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შემაჯამებელი მიმოხილვა 

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე 
 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებთან დაკავშირებით, წლიურ გეგმასთან მიმართებაში შესრულების 

მაღალი ტენდენციით ხასიათდება ფინანსური აქტივების კლების მუხლით (სესხების დაფარვიდან მიღებული 

სახსრები) და არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით (პრივატიზება)  შემოსულობები. დაბალი 

შესრულების ტენდენცია ვლინდება ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობებისათვის, რაც 

ძირითადად საგარეო ვალდებულებების დინამიკას უკავშირდება. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებთან მიმართებაში, 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით ათვისების 

შედარებით დაბალი ტენდენციით ხასიათდება არაფინანსური აქტივების ზრდის(ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) 

და ფინანსური აქტივების ზრდის(აქციებისა და კაპიტალის ზრდა, სესხების გაცემა)მუხლით სახელმწიფო 

ბიუჯეტის გადასახდელები, რომელთა შესრულება წლიური გეგმის შესაბამისად, 45%-ს და 49%-ს შეადგენს. 

თუ დავუშვებთ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გადასახდელების გეგმური 

მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2014 წლის ბოლო 4 თვის განმავლობაში გადასახდელების საშუალო 

თვიური მაჩვენებელი დაახლოებით 185 მლნ ლარით(1.3-ჯერ) უნდა აღემატებოდეს ათვისების საშუალო 

თვიურ მაჩვენებელს წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში აღნიშნული ტენდენცია  განსაკუთრებით 

მასშტაბურად ვლინდება არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლების მუხლით გადასახდელებისათვის. 

ათვისების ზემოაღნიშნული ტენდენცია მიანიშნებს მიმდინარე წლის IV კვარტალში გასული წლის მსგავსად, 

გადასახდელების არსებითი ზრდის ალბათობაზე, რაც, თავის მხრივ, ქმნის წლის დასასრულს რესურსების 

დაბალეფექტიანი განკარგვის რისკს. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ჯამური მაჩვენებელი ძირითადად შესაბამისობაშია კვარტალური 

გეგმით განსაზღვრულ მაჩვენებლებთან, თუმცა კომპონენტების დონეზე საგადასახადო შემოსავლებისა და 

გრანტებისაგან განსხვავებით, შესრულების შედარებით დაბალი ტენდენციით ხასიათდება სხვა 

შემოსავლების კომპონენტი. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებთან მიმართებაში, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

პირველადი გაანგარიშებით, მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების ჯამური მაჩვენებლის 

შესრულების გადაჭარბება წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმურ მაჩვენებელთან 

მიმართებაში, თუმცა გადასახადების სხვა ტიპებისაგან განსხვავებით, შესაძლოა გართულდეს მოგების 

გადასახადის სახით მისაღები შემოსავლების წლიური გეგმის შესრულება. 

 რაც შეეხება სხვა შემოსავლების კომპონენტს, სხვა შემოსავლებიგს ცალკეული მუხლებიდან, შედარებით 

დაბალი შესრულების ტენდენციით ხასიათდება შემოსავლები საკუთრებიდან, ძირითადად დივიდენდების 

მუხლით შემოსავლების დაბალი შესრულების ტენდენციის გავლენით. კერძოდ, დივიდენდების მუხლით 

შემოსავლები 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით მხოლოდ 122.8 ათას ლარს და წლიური გეგმის (55 მლნ 

ლარი) მხოლოდ 0.2%-ს შეადგენს. საყურადღებოა, რომ 2014 წელს არ ჩატარებულა სახელმწიფო წილობრივი 

მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ 

წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომა, ასევე 

გასული და მიმდინარე წლის განმავლობაში ხარვეზებით ხაიათდებოდა 2013 წლის 22 ივლისს აღნიშნული 

კომისიის გადაწყვეტილების შესრულებაც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი რიგი 

საწარმოების 2010-2011 წლების მოგების განაწილების შესახებ. 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან მიმართებაში, ცალკეულ მხარჯავ 

დაწესებულებებსა და პროგრამებში ვლინდება ასიგნებების შედარებით დაბალი ათვისების ტენდენცია, 

ანგარიშში წარმოდგენილია ის მხარჯავი დაწესებულებები და პროგრამები, რომელთა ათვისება 2014 წლის 8 

თვის მდგომარეობით წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ნაკლებია 50%-ზე. ამასთან საყურადღებოა, რომ 

ცალკეულ პროგრამებთან მიმართებაში ასიგნებების ათვისება მისაღებ ტენდენციას ავლენს, თუმცა დაბალი 

ათვისების ტენდენცია ვლინდება მისის შემადგენელი ცალკეული ქვეპროგრამებისათვის. ანგარიშს  

დანართად ერთვის დეტალური ინფორმაცია ცალკეული პროგრამებისა და შემადგენელი ქვეპროგრამების 

ათვისების მდგომარეობის შესახებ  9 თვის გეგმასთან მიმართებაში. 

 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებთან მიმართებაში, საქართველოს პრეზიდენტისა 

და მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით გადარიცხული სახსრები წლიური 

გეგმის, შესაბამისად, 14%-სა და 52%-ს უტოლდება. რაც შეეხება რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდს, 2014 წლის 8 თვის მონაცემებით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდის/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გადარიცხულმა თანხების ჯამურმა მოცულობამ 

143.3 მილიონი ლარი და წლიური გეგმის 47.8% შეადგინა. 

საშინაო ვალდებულებების 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 8 თვის მდგომარეობით 484 მლნ ლარი შეადგინა. 

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. შესაბამისად, 2014 წლის 8 

თვის მდგომარეობით ემიტირებულ იქნა 753 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების, ხოლო დაფარულ იქნა 

255 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების სახაზინო ფასიანი ქაღალდები. 

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 

 სახაზინო სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საგარეო წყაროებიდან მიღებული გრანტების 

მოცულობამ 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით 97.0 მლნ ლარი და წლიური გეგმის 67.4% შეადგინა. აქვე 

საყურადღებოა, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პროექტზე თანდართული ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშის 

მიხედვით 127 მლნ ლარს შეადგენს, რაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, უკავშირდება 

იმ ფაქტს, რომ აღნიშნულ მაჩვენებელში ასახულ იქნა საანგარიშო პერიოდში მიღებული მიზნობრივი 

გრანტების მაჩვენებლებიც. რაც შეეხება კრედიტებს, საგარეო ვალდებულებების ზრდით სახელმწიფო 

ბიუჯეტში მიღებულმა შემოსულობამ ჯამურად, 247.3 მლნ ლარი და წლიური ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრული გეგმის მხოლოდ 23.9% შეადგინა. 

 



5 
 

1. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე 

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

დონეზე, ხოლო 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით, შემოსულობების ჯამურმა მაჩვენებელმა 5,464 მლნ. 

ლარი და წლიური გეგმასთან მიმართებაში 60% 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 ფინანსური აქტივების კლების მუხლით (სესხების დაფარვიდან მიღებული 

სახსრები, რომლის სახით 8 თვეში უკვე მიღებულ იქნა 9 თვის გეგმის 102.5%) და არაფინანსური აქტივების 

კლების მუხლით (პრივატიზება) 

შემოსულობები, ხოლო შედარებით დაბალი 

შესრულების ტენდენცია ვლინდება 

ვალდებულებების ზრდის 

კომპონენტისათვის. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ვალდებულებების ზრდის ზემოაღნიშნული 

ტენდენცია ძირითადად დაკავშირებულია 

საგარეო ვალდებულებების დინამიკასთან, 

რომლის შესრულებამ 2014 წლის 8 თვის 

მდგომარეობით 9 თვის გეგმის მხოლოდ 

39.3%, ხოლო წლიური გეგმის 23.9% 

შეადგინა. დეტალურად სახელმწიფო 

ბიუჯეტის საგარეო ვალდებულებების დინამიკასთან დაკავშირებით წარმოდგენილია ანგარიშის შესაბამის 

ნაწილში. 

64% 
81% 

132% 

69% 63% 

22% 

66% 
44% 

63% 66% 72% 
45% 

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების 

კლება 

ფინანსური აქტივების 

კლება 

ვალდებულებების ზრდა 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები წლიურ 

მაჩვენებლებთან მიმართებაში,  8 თვის მდგომარეობით 

2012 2013 2014*

როგორც დიაგრამაზეა გამოსახული, წლიურ გეგმასთან 

მიმართებაში შესრულების მაღალი ტენდენციით 

ხასიათდება ფინანსური აქტივების კლების მუხლით 

(სესხების დაფარვიდან მიღებული სახსრები) და 

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით (პრივატიზება)  

შემოსულობები. დაბალი შესრულების ტენდენცია 

ვლინდება ვალდებულებების ზრდის კომპონენტისათვის, 

რაც ძირითადად საგარეო ვალდებულებების ზრდის 

დინამიკას უკავშირდება. 
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რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელებს, 2014 წლის ბიუჯეტის 

კანონით გადასახდელების ჯამური 

მაჩვენებლის წლიური გეგმა განისაზღვრა 

9,080 მლნ ლარის დონეზე, ხოლო 2014 წლის 8 

თვის მდგომარეობით, ფაქტობრივმა 

შესრულებამ 5,352 მლნ ლარი და წლიური 

გეგმის 59% შეადგინა. ამასთან,  

გადასახდელების ცალკეული კომპონენტები, 

წლიურ გეგმურ მაჩვენებელთან მიმართებაში 

ათვისების შედარებით დაბალი ტენდენციით ხასიათდება. მაგალითად, არაფინანსური აქტივების 

ზრდისა(ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელები, 

რომელთა შესრულებაც 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით, შესაბამისად, წლიური გეგმის 45%-ს და 49%-ს 

შეადგენს, ხოლო 9 თვის გეგმასთან მიმართებით  59%-სა და 56%-ს..  

