
 

 

 

 

 

 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის ყოველთვიური 

მიმოხილვა ასახავს სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების ტენდენციებს მიმდინარე წლის 

განმავლობაში. მიმოხილვა ეყრდნობა სახელმწიფო ხაზინის მიერ მომზადებულ ყოველთვიურ ანგარიშგებას 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, რომელიც, საქართველოს საბიუჯეტო 

კოდექსის შესაბამისად, ყოველი თვის დასრულებიდან 20 დღის ვადაში წარედგინება საქართველოს 

პარლამენტს.  

2014 წ. 
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შემოსავლები არაფინ.აქტივების კლება ფინანსური აქტივების 

კლება 

ვალდებულებების ზრდა 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები წლიურ 

მაჩვენებლებთან მიმართებაში, 2014 წლის 7 თვის მდგომარეობით 

2,012 2013 2014 *

1. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შემოსულობები 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების წლიური გეგმა განსაზღვრულ იქნა 9,105 მლნ 

ლარის დონეზე, ხოლო 2014 წლის 7 თვის მდგომარეობით, შემოსულობების ჯამურმა მაჩვენებელმა 

4,728.8 მლნ. ლარი და წლიური გეგმასთან მიმართებაში 52% შეადგინა. შემოსულობების ცალკეული 

კომპონენტების მობილიზების მდგომარეობა წლიური გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან 

მიმართებაში წარმოდგენილია დიაგრამაზე. 

* წლიურ მაჩვენებლად აღებულია ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური გეგმა 

როგორც დიაგრამაზეა გამოსახული, წლიურ გეგმასთან მიმართებაში შესრულების ყველაზე მაღალი 

ტენდენციით ხასიათდება არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით(პრივატიზება) და ფინანსური 

აქტივების კლების 

მუხლით(სესხების დაფარვიდან 

მიღებული სახსრები) 

შემოსულობები, ხოლო 

შედარებით დაბალი შესრულების 

ტენდენცია ვლინდება 

ვალდებულებების ზრდის 

კომპონენტისათვის. 

ვალდებულებების ზრდის 

ზემოაღნიშნული ტენდენცია 

ძირითადად დაკავშირებულია 

საგარეო ვალდებულებების დინამიკასთან, რომლის შესრულებამ 2014 წლის 7 თვის მდგომარეობით 

9 თვის გეგმის 27%, ხოლო წლიური გეგმის 17% შეადგინა. საყურადღებოა, რომ ანალოგიური 

ტენდენცია გამოვლინდა 6 თვის მდგომარეობით შესრულების ანალიზითაც, კერძოდ, 

არაფინანსური აქტივების მუხლით შემოსულობები გადაჭარბებით იქნა შესრულებული და ამავე 

პერიოდის გეგმის 142%, ხოლო ვალდებულებების ზრდის კომპონენტმა, ძირითადად საგარეო 

ვალდებულებების შესრულების ტენდენციის გავლენით, შესაბამისი პერიოდის გეგმის 77% 

შეადგინა. 

 

როგორც დიაგრამაზეა გამოსახული, წლიურ გეგმასთან 

მიმართებაში შესრულების მაღალი ტენდენციით ხასიათდება 

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით(პრივატიზება) და 

ფინანსური აქტივების კლების მუხლით(სესხების 

დაფარვიდან მიღებული სახსრები) შემოსულობები, თუმცა 

დაბალი შესრულების ტენდენცია ვლინდება 

ვალდებულებების ზრდის კომპონენტისათვის. 
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რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებს, შემოსავლების მობილიზების ტენდენცია 

ძირითადად შესაბამისობაშია 

კვარტალური განწერით 

გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან 

და 2014 წლის 7 თვის მდგომარეობით 

წლიური გეგმის 55%-ს, ხოლო 9 თვის 

გეგმის 76%-ს შეადგენს. თუმცა მისი 

ცალკეული კომპონენტებიდან 

გადახრით ხასიათდება გრანტების 

კომპონენტი, რომელიც მობილიზების 

დაბალი დონით ხასიათდება და 2014 

წლის 7 თვის მდგომარეობით წლიური გეგმის 35%-ს, ხოლო 9 თვის გეგმის 41%-ს შეადგენს. 

