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saxelmwifo biujetis yovelTviuri 

Sesruleba 

 

 

ZiriTadi maCveneblebis dinamika 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები წლიური გეგმის 28.8%-ს შეადგენს და გასული 

წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 3.9%-ით ნაკლებია. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები წლიური გეგმის 28.9%-ს შეადგენს და გასული 

წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 8.7%-ით აღემატება. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა  285.3 მლნ ლარს, ხოლო ვალდებულებების 

კლება 260.6 მლნ ლარს უტოლდება. 

 

biujetis analizis ganyofileba 
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1. Semosulobebi 

 იანვარ-აპრილის მდგომარეობით, სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შემოსულობები წლიური გეგმის 28.8%-ს 
შეადგენს 
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით 
შემოსულობების წლიური გეგმა 12,864 მლნ 
ლარით განისაზღვრა. 4 თვის შესრულების 
მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 
წლიური გეგმის 28.8%-ს შეადგენს და გასული 
წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 3.9%-ით 
ნაკლებია. 

 

 

რაც  შეეხება  შემოსულობების  შესრულებას 
კომპონენტების დონეზე, წლიურ საგეგმო 

მაჩვენებლებთან მიმართებით, კარგი შესრულების 
ტენდენციით ხასიათდება შემოსავლებისა და 
არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით 
შემოსულობები (შესაბამისად, წლიური გეგმის 32% 
და 29%). შედარებით დაბალი შესრულების 
ტენდენცია ვლინდება ფინანსური აქტივების 
კლებისა (სესხების დაფარვიდან მიღებული 
სახსრები) და ვალდებულებების ზრდის მუხლით 
შემოსულობებისათვის, თუმცა უნდა აღინიშნოს, 
რომ, როგორც წესი, წლის პირველ ნახევარში 
ბიუჯეტში აღნიშნული შემოსულობების წლიური 
მოცულობის შედარებით მცირე ნაწილი შემოდის. 

 

 
შესრულება 

(მლნ 
ლარი) 

შესრულება 
6 თვის 

გეგმასთან 

შესრულება 
წლიურ 

გეგმასთან 

შემოსავლები 3,391.4 70.2% 32.3% 

არაფინანსური 
აქტივების 
კლება 

20.2 61.0% 28.8% 

ფინანსური 
აქტივების 
კლება 

14.2 34.3% 11.9% 

ვალდებულებების 
ზრდა 

285.3 43.4% 13.1% 

 

 

საგადასახადო შემოსავლების შესრულება 4 თვეში 3,072 მლნ ლარს შეადგენს, რაც 6 თვის გეგმის 68.8%-ს და 
წლიური გეგმის 31.9%-ს უტოლდება.  

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში მიღებული გადასახადების მოცულობა გასული წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებელს 11.8 მლნ ლარით (0.4%-ით) ჩამორჩება, რაც მნიშვნელოვანწილად უკავშირდება 

მიმდინარე წლიდან საბიუჯეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსებში ამოქმედებულ 

ცვლილებებს - მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში დღგ-ს საერთო მოცულობის 19%-ის წარმართვას. შედეგად, 

მიმდინარე წლის 4 თვეში  დღგ-ს სახით ბიუჯეტში ჩაირიცხა წინა წელტან შედარებით 227 მლნ ლარით 

ნაკლები. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანად დღგ-ს სახით მობილიზებულ იქნა გასულ წელთან 

შედარებით 56 მლნ ლარით მეტი, 1490.3 მლნ ლარი. 
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2.  gadasaxdelebi 

 იანვარ-აპრილის მდგომარეობით, სახელმწიფო 
ბიუჯეტის გადასახდელები წლიური გეგმის 
28.9%-ს შეადგენს. 
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით 
გადასახდელების წლიური გეგმა 13,090 მლნ 
ლარით განისაზღვრა. 4 თვის შესრულების 
მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 
გადასახდელები წლიური გეგმის 28.9%-ს 
შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელზე 8.7%-ით (303 მლნ ლარით) 
მეტია. 
  

