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1. ძირითადი ფისკალური ინდიკატორები 

კონკრეტული პერიოდისათვის ფისკალური გარემოს ანალიზისას მნიშვნელოვანია შეფასდეს 

ფისკალური პოლიტიკის მიმართულება - ექსპანსიური თუ შემზღუდველი. ექსპანსიური 

(მასტიმულირებელი) ფისკალური პოლიტიკა გულისხმობს გადასახადების შემცირების ან 

ხარჯვითი ნაწილის ზრდის გავლენით დეფიციტის ზრდას, რამაც, თავის მხრივ, შესაძლებელია 

ხელი შეუწყოს ეკონომიკის სტიმულირებას ეკონომიკური აქტივობის შენელების დროს. 

საპირისპირო მიმართულების ფისკალურ ღონისძიებებს წარმოადგენს შემზღუდველი ფისკალური 

პოლიტიკა. ამასთან, არსებითია ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების შეფასება ეკონომიკური 

ციკლის ეტაპთან მიმართებაში, რაც შესაძლებელია შეფასდეს გამოშვების (მშპ-ს) პოტენციური 

დონიდან ფაქტიური გამოშვების გადახრის მიმართულებითა და ზომით. მაგალითად, ექსპანსიური 

(მასტიმულირებელი) ფისკალური პოლიტიკის განხორციელებას ეკონომიკური აქტივობის 

შენელებისას და პირიქით, შემზღუდველი ფისკალური პოლიტიკის განხორციელებას ეკონომიკური 

ბუმის პერიოდში ანტიციკლურ ფისკალურ პოლიტიკად მოიხსენიებენ, რამდენადაც ამ შემთხვევაში 

ფისკალური პოლიტიკა მიზნად ისახავს ეკონომიკური ციკლის გავლენის განეიტრალებას 

ეკონომიკაზე. თუმცა, არსებობს შემთხვევები, როდესაც მისაღებად მიიჩნევა არა ანტიციკლური, 

არამედ პროციკლური ფისკალური პოლიტიკა, მაგალითად, მაღალი საგარეო დისბალანსის 

პირობებში. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ქვემოთ წარმოდგენილი ანალიზი მიზნად ისახავს 

ერთი მხრივ, ფისკალური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულების შეფასებას, ხოლო, მეორე მხრივ, 

აღნიშნული მიმართულების ანალიზს ეკონომიკური ციკლის ეტაპთან მიმართებაში. 

აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა ანალიტიკური მიზნისთვის გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სალდო, 

რომელთა შედარება მნიშვნელოვანია საერთო სურათის მისაღებად. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 

გაიანგარიშება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის 

სახელმძღვანელოს (GFSM 2001) სტანდარტის მიხედვით. გარდა ამისა, ფისკალური პოლიტიკის 

ანალიზისთვის გამოყენებულია მთლიანი ფისკალური ბალანსი, რომელიც ამავე სისტემის 1986 

წლის სახელმძღვანელოს (GFSM 1986) შესაბამისად ითვლება. 

 

დიაგრამა 1: მშპ-ის გაპი, ნაერთი ბიუჯეტის მთალიანი სალდო და მთლიანი ფისკალური ბალანსი (2000 - 2018 წწ.). წყარო: 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშება. 

როგორც დიაგრამა  1-დან ჩანს,  2018 წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის (GFSM 2001) 

მაჩვენებელი მცირედით კლების ტენდენციას ავლენს და მშპ-თან მიმართებაში -0.8%-ს უტოლდება.  

რაც შეეხება ფისკალური ბალანსის მოცულობას, 2018 წლისათვის ფისკალური ბალანსის 

მოცულობა ასევე გაუმჯობესებულია -2.9% ის დონემდე. 
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რაც შეეხება ფისკალური პოლიტიკის მიმართულებასა და ტიპს (ფისკალური პოლიტიკის 

მიმართულების შეფასება ეკონომიკური ციკლის ეტაპთან მიმართებაში), საბიუჯეტო ოფისის 

შეფასებით  2018 წელს უარყოფითი ფისკალური პოზიცია დაