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

მლნ ლარის დონეზე. რაც შეეხება შესრულებას, 2016 წლის 8 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობები წლიური გეგმის 62%-ს შეადგენს და გასული წლის მაჩვენებელზე 1%-ით (49 მლნ ლარით)  

ნაკლებია, ხოლო გადასახდელების მაჩვენებელი წლიური გეგმის 63%-ს შეადგენს და გასული წლის 

მაჩვენებელს 7%-ით (411 მლნ ლარით) აღემატება. 

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

მაჩვენებლები  ასახავს  ფაქტობრივ  შესრულებას .  

 

შემოსულობების 

კომპონენტები 

გეგმა 8 თვის შესრულება 

წლიურ გეგმასთან 

გადასახდელების 

კომპონენტები 

გეგმა 8 თვის შესრულება 

წლიურ გეგმასთან 

შემოსავლები 8,555 64% ხარჯები 8,544 64% 

არაფინანსური აქტივების 

კლება 
225 62% 

არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
750 50% 

ფინანსური აქტივების კლება 90 48% ფინანსური აქტივების ზრდა 407 72% 

ვალდებულებების ზრდა 1,275 48% ვალდებულებების კლება 444 58% 

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

დაბალი შესრულების მაჩვენებელი ფინანსური 

აქტივების  კლების მუხლით და 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

შემოსულობებისათვის ვლინდება (წლიური 

გეგმის 48%). 

 

გადასახდელების კომპონენტების დონეზე, სხვა 

კომპონენტებთან შედარებით დაბალი შესრულების 

მაჩვენებელი არაფინანსური აქტივების  ზრდის 

მუხლით გადასახდელებისათვის  ვლინდება 

(წლიური გეგმის 50%). 
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საგადასახადო შემოსავლები 

საგადასახადო შემოსავლების 9 თვის გეგმა განისაზღვრა 5,831 მლნ ლარის დონეზე, ხოლო 2016 წლის 

იანვარ-აგვისტოში მობილიზებულია 5,178 მლნ ლარი, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 310 

მლნ ლარით (6%-ით) აღემატება. 

  2015 წელი 

 8 თვე 

2016 წელი 

 8 თვე 

2016 წ. 8 თვე - 2015 წ. 8 თვე 

სხვაობა %-ული ცვლილება 

საგადასახადო შემოსავლები 4,867.4 5,177.7 310.3 6.4% 

საშემოსავლო გადასახადი 1,282.1 1,306.2 24.0 1.9% 

მოგების გადასახადი 719.6 705.4 -14.2 -2.0% 

დღგ 2,264.8 2,118.0 -146.8 -6.5% 

აქციზი 539.6 702.2 162.6 30.1% 

იმპორტის გადასახადი 45.8 45.3 -0.5 -1.1% 

სულ სხვა გადასახადები 15.5 300.6 285.1 1835.6% 

ცხრილი  2:  საგადასახადო  შემოსავლები  8 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-აგვისტოში 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.  

უნდა აღინიშნოს, რომ გასული ხუთი წლის მობილიზების ტენდენციებსა და ექსტრაპოლაციის მეთოდზე 

დაყრდნობით, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ გაანგარიშებულ იქნა საგადასახადო შემოსავლების 

მოსალოდნელი მაჩვენებელი მიმდინარე წლისათვის, რომელიც უახლოვდება (დაახლოებით 1.6%-ით 

აჭარბებს) ბიუჯეტის კანონით გაწერილ გეგმურ მაჩვენებელს (7,980 მლნ ლარი). 

 

                                                           
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 64%-ს გაუტოლდა 

და გასული  წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდამ 367 მლნ ლარი შეადგინა. აღნიშნული ზრდა 

ძირითადად უკავშირდება სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით (218 მლნ ლარით) და საქონლისა და 

მომსახურების მუხლით (121 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 მომდევნო 4 თვის 

განმავლობაში  შესრულების საშუალო მაჩვენებელი დაახლოებით 71 მლნ ლარით (1.1-ჯერ) უნდა 

აღემატებოდეს 8 თვის ათვისების საშუალო მაჩვენებელს. გასული წლის ანალოგიური პერიოდისათვის 

აღნიშნული ფარდობა 1.2-ს გაუტოლდა. 

დიაგრამა  3:სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ხარჯების  8 თვის  შესრულება  (მლნ  ლარი) . 

არაფინანსური აქტივების ზრდა  

საანგარიშო პერიოდში, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები)  წლიური გეგმის 50%-

ს გაუტოლდა და გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 35 მლნ ლარით გაიზარდა. 

წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების ზრდის მოსალოდნელ დინამიკასთან მიმართებაში, თუ 

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

წლის მომდევნო 4 თვის განმავლობაში  შესრულების საშუალო  მაჩვენებელი დაახლოებით 48 მლნ ლარით 

(2.0-ჯერ) უნდა აღემატებოდეს 8 თვის ათვისების საშუალო მაჩვენებელს. გასული წლის ანალოგიური 

პერიოდისათვის აღნიშნული ფარდობა 2.2-ს გაუტოლდა. 

 
დიაგრამა  4: სახელმწიფო  ბიუჯეტის  არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  8 თვის  შესრულება  (მლნ  ლარი). 
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პროგრამები 

2016 წლის 8 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის ცალკეული პრიორიტეტული პროგრამების 

შესრულების ტენდენცია შემდეგია2: 

 მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 

64%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 35 02);  

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 

74%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 35 03); 

 საგზაო ინფრასტუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების გადასახდელების შესრულება  

წლიური გეგმის 57%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 02); 

 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის 

გადასახდელების შესრულება  წლიური გეგმის 41%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 03); 

 ზოგადი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 65%-ს შეადგენს 

(პროგ. კოდი 32 02); 

 უმაღლესი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 59%-ს შეადგენს 

(პროგ. კოდი 32 04).  

