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1. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობა აგრეგატულ დონეზე1 

სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2018 წლის აგვისტოს თვისთვის 280.5 მლნ. ლარს, ხოლო 9 თვის 

მდგომარეობით 9.7 მლნ. ლარს უტოლდება, რაც 70.2 მლნ ლარით აღემატება გასული წლის ანალოგიური 

პერიოდის მაჩვენებელს (იხ. დიაგრამა #1). 

 

                                                           
1 ანგარიშში წლიური გეგმა გულისხმობს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცებული კანონით 

განსაზღვრულ გეგმურ მაჩვენებლებს, ხოლო 9 თვის გეგმით განსაზღვრული მაჩვენებლები - 2018 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის საფუძველზე საწყისი კვარტალური განწერით განსაზღვრულ და 9 თვის გეგმურ მაჩვენებლებს. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კვარტალური შესრულება 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი  

www.pbo.parliament.ge 

pbo@parliament.ge  

ძირითადი მაჩვენებლების დინამიკა: 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების (ჯამური საშემოსავლო ნაწილი) შესრულების ჯამური 

მაჩვენებელი 9 თვის გეგმის  100.8%-ს, ხოლო წლიური გეგმის 70.1%-ს შეადგენს. ზრდის ტემპი 

გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 1.9%-ს უტოლდება. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების (ჯამური ხარჯვითი ნაწილი) შესრულების ჯამური 

მაჩვენებელი 9 თვის გეგმის  92.0%-ს, ხოლო წლიურ გეგმასთან მიმართებაში - 66.4%-ს შეადგენს. 

ზრდის ტემპი გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 1.3%-ს 

უტოლდება. 

  

 

დიაგრამა 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს დინამიკა (2016-2018 წწ.) 
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რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი აგრეგატების დინამიკას: 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების მდგომარეობა, აგრეგატულ დონეზე, გეგმასთან 

მიმართებაში, მისაღებად შეიძლება შეფასდეს, კერძოდ, შესრულების ჯამური მაჩვენებელი 9 თვის გეგმის  

100.8%-ს, ხოლო წლიურ გეგმასთან მიმართებაში - 70.1%-ს შეადგენს. ზრდის ტემპი გასული წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 1.9%-ს უტოლდება.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტების დონეზე, 9 თვის გეგმასთან მიმართებაში 

შემოსულობების ყველა კომპონენტი შესრულების მისაღებ ტენდენციას ავლენს (მათ შორის სამი 

კომპონენტი: შემოსავლები, ფინანსური აქტივების და არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით 

შემოსულობები გადაჭარბებით იქნა მიღებული), თუმცა საყურადღებოა არაფინანსური აქტივების კლების 

მუხლით შემოსულობების შესრულება, რომელიც 9 თვის გეგმას 110%-ით, ხოლო წლიური გეგმის 

მაჩვენებელს 36%-ით აჭარბებს. შესრულების ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ძირითადად დაკავშირებულია 

ძირითადი აქტივების რეალიზაციიდან მიღებულ შემოსულობებთან, რომლის სახითაც 9 თვეში 

ბიუჯეტში უკვე მიღებულ იქნა წლიურ გეგმურ მაჩვენებელზე 15.8 მლნ ლარით მეტი (71.3 მლნ ლარი), მათ 

შორის, სახაზინო სამსახურის მონაცემებით, საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან 9 თვეში ბიუჯეტში ჩაირიცხა 61.3 მლნ ლარი. რაც შეეხება 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობებს, აღნიშნული სახის შემოსულობების შერულება 

კვარტალური გეგმის 74%-ს უტოლდება, რაც ძირითადად დაკავშირებულია საგარეო დაფინანსების 

წყაროდან საინვესტიციო გრძელვადიანი კრედიტების დინამიკასთან (აღნიშნული სახის შემოსულობების 

სახით შემოსულობების შესრულება 9 თვის გეგმის 65%-ს შეადგენს)2. 

  
2017 წლის 

 9 თვე 

შესრულება 

2017 წლის 9 

თვის  

შესრულება 

წლიურ 

შესრულებასთნ 

2018 წლის  

9 თვე 

გეგმა 

2018 წლის 

 9 თვე 

შესრულება 

2018 წელი 9 

თვის 

შესრულება 

9 თვის 

გეგმასთან 

2018 წ. 9 თვე - 

2017 წ. 9 თვე 

2018 წლის 9 

თვის  

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 
სხვაობა 

%-ული 

ცვლილება 

სულ 

შემოსულობები 
8,554.3 73.6% 8,649.5 8,718.8 100.8% 164.6 1.9% 70.1% 

 შემოსავლები  7,186.2 73.7% 7,465.7 7,746.1 103.8% 559.8 7.8% 75.1% 

   გადასახადები 6,637.4 73.8% 6,880.5 7,075.3 102.8% 437.9 6.6% 74.6% 

   გრანტები 261.5 74.6% 308.3 325.4 105.5% 63.9 24.4% 78.5% 

   სხვა შემოსავლები 287.4 70.4% 276.9 345.4 124.7% 58.1 20.2% 84.3% 

 არაფინანსური 

აქტივების 

 კლება 

70.3 72.0% 39.0 81.9 209.9% 11.5 16.4% 136.4% 

 ფინანსური 

აქტივების კლება 
55.3 46.4% 44.0 80.0 181.7% 24.7 44.7% 100.0% 

 ვალდებულებების  

ზრდა 
1,242.5 75.2% 1,100.8 810.9 73.7% -431.5 -34.7% 40.8% 

   საგარეო  901.5 72.0% 870.1 567.0 65.2% -334.5 -37.1% 35.7% 

   საშინაო** 341.0 85.3% 230.7 243.9 105.7% -97.0 -28.5% 61.0% 

ცხრილი 1: შემოსულობების დინამიკა 9 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2017-2018 წწ). 

                                                           
2დეტალურად სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებებთან დაკავშირებით წარმოდგენილია ანგარიშის შესაბამის ნაწილში.  
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სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების მდგომარეობა აგრეგატულ დონეზე კვარტალურ 

გეგმასთან მიმართებაში მისაღებად შეიძლება შეფასდეს, კერძოდ, შესრულების ჯამური მაჩვენებელი 

კვარტალური გეგმის 92.0%-ს, ხოლო წლიურ გეგმასთან მიმართებაში - 66.4%-ს შეადგენს. ზრდის ტემპი 

გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 1.3%-ს უტოლდება.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტების დონეზე, (სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელები მოიცავს ოთხ კომპონენტს: ხარჯები, არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდა, 

ვალდებულებების კლება) კვარტალური გეგმისაგან შესრულების შედარებით მაღალი მაჩვენებლით 

ხასიათდება არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელები (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები3), 

რომლის შესრულება 921.8 მლნ ლარს, კვარტალური გეგმის 100.8%-ს უტოლდება და გასული წლის 

ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს  არსებითად (284,7 მლნ ლარით, 1.4-ჯერ) აღემატება. რაც შეეხება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებს (ე.წ. მიმდინარე ხარჯებს), მისი შესრულება 9 თვის მდგომარეობით 

7,268.9 მლნ ლარსა და კვარტალური გეგმის 91.2%-ს შეადგენს და თითქმის გასული წლის ანალოგიური 

პერიოდის მაჩვენებელს უტოლდება.  