ანალოგიურად შედარებით დაბალი მობილიზების ტენდენციით ხასიათდება სხვა შემოსავლების 

კომპონენტი, რომელიც 7 თვის მდგომარეობით, წლიური გეგმის 40.5%-ს და 9 თვის გეგმის 52%-ს 

შეადგენს. 

საგადასახადო შემოსავლების სახით 2014 წლის 7 თვეში მობილიზებულ იქნა 3 850 მლნ. 

ლარი(წლიური გეგმის 56.5%) და წინა 

წლის მაჩვენებელს 292.5 მილიონი 

ლარით გადააჭარბა. საყურადღებოა, 

გასული სამი წლის მობილიზების 

ტენდენციებსა და ექსტრაპოლაციის 

მეთოდზე დაყრდნობით, 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

მიერ გაანგარიშებული საგადასახადო 

შემოსავლების მოსალოდნელი 

ჯამური მაჩვენებელი მიმდინარე 

წლისათვის უახლოვდება ბიუჯეტის 

კანონით გაწერილ გეგმურ 

მაჩვენებელს, თუმცა საბიუჯეტო 

ოფისის შეფასებით შესაძლოა გართულდეს მოგების გადასახადის სახით შემოსავლების გეგმური 

მაჩვენებლის შესრულება(ამავე მეთოდზე დაყრდნობით, მოსალოდნელი გადახრა 130 მლნ ლარს და 

წლიური გეგმური მაჩვენებლის 14%-ს შეადგენს).  

 

 

 

 (ათასი  ლარი) 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ჯამური 

მაჩვენებელი ძირითადად შესაბამისობაშია კვარტალური 

გეგმით განსაზღვრულ მაჩვენებლებთან, თუმცა 

კომპონენტების დონეზე საგადასახადო 

შემოსავლებისაგან განსხვავებით, შესრულების 

შედარებით დაბალი ტენდენციით ხასიათდება 

გრანტებისა და სხვა შემოსავლების კომპონენტები.  

საგადასახადო შემოსავლებთან მიმართებაში, გასული 

წლების ტენდენციებზე დაყრდნობით, პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის მიერ გაანგარიშებული 

საგადასახადო შემოსავლების მოსალოდნელი ჯამური 

მაჩვენებელი მიმდინარე წლისათვის უახლოვდება 

ბიუჯეტის კანონით გაწერილ გეგმურ მაჩვენებელს, 

თუმცა გადასახადების სხვა ტიპებისაგან განსხვავებით, 

შესაძლოა გართულდეს მოგების გადასახადის სახით 

მისაღები შემოსავლების წლიური გეგმის შესრულება. 
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შემოსავლები 

საშუალო 

წილი 

წლიურში 

(ბოლო 3 

წლისთვის) 

 

7  თვის 

შესრულება 

 

ექსტრაპოლაციი

თ დადგენილი 

წლიური 

მაჩვენებელი 

 

2014 (კანონით 

განსაზღვრული 

გეგმური 

მაჩვენებელი) 

გადახრა კანონით 

განსაზღვრული 

გეგმური 

მაჩვენებლისაგან 

(ნომინალურ 

გამოსახულებაში) 

გადახრა 

კანონით 

განსაზღვრული 

გეგმური 

მაჩვენებლისაგა

ნ (%-ად) 

საგადასახადო 

შემოსავლები 

56% 3,850,243 6,851,546 6,820,000 31,546 0.5% 

 საშემოსავლო 

გადასახადი 

54% 973,470 1,791,781 1,770,000 21,781 1.2% 

 მოგების გადასახადი 68% 530,014 780,591 912,000 -131,409 -14.4% 

 დამატებული 

ღირებულების 

გადასახადი 

54% 1,838,663 3,375,404 3,274,000 101,404 3.1% 

 აქციზი 54% 437,289 816,404 739,000 77,404 10.5% 

 იმპორტის გადასახადი 56% 57,124 101,603 100,000 1,603 1.6% 

 სხვა გადასახადები 55% 13,685 24,804 25,000 -196 -0.8% 

 

აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით აღნიშნულ მაჩვენებლებში 

ამოთიშულია საშემოსავლო გადასახადის დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნებისათვის ხაზინის 

შესაბამის ქვეანგარიშზე გადატანილი სახსრები(შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, 

ფაქტობრივმა დაბრუნებამ 2013 წლის 29.07.14 ის მდგომარეობით 126.7 მლნ ლარი შეადგინა, წყარო: 

შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდი). ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, 

