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ანგარიშის შესახებ 

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.  
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შემაჯამებელი მიმოხილვა 

სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე 
 

 აგრეგატულ დონეზე სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობა მასშტაბურ გადახრებს არ 

ავლენს, კერძოდ: შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი საწყისი კვარტალური გეგმის 99.5%-ს, ხოლო 

გადასახდელებისათვის- 91.6%-ს შეადგენს, რაც მისაღებ ტენდენციად შეიძლება ჩაითვალოს. ამასთან, 

ნომინალურ გამოსახულებაში მიმდინარე წლის 9 თვის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობების შესრულების მაჩვენებლები აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს, 

შემოსულობების ყველა კომპონენტისათვის. 

 შემოსულობების კომპონენტებთან დაკავშირებით, წლიურ გეგმასთან მიმართებაში შესრულების 

მაღალი ტენდენციით ხასიათდება არაფინანსური(პრივატიზება) და ფინანსური აქტივების 

კლების(სესხების დაფარვიდან მიღებული სახსრები) სახით მიღებული შემოსულობები. დაბალი 

შესრულების ტენდენცია ვლინდება ვალდებულებების ზრდის კომპონენტისათვის, რაც ძირითადად 

საგარეო ვალდებულებების ზრდის დინამიკას უკავშირდება. 

 

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. 

 საგადასახადო შემოსავლებთან დაკავშირებით, 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. 

 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 9 თვის მდგომარეობით მხოლოდ 147.5 ათას ლარს და წლიური გეგმის (55 მლნლარი) მხოლოდ 

0.3%-ს შეადგენს. მთავრობის ანგარიშის მიხედვით, აღნიშნული შესრულების ტენდენცია უკავშირდება 

მთავრობსი მიდგომას წმინდა მოგების საწარმოთა განკარგვაში დატოვების შესახებ, თუმცა 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 წმინდა მოგების 

განაწილების და ბიუჯეტში მისამართი სახსრების შესახებ. 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებთან მიმართებაში, თუ დავუშვებთ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის 

კანონით განსაზღვრული გადასახდელების გეგმური მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2014 წლის 

ბოლო 3 თვის განმავლობაში გადასახდელების საშუალო თვიური მაჩვენებელი დაახლოებით 279 მლნ 

ლარით(1.4-ჯერ) უნდა აღემატებოდეს ათვისების საშუალო თვიურ მაჩვენებელს წლის პირველი 9 თვის 

განმავლობაში. აღნიშნული ტენდენცია  განსაკუთრებით მასშტაბურად ვლინდება არაფინანსური 

აქტივების ზრდის(ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) მუხლით გადასახდელებისათვის. 

 2014 წლის 9 თვის მდგომარეობით ათვისების შედარებით დაბალი ტენდენციით ხასიათდება 

არაფინანსური აქტივების ზრდის (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) მუხლით სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელები, რომელთა შესრულება წლიური გეგმის 55%-ს შეადგენს შესაბამისად, ხოლო 9 თვის 

გეგმასთან მიმართებაში,  72%-ს შეადგენს. 

 გადასახდელების ანალიზისას საყურადღებოა შრომის ანაზღაურების მუხლით გადასახდელების 

სტრუქტურა - 2014 წლის მესამე კვარტალში შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების სტრუქტურა 

განსხვავდება 2014 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში არსებული ტენდენციისაგან. კერძოდ, 

ბოლო თვეების განმავლობაში შემცირებულია პრემიის წილი შრომის ანაზღაურებით მუხლით 

ხარჯებში, თუმცა საწინააღმდეგო ტენდენციას ავლენს დანამატის სახით გაცემული შრომის 

ანაზღაურების მაჩვენებელი. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებთან 

დაკავშირებით, 2014 წლის განმავლობაში მთავრობის სარეზერვო ფონდის გეგმური მოცულობა(50 მლნ 

ლარი) მხარჯავი დაწესებულებების ასიგნებებიდან სახსრების გადანაწილების საფუძველზე გაიზარდა 

11 მლნ ლარით და 2014 წლის 9 თვის მდგომარეობით, ნორმატიული აქტებით გამოყოფილმა სახსრებმა 

59 მლნ ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 30 მლნ ლარი შეადგინა. ამასთან, გასული წლების მსგავსად 

ვლინდება სარეზერვო ფონდიდან სახსრების გამოყოფის ტენდენცია მხარჯავ დაწესებულებათა 

შეუფერხებელი ფუნქციონირების მოტივით, რაც მთავრობის სარეზერვო ფონდის ფუნქციად არ 

შეიძლება იქნას მიჩნეული. 

 

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 9 თვის 

მდგომარეობით 503.7 მლნ ლარი შეადგინა, აღრიცხვის არსებული სპეციფიკის შესაბამისად, მათ შორის, 

ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით ბიუჯეტში მიღებულ იქნა 774.2 მლნ ლარი, ხოლო დაფარულ იქნა 

275 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების სახაზინო ფასიანი ქაღალდები. 
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საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 

 საგარეო წყაროებიდან მიღებული გრანტების მოცულობამ 2014 წლის 9 თვის მდგომარეობით 126.1 მლნ 

ლარი და წლიური გეგმის 88% 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, 519.4 მლნ ლარი და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული 

გეგმის მხოლოდ 50.1% შეადგინა. 
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1. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ 

დონეზე 

აგრეგატულ დონეზე 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის შესრულების ანალიზით ვლინდება, რომ 

სახელმწიფო ბიუჯეტის 9 თვის მდგომარეობით შესრულების მაჩვენებლები გარკვეულ გადახრებს ავლენს 

კვარტალური განწერით განსაზღვრულ 

გეგმურ მაჩვენებლებთან მიმართებაში. 

კერძოდ, შემოსულობების ჯამური 

მაჩვენებელი საწყისი კვარტალური 

გეგმის 99.5%-ს, ხოლო 

გადასახდელებისათვის- 91.6%-ს 

შეადგენს. რაც შეეხება კომპონენტების 

დონეზემიმართებას კვარტალურ 

განწერასთან, შემოსულობებისათვის 

შედარებით დიდი გადახრა ვლინდება 

ფინანსური (გეგმური მაჩვენებლის 

107.6%) და არაფინანსური აქტივების 

კლების (გეგმური მაჩვენებლის 107.3%) და ვალდებულებების ზრდის მუხლით მისაღები 

შემოსულობებისათვის(გეგმური მაჩვენებლის 91.4%). 

(ათასილარი) 

 

 

 

2014 წელი 

 

 

გეგმა 

საწყისი 

კვარტალურიგა

ნწერით 

 

 

გეგმა საბოლოო 

კვარტალური 

განწერით 

 

 

9 თვის 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

ფაქტობრივი 

შესრულების წილი 

საწყისი 

კვარტალური 

განწერით  

გათვალისწინებულ 

გეგმასთან 

ფაქტობრივი 

შესრულების წილი 

საბოლოო  

კვარტალური  

განწერით 

გათვალისწინებულ 

გეგმასთან 

შემოსულობები 6,537,712 6,537,712 6,504,503* 99.5% 99.5% 

შემოსავლები 5,307,945 5,307,945 5,362,614 101.0% 101.0% 

არაფინანსური აქტივებისკლება 61,500 61,500 65,981 107.3% 107.3% 

ფინანსური  აქტივების კლება1 49,100 49,100 52,813* 107.6% 107.6% 

ვალდებულებებისზრდა 1,119,167 1,119,167 1,023,094 91.4% 91.4% 

      
გადასახდელები 6,747,604 6,747,604 6,182,802 91.6% 91.6% 

ხარჯები 5,562,820 5,547,789 5,209,043 93.6% 93.9% 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 549,776 558,969 401,404 73.0% 71.8% 

ფინანსური აქტივების  ზრდა 181,105 193,328 145,461 80.3% 75.2% 

ვალდებულებების კლება 453,904 447,519 426,894 94.0% 95.4% 

                                                           
1ფინანსური აქტივების კლებაში გათვალისწინებული არ არის საანგარიშო პერიოდში წინა წელს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების 

დაბრუნება და სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე აღრიცხული დასაზუსტებელი სახსრები (17.0 მლნ. ლარი) 

აგრეგატულ დონეზე სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 

მიმდინარეობა მასშტაბურ გადახრებს არ ავლენს, კერძოდ: 

შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი საწყისი კვარტალური გეგმის 

99.5%-ს, ხოლო გადასახდელებისათვის- 91.6%-ს შეადგენს, რაც 

მისაღებ ტენდენციად შეიძლება ჩაითვალოს. ამასთან, ნომინალურ 

გამოსახულებაში მიმდინარე წლის 9 თვის მდგომარეობით 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების 

მაჩვენებლები აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს, 

შემოსულობების ყველა კომპონენტისათვის. 
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რაც შეეხება დინამიკას გასულ წლებთან მიმართებაში, სახელმწიფო ბიუჯეტის, როგორც 

შემოსულობების, ისე გადასახდელების 9 თვის მდგომარეობით შესრულების მაჩვენებლები 

ნომინალურ გამოხატულებაში აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. კერძოდ, 2014 

წლის 9 თვის მდგომარეობით, შემოსულობებისა და გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლები, 

შესაბამისად, 1,165.5 მლნ* და 856.2 მლნ ლარით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს.  

