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ZiriTadi maCveneblebis dinamika 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები წლიური გეგმის 44.8%-ს შეადგენს და გასული წლის 

ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 2.1%-ით აჭარბებს. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები წლიური გეგმის 45.3%-ს შეადგენს და გასული წლის 

ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 8.6%-ით აღემატება. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა  632.2 მლნ ლარს, ხოლო ვალდებულებების 

კლება 449.6 მლნ ლარს შეადგენს. 
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1. Semosulobebi 

 იანვარ-ივნისის მდგომარეობით, სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შემოსულობები წლიური გეგმის 44.8%-ს 
შეადგენს 
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით 

შემოსულობების წლიური გეგმა 12,864 მლნ ლარით 

განისაზღვრა. 6 თვის შესრულების მიხედვით, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები წლიური 

გეგმის 44.8%-ს შეადგენს და გასული წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებელზე 2.1%-ით მეტია. 

 
 

რაც  შეეხება  შემოსულობების  შესრულებას 

კომპონენტების დონეზე, წლიურ საგეგმო 

მაჩვენებლებთან მიმართებით, კარგი შესრულების 

ტენდენციით ხასიათდება შემოსავლები და 

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით 

შემოსულობები (შესაბამისად, წლიური გეგმის 48% 

და 64%). შედარებით დაბალი შესრულების 

ტენდენცია ვლინდება დანარჩენი 

შემოსულობებისთვის, თუმცა უნდა აღინიშნოს, 

რომ, როგორც წესი, ფინანსური აქტივების კლებისა 

(სესხების დაფარვიდან მიღებული სახსრები) და 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების 

სახით ბიუჯეტში წლის პირველ ნახევარში  წლიური 

მოცულობის შედარებით მცირე ნაწილი შემოდის.  

 

 

შესრულება 

(მლნ ლარი) 

შესრულება 

6 თვის 

გეგმასთან 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

შემოსავლები 5,038.7 104.4% 48.0% 

არაფინანსური  

აქტივების კლება 
44.5 134.5% 63.6% 

ფინანსური აქტივების 

კლება 
47.4 114.1% 39.5% 

ვალდებულებების 

ზრდა 
632.2 96.2% 28.9% 

 

საგადასახადო შემოსავლების შესრულება 6 თვეში 4,503.9 მლნ ლარს შეადგენს, რაც 6 თვის გეგმის1 100.9%-ს და 

წლიური გეგმის 46.7%-ს უტოლდება.  

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში მიღებული გადასახადების მოცულობა გასული წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებელს 12.9 მლნ ლარით (0.3%-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 6 თვეში  დღგ-ს სახით ბიუჯეტში ჩაირიცხა წინა წელთან შედარებით 298 მლნ ლარით 

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

შედარებით 136 მლნ ლარით მეტი, 2,288.4 მლნ ლარი. 

 

                                                             
1  6 თვის გეგმა წარმოდგენილია 2019 წლის დამტკიცებული სახელმწიფო ბიუჯეტის კვარტალური განწერის მიხედვით 

10,374

11,619
12,693 12,864

42.7%
48.4% 44.5% 44.8%

2016 2017 2018 2019

1,425.6

397.4

2,152.1

654.2

37.9

-150.4

1,565.7

470.1

1,853.6

544.2

34.1

36.2

საშემოსავლო გადასახადი

მოგების გადასახადი

დღგ

აქციზი

იმპორტის გადასახადი

სხვა გადასახადები

2018 2019



 

2. gadasaxdelebi 

 იანვარ-ივნისის მდგომარეობით, სახელმწიფო 
ბიუჯეტის გადასახდელები წლიური გეგმის 
45.3%-ს შეადგენს. 
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით 

გადასახდელების წლიური გეგმა 13,090 მლნ 

ლარით განისაზღვრა. 6 თვის შესრულების 

მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელები წლიური გეგმის 45.3%-ს 

შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელზე 8.6%-ით (470 მლნ ლარით) 

მეტია. 
 

