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შესავალი

წინამდებარე კვლევა მომზადდა პროექტ „ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტი“ფარ

გლებში, რომელიც აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის ინსტიტუტის GPACის პროგრამის ფინანსუ

რიმხარდაჭერითხორციელდება.პროექტისმიზანიასაქართველოშიდაამკვიდროსკრიზისისმართვის

კულტურადამთავრობასგაუწიოსექსპერტულიდახმარებაეკონომიკისსტიმულირებისანტიკრიზისული

პაკეტისშექმნაში. წინამდებარედოკუმენტიმიზნადისახავს,გავაანალიზოთსაქართველოსმთავრო

ბის2013წლისდა2014წლისპირველიკვარტლისფინანსურისაქმიანობა, მოვახდინოთგატარებული

ეკონომიკურიპოლიტიკისადაშესაბამისად,მიღებულიშედეგებისშეფასება.დოკუმენტშიკრიზისისადმი

მდგრადობისკუთხითგაანალიზებულია2014წლისსახელმწიფობიუჯეტისპროექტიდასოციალურიდა

ნახარჯებისმართვისპოლიტიკა.შეფასებულიასაბიუჯეტოასიგნებებისეფექტიანობა,გაანალიზებულია

თურამდენადპასუხობსსაბიუჯეტოპრიორიტეტებიმთავრობისმიერგაცხადებულმიზნებსდაამოცა

ნებს,დარამდენადშეუწყობსხელსსაბიუჯეტოგადაწყვეტილებებიგრძელვადიან,მდგრადეკონომიკურ

ზრდას.

პროექტისფარგლებში ასევე მომზადდებადოკუმენტი სახელმწიფო ვალისდა სახელმწიფო ქონების

მართვისეფექტურიპოლიტიკისშემუშავებაზე.ამდოკუმენტებზედაყრდნობითმთავრობისთვისშემუ

შავდებაგრძელვადიანიანტიკრიზისულისტრატეგიისპილოტიდოკუმენტი,რომელიცკონცენტრირებუ

ლიიქნებააღნიშნულსფეროებზე.
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ძირითადიმიგნებები

2014წლისპირველიკვარტლისეკონომიკურიდასაბიუჯეტომონაცემებისკვლევის
შედეგადგამოიკვეთაშემდეგიმიგნებები:

•	 2014წელი,გასულიწლისაგანგანსხვავებით,შედარებითუკეთესიეკონომიკურიმაჩვენებლებით

დაიწყო.ეკონომიკურიზრდისტემპიიანვარმარტშისაკმაოდმაღალიდაფიქსირდაწინასწარი

მონაცემებით,იანვრისთვეშიეკონომიკურმაზრდამ8%,თებერვალში5.4%,ხოლომარტში8,3

%შეადგინა;

•	 2014წელს,გასულწელთანშედარებით,უკეთესივითარებაასახელმწიფობიუჯეტითდაგეგმილი

გადასახადებისმობილიზებისკუთხითაც.კერძოდ,გასულსამთვეშისახელმწიფობიუჯეტშიმო

ბილიზებულიიქნა1,639.4მლნლარი,რაცაღემატებადაგეგმილ1618.3მლნლარს;

•	 თუმცა,მაშინ,როცაბიუჯეტიდაგეგმილია8,5პროცენტიანზრდაზე,2014წლისIკვარტლისსახელ

მწიფობიუჯეტისსაგადასახადოშემოსავლებისგანსაზღვრულიგეგმამხოლოდ4,2%ითაჭარ

ბებსშარშანდელმაჩვენებელს,ფაქტიურადმობილიზებულისახსრებიკიმხოლოდ5,5%ით;

რაცნიშნავს,რომპირველიკვარტლისგეგმანაწილობრივშემცირებულია;

•	 2014წლისIკვარტლისგეგმადანაკლისითშესრულდაგრანტებისმუხლით,კერძოდ,განსაზღვ

რული51,8მლნლარიდანჩამორიცხულიიქნამხოლოდ3,2მლნლარი;სხვაშემოსავლებისმუხ

ლით,დაგეგმილი74,3მლნლარისნაცვლად,მობილიზებულიიქნა53,1მლნლარი;

•	 2014წელსსახელმწიფობიუჯეტისასიგნებებიგანსაზღვრულია9080.0მლნლარით.აღნიშნული

ოდენობიდანპირველკვარტალშიგაწეულმახარჯმაშეადგინა1840.4მლნლარი,რაცგეგმის20%

შეადგენს;2014წლისIკვარტალშიინფრასტრუქტურულპროექტებზეგაწეულიხარჯებიმთლია

ნიხარჯების8,6%სშეადგენსმაშინ,როდესაც2013წელსესმაჩვენებლიიყო10,9%,ხოლო2012

წელს 12,4%;გასათვალისწინებელია,რომ2013წლისმთავარიპრობლემაწლისპირველსამ

კვარტალში ხარჯებისდაბალი მაჩვენებელი იყო,რამაც საბოლოოდბიუჯეტის შემოსავლებისა

დახარჯებისდანაკლისიდაბოლოკვარტალშილარისკურსზეზეწოლაგამოწვია;შესაბამისად,

პირველიკვარტლისხარჯებისმონაცემიადასტურებს,რომესტენდენციადასაფრთხეები2014

წელსაცშენარჩუნებულიდამეტიცგაძლიერებულია;

•	 მაკროეკონომიკურიმაჩვენებელებიIკვარტალშიგაუმჯობესებულია,თუმცა,ესერთიმხრივ,გან

პირობებულიასაბაზისოეფექტით,ხოლომეორემხრივ2013წლისმეოთხეკვარტალშიგაწეული

მაღალიხარჯებით.ბიუჯეტს,შარშანდელთანშედარებით,დააკლდადაახლოებით77მლნლარი

(გადასახადებში46მლნ,სხვაშემოსავლებში21მლნლარი).

•	 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში მოსაზიდ საკრედიტო რესურსად გათვალისწინებულია 1,6

მლრდლარი,რაცმნიშვნელოვანდაღემატება2013წლისფაქტიურმაჩვენებელს,რომელიც737,9

მლნლარსშეადგენდა;2014წლისბიუჯეტში2013წელთანშედარებითვალისმაჩვენებელიმნიშ

ვნელოვანდარისგაზრდილი.

•	 2014წლისსახელმწიფობიუჯეტისსიმულაციურმაანალიზმააჩვენა,რომიყომეტისაშუალება,

რათაიგისრულიადმიჩნეულიყოზრდაზეორიენტირებულბიუჯეტად,თუმცაესსაშუალებებიბი

უჯეტისდაგეგმვისასარიქნაგათვალისწინებული.
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იმისათვის,რომ2014წლისბიუჯეტისშესრულებისმაჩვენებლები,რისკებიდაპერსპექტივა
გაანალიზდეს,აუცილებელიასწორიდასკვნებისგამოტანა2013წლისგამოცდილებიდან,
რომელმაცგვაჩვენა:

•	 2013წლისგანმავლობაშისაშუალოეკონომიკურმაზრდამ3,2%შეადგინა,რაცდაგეგმილმაჩ

ვენებელს2.8პროცენტულიპუნქტითჩამორჩება;ამმაჩვენებლისმიღწევასხელიშეუწყო2013

წლისმე4კვარტალშიდაფიქსირებულმა7.1პროცენტიანმაეკონომიკურმაზრდამ;

•	 საბანკოინსტიტუტებისმიერეკონომიკისდაკრედიტებისმაჩვენებლებიოქტომბერდეკემბერში

მასშტაბურიზრდითხასიათდებოდა.2013წლისმეოთხეკვარტალშიდაკრედიტებისმაჩვენებელ

მა1მილიარდლარსგადააჭარბა;

•	 ბიუჯეტისხარჯვითინაწილისათვისებანელიტემპითმიმდინარეობდა2013წლისპირველნახე

ვარში.ყველაზემაღალიხარჯვადაფიქსირდამესამემეოთხეკვარტლებში,როგორცმთლიანი

ასიგნებებისნაწილში,ასევეინფრასტრუქტურულიპროექტებისდაფინანსებისნაწილშიც;

•	 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების ნაწილში წარმოქმნილმა დანაკლისმა 632,3

მლნლარიშეადგინა.ყველაზედიდიდანაკლისისახელმწიფობიუჯეტშიდამატებულიღირებუ

ლებისგადასახადზემოდის,რომელიცდაგეგმილმაჩვენებელთანშედარებით,მხოლოდ83,7%

ითშესრულდადამიუღებელმასახსრებმა554,5მლნლარიშეადგინა;

•	 გადასახადებისმობილიზებაშიშექმნილიდანაკლისი2013წლისბოლოსარდამდგარა.ის,რეა

ლურად,თავდაპირველადდაგეგმილმაჩვენებლებთანმიმართებაშიმთელიწლისგანმავლო

ბაშიდანაკლისითსრულდებოდა;ფინანსთამინისტრისბრძანებებისსაფუძველზე,საანგარიშო

კვარტლისდასრულებამდერამდენიმედღითადრე,ხდებოდაკვარტალურიგეგმებისკორექტი

რება, რომლის შედეგადაც გეგმიურთან შედარებით, შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი

100%სსცდებოდა;

•	 ბიუჯეტისშემოსავლითინაწილისგარღვევისპარალელურად,ბიუჯეტისხარჯვითინაწილიცმნიშ

ვნელოვანიჩამორჩენითშესრულდა.კერძოდ,2013წელსდაგეგმილი8,7მლრდლარიდანგაწე

ულმახარჯმა8,1მლრდლარიშეადგინა;

•	 ბიუჯეტიდანდაუხარჯავი644,3მლნლარიდან,162.0მლნლარიწარმოადგენსდონორებისმიერ

დაფინანსებული ინვესტიციური პროექტებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების აუთვისებელ ნა

წილს;

•	 ფუნქციონალურჭრილშიპროცენტულადყველაზედიდიაუთვისებლობაჯანმრთელობისდაცვის

სფეროზემოდის.ამმიმართულებითგანსახორციელებელიპროგრამებისფარგლებშიგამოყო

ფილითანხებიდან174მლნლარიდაუხარჯავიდარჩა;

•	 2013წელსდაახლოებით524მლნლარიშესაძლებელიიყოდამატებითმიმართულიყოეკონომი

კისხელშემწყობიპროექტებისდაფინანსებაზე,რათათავიდანყოფილიყოაცილებულიეკონო

მიკურიპროცესებისშენელება.
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მიმოხილვა2013წელი

გასულწელსეკონომიკურიპოლიტიკისკვლევისცენტრმაყურადღებადაუთმო2013წლისსახელმწიფო

ბიუჯეტის,როგორცპროექტისგანხილვას,ასევემისიშესრულებისმიმდინარეობისშესახებპერიოდული

ანალიზისადარეკომენდაციებსმომზადებას.აღნიშნულიგულისხმობდა,ერთიმხრივ,ბიუჯეტითგათვა

ლისწინებულიასიგნებებისგადანაწილებისმიმართშენიშვნებისადარეკომენდაციებისდაფიქსირებას,

ხოლო,მეორემხრივბიუჯეტისშესრულებისპარალელურადჩამოყალიბებულარასახარბიელოტენ

დენციებზეხელისუფლებისყურადღებისმიპყრობას.

საბოლოოჯამში,2013წელისაკმაოდრთულიაღმოჩნდა,რამდენიმემნიშვნელოვანიეკონომიკურიინ

დიკატორისმიხედვით,რამაც,ბუნებრივია,თავისიასახვაჰპოვასაბიუჯეტომაჩვენებლებისშესრულება

ზეც.როცავსაუბრობთეკონომიკურიდიკატორებზე,უპირველესად,ვგულისხმობთეკონომიკურიზრდის

მაჩვენებელს.კერძოდ,თავდაპირველად,წლისდასაწყისში,მაკროეკონომიკურიინდიკატორებისსაპ

როგნოზომაჩვენებლებისგანსაზღვრისას,საქართველომთავრობისმიერდაგეგმილიიქნარეალური

ეკონომიკური ზრდის 6%იანი მაჩვენებლის მიღწევა.თუმცა, უკვე წლის პირველ ნახევარში ნათელი

გახდა,რომაღნიშნულიმიზნისშესრულებართულიიქნებოდა,ხოლოუკვე6თვისმონაცემებმადაარ

სებულმატენდენციებმადაადასტურა,რომსაპროგნოზომაჩვენებლისშესრულებაშეუძლებელიიყო.

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

როგორცდიაგრამაზემოცემულისტატისტიკამოწმობს, 2013წლისგანმავლობაშისაშუალოეკონომი

კურმაზრდამ3,2%შეადგინა,რაცდაგეგმილმაჩვენებელს2.8პროცენტულიპუნქტითჩამორჩება.აღსა

ნიშნავია,რომამმაჩვენებლისმიღწევასხელიშეუწყო2013წლისმე4კვარტალშიდაფიქსირებულმა7.1

პროცენტიანმაეკონომიკურმაზრდამ(დიაგრამები#1,#2),რომარამეოთხეკვარტლისმაღალიმაჩვე

ნებელი,პირველისამიკვარტლისშედეგებისგათვალისწინებით,წლიურიეკონომიკურიზრდისპარა

მეტრისაგრძნობლადმცირეიქნებოდა.
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ჩვენი შეფასებით, მეოთხე კვარტალშიდაფიქსირებული ეკონომიკური ზრდის  მაღალი მაჩვენებელი

განპრობებულიაშემდეგიგარემოებებით:

- წლისმეორენახევარიქვეყანაშიარსებულიპოლიტიკურისიტუაციაუფროშედარებითისტაბილუ

რობითგამოირჩეოდა,ვიდრეგანვლილიპერიოდი,რამაცბიზნესზედადებითადიმოქმედა.

