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2016 წლის ბიუჯეტის კანონით შემოსულობების და გადასახდელების წლიური გეგმა განისაზღვრა 10,145 

მლნ ლარის დონეზე. რაც შეეხება შესრულებას, 2016 წლის 11 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შემოსულობები წლიური გეგმის 87%-ს შეადგენს და გასული წლის მაჩვენებელს 1%-ით (48 

მლნ ლარით)  აღემატება, ხოლო გადასახდელების მაჩვენებელი წლიური გეგმის 89%-ს შეადგენს და 

გასული წლის მაჩვენებელს 7%-ით (557 მლნ ლარით) აღემატება. 

 

 
დიაგრამა  1:სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ძირითადი  აგრეგატები  (მლნ  ლარი);  *2010-2015 წწ-სათვის  

წარმოდგენილი  მაჩვენებლები  ასახავს  ფაქტობრივ  შესრულებას .  

 

 

შემოსულობების 

კომპონენტები 

გეგმა 11 თვის შესრულება 

წლიურ გეგმასთან 

გადასახდელების 

კომპონენტები 

გეგმა 11 თვის შესრულება 

წლიურ გეგმასთან 

შემოსავლები 8,555 89% ხარჯები 8,544 90% 

არაფინანსური აქტივების 

კლება 
225 83% 

არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
750 77% 

ფინანსური აქტივების კლება 90 78% ფინანსური აქტივების ზრდა 407 104% 

ვალდებულებების ზრდა 1,275 78% ვალდებულებების კლება 444 73% 

ცხრილი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების კომპონენტები (მლნ ლარი, 2016 წელი). 
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შემოსულობების კომპონენტების დონეზე, 

შედარებით დაბალი შესრულების მაჩვენებელი 

ფინანსური აქტივების  კლების და 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

შემოსულობებისათვის ვლინდება (წლიური 

გეგმის 78%). 

 

გადასახდელების კომპონენტების დონეზე, სხვა 

კომპონენტებთან შედარებით დაბალი შესრულების 

მაჩვენებელი არაფინანსური აქტივების  ზრდის და 

ვალდებულებების კლების მუხლით 

გადასახდელებისათვის  ვლინდება (წლიური 

გეგმის 77% და 73%, შესაბამისად). 
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საგადასახადო შემოსავლები 

საგადასახადო შემოსავლების მოცულობა წლიური დამტკიცებული გეგმით განისაზღვრა 7,980 მლნ 

ლარის დონეზე, ხოლო 2016 წლის იანვარ-ნოემბერში მობილიზებულია 7,178.5 მლნ ლარი (90%), რაც 

გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 403 მლნ ლარით (6%-ით) აღემატება. 

  2015 წელი 

 11 თვე 

2016 წელი 

 11 თვე 

2016 წ. 11 თვე - 2015 წ. 11 თვე 

სხვაობა %-ული ცვლილება 

საგადასახადო შემოსავლები 6,775.9 7,178.5 402.5 5.9% 

საშემოსავლო გადასახადი 1819.3 1867.0 47.8 2.6% 

მოგების გადასახადი 886.6 902.0 15.4 1.7% 

დღგ 3199.3 3029.5 -169.8 -5.3% 

აქციზი 784.1 979.7 195.6 24.9% 

იმპორტის გადასახადი 62.2 63.7 1.5 2.4% 

სულ სხვა გადასახადები 24.4 336.6 312.2 1277.8% 

ცხრილი  2:  საგადასახადო  შემოსავლები  11 თვის  მდგომარეობით  (მლნ .  ლარი ,  %, 2015-2016წწ . ) .  

გადასახადების სახეების მიხედვით გამოვლენილი გადახრების ანალიზისას საყურადღებოა, სახაზინო 

კოდების სისტემაში განხორციელებული რეფორმა1.  შესაბამისად, საგადასახადო შემოსავლებში ასახულია 

მიმდინარე წლის იანვარ-ნოემბერში ფაქტობრივად დეკლარირებულ ვალდებულებებზე სახეების 

მიხედვით განაწილებული გადასახადები, ხოლო სხვა გადასახადების მუხლში თავმოყრილია 

საგადასახადო დეკლარაციის ჩაბარების ვადის დადგომამდე ან გადახდის ვალდებულების წარმოქმნამდე 

გადახდილი თანხები. აღნიშნული თანხების განაწილება გადასახადის სახის მიხედვით მოხდება 

შესაბამისი საგადასახადო ვალდებულების დადგომის შემდეგ.  