წლიურ საგეგმო მაჩვენებლებთან მიმართებაში, 2014 წლის 9 თვის მდგომარეობით, შემოსულობების 

ჯამური მაჩვენებელი წლიური გეგმის 71.4%-ს შეადგენს და 8 პროცენტული პუნქტით მეტია გასული 

საბიუჯეტო წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ხოლო გადასახდელების ფაქტობრივი შესრულება 

წლიური გეგმის 68.1%-ს გაუტოლდა, მაშინ როდესაც გასული წლისათვის ანალოგიურმა 

მაჩვენებელმა(ფაქტობრივ შესრულებასთან მიმართებაში) 65.7% (გეგმის - 60.9 %) 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. 

შედარებით დაბალი შესრულების ტენდენცია 

ვლინდება ვალდებულებების ზრდის 

კომპონენტისათვის, რაც ძირითადად 

დაკავშირებულია საგარეო ვალდებულებების 

დინამიკასთან, რომლის შესრულებამ 9 თვის გეგმის 

73% 
86% 

141% 

78% 72% 

39% 

74% 
52% 

73% 
82% 75% 

63% 

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების ზრდა 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები წლიურ მაჩვენებლებთან მიმართებაში, 

2014 წლის 9 თვის მდგომარეობით 

2012 2013 2014*

როგორც დიაგრამაზეა გამოსახული, წლიურ 

გეგმასთან მიმართებაში შესრულების მაღალი 

ტენდენციით ხასიათდება არაფინანსური და 

ფინანსური აქტივების კლების სახით მიღებული 

შემოსულობები. დაბალი შესრულების 

ტენდენცია ვლინდება ვალდებულებების ზრდის 

კომპონენტისათვის, რაც ძირითადად საგარეო 

ვალდებულებების ზრდის დინამიკას 

უკავშირდება. 
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მხოლოდ 82.6%, ხოლო წლიური გეგმის 

50.1% შეადგინა. დეტალურად სახელმწიფო 

ბიუჯეტის საგარეო ვალდებულებების 

დინამიკასთან დაკავშირებით 

წარმოდგენილია ანგარიშის შესაბამის 

ნაწილში. 

საყურადღებოა, რომ 2014 წლის 9 თვის 

განმავლობაში, წინა კვარტლების მსგავსად, შემოსულობებთან დაკავშირებით ცვლილება არ 

განხორციელებულა, არც სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში და არც კვარტლურ განწერაში, რაც გასულ 

წლებში დაფიქსირებული პრაქტიკისაგან განსხვავებით, პოზიტიურად უნდა შეფასდეს.  

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებს, 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით 

გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლის 

წლიური გეგმა განისაზღვრა 9,080 მლნ 

ლარის დონეზე, ხოლო 2014 წლის 9 თვის 

მდგომარეობით, ფაქტობრივმა 

შესრულებამ 6,183 მლნ ლარი და 

წლიური გეგმის 68% შეადგინა. ამასთან,  

გადასახდელების ერთი კომპონენტი, 

წლიურ გეგმურ მაჩვენებელთან 

მიმართებაში ათვისების შედარებით 

დაბალი ტენდენციით ხასიათდება. 

კერძოდ, არაფინანსური აქტივების ზრდის(ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) გადასახდელები, რომლის 

შესრულებაც 2014 წლის 9 თვის მდგომარეობით, შესაბამისად, წლიური გეგმის 55% შეადგენს, ხოლო 

9 თვის გეგმასთან მიმართებით  72%-ს. საგულისხმოა, რომ ფინანსური აქტივების ზრდის 

გადასახდელები რომელიც წინა თვეებში ათვისების შედარებით დაბალი ტენდენციით 

ხასიათდებოდა გაიზარდა და მიმდინარე თვის დასასრულს წლიური გეგმის 70%-ი შეადგინა. 

მიმდინარე წელს კვარტალურ განწერაში ცვლილებები არ 

განხორციელებულა. ამდენად, შემოსულობებთან დაკავშირებით 

მთავრობის ანგარიშში წარმოდგენილი გეგმური მაჩვენებლები 

წარმოადგენს საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში 

განსაზღვრულ გეგმურ მაჩვენებლებს, რაც გასულ წლებში 

დაფიქსირებული პრაქტიკისაგან განსხვავებითპოზიტიურად 

უნდა შეფასდეს.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებთან 

მიმართებაში, 2014 წლის 9 თვის მდგომარეობით 

ათვისების შედარებით დაბალი ტენდენციით 

ხასიათდება არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები, რომელთა 

შესრულება წლიური გეგმის 55%-ს შეადგენს 

შესაბამისად, ხოლო 9 თვის გეგმასთან მიმართებაში,  

72%-ს შეადგენს. 
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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 9 თვის მდგომარეობით 

გადასახდელების საშუალო თვიური 

მაჩვენებელი 687 მლნ ლარს შეადგენს და 

გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 95 მლნ ლარით აღემატება. ამასთან, თუ   დავუშვებთ, რომ 

ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2014 წლის ბოლო 3 

თვის განმავლობაში გადასახდელების საშუალო თვიური მაჩვენებელი დაახლოებით 279 მლნ 

ლარით (1.4ჯერ) უნდა აღემატებოდეს ათვისების საშუალო თვიურ მაჩვენებელს წლის პირველი 9 

თვის განმავლობაში, რაც მცირედით ჩამორჩება ანალოგიურ მაჩვენებელს გასული წლის შესაბამისი 

პერიოდისათვის. კერძოდ, ანალოგიურმა სხვაობამ გასული წლის 9 თვისა და ბოლო 3 თვის საშუალო 

ფაქტობრივ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით 334 მლნ ლარი და 1.6 შეადგინა.  მიმდინარე წელს 

აღნიშნული ტენდენცია განსაკუთრებით ვლინდება არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 

გადასახდელებისათვის: კერძოდ, თუ დავუშვებთ, რომ ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული 

მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ დარჩენილი 3 თვის საშუალო მაჩვენებლის ფარდობა 2014 წლის 9 

თვის საშუალო მაჩვენებელთან არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისათვის 

2.5-ს  შეადგენს.  
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ხარჯები არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 

ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 
 

2013 2014

თუ დავუშვებთ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრული გადასახდელების გეგმური მაჩვენებლები 

შესრულდება, მაშინ 2014 წლის ბოლო 3 თვის 

განმავლობაში გადასახდელების საშუალო თვიური 

მაჩვენებელი დაახლოებით 279 მლნ ლარით(1.4-ჯერ) 

უნდა აღემატებოდეს ათვისების საშუალო თვიურ 

მაჩვენებელს წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში. 

აღნიშნული ტენდენცია  განსაკუთრებით მასშტაბურად 

ვლინდება არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით 

გადასახდელებისათვის. 
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გადასახდელების მოსალოდნელი დინამიკა 
 

    დამტკიცებული 

წლიური გეგმა 

შესრულება 9 თვის 

მდგომარეობით 

9 თვის 

საშუალო 

მაჩვენებელი 

დარჩენილი 

თვეების 

საშუალო 

მაჩვენებელი 

ფარდობა  

გადასახდელები 2014 წელი 9,080,000 6,182,802 686,978 965,733 141% 

2013 წელი 8,748,500  591,841 925,881 156% 

       

ხარჯები 2014 წელი 7,539,613 5,209,043 578,783 776,857 134% 

2013 წელი 7,248,474  487,257 720,101 148% 

       

არაფინანსური 

აქტივების 

ზრდა 

2014 წელი 734,125 401,404 44,600 110,907 249% 

2013 წელი 720,918  42,600 128,077 301% 

       

ფინანსური 

აქტივების 

ზრდა 

2014 წელი 208,180 145,461 16,162 20,906 129% 

2013 წელი 229,725  18,898 35,675 189% 

ათვისების ზემოაღნიშნული ტენსდენცია მიანიშნებს, ერთი მხრივ, ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესის 

დახვეწის აუცილებლობაზე, მეორე მხრივ, მიუთითებს მიმდინარე წლის IV კვარტალში 

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

დაბალეფექტიანი განკარგვის რისკს ქმნის. 
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2. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის   შემოსავლებს, შემოსავლების მობილიზების ტენდენცია 

ძირითადად შესაბამისობაშია კვარტალური 

განწერით გათვალისწინებულ 

მაჩვენებლებთან. 2014 წლის 9 თვის 

მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსავლების შესრულება 5,363 მლნ ლარს 

და წლიური გეგმის 73.3%-ს, ხოლო 9 თვის 

გეგმის 101.0%-ს შეადგენს, თუმცა მისი 

ცალკეული კომპონენტებიდან გადახრით ხასიათდება სხვა შემოსავლები, რომელიც 9 თვის 

მდგომარეობით 197 მლნ ლარს და წლიური გეგმის მხოლოდ 55.5%-ს, ხოლო 9 თვის გეგმის 71.6%-ს 

უტოლდება.  