- საბანკოინსტიტუტებისმიერეკონომიკისდაკრედიტებისმაჩვენებლებიოქტომბერდეკემბერშიმას

შტაბურიზრდითხასიათდებოდა.კერძოდ,თუ2013წლისიანვარსექტემბერშიეკონომიკისდაკრედი

ტებისდონეგაიზარდა793მლნლარით,მარტო2013წლისმეოთხეკვარტალშიხსენებულმაოდენობამ

1მილიარდლარსგადააჭარბა(დიაგრამა#3).ვფიქრობთ,სწორედდამატებითისაკრედიტორესურსის

მიმართვამეკონომიკაშიიქონიამასტიმულირებელიეფექტიეკონომიკურპროცესებზე.

წყარო:საქართველოსეროვნულიბანკი
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- ბიუჯეტისხარჯვითინაწილისათვისებანელიტემპითმიმდინარეობდა2013წლისპირველნახევარში.

ყველაზემაღალიხარჯვადაფიქსირდამესამემეოთხეკვარტლებში,როგორცმთლიანიასიგნებებისნა

წილში,ასევეინფრასტრუქტურულიპროექტებისდაფინანსებისნაწილშიც(დიაგრამა#4).შესაბამისად,

ბიუჯეტისხარჯვითინაწილისპოზიტიურიეფექტიცწლისბოლოკვარტალშიიქნაგამოვლენილი.

წყარო:საქართველოსფინანთასამინისტრო

- რაცშეეხებათავადსტატისტიკურიმაჩვენებელისოდენობას,აქგასათვალისწინებელია,რომწინა

წლისშესაბამისპერიოდშიეკონომიკურიზრდისმაჩვენებელიდაბალიიყოდამასთანმიმართებაში2013

წლისმეოთხეკვარტალშიდაფიქსირებულიზრდა,ბუნებივია,დიდიეფექტისმატარებელიიქნებოდა.

ეკონომიკურ პროცესებზე უარყოფით ეფექტს ახდენდა ასევე ეკონომიკაში მიმდინარე დეფლაციუ

რი პროცესები, რაც, ვფიქრობთ, განპირობებული იყო მოთხოვნამიწოდების ბაზარზე ერთობლივი

მოთხოვნისკლებით.თავისმხრივ,ერთობლივიმოთხოვნისკლებასეკონომიკაშიარსებულიარასტა

ბილურიმდგომარეობაუწყობდახელს.საყურადღებოააღინიშნოს,რომისარჩამოყალიბებულა2013

წელს,დეფლაცია2012წლისგანმავლობაშიცფიქსირდებოდა.2013წლისბოლოს,ნოემბერსადადეკემ

ბერშიინფლაციაუკვედადებითინიშნითდაფიქსირდა.ნოემბერშიინფლაციისმაჩვენებელიწინათვეს

თანშედარებით0,6%,ხოლოდეკემბერში2,4%დაფიქსირდა.ამითგარკვეულწილადჩამოყალიბებუ

ლინეგატიურიფონიშემსუბუქდა(დიაგრამა#5).
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დიაგრამა#5

 

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი 2013 წლის მიმდინარეობის შეფასებისას ასახელებდა იმ

ძირითადსავარაუდოფაქტორებს,რაცნეგატიურგავლენას ახდენდა ეკონომიკურაქტივობაზე. წლის

დასრულებისშემდეგაცაღნიშნულიფაქტორებიაქტუალურიდარჩა,ვინაიდან,ცენტრისმოსაზრებით,ამ

ფაქტორებისგანეიტრალებაწლისგანმავლობაშივერმოხერხდა.კერძოდ:

1. არას ტა ბი ლუ რი პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბა - მიუხედავადიმისა,რომხელისუფლებისცვლილების

შემდეგ,მოიხსნაბიზენსზეძალოვანისტრუქტურებისზეგავლენისფაქტები,რასაც,წესით,სტიმუ

ლიუნდამიეცაბიზნესისათვის,რომმათთავისუფლად,ჩარევისგარეშეეწარმოებინათეკონო
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მიკურისაქმიანობა.ქვეყანაშიარსებულიარასტაბილურიდადაძაბულიპოლიტიკურივითარება

ხელსუშლიდაბიზნესსსტაბილურობისგანცდისდაუფლებაში,რაცძალიანმნიშვნელოვანიფაქ

ტორიაეკონომიკურიაქტივობისშენარჩუნებასადაგაღმავებაში.

2. გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ის დე ფი ცი ტი და ბუნ დო ვა ნი სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მო - 

2013წლისგანმავლობაშისაქართველოსმთავრობამვერუზრუნველყო,შეექმნადასაზოგადო

ებისადაბიზნესწრეებისათვისწარედგინაგრძლევადიანიეკონომიკურიგანვითარებისგეგმა.

ამისათვისშესაძლებელიიყოგამოყენებულიყოძირითადიმონაცემებისადამიმართულებების

დოკუმენტი ანრაიმე სხვაოფიციალური აქტი, სადაც საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავ

დადასაზოგადოებას ნათლადგააცნობდაგრძლევადიანი ეკონომიკურიგანვითარების ძირი

თადპრინციპებს.აღნიშნულშიიგულისხმება,მაგალითად,საგადასახადოპოლიტიკისასპექტე

ბი.კერძოდ,როგორიპოლიტიკაექნებოდასაქართველოსახალხელისუფლებასსაგადასახადო

განაკვეთების,სანქციებისადაჯარიმების,ასევე,საგადასახადოკანონმდებლობითდადგენილი

სხვადასხვარეგულაციებისადაპოლიტიკისგანმსაზღვრელიდებულებებისმიმართ.გარდაამისა,

აღსანიშნავია,რომ2013წლისგანმავლობაშიხელისუფლებისმხრიდანმუდმივადკეთდებოდა

განცხადებები, ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესების მოტივით, სხვადასხვა ტიპისრეგულაცი

ებისშემოღებისშესახებ.თუმცა,საბოლოოდ,2013წლისგანმავლობაშიბიზნესისათვისგაურკ

ვეველიგახლდათ,თუ, კონკრეტულად,რასახისრეგულაციებზეიყოსაუბარი. ამფაქტორების

არსებობა ბუნდოვანს ხდიდა ეკონომიკურგარემოს არა მარტოქვეყნის შიგნით ადგილობრი

ვიბიზნესისათვის,არამედპოტენციურითუარსებულიინვესტორებისათვის.შესაბამისად,მათი

მხრიდანხდებდაინვესტიციებისგანხორციელებასთანდაკავშირებულიგადაწყვეტილებებისმი

ღებისშეყოვნება,არსებულისიტუაციისუფროპროგნოზირებადფაზაშიგადასვლამდე.

3. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის შე სუს ტე ბა და შე ფერ ხე ბა - ბოლოწლებისგან

მავლობაში სახელმწიფოაქტიურადახორციელებდა ინფრასტრუქტურულიპროექტებისდაფი

ნანსებას,თუმცა,2013წლისბიუჯეტშიშემცირებულიიქნაამმიზნითგამოყოფილისახსრები.იმის

გათვალისწინებით,რომგასულწელსკერძოსექტორისმხრიდანეკონომიკურიაქტივობაიყო

ძალიანდაბალი,რაცაისახაეკონომიკურიზრდისმაჩვენებლებშიც,სახელმწიფოსმხრიდანინ

ფრასტრუქტურული პროექტებისდაფინანსების შემცირებამდა გამოყოფილი სახსრების ნელი

ტემპითხარჯვამეკონომიკაზეკიდევუფრონეგატიურიგავლენამოახდინა.

ცენტრისმოსაზრებით,ყველაამფაქტორმაარასახარბიელოფონიშექმნაეკონომიკისგასააქტიურებ

ლად,რაცშესაბამისად,საბიუჯეტოპარამეტრებისშესრულებაზეცაისახა. კერძოდ,2013წელსსახელ

მწიფობიუჯეტშიგადასახადებისნაწილშიწარმოქმნილმადანაკლისმა632,3მლნლარიშეადგინა.მი

უხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში დაფინანსების სხვა წყაროებიცაა გათვალისწინებული,

უაღრესადმნიშვნელოვანია,ყურადღებამიეპყროსსწორედგადასახადებიდანმისაღებიშემოსავლების

შესრულებას, ვინაიდან გადასახადები  შემოსულობების სწორედ ის სახეა,რომელიც ყველაზე მეტად

ასახავსეკონომიკაშიმიმდინარეპროცესებს.



ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტი 13

ცხრილი#1.2013წლისსახელმწიფობიუჯეტისშესრულება(ათასლარებში)

გეგმა ფაქტი შესრულება

გადასახადები 6,920,000.0 6,287,684.9 90.9%

საშემოსავლოგადასახადი 1,802,000.0 1,795,142.0 99.6%

მოგებისგადასახადი 924,000.0 808,238.1 87.5%

დღგ 3,402,000.0 2,847,867.5 83.7%

აქციზი 663,000.0 722,178.1 108.9%

იმპორტისგადასახადი 104,000.0 89,375.3 85.9%

სხვაგადასახადადები 25,000.0 24,883.9 99.5%

გრანტები 202,500.0 238,861.1 118.0%

სხვა შემოსავლები 300,000.0 312,947.4 104.3%

შემოსულობები ფინანსური აქტივების შემცირებიდან 35,000.0 62,536.4 178.7%

შემოსულობები პრივატიზებიდან 100,000.0 77,514.5 77.5%

შემოსულობები მოზიდული კრედიტებიდან 868,000.0 737,891.5 85.0%

სულ შემოსულობები  8,425,500.0   7,717,435.8 91.6%

 

პროცენტულად, ყველაზედიდიდანაკლისი სახელმწიფობიუჯეტშიდამატებულიღირებულების გადა

სახადზემოდის,რომელიცდაგეგმილმაჩვენებელთანშედარებით,მხოლოდ83,7%ითშესრულდადა

მიუღებელმასახსრებმა554,5მლნლარიშეადგინა.

ასევე უნდა აღინიშნოს იმპორტის გადასახადიდან მისაღებ შემოსავლებზეც, რომლის შესრულებამაც

გეგმიურმაჩვენებელთანმიმართებაში85%შეადგინა.დღგპირდაპირმიანიშნებსეკონომიკაშიდამა

ტებითიღირებულებისშექმნაშიარსებულპრობლემებზეანუეკონომიკურიზრდისშეფერხებაზე,ხოლო

იმპორტისგადასახადიუკავშირდებაიმპორტისზრდისტემპისშემცირებას.მაგალითისათვის,2013წლის

განმავლობაშიიმპორტისმთლიანმამოცულობამშეადგინა7,9მლრდლარი,რაც2012წლისშესაბამის

მაჩვენებელს0,4%ითაღემატება,მაშინ,როდესაცანალოგიურიმაჩვენებელი2012წელს11%გახლდათ,

ხოლო2011წელს34,2%.იმპორტისზრდისტემპისშემცირება,ჩვენიშეფასებით,განპირობებულიიყო

ბაზარზეარსებულიერთობლივიმოთხოვნისშემცირებით.

გადასახადებისმობილიზებაშიშექმნილიდანაკლისიწლისბოლოსარდამდგარა.ის,რეალურად,თავ

დაპირველად დაგეგმილ მაჩვენებლებთან მიმართებაში მთელი წლის განმავლობაში დანაკლისით

სრულდებოდა.თუმცა,საქართველოსმთავრობისმიერსაქართველოსპარლამენტისათვისწარდგენილ

სახელმწიფობიუჯეტისკვარტალურმიმოხილვებში,შესრულებისმაჩვენებელიგადასახადებისნაწილ

შიპირველკვარტალში100,2%იქნადაფიქსირებული,6თვეში100,2%,ხოლო9თვეში100,1%.თუამ

მონაცემებსდავეყრდნობოდით,ერთიშეხედვითჩანდა,რომბიუჯეტს,შესრულებისკუთხით,პრობლემა

არუნდაშექმნოდა.ეკონომიკურიპოლიტიკისკვლევისცენტრმა,2013წლისგანმავლობაში,სახელმწი
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ფობიუჯეტისშესრულებისმაჩვენებელთანდაკავშირებით,არაერთხელდააფიქსირათავისიმოსაზრე

ბა,რომბიუჯეტისპარამეტრებიმნიშვნელოვანიჩამორჩენითსრულდებოდაუკვეპირველივეთვიდან.

თუმცა,საქართველოსმთავრობისმიერწლისდასაწყისშიარაერთხელიქნაგაჟღერებული,რომბიუჯე

ტისშესრულებასპრობლემაარშეექმნებიდა.ცენტრიმიიჩნევს,რომასეთიდამოკიდებულებასაკითხის

მიმართარიყოადეკვატური.უფრომეტიც,ყოველისაანგარიშოკვარტლისდასრულებამდეხდებოდა

კვარტალურიგეგმებისკორექტირება,რომლისშედეგადაცგეგმიურთანშედარებით,შესრულებისპრო

ცენტულიმაჩვენებელი100%სსცდებოდა(დიაგრამა#6).

