მომზადება 

და პროფესიული 

განვითარება 

22.0% 44.9% 62.8% 78.4% 93.0% 

28 01 საგარეო პოლიტიკის 

განხორციელება 
26.7% 51.4% 73.7% 89.8% 101.1% 
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28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის 

ამაღლება საერთაშორისო 

ურთიერთობების დარგში 

18.0% 49.0% 65.8% 75.2% 82.2% 

29 01 თავდაცვის მართვა და 

შესაძლებლობები 
24.0% 46.6% 68.9% 84.5% 97.2% 

29 02 წვრთნა და სამხედრო 

განათლება 
19.3% 43.9% 66.2% 81.6% 90.9% 

29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური უზრუნველყოფა 
21.8% 52.6% 73.8% 80.8% 96.6% 

29 04 მართვის, კონტროლის, 

კავშირგაბმულობის და 

კომპიუტერული სისტემები 

9.5% 19.2% 41.7% 59.9% 86.5% 

29 05 ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 
10.1% 33.2% 55.4% 69.8% 120.3% 

29 06 საერთაშორისო ოპერაციები 36.8% 54.9% 91.4% 102.1% 108.9% 

29 07 სამხედრო მრეწველობის 

განვითარება 
20.3% 47.3% 74.7% 96.6% 143.1% 

29 08 საქართველოს შეიარაღებული 

ძალების შესაძლებლობის 

გაძლიერება (SG) 

0.0% 36.3% 98.4% 120.7% 127.0% 

30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, 

სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 

და საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

განვითარება/გაღრმავება 

22.2% 46.4% 72.6% 88.8% 100.7% 

30 02 ეროვნული საგანძურის, 

დიპლომატიური 

წარმომადგენლობებისა და 

საპატრიარქოს დაცვის 

უსაფრთხოების დონის 

ამაღლება 

22.0% 45.6% 67.6% 82.9% 93.3% 

30 03 სამართალდამცავი 

სტრუქტურებისათვის 

მაღალკვალიციფიური 

კადრების მომზადება, 

გადამზადება, საარქივო 

ფონდების დიგიტალიზაცია, 

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობა და მოქალაქეთა 

მომსახურება 

23.1% 50.7% 75.7% 92.8% 109.5% 

30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

სისტემის მოსამსახურეთა 
32.5% 67.3% 98.9% 121.1% 141.6% 



 
 

39 
 
 

ჯანმრთელობის დაცვის 

მომსახურებით 

უზრუნველყოფა 

30 05 სახელმწიფო მატერიალური 

რეზერვების შექმნა და მართვა 
20.1% 58.8% 98.1% 191.1% 212.5% 

30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების 

დონის ამაღლება 
23.9% 47.9% 75.3% 93.4% 105.6% 

32 01 განათლებისა და მეცნიერების 

სფეროში სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავება და 

პროგრამების მართვა 

22.4% 45.7% 73.9% 87.4% 101.0% 

32 02 ზოგადი განათლება 23.2% 48.5% 72.8% 89.1% 98.0% 

32 03 პროფესიული განათლება  22.1% 45.0% 65.9% 82.5% 104.9% 

32 04 უმაღლესი განათლება 15.8% 58.4% 67.3% 77.6% 93.2% 

32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო 

კვლევების ხელშეწყობა 
17.7% 35.2% 61.1% 73.0% 100.0% 

32 06 ინკლუზიური განათლება 17.2% 38.2% 57.8% 73.8% 93.2% 

32 07 საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო დაწესებულებათა 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

19.7% 36.7% 55.5% 67.1% 100.4% 

32 08 ათასწლეულის გამოწვევა 

საქართველოს 
18.5% 39.4% 77.0% 95.2% 108.4% 

32 09 თბილისის საჯარო სკოლების 

რეაბილიტაცია და ენერგო 

ეფექტურობის გაზრდის 

პროექტი (CEB, E5P) 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

32 10 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

სტრუქტურაში, 

ჰიდროტექნიკური კვლევების 

ლაბორატორიის 

ჩამოყალიბების პროექტი 
(Unicredit Bank) 