 

 
შესრულება  

(მლნ ლარი) 

შესრულება 6 თვის 

გეგმასთან  

შესრულება წლიურ 

გეგმასთან 

ხარჯები 4,596.9 98.6% 47.7% 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 783.5 100.8% 36.4% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 105.4 101.7% 29.1% 

ვალდებულებების კლება 449.6 99.7% 48.1% 
 

ხარჯების შესრულებასთან მიმართებაში საყურადღებოა, რომ საანგარიშო პერიოდში, ხარჯების შესრულება 

წლიური გეგმის 47.7%-ს გაუტოლდა. აღნიშნული მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით 193.5 მლნ ლარით გაიზარდა. რაც ძირითადად უკავშირდება სოციალური უზრუნველყოფის 

(236.3 მლნ ლარით), სხვა ხარჯების (45.3 მლნ ლარით), პროცენტისა (32.7 მლნ ლარით), შრომის 

ანაზღაურების (45.4 მლნ ლარით), საქონელისა და მომსახურების (37.8 მლნ ლარით) და სუბსიდიის (17 მლნ 

ლარით) მუხლით ხარჯების ზრდას. ამასთან, გასული წლის ამავე პერიოდის შესრულებასთან შედარებით 

გრანტების მუხლით გაწეული ხარჯები შემცირდა (221.0 მლნ ლარით).  

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

რომ საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მუხლით გადასახდელების შესრულება 6 თვის გეგმასთან მიმართებით 

100.8%-ს და წლიური გეგმის 36.4%-ს უტოლდება. ამასთან, გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 

შედარებით, მნიშვნელოვნად, 33.6%-ით (197 მლნ ლარი) არის გაზრდილი. 
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2019 წლის იანვარ-ივნისში სახელმწიფო ბიუჯეტის ცალკეული პრიორიტეტული პროგრამების შესრულების 

ტენდენცია შემდეგია*:  

 მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 
49.5%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 27 02);  
 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 
50.3%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 27 03);  
 

 საგზაო ინფრასტუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების გადასახდელების შესრულება წლიური 
გეგმის 30.6%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 02);  
 

 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის გადასახდელების 
შესრულება წლიური გეგმის 31.9%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 03);  
 

 სკოლამდელი და ზოგადი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 
51.8%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 32 02);  
 

 უმაღლესი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 63.3%-ს 
შეადგენს (პროგ. კოდი 32 04). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

3.  valdebulebebis dinamika  

 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობამ 

წლიური გეგმის 28.9% შეადგინა. 

მათ შორის, საგარეო ვალდებულებების ზრდა 

356.5 მლნ ლარს გაუტოლდა, ხოლო საშინაო 

ვალდებულებებიდან ფაქტობრივმა შემოსულობამ 

275.7 მლნ ლარი შეადგინა.  

 

 

 შესრულება 

(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 

6 თვის 

გეგმასთან 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

ვალდებულებების 

ზრდა 
632.2 96.2% 28.9% 

საგარეო 356.5 77.1% 21.1% 

საშინაო 275.7 141.6% 55.1% 
 

ვალდებულებების კლების მიმართულებით 

გადასახდელებმა წლიური გეგმის 48.1% შეადგინა. 

მათ შორის საგარეო ვალდებულებების კლების 

უდიდესი წილით. 

 შესრულება 

(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 

6 თვის 

გეგმასთან 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

ვალდებულებების 

კლება 
449.6 99.7% 48.1% 

საგარეო 425.5 99.1% 47.6% 

საშინაო 24.2 109.6% 60.3% 
 

 

 

 

* ზემოაღნიშნული პროგრამები შერჩეული პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსთა სუბიექტური განსჯით, სოციალური და ჯანდაცვის 

ინფრასტრუქტურისა და განათლების ძირითადი პროგრამების წარმოსადგენად. 