 

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 8 თვის მდგომარეობით 

გადასახდელების საშუალო თვიური 

მაჩვენებელი 669 მლნ ლარს შეადგენს და 

გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 93 

მლნ ლარით აღემატება. ამასთან, თუ   

დავუშვებთ, რომ ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები 

შესრულდება, მაშინ 2014 წლის ბოლო 4 

თვის განმავლობაში გადასახდელების 

საშუალო თვიური მაჩვენებელი 

51.2% 

31.3% 

47.7% 

62.1% 60.7% 

44.5% 49.5% 
57.9% 

ხარჯები არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 

ფინანსური აქტივების 

ზრდა 

ვალდებულებების კლება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

2013წ. 2014წ. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებთან 

მიმართებაში, 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით 

ათვისების შედარებით დაბალი ტენდენციით 

ხასიათდება არაფინანსური და ფინანსური აქტივების 

ზრდის მუხლით სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელები, რომელთა შესრულება წლიური გეგმის 

45%-ს და 49%-ს შეადგენს შესაბამისად, ხოლო 9 თვის 

გეგმასთან მიმართებაში, 59%-სა და 56%-ს შეადგენს. 

თუ დავუშვებთ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრული გადასახდელების გეგმური 

მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2014 წლის ბოლო 4 

თვის განმავლობაში გადასახდელების საშუალო თვიური 

მაჩვენებელი დაახლოებით 263 მლნ ლარით(1.4-ჯერ) 

უნდა აღემატებოდეს ათვისების საშუალო თვიურ 

მაჩვენებელს წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში. 

აღნიშნული ტენდენცია  განსაკუთრებით მასშტაბურად 

ვლინდება არაფინანსური და ფინანსური აქტივების 

კლების მუხლით გადასახდელებისათვის. 
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დაახლოებით 263 მლნ ლარით (1.4ჯერ) უნდა აღემატებოდეს ათვისების საშუალო თვიურ მაჩვენებელს 

წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში, რაც მცირედით ჩამორჩება ანალოგიურ მაჩვენებლებლებს გასული 

წლის შესაბამისი პერიოდისათვის. კერძოდ, ანალოგიურმა სხვაობამ გასული წლის 8 თვისა და ბოლო 4 

თვის საშუალო ფაქტობრივ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით 300 მლნ ლარი და 1.5 შეადგინა.  მიმდინარე 

წელს აღნიშნული ტენდენცია განსაკუთრებით ვლინდება არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის 

მუხლით გადასახდელებისათვის: კერძოდ, თუ დავუშვებთ, რომ ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული 

მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ დარჩენილი 4 თვის საშუალო მაჩვენებლის ფარდობა 2014 წლის 8 თვის 

საშუალო მაჩვენებელთან არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის 2.5-ს, ხოლო 

ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის 2.0-ს შეადგენს. 

 

 

გადასახდელების მოსალოდნელი დინამიკა 
 

    დამტკიცებული 

წლიური გეგმა 

შესრულება 8 

თვის 

მდგომარეობით 

8 თვის 

საშუალო 

მაჩვენებელი 

დარჩენილი 

თვეების 

საშუალო 

მაჩვენებელი 

ფარდობა  

გადასახდელები 2014 წელი 9,080,000 5,352,006 669,001 931,998 139% 

2013 წელი 8,748,500  575,462 875,131 152% 

       

ხარჯები 2014 წელი 7,539,613 4,575,478 571,935 741,034 130% 

2013 წელი 7,248,474  478,285 679,833 142% 

       

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 

2014 წელი 734,125 326,976 40,872 101,787 249% 

2013 წელი 720,918  38,373 115,161 300% 

       

ფინანსური 

აქტივების ზრდა 

2014 წელი 208,180 102,969 12,871 26,303 204% 

2013 წელი 229,725  18,189 32,898 181% 
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ათვისების ზემოაღნიშნული ტენსდენცია 

მიანიშნებს, ერთი მხრივ, ბიუჯეტის დაგეგმვის 

პროცესის დახვეწის აუცილებლობაზე, მეორე 

მხრივ, მიუთითებს მიმდინარე წლის IV 

კვარტალში გასული წლის მსგავსად, 

გადასახდელების არსებითი ზრდის ალბათობაზე, 

რაც, თავის მხრივ,  წლის დასასრულს რესურსების 

დაბალეფექტიანი განკარგვის რისკს ქმნის. 

2. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებს, შემოსავლების მობილიზების ტენდენცია ძირითადად 

შესაბამისობაშია კვარტალური განწერით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან, კერძოდ: 2015 წლის 

კანონპროექტზე თანდართული 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ 

ანგარიშის მიხედვით, 2014 წლის 8 თვის 

მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსავლების შესრულება 4,600 მლნ ლარს და 

წლიური გეგმის 63.7%-ს, ხოლო 9 თვის გეგმის 

87.7%-ს შეადგენს. თუმცა მისი ცალკეული 

კომპონენტებიდან გადახრით ხასიათდება სხვა 

შემოსავლების კომპონენტი, რომელიც 8 თვის 

მდგომარეობით 160 მლნ ლარს და წლიური 

გეგმის მხოლოდ 45%-ს, ხოლო 9 თვის გეგმის 

58%-ს უტოლდება. საყურადღებოა, რომ 

მთავრობის ანგარიშში ასახული შემოსვალების 

შესრულების ასახული მაჩვენებელი 8 თვისათვის(4,660 მლნ ლარი) 30 მლნ ლარით აღემატება ხაზინის 

ოფიციალურ მონაცემს ამავე პერიოდისათვის(4,630 მლნ ლარი), რაც გრანტების კომპონენტში სხვაობას, 

კერძოდ კი, მთავრობის ანგარიშის მიხედვით მიზნობრივი გრანტების მოგვიანებით ასახვას უკავშირდება 

(დეტალურად, გრანტების კომპონენტის შესრულებასთან დაკავშირებით, იხ. საგარეო წყაროებიდან 

მიღებული დაფინანსება) 

 

2.1. საგადასახადო შემოსავლები 

სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით, საგადასახადო შემოსავლების სახით 2014 წლის 8 თვეში 

მობილიზებულ იქნა 4,373.4 მლნ. ლარი (წლიური გეგმის 64%) , რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს  

361.3 მილიონი ლარით აღემატება. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით აღნიშნულ მაჩვენებლებში ამოთიშულია საშემოსავლო 

გადასახადის დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნებისათვის ხაზინის შესაბამის ქვეანგარიშზე გადატანილი 

სახსრები. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ჯამური 

მაჩვენებელი ძირითადად შესაბამისობაშია 

კვარტალური გეგმით განსაზღვრულ 

მაჩვენებლებთან, თუმცა კომპონენტების დონეზე 

საგადასახადო შემოსავლებისა და გრანტებისაგან 

განსხვავებით, შესრულების შედარებით დაბალი 

ტენდენციით ხასიათდება სხვა შემოსავლების 

კომპონენტი. 

ათვისების ზემოაღნიშნული ტენდენცია მიანიშნებს 

მიმდინარე წლის IV კვარტალში გასული წლის 

მსგავსად, გადასახდელების არსებითი ზრდის 

ალბათობაზე, რაც, თავის მხრივ, ქმნის წლის 

დასასრულს რესურსების დაბალეფექტიანი 

განკარგვის რისკს. 
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2014 წლის  

8 თვის  

შესრულება  

2014 წ. 8 

თვის 

შესრულება   

2014 წ. 9 

თვის 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

2014 წ. 8 თვე / 

 2013 წ. 8 თვე 

2014 წ. 8 თვის 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

(%) 

სხვაობა პროცენტული 

ცვლილება 

გადასახადები 4,373.4 89.1% 361.3 9.0% 64% 

  საშემოსავლო გადასახადი 1,114.4 91.3% -1.8 -0.2% 63% 

  მოგების გადასახადი 544.3 73.9% -3.4 -0.6% 60% 

  დღგ 2,118.3 91.3% 309.1 17.1% 65% 

  აქციზი 516.5 95.6% 51.5 11.1% 70% 

  იმპორტის გადასახადი 64.8 88.5% 8.0 14.0% 65% 

  სხვა გადასახადები 14.8 85.0% -0.7 -4.7% 59% 

  სხვა გადასახადები, რომელთა 
კლასიფიცირება არ ხდება 

0.2   -1.4 -88.1%   

 

საგადასახადო შემოსავლების მობილიზების ტენდენცია ძირითადად შესაბამისობაშია კვარტალური 

განწერით განსაზღვრულ მაჩვენებლებთან, თუმცა შედარებით დაბალი მობილიზების ტენდენციით 

ხასიათდება მოგების გადასახადის სახით მობილიზებული გადასახადების მოცულობა, რომელიც ხაზინის 

მონაცემებზე დაყრდნობით 544 მლნ ლარს, და 9 თვის გეგმის 74%-ს შეადგენს. რაც შეეხება წლიური გეგმის 

შესრულების მოსალოდნელ ტენდენციას, საყურადღებოა, რომ გასული სამი წლის მობილიზების 

ტენდენციებსა და ექსტრაპოლაციის მეთოდზე დაყრდნობით, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

გაანგარიშებული საგადასახადო შემოსავლების მოსალოდნელი ჯამური მაჩვენებელი მიმდინარე 

წლისათვის უახლოვდება (გადაჭარბების მიმართულებით) ბიუჯეტის კანონით გაწერილ გეგმურ 

მაჩვენებელს, თუმცა საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით შესაძლოა გართულდეს მოგების გადასახადის სახით 

შემოსავლების გეგმური მაჩვენებლის შესრულება. ცხრილში # წარმოდგენილია ზემოაღნიშნულ 

მიდგომაზე დაყრდნობით მიმდინარე წლის მოსალოდნელი მაჩვენებლების პირველადი შეფასება. 