  

2017 წელის  

9 თვე 

შესრულება 

 

2017 წელის 

9 თვის 

შესრულება 

ფაქტთან 

 

2018 

წელის 9 

თვე  გეგმა 

 

2018 წელის  

9 თვე 

შესრულება 

 

 

2018 წელის 

9 თვის 

შესრულება 

9 თვის 

გეგმასთან 

 
 

2018 წ.  9 თვე/2017 წ.  9 

თვე 

2018 წელი 

9 თვის 

შესრულება  

წლიურ 

გეგმასთან 

 
 

სხვაობა 
%-ლი 

ცვლილება 

გადასახდელები 8,168.4 69,4% 8,991.0 8,272.3 92.0% 103,9 1.3% 66.4% 

ხარჯები  6,632.9 70,8% 7,268.9 6,625.7 91.2% -7,2 -0.1% 68.2% 

შრომის ანაზღაურება 1,019.1 73,6% 1,045.2 1,009.3 96.6% -9,8 -1.0% 71.4% 

საქონელი და 

მომსახურება 
860.9 69,0% 935.8 861.9 92.1% 1 0.1% 71.7% 

პროცენტი 351.6 73,8% 412.5 384.1 93.1% 32,5 9.2% 69.8% 

სუბსიდიები 340.4 70,0% 342.6 306.7 89.5% -33,7 -9.9% 68.9% 

გრანტები 814.3 60,5% 962.6 722.9 75.1% -91,4 -11.2% 52.4% 

                                                           
3  მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების კატეგორიები არ არის განსაზღვრული საბიუჯეტო კლასიფიკაციით, 

შესაბამისად, ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელების კლასიფიცირება 

ზემოაღნიშნულ კატეგორიებად მიზნად ისახავს მხოლოდ შესაბამისი მუხლის მიზნობრიობის შესახებ ზოგადი 

სურათის წარმოდგენას დაინტერესებულ მხარეთათვის აღქმადობის ხელშეწყობისათვის. 

73.3%
64.5%

53.1% 45.8%

73.7% 72.0%

46.4%

75.2%75.1%

136.4%

100.0%

40.8%

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების 

კლება

ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების  ზრდა

2016 2017 2018*

დიაგრამა 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები წლიურ გეგმურ/ფაქტობრივ მაჩვენებლებთან მიმართებაში 

9 თვის მდგომარეობით (%, 2016-2018 წწ). * 2018 წ. წლიურ მაჩვენებლად აღებულია ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული გეგმა 
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სოციალური 

უზრუნველყოფა 
2,459.1 74,0% 2,662.9 2,517.6 94.5% 58,5 2.4% 72.1% 

სხვა ხარჯები 787.5 71,3% 907.3 823.3 90.7% 35,8 4.5% 66.4% 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
637.1 65,6% 914.6 921.8 100.8% 284,7 44.7% 56.6% 

ფინანსური 

აქტივების ზრდა 
523.6 57,8% 229.3 177.3 77.3% -346,3 -66.1% 50.7% 

ვალდებულებების 

კლება 
374.8 72,7% 578.1 547.5 94.7% 172,7 46.1% 72.0% 

ცხრილი 2: გადასახდელების დინამიკა  9  თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2017-2018 წწ). 

* 9 თვის გეგმა გულისხმობს კვარტალური განწერით განსაზღვრულ 9 თვის გეგმურ მაჩვენებლებს.  

 

წლის განმავლობაში გადასახდელების მოსალოდნელ დინამიკასთან მიმართებაში, თუ დავუშვებთ, რომ 

ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2018 წლის შემდგომი 3 

თვის განმავლობაში გადასახდელების შესრულების საშუალო თვიური მაჩვენებელი დაახლოებით 1.5-

ჯერ უნდა აღემატებოდეს 9 თვის ათვისების საშუალო თვიურ მაჩვენებელს. 

 * 2016-2017 წლებში გამოყენებულია შესაბამისი პერიოდის ფაქტობრივი წლიური მონაცემები. 

 

2. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

აგრეგატულად, 2018 წლის 9 თვის მდგომარეობით, შემოსავლების მობილიზების დონე 280 მლნ ლარით 

(4%-ით) აჭარბებს კვარტალური განწერით გათვალისწინებულ გეგმურ მაჩვენებელს. მისი ცალკეული 

დიაგრამა 3: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტები წლიურ გეგმურ/ფაქტობრივ მაჩვენებლებთან 
მიმართებაში 9 თვის მდგომარეობით (%, 2016-2018 წწ). 

დიაგრამა 4: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ყოველთვიური დინამიკა  (მლნ ლარი, 2016-2018 წწ). 

-2

3

8

13

18

იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

2016 2017 2018

71.6%
66.9% 70.0%

75.1%70.8%
65.6%

57.8%

72.7%68.2%
56.6%

50.7%

72.0%

ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება

2016 2017 2018
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კომპონენტებიდან შესრულების შედარებით მაღალი დონით ხასიათდება სხვა შემოსავლების 

მაჩვენებელი, რომელიც 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულ სიდიდეს 25%-ით (68.5 მლნ ლარით) აჭარბებს. 

გრანტების სახით ბიუჯეტში მიღებულია 9 თვის გეგმურ მაჩვენებელზე 5%-ით (17 მლნ ლარით) მეტი, 

ძირითადად საინვესტიციო და სხვა გრანტების მობილიზების ტენდენციის გავლენით: კერძოდ, 

საინვესტიციო გრანტების სახით მიღებულ იქნა 96.9 მლნ ლარი, ხოლო საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე 

დონორების მიერ გამოყოფილი მიზნობრივი დანიშნულების გრანტების სახით - 43.6 მლნ ლარი, ამასთან, 

სახელმწიფო ბიუჯეტში მიიმართა სსიპ-ების ანგარიშებზე განთავსებული თავისუფალი ნაშთის ნაწილი 

(47.2 მლნ ლარის ოდენობით). ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტების სახით შესრულება (138 მლნ ლარი) 9 

თვის გეგმური მაჩვენებლის 69.8%-ს უტოლდება, რაც წლიური გეგმის 55%-ს შეადგენს. 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებს, ამ მიმართულებით იანვარ-

სექტემბერში მობილიზებულ იქნა 7,075 მლნ ლარი, რაც 9 თვის გეგმის 103%-ს და წლიური გეგმის 75%-ს 

შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ საგადასახადო შემოსავლების შესრულება გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს 438 მლნ ლარით (7%-ით) აღემატება, რაც განპირობებულია დღგ-სა (284 მლნ ლარით) და 

საშემოსავლო გადასახადის (235 მლნ ლარით) შესრულების მაჩვენებლების ზრდით. რაც შეეხება აქციზს, 

აღნიშნული გადასახადის სიდიდე (რომელიც 6 თვის გეგმასთან შედარებით უარყოფით გადახრას 

ავლენდა), 9 თვის დაგეგმილ მოცულობას 31 მლნ ლარით აჭარბებს, გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს კი 44 მლნ ლარით (4%-ით) აღემატება. აქციზის აღნიშნული დინამიკა ძირითადად 

გამოწვეულია იმპორტირებული პროდუქციიდან, კერძოდ, იმპორტული თამბაქოს დაბეგვრიდან და 

მსუბუქ ავტომობილებზე სააქციზო შემოსავლების შესაბამისად, 4.3%-ით და 7.3%-ით ზრდით4. მოგების 

გადასახადის სახით მიღებული შემოსავლების დინამიკა (7%-ით შემცირება გასული წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით) შესაძლებელია უკავშირდებოდეს მოგების  გადასახადით დაბეგვრის ახალი 

წესის ამოქმედებას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გადასახადების სახეების მიხედვით დინამიკის 

ანალიზისას (მათ შორის, სხვა გადასახადების მობილიზების დინამიკის ანალიზისას (9 თვის გეგმა - (-16 

მლნ) ლარი, შესრულება - (-95.3) მლნ ლარი)) აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას 2016 წელს ერთიან 

სახაზინო კოდთან დაკავშირებით განხორციელებული რეფორმა, რომლის გავლენითაც დეკლარაციის 

ვადის დადგომამდე გადახდილი გადასახადის აღრიცხვა ხორციელდება „სხვა გადასახადის“ მუხლში 

(ძირითადად ეს ეხება საშემოსავლო გადასახადს), საიდანაც დეკლარაციის ვადის დადგომის შემდეგ 

ხდება მათი გადატანა გადასახადის შესაბამის სახეში.  