წყარო:საქართველოსფინანთასამინისტრო

კერძოდ, საქართველოსფინანსთამინისტრის 2012წლის31დეკემბრისN549 ბრძანებით, 2013წლის I

კვარტლისგეგმაგანისაზღვრა1636,9მლნლარით,ფაქტიურმაშესრულებამკი1553,5მლნლარიშეად

გინა.თუმცა,კვარტლისბოლოს,2013წლის29მარტს,ფინანსთამინისტრისN85ბრძანებით,კვარტლის

გეგმაშემცირდადა1550,1მლნლარითგანისაზღვრა.შესაბამისად,ნაცვლადიმისა,რომბიუჯეტისშეს

რულებაგადასახადებისნაწილში94,9%დაფიქსირებულიყო,საქართველოსპარლამენტშიწარდგენილი

ინფორმაციისმიხედვით,შესრულება100,2%ითგანისაზღვრა(დიაგრამა#7).
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გეგმა(იანვრის
მდგომარეობით)

გეგმა(მარტის
მდგომარეობით)

შესრულება

მოგებისგადასახადი 318,000.0 265,250.0 266,040.8

დღგ 767,000.0 689,500.0 690,218.2

ანალოგიურიშემთხვევადაფიქსირდაბიუჯეტის6თვისმონაცემებისშესრულებისმიმართაც.კერ

ძოდ:თავადაპირველიგეგმაგანისაზღვრა3147,7მლნლარით,ხოლომოგვიანებით,საქართველოს

ფინანსთამინისტრის2013წლის28ივნისისN225ბრძანებით,იგიშემცირებულიიქნა2,977,0მლნლა

რამდე.აღნიშნულისგათვალისწინებით,ბიუჯეტისშესრულებაასევე100,2%დაფიქსირდა(დიაგრამა

#8).


გეგმა(აპრილის
მდგომარეობით)

გეგმა(ივნისის
მდგომარეობით)

შესრულება

საშემოსავლოგადასახადი 842,154.0 837,060.5 838,338.7

მოგებისგადასახადი 477,250.0 428,431.8 430,519.0

დღგ 1,462,600.0 1,343,670.0 1,345,060.9

იმპორტისგადასახადაი 45,700.0 41,193.0 41,299.1

ასევე,მსგავსადწინაკვარტლებისა,9თვისშემთხვევაშიც2013წლის30სექტემბრისN328ბრძანებით,

თავდაპირველგეგმასთანმიმართებაშიცშემცირებულიიქნასაბოლოოგეგმისმაჩვენებელი.შესაბამი

სად,შესრულებისპროცენტულიმაჩვენებელი100,1%ითგანისაზღვრა(დიაგრამა#9).
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გეგმა(ივლისის
მდგომარეობით)

გეგმა(სექტემბრის
მდგომარეობით)

შესრულება

საშემოსავლოგადასახადი 1,294,760.5 1,255,221.0 1,256,120.7

მოგებისგადასახადი 656,431.8 641,900.0 644,131.0

დღგ 2,258,670.0 2,055,460.0 2,056,064.6

იმპორტისგადასახადაი 68,393.0 64,100.0 64,370.6

ეკონომიკურიპოლიტიკისკვლევისცენტრისშეფასებით,ასეთიქმედება,ერთიმხრივ,ეფუძნებოდაშეს

რულებისსასურველიპროცენტულიმაჩვენებელებისსაზოგადეობისათვისმიწოდებისსურვილს,ხოლო,

მეორემხრივ,კიდევუფროაღრმავებდაკერძოსექტორისმიერარასტაბილურობისშეგრძნებისგანც

დას,ამცირებდანდობასმთავრობისფინანსურიგუნდისმიმართდაბადებდაკითხვებსიმისშესახებ,თუ

რამდენადშეეძლომთავრობასმათწინაშეარსებულიპრობლემებისმოგვარება.ვფიქრობთ,სასურვე

ლიდააუცილებელიიყო,წლისდასაწყისშივედაფიქსირებულიყო,რომარსებობდაგარკვეულისირთუ

ლეებიეკონომიკაში,არსებობდაპრობლემებიბიუჯეტისშესრულებასთანმიმრთებაშიცდამთავრობას

საზოგადოებისათვისმიეწოდებინაკონკრეტულისამოქმედოგეგმააღნიშნულივითარებიდანთავისდა

საღწევად,რაც,სამწუხაროდ,2013წელსარმომხდარა.

ბიუჯეტისშემოსავლითინაწილისგარღვევისპარალელურად,ბიუჯეტისხარჯვითინაწილიცმნიშვნელოვა

ნიჩამორჩენითშესრულდა.კერძოდ,დაგეგმილი8,7მლრდლარიდანგაწეულმახარჯმა8,1მლრდლარი

შეადგინა(ცხრილი#2).მიგვაჩნია,რომხარჯვითინაწილისშესრულებისდაბალიმაჩვენებელინაწილობ

რივარუკავშირდებადანაკლისსშემოსავლითნაწილში,ვინაიდან,2014წლის1იანვრისათვის2013წლის

ბიუჯეტიდან მორჩენილმათავისუფალმა საბრუნავმა სახსრებმა 287 მლნლარზე მეტი შეადგინა. ვფიქ

რობთ, აღნიშნული გამოწვეულია მხარჯავიდაწესებულებების მიერ ხარჯების გაწევის ძალიანდაბალი

ტემპით.თუმცა,აუცილებლადუნდააღინიშნოს,რომუწყებებსუფროაქტიურადრომემუშავათდაყველა

დაგეგმილღონისძიებაზეხარჯისგაწევისეტაპზემისულიყვნენ,დაფინანსებისსხვაწყაროებისმოძიების

გარეშებიუჯეტივერუზრუნველყოფდაკონტრაქტითნაკისრვალდებულებებზეანგარიშსწორებას.
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ცხრილი#2.2013წლისსახელმწიფობიუჯეტი(ლარებში)

გეგმა
(თავდაპირველი)

გეგმა
(კორექტირებული)

ფაქტი

შრომისანაზღაურება 1,180,933.8 1,193,959.4 1,187,569.5

საქონელიდამომსახურება 854,685.0 796,103.1 765,802.6

პროცენტი 309,200.0 260,175.4 233,042.9

სუბსიდიები 193,926.8 247,388.4 242,552.1

გრანტები 1,283,247.3 1,161,012.6 1,083,393.8

სოციალურიუზრუნველყოფა 2,279,466.1 2,266,417.7 2,083,043.6

სხვახარჯები 1,147,015.4 1,080,522.6 950,285.5

არაფინანსურიაქტივებისზრდა 720,918.3 889,585.6 767,632.2

ფინანსურიაქტივებისზრდა 229,725.0 317,897.6 277,105.1

ვალდებულებებისკლება 549,382.3 535,437.6 513,865.1

სულ   8,748,500.0   8,748,500.0 8,104,217.6 

ასევეგვსურს,ყურადღებამივაპყროთსაკითხზე,თურამიმართულებითვერმოხერხდაბიუჯეტითგა

მოყოფილიასიგნებებისდახარჯვა.სახელმწიფოხაზინისმიერგამოქვეყნებულისახელმწიფობიუჯეტის

შესრულებისანგარიშისმიხედვით,ბიუჯეტიდანდაუხარჯავი644,3მლნლარიდან,162.0მლნლარიწარ

მოადგენსდონორებისმიერდაფინანსებულიინვესტიციურიპროექტებისათვისგამოყოფილიასიგნებე

ბისაუთვისებელნაწილს.აქვე,გვსურსდავძინოთ,რომმსგავსიტიპისპროგრამებისერიოზულიმასტი

მულირებელიელემენტიადამისიდაბალიტემპებითათვისებაეკონომიკისწამახალისებელისაშუალე

ბისგამოუყენებლობაზემიუთითებს.

94.1მლნლარითნაკლებიიქნაათვისებულიარაფინანსურიაქტივებისმუხლით.თუგათვალისწინებით,

რომაღნიშნულიმუხლიდანკაპიტალურიშინაარსისხარჯებიგაიწევა, ესეცნიშნავს,რომეკონომიკას

კიდევერთიმასტიმულირებელიეფექტიდააკლდა.

გარდაამისა,2013წლისსახელმწიფობიუჯეტითრეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტების,ასევე,

სოფლისდახმარებისპროგრამებისფარგლებშიგამოყოფილიიქნა499,3მლნლარი.გაწეულმახარჯმა

კი405,1მლნლარიშეადგინა.შესაბამისად,94მლნლარიაქაცდაუხარჯავიდარჩა.

ფუნქციონალურჭრილშიპროცენტულადყველაზედიდიაუთვისებლობაჯანმრთელობისდაცვისსფე

როზემოდის.კერძოდ,ამმიმართულებითგანსახორციელებელიპროგრამებისფარგლებშიგამოყოფი

ლითანხებიდან(ინფრასტრუქტურულიპროექტებისთანხებისგარდა)174მლნლარიდაუხარჯავიდარჩა.

მოცემულითანხიდან142მლნლარიწარმოადგენსჯანმრთელობისდაზღვევისპროგრამისფარგლებში

დარჩენილ,აუთვისებელთანხას.აღნიშნულიგარემოებაგვაფიქრებინებს,რომვერმოხერხდაპროგ

რამებისდროულიამოქმედება,ანგამოყოფილისახსრებისაჭიროზემეტიაღმოჩნდა,რაცარასწორდა

გეგმვაზემიუთითებს.ორივეშემთხვევაშიმიგვაჩნია,რომეკონიმიკურიპროცესებისხელშეწყობისათვის

ხსენებულირესურსისგამოყენებაცშესაძლებელიიყო.
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ცხრილი#3.საბიუჯეტოასიგნებებისფუნქციონალურიგანაწილება(ლარებში)

 გეგმა ფაქტი გადახრა %

საერთოდანიშნულებისსახელმწიფო
მომსახურება

1,863,465.7 1,726,810.0 136,655.7 93%

მ.შარაფინანსურიაქტივებისზრდა 56,600.8 35,921.3 20,679.5 63%

თავდაცვა 640,059.3 630,321.3 9,738.0 98%

მ.შარაფინანსურიაქტივებისზრდა 52,006.1 46,188.8 5,817.3 89%

საზოგადოებრივიწესრიგიდა
უსაფრთოხება

876,502.1 859,999.9 16,502.2 98%

მ.შარაფინანსურიაქტივებისზრდა 96,525.5 90,437.3 6,088.2 94%

ეკონომიკურისაქმიანობა 1,034,071.4 907,213.1 126,858.3 88%

მ.შარაფინანსურიაქტივებისზრდა 543,358.5 498,884.7 44,473.8 92%

გარემოსდაცვა 30,772.5 25,845.2 4,927.3 84%

მ.შარაფინანსურიაქტივებისზრდა 13,847.8 9,313.4 4,534.4 67%

საბინაოკომუნალურიმეურნეობა 78,203.1 37,755.5 40,447.6 48%

მ.შარაფინანსურიაქტივებისზრდა     

ჯანმრთლობისდაცვა 684,937.7 481,334.7 203,603.0 70%

მ.შარაფინანსურიაქტივებისზრდა 41,749.3 12,692.9 29,056.4 30%

დასვენება,კულტურა,რელიგია 150,345.2 144,601.3 5,743.9 96%

მ.შარაფინანსურიაქტივებისზრდა 5,533.3 4,599.2 934.1 83%

განათლება 695,719.4 682,608.4 13,111.0 98%

მ.შარაფინანსურიაქტივებისზრდა 74,005.9 64,581.4 9,424.5 87%

სოციალურიდაცვა 1,841,088.4 1,816,757.8 24,330.6 99%

მ.შარაფინანსურიაქტივებისზრდა 5,958.6 5,013.3 945.3 84%

სულ   7,895,164.8   7,313,247.2  581,917.6 93%

მ.შარაფინანსურიაქტივებისზრდა 889,585.8 767,632.3 121,953.5 86%

ზემოხსნებულიჩამონათვალისშეჯამებისშემდეგ,შეიძლებაითქვას,რომდაახლოებით524მლნლარი

შესაძლებელიიყოდამატებითმიმართულიყოეკონომიკისხელშემწყობიპროექტებისდაფინანსებაზე,

რათათავიდანყოფილიყოაცილებულიეკონომიკურიპროცესებისშენელება.

საყურადღებოა, ასევესოციალურიმიმართულებებისდაფინანსებასთანმიმართებაშიც.როგორცუკვე

აღვნიშნეთ,2013წლისბიუჯეტიამკუთხითუფრომეტადსოციალურადორიენტირებულიიყო,ვიდრეგა

სულწლებში.თუ2012წელსგანათლებაზე,ჯანმრთელობისადასოციალურდაცვაზეერთადდაიხარჯა2,6

მლრდლარი,2013წელსამმიმართულებით3მლრდლარამდეიქნაგაღებული.პროცენტულიშეფასე

ბით,თუ2012წელსამმიმართულებებისდაფინანსებამთლიანიბიუჯეტის33,8%სშეადგენდა,2013წლის

ბიუჯეტითკიამმიმართულებაზემთლიანიბიუჯეტის36%მიიმართა.როგორცცნობილია,გაზრდილიდა

ფინანსებამოხმარდაპენსიებისმატებას,სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისდახმარებებისზრდას,
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მოსახლეობის საყოველთაოდაზღვევის პროგრამის ამოქმედებას,დევნილთადახმარებების მატებას,

განათლებაზემოსახლეობისხელმისაწვდომობისზრდასდაგანათლებისსფეროშიგათვალისწინებული

პროგრამებისდაფინანსებისმატებას.