  2012 2013 2014* 

   

9 თვი 

სშესრულება  

(ათასი ლარი) 

9 თვის 

შესრულების 

ფარდობა 

წლიურ 

მაჩვენებელთან 

 

9 თვის 

შესრულება  

(ათასი ლარი) 

9 თვის 

შესრულების 

ფარდობა 

წლიურ 

მაჩვენებელთან 

 

9 თვის 

შესრულება  

(ათასი ლარი) 

9 თვის 

შესრულების 

ფარდობა 

წლიურ 

მაჩვენებელთან* 

შემოსავლები 5,189.202 72.9% 4,898.433 71.6% 5,362.614 73.3% 

გადასახადები 4,619.492 73.2% 4,581.377 72.9% 5,039.306 73.9% 

გრანტები 152.065 56.4% 102.719 43.0% 126.110 87.6% 

სხვა შემოსავლები 417.645 78.1% 214.338 68.5% 197.198 55.5% 

* წლიურ მაჩვენებლად აღებულია ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული წლიური გეგმა 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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2.1. საგადასახადო შემოსავლები 

საგადასახადო შემოსავლების სახით 2014 წლის 9 

თვეში მობილიზებულ იქნა 5,039.3 მლნ. ლარი, 

რაც ამავე პერიოდის გეგმასთან მიმართებით 

102.7%-ს, ხოლო წლიურ გეგმასთან მიმართებით 

73.9%-ს შეადგენს. გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს მიმდინარე წლის 9 თვის 

გადასახადები 457.9 მლნ ლარით აღემატება. 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ შემოსავლები 

გადასახადების ყველა სახის მიხედვით (სხვა 

გადასახადების გარდა) აჭარბებს წინა წლის 

მაჩვენებლებს. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ 

არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად, აღნიშნულ მაჩვენებლებში ამოთიშულია საშემოსავლო 

გადასახადის დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნებისათვის ხაზინის შესაბამის ქვეანგარიშზე 

გადატანილი სახსრები (ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, აპრილ - სექტემბერში აღნიშნული 

თანხები დაუბრუნდა 461,534 ფიზიკურ პირს და ჯამში 127.7 მლნ ლარი შეადგინა). 

(ათასილარი) 

   

2014 წლის  

9 თვის  

შესრულება  

2014 წ. 9 თვის 

შესრულება   

2014 წ. 9 თვის 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

2014 წ. 9 თვე / 

 2013 წ. 9 თვე 

2014 წ. 9 თვის 

შესრულება წლიურ 

გეგმასთან 

მიმართებაში (%) 

სხვაობა პროცენტული 

ცვლილება 

გადასახადები 5,039.306 102.7% 457.930 10.0% 73.9% 

საშემოსავლო გადასახადი 1,274.297 104.4% 18.176 1.4% 72.0% 
მოგების გადასახადი 660.209 89.6% 17.670 2.7% 72.4% 
  დღგ 2,421.914 104.4% 365.849 17.8% 74.0% 
აქციზი 593.158 109.8% 50.271 9.3% 80.3% 
იმპორტის გადასახადი 73.373 100.2% 9.003 14.0% 73.4% 
სხვა გადასახადები 16.140 92.8% -1.663 -9.3% 64.6% 
სხვა გადასახადები, რომელთა   
  კლასიფიცირება არ ხდება 

0.216 

 

-1.376 -86.4% 

  

 

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 660.2 მლნ ლარს, და 9 თვის გეგმის 89.6%-ს შეადგენს. რაც 

შეეხება წლიური გეგმის შესრულების მოსალოდნელ ტენდენციას, საყურადღებოა, რომ გასული სამი 

წლის მობილიზების ტენდენციებსა და ექსტრაპოლაციის მეთოდზე დაყრდნობით, პარლამენტის 

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. 

 

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 9 თვის მდგომარეობით 

მხოლოდ 147.5 ათას ლარს და წლიური გეგმის (55 

მლნლარი) მხოლოდ 0.3%-სშეადგენს. 
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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 შესაძლოა 

გადაჭარბების მიმართულებით გადაიხაროს, თუმცა გადასახადების ცალკეული სახის შესრულების 

მიხედვით შესაძლოა გამოვლინდეს გადახრები ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებული წლიური 

გეგმისაგან: მოგების გადასახადისათვის - უარყოფითი, ხოლო საშემოსავლო გადასახადის, დღგ-სა 

და აქციზისათვის - დადებითი გადახრები. 

(ათასილარი) 

  9 თვის საშუალო 

წილი წლიურში 

(ბოლო 3 

წლისთვის) 

2014 წლის 

9თვის 

შესრულება 

ექსტრაპოლაციით 

დადგენილი 

წლიური 

მაჩვენებელი 

2014 წ. კანონით 

განსაზღვრული 

გეგმური 

მაჩვენებელი 

 

სხვაობა 

გადასახადები 73.2% 5,167,023 6,979,288 6,820,000 159,288 

საშემოსავლოგადასახადი 70.6% 1,402,014* 1,871,080 1,770,000 101,080 

მოგების გადასახადი 79.7% 660,209 803,523 912,000 -108,477 

დღგ 72.4% 2,421,914 3,368,133 3,274,000 94,133 

აქციზი 74.8% 593,158 813,048 739,000 74,048 

იმპორტისგადასახადი 72.9% 73,373 100,902 100,000 902 

სხვა გადასახადები 70.6% 16,356 22,601 25,000 -2,399 

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

ეყრდნობა დაშვებას, რომ 127,716.7 ათასი ლარი მიმართულ იქნა საშემოსავლო გადასახადიდან).    
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2.2. სხვა შემოსავლები 

 

რაც შეეხება სხვა შემოსავლებით სახით მიღებულ შემოსავლებს, მისი 9 თვის შესრულება 197.2 მლნ 

ლარს შეადგენს და ამავე პერიოდის გეგმასთან მიმართებით 71.6%-ს, ხოლო წლიურ გეგმასთან 

მიმართებით - 55.5%-ს შეადგენს. 

სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტებიდან, შედარებით დაბალი შესრულების დონით 

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 9 თვის მდგომარეობით 147.5 ათას ლარსა და 

წლიური გეგმის (55 მლნ ლარი) მხოლოდ 0.3%-ს შეადგენს. როგორც ფინანსთა სამინისტროს მიერ 

წარმოდგენილ დოკუმენტშია მითითებული, „ფაქტიური შესრულების ასეთი დაბალი მაჩვენებელი 

გამოწვეულია იმ ფაქტორით, რომ სახელმწიფო მიდგომის გათვალისწინებით და სახელმწიფო 

ბიუჯეტის მიმდინარე წლის შემოსავლების დინამიკიდან გამომდინარე, აუცილებელ საჭიროებას არ 

წარმოადგენს საწარმოების წმინდა მოგებიდან დივიდენდების სახით თანხების ბიუჯეტში 

მობილიზება, პრიორიტეტულად მიჩნეულია აღნიშნული თანხების საწარმოების განკარგულებაში 

დატოვება, მათი ეკონომიკური სტიმულირებისა და აქტივობის წახალისების მიზნით, რაც შემდგომ 

უფრო მეტ ეფექტს მოიტანს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების კუთხით“. 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 აღნიშნული ან სხვა 

გადაწყვეტილება 2012-2013 წწ. წმინდა მოგების განაწილებისა და ბიუჯეტში მისამართი 

დივიდენდის შესახებ.  

21% 

20% 
42% 

0% 
17% 

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა 

   (2013 წლის  9 თვე) 

11% 

22% 

27% 7% 

33% 

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა 

   (2014 წლის  9 თვე) 

შემოსავლები საკუთრებიდან 

საქონლის და მომსახურების 

რეალიზაცია 

სანქციები (ჯარიმები და 

საურავები) 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, 

გრანტების გარეშე 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 
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ზემოაღნიშნული ტენდენციის 

გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის 9 

თვის მდგომარეობით, სხვა შემოსავლების 

მობილიზების ტენდენცია 

განსხვავებულია გასული წლის 

ანალოგიური პერიოდის 

მაჩვენებლებისაგან, კერძოდ, 

შემოსავლები საკუთრებიდან სხვა 

შემოსავლების ჯამური მაჩვენებლის 

მხოლოდ 10.5%-ს შეადგენს, გასულ წელს 

კი ანალოგიური პროცენტული წილი 

20.7%-ს უტოლდებოდა. 