  
2017 წელი 

9 თვე 

შესრულება 

2018 წელი  

9 თვე 

გეგმა 

2018 წელი 

9 თვე 

შესრულება 

შესრულება 9 თვის 

გეგმის მიმართ 

2018 წ. 9 თვე - 

 2017 წ. 9 თვე 
9 თვის  

შესრულება 

წლიური 

გეგმასთან 
სხვაობა % სხვაობა 

%-ლი 

ცვლილება 

საგადასახადო 

შემოსავლები 
6,637.4 6,880.5 7,075.3 194.8 102.8% 437.9 6.6% 74.6% 

საშემოსავლო 

გადასახადი 
1,916.5 2,073.0 2,151.7 78.7 103.8% 235.3 12.3% 77.4% 

მოგების 

გადასახადი 
617.6 502.0 576.4 74.4 114.8% -41.2 -6.7% 91.5% 

                                                           
4  როგორც ცნობილია, გასულ წელს თამბაქოზე აქციზის განაკვეთების ზრდამ 2017 წლის ბოლოს და მიმდინარე წლის დასაწყისში 

სააქციზო შემოსავლების შემცირება გამოიწვია, თუმცა მიმდინარე წლის მე-2 კვარტლიდან შემოსავალმა მოიმატა და 9 თვეში 

ზრდამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19 მლნ ლარს მიღწია,  
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დღგ 3,012.0 3,218.0 3,295.7 77.7 102.4% 283.6 9.4% 74.9% 

აქციზი 1,047.1 1,060.0 1,091.0 31.0 102.9% 43.9 4.2% 75.2% 

იმპორტის 

გადასახადი 
51.3 43.5 55.7 12.2 128.2% 4.4 8.6% 92.9% 

სხვა 

გადასახადები 
-7.1 -16.0 -95.3 -79.3 595.5% -88.2 1240.0% -56.0% 

ცხრილი  3: საგადასახადო შემოსავლები  9 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2017-2018 წწ). 

რაც შეეხება სხვა შემოსავლებს, 2018 წლის იანვარ-სექტემბრის მდგომარეობით, სხვა შემოსავლების 

შესრულება აგრეგატულ დონეზე (345 მლნ ლარი) 9 თვის გეგმის 125%-ს და წლიური გეგმის 84%-ს 

შეადგენს. ნომინალურ გამოსახულებაში სხვა შემოსავლების ყველაზე დიდ ნაწილს შეადგენს 

შემოსავლები საკუთრებიდან, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები და  სანქციებით 

(ჯარიმები, საურავები) სახით მიღებული შემოსავლები. 

სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტების დონეზე შესრულებასთან დაკავშირებით, საკუთრებიდან 

შემოსავლების (მოიცავს რენტის, პროცენტებისა და დივიდენდების სახით მიღებულ შემოსავლებს) 

მუხლით შემოსავლების შესრულება ჯამურად 9 თვის გეგმის 127%-ს შეადგენს და გასული წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებელს 35%-ით აღემატება. მისი შემადგენელი მუხლებიდან: 

 პროცენტების მუხლით შემოსავლების შესრულება 47%-ით აჭარბებს 9 თვის გეგმას და 89%-ით (35 

მლნ ლარით) აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. რაც შეეხება საპროცენტო 

შემოსავლების სტრუქტურას, უდიდესი წილი (69%) მოდის დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე 

დარიცხულ პროცენტებზე, რომლის მოცულობამ 51.4 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო სახელმწიფოს 

წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან პროცენტების სახით 

მიღებული შემოსავლები 19.6 მლნ ლარს შეადგენს. 

 რენტის მუხლით შემოსავლები 9 თვის გეგმის 99.8%-ს შეადგენს და წინა წლის ანალოგიური 

პერიოდის ფაქტობრივ მაჩვენებელს მცირედით აჭარბებს, ხოლო წლიური გეგმის 83%-ს აღწევს. 

რენტის ძირითად ნაწილს სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურიდან მიღებული სახსრები 

წარმოადგენს: გასულ წელს აღნიშნული მუხლით შემოსავლებმა 12.2 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო 

მიმდინარე წელს ბიუჯეტში ამ მიმართულებით 13 მლნ ლარი შემოვიდა.  

 დივიდენდების სახით შემოსავლები 70.2 მლნ ლარს შეადგენს და 16%-ით აჭარბებს 9 თვის გეგმას, 

ხოლო წლიურ გეგმურ მაჩვენებელს აღემატება 15%-ით. აღნიშნული გადაჭარბება 

დაკავშირებულია ეროვნული ბანკის მოგებიდან მიღებულ შემოსავალთან, რომლის სახით 

ბიუჯეტში ივნისის თვეში ჩაირიცხა 70 მლნ ლარი (ნაცვლად წლიური ბიუჯეტით დაგეგმილი 60 

მლნ ლარისა). რაც შეეხება სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების 

მოგებიდან დივიდენდებს, ამ მიმართულებით მიღებულია 242 ათასი ლარი, რაც 9 თვის გეგმური 

მაჩვენებლის 40%-ს და წლიური გეგმის 24%-ს შეადგენს. 

რაც შეეხება დეტალურად სხვა შემოსავლების დანარჩენ კომპონენტებს: 

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსავლები (54.6 მლნ ლარი) 9 თვის გეგმასთან 

მიმართებაში 12%-ით გადაჭარბებას ავლენს და წლიური გეგმის 68%-ს უტოლდება (მათ შორის, 

ძირითად ნაწილს, 52.5 მლნ ლარის ოდენობით, შეადგენს ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და 

გადასახდელები).   
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 9 თვის გეგმას 12%-ით აჭარბებს შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 67 მლნ 

ლარის ოდენობით (მათ შორის, ძირითად ნაწილი გზათსარგებლობის საფასურიდან მიღებული 

შემოსავლებია) თუმცა წლიურ გეგმის მაჩვენებელში მხოლოდ 58%-ს შეადგენს.  

 სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) მიღებული შემოსავლები (57 მლნ ლარი) 9 თვის გეგმას 33%-

ით აღემატება და წლიური გეგმის 95%-ს უტოლდება (მათ შორის, ძირითად წილს (56%) შეადგენს 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო სანქციებიდან მობილიზებული შემოსავლები 

და სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო 

სანქციებიდან მობილიზებული შემოსავლები (23%)).   

 ნებაყოფლობით ტრანსფერების (გრანტების გარეშე) წლიური გეგმური მაჩვენებელი განისაზღვრა 

2.4 მლნ ლარის ოდენობით (9 თვის გეგმით არ იყო განსაზღვრული), თუმცა საანგარიშო პერიოდში 

შესრულებამ შეადგინა 7.5 მლნ ლარი (აღნიშნული შემოსავლის უდიდეს ნაწილს, 99%-ის 

ოდენობით, წარმოადგენს საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მიზნობრივი დაფინანსების სახით 

მიღებული მიმდინარე ნებაყოფლობით ტრანსფერები, გრანტების გარდა, რომელიც აღნიშნულ 

მუხლში ასახულ იქნა „სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი 

გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვის და ხარჯვის შესახებ“ ფინანსთა მინისტრის 

2014 წლის 30 დეკემბრის #419 ბრძანების შესაბამისად).  