 
შესრულება  
(მლნ ლარი) 

შესრულება 6 თვის 
გეგმასთან 

შესრულება წლიურ 
გეგმასთან 

ხარჯები 3,019.8 64.8% 31.3% 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.9 58.0% 21.0% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 50.7 48.9% 14.0% 

ვალდებულებების კლება 260.6 57.8% 27.9% 
 

ხარჯების შესრულებასთან მიმართებაში საყურადღებოა, რომ საანგარიშო პერიოდში, ხარჯების შესრულება 
წლიური გეგმის 31.3%-ს გაუტოლდა. აღნიშნული მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით 145 მლნ ლარით გაიზარდა. რაც ძირითადად უკავშირდება სოციალური უზრუნველყოფის 
(142.6 მლნ ლარით), სხვა ხარჯების (82.4 მლნ ლარით), პროცენტისა (35.1 მლნ ლარით), შრომის 
ანაზღაურების (38.1 მლნ ლარით), საქონელისა და მომსახურების (21.7 მლნ ლარით) და სუბსიდიის (7.0 
მლნ ლარით) მუხლით ხარჯების ზრდას. ამასთან, გასული წლის ამავე პერიოდის შესრულებასთან 
შედარებით გრანტების მუხლით გაწეული ხარჯები შემცირდა (181.3 მლნ ლარით).  

არაფინანსური აქტივების ზრდის (ე.წ. კაპიტალური ხარჯების) შესრულებასთან დაკავშირებით საყურადღებოა, 

რომ საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მუხლით გადასახდელების შესრულება კვარტალურ გეგმასთან 

მიმართებით 58%-ს და წლიური გეგმის 21%-ს უტოლდება. ამასთან, გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 

შედარებით, მნიშვნელოვნად, 29%-ით (102 მლნ ლარი) არის გაზრდილი. 
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3.  programebi 

 

2019 წლის იანვარ-აპრილში სახელმწიფო ბიუჯეტის ცალკეული პრიორიტეტული პროგრამების შესრულების 
ტენდენცია შემდეგია*:  

 მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 
32.9%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 27 02);  
 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 
33.3%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 27 03);  
 

 საგზაო ინფრასტუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების გადასახდელების შესრულება წლიური 
გეგმის 14.8%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 02);  
 

 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის გადასახდელების 
შესრულება წლიური გეგმის 16.2%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 03);  
 

 სკოლამდელი და ზოგადი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 
32.1%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 32 02);  
 

 უმაღლესი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 36.2%-ს 
შეადგენს (პროგ. კოდი 32 04). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

4.  valdebulebebis dinamika  

 
ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობამ 
წლიური გეგმის 13.1% შეადგინა. 

მათ შორის, საგარეო ვალდებულებების ზრდა 
234.8 მლნ ლარს გაუტოლდა, ხოლო საშინაო 
ვალდებულებებიდან ფაქტობრივმა 
შემოსულობამ 50.6 მლნ ლარი შეადგინა.  

 

 

 შესრულება 
(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 
6 თვის 

გეგმასთან 

შესრულება 
წლიურ 

გეგმასთან 
ვალდებულებების 
ზრდა 

285.3 43.4% 13.1% 

საგარეო 234.8 50.8% 13.9% 

საშინაო 50.6 26.0% 10.1% 
 

ვალდებულებების კლების მიმართულებით 
გადასახდელებმა წლიური გეგმის 27.9% შეადგინა 

მათ შორის საგარეო ვალდებულებების კლების 
უდიდესი წილით. 

 შესრულება 
(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 
6 თვის 

გეგმასთან 

შესრულება 
წლიურ 

გეგმასთან 
ვალდებულებების 
კლება 

260.6 57.8% 27.9% 

საგარეო 
 

248.5 
 

57.9% 27.8% 

საშინაო 
 

12.2 
 

55.2% 30.4% 
 

 

ზემოაღნიშნული პროგრამები შერჩეული პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსთა სუბიექტური განსჯით, 

სოციალური და ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურისა და განათლების ძირითადი პროგრამების წარმოსადგენად.