რენტის სახით მიღებული შემოსავლების მოცულობამ შეადგინა 4.3 მლნ ლარი - 9 თვის გეგმის 69.0% 

და წლიური გეგმის - 65.3%. 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 9 თვის მდგომარეობით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული 

შემოსავლები (სახაზინო კოდი 3048)- 4.1 მლნ ლარს და რენტის მუხლით მიღებული შემოსავლების 

უდიდეს წილს (95%) შეადგენს. 

 

დიაგრამა. სახელმწიფო ბიუჯეტის რენტის მუხლით შემოსავლების დინამიკა (ათასი ლარი) 

პროცენტის სახით ფაქტობრივად მიღებულ იქნა 16.3 მლნ ლარი -9 თვის გეგმის 95.9% და წლიური 

გეგმის 58.2%. რაც შეეხება საპროცენტო შემოსავლების სტრუქტურას, უდიდესი წილი მოდის 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან საპროცენტო 

შემოსავლებზე, რომლის ჯამურმა მოცულობამ 9 თვის მდგომარეობით 8.7 მლნ ლარი (საპროცენტო 

1,621.4 

3,533.2 

1,085.5 

162.4 

2,757.1 

1,392.4 

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი 

რენტა (ათასი ლარი) 

2013 წელი 2014 წელი 

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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შემოსავლების 53.4%) შეადგინა (სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილ დეპოზიტებსა და ანგარიშებზე 

რიცხულმა საპროცენტო შემოსავალმა შეადგინა ჯამურად 461.2 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. 2014 წლის 9 თვის 

მდგომარეობით სანქციებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 54.0 მლნ ლარი, გეგმის 77.1%  და წლიური 

გეგმის 54% შეადგინა. ამ მიმართულებით მობილიზებული შემოსავლების უმეტესი წილი მოდის 

მესამე კვარტლის პერიოდზე.  

 

როგორც ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტშია მითითებული, ფაქტობრივი 

შესრულების დაბალი მაჩვენებელი გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ შემცირებულია შემოსავალი 

სანქციებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან (კერძოდ, საგზაო მოძრაობის წესების 

დარღვევის მიმართულებით), რაც ძირითადად გამოწვეულია 2013 წელს ზოგიერთი სახეობის 

ჯარიმის ოდენობის შემცირებით. აგრეთვე, მნიშვნელოვნადაა შემცირებული შემოსავალი 

სანქციებიდან სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო.  

3,542 3,035 
2,468 

3,160 

5,836 

7,313 

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი 

საპროცენტო შემოსავლები (ათასი ლარი) 

2013 წელი 2014 წელი 

12,075 

25,522 

52,045 

17,039 16,297 
20,641 

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი 

სანქციები და ჯარიმები (ათასი ლარი) 

2013 წელი 2014 წელი 
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სხვა შემოსავლების ჯამური სიდიდის 33%, 64.0 მლნ ლარის ოდენობით, მიღებულ იქნა შერეული და 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით. აღნიშნული მიმართულებთ მობილიზებულ იქნა 

9 თვის საგეგმო მაჩვენებლის მხოლოდ 76.6% (წლიური გეგმის 67.4%). ფინანსთა სამინისტროს 

განმარტებით, აღნიშნულ მუხლში ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ანგარიშზე 

არსებული ნაშთიდან დაგეგმილი იყო 50.0 მლნ ლარის ჩარიცხვა, თუმცა  სახელმწიფო ბიუჯეტში 

მიიმართა მხოლოდ 32.0 მლნ ლარი (სსიპ - შემოსავლების სამსახური 15 მლნ ლარი; სსიპ - აღსრულების 

ეროვნული ბიურო - 14 მლნ ლარი; სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო - 2 მლნ ლარი და სსიპ - 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო - 1 მლნ ლარი). 

 

 

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების ტენდენციას მხარჯავი 

დაწესებულებების დონეზე,  ზოგადი ათვისების ტენდენციის წარმოსადგენად ქვემოთ მოცემულ 

გრაფიკზე წარმოდგენილია 2014 წლის 9 თვის მდგომარეობით, მხარჯავი დაწესებულებების 

სიხშირეთა განაწილება წლიურ გეგმასთან მიმართებით ათვისების %-ული წილის მიხედვით. 
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სიხშირეთა განაწილება  მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, 2013 წ. 
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სიხშირეთა განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, 2014 წ 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან მიმართებაში, ცალკეულ მხარჯავ 

დაწესებულებებსა და პროგრამებში ვლინდება ასიგნებების შედარებით დაბალი ათვისების 

ტენდენცია. არსებული შესრულების სრული სურათი მხარჯავი დაწესებულებებისა და პროგრამების 

მიხედვით წარმოდგენილია დანართში (იხ. დანართი 1). 

შრომის ანაზღაურება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილია  

განხილულ იქნას შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა. 2014 წლის 9 თვის მდგომარეობით, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯებმა შეადგინა 945.6 მლნ ლარი, ხოლო 

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურების ჯამურმა მაჩვენებელმა - 84 მლნ ლარი. გასული წლის 

ანალოგოიური პერიოდისათვის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები შტატით და შტატგარეშე 

მომუშავეთათვის, შესაბამისად, 842 მლნ ლარსა და 58 მლნ ლარს შეადგენდა. 

 2013 წლის 9 თვე 2014 წლის 9თვე 

ხარჯები 4,385,312 5,209,043 

  შრომის ანაზღაურება 841,737 945,562 

   ხელფასები 841,737 945,562 

     ხელფასები ფულადი ფორმით 841,737 945,562 

      ხელფასები ფულადი ფორმით -თანამდებობრივი სარგო 663,890 719,017 

      ხელფასები ფულადი ფორმით- წოდებრივი სარგო 9,527 30,578 

      ხელფასები ფულადი ფორმით - პრემია 68,449 62,634 

      ხელფასები ფულადი ფორმით - დანამატი 90,265 123,823 

      ხელფასები ფულადი ფორმით - ჰონორარი 226 243 

      ხელფასები ფულადი ფორმით - კომპენსაცია 9,380 9,266 

     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 58,014 84,056 
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შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების ანალიზისას მიზანშეწნილია განხილულ იქნას, 

ცალკეული წილობრივი ინდიკატორები, რომლებიც იძლევა შესაძლებლობას შედარდეს შრომის 

ანაზღაურების მუხლის სტრუქტურა კომპონენტების მიხედვით. როგორც ცხრილიდან ვლინდება, 

შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების წილი ჯამურ ხარჯებში 2014 წლის 9 თვის 

მდგომარეობით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირების ტენდენციას 

ავლენს. ანალოგიურად შემცირების ტენდენციით ხასიათდება პრემიის მუხლით ხარჯების წილი 

თანამდებობრივი სარგოს ჯამურ მოცულობასთან, თუმცა განსხვავებულ ტენდენციას ავლენს 

დანამატის წილობრივი მაჩვენებელი თანამდებობრივ სარგოსთან, რაც 2014 წლის 9 თვის 

მდგომარეობით 17.2 %-ს უტოლდება, ხოლო 2013 წლის ანალოგიური პერიოდისათვის 13.6%-ს 

უტოლდებოდა. სწორედ დანამატის დინამიკის გავლენით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით, ჯამურად პრემიისა და დანამატის მუხლით გაცემული ხარჯები წილი მთლიან შრომის 

ანაზღაურებასთან ზრდის ტენდენციას ავლენს 18.9%-იდან 19.7%-მდე. 

 

 2013 წ. 9 თვე 2014 წ. 9 თვე 

შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება   

შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 19.2% 18.2% 

პრემირება   
პრემია/თანამდებობრივი სარგო 10.3% 8.7% 

დანამატი/თანამდებობრივი სარგო 13.6% 17.2% 

პრემია და დანამატი/შრომის ანაზღაურება 18.9% 19.7% 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება   

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება/შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 6.9% 8.9% 
შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 1.3% 1.6% 

აგრეგირებული შრომის ანაზღაურება საჯარო  სექტორში   
შტატგარეშეთა და შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 20.5% 19.8% 
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შრომის ანაზღაურება, 2014 წ. 9 თვე 

თანამდებობრივი 

სარგო 

წოდებრივი სარგო 

პრემია 

დანამატი 

ჰონორარი 

კომპენსაცია 

 
 

ზემოაღნიშნული დინამიკის უკეთ წარმოსადგენად, დიაგრამებზე წარმოდგენილია ერთი მხრივ, 

შრომის ანაზღაურების მუხლის სტრუქტურა კომპონენტების მიხედვით 2013 წლის 9 თვისა და 2014 

წლის 9 თვის მდგომარეობით, ხოლო მეორე მხრივ, 2014 წლის განმავლობაში შრომის ანაზღაურების 

მუხლის ყოველთვიური სტრუქტურა. როგორც დიაგრამიდან ჩანს, 2014 წლის პირველი ნახევრის 