0.0% 0.0% 488.8% 488.8% 488.8% 

33 01 კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის სფეროში პოლიტიკის 

შემუშავება და პროგრამების 

მართვა 

19.9% 42.8% 65.9% 79.0% 95.0% 

33 02 ხელოვნების დარგების 

განვითარების ხელშეწყობა და 
22.3% 54.2% 81.5% 97.5% 109.1% 
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პოპულარიზაცია 

საქართველოში და მის 

ფარგლებს გარეთ 

33 03 სახელოვნებო განათლების 

სისტემის ხელშეწყობა 
27.5% 55.2% 86.2% 102.5% 116.9% 

33 04 კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა და 

სამუზეუმო სისტემის 

სრულყოფა 

19.6% 44.7% 80.8% 100.3% 121.0% 

34 01 იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა და მიგრანტთა 

ხელშეწყობის მიზნით 

სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავება და პროგრამების 

მართვა 

17.6% 58.7% 94.5% 111.6% 125.4% 

34 02 განსახლების ადგილებში 

დევნილთა შენახვა და მათი 

საცხოვრებელი პირობების 

გაუმჯობესება 

34.1% 51.7% 71.8% 80.6% 97.7% 

34 03 დევნილთა საარსებო 

წყაროებით უზრუნველყოფა 
46.5% 126.3% 240.6% 387.2% 458.6% 

35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

პროგრამების მართვა 

24.0% 51.2% 83.9% 101.8% 119.6% 

35 02 მოსახლეობის სოციალური 

დაცვა 
24.4% 49.0% 73.7% 90.1% 98.5% 

35 03 მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვა 
25.3% 51.2% 76.8% 94.8% 107.8% 

35 04 სამედიცინო 

დაწესებულებათა 

რეაბილიტაცია და აღჭურვა  

11.8% 23.8% 34.2% 48.0% 68.8% 

35 05 შრომისა და დასაქმების 

სისტემის რეფორმების 

პროგრამა 

3.4% 7.7% 15.8% 36.9% 60.6% 

36 01 ენერგეტიკის სფეროში 

პოლიტიკის შემუშავება და 

მართვა  

6.9% 19.2% 29.5% 39.5% 103.0% 

36 02 ენერგეტიკული 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია  

0.0% 0.0% 7.5% 94.5% 94.5% 
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36 03 სასისტემო მნიშვნელობის 

ელექტროგადამცემი ქსელის 

განვითარება  

26.8% 58.9% 78.1% 89.1% 108.1% 

37 01 სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პროგრამა 
33.4% 56.4% 77.4% 91.2% 102.2% 

37 02 სურსათის უვნებლობა, 

მცენარეთა დაცვა და 

ეპიზოოტიური 

კეთილსაიმედოობა 

7.5% 32.9% 51.6% 74.0% 110.7% 

37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის 

განვითარება 
10.5% 19.0% 32.6% 55.6% 90.2% 

37 04 სოფლის მეურნეობის დარგში 

სამეცნიერო კვლევითი 

ღონისძიებების 

განხორციელება 

20.5% 46.0% 73.0% 88.4% 101.4% 

37 05 ერთიანი აგროპროექტი 22.3% 41.3% 63.8% 79.0% 104.9% 

37 06 სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივების 

ხელშეწყობის ღონისძიებები 

3.3% 8.1% 44.0% 66.3% 183.7% 

37 07 სამელიორაციო სისტემების 

მოდერნიზაცია და 

აგროსექტორის განვითარების 

ხელშეწყობა 

10.2% 27.9% 39.0% 54.1% 94.2% 

38 01 გარემოს დაცვის სფეროში 

პოლიტიკის შემუშავება, 

რეგულირება და მართვა 

18.9% 48.1% 68.0% 82.9% 93.6% 

38 02 გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობა 
20.9% 47.3% 74.6% 95.2% 110.7% 