გარდა ამისა, საშემოსავლო გადასახადის ანალიზისას საყურადღებოა საბიუჯეტო კოდექსში 

განხორციელებული ცვლილებები, რომლის თანახმად საშემოსავლო გადასახადის მთელი რიგი 

სახეობებიდან მიღებული შემოსავლები 2016 წლიდან მიიმართება ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების ბიუჯეტებში. აქციზის სახით მიღებული შემოსავლებთან დაკავშირებით აღსანიშნავია 

ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც, პირველი იანვრიდან აქციზის განაკვეთები გაიზარდა თამბაქოს 

ნაწარმსა და ალკოჰოლურ სასმელებზე.  ამასთან, 2016 წლის 1 მაისიდან  0-დან 6 წლის ჩათვლით მსუბუქი 

ავტომობილებისათვის, ჰიბრიდული მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში, აქციზის განაკვეთები 50 

პროცენტით შემცირდა, ხოლო 2016 წლის 1 ივლისიდან თამბაქოს ნაწარმის იმპორტზე მოიხსნა შეღავათი 

(გათავისუფლებული იყო გადასახადისაგან) და იბეგრება იმპორტის გადასახადით.  

 

 

 

 

                                                           
1 2016 წლის პირველი იანვრიდან ყველა გადასახადის სახაზინო კოდი გაუქმდა და ამოქმედდა გადასახადის ერთიანი სახაზინო კოდი. 

შედეგად გადასახადების მობილიზება ხდება აღნიშნულ ერთიან სახაზინო კოდზე და შემდეგ გადასახადი სახეების მიხედვით 

ნაწილდება ფაქტობრივად დეკლარირებულ ვალდებულებებზე, ქრონოლოგიური წესით, კუთვნილი სავადო თარიღის მიხედვით. 
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გადასახდელები 

ხარჯები 

საანგარიშო პერიოდში, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების შესრულებამ წლიური გეგმის 90%-ს 

გაუტოლდა და გასული  წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდამ 511 მლნ ლარი შეადგინა. 

აღნიშნული ზრდა ძირითადად უკავშირდება სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით (286 მლნ ლარით) 

და საქონლისა და მომსახურების მუხლით (189 მლნ ლარით) ხარჯების ზრდას, გასული წლის ამავე 

პერიოდის შესრულებასთან შედარებით.  

წლის განმავლობაში ხარჯების მოსალოდნელ დინამიკასთან მიმართებაში, თუ დავუშვებთ, რომ 

ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2016 წლის უკანასკნელ 

თვეს, დეკემბერში,  შესრულების საშუალო მაჩვენებელი დაახლოებით 119 მლნ ლარით (1.2-ჯერ) უნდა 

აღემატებოდეს 11 თვის ათვისების საშუალო მაჩვენებელს. გასული წლის ანალოგიური პერიოდისათვის 

აღნიშნული ფარდობა 1.4-ს გაუტოლდა. 

დიაგრამა  3:სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ხარჯების  11 თვის  შესრულება  (მლნ  ლარი) .  

არაფინანსური აქტივების ზრდა  

საანგარიშო პერიოდში, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელების შესრულება (ე.წ. 

კაპიტალური ხარჯები)  წლიური გეგმის 77%-ს გაუტოლდა და გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით 27 მლნ ლარით გაიზარდა. 

წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების ზრდის მოსალოდნელ დინამიკასთან მიმართებაში, თუ 

დავუშვებთ, რომ ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები შესრულდება, მაშინ 2016 

წლის უკანასკნელ თვეს, დეკემბერში  შესრულების საშუალო  მაჩვენებელი დაახლოებით 123 მლნ ლარით 

(3.4-ჯერ) უნდა აღემატებოდეს 10 თვის ათვისების საშუალო მაჩვენებელს. გასული წლის ანალოგიური 

პერიოდისათვის აღნიშნული ფარდობა 3.0-ს გაუტოლდა. 

