
   

 

   parlamentis sabiujeto ofisi, ivnisi, 2020 w. 

 
    

 2020 w. 
 

 

 

 

saqarTvelos 2019 wlis saxelmwifo 

biujetis Sesrulebis mimoxilva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 biujetis analizis ganyofileba 

 

    

el-fosta: pbo@parliament.ge 

mailto:pbo@parliament.ge


 

 

სარჩევი 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები .......................................................................................................... 1 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი მიმოხილვა ............................................................................... 1 

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი 

მაკროეკონომიკური პარამეტრები ........................................................................................................................... 5 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები ........................................................................................................................... 8 

შემოსავლები .................................................................................................................................................................. 11 

არაფინანსური აქტივების კლება ............................................................................................................................ 17 

ფინანსური აქტივების კლება .................................................................................................................................... 18 

ვალდებულებების ზრდა ............................................................................................................................................. 18 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები ........................................................................................................................ 21 

ხარჯები ............................................................................................................................................................................. 24 

არაფინანსური აქტივების ზრდა .............................................................................................................................. 30 

ფინანსური აქტივების ზრდა...................................................................................................................................... 31 

ვალდებულებების კლება ........................................................................................................................................... 32 

ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია .................. 33 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები ................................................................................................................ 35 

სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მხარჯავი დაწესებულებებისა და პროგრამების 

შესრულების მაჩვენებლები ....................................................................................................................................... 36 

შესრულების მაჩვენებლები მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე .......................................................... 36 

შესრულების მაჩვენებლები პროგრამების დონეზე ...................................................................................... 38 

კაპიტალური პროექტები ............................................................................................................................................ 44 

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები .................................................................. 45 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება, საოპერაციო სალდო და მთლიანი სალდო .................................... 49 

ნაშთის ცვლილება ........................................................................................................................................................ 49 

საოპერაციო სალდო და მთლიანი სალდო ......................................................................................................... 50 

დანართები............................................................................................................................................................................ 51 

დანართი 1: ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა ..................................................................... 51 

ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსულობები............................................................................................................ 53 

ცენტრალური ბიუჯეტის გადასახდელები ......................................................................................................... 54 

დანართი 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (მლნ 

ლარი) ................................................................................................................................................................................ 60 

დანართი 3: სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი (მლნ ლარი) ............................................................................ 61 

დანართი 4: სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების, პროგრამებისა და 

საერთო- სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების მიხედვით (მლნ ლარი) ................. 62 

გამოყენებული მონაცემების წყარო:............................................................................................................................... 68 

 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, სახელმწიფო ბიუჯეტი პროგრამულ ფორმატზე გადავიდა 2012 წლიდან, რაც თავის 

მხრივ ითვალისწინებს პროგრამების გაერთიანებას პრიორიტეტების მიხედვით. აღნიშნულის გათვალისწინებით მონაცემების 

ანალიზი უმთავრეს შემთხვევებში განხორციელებულია 2012 წლიდან. 

 



 

1 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი მიმოხილვა 

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

შემოსულობების წლიური გეგმა განსაზღვრული იყო 12,956.5 მლნ ლარით, ხოლო 

გადასახდელების წლიური გეგმა - 13,313.1 მლნ ლარის ოდენობით. 2019 წლის შემოსულობების 

შესრულებამ 13,252.2 მლნ ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის1 102.3%-ს და საწყისი წლიური 

გეგმის (12,863.8 მლნ ლარი) 103%-ს უტოლდება, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 

558.8 მლნ ლარით (4.4%-ით) აღემატება. რაც შეეხება გადასახდელების შესრულებას 2019 წელს, 

აღნიშნულმა 13,469.7 მლნ ლარი2 შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 101.2%-ს და საწყისი წლიური 

გეგმის (13,090.0 მლნ ლარი) 102.9%-ს უტოლდება, ხოლო  გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელზე 7%-ით (879.5 მლნ ლარით) მეტია. 

 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2012-2019 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობებისა და გადასახდელების წლიური გეგმებისა და შესრულების მაჩვენებლები 

დიაგრამა 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების შესრულების მაჩვენებლები წლიურ გეგმებთან 

მიმართებით 2012-2019 წლებში (მლრდ ლარი, %). 

რაც შეეხება შემოსულობების შესრულებას კომპონენტების მიხედვით, წლიურ გეგმასთან 

მიმართებით კარგი შესრულების დონით გამოირჩევა შემოსავლების და ვალდებულებების 

ზრდის მაჩვენებლები, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლებისა და ფინანსური აქტივების 

კლების მაჩვენებლები მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით არის შესრულებული. კერძოდ, 

შემოსავლების შესრულება წლიური გეგმის 101.3%-ს და ვალდებულებების ზრდა - 105.4%-ს 

შეადგენს, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 116.5%-ს და ფინანსური აქტივების კლება - 

123.8%-ს. მსგავსი გადახრებით გამოირჩევა შემოსულობების აღნიშნული კომპონენტების 

შესრულება საწყის წლიურ გეგმებთან მიმართებით. კერძოდ, არაფინანსური აქტივების ზრდის 

შესრულება საწყისი გეგმის 133.2%-ს, ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის შესრულება - 123.8%-

ს შეადგენს. რაც შეეხება შემოსავლებს და ვალდებულებების ზრდას, მათი შესრულების 

მაჩვენებელი შესაბამისად საწყისი წლიური გეგმის 101.8% და 106.8%-ია. 

წლიურ გეგმებთან მიმართებით გადასახდელების 3 კომპონენტი გამოირჩევა კარგი 

შესრულების მაჩვენებლით: ხარჯები - 99.8%, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 105.5% და 

ვალდებულებების კლება - 99.2%, ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი 

მნიშვნელოვანი გადახრით გამოირჩევა (133.2%). წლიური გეგმის მსგავსად, დაზუსტებულ 

გეგმასთან მიმართებითაც კარგი შესრულების დონით გამოირჩევა გადასახდელების 

ზემოაღნიშნული 3 კომპონენტი (ხარჯები - 100.3%, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 103.1% და 

ვალდებულებების კლება - 99.5%), ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის შესრულება 

                                                             
1 წარმოდგენილ დოკუმენტში 2019 წ. საწყისი წლიური გეგმა გულისხმობს 2018 წლის 13 დეკემბერს დამტკიცებული 2019 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლებს, ხოლო წლიური გეგმა - 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის ოქტომბრის ცვლილების 

გათვალისწინებით განსაზღვრულ გეგმიურ მაჩვენებლებს. 
2 გადასახდელების და მისი ცალკეული კომპონენტების ფაქტობრივი შესრულების გადაჭარბება გეგმასთან მიმართებით 

გამოწვეულია გრანტების და კრედიტების ფარგლებში საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით და მიზნობრივი გრანტის მხოლოდ 
შესრულების მაჩვენებლებში ასახვით. 
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შემოსულობების გეგმა გადასახდელების გეგმა შემოსულობების შესრულების % გადასახდელების შესრულების %
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დაზუსტებული გეგმის 128.6%-ს შეადგენს. რაც შეეხება გადასახდელების კომპონენტების 

შესრულებას საწყის წლიურ გეგმებთან მიმართებით, ამ შემთხვევაშიც ხარჯების, არაფინანსური 

აქტივების ზრდისა და ვალდებულებების კლების მაჩვენებელი კარგი შესრულებით ხასიათდება 

(შესაბამისად, 103.5%, 104.8% და 102.7%), ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი 

საწყისი გეგმის 76.9%-ს შეადგენს.  

  
2019 

საწყისი 
გეგმა 

2019 

წლიური 
გეგმა 

2019 

დაზუსტ. 
გეგმა 

2019 
ფაქტი 

% საწყის 
გეგმასთან 

% წლიურ 
გეგმასთან 

% დაზუსტ. 
გეგმასთან 

შემოსულობები 12,863.8 12,956.5 12,956.5 13,252.2 103.0% 102.3% 102.3% 

შემოსავლები 10,487.7 10,540.4 10,540.4 10,675.0 101.8% 101.3% 101.3% 
არაფინანსური აქტივების 
კლება 

70.0 80.0 80.0 93.2 133.2% 116.5% 116.5% 

ფინანსური აქტივების კლება 120.0 120.0 120.0 148.5 123.8% 123.8% 123.8% 

ვალდებულებების  ზრდა 2,186.1 2,216.1 2,216.1 2,335.4 106.8% 105.4% 105.4% 

გადასახდელები 13,090.0 13,313.1 13,313.1 13,469.7 102.9% 101.2% 101.2% 

ხარჯები 9,641.1 9,999.1 9,944.7 9,975.5 103.5% 99.8% 100.3% 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,152.3 2,137.6 2,187.3 2,256.1 104.8% 105.5% 103.1% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 362.7 209.4 216.9 278.9 76.9% 133.2% 128.6% 

ვალდებულებების კლება 933.9 967.1 964.3 959.2 102.7% 99.2% 99.5% 

ნაშთის ცვლილება -226.3 -356.6 -356.6 -217.5    
ცხრილი 1: 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შესრულება კომპონენტების მიხედვით (მლნ 

ლარი, %). 

სახელწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გადასახადებიდან 

მიღებული შემოსავლების მიმოხილვა, რაზეც 2019 წელს მიღებული შემოსავლების 90.5%, ხოლო 

მთლიანი შემოსულობების 72.9% მოდის. 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტმა გადასახადებიდან 

მიიღო 9,665.6 მლნ ლარი, რაც საწყისი გეგმისა და წლიური გეგმის (9,645.0 მლნ ლარი, 

გადასახადების ჯამური სიდიდის საწყისი გეგმის მაჩვენებელი არ შეცვლილა 2019 წლის 

ოქტომბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შედეგად) 100.2%-ს შეადგენს. ქვემოთ 

მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტში, 2019 წელს, გადასახადებიდან 

მიღებული შემოსავლები თვეებით მიხედვით.  

დიაგრამა 2: 2019 წელს გადასახადებიდან მიღებული შემოსავალი თვეების მიხედვით (მლნ ლარი). 

როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი, 

სახელმწიფო ბიუჯეტმა გადასახადებიდან 

შემოსავალი ყველაზე დიდი ოდენობით 

(973.4 მლნ ლარი) 2019 წლის ივლისში 

მიიღო, ხოლო ყველაზე მცირე ოდენობით - 

თებერვალში (649.4 მლნ ლარი), საშუალო 

ყოველთვიური მაჩვენებელი კი 805.5 მლნ 

ლარს შეადგენდა. რაც შეეხება 

გადასახადებიდან მიღებული 

შემოსავლების სტრუქტურას, დიდი წილი 

მოდის დღგ-ს და საშემოსავლო 

გადასახადის სახით მიღებულ 

3,200.3

866.3

4,243.6

1,506.7

79.1 -230.3

2019 წელს გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების 
სტრუქტურა

საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი
დღგ აქციზი
იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები

დიაგრამა 3: 2019 წელს გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების სტრუქტურა 
(მლნ ლარი) 
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შემოსავლებზე, რაც წლიურად შეადგენს შესაბამისად 4,243.6 მლნ ლარს და 3,200.3 მლნ ლარს, 

2019 წელს გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების  43.9% და 33.1%-ს.  

რაც შეეხება გადასახდელების ყველაზე დიდ კომპონენტს, ხარჯებს, იგი 2019 წელს გაწეული 

მთლიანი გადასახდელების 74.1%-ს შეადგენს. ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები თვეებით მიხედვით.   

დიაგრამა 4: 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები თვეების მიხედვით (მლნ ლარი). 

2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

ყველაზე დიდი ოდენობის ხარჯების 

გაწევა მოხდა დეკემბერში (1,174.4 

მლნ ლარი), ხოლო ყველაზე მცირე 

ოდენობით - იანვარში (721.9 მლნ 

ლარი), ხარჯების ყოველთვიური 

საშუალო მაჩვენებელი შეადგენდა 

831.3 მლნ ლარს. რაც შეეხება 

ხარჯების სტრუქტურას ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით, 

ყველაზე დიდი წილი მოდის 

„სოციალური უზრუნველყოფის“ 

მუხლზე, რომელიც 2019 წელს 

გაწეული ხარჯების 39.6%-ს (3,946.6 

მლნ ლარი) შეადგენს. „შრომის 

ანაზღაურების“, „სხვა ხარჯების“ და 

„საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლებზე მოდის მთლიანი ხარჯების 

შესაბამისად 14.6%, 13.8% და 13.1%, 

რაც ნომინალურ გამოსახულებაში  

1,454.7 მლნ ლარს, 1,379.8 მლნ ლარს და 1,301.9 მლნ ლარს უტოლდება. 
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დიაგრამა 5: 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურა 
(მლნ ლარი) 
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2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საოპერაციო სალდომ3 შეადგინა 699.5 მლნ ლარი, ხოლო 

მთლიანმა სალდომ4 -  -1,463.4 მლნ ლარი. ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2019 

წლის საოპერაციო სალდო და მთლიანი სალდო თვეების მიხედვით.  

დიაგრამა 6: 2019 წლის საოპერაციო სალდო და მთლიანი სალდო თვეების მიხედვით (მლნ ლარი). 

რაც შეეხება ნაშთის ცვლილებას, 2019 წლის დასაწყისისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

დაზუსტებული ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 661.2 მლნ ლარი. წლის განმავლობაში მიღებული 

შემოსულობების და გაწეული გადასახდელების გათვალისწინებით, ნაშთის გამოყენებამ 

შეადგინა 217.5 მლნ ლარი და შესაბამისად, 2019 წლის ბოლოსათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ანგარიშზე არსებულმა ნაშთის მოცულობამ შეადგინა  443.7 მლნ ლარი. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 2019 წლის თვეების მიხედვით. 

დიაგრამა 7: 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თვეების მიხედვით (მლნ 

ლარი). 

  

                                                             
3 საოპერაციო სალდო წარმოადგენს შემოსავლებისა და ხარჯების სხვაობას. იგი შესაძლებელია იყოს როგორც დადებითი, ასევე 

უარყოფითი სიდიდე. 
4 მთლიანი სალდო წარმოადგენს საოპერაციო სალდოს გამოკლებული არაფინანსური აქტივების ცვლილება და გვიჩვენებს 

ბიუჯეტის პროფიციტის (დადებითი სიდიდე) ან დეფიციტის (უარყოფითი სიდიდე) მოცულობას. 
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„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით 

დადგენილი მაკროეკონომიკური პარამეტრები 

2019 წელს მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 5.1% შეადგინა5, რომელიც 0.6 პროცენტული პუნქტით 

აღემატება საწყისი წლიური გეგმის თანდართულ პროგნოზსს  (4.5%), და 0.4 პროცენტული 

პუნქტით პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის იმავე პერიოდის პროგნოზს (4.7%,). აღსანიშნავია, 

ისიც, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ განახლებული პროგნოზი (რომელიც 

წარმოდგენილი იყო 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის ოქტომბრის ცვლილებისათან 

ერთად) 2019 წლის მშპ-თან მიმართებაში კვლავ უცვლელი იყო, ასევე, არ შეცვლილა საბიუჯეტო 

ოფისის პროგნოზი 2019 წლის მშპ-თან მიმართებაში. 2019 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი 

ნომინალურ გამოსახულებაში 50,002.2 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 12.1%-ით აღემატება წინა 

წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ხოლო მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 13,428.9 ლარს (4,763.5 აშშ 

დოლარი) შეადგენს. 

2019 წლის მონაცემებით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია (15.2%), პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 

(14.4%), ხელოვნება, გართობა, დასვენება (14.3%), ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების 

საქმიანობები (9.6%), ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების გაწევის საქმიანობები 

(9.4%), განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 

(8.9%), საბითუმო და საცალო ვაჭრობა (8.8%). 

მშპ-ს დარგობრივ ჭრილში ანალიზიდან ვლინდება, რომ ეკონომიკის ზრდაზე, სოფლის 

მეურნეობის, საფინანსო საქმიანობის და სახელმწიფო მმართველობის გარდა, ყველა დარგმა 

პოზიტიური გავლენა იქონია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ვაჭრობის (1.0 პროცენტული პუნქტი 

(პპ)), უძრავი ქონებით ოპერაციების (0.7 პპ), ტრანსპორტისა (0.7 პპ) და განათლების (0.7 პპ) 

წვლილი.  

რაც შეეხება მშპ-ის ანალიზს დანახარჯების მიხედვით, 2019 წლის წინასწარ მონაცემებზე 

დაყრდნობით, საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, რეალური მშპ-ის 5.1%-იან ზრდაში წმინდა 

მოხმარების წვლილი 5.7 პპ-ს აღწევს, ინვესტიციებმა უარყოფითი 1.2 პპ-იანი წვლილი შეიტანეს, 

ხოლო წმინდა ექსპორტის დადებითმა წვლილმა 0.5 პპ შეადგინა.  

საინტერესოა მთლიანი ფაქტორული პროდუქტიულობის დინამიკის კავშირი ეკონომიკურ 

აქტივობასთან, რომლის შესაფასებლადაც მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ, რამდენად 

შეესაბამება მიმდინარე ეკონომიკური ზრდა იმ პოტენციალს, რომელიც ქვეყანას თავისი 

რესურსების ოპტიმალური ათვისებისა და გამოყენების პირობებში ექნებოდა. ყველაზე 

მართებულია, გაანგარიშდეს ე.წ. პოტენციური მშპ და შედარდეს ფაქტობრივ მდგომარეობას. ეს 

სხვაობა რეალურ და პოტენციურ მშპ-ს შორის იქნება ე.წ. მშპ-ის გაპი6. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ პოტენციური მშპ-ს შეფასების საფუძველზე ჩანს, რომ 

2016 წლიდან უარყოფითი მშპ-ის გაპი არსებითი გაუმჯობესების ტენდენციას ავლენს და  2019 

წელსაც მნიშვნელოვნად შემცირდა. აღსანიშნავია რომ 2019 წელს ეკონომიკის აქტივობა 

უმნიშვნელოდ ჩამორჩება თავის პოტენციურ დონეს და მშპ-ს გაპი წინა წელთან შედარებით 0.4 

პპ-ითაა გაუმჯობესებული. 

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით7 დადგენილია 

მაკროეკონომიკური პარამეტრების შემდეგი მაქსიმალური ზღვრები: 

                                                             
5 დეტალურად იხილეთ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებული დოკუმენტი „საქართველოს 2019 წლის 

მაკროეკონომიკური გარემო“ http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/makro_cliuri_2019.pdf 
6 თუ ფაქტობრივი მშპ აღემატება მის პოტენციურ დონეს, მაშინ სახეზე გვაქვს მშპ-ს დადებითი გაპი (ინფლაციური გაპი), ხოლო თუ 

ფაქტობრივი მშპ პოტენციურს ჩამორჩება, მაშინ ქვეყანაში მშპ-ს უარყოფითი გაპია, რასაც ხშირად რეცესიულ გაპსაც უწოდებენ; 
დამატებით, მშპ-ს გაპის შესახებ იხ. http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/KP0215.pdf 
7 მუხლი 2. მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დადგენა   

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/makro_cliuri_2019.pdf
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/KP0215.pdf
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 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის8 

დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდება − არაუმეტეს 3 პროცენტისა; 

 საქართველოს მთავრობის ვალის9 მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდება − არაუმეტეს 

60 პროცენტისა. 

2019 წლისთვის დაგეგმილი იყო სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის10 მოცულობა 

1,146.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო მშპ-ს საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენდა 44,857.6 მლნ 

ლარს. შესაბამისად, სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-თან შეფარდების 

მაჩვენებელი 2.6%-ს უტოლდებოდა.  

რაც შეეხება ფაქტობრივ შესრულებას, 2019 წელს მშპ ნომინალურ გამოსახულებაში 50,002.2 

მლნ ლარით განისაზღვრა, ხოლო სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტმა 1,297.4 მლნ 

ლარი, მშპ-ს 2.6%  შეადგინა.  

აღსანიშნავია, რომ ზემოაღნიშნული ორგანული კანონით დადგენილი ე.წ. ბიუჯეტის 

ბალანსის/დეფიციტის წესი, არსებული რედაქციით, მოქმედებს 2019 წლიდან, ხოლო 2019 

წლამდე დეფიციტის წესი განისაზღვრებოდა, როგორც ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის 

(უარყოფითი მთლიანი სალდო) ფარდობა მშპ-თან. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე 

წარმოდგენილია 2015-2019 წლებში საქართველოს ერთიანი ბიუჯეტისა და ნაერთი ბიუჯეტის 

დეფიციტების შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან. 

დიაგრამა 8: სახელმწიფოს ერთიანი და ნაერთი ბიუჯეტების დეფიციტები და მათი შეფარდება მშპ-თან 2015-2019 წლებში (მლნ 

ლარი, %). 

რაც შეეხება „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით 

დადგენილ მაკროეკონომიკური პარამეტრების მეორე მაქსიმალურ ზღვარს, (ე.წ. ვალის წესი), 

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით11,   2019 

წლის ბოლოსთვის მისი მოცულობა განსაზღვრული იყო მშპ-ს 44.3%-ით, ფაქტიური 

მდგომარეობით კი მთავრობის ვალის ნაშთმა 31 დეკემბრისათვის 19,915.7 მლნ ლარი, მშპ-ს 

39.8% შეადგინა.  

                                                             
8 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი არის ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკების 

ერთიანი რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტების 
კონსოლიდირებული ბიუჯეტი.  
9 აღნიშნული მიზნებისთვის საქართველოს მთავრობის ვალი მოიცავს: ა) „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალს, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა; ბ) საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალს, გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან აღებული ვალისა. აღნიშნული ზღვარი 
ითვალისწინებს აგრეთვე „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საჯარო და 
კერძო თანამშრომლობის ძირითადი პრინციპებისა და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმების შესაბამისი 

პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულებას. 
10 საბიუჯეტო კოდექსის მე-12 მუხლის მიხედვით, უარყოფითი მთლიანი სალდო არის ბიუჯეტის დეფიციტი, ხოლო დადებითი 

მთლიანი სალდო არის ბიუჯეტის პროფიციტი. 
11 მე-14 მუხლი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების 

პროგნოზი” 
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2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთავრობის ვალის ნაშთიდან „სახელმწიფო ვალის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სახელმწიფო ვალი, (გარდა 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა) - 19 908.9 მლნ ლარს, 

ხოლო საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი - 6.8 მლნ ლარს 

შეადგენს. 

ამასთან, მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი, 

15,749.7 მლნ ლარი, მთლიანი მთავრობის 

ვალის 79.1%-ია. აღნიშნული საკრედიტო 

რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია 

მრავალმხრივი და ორმხრივი 

დონორებისგან/პარტნიორებისგან 

ქვეყნისათვის პრიორიტეტული 

ინფრასტრუქტურული პროექტების 

დასაფინანსებლად. მთავრობის საგარეო 

ვალის პორტფელის 55% შედგება ფიქსირებული 

საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს 

მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო 

განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების 

შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. 

მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთი, 4,166.0 მლნ ლარი, მთავრობის ვალის 20.9%-ს შეადგენს. 

აქედან 3,766.4 მლნ ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების 

ნაწილში, 392.8 მლნ ლარი - „ობლიგაცია სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში 

და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 6.8 მლნ ლარი. 

ამასთან, ზემოაღნიშნული ორგანული კანონით დადგენილი ე.წ. ვალის წესი არსებული 

რედაქციით, მოქმედებს 2019 წლიდან, ხოლო 2019 წლამდე ის განისაზღვრებოდა, როგორც 

სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია საქართველოს სახელმწიფო ვალისა და 

მთავრობის ვალის მოცულობა და მათი შეფარდება მშპ-თან 2012-2019 წლებში12. 

დიაგრამა 9: მთავრობის ვალი, სახელმწიფო ვალი და მათი შეფარდება მშპ-თან 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი, %). 

  

                                                             
12 მე-9 დიაგრამაში წარმოდგენილი ინფორმაცია არ მოიცავს ისტორიული ვალის პირობით მოცულობას 672 მლნ ლარის ოდენობით. 

გარდა ამისა, 2019 წლის ნოემბრიდან, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მიიღო ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის 
ახალი სტანდარტი (SNA 2008), რაც გულისხმობს მთლიანი შიდა პროდუქტის გაანგარიშებას ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად. 
წარმოდგენილი დოკუმენტის გამოთვლებში გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ, ახალი 

მეთოდოლოგიის შესაბამისად გადაანგარიშებული  მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა. 

 

  
ნაშთი 31.12.2019 
მდგომარეობით 

მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 15,749.7 

მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 11,262.3 

ორმხრივი კრედიტორებისაგან 3,048.7 

სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,433.9 

სახელმწიფო გარანტიით აღებული 
კრედიტები 

4.8 

მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთი 4,166.0 

სულ მთავრობის ვალის ნაშთი 19,915.7 

ცხრილი 2: მთავრობის ვალის ნაშთის სტრუქტურა 
31.12.2019 მდგომარეობით (მლნ ლარი) 

 

7,846 8,440 9,646
12,443 14,436 16,063 17,349

19,916

8,442 8,641
9,702

12,489
14,451

16,284
17,795

20,623

28.8% 29.5% 31.0%

36.7%
40.3% 39.4% 38.9%

39.8%31.0% 30.2% 31.2%

36.8%
40.3% 39.9% 39.9% 41.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

მთავრობის ვალი, სახელმწიფო ვალი და მათი შეფარდება მშპ-თან 2012-2019 წლებში

მთავრობის ვალი სახელმწიფო ვალი მთავრობის ვალი/მშპ სახელმწიფო ვალი/მშპ
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სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 
„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

შემოსულობების წლიური გეგმა განსაზღვრული იყო 12,956.5 მლნ ლარით, ხოლო შესრულების 

ჯამურმა მაჩვენებელმა 13,252.2 მლნ ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 102.3%-ს და საწყისი 

წლიური გეგმის (12,863.8 მლნ ლარი) 103%-ს უტოლდება, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს 558.8 მლნ ლარით (4.4%-ით) აღემატება. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებელი ხასიათდება ყოველწლიური ზრდის 

ტენდენციით (გარდა 2013 წლისა) და ზრდის ტემპის მაჩვენებელთა ცვალებადობით გამოირჩევა. 