ცხრილი#4.სოციალურიდასაგანამანათლებლომიმართულებებისდაფინანსება2012/2013

 2012 2013გეგმა 2013ფაქტი

ჯანმრთლობისდაცვა 373,830.1 684,937.7 481,334.7

განათლება 652,500.2 695,719.4 682,608.4

სოციალურიდაცვა 1,617,588.9 1,841,088.4 1,816,757.8

სულ 2,643,919.0 3,221,745.5  2,980,700.9 

სოციალურისფეროსდაფინანსება,რათქმაუნდა,უაღრესადმნიშვნელოვანიადაწარმოადგენსსახელ

მწიფოსერთერთძირითადფუნქციასუზრუნველყოსმოსახლეობისსოციალურიდაცვა.თუმცა,ასევე

უნდააღინიშნოს,რომბიუჯეტიდანსოციალურისფეროსდაფინანსებისმატებისკვალდაკვალ,მნიშვნე

ლოვანია ასევე არანაკლები სახსრები მიიმართოს ისეთი სფეროებისდაფინანსებაზე,რომლებიცუზ

რუნველყოფსეკონომიკურიზრდისსტიმულირებასდაადამიანებისდასაქმებას,შედეგად,კიდევუფრო

მეტიშემოსავლებისმობილიზებასროგორცსაოჯახომეურნეობებისათვის,ასევექვეყნისბიუჯეტისათვის.

ცხრილი#5.ინფრასტრუქტურულიხარჯები2012/2013წლებში

 2012

2013 (ფაქტი)

სულ

მათ შორის

 I 
კვარტალი

 II 
კვარტალი

 III 
კვარტალი

 IV 
კვარტალი

რეგიონებშიგანსახორციელებელი
პროექტებიდასოფლისდახმარების
პროგრამა

346.6 282.8  12.1 66.2 204.5

დონორებისმიერდაფინანსებულიდა
სახელმწიფოსმიერთანადაფინანსებუ
ლიინვესტიციურიპროექტები

836.3 714.4 135.5 115.6 160.6 302.7

საქართველოსრეგიონულიგანვითარე
ბისადაინფრასტრუქტურისსამინისტ
როსმიერსაბიუჯეტოსახსრებითდაფი
ნანსებულიპროექტები

211.0 319.3 24.5 45.1 88.6 161.1

არაფინანსურიაქტივებისზრდაზე
დახარჯულისხვასახსრები

337.9 269.4 11.0 36.3 64.5 157.6

სულ 1,731.8
1,585.9 171.0 209.1 379.9 825.9

100.0% 10.8% 13.2% 24.0% 52.1%

2013წლისსაბიუჯეტოპროცესისმიმდინარეობისას,ჩვენმიერ,არაერთხელიქნაგამოთქმულირეკომენ

დაცია ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობისუზრუნველსაყოფად ინფრასტრუქტურული პროექტების
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განხორციელებისაუცილებლობისთაობაზე.ასევეაღვნიშნეთ,რომ2013წლისბიუჯეტითშემცირებული

იყოინფრასტრუქტურულიპროექტებისდაფინანსება,მართალიამცირედით,თუმცა,დაფინანსებისკლე

ბისტენდენციაარშეუწყობდახელსეკონომიკურიპროცესებისწახალისებას.როგორცსტატისტიკაგვიჩ

ვენებს(ცხრილი#5),2013წელსინფრასტრუქტურულპროექტებზეგაწეულმახარჯებმა1585,9მლნლარი

შეადგინა,რაც145,9მლნლარითმცირეა2012წლისშესაბამისმაჩვენებელზე.რათქმაუნდა,არიქნება

მართებულიითქვას,რომსწორედამთანხისკლებამშექმნამნიშვნელოვანინეგატიურიფონიეკონო

მიკური პროცესების მიმდინარეობისას.თუმცა,თუდავაკვირდებით ხარჯვის ტემპს,დავინახავთ,რომ

პროექტებისგანხორციელებაშეფერხებებითდაიწყო.კერძოდ,პირველკვარტალშიდაიხარჯამთლიანი

თანხის11%,მეორეკვარტლაში13,2%,მესამეკვარტალში24%,ხოლომეოთხეკვარტალშიდარჩე

ნილი52,1%.ხარჯვისასეთიტემპიმიანიშნებს,რომპროექტებისგანხორციელებადაშესაბამისად,და

ფინანსებადროშიფერხდებოდა.თუდავაკვირდებით2011წლისხარჯვისტემპს,გამოთქმულიშენიშვნა

კიდევუფრომართებულადგამოიყურება(დიაგრამა#10).

2013წელსსახეზეგვქონდაეკონომიკურიპროცესებისშენელება.ვფიქრობთ,ესგამოწვეულიიყოხე

ლისფულებისცვლილებითდაახალიხელისუფლებისმიერმანამდედაწყებულიპროექტებისრევიზიით,

რაც,რათქმაუნდაგასაგებიადააუცილებელიციყო.თუმცა,მიგვაჩნია,რომაღნიშნულპროცესსზედ

მეტადდიდიდროდაეთმო. იმ პირობებში,როცა არსებობს ეკონომიკის შეფერხების მნიშვნელოვანი

საფრთხეებიშესაბამისიმხარჯავიდაწესებულებებივალდებულიიყვნენძალიანოპერატიულადდაეს

რულებინათდაწყებულიპროექტებისრევიზიისპროცესი,რათაპოზიტიურეფექტს,რაცგააჩნიაასეთი

ტიპისხარჯებს,დროულადშეეჩერებინაეკონომიკურიზრდისტემპისშენელებადამისგანგამოწვეული

სხვანეგატიურიმოვლენები.

ზოგადად,ინფრასტრუქტურულპროექტებთანდაკავშირებით,მიგვაჩნია,რომსახელმწიფომშესაძლე

ბელიაშეამციროსინფრასტრუქტურულიპროექტებიდაკერძოსექტორიგახადოსნაკლებადდამოკი
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დებულისახელმწიფოსახსრებზე.თუმცა,ამისათვისაუცილებელია,სახელმწიფომკიდევუფროგააუმ

ჯობესოსბიზნესგარემო,იმუშაოსმსხვილიინვესტიციებისმოზიდვაზედამხოლოდამისშემდეგჩაანაც

ვლოს,ისიცგარკვეულიტიპისინფრასტრუქტურულიპროექტებისდაფინანსებაკერძოინვესტიციებით.

რაცშეეხებათავადინფრასტრუქტურულიტიპისხარჯებისგამოყენებასეკონომიკურიპროცესებისშე

ფერხებისდაეკონომიკურირეცესიისაღმოფხვრისმიზნით,მიგვაჩნია,რომესეკონომიკისსტიმული

რებისპოლიტიკისერთერთიმთავარიშემადგენელინაწილიადამისიგამოყენებაასეთშემთხვევებში

უკიდურესადაუცილებელია.
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მიმოხილვა2014წელი

2014 წელი, გასული წლისაგან განსხვავებით, შედარებით უკეთესი ეკონომიკური მაჩვენებლებითდა

იწყო.კერძოდ,ეკონომიკურიზრდისტემპიიანვართებერვალშისაკმაოდმაღალიდაფიქსირდაიან

ვრის თვეში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 8%, ხოლო თებერვალში 5.4% შეადგინა

(დიაგრამა#11).

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ვფიქრობთასეთიმაღალიმაჩვენებელიგანპირობებულიარამდენიმეგარემოებით:

- ფაქტორს,რაცნაწილობრივგანაპირობებსეკონომიკურიზრდისმაღალსტატისტიკურმაჩვენე

ბელს,წარმოადგენსსაბაზისოეფექტი.აღნიშნულეფექტსკარგადასახავსდამატებულიღირებულების

გადასახადისყოველთვიურიბრუნვებისოდენობები,გამოსახულიდიაგრამა#12ზე.კერძოდ,2013წლის

სექტემბერნოემბერშიდღგსბრუნვები44.2მლრდლარისფარგლებშიმერყეობდა,თუმცა,იმისგათ

ვალისწინებით,რომ2012წლისნოემბერდეკემბერშიიმავედღგსბრუნვებიმნიშვნელოვნადშემცირდა,

სექტემბრისთვეშიეკონომიკურიზრდადაფიქსირებულიიქნა1.7%,ხოლოოქტომბერსადანოემბერში

შესაბამისად,დაახლოებით4.1%და7.8%დაფიქსირდა.რაცშეეხება,დეკემბრისთვეს,ტრადიციულად,ეს

თვეყოველწლიურადმაღალიბრუნვებითხასიათდება,ვინაიდანარისწლისბოლო,როდესაცმოსახ

ლეობამაღალიხარჯვითგამოირჩევა.
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

- რაცშეეხება2014წლისიანვართებერვლისთვეს,ვფიქრობთ,იგიწარმოადგენსწინაწელსგაწუ

ლიმაღალისაბიუჯეტოხარჯებისეფექტს.2013წლისმეოთხეკვარტალშისახელმწიფობიუჯეტიდანგაწე

ულიიქნასაკმაოდდიდიმოცულობისხარჯები.კერძოდ,სახელმწიფობიუჯეტისმთლიანიასიგნებებიდან

მეოთხეკვარტალშიდახარჯულიიქნა2.8მლრდლარი,რაცმთლიანიასიგნებების34%შეადგენს,ხო

ლოინფრასტრუქტურულიკუთხითგამოყოფილიასიგნებებიდანდახარჯულიიქნა765მლნლარი,რაც

წლიურიასიგნების49%სშეადგენს.ვფიქრობთ,ინფრასტრუქტურაზეგაწეულიხარჯებიმხოლოდუკვე

შესრულებულისამუშაოებისანაზღაურებასარმოხმარებია,არამედისინიმიმართულიიქნასაავანსო

გადახდებზეც,რომელთაფარგლებშისამუშაოებისშესრულებადაშესაბამისად,დადეკლარირებაგან

ხორციელდაუკვე2014წლისიანვართებერვლისთვეებში,რამაცშესაბამისიასახვაჰპოვადღგსბრუნ

ვებსადაგამომდინარეაქედან,ეკონომიკურიზრდისმაჩვენებელზეც.ვფიქრობთ,ანალოგიურიმიზეზის

გათვალისწინებით,მაღალიმაჩვენებელიდაფიქსირდებამარტისთვეშიც.

- დღგსბრუნვებთანმიმართებაშიცალკეაღნიშვნისღირსიადღგსბრუნვებისადასავალუტოკურ

სისკორელაცია,კერძოდ,როგორცცნობილია,2013წლისშემოდგომაზეეროვნულივალუტამდაიწყო

ეტაპობრივიდევალვაცია.საბოლოოჯამში,2014წლისIკვარტალისმდგომარეობით,2013წლისშესაბა

მისპერიოდთანშედარებით,სავალუტოკურსი5,6%ითიყოგაუფასურებული(2013წლისმარტისბო

ლოს1აშშდოლარი1,6577ლარი,2014წლისმარტისბოლოს1აშშდოლარი1,7495ლარი).ეროვნული

ვალუტისგაუფასურებამ,ბუნებრივია,გავლენაიქონიადღგსბრუნვაზეც,ზრდისმიმართულებით,განსა

კუთრებითყურადსაღებიადღგსბრუნვაიმპორტირებულსაქონელზე.

- 2014წელს,გასულწელთანშედარებით,უკეთესივითარებაასახელმწიფობიუჯეტითდაგეგმილი

გადასახადებისმობილიზების კუთხითაც. კერძოდ, გასულსამთვეშისახელმწიფობიუჯეტში მობილი

ზებულიიქნა1,639.4მლნლარი,რაცაღემატებადაგეგმილ1618.3მლნლარს(დიაგრამა#13).ბიუჯეტის

გეგმიურიმაჩვენებლისშესრულებისას, ადგილიარჰქონია კვარტლისბოლოსგეგმისკორექტირების
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შემთხვევას,რაცრამდენჯერმეგანხორციელდა2013წელს,თუმცამიგვაჩნია,რომIკვარტლისგეგმაუფ

რომაღალიმაჩვენებლითუნდაყოფილიყოწარმოდგენილი.კერძოდ,2014წლისსახელმწიფობიუჯე

ტით გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების წლიური გეგმიური მაჩვენებელი 8,5%ით აღემატება

2013 წლის შესაბამისფაქტიურ მაჩვენებელს, მაშინ,როდესაც საქართველოსფინანსთა სამინისტროს

მიერ2014წლისIკვარტლისსახელმწიფობიუჯეტისსაგადასახადოშემოსავლებისგანსაზღვრულიგეგმა

მხოლოდ4,2%ითაჭარბებსშარშანდელმაჩვენებელს,ფაქტიურადმობილიზებულისახსრებიკიმხო

ლოდ5,5%ით.აღნიშნულიგარემოებისმხედველობაშიმიღებისშემდეგცხადია,ნათელიიქნება,რომ

სახელმწიფობიუჯეტს2014წლისკვარტალშიდაახლოებით46მლნლარამდედააკლდადაამსახსრების

მობილიზებამთავრობასშემდგომკვარტლებშიმოუწევს.მოცემულიდანაკლისირათქმაუნდაგაცილე

ბითმცირეა,ვიდრე2013წლისპირველკვარტალშიბიუჯეტისშესრულებაშიწარმოქმნილიდანაკლისი,

თუმცა,ესსაკითხიდროულაღმოფხვრასმოითხოვს.