 
დიაგრამა  4: სახელმწიფო  ბიუჯეტის  არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  11 თვის  შესრულება  (მლნ  ლარი). 
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პროგრამები 

2016 წლის 11 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის ცალკეული პრიორიტეტული პროგრამების 

შესრულების ტენდენცია შემდეგია2: 

 მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 

90%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 35 02);  

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 

100%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 35 03); 

 საგზაო ინფრასტუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების გადასახდელების შესრულება  

წლიური გეგმის 89%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 02); 

 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის 

გადასახდელების შესრულება  წლიური გეგმის 69%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 03); 

 ზოგადი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 91%-ს შეადგენს 

(პროგ. კოდი 32 02); 

 უმაღლესი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 71%-ს 

შეადგენს (პროგ. კოდი 32 04).  

დიაგრამა  5: ცალკეული  პრიორიტეტული  პროგრამების  ათვისება  11 თვის  მდგომარეობით   (მლნ  ლარი ,  2016 

წელი).   

 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 

 ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 

150.7 მლნ ლარს, ხოლო გადარიცხული  სახსრები 142.1 მლნ ლარს და წლიური ბიუჯეტის 

კანონით განსაზღვრული გეგმის (50 მლნ ლარი) 284%-ს შეადგენს. ხოლო რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის, 

გამოყოფილი სახსრები 268.4 მლნ ლარს, ხოლო გადარიცხული სახსრები 254.3 მლნ ლარს და 

წლიური გეგმის 91%-ს შეადგენს.  

 მთავრობის სარეზერვო ფონდისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის 

ასიგნებების ზრდა განხორციელდა მხარჯავი დაწესებულებების მიერ გამოცხადებული 

ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის ნაწილის მიმართვის და ცალკეული 

პროგრამული კოდებისათვის განსაზღვრული ასიგნებების შემცირების საფუძველზე. 

                                                           
2 ზემოაღნიშნული პროგრამებია შერჩეული პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსთა სუბიექტური განსჯით, სოციალური და 

ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურისა და განათლების ძირითადი პროგრამების წარმოსადგენად. 

2,273

801
527 246 573

107

მოსახლეობის 

სოციალური დაცვა

მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვა

საგზაო 

ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების 

ღონისძიებები

რეგიონული და 

მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია

ზოგადი განათლება უმაღლესი განათლება

2016 წელი

90%

100% 89% 69% 91% 71%
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საანგარიშო პერიოდში, საშინაო 

ვალდებულებების ზრდის (წმინდა 

ზრდა) მუხლით შემოსულობების 

ფაქტობრივი შესრულება წლიური 

გეგმის 175%-ს და 349 მლნ ლარს 

შეადგენს. 

საანგარიშო პერიოდში 

გამოშვებულია 1,125 მლნ ლარის 

ღირებულების და დაფარულია 739 

მლნ ლარის ღირებულების სახაზინო 

ფასიანი ქაღალდები. ასევე 

მომსახურებისათვის საპროცენტო 

ხარჯმა 148 მლნ ლარი შეადგინა.  

 

316

1,047

255

1,075

გრანტები კრედიტები

2015 წელი 2016 წელი

73% 68%

88% 60%

200 200

100
150

600

315

200
172

91 58
150

573

315

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

გეგმა 12 თვე

89%
91% 95%

80%

91%

97% 175%

 

 

საშინაო ვალდებულებების დინამიკა  

დიაგრამა  6: საშინაო  ვალდებულებების  ზრდის  დინამიკა  (მლნ  ლარი).  

 

 

 

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება  
           

 

 

 

 

 

დიაგრამა  7: საგარეო  დაფინანსების  სახეები  (მლნ  ლარი);  *  

2015 წლისათვის  წარმოდგენილი  მაჩვენებლები  ასახავს  

ფაქტობრივ  შესრულებას .   