2013-2019 წლებისთვის შემოსულობების საშუალო ზრდის ტემპი 7.7%-ს შეადგენს, თუმცა 2019  

წლისათვის აღნიშნული მაჩვენებელი  4.4%-მდე შემცირდა. 

 

დიაგრამა 10: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებელთა %-ული ცვლილება წინა წელთან შედარებით 2013-2019 

წლებში. 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულებას კომპონენტების დონეზე: 

როგორც საწყის, ისე საბოლოო წლიურ გეგმასთან მიმართებაში, ყველა ძირითადი სახის 

შემოსულობა (შემოსავლები, ფინანსური აქტივებით ოპერაციებიდან მიღებული სახსრები 

(გარდა ნაშთის გამოყენებისა),   არაფინანსური აქტივებით ოპერაციებიდან მიღებული სახსრები  

და ვალდებულების აღების შედეგად მიღებული სახსრები) გადაჭარბებით იქნა მიღებული, 

თუმცა მნიშვნელოვანი დადებითი გადახრით გამოირჩევა არაფინანსური და ფინანსური 

აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობები. შემოსულობების კომპონენტების შესრულება 

წლიური გეგმის 101%-124%-ის ინტერვალშია. 

ცხრილი 3: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 2018-2019 წლებში (მლნ ლარი, %). 

წინა წელთან მიმართებით, შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი გაზრდილია 558.8 მლნ 

ლარით. აღნიშნული 4.4%-იანი მატება ძირითადად მოდის ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

შემოსულობებზე, რაც დაკავშირებულია საშინაო ვალდებულებების (სახაზინო 

ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებისა და დაფარვის შედეგად მიღებული 

წმინდა შემოსულობის)  526.5 მლნ ლარით ზრდასთან. მცირედი ზრდის მაჩვენებელი აქვს 

-3.6%

18.7%

8.0%
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12.0%
9.3%

4.4%

-5.0%
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5.0%
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სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებელთა %-ული ცვლილება წინა წელთან 
შედარებით 2013-2019 წლებში

  
2018 

ფაქტი 

2019 

საწყისი 

 გეგმა  

2019 

წლიური  

 გეგმა 

2019 

ფაქტი 

2019  ფაქტი /  

2019 წლიური გეგმა 

2019 ფაქტი 

საწყის 

გეგმასთან 

მიმართებით 

2019 ფაქტი /  

2018 ფაქტი 

სხვაობა % სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

სულ შემოსულობები 12,693.4 12,863.8 12,956.5 13,252.2 295.7 102.3% 103.0% 558.8 4.4% 

  შემოსავლები 10,595.6 10,487.7 10,540.4 10,675.0 134.6 101.3% 101.8% 79.4 0.7% 

გადასახადები 9,696.0 9,645.0 9,645.0 9,665.6 20.6 100.2% 100.2% -30.4 -0.3% 

გრანტები 404.0 382.7 390.4 489.6 99.2 125.4% 127.9% 85.6 21.2% 

სხვა შემოსავლები 495.7 460.0 505.0 519.8 14.8 102.9% 113.0% 24.2 4.9% 
არაფინანსური  

აქტივების   კლება 
101.0 70.0 80.0 93.2 13.2 116.5% 133.2% -7.8 -7.7% 

ფინანსური აქტივების 

კლება 
119.2 120.0 120.0 148.5 28.5 123.8% 123.8% 29.4 24.7% 

ვალდებულებების  

ზრდა 
1,877.6 2,186.1 2,216.1 2,335.4 119.3 105.4% 106.8% 457.8 24.4% 

საგარეო 1,455.3 1,686.1 1,316.1 1,386.6 70.5 105.4% 82.2% -68.7 -4.7% 

საშინაო 422.3 500.0 900.0 948.8 48.8 105.4% 189.8% 526.5 124.7% 
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შემოსავლებსა და ფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულ შემოსულობებს, ხოლო 

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობები - მცირედით ჩამორჩება 2018 წლის 

შესაბამის მაჩვენებელს. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობები 2012-2019 წლებში შემადგენელი კომპონენტების მიხედვით: 

დიაგრამა 11: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების დინამიკა 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი). 

როგორც დიაგრამაზეა გამოსახული, ბოლო წლების განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობები ზრდადი ტენდენციით ხასიათდება, რაც გამოწვეულია მისი ძირითადი 

კომპონენტების - შემოსავლებისა და ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების 

მნიშვნელოვანი ზრდით. 2013-2019 წლებისთვის ვალდებულებების ზრდით შემოსულობების 

საშუალო ზრდის ტემპი (22.4%) გაცილებით მაღალია შემოსავლების ანალოგიურ 

მაჩვენებელთან (6.1%) შედარებით, რაც შესაბამისად აისახება შემოსულობების სტრუქტურაზეც: 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების წილი მთლიან შემოსულობებში 2012-2019 

წლებში იმატებს 9.3%-დან 17.6%-მდე (შესაბამისად, შემოსავლების წილი იკლებს 88.9%-დან 

80.6%-მდე). უნდა აღინიშნოს, რომ ვალდებულებების ზრდით შემოსულობების მატება 

დაკავშირებულია როგორც საშინაო, ასევე საგარეო ვალდებულებებთან (დამატებით იხილეთ 

„ვალდებულებების ზრდა“). საგარეო ვალდებულებების ძირითადი ნაწილი 

ინფრასტრუქტურული, კაპიტალური დანიშნულების პროექტების დასაფინანსებლად არის 

მოზიდული. მთლიან სესხებში მნიშვნელოვნად იმატებს საშინაო ვალდებულებების ზრდის 

მუხლით (საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებითა და დაფარვით) მიღებული 

შემოსულობების მოცულობა, რომლის საშუალო ზრდის ტემპი 2013-2018 წლებში 71.0%-ს 

შეადგენს, ხოლო  2019 წელს 124.7%-ს აღწევს (სწორედ აღნიშნული მატება განაპირობებს 2019 

წელს ვალდებულებების ზრდის ჯამური სიდიდის 24.4%-იან ზრდას), რაც შესაბამისად აისახება 

ვალდებულებების ზრდით მიღებული შემოსულობების სტრუქტურაზეც: საშინაო 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების წილი ვალდებულებების ჯამურ 

მაჩვენებელში 2012-2018 წლებში იმატებს 7.8%-დან 22.5%-მდე, ხოლო 2019 წელს თითქმის 

უახლოვდება საგარეო სესხების წილს და აღწევს 40.6%-ს. 

შემოსულობებში 4 ძირითადი კომპონენტის პროცენტული განაწილების საჩვენებლად, ქვემოთ 

მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2012-2019 წლებში საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტების პროცენტული განაწილება: 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების დინამიკა 2012-2019 წლებში 

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება

ვალდებულებების  ზრდა სულ შემოსულობები
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დიაგრამა 12: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების სტრუქტურის დინამიკა 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი) 

2019 წლის შემოსულობების მიმოხილვისას საინტერესოა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობების შესრულება თვეების მიხედვით. შემოსულობების შესრულების ყველაზე 

მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა დეკემბერში (1,951.6 მლნ ლარი), ხოლო ყველაზე მცირე - 

აპრილში (864.4 მლნ ლარი). წლიურად მიღებული შემოსულობების 14.7%-ის მობილიზება მოხდა 

2019 წლის დეკემბერში, მაშინ როცა დანარჩენი 11 თვის საშუალო მაჩვენებელმა 7.8% შეადგინა. 

დეკემბერში შემოსულობების შესრულების მაღალი მაჩვენებელი დაკავშირებულია აღნიშნულ 

თვეში შემოსულობების ყველა კომპონენტის მაღალ შესრულებასთან. პირველ რიგში,  

ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობებთან, რომლის სახითაც დეკემბერში ბიუჯეტში 

აისახა წლიურად მიღებული თანხის 36% (მ.შ. საგარეო წყაროდან მიღებული სესხების თითქმის 

ნახევარი, 48.2%, აისახა დეკემბრის თვეში). 2019 წლის ბოლო თვეში მობილიზების ასევე 

მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა ფინანსური და არაფინანსური აქტივების კლების მუხლებით 

შემოსულობებიც (წლიური ფატობრივი მაჩვენებლების, შესაბამისად, 30.3% და 23.9%), 

შემოსავლების სახით მიღებულმა შემოსულობებმა კი წლიური ფაქტობრივი მაჩვენებლის 9.8% 

შეადგინა. 

2019 წლის აპრილში შემოსულობების დაბალი შესრულება დაკავშირებულია წლიურ ფაქტობრივ 

მაჩვენებელთან შედარებით შემოსულობების ოთხივე კომპონენტის დაბალ შესრულებასთან. 

კერძოდ, აპრილში მიღებული შემოსავლები წლიური მაჩვენებლის 7.6%-ს შეადგენს, 

არაფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი - 1.6%-ს, ფინანსური აქტივების კლების 

მაჩვენებელი - 5.3%-ს და ვალდებულებების ზრდა - 1.9%-ს. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობები თვეების მიხედვით. 

დიაგრამა 13: 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები თვეების მიხედვით (მლნ ლარი) 

88.9% 88.6%
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შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება
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შემოსავლები 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა განსაზღვრული იყო 10,540.4 მლნ 

ლარით, ხოლო შესრულებამ 10,675.0 მლნ ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 101.3%-ს 

შეადგენს და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს მცირედით, 79.4 მლნ ლარით (0.7%-ით) 

აღემატება. შემოსავლების ცალკეული კომპონენტებიდან: 

 საგადასახადო შემოსავლების სახით (რომლის ხარჯზეც განხორციელდა შემოსავლების 

90.5%-ის ფორმირება) 2019 წლის განმავლობაში მობილიზებულია 9,665.6 მლნ ლარი, წლიური 

გეგმის (9,645.0 მლნ ლარი) 100.2%, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 30.4 მლნ ლარით 

(0.3%-ით) ნაკლებია.  

  
2018 

ფაქტი 

2019 

საწყისი 

 გეგმა  

2019 

წლიური 

 გეგმა 

2019 

ფაქტი 

2019 ფაქტი / 2019 

წლიური გეგმა 

2019 ფაქტი 

საწყის 

გეგმასთან 

მიმართებით 

2019 ფაქტი /  

2018 ფაქტი 

სხვაობა % სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

საგადასახადო 

შემოსავლები 
9,696.0  9,645.0  9,645.0  9,665.6  20.6 100.2% 100.2% -30.4 -0.3% 

საშემოსავლო 

გადასახადი 
2,877.9  3,166.0  3,150.0  3,200.3  50.3 101.6% 101.1% 322.4 11.2% 

მოგების 

გადასახადი 
736.6  781.0  855.0   866.3  11.3 101.3% 110.9% 129.7 17.6% 

დღგ 4,426.9  4,036.0  4,071.0  4,243.6  172.6 104.2% 105.1% -183.3 -4.1% 

აქციზი 1,465.7  1,462.0  1,287.0   1,506.7  219.7 117.1% 103.1% 40.9 2.8% 

იმპორტის 

გადასახადი 
73.4   83.0   75.0  79.1  4.1 105.4% 95.3% 5.7 7.7% 

სხვა 

გადასახადები 
 115.4  117.0  207.0   -230.3 -437.3 -111.3% -196.9% -345.7 -299.6% 

ცხრილი 4: სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 2018-2019 წლებში (მლნ ლარი, %). 

კომპონენტების დონეზე საგადასახადო შემოსავლების შესრულებაში (გარდა აქციზისა და სხვა 

გადასახადებისა), წლიურ გეგმასთან მიმართებით, არსებითი გადახრები არ ვლინდება: 

საშემოსავლო, მოგების, დამატებული ღირებულებისა და იმპორტის გადასახადების შესრულება 

წლიური გეგმის 101.3%-105.4%-ის ინტერვალშია. რაც შეეხება აქციზიდან შემოსავალს, ამ 

მიმართულებით გამოვლინდა 17.1%-იანი გადაჭარბება, რაც დიდწილად დაკავშირებულია 2019 

წლის ოქტომბერში საგადასახადო კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებებთან13, რომლის 

საფუძველზეც (თამბაქოს სხვა ნაწარმის მსგავსად) დაბეგვრას დაექვემდებარა თამბაქოს 

ნედლეული (თუთუნი), თამბაქოს ნარჩენები. 

გეგმური მაჩვენებლისაგან მნიშვნელოვანი უარყოფითი გადახრით ხასიათდება სხვა 

გადასახადების შესრულების მაჩვენებელი, რაც უკავშირდება, 2016 წელს სახაზინო კოდების 

სისტემაში განხორციელებული რეფორმიდან14 გამომდინარე, სხვა გადასახადების გეგმური 

მაჩვენებლის განსაზღვრის სირთულეს (2019 წლის გეგმური მოცულობა განისაზღვრა 207 მლნ 

ლარით, თუმცა ფაქტობრივი მაჩვენებელი შეადგენს -230.3 მლნ ლარს).   

რაც შეეხება 2018 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებთან მიმართებას, საგადასახადო 

შემოსავლები მცირედით, 30.4 მლნ ლარით (0.3%-ით) შემცირებულია, რაც ძირითადად 

დაკავშირებულია დღგ-სა და სხვა გადასახადების მაჩვენებელთა კლებასთან. კერძოდ, დღგ-ს 

შემცირება განაპირობა 2018 წლის ბოლოს საბიუჯეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსებში განხორციელებულმა ცვლილებებმა, რომლის მიხედვითაც 2019 წლიდან 

                                                             
13 ფილტრიან და უფილტრო თამბაქოზე აქციზის განაკვეთის ზრდის შედეგად  მიმდინარე წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად 
მოიმატა თამბაქოს ნაწარმის - თუთუნის მოხმარებამ (რომლის დაბეგვრა პრაქტიკაში მინიმალური განაკვეთით ხდებოდა) და რის 

გამოც, წლის განმავლობაში გეგმის დაბალი შესრულების ტენდენციიდან გამომდინარე, დაკორექტირდა  (შემცირდა) საწყისი 
გეგმით  გათვალისწინებული მაჩვენებელი. 
14 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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გათანაბრებითი ტრანსფერის და სხვადასხვა სახის შემოსავლიდან15 საშემოსავლო 

გადასახადის ნაცვლად მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში მიიმართება დღგ-ს 19% (საბიუჯეტო 

კოდექსით გათვალისწინებული ფორმულის მიხედვით). შედეგად, 2019 წელს დღგ-ს სახით 

სახელმწიფო ბიუჯეტში მიიმართა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 183.3 მლნ 

ლარით ნაკლები (4,243.6 მლნ ლარი). თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანად ნაერთ ბიუჯეტში 

დღგ-ს სახით მობილიზებულ იქნა გასულ წელთან შედარებით 812.1 მლნ ლარით მეტი, 5,239 მლნ 

ლარი, რომლის 19%, (995.4 მლნ ლარის ოდენობით), მიმართულ იქნა ტერიტორიული 

ერთეულების ბიუჯეტებში. 

მნიშვნელოვნად გაზრდილია საშემოსავლო (322.4 მლნ ლარით) და მოგების გადასახადების 

(129.7 მლნ ლარით) მაჩვენებლები: კერძოდ, საშემოსავლო გადასახადი გაზრდილია 

ძირითადად, დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადის ზრდის ხარჯზე 

(214.9 მლნ ლარით), აგრეთვე, აღნიშნულზე გავლენა იქონია საბიუჯეტო კოდექსში 

განხორციელებულმა ზემოთ მითითებულმა ცვლილებებმა, რომლის შედეგად საშემოსავლო 

გადასახადი სხვადასხვა სახის შემოსავლიდან 2019 წლიდან ისევ სახელმწიფო ბიუჯეტში 

ირიცხება (მაგალითად, მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლების სახით 

2019 წელს ბიუჯეტში ჩაირიცხა 53.3 მლნ ლარი).  მოგების გადასახადის რეფორმის შემდეგ 

მოგების გადასახადის (17.6%-ით) ზრდის პირველი ფაქტი 2019 წელს დაფიქსირდა. იმპორტის 

გადასახადის ფაქტობრივი მაჩვენებელი თითქმის უტოლდება წინა წლის მაჩვენებელს 

(გაზრდილია 5.7 მლნ ლარით), აქციზის გადასახადის სახით კი მიღებულია 40.9 მლნ ლარით 

(2.8%-ით) მეტი, რაც ძირითადად გამოწვეულია იმპორტული თამბაქოს დაბეგვრიდან სააქციზო 

შემოსავლების 12.2%-იანი მატებით, კერძოდ, ადვალური წილის წესით16 თამბაქოს 

დაბეგვრიდან მიღებული შემოსავლის ზრდით. 

დიაგრამა 14: სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი). 

საგადასახადო შემოსავლების ანალიზისას საინტერესოა, განხილულ იქნას ნაერთი ბიუჯეტის 

საგადასახადო შემოსავლები. ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო 

მოცულობა საწყისი წლიური გეგმის თანდართული პროგნოზით შეადგენდა 11,280.0 მლნ ლარს, 

ხოლო, საქართველოს მთავრობის მიერ განახლებული პროგნოზით (რომელიც წარმოდგენილი 

იყო 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის ოქტომბრის ცვლილებისათან ერთად) ნაერთი 

ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 11,310.0 მლნ ლარით 

განისაზღვრა.  

                                                             
15 მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან; ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების 

რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან; ფიზიკური პირისათვის ქონების ჩუქებიდან; ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით 
მიღებიდან; ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან, გარდა ა/რ ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული დასაბეგრი ობიექტების მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადისა და რომელიც 2016-2018 წლებში 
აღირიცხებოდა ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში. 
16 2019 წლის 1 იანვრიდან გაიზარდა და ერთმანეთს გაუტოლდა ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტის აქციზური მარკა (1.70 ლარი) 

და ასევე, ადვალური წილის წესით გადასახადის მოცულობაც (1 კოლოფი ფილტრიანი/უფილტრო სიგარეტის საცალო 
სარეალიზაციო ფასის 30%). 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების დინამიკა 2012-2019 წლებში

საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დღგ

აქციზი იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადი

საგადასახადო შემოსავლები
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რაც შეეხება შესრულებას, 2019 წელს მობილიზებული ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო 

შემოსავლების ფაქტობრივი მაჩვენებელი 11,417.8 მლნ ლარს შეადგენს, რაც მთავრობის 

თავდაპირველი პროგნოზის 101.2%-ს და განახლებული პროგნოზის 101%-ს წარმოადგენს. 

ხოლო, 2018 წლის წლის მონაცემს აღემატება 911.5 მლნ ლარით (8.7%-ით). წინა წელთან 

შედარებით შემოსავლები გაზრდილია ყველა სახის გადასახადიდან (გარდა სხვა 

გადასახადისა). აქვე, გასათვალისწინებელია, ზედმეტად გადახდილი გადასახადების 

დაბრუნების მაჩვენებელიც, რომლის მოცულობამ 2019 წელს 615 მლნ ლარს გადააჭარბა (2018 

წელს 526 მლნ ლარი შეადგინა).  

ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების დინამიკა 2012-2019 წლებში ზრდადი 

ტენდენციით ხასიათდება (გარდა 2013 წლისა). 2019 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებელი 2012 წლის 

მონაცემს 4,746.9 მლნ ლარით აღემატება, 2013-2019 წლებში საგადასახადო შემოსავლების 

საშუალო ზრდის ტემპი კი 8%-ს შეადგენს. თუმცა, თუ განვიხილავთ ნაერთი ბიუჯეტის 

საგადასახადო შემოსავლების შეფარდებას მთლიან შიდა პროდუქტთან, 2012-2019 წლებში 

ყველაზე დაბალი ნიშნული სწორედ 2019 წელს დაფიქსირდა (22.8%). 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის 

საგადასახადო შემოსავლები და მათი შეფარდება მშპ-თან 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 15: ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები და მათი შეფარდება მშპ-თან 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი, %) 

ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების ანალიზისას საინტერესოა პირდაპირი და 

არაპირდაპირი გადასახადებიდან17 მიღებული შემოსავლების ანალიზი. 2019 წელს მიღებული 

საგადასახადო შემოსავლის 59.8% (6,824.8 მლნ ლარი) მოდის არაპირდაპირი 

გადასახადებიდან მიღებულ შემოსავლებზე, ხოლო 40.2% (4,593.1 მლნ ლარი) - პირდაპირი 

გადასახადებიდან მიღებულ შემოსავლებზე. 

                                                             
17 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით არაპირდაპირი გადასახადი არის გადასახადი (დამატებული ღირებულების 

გადასახადი, აქციზი, იმპორტის გადასახადი), რომელიც დგინდება მიწოდებული (იმპორტირებული) საქონლის ან/და გაწეული 

მომსახურების ფასზე დანამატის სახით და რომელსაც იხდის მომხმარებელი (იმპორტიორი) ამ გადასახადით გაზრდილი ფასით 
საქონლის ან/და მომსახურების შეძენისას (იმპორტისას).  
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საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დღგ

აქციზი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი

სხვა გადასახადი საგადასახადო შემოსავლები შეფარდება მშპ-თან
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 ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია ნაერთი ბიუჯეტის პირდაპირი და 

არაპირდაპირი გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლები 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 16: ნაერთი ბიუჯეტის პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლები 2012-2019 წლებში (მლნ 

ლარი, %) 

როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი, 2012-2019 წლებში როგორც პირდაპირი, ასევე, 

არაპირდაპირი გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლები ზრდის ტენდენციით ხასიათდება 

(გარდა რამოდენიმე გამონაკლისისა), თუმცა რაც შეეხება მათ პროცენტულ განაწილებას, 

თანაფარდობას, 2012-2016 წლებში პირდაპირი გადასახადები ზრდის ტენდენციით, ხოლო 

არაპირდაპირი გადასახადები კლების ტენდენციით ხასიათდება, 2016 წელს კი ორივე სახის 

გადასახადი თითქმის თანაბრად ნაწილდება საგადასახადო შემოსავლებში (არაპირდაპირი 

გადასახადები - 50.4%; პირდაპირი გადასახადები - 49.6%). 2017-2019 წლებში პირდაპირი და 

არაპირდაპირი გადასახადების სტრუქტურა საპირისპიროდ იცვლება: პირდაპირი 

გადასახადების წილი მცირდება, რაც ძირითადად უკავშირდება 2017 წელს მოგების 

გადასახადით დაბეგვრის ახალი წესის ამოქმედებას. 

 გრანტების მაჩვენებელი გეგმასთან მიმართებით შესრულების მაღალი დონით 

ხასიათდება: გრანტების საწყისი წლიური გეგმა განსაზღვრული იყო 382.7 მლნ ლარის 

ოდენობით, ხოლო 2019 წლის ოქტომბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის ცვლილების 

შედეგად წლიური გეგმა განისაზღვრა 390.4 მლნ ლარით.  გრანტების მუხლით ბიუჯეტში 

მიღებულია გეგმით გათვალისწინებული მაჩვენებელის 125.4% (489.6 მლნ ლარი), რაც 

ძირითადად დაკავშირებულია საინვესტიციო გრანტების მიღებასთან, რომლის სახით ბიუჯეტში 

ჩაირიცხა 113.2 მლნ ლარი (წლიური გეგმური მაჩვენებლის 112.7%). აგრეთვე, ფაქტობრივად 

მიღებულ გრანტებში აისახა საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე დონორების მიერ გამოყოფილი 

მიზნობრივი დანიშნულების გრანტები, 87.6 მლნ ლარის ოდენობით, რამაც ასევე, ხელი შეუწყო 

გრანტების გადაჭარბებით მობილიზებას. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ გრანტებს, ბიუჯეტის 

მხარდამჭერი გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 219.5 მლნ ლარი (წლიური გეგმის 95.5%), 

ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ებიდან18 გრანტის სახით მიღებულმა შემოსავალმა 2019 

წლისთვის შეადგინა 69.4 მლნ ლარი. გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებით, 

2019 წელს გრანტების სახით მიღებულია 21.2%-ით (85.6 მლნ ლარით) მეტი, რაც ძირითადად, 

უკავშირდება ბიუჯეტის მხარდამჭერ გრანტებს (წინა წელთან შედარებით მიღებულია 81.9 მლნ 

ლარით მეტი). 

რაც შეეხება გრანტების დინამიკას 2012-2019 წლებში, 2019 წელს დაფიქსირდა გრანტების 

მუხლით მიღებული შემოსავლების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 

„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში პირველად 

გაჩნდა  ჩანაწერი (აღნიშნული ჩანაწერი ასევე ასახულია 2018 და 2019 წლების სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონებშიც), რომლის მიხედვითაც „საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტით19 

                                                             
18 ,,საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-8 თავის, 35-ე მუხლის შესაბამისად: „საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულმა საჯარო 
სამართლის იურიდიულმა პირმა მის მიერ 2019 წელს მობილიზებული, საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი) 

შემოსავლების არანაკლებ 10% მიმართოს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში.“ 
19 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტი: ის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი, რომლის წლიური შემოსავალი, ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების გარდა, აღემატება 1 მილიონ ლარს და 

3,790.0 3,659.4 4,203.6 4,445.5 4,426.1 5,645.2 5,966.1 6,824.8 

2,881.0 2,999.9 3,037.9 3,565.4 4,360.0 
4,133.8 4,540.3 

4,593.1 

56.8% 55.0% 58.0% 55.5%
50.4%

57.7% 56.8% 59.8%

43.2% 45.0% 42.0% 44.5% 49.6%
42.3% 43.2%
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ნაერთი ბიუჯეტის პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადებიდან მიღებული 
შემოსავლები 2012-2019 წლებში

არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები

არაპირდაპირი გადასახადების წილი პირდაპირი გადასახადების წილი
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გათვალისწინებულმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა მის მიერ მობილიზებული, 

საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი) შემოსავლების არანაკლებ 10% 

უნდა მიმართოს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სახის შემოსავალი 2017-

2019 წლებში საშუალოდ ყოველწლიურად შეადგენს 64.9 მლნ ლარს. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტების სახით 

მიღებული შემოსავლები კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 17: გრანტების დინამიკა კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი) 

 სხვა შემოსავლების სახით ბიუჯეტში მიღებულია 519.8 მლნ ლარი, წლიური გეგმის 102.9%. 

გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებით, 2019 წელს ჯამურად სხვა 

შემოსავლების სახით მიღებულია 4.9%-ით (24.2 მლნ ლარით) მეტი. 

  ცხრილი 5:  სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების მაჩვენებლები 2018-2019 წლებში (მლნ ლარი, %). 

