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ძირითადი მაჩვენებლების დინამიკა 
 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები წლიური გეგმის 61.1%-ს შეადგენს და გასული წლის 

ანალოგიურ პერიოდის მაჩვენებელს 2.4%-ით აღემატება. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები წლიური გეგმის 57.9%-ს შეადგენს და გასული წლის 

ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 1.6%-ით აღემატება. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 649.3 მლნ ლარს, ხოლო ვალდებულებების კლება 443.0 

მლნ ლარს შეადგენს. 

შემოსულობები  

  

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით 

შემოსულობების წლიური გეგმა 12 441 მლნ 

ლარით განისაზღვრა. რაც შეეხება 

შესრულების მიმდინარეობას, რვა თვის 

მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობები წლიური გეგმის 61.1%-ს 

შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს 2.4%-ით (174.4 მლნ ლარით) 

აღემატება. 

  

 რაც შეეხება შემოსულობების შესრულებას 

კომპონენტების დონეზე, შედარებით 

მაღალი შესრულების ტენდენციით 

ხასიათდება არაფინანსური აქტივების 

კლებისა და შემოსავლების მუხლით 

შემოსულობების შესრულება (შესაბამისად, 

წლიური გეგმის 109.2% და 66.2%).  

  

საგადასახადო შემოსავლების შესრულება, რვა თვის მდგომარეობით, 6 829 მლნ ლარს შეადგენს, რაც 9 

თვის გეგმის 91.5%-ს და წლიური გეგმის 66.2%-ს უტოლდება. საანგარიშო პერიოდში გადასახადების 

მობილიზება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 381.5 მლნ ლარით (6.5%-ით) 

აჭარბებს. გადასახადების ტიპების მიხედვით, სხვა გადასახადების უარყოფითი ფაქტობრივი 

მნიშვნელობა უკავშირდება 2016 წელს სახაზინო კოდების სისტემაში განხორციელებულ რეფორმას, 

კერძოდ, კი დეკლარაციების წარდგენის საფუძველზე წინა პერიოდში მობილიზებული სახსრების 

გადანაწილებას გადასახადების შესაბამის სახე(ებ)ში.  

 შესრულება 

(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 

9 თვის 

გეგმასთან * 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

შემოსავლები 6 829.2 91.5% 66.2% 

არაფინანსური აქტივების 
კლება 

65.5 168.0% 109.2% 

ფინანსური აქტივების 
კლება 

52.8 120.0% 66.0% 

ვალდებულებების ზრდა 649.3 59.0% 32.7% 

63.8% 60.3%
63.9% 61.1%

9,891 10,374

11,619
12,441

2015 2016 2017 2018

* ანგარიშში 9 თვის გეგმაში მოიაზრება ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით საწყისი კვარტალური განწერით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები, ხოლო   

დაზუსტებულ გეგმაში — საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმური მაჩვენებლები  



გადასახდელები 

  

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით 

გადასახდელების წლიური გეგმა 12 460 მლნ 

ლარის დონეზე განისაზღვრა. რაც შეეხება  

შესრულების მიმდინარეობას, რვა თვის 

მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელები წლიური გეგმის 57.9%-ს 

შეადგენს და გასული წლის მაჩვენებელზე 

1.6%-ით (111.5 მლნ ლარით)  მეტია. 

  

 

 

ხარჯების (ე.წ. მიმდინარე ხარჯები)* შესრულებასთან მიმართებაში საყურადღებოა, რომ საანგარიშო 

პერიოდში, ხარჯების შესრულება წლიური გეგმის 60.4%-ს გაუტოლდა და გასული  წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით კლებამ 4.7 მლნ ლარი შეადგინა. აღნიშნული კლება ძირითადად 

უკავშირდება გრანტების (65.2 მლნ ლარით), სუბსიდიისა (23.1 მლნ ლარით) და შრომის ანაზღაურების 

(8.4 მლნ ლარით) მუხლით ხარჯების კლებას გასული წლის ამავე პერიოდის შესრულებასთან 

შედარებით. ამასთან, გასული წლის ამავე პერიოდის შესრულებასთან შედარებით გაიზარდა 

სოციალური უზრუნველყოფაზე (50.3 მლნ. ლარი), პროცენტზე (32.6 მლნ. ლარი), საქონელსა და 

მომსახურებაზე (5.5 მლნ ლარით) და სხვა ხარჯებზე (3.6 მლნ ლარით) გაწეული ხარჯები.  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდის (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები)* შესრულებასთან მიმართებაში 

საყურადღებოა, რომ საანგარიშო პერიოდში არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით (ე.წ. 

კაპიტალური ხარჯების) გადასახდელები წლიური გეგმის 46.3%-ს გაუტოლდა, რაც გასული წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებელს 1.6-ჯერ (289.8 მლნ ლარით) აღემატება.  

 

 
შესრულება 

(მლნ ლარი) 

შესრულება 9 თვის 

გეგმასთან 

შესრულება წლიურ 

გეგმასთან 

შესრულება 

დაზუსტებულ 9 

თვის გეგმასთან 

ხარჯები 5 870.3 80.8% 60.4% 83.6% 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 753.7 82.4% 46.3% 65.4% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 144.1 62.8% 41.2% 61.0% 

ვალდებულებების კლება 443.0 76.6% 58.3% 75.9% 

63.0% 63.0% 62.7% 60.4%

8,158
8,742

9,372 9,721

49.4% 59.7% 47.7% 46.3%

680 622 972
1,629

2015 2016 2017 2018

ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.0% 62.4% 60.3% 57.9%

9,703
10,292

11,765 12,460

2015 2016 2017 2018

*მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების კატეგორიები არ არის განსაზღვრული საბიუჯეტო კლასიფიკაციით, შესაბამისად, ხარჯების და 

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელების კლასიფიცირება ზემოაღნიშნულ კატეგორიებად მიზნად ისახავს მხოლოდ 

შესაბამისი მუხლის მიზნობრიობის შესახებ ზოგადი სურათის წარმოდგენას დაინტერესებულ მხარეთათვის აღქმადობის 

ხელშეწყობისათვის.  