კერძოდ, როგორც ცხრილიდან ჩანს, აგრეგატულ 

დონეზე საგადასახადო შემოსავლების 

შესრულება მიმდინარე წელს გადაჭარბების 

მიმართულებით გადაიხაროს. თუმცა 

ცალკეული ტიპების მიხედვით შესაძლოა 

გამოვლინდეს გადახრები ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრული მაჩვენებლებისაგან, საბიუჯეტო 

ოფისის პირველადი შეფასებით, 

მოსალოდნელია მოგების გადასახადის 

ფაქტობრივი მობილიზების უარყოფითი 

გადახრა ბიუჯეტის კანონით 

გათვალისწინებული წლიური გეგმისაგან, 

თუმცა მოსალოდნელია გამოვლინდეს გადაჭარბებით შესრულების ტენდენცია საშემოსავლო, 

დამატებითი ღირებულებისა და აქციზის გადასახადებისთვის. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პირველადი 

გაანგარიშებით, მოსალოდნელია საგადასახადო 

შემოსავლების ჯამური მაჩვენებლის შესრულების 

გადაჭარბება წლიური ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრულ გეგმურ მაჩვენებელთან მიმართებაში, 

თუმცა გადასახადების სხვა ტიპებისაგან 

განსხვავებით, შესაძლოა გართულდეს მოგების 

გადასახადის სახით მისაღები შემოსავლების 

წლიური გეგმის შესრულება. 
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22% 

19% 
43% 

16% 

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა 

   (2013 წლის 8 თვე) 

შემოსავლები საკუთრებიდან 

საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაცია 

სანქციები (ჯარიმები და 

საურავები) 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

10% 

22% 

30% 

38% 

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა   

(2014 წლის 8 თვე) 
 შემოსავლები 

საკუთრებიდან 

 საქონლის და 

მომსახურების რეალიზაცია 

 სანქციები (ჯარიმები და 

საურავები) 

 შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 

              

  2013 წლის 

შესრულება 

საშუალო 

წილი 8 თვის 

წლიურში 

(ბოლო 4 

წლისთვის) 

8 თვის 

შესრულება 

ექსტრაპოლაცი

ით დადგენილი 

წლიური 

მაჩვენებელი 

2014 

(კანონით 

განსაზღვრუ

ლი გეგმური 

მაჩვენებელი) 

სხვაობა 

სულ, საგადასახადო 

შემოსავლები 

6,285,992 64% 4,500,798 6,931,867 6,820,000 111,867 

საშემოსავლო გადასახადი 1,795,142 63% 1,241,843* 1,848,218* 1,770,000 78,218 

მოგების გადასახადი 806,545 69% 544,343 793,091 912,000 -118,909 

დამატებული 

ღირებულების 

2,847,868 63% 2,118,340 3,346,749 3,274,000 72,749 

აქციზი 722,178 63% 516,523 821,919 739,000 82,919 

იმპორტის გადასახადი 89,375 65% 64,782 99,813 100,000 -187 

სხვა გადასახადები 24,884 68% 14,967 22,077 25,000 -2,923 

* 2014 წლის მოსალოდნელი მაჩვენებლების გაანგარიშება (დაუბეგრავი მინიმუმის სახით გაცემული სახსრების 

გათვალისწინებით) ეყრდნობა დაშვებას, რომ 

127,399 ათასი ლარი მიმართულ იქნა 

საშემოსავლო გადასახადიდან.    

2.2. სხვა შემოსავლები 

      რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა 

შემოსავლებს, 2014 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის კანონით სხვა შემოსავლების 

წლიური გეგმა განისაზღვრა 355 მლნ. ლარის 

დონეზე, ხოლო 8 თვის მდგომარეობით 

აგრეგატულ დონეზე შესრულება 159.4 მლნ 

ლარს და წლიური გეგმის 45%-ს გაუტოლდა. 

სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტებიდან, შედარებით დაბალი შესრულების ტენდენციით 

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 8 თვის 

მდგომარეობით მხოლოდ 122.8 ათას ლარს და წლიური 

გეგმის (55 მლნ ლარი) მხოლოდ 0.2%-ს შეადგენს. 
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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 8 თვის 

მდგომარეობით მხოლოდ 122.8 ათას ლარსა 

და წლიური გეგმის (55 მლნ ლარი) მხოლოდ 

0.2%-ს შეადგენს. ზემოაღნიშნული 

ტენდენციის გათვალისწინებით, მიმდინარე 

წლის 8 თვის მდგომარეობით, სხვა 

შემოსავლების მობილიზების ტენდენცია 

განსხვავებულია გასული წლის 

ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებისაგან, 

კერძოდ, შემოსავლები საკუთრებიდან სხვა 

შემოსავლების ჯამური მაჩვენებლის 

მხოლოდ 10%-ს შეადგენს, გასულ წელს კი 

ანალოგიური %-ული წილი 22%-ს 

უტოლდებოდა. 

საყურადღებოა, რომ 2014 წელს არ ჩატარებულა სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი 

საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და 

გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომა, რომელსაც უნდა მიეღო 

გადაწყვეტილება 2012-2013 წწ. წმინდა მოგების განაწილების და ბიუჯეტში დივიდენდის მისამართი 

სახსრების შესახებ. ასევე გასული და მიმდინარე წლის განმავლობაში ხარვეზებით ხასიათდებოდა 2013 

წლის 22 ივლისს აღნიშნული კომისიის  გადაწყვეტილების შესრულებაც სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით მოქმედი რიგი საწარმოების 2010-2011 წლების მოგების განაწილების შესახებ.  

რაც შეეხება რენტას, 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით,  რენტის მუხლით შემოსავლის წლიური 

გეგმა 6,6 მლნ ლარის ოდენობით განისაზღვრა. რაც შეეხება შესრულებას, სახაზინო სამსახურის 

ინფორმაციით, 2014 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტში რენტის სახით მიღებული 

შემოსავლების მოცულობამ შეადგინა 3.0 მლნ ლარი და წლიური გეგმის 45.6%. შესაბამისად, შეიძლება 

ჩაითვალოს, რომ 2014 წლისათვის რენტის მუხლით შემოსავლების შესრულების მიმდინარეობა ჩამორჩება 

ბიუჯეტის კანონითა და კვარტალური განწერით გათვალისწინებულ გეგმურ მაჩვენებლებს. რაც შეეხება 

სტრუქტურას, მიმდინარე წლის 8 თვის მდგომარეობით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით 

მიღებული შემოსავლები (სახაზინო კოდი 3048)- 2.9 მლნ ლარს და რენტის მუხლით მიღებული 

შემოსავლების უდიდეს წილს შეადგენს. 

2014 წელს არ ჩატარებულა სახელმწიფო წილობრივი 

მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების 

განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების 

განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების მიზნით 

შექმნილი კომისიის სხდომა, ასევე გასული და 

მიმდინარე წლის განმავლობაში ხარვეზებით 

ხასიათდებოდა 2013 წლის 22 ივლისს აღნიშნული 

კომისიის  გადაწყვეტილების შესრულებაც სახელმწიფოს 

წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი რიგი საწარმოების 

2010-2011 წლების მოგების განაწილების შესახებ. 
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დიაგრამა. სახელმწიფო ბიუჯეტის რენტის მუხლით შემოსავლების დინამიკა (ათასი ლარი) 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროცენტის სახით მიღებული შემოსავლების წლიური გეგმა 2014 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით განისაზღვრა 28 მლნ ლარის დონეზე, ხოლო 8 თვის ფაქტობრივმა 

შესრულებამ 12.4 მლნ ლარი და წლიური გეგმის 44.2%. რენტის მსგავსად, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ 2014 

წლისათვის პროცენტის მუხლით შემოსავლების შესრულების მიმდინარეობა ასევე ჩამორჩება ბიუჯეტის 

კანონითა და კვარტალური განწერით გათვალისწინებულ გეგმურ მაჩვენებლებს. რაც შეეხება საპროცენტო 

შემოსავლების სტრუქტურას, უდიდესი წილი მოდის სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ 

საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან საპროცენტო შემოსავლებზე, რომლის ჯამურმა მოცულობამ 2014 

წლის 8 თვის მდგომარეობით 7.3 მლნ ლარი (საპროცენტო შემოსავლების 58.9%) შეადგინა. (სახელმწიფო 

ბიუჯეტის კუთვნილ დეპოზიტებსა და ანგარიშებზე რიცხულმა საპროცენტო შემოსავალმა 2014 წლის 

აგვისტოს თვის მდგომარეობით შეადგინა ჯამურად 386.0 ლარი.) 

 

რაც შეეხება სანქციებსა და ჯარიმებს, 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით, სანქციების 

მუხლით შემოსავლების გეგმური მაჩვენებელი, გასული წლის თავდაპირველი საბიუჯეტო კანონის 

მსგავსად, განისაზღვრა 100 მლნ ლარის ოდენობით. რაც შეეხება შესრულებას, 2014 წლის 8 თვის 

მდგომარეობით სანქციებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 47.8 მლნ ლარი (წლიური გეგმის 47.8%) და სხვა 

შემოსავლების ჯამური მოცულობის 30% შეადგინა. 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით ამ მუხლით 

მობილიზებული შემოსავლების უმეტესი წილი მოდის პირველი კვარტლის პერიოდზე.  

1,621 

3,533.2 

963 

162 

2,757 

90 

I კვარტალი II კვარტალი ივლისი - გვისტო 

რენტა (ათასი ლარი) 

2013 წელი 2014 წელი 

3,542 
3,035 

863 

3,160 

5,836 

3,393 

I კვარტალი II კვარტალი ივლისი - გვისტო 

საპროცენტო შემოსავლები (ათასი ლარი) 

2013 წელი 2014 წელი 
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სიხშირეთა განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, 2014წ. 