2014წლისIკვარტლისგეგმადანაკლისითშესრულდაგრანტებისმუხლით,კერძოდ,განსაზღვრული51,8

მლნლარიდან ჩამორიცხული იქნა მხოლოდ 3,2 მლნლარი. უნდა აღინიშნოს,რომდაგეგმილი მაჩ

ვენებელიმოიცავდაორიტიპის გრანტს, ერთი  მიზნობრივგრანტსინვესტიციურიდა ინსტიტუციური

პროექტებისგანსახორციელებლად33,8მლნლარი,ხოლომეორესაბიუჯეტოგრანტს18.0მლნლარი.

ხაზინის მიერ გამოქვეყნებულიოპერტიული ანგარიშის მიხედვით, საბიუჯეტო გრანტი (ევროკავშირის

გრანტი)არჩამორიცხულა,ხოლომიზნობრივიგრანტებიდანმხოლოდ3,2მლნლარიიქნამიღებული.

გრანტებისმსგავსად,დანაკლისითშესრულდაბიუჯეტისხვაშემოსავლებისმუხლითაც,კერძოდ,დაგეგ

მილი74,3მლნლარისნაცვლად,მობილიზებულიიქნა53,1მლნლარი.დანაკლისინაწილობრივმოდის

ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებისადაგადასახდელებისმუხლზე4.5მლნლარი,ასევე,სხვასახის

შემოსავლებზე16,4მლნლარი.2014წლისფაქტიურიმაჩვენებელიგაუთანაბრდა2013წლისშესაბამის

მაჩვენებელს,მაშინ,როდესაც2014წლისბიუჯეტშიამმუხლითდაგეგმილიმისაღებისახსრები13,4%ით

აღემატება2013წლისწლიურმაჩვენებელს.შესაბამისად,გამოდისრომარათუმიმდინარეწლისგეგმა

ვერშესრულდა,არამედმობილიზებულმასახსრებმა,შარშანდელშესაბამისფაქტიურმაჩვენებელსაც

კივერგადააჭარბა.
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სხვასახისშემოსავლებისმუხლთანდაკავშირებით,აუცილებელიააღინიშნოს,რომამმიმართულებით

დანაკლისსუკვემეორედაქვსადგილი.კერძოდ,2013წლისწლიურბიუჯეტშიამმუხლითდანაკლისი12,5

მლნლარითგანისაზღვრა,ხოლოწელსპირველკვარტლშიუკვე16,4მილიონილარით.ვფიქრობთ,

მნიშვნელოვანიაწარმოდგენილიიქნასსათანადოინფორმაცია,თურაგანაპირობებსამმუხლითდა

გეგმილი მაჩვენებლის შეუსრულებლობას  ეს უკავშირდება გარკვეული საქმიანობების შეფერხებით

განხორციელებას,თუარასწორდაგეგმვას.

მცირედანაკლისიშეინიშნებაასევედონორებისმიერდაფინანსებულიპროექტებისდაფინანსებაში.და

გეგმილი321,9მლნლარიდანჩამორიცხულიიქნა291,7მლნლარი.თუმცა,როგორცმიზნობრივგრანტებ

თან,ისეკრედიტებთანმიმართებაშიაღსანიშნავია,რომწარმოდგენილიინფორმაციადაფუძნებულია

ხაზინისოპერატიულანგარიშზე,შესაბამისად,საქართველოსმთავრობისმიერსაქართველოსპარლა

მენტშიწარდგენილანგარიშშიესმაჩვენებლებიშეიძლებაშეიცვალოსზრდისმიმართულებით.აღნიშ

ნულიუკავშირდებადონორებისმიერჩამორიცხულიმიზნობრივისახსრებისოდენობებისდაზუსტებას.

ცხრილი#6.2014წლისსახელმწიფობიუჯეტისIკვარტლისმაჩვენებლები

 
გადასახადები

2014- 3 თვე

გეგმა ფაქტი შესრულება

 1,618.3 1,639.3 101.3%

საშემოსავლოგადასახადი 418.0 440.5 105.4%

მოგებისგადასახადი 248.0 252.2 101.7%

დღგ 764.1 758.8 99.3%

აქციზი 159.0 159.0 100.0%

იმპორტისგადასახადაი 22.7 23.0 101.3%

სხვაგადასახადები 6.5 5.8 89.2%

გრანტები 51.8 3.2 6.2%

სხვა შემოსავლები 74.3  53.1 71.5%

შემოსულობები არაფინანსური აქტივების კლებიდან 20.5  38.2 186.3%

შემოსულობები ფინანსური აქტივების კლებიდან 12.3  12.0 97.6%

შემოსულობები ვალდებულების ზრდიდან  321.9 291.7 90.6%

სლ შემოსულობები  2,099.1 2,037.5 97.1%

აღნიშნავიაპრივატიზებისმიმართულე ბაც.ამგზითმოსაზიდისახსრებიგადაჭარბებითშესრულდა(გეგმა

20,5მლნლარი,ფაქტი38,2მლნლარი),რამაცნაწილობრივგადაფარასხვამიმართულებებიდანმი

ღებულიდანაკლისი.სულბიუჯეტისშემოსულობებისგეგმა97%ითიქნაშესრულებული.

რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვითნაწილს,როგორცცნობილია, სახელმწიფობიუჯეტის ასიგნებები გან

საზღვრულია9080.0მლნლარით.აღნიშნულიოდენობიდანპირველკვარტალშიგაწეულმახარჯმაშე

ადგინა1840.4მლნლარი,რაცგეგმის20%შეადგენს.სტატისტიკურიმონაცემებიცხადჰყოფს,რომ20%

ხარჯვისმაჩვენებელიასახავსიმტრენდისგაგრძელებას,რომელიცჩამოყალიბდაგასულწლებში.რაც
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შეეხება შემდგომ კვარტლებს, სასურველია, 2014 წელსხარჯვისტემპი იყოსუფროსტაბილური კვარ

ტალურადდაარგამოირჩეოდესმკვეთრიზრდითბოლოკვარტალში,რომელიცუარყოფითგავლენას

ახდენსმონეტარულმაჩვენებელებსადასავალუტოკურსზე.ამმიზანსყველაზეკარგადემსახურებოდა

ხარჯებისგაწევისდინამიკა2010წელს,ხოლოყველაზეცუდად2013წელს.

 

რაცშეეხებაბიუჯეტისხარჯებისსტრუქტურას.გამოქვეყნებულიანგარიშისმიხედვით,2014წლისIკვარტალ

შიინფრასტრუქტურულპროექტებზეგაწეულიხარჯებიმთლიანიხარჯების8,6%სშეადგენსმაშინ,როდესაც

2013წელსესმაჩვენებლიიყო10,9%,ხოლო2012წელს12,4%.წარმოდგენილისურათიდანშესამჩნევიატენ

დენცია,რომინფრასტრუქტურულიხარჯებისწილიმთლიანგადასახდელებშიმცირდება,რაც,ერთიმხრივ,

მიანიშნებსბიუჯეტისსოციალურივალდებულებებითდატვირთვაზე,ხოლომეორემხრივგაზრდილიმიმ

დინარევალდებულებებისმოზიდულისესხებითდაფარვაზე.როგორცცნობილია,2014წელსსახელმწიფო

ბიუჯეტისდაფინანსებაშიგათვალისწინებულიასაკმაოდდიდიოდენობითმიმდინარედანიშნულებისსაკ

რედიტორესურსისმოზიდვა,სწორედბიუჯეტისწინაშემდგარიმიმდინარევალდებულებებისდასაფარავად.

დიაგრამა#15

რადასკვნებიშეიძლებაგამოვიტანოთ2014წლისIკვარტლისროგორცმაკროეკონომიკური,ისეფისკა

ლურიმაჩვენებლებისშედეგებიდან:
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- მაკროეკონომიკურიმაჩვენებელებიIკვარტალშიგაუმჯობესებულია,თუმცა,ესერთიმხრივ,განპი

რობებულიასაბაზისოეფექტით,ხოლომეორემხრივ2013წლისმეოთხეკვარტალშიგაწეულიმაღალი

ხარჯებით.ამეტაპზერთულიამსჯელობა,როგორიშედეგებიიქნებაშემდგომ,როცაესეფექტიგანეიტ

რალდება,თუმცამარტისდააპრილისთვისშედეგებიუფრორეალურადასახავსსამომავლოსურათს.

- საბიუჯეტოპარამეტრებისანალიზიიძლევაიმისთქმისსაფუძველს,რომბიუჯეტს,შარშანდელთანშე

დარებით,დააკლდადაახლოებით77მლნლარი(გადასახადებში46მლნ,სხვაშემოსავლებში21მლნ

ლარი).აღნიშნულიდანაკლისიმცირეავიდრეესდაფიქსირდაგასულწელსიმავეპერიოდში.თუმცა,

თავადდანაკლისისფაქტისარსებობასაკმაოდუარყოფითიმოვლენაა.უნდააღინიშნოს,რომბიუჯეტში

თანხებისმობილიზებასხელიშეუწყოსავალუტოკურსისცვლილებამაცდაასეთპირობებშიბიუჯეტში

კვლავწარმოქმნილიდანაკლისიდამაფიქრებელია.

- საბიუჯეტოხარჯებისშედეგებიმოწმობს,რომხარჯვისსტრუქტურაწლიდანწლამდეიცვლებადაბი

უჯეტიპროცენტულადუფრომეტადხდებადატვირთულიმიმდინარევალდებულებებით,რაციმპირო

ბებში,როცაასეთიგაზრდილივალდებულებებიიფარებაარასაგადასახადოშემოსავლებით,არამედ

მოზიდულისესხებით,მისასალმებელიარაა.

რაშეიძლებაითქვასთავად2014წლისსახელმწიფობიუჯეტზე.როგორცუკვემიმოვიხილეთ2013წლის

სახელმწიფობიუჯეტიმნიშვნელოვანიჩავარდნითდასრულდა,რაცგამოწვეულიიყოსხვადასხვაფაქ

ტორებით,განსაკუთრებითეკონომიკურიაქტივობისკლებით.ვფიქრობთ,2013წელსეკონომიკაშიმიმ

დინარეპროცესებიარიყოსრულმასშტაბიანიკრიზისი,თუმცა,ცალსახადიყოეკონომიკუირპროცესე

ბისშეფერხება,რასაცსჭირდებოდაანტიკრიზისულიქმედებებისგანხორციელებაროგორციმავეწელს

(რაზეცუკვევისაუბრეთ2013წლისბიუჯეტისმიმოხილვისას),ასევეშემდეგწელსაც,შემაფერხებელიმი

ზეზებისგასანეტრალებლადდაკრიზისისშედეგებისსალიკვიდაციოდ.

ვფიქრობთ,ასეთიტიპისკრიზისებისდროს,როცაიგიგამოწვეულიაშინაგანიფაქტორებითდაკრიზი

სისმიზეზებიარუკავშირდებაგადახდისუუნარობას,სასურველია,ბიუჯეტისფორმირებისასაქცენტები

გაკეთდესშემდეგმიმართულებებზე:

•	 სახელმწიფომმოიზიდოსდამატებითირესურსებიდაისინიმიმართოსმასტიმულირებელიტიპის

გადასახდელებისდასაფინანსებლად(მაგალითად,ინვესტიციურიპროექტები);

•	 უზრუნველყოსადმინისტრაციულიტიპისხარჯებისოპტიმიზაცია;

•	 შესაძლებლობისფარგლებში,მიმდინარედანიშნულებისდაფიქსირებულიტიპისხარჯებისზრდა

შენელებულიიქნესშეფერხებისაღმოფხვრამდე;

•	 სოციალურიტიპისხარჯებიიყოსმაქსიმალურადორინეტირებულიყველაზეგაჭირვებულიოჯა

ხებისდახმარებაზე.

საინტერესოაალბათ,თურამდენადშეესაბამება2014წლისსახელმწიფობიუჯეტისწორედაღნიშნულ

პრინციპებს.
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საკრედიტორესურსებისმოზიდვა
დაინვესტიციებისგანხორციელება
2014წლისსახელმწიფობიუჯეტშიმოსაზიდსაკრედიტორესურსადგათვალისწინებულია1,6მლრდლა

რი,რაცმნიშვნელოვანდაღემატება2013წლისფაქტიურმაჩვენებელს,რომელიც737,9მლნლარსშეად

გენდა.როგორცდიაგრამა#16ზეარისმოცემული,მთლიანშიდაპროდუქტთანმიმართებაში2014წლი

სათვისსახელმწიფოვალისმოცულობა35,5%ითგანისაზღვრა.ესარარისმაღალიმაჩვენებელიდა

შესაბამისად,სრულიადმისაღებიასაკრედიტორესურსისმოზიდვა,ეკონომიკისსტიმულირებისმიზნით.