სხვა შემოსავლების გადაჭარბება წლიურ გეგმასთან მიმართებით ძირითადად მოდის 

საკუთრებიდან მიღებულ შემოსავლებზე. კერძოდ, მისი 2019 წლის წლიური გეგმა განისაზღვრა 

196.0 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო შესრულებამ 211.7 მლნ ლარი (108.0%) შეადგინა, 

ძირითადად პროცენტის მუხლით მიღებული შემოსავლების გადაჭარბების გავლენით. 

აღნიშნული მუხლით მიღებული შემოსავლები 107.6 მლნ ლარს შეადგენს, რაც 12.6 მლნ ლარით 

მეტია წლიურ გეგმაზე. პროცენტის მუხლით მიღებული შემოსავლიდან 59.1 მლნ ლარის 

                                                             
რომელიც არის სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულება ან/და საქართველოს მთავრობის, საქართველოს სამინისტროსა და 
სახელმწიფო მინისტრის კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (გარდა კულტურის, 

საგანმანათლებლო ან სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებისა), ვალდებულია საქართველოს მთავრობასთან შეათანხმოს 
შესაბამისი ბიუჯეტის პროექტი, საშტატო ნუსხა და სახელფასო ფონდი. 

  
2018 

ფაქტი 

2019 
საწყისი 

გეგმა  

2019 
წლიური 

გეგმა  

2019 
ფაქტი 

2019 ფაქტი /2019 
წლიური გეგმა 

2019 ფაქტი 
საწყის 

გეგმასთან 
მიმართები

თ 

2019 ფაქტი /2018 ფაქტი 

სხვაობა % სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

სხვა შემოსავლები 495.7 460.0 505.0 519.8 14.8 102.9% 113.0% 24.2 4.9% 
შემოსავლები საკუთრებიდან 201.6 171.0 196.0 211.7 15.7 108.0% 123.8% 10.1 5.0% 

პროცენტები 103.8 85.0 95.0 107.6 12.6 113.2% 126.5% 3.8 3.6% 

დივიდენდები 70.4 66.0 81.0 80.4 -0.6 99.3% 121.9% 10.1 14.3% 
სახელმწიფოს წილობრივი 
მონაწილეობით მოქმედი 
საწარმოების მოგებიდან  

0.4 1.0 1.0 0.4 -0.6 43.0% 43.0% 0.1 22.6% 

ეროვნული ბანკის 
მოგებიდან 

70.0 65.0 80.0 80.0 0.0 100.0% 123.1% 10.0 14.3% 

რენტა 27.5 20.0 20.0 23.8 3.8 118.8% 118.8% -3.7 -13.5% 
საქონლისა და 
მომსახურების რეალიზაცია 94.4 94.5 96.7 95.4 -1.3 98.7% 101.0% 1.0 1.1% 

ადმინისტრაციული 

მოსაკრებლები და 
გადასახდელები 

91.1 91.9 93.6 92.3 -1.3 98.6% 100.4% 1.2 1.3% 

არასაბაზრო წესით 

გაყიდული საქონელი და 
მომსახურება 

3.3 2.6 3.1 3.1 0.0 100.9% 120.4% -0.2 -5.0% 

ჯარიმები, სანქციები და 
საურავები 78.2 85.0 95.0 98.1 3.1 103.3% 115.5% 19.9 25.4% 

ტრანსფერები რომლებიც 
სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

121.4 109.5 117.3 114.5 -2.8 97.6% 104.6% -6.9 -5.7% 

105.0 83.1 39.5
121.6 97.3 72.2
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219.5
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129.9 199.0
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113.220.2
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გრანტების დინამიკა კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში

ბიუჯეტის მხარდამჭერი საინვესტიციო მიზნობრივი სსიპ-ებიდან სულ გრანტები
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მობილიზება მოხდა დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტის სახით, ხოლო 40.0 

მლნ ლარის მობილიზება - სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე 

გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტის სახით.  

დივიდენდების სახით მიღებული შემოსავალი (80.4 მლნ ლარი) წლიური გეგმის (81.0 მლნ ლარი) 

99.3%-ს შეადგენს, ძირითადი თანხები (80.0 მლნ ლარი) მობილიზებულია ეროვნული ბანკის 

მოგებიდან. რაც შეეხება სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების 

მოგებიდან დივიდენდებს, 2019 წელს ბიუჯეტში მისამართი დივიდენდის ოდენობა განისაზღვრა 

1.0 მლნ ლარის ოდენობით, თუმცა 12 თვის მდგომარეობით ბიუჯეტში ამ მიმართულებით 

მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა გეგმის მხოლოდ 43% (430 ათასი ლარი).  

რენტის მუხლით მიღებულმა შემოსავლებმა (23.8 მლნ ლარი) 3.8 მლნ ლარით გადააჭარბა 

წლიურ გეგმას და მისი 118.8% შეადგინა (მ.შ. ძირითადი თანხები, 21.4 მლნ ლარის ოდენობით, 

მობილიზებულია სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლებიდან).  

რაც შეეხება სხვა შემოსავლების დანარჩენი კომპონენტების შესრულებას, საქონლისა და 

მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 95.4 მლნ ლარი (წლიური გეგმის 98.7%), რაც 

ძირითადად მოდის ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულ 

შემოსავლებზე. 

ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მობილიზებულია 98.1 მლნ ლარი (3.1 მლნ 

ლარით მეტი წლიურ გეგმაზე, წლიური გეგმის 103.3%), საიდანაც ძირითადი თანხები მოდის 

სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისა და ასევე 

სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო, 

შესაბამისად 62.9 მლნ ლარი და 17.9 მლნ ლარი. 

ტრანსფერებიდან, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული, 2019 წელს მიღებულია 114.5 

მლნ ლარი, რაც 2.8 მლნ ლარით ჩამორჩება წლიურ გეგმას. ძირითადი თანხები მოდის 

გზათსარგებლობის საფასურით მიღებულ შემოსავალზე (59.7 მლნ ლარი) და წინა წელს 

გამოუყენებელ და დაბრუნებულ საბიუჯეტო სახსრებზე (20.5 მლნ ლარი). 

რაც შეეხება წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებას, 2019 წელს სხვა შემოსავლების სახით 

მიღებული შემოსავალი 24.2 მლნ ლარით (4.9%) აღემატება 2018 წლის მაჩვენებელს, რაც 

ძირითადად დაკავშირებულია საკუთრებიდან და ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან 

მიღებული შემოსავლის მატებასთან. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სხვა შემოსავლების შესრულება 

კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 18: სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი) 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში

პროცენტები დივიდენდები

რენტა ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება ჯარიმები, სანქციები და საურავები

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა შემოსავლები
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არაფინანსური აქტივების კლება 

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობები 93.2 მლნ ლარს, წლიური გეგმის 

116.5%-ს და საწყისი წლიური გეგმის 133.2%-ს შეადგენს. შესრულების ასეთი მაღალი 

მაჩვენებელი ძირითადად დაკავშირებულია არაწარმოებული აქტივების რეალიზაციიდან 

მიღებულ შემოსულობებთან, რომლის სახითაც მიღებულ იქნა წლიურ გეგმურ მაჩვენებელზე 8.9 

მლნ ლარით მეტი (28.9 მლნ ლარი), აქედან, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის 

ლიცენზიიდან ბიუჯეტში ჩაირიცხა 15.4 მლნ ლარი (წლიურ გეგმიურ მაჩვენებელზე 2.4 მლნ 

ლარით მეტი), ხოლო მიწის რეალიზაციიდან წლიურ გეგმიურ მაჩვენებელზე 2-ჯერ მეტი, 13.5 

მლნ ლარი (მ.შ. სახაზინო სამსახურის მონაცემებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ტერიტორიაზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწების რეალიზაციიდან მიღებული თანხები შეადგენს 10.6 მლნ ლარს).  

რაც შეეხება წინა წელთან მიმართებას, არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით 

შემოსულობების მაჩვენებელი 7.8 მლნ ლარით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელზე, კერძოდ: არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან შემოსულობებთან 

მიმართებით შემცირება დაკავშირებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, კერძოდ, საერთო-

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან მიღებულ 

შემოსულობებთან, რომლის სახითაც 2018 წელს ბიუჯეტში მიღებულ იქნა 68.7 მლნ ლარი, ხოლო 

2019  წლის ანალოგიურ პერიოდში - 52.4 მლნ ლარი. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით 

მიღებული შემოსულობები კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 19: არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით მიღებული შემოსულობები კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში 

(მლნ ლარი) 
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ფინანსური აქტივების კლება 

ფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობები (კერძოდ, გაცემული სესხების 

დაბრუნებიდან შემოსული თანხები), ასევე, გადაჭარბებით არის მიღებული და  148.5 მლნ ლარს, 

წლიური გეგმის (120.0 მლნ ლარი) 123.8%-ს შეადგენს, ხოლო წინა წლის მაჩვენებელს 29.4 მლნ 

ლარით (24.7%-ით) აღემატება.  

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია ფინანსური აქტივების კლების მუხლით 

მიღებული შემოსულობები კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში20. 

დიაგრამა 20: ფინანსური აქტივების კლების მუხლით მიღებული შემოსულობები კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში (მლნ 

ლარი) 

ვალდებულებების ზრდა 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით მიღებულმა შემოსულობებმა 2019 წელს 2,335.4 მლნ ლარი 

შეადგინა, წლიური გეგმით გათვალისწინებული სიდიდის 105.4%. ზრდა შეეხო როგორც 

საშინაო, ისე საგარეო ვალდებულებებს. კერძოდ, საგარეო ვალდებულებების მიმართულებით, 

საინვესტიციო კრედიტების სახით, ნაცვლად წლიური გეგმით გათვალისწინებული 931.1 მლნ 

ლარისა, მიღებულ იქნა 977.6 მილიონი ლარი (46.5 მლნ ლარით მეტი), ბიუჯეტის მხარდამჭერი 

კრედიტის სახით კი - 24 მლნ ლარით მეტი (409 მლნ ლარი). 

რაც შეეხება საშინაო ვალდებულებებს (ფასიანი ქაღალდების შესყიდვებისა და დაფარვის 

ოპერაციების შედეგად წმინდა ვალდებულებების ზრდა), წლის განმავლობაში სახაზინო 

ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით21 მიღებულმა თანხამ 2,288 მლნ ლარი, ხოლო ძირითადი 

თანხის დაფარვამ 1,339.3 მლნ ლარი შეადგინა. შედეგად, საშინაო ვალდებულების წმინდა ზრდა 

948.8 მლნ ლარს აღწევს, რაც წლიური გეგმით გათვალისწინებული სიდიდის 105.4%-ია (გასული 

წლის ანალოგიურ პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენდა 422.3 მლნ ლარს). 

  
2018 

ფაქტი 

2019 
საწყისი  

გეგმა 

2019 
წლიური 

გეგმა  

2019 
ფაქტი 

2019 ფაქტი /2019 
წლიური გეგმა 

2019 წ. ფაქტი /2019  
საწყისი გეგმა 

2019 ფაქტი /2018 ფაქტი 

სხვაობა % სხვაობა % სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

ვალდებულებების  
ზრდა 1,877.6 2,186.1 2,216.1 2,335.4 119.3 105.4% 149.3 106.8% 457.8 24.4% 

საგარეო  1,455.3 1,686.1 1,316.1 1,386.6 70.5 105.4% -299.4 82.2% -68.7 -4.7% 
ბიუჯეტის 
მხარდამჭერი 
კრედიტები 

458.4 385.0 385.0 409.0 24.0 106.2% 24.0 106.2% -49.4 -10.8% 

საინვესტიციო  
კრედიტები 

996.9 1,301.1 931.1 977.6 46.5 105.0% -323.4 75.1% -19.3 -1.9% 

საშინაო   422.3 500.0 900.0 948.8 48.8 105.4% 448.8 189.8% 526.5 124.7% 
ცხრილი 6:  სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდის მაჩვენებლები 2018-2019 წლებში (მლნ ლარი, %). 

                                                             
20 2014 წლის ოქტომბრამდე მოქმედი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, 2012-2013 წლების ფინანსური აქტივების კლების 

მაჩვენებლებში, კერძოდ, ვალუტისა და დეპოზიტების მუხლში, გათვალისწინებულია წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული 
საბიუჯეტო სახსრები, რომელიც მოქმედი კლასიფიკაციით აღირიცხება სხვა შემოსავლებში. 
21 ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 წლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 53 აუქციონი, გამოშვებული 

იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,340.0 მლნ ლარის მოცულობით, აქედან სახაზინო ობლიგაციები - 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე 
ობლიგაციები სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“.  
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აღსანიშნავია, რომ ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების ჯამური სიდიდის 

შესრულება საწყის წლიურ გეგმურ მაჩვენებლებთან მიმართებითაც თითქმის იგივე დონეზეა და 

შეადგენს 106.8%-ს, თუმცა კომპონენტების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა 

განსხვავებულია: საწყისი გეგმასთან მიმართებით უარყოფითი გადახრა ვლინდება საგარეო 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების მიმართულებით, რომლის შესრულებაც 

82.2%-ს შეადგენს და დაკავშირებულია საინვესტიციო კრედიტებთან22, ხოლო რაც შეეხება 

საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობებს, ამ მიმართულებით გამოვლინდა 

89.8%-იანი გადაჭარბება, რაც უკავშირდება დამატებითი რესურსების მობილიზების 

საჭიროებას23.  

2012-2019 წლებში, ყოველწლიურად, ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების 

მოცულობა ზრდის ტენდენციას ავლენს (როგორც საგარეო, ისე საშინაო ვალდებულებების 

ზრდის ხარჯზე), გარდა 2013 და 2015 წლებისა. 2013 - 2019 წლებში აღნიშნული კომპონენტის 

ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 22.4%-ს შეადგენს. წინა წელთან მიმართებით, 2019 წელს 

ვალდებულებების ზრდის ჯამური მაჩვენებელი 457.8 მლნ ლარით (24.4%-ით) არის გაზრდილი. 

აღნიშნული მატება მოდის საშინაო ვალდებულებების ზრდაზე, რაც წინა წელთან შედარებით 

გაზრდილია 526.5 მლნ ლარით. რაც შეეხება საგარეო ვალდებულებების ზრდას, მისი 2019 წლის 

მაჩვენებელი, წინა წელთან შედარებით შემცირებულია 68.7 მლნ ლარით. 2013-2019 წლებში 

საშინაო ვალდებულებების ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 78.7%-ს შეადგენს, 2019 წელს კი, 2018 

წელთან შედარებით, საშინაო ვალდებულებების ზრდის მაჩვენებელი 124.7%-ით გაიზარდა. რაც 

შეეხება საგარეო ვალდებულებების ზრდას, 2013-2019 წლებში საგარეო ვალდებულებების 

ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 12.9%-ს შეადგენს, ხოლო 2019 წლის მაჩვენებელი, წინა წელთან 

შედარებით, შემცირებულია 4.7%-ით. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია საშინაო და საგარეო ვალდებულებების ზრდის 

დინამიკა 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 21: საშინაო და საგარეო ვალდებულებების ზრდის დინამიკა 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი). 

საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით მიღებული შემოსულობებიდან (1,386.6 მლნ ლარი) 

977.6 მლნ ლარი მოდის საინვესტიციო კრედიტებზე, ხოლო 409.0 მლნ ლარი - ბიუჯეტის 

მხარდამჭერ კრედიტებზე. საგარეო ვალდებულებების ზრდის კომპონენტებიდან, 2013-2019 

წლებში საბიუჯეტო კრედიტების ზრდის საშუალო მაჩვენებელი (59.5%) აღემატება საინვესტიციო 

კრედიტების ანალოგიურ მაჩვენებელს (9.0%), თუმცა საგარეო ვალდებულებების ჯამურ 

                                                             
22 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილების თანდართულ განმარტებით ბარათში მითითებული ინფორმაციის მიხედვით, მოხდა 

2019 წელს დაგეგმილი ზოგიერთი ინფრასტრუქტურული პროექტის შესრულების ვადების გადაწევა და ნაწილობრივ მომდევნო 

წლებზე გადანაწილება, შესაბამისად, 2019 წლის ოქტომბრის ცვლილებით საინვესტიციო კრედიტების საწყისი გეგმით 

განსაზღვრული მაჩვენებელი შემცირდა 370 მლნ ლარით; 

23 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილების თანდართულ განმარტებით ბარათში მითითებული ინფორმაციის მიხედვით, 2020 

წლის იანვარში ე.წ. ბენჩმარკ ბონდების დაფარვისა და აგრეთვე, დამატებითი მუნიციპალური პროექტების დაფინანსების 
უზრუნველსაყოფად, 2019 წლის ოქტომბრის გეგმაში საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების წმინდა ზრდის მაჩვენებელი 500 მლ 

ლარიდან გაიზარდა 900 მლნ ლარამდე. 
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მოცულობაში გაცილებით მაღალია საინვესტიციო კრედიტების წილი, რომელიც აღნიშნულ 

პერიოდში საშუალოდ 67.9%-ს შეადგენს, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ საგარეო წყაროდან 

მოზიდული სახსრების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიმართება ძირითადად ინფრასტრუქტურული 

კაპიტალური დანიშნულების პროექტების დასაფინანსებლად. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია ბიუჯეტის მხარდამჭერი და საინვესტიციო 

კრედიტების დინამიკა 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 22: ბიუჯეტის მხარდამჭერი და საინვესტიციო კრედიტების დინამიკა 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი). 
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ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტი საინვესტიციო კრედიტი სხვა დანარჩენი კრედიტი საგარეო 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 
„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გადასახდელების გეგმა განისაზღვრა 13,313.1 მლნ ლარის ოდენობით (მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 

12,281.6 მლნ ლარი, გრანტი 100.4 მლნ ლარი, კრედიტი 931.1 მლნ ლარი), ხოლო 2019 წლის 31 

დეკემბრის მდგომარეობით გადასახდელების შესრულებამ შეადგინა 13,469.7 მლნ ლარი (მ.შ. 

საბიუჯეტო სახსრები 12,287.4 მლნ ლარი, გრანტი 121.1 მლნ ლარი, კრედიტი 1,061.2 მლნ ლარი), 

რაც წლიური გეგმის 101.2%-ს და საწყისი წლიური გეგმის (13,090.0 მლნ ლარი) 102.9%-ს 

უტოლდება, ხოლო  გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 7%-ით (879.5 მლნ ლარით) მეტია. 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების მაჩვენებელი ხასიათდება ყოველწლიური ზრდის 

ტენდენციით და ზრდის ტემპის მაჩვენებელთა ცვალებადობით გამოირჩევა. 2013-2019 

წლებისთვის გადასახდელების საშუალო ზრდის ტემპი 8.2%-ს შეადგენს, თუმცა 2018-2019 

წლებში აღნიშნული მაჩვენებელი შემცირდა 7%-მდე. 

 

დიაგრამა 23: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების მაჩვენებელთა %-ული ცვლილება წინა წელთან შედარებით 2013-2019 

წლებში (%). 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების 

სტრუქტურა დაფინანსების წყაროების მიხედვით 2012-2019 წლებში: 

დიაგრამა 24: სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების სტრუქტურა დაფინანსების წყაროს მიხედვით 2012-2019 წლებში (%,მლნ ლარი). 

 

როგორც დიაგრამაზეა ნაჩვენები, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებში ძირითადი  წილი  

საბიუჯეტო სახსრებზე მოდის. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 2016-2019 წლებში გადასახდელების  

საკრედიტო რესურსით დაფინანსების წილი, 2012-2015 წლებთან შედარებით, გაზრდილია 8%-

მდე. ამასთან, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების სტრუქტურა დაფინანსების წყაროს 

მიხედვით ბოლო 4 წლის განმავლობაში არის უცვლელი. 
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საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სულ ასიგნება
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ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 2018-2019 

წლებში. როგორც ცხრილშია ასახული, გადასახდელების კომპონენტების 2019 შესრულების 

მაჩვენებელი დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით მერყეობს 99.5% - 128.6%-ის ფარგლებში, 

გეგმასთან მიმართებით - 99.2%-133.2%-ის ფარგლებში, ხოლო საწყის გეგმასთან მიმართებით - 

76.9%-104.8%-ის ფარგლებში.  

  
2018 

ფაქტი 

2019 
საწყისი 

გეგმა 

2019 
წლიური 

გეგმა 

2019 
დაზუსტ. 

გეგმა 

2019 
ფაქტი 

2019 ფაქტი /2019 
დაზუსტ. გეგმა 

2019 ფაქტი /2019 
წლიური გეგმა 

2019 
ფაქტი 

/2019 
საწყისი 

გეგმა 
სხვაობა % სხვაობა % 

სულ გადასახდელები 12,590.2 13,090.0 13,313.1 13,313.1 13,469.7 156.6 101.2% 156.6 101.2% 102.9% 

ხარჯები 9,543.7 9,641.1 9,999.1 9,944.7 9,975.5 30.9 100.3% -23.5 99.8% 103.5% 

არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

1,912.2 2,152.3 2,137.6 2,187.3 2,256.1 68.8 103.1% 118.5 105.5% 104.8% 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა 

381.1 362.7 209.4 216.9 278.9 62.0 128.6% 69.5 133.2% 76.9% 

ვალდებულებების 
კლება 

753.2 933.9 967.1 964.3 959.2 -5.1 99.5% -7.9 99.2% 102.7% 

ცხრილი 7:  სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 2018-2019 წლებში (მლნ ლარი, %). 
 
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელები 2012-2019 წლებში შემადგენელი კომპონენტების მიხედვით: 

დიაგრამა 25: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი). 

როგორც დიაგრამაზეა გამოსახული, ბოლო წლების განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელები ზრდადი ტენდენციით ხასიათდება, მაგალითისათვის 2019 წლის მაჩვენებელი 

2012 წელთან შედარებით გაზრდილია 5,663 მლნ ლარით, რაც გამოწვეულია მისი ძირითადი 

კომპონენტების (ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა) ზრდით. თუმცა, თუ განვიხილავთ 

ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის წილს მთლიან გადასახდელებში, ნათლად ჩანს, 

რომ ხარჯების წილი კლების ტენდენციით, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის წილი ზრდის 

ტენდენციით გამოირჩევა. კერძოდ, 2012 წელს, გადასახდელების 84.1%-ს შეადგენდა ხარჯები, 

ხოლო გადასახდელების 9.3%-ს - არაფინანსური აქტივების ზრდა. აღნიშნული მაჩვენებლები, 

2019 წელს, შეადგენს შესაბამისად 74.1%-სა და 16.7%-ს. 
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გადასახდელებში 4 ძირითადი კომპონენტის პროცენტული განაწილების საჩვენებლად, ქვემოთ 

მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2012-2019 წლებში საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტების პროცენტული განაწილება: 

დიაგრამა 26: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების სტრუქტურის დინამიკა 2012-2019 წლებში (%). 

2019 წლის გადასახდელების მიმოხილვისას საინტერესოა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესრულება თვეების მიხედვით. გადასახდელების შესრულების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 

დაფიქსირდა დეკემბერში (1,879.9 მლნ ლარი), ხოლო ყველაზე მცირე - თებერვალში (880.0 მლნ 

ლარი). 2019 წლის დეკემბერში წლიური შესრულების 14%-ის ათვისება მოხდა, მაშინ როცა 

დანარჩენი 11 თვის საშუალო მაჩვენებელმა 7.8% შეადგინა. დეკემბერში გადასახდელების 

შესრულების მაღალი მაჩვენებელი დაკავშირებულია აღნიშნულ თვეში გადასახდელების 

ოთხივე კომპონენტის მაღალ შესრულებასთან. კერძოდ, 2019 წლის ბოლო თვეში ხარჯების 

შესრულებამ მისი წლიური შესრულების 11.8%, არაფინანსური აქტივების ზრდის შესრულებამ - 

23.1%, ფინანსური აქტივების ზრდის შესრულებამ - 15.2% და ვალდებულებების კლების 

შესრულებამ - 14.8% შეადგინა.   

2019 წლის თებერვალში წლიური შესრულების 6.5%-ის ათვისება მოხდა, შესრულების დაბალი 

მაჩვენებელი დაკავშირებულია წლიურ ფაქტობრივ მაჩვენებელთან შედარებით 

გადასახდელების ოთხივე კომპონენტის დაბალ შესრულებასთან. კერძოდ, თებერვალში 

გაწეული ხარჯები წლიური მაჩვენებლის 7.6%-ს შეადგენს (საშუალო ყოველთვიური 

მაჩვენებელი 8.3%-ია), არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი - 3.2%-ს, ფინანსური 

აქტივების ზრდის მაჩვენებელი - 3.9%-ს და ვალდებულებების კლება - 4.4%-ს. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული 

გადასახდელები თვეების მიხედვით. 

დიაგრამა 27: 2019 წლის სახელწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები თვების მიხედვით (მლნ ლარი). 
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ხარჯების წილი გადასახდელებში არაფინანსური აქტივების ზრდის წილი გადასახდელებში

ფინანსური აქტივების ზრდის წილი გადასახდელებში ვალდებულებების კლების წილი გადასახდელებში
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რაც შეეხება ნაერთი ბიუჯეტის გადასახდელების სტრუქტურას ე.წ. მიმდინარე და კაპიტალურ 

ხარჯებთან მიმართებაში, წინა წლებთან შედარებით, 2019 წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტის 

მიმდინარე ხარჯების შეფარდება მშპ-თან შემცირდა და 21% შეადგინა, ხოლო კაპიტალური 

ხარჯების (არაფინანსური აქტივების ზრდისა და ფინანსური აქტივების ზრდის ჯამი) შეფარდება 

მშპ-თან, წინა წლებთან შედარებით გაზრდილია და 2019 წლისთვის 8.4% შეადგენს. ამასთან 

აღსანიშნავია, რომ 2012-2019 წლებში მიმდინარე ხარჯების წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 

2019 წლისთვის ყველაზე დაბალ ნიშნულს შეადგენს, ხოლო კაპიტალური ხარჯების წილი - 

ყველაზე მაღალ ნიშნულს. 

დიაგრამა 28: ნაერთი ბიუჯეტის მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების ფარდობის მაჩვენებელი მშპ-თან 2012-2019 წლებში (%). 