 

 

 

 

 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდში გრანტების 

მოცულობა 173 მლნ ლარს და წლიური 

გეგმის 68%-ს შეადგენს. მიღებული 

გრანტების უდიდესი ნაწილი 

საინვესტიციო  გრანტებია.  

საანგარიშო პერიოდში მიღებული 

კრედიტების მოცულობა 647 მლნ ლარს 

და წლიური გეგმის 60%-ს შეადგენს. 11 

თვის მდგომარეობით, მიღებული 

კრედიტები მხოლოდ საინვესტიციო 

კრედიტებია.  
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დანართი: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები 2016 წლის 11 თვის მდგომარეობით (მლნ 

ლარი) 

  2015 წელი 

11 თვე 

შესრულება 

2016 

წელი 

გეგმა* 

2016 

წელი  

პროექტი** 

2016 წელი 

11 თვე 

შესრულება 

2016 წ. 11 

თვის 

შესრულება 

2016 წ.  

გეგმასთან 

2016 წ. 11 

თვის 

შესრულება 

2016 წ. 

პროექტთან 

2016 წ. 11 თვე /  

2015 წ. 11 თვე 

სულ შემოსულობები 8,805.2 10,145.0 10,318.0 8,853.4 87.3% 85.8% 48.2 0.5% 

   შემოსავლები  7,270.3 8,555.0 8,546.8 7,600.9 88.8% 88.9% 330.6 4.5% 

      გადასახადები 6,775.9 7,980.0 7,980.0 7,178.5 90.0% 90.0% 402.5 5.9% 

      გრანტები 231.8 255.0 246.8 173.5 68.0% 70.3% -58.4 -25.2% 

      სხვა შემოსავლები 262.6 320.0 320.0 249.0 77.8% 77.8% -13.6 -5.2% 

   არაფინანსური აქტივების 

კლება 

243.3 225.0 225.0 186.7 83.0% 83.0% -56.6 -23.3% 

   ფინანსური აქტივების კლება 61.1 90.0 90.0 70.0 77.8% 77.8% 8.9 14.6% 

    ვალდებულებების  ზრდა 1,230.5 1,275.0 1,456.2 995.8 78.1% 68.4% -234.7 -19.1% 

          

სულ გადასახდელები 8,487.8 10,145.0 10,298.0 9,044.9 89.2% 87.8% 557.1 6.6% 

  ხარჯები 7,211.0 8,543.6 8,671.3 7,722.2 90.4% 89.1% 511.1 7.1% 

    შრომის ანაზღაურება 1,237.1 1,443.3 1,442.6 1,317.5 91.3% 91.3% 80.3 6.5% 

    საქონელი და მომსახურება 797.5 1,037.5 1,107.4 986.1 95.0% 89.0% 188.6 23.7% 

   პროცენტი 305.0 473.8 473.8 370.5 78.2% 78.2% 65.6 21.5% 

   სუბსიდიები 217.7 264.5 263.0 293.4 110.9% 111.6% 75.7 34.8% 

   გრანტები 1,122.7 960.9 960.9 814.1 84.7% 84.7% -308.6 -27.5% 

   სოციალური უზრუნველყოფა 2,546.6 3,057.0 3,097.0 2,832.9 92.7% 91.5% 286.3 11.2% 

   სხვა ხარჯები 984.5 1,306.6 1,326.6 1,107.7 84.8% 83.5% 123.2 12.5% 

  არაფინანსური აქტივების 

ზრდა  

547.8 750.1 713.7 574.9 76.6% 80.5% 27.0 4.9% 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 363.1 407.0 468.6 422.4 103.8% 90.1% 59.2 16.3% 

  ვალდებულებების კლება 365.8 444.4 444.4 325.4 73.2% 73.2% -40.3 -11.0% 

 

* 2016 წლის გეგმა გულისხმობს სახელმწიფო ბიუჯეტის კვარტალური განწერით განსაზღვრულ მაჩვენებლებს. 

 

 ** 2016 წლის პროექტი გულისხმობს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში  ცვლილების პროექტით (დეკემბრის ცვლილება) 

განსაზღვრულ მაჩვენებლებს. 

 

 

 