 

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების ტენდენციას მხარჯავი 

დაწესებულებების დონეზე,  ზოგადი ათვისების ტენდენციის წარმოსადგენად ქვემოთმოცემულ გრაფიკზე 

წარმოდგენილია 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით, მხარჯავი დაწესებულებების სიხშირეთა განაწილება 

წლიურ გეგმასთან მიმართებით ათვისების %-ული წილის მიხედვით. 

 

 

12,075 

25,523 

46,153 

17,039 16,297 14,491 

I კვარტალი II კვარტალი ივლისი - გვისტო 

სანქციები და ჯარიმები (ათასი ლარი) 

2013 წელი 2014 წელი 
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სიხშირეთა განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, 2013 წ. 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების 

შესრულებასთან მიმართებაში, ცალკეულ 

მხარჯავ დაწესებულებებსა და პროგრამებში 

ვლინდება ასიგნებების შედარებით დაბალი 

ათვისების ტენდენცია. ის მხარჯავი 

დაწესებულებები,რომელთა ათვისება 2014 

წლის 8 თვის მდგომარეობით წლიურ 

გეგმასთან მიმართებაში ნაკლებია 50%-ზე, 

წარმოდგენილია ცხრილში. საყურადღებოა, 

რომ აღნიშნულ მხარჯავ დაწესებულებებშია 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო (36.5%), 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო(47.3%), 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით  გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო(21%). 

  3 თვე 6თვე 8თვე 

03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 12.9% 25.4% 36.1% 

11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, 

მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის 

მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 

15.6% 36.7% 48.8% 

24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 

6.0% 23.6% 36.5% 

25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

11.0% 34.9% 47.3% 

34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით  გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო 

7.3% 17.2% 21.0% 

43 00 სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტო 

25.0% 30.9% 40.0% 

47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური – საქსტატი 

11.3% 25.1% 34.6% 

49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო 

სააგენტო 

10.9% 24.4% 30.1% 

 

რაც შეეხება პროგრამების დონეზე შესრულების მდგომარეობას, ის პროგრამები, რომელთა შესრულება 

2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ნაკლებია 30%-ზე ან მოთავსებულია 

30%-50% ინტერვალში წარმოდგენილია ქვემოთმოცემულ ცხრილებში.  

პროგრამები, რომელთათვისაც %-ული შესრულება ნაკლებია 30%-ზე წლიურ გეგმასთან მიმართებაში 

ის მხარჯავი დაწესებულებები,რომელთათვისაც 

გადასახდელების ათვისება 2014 წლის 8 თვის 

მდგომარეობით წლიურ გეგმასთან მიმართებაში 

ნაკლებია 50%-ზე, წარმოდგენილია ცხრილში. 

საყურადღებოა, რომ აღნიშნულ მხარჯავ 

დაწესებულებებშია საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

(36.5%),საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის  სამინისტრო(47.3%), საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით  

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო(21%). 
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პროგ.კოდი დასახელება წლიური გეგმა შესრულება 

3თვის მდგ. 

შესრულება 6თვის 

მდგ. 
შესრულება 

8თვის მდგ. 
24 01 ეკონომიკური პოლიტიკა და 

სახელმწიფო ქონების მართვა 

68,212,000.00 4.8% 17.5% 28.5% 

25 03 რეგიონული და მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

187,075,000.00 10.7% 23.0% 27.4% 

25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის 

აღდგენა-რეაბილიტაცია 

130,980,000.00 7.4% 17.9% 28.4% 

26 10 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა 

განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

1,000,000.00   7.2% 24.0% 

32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 34,300,000.00 3.8% 9.0% 14.0% 

33 05 კულტურის სფეროს მდგრადობის 

უზრუნველყოფის და ფინანსური 

ძლიერების პროგრამა 

3,515,000.00 38.9% 8.1% 8.6% 

34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა 

შენახვა და მათი საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესება 

41,066,000.00 22.6% 12.7% 14.6% 

37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 21,008,000.00 3.8% 11.4% 18.9% 

43 01 სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტო 

680,000.00 25.0% 25.0% 25.0% 

47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების 

საყოველთაო აღწერა 

8,800,000.00 6.2% 14.4% 18.3% 

49 02 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 1,208,000.00 7.6% 13.3% 15.8% 

 

 

      

პროგ.კოდი დასახელება წლიური გეგმა შესრულება 

3თვის მდგ. 

შესრულება 6თვის 

მდგ. 
შესრულება 

8თვის მდგ. 
11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, 

მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, 

წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და 

თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 

900,000.00 15.6% 36.7% 48.8% 

24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის 

სფეროს განვითარება          

990,000.00 15.8% 34.4% 47.0% 

26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,700,000.00 14.3% 34.4% 46.8% 

26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური 

პროგრამები 

1,500,000.00 7.9% 21.6% 32.8% 

27 04 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

უზრუნველყოფა ეკვივალენტური 

სამედიცინო მომსახურებით 

15,466,000.00 8.9% 32.8% 46.3% 

29 04 თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების 

ხელშეწყობა 

44,091,000.00 19.6% 37.4% 48.0% 

32 03 პროფესიული განათლება  37,318,000.00 55.6% 25.6% 39.2% 

32 05 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 

91,681,000.00 1.7% 9.2% 41.5% 

35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია 

და აღჭურვა  

29,203,000.00   3.1% 40.8% 
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36 02 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის 

მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების 

მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი 

აირის ღირებულების ანაზღაურების 

ღონისძიება  

6,000,000.00 25.5% 43.6% 43.6% 

37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და 

ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 

25,182,000.00 7.0% 30.7% 42.5% 

38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის 

ჩამოყალიბება და მართვა 

9,790,000.00 9.7% 26.1% 44.4% 

47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო 

პროგრამა 

2,078,000.00 14.7% 32.1% 45.7% 

49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და 

მართვა 

1,192,000.00 14.2% 35.5% 44.6% 

ცხრილი. პროგრამები, რომელთა %-ული შესრულება მოთავსებულია 30%-50% ინტერვალში წლიურ 

გეგმასთან მიმართებაში. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ათვისების 

ტენდენციის სრულად წარმოსადგენად, 

დანართში წარმოდგენილია ის 

ქვეპროგრამები/ქვექვეპროგრამები,რომელთა 

ათვისება სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებზე 

დაყრდნობით 2014 წლის 8 თვის 

მდგომარეობით, 9 თვის გეგმასთან 

მიმართებაში ნაკლებია 50%-ზე(იხ. დანართი 

3). 

 

3.1. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების 

ჯამური მოცულობა განისაზღვრა 2,075.4 მილიონი ლარის დონეზე,  ყველაზე დიდი მოცულობით 

გამოირჩევა: ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის 

გადასაცემი ტრანსფერები (795.9 მილიონი ლარი), საგარეო და საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა (შესაბამისად, 720.0 და 149.0 მილიონი ლარი) და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდი (250.0 მილიონი ლარი). 

2014 წლის 8 თვის შესრულების მიხედვით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებზე 

მიმართულ იქნა 1,117.0 მილიონი ლარი.  

ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი 

ტრანსფერები 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ 

თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერების მოცულობა განისაზღვრა 795.9 მილიონი 

ლარის დონეზე. მიმდინარე წლის 8 თვეში გადაცემული ტრანსფერების მოცულობამ 621.9 მილიონი ლარი 

ის პროგრამები, რომელთა შესრულება 2014 წლის 8 თვის 

მდგომარეობით წლიურ გეგმასთან მიმართებაში ნაკლებია 

30%-ზე ან მოთავსებულია 30%-50% ინტერვალში 

წარმოდგენილია ცხრილებში. გარდა ზემოაღნიშნულისა, 

დანართში წარმოდგენილია დეტალური ინფორმაცია 

ათვისების მდგომარეობის შესახებ ქვეპროგრამების 

დონეზე შესაბამისი პერიოდის დაზუსტებულ გეგმასთან 

მიმართებაში. 
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ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების 

ფინანსური დახმარება 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით (მლნ. ლარი) 

შეადგინა. (მონაცემები ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით იხ. დანართი #1) მ.შ. რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 117.9 მილიონი ლარი, ხოლო მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან 403.6 ათასი ლარი. 

 

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული თანხებიდან 

უდიდესი წილი გათანაბრებით ტრანსფერზე მოდის 489.6 მილიონი ლარის ოდენობით (79%), შემდეგ 

მოდის სპეციალური ტრანსფერი 20%-იანი წილით, ხოლო მიზნობრივი ტრანსფერის წილი კი 1%-ს 

შეადგენს. 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი 250.0 მილიონი ლარის დონეზე განისაზღვრა, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 

კი 50.0 მილიონი ლარით. 2014 წლის 8 თვის მონაცემებით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდის/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  გადარიცხულმა თანხების ჯამურმა მოცულობამ 

143.3 მილიონი ლარი შეადგინა. 

  მილიონი ლარი 

  გამოყოფილი თანხა გადარიცხული თანხა 

2013 8 თვე 448.3 355.3 

2014 8 თვე 163.6 143.3 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში სახსრების ათვისების კვარტალური დინამიკა კი წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ 

დიაგრამაზე. 
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2014 წელს რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  8 თვის მონაცემებით საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილების საფუძველზე შექმნილი სამთავრობო კომისიას 

განკარგვაში გადაეცა 140.0* მილიონი ლარი.  

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, ასევე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 

გათვალისწინებული სახსრების გადარიცხვის %-ული განაწილება მხარეების მიხედვით წარმოდგენილია 

დანართის სახით. 

პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდები 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, პრეზიდენტისა და მთავრობის 

სარეზერვო ფონდების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი დამტკიცებული ასიგნებების 0.6 %, 55.0 

მილიონი ლარი. მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა გასული წლის მაჩვენებელთან 

შედარებით არსებითად შემცირდა და 5 მილიონი ლარის დონეზე განისაზღვრა. რაც შეეხება ათვისებას, 

ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, 8 თვის მდგომარეობით, პრეზიდენტის ფონდიდან გადარიცხული 

სახსრები წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 14%-ს უტოლდება და შეადგინს 720.6 ათას 

ლარს. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები მთლიანად მოდის პრეზიდენტის 

ადმინისტრაციაზე. 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის სახსრების ათვისების კვარტალური დინამიკაწარმოდგენილია 

დიაგრამაზე. 
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8 თვე 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან/სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის დინამიკა 

გამოყოფილი თანხა გადარიცხული 
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2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით, მთავრობის სარეზერვო ფონდის ზღვრული მოცულობა 2013 

წლის დონეზე (50 მილიონი ლარი) შენარჩუნდა. ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, 8 თვის 

მდგომარეობით, მთავრობის ფონდიდან გადარიცხული სახსრები წლიური ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრული გეგმის 52%-ი შეადგენს (25.8 მილიონი ლარი). რაც შეეხება მთავრობის სარეზერვო 

ფონდის ათვისების კვარტალურ დინამიკას იგი წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. 

 

 

4. საშინაო ვალდებულებების 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 8 თვის მდგომარეობით 484 მლნ ლარი 

შეადგინა.  

 

 

 

160.5 

348.7 311.3 

820.5 

73.6 

392.8 

254.2 

720.6 

Iკვარტალი II კვარტალი III კვარტალი 

 (2 თვე) 

8 თვე 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ათვისების დინამიკა 

გამოყოფილი თანხა გადარიცხული 

6.5 

16.8 
12.5 

35.8 

3.1 

11.8 10.9 

25.8 

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი  

(2 თვე) 

8 თვე 

მთავრობის სარეზერვო ფონდის ათვისების დინამიკა 

გამოყოფილი თანხა გადარიცხული 
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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 8 თვის 

მდგომარეობით 484 მლნ ლარი შეადგინა,მათ შორის, 

ემიტირებულ იქნა 753 მლნ ლარის ნომინალური 

ღირებულების, ხოლო დაფარულ იქნა 255 მლნ ლარის 

ნომინალური ღირებულების სახაზინო ფასიანი 

ქაღალდები. 

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

 2013 წლის 

გეგმა 

ფაქტობრივი 

შესრულება 
 

2014 წლის 

გეგმა 

ფაქტობრივი 

შესრულება  8 თვის 

მდგომარეობით 

 

საშინაო ვალდებულებების ზრდა 

(ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა) 

150 149.5 

 
600  484 

საშინაო ვალდებულებების კლება 

(ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა) 

35 35 35 16.9* 

* 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 ზრდას1, ანუ 

სახაზინო ობლიგაციებისა და სახაზინო 

ვალდებულებების ემისიით მიღებულ არა მთლიან შემოსულობებს, არამედ წმინდა შემოსულობებს წინა 

წლებში გამოშვებული ვალდებულებების/ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვის გამოკლებით. ამავე 

დროს, ბიუჯეტის კანონის საშინაო 

ვალდებულებების კლების შესაბამისი 

მუხლი (ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა), განსაზღვრავს მხოლოდ 

„საქართველოს მთავრობის საქართველოს 

ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების 

დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს 

ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის 

შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე“ შეთანხმების საფუძველზე, 

საქართველოს მთავრობის მიერ გასულ 

წლებში გამოშვებული სახელმწიფო 

ობლიგაციების ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის  

                                                           
1
 ამასთან, ამავე პუნქტში მითითებულია: „საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებისა და 

სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის 

შემცირების გზით“. 

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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დაფარვას 35 მლნ ლარის ოდენობით. 

ჯამურად, ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებზე დაყრდნობით, მიმდინარე წელს ემიტირებულ იქნა 753.5 

მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების სახაზინო ფასიანი ქაღალდები, მათ შორის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ფაქტობრივმა შემოსულობამ შეადგინა 735 მლნ ლარი, ხოლო გადასახდელი დისკონტის 

მოცულობამ- 19.5 მლნ ლარი. ფაქტობრივი შემოსულობის სახით მიღებული სახსრებიდან 

ვალდებულებების ზრდის მუხლში(კლების ამოთიშვამდე) ასახულ იქნა ძირითადი თანხა -734 მლნ ლარის 

ოდენობით, ხოლო პრემიუმი 1 მლნ ლარის ოდენობით მიმართულ იქნა სხვა არაკლასიფიცირებულ 

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

განმავლობაში ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის მიზნით ემიტირებულ იქნა 

172.925 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების 2 წ. და 5 წ. ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები და 

შესაბამისი სახსრები, ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, განთავსებულ იქნა სახელმწიფო ხაზინის მიერ 

ვადიანი დეპოზიტის სახით. 

 

  ნომინალური 

ღირებულება 

(ემისიის 

მოცულობა) 

ფაქტობრივი 

შემოსულობა 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტში 

ვალდებულების 

ზრდა 

(ძირითადი 

თანხა) 

დისკონტი  პრემიუმი 

სახაზინო  ფასიანი 

ქაღალდების ემისია 

        

2013 წელი 383,000,000 380,189,642 376,293,573  3,896,069 

2014 წლის 8 თვე 753,490,000 734,967,313 734,000,875 19,489,125 966,438 

 

 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფარულ იქნა გასულ წლებში ემიტირებული 255 მლნ ლარის 

ნომინალური ღირებულების სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები, მათ შორის ძირითადმა თანხამ შეადგინა 

250 მლნ ლარი, ხოლო დისკონტის სახით დაფარულ იქნა -  5 მლნ ლარი. 

  ძირითადი თანხა დისკონტი კუპონი 

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების 

მომსახურება/დაფარვა 

      

2013 წელი 226,762,571 6,237,429 47,312,100 

2014 წლის 8 თვე 250,126,056 4,873,944 43,307,028 

 

ჯამურად, ბიუჯეტში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიისა და დაფარვის დინამიკა 2013 წლისა და 

2014 წლის 8 თვისათვის წარმოდგენილია ქვემოთმოცემულ ცხრილში. 

 

 2013 წელი 2014 წლის 8 თვე 

ბიუჯეტში შემოსული თანხა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების 

ემისიიდან 

380,189,641 734,967,313 

      მ.შ. პრემიუმი 3,896,069 966,438 

ვალდებულების ზრდა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიიდან 376,293,572 734,000,874  
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სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვა 226,762,571 250,126,056 

ვალდებულების წმინდა ზრდა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების 

ემისიიდან 

149,531,001 

483,874,819  

სახელმწიფო ბიუჯეტის  საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლი 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებში 

149,531,001 

483,874,819  

 

5. საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების ანალიზით ვლინდება, რომ მიმდინარე წლის 8 თვის 

განმავლობაში საგარეო წყაროებიდან მიღებული სახსრების ოდენობა აღემატება გასული წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებლებს გრანტების სახით შემოსული სახსრების ხარჯზე. კერძოდ, სახაზინო 

სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საგარეო წყაროებიდან მიღებული გრანტების მოცულობამ 2014 

წლის 8 თვის მდგომარეობით 97.0 მლნ ლარი და წლიური გეგმის 67.4% შეადგინა, ანალოგიური 

მაჩვენებელი გასული წლისათვის 82.5 მლნ ლარს და წლიური ფაქტობრივი მაჩვენებლის 34.5%-ს 

გაუტოლდა2.  

თუმცა როგორც უკვე აღინიშნა, კანონპროექტზე თანდართული 8 თვის შესრულების შესახებ მთავრობის 

ანგარიშის მიხედვით შემოსავლების ჯამურმა მოცულობამ 8 თვის მდგომარეობით შეადგინა 4 660 103.1 

ათასი ლარი, წლიური გეგმური მაჩვენებლის 63.7%. თუმცა საყურადღებოა,რომ აღნიშნული მონაცემი 

განსხვავდება ხაზინის 8 თვის მონაცემებზე დაყრდნობით ამავე პერიოდში მობილიზებული 

შემოსავლების მოცულობის მაჩვენებლისაგან. განსხვავება უკავშირდება გრანტების ნაწილს, რომელის 

ანგარიშის მიხედვით 8 თვის მდგომარეობით 127.3 მლნ ლარს შეადგენს, თუმცა ხაზინის მონაცემებზე 

დაყრდნობით 97 მლნ ლარს უტოლდება. ამავე ანგარიშის მიხედვით, გრანტების აღნიშნულ მაჩვენებელში 

გათვალისწინებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტები. მიზნობრივ გრანტებთან 

დაკავშირებით, ხაზინის 8 თვის ინფორმაციაში მითითებულია, რომ წლის განმავლობაში საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების მიერ მიღებულ იქნა მიზნობრივი დანიშნულების გრანტები 43,210.3 ათასი ლარის 

ოდენობით, რომელიც საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით №436 „სამინისტროებისა და 

უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვისა და ხარჯვის 

წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებში(და გადახდებში) აისახება 

„საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშსა და 

ანგარიშგებაში“(მუხლი 12). თუმცა საყურადღებოა, რომ მთავრობის ანგარიშში ასახული გადასახდელების 

ჯამური მოცულობა(5,352 მლნ ლარი) ემთხვევა ხაზინის მონაცემებს.  