ზემოაღნიშნული ტენდენციების გათვალისწინებით, სხვა შემოსავლების სტრუქტურა მცირედით 

განსხვავებულია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის სტრუქტურისაგან, კერძოდ, მიმდინარე წლის 9 

თვის მდგომარეობით, სხვა შემოსავლების ჯამურ ფაქტობრივ მაჩვენებელში შემცირებულია საქონლისა 

და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსავლების წილი (21%-დან 16%-მდე) და გაზრდილია 

საკუთრებიდან შემოსავლებისა (41%-დან 46%-მდე) და სანქციების (ჯარიმები, საურავები) წილი (14%-დან 

17%-მდე). 

  
2017 წელი 

9 თვე 

შესრულება 

2018 

წელი  

9 თვე 

გეგმა 

2018 წელი 

9 თვე 

შესრულება 

შესრულება 9 

თვის გეგმის 

მიმართ 

2018 წ. 9 თვე - 

 2017 წ. 9 თვე 

9 თვის  

შესრულება 

წლიური 

გეგმასთან სხვაობა % სხვაობა 
%-ლი 

ცვლილება 

სხვა შემოსავლები 287.4 276.9 345.4 68.5 124.7% 58.1 20.2% 84.3% 

 შემოსავლები 

საკუთრებიდან 
117.9 125.6 159.3 33.7 126.8% 41.3 35.0% 105.5% 

   პროცენტები 39.6 50.8 74.9 24.1 147.4% 35.3 89.2% 102.6% 

   დივიდენდები 65.2 60.6 70.2 9.642 115.9% 5.063 7.8% 115.2% 

მ.შ. სახელმწიფოს 

წილობრივი 

მონაწილეობით 

მოქმედი საწარმოების 

მოგებიდან 

0.2 0.6 0.2 -0.4 40.3% 0.1 35.5% 24.2% 

   რენტა 65.0 60.0 70.0 10.0 116.7% 5.0 7.7% 116.7% 

 საქონლისა და 

მომსახურების 

 რეალიზაცია 

13.2 14.2 14.2 -0.025 99.8% 1.0 7.4% 83.4% 

 ჯარიმები, 

სანქციები და  

 საურავები 

60.8 48.5 54.6 6.0 112.5% -6.3 -10% 67.6% 

 ნებაყოფლობითი  41.1 43.2 57.3 14.1 132.6% 16.2 39.4% 95.5% 
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 ტრანსფერები, 

გრანტების გარეშე 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებ

ული  

შემოსავლები 

12.1  7.5 7.5  -4.6 -37.7% 313.2% 

 *მ.შ. წინა წლების   

  გამოუყენებელი 

საბიუჯეტო 

  სახსრების დაბრუნება  

55.4 59.6 66.8 7.2 112.1% 11.4 20.5% 57.6% 

ცხრილი  4: სხვა შემოსავლები 9 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2017-2018 წწ). 

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა (2017 წელი) 

 

 
  

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა (2018 წელი) 

 

 
  

 
შემოსავლები 

საკუთრებიდან 
 

საქონლისა და 

მომსახურების 

 რეალიზაცია 

 

ჯარიმები, 

სანქციები და 

საურავები 

 

ნებაყოფლობითი 

ტრანსფერები, 

გრანტების გარეშე 

 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 

დიაგრამა 5: სხვა შემოსავლების სტრუქტურა 6 თვის მდგომარეობით (%, 2017-2018 წწ). 

 

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით გადასახდელების წლიური გეგმა 12,460 მლნ ლარის დონეზე 

განისაზღვრა. რაც შეეხება შესრულებას, 9 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

წლიური გეგმის 66.4%-ს შეადგენს და გასული წლის მაჩვენებელს 1.3%-ით (103.9 მლნ ლარით)  აღემატება. 

გადასახდელების კომპონენტების დონეზე:  

 ხარჯების (ე.წ. მიმდინარე ხარჯების) შესრულება საანგარიშო პერიოდში 6,625.7 მლნ ლარს 

შეადგენს და უახლოვდება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდის მაჩვენებელს (ნაკლებია 0.1%-

ით). ხარჯების ცალკეული კომპონენტებიდან გასული წლის ანალოგიური პერიოდის 

მაჩვენებლებთან შედარებით ზრდის ტენდენციას ავლენს: 

o სოციალური უზრუნველყოფის (58.5 მლნ ლარითა და შესაბამისად 2.4%-ით) 

o სხვა ხარჯების (35.8 მლნ ლარით და შესაბამისად  4.5%-ით) 

o პროცენტისა (32.5 მლნ ლარით და შესაბამისად 9.2%-ით) 

o საქონლისა და მომსახურების  (1 მლნ ლარით და შესაბამისად 0.1%-ით) 

41.0% 21.2%

14.3%

4.2%

19.3%

46.1%
15.8%

16.6%

2.2%

19.3%
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ამასთან, გასული წლის ამავე პერიოდის შესრულებასთან შედარებით შემცირების ტენდენციას 

ავლენს: 

o გრანტების (91.4 მლნ ლარით და შესაბამისად 11.2%-ით) მუხლით ხარჯები.  

o სუბსიდიების (33.7 მლნ ლარით და შესაბამისად 9.9%-ით) 

o შრომის ანაზღაურების მუხლით გაწეული ხარჯები (9.8 მლნ ლარით და შესაბამისად 1%-

ით). 

 არაფინანსური აქტივების ზრდის (ე.წ. კაპიტალური ხარჯების) შესრულება 921.8 მლნ ლარს 

შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 1.4-ჯერ (284.7 მლნ ლარით) აღემატება. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილია განხილულ 

იქნას შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა. 2018 წლის 9 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები 1009.3 მლნ ლარს, ხოლო შტატგარეშეთა შრომის 

ანაზღაურების ჯამური მაჩვენებელი - 150.3  მლნ ლარს შეადგენს. გასული წლის ანალოგიური 

პერიოდისათვის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები შტატით და შტატგარეშე მომუშავეთათვის, 

შესაბამისად, 1019.1 მლნ ლარს და 129 მლნ ლარს შეადგენდა. კომპონენტების დონეზე, გასული წლის 

ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდის ტენდენციას ავლენს თანამდებობრივი სარგოს მუხლით 

გაცემული სახსრები, ხოლო არსებითი შემცირების ტენდენცია ვლინდება პრემიისა და დანამატის 

მუხლით გაცემული სახსრებისათვის(შესაბამისად, 75%-ითა და 22%-ით). რაც შეეხება შრომის 

ანაზღაურების მუხლით ხარჯების წილს ჯამურ ხარჯებში, 2018 წლის 9 თვის მდგომარეობით გასული 

წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მცირედი კლების ტენდენციას ავლენს 15.4%-დან 15.2%-მდე. 

დეტალურად, შრომის ანაზღაურების დინამიკა წარმოდგენილია ცხრილში #5 და #5.1. 

  
2017 წლის  

9 თვე 

2018 წლის  

9 თვე 

2018 წ. 9 თვე / 2017 წ. 9 თვე 

(სხვაობა ნომინალურ გამოსახულებაში 

/ ზრდის ტემპი %-ად) 

ხარჯები 6632,9 6625,7 -7.3 -0.1% 

შრომის ანაზღაურება 1019,1 1009,3 -9.8 -1.0% 

ხელფასები ფულადი ფორმით -თანამდებობრივი სარგო 621,4 679,7 58.3 9.4% 

ხელფასები ფულადი ფორმით- წოდებრივი სარგო 180,0 174,0 -6.0 -3.3% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - პრემია 28,8 7,1 -21.7 -75.3% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - დანამატი 182,1 141,3 -40.8 -22.4% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - ჰონორარი 0,5 0,5 0.0 3.4% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - კომპენსაცია 6,3 6,7 0.3 5.4% 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 129,0 150,3 21.3 16.5% 

ცხრილი  5: შრომის ანაზღაურების მუხლის შესრულება 9 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2017-2018 წწ). 
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2017 წლის  

9 თვე 

2018 წლის  

9 თვე 

შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 

შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 15.4% 15.2% 

პრემირება 

პრემია/თანამდებობრივი სარგო 4.6% 1.0% 

დანამატი/თანამდებობრივი სარგო 29.3% 20.8% 

პრემია და დანამატი/შრომის ანაზღაურება 33.9% 21.8% 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება / შტატით მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
12.7% 14.9% 

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება / ხარჯები 1.9% 2.3% 

ცხრილი  5.1: შრომის ანაზღაურების წილობრივი ინდიკატორები  9 თვის მდგომარეობით (%, 2017-2018 წწ) 

რაც შეეხება გადასახდელების ათვისების დინამიკას მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე, ათვისების 

ტენდენციის წარმოსადგენად ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე მოცემულია 2018  წლის 9 თვის  

მდგომარეობით მხარჯავი დაწესებულებების გადასახდელების წლიურ მაჩვენებელთან ფარდობის 

სიხშირეთა განაწილება გასული წლების ანალოგიურ განაწილებასთან ერთად. 

როგორც დიაგრამიდან ვლინდება, მხარჯავი დაწესებულებების უდიდესი წილისთვის მეორე კვარტალის 

მდგომარეობით გადასახდელების ათვისება 2018 წლის ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული გეგმის 60%-

75%-ის ფარგლებში მერყეობს (38 მხარჯავი დაწესებულება). ამასთან, მთავრობის სტრუქტურაში 

განხორციელებული ცვლილებების შედეგად გაერთიანებულ მხარჯავ დაწესებულებებისთვის 

კვარტალური ათვისების მაჩვენებელი წარმოდგენილია ცხრილში #6: 

 2016 2017 2018 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 77.0% 72.9%  

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 75.3% 73.1%  

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო   75.5% 

დიაგრამა 6: სიხშირეთა გადანაწილება მხარჯავი დასესებულებების 9 თვის მდგომარეობით (ათვისების გათვალისწინებით %-
ული წილი მხარჯავთა ჯამურ რაოდენობაში 2016-2018 წწ) 

3%
2%

0%

7%

16%

44%

21%

7%

0%

15%

2%
0%

3%

23%

40%

13%

3%
2%

7%
4% 4%

22%
24%

20%

11%

4%
5%

<50% 51%-55% 56%-60% 61%-65% 66%-70% 71%-75% 76%-80% 81%-85% >85%

2016 2017 2018
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საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 67.5% 49.9%  

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი  რესურსების დაცვის სამინისტრო 74.5% 69.9%  

საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის 

განვითარების სამინისტრო 
  63.2% 

ცხრილი 6: მთავრობის სტრუქტურაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად გაერთიანებული მხარჯავი 

დაწესებულებების გადასახდელების ათვისების მაჩვენებლები 

რაც შეეხება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებას, ცხრილში #7 წარმოდგენილია ის 

მხარჯავი დაწესებულებები, რომელთათვისაც მიმდინარე წლის III კვარტლის მდგომარეობით 

ასიგნებების ათვისება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ყველაზე დიდი 

მოცულობით შეიცვალა ზრდის ან კლების მიმართულებით (ნომინალურ გამოსახულებაში). 

ორგანიზ. 

კოდი 
          დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 

2017 წ. 3 თვე 

(ფაქტი) 

2018 წ. 3 თვე 

(ფაქტი) 

2017 წ. 3 თვე/ 2018 წ. 3 თვე 

(სხვაობა ნომინალურ 

გამოსახულებაში/ ზრდის ტემპი %-ად) 

56 00 
საერთო-სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გადასახდელები 
1413.1 1645.2 232.1 16.4% 

32 00 
საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 
780.8 892.9 112.2 14.4% 

21 00 
საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სამსახური 
0.0 50.8 50.8 - 

35 00 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო 

2534.5 2585.1 50.7 2.0% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 542.4 580.1 37.7 7.0% 

28 00 
საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 
84.7 94.2 9.5 11.2% 

42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 33.6 40.6 6.9 20.7% 

20 00 
საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახური 
84.9 91.1 6.2 7.3% 

27 00 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის სამინისტრო 
100.2 105.3 5.1 5.1% 

06 00 
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისია 
28.1 31.6 3.5 12.5% 

 

ორგანიზ. 

კოდი 
          დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 

2017 წ. 9 თვე 

(ფაქტი) 

2018 წ. 9 თვე 

(ფაქტი) 

2017 წ. 3 თვე/ 2018 წ. 3 თვე 

(სხვაობა ნომინალურ 

გამოსახულებაში/ ზრდის 

ტემპი %-ად) 

05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 9.9 9.8 -0.1 -0.9% 

22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

1.5 1.1 -0.4 -27.4% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3.3 2.8 -0.5 -16.2% 

37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო 

სამსახური 
4.3 3.8 -0.5 -12.7% 

34 00 საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო 

74.7 72.3 -2.4 -3.2% 
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23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 61.6 48.6 -13.1 -21.2% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 77.2 60.4 -16.7 -21.7% 

30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 437.2 413.5 -23.7 -5.4% 

24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 
237.8 120.1 -117.7 -49.5% 

25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 
926.2 806.2 -120.0 -13.0% 

ცხრილი 7: იმ 10 მხარჯავი დაწესებულების ათვისების ტენდენცია, რომლებმაც ყველაზე დიდი ცვლილება გამოავლინეს წინა 

წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში (ნომინალურ გამოსახულებაში); (ლარი, %, 2017-2018 წწ).   

*აღნიშნული შედარება წარმოდგენილია მთავრობის სტრუქტურაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად 

გაერთიანებული მხარჯავი დაწესებულებების ამორიცხვით 

 

3.2 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გადასახდელების ჯამური მოცულობა განისაზღვრა 2,585.2 მლნ ლარის დონეზე,  რომელთაგან ყველაზე 

დიდი მოცულობის პროგრამებია: საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 

(1,015 მლნ ლარი), ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები (768 მლნ ლარი), საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა (295 მლნ ლარი) და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი (260 მლნ ლარი). 

ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი 

ტრანსფერები 

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ 

თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერების მოცულობა 768 მლნ ლარის დონეზე 

განისაზღვრა. რაც შეეხება შესრულებას, მიმდინარე წლის III კვარტალის მდგომარეობით, გადაცემული 

ტრანსფერების მოცულობა 416 მლნ ლარსა და დამტკიცებული წლიური გეგმის 54%-ს შეადგენს. 