მდგომარეობით, შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა კომპონენტების მიხედვით სტაბილურ 

სტრუქტურას ავლენს, კერძოდ, 2014 წლის 6 თვის მდგომარეობით შრომის ანაზღაურების უდიდეს 

კომპონენტებს შეადგენს თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი, რომლებიც ყოველთვიური 

შრომის ანაზღაურების საშუალოდ 78%-ს, 8%-ს და 12%-ს შეადგენს. თუმცა ცვლილების ტენდენცია 

ვლინდება მესამე კვარტალში, კერძოდ, მცირდება თანამდებობრივი სარგოსა და პრემიის საშუალო 

წილობრივი მაჩვენებელი(72% და 4%, შესაბამისად), ხოლო იზრდება დანამატის და წოდებრივი 

სარგოს ყოველთვიური წილი შრომის ანაზღაურებაში, შესაბამისად, 16%-მდე და 7%-მდე. ამასთან, 

2014 წლის სექტემბერში თანამდებობრივი სარგოს ფორმით გაცემული სახსრები მხოლოდ 60 მლნ 

ლარს შეადგენს, მაშინ როდესაც გასული 8 თვის განმავლობაში მინიმალური თვიური მაჩვენებელი 

79 მლნ ლარს შეადგენდა. ამავდროულად სექტემბრის თვეში გაცემული წოდებრივი სარგოს 

მოცულობა შეადგენს 21.4 მლნ ლარს, მაშინ როდესაც გასული თვეების განმავლობაში ყოველთვიური 

მოცულობა 1.2 მლნ ლარს შეადგენდა. 
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შრომის ანაზღაურება, 2013 წლის 9 თვე 
       ხელფასები ფულადი 

ფორმით -

თანამდებობრივი სარგო 
      ხელფასები ფულადი 

ფორმით- წოდებრივი 

სარგო 
      ხელფასები ფულადი 

ფორმით - პრემია 

      ხელფასები ფულადი 

ფორმით - დანამატი 

      ხელფასები ფულადი 

ფორმით - ჰონორარი 

      ხელფასები ფულადი 

ფორმით - კომპენსაცია 
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საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 

 

რაც შეეხება საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებს, 2014 წლის 9 თვის 

მდგომარეობით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების ჯამურმა მოცულობამ 

შეადგინა 59.5 მლნ ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 30.3 მლნ ლარი შეადგინა. საყურადღებოა, რომ 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, მთავრობის სარეზერვო ფონდის 

წლიური გეგმური მაჩვენებელი განსაზღვრულ იქნა 50 მლნ ლარის დონეზე, თუმცა ფინანსთა 

სამინისტროს ინფორმაციით, ცალკეული მხარჯავი დაწესებულებებიდან მოხდა სახსრების 

გადანაწილება საერთო-სახელმწიფოებრივ გადასახდელებში საბიუჯეტო კოდექსის 24-ე მუხლის 

საფუძველზე, რის შედეგადაც სახსრების მოცულობა 11 მლნ ლარის ოდენობით გაიზარდა. აქვე 

გასათავლისწინებელია, რომ თავად საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნე;ლობის გადასახდელების 

პროგრამებს შორის სახსრების გადანაწილებაზე ლიმიტი განსაზღვრული არ არის.  

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სახსრები ალოკაცია მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 

წარმოდგენილია ქვემოთმოცემულ ცხრილში. 

 

  ნორმატიული 

აქტით 

განსაზღვრული 

თანხა 

საკასო 

ხარჯი 

საქართველოს მთავრობის კანცელარია 15,504,590 7,132,347 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 7,518,865 7,081,512 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 4,770,188 4,328,726 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 8,092,461 2,990,648 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 2,623,839 1,396,856 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 4,755,926 743,013 
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ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

2,771,800 1,490,196 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 1,018,000 1,000,000 

საქართველოს დაზვერვის სამსახური 1,277,641 441,337 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 1,496,700 443,600 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 1,228,600 71,905 

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 624,021 161,990 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 426,000 320,722 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 400,844 400,844 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 356,155 5,750 

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 150,000 56,457 

სსიპ- საზოგადოებრივი მაუწყებელი 267,000.00 193,965.20 

სავაჭრო სამრეწველო პალატა 3,200,000.00 1,340,267.00 

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 1,500,000.00 0 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 

452,886.20 402,565.40 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 181,850.00 133,413.00 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციები 915,000.00 122,267.60 

 

როგორც მთავრობისა სარეზერვო ფონდიდან სახსრების გამოყოფის შესახებ განკარგულებების 

ანალიზით ვლინდება, გასული წლების მსგავსად, ვლინდება მხარჯავი დაწესებულებების/უწყების 

შეუფერხებელი ფუნქციონირების მოტივით სახსრების მიმართვა მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან. 

თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული კანონმდებლობით მთავრობის სარეზერვო 

ფუნქციას დაგეგმვის ეტაპზე გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსება წარმოადგენს. 
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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 9 თვის მდგომარეობით 503.7 მლნ 

ლარი შეადგინა, მათ შორის, ფასიანი ქაღალდების 

რეალიზაციით ბიუჯეტში მიღებულიქნა 774.2 მლნ ლარი, 

ხოლო დაფარულ იქნა 275 მლნ ლარის ნომინალური 

ღირებულების სახაზინო ფასიანი ქაღალდები. 

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 9 თვის მდგომარეობით 503.7 მლნ 

ლარი შეადგინა.  

 
 (მლნ. ლარი) 

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

 2013 წლის 

გეგმა 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

 

2014 წლის 

გეგმა 

ფაქტობრივი 

შესრულება 9 თვის 

მდგომარეობით 

საშინაო ვალდებულებების ზრდა 

(ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა) 

150 149.5 
 

600 503.7 

საშინაო ვალდებულებებისკ ლება 

(ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა) 

35 35 35 26.0* 

* 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 

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

სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი 

მუხლის შემცირების გზით“. 
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წინა წლებში გამოშვებული 

ვალდებულებების/ობლიგაციების 

ძირითადი თანხის დაფარვის 

გამოკლებით. ამავე დროს, ბიუჯეტის 

კანონის საშინაო ვალდებულებების 

კლების შესაბამისი მუხლი (ფასიანი 

ქაღალდები, გარდა აქციებისა), 

განსაზღვრავს მხოლოდ „საქართველოს 

მთავრობის საქართველოს ეროვნული 

ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და 

საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე“ შეთანხმების საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის მიერ გასულ წლებში გამოშვებული 

სახელმწიფო ობლიგაციების ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის დაფარვას 35 მლნ ლარის ოდენობით. 

2014 წლის 9 თვეში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 30 აუქციონი, რომლებზეც რეალიზებული იყო 

სახაზინო ვალდებულება და სახაზინო ობლიგაცია 793.5 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულებით. 

საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით ბიუჯეტში მიღებულმა თანხამ შეადგინა 

774.2 მლნ ლარი (დისკონტის თანხამ 20.5 მლნ ლარი, ხოლო ნომინალს ზევით გადახდილმა თანხამ 

1.2 მლნ ლარი).  

ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის მექანიზმისთვის 2014 წელს დაგეგმილი 

200 მლნ ლარის ემისიიდან, საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ 172.8 მლნ ლარი 

შეადგინა. ეს თანხა სრულად განთავსდა ვადიანი დეპოზიტის სახით, სახაზინო ობლიგაციების 

მყიდველ კომერციულ ბანკებში, ფასიანი ქაღალდების ვადიანობის შესაბამისად, კუპონის განაკვეთს 

დამატებული 1 საპროცენტო პუნქტი. 
(ათასი ლარი) 

  სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისია 

(ნომინალური ღირებულება)  

ფაქტობრივი 

შემოსულობა 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტში 

ვალდებულების 

ზრდა 

(ძირითადი 

თანხა) 

 

დისკონტი 

 

პრემიუმი 

მთლიანად  მ.შ ეკონომიკის 

გრძელვადიანი 

რესურსით 
უზრუნველყოფისათვის 

2013 წელი 383,000.0  380,189.6 376,293.6 6,706.4 3,896.1 

2014 წლის 9 თვე 793,490.0 172,835.1 774,169.5 772,986.8 20,503.2 1,182.7 

 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფარულ იქნა 275 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების 

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები, მათ შორის ძირითადმა თანხამ შეადგინა 269.3 მლნ ლარი, ხოლო 

დისკონტის სახით დაფარულ იქნა -  5.7 მლნ ლარი. 