 

5. danarTi 

  
2018 წელი 

4 თვე 
შესრულება 

2019 წელი 
6 თვე 
 გეგმა 

(კვარტალური 
განწერა) 

  2019 წელი 
4 თვე 

შესრულება 

2019 წელი 
წლიური  

  გეგმა 

2019 წ. 4 თვის 
შესრულება/ 
2019 წლის 6 

თვის გეგმა(%) 

2019 წ. 4 თვის 
შესრულება/  
2018 წ. 4 თვის 

შესრულება(%) 

2019 წ. 4 თვის 
შესრულება/ 

წლიური  
გეგმა(%) 

სულ შემოსულობები 3,860.1 5,559.7 3,711.2 12,863.8 66.8% -3.9% 28.8% 

შემოსავლები 3,400.1 4,828.1 3,391.4 10,487.7 70.2% -0.3% 32.3% 

გადასახადები 3,084.0 4,463.6 3,072.1 9,645.0 68.8% -0.4% 31.9% 

საშემოსავლო 
გადასახადი 

973.2 1,576.0 1,053.0 3,166.0 66.8% 8.2% 33.3% 

მოგების გადასახადი 286.9 418.0 323.4 781.0 77.4% 12.7% 41.4% 

დღგ 1,434.5 1,926.6 1,207.1 4,036.0 62.7% -15.8% 29.9% 

აქციზი 421.5 650.0 371.1 1,462.0 57.1% -12.0% 25.4% 

იმპორტის გადასახადი 25.2 42.0 22.0 83.0 52.3% -12.9% 26.5% 

სხვა გადასახადები -57.3 -149.0 95.5 117.0 -64.1% -266.6% 81.7% 

გრანტები 202.0 134.4 199.2 382.7 148.2% -1.4% 52.1% 

სხვა შემოსავლები 114.1 230.0 120.1 460.0 52.2% 5.2% 26.1% 

არაფინანსური 
აქტივების კლება 33.4 33.1 20.2 70.0 61.0% -39.6% 28.8% 

ფინანსური აქტივების  
კლება 19.3 41.5 14.2 120.0 34.3% -26.3% 11.9% 

ვალდებულებების 
ზრდა 407.2 657.0 285.3 2,186.1 43.4% -29.9% 13.1% 

საგარეო 322.5 462.4 234.8 1,686.1 50.8% -27.2% 13.9% 

საშინაო 84.7 194.7 50.6 500.0 26.0% -40.3% 10.1% 

                

სულ გადასახდელები 3,479.5 5,994.4 3,782.1 13,090.0 63.1% 8.7% 28.9% 

ხარჯები 2,874.2 4,662.4 3,019.8 9,641.1 64.8% 5.1% 31.3% 

შრომის ანაზღაურება 434.0 741.0 472.0 1,470.7 63.7% 8.8% 32.1% 

საქონელი და 
მომსახურება 

353.5 615.9 375.2 1,218.2 60.9% 6.1% 30.8% 

პროცენტი 202.2 302.4 237.3 624.0 78.5% 17.3% 38.0% 

სუბსიდიები 138.5 227.5 145.5 443.8 64.0% 5.1% 32.8% 

გრანტები 303.1 167.1 121.8 544.3 72.9% -59.8% 22.4% 

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

1,115.5 1,912.7 1,258.1 3,866.9 65.8% 12.8% 32.5% 

სხვა ხარჯები 327.4 695.9 409.8 1,473.2 58.9% 25.2% 27.8% 

არაფინანსური 
 აქტივების ზრდა 348.7 777.0 450.9 2,152.3 58.0% 29.3% 21.0% 

ფინანსური აქტივების  
ზრდა 55.8 103.8 50.7 362.7 48.9% -9.1% 14.0% 

ვალდებულებების  
კლება 200.7 451.2 260.6 933.9 57.8% 29.8% 27.9% 

                

 ნაშთის ცვლილება  
(+ დაგროვება / -გამოყენება) 380.6 -434.7 -70.9 -226.3       

 