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული სახსრებიდან 

უდიდეს წილს გათანაბრებითი ტრანსფერი შეადგენს 415.7 მლნ ლარის ოდენობით, სიდიდით შემდეგია 

კაპიტალური ტრანსფერი - 28.0 მლნ ლარის ოდენობით. 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულებისთვის გადასაცემი ტრანსფერი 

  გეგმა (2018 წ. ) ფაქტი (9 თვე) 

გათანაბრებითი ტრანსფერი 705,1 530,7 

მიზნობრივი ტრანსფერი 11,8 8,8 

სპეციალური ტრანსფერი 51,2 36,3 

კაპიტალური ტრანსფერი* 216,0 97,9 

სულ 984,1 673,8 

ცხრილი 8: ავტონომიური რესპუბლიკებიდა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერი 

(2018 წ.) 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმართველი ერთეულებისთვის გადასაცემი ტრანსფერი 
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  9 თვე (ფაქტი) %-ლი წილი მთლიან ტრანსფერებში 

თბილისი 294 521,77 43,7% 

იმერეთი 89 782,09 13,3% 

სამეგრელო ზემო სვანეთ 56 304,46 8,4% 

აჭარა 49 124,40 7,3% 

შიდა ქართლი 44 445,97 6,6% 

კახეთი 35 660,06 5,3% 

ქვემო ქართლი 30 035,69 4,5% 

გურია 17 816,56 2,6% 

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი 18 077,71 2,7% 

სამცხე-ჯავახეთი 19 468,31 2,9% 

მცხეთა-მთიანეთი 11 668,54 1,7% 

 აფხაზეთის ა.რ. 6 042,00 0,9% 

აჟარის მუნიციპალიტეტი 825,30 0,1% 

აჭარის ა.რ 0,00 0,0% 

ცხრილი 9: ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ფინანსური დახმარების დინამიკა 9 თვის 

მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2018 წელი). 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 260.0 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. 

სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2018 წლის 9 თვის მონაცემებით რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

გადარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 96.4 მლნ ლარსა და წლიური გეგმის 37%-ს შეადგენს. 

  
ნორმატიული აქტით გამოყოფილი 

თანხა 
გამოყოფილი თანხა გადარიცხული თანხა 

2018 წლის 9 თვე 158.6 100.1 96.4 

2017 წლის 9 თვე 178.8 122.1 112.8 

ცხრილი 10:  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მიერ გამოყოფილი და გადარიცხული თანხები 9 თვის 

მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2017-2018 წწ). 

პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდები 

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, პრეზიდენტისა და მთავრობის 

სარეზერვო ფონდების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი დამტკიცებული ასიგნებების 0.4% (55.0 

მლნ ლარი). მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 5 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. რაც 

შეეხება ათვისებას, 9 თვის მდგომარეობით, პრეზიდენტის ფონდიდან ნორმატიული აქტებით 

გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 4.5 მლნ ლარს (ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით გამოყოფილი 

სახსრები - 4.3 მლნ ლარს), ხოლო გადარიცხული სახსრები წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული 

გეგმის 78%-ს უტოლდება და 3.9 მლნ ლარს შეადგენს.  

რაც შეეხება მთავრობის სარეზერვო ფონდს, 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით, მთავრობის 

სარეზერვო ფონდის ზღვრული მოცულობა 50 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. 2018 წლის 9 თვის 
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მდგომარეობით, ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული 

აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 39.9 მლნ ლარს (ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით 

გამოყოფილი სახსრები - 28.4 მლნ ლარს, ხოლო გადარიცხული სახსრები 25.9 მლნ ლარსა და წლიური 

ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 47%-ს უტოლდება. 

  
გამოყოფილი 

თანხა 
საკასო ხარჯი 

%-ული წილი 

გამოყოფილ 

სახსრებში  

%-ული წილი 

ათვისებულ 

სახსრებში 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 13094868,2 13012374,7 74,7% 81,0% 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 2927291,7 2798909,4 16,7% 17,4% 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 
2830622,3 2825107,4 16,1% 17,6% 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 1970000 1490866,5 11,2% 9,3% 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 
1573561 1573233,1 9,0% 9,8% 

საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები 1016400 466400 5,8% 2,9% 

საქართველოს კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო 
915955 894722,2 5,2% 5,6% 

საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო 891800 0 5,1% 0,0% 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 826671,4 811834,5 4,7% 5,1% 

სრულიად საქართველოს საპატრიარქო 535000 535000 3,1% 3,3% 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 534390 533759,7 3,0% 3,1% 

საქართველოს სახალხო დამცველი 514845 328970,9 2,9% 2,0% 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 500000 307458,2 2,9% 3,1% 

საქართველოს შერიგებისა და თანასწორობობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მდივანის 

აპარატი 

120000 120000 74,7% 81,0% 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საჭო 100000 83549,8 0,6% 0,5% 

საქართელოს კულტურის პალატა 90000 90000 0,5% 0,6% 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 13094868,2 13012374,7 74,7% 81,0% 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 2927291,7 2798909,4 16,7% 17,4% 

     

სულ 28 441 404,62 25 872 186,17     

ცხრილი 11: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მხარჯავ დაწესებულებებზე მიმართული თანხები  9 თვის მდგომარეობით (ლარი, 

%, 2018 წელი). 
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4. საშინაო ვალდებულებების დინამიკა5 

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, საშინაო ვალდებულებების 

ზრდა (შემოსულობა საშინაო ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა) 400 მლნ ლარის დონეზე 

განისაზღვრა.  საშინაო ვალდებულებების ზრდის ფაქტობრივი (წმინდა) შემოსულობა 2018 წლის 9 თვის 

მდგომარეობით (-7.6) მლნ ლარს შეადგენს. 

 
2017 წელი 

გეგმა 

2017 წ. 9 

თვე 

შესრულება 

2018 

წელი 

გეგმა 

2018 წ. 9 

თვე 

შესრულება 

2018 წ. 9 თვის 

შესრულება /წლიურ 

გეგმასთან მიმართებაში 

საშინაო ვალდებულებების ზრდა 400,0 341,0 400,0 243,9 61,0% 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 400,0 341,0 400,0 243,9 61,0% 

საშინაო ვალდებულებების კლება 95,2 50,8 35,1 27,1 77,2% 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,0 27,0 35,0 27,0 77,1% 

სესხები 80,0 2,1 82,0 82,0 100,0% 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები 60,1 21,7 0,0 0,0  

ცხრილი 12: საშინაო ვალდებულებების ცვლილება, 2018 წლის 3 თვის მდგომარეობით (ათასი ლარი, 2017-2018 წწ). 

აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული რეგულაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 

მთავრობის ანგარიში საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლით (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 

განსაზღვრავს სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო 

ვალდებულებების წმინდა ზრდას6, ანუ სახაზინო ობლიგაციებისა და სახაზინო ვალდებულებების 

ემისიით მიღებულ არა მთლიან შემოსულობებს, არამედ წმინდა შემოსულობებს წინა წლებში 

გამოშვებული ვალდებულებების/ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვის გამოკლებით. ამავე დროს, 

ბიუჯეტის კანონის საშინაო ვალდებულებების კლების შესაბამისი მუხლი (ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა), განსაზღვრავს მხოლოდ „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი 

დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს 

ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების 

საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის მიერ გასულ წლებში გამოშვებული სახელმწიფო ობლიგაციების 

ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის დაფარვას 35 მლნ ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ამ მუხლით 

გადასახდელების 27 მლნ ლარით ათვისება განხორციელდა. 

 

 

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

სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის 

შემცირების გზით. 

1250

1245

2017 2018

დიაგრამა 7: სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების მაჩვენებელი ნომინალურ გამოსახულებაში (მლნ.ლარი) (9 თვე , 2018 
წ.) 
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14.4%

41.2%
24.4%

15.5%

4.8%
14.5%

28.9%

28.9%

21.7%

6.0%

 2017 წლის 9 თვე 2018 წლის 9 თვე 

  

 6 თვე  12 თვე  2 წელი  10 წელი  5 წელი 

დიაგრამა 8: გამოშვებული სახაზინო ფასიანი ქაღალდების კომპოზიცია ვადიანობის მიხედვით (9 თვე, 2017-2018 წწ.) 