38 03 დაცული ტერიტორიების 

სისტემის ჩამოყალიბება და 

მართვა 

17.2% 48.0% 83.9% 92.1% 116.7% 

38 04 სატყეო სისტემის 

ჩამოყალიბება და მართვა 
20.8% 43.9% 65.7% 77.7% 92.1% 

38 05 ეროვნული საშენი 

მეურნეობის სისტემის 

ჩამოყალიბება და მართვა 

29.4% 93.4% 112.6% 122.6% 132.7% 

38 06 გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობისა და 

გარემოსდაცვითი 

28.2% 111.5% 159.5% 266.9% 306.1% 
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განათლების ხელშეწყობის 

პროგრამა 

38 07 ბირთვული და რადიაციული 

უსაფრთხოების დაცვა 
22.5% 48.1% 71.3% 87.2% 101.6% 

38 08 გარემოს დაცვის სფეროში 

მონიტორინგი, 

პროგნოზირება, პრევენცია და 

ბუნებრივი რესურსების 

მართვა 

     

39 01 სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა 

სფეროებში სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავება და 

მართვა    

23.7% 130.2% 354.2% 402.0% 765.9% 

39 02 სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობის ღონისძიებები 
31.9% 58.4% 85.9% 96.4% 111.9% 

39 03 სპორტის სფეროში 

დამსახურებულ მოღვაწეთა 

სოციალური დაცვის 

ღონისძიებები 

25.3% 55.4% 83.8% 98.8% 111.6% 

39 04 ახალგაზრდობის სფეროში 

სახელმწიფო ხელშეწყობის 

ღონისძიებები 

9.9% 38.5% 81.9% 92.5% 101.5% 

40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა 

21.5% 44.9% 70.2% 86.3% 99.9% 

40 02 სახელმწიფო ობიექტების 

მოვლა-შენახვა 
26.5% 52.8% 67.2% 89.7% 104.3% 

40 03 სსიპ სახელისუფლებო 

სპეციალური 

კავშირგაბმულობის სააგენტო 

     

41 00 საქართველოს სახალხო 

დამცველის აპარატის 

ფუნქციონირების 

გაძლიერების ღონისძიებები 

(საქართველოს სახალხო 

დამცველის აპარატი 

25.3% 59.3% 88.1% 113.7% 133.8% 

42 00 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 23.5% 47.7% 72.4% 91.7% 100.4% 

44 01 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის 

ავტონომიური ოლქის 

ტერიტორიაზე დროებითი 

ადმინისტრაციულ-

24.9% 53.5% 76.9% 91.2% 99.8% 
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ტერიტორიული ერთეულის 