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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(ათასი ლარი) 

  ძირითადი თანხა დისკონტი კუპონი 

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების 

მომსახურება/დაფარვა 

      

2013 წელი 226,762.6 6,237.4 47,312.1 

 

2014 წლის 9 თვე 269,335.8 5,664.2 
 

50,827.0 
 

 

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

და 2014 წლის 9 თვისათვის წარმოდგენილია ქვემოთმოცემულ ცხრილში. 
(ათასი ლარი) 

  2013 წელი 2014 წლის 9 თვე 

ბიუჯეტში შემოსული თანხა სახაზინო ფასიანი 

ქაღალდების ემისიიდან 380,189.6 774,169.5 

      მ.შ. პრემიუმი 3,896.1 1,182.7 

ვალდებულების ზრდა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების 

ემისიიდან 376,293.6 772,986.8 

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის 

დაფარვა 226,762.6 269,335.8 

ვალდებულების წმინდა ზრდა სახაზინო ფასიანი 

ქაღალდების ემისიიდან 149,531.0 503,651.0 

სახელმწიფო ბიუჯეტის  საშინაო ვალდებულებების 

ზრდის მუხლი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებში 149,531.0 503,651.0 

 

2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით საშინაო ვალდებულების წმინდა ზრდამ ძირითადი 

თანხის მიხედვით შეადგინა 503.7 მლნ ლარი, რაც დაგეგმილთან შედარებით 102.8 %-ს შეადგენს. 

აღნიშნული გამოწვეული იყო ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის 

მექანიზმისთვის 2014 წლის IV კვარტალში დაგეგმილი ემისიის III კვარტალში განხორციელებით. 

 

ფულადი სახსრების მართვა 

2014 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით, სახელმწიფოს განკარგულებაში არსებული სახსრები 

კომპონენტების მიხედვით მოცემულია ცხრილში.  

   

#   03.01..2013 02.09.2013  01.01.2014 01.10.2014 

1. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ნაშთი  

332,395 398,490.8 287,146 625,889 

 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო - - 287,146 453,053 
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ბიუჯეტის ნაშთი 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე ანგარიში 

კომერციულ ბანკში 

- - - 172,835 

2. შემოსავლების სარეზერვო ქვეანგარიში 18,846 21,076.8 1,516 8,573 

3. მიზნობრივი გრანტები 13,263 13,605.7 9,213 21,751 

4. სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშზე რიცხული 

ნაშთი  

188,012 153,942.4 146,834 140,984 

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

6. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური 

ნაშთი 

37,596 37,672.4 36,658 38,479 

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 6,151 

10. ადგილობრივი  თვითმმართველი ერთეულებისა და 

ავტონომიური რესპუბლიკების  ბიუჯეტები 

152,803 322,599.5 230,637 280,618 

  სულ ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი: 1,100,106 1,305,517.3   718,913 1,122,444 

ცხრილი 17. სამთავრობო დეპოზიტების დინამიკა 

       რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დინამიკას 2014 წლის 9 თვის განმავლობაში, 

დინამიკა უახლოვდება 2012 და 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდში გამოვლენილ ტენდენციას. 

გამონაკლისია მხოლოდ 1 ოქტომრის მდგომარეობით ნაშთის რაოდენობა, რომელიც რეკორდულად 

მაღალია წინა წლებთან და წინა თვეებთან შედარებით (1 სექტემბრის მდგომარეობით არსებულ 

მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 210 მლნ-ით, თითქმის 50%-ით).  

                                                           
 ,,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. 
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ამასთანავე, ნომინალურ გამოხატულებაში სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის მაჩვენებლები (თვის 

პირველი რიცხვის მდგომარეობით) განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ნაკლებია გასული წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებლებზე, რაც თავის მხრივ ათვისების მაღალ ტენდენციას შეიძლება 

უკავშირდებოდეს. კერძოდ, 2014 წლის მეორე კვარტლის მონაცემები ჩამორჩება 2013 წლის იმავე 

კვარტლის მონაცემებს და 9 თვის დასასრულს მიაღწია მაქსიმალურ ნიშნულს 625.9 მლნ ლარს. 

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის საშუალო მაჩვენებელი (თვის პირველი 

რიცხვის მდგომარებით) 398.2 მლნ ლარია, რაც 2013 წლის ანალოგიური პერიოდის საშუალო თვიურ 

მაჩვენებელზე (358.9 მლნ ლარი) 39.3 მლნ ლარით მეტია.  

დიაგრამა 13. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე განთავსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დინამიკა 

მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დინამიკის შედარებით წინა წლების დინამიკასთან 

მოსალოდნელია დარჩენილ საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთების მზარდი 

ტემპით ათვისება. აღსანიშნავია ისიც რომ მიმდინარე წელს სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით 

მიღებული სახსრებიდან მითითებული თანხები განთავსდა კომერციულ ბანკებში ვადიანი 

0
100
200
300
400
500
600
700

სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დინამიკა (მლნ ლარი, თვის პირველი 

რიცხვის მდგომარეობით) 
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იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი  (თვის პირველი რიცხვის 

მდგომარეობით; მლნ ლარი) 
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დეპოზიტის სახით, კერძოდ, ოქტომბრის დასაწყისისთვის აღნიშნულმა სახსრებმა შეადგინა 172,835 

მლნ ლარი.  

 

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 ოქტომბრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის 

28%-ს შეადგენს. 

5. საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების ანალიზით ვლინდება, რომ მიმდინარე წლის 9 თვის 

განმავლობაში საგარეო წყაროებიდან მიღებული სახსრების ოდენობა აღემატება გასული წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებლებს ძირითადად საგარეო ვალდებულებების ზრდის, აგრეთვე, გრანტების 

სახით შემოსული სახსრების ხარჯზე.  

გრანტების მოცულობამ 2014 წლის 9 თვის მდგომარეობით 126.1 მლნ ლარი- 9 თვის გეგმის 101.9% და 

წლიური გეგმის 88% შეადგინა. ანალოგიური მაჩვენებელი გასული წლისათვის 102.7 მლნ ლარს  

(წლიური ფაქტობრივი მაჩვენებლის 43%) გაუტოლდა.  

რაც შეეხება კრედიტებს, საგარეო ვალდებულებების ზრდით 9 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტში 

მიღებულმა შემოსულობამ ჯამურად 519.4 მლნ ლარი, 9 თვის გეგმის 82.6% და წლიური გეგმის 50.1% 

შეადგინა, რაც 2013 წლის მაჩვენებლებზე ნაკლებია (300.7 მლნ ლარი და წლიური შესრულების 
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28 

 
 

51.1%). აქვე აღსანიშნავია, რომ 9 თვის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების 

საგარეო ვალდებულებების მობილიზების ნაწილში ასახულ იქნა შემოსულობა აქციებიდან და 

კაპიტალიდან 135 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით 

კორექტირების შემდგომ მიმართულ იქნება შემოსულობის შესაბამის მუხლში. 

 (ათასი ლარი) 

  2013 

წლის 

 9 თვე 

2013 

წელი 

2013 წ. 9 

თვე / 2013 

წელი  (%) 

2014 

წლის 

 9 თვე 

2014 

წლის  

გეგმა 

2014 წ. 

9 თვე / 

2014 

წლის 

გეგმა 

(%) 

გრანტები 102.719 238.861 43.0% 126.110 144.000 87.6% 

საგარეო ვალდებულებების ზრდა (სესხები) 300.687 588.361 51.1% 519.443 1036.000 50.1% 

საგარეო ვალდებულებების კლება (სულ) 337.686 454.216 74.3% 383.275 532.000 72.0% 

          ფასიანი ქაღალდები გარდა  

          აქციებისა 
106.825 106.825 100.0%    

          სესხები 208.974 323.621 64.6% 379.515 529.000 71.7% 

          სხვა კრედიტორული  

         დავალიანებები 
21.888 23.770 92.1% 3.760 3.000 125.3% 

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 9 თვის მონაცემების 

მიხედვით, მიზნობრივი დანიშნულების გრანტები 20.4 მლნ ლარის ოდენობით  სახელმწიფო 

ბიუჯეტში აისახება კანონში შესაბამისი ცვლილების შემდეგ3.  

რაც შეეხება ვალდებულებების მომსახურებასა და დაფარვას, ვალდებულებების კლების მუხლით 

გადასახდელები 9 თვის მდგომარეობით 383.3 მლნ ლარს შეადგენს და გასული წლის მაჩვენებელს 

45.6 მლნ ლარით (13.5 %-ით)-ჯერ) აჭარბებს. 