 

5. საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 

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

განმავლობაში გრანტების სახით მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა 325.4 მლნ ლარი და კვარტალური გეგმის 

105.5%, ხოლო საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით მიღებულმა სესხებმა - 567 მლნ ლარი და 

კვარტალური გეგმის 65.2% შეადგინა. გრანტებისა და საგარეო კრედიტების სახით მიღებული სახსრები, 

შესაბამისად,  63.9 მლნ ლარით აღემატება და 334.5 მლნ ლარით ნაკლებია 2017 წლის ანალოგიური 

პერიოდის მაჩვენებლებზე. 

  
2017 

წელი  

9 თვე 

2017 

წელი 

ფაქტი 

2017 წ.  9 

თვე/2017 

წლის 

ფაქტთან 

2018 

წელი 9 

თვე 

2018 

წელი 

გეგმა 

2018 წ. 9 

თვე/2018 

წლის 

გეგმასთან 

2018 წ. 9 თვე - 

 2017 წ. 9 თვე 

სხვაობა 
%-ლი 

ცვლილება 

გრანტები 261.5 350.6 74.6% 325.4 414.2 78.6% 63.9 24.4% 

საგარეო ვალდებულებების 

ზრდა (სესხები) 
901.5 1,252.1 72.0% 567.0 1586.8 35.7% -334.5 -37.1% 

საგარეო ვალდებულებების 

კლება (სულ) 
324.0 454.1 71.4% 520.4 725.0 71.8% 196.4 60.6% 

          სესხები 297.4 427.4 69.6% 517.2 725.0 71.3% 219.8 73.9% 

          სხვა კრედიტორული   

          დავალიანებები 
26.6 26.6 100.0% 3.2 0.0 - -23.4 -87.9% 

საგარეო ვალდებულებების 

მომსახურება (პროცენტი) 
155.4 237.5 65.4% 176.4 290.0 60.8% 21.0 13.5% 

ცხრილი  13: საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება 9 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2017-2018 წწ). 
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საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების (გრანტები, კრედიტები) სტრუქტურა მიზნობრიობის 

მიხედვით წარმოდგენილია დიაგრამაზე #9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დიაგრამა 9: საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების სტრუქტურა 9 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2018 წელი). 

201.3

607.2

187.7
380.160.2

294.3

137.7

186.9

გრანტები ვალდებულებები გრანტები ვალდებულებები

2017 2018

მიზნობრივი ბიუჯეტის მხარდამჭერი
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დანართები: 

დანართი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები 2018 წლის 9 თვის 

მდგომარეობით (მლნ ლარი): 

  

2017 წლის 

9 თვე 

შესრულება 

2018 წლის 

9 თვე 

 გეგმა*  

2018 წლის 

9 თვე  

შესრულება 

2018 წელი 

წლიური  

  გეგმა 

2018 წ. 9 თვის 

შესრულება 

9 თვის 

გეგმასთან (%) 

2018 წ. 9 თვე /    

2017 წ. 9 თვე 

 (%-ული 

ცვლილება)  

2018 წ. 9 თვის 

შესრულება 

წლიურ  

გეგმასთან (%) 

სულ შემოსულობები 8,554.3 8,649.5 8,718.8 12,441.0 100.8% 1.9% 70.1% 

   შემოსავლები  7,186.2 7,465.7 7,746.1 10,314.2 103.8% 7.8% 75.1% 

      გადასახადები 6,637.4 6,880.5 7,075.3 9,490.0 102.8% 6.6% 74.6% 

საშემოსავლო გადასახადი 1,916.5 2,073.0 2,151.7 2,780.0 103.8% 12.3% 77.4% 

მოგების გადასახადი 617.6 502.0 576.4 630.0 114.8% -6.7% 91.5% 

დღგ 3,012.0 3,218.0 3,295.7 4,400.0 102.4% 9.4% 74.9% 

აქციზი 1,047.1 1,060.0 1,091.0 1,450.0 102.9% 4.19% 75.2% 

იმპორტის გადასახადი 51.3 43.5 55.7 60.0 128.2% 8.6% 92.9% 

სხვა გადასახადები -7.1 -16.0 -95.3 170.0 595.5% 1240.0% -56.0% 

      გრანტები 261.5 308.3 325.4 414.2 105.5% 24.4% 78.5% 

      სხვა შემოსავლები 287.4 276.9 345.4 410.0 124.7% 20.2% 84.3% 

   არაფინანსური აქტივების კლება 70.3 39.0 81.9 60.0 209.9% 16.4% 136.4% 

   ფინანსური აქტივების კლება 55.3 44.0 80.0 80.0 181.7% 44.7% 100.0% 

    ვალდებულებების  ზრდა 1,242.5 1,100.8 810.9 1,986.8 73.7% -34.7% 40.8% 

საგარეო  901.5 870.1 567.0 1,586.8 65.2% -37.1% 35.7% 

საშინაო 341.0 230.7 243.9 400.0 105.7% -28.5% 61.0% 

                

სულ გადასახდელები 8,168.4 8,991.0 8,272.3 12,459.5 92.0% 1.3% 66.4% 

  ხარჯები 6,632.9 7,268.9 6,625.7 9,720.9 91.2% -0.1% 68.2% 

    შრომის ანაზღაურება 1,019.1 1,045.2 1,009.3 1,413.6 96.6% -1.0% 71.4% 

    საქონელი და მომსახურება 860.9 935.8 861.9 1,201.3 92.1% 0.1% 71.7% 

   პროცენტი 351.6 412.5 384.1 550.0 93.1% 9.2% 69.8% 

   სუბსიდიები 340.4 342.6 306.7 445.0 89.5% -9.9% 68.9% 

   გრანტები 814.3 962.6 722.9 1,379.0 75.1% -11.2% 52.4% 

   სოციალური უზრუნველყოფა 2,459.1 2,662.9 2,517.6 3,492.8 94.5% 2.4% 72.1% 

   სხვა ხარჯები 787.5 907.3 823.3 1,239.3 90.7% 4.5% 66.4% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა  637.1 914.6 921.8 1,628.5 100.8% 44.7% 56.6% 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 523.6 229.3 177.3 350.0 77.3% -66.1% 50.7% 

  ვალდებულებების კლება 374.8 578.1 547.5 760.1 94.7% 46.1% 72.0% 

საგარეო  324.0 551.0 520.4 725.0 94.5% 60.6% 71.8% 

საშინაო 50.8 27.1 27.1 35.1 100.0% -46.7% 77.2% 
            

 ნაშთის ცვლილება  (+ დაგროვება 

/ - გამოყენება) 
385.9 -341.5 446.6 -18.5 -130.8% 15.7%   
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დანართი 2: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ათვისების შესახებ 

მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, შესაბამისად 2017 წლის ფაქტობრივ შესრულებასთან 

და 2018 წლის ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებულ გეგმასთან მიმართებაში 

 

ორგან

იზ. 

კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2017 წელი 

ფაქტი 

2017 წ. 9 

თვის 

შესრულე

ბა/ 2017 წ. 

ფაქტთან 

2018 წელი 

გეგმა 

 

2018 წ. 9 

თვის 

შესრულება

/ 2018 წ. 