ხარჯები 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ყველაზე დიდი წილის მქონე კომპონენტის, 

ხარჯების 2019 წლის შესრულებამ 9,975.5 მლნ ლარი შეადგინა, რაც საწყისი გეგმის (9,641.1 მლნ 

ლარი) 103.5%-ს, წლიური გეგმის (9,999.1 მლნ ლარი) 99.8%-ს და დაზუსტებული გეგმის (9,944.7 

მლნ ლარი) 100.3%-ს წარმოადგენს. ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების 

მიხედვით, შემდეგი სახით არის გადანაწილებული: 
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ფაქტი 
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წლიური გეგმა 

2019 

ფაქტი 

/2019 

საწყისი 

გეგმა 
სხვაობა % სხვაობა % 

ხარჯები 9,543.7 9,641.1 9,999.1 9,944.7 9,975.5 30.9 100.3% -23.5 99.8% 103.5% 

შრომის ანაზღაურება 1,407.6 1,470.7 1,469.5 1,452.0 1,454.7 2.7 100.2% -14.7 99.0% 98.9% 

საქონელი და 

მომსახურება 
1,288.3 1,218.2 1,246.4 1,289.7 1,301.9 12.2 100.9% 55.5 104.5% 106.9% 

პროცენტი 513.0 624.0 624.0 611.3 604.5 -6.8 98.9% -19.5 96.9% 96.9% 

სუბსიდიები 419.5 443.8 435.1 472.6 489.7 17.1 103.6% 54.6 112.5% 110.3% 

გრანტები 1,332.0 544.3 787.9 797.8 798.3 0.6 100.1% 10.4 101.3% 146.7% 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
3,501.3 3,866.9 3,886.9 3,946.8 3,946.6 -0.2 100.0% 59.7 101.5% 102.1% 

სხვა ხარჯები 1,082.0 1,473.2 1,549.2 1,374.5 1,379.8 5.3 100.4% -169.4 89.1% 93.7% 

ცხრილი 8: სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით 2018-2019 წლებში (მლნ ლარი, %) 
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ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2012-2019 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ხარჯების დინამიკა კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით: 

დიაგრამა 29: ხარჯების დინამიკა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი) 

2019 წელს „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1,452.0 მლნ ლარს, 

ხოლო ხარჯმა შეადგინა 1,454.7 მლნ ლარი (100.2%). რაც შეეხება საწყის (1,470.7 მლნ ლარი) და 

დამტკიცებულ (1,469.5 მლნ ლარი) გეგმებს, აღნიშნული მუხლის ხარჯმა შესაბამისად შეადგინა 

მათი 98.9% და 99.0%. თუ გავითვალისწინებთ „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ზრდის ტემპს 

2013-2019 წლებში, აღნიშნული მაჩვენებელი (საშუალო ზრდის ტემპი) 4.9%-ს შეადგენს, 2019 

წლისთვის კი მხოლოდ 3.3%-ია. 

რაც შეეხება „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გაწეული ხარჯების ფარდობას მთლიან შიდა 

პროდუქტთან, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებთან და ხარჯებთან მიმართებაში, 2019 

წლისთვის სამივე მაჩვენებელმა, 2012-2019 წლების განმავლობაში, მინიმუმი შეადგინა. 

კერძოდ, 2019 წელს, „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გაწეულმა ხარჯებმა მშპ-ს 2.9%, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების 10.8% და სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების 14.6% 

შეადგინა.  

დიაგრამა 30: სახელმწიფო ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლით გაწეული ხარჯების ფარდობის მაჩვენებლები მშპ-თან, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებთან და ხარჯებთან 2012-2019 წლებში (%). 

2019 წელს „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის შესრულებამ შეადგინა 1,301.9 მლნ ლარი, რაც 

დაზუსტებული გეგმის (1,289.7 მლნ ლარი) 100.9%-ს, დამტკიცებული გეგმის (1,246.4 მლნ ლარი) 
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104.5%-ს და საწყისი გეგმის (1,218.2 მლნ ლარი) 106.9%-ს შეადგენს. „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის 2013-2019 წლების ზრდის ტემპი  4.1%-ია, თუმცა 2019 წლისთვის 

აღნიშნულმა მაჩვენებელმა შეადგინა მხოლოდ 1.1%. 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით, 2019 წელს ხარჯები მიიმართა შემდეგი 

მიმართულებებით: 

 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება - 242.2 მლნ ლარი; 

 მივლინება - 80.8 მლნ ლარი; 

 ოფისის ხარჯები - 198.6 მლნ ლარი; 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები - 22.6 მლნ ლარი; 

 კვების ხარჯები - 67.7 მლნ ლარი; 

 სამედიცინო ხარჯები - 82.6 მლნ ლარი; 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 

28.8 მლნ ლარი; 

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები -            

140.0 მლნ ლარი; 

 სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 26.6 მლნ ლარი; 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 412.0 მლნ ლარი. 

„პროცენტის“ მუხლის 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრული იყო 611.3 მლნ ლარის 

ოდენობით, საიდანაც შესრულებამ შეადგინა 604.5 მლნ ლარი (98.9%), აღნიშნული შესრულება 

2019 წლის საწყისი და დამტკიცებული გეგმების 96.9%-ს შეადგენს (საწყისი გეგმა არ შეცვლილა 

2019 წლის ოქტომბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შედეგად). აღნიშნული 

მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებას მოხმარდა 323.8 მლნ ლარი, 

ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებას - 280.6 მლნ ლარი. 

2019 წელს „სუბსიდიების“ მუხლის შესრულებამ შეადგინა 489.7 მლნ ლარი, რაც დაზუსტებული 

გეგმის (472.6 მლნ ლარი) 103.6%-ს შეადგენს. რაც შეეხება შესრულების პროცენტულ 

მაჩვენებელს საწყის და დამტკიცებულ გეგმებთან მიმართებაში, აღნიშნული მუხლის 2019 წლის 

საკასო ხარჯი საწყისი გეგმის (443.8 მლნ ლარი) 110.3%-ს და დამტკიცებული გეგმის (435.1 მლნ 

ლარი) 112.5%-ია.  

2019 წელს „სუბსიდიების“ მუხლით ძირითადი ხარჯი გაიწია საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროგრამებზე „მასობრივი და მაღალი 

მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი - 32 12)“ – 121.1 მლნ 

ლარი და „მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი - 32 05)“ – 

22.2 მლნ ლარი; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ქვეპროგრამაზე - „შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი - 31 05 02)“ – 71.3 მლნ 

ლარი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

პროგრამებზე „წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული 

კოდი - 25 04)“ – 27.6 მლნ ლარი და „რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03)“ – 26.1 მლნ ლარი. ასევე, ხარჯი გაიწია 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროგრამაზე - 

„მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი - 24 07)“ – 31.9 მლნ ლარი. 

„გრანტების“ მუხლის შესრულებამ 2019 წელს შეადგინა 798.3 მლნ ლარი, რაც დაზუსტებული 

გეგმის (797.8 მლნ ლარი) 100.1%-ს, დამტკიცებული გეგმის (787.9 მლნ ლარი) 101.3%-ს და 

საწყისი გეგმის (544.3 მლნ ლარი) 146.7%-ს შეადგენს. 2018 წელთან შედარებით შემცირებულია 

2019 წლის შესრულება 533.6 მლნ ლარით (40.1%), რაც ძირითადად გამოწვეულია  

გათანაბრებითი ტრანსფერის გაუქმებით. აღნიშნული მუხლის 2019 წლის შესრულებაში 

ძირითადი წილი მოდის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემ ტრანსფერებზე - 590.5 მლნ ლარი (მ.შ. კაპიტალური ტრანსფერი 

- 371.2 მლნ ლარი, სპეციალური ტრანსფერი - 207.5 მლნ ლარი და მიზნობრივი ტრანსფერი - 11.8 

მლნ ლარი). 
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რაც შეეხება მიმდინარე და კაპიტალური დანიშნულების გრანტებს, 2019 წლის „გრანტების“ 

შესრულებიდან (798.3 მლნ ლარი) 182.6 მლნ ლარი წარმოადგენს მიმდინარე გრანტს, ხოლო 

615.7 მლნ ლარი - კაპიტალურ გრანტს.  

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია მიმდინარე და კაპიტალური გრანტების 

შესრულება 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 31: მიმდინარე და კაპიტალური გრანტები 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი) 

როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი, 2019 წელს, წინა წლებთან შედარებით, მკვეთრად 

შემცირებულია მიმდინარე გრანტების შესრულება, რაც დაკავშირებულია საბიუჯეტო კოდექსში 

განხორციელებულ ცვლილებასთან. კერძოდ, გათანაბრებითი ტრანსფერის გაუქმებასთან. რაც 

შეეხება კაპიტალური გრანტის შესრულებას (615.7 მლნ ლარი), 2012-2019 წლებში, აღნიშნულმა 

ყველაზე მაღალ ნიშნულს სწორედ 2019 წელს მიაღწია. 

2019 წელს ყველაზე დიდი ხარჯი გაიწია „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით, 3,946.6 მლნ 

ლარი (ხარჯების 39.6%), აღნიშნული მუხლის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,886.9 მლნ 

ლარს. შესაბამისად, წლიურმა შესრულებამ შეადგინა გეგმის 101.5%. რაც შეეხება დაზუსტებულ 

გეგმას (3,946.8 მლნ ლარი), აღნიშნული მუხლის შესრულება დაზუსტებული გეგმის 100.0%-ია, 

ხოლო თუ შესრულებას შევადარებთ  საწყის გეგმას (3,866.9 მლნ ლარი), ამ შემთხვევაში 

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის შესრულების მაჩვენებელი საწყისი გეგმის 102.1%-ს 

შეადგენს.  

აღნიშნული მუხლის ხარჯვა ძირითადად გადანაწილებულია საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

შემდეგი ქვეპროგრამების ფარგლებში: „მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული 

კოდი - 27 02 01)“ - 1,937.5 მლნ ლარი, „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 

(პროგრამული კოდი - 27 03 01)“ - 824.8 მლნ ლარი და „მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების 

სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი - 27 02 02)“ - 738.8 მლნ ლარი. 

2018 წელთან შედარებით 2019 წელს „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით გაწეული ხარჯი 

გაიზარდა 445.3 მლნ ლარით (12.7%), რაც ძირითადად გამოწვეულია იმით რომ, მოსახლეობის 

საპენსიო უზრუნველყოფაზე, წინა წელთან შედარებით, მიიმართა 220.8 მლნ ლარით მეტი, 

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებაზე - 97.5 მლნ ლარით მეტი და 

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვაზე - 68.3 მლნ ლარით მეტი.  

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენელია „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის 

შესრულება და მისი წილი სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებსა და ხარჯებში 2012-2019 

წლებში. 
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დიაგრამა 32: 2012-2019 წლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის შესრულება და მისი წილი 

ხარჯებსა და გადასახდელებში (მლნ ლარი, %) 

როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის შესრულება, 

2012-2019 წლებში, ყოველწლიურად ზრდადი ტენდენციით ხასიათდება და მაქსიმუმს 2019 

წლისთვის აღწევს. 2012 წელთან შედარებით 2019 წლის შესრულება 2.3-ჯერ არის გაზრდილი. 

რაც შეეხება მის წილს გადასახდელებსა და ხარჯებში, „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის 

შესრულების წილი ხარჯებში მაქსიმუმს (39.6%) 2019 წლისთვის აღწევს, ხოლო მისი წილი 

გადასახდელებში 2019 წლისთვის 29.3%-ს შეადგენს (2012-2019 წლებში ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი 2016 წელს დაფიქსირდა 30.6%-ის ოდენობით). 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით „სხვა ხარჯების“ მუხლის გეგმა შეადგენდა 1,549.2 მლნ ლარს, 

ხოლო მისმა შესრულებამ შეადგინა 1,379.8 მლნ ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული გეგმის 

89.1%-ია. „სხვა ხარჯების“ საწყისი გეგმა კი განსაზღვრული იყო 1,473.2 მლნ ლარით და 

შესაბამისად შესრულებამ საწყისი გეგმის 93.7% შეადგინა. რაც შეეხება აღნიშნული მუხლის 

დაზუსტებულ გეგმას, 2019 წლის ბოლოსთვის მისი მოცულობა განისაზღვრა 1,374.5 მლნ ლარით 

და შესაბამისად შესრულებამ დაზუსტებული გეგმის 100.4% შეადგინა.  

2019 წელს, 2018 წელთან შედარებით აღნიშნული მუხლით გაწეული ხარჯი გაზრდილია 297.7 მლნ 

ლარით, რაც გამოწვეულია მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯისა და კაპიტალური ტრანსფერის 

გაზრდით. 2019 წელს „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან ძირითადად თანხები მიიმართა შემდეგი ტიპის 

ხარჯების დასაფინანსებლად: მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი – 723.9 მლნ ლარი;  კაპიტალური 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული – 289.5 მლნ ლარი და 

სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი – 113.4 მლნ ლარი. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2012-2019 წლებში ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლით გაწეული მიმდინარე და კაპიტალური ტრანსფერების 

შესახებ ინფორმაცია. 

დიაგრამა 33: ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლის შესრულება 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი) 
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რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებს თვეების მიხედვით, 2019 წელს სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან ყველაზე დიდი ოდენობის ხარჯების გაწევა მოხდა დეკემბერში (1,174.4 მლნ ლარი), 

ხოლო ყველაზე მცირე ოდენობით - იანვარში (721.9 მლნ ლარი), ხარჯების ყოველთვიური 

საშუალო მაჩვენებელი შეადგენდა 831.3 მლნ ლარს. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების 2019 წელს 

თვეების მიხედვით.  

დიაგრამა 34: სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 2019 წელს თვეების მიხედვით (მლნ ლარი) 

რაც შეეხება ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებს, მისი დინამიკა, 2012-2019 წლებში,  ზრდადი ტენდენციით 

ხასიათდება. 2019 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებელი 2012 წლის მონაცემს 4,432.8 მლნ ლარით 

აღემატება, 2013-2019 წლებში მისი საშუალო ზრდის ტემპი კი 8.2%-ს შეადგენს. თუმცა, თუ 

განვიხილავთ ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯების შეფარდებას მთლიან შიდა პროდუქტთან, 2012-2019 

წლებში ყველაზე დაბალი ნიშნული სწორედ 2019 წელს დაფიქსირდა (21.0%). 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯების დინამიკა და მათი 

შეფარდება მშპ-თან 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 35: ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები და მათი შეფარდება მშპ-თან 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი, %) 
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არაფინანსური აქტივების ზრდა 

2019 წლის ბოლოსთვის არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ 2,187.3 მლნ 

ლარი შეადგინა, ხოლო შესრულებამ - 2,256.1 მლნ ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის 103.1%-ს 

წარმოადგენს. საკასო ხარჯი, ასევე, აღემატება აღნიშნული მუხლის საწყის და დამტკიცებულ 

გეგმებს. კერძოდ, შესრულება საწყისი გეგმის (2,152.3 მლნ ლარი) 104.8%-ს, ხოლო 

დამტკიცებული გეგმის (2,137.6 მლნ ლარი) 105.5%-ს წარმოადგენს.  

2018 წელთან შედარებით, 2019 წლის შესრულების მაჩვენებელი გაზრდილია 344 მლნ ლარით 

(18%), რაც ძირითადად დაკავშირებულია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ საავტომობილო გზების მშენებლობასა და მოვლა-

შენახვასთან (203.5 მლნ ლარი) და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს მიერ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა 

ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან (42.1 მლნ ლარი).  

2019 წლის შესრულება ძირითადად გადანაწილებულია საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემდეგ პროგრამებზე: „საგზაო 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 02)“ -  1,277.4 მლნ 

ლარი და „რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული 

კოდი - 25 03)“ – 224.3 მლნ ლარი.  

რაც შეეხება არაფინანსური აქტივების ზრდის წილს მთლიან გადასახდელებში და მის 

დინამიკას დაფინანსების წყაროს მიხედვით, ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 

2012-2019 წლების მონაცემები: 

დიაგრამა 36: არაფინანსური აქტივების ზრდის წილი გადასახდელებში და დინამიკა დაფინანსების წყაროების მიხედვით 2012-2019 

წლებში (მლნ ლარი,%) 

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, არაფინანსური აქტივების ზრდის წილი მთლიან გადასახდელებში 

2012 წლიდან 2019 წლამდე გაზრდილია 9.3%-დან 16.7%-მდე. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ 

2017-2019 წლებში მკვეთრად გაიზარდა როგორც საბიუჯეტო სახსრებით, ასევე, კრედიტით 

დაფინანსების წყარო. აღნიშნული ორივე წყაროს დაფინანსება არაფინანსური აქტივების 

ზრდის კომპონენტში, 2017 წლიდან 2019 წლამდე გაზრდილია 2-2.5-ჯერ. 

რაც შეეხება არაფინანსური აქტივების ზრდის შესრულებას 2019 წლის თვეების მიხედვით, 

ყველაზე დიდი წილი მოდის 2019 წლის დეკემბერზე - 521.3 მლნ ლარი, რაც წლიური შესრულების 

23.1%-ს წარმოადგენს, მაშინ როდესაც დანარჩენი 11 თვის საშუალო მაჩვენებელი წლიური 

შესრულების 7%-ს შეადგენს. 
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ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია არაფინანსური აქტივების ზრდის შესრულება 

2019 წლის თვეების მიხედვით. 

დიაგრამა 37: არაფინანსური აქტივების ზრდის შესრულება 2019 წლის თვეების მიხედვით (მლნ ლარი) 

2019 წელს არაფინანსური აქტივების ზრდის შესრულებაში ძირითადი წილი მოდის ძირითადი 

აქტივების კომპონენტის შესრულებაზე. კერძოდ, 2019 წლის შესრულებიდან (2,256.1 მლნ ლარი) 

ძირითად აქტივებზე მიიმართა 2,210.5 მლნ ლარი, არაწარმოებულ აქტივებზე - 39.7 მლნ ლარი, 

მატერიალურ მარაგებზე - 5.9 მლნ ლარი და ფასეულობებზე - 4.2 ათასი ლარი. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია არაფინანსური აქტივების ზრდის შესრულება 

კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 38: არაფინანსური აქტივების ზრდის შესრულება კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი) 

ფინანსური აქტივების ზრდა 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ფინანსური აქტივების ზრდის საწყისი გეგმა 

განსაზღვრული იყო 362.7 მლნ ლარის ოდენობით, ოქტომბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში 

განხორციელებული ცვლილებით გეგმა განისაზღვრა 209.4 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო წლის 

ბოლოსთვის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 216.9 მლნ ლარი. რაც შეეხება ფაქტობრივ 

შესრულებას, აღნიშნული მუხლის საკასო ხარჯმა შეადგინა 278.9 მლნ ლარი, რაც საწყისი გეგმის 

76.9%-ს, დამტკიცებული გეგმის 133.2%-ს და დაზუსტებული გეგმის 128.6%-ს წარმოადგენს.  

2019 წლის შესრულების 98.7%  საკრედიტო რესურსით დაფინანსების წყაროზე მოდის, რაც 

გულისხმობს მიღებული კრედიტის საშინაო დებიტორზე სესხად გაცემას. 

2019 წლის შესრულება ძირითადად გადანაწილებულია საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პროგრამაზე „წყალმომარაგების 

ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04)“ – 199.9 მლნ ლარის 
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ძირითადი აქტივები მატერიალური მარაგები ფასეულობები

არაწარმოებული აქტივები არაფინანსური აქტივების ზრდა
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ოდენობით, საერთო-სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობის გადასახდელებზე „დონორების მიერ 

დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები“ – 41.9 მლნ ლარი და 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შემდეგ პროგრამებზე: 

„ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი 

(EBRD,EIB,EU) (პროგრამული კოდი - 24 13) – 17.3 მლნ ლარი და „სასისტემო მნიშვნელობის 

ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი - 24 14)“ – 14.9 მლნ ლარი. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია ფინანსური აქტივების ზრდის შესრულება 

კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 39: ფინანსური აქტივების ზრდის შესრულება კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი) 

 

ვალდებულებების კლება 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელების მეოთხე 

კომპონენტს, ვალდებულებების 

კლებას, 2019 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტით გეგმა შეადგენდა 967.1 

მლნ ლარს, ხოლო შესრულებამ 

(959.2 მლნ ლარი) შეადგინა გეგმის 

99.2%. რაც შეეხება, შესრულების 

მაჩვენებელს საწყის (933.9 მლნ ლარი) და დაზუსტებულ (964.3 მლნ ლარი) გეგმებთან 

მიმართებაში, შესაბამისად შეადგენს 102.7%-ს და 99.5%-ს. 2018 წელთან შედარებით, 

ფაქტობრივი ხარჯი გაზრდილია 206.0 მლნ ლარით (27.3%), რაც გამოწვეულია 2019 წელს 

საგარეო და საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვის ზრდით. 2019 წელს საგარეო 

ვალდებულებების დაფარვაზე მიიმართა 917.0 მლნ ლარი, ხოლო, საშინაო ვალდებულებების 

დაფარვაზე - 42.2 მლნ ლარი (დეტალურად იხილეთ „საერთო-სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გადასახდელები“). 
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ცხრილი 9: ვალდებულების კლების მუხლის შესრულება 2019 წელს (მლნ 

ლარი, %) 

 

210.2 
118.5 105.8 181.2 

285.2 309.7 237.6 278.9 

162.5 
158.6 166.4 

263.6 
210.3 

595.9 

143.5 -

372.7 
277.1 272.2 

444.8 
495.6 

905.6 

381.1 

278.9 

 -

 200.0

 400.0

 600.0

 800.0

 1,000.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ფინანსური აქტივების ზრდის შესრულება კომპონენტების მიხედვით 2012-2019 წლებში

სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი ფინანსური აქტივების ზრდა
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ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური 

კლასიფიკაცია24 

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე 

ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის25 მიხედვით ასიგნებები განსაზღვრული იყო 

12,136.6 მლნ ლარით. საწყისი გეგმა 11,793.4 მლნ ლარს, ხოლო დაზუსტებული გეგმა 12,131.9 

მლნ ლარს შეადგენდა. 2019 წლის ფაქტობრივმა შესრულებამ კი შეადგინა 12,231.6 მლნ ლარი.  

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესრულების ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია ფუნქციონალურ 

ჭრილში: 

დიაგრამა 40: 2019 წლის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (მლნ ლარი) 

როგორც დიაგრამაზეა გამოსახული, ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 2019 წელს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასიგნებები მიიმართა შემდეგ 4 ყველაზე მსხვილ მიმართულებებზე: 

სოციალური დაცვა, ეკონომიკური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 

მომსახურება და განათლება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ზემოაღნიშნული 4 მიმართულება 

2016-2019 წლებში წარმოადგენდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 4 ყველაზე 

მსხვილ მიმართულებას. თუმცა, რაც შეეხება 2012-2015 წლებს, განათლების მიმართულება 

მხოლოდ მე-5 და მე-6 პოზიციებს იკავებდა მიმართულებებს შორის სიდიდის მიხედვით. 

გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების 

მიმართულება კლების ტენდენციით ხასიათდება და 2019 წელს, 2012-2019 წლების 

განმავლობაში, ყველაზე მცირე მაჩვენებელი შეადგინა. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია საქართველოს 2012-2019 წლების ბიუჯეტების 

ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების კლასიფიკაცია ფუნქციონალურ ჭრილში 

და მისი შეფარდება მშპ-თან: 

                                                             
24 2012-2019 წლებში ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის 
მიხედვით შესრულების შესახებ ინფორმაცია მითითებულია შესაბამისი წლის შესრულების შესახებ სახაზინო 
სამსახურის  ინფორმაციის საფუძველზე. 
25 საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემუშავებული სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის 

სახელმძღვანელოს 2014 (GFSM 2014) მიხედვით ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების 
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოგვიდგენს ინფორმაციას სამთავრობო ფუნქციებისა და მიზნების მიხედვით 
გაწეული დახარჯების შესახებ. 

1,668 

801 

1,239 

2,186 

92 97 
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321 

1,500 
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2019 წლის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების 
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

თავდაცვა

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ეკონომიკური საქმიანობა

გარემოს დაცვა

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

ჯანმრთელობის დაცვა

დასვენება, კულტურა და რელიგია

განათლება

სოციალური დაცვა
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დიაგრამა 41: ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია და მისი შეფარდება მშპ-თან 

2012-2019 წლებში (მლნ ლარი, %) 

ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის 10 

მიმართულებიდან მხოლოდ სოციალური დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების 

მიმართულებები 2012-2019 წლებში ხასიათდება ყოველწლიური ზრდის ტენდენციით. ქვემოთ 

მოცემულ დიაგრამაზე გამოსახულია აღნიშნული მიმართულებების შესრულება 2012-2019 

წლებში და მათი შეფარდება მშპ-თან: 

დიაგრამა 42: სოციალური დაცვა, ჯანმრთელობის დაცვა და განათლება 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი, %) 
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მისი შეფარდება მშპ-თან 2012-2019 წლებში 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება თავდაცვა
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ეკონომიკური საქმიანობა
გარემოს დაცვა საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
ჯანმრთელობის დაცვა დასვენება, კულტურა და რელიგია
განათლება სოციალური დაცვა
შეფარდება მშპ-თან

1.4% 1.7%
2.1%

2.5% 2.7% 2.6% 2.6% 2.5%

2.4% 2.4% 2.4% 2.5%
2.9% 2.9% 2.8% 3.0%

5.9%
6.4%

7.0%
6.5% 6.7%

6.2% 6.1% 6.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

სოციალური დაცვა, ჯანმრთელობის დაცვა და განათლება 2012-2019 წლებში 

ჯანმრთელობის დაცვა განათლება სოციალური დაცვა
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სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული იყო 12 პრიორიტეტი, რაზეც ჯამურად 

მიიმართა 11,138.3 მლნ ლარი. აღნიშნული პრიორიტეტების შესრულება საწყისი გეგმის (10,838.6 

მლნ ლარი) 102.8%-ს, ხოლო დამტკიცებული გეგმის (10,875.6 მლნ ლარი) 102.4%-ს შეადგენს. 

2018 წლის მაჩვენებელს კი 1,204.7 მლნ ლარით (12.1%) აღემატება. 