მიმდინარე წლის რეალური 

მობილიზაციის ტენდენციების 

დასადგენად, თუ დავუშვებთ, რომ 

აღნიშნული სახსრების მიმართვა მოხდა 

საშემოსავლო გადასახადიდან1 და 

საშემოსავლო გადასახადის სახით 

მობილიზებულ იქნა საშუალოდ 125 

მლნ ლარით მეტი, ვიდრე ასახულ იქნა 

სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებში 

გადასახადების მობილიზების შესახებ, 

მაშინ ტენდენცია განსხვავებულ სახეს 

მიიღებს. კერძოდ, აღნიშნული თანხის 

გათვალისწინებით საშემოსავლო გადასახადის გეგმურ მაჩვენებელზე მოსალოდნელი გადაჭარბების 

გავლენით(პირველადი შეფასებით, 252 მლნ ლარის ოდენობით), საგადასახადო შემოსავლების 

                                                           
1
 ზედმეტად/შეცდომით გადახდილი გადასახადების დაბრუნებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების  არსებული მექანიზმი 

რეგულირდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსითა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №916 ბრძანებით, კერძოდ, 

ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნება წარმოებს ხაზინის ერთიანი ანგარიშის 

დაბრუნების ქვეანგარიშიდან. ხაზინის ერთიანი ანგარიშის დაბრუნების ქვეანგარიშზე თანხის მიმართვა ხდება ფინანსთა 

მინისტრის ინდივიდუალურ - სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. ამასთან, საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით, 

„გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების შესრულების აღრიცხვა და ანგარიშგება წარმოებს დაბრუნების ქვეანგარიშზე 

მიმართული სახსრების გარეშე“  და „ბიუჯეტის შემოსულობის შესრულების აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოებისას 

კორექტირება ხდება ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის დაბრუნებული ან შემოსულობის სხვა სახეში 

გადატანილი თანხით“. 

სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტებიდან, 

შედარებით დაბალი შესრულების ტენდენციით 

ხასიათდება შემოსავლები საკუთრებიდან, ძირითადად 

დივიდენდების მუხლით შემოსავლების დაბალი 

შესრულების ტენდენციის გავლენით. კერძოდ, 

დივიდენდების მუხლით შემოსავლები 2014 წლის 7 

თვის მდგომარეობით მხოლოდ 105.7 ათას ლარს და 

წლიური გეგმის (55 მლნ ლარი) მხოლოდ 0.2%-ს 

შეადგენს. 
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ხარჯები არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 

ფინანსური აქტივების 

ზრდა 

ვალდებულებების კლება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

2012 წ 2013წ. 2014 წ 

წლიური მოსალოდნელი მოცულობა 7,074 მლნ ლარს უტოლდება და ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრულ გეგმას 254 მლნ ლარით აღემატება. 

      რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლებს, 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

კანონით სხვა შემოსავლების წლიური გეგმა განისაზღვრა 355 მლნ. ლარის დონეზე, ხოლო 7 თვის 

მდგომარეობით აგრეგატულ დონეზე შესრულება 143.9 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 40.5%-ს 

გაუტოლდა. სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტებიდან, შედარებით დაბალი შესრულების 

ტენდენციით ხასიათდება შემოსავლები საკუთრებიდან (სხვა შემოსავლების აღნიშნული 

კომპონენტი მოიცავს რენტის, პროცენტებისა და დივიდენდების სახით მიღებულ შემოსულობებს), 

ძირითადად, დივიდენდების მუხლით შემოსავლების დაბალი შესრულების ტენდენციის 

გავლენით. დივიდენდების მუხლით შემოსავლები 2014 წლის 7 თვის მდგომარეობით მხოლოდ 

105,700 ლარისა და წლიური გეგმის (55 მლნ ლარი) მხოლოდ 0.2%-ს შეადგენს. 

2. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

2014 წლის ბიუჯეტის კანონით გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლის წლიური გეგმა განისაზღვრა 

9,080 მლნ ლარის დონეზე, ხოლო 2014 წლის 7 თვის მდგომარეობით, ფაქტობრივმა შესრულებამ 

4,715 მლნ ლარი და წლიური გეგმის 52% შეადგინა. რაც შეეხება გადასახდელების ცალკეული 

კომპონენტებს, წლიურ გეგმურ 

მაჩვენებელთან მიმართებაში 

ათვისების დაბალი ტენდენციით 

ხასიათდება არაფინანსური აქტივების 

ზრდისა და ფინანსური აქტივების 

ზრდის მუხლით გადასახდელები, 

რომელთა შესრულებაც 2014 წლის 7 

თვის მდგომარეობით წლიური გეგმის 

მხოლოდ 38%-ს, ხოლო 9 თვის გეგმის 

შესაბამისად, 50%-სა და 44%-ს  

შეადგენს. აქვე საყურადღებოა, რომ 

აღნიშნული მაჩვენებლები ათვისების 

დაბალ ტენდენციას ავლენდა 6 თვის 

გეგმასთან მიმართებაშიც.  

2014 წლის 7 თვის მდგომარეობით ათვისების 

შედარებით დაბალი ტენდენციით ხასიათდება 

არაფინანსური აქტივების ზრდის(ე.წ. კაპიტალური 

ხარჯები) და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები, რომელთა 

შესრულება წლიური გეგმის მხოლოდ 38%-ს. 

აღნიშნული მაჩვენებლები ათვისების ასევე დაბალ 

ტენდენციას ავლენდა 2014 წლის 6 თვის 

მდგომარეობით შესაბამისი პერიოდის გეგმასთან 

მიმართებაშიც. 
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წლის დასასრულს გადასახდელების 

მოსალოდნელი ტენდენციის 

დეტალური ანალიზისათვის 

მიზანშეწონილია განხილულ იქნას, 

არსებული მდგომარეობით, 

გადასახდელების შესრულების 

საშუალო თვიური მაჩვენებლები და 

მათი მიმართება წლიური 

ბიუჯეტის კანონით 

გათვალისწინებულ გეგმასთან. 

კერძოდ, მიმდინარე წლის 7 თვის 

მდგომარეობით გადასახდელების საშუალო თვიური მაჩვენებელი 674 მლნ ლარს შეადგენს და 

გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 97 მლნ ლარით აღემატება. ამასთან, თუ დავუშვებთ, რომ 

ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2014 წლის ბოლო 5 

თვის განმავლობაში გადასახდელების საშუალო თვიური მაჩვენებელი დაახლოებით 199.5 მლნ 

ლარით(1.3-ჯერ) უნდა აღემატებოდეს ათვისების საშუალო თვიურ მაჩვენებელს წლის პირველი 7 

თვის განმავლობაში, რაც აგრეგატულ დონეზე უახლოვდება გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებლებს ამავე პერიოდებისათვის. აღნიშნული ტენდენცია განსაკუთრებით ვლინდება 

არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის: კერძოდ, თუ 

დავუშვებთ, რომ ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 

დარჩენილი 5 თვის საშუალო მაჩვენებლის ფარდობა 2014 წლის 7 თვის საშუალო მაჩვენებელთან, 

როგორც არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის, ისე ფინანსური 

აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის, 2.3-ს შეადგენს.   

გადასახდელების მოსალოდნელი დინამიკა (მლნ. ლარი) 

    დამტკიცებული 

წლიური  

გეგმა 

შესრულება  

7 თვის 

მდგომარეობით 

7 თვის 

საშუალო 

მაჩვენებელი 

დარჩენილი 

თვეების 

საშუალო 

მაჩვენებელი 

 

ფარდობა  

გადასახდელები 2014 წელი 9080.0 4714.7 673.5 873.1 130% 

2013 წელი 8748.5 4039.9 577.1 941.7 163% 

              

ხარჯები 2014 წელი 7539.6 4023.0 574.7 703.3 122% 

2013 წელი 7005.6 3348.2 478.3 731.5 153% 

              

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 

2014 წელი 734.1 276.9 39.6 91.5 231% 

2013 წელი 889.6 240.6 34.4 129.8 378% 

              

თუ დავუშვებთ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრული გადასახდელების გეგმური მაჩვენებლები 

შესრულდება, მაშინ 2014 წლის ბოლო 5 თვის განმავლობაში 

გადასახდელების საშუალო თვიური მაჩვენებელი 

დაახლოებით 199.5 მლნ ლარით (1.3-ჯერ) უნდა 

აღემატებოდეს ათვისების საშუალო თვიურ მაჩვენებელს 

წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში(674 მლნ ლარი).   
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ზრდა 