ადმინისტრაცია - სამხრეთ 

ოსეთის ადმინისტრაცია 

44 02 ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და 

ცეკვის ანსამბლი „ნართები“ 
23.7% 48.4% 72.4% 88.9% 100.0% 

45 01 სასულიერო განათლების 

ხელშეწყობის გრანტი 
26.0% 51.4% 74.7% 92.5% 100.0% 

45 02 ა(ა)იპ საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ 

კანანელის სახელობის 

სასულიერო სწავლების 

ცენტრი 

22.1% 53.8% 112.8% 188.3% 218.6% 

45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და 

ლაზეთის ეპარქიის 

საგანმანათლებლო 

ცენტრისათვის გადასაცემი 

გრანტი 

32.7% 61.5% 80.2% 93.8% 100.0% 

45 04 საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ნინოს სახელობის 

ობოლ, უპატრონო და 

მზრუნველობამოკლებულ 

ბავშვთა პანსიონატისათვის 

გადასაცემი გრანტი 

54.6% 69.8% 84.9% 96.7% 100.0% 

45 05 საქართველოს საპატრიარქოს 

ბათუმის წმინდა მოწამე 

ეკატერინეს სახელობის 

სათნოების სავანისათვის 

გადასაცემი გრანტი 

24.1% 48.3% 72.4% 96.2% 100.0% 

45 06 საქართველოს საპატრიარქოს 

წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის 

სახელობის სასულიერო 

სწავლების ცენტრისათვის 

გადასაცემი გრანტი 

26.2% 50.8% 75.4% 90.3% 97.8% 

45 07 წმინდა გიორგი 

მთაწმინდელის მონასტერთან 

არსებული სარეაბილიტაციო 

ცენტრისათვის გადასაცემი 

გრანტი 

27.2% 50.6% 75.9% 95.8% 100.0% 

45 08 საქართველოს საპატრიარქოს 

წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული 

25.0% 50.0% 75.0% 91.8% 100.0% 
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უნივერსიტეტისათვის 

გადასაცემი გრანტი 

45 09 საქართველოს საპატრიარქოს 

ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის 

სახელობის 

უნივერსიტეტისათვის 

გადასაცემი გრანტი 

55.7% 70.5% 85.2% 85.2% 85.2% 

45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციის და 

ადაპტაციის ცენტრისათვის 

გადასაცემი გრანტი 

30.0% 60.0% 90.0% 100.0% 100.0% 

45 11 საქართველოს საპატრიარქოს 

ტელევიზიის სუბსიდირების 

ღონისძიებები 

50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და 

კუმურდოს ეპარქიის 

სასწავლო ცენტრისთვის 

გადასაცემი გრანტი 

72.0% 95.9% 100.0% 100.0% 100.0% 

45 13 ა(ა)იპ ფოთის 

საგანმანათლებლო და 

კულტურულ-

გამაჯანსაღებელი ცენტრი 

53.6% 84.2% 92.2% 99.6% 100.0% 

47 01 სტატისტიკური სამუშაოების 

დაგეგმვა და მართვა 
23.7% 49.5% 72.9% 91.1% 106.1% 

47 02 სტატისტიკური სამუშაოების 

სახელმწიფო პროგრამა 
20.6% 48.2% 74.5% 91.6% 98.6% 

47 03 მოსახლეობისა და 

საცხოვრისების საყოველთაო 

აღწერა 

24.4% 48.8% 73.6% 89.5% 97.7% 

49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის 

დაგეგმვა და მართვა 
13.4% 20.4% 20.4% 20.4% 20.4% 

49 02 ინვესტიციების მოზიდვის 

ხელშეწყობა 
0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

52 00 საქართველოს სავაჭრო-

სამრეწველო პალატა 
21.4% 46.8% 70.4% 88.2% 99.6% 

55 01 სსიპ რელიგიის საკითხთა 

სახელმწიფო სააგენტო 
20.4% 44.6% 63.5% 77.1% 87.1% 

55 02 რელიგიური გაერთიანებების 

დაფინანსება 
26.7% 51.1% 73.3% 100.0% 100.0% 

59 01 საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოებისა და 
22.0% 46.0% 69.5% 84.6% 93.8% 
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კრიზისების მართვის საბჭოს 

აპარატი 

60 01 საგარეო სახელმწიფო 

ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა 

18.9% 42.2% 66.1% 80.5% 97.1% 

60 02 საშინაო სახელმწიფო 

ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა 

32.6% 51.7% 81.4% 93.6% 100.0% 

60 03 საერთაშორისო საფინანსო 

ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობიდან 

გამომდინარე 

ვალდებულებები 

0.1% 1.6% 25.7% 36.2% 105.4% 

60 04 ავტონომიური 

რესპუბლიკებისა და 

ადგილობრივი 

თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის 

გადასაცემი ტრანსფერები 

26.9% 54.2% 92.3% 115.9% 139.5% 

60 05 საქართველოს პრეზიდენტის 

სარეზერვო ფონდი 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

60 06 საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდი  
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