 

4. danarTi 

  
2018 წელი 

6 თვე 
შესრულება 

 
2019 წელი 

6 თვე  
გეგმა* 

 

  2019 წელი 
6 თვე 

შესრულება 

2019 წელი 
წლიური  

  გეგმა 

2019 წ. 6 თვის 
შესრულება 

6 თვის  
გეგმასთან 

მიმართებაში % 

2019 წ. 6 თვის 
შესრულება  

2018 წ. 6 თვის 
შესრულებასთან 
მიმართებაში % 

2019 წ. 6 თვის 
შესრულება 

წლიურ  
გეგმასთან 

მიმართებაში 
% 

სულ შემოსულობები 5,646.7 5,559.7 5,762.8 12,863.8 103.7% 2.1% 44.8% 

შემოსავლები 5,019.8 4,828.1 5,038.7 10,487.7 104.4% 0.4% 48.0% 

გადასახადები 4,516.8 4,463.6 4,503.9 9,645.0 100.9% -0.3% 46.7% 

საშემოსავლო გადასახადი 1,425.6 1,576.0 1,565.7 3,166.0 99.3% 9.8% 49.5% 

მოგების გადასახადი 397.4 418.0 470.1 781.0 112.5% 18.3% 60.2% 

დღგ 2,152.1 1,926.6 1,853.6 4,036.0 96.2% -13.9% 45.9% 

აქციზი 654.2 650.0 544.2 1,462.0 83.7% -16.8% 37.2% 

იმპორტის გადასახადი 37.9 42.0 34.1 83.0 81.2% -10.0% 41.1% 

სხვა გადასახადები -150.4 -149.0 36.2 117.0 -24.3% -124.1% 30.9% 

გრანტები 253.0 134.4 259.2 382.7 192.8% 2.4% 67.7% 

სხვა შემოსავლები 250.1 230.0 275.7 460.0 119.8% 10.2% 59.9% 

არაფინანსური აქტივების  
კლება 63.5 33.1 44.5 70.0 134.5% -29.9% 63.6% 

ფინანსური აქტივების  
კლება 37.3 41.5 47.4 120.0 114.1% 27.1% 39.5% 

ვალდებულებების  ზრდა 526.0 657.0 632.2 2,186.1 96.2% 20.2% 28.9% 

საგარეო 442.3 462.4 356.5 1,686.1 77.1% -19.4% 21.1% 

საშინაო 83.8 194.7 275.7 500.0 141.6% 229.1% 55.1% 

                

სულ გადასახდელები 5,465.9 5,994.4 5,935.5 13,090.0 99.0% 8.6% 45.3% 

ხარჯები 4,403.4 4,662.4 4,596.9 9,641.1 98.6% 4.4% 47.7% 

შრომის ანაზღაურება 661.9 741.0 707.3 1,470.7 95.5% 6.9% 48.1% 

საქონელი და  
მომსახურება 

562.4 615.9 600.2 1,218.2 97.5% 6.7% 49.3% 

პროცენტი 251.9 302.4 284.6 624.0 94.1% 13.0% 45.6% 

სუბსიდიები 204.4 227.5 221.4 443.8 97.3% 8.3% 49.9% 

 გრანტები 445.6 167.1 224.6 544.3 134.5% -49.6% 41.3% 

სოციალური  
უზრუნველყოფა 

1,678.6 1,912.7 1,914.9 3,866.9 100.1% 14.1% 49.5% 

სხვა ხარჯები 598.5 695.9 643.9 1,473.2 92.5% 7.6% 43.7% 

არაფინანსური აქტივების  
ზრდა 586.5 777.0 783.5 2,152.3 100.8% 33.6% 36.4% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 127.8 103.8 105.5 362.7 101.7% -17.4% 29.1% 

ვალდებულებების კლება 348.3 451.2 449.6 933.9 99.7% 29.1% 48.1% 

საგარეო 331.2 429.1 425.5 893.8 99.1% 28.5% 47.6% 

საშინაო 17.1 22.1 24.2 40.1 109.6% 41.5% 60.3% 

                

 ნაშთის ცვლილება (+ 
დაგროვება / - გამოყენება) 180.8 -434.7 -172.7 -226.3       

6 თვის გეგმა წარმოდგენილია 2019 წლის დამტკიცებული სახელმწიფო ბიუჯეტის კვარტალური განწერის მიხედვით 

 

 

 