2014 წელი 208.2 79.5 11.4 25.7 227% 

2013 წელი 317.9 132.1 18.9 37.2 197% 

          

ვალდებულბების 

კლება 

2014 წელი 598.1 335.3 47.9 52.5 110% 

2013 წელი 535.4 319.1 45.6 43.3 95% 
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ათვისების ზემოაღნიშნული 

ტენდენცია მიანიშნებს, ერთი 

მხრივ, აღმასრულებელი 

ხელისუფლების მხრიდან 

ბიუჯეტის დაგეგმვის 

პროცესის დახვეწის 

აუცილებლობაზე, რათა 

უზრუნველყოფილ იქნას 

ათვისების რეალისტური 

გეგმების ფორმირება. მეორე 

მხრივ, გადასახდელების შესრულების გამოვლენილი დინამიკა მიუთითებს მიმდინარე წლის IV 

კვარტალში გასული წლის მსგავსად, გადასახდელების არსებითი ზრდის ალბათობაზე, რაც, თავის 

მხრივ, ქმნის წლის დასასრულს რესურსების დაბალეფექტიანი განკარგვის რისკს. 

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების დინამიკა 

საშინაო ვალდებულესბების დინამიკა 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, საშინაო 

ვალდებულებების ზრდა (შემოსულობა საშინაო ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა) 600 მლნ 

ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმას 4-ჯერ 

აღემატება. საშინაო 

ვალდებულებების ზრდის 

ფაქტობრივმა შესრულებამ 

2014 წლის 7 თვის 

მდგომარეობით 416 მლნ 

ლარი შეადგინა.  

საშინაო ვალდებულებები(ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა); მლნ ლარი 

 2013 წლის 

გეგმა 

ფაქტობრივი 

შესრულება  

 

2014 წლის 

გეგმა 

ფაქტობრივი 

შესრულება  7 თვის 

მდგომარეობით 

 

საშინაო ვალდებულებების ზრდა (ფასიანი 

ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 

150 149.5 

 

600  416 

საშინაო ვალდებულებების კლება (ფასიანი 

ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 

35 35 35 16.9* 

ათვისების ზემოაღნიშნული ტენდენცია მიანიშნებს, ერთი მხრივ, 

აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან ბიუჯეტის დაგეგმვის 

პროცესის დახვეწის აუცილებლობაზე, მეორე მხრივ, კი მიმდინარე 

წლის IV კვარტალში გასული წლის მსგავსად, გადასახდელების 

არსებითი ზრდის ალბათობაზე, რაც, თავის მხრივ, ქმნის წლის 

დასასრულს რესურსების დაბალეფექტიანი განკარგვის რისკს. 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის 

მიხედვით, საშინაო ვალდებულებების ზრდა (შემოსულობა 

საშინაო ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა) 600 მლნ 

ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის ბიუჯეტის კანონით 

გათვალისწინებულ გეგმას 4-ჯერ აღემატება. საშინაო 

ვალდებულებების ზრდის ფაქტობრივმა შესრულებამ 2014 წლის 7 

თვის მდგომარეობით 416 მლნ ლარი შეადგინა.  
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* აღნიშნული მაჩვენებელი ასევე მოიცავს საშინაო ვალდებულებების კლების სესხების კომპონენტსაც. 

აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული რეგულაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 

შესახებ მთავრობის ანგარიშებზე საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლი(ფასიანი ქაღალდები, 

გარდა აქციებისა)  განსაზღვრავს სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების 

გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების წმინდა ზრდას2, ანუ სახაზინო ობლიგაციებისა და 

სახაზინო ვალდებულებების 

ემისიით მიღებულ არა 

მთლიან შემოსულობებს, 

არამედ წმინდა 

შემოსულობებს წინა წლებში 

გამოშვებული 

ვალდებულებების/ობლიგაცი

ების ძირითადი თანხის 

დაფარვის გამოკლებით. ამავე 

დროს, ბიუჯეტის კანონის 

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

განსაზღვრავს მხოლოდ „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი 

დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს 

ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ 

შეთანხმების საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის მიერ გასულ წლებში გამოშვებული 

სახელმწიფო ობლიგაციების ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის  დაფარვას 35 მლნ ლარის ოდენობით. 

ჯამურად, ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებზე დაყრდნობით, მიმდინარე წელს ემიტირებულ იქნა 

550.65 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები. 