მაგრამ,უნდააღინიშნოსთავადმოზიდულისახსრებისმიზნობრიობა,რომელიცწინაწლებისაგანმნიშ

ვნელოვნადგანსხვავდება.კერძოდ,თუ20112013წლებშიმიმდინარედანიშნულებისტიპისკრედიტები

მთლიანისაბიუჯეტოსახსრების23%სშეადგენდა,ესმაჩვენებელი2014წლისსახელმწიფობიუჯეტით

12%სგაუტოლდა(დიაგრამა#17).ასეთიმაღალიმაჩვენებელიფიქსირდებოდა20092010წლებშიც,რო

დესაცომისდამსოფლიოკრიზისისშემდგომპეროდებშისახელმწიფოახორციელებდაბიუჯეტისმასტი

მულირებელპოლიტიკას.ზოგადად,აბსოლუტურადმისაღებია,რომკრიზისისათუშეფერხებებისდროს

წარმოქმნილისაბიუჯეტოდანაკლისიშეივსოსმოზიდულისაკრედიტორესურსით,თუმცა,მნიშვნელო

ვანიაისფაქტი,თუროგორმოახდენსსახელმწიფომოზიდულირესუსრებისგანაწილებას.მაგალითად,

იქნებათუარამეტიაქცენტიგადატანილიმასტიმულირებელიპროექტებისდაფინანსებაზე.2014წლის

ბიუჯეტისპარამეტრებისგათვალისწინებით,ვერვიტყვით,რომსახელმწიფომმეტიყურადღებადაუთმო
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ინფასტრუქტურულიპროექტებისგანხორციელებას,ვიდრეთუნდაცგასულწელს.როგორცდიაგრამა

ზეაასახული,2014წელსინფრასტრუქტურულიტიპისპრექტებზემიმართულიიქნებამთლიანისახსრების

18%,მაშინროდესაც2013წელსიყო20%,ხოლო2012წელს22%(დიაგრამა#18).აღნიშნულიმიანიშ

ნებს,რომმიუხედავადგასატარებელიანტიკრიზისულიღონისძიებებისა,სახელმწიფობიუჯეტშიარიქნა

უფრომეტი ყურადღება გადატანილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისდაფინანსებაზე. ასეთიტიპის

ხარჯებიეკონომიკაზეახდენსსაკმაოდპოზიტიურგავლენას,თანმნიშვნელოვნადმოკლეპერიოდში.

ამისნათელიმაგალითიმოცემულიიყოამავემიმოხილვაში,თუროგორაისახა2013წლისბოლოსგაწუ

ლიხარჯებიდღგსბრუნვებზე(ბრუნვებისმოცულობაზეგავლენასავალუტოკურსისზრდამაციქონია),

ასევე,ეკონომიკურზრდაზე.

 

ადმინისტრაციულიტიპისხარჯებისოპტიმიზაცია

2014წლისსახელმწიფობიუჯეტში,2013წლისბიუჯეტთანშეადრებით,137,6მლნლარითგაიზარდაშრო

მისანაზღაურებისფონდი,ხოლო1213ერთეულითსაბიუჯეტოსექტორშიდასაქმებულთაოდენობა.ბუ

ნებრივია,137,6მლნლარიარმოხმარებიადამატებითდაქირავებული1213თანამშრომლისსახელფასო

ანაზღაურებას. გაზრდილისახსრებიმიმართულიიქნასხვადასხვაუწყებებში ანაზღაურებისმატებაზე.

მაგალითად, საქართველოს პარლამენტში საშუალო ხელფასმა 25%ით მოიმატადა 2077ლარს გაუ

ტოლდა,სახელმწიფოაუდიტისსამსახურშისაშუალოანაზღაურებაგაიზარდა62%ითდა2118ლარით

განისაზღვრა,საქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტროშისაშუალოანაზღა

ურებაგაიზარდა53%ით,საქართველოსკულტურისადაძეგლთადაცვისსამინისტროში27%ით,სა

ქართველოსდაზვერვისსამსახურში21%ით.გარდაამისა,38%ითგაიზარდასაშუალოანაზღაურება

საკონსტიტუციოსასამართლოში,29%ითუზენაესსასამართლოში,67%ითსაერთოსასამართლოებში

და89%ითსაქართველოსიუსტიციისუმაღლესსაბჭოში.

აბსოლუტურმნიშვნელობებში,გაზრდილი137,6მლნლარისგანაწილებადიაგრამა#19ზეარისწარ

მოდგენილი.
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ვფიქრობთ,იმპირობებში,როცასახელმწიფოსესხსიღებსბიუჯეტისხარჯებისდასაფინანსებლად,არ

სებულისესხიარუნდახმარდებოდესადმინისტრაციულიტიპისხარჯების,მათშორის,შრომისანაზღა

ურებისფონდისმატებას.გამონაკლისადშესაძლებელიაგანხილულიიქნესსასამართლოსისტემისდა

მოკიდებლობისათვისაუცილებელიფინანსურიუზრუნველყოფისღონისძიებები.

მიმდინარედანიშნულებისდაფიქსირებულიტიპისხარჯების
ზრდისაგანთავისშეკავება

2014წლისსახელმწიფობიუჯეტითსოციალურისფეროსდაფინანსება300მლნლარითიზრდება,თუმ

ცააღნიშნულიზრდაწარმოადგენს2013წლისშუაპერიოდშინაკისრივალდებულებებისსრულწელზე

გადაანგარიშებისშედეგსდა2014წელსრაიმემსხვილიტიპისდამატებითისოციალურივალდებულება

ბიუჯეტისმიერაღებულიარყოფილა.

სოციალურიტიპისღონისძიებებიიყოსმაქსიმალურადორიენტი
რებულიყველაზეგაჭირვებულოჯახებზე

როგორც ცნობილია, 2013 წელს ცვლილება განხორციელდა საგადასახადო კოდექსში,რომლითაც

დაწესდასაშემოსავლოგადასახადითდაუბეგრავიმინიმუმიიმადამიანებისათვის,ვისიშემოსავა

ლიცარაღემატება6000ლარსწელიწადში.ბუნებრივია,აღნიშნულიღონისძიებაატარებსსოციალურ

ხასიათს,თუმცამიგვაჩნია,რომაქცენტიგაკეთებულიუნდაყოფილიყოარაპიროვნებებზე,არამედ
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ოჯახებზედასწორედსოცალურადდაუცველოჯახებზეუნდაგაიცესდახმარებებისახელმწიფობიუ

ჯეტიდან.გარდაამისა,მიგვაჩნია,რომმსგავსიტიპისსოციალურივალდებულების(მუდმივიხარჯი)

დაფინანსებაიმპირობებში,როცასაბიუჯეტოსახსრების12%მოზიდულისესხებით(დაფინანსების

ერთჯერადიწყაროებით)ხორციელდება,ფისკალურიპოლიტიკისპერსპექტივიდანგამართლებული

არარის.

2014 წლის ბიუჯეტთან მიმართებაში ასევე უნდა აღინიშნოს სავალუტო კურსის გავლენის შესახებ.

ვფიქრობთ,რომ2013წლისბოლოსსავალუტოკურსისდევალვაციაარარისმხოლოდფისკალუ

რიანმხოლოდმონეტარულიპოლიტიკისშედეგი.ერთობლივადშექმნილმაგარემოებებმა (როცა

სახელმწიფობიუჯეტიდანმეოთხეკვარტალშიდახარჯულიიქნაბიუჯეტის34,5%(მათშორის,ინფ

რასტრუქტურულიტიპისხარჯები49%),ხოლოეკონომიკისდაკრეტიდებისდონეიმავეპერიოდში

გაიზარდა1მილიარდილარით,რაცუფრომეტია,ვიდრე2013წლის9თვეშიდაკრედიტებისჯამური

ზრდა),განაპირობასავალუტოკურსისდევალვაცია(დაახლოებით5,6%),რაცრეალურადდაეხმა

რასაგადასახადოორგანოებსსაგადასახადოშემოსავლებისშესრულებაშიც(სახელმწიფობიუჯეტის

დაგეგმვისასგამოყენებულიასავალუროკურსი1აშშდოლარი1,7ლარი,თუმცა,რეალურადუკვე

არსებულიკურსიაღემატებადაგეგმილპარამეტრს,რაცსაგადასახადოშემოსავალებისგეგმისშეს

რულებაზე პოზიტიურად აისახება იმპორტის დაბეგვრისა და იმპორტიდან მობილიზებული დღგს

ნაწილში).

2014წლისსახელმწიფობიუჯეტისზემოაღნიშნულიანალიზისსაფუძველზე,მიგვაჩნია,რომსახელმწიფო

ბიუჯეტისსტრუქტურასრულადვერპასუხობსჩვენმიერდასახულიანტიკრიზისულიმიზნებისმოთხოვ

ნებს,კერძოდ:

ინფრასტრუქტრულპროექტებზეხარჯვისწილიმთლიანხარჯებშიშემცირებისტენდენციასატარებს;

ნაცვლადადმინისტრაციულიხარჯებისოპტიმიზებისა,ბიუჯეტშისახელფასოფონდიგაიზარდა137მლნ

ლარით;

200მლნლარითფინანსდებასოციალურიღონისძიება,რომელიცორიენტირებულიადაბალიხელფა

სისმქონეპერსონებზედაარაჯამურადდაბალშემოსავლიანოჯახებზე.

ამასთანავე,დადებითიაისფაქტი,რომ2014წელსაღარაღებულადამატებითისოცალურივალდე

ბულებები,ასევე,განხორციელდასავალუტოკურსისმცირეოდენიდევალვაცია,რამაცწამახალისე

ბელიფონიშექმნაექპორტისზრდისადაბიუჯეტშისაგადასახადოშემოსავლებისგეგმებისშესრუ

ლებისათვის.
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ცხრილი#7მოდიფიცირებულისახელმწიფობიუჯეტი

 
ნაშთი პერიოდის დასაწყისში

2013 ფაქტი
2014 გეგმა

არსებული ცვლილება პროექტი

673.9 287.1  287.1

     

შემოსულობები 7,717.4 9,130.0 0.0 9,130.0

გადასახადები 6,287.7 6,820.0 200.0 7,020.0

გრანტები 238.9 144.0  144.0

სხვაშემოსავლები 312.9 355.0  355.0

არაფინანსურიაქტივებისკლება 77.5 80.0  80.0

ვალდებულებებისზრდა 737.9 1,636.0 200.0 1,436.0

საგარეო 588.4 1,036.0  1,036.0

საშინაო 149.5 600.0 200.0 400.0

ფინანსურიაქტივებისკლება 62.5 95.0  95.0

     

გადასახდელები 8,104.2 9,105.0 280.0 9,385.0

სახელფასოფონდშიმოძიებულირესურსი   120.0  

განათლებისსფეროსადარეგიონებში
გასახორციელებელიპროექტებისფონდის
დაფინანსება

  400.0  

     

ნაშთის ცვლილება (-გამოყენება/+დაგროვება) -386.8 25.0  -255.0

ნაშთიპერიოდისბოლოს 287.1 312.1  32.1

ზემოაღნიშნულიგარემოებებისგათვალიწინებით,მიგვაჩნია,რომ2014წლისსახელმწიფობიუჯეტშიიყო

მეტი საშუალება,რათა იგი სრულადმიჩნეულიყოზრდაზეორიენტირებულბიუჯეტად.თვალსაჩინოე

ბისათვის,განვიხილოთსაბიუჯეტორესურსებისგადანაწილებისმაგალითი.ვფიქრობთ,შესაძლებელი

იყოსაგადასახადოშეღავათისამოქმედებისგადავადება,რაცსახელმწიფოსშესაძლებლობასმისცემდა

აეღო200მლნლარითნაკლებიშიდავალი,ანუსაგადასახადოშეღავათებიარდაფინანსებულიყოვა

ლისაღებისხარჯზე.რაცშეეხებაგადასახდელებს,სასამართლოსისტემისგარდა, შესაძლებელიიყო

უწყებებშისახელფასოფონდისმატებისერთიწლითგადავადებადაამითდაახლოებით120მლნლა

რისგამოთავისუფლება.გარდაამისა,2014წლის1იანვრისმდგომარეობით,ხაზინისერთიანანგარიშზე

ირიცხებოდა287მლნლარამდე,რაცბიუჯეტისგადასახდელებისნაწილშიგაწერილიარარის.შესაბა

მისად,გამოთავისუფლებული120მლნლარიდაანგარიშზეარსებულიგამოუყენებელინაშთიპრიორი
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ტეტული მიმართულებებისდამატებით 400 მლნლარითდაფინანსების საშუალებას მოგვცემდა. ასეთი

მიმართულებებიუნდაყოფილიყო:დამატებითიინფრასტრუქტურულიპროექტებისდაფინანსებარეგი

ონებში,უფრომეტირაოდენობისსტუდენტებისსაზღვარგარეთსწავლისხარჯებისანაზღაურება,პრო

ფესიული განათლებისდაფინანსების ზრდა.რადგან, მიგვაჩნია,რომ განათლება ეს არის ერთერთი