60 07 წინა წლებში წარმოქმნილი 

დავალიანების დაფარვისა და 

სასამართლო 

გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფონდი 

4.7% 8.1% 14.1% 15.4% 16.7% 

60 08 საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

60 09 მაღალმთიანი დასახლებების 

განვითარების ფონდი 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

60 10 საქართველოს სახელმწიფო 

ჯილდოებისათვის 

დაწესებული ერთდროული 

ფულადი პრემიების გაცემის 

ფინანსური უზრუნველყოფა 

3.1% 6.0% 10.3% 15.4% 17.1% 

60 11 საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან არსებული 

ხელშეკრულებების 

0.0% 0.0% 59.9% 59.9% 59.9% 
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ფარგლებში ქართული მხარის 

ვალდებულებების დაფარვა 

60 12 დონორების მიერ 

დაფინანსებული საერთო 

სახელმწიფოებრივი 

გადასახდელები 

4.6% 61.4% 69.0% 75.1% 80.1% 

60 13 ფიზიკურ პირებზე უცხოურ 

ვალუტაში გაცემული საბანკო 

სესხების ეროვნულ ვალუტაში 

კონვერტირების ხელშეწყობის 

ღონისძიებები 

24.2% 24.2% 24.2% 24.2% 24.2% 

60 14 სსიპ - დეპოზიტების 

დაზღვევის სააგენტოს 

დაფინანსება 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 4: ინფორმაცია მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დეკემბრის თვის ათვისების 

შესახებ წლის განმავლობაში ათვისების ტენდენციასთან მიმართებაში. 

ორგანიზაც. 

 კოდი    

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2017 

დეკემბერი 

1-11 

თვეების 

საშუალო 

დეკემბერი/1-

11 თვეების 

საშუალო 

ორგანიზაც. 

 კოდი    

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2016 

დეკემბერი 

1-11 

თვეების 

საშუალო 

დეკემბერი/1-

11 თვეების 

საშუალო 

01 00 საქართველოს 

პარლამენტი და 

მასთან არსებული 

ორგანიზაციები 

        7,810.31          4,673.93  167% 01 00 საქართველოს 

პარლამენტი და 

მასთან არსებული 

ორგანიზაციები 

        5,410.08         4,568.85  118% 

02 00 საქართველოს 

პრეზიდენტის 

ადმინისტრაცია 

        2,653.45             958.28  277% 02 00 საქართველოს 

პრეზიდენტის 

ადმინისტრაცია 

        1,429.86         1,141.23  125% 

03 00 საქართველოს 

ეროვნული 

უშიშროების საბჭოს 

აპარატი 

           283.61             146.27  194% 03 00 საქართველოს 

ეროვნული 

უშიშროების საბჭოს 

აპარატი 

            328.30            147.36  223% 

04 00 საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია 

        3,152.06          1,374.78  229% 04 00 საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია 

        3,218.24         1,473.22  218% 

05 00 სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახური 

        2,056.12          1,100.07  187% 05 00 სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახური 

        1,665.86         1,270.88  131% 

06 00 საქართველოს 

ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია 

        5,574.95          5,334.97  104% 06 00 საქართველოს 

ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია 

        5,792.96         5,835.71  99% 

07 00 საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლო 

           438.15             329.03  133% 07 00 საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლო 

            391.17            272.97  143% 

08 00 საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო 

        1,006.34             596.45  169% 08 00 საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო 

            959.54            561.91  171% 

09 00 საერთო 

სასამართლოები 

      10,115.44          4,439.62  228% 09 00 საერთო 

სასამართლოები 

        7,587.50         4,113.27  184% 
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10 00 საქართველოს 

იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო 

           329.79             202.57  163% 10 00 საქართველოს 

იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო 

            279.94            210.77  133% 

11 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის - 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

აბაშის, ზუგდიდის, 

მარტვილის, მესტიის, 

სენაკის, ჩხოროწყუს, 

წალენჯიხის, ხობის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ფოთსა და 

ქალაქ ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტებში 

              76.14                64.46  118% 11 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის - 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

აბაშის, ზუგდიდის, 

მარტვილის, მესტიის, 

სენაკის, ჩხოროწყუს, 

წალენჯიხის, ხობის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ფოთსა და 

ქალაქ ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტებში  

              95.29              64.72  147% 

12 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ლანჩხუთის, 

ოზურგეთის, 

ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში 

              80.23                47.97  167% 12 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ლანჩხუთის, 