ამავდროულად, 2014 წლის ბიუჯეტის კანონის საფუძველზე(თავი 8, მუხლი 7), 2014 წლის 7 თვის 

განმავლობაში ეკონომიკის 

გრძელვადიანი რესურსით 

უზრუნველყოფის მიზნით 

ემიტირებულ იქნა 128.925 

მლნ ლარის ნომინალური 

ღირებულების 2 წ. და 5 წ. 

ვადიანობის სახაზინო 

ობლიგაციები. სახაზინო 

სახაზინო სამსახურის 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 

აღნიშნული სახსრები 

განთავსებულია კომერციულ 

ბანკში ვადიანი დეპოზიტის სახით(2014 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით).

                                                           
2
 ამასთან, ამავე პუნქტში მითითებულია: „საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებისა 

და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი 

მუხლის შემცირების გზით“. 

2014 წლის ბიუჯეტის კანონის საფუძველზე(თავი 8, მუხლი 7), 2014 

წლის 7 თვის განმავლობაში ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით 

უზრუნველყოფის მიზნით ემიტირებულ იქნა 128.9 მლნ ლარის 

ნომინალური ღირებულების 2 წ. და 5 წ. ვადიანობის სახაზინო 

ობლიგაციები. სახაზინო სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 

აღნიშნული სახსრები განთავსებულია კომერციულ ბანკში ვადიანი 

დეპოზიტის სახით(2014 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით). 

გასათვალისწინებელია, რომ საშინაო ვალდებულებების ზრდის 

მუხლი(ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა)  განსაზღვრავს 

სახაზინო ობლიგაციებისა და სახაზინო ვალდებულებების ემისიით 

მიღებულ არა მთლიან შემოსულობებს, არამედ წმინდა 

შემოსულობებს წინა წლებში გამოშვებული 

ვალდებულებების/ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვის 

გამოკლებით. 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები, 2014 წლის 7 თვის მდგომარეობით (მლნ. ლარი) 

  2013 წლის 7 თვის 

შესრულება  

2014 წლის 7 თვის 

შესრულება  

2014 წ. 7 თვე / 2013 წ. 7 თვე 2013 წ. 7 თვის 

შესრულება წლიური 

შესრულების  

მაჩვენებელთან 

მიმართებაში (%) 

2014 წ. 7 თვის 

შესრულება წლიურ 

დამტკიცებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში (%) 

ცვლილება(მლნ 

ლარი) 

ცვლილება(%-ად) 

 შემოსულობები  4,098.2 4,728.8 630.6 15.4% 53.3% 51.9% 

შემოსავლები 3,791.3 4,044.7 253.4 6.7% 55.4% 55.3% 

გადასახადები 3,557.7 3,850.2 292.5 8.2% 56.6% 56.5% 

გრანტები 82.0 50.5 -31.5 -38.4% 34.3% 35.1% 

სხვა შემოსავლები 151.6 143.9 -7.7 -5.1% 48.4% 40.5% 

არაფინანსური აქტივების 

კლება 

15.3 51.3 36.1 236.5% 19.7% 64.2% 

ფინანსური აქტივების კლება 26.2 50.0 23.8 91.1% 65.5% 71.4% 

ვალდებულებების ზრდა 265.5 582.8 317.3 119.5% 36.0% 35.6% 

        

 გადასახდელები  4,039.9 4,714.7 674.8 16.7% 49.8% 51.9% 

ხარჯები 3,348.2 4,023 674.8 20.2% 51.2% 53.4% 

შრომის ანაზღაურება 645.6 734.2 88.6 13.7% 54.4% 55.7% 

საქონელი და მომსახურება 359.0 470.1 111.1 31.0% 46.9% 55.1% 

პროცენტი 139.8 141.5 1.7 1.2% 60.0% 46.4% 

სუბსიდიები 129.4 132.0 2.6 2.0% 53.4% 54.6% 

გრანტები 492.4 540.1 47.7 9.7% 45.5% 48.6% 

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

1,098.1 1448.6 350.6 31.9% 52.7% 56.1% 

სხვა ხარჯები 484.0 556.5 72.5 15.0% 50.9% 49.3% 

არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 

240.6 276.9 36.3 15.1% 31.3% 37.7% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 132.1 79.5 -52.6 -39.8% 47.7% 38.2% 

ვალდებულებების კლება 319.1 335.3 16.3 5.1% 62.1% 56.1% 