რაც შეეხება კრედიტებს, საგარეო ვალდებულებების ზრდით სახელმწიფო ბიუჯეტში მიღებულმა 

შემოსულობამ ჯამურად 247.3 მლნ ლარი და წლიური გეგმის 23.9% შეადგინა, რაც 2013 წლის 

მაჩვენებლებზე ნაკლებია (255.7 მლნ ლარი და წლიური შესრულების 43.5%). აქვე აღსანიშნავია, რომ 8 

თვის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საგარეო ვალდებულებების მობილიზების 

ნაწილში ასახულ იქნა შემოსულობა აქციებიდან და კაპიტალიდან 135 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც 

                                                           
2
 გრანტების აღნიშნულ მოცულობაში არაა გათვალისწინებული მიზნობრივი გრანტების მოცულობა 30 მლნ ლარის ოდენობით, 

რომელიც მოგვიანებით იქნა ასახული 8 თვის შესახებ ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში. 
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სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით კორექტირების შემდგომ მიმართულ იქნება შემოსულობის შესაბამის 

მუხლში. 

 

  2013 წლის 

8 თვე 

2013 

წლის 

შესრულება 

2013 წ. 8 თვე / 

2013 წ. 

შესრულება 

(%) 

2014 წლის 

8 თვე 

2014 წლის 

გეგმა 

2014 წ. 8 თვე / 

2014 წლის გეგმა 

(%) 

გრანტები 82.5 238.9 34.5% 97.0 144.0 67.4% 

საგარეო ვალდებულებების 

ზრდა (სესხები) 

255.7 588.4 43.5% 247.3 1,036.0 23.9% 

საგარეო ვალდებულებების 

კლება (სულ) 

282.2 454.2 62.1% 313.5 532.0 58.9% 

          ფასიანი ქაღალდები, 

გარდა აქციებისა 

106.8 106.8 100.0%   0.0   

          სესხები 153.5 323.6 47.4% 309.7 529.0 58.5% 

          სხვა კრედიტორული 

დავალიანებები 

21.8 23.8 91.7% 3.8 3.0 125.3% 

საგარეო ვალდებულებების 

მომსახურება (პროცენტი) 

82.7 134.3 61.6% 84.5     

 

დიაგრამა. საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით  

 

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების სტრუქტურა ტიპების მიხედვით მოცემულია 

დიაგრამაზე. 

არსებული პრაქტიკით, საბიუჯეტო კოდექსის (მუხლი 16,  პუნქტი 3) შესაბამისად, „სახელმწიფო ხაზინის 

ერთიან ანგარიშზე  მიღებული  და  სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან გადარიცხული სახსრები 

ყველა დონის ბიუჯეტისათვის მიეკუთვნება იმ პერიოდის შემოსულობას, როცა აღნიშნული სახსრების 

მიღება ან გადარიცხვა აისახა სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე“. შესაბამისად, საგარეო წყაროებიდან 

მიღებული შემოსულობა სახელმწიფო ბიუჯეტში აისახება არა მისი სავალუტო ანგარიშზე ჩამორიცხვის 

თარიღით, არამედ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მხარჯავი უწყების/განმახორციელებელი დაწესებულების 

მოთხოვნის საფუძველზე ხდება მისი კონვერტაცია,  ხაზინის  ერთიანი  ანგარიშის  სალარე  ანგარიშზე.  

გარდა ამისა, ხაზინის 8 თვის მონაცემების მიხედვით, მიზნობრივი დანიშნულების გრანტები 43.2 მლნ 

76.1 

247.3 

20.9 

გრანტები კრედიტები 

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების სტრუქტურა(მლნ ლარი) 

საივესტიციო ბიუჯეტის მხარდამჭერი  
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ლარის ოდენობით  სახელმწიფო ბიუჯეტში აისახება კანონში შესაბამისი ცვლილების შემდეგ3. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში/ხაზინის მონაცემებში  გრანტების/საგარეო 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით მიღებული შემოსულობებისა და ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო 

ვალისა და საგარეო დაფინანსების მართვის დეპარტამენტის მაჩვენებლები მიმდინარე წლის 8 თვის 

მდგომარეობით ფაქტობრივი ათვისების შესახებ4 (disbursements) მოცემულია ცხრილში.  

საგარეო წყაროებიდან მიღებული სახსრები (კუმულაციური; ათასი ლარი) 

 გრანტები კრედიტები 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში შესაბამისი 

მუხლით  ასახული შემოსულობა 

97.029 247.336 

ფაქტობრივი  ათვისება ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით 140.054 218.230 

 

რაც შეეხება ვალდებულებების მომსახურებასა და დაფარვას, ვალდებულებების კლების მუხლით 

გადასახდელები 8 თვის მდგომარეობით 310 მლნ ლარს შეადგენს და გასული წლის მაჩვენებელს 1.95 მლნ 

ლარით (2.3 %-ით)-ჯერ) აჭარბებს. 

აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის ივლისში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ „Stand-By Arrangement 

(SBA)”-ის ფარგლებში საქართველოსათვის გამოყოფილ იქნა ახალი საკრედიტო რესურსი 100 მლნ 

სპეციალური ნასესხობის უფლების(154 მლნ აშშ დოლარის) ოდენობით 2014-2017 წლებისათვის. 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დაფინანსების აღნიშნული მექანიზმი მიზნად ისახავს 

მაკროეკონომიკური და საგარეო მდგრადობის უზრუნველყოფას. აღნიშნული საკრედიტო პროგრამის 

ფარგლებში გათვალისწინებულია 80 მლნ სპეციალური ნასესხობის უფლების მიმართვა 2014 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტში (პირველადი ტრანში- 40 მლნ სპეციალური ნასესხობის უფლების-62 მლნ აშშ 

დოლარის ოდენობით). 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით, აღნიშნული სახსრების მიმართვა სახელმწიფო 

ბიუჯეტში არ მომხდარა. 

6. ფულადი სახსრების მართვა 

2014 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით, სახელმწიფოს განკარგულებაში არსებული სახსრები 

კომპონენტების მიხედვით მოცემულია ცხრილში.  

 

                                                           
3
 ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N436; 2013 წლის 27 დეკემბერი 

4 ფაქტობრივი ჩამორიცხვების შესახებ ინფორმაცია ეყრდნობა ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ვალისა და 

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის მიერ მოწოდებულ მონაცემებს. 
5
 საგარეო ვალდებულებების კლების მუხლი სხვა კრედიტორული დავალიანებების გათვალისწინებით 
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ცხრილი 17. სამთავრობო დეპოზიტების დინამიკა 

       რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დინამიკას 2014 წლის 8 თვის განმავლობაში, თვიური 

დინამიკა უახლოვდება 2012 და 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდში გამოვლენილ ტენდენციას. ამასთანავე, 

ნომინალურ გამოხატულებაში სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის მაჩვენებლები (თვის პირველი რიცხვის 

მდგომარეობით) ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებზე. კერძოდ, 2014 წლის მეორე 

კვარტლის მონაცემები ჩამორჩება 2013 წლის იმავე კვარტლის მონაცემებს და 8 თვის განმავლობაში 

მაქსიმალურ ნიშნულს 483.9 მლნ ლარს მიაღწია, ხოლო 8 თვის დასასრულს ნაშთმა 415.9 მლნ ლარი 

შეადგინა. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის საშუალო მაჩვენებელი (თვის პირველი 

რიცხვის მდგომარებით) 372.9 მლნ ლარია, რაც 2013 წლის ანალოგიური პერიოდის საშუალო თვიურ 

მაჩვენებელზე (399.6 მლნ ლარი) 26.7 მლნ ლარით ნაკლებია.  

                                                           
 ,,საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, მე-8 პუნქტის და 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #176-ე განკარგულების თანახმად, სახაზინო ობლიგაციების 

გამოშვებით მიღებული სახსრებიდან მითითებული თანხები განთავსებულია კომერციულ ბანკებში ვადიანი 

დეპოზიტის სახით. 

   

#   03.01..2013 02.09.2013  01.01.2014 01.09.2014 

1. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ნაშთი  

332,395 398,490.8 287,146 415,911 

 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ნაშთი 

- - 287,146 243,076 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე ანგარიში 

კომერციულ ბანკში 

- - - 172,835 

2. შემოსავლების სარეზერვო ქვეანგარიში 18,846 21,076.8 1,516 7,477 

3. მიზნობრივი გრანტები 13,263 13,605.7 9,213 22,209 

4. სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშზე რიცხული 

ნაშთი  

188,012 153,942.4 146,834 248,755 

5. სსფ ვალის მომსახურების ქვეანგარიში 356,202 356,247.9 - - 

6. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური 

ნაშთი 

37,596 37,672.4 36,658 39,455 

7. დეპოზიტები კომერციულ ბანკში -  - - - 

8. მოკლევადიანი კრედიტები -  - - - 

9. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური  

რესპუბლიკების ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები 

990 1,881.8 6,909 1,893 

10. ადგილობრივი  თვითმმართველი ერთეულებისა და 

ავტონომიური რესპუბლიკების  ბიუჯეტები 

152,803 322,599.5 230,637 260,157 

  სულ ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი: 1,100,106 1,305,517.3   718,914 995,857 
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მიმდინარე ანგარიში კომერციულ 
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ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 
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აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს 

კანონის 21-ე მუხლის თანახმად, გრძელვადიანი დაფინანსების მიზნით სახაზინო ობლიგაციების 

გამოშვებით მიღებული სახსრებიდან 172 835.1 ათასი ლარი განთავსებულია კომერციულ ბანკებში 

დეპოზიტების სახით, რაც 2014 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის 42%-ს 

შეადგენს. 
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დანართი 1. სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები, 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით (მლნ. ლარი) 

  2013 წლის 8 თვის 

შესრულება  

2014 წლის 8 თვის 

შესრულება  

2014 წ. 8 თვე / 2013 წ. 8 თვე 2013 წ. 8 თვის 

შესრულება წლიური 

შესრულების  

მაჩვენებელთან 

მიმართებაში (%) 

2014 წ. 8 თვის 

შესრულება წლიურ 

დამტკიცებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში (%) 

 

ცვლილება 

(მლნ ლარი) 

ცვლილება 

(%-ად) 