დიაგრამა 43: სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019 წელს (მლნ ლარი) 

2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართული ასიგნების 86.4%  

4 პრიორიტეტზე მოდის, ესენია: ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა - 3,996.7 მლნ ლარი; თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 

2,001.3 მლნ ლარი; რეგიონალური განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი - 2,209.6 მლნ 

ლარი; განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება - 1,410.4 მლნ ლარი.  

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული 4 პრიორიტეტის დაფინანსება 2019 წელს ყველაზე 

მაღალია 2012-2019 წლებში მიმართულ დაფინანსებებთან შედარებით. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე 

მიმართული სახსრები 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 44: სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი) 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019 წელს ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

რეგიონალური განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს 

გაუმჯობესება
ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების 

სამართლებრივი მხარდაჭერა
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა 

სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ 

სივრცეში ინტეგრაცია
სოფლის მეურნეობა

სასამართლო სისტემა

გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა

1,813.1 2,155.7 2,670.0 2,938.1 3,326.6 3,510.1 3,618.3 3,996.7 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2012-2019 წლებში

სხვა დანარჩენი

განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
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სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მხარჯავი დაწესებულებებისა და 

პროგრამების შესრულების მაჩვენებლები 

შესრულების მაჩვენებლები მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე 

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

თავდაპირველად, საწყისი გეგმით, განსაზღვრული იყო 53 მხარჯავი დაწესებულება26, 

რომელთაგან 17-ის ფარგლებში განსაზღვრული იყო ჯამურად 118 პროგრამა27, ხოლო 36 

მხარჯავი დაწესებულებისთვის არ იყო პროგრამები გათვალისწინებული. 

2019 წლის ოქტომბერში „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილების შედეგად, წლიური გეგმის მიხედვით, 

არ შეცვლილა მხარჯავი დაწესებულებების რიცხოვნობა. 

რაც შეეხება დაფინანსებას, 2019 წლის ოქტომბერში  „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილების შედეგად,  მხარჯავი 

დაწესებულებების  დაფინანსების ოდენობა გაიზარდა 37.0 მლნ ლარით, 10,838.6 მლნ ლარიდან 

10,875.6 მლნ ლარამდე. ასევე, მოხდა  საბიუჯეტო ასიგნებების გადანაწილება მხარჯავ 

დაწესებულებებს შორის. კერძოდ, დაფინანსება გაეზარდა 11 მხარჯავ დაწესებულებას, 

შეუმცირდა 2 მხარჯავ დაწესებულებას, ხოლო უცვლელი დარჩა 40 მხარჯავ დაწესებულებას.  

კოდი    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2019 

საწყისი 

გეგმა 

2019 
წლიური 

გეგმა 

2019 წლიური გეგმა 
/ 2019 საწყისი გეგმა 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

მხარჯავი დაწესებულებები რომელთა დაფინანსება გაიზარდა კანონში განხორციელებული ცვლილებით 

32 00 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

1,508.5 1,639.5 131.0 8.7% 

30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 741.6 766.6 25.0 3.4% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 181.1 191.1 10.0 5.5% 

27 00 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

3,968.4 3,978.4 10.0 0.3% 

28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 136.5 143.5 7.0 5.1% 

46 00 
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 
ეროვნული ბიურო 

4.2 8.7 4.5 107.1% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 6.0 8.2 2.2 36.7% 

51 00 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 2.8 4.4 1.6 57.1% 

31 00 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო 

338.9 340.1 1.2 0.4% 

40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 57.5 58.3 0.8 1.4% 

06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 27.5 27.7 0.2 0.7% 

მხარჯავი დაწესებულებები რომელთა დაფინანსება შემცირდა კანონში განხორციელებული ცვლილებით 

24 00 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო 

369.6 253.1 -116.5 -31.5% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 875.0 835.0 -40.0 -4.6% 
ცხრილი 10: მხარჯავი დაწესებულებების საწყისი და წლიური გეგმები, რომელთა დაფინანსებაც შეიცვალა 2019 წლის ოქტომბერში 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში განხორციელებული ცვლილების შედეგად (მლნ ლარი, %). 

2019 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული შესაბამისი საბიუჯეტო 

ცვლილებების განხორციელების შედეგად28, მხარჯავი დაწესებულებების დაფინანსება, წლიური 

გეგმით დამტკიცებულ ასიგნებებთან მიმართებაში, ჯამურად გაიზარდა 95.0 მლნ ლარით და 

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 10,970.6 მლნ ლარი (საერთო-სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გადასახდელების იმავე ოდენობით შემცირების ხარჯზე). აღნიშნული მატება 

ძირითადად მოდის: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროზე 35.0 მლნ ლარის ოდენობით, 

                                                             
26 მხარჯავი დაწესებულება – სახელმწიფო და ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის – პროგრამული 
კლასიფიკაციის პირველი თანრიგით გათვალისწინებული საბიუჯეტო ორგანიზაცია, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტისათვის – თვითმმართველი ერთეული; (საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი) 
27 პროგრამა − ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიზნების მისაღწევად განსახორციელებელი ღონისძიებების 

ერთობლიობა, რომლებიც დაჯგუფებულია მსგავსი შინაარსის მიხედვით, ხორციელდება ერთი საბოლოო შედეგის მისაღწევად და 
რომელთა განხორციელებისთვის პასუხისმგებელია ერთი მხარჯავი დაწესებულება; (საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი) 
28 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი მუხლი 31. ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ 
კლასიფიკაციაში 
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საქართველოს იუსტიციის სამინისტროზე 22.8 მლნ ლარის ოდენობით, საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროზე 14.0 მლნ ლარის ოდენობით 

და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროზე 7.8 მლნ ლარის 

ოდენობით.  

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული 53 მხარჯავი 

დაწესებულებიდან, 35 მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის დაზუსტება არ მომხდარა, ხოლო 18-

ის ბიუჯეტში შევიდა ცვლილებები როგორც ზრდის, ასევე კლების მიმართულებით (დეტალურად 

იხილეთ დანართი №3). 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია აღნიშნული 18 მხარჯავი დაწესებულების 

დაზუსტებული ბიუჯეტების ცვლილების პროცენტული მაჩვენებლები დამტკიცებულ ბიუჯეტთან, 

წლიურ გეგმასთან მიმართებით. 

დიაგრამა 45: მხარჯავი დაწესებულებების 2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის პროცენტული ცვლილების მაჩვენებლები 

დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებით (ერთეული). 

2019 წლის ბოლოს მხარჯავი დაწესებულებების ბიუჯეტების ჯამურმა შესრულებამ 11,138.3 მლნ 

ლარი შეადგინა, რაც საწყისი წლიური გეგმის 102.8%-ს, წლიური გეგმის 102.4%-ს და 

დაზუსტებული გეგმის 101.5%-ს წარმოადგენს. გარდა ამისა, ზემოაღნიშნული 53 მხარჯავი 

დაწესებულების გარდა, საკასო ხარჯი დაფიქსირდა დამატებით 1 მხარჯავი დაწესებულების 

ბიუჯეტის შესრულებაში („სსიპ − ტექნოლოგიური ინსტიტუტი“ პროგრამული კოდი - 60 00) 0.5 მლნ 

ლარის ოდენობით, რომელიც წარმოადგენს მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში გაწეულ 

გადასახდელებს და მისი გეგმა არ აისახება დამტკიცებულ და დაზუსტებულ წლიურ გეგმებში. 

შესაბამისად, 2019 წლის წლიურ ანგარიშში 54 მხარჯავი დაწესებულება იქნა ასახული. 

რაც შეეხება სახელწიფო ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული 53 მხარჯავი დაწესებულების 2019 

წლის ბიუჯეტის შესრულებას, ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია მხარჯავი 

დაწესებულებების რაოდენობა მათი 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულებასა და დაზუსტებულ გეგმას 

შორის სხვაობის პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით. 

დიაგრამა 46: მხარჯავი დაწესებულებების რაოდენობა ბიუჯეტის შესრულებასა და დაზუსტებულ გეგმას შორის სხვაობის 

პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით (ერთეული). 

როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი, 12 მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის შესრულება 

აჭარბებს მათ დაზუსტებულ გეგმას, ხოლო 41 მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის შესრულება 

ჩამორჩება დაზუსტებულ გეგმას. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ უმეტეს შემთხვევაში შესრულებები 

დაზუსტებულ გეგმებთან მიმართებით მნიშვნელოვანი გადახრებით არ გამოირჩევა. კერძოდ, 43 

მხარჯავი დაწესებულების შემთხვევაში აღნიშნული გადახრები 0%-დან 5%-მდე მერყეობს. 

34

5
1

1

9

1

1

1

0%-5%

5%-10%

10%-15%

15%-20%

20%-30%

30%-40%

40%-50%
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ჩამორჩენა გადაჭარბება
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მხარჯავი დაწესებულებების რაოდენობა, რომელთა დაფინანსება შეიცვალა 2019 წლის 
განმავლობაში

კლება ზრდა
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რაც შეეხება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს29, მხარჯავი 

დაწესებულებების, როგორც პროგრამის შემთხვევაში, დამტკიცებულ და დაზუსტებულ 

მაჩვენებლებს შორის კანონით გათვალისწინებულ 30%-იან სხვაობას ადგილი არ ქონია, 

ვინაიდან არც ერთ შემთხვევაში არ აღემატება მხარჯავი დაწესებულებების, როგორც 

პროგრამის დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა 30%-ს, ხოლო რაც 

შეეხება 15%-იან სხვაობას დაზუსტებულ და საკასო შესრულებებს შორის, აღნიშნულს ადგილი 

ქონდა მხოლოდ 3 მხარჯავი დაწესებულების, როგორც პროგრამის, შემთხვევაში. კერძოდ, 

ესენია: 

კოდი    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2019 

დაზუსტ. 
გეგმა 

2019 
ფაქტი 

2019 ფაქტი / 2019 
დაზუსტ. გეგმა 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6.4 7.6 1.2 18.1% 

53 00  სსიპ − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 0.5 0.3 -0.2 -47.0% 

60 00 სსიპ − ტექნოლოგიური ინსტიტუტი - 0.5 0.5  

ცხრილი 11: მხარჯავი დაწესებულებები, როგორც პროგრამები, რომელთა 2019 წლის დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს 

შორის სხვაობა აღემატება 15%-ს (მლნ ლარი, %). 

შესრულების მაჩვენებლები პროგრამების დონეზე 

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

თავდაპირველად განსაზღვრული იყო 118 პროგრამა30. 2019 წლის ოქტომბერში ზემოაღნიშნულ 

კანონში განხორციელებული ცვლილების შედეგად არ შეცვლილა პროგრამების ჯამური 

რაოდენობა, თუმცა გაუქმდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს 1 პროგრამა („ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული 

ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები“ პროგრამული კოდი - 24 18) 3.8 

მლნ ლარის დაფინანსებით და დაემატა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 1 

პროგრამა („არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები“ პროგრამული კოდი - 06 04) 0.2 მლნ ლარის 

დაფინანსებით. 

რაც შეეხება პროგრამების დაფინანსებას, კანონში ცვლილების შედეგად პროგრამების 

დაფინანსება გაიზარდა 28.7 მლნ ლარით, 10,609.1 მლნ ლარიდან 10,637.8 მლნ ლარამდე. ასევე, 

მოხდა  საბიუჯეტო ასიგნებების გადანაწილება პროგრამებს შორის. კერძოდ, დაფინანსება 

გაეზარდა 13 პროგრამას, შეუმცირდა - 14 პროგრამას, ხოლო დაფინანსება უცვლელი დარჩა 90 

პროგრამასთან მიმართებაში.  

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია იმ პროგრამების საწყისი და წლიური გეგმები, 

რომელთა დაფინანსებაც შეიცვალა 2019 წლის ოქტომბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში 

განხორციელებული ცვლილების შედეგად. 

 

 

 

 

 

                                                             
29 საბიუჯეტო კოდექსი. მუხლი 56 „სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“,  
1. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მოიცავს წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ არანაკლებ შემდეგ 
ინფორმაციას: ე) მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 

შეუსაბამობის განმარტებას, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს; ვ) მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით 
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 15%-ს; 
30 აქ იგულისხმება მხოლოდ ის პროგრამები, რომლებიც წარმოადგენენ მხარჯავი დაწესებულების ფარგლებში განსაზღვრულ 

პროგრამებს. ხოლო იმ პროგრამებზე, რომლებიც ასევე წარმოადგენენ მხარჯავ დაწესებულებებს, მათზე ინფორმაცია მხარჯავი 
დაწესებულებების ქვეთავშია განხილული (36 პროგრამა/მხარჯავი დაწესებულება)  
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 კოდი    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2019 

საწყისი 

გეგმა 

2019 
წლიური 

გეგმა 

2019 წლიური გეგმა / 
2019 საწყისი გეგმა 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

პროგრამები რომელთა დაფინანსება გაიზარდა კანონში განხორციელებული ცვლილებით 

25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 226.2 262.4 36.2 16.0% 

25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 50.0 66.5 16.5 33.0% 

25 07 
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და 
რეაბილიტაცია 

72.5 83.0 10.5 14.5% 

26 01 

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

8.5 18.5 10.0 117.8% 

27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 57.9 67.9 10.0 17.3% 

28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 136.0 143.0 7.0 5.1% 

30 01 
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის 
განვითარება/გაღრმავება 

528.0 553.0 25.0 4.7% 

31 05 ერთიანი აგროპროექტი 96.9 104.2 7.3 7.5% 

31 07 
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის 
განვითარების ხელშეწყობა 

76.7 77.9 1.2 1.6% 

32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 750.5 845.5 95.0 12.7% 

32 13 
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და 
ხელშეწყობის ღონისძიებები 

21.2 32.2 11.0 52.0% 

32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს − მეორე პროექტი 45.3 70.3 25.0 55.1% 

40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 7.5 8.3 0.8 10.7% 

პროგრამები რომელთა დაფინანსება შემცირდა კანონში განხორციელებული ცვლილებით 

24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 23.4 20.2 -3.2 -13.7% 

24 10 
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 
ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების 
ხარჯების სუბსიდირება 

26.0 13.0 -13.0 -50.0% 

24 13 
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების 
რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD) 

25.0 0.5 -24.5 -98.0% 

24 14 
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის 
განვითარება 

86.9 14.9 -72.0 -82.9% 

25 01 
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის 
შემუშავება და მართვა 

8.9 8.4 -0.5 -5.6% 

25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 300.5 258.2 -42.3 -14.1% 

25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 39.9 19.4 -20.5 -51.3% 

29 10 
საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება 
(SG) 

55.0 15.0 -40.0 -72.7% 

31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 17.8 16.1 -1.7 -9.6% 

31 02 
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური 
კეთილსაიმედოობა 

68.0 67.6 -0.4 -0.6% 

31 04 
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი 
ღონისძიებების განხორციელება 

6.5 5.5 -1.1 -16.1% 

31 08 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 20.7 19.0 -1.7 -8.0% 

31 10 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 11.9 10.4 -1.5 -12.6% 

31 14 
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და 
პრევენცია 

2.4 1.4 -1.0 -42.6% 

ცხრილი 12: პროგრამების საწყისი და წლიური გეგმები, რომელთა დაფინანსებაც შეიცვალა 2019 წლის ოქტომბერში სახელმწიფო 

ბიუჯეტის კანონში განხორციელებული ცვლილების შედეგად (მლნ ლარი, %). 

2019 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული შესაბამისი საბიუჯეტო 

ცვლილებების განხორციელების შედეგად პროგრამების დაფინანსება ჯამურად გაიზარდა 90.2 

მლნ ლარით და  დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 10,728.0 მლნ ლარი. საბიუჯეტო ცვლილებების 

შედეგად ასიგნება განისაზღვრა დამატებით 5 პროგრამაზე, რომელთა დაფინანსებაც არ იყო 

გათვალისწინებული დამტკიცებული ბიუჯეტის  მიხედვით. შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

დაზუსტებული გეგმა მოიცავს 123 პროგრამას. 

დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზღვრული 118 პროგრამიდან 23 პროგრამას წლის 

განმავლობაში საბიუჯეტო კოდექსით განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებების შედეგად 
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უცვლელი დარჩა წლიური გეგმა, 47 პროგრამას გაეზარდა დაფინანსება, ხოლო 48 პროგრამას 

შეუმცირდა დაფინანსება. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია იმ პროგრამების რაოდენობა (ჯამურად 47 

პროგრამა), რომელთაც 2019 წლის განმავლობაში გაეზარდათ დაფინანსება წლიურ გეგმასთან 

მიმართებით. 

დიაგრამა 47: პროგრამების რაოდენობა, რომელთა დაზუსტებული გეგმა გაიზარდა წლიურ გეგმასთან მიმართებით (ერთეული). 

როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი, პროგრამების უმეტეს შემთხვევაში არ ჰქონია ადგილი 

დაფინანსების მკვეთრ მატებას, თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც პროგრამის დაფინანსება 

თითქმის 2-ჯერ და მეტჯერ გაიზარდა დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით (იხილეთ ცხრილი 

13). 

რაც შეეხება პროგრამების დაფინანსების შემცირებას, ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე 

წარმოდგენილია იმ პროგრამების რაოდენობა (ჯამურად 48 პროგრამა), რომელთაც 2019 წლის 

განმავლობაში შეუმცირდათ დაფინანსება წლიურ გეგმასთან მიმართებით. 

 

დიაგრამა 48: პროგრამების რაოდენობა, რომელთა დაზუსტებული გეგმა შემცირდა წლიურ გეგმასთან მიმართებით (ერთეული). 

მსგავსად პროგრამების დაფინანსების მატებებისა, პროგრამების დაფინანსების შემცირების 

უმეტეს შემთხვევაშიც არ ჰქონია ადგილი მკვეთრ შემცირებებს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც არის 

რამოდენიმე გამონაკლისი (იხილეთ ცხრილი 13). 

რაც შეეხება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს31 

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობის თაობაზე, 20 პროგრამის 

                                                             
31 საბიუჯეტო კოდექსი. მუხლი 56 „სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“,  
1. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მოიცავს წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ არანაკლებ შემდეგ 
ინფორმაციას: ე) მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 

შეუსაბამობის განმარტებას, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს; ვ) მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით 
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 15%-ს; 

34 
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შემთხვევაში (5 ახალი პროგრამა, 11 ზრდის მიმართულებით და 4 კლების მიმართულებით) 

აღნიშნული შეუსაბამობა აღემატებოდა 30%-ს. 

კოდი    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2019 

წლიური 
გეგმა 

2019 
დაზუსტ. 

გეგმა 

2019 დაზუსტ. 
გეგმა / 2019 

წლიური გეგმა 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

პროგრამები, რომელთა დაფინანსება არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებული ბიუჯეტით და საბიუჯეტო 
ცვლილების შედეგად დაფინანსდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

26 11 
სსიპ − საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა 
განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

0.0 4.8 4.8   

26 10 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა 
განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

0.0 3.5 3.5   

32 16 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 0.0 2.4 2.4   

01 04 პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება 0.0 0.3 0.3   

40 03 სსიპ − სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 0.0 0.01 0.01   
პროგრამები, რომელთა დაფინანსება, წლიურ გეგმასთან მიმართებით, გაიზარდა 30%-ზე მეტით 

06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 0.2 4.7 4.5 2251.5% 

26 01 

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

18.5 36.0 17.5 94.7% 

31 11 
ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და 
მართვა 

0.6 1.2 0.6 93.6% 

40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 8.3 14.7 6.4 77.2% 

28 02 
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო 
ურთიერთობების დარგში 

0.5 0.9 0.3 59.8% 

29 10 
საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება 
(SG) 

15.0 23.2 8.2 54.9% 

26 07 
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და 
ხელმისაწვდომობა 

4.4 6.8 2.4 54.2% 

29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 26.5 34.8 8.3 31.3% 

24 17 
ბაქო−თბილისი−ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის 
მშენებლობისათვის მარაბდა−ახალქალაქი−კარწახის მონაკვეთზე 
კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია 

0.3 0.4 0.1 30.7% 

24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 28.8 37.5 8.7 30.4% 
20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 16.1 21.0 4.9 30.3% 

პროგრამები, რომელთა დაფინანსება, წლიურ გეგმასთან მიმართებით, შემცირდა 30%-ზე მეტით 

24 10 
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი 
ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების 
სუბსიდირება 

13.0 7.5 -5.5 -42.1% 

31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 6.5 3.2 -3.3 -51.0% 

32 08 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 7.4 3.0 -4.4 -58.9% 

27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა  20.0 6.8 -13.2 -66.0% 
ცხრილი 13: პროგრამები, რომელთა 2019 წლის დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა აღემატება 30%-ს (მლნ 

ლარი, %). 

2019 წლის ბოლოს პროგრამების შესრულებამ შეადგინა 10,896.9 მლნ ლარი, რაც საწყისი 

წლიური გეგმის 102.7%-ს, წლიური გეგმის 102.4%-ს და დაზუსტებული გეგმის 101.6%-ს შეადგენს. 

გარდა ამისა, ზემოაღნიშნული 123 პროგრამის გარდა, საკასო ხარჯი დაფიქსირდა დამატებით 

2 პროგრამის შესრულებაში („სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში 

(Government of France)“ (პროგრამული კოდი - 24 26) – 1.3 მლნ ლარი და „ინოვაციის, 

ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD)“ (პროგრამული კოდი - 32 18) 

– 0.7 მლნ ლარი), რომელიც წარმოადგენს პროექტის ანგარიშგებაში ასახულ დონორების მიერ 

პირდაპირ გაწეულ ხარჯებს და მისი გეგმა არ აისახება დამტკიცებულ და დაზუსტებულ წლიურ 

გეგმებში, შესაბამისად, 2019 წლის წლიური შესრულების მიხედვით სულ განსაზღვრული იყო 125 

პროგრამა. 

რაც შეეხება წლიური დაზუსტებული გეგმით განსაზღვრული 123 პროგრამის 2019 წლის ბიუჯეტის 

შესრულებას, 11 პროგრამის შესრულებამ დაზუსტებული გეგმის 100% შეადგინა, 40 პროგრამის 

შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა შესრულების მაჩვენებლის გადაჭარბებას დაზუსტებულ გეგმასთან 

მიმართებით, 72 პროგრამის შემთხვევაში - შესრულების მაჩვენებლის ჩამორჩენას დაზუსტებულ 

გეგმასთან მიმართებით. 
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ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია იმ პროგრამების რაოდენობა, შესრულებასა და 

დაზუსტებული გეგმას შორის სხვაობის პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით (ჯამურად 40 

პროგრამა), რომელთა 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულება აჭარბებს დაზუსტებულ გეგმას. 

დიაგრამა 49: პროგრამების რაოდენობა, შესრულებასა და დაზუსტებული გეგმას შორის სხვაობის პროცენტული მაჩვენებლის 

მიხედვით, რომელთა შესრულება აჭარბებს დაზუსტებულ გეგმას (ერთეული). 

როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი დაზუსტებულ გეგმებთან მიმართებით პროგრამების 

შესრულების გადაჭარბების უმეტეს შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონდა მკვეთრ გადაჭარბებებს 

გარდა რამოდენიმე შემთხვევისა. კერძოდ, 3 პროგრამის შემთხვევაში აღნიშნული გადაჭარბება 

100%-ს აღემატება, ესენია:  

 24 13 -  ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი 
(EBRD,EIB,EU) - დაზუსტებული გეგმა 0.5 მლნ ლარს შეადგენდა, ხოლო შესრულებამ 17.3 
მლნ ლარი შეადგინა, საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული 
ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით; 

 26 10 - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება 

და ხელმისაწვდომობა - დაზუსტებული გეგმა 3.5 მლნ ლარს შეადგენდა, ხოლო 

შესრულებამ 7.3 მლნ ლარი შეადგინა, საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში 

მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 

 31 14 - გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია - 
დაზუსტებული გეგმა 1.3 მლნ ლარს შეადგენდა, ხოლო შესრულებამ 2.9 მლნ ლარი 
შეადგინა, საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი 

გრანტების ასახვით. 

რაც შეეხება პროგრამების შესრულების ჩამორჩენას დაზუსტებულ გეგმებთან მიმართებით, 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია იმ პროგრამების რაოდენობა (ჯამურად 72 

პროგრამა) შესრულებასა და დაზუსტებული გეგმას შორის სხვაობის პროცენტული მაჩვენებლის 

მიხედვით, რომელთა 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულება ჩამორჩება დაზუსტებულ გეგმას. 

დიაგრამა 50: პროგრამების რაოდენობა შესრულებასა და დაზუსტებული გეგმას შორის სხვაობის პროცენტული მაჩვენებლის 

მიხედვით, რომელთა შესრულება ჩამორჩება დაზუსტებულ გეგმას (ერთეული). 
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მსგავსად პროგრამების შესრულების დაზუსტებულ გეგმებთან მიმართებით გადაჭარბებისა, 

პროგრამების შესრულების ჩამორჩენების უმეტეს შემთხვევაშიც არ ჰქონია ადგილი მკვეთრ 

გადახრებს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც არის რამოდენიმე გამონაკლისი. ესენია: 

 01 04 - პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება - 

დაზუსტებული გეგმა 250.0 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო შესრულებამ 40.3 მლნ ლარი 

შეადგინა (ჩამორჩენა 83.9%); 

 29 10 - საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) - 

დაზუსტებული გეგმა 23.2 მლნ ლარს შეადგენდა, ხოლო შესრულებამ 8.2 მლნ ლარი 

შეადგინა (ჩამორჩენა 64.6%). 

რაც შეეხება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს32 

დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობის თაობაზე, 17 პროგრამის 

შემთხვევაში (2 ახალი პროგრამა, 8 გადაჭარბება და 7 ჩამორჩენა) აღნიშნული შეუსაბამობა 

აღემატებოდა 15%-ს. 