                                                           
3ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N436; 2013 წლის 27 დეკემბერი 
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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 ტრანშის - 40 მლნ სპეციალური ნასესხობის 

უფლების ოდენობით (59.9 მლნ აშშ დოლარი, 104.9 მლნ ლარი) მიმართვა სახელმწიფო ბიუჯეტში 

განხორციელდა მიმდინარე წლის  სექტემბერში.  
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დანართი 1.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები, 2014 წლის 9 თვის მდგომარეობით (მლნ. ლარი) 

  2013 წლის  

9 თვის  

შესრულება  

2014 წლის  

9 თვის  

შესრულება  

2014 წ. 9 თვე / 

 2013 წ. 9 თვე 

2013 წ. 9 თვის 

შესრულება 

წლიური 

შესრულების  

მაჩვენებელთან 

მიმართებაში (%) 

2014 წ. 9 თვის 

შესრულება 

წლიურ 

დამტკიცებული 

გეგმის 

მაჩვენებელთან 

მიმართებაში (%) 

 

სხვაობა ცვლილება 

(%) 

 შემოსულობები  5,339.0 6,504.5 1,165.5 21.8% 69.4% 71.4% 

შემოსავლები 4,898.4 5,362.6 464.2 9.5% 71.6% 73.3% 

გადასახადები 4,581.4 5,039.3 457.9 10.0% 72.9% 73.9% 

გრანტები 102.719 126.1 23.4 22.8% 43.0% 87.6% 

სხვა შემოსავლები 214.3 197.2 -17.1 -8.0% 68.5% 55.5% 

არაფინანსური აქტივების  

კლება 

30.1 66.0 35.9 119.2% 39% 82% 

ფინანსური აქტივების  

კლება 

29.4 52.8 23.4 79.3% 74% 75% 

ვალდებულებების ზრდა 381.0 1,023.1 642.1 168.5% 51.6% 62.5% 

        

 გადასახდელები  5,326.6 6,182.8 856.2 16.1% 65.7% 68.1% 

ხარჯები 4,385.3 5,209.0 823.7 18.8% 67.0% 69.1% 

შრომის ანაზღაურება 841.7 945.6 103.8 12.3% 70.9% 71.7% 

საქონელი და  
მომსახურება 

489.4 614.1 124.7 25.5% 63.9% 71.9% 

პროცენტი 167.9 178.9 10.99 6.5% 72.1% 58.6% 

სუბსიდიები 164.4 185.0 20.6 12.6% 67.8% 76.6% 

გრანტები 670.7 719.9 49.2 7.3% 61.9% 64.7% 

სოციალური 
 უზრუნველყოფა 

1,461.1 1,867.3 406.2 27.8% 70.1% 72.3% 

სხვა ხარჯები 590.1 698.3 108.2 18.3% 62.1% 61.9% 

არაფინანსური აქტივების  

ზრდა 

383.4 401.4 18.0 4.7% 49.9% 54.7% 

ფინანსური აქტივების 

 ზრდა 

170.1 145.5 -24.6 -14.5% 61.4% 69.9% 

ვალდებულებების კლება 387.8 426.9 39.1 10.1% 75.5% 71.4% 
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დანართი 2. 

ინფორმაცია ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ მხარჯავი დაწესებულებების 

მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით გათვალისწინებულ წლიურ გეგმასთან 

მიმართებაში. 

ორგანიზ. 

კოდი 

დასახელება 3 თვე 6თვე 9თვე 

01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული 

ორგანიზაციები 

22.9% 44.4% 67.1% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 12.9% 38.9% 62.1% 

03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს 

აპარატი 

12.9% 25.4% 42.9% 

04 00 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 20.3% 54.4% 92.4% 

05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 17.9% 41.8% 65.8% 

06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 8.9% 49.1% 92.6% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 20.8% 44.9% 67.1% 

08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 19.8% 43.1% 69.6% 

09 00 საერთო სასამართლოები 22.5% 46.4% 69.5% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 18.7% 37.0% 60.3% 

11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, 

მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის 

მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 

ფოთში 

15.6% 36.7% 57.2% 

12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 

18.5% 41.3% 67.8% 

13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, 

თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, 

წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის 

მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 

ქუთაისში 

22.0% 51.2% 83.9% 

14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, 

საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის 

მუნიციპალიტეტებში 

18.7% 44.1% 63.4% 

15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და 

24.4% 49.2% 73.1% 
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ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 

16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და 

ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 

19.0% 42.1% 70.1% 

17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 

ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებში 

19.2% 42.4% 69.3% 

18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 

თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის 

მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 

რუსთავში 

20.7% 47.1% 70.5% 

19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებში 

19.9% 43.6% 71.8% 

20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

39.5% 84.3% 124.0% 

21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

25.7% 69.2% 93.2% 

22 00 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

23.9% 46.6% 68.5% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 20.5% 44.1% 65.4% 

24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 

6.0% 23.6% 40.9% 

25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

11.0% 34.9% 57.7% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 18.5% 43.1% 68.6% 

27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო 

17.1% 40.4% 63.3% 

28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 37.9% 59.0% 78.3% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 23.7% 47.3% 72.0% 

30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 22.8% 49.3% 75.5% 

31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 22.8% 44.9% 71.2% 

32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო 

14.9% 34.9% 64.8% 

33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო 

19.9% 45.9% 79.8% 

34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით  გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 

და ლტოლვილთა სამინისტრო 

7.3% 17.2% 23.9% 

35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 

22.8% 46.9% 72.0% 
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36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 15.1% 44.4% 77.6% 

37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 40.1% 55.3% 74.6% 

38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტრო 

17.2% 39.7% 67.8% 

39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტრო 

25.3% 58.1% 119.4% 

40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 

სამსახური 

20.1% 45.8% 74.8% 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 20.6% 46.3% 100.8% 

42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 24.2% 49.4% 77.5% 

43 00 სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტო 

25.0% 30.9% 45.9% 

44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 34.3% 61.2% 79.7% 

45 00 საქართველოს საპატრიარქო 36.6% 62.1% 82.1% 

46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

28.6% 57.1% 85.7% 

47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური – საქსტატი 

11.3% 25.1% 41.4% 

48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სამსახური 

20.2% 43.9% 68.3% 

49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო 

სააგენტო 

10.9% 24.4% 39.3% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 20.4% 47.8% 79.7% 

51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

აპარატი 

19.0% 40.9% 64.3% 

52 00 სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 54.0% 219.4% 367.8% 
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დანართი 3: 

ათვისება პროგრამების მიხედვით 2014 წლიური ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან 

(პროგრამების მიხედვით ათვისება ითვალისწინებს იმ მხარჯავ დაწესებულებებსაც, რომელთა 

სისტემაშიც არაა გამოყოფილი დამოუკიდებელი პროგრამა).  

პროგ. 

კოდი 

პროგრამის დასახელება წლიური 

 გეგმა 

შესრულება  

6 თვის მდგ. 

 შესრულება 

9 თვის მდგ. 

01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 52,091,000.00 44.3% 67.0% 

01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 6,990,700.00 45.7% 68.3% 

01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 450,000.00 41.8% 59.9% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,000,000.00 38.9% 62.1% 

03 01 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 3,000,000.00 17.0% 28.6% 

04 01 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 20,000,000.00 54.1% 91.1% 

04 02 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო    

05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 12,250,000.00 41.8% 65.8% 

06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 6,770,200.00 38.1% 64.0% 

06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 28,000,000.00 50.4% 108.4% 

06 03 
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო 

განათლების ხელშეწყობა 

650,000.00 43.3% 62.8% 

06 04 
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის 

დაფინანსება 

19,079,800.00 51.4% 80.7% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,315,000.00 44.9% 67.1% 

08 01 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6,615,000.00 43.1% 69.6% 

09 01 
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და 

ხელშეწყობა 

46,210,000.00 46.6% 69.6% 

09 02 
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების 

მომზადება-გადამზადება 

1,215,000.00 39.4% 65.6% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,495,000.00 37.0% 60.3% 

11 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, 

სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის 

900,000.00 36.7% 57.2% 
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მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 

12 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 

650,000.00 41.3% 67.8% 

13 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, 

თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, 

წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის 

მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 

800,000.00 51.2% 83.9% 

14 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, 

თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის 

მუნიციპალიტეტებში 

800,000.00 44.1% 63.4% 

15 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 

650,000.00 49.2% 73.1% 

16 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და 

ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 

650,000.00 42.1% 70.1% 

17 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 

ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებში 

650,000.00 42.4% 69.3% 

18 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი 

წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და 

თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 

800,000.00 47.1% 70.5% 

19 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებში 

700,000.00 43.6% 71.8% 

20 01 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

2,450,000.00 88.6% 130.9% 

20 02 
სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის 

შესახებ 

350,000.00 54.5% 75.3% 

21 00 
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

900,000.00 69.2% 93.2% 

22 00 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 1,350,000.00 46.6% 68.5% 
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მინისტრის აპარატი 

23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 27,779,000.00 43.9% 59.1% 

23 02 
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა 

მომსახურების გაუმჯობესება 

43,000,000.00 44.1% 66.5% 

23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 16,521,000.00 51.4% 75.4% 

23 04 
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური 

უზრუნველყოფა 

7,800,000.00 29.2% 59.7% 

23 05 
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის 

ამაღლება 

900,000.00 49.8% 76.3% 

24 01 ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო ქონების მართვა 68,212,000.00 17.5% 32.1% 