 შემოსულობები  4,658.5 5,464.0 805.5 17.3% 60.5% 60.0% 

შემოსავლები 4,288.4 4,629.9 341.4 8.0% 62.7% 63.3% 

გადასახადები 4,012.1 4,373.4 361.3 9.0% 63.8% 64.1% 

გრანტები 82.5 97.0 14.5 17.6% 34.5% 67.4% 

სხვა შემოსავლები 193.8 159.4 -34.4 -17.7% 61.9% 44.9% 

არაფინანსური აქტივების 

კლება 

16.6758 52.5465 35.9 215.1% 21.5% 65.7% 

ფინანსური აქტივების კლება 26.5 50.3217 23.8 90.0% 66.3% 71.9% 

ვალდებულებების ზრდა 326.9 731.2112 404.3 123.7% 44.3% 44.7% 

       
 გადასახდელები  4,603.7 5,352.0 748.3 16.3% 56.8% 58.9% 

ხარჯები 3,826.3 4,575 749.2 19.6% 58.5% 60.7% 

შრომის ანაზღაურება 744.1 839.0 94.9 12.7% 62.7% 63.7% 

საქონელი და მომსახურება 422.0 533.6 111.6 26.4% 55.1% 62.5% 

პროცენტი 152.3 158.6 6.3 4.1% 65.4% 52.0% 

სუბსიდიები 142.4 145.4 3.0 2.1% 58.7% 60.2% 

გრანტები 575.6 630.5 54.8 9.5% 53.1% 56.7% 

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

1,266.2 1652.5 386.3 30.5% 60.8% 64.0% 

სხვა ხარჯები 523.5 615.9 92.4 17.6% 55.1% 54.6% 

არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 

307.0 327.0 20.0 6.5% 40.0% 44.5% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 145.5 103.0 -42.5 -29.2% 52.5% 49.5% 

ვალდებულებების კლება 324.9 346.6 21.7 6.7% 63.2% 57.9% 
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დანართი 3.  

ინფორმაცია იმ პროგრამები/ქვეპროგრამების შესახებ, რომელთა შესრულებაც 2014 წლის 8 თვის 

მდგომარეობით შეადგენს 9 თვის დაზუსტებული გეგმის 50%-ზე ნაკლებს, სახელმწიფო ხაზინის 

მონაცემებზე დაყრდნობით.  

პროგ.კოდი                  პროგ. დასახელება                                                      დაზუსტებული გეგმა        ათვისება 8 თვის მდგ.                    ათვისება(%) 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

24 01 ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო 

ქონების მართვა 

43,356,499.00 19,463,632.85 44.9% 

24 01 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და 

განხორციელება 

17,349,619.00 7,708,694.30 44.4% 

24 01 01 02 ექსპორტის წახალისების ღონისძიებები   7,490,600.00 391,821.18 5.2% 

24 01 01 02 02 სსიპ - მეწარმოების განვითარების სააგენტო  638,200.00 160,012.60 25.1% 

24 01 01 02 03 ექსპორტის წახალისების ღონისძიებები  

(სსიპ -  მეწარმოების განვითარების 

სააგენტო ) 

6,667,670.00 136,082.35 2.0% 

24 01 01 04 სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 379,920.00 107,953.68 28.4% 

24 01 03 ელექტრონული კომუნიკაციების, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და 

საფოსტო კავშირის განვითარება  

12,838,480.00 211,603.63 1.6% 

24 01 03 01 ელექტრონული კომუნიკაციების, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და 

საფოსტო კავშირის განვითარება (სსიპ - 

ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო) 

9,830,080.00   0.0% 

24 01 03 02 ელექტრონული კომუნიკაციების, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და 

საფოსტო კავშირის განვითარება (სსიპ 

საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტო) 

3,008,400.00 211,603.63 7.0% 

24 05 03 შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 1,276,000.00 563,649.57 44.2% 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

25 02 02 05 სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ 

და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი 

სამუშაოები 

11,000,000.00 5,470,878.27 49.7% 

25 02 02 07 თბილისის შემოსავლელი საავტომობილო 

გზის 15–21 კმ მონაკვეთის მშენებლობა-

რეკონსტრუქცია 

500,000.00 140,715.00 28.1% 

25 02 02 12 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი 

გზების მესამე პროექტი (მსოფლიო ბანკი) 

4,500,000.00   0.0% 

25 02 02 13 კახეთის რეგიონული გზების განვითარების 

პროექტი (მსოფლიო ბანკი) 

8,400,000.00 3,087,137.48 36.8% 

25 02 02 13 01 კახეთის რეგიონული გზების განვითარების 

პროექტი (მსოფლიო ბანკი) 

8,400,000.00 3,087,137.48 36.8% 
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25 02 03 03 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო 

მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი 

დაფინანსება (მსოფლიო ბანკი) 

17,875,000.00 7,193,143.29 40.2% 

25 02 03 07 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო 

გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-

მშენებლობა (ევროპის საინვესტიციო ბანკი, 

ევროკავშირი) 

38,530,000.00 11,501,180.28 29.8% 

25 03 რეგიონული და მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

148,398,000.00 51,291,800.86 34.6% 

25 03 04 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის 

განვითარების საინვესტიციო პროგრამა 

(აზიის განვითარების ბანკი) 

66,210,000.00 16,001,457.00 24.2% 

25 03 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი  I 

(კახეთი) (მსოფლიო ბანკი) 

18,885,000.00 3,975,047.13 21.0% 

25 03 06 რეგიონალური განვითარების პროექტი II 

(იმერეთი) (მსოფლიო ბანკი) 

30,630,500.00 8,931,987.44 29.2% 

25 03 07 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება ზემო სვანეთში (საფრანგეთის 

მთავრობა) 

6,025,000.00   0.0% 

25 03 11 მუნიციპალური მომსახურების 

განვითარების პროექტი (II ფაზა) (აზიის 

განვითარების ბანკი) 

129,000.00 17,025.76 13.2% 

25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის 

აღდგენა-რეაბილიტაცია 

93,916,500.00 37,194,443.99 39.6% 

25 04 01 ქობულეთის წყალარინების  პროექტი 

(ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი, ნიდერლანდების 

განვითარების  საექსპორტო პროგრამა) 

2,000,000.00   0.0% 

25 04 03 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების 

პროექტი II (ევროპის საინვესტიციო ბანკი, 

ევროკავშირი) 

48,182,000.00 6,320,581.95 13.1% 

25 04 04 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი 

მართვის პროექტი (შვედეთის 

საერთაშორისო განვითარების 

თანამშრომლობის სააგენტო) 

2,021,000.00 271,599.39 13.4% 

25 05 01 დევნილთა სახლების 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) 

2,835,000.00 1,321,741.54 46.6% 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 

26 02 02 კახეთის საოლქო პროკურატურა 14,200.00 4,992.33 35.2% 
26 02 04 შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის 

საოლქო პროკურატურა 

18,000.00 4,204.76 23.4% 

26 02 06 სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურა 12,000.00 5,822.02 48.5% 
26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური 

პროგრამები 

1,140,500.00 492,190.51 43.2% 

26 10 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა 

განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

900,000.00 239,771.64 26.6% 

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო 
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27 02 01 02 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 

აღსრულების დაწესებულებებში არსებული 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და 

საწარმოო ზონის შექმნა 

17,840,000.00 7,245,060.33 40.6% 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

28 01 01 02 01 დიპლომატიური დაწესებულებების 

დაკომპლექტებისა და მატერიალურ–

ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფის 

ხარჯები 

328,296.00   0.0% 

28 01 01 02 74 საქართველოს საელჩო საუდის არაბეთის 

სამეფოში 

439,774.00 123,324.20 28.0% 

28 01 01 02 76 საქართველოს საელჩო ირლანდიაში 88,978.00 32,299.60 36.3% 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 
29 06 ვეტერანთა მხარდაჭერა 2,648,400.00 906,225.88 34.2% 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
     
32 01 02 64 განათლების სფეროში სამინისტროს 

პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა 

– საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა 

298,469.00   0.0% 

32 01 03 განათლების ხარისხის განვითარება და 

მართვა 

2,163,286.00 656,952.35 30.4% 

32 02 04 განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების 

წახალისება 

1,320,000.00 580,274.95 44.0% 

32 02 04 03 განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების 

წახალისება - საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა 

745,982.00 96,397.95 12.9% 

32 02 05 01 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის 

პროგრამა 

739,140.00 325,870.06 44.1% 

32 02 05 01 01 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის 

პროგრამა -  საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა 

716,570.00 310,435.06 43.3% 

32 02 05 01 07 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის 

პროგრამა - სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი 

„იბერია“ 

5,850.00 2,100.00 35.9% 

32 02 05 01 08 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის 

პროგრამა - სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი 

„გლდანის პროფესიული მომზადების 

ცენტრი“ 

2,405.00 920.00 38.3% 

32 02 07 საზაფხულო სკოლები 1,017,600.00 444,156.09 43.6% 
32 02 09 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში 

განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის 

პროგრამა 

233,800.00 113,925.32 48.7% 

32 02 09 01 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში 

განათლების მიღების ხელშეწყობის 

პროგრამა -  საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა 

220,160.00 107,494.52 48.8% 

32 02 09 02 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი“ 5,390.00 2,690.80 49.9% 
32 02 09 05 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის 

პროფესიული მომზადების ცენტრი“ 

2,400.00   0.0% 

32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა 

და მონიტორინგი 

219,300.00 98,474.94 44.9% 
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32 02 10 01 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა 

და მონიტორინგი - საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

219,300.00 98,474.94 44.9% 

32 03 01 01 პროფესიული განათლების 

ხელმისაწვდომობის და ხარისხის 

გაუმჯობესება - საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

განკარგვა 

11,065,939.00 5,234,247.02 47.3% 

32 03 01 16 ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“ 458,597.00 163,613.96 35.7% 
32 04 02 05 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება 7,073,065.00   0.0% 
32 04 03 03 01 სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს – 

საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა 

511,650.00   0.0% 

32 04 04 13 უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ხელშეწყობა – 

საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა 

79,252.00   0.0% 

32 05 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 

78,392,840.00 38,078,421.11 48.6% 

32 05 01 02 საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 

1,971,155.00 1,320.00 0.1% 

32 05 02 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

50,776,585.00 21,387,373.00 42.1% 

32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 25,725,000.00 4,805,034.17 18.7% 

32 06 01 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - 

მეორე პროექტი (ათასწლეულის გამოწვევის 

კორპორაცია) 

25,725,000.00 4,805,034.17 18.7% 

32 06 01 01 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - 

მეორე პროექტი (ათასწლეულის გამოწვევის 

კორპორაცია) 

25,725,000.00 4,805,034.17 18.7% 

32 06 01 01 01 განათლების ქვეპროექტები (ათასწლეულის 

გამოწვევის კორპორაცია) 

20,595,000.00 2,658,948.38 12.9% 

32 06 01 01 02 პროგრამის ადმინისტრირება 

(ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია) 

5,130,000.00 2,146,085.79 41.8% 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

33 02 01 32 ქართული კინოს ხელშეწყობის პროგრამა 844,827.00 138,868.00 16.4% 

33 02 01 36 რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის 

პროგრამა 

946,506.00 403,970.75 42.7% 

33 02 01 36 02 რეგიონებში კულტურის პარკებისა და 

სახლების ხელშეწყობა 

329,340.00 73,554.95 22.3% 

33 02 01 36 03 რეგიონებში კინოჩვენებების ხელშეწყობა 160,000.00   0.0% 

33 02 01 59 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 426,345.00 50,069.45 11.7% 

33 03 06 სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

10,650.00 1,200.00 11.3% 
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33 04 01 01 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა 

215,157.00 21,473.50 10.0% 

33 04 01 26 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის 

ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 

36,943.00 10,933.40 29.6% 

33 04 02 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

პროგრამა 

3,492,000.00 1,510,488.52 43.3% 

33 04 02 02 01 კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში 

განსახორციელებელი ღონისძიებები 

3,492,000.00 1,510,488.52 43.3% 

33 05 01 03 სამეზობლო კულტურული 

ურთიერთგაცვლის პროგრამა 

20,883.00   0.0% 

33 05 02 კულტურის სფეროს მდგრადობის 

უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი 

136,493.00   0.0% 

33 05 02 01 კულტურის სფეროს მდგრადობის 

უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდის 

პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 

55,000.00   0.0% 

33 05 02 04 კულტურის სფეროს კომერციალიზაციის 

პროგრამა 

81,493.00   0.0% 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით  გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 

და ლტოლვილთა სამინისტრო 

34 00 საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით  

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო 

38,502,886.20 10,096,609.21 26.2% 

34 01 03 მიგრანტთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა მიგრაციის 

მართვა 

702,000.00 90,636.11 12.9% 

34 01 03 01 ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და 

თავშესაფრის მაძიებელთა შენახვის 

ხარჯები 

236,000.00 90,636.11 38.4% 

34 01 03 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 466,000.00   0.0% 
34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა 

შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების 

გაუმჯობესება 

32,950,171.20 6,015,015.10 18.3% 

34 02 02 იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

განსახლებისა, სოციალური და 

საცხოვრებელი პირობების შექმნა 

30,910,950.20 4,113,086.37 13.3% 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

35 01 02 02 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და 

კონტროლი 

100,000.00 18,046.00 18.0% 

35 01 02 03 სამკურნალო საშუალებების ხარისხის 

სახელმწიფო კონტროლი 

92,000.00 21,932.00 23.8% 

35 01 07 ნარკომანიით დაავადებულ პირთა 

რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა 

445,000.00 169,449.29 38.1% 

35 02 02 07 სსიპ - სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრი -  

სოციალური დახმარებები 

107,000.00 51,349.41 48.0% 
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35 02 03 03 მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა 

439,800.00 89,051.00 20.2% 

35 02 03 06 ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის 

ხელშეწყობის ქვეპროგრამა 

30,000.00   0.0% 

35 02 03 08 ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის 

ქვეპროგრამა 

23,300.00 3,995.00 17.1% 

35 02 03 09 დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის 

ქვეპროგრამა 

1,152,100.00 486,799.24 42.3% 

35 02 03 18 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 

ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი 

დახმარების ქვეპროგრამა 

330,000.00   0.0% 

35 03 03 13 ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან 

დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე 

უნივერსალური ხელმისაწვდომობის 

პროგრამა 

92,000.00 6,509.00 7.1% 

35 03 05 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო 

განათლება 

629,000.00 25,665.00 4.1% 

35 03 05 01 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო 

განათლების რეფორმის მხარდაჭერა 

500,000.00   0.0% 

35 03 05 02 კლინიკური მდგომარეობების მართვის 

სახელმწიფო სტანდარტების 

(პროტოკოლები) შემუშავების საგრანტო 

პროგრამა 

129,000.00 25,665.00 19.9% 

35 05 შრომის პირობების მონიტორინგის 

პროგრამა 

50,000.00   0.0% 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 

36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის 

შემუშავება და მართვა  

23,687,750.00 10,925,097.10 46.1% 

36 01 03 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და 

ბუნებრივი აირით მომარაგების 

გაუმჯობესება, ელექტროგადამცემი 

ხაზებისა და გამანაწილებელი 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა 

4,500,000.00 41,276.00 0.9% 

36 03 02 ვარდნილისა და ენგურის 

ჰიდროელექტროსადგურების 

რეაბილიტაციის პროექტი (ევროპის 

საინვესტიციო ბანკი, ევროკავშირი) 

22,425,000.00 5,004,620.17 22.3% 

36 04 01 რეგიონალური ელექტროგადაცემის 

გაუმჯობესების პროექტი (აზიის 

განვითარების ბანკი) 

8,475,000.00 3,048,343.73 36.0% 

36 04 03 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის 

მშენებლობა (მსოფლიო ბანკი) 

10,500,000.00   0.0% 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

37 01 03 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 51,100,000.00 17,000,000.00 33.3% 

37 01 03 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია  

და ტექნიკის შეძენა 

37,100,000.00 11,000,000.00 29.6% 

37 01 03 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 

მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 

14,000,000.00 6,000,000.00 42.9% 

37 01 04 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის 

პოპულარიზაცია 

700,000.00 118,989.75 17.0% 

37 01 06 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო 

კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 

5,701,400.00 901,863.02 15.8% 
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37 01 06 01 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო 

კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 

(ხარჯები) 

2,640,000.00 893,202.02 33.8% 

37 01 06 02 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო 

კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 

(კაპიტალური) 

3,061,400.00 8,661.00 0.3% 

37 01 15 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის 

ღონისძიებები 

5,000,000.00 1,000,000.00 20.0% 

37 02 01 02 სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა 

დაცვისა და ეპიზოოტიური 

კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და 

ადმინისტრირება (კაპიტალური პროექტი) 

2,370,000.00 615,460.99 26.0% 

37 02 02 სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო 

კონტროლი 

954,000.00 260,724.08 27.3% 

37 02 03 ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა და 

ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია 

7,525,800.00 2,817,890.44 37.4% 

37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 19,940,600.00 3,969,209.38 19.9% 

37 03 03 ქართული ღვინოპროდუქციის 

პოპულარიზაციის ხელშეწყობის 

ღონისძიებები 

3,660,000.00 1,742,230.33 47.6% 

37 03 05 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები 12,000,000.00 61,244.90 0.5% 

37 03 06 ვაზის უნიკალური და იშვიათი ქართული 

ჯიშების აღდგენა 

50,000.00   0.0% 

37 03 07 ქართული ვაზის წარმოშობის 

პოპულარიზაცია 

352,300.00 111,178.17 31.6% 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 

38 01 02 ექსპერტიზის ჩატარების უზრუნველყოფის 

ღონისძიებები 

33,100.00 11,600.00 35.0% 

38 01 04 ცხოველთა სამყაროს ობიექტების 

მონიტორინგი 

55,000.00 3,500.00 6.4% 

38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის 

ჩამოყალიბება და მართვა 

9,050,000.00 4,351,328.44 48.1% 

38 03 03 ეკოტურიზმის განვითარება 43,500.00 5,100.00 11.7% 
38 03 04 ოკაცეს კანიონის ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 

980,000.00   0.0% 

38 03 06 დაცული ტერიტორიების განვითარება 

(კავკასიის ბუნების ფონდი) 

1,063,000.00 276,320.13 26.0% 

38 03 07 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის 

პროგრამა კავკასიაში-საქართველო 

(ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, 

ფაზა III) (გერმანიის რეკონსტრუქციის 

საკრედიტო ბანკი) 

600,000.00 4,776.57 0.8% 

38 04 02 ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები 1,250,000.00 385,511.29 30.8% 
38 04 03 ტყითსარგებლობის ღონისძიებები 450,000.00 17,466.85 3.9% 
38 04 04 ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის 

ღონისძიებები 

340,000.00 164,400.68 48.4% 

38 04 05 ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 750,000.00 8,550.00 1.1% 

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 
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39 02 11 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა 

და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

400,000.00 195,933.53 49.0% 

სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 
43 03 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო 324,995.00 101,988.73 31.4% 

სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 
49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული 

საინვესტიციო სააგენტო 

1,985,300.00 722,468.68 36.4% 

49 02 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 1,081,000.00 190,680.74 17.6% 
49 02 01 სსიპ – საქართველოს ეროვნული 

საინვესტიციო სააგენტოს პროგრამები 

1,081,000.00 190,680.74 17.6% 