ყველაზემნიშვნელოვანისაინვესტიციოარეალი.განათლებისსფეროსდაფინანსებისზრდითქვეყანას

ექმნებასაშუალება,ჰყავდესაბსოლუტურადმაღალკვალიფიციურიკადრები.ასევე,პროფესიულიგა

ნათლებისპროგრამებისდაფინანსებასაშუალებასიძლევაარსებულისამუშაოძალისგადამზადებით

მივიღოთგარკვეულიდონისკვალიფიკაციისმქონემოქალაქენი,რომლებიცუზრუნველყოფენსამუშაო

მოთხოვნებისდაკმაყოფილებასდაშესაბამისისამუშაოებისმოძიებას,რადგანვფიქრობთ,რომქვეყა

ნაშიარსებულიუმუშევრობისმაღალიდონედაკავშირებულიაარამხოლოდშეზღუდულირაოდენობის

სამუშაოადგილებთან,არამედშესაბამისიკვალიფიკაციისმქონეპერსონალისდეფიციტთან.
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რეკომენდაციები

2013წლისფისკალურიწლისშეფასებებიდანდაანალიზიდანგამომდინარე,ვფიქრობთუნდაგამოვიტა

ნოთსათანადოდასკვნები2013წელსდაშვებულიშეცდომებიდანდაიმისათვის,რომარმოხდესმათი

განმეორებაუკვე2014წელსდამომავალშიც.აღნიშნულიმიზნიდანგამომდინარე,ეკონომიკურიპოლი

ტიკისკვლევისცენტრსგააჩნიაშემდეგისახისრეკომენდაციები:

1. 2013წლისგანმავლობაშიმნიშვნელოვანპრობლემასწარმოადგენდასტრატეგიულიგანვითარე

ბისგეგმისარარსებობა,რამაც,ვფიქრობთ,საკამაოდდაგვაზარალადაშეაფერხაეკონომიკური

წინსვლა.პრაქტიკამგვიჩვენა,რომმსგავსიდოკუმენტისარსებობაგანსაკუთრებითაუცილებე

ლია,მითუმეტესმაშინ,როცაქვეყანასმართავსახალიხელისუფლება,რომლისმიმართაცსაზო

გადოებასდიდიმოლოდინიაქვს,ელოდებასწორდადროულსიგნალებსგანვითარებისათვის

საჭიროკონკრეტულისამოქმედოგეგმისშესახებ.

როგორცცნობილია,მიმდინარეწლის12თებერვალსსაქართველოსფინანსთასამინისტრომგამოაქ

ვეყნაქვეყნისსოციალურეკონომიკურიგანვითარებისსტრატეგიის“საქართველო2020”პროექტი.იგი

მიზნადისახავსსაზოგადოებისათვისგანვითარებისსტრატეგიისგაცნობას.

ზოგადად,სტრატეგიულდოკუმენტთანმიმართებაშიუნდააღინიშნოს,რომაუცილებელიაასეთისახის

დოკუმენტებსმიენიჭოსსამართლებრივიაქტისსახე,ხოლოგარკვეულიდებულებებიუმჯობესიაგაიწე

როსკანონისძალისმქონედოკუმენტებში.როცავსაუბრობთგარანტიებზეინვესტორებისათვის,მნიშ

ვნელოვანიამათჰქონდეთსაკანონმდებლოაქტებისდონეზეგამყარებულისახელმწიფოპოლიტიკის

გრძლევადიანიხედვისდაპროგნოზირებისსაშუალება.მაგალითისათვის,შეგვიძლიავისაუბროთსა

გადასახადოპოლიტიკაზეგრძელვადიანპერიოდში.იმშემთხვევაშითუსახელმწიფოგეგმავას,უზრუნ

ველყოს საგადასახადორეგულაციებისდამატებითილიბერალიზაცია ეტაპობრივად, მნიშვნელოვანია

ესგაიწეროსთავადსაკანონმდებლოაქტებში,ეტაპობრივიამოქმედებისმითითებით.აღნიშნულისა

შუალებასმისცემსბიზნესსგრძელვადიანპერიოდშიმოახდინოსსახელმწიფოპოლიტიკისგანჭვრეტა.

2. 2013წლისბიუჯეტისშესრულებამგვიჩვენა,რომაუცილებელიასაქართველოსფინანასთასამი

ნისტროიყოსადექვატურიპრობლემებისმიმართდანაცვლადშექმნილისირთულეებისშესახებ

საზოგადოებისათვისდამახინჯებულიინფორმაციისმიწოდებისა,რაცნათლადგამოიხატაკვარ

ტალურიანგარიშებისწარდგენისასშემოსავლებისკვარტალურიგეგმებისკორექტირებაში,აუცი

ლებელია,საზოგადოებასწარუდგინოსსრულიინფორმაციაარსებულიპრობლემებისდამათი

აღმოფხვრისვადებისადამეთოდებისშესახებ.ვფიქრობთ,ისრაცხორციელდებოდაბიუჯეტის

კვარტალურიშესრულებისანგარიშებშიგეგმისკორექტირებისკუთხით,ხელოვნურადზრდიდა

ბიუჯეტის შემოსავლითი ნაწილის კვარტალური შესრულების პროცენტულ მაჩვენებელს, აზრს

უკარგავსკვარტალურიანგარიშისარსებობას,აკნინებს,პირველრიგში,საქართველოსპარლა



ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტი 35

მენტის,როგორცუმაღლესისაზედამხედველოორგანოსროლს,ასევე,ამცირებსსაზოგადოებისა

და არასამთავრობო სექტორის ნდობის ხარისხს. აღნიშნულიფაქტების აღკვეთა უკიდურესად

მნიშვნელოვანია.რაცშეეხებათავადბიუჯეტისშემოსავლითინაწილისგეგმისკორექტირებებს,

რათქმაუნდააუცილებელია,თუმცა,ისეთიკორექტირებისგანხორციელება,რომელიცცვლის

რეალურ სურათსდა შეცდომაში შეჰყავს საზოგადოება,დაუშვებელიადა მომავალში მსგავსი

პრაქტიკისგაგრძელებანეგატიურიშედეგებისმომტანიიქნებაფინანსურისისტემისათვის.

3. გასულწელსმუდმივადმიმდინარეობდაინფორმაციისმიწოდებასაზოგადოებისათვის ბიზნეს

გარემოსგასაუმჯობესებლადდაგეგმილისაკანონმდებლოცვლილებებისშესახებ. ერთერთი

ასეთიმიმართულებაიყოანტიმონოპოლიურიკანონმდებლობისშემუშავება,რომელსაცხელი

უნდაშეეწყოკონკურენტულიგარემოსგაუმჯობესებისათვის.სამწუხაროდ,ასეთიპროექტი2013

წლის განმავლობაში საზოგადოებისათვის წარდგენილი არ იქნა. შესაბამისად, საზოგადოების

კითხვებიდამოლოდინი,თურასაკითხებსმოიცავდახსნებულიკანონმდებლობა,პასუხგაუცე

მელიდაშესაბამისადბუნდოვანიდარჩა.თუმცა,2014წელსპარლამენტისმიერუკვემიღებული

იქნაცვლილებებიკანონში„თავისუფალივაჭრობისადაკონკურენციისშესახებ“,რომელიც,ავ

ტორთაგანმარტებით,ემსახურებაზემოხსენებულმიზანს.ცენტრიაბსოლუტურადიზიარებსმო

საზრებას,რომსახელმწიფოშიუნდაგაუმჯობესდესკონკურენტულიგარემო,თუმცა,ასეთირე

გულაციებისშემუშავებისასდიდისიფრთხილითუნდამოვეკიდოთკონკრეტულირეგულაციების

შერჩევასდაშემოღებას,რათაისინიარგახდნენგარემოსუფრომეტადშემაფერხებლები,ვიდ

რემასტიმულირებლები.

4. გასულიწლიდანუნდაგამოვიტანოთდასკვნა,რომინფრასტრქტურულიპროექტებისგანხორ

ციელებაშემდგომწლებშიუკიდურესადაუცილებელია,როგორცსაკუთარისახსრებით,ისემო

ძიებული საკრედიტორესურსითდა მოზიდული ინვესტიციებით. ერთი მხრივ, მისი საჭიროება

განპირობებულიაეკონომიკურივარდნისპერიოდშიეკონომიკისწასახალისებლადხოლომე

ორემხრივსახელმწიფოშიაუცილებელიინფრასტრუქტურისშესაქმნელად.რაცთავისმხრივ

გაუადვილებსინვესტორებსსხვადასხვასფეროებისგანვითარებას.

5. გასულწელს, 2012 წელთან შედარებით, 5%ითგაიზარდა განათლების სფეროსდაფინანსება,

რაც,რათქმაუნდა,მისასალმებელიადასასიცოცხლოდაუცილებელი.მიგვაჩნია,რომგანათლე

ბისსფეროაისმიმართულება,სადაცსახელმწიფომუნდაუზრუნველყოსმნიშვნელოვანიფინან

სურისახსრებისმობილიზება.განათლებაზედახარჯულისახსრებიწარმოადგენსგრძელვადიან

ინვესტიციას, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის განვითარებისათვის და რომელიც უზრუნველ

ყოფსქვეყანაშიმაღალკვალიფიციურიკადრებისაღზრდას.აბსოლუტურადმივესალმებითპრე

მიერმინისტრისინიციატივას,რომაქტიურიიქნებაწარჩინებულისტუდენტებისსაზღვარგარეთ

სწავლებისდაფინანსებისპროგრამა.ვიმედოვნებთ,რომამმიმართულებაზედაიხარჯებასოლი

დურისახსრებიარამხოლოდ2014წელს,არამედშემდგომწლებშიც.გარდაამისა,ვფიქრობთ,

ყურადღებაუნდაგამახვილდესპროფესიულგანათლებაზეც,რათაქვეყანაშიარსებულსამუშაო
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ძალასშეეძლოსშეიძინოსპროფესიადაკადრებისდეფიციტისპირობებში,გამოყენებულიიქნეს

მათიშესაძლებლობებიც.პროფესიულიგანათლებისდაფინანსებაატარებსსოციალურხასიათ

საც,ვინაიდანასეთიპროგრამებისბენეფიციარებს,შეძენილიპროფესიისგამოყენებით,შეეძლე

ბათშესაფერისისამუშაოადგილისმოძიებადაოჯახებისფინანსურიუზრუნველყოფა.

6. 2013წლისსახელმწიფობიუჯეტისათვისებისშესახებინფორმაციისანალიზისას,ნათლადგამო

იკვეთა,რომაუცილებელიამთავრობამუშაობდესგაცილებითოპერატიულად,რაცუზრუნველ

ყოფსამათუიმპროგრამისსწრაფადგანხორციელებასდაპროგრამებისფარგლებშიმისაღები

კონკრეტულითუგლობალურიშედეგებისდროულადგაანალიზებას.

7. 2014წლისსახელმწიფობიუჯეტისპირველიკვარტლისანალიზისას,ისვეგამოიკვეთაპრობლემე

ბისაგადასახადოდასხვაშემოსავლებისმიმართულებითგანსაზღვრულიგეგმებისშესრულება

ში.პირველიკვარტლისმონაცემებით,ამორიმიმართულებითსახელმწიფობიუჯეტსდაახლოე

ბით77მლნლარიდააკლდა,რომლისმცირენაწილიგადაიფარაპრივატიზებიდანმობილიზებუ

ლისახსრებით,თუმცაგეგმებისშეუსრულებლობისფაქტისკვლავარსებობაშემაშფოთებელია

დაქმედითიღონისძიებებისგატარებასმოითხოვს.წინაღმდეგშემთხვევაში,ბიუჯეტისწლიური

გეგმებისშესრულებაისევპრობლემებისწინაშეაღმოჩნდება.