კოდი    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2019 

დაზუსტ. 
გეგმა 

2019 
ფაქტი 

2019 ფაქტი / 2019 
დაზუსტ. გეგმა 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

პროგრამები, რომელთა დაფინანსებაც არ იყო გათვალისწინებული დაზუსტებული ბიუჯეტით და საკასო ხარჯში 
ასახულია ფაქტიური შესრულება 

24 26 
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში 
(Government of France) 

0.0 1.3 1.3   

32 18 
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q 
(IBRD) 

0.0 0.7 0.7   

პროგრამები, რომელთა შესრულების გადაჭარბება დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით აღემატება 15%-ს 

24 13 
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების 
რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD) 

0.5 17.3 16.8 3360.3% 

31 14 
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და 
პრევენცია 

1.3 2.9 1.6 119.3% 

26 10 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა 
განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

3.5 7.3 3.8 108.5% 

24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 15.3 21.0 5.8 37.6% 

24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 0.4 0.5 0.1 23.2% 

26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 1.9 2.5 0.7 35.0% 

32 08 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 3.0 3.8 0.8 25.6% 
23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1.0 1.2 0.2 19.5% 

პროგრამები, რომელთა შესრულების ჩამორჩენა დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით აღემატება 15%-ს 

32 16 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 2.4 2.0 -0.4 -15.3% 

24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 37.5 28.7 -8.8 -23.4% 

26 08 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2.1 1.4 -0.7 -33.2% 

31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 3.2 2.1 -1.1 -34.0% 

24 17 
ბაქო−თბილისი−ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის 
მარაბდა−ახალქალაქი−კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში 
არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია 

0.4 0.2 -0.2 -39.3% 

29 10 საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 23.2 8.2 -15.0 -64.6% 

01 04 პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება 0.3 0.04 -0.2 -83.9% 
ცხრილი 14: პროგრამები, რომელთა 2019 წლის დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა აღემატება 15%-ს 

(მლნ ლარი, %). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 საბიუჯეტო კოდექსი. მუხლი 56 „სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“,  
1. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მოიცავს წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ არანაკლებ შემდეგ 
ინფორმაციას: ე) მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 

შეუსაბამობის განმარტებას, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს; ვ) მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით 
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 15%-ს; 
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კაპიტალური პროექტები 

2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული კაპიტალური პროექტების შესრულებამ 

შეადგენდა 2,215.0 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის (2,129.7 მლნ ლარი) 104%-ს, ხოლო 

დაზუსტებული გეგმის (2,082.5 მლნ ლარი) 106.4%-ს შეადგენს. ამასთან, აღსანიშნავია რომ 2019 

წელს კაპიტალურ პროექტებზე გაწეული ხარჯიდან 1,058.6 მლნ ლარი მოდის დონორების მიერ 

დაფინანსებულ სახსრებზე, საიდანაც 1,028.8 მლნ ლარი კრედიტზე, ხოლო 29.8 მლნ ლარი - 

გრანტზე მოდის. 

2019 წელს კაპიტალურ პროექტებზე გაწეული ხარჯის 86% მოდის საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროზე (1,904.5 მლნ ლარი), საიდანაც „საგზაო 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე (პროგრამული კოდი 25 02)“ მიიმართა 

1,279.8 მლნ ლარი, „წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციაზე 

(პროგრამული კოდი 25 04)“ – 266.1 მლნ ლარი და „რეგიონული და მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე (პროგრამული კოდი 25 03)“ – 190.3 მლნ ლარი. 

დიაგრამა 51: 2019 წლის კაპიტალური პროექტები სამინისტროებისა და საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გადასახდელების მიხედვით  (მლნ ლარი). 

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშნველობის გადასახდელების 

ფარგლებში კაპიტალური პროექტები სრულად დაფინანსდა (51.4 მლნ ლარი) დონორების მიერ, 

საიდანაც 41.9 მლნ ლარი მიიმართა ფინანსური აქტივების ზრდაზე, რაც გულისხმობს მიღებული 

კრედიტის საშინაო დებიტორზე სესხად გაცემას, ხოლო 9.5 მლნ ლარი მიიმართა   კაპიტალური 

ტრანსფერებზე, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული. 

2012-2019 წლებში კაპიტალური პროექტების შესრულების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2019 

წელს დაფიქსირდა და 2018 წლის მონაცემს 490.5 მლნ ლარით (28.4%) აღემატება, რაც შეეხება 

საშუალო ზრდის ტემპს, 2013-2019 წლებში კაპიტალურ პროექტებზე მიმართული სახსრების 

საშუალო ზრდის ტემპი შეადგენს 14.3%-ს. 

დიაგრამა 52: 2012-2019 წლებში კაპიტალურ პროექტებზე მიმართული სახსრები (მლნ ლარი). 
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21.1
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36.3
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საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
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საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გადასახდელების დამტკიცებული ჯამური მოცულობა განისაზღვრა 2,437.5 მლნ ლარის დონეზე, 

რომელთა შორის ყველაზე მოცულობითია: „საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა (პროგრამული კოდი - 54 01)“ – 1,273.0 მლნ ლარი; „საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (პროგრამული კოდი - 54 07)“ – 410.0 მლნ 

ლარი; „საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (პროგრამული კოდი 

- 54 02)“ – 318.0 მლნ ლარი; „ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები (პროგრამული კოდი - 54 04)“  - 180.6 მლნ ლარი  

და „დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი - 54 11)“  - 110.0 მლნ 

ლარი.  

„საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვის“ დაზუსტებულმა 

გეგმამ, 2019 წლის ბოლოსთვის, შეადგინა 1,249.4 მლნ ლარი, ხოლო შესრულებამ - 1,240.8 მლნ 

ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის 99.3%-ს წარმოადგენს. აღნიშნული შესრულებიდან საგარეო 

სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე მიიმართა 917.0 მლნ ლარი, ხოლო მომსახურების 

(პროცენტის) დაფარვაზე - 323.8 მლნ ლარი. 

დიაგრამა 53: საგარეო სახელმწიფო ვალდებულების მომსახურება, დაფარვა და მათი წილი გადასახდელებში 2012-2019 წლებში 

(მლნ ლარი, %) 

„საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვის“ დაზუსტებულმა გეგმამ, 

2019 წლის ბოლოსთვის, შეადგინა 324.0 მლნ ლარი, ხოლო შესრულებამ - 320.6 მლნ ლარი, რაც 

დაზუსტებული გეგმის 99.0%-ს წარმოადგენს. აღნიშნული შესრულებიდან საშინაო სახელმწიფო 

ვალდებულებების დაფარვაზე მიიმართა 40.0 მლნ ლარი, ხოლო მომსახურების (პროცენტის) 

დაფარვაზე - 280.6 მლნ ლარი. 

დიაგრამა 54: საშინაო სახელმწიფო ვალდებულების მომსახურება, დაფარვა და მათი წილი გადასახდელებში 2012-2019 წლებში 

(მლნ ლარი, %) 
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2019 წლის ბოლოსთვის 

„საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდის“ შესრულებამ 412.3 მლნ 

ლარი შეადგინა. შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტების 

საფუძველზე ზემოაღნიშნული 

ფონდიდან ასიგნებები შემდეგ 

პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე იქნა 

გადანაწილებული: „ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის 

გადასაცემი ტრანსფერები 

(პროგრამული კოდი - 54 04 02)“ - 

ქვეპროგრამის ფარგლებში 

ათვისებამ შეადგინა 387.2 მლნ 

ლარი; „მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის 

საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის 

მშენებლობა (ADB,EBRD) (პროგრამული კოდი 25 02 03 12)“ – 12.0 მლნ ლარი; „საავტომობილო 

გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 02 02 01)“ - 8.0 მლნ 

ლარი; „იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული 

კოდი 26 07)“ – 3.4 მლნ ლარი; „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 

მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 10)“ – 1.7 მლნ 

ლარი;  

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2012-2019 წლებში „საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის“ დამტკიცებული მოცულობების და ათვისებების 

შესახებ ინფორმაცია: 

დიაგრამა 56: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დამტკიცებული მოცულობები და ათვისებები 

2012-2019 წლებში (მლნ ლარი). 

„ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის 

გადასაცემი ტრანსფერების“ დაზუსტებულმა გეგმამ 597.0 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო 

შესრულებამ - 594.0 მლნ ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის 99.5%-ს წარმოადგენს. აღნიშნული 

შესრულებიდან 371.2 მლნ ლარი წარმოადგენს კაპიტალურ ტრანსფერს, 207.5 მლნ ლარი - 

სპეციალურ ტრანსფერს, 11.8 მლნ ლარი - მიზნობრივ ტრანსფერს. რაც შეეხება დარჩენილ 3.5 

მლნ ლარს, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის №193 განაკარგულების 

მიხედვით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს სესხის სახით ავტობუსების შესაძენად გამოეყო 3.5 მლნ 

ლარი, რომლის სრულად ათვისებაც მოხდა 2019 წელს. 
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საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დამტკიცებული 
მოცულობები და ათვისებები 2012-2019 წლებში

გეგმა ფაქტი

387.2 

20.0 

5.1 

2019 წელს საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

ათვისებული თანხების მიზნობრიობა

ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემი 
ტრანსფერები

საავტომობილო გზის 

რეკონსტრუქცია-რებილიტაცია-
მშენებლობასთან და 
წყალმომარაგების სისტემებთან 

დაკავშირებული ხარჯები

იუსტიციის სახლის 

ფილიალებისა და 
საზოგადოებრივი ცენტრების 
მშენებლობის დაფინანსება

დიაგრამა 55: 2019 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან ათვისებული თანხების მიზნობრიობა (მლნ ლარი) 
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„დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსების“ 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა არ 

განსხვავდებოდა დამტკიცებული მაჩვენებლისგან (110.0 მლნ ლარი) და შესრულებამაც 110.0 

მლნ ლარი შეადგინა. 

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ანალიზისას საინტერესოა 

„საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდისა“ და „მაღალმთიანი დასახლებების 

განვითარების ფონდის“ შესრულების მაჩვენებლები 2019 წლისთვის. 

„საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის“ დამტკიცებული ოდენობა განსაზღვრული იყო 

50.0 მლნ ლარის ოდენობით და მსგავსად „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდისა“, 2019 წლის განმავლობაში შესაბამისი სამართლებრივი აქტების 

საფუძველზე სხვადასხვა პროგრამებზე იქნა გადანაწილებული. 2019 წლის ბოლოსთვის 

„საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის“ შესრულებამ შეადგინა 54.6 მლნ ლარი, 

საიდანაც ძირითადი ათვისება მოხდა შემდეგი პროგრამების ფარგლებში: 

„სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით 

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის 

რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01)“ – 16.7 მლნ ლარი; „ეკონომიკური 

პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01)“ – 6.6 მლნ ლარი; 

„სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 40 02)“ – 5.7 მლნ ლარი; 

„არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04)“ – 4.4 მლნ ლარი; „საგარეო 

პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01)“ – 4.4 მლნ ლარი; „საქართველოს 

მთავრობის ადმინისტრაცია (პროგრამული კოდი 04 01)“ – 3.9 მლნ ლარი; „საზოგადოებრივი 

წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 

30 01)“ – 3.3 მლნ ლარი; „მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 31 03)“ – 

3.2 მლნ ლარი;  

დიაგრამა 57: 2019 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ათვისებული თანხების 

მიზნობრიობა (მლნ ლარი). 

2019 წელს „საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის“ შესრულების მაჩვენებელი (54.6 

მლნ ლარი) ყველაზე დაბალი მონაცემია აღნიშნული ფონდის 2012-2019 წლების მაჩვენებლებს 

შორის და ყოველწლიურ საშუალო შესრულებას (97.1 მლნ ლარი) 42.5 მლნ ლარით ჩამორჩება. 

რაც შეეხება 2012-2019 წლებში ყველაზე დიდ მაჩვენებელს, ზემოთ დასახელებული ფონდის 

შესრულება ყველაზე დიდი ოდენობით 2016 წელს დაფიქსირდა (172.9 მლნ ლარი).  ქვემოთ 

მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2012-2019 წლებში „საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდის“ დამტკიცებული მოცულობების და ათვისებების შესახებ ინფორმაცია: 

16.7 

10.3 
5.0 

4.4 

3.9 
3.4 

10.9 

2019 წელს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ათვისებული თანხების 
მიზნობრიობა

იურიდიული მომსახურების შესყიდვისა და საარბიტრაჟო 

და სასამართლო ხარჯების ანაზღაურება

საკონსულტაციო და მედიამომსახურების შესყიდვა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მოსამსახურეებზე  ფულადი ჯილდოს გაცემა

არჩევნების დაფინანსების ხარჯები

საიდუმლო

საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ღვინის შესახებ 

ცნობადობის ამაღლების ხარჯები

სხვა დანარჩენი ხარჯების დაფინანსება
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დიაგრამა 58: საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის დამტკიცებული მოცულობები და ათვისებები 2012-2019 წლებში (მლნ 

ლარი). 

რაც შეეხება „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდს“, აღნიშნული ფონდის 

დამტკიცებული ოდენობა განსაზღვრული იყო 20.0 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო 2019 წლის 

ბოლოსთვის შესრულებამ შეადგინა 18.3 მლნ ლარი, საიდანაც ძირითადი ათვისება მოხდა 

შემდეგი პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში: „ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები (პროგრამული კოდი - 54 04 02)“ – 11.7 მლნ ლარი 

და „რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 

03)“- 3.0 მლნ ლარი. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია  „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების 

ფონდიდან“ ათვისებული სახსრების მიზნობრიობა: 

დიაგრამა 59: 2019 წელს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ათვისებული თანხების მიზნობრიობა (მლნ ლარი). 
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საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის დამტკიცებული მოცულობები და ათვისებები 2012-
2019 წლებში (მლნ ლარი)

გეგმა ფაქტი

11.7 
3.0 

3.0 
0.7 

2019 წელს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ათვისებული 
თანხების მიზნობრიობა

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის 

გადასაცემი ტრანსფერები 

ელექტროენერგიის გარეშე არსებული 

დასახლებებისათვის მზის პანელების შეძენა

სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების, 

მევენახეობის ხელშეწყობის და რძის მწარმოებელი 
კოოპერატივების მხარდაჭერის ხარჯები

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბაზაზე მთის ფაკულტეტის შექმნის ხარჯები; სკოლა 
პანსიონატების რეაბილიტაცია; 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება, საოპერაციო სალდო და 

მთლიანი სალდო  

ნაშთის ცვლილება 

2019 წლის დასაწყისისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული ნაშთის მოცულობამ 

შეადგინა 661.2 მლნ ლარი. წლის ბოლოსათვის, ნაშთის გამოყენების გათვალისწინებით, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებულმა ნაშთის მოცულობამ შეადგინა  443.7 მლნ ლარი, 

მ.შ. თავისუფალი ნაშთის (443 მლნ ლარი) უდიდესი წილით. საანგარიშო პერიოდში კი 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილებამ (გამოყენება) შეადგინა -217.5 მლნ ლარი. კერძოდ:  

 2019 წლის თავდაპირველი ბიუჯეტის კანონით შემოსულობები 12,863.8 მლნ ლარით, 

გადასახდელები კი 13,090.0 მლნ ლარით განისაზღვრა. შესაბამისად, დაიგეგმა ბიუჯეტის 

ნაშთის გამოყენება 226.3 მლნ ლარის ოდენობით. ოქტომბერში ბიუჯეტის კანონში 

განხორციელებული ცვლილებით, შემოსულობების საპროგნოზო მოცულობა 12,956.5 მლნ 

ლარამდე და გადასახდელების გეგმა 13,313.1 მლნ ლარამდე გაიზარდა, ნაშთის გამოყენების 

მაჩვენებელი კი - 356.6 მლნ ლარამდე. 

 წლის განმავლობაში დაფიქსირდა შემოსულობების მობილიზების მაღალი მაჩვენებელი, 

თუმცა გადასახდელებიც თითქმის მთელი წლის განმავლობაში (განსაკუთრებით მე-2 

კვარტალიდან დაწყებული) სახსრების ათვისების მაღალი მაჩვენებელით ხასიათდებოდა. 

შედეგად, წლის ბოლოს ნაშთის გამოყენების მაჩვენებელმა, დაგეგმილი 356.6 მლნ ლარის 

ნაცვლად, 139.1 მლნ ლარით ნაკლები, 217.5 მლნ ლარი შეადგინა. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება 2012-

2019 წლებში. 

დიაგრამა 60: სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი). 
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საოპერაციო სალდო და მთლიანი სალდო 

რაც შეეხება საოპერაციო და მთლიან სალდოს, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საოპერაციო 

სალდომ შეადგინა 699.5 მლნ ლარი, ხოლო მთლიანმა სალდომ -  -1,463.4 მლნ ლარი. 2012-2019 

წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის ყველაზე დიდი დეფიციტი (მთლიანი სალდოს უარყოფითი 

მაჩვენებელი) ნომინალურ გამოსახულებაში დაფიქსირდა 2019 წელს, რაც დაკავშირებულია, 

წინა წლებთან შედარებით, როგორც არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გაწეული 

გადასახდელების, ასევე ხარჯების მუხლით გაწეული გადასახდელების ზრდასთან. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 

და მთლიანი სალდო 2012-2019 წლებში. 

დიაგრამა 61: სახელმწიფო ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო და მთლიანი სალდო 2012-2019 წლებში (მლნ ლარი). 
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დანართები 

დანართი 1: ცენტრალური ბიუჯეტის33 შესრულების მიმოხილვა 

2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 13,252.2 მლნ ლარი, ხოლო 

გადასახდელებმა - 13,469.7 მლნ ლარი. ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების 

კანონმდებლობით ნებადართული საკუთარი შემოსავლების ფარგლებში34 შემოსულობებმა 

შეადგინა 1,228.7 მლნ ლარი, ხოლო გადასახდელებმა - 1,179.6 მლნ ლარი.  

ამასთან, ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართულ 

საკუთარ შემოსავლებში ასახულია 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ცენტრალური ბიუჯეტის 

სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტში გადარიცხული 84.3 მლნ ლარის ოდენობის მიმდინარე გრანტი და 

22.9 მლნ ლარის ოდენობის კაპიტალური გრანტი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 

კი მოიცავს „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

35-ე მუხლის35 შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტში სსიპ-ების მიერ ჩარიცხულ 69.4 მლნ ლარს. 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტში და სსიპ-ების მიერ სახელმწიფო 

ბიუჯეტში ჩარიცხული სახსრების გათვალისწინებით (ჯამურად 176.6 მლნ ლარი), საქართველოს 

2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 14,304.3 მლნ ლარი, 

გადასახდელებმა - 14,472.7 მლნ ლარი და ნაშთის გამოყენებამ - 168.4 მლნ ლარი. 

  
2019 წლის 

ცენტრალური 
ბიუჯეტი36 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი  

სსიპ-ების/ ა(ა)იპ-ების 
კანონმდებლობით 

ნებადართული 
შემოსავლები 

შემოსულობები 14,304.3 13,252.2 1,228.7 

შემოსავლები 11,689.7 10,675.0 1,191.3 

არაფინანსური აქტივების კლება 93.3 93.2 0.03 

ფინანსური აქტივების კლება 179.8 148.5 31.3 

ვალდებულებების  ზრდა 2,341.4 2,335.4 6.1 

გადასახდელები 14,472.7 13,469.7 1,179.6 

ხარჯები 10,837.9 9,975.5 1,039.0 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,354.3 2,256.1 98.2 

ფინანსური აქტივების ზრდა 319.4 278.9 40.5 

ვალდებულებების კლება 961.1 959.2 1.9 

ნაშთის ცვლილება -168.4 -217.5 49.0 
ცხრილი 15: 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულება (მლნ ლარი). 

რაც შეეხება ცენტრალური ბიუჯეტის საოპერაციო სალდოს და მთლიან სალდოს, 2019 წელს 

ცენტრალური ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 851.8 მლნ ლარით განისაზღვრა, ხოლო მთლიანი 

სალდო - -1,409.2 მლნ ლარით. 

 

 

 

                                                             
33 ცენტრალური ბიუჯეტი - სახელმწიფო ბიუჯეტის და საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა (რომელიც 

შექმნილია/დაფუძნებულია შესაბამისი კანონით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ან კანონის საფუძველზე სახელმწიფო 

მმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული აქტით, ან ამ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ დაფუძნებული საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი) და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების (რომელიც შექმნილია/დაფუძნებულია 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოს ან/და მის მიერ 

დაფუძნებული იურიდიული პირის მიერ) ბიუჯეტების კონსოლიდირებული ბიუჯეტი, რომელიც არ ექვემდებარება ხელისუფლების 
წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებას. 
34 ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპ-ებს/ა(ა)იპ-ებს შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია 

წარმოდგენილ მონაცემებში. 
35 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულმა 

საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა მის მიერ 2019 წელს მობილიზებული, საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული 
(საკუთარი) შემოსავლების არანაკლებ 10% მიმართოს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში. 
36 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის სვეტში, როგორც შემოსულობების, ისე გადასახდელების ნაწილში დაკონსოლიდირებულია 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტში და ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში 
ჩარიცხული სახსრები ჯამურად 176.6 მლნ ლარის ოდენობით. 
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ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2018-2019 წლების ცენტრალური ბიუჯეტის 

ბალანსი. 

დასახელება 
2018 წლის 

ცენტრალური 
ბიუჯეტი 

2019 წლის 
ცენტრალური 

ბიუჯეტი 

2019 წელი / 2018 წელი 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

შემოსავლები 11,570.5 11,689.7 119.2 1.0% 

გადასახადები 9,696.0 9,665.6 -30.4 -0.3% 

გრანტები 353.5 430.0 76.5 21.6% 

სხვა შემოსავლები 1,521.1 1,594.2 73.1 4.8% 

ხარჯები 10,432.7 10,837.9 405.2 3.9% 

შრომის ანაზღაურება 1,778.3 1,857.1 78.7 4.4% 

საქონელი და მომსახურება 1,640.7 1,718.7 77.9 4.8% 

პროცენტი 516.7 607.0 90.4 17.5% 

სუბსიდიები 422.6 496.1 73.6 17.4% 

გრანტები 1,332.3 691.8 -640.5 -48.1% 

სოციალური უზრუნველყოფა 3,514.5 3,960.3 445.8 12.7% 

სხვა ხარჯები 1,227.6 1,506.9 279.3 22.8% 

  

საოპერაციო სალდო 1,137.8 851.8 -286.0 -25.1% 

 
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 1,881.6 2,261.1 379.5 20.2% 

ზრდა 1,982.6 2,354.3 371.7 18.7% 

კლება 101.0 93.3 -7.7 -7.7% 

  

მთლიანი სალდო -743.8 -1,409.2 -665.5 89.5% 

  

ფინანსური აქტივების ცვლილება 382.8 -28.9 -411.7 -107.5% 

ზრდა 512.4 368.4 -143.9 -28.1% 

კლება 129.6 397.3 267.7 206.6% 

ვალდებულებების ცვლილება 1,126.6 1,380.4 253.8 22.5% 

ზრდა 1,879.8 2,341.4 461.7 24.6% 

საშინაო 424.5 954.8 530.4 125.0% 

საგარეო 1,455.3 1,386.6 -68.7 -4.7% 

კლება 753.2 961.1 207.9 27.6% 

საშინაო 35.1 44.1 9.0 25.7% 

საგარეო 718.1 917.0 198.9 27.7% 

ბალანსი 0.0 0.0     
ცხრილი 16: 2018-2019 წლებში ცენტრალური ბიუჯეტის ბალანსი (მლნ ლარი, %). 
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ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსულობები 

საქართველოს 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის კონსოლიდირებულმა შემოსულობებმა 

14,304.3 მლნ ლარი შეადგინა, მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, ცენტრალური 

ბიუჯეტის სსიპ-ების მიერ ჩარიცხული გრანტის გარდა (69.4 მლნ ლარი), შეადგენს 13,182.8 მლნ 

ლარს, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული 

შემოსავლების ფარგლებში მიღებული შემოსულობები, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული 

გრანტების გარდა (107.2 მლნ ლარი), შეადგენს 1,121.4 მლნ ლარს. 

საქართველოს 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის კონსოლიდირებული შემოსულობები 2018 

წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (13,680.9 მლნ ლარს) 623.4 მლნ ლარით (4.6%-ით) აღემატება. 

ძირითადი მატება მოდის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებზე 554.0 მლნ ლარის ოდენობით, 

ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული 

შემოსავლების ფარგლებში მიღებული შემოსულობების მატება 69.3 მლნ ლარს შეადგენს. 

  
2018 წლის 

ცენტრალური 
ბიუჯეტი 

2019 წლის 
ცენტრალური 

ბიუჯეტი 

2019 წელი / 2018 წელი 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

შემოსულობები 13,680.9 14,304.3 623.4 4.6% 

შემოსავლები 11,570.5 11,689.7 119.2 1.0% 

არაფინანსური აქტივების კლება 101.0 93.3 -7.7 -7.7% 

ფინანსური აქტივების კლება 129.6 179.8 50.3 38.8% 

ვალდებულებების  ზრდა 1,879.8 2,341.4 461.7 24.6% 
ცხრილი 17: ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსულობები 2018-2019 წლებში (მლნ ლარი, %). 

მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელს, წინა წელთან შედარებით, ცენტრალური ბიუჯეტის 

შემოსულობები გაზრდილია 4.6%-ით, თითქმის უცვლელი დარჩა შემოსულობების სახელმწიფო 

ბიუჯეტსა და სსიპ-ებს/ა(ა)იპ-ებს შორის პროცენტული გადანაწილება. კერძოდ, 2019 წელს 

ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსულობების 92.2% მოდის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებზე, 

ხოლო 7.8% - ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული 

შემოსავლების ფარგლებში მიღებულ შემოსულობებზე. აღნიშნული გადანაწილება 2018 

წლისთვის შესაბამისად შეადგენდა 92.3%-ს და 7.7%-ს. 

რაც შეეხება ცენტრალური ბიუჯეტის 2019 წლის შემოსულობებს კომპონენტების მიხედვით, 

შემოსულობების ყველაზე დიდი წილის მქონე კომპონენტის (შემოსულობების 81.7%), 

შემოსავლების, შესრულებამ 11,689.7 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 2018 წლის მონაცემს 119.2 მლნ 

ლარით (1%-ით) აღემატება, არაფინანსური აქტივების კლების 2019 წლის მაჩვენებელი წინა 

წლის მონაცემს 7.7 მლნ ლარით ჩამორჩება და შეადგენს 93.3 მლნ ლარს. 2018 წელთან 

შედარებით, 2019 წელს, მკვეთრი მატებაა ფინანსური აქტივების კლებისა და ვალდებულებების 

ზრდის მუხლებით მიღებულ შემოსულობებში. კერძოდ, ფინანსური აქტივების კლების 

მაჩვენებელი გაზრდილია 50.3 მლნ ლარით (38.8%-ით) წინა წელთან შედარებით და შეადგენს 

179.8 მლნ ლარს. ხოლო, ვალდებულებების ზრდის მაჩვენებელი 2,341.4 მლნ ლარს შეადგენს, 

რაც 2018 წლის მონაცემს 461.7 მლნ ლარით (24.6%-ით) აღემატება, აღნიშნული მატება სრულად 

მოდის საშინაო ვალდებულებების ზრდაზე. 

ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების დეტალური ანალიზი დოკუმენტის შესაბამის 

თავებშია წარმოდგენილი, ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების მიმოხილვისას 

საინტერესოა ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული 

შემოსავლების ფარგლებში მიღებული შემოსულობების ანალიზი. 

2019 წელს სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში 

მიღებულმა შემოსულობებმა შეადგინა 1,228.7 მლნ ლარი, საიდანაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გრანტის სახით მიღებული შემოსავალი შეადგენს 107.2 მლნ ლარს. 2019 წლის მაჩვენებელი 2018 

წლის მონაცემს (1,096.4 მლნ ლარი) 132.3 მლნ ლარით (12.1%-ით) აღემატება, თუმცა 

აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტის სახით მიღებულმა 

შემოსავალმა 44.2 მლნ ლარი (2019 წელთან შედარებით 63.0 მლნ ლარით ნაკლები) შეადგინა. 

შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტის სახით მიღებული შემოსავლის გარდა 2019 

წლისთვის მატება 69.3 მლნ ლარს (6.6%-ს) შეადგენს. 
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2018 წელს 

სსიპების/ 
ა(ა)იპების 

შემოსულობებ

ი 

2019 წელს 

სსიპების/ 
ა(ა)იპების 

შემოსულობებ

ი 

2018 წლის 
შემოსულობებ

ი 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

გრანტების 
გარეშე 

2019 წლის 
შემოსულობებ

ი 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

გრანტების 
გარეშე 

სხვაობა (2019 წელი / 
2018 წელი) 

გრანტები
ს 

ჩათვლით 

გრანტები

ს გარეშე 

შემოსულობები 1,096.4 1,228.7 1,052.1 1,121.4 132.3 69.3 

შემოსავლები 1,083.8 1,191.3 1,039.5 1,084.1 107.5 44.5 

გადასახადები - - - - - - 

გრანტები 57.9 116.5 13.7 9.3 58.6 (4.4) 

სხვა შემოსავლები 1,025.9 1,074.8 1,025.9 1,074.8 48.9 48.9 
არაფინანსური აქტივების 
კლება 

- 0.03 - 0.0 0.0 0.0 

ფინანსური აქტივების კლება 
(ნაშთის გამოკლებით) 

10.4 31.3 10.4 31.3 20.9 20.9 

ვალდებულებების ზრდა 2.1 6.1 2.1 6.1 3.9 3.9 

საშინაო 2.1 6.1 2.1 6.1 3.9 3.9 

საგარეო - - - - - - 
ცხრილი 18: ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში მიღებული 

შემოსულობები 2018-2019 წლებში (მლნ ლარი). 

როგორც ცხრილშია წარმოდგენილი 2019 წელს მიღებული შემოსულობის დიდი წილი 

(შემოსულობების 97%) მოდის შემოსავლებზე. შემოსავლების სახით 2019 წელს მიღებულია 

1,191.3 მლნ ლარი, საიდანაც 116.5 მლნ ლარი წარმოადგენს გრანტების სახით მიღებულ 

შემოსავლებს (მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტები - 107.2 მლნ ლარი), ხოლო 

1,074.8 მლნ ლარი - სხვა შემოსავლებს. 2019 წელს მიღებული შემოსავლები 2018 წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებელს (1,083.8 მლნ ლარს) 9.9%-ით აღემატება, ხოლო თუ 2018 და 2019 

წლების მაჩვენებლებიდან ამოვრიცხავთ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ გრანტებს, 

აღნიშნული მატება 44.5 მლნ ლარით (4.3%-ით) განისაზღვრება. 2019 წლის შემოსავლების მატება 

ძირითადად მოდის სხვა შემოსავლების მუხლის გაზრდილ მაჩვენებელზე - 48.9 მლნ ლარის 

ოდენობით. რაც შეეხება გრანტების მუხლს, თუ 2018 და 2019 წლების მაჩვენებლებიდან 

ამოვრიცხავთ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ გრანტებს, 2019 წელს აღნიშნული მუხლით 

მიღებული შემოსავალი შემცირდა 4.4 მლნ ლარით. 

2019 წელს არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით მიღებული შემოსულობა 26.6 ათას ლარს 

შეადგენს. 2018 წელს აღნიშნული მუხლით არ მომხდარა შემოსულობის მიღება ცენტრალური 

ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში. 

ფინანსური აქტივების კლების მუხლით, 2019 წელს, მობილიზებულია 31.3 მლნ ლარი, რაც 20.9 

მლნ ლარით აღემატება 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 

რაც შეეხება შემოსულობების მეოთხე კომპონენტს, ვალდებულებების ზრდას, 2019 წელს 

ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების 

ფარგლებში ვალდებულებების ზრდის მაჩვენებელმა 6.1 მლნ ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან 

შედარებით გაზრდილია 3.9 მლნ ლარით. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 2018-2019 წლებში 

ვალდებულებების ზრდა მოხდა მხოლოდ საშინაო წყაროდან. 

ცენტრალური ბიუჯეტის გადასახდელები 

საქართველოს 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის კონსოლიდირებულმა გადასახდელებმა 

14,472.7 მლნ ლარი შეადგინა, მ.შ სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები, ცენტრალური 

ბიუჯეტის სსიპ-ებისთვის/ა(ა)იპ-ებისთვის ჩარიცხული გრანტის გარდა (107.2 მლნ ლარი), 

შეადგენს 13,362.5 მლნ ლარს, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების 

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში გაწეული გადასახდელები, 

სახელმწიფო ბიუჯეტში „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის საფუძველზე ჩარიცხული გრანტების გარდა (69.4 მლნ 

ლარი), შეადგენს 1,110.3 მლნ ლარს. 

საქართველოს 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის კონსოლიდირებული გადასახდელები 2018 

წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (13,570.6 მლნ ლარს) 902.2 მლნ ლარით (6.6%-ით) აღემატება. 

ძირითადი მატება მოდის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებზე 816.5 მლნ ლარის 



 

55 
 

ოდენობით, ხოლო ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით 

ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში გაწეული გადასახდელების მატება 85.6 მლნ ლარს 

შეადგენს. 

  
2018 წლის 

ცენტრალური 
ბიუჯეტი 

2019 წლის 
ცენტრალური 

ბიუჯეტი 

2019 წელი / 2018 წელი 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

გადასახდელები 13,570.6 14,472.7 902.2 6.6% 

ხარჯები 10,432.7 10,837.9 405.2 3.9% 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,982.6 2,354.3 371.7 18.7% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 402.0 319.4 -82.6 -20.6% 

ვალდებულებების კლება 753.2 961.1 207.9 27.6% 
ცხრილი 19: ცენტრალური ბიუჯეტის გადასახდელები 2018-2019 წლებში (მლნ ლარი, %). 

მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელს, წინა წელთან შედარებით, ცენტრალური ბიუჯეტის 

გადასახდელები გაზრდილია 6.6%-ით, შემოსულობების მსგავსად, თითქმის უცვლელი დარჩა 

გადასახდელების სახელმწიფო ბიუჯეტსა და სსიპ-ებს/ა(ა)იპ-ებს შორის პროცენტული 

გადანაწილება. კერძოდ, 2019 წელს ცენტრალური ბიუჯეტის გადასახდელების 92.3% მოდის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებზე, ხოლო 7.7% - ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-

ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში გაწეულ გადასახდელებზე. 

აღნიშნული გადანაწილება 2018 წლისთვის შესაბამისად შეადგენდა 92.4%-ს და 7.6%-ს. 

რაც შეეხება ცენტრალური ბიუჯეტის 2019 წლის გადასახდელებს კომპონენტების მიხედვით, 

გადასახდელების ყველაზე დიდი წილის მქონე კომპონენტის (გადასახდელების 74.9%), 

ხარჯების, შესრულებამ 10,837.9 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 2018 წლის მონაცემს 405.2 მლნ 

ლარით (3.9%-ით) აღემატება, არაფინანსური აქტივების ზრდის 2019 წლის მაჩვენებელი წინა 

წელთან შედარებით მკვეთრი მატებით (371.7 მლნ ლარი) ხასიათდება და 2,354.3 მლნ ლარს 

შეადგენს. 2018 წელთან შედარებით მკვეთრად გაიზარდა, ასევე, ვალდებულებების კლებაზე 

მიმართული სახსრები და 2019 წლისთვის 961.1 მლნ ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის 

მაჩვენებელს 207.9 მლნ ლარით (27.6%-ით) აღემატება.  2018 წელთან შედარებით, 2019 წელს, 

საგრძნობლად არის შემცირებული ფინანსური აქტივების ზრდის შესრულების მაჩვენებელი, 

2018 წელს აღნიშნული მუხლის შესრულება 402.0 მლნ ლარს შეადგენდა, ხოლო 2019 წლისთვის 

82.6 მლნ ლარით (20.6%-ით) ნაკლები შეადგინა. 

ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დეტალური ანალიზი დოკუმენტის შესაბამის 

თავებშია წარმოდგენილი, ცენტრალური ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების 

მიმოხილვისას საინტერესოა ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით 

ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში გაწეული გადასახდელების ანალიზი. 

2019 წელს სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში 

გაწეულმა გადასახდელებმა შეადგინა 1,179.6 მლნ ლარი, საიდანაც სახელმწიფო ბიუჯეტში 

ჩაირიცხა 69.4 მლნ ლარი. 2019 წლის მაჩვენებელი 2018 წლის მონაცემს (1,089.3 მლნ ლარი) 90.3 

მლნ ლარით (8.3%-ით) აღემატება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს სახელმწიფო 

ბიუჯეტში მიიმართა 64.6 მლნ ლარი (2019 წელთან შედარებით 4.7 მლნ ლარით ნაკლები), 

შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრების გარდა 2019 წლისთვის მატება 85.6 

მლნ ლარს შეადგენს. 
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2018 წელს 
სსიპების/ 

ა(ა)იპების 
გადასახდელებ

ი 

2019 წელს 
სსიპების/ 

ა(ა)იპების 
გადასახდელებ

ი 

2018 წლის 
გადასახდელებ

ი სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

გრანტების 

გარეშე 

2019 წლის 
გადასახდელებ

ი სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

გრანტების 

გარეშე 

სხვაობა (2019 წელი / 
2018 წელი) 

გრანტები
ს 

ჩათვლით 

გრანტები
ს გარეშე 

გადასახდელები 1,089.3 1,179.6 1,024.7 1,110.3 90.3 85.6 

ხარჯები 973.8 1,039.0 909.2 969.6 65.1 60.4 

შრომის ანაზღაურება 370.7 402.3 370.7 402.3 31.6 31.6 

საქონელი და 
მომსახურება 

352.5 416.8 352.5 416.8 64.3 64.3 

პროცენტი 3.6 2.5 3.6 2.5 -1.1 -1.1 

სუბსიდიები 3.1 6.4 3.1 6.4 3.3 3.3 

გრანტები 85.2 70.1 20.6 0.7 -15.1 -19.9 

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

13.1 13.7 13.1 13.7 0.5 0.5 

სხვა ხარჯები 145.6 127.2 145.6 127.2 -18.4 -18.4 

არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

94.5 98.2 94.5 98.2 3.7 3.7 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა 

20.9 40.5 20.9 40.5 19.6 19.6 

ვალდებულებების 
კლება 

- 1.9 - 1.9 1.9 1.9 

საშინაო - 1.9 - 1.9 1.9 1.9 

საგარეო - - - - - - 
ცხრილი 20: ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში გაწეული 

გადასახდელები 2018-2019 წლებში (მლნ ლარი). 

2019 წელს სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების 

კანონმდებლობით ნებადართული 

შემოსავლების ფარგლებში 

გაწეული გადასახდელების დიდი 

წილი (88.1%) მოდის ხარჯებზე, 

ხოლო არაფინანსური აქტივების 

ზრდაზე მოდის მთლიანი 

გადასახდელების 8.3%. რაც 

შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტს, 

2019 წლის გადასახდელების 

74.1% ხარჯებზე, ხოლო 16.7% 

არაფინანსური აქტივების ზრდაზე 

მოდის.  

 

2019 წელს ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული 

შემოსავლების ფარგლებში ხარჯებმა 1,039.0 მლნ ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 

65.1 მლნ ლარით აღემატება. ძირითადი მატება მოდის „საქონელისა და მომსახურების“ და 

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლებზე, შესაბამისად 64.3 მლნ ლარის და 31.6 მლნ ლარის 

ოდენობით, ხოლო მცირე მატებაა „სუბსიდიებისა“ და „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლებით 

გაწეულ ხარჯებში, შესაბამისად 3.3 მლნ ლარის და 0.5 მლნ ლარის ოდენობით. 2018 წელთან 

შედარებით, 2019 წელს, შემცირდა „სხვა ხარჯების“, „გრანტებისა“ და „პროცენტების“ მუხლებით 

გაწეული ხარჯები, შესაბამისად 18.4 მლნ ლარის, 15.1 მლნ ლარის და 1.1 მლნ ლარის 

ოდენობით. რაც შეეხება სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების 

ფარგლებში 2019 წელს გაწეული ხარჯების სტრუქტურას, ძირითადი წილი გადანაწილებულია 

„შრომის ანაზღაურებისა“ და „საქონელი და მომსახურების“ მუხლებზე, შესაბამისად 38.7% და 

40.1%. 2018 წელს ხარჯების მსგავსი გადანაწილება იყო აღნიშნულ მუხლებზე და შესაბამისად 

შეადგენდა 38.1%-ს და 36.2%-ს. 

2019 წელს არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გაწეულმა გადასახდელებმა 98.2 მლნ 

ლარი შეადგინა, რაც 2018 წლის მაჩვენებელს 3.7 მლნ ლარით აღემატება. 2019 წელს 

აღნიშნული მუხლით გაწეული გადასახდელები ძირითადად მოდის შემდეგ 

დიაგრამა 62: 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების საკუთარი 

სახსრების გადასახდელების სტრუქტურა (%) 
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ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება
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პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი - 32 04 06) – 26.4 მლნ ლარი; სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 

მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი - 26 11) – 16.3 მლნ 

ლარი; სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და 

ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი - 26 10) – 9.6 მლნ ლარი; სსიპ - საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა 

და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი - 30 07) – 7.6 

მლნ ლარი; სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი (პროგრამული კოდი - 42 00) – 6.8 მლნ ლარი; 

პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი - 32 03 01) – 4.9 მლნ 

ლარი; იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული 

კოდი - 26 07) – 4.6 მლნ ლარი. 

ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის შესრულებამ, 2019 წელს, 40.5 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 

19.6 მლნ ლარით აღემატება 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 2019 წლის შესრულება 

სრულად მოდის პროგრამაზე - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03). 

რაც შეეხება მეოთხე კომპონენტს, ვალდებულებების კლებას, 2019 წელს ცენტრალური ბიუჯეტის 

სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში 

ვალდებულებების კლების მაჩვენებელმა 1.9 მლნ ლარი შეადგინა, რომელიც, მსგავსად 

ფინანსური აქტივების ზრდისა, სრულად „რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაციის (პროგრამული კოდი - 25 03)“ პროგრამაზე მოდის. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 

2018 წელს ვალდებულებების კლების მუხლით არ ყოფილა გაწეული გადასახდელები. 

ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების 

ფარგლებში გაწეული გადასახდელების ანალიზისას საინტერესოა ცენტრალური ბიუჯეტის 

პროგრამული კლასიფიკაციის მიმოხილვა აღნიშნული დაფინანსების წყაროს ფარგლებში. 2019 

წელს 27 მხარჯავი დაწესებულების გადასახდელების შესრულება მოიცავს  ცენტრალური 

ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართულ შემოსავლებს, მათგან 4 

მხარჯავ დაწესებულებას არ ჰქონია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება და მხოლოდ 

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში გაწიეს გადასახდელები. ესენია: 

 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო (პროგრამული კოდი - 56 00) – 0.9 მლნ ლარი; 

 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 

(პროგრამული კოდი - 57 00) – 3.8 მლნ ლარი; 

 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 

(პროგრამული კოდი - 59 00) – 8.6 მლნ ლარი; 

 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (პროგრამული კოდი - 61 00) – 6.3 მლნ ლარი. 

რაც შეეხება სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების 

ფარგლებში გაწეული გადასახდელების განაწილებას ცენტრალური ბიუჯეტის მხარჯავი 

დაწესებულებების მიხედვით, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ 

წარმოდგენილ „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის“ მე-7 თავში მითითებული შენიშვნის მიხედვით ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში 

არსებულ სსიპ-ებს/ა(ა)იპ-ებს შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია „სსიპ-

ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში. აღნიშნულ 

ანგარიშში ინფორმაცია დაკონსოლიდირებულია აგრეგატული მაჩვენებლების დონეზე, ხოლო 

მხარჯავი დაწესებულებებისა და პროგრამების დონეზე არ არის კონსოლიდირებული. 2019 

წლისთვის სსიპ-ებს/ა(ა)იპ-ებს შორის გადარიცხული სახსრები 27.7 მლნ ლარს შეადგენს, რაც 

სრულად მოდის „გრანტების“ მუხლით გაწეულ ხარჯებზე. ყოველივე ზემოაღნიშნულის 

გათვალისწინებით მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების 

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში გაწეული გადასახდელების 

ჯამური მონაცემი 27.7 მლნ ლარით მეტია ჯამურ კონსოლიდირებულ მაჩვენებელზე. 
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ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით 

ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში გაწეული გადასახდელები მხარჯავი 

დაწესებულებების მიხედვით. 

დიაგრანა 63: 2019 წელს კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში გაწეული გადასახდელები მხარჯავი 

დაწესებულებების მიხედვით (მლნ ლარი). 

 

როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილი სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული 

შემოსავლების ფარგლებში მთლიანი გადასახდელების 76.8% (927.8 მლნ ლარი) მოდის 4 

სამინისტროს მიერ გაწეულ გადასახდელებზე, ესენია: საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო - 370.3 მლნ ლარი; საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო - 215.0 მლნ ლარი; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - 206.7 მლნ 

ლარი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - 135.8 მლნ ლარი. 2018 წელს აღნიშნული 

გადანაწილება უცვლელია და სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული 

შემოსავლების ფარგლებში მთლიანი გადასახდელების 80.6% მოდის ზემოაღნიშნულ 

სამინისტროებზე37.  

რაც შეეხება პროგრამებს, რომლებზეც 2019 წელს მიიმართა სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების 

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები, ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამული 

კლასიფიკაციის მიხედვით ასეთი 73 პროგრამა არის განსაზღვრული, საიდანაც 15 პროგრამას 

არ აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება. ზემოაღნიშნული 73 პროგრამიდან 8 

პროგრამაზე მიიმართა სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების 

ფარგლებში გაწეული გადასახდელების 70.9% - 855.4 მლნ ლარი. 

 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2018-2019 წლებში ზემოაღნიშნული 8 პროგრამის 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში 

გაწეული გადასახდელების შესახებ ინფორმაცია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 პროცენტული მაჩვენებლის დაანგარიშებისას გარდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს 
მონაცემებისა, ჯამურად აღებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროს მონაცემები და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტროს მონაცემები, ვინაიდან აღნიშნული სამინისტროების გაერთიანება  მოხდა 2018 წელს თუმცა ანგარიშგება 
განხორციელდა ცალ-ცალკე გაერთიანებამდელი მდგომარეობის მიხედვით. 

370.3 

215.0 
206.7 

135.8 

63.3 

56.5 

54.3 
50.1 

55.3 

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ფარგლებში გაწეული გადასახდელები 
მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო
სხვა დანარჩენი
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პროგ

რამუ
ლი 

კოდი 

პროგრამის დასახელება 

2018 წელს მიმართული 
სახსრები 

2019 წელს მიმართული 
სახსრები 

სხვაობა (2019 / 2018) 

სულ 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტი 

კანონმდე
ბლობით 

ნებადართ
ული 

შემოსავლ

ები 

სულ 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტი 

კანონმდე
ბლობით 

ნებადართ
ული 

შემოსავლ

ები 

სულ 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტი 

კანონმდე
ბლობით 

ნებადართ
ული 

შემოსავლ

ები 

32 04 უმაღლესი განათლება 449.7 153.8 295.9 476.9 170.1 306.8 27.2 16.3 10.9 

23 02 

შემოსავლების მობილიზება და 

გადამხდელთა მომსახურების 
გაუმჯობესება 

161.8 26.8 135.1 160.4 33.8 126.5 -1.5 7.1 -8.5 

30 03 

ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა 

(მათ შორის, ქონების), 
დიპლომატიური 
წარმომადგენლობების, 

ეროვნული საგანძურის დაცვის 
და უსაფრთხოების დონის 
ამაღლება 

125.9 9.6 116.2 132.6 9.5 123.1 6.7 -0.1 6.9 

30 07 

სსიპ - საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს 
მომსახურების ეფექტიანობის 
უზრუნველყოფა და ყველა 

დაინტერესებული პირისთვის 
ხელმისაწვდომობა 

71.9 - 71.9 79.6 - 79.6 7.7 - 7.7 

26 10 

სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს 
მომსახურებათა განვითარება 
და ხელმისაწვდომობა 

66.3 3.6 62.7 75.7 7.3 68.4 9.4 3.7 5.7 

26 11 

სსიპ - საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტოს 
მომსახურებათა განვითარება 

და ხელმისაწვდომობა 

52.6 0.4 52.2 66.8 5.0 61.7 14.1 4.7 9.5 

25 03 
რეგიონული და მუნიციპალური 
ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია 
290.2 245.8 44.5 308.2 253.9 54.3 17.9 8.1 9.8 

26 13 

სსიპ - აღსრულების ეროვნული 
ბიუროს მომსახურებათა 

ეფექტიანობის უზრუნველყოფა 
და ყველა დაინტერესებული 
პირისათვის 

ხელმისაწვდომობა 

39.3 - 39.3 35.0 - 35.0 -4.3 - -4.3 

სულ ჯამურად 1,257.8 440.0 817.8 1,335.1 479.7 855.4 77.3 39.7 37.6 
ცხრილი 21: 2018-2019 წლებში ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების 

ფარგლებში გაწეული გადასახდელები ძირითადი პროგრამების მიხედვით (მლნ ლარი). 

როგორც ცხრილშია წარმოდგენილი, აღნიშნული პროგრამების დაფინანსების დიდი წილი 

მოდის კანონმდებლობით ნებადართულ შემოსავლებზე. 2019 წელს ჯამურად მიმართული 

სახსრების 64.1% მოდის კანონმდებლობით ნებადართულ შემოსავლებზე, ხოლო 35.9% 

სახელმწიფო ბიუჯეტზე. მსგავსი სურათია 2018 წლისთვისაც და აღნიშნულ 8 პროგრამაზე 

ჯამურად გაწეული გადასახდელების გადანაწილებულია შესაბამისად 65.0%-ის და 35.0%-ის 

ოდენობით.  

 

 



 

 

დანართი 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (მლნ ლარი) 

  
2018 

ფაქტი 

2019 
საწყისი  

გეგმა  

2019 
წლიური  

გეგმა 

2019 
დაზუსტ. 