24 02 ტექნიკური და სამშენებლო  სფეროს რეგულირება    1,295,000.00 34.3% 58.7% 

24 03 
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს 

განვითარება          

990,000.00 34.4% 68.2% 

24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება     150,000.00 50.0% 75.0% 

24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  12,653,000.00 37.2% 71.6% 

24 06 

საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 

ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს 

აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-

დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების 

ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი 

დავალიანებების დაფარვა) 

3,300,000.00 85.0% 88.4% 

24 07 

ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის 

მშენებლობისათვის მარაბდა–ახალქალაქი–კარწახის 

მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების 

გამოსყიდვა-კომპენსაცია 

400,000.00 47.8% 50.8% 

25 01 
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 

5,100,000.00 52.3% 74.9% 

25 02 
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 

ღონისძიებები 

501,720,000.00 43.4% 68.0% 

25 03 
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია 

187,075,000.00 23.0% 37.6% 

25 04 
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-

რეაბილიტაცია 

130,980,000.00 17.9% 38.8% 

25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 50,125,000.00 36.8% 78.2% 
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26 01 

სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების 

სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის 

სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 

8,800,000.00 40.9% 63.5% 

26 02 

გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო 

ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 

32,500,000.00 44.7% 70.6% 

26 03 

ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების 

თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და 

დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

5,500,000.00 37.0% 57.0% 

26 04 
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა 

გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 

3,500,000.00 43.7% 69.6% 

26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,700,000.00 34.4% 52.5% 

26 06 
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

მხარდაჭერის განვითარება 

2,000,000.00 39.0% 59.8% 

26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 1,500,000.00 21.6% 39.0% 

26 08 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 

მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

1,000,000.00 52.0% 223.5% 

26 09 
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა 

განვითარება და ხელმისაწვდომობა 

2,000,000.00 86.6% 86.6% 

26 10 
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და 

ხელმისაწვდომობა 

1,000,000.00 7.2% 24.0% 

27 01 
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და 

მართვა 

4,159,000.00 51.2% 77.4% 

27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 136,369,000.00 40.9% 64.1% 

27 03 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის 

თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული 

განვითარება 

1,006,000.00 44.6% 70.2% 

27 04 
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა 

ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით 

15,466,000.00 32.8% 51.4% 

28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 89,647,000.00 59.1% 78.3% 

28 02 
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო 

ურთიერთობების დარგში 

353,000.00 40.1% 56.0% 

29 01 
შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და 

ამაღლება 

586,304,000.00 48.2% 73.7% 
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29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 21,605,000.00 40.4% 60.6% 

29 03 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

8,000,000.00 45.8% 65.0% 

29 04 თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 44,091,000.00 37.4% 53.0% 

29 05 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა    

29 06 ვეტერანთა მხარდაჭერა    

30 01 

საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 

და საერთაშორისო თანამშრომლობის 

განვითარება/გაღრმავება 

578,177,000.00 49.4% 75.5% 

30 02 

ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური 

წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის 

ამაღლება 

12,716,000.00 41.8% 64.8% 

30 03 

სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის 

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, 

გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა 

მომსახურება 

5,139,000.00 54.9% 85.3% 

30 04 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა 

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა 

3,612,000.00 58.5% 93.3% 

30 05 
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და 

მართვა 

356,000.00 38.2% 57.0% 

31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 8,000,000.00 44.9% 71.2% 

32 01 
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 

13,403,000.00 45.9% 78.3% 

32 02 ზოგადი განათლება 439,436,000.00 43.7% 71.1% 

32 03 პროფესიული განათლება  37,318,000.00 25.6% 41.7% 

32 04 
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების 

პროგრამა 

138,162,000.00 31.8% 65.0% 

32 05 
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

91,681,000.00 9.2% 57.1% 

32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 34,300,000.00 9.0% 24.8% 

33 01 
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში 

პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 

5,147,000.00 49.8% 73.8% 
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33 02 
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და 

პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 

41,885,000.00 50.0% 92.9% 

33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 13,410,000.00 48.5% 73.2% 

33 04 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო 

სისტემის სრულყოფა 

16,043,000.00 40.1% 68.7% 

33 05 
კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის და 

ფინანსური ძლიერების პროგრამა 

3,515,000.00 8.1% 8.7% 

34 01 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა 

ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავება და პროგრამების მართვა 

6,934,000.00 43.9% 73.1% 

34 02 
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 

41,066,000.00 12.7% 15.6% 

35 01 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

პროგრამების მართვა 

49,082,000.00 41.1% 68.7% 

35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა 1,970,466,000.00 49.5% 74.4% 

35 03 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 605,849,000.00 41.2% 66.3% 

35 04 
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და 

აღჭურვა  

29,203,000.00 3.1% 40.9% 

35 05 შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამა 600,000.00     

35 06 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-

გადამზადების პროგრამა 

2,800,000.00     

36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა  11,200,000.00 61.6% 143.1% 

36 02 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის 

მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების 

მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის 

ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება  

6,000,000.00 43.6% 43.6% 

36 03 
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია  

51,700,000.00 53.7% 75.4% 

36 04 
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის 

განვითარება 

45,700,000.00 29.8% 68.5% 

37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 217,310,000.00 62.4% 77.8% 

37 02 
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და 

ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 

25,182,000.00 30.7% 59.7% 
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37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 21,008,000.00 11.4% 59.2% 

38 01 
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, 

რეგულირება და მართვა 

4,930,000.00 48.2% 71.3% 

38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 6,840,000.00 49.4% 76.6% 

38 03 
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და 

მართვა 

9,790,000.00 26.1% 56.0% 

38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 8,810,000.00 41.7% 66.7% 

38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 270,000.00 50.8% 74.2% 

38 06 
გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და 

გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 

360,000.00 47.3% 147.1% 

39 01 
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების 

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა    

3,153,000.00 124.8% 356.1% 

39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 39,163,000.00 57.1% 113.4% 

39 03 
სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა 

სოციალური დაცვის ღონისძიებები 

4,584,000.00 49.7% 74.4% 

39 04 
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის 

ღონისძიებები 

7,000,000.00 39.3% 75.6% 

40 01 
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა 

42,500,000.00 45.7% 75.3% 

40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 3,500,000.00 46.3% 69.5% 

41 01 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 

ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები 

(საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 

   

42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 38,000,000.00 49.4% 77.5% 

43 01 
სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტო 

680,000.00 25.0% 25.0% 

43 03 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო    

44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500,000.00 61.2% 79.7% 

45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,594,300.00 52.4% 77.7% 

45 02 
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ 

კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 

150,000.00 49.8% 71.5% 
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45 03 
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის 

საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 

1,858,000.00 58.9% 81.6% 

45 04 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის 

ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა 

პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 

958,400.00 53.0% 76.5% 

45 05 

საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე 

ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის 

გადასაცემი გრანტი 

260,800.00 57.5% 79.7% 

45 06 

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების 

ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 

446,900.00 50.8% 75.4% 

45 07 
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული 

სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 

230,000.00 48.2% 72.2% 

45 08 

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 

2,000,100.00 50.0% 50.0% 

45 09 
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის 

სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 

2,448,400.00 75.5% 87.7% 

45 10 
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და 

ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 

100,000.00 85.1% 100.0% 

45 11 
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების 

ღონისძიებები 

800,000.00 225.0% 225.0% 

45 12 
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო 

ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 

500,000.00 84.0% 95.3% 

45 13 
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-

გამაჯანსაღებელი ცენტრი 

653,100.00 84.3% 92.2% 

46 00 
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

3,500,000.00 57.1% 85.7% 

47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 3,722,000.00 46.5% 75.8% 

47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 2,078,000.00 32.1% 55.3% 

47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 8,800,000.00 14.4% 23.6% 

48 00 
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სამსახური 

1,300,000.00 43.9% 68.3% 

49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 1,192,000.00 35.5% 49.3% 
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49 02 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 1,208,000.00 13.3% 29.4% 

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 600,000.00 47.8% 79.7% 

51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 600,000.00 40.9% 64.3% 

52 01 სავაჭრო-სამრეწველო პალატა    

52 02 საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი     

53 01 
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა 

720,000,000.00 44.0% 65.3% 

53 02 
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა 

149,000,000.00 44.4% 76.6% 

53 03 

საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული 

ვალდებულებები 

5,600,000.00 59.4% 59.4% 

53 04 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი 

ტრანსფერები 

795,900,000.00 59.2% 89.3% 

53 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5,000,000.00   

53 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი  50,000,000.00   

53 07 
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და 

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 

20,000,000.00 9.1% 12.8% 

53 08 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი 

250,000,000.00   

53 09 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 50,000,000.00   

53 10 

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის 

დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის 

ფინანსური უზრუნველყოფა 

750,000.00 48.7% 67.0% 

 