პროგრამები 

2018 წლის 8 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის ცალკეული პრიორიტეტული 

პროგრამების შესრულების ტენდენცია შემდეგია*: 

 მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 

65.6%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 35 02);  

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური 

გეგმის 65.3%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 35 03); 

 საგზაო ინფრასტუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების გადასახდელების შესრულება  

წლიური გეგმის 28.6%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 02); 

 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის 

გადასახდელების შესრულება  წლიური გეგმის 54.2%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 03); 

 სკოლამდელი და ზოგადი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური 

გეგმის 64.6%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 32 02); 

 უმაღლესი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 81.3%-ს 

შეადგენს (პროგ. კოდი 32 04).  

  

ვალდებულებების დინამიკა  

  

 რაც შეეხება ვალდებულებების დინამიკას, 

ვალდებულებების ზრდამ წლიური გეგმის 

32.7% შეადგინა. მათ შორის, საგარეო 

ვალდებულებების ზრდა 494.7 მლნ ლარს 

გაუტოლდა, ხოლო საშინაო 

ვალდებულებებიდან ფაქტობრივმა 

  

 საანგარიშო პერიოდში ვალდებულებების 

კლების მიმართულებით გადასახდელებმა 

წლიური გეგმის 58.3% შეადგინა, მათ შორის 

საგარეო ვალდებულებების კლების 

უდიდესი წილით. 

 შესრულება 

(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 

9 თვის 

გეგმასთან 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

ვალდებულებების ზრდა 649.3 59.0% 32.7% 

საგარეო 494.7 56.9% 31.2% 

საშინაო 154.6 67.0% 38.7%  

 შესრულება 

(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 

9 თვის 

გეგმასთან 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

ვალდებულებების კლება 443.0 76.6% 58.3% 

საგარეო 425.9 77.3% 58.7% 

საშინაო 17.1 63.1% 48.7% 

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

ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურისა და განათლების ძირითადი პროგრამების წარმოსადგენად.  



დანართი: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები 2018 წლის იანვარ-აგვისტოს 

მდგომარეობით (მლნ ლარი)  

2 0 1 7  წ ე ლ ი

სულ შემო სულო ბები 7422.4 8,649.5 7,596.9 87.8% 61.1%

შემო სავლები 6322.6 7,465.7 6,829.2 91.5% 66.2%

გადასახადები 5841.0 6,880.5 6,222.5 90.4% 65.6%

საშემოსავლო გადასახადი 1713.4 2,073.0 1,922.6 92.7% 69.2%

მოგების გადასახადი 564.7 502.0 507.3 101.1% 80.5%

დღგ 2643.1 3,218.0 2,934.9 91.2% 66.7%

აქციზი 922.7 1,060.0 948.9 89.5% 65.4%

იმპორტის გადასახადი 46.1 43.5 50.9 117.0% 84.8%

სხვა გადასახადები -49.1 -16.0 -142.2 888.7% -83.6%

გრანტები 223.0 308.3 292.6 94.9% 70.6%

სხვა შემოსავლები 258.6 276.9 314.2 113.5% 76.6%

არ აფ ინანსურ ი აქტივების 

კლება
63.3 39.0 65.5 168.0% 109.2%

ფ ინანსურ ი აქტივების 

კლება
51.9 44.0 52.8 120.0% 66.0%

ვალდებულებების  ზრ და 984.7 1,100.8 649.3 59.0% 32.7%

საგარეო 702.3 870.1 494.7 56.9% 31.2%

საშინაო 282.3 230.7 154.6 67.0% 38.7%

სულ გადასახდელები 7099.5 8991.0 7211.0 80.2% 57.9%

ხარ ჯები 5875.0 7268.9 5870.3 80.8% 60.4%

შრომის ანაზღაურება 903.6 1045.2 895.2 85.6% 63.3%

საქონელი და მომსახურება 753.3 935.8 758.9 81.1% 63.2%

პროცენტი 326.7 412.5 359.4 87.1% 65.3%

სუბსიდიები 307.0 342.6 283.9 82.9% 63.8%

 გრანტები 692.4 962.6 627.2 65.2% 45.5%

სოციალური 

უზრუნველყოფა
2194.4 2662.9 2244.7 84.3% 64.3%

სხვა ხარჯები 697.6 907.3 701.1 77.3% 56.6%

არ აფ ინანსურ ი აქტივების 

ზრ და
463.9 914.6 753.7 82.4% 46.3%

ფ ინანსურ ი აქტივების 

ზრ და
440.5 229.3 144.1 62.8% 41.2%

ვალდებულებების კლება 320.1 578.1 443.0 76.6% 58.3%

 ნაშთის ცვლილება

 (+ დაგრ ო ვება /  -  

გამო ყენება)

2018 წ. 8 

თვის 

შესრულება 

2018 წლის 9 

თვის 

გეგმასთან 

მიმართებით

2 0 1 8  წ ე ლ ი 2018 წ. 8 თვის 

შესრულება 

წლიურ  

გეგმასთან 

მიმართებით

323.0 -341.5 385.9

8  თვ ის  

შე ს რ ულ ე ბა
9  თვ ის  გე გმ ა

8  თვ ის  

შე ს რ ულ ე ბა