გეგმა  

2019 
ფაქტი 

2019 ფაქტი /  
2019 წლიური გეგმა 

2019 ფაქტი /  
2019 საწყისი გეგმა 

2019 ფაქტი / 2019 
დაზუსტ. გეგმა 

2019 ფაქტი / 2018 ფაქტი 

სხვაობა % სხვაობა % სხვაობა % სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

შემოსულობები 12,693.4 12,863.8 12,956.5 12,956.5 13,252.2 295.7 102.3% 388.4 103.0% 295.7 102.3% 558.8 4.4% 
შემოსავლები 10,595.6 10,487.7 10,540.4 10,540.4 10,675.0 134.6 101.3% 187.3 101.8% 134.6 101.3% 79.4 0.7% 

გადასახადები 9,696.0 9,645.0 9,645.0 9,645.0 9,665.6 20.6 100.2% 20.6 100.2% 20.6 100.2% -30.4 -0.3% 

საშემოსავლო გადასახადი 2,877.9 3,166.0 3,150.0 3,150.0 3,200.3 50.3 101.6% 34.3 101.1% 50.3 101.6% 322.4 11.2% 

მოგების გადასახადი 736.6 781.0 855.0 855.0 866.3 11.3 101.3% 85.3 110.9% 11.3 101.3% 129.7 17.6% 

დღგ 4,426.9 4,036.0 4,071.0 4,071.0 4,243.6 172.6 104.2% 207.6 105.1% 172.6 104.2% -183.3 -4.1% 

აქციზი 1,465.7 1,462.0 1,287.0 1,287.0 1,506.7 219.7 117.1% 44.7 103.1% 219.7 117.1% 40.9 2.8% 

იმპორტის გადასახადი 73.4 83.0 75.0 75.0 79.1 4.1 105.4% -3.9 95.3% 4.1 105.4% 5.7 7.7% 

სხვა გადასახადები 115.4 117.0 207.0 207.0 -230.3 -437.3 -111.3% -347.3 -196.9% -437.3 -111.3% -345.7 -299.6% 

გრანტები 404.0 382.7 390.4 390.4 489.6 99.2 125.4% 106.9 127.9% 99.2 125.4% 85.6 21.2% 

სხვა შემოსავლები 495.7 460.0 505.0 505.0 519.8 14.8 102.9% 59.8 113.0% 14.8 102.9% 24.2 4.9% 
არაფინანსური აქტივების   კლება 101.0 70.0 80.0 80.0 93.2 13.2 116.5% 23.2 133.2% 13.2 116.5% -7.8 -7.7% 
ფინანსური აქტივების კლება 
(ნაშთის გამოკლებით) 

119.2 120.0 120.0 120.0 148.5 28.5 123.8% 28.5 123.8% 28.5 123.8% 29.4 24.7% 

ვალდებულებების  ზრდა 1,877.6 2,186.1 2,216.1 2,216.1 2,335.4 119.3 105.4% 149.3 106.8% 119.3 105.4% 457.8 24.4% 

საგარეო 1,455.3 1,686.1 1,316.1 1,316.1 1,386.6 70.5 105.4% -299.4 82.2% 70.5 105.4% -68.7 -4.7% 

საშინაო 422.3 500.0 900.0 900.0 948.8 48.8 105.4% 448.8 189.8% 48.8 105.4% 526.5 124.7% 
                            

გადასახდელები 12,590.2 13,090.0 13,313.1 13,313.1 13,469.7 156.6 101.2% 379.7 102.9% 156.6 101.2% 879.5 7.0% 
ხარჯები 9,543.7 9,641.1 9,999.1 9,944.7 9,975.5 -23.5 99.8% 334.4 103.5% 30.9 100.3% 431.8 4.5% 

შრომის ანაზღაურება 1,407.6 1,470.7 1,469.5 1,452.0 1,454.7 -14.7 99.0% -15.9 98.9% 2.7 100.2% 47.1 3.3% 

საქონელი და მომსახურება 1,288.3 1,218.2 1,246.4 1,289.7 1,301.9 55.5 104.5% 83.8 106.9% 12.2 100.9% 13.7 1.1% 

პროცენტი 513.0 624.0 624.0 611.3 604.5 -19.5 96.9% -19.5 96.9% -6.8 98.9% 91.5 17.8% 

სუბსიდიები 419.5 443.8 435.1 472.6 489.7 54.6 112.5% 45.9 110.3% 17.1 103.6% 70.2 16.7% 

გრანტები 1,332.0 544.3 787.9 797.8 798.3 10.4 101.3% 254.0 146.7% 0.6 100.1% -533.6 -40.1% 

სოციალური უზრუნველყოფა 3,501.3 3,866.9 3,886.9 3,946.8 3,946.6 59.7 101.5% 79.7 102.1% -0.2 100.0% 445.3 12.7% 

სხვა ხარჯები 1,082.0 1,473.2 1,549.2 1,374.5 1,379.8 -169.4 89.1% -93.5 93.7% 5.3 100.4% 297.7 27.5% 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,912.2 2,152.3 2,137.6 2,187.3 2,256.1 118.5 105.5% 103.8 104.8% 68.8 103.1% 344.0 18.0% 
ფინანსური აქტივების ზრდა 
(ნაშთის გამოკლებით) 

381.1 362.7 209.4 216.9 278.9 69.5 133.2% -83.8 76.9% 62.0 128.6% -102.2 -26.8% 

ვალდებულებების კლება 753.2 933.9 967.1 964.3 959.2 -7.9 99.2% 25.3 102.7% -5.1 99.5% 206.0 27.3% 

საგარეო 718.1 893.8 927.0 922.1 917.0 -10.0 98.9% 23.2 102.6% -5.1 99.4% 198.9 27.7% 

საშინაო 35.1 40.1 40.1 42.2 42.2 2.1 105.2% 2.1 105.2% 0.0 100.0% 7.1 20.2% 
                            

 ნაშთის ცვლილება  
(+ დაგროვება / - გამოყენება) 103.2 -226.3 -356.6 -356.6 -217.5 139.1 61.0% 8.8 96.1% 139.1 61.0% -320.7 -310.7% 
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დანართი 3: სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი (მლნ ლარი) 

  
2018 

ფაქტი 

2019 
საწყისი  

გეგმა  

2019 
წლიური  

გეგმა 

2019 
დაზუსტ. 

გეგმა  

2019 
ფაქტი 

2019 ფაქტი /  
2019 წლიური გეგმა 

2019 ფაქტი /  
2019 საწყისი გეგმა 

2019 ფაქტი / 2019 
დაზუსტ. გეგმა 

2019 ფაქტი / 2018 ფაქტი 

სხვაობა % სხვაობა % სხვაობა % სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

შემოსავლები 10,595.6 10,487.7 10,540.4 10,540.4 10,675.0 134.6 101.3% 187.3 101.8% 134.6 101.3% 79.4 0.7% 

გადასახადები 9,696.0 9,645.0 9,645.0 9,645.0 9,665.6 20.6 100.2% 20.6 100.2% 20.6 100.2% -30.4 -0.3% 

გრანტები 404.0 382.7 390.4 390.4 489.6 99.2 125.4% 106.9 127.9% 99.2 125.4% 85.6 21.2% 

სხვა შემოსავლები 495.7 460.0 505.0 505.0 519.8 14.8 102.9% 59.8 113.0% 14.8 102.9% 24.2 4.9% 
ხარჯები 9,543.7 9,641.1 9,999.1 9,944.7 9,975.5 -23.5 99.8% 334.4 103.5% 30.9 100.3% 431.8 4.5% 

შრომის ანაზღაურება 1,407.6 1,470.7 1,469.5 1,452.0 1,454.7 -14.7 99.0% -15.9 98.9% 2.7 100.2% 47.1 3.3% 

საქონელი და მომსახურება 1,288.3 1,218.2 1,246.4 1,289.7 1,301.9 55.5 104.5% 83.8 106.9% 12.2 100.9% 13.7 1.1% 

პროცენტი 513.0 624.0 624.0 611.3 604.5 -19.5 96.9% -19.5 96.9% -6.8 98.9% 91.5 17.8% 

სუბსიდიები 419.5 443.8 435.1 472.6 489.7 54.6 112.5% 45.9 110.3% 17.1 103.6% 70.2 16.7% 

გრანტები 1,332.0 544.3 787.9 797.8 798.3 10.4 101.3% 254.0 146.7% 0.6 100.1% -533.6 -40.1% 

სოციალური უზრუნველყოფა 3,501.3 3,866.9 3,886.9 3,946.8 3,946.6 59.7 101.5% 79.7 102.1% -0.2 100.0% 445.3 12.7% 

სხვა ხარჯები 1,082.0 1,473.2 1,549.2 1,374.5 1,379.8 -169.4 89.1% -93.5 93.7% 5.3 100.4% 297.7 27.5% 
საოპერაციო სალდო 1,051.9 846.6 541.3 595.7 699.5 158.2 129.2% -147.1 82.6% 103.8 117.4% -352.4 -33.5% 
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

1,811.2 2,082.3 2,057.6 2,107.3 2,162.9 105.3 105.1% 80.6 103.9% 55.6 102.6% 351.7 19.4% 

ზრდა 1,912.2 2,152.3 2,137.6 2,187.3 2,256.1 118.5 105.5% 103.8 104.8% 68.8 103.1% 344.0 18.0% 

კლება 101.0 70.0 80.0 80.0 93.2 13.2 116.5% 23.2 133.2% 13.2 116.5% -7.8 -7.7% 
მთლიანი სალდო -759.2 -1,235.7 -1,516.2 -1,511.5 -1,463.4 52.9 96.5% -227.7 118.4% 48.2 96.8% -704.2 92.7% 

ფინანსური აქტივების ცვლილება 365.2 16.4 -267.2 -259.7 -87.1 180.1 32.6% -103.6 
-

530.1% 
172.6 33.6% -452.3 -123.9% 

ზრდა 484.3 362.7 209.4 216.9 278.9 69.5 133.2% -83.8 76.9% 62.0 128.6% -205.5 -42.4% 

ვალუტა და დეპოზიტები 103.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0   -103.2 -100.0% 

სესხები 237.6 362.7 209.4 216.9 278.9 69.5 133.2% -83.8 76.9% 62.0 128.6% 41.2 17.4% 

აქციები და სხვა კაპიტალი 143.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0   -143.5 -100.0% 

კლება 119.1 346.3 476.6 476.6 366.0 -110.6 76.8% 19.8 105.7% -110.6 76.8% 246.9 207.2% 

ვალუტა და  დეპოზიტები 0.0 226.3 356.6 356.6 217.5 -139.1 61.0% -8.8 96.1% -139.1 61.0% 217.5   

სესხები 94.1 120.0 120.0 120.0 148.5 28.5 123.8% 28.5 123.8% 28.5 123.8% 54.4 57.8% 

აქციები და სხვა კაპიტალი 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0   -25.0 -100.0% 
ვალდებულებების ცვლილება 1,124.4 1,252.2 1,249.0 1,251.9 1,376.2 127.2 110.2% 124.1 109.9% 124.4 109.9% 251.8 22.4% 

ზრდა  1,877.6 2,186.1 2,216.1 2,216.1 2,335.4 119.3 105.4% 149.3 106.8% 119.3 105.4% 457.8 24.4% 

საშინაო 422.3 500.0 900.0 900.0 948.8 48.8 105.4% 448.8 189.8% 48.8 105.4% 526.5 124.7% 

საგარეო 1,455.3 1,686.1 1,316.1 1,316.1 1,386.6 70.5 105.4% -299.4 82.2% 70.5 105.4% -68.7 -4.7% 

კლება 753.2 933.9 967.1 964.3 959.2 -7.9 99.2% 25.3 102.7% -5.1 99.5% 206.0 27.3% 

საშინაო 35.1 40.1 40.1 42.2 42.2 2.1 105.2% 2.1 105.2% 0.0 100.0% 7.1 20.2% 

საგარეო 718.1 893.8 927.0 922.1 917.0 -10.0 98.9% 23.2 102.6% -5.1 99.4% 198.9 27.7% 

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0   0.0   
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დანართი 4: სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების, პროგრამებისა და საერთო- 

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების მიხედვით (მლნ ლარი) 

კოდი    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

2019 

საწყისი 
გეგმა 

2019 

წლიური 
გეგმა 

2019 დაზუსტ. 
გეგმა 

2019 წლის 
ფაქტი 

შესრულება 

წლიურ 
გეგმასთან 

მიმართებით 

შესრულება 
წლიურ 

დაზუსტებულ 
გეგმასთან 

მიმართებით 

00 00 სულ ჯამი 13,090.0 13,313.1 13,313.1 13,469.7 101.2% 101.2% 

01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 64.7 64.7 64.7 63.8 98.6% 98.6% 

01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 54.7 54.7 54.4 54.0 98.7% 99.2% 

01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9.6 9.6 9.6 9.3 97.3% 97.3% 

01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 0.5 0.5 0.5 0.4 96.1% 96.1% 

01 04 პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება 0.0 0.0 0.3 0.04   16.1% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 6.0 8.2 9.5 8.5 104.1% 89.9% 

03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 0.8 0.8 0.8 0.7 97.5% 97.5% 

04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 16.8 16.8 20.9 20.7 123.5% 99.3% 

05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 16.2 16.2 16.2 15.9 98.5% 98.5% 

06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 27.5 27.7 32.2 31.8 114.7% 98.8% 

06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 12.0 12.0 12.0 11.8 98.1% 98.2% 

06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 1.2 1.2 1.2 1.1 92.5% 94.1% 

06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 14.3 14.3 14.3 14.2 99.4% 99.4% 

06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 0.0 0.2 4.7 4.7 2336.3% 99.4% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4.2 4.2 4.2 3.9 93.2% 93.2% 

08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 9.5 9.5 9.5 9.4 99.3% 99.3% 

09 00 საერთო სასამართლოები 77.8 77.8 74.3 72.6 93.4% 97.7% 

09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 75.9 75.9 72.4 70.9 93.5% 97.9% 

09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 1.9 1.9 1.9 1.7 90.4% 90.4% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 6.1 6.1 4.5 4.3 70.7% 95.1% 

11 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, 

სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის 
მუნიციპალიტეტში 

0.9 0.9 0.9 0.9 99.7% 99.7% 

12 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 
0.7 0.7 0.7 0.6 98.0% 98.0% 

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

ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 
0.8 0.8 0.8 0.8 99.8% 99.8% 

14 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის 
მუნიციპალიტეტებში 

0.7 0.7 0.7 0.7 96.0% 96.0% 

15 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 
0.6 0.6 0.6 0.6 99.9% 99.9% 

16 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და 

ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 
0.6 0.6 0.6 0.6 98.5% 98.5% 

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

0.6 0.6 0.6 0.6 99.8% 99.8% 
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18 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტში 

0.9 0.9 0.9 0.8 97.8% 97.8% 

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

0.6 0.6 0.6 0.6 99.9% 99.9% 

20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 136.0 136.0 136.0 135.9 99.9% 99.9% 

20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 119.9 119.9 115.1 115.0 95.9% 99.9% 

20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 16.1 16.1 21.0 20.9 130.3% 100.0% 

21 00  სსიპ – საპენსიო სააგენტო 3.8 3.8 3.8 3.8 99.8% 99.8% 

22 00 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

3.0 3.0 3.0 2.7 92.6% 92.6% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 91.0 91.0 91.0 86.1 94.6% 94.6% 

23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 22.1 22.1 23.0 21.6 97.8% 94.2% 

23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 37.6 37.6 37.1 33.8 90.0% 91.3% 

23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 21.5 21.5 21.2 20.9 97.4% 98.8% 

23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 7.9 7.9 7.8 7.5 94.8% 96.2% 

23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 0.9 0.9 1.0 1.2 133.4% 119.5% 

23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 1.0 1.0 1.0 1.0 97.4% 97.4% 

24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 369.6 253.1 249.7 260.4 102.9% 104.3% 

24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 23.4 20.2 21.2 20.9 103.3% 98.4% 

24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1.9 1.9 1.7 1.6 86.5% 96.1% 

24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 0.9 0.9 0.9 0.9 100.0% 100.0% 

24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 0.1 0.1 0.1 0.1 100.0% 100.0% 

24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 51.9 51.9 51.5 50.6 97.5% 98.4% 

24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 28.8 28.8 37.5 28.7 99.9% 76.6% 

24 07 მეწარმეობის განვითარება 52.9 52.9 44.5 42.4 80.2% 95.3% 

24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 4.8 4.8 4.8 4.1 84.4% 85.3% 

24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 0.6 0.6 0.6 0.6 98.3% 98.3% 

24 10 
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი 

ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 
26.0 13.0 7.5 7.5 57.9% 100.0% 

24 11 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი 

სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების 
ანაზღაურების ღონისძიება 

8.0 8.0 8.2 8.2 102.0% 100.0% 

24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 10.0 10.0 10.0 9.7 97.2% 97.2% 

24 13 
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი 

(EU, EIB, EBRD) 
25.0 0.5 0.5 17.3 3460.3% 3460.3% 

24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 86.9 14.9 15.3 21.0 141.3% 137.6% 

24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 43.8 43.8 44.7 44.7 102.0% 100.0% 

24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 0.4 0.4 0.4 0.5 123.2% 123.2% 

24 17 
ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა–
ახალქალაქი–კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების 

გამოსყიდვა-კომპენსაცია 
0.3 0.3 0.4 0.2 79.4% 60.7% 

24 18 
ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების 
დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 

3.8 0.0 0.0 0.0     
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24 26 
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of 
France) 

0.0 0.0 0.0 1.3     

25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 2,000.0 2,000.0 2,014.0 2,121.2 106.1% 105.3% 

25 01 
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და 
მართვა 

8.9 8.4 8.7 8.7 103.0% 98.9% 

25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 1,302.1 1,302.1 1,323.2 1,395.8 107.2% 105.5% 

25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 300.5 258.2 244.1 253.9 98.3% 104.0% 

25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 226.2 262.4 270.7 294.2 112.1% 108.7% 

25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 39.9 19.4 19.3 21.1 108.6% 109.2% 

25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 50.0 66.5 70.6 70.3 105.7% 99.6% 

25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 72.5 83.0 77.2 77.2 93.0% 100.0% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 181.1 191.1 213.9 216.8 113.4% 101.4% 

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

სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 
8.5 18.5 36.0 35.8 193.8% 99.5% 

26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 146.7 146.7 144.4 143.7 97.9% 99.5% 

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

7.5 7.5 6.2 6.1 81.6% 97.7% 

26 04 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული 
პირების გადამზადება 

2.8 2.8 2.2 2.2 79.9% 100.9% 

26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2.4 2.4 1.9 2.5 104.4% 135.0% 

26 06 
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა 

რესოციალიზაცია 
6.7 6.7 6.0 5.8 87.4% 98.2% 

26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 4.4 4.4 6.8 6.9 154.9% 100.5% 

26 08 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2.1 2.1 2.1 1.4 66.8% 66.8% 

26 10 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და 
ხელმისაწვდომობა 

0.0 0.0 3.5 7.3   208.5% 

26 11 
სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და 
ხელმისაწვდომობა 

0.0 0.0 4.8 5.0   105.5% 

27 00 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

3,968.4 3,978.4 4,013.4 4,055.4 101.9% 101.0% 

27 01 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 
57.8 57.8 56.0 63.9 110.6% 114.2% 

27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,783.9 2,783.9 2,770.6 2,770.4 99.5% 100.0% 

27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,044.6 1,044.6 1,107.8 1,136.8 108.8% 102.6% 

27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა  20.0 20.0 6.8 6.2 31.2% 91.9% 

27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 4.3 4.3 3.0 3.0 70.5% 99.5% 

27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 57.9 67.9 69.1 74.9 110.5% 108.4% 

28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 136.5 143.5 147.9 148.3 103.3% 100.2% 

28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 136.0 143.0 147.1 147.4 103.1% 100.2% 

28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 0.5 0.5 0.9 0.9 162.5% 101.7% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 875.0 835.0 835.5 822.9 98.5% 98.5% 

29 01 თავდაცვის მართვა 314.3 314.3 313.8 316.4 100.7% 100.8% 

29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 46.9 46.9 47.0 46.8 99.8% 99.7% 

29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 55.5 55.5 55.9 55.8 100.7% 99.8% 
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29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები 9.5 9.5 9.1 9.0 95.2% 99.8% 

29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 26.5 26.5 34.8 34.8 131.3% 100.0% 

29 06 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 42.8 42.8 43.6 43.6 101.9% 100.0% 

29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 33.5 33.5 37.6 37.7 112.4% 100.4% 

29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება 141.2 141.2 110.8 110.8 78.5% 100.0% 

29 09 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 159.7 159.7 106.5% 100.0% 

29 10 საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 55.0 15.0 23.2 8.2 54.9% 35.4% 

30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 741.6 766.6 771.6 774.4 101.0% 100.4% 

30 01 
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის 

განვითარება/გაღრმავება 
528.0 553.0 548.6 551.1 99.7% 100.5% 

30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 94.9 94.9 102.4 102.7 108.2% 100.3% 

30 03 
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური 
წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის 

ამაღლება 
10.2 10.2 9.6 9.5 93.4% 98.8% 

30 04 
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების 
მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 
6.8 6.8 6.7 7.0 103.4% 105.4% 

30 05 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის 

მომსახურებით უზრუნველყოფა 
4.1 4.1 4.3 4.2 103.2% 98.5% 

30 06 
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური 
რეზერვების შექმნა და მართვა 

97.6 97.6 100.0 99.9 102.3% 99.8% 

31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 338.9 340.1 347.9 358.0 105.3% 102.9% 

31 01 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 17.8 16.1 15.6 15.6 97.0% 100.0% 

31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 68.0 67.6 60.5 66.5 98.4% 109.9% 

31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 13.8 13.8 17.1 16.9 122.0% 98.4% 

31 04 
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების 
განხორციელება 

6.5 5.5 5.5 5.7 103.2% 102.6% 

31 05 ერთიანი აგროპროექტი 96.9 104.2 117.9 117.6 112.8% 99.7% 

31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 6.5 6.5 3.2 2.1 32.3% 66.0% 

31 07 
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების 
ხელშეწყობა 

76.7 77.9 79.1 83.6 107.3% 105.7% 

31 08 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 20.7 19.0 18.0 17.8 93.8% 99.0% 

31 09 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 11.5 11.5 11.6 11.0 95.7% 95.4% 

31 10 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 11.9 10.4 11.3 11.1 106.9% 98.2% 

31 11 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 0.6 0.6 1.2 1.1 180.2% 93.0% 

31 12 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი 
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 

4.6 4.6 4.5 5.1 110.3% 112.9% 

31 13 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 1.0 1.0 1.0 1.0 104.3% 109.4% 

31 14 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 2.4 1.4 1.3 2.9 217.7% 219.3% 

32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1,508.5 1,639.5 1,636.1 1,650.1 100.6% 100.9% 

32 01 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 
35.2 35.2 34.6 34.5 98.2% 99.7% 

32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 750.5 845.5 855.2 855.3 101.2% 100.0% 

32 03 პროფესიული განათლება  48.7 48.7 43.6 43.6 89.5% 100.0% 
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32 04 უმაღლესი განათლება 169.0 169.0 161.4 170.1 100.7% 105.4% 

32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 65.5 65.5 63.3 64.1 97.9% 101.3% 

32 06 ინკლუზიური განათლება 17.7 17.7 19.2 19.1 107.8% 99.6% 

32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება 135.5 135.5 118.6 111.5 82.3% 94.0% 

32 08 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 7.4 7.4 3.0 3.8 51.7% 125.6% 

32 09 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 6.7 6.7 6.5 6.4 95.5% 98.1% 

32 10 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 68.7 68.7 74.4 74.5 108.5% 100.1% 

32 11 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 21.1 21.1 26.2 26.4 125.5% 100.8% 

32 12 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 116.2 116.2 124.6 126.8 109.1% 101.8% 

32 13 
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

21.2 32.2 29.8 33.8 105.2% 113.5% 

32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი 45.3 70.3 73.2 77.4 110.0% 105.6% 

32 16 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 0.0 0.0 2.4 2.0   84.7% 

32 18 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) 0.0 0.0 0.0 0.7     

33 00 საქართველოს პროკურატურა 37.3 37.3 37.6 37.4 100.3% 99.4% 

34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13.5 13.5 13.5 13.5 100.0% 100.0% 

35 00 სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო 1.6 1.6 1.6 1.8 110.0% 110.0% 

36 00 სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური 6.4 6.4 6.4 6.4 99.8% 99.8% 

37 00 სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 8.0 8.0 8.0 7.9 99.4% 99.4% 

38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2.2 2.2 2.2 2.1 96.9% 96.9% 

39 00 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 0.3 0.3 0.3 0.3 97.7% 97.7% 

40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 57.5 58.3 64.7 63.9 109.6% 98.7% 

40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 50.0 50.0 50.0 49.9 99.9% 99.9% 

40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 7.5 8.3 14.7 13.9 167.9% 94.7% 

40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 0.0 0.0 0.009 0.009   100.0% 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6.4 6.4 6.4 7.6 118.1% 118.1% 

42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 58.2 58.2 58.2 58.7 100.9% 100.9% 

43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2.2 2.2 2.2 2.0 91.4% 91.4% 

44 00 

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ ოსეთის 
ადმინისტრაცია 

2.5 2.5 2.5 2.4 99.1% 99.1% 

45 00 საქართველოს საპატრიარქო 25.0 25.0 25.1 25.1 100.5% 99.9% 

45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14.7 14.7 14.9 14.9 100.8% 99.8% 

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

0.6 0.6 0.6 0.6 100.0% 100.0% 

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

გადასაცემი გრანტი 
1.8 1.8 1.8 1.8 100.0% 100.0% 

45 04 
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს 
ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი 

0.7 0.7 0.7 0.7 100.0% 100.0% 

45 05 
ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის 
გადასაცემი გრანტი 

0.3 0.3 0.3 0.3 100.0% 100.0% 

45 06 
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 

0.9 0.9 0.9 0.9 100.0% 100.0% 
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45 07 
ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო 
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 

0.2 0.2 0.2 0.2 100.0% 100.0% 

45 08 
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 

1.9 1.9 1.9 1.9 100.0% 100.0% 

45 09 
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის 

სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 
1.8 1.8 1.8 1.8 100.0% 100.0% 

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

0.1 0.1 0.1 0.1 100.0% 100.0% 

45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 0.8 0.8 0.8 0.8 100.0% 100.0% 

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

0.5 0.5 0.5 0.5 100.0% 100.0% 

45 13 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 0.7 0.7 0.7 0.7 100.0% 100.0% 

46 00 
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიურო 

4.2 8.7 8.7 8.7 99.9% 99.9% 

47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 10.0 10.0 10.0 10.2 102.1% 102.1% 

47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 5.5 5.5 5.8 5.7 104.0% 99.0% 

47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 4.5 4.5 4.2 4.5 99.8% 106.4% 

48 00 სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 4.1 4.1 4.1 3.9 96.0% 96.0% 

49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1.2 1.2 1.2 1.2 98.2% 98.2% 

50 00 სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5.3 5.3 5.3 5.2 98.4% 98.4% 

51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 2.8 4.4 5.0 4.7 106.1% 93.3% 

52 00 სსიპ – სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 0.5 0.5 0.5 0.5 96.3% 96.3% 

53 00 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო 0.5 0.5 0.5 0.3 53.0% 53.0% 

54 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 2,251.4 2,437.5 2,342.5 2,331.4 95.6% 99.5% 

54 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 1,230.0 1,273.0 1,249.4 1,240.8 97.5% 99.3% 

54 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 324.0 318.0 324.0 320.6 100.8% 99.0% 

54 03 
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე 

ვალდებულებები 
9.6 10.2 10.2 10.1 98.7% 98.7% 

54 04 
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 
80.6 180.6 597.0 594.0 328.9% 99.5% 

54 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50.0 50.0 1.4 0.0 0.0% 0.0% 

54 06 
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო 
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 

20.0 20.0 5.3 3.7 18.3% 68.6% 

54 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 280.0 410.0 3.4 0.0 0.0% 0.0% 

54 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 20.0 20.0 0.04 0.0 0.0% 0.0% 

54 09 
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი 
პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 

0.2 0.2 0.2 0.2 79.3% 79.3% 

54 10 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა 
ვალდებულებების თანადაფინანსება 

0.7 0.7 0.7 0.7 98.7% 98.7% 

54 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 90.0 110.0 110.0 110.0 100.0% 100.0% 

54 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 146.3 44.8 40.9 51.4 114.8% 125.8% 

60 00 სსიპ – ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 0.0 0.0 0.0 0.5     
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გამოყენებული მონაცემების წყარო: 
 

 2012-2019 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონები თანდართული 

მასალებით; 

 საქართველოს მთავრობის 2012-2019 წლების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესრულების წლიური ანგარიშები; 

 საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი ინფორმაცია 

ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების 

ძირითადი მიმართულებების შესახებ; 

 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ინფორმაცია 2012-2019 

წლებში „სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და 

მთლიანი სალდოს შესახებ“; 

 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ინფორმაცია 2018-2019 

წლებში საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ. 

 

 