ოზურგეთის, 

ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში 

            103.39              53.76  192% 

13 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის  

ადმინისტრაცია 

ბაღდათის, ვანის, 

ზესტაფონის, 

თერჯოლის, 

სამტრედიის, 

საჩხერის, ტყიბულის, 

წყალტუბოს, 

ჭიათურის, 

              51.75                62.10  83% 13 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის  

ადმინისტრაცია 

ბაღდათის, ვანის, 

ზესტაფონის, 

თერჯოლის, 

სამტრედიის, 

საჩხერის, ტყიბულის, 

წყალტუბოს, 

ჭიათურის, 

              66.01              66.72  99% 
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ხარაგაულის, ხონის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტში 

ხარაგაულის, ხონის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტში 
14 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ახმეტის, გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს, 

თელავის, 

ლაგოდეხის, 

საგარეჯოს, 

სიღნაღის, ყვარლის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ თელავის 

მუნიციპალიტეტში 

              77.56                55.30  140% 14 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ახმეტის, გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს, 

თელავის, 

ლაგოდეხის, 

საგარეჯოს, 

სიღნაღის, ყვარლის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ თელავის 

მუნიციპალიტეტში 

              78.73              60.18  131% 

15 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

დუშეთის, თიანეთის, 

მცხეთის, ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ მცხეთის 

მუნიციპალიტეტში 

              55.10                48.72  113% 15 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

დუშეთის, თიანეთის, 

მცხეთის, ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ მცხეთის 

მუნიციპალიტეტში 

              82.65              51.51  160% 

16 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ამბროლაურის, 

ლენტეხის, ონის, 

ცაგერის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტში 

              75.73                46.08  164% 16 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ამბროლაურის, 

ლენტეხის, ონის, 

ცაგერის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტში 

              82.52              48.70  169% 
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17 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ადიგენის, ასპინძის, 

ახალციხის, 

ახალქალაქის, 

ბორჯომის, 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში  

              69.35                41.46  167% 17 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ადიგენის, ასპინძის, 

ახალციხის, 

ახალქალაქის, 

ბორჯომის, 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში  

              57.35              41.17  139% 

18 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ბოლნისის, 

გარდაბნის, 

დმანისის, თეთრი 

წყაროს, მარნეულის, 

წალკის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტში 

           122.76                63.43  194% 18 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ბოლნისის, 

გარდაბნის, 

დმანისის, თეთრი 

წყაროს, მარნეულის, 

წალკის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტში 

            114.50              72.15  159% 

19 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

გორის, კასპის, 

ქარელის, ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ გორის 

მუნიციპალიტეტში 

              91.04                48.50  188% 19 00 სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

გორის, კასპის, 

ქარელის, ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ გორის 

მუნიციპალიტეტში 

              91.48              45.77  200% 

20 00 ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის 

საკითხებში 

           293.63             266.65  110% 20 00 ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის 

საკითხებში 

        1,256.65            442.71  284% 
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საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

21 00 შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

           144.11             153.64  94% 21 00 დიასპორის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

            125.01            126.79  99% 

22 00 საქართველოს 

დაზვერვის 

სამსახური 

        1,981.87          1,045.68  190% 22 00 შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

            152.41            131.58  116% 

23 00 საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

        8,400.56          6,576.79  128% 23 00 საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

        7,907.48         6,450.46  123% 

24 00 საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

   182,636.46        27,263.78  670% 24 00 საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

      15,478.98      11,509.86  134% 

25 00 საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

   214,004.62     103,740.50  206% 25 00 საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

    177,378.76      72,221.71  246% 

26 00 საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

      14,230.02          8,025.49  177% 26 00 საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

      14,178.84         8,039.10  176% 

27 00 საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა 

      21,533.81        11,013.93  196% 27 00 საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა 

      22,659.33      10,942.73  207% 
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და პრობაციის 

სამინისტრო 

და პრობაციის 

სამინისტრო 

28 00 საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

      12,942.08          9,381.64  138% 28 00 საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

      10,809.27         8,754.44  123% 

29 00 საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

   111,078.72        59,958.62  185% 29 00 საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

      74,086.23      61,081.00  121% 

30 00 საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

      71,811.67        48,720.85  147% 30 00 საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

      54,469.55      48,641.92  112% 

31 00 საქართველოს 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოების 

სამსახური 

      15,680.20          9,521.31  165% 31 00 საქართველოს 

დაზვერვის 

სამსახური 

        1,960.37         1,185.40  165% 

32 00 საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

   156,303.72        86,115.58  182% 32 00 საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

    137,788.21      73,686.79  187% 

33 00 საქართველოს 

კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო 

      13,689.37          8,862.80  154% 33 00 საქართველოს 

კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო 

      12,945.83      10,536.54  123% 

34 00 საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით  

გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა 

და ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

      17,007.23          7,714.43  220% 34 00 საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით  

გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა 

და ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

        4,839.50         7,311.39  66% 

35 00 საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

   336,477.00     282,769.27  119% 35 00 საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

    338,212.44    266,090.99  127% 
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სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

36 00 საქართველოს 

ენერგეტიკის 

სამინისტრო 

      71,339.44        12,376.99  576% 36 00 საქართველოს 

ენერგეტიკის 

სამინისტრო 

      11,650.09      16,157.63  72% 

37 00 საქართველოს 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

   109,688.93        19,946.34  550% 37 00 საქართველოს 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

      33,910.45      26,940.46  126% 

38 00 საქართველოს 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

        6,211.45          2,978.05  209% 38 00 საქართველოს 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

        6,035.46         3,238.22  186% 

39 00 საქართველოს 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტრო 

      32,173.30        13,662.02  235% 39 00 საქართველოს 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტრო 

      19,849.06         9,909.75  200% 

40 00 საქართველოს 

სახელმწიფო დაცვის 

სპეციალური 

სამსახური 

        7,535.64          4,339.84  174% 40 00 საქართველოს 

სახელმწიფო დაცვის 

სპეციალური 

სამსახური 

        5,395.70         4,501.05  120% 

41 00 საქართველოს 

სახალხო დამცველის 

აპარატი 

           967.68             496.01  195% 41 00 საქართველოს 

სახალხო დამცველის 

აპარატი 

            790.71            474.88  167% 

42 00 სსიპ – 

საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი 

        4,010.38          3,869.31  104% 42 00 სსიპ – 

საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი 

        4,697.07         3,618.32  130% 

43 00 სსიპ – კონკურენციის 

სააგენტო 

           254.92             141.92  180% 43 00 სსიპ – კონკურენციის 

სააგენტო 

            307.56            133.52  230% 

44 00 ყოფილი სამხრეთ 

ოსეთის 

ავტონომიური ოლქის 

ტერიტორიაზე 

           218.53             203.30  107% 44 00 ყოფილი სამხრეთ 

ოსეთის 

ავტონომიური ოლქის 

ტერიტორიაზე 

            250.12            296.13  84% 
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დროებითი 

ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული 

ერთეულის 

ადმინისტრაცია - 

სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაცია 

დროებითი 

ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული 

ერთეულის 

ადმინისტრაცია - 

სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაცია 
45 00 საქართველოს 

საპატრიარქო 

        1,553.55          2,131.31  73% 45 00 საქართველოს 

საპატრიარქო 

        2,057.89         2,148.98  96% 

46 00 სსიპ – ლევან 

სამხარაულის 

სახელობის 

სასამართლო 

ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიურო 

           497.97             182.00  274% 46 00 სსიპ – ლევან 

სამხარაულის 

სახელობის 

სასამართლო 

ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიურო 

            399.63            281.85  142% 

47 00 სსიპ – საქართველოს 

სტატისტიკის 

ეროვნული 

სამსახური – 

საქსტატი 

           858.06             628.54  137% 47 00 სსიპ – საქართველოს 

სტატისტიკის 

ეროვნული 

სამსახური – 

საქსტატი 

            937.52            632.23  148% 

48 00 სსიპ - საქართველოს 

დაზღვევის 

სახელმწიფო 

ზედამხედველობის 

სამსახური 

           109.34                95.90  114% 48 00 სსიპ - საქართველოს 

დაზღვევის 

სახელმწიფო 

ზედამხედველობის 

სამსახური 

            105.91            107.11  99% 

49 00 სსიპ - საქართველოს 

ეროვნული 

საინვესტიციო 

სააგენტო 

                     -                  17.93  0% 49 00 სსიპ - საქართველოს 

ეროვნული 

საინვესტიციო 

სააგენტო 

            133.95            133.48  100% 

50 00 სსიპ - საჯარო 

სამსახურის ბიურო 

           288.16             102.15  282% 50 00 სსიპ - საჯარო 

სამსახურის ბიურო 

            227.82              85.98  265% 

51 00 პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის 

აპარატი 

           251.63             144.23  174% 51 00 პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის 

აპარატი 

            397.79            118.78  335% 
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52 00 საქართველოს 

სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატა 

           113.91                80.21  142% 52 00 საქართველოს 

სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატა 

            167.32            102.07  164% 

53 00 სსიპ - იურიდიული 

დახმარების 

სამსახური 

           798.73             371.23  215% 53 00 სსიპ - იურიდიული 

დახმარების 

სამსახური 

            820.81            366.16  224% 

54 00 სსიპ - ვეტერანების 

საქმეთა სახელმწიფო 

სამსახური 

           667.61             468.22  143% 54 00 სსიპ - ვეტერანების 

საქმეთა სახელმწიფო 

სამსახური 

        1,271.87            453.73  280% 

55 00 სსიპ - რელიგიის 

საკითხთა 

სახელმწიფო 

სააგენტო 

              82.45             467.29  18% 55 00 სსიპ - რელიგიის 

საკითხთა 

სახელმწიფო 

სააგენტო 

            112.44            469.89  24% 

56 00 სსიპ – საქართველოს 

ფინანსური 

მონიტორინგის 

სამსახური 

           712.11                99.62  715% 56 00 სსიპ – საქართველოს 

ფინანსური 

მონიტორინგის 

სამსახური 

            125.04              92.98  134% 

57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს 

სოლიდარობის 

ფონდი 

              43.90                19.15  229% 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს 

სოლიდარობის 

ფონდი 

              27.45              20.82  132% 

                         -                         -     58 00 სსიპ -განათლების 

საერთაშორისო 

ცენტრი 

        1,171.05            434.60  269% 

                         -                         -     59 00 საქართველოს 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოებისა და 

კრიზისების მართვის 

საბჭოს აპარატი 

            748.23            391.25  191% 

                         -                         -     60 00 საქართველოს 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოების 

სამსახური 

      11,591.19         8,396.33  138% 

                         -                         -     61 00 სსიპ - სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი 

                     -                       -     
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60 00 საერთო 

სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის 

გადასახდელები 

   303,232.77     155,786.32  195% 62 00 საერთო 

სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის 

გადასახდელები 

    242,065.40    135,463.54  179% 

65 00 სსიპ - საქართველოს 

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - 

„საქპატენტი“ 

                     -                    9.84  0% 64 00 სსიპ - საქართველოს 

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - 

„საქპატენტი“  

              37.59              36.42  103% 

58 00 სსიპ - საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია 

           439.33             305.72  144%                       -     

59 00 საქართველოს 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოებისა და 

კრიზისების მართვის 

საბჭოს აპარატი 

           329.10             277.02  119%                       -     

63 00 სსიპ - 

ტექნოლოგიური 

ინსტიტუტი 

              49.26                41.17  120%                       -     

 

 

 

 

 