დიაგრამა  5: ცალკეული  პრიორიტეტული  პროგრამების  ათვისება  8 თვის  მდგომარეობით   (მლნ  ლარი ,  2016 

წელი).   

 

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 

 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 4.2 მლნ ლარს, ხოლო 

გადარიცხული სახსრები 3.0 მლნ ლარს  და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 

59%-ს უტოლდება. 

 მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 73.6 მლნ ლარს, ხოლო გადარიცხული  

სახსრები 57.7 მლნ ლარს და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 115%-ს 

შეადგენს. 

 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 3.6 მლნ ლარს, 

ხოლო გადარიცხული სახსრები 183.3 ათას ლარს და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული 

გეგმის 1%-ს შეადგენს. 

                                                           
2 ზემოაღნიშნული პროგრამები შერჩეულია 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

64%
74%

57% 41%
65% 59%
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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, საშინაო 

ვალდებულებების ზრდის (წმინდა 

ზრდა) მუხლით შემოსულობების 

ფაქტობრივი შესრულება წლიური 

გეგმის 104%-ს და 209 მლნ ლარს 

შეადგენს. 

საანგარიშო პერიოდში 

გამოშვებულია 886 მლნ ლარის 

ღირებულების სახაზინო ფასიანი 

ქაღალდები. ასევე 

მომსახურებისათვის საპროცენტო 

ხარჯმა 124 მლნ ლარი შეადგინა.  

 

საანგარიშო პერიოდში გრანტების 

მოცულობა 121 მლნ ლარს და წლიური 

გეგმის 48%-ს შეადგენს. მიღებული 

გრანტების უდიდესი ნაწილი 

საინვესტიციო  გრანტებია.  

საანგარიშო პერიოდში მიღებული 

კრედიტების მოცულობა 399 მლნ ლარს 

და წლიური გეგმის 37%-ს შეადგენს. 8 

თვის მდგომარეობით, მიღებული 

კრედიტები მხოლოდ საინვესტიციო 

კრედიტებია.  

 

 

316

1,047

255

1,075

გრანტები კრედიტები

2015 წელი 2016 წელი

46%
48%

56%

37%

200 200

100
150

600

315

200
172

91 58
150

573

315

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

გეგმა 12 თვე

89%

60%
158% 48%

84%

99%

104%
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დანართი: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები 2016 წლის 8 თვის მდგომარეობით (მლნ 

ლარი) 

  2015 წელი 

8 თვე 

შესრულება 

2016 წლის 

9 თვე 

 გეგმა* 

2016 წელი 

8 თვე 

შესრულება 

2016 წელი 

წლიური  

  გეგმა 

2016 წ. 8 თვის 

შესრულება 

9 თვის  გეგმასთან  

2016 წ. 8 თვე /  

2015 წ. 8 თვე 

2016 წ. 8 თვის 

შესრულება 

წლიურ  გეგმასთან  

სულ შემოსულობები 6,308.6 7,292.8 6,259.2 10,145.0 85.8% -0.8% 61.7% 

 შემოსავლები  5,204.7 6,250.8 5,469.3 8,555.0 87.5% 5.1% 63.9% 

      გადასახადები 4,867.4 5,831.0 5,177.7 7,980.0 88.8% 6.4% 64.9% 

      გრანტები 144.9 222.3 121.4 255.0 54.6% -16.2% 47.6% 

      სხვა შემოსავლები 192.3 197.5 170.3 320.0 86.2% -11.5% 53.2% 

არაფინანსური 

აქტივების კლება 
168.2 162.8 139.4 225.0 85.6% -17.1% 62.0% 

ფინანსური აქტივების 

კლება 
43.6 44.3 43.3 90.0 97.8% -0.7% 48.1% 

ვალდებულებების  

ზრდა 
892.0 834.9 607.1 1,275.0 72.7% -31.9% 47.6% 

                

სულ გადასახდელები 6,015.4 7,629.6 6,426.4 10,145.0 84.2% 6.8% 63.3% 

ხარჯები 5,140.0 6,428.1 5,507.0 8,543.6 85.7% 7.1% 64.5% 

    შრომის ანაზღაურება 891.5 1,083.4 952.1 1,443.3 87.9% 6.8% 66.0% 

    საქონელი და 
   მომსახურება 

571.9 798.3 692.5 1,037.5 86.8% 21.1% 66.8% 

   პროცენტი 217.8 353.3 271.1 473.8 76.7% 24.5% 57.2% 

   სუბსიდიები 156.8 212.8 204.9 264.5 96.3% 30.7% 77.5% 

   გრანტები 782.4 712.1 582.4 960.9 81.8% -25.6% 60.6% 

   სოციალური 
  უზრუნველყოფა 

1,819.2 2,294.3 2,036.9 3,057.0 88.8% 12.0% 66.6% 

   სხვა ხარჯები 700.4 973.8 767.1 1,306.6 78.8% 9.5% 58.7% 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა  
336.2 577.3 371.3 750.1 64.3% 10.4% 49.5% 

ფინანსური აქტივების 

ზრდა 
233.8 288.0 291.1 407.0 101.1% 24.5% 71.5% 

ვალდებულებების 

კლება 
305.4 336.2 256.9 444.4 76.4% -15.9% 57.8% 

* 9 თვის გეგმა გულისხმობს სახელმწიფო ბიუჯეტის კვარტალური განწერით განსაზღვრულ მაჩვენებლებს. 

 

 

 