გეგმასთან 

2018 წ. 9 თვე/2017 წ. 9  

თვე (ნომინალურ 

გამოსახულებაში/ 

ზრდის ტემპი %-

ულად) 

00 00 ჯამური 11764,8 8168,4 12459,5 8272,3 103,9 1,3% 

01 00 

საქართველოს პარლამენტი 

და მასთან არსებული 

ორგანიზაციები 

59,2 42,9 62,1 43,4 0,5 1,1% 

02 00 
საქართველოს პრეზიდენტის 

ადმინისტრაცია 
13,2 8,3 9,8 10,8 2,4 29,1% 

03 00 
საქართველოს ეროვნული 

უშიშროების საბჭოს აპარატი 
1,9 1,3 1,8 1,4 0,1 8,1% 

04 00 
საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია 
18,3 12,3 16,5 13,9 1,6 12,9% 

05 00 
სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახური 
14,2 9,9 14,5 9,8 -0,1 -0,9% 

06 00 
საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია 
64,3 28,1 67,1 31,6 3,5 12,5% 

07 00 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლო 

4,1 3,3 4,2 2,8 -0,5 -16,2% 

08 00 
საქართველოს უზენაესი 

სასამართლო 
7,6 5,3 8,4 5,8 0,5 9,1% 

09 00 საერთო სასამართლოები 59,0 41,5 71,2 45,0 3,5 8,4% 

10 00 
საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო 
2,6 1,9 3,8 2,3 0,4 22,8% 

11 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის - 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია აბაშის, 

ზუგდიდის, მარტვილის, 

მესტიის, სენაკის, 

ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, 

ხობის მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტში 

0,8 0,6 0,8 0,5 -0,1 -9,3% 

12 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

– გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, 

ოზურგეთისა და 

ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტებში 

0,6 0,4 0,6 0,4 0,0 -0,8% 
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13 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

– გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ბაღდათის, 

ვანის, ზესტაფონის, 

თერჯოლის, სამტრედიის, 

საჩხერის, ტყიბულის, 

წყალტუბოს, ჭიათურის, 

ხარაგაულის, ხონის 

მუნიციპალიტეტებსა და 

ქალაქ ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტში 

0,7 0,6 0,7 0,5 -0,1 -10,2% 

14 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

– გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ახმეტის, 

გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს, 

თელავის, ლაგოდეხის, 

საგარეჯოს, სიღნაღისა და 

ყვარლის 

მუნიციპალიტეტებში 

0,7 0,5 0,7 0,5 0,0 0,3% 

15 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

– გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია დუშეთის, 

თიანეთის, მცხეთისა და 

ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტებში 

0,6 0,4 0,6 0,4 0,0 -4,2% 

16 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

– გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ამბროლაურის, ლენტეხის, 

ონისა და ცაგერის 

მუნიციპალიტეტებში 

0,6 0,4 0,6 0,4 0,0 2,6% 

17 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

– გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ადიგენის, 

ასპინძის, ახალციხის, 

ახალქალაქის, ბორჯომისა 

და ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებში 

0,5 0,4 0,6 0,3 0,0 -6,3% 

18 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის 

– გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ბოლნისის, 

გარდაბნის, დმანისის, 

თეთრი წყაროს, მარნეულის, 

წალკის 

მუნიციპალიტეტებსა და 

ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტში 

0,8 0,6 0,9 0,6 0,0 -2,3% 

19 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის 

– გუბერნატორის 
0,6 0,4 0,6 0,4 0,0 -4,1% 
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ადმინისტრაცია გორის, 

კასპის, ქარელისა და 

ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებში 

20 00 
საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახური 
120,4 84,9 137,5 91,1 6,2 7,3% 

21 00 
საგანგებო სიტუაციების 

მართვის სამსახური 
0,0 0,0 82,0 50,8 50,8 #DIV/0! 

22 00 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

1,8 1,5 1,6 1,1 -0,4 -27,4% 

23 00 
საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო 
80,7 61,6 82,3 48,6 -13,1 -21,2% 

24 00 

საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 

482,5 237,8 229,6 120,1 -117,7 -49,5% 

25 00 

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

1355,2 926,2 1815,0 806,2 -120,0 -13,0% 

26 00 
საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო 
102,5 77,2 63,0 60,4 -16,7 -21,7% 

27 00 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტრო 

142,7 100,2 150,0 105,3 5,1 5,1% 

28 00 
საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო 
116,1 84,7 121,0 94,2 9,5 11,2% 

29 00 
საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო 
770,6 542,4 802,0 580,1 37,7 7,0% 

30 00 
საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო 
607,7 437,2 569,6 413,5 -23,7 -5,4% 

31 00 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 

 -  - 274,8 173,7  -  - 

32 00 
საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტრო 
1103,6 780,8 1186,2 892,9 112,2 14,4% 

33 00 
საქართველოს კულტურისა 

და სპორტის სამინისტრო 
 -  - 285,3 215,4  -  - 

34 00 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო 

101,9 74,7 96,2 72,3 -2,4 -3,2% 

35 00 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

3446,9 2534,5 3528,0 2585,1 50,7 2,0% 
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36 00 
სსიპ - იურიდიული 

დახმარების სამსახური 
4,9 3,4 6,4 3,9 0,6 16,6% 

37 00 
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა 

სახელმწიფო სამსახური 
5,8 4,3 5,7 3,8 -0,5 -12,7% 

38 00 

სსიპ – საქართველოს 

ფინანსური მონიტორინგის 

სამსახური 

1,8 0,9 2,2 1,1 0,3 29,7% 

39 00 
ა(ა)იპ - საქართველოს 

სოლიდარობის ფონდი 
0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 -3,9% 

40 00 

საქართველოს სახელმწიფო 

დაცვის სპეციალური 

სამსახური 

55,3 38,4 55,5 39,1 0,7 1,9% 

41 00 
საქართველოს სახალხო 

დამცველის აპარატი 
6,4 4,2 5,5 5,1 0,9 20,7% 

42 00 
სსიპ – საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი 
46,6 33,6 52,5 40,6 6,9 20,7% 

43 00 
სსიპ – კონკურენციის 

სააგენტო 
1,8 1,2 2,1 1,3 0,0 2,7% 

44 00 

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის 

ავტონომიური ოლქის 

ტერიტორიაზე დროებითი 

ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული ერთეულის 

ადმინისტრაცია - სამხრეთ 

ოსეთის ადმინისტრაცია 

2,5 1,9 2,5 1,8 -0,1 -3,1% 

45 00 საქართველოს საპატრიარქო 25,0 19,7 25,0 20,3 0,6 3,2% 

46 00 

სსიპ – ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიურო 

2,5 1,6 4,2 2,7 1,1 66,7% 

47 00 

სსიპ – საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური – საქსტატი 

7,8 5,6 8,5 6,3 0,7 13,0% 

48 00 

სსიპ - საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია 

3,8 2,7 4,0 2,8 0,0 0,2% 

49 00 
საქართველოს სავაჭრო-

სამრეწველო პალატა 
1,4 0,7 1,0 0,9 0,2 24,7% 

50 00 
სსიპ - საჯარო სამსახურის 

ბიურო 
1,8 0,8 1,4 0,8 0,0 4,8% 

51 00 

პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის ინსპექტორის 

აპარატი 

5,2 1,3 2,0 1,3 0,0 -1,8% 

52 00 
სსიპ - რელიგიის საკითხთა 

სახელმწიფო სააგენტო 
4,9 3,8 5,3 3,9 0,1 2,6% 

53 00 
სსიპ - სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი 
0,0 0,0 0,0 0,3 0,3  - 

54 00 
კერძო და საჯარო 

თანამშრომლობის ორგან 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  - 



23 
 

56 00 

საერთო-სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის 

გადასახდელები 

2016,9 1413,1 2585,2 1645,2 232,1 16,4% 

60 00 
სსიპ - ტექნოლოგიური 

ინსტიტუტი 
0,5 0,4 0,0 0,4 0,0 6,2% 

 

 

 