8. ცენტრიასევეშეეცადაგაეანალიზებინა2014წლისბიუჯეტისსტრუქტურა,თურამდენადიყოასა

ხულიმასშიისანტიკრიზისულიღონისძიებები,რასაცუნდაახორციელებდესსახელმწიფოკრი

ზისისათუეკონომიკურიზრდისშენელებისდროს.მცირემაგალითზეჩატარებულმაანალიზმა

ცხადჰყო,რომშესაძლებელიიყობიუჯეტიდაგეგმილიყოუფრორაციონალური  სტრუქტურით

დასახელმწიფოსუფრომეტიაქცენტიგაეკეთებინაერთჯერადიდაფინანსებისწყაროებითერ

თჯერადიტიპისხარჯებისგაწევასადაეკონომიკისსტიმულირებაზე,ვიდრემოზიდულისასესხო

რესურსითგანეხორციელებინამომავალშიმუდმივიხასიათისმქონეხარჯებისდაფინანსება.
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დანართები

2012-2014 წლე ბის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის მაჩ ვე ნე ბე ბი (მლნ ლა რი)

2012ფაქტი 2013ფაქტი 2014გეგმა

შემოსულობები 8,004.0 7,717.4 9,105.0 

გადასახადები 6,311.1 6,287.7 6,820.0

გრანტები 269.6 238.9 144.0

სხვაშემოსავლები 534.6 312.9 355.0

არაფინანსურიაქტივებისკლება 80.2   77.5 80.0

ვალდებულებებისზრდა 748.3 737.9 1,636.0

საგარეო 689.9 588.4 1,036.0

საშინაო  58.4 149.5 600.0

ფინანსურიაქტივებისკლება 60.2   62.5 70.0

გადასახდელები 7,806.8 8,104.2 9,080.0 

საერთოდანიშნულებისსახელმწიფო
მომსახურება

1,848.3 1,726.8 1,896.3

თავდაცვა 712.0 630.3 633.7 

საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთოხება 861.6 860.0 890.1

ეკონომიკურისაქმიანობა 958.5 907.2 998.0

გარემოსდაცვა 21.8   25.8 36.3 

საბინაოკომუნალურიმეურნეობა  52.5   37.8 98.3

ჯანმრთელობისდაცვა 373.8 481.3 673.6 

დასვენება,კულტურა,რელიგია 196.1 144.6 158.3

განათლება 652.5 682.6 771.7

სოციალურიდაცვა 1,617.6 1,816.8 2,117.4

ვალდებულებებისკლება 139.4 513.9 598.1

ფინანსურიაქტივებისზრდა 372.7 277.1 208.2

ნაშთის ცვლილება (+დაგროვება/ -გამოყენება) 197.2 -386.8 25.0
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ინფრასტრუქტურული ხარჯები 2011-2014 წლებში (მლნ ლარი)

 2011 2012 2013 2014

რეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებიდასოფლის
დახმარებისპროგრამა

322.7 346.6 282.8 300.0

დონორებისმიერდაფინანსებულიდასახელმწიფოსმიერ
თანადაფინანსებულიინვესტიციურიპროექტები

882.2 836.3 714.4 884.1

საქართველოსრეგიონულიგანვითარებისადა 
ინფრასტრუქტურისსამინისტროსმიერსაბიუჯეტოსახსრებით
დაფინანსებულიპროექტები(გარდადონორებისმიერ
დაფინანსებულიპროექტებისთანადაფინანსებისა)

314.1 211.0 319.3 158.6

არაფინანსურიაქტივებისზრდაზედახარჯულისხვასახსრები 420.9 337.9 269.4 292.8

სულ 1,939.9 1,731.8 1,585.9 1,635.5
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ინ ფორ მა ცია 2014 წელს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში სა ხელ ფა სო ფონ დე ბის შე სა ხებ

 (ანაზღაურება ლა რებ ში)

2013(გეგმა) 2014(გეგმა)
სხვაობა
(+მატება)

0100

სახელმწიფობიუჯეტისულ

შრომისანაზღაურებისფონდი 1,180,933,800 1,318,492,600 137,558,800

დასაქმებულთარიცხოვნობა 103,665 104,878 1,213

საშუალოანაზღაურება 949 1,048 98

0100

საქართველოსპარლამენტიდამასთანარსებული
ორგანიზაციები

შრომისანაზღაურებისფონდი 27,809,300 33,180,400 5,371,100

დასაქმებულთარიცხოვნობა 1,391 1,331 60

საშუალოანაზღაურება 1,666 2,077 411

0200

საქართველოსპრეზიდენტისადმინისტრაცია

შრომისანაზღაურებისფონდი 3,214,700 3,235,000 20,300

დასაქმებულთარიცხოვნობა 162 162 0

საშუალოანაზღაურება 1,654 1,664 10

0300

საქართველოსეროვნულიუშიშროებისსაბჭოსაპარატი

შრომისანაზღაურებისფონდი 1,178,700 1,179,000 300

დასაქმებულთარიცხოვნობა  38 38 0

საშუალოანაზღაურება 2,585 2,586 1

0400

საქართველოსმთავრობისკანცელარია

შრომისანაზღაურებისფონდი 4,883,500 6,500,000 1,616,500

დასაქმებულთარიცხოვნობა 149 200 51

საშუალოანაზღაურება 2,731 2,708 23

0500

სახელმწიფოაუდიტისსამსახური

შრომისანაზღაურებისფონდი 5,500,000 8,895,000 3,395,000

დასაქმებულთარიცხოვნობა 350 350 0

საშუალოანაზღაურება 1,310 2,118 808

0600

საქართველოსცენტრალურისაარჩევნოკომისია

შრომისანაზღაურებისფონდი 23,113,800 23,479,000 365,200

დასაქმებულთარიცხოვნობა  467 467 0

საშუალოანაზღაურება 4,125 4,190 65

0700

საქართველოსსაკონსტიტუციოსასამართლო

შრომისანაზღაურებისფონდი 1,860,600 2,562,000 701,400

დასაქმებულთარიცხოვნობა 109 109 0

საშუალოანაზღაურება 1,422 1,959 536
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0800

საქართველოსუზენაესისასამართლო

შრომისანაზღაურებისფონდი 3,720,000 4,790,000 1,070,000

დასაქმებულთარიცხოვნობა 174 174 0

საშუალოანაზღაურება 1,782 2,294 512

0900

საერთოსასამართლოები

შრომისანაზღაურებისფონდი 22,272,100 37,276,000 15,003,900

დასაქმებულთარიცხოვნობა 1,660 1,660 0

საშუალოანაზღაურება 1,118 1,871 753

1000

საქართველოსიუსტიციისუმაღლესისაბჭო

შრომისანაზღაურებისფონდი 850,000 1,920,000 1,070,000

დასაქმებულთარიცხოვნობა 61 73 12

საშუალოანაზღაურება 1,161 2,192 1,031

110019
00

გუბერნატორები

შრომისანაზღაურებისფონდი 4,815,800 4,818,000 2,200

დასაქმებულთარიცხოვნობა  443 443 0

საშუალოანაზღაურება 906 906 0

2000
2200

სახელმწიფომინისტრებისაპარატები

შრომისანაზღაურებისფონდი 2,353,900 2,806,000 452,100

დასაქმებულთარიცხოვნობა 91 103 12

საშუალოანაზღაურება 2,156 2,270 115

2300

საქართველოსფინანსთასამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 66,030,200 70,193,000 4,162,800

დასაქმებულთარიცხოვნობა 4,475 4,789 314

საშუალოანაზღაურება 1,230 1,221 8

2400

საქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარების
სამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 7,051,200 13,024,000 5,972,800

დასაქმებულთარიცხოვნობა 599 723 124

საშუალოანაზღაურება 981 1,501 520

2500

საქართველოსრეგიონალურიგანვითარებისადა
ინფრასტრუქტურისსამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 6,530,100 7,580,000 1,049,900

დასაქმებულთარიცხოვნობა 351 366 15

საშუალოანაზღაურება 1,550 1,726 176

2600

საქართველოსიუსტიციისსამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 29,662,700 37,495,000 7,832,300

დასაქმებულთარიცხოვნობა 1,672 1,787 115

საშუალოანაზღაურება 1,478 1,749 270
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2700

საქართველოსსასჯელაღსრულების,პრობაციისადა
იურიდიულიდახმარებისსაკითხთასამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 64,727,000 67,607,000 2,880,000

დასაქმებულთარიცხოვნობა 5,048 5,104 56

საშუალოანაზღაურება 1,069 1,104 35

2800

საქართველოსსაგარეოსაქმეთასამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 5,756,400 6,152,000 395,600

დასაქმებულთარიცხოვნობა  628 660 32

საშუალოანაზღაურება  764 777 13

2900

საქართველოსთავდაცვისსამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 394,915,700 427,994,000 33,078,300

დასაქმებულთარიცხოვნობა 43,475 43,475 0

საშუალოანაზღაურება  757 820 63

3000

საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 368,500,000 398,918,000 30,418,000

დასაქმებულთარიცხოვნობა 28,533 28,533 0

საშუალოანაზღაურება 1,076 1,165 89

3100

საქართველოსდაზვერვისსამსახური

შრომისანაზღაურებისფონდი 3,263,500 3,952,000 688,500

დასაქმებულთარიცხოვნობა 160 160 0

საშუალოანაზღაურება 1,700 2,058 359

3200

საქართველოსგანათლებისადამეცნიერების
სამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 21,482,000 24,432,400 2,950,400

დასაქმებულთარიცხოვნობა 2,037 2,194 157

საშუალოანაზღაურება 879 928 49

3300

საქართველოსკულტურისადაძეგლტადაცვის
სამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 4,239,100 5,521,000 1,281,900

დასაქმებულთარიცხოვნობა 430 441 11

საშუალოანაზღაურება  822 1,043 222

3400

საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდან
იძულებითგადაადგილებულპირთაგანსახლებისადა
ლტოლვილთასამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 2,547,400 4,115,000 1,567,600

დასაქმებულთარიცხოვნობა 170 269 99

საშუალოანაზღაურება 1,249 1,275 26
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3500

საქართველოსშრომის,ჯანრთელობისადასოციალური
დაცვისსამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 29,334,000 30,499,000 1,165,000

დასაქმებულთარიცხოვნობა 3,199 3,199 0

საშუალოანაზღაურება  764 794 30

3600

საქართველოსენერგეტიკისსამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 2,723,500 2,716,000 7,500

დასაქმებულთარიცხოვნობა 136 144 8

საშუალოანაზღაურება 1,669 1,572 97

3700

საქართვესოსოფლისმეურნეობისსამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 14,119,900 19,065,000 4,945,100

დასაქმებულთარიცხოვნობა 860 1,212 352

საშუალოანაზღაურება 1,368 1,311 57

3800

საქართველოსგარემოსადაბუნებრივირესურსების
დაცვისსამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 11,060,400 16,460,800 5,400,400

დასაქმებულთარიცხოვნობა 2,151 1,916 235

საშუალოანაზღაურება  428 716 287

3900

საქართველოსსპორტისადაახალგაზრდობისსაქმეთა
სამინისტრო

შრომისანაზღაურებისფონდი 1,784,000 1,930,000 146,000

დასაქმებულთარიცხოვნობა 91 91 0

საშუალოანაზღაურება 1,634 1,767 134

4000

საქართველოსსახელმწიფოდაცვისსპეციალური
სამსახური

შრომისანაზღაურებისფონდი 34,063,300 34,346,000 282,700

დასაქმებულთარიცხოვნობა 3,750 3,651 99

საშუალოანაზღაურება  757 784 27

4100

საქართველოსსახალხოდამცველისაპარატი

შრომისანაზღაურებისფონდი 1,279,400 1,656,000 376,600

დასაქმებულთარიცხოვნობა  74 91 17

საშუალოანაზღაურება 1,441 1,516 76

4200

სსიპსაზოგადოებრივიმაუწყებელი

შრომისანაზღაურებისფონდი 1,443,500 2,650,000 1,206,500

დასაქმებულთარიცხოვნობა  54 122 68

საშუალოანაზღაურება 2,228 1,810 418
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4300

სსიპკონკურენციისადასახელმწიფოშესყიდვების
სააგენტო

შრომისანაზღაურებისფონდი 626,000 626,000 0

დასაქმებულთარიცხოვნობა 59 59 0

საშუალოანაზღაურება  884 884 0

4400

სამხრეთოსეთისადმინისტრაცია

შრომისანაზღაურებისფონდი 1,340,000 1,340,000 0

დასაქმებულთარიცხოვნობა 90 90 0

საშუალოანაზღაურება 1,241 1,241 0

4600

სსიპლევანსამხარაულისსახელობისსასამართლო
ექსპერტიზისეროვნულიბიურო

შრომისანაზღაურებისფონდი 3,500,000 3,500,000 0

დასაქმებულთარიცხოვნობა 315 315 0

საშუალოანაზღაურება 926 926 0

4700

სსიპსაქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

შრომისანაზღაურებისფონდი 1,883,800 2,781,000 897,200

დასაქმებულთარიცხოვნობა 149 211 62

საშუალოანაზღაურება 1,054 1,098 45

4800

სსიპდაზღვევისსახელმწიფოზედამხედველობის
სამსახური

შრომისანაზღაურებისფონდი  1,285,000 1,285,000

დასაქმებულთარიცხოვნობა  36 36

საშუალოანაზღაურება 2,975 2,975

4900

საქართველოსეროვნულისაინვესტიციოსააგენტო

შრომისანაზღაურებისფონდი 713,500 714,000 500

დასაქმებულთარიცხოვნობა 29 29 0

საშუალოანაზღაურება 2,050 2,052 1

5000

სსიპსაჯაროსამსახურისბიურო

შრომისანაზღაურებისფონდი 380,000 380,000 0

დასაქმებულთარიცხოვნობა 21 18 3

საშუალოანაზღაურება 1,508 1,759 251

5100

პერსონალურმონაცემთადაცვისინსპექტორისაპარატი

შრომისანაზღაურებისფონდი 420,000 420,000

დასაქმებულთარიცხოვნობა 14 14

საშუალოანაზღაურება 2,500 2,500
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5200

სავაჭროსამრეწველოპალატა

შრომისანაზღაურებისფონდი 500,000 500,000

დასაქმებულთარიცხოვნობა 69 69

საშუალოანაზღაურება 604 604

5400

ა(ა)იპრიჩარდლუგალურისსაზოგადოებრივი
ჯანრთელობისკვლევითიცენტრი

შრომისანაზღაურებისფონდი 404,800 404,800

დასაქმებულთარიცხოვნობა 14 14

საშუალოანაზღაურება 2,410 2,410
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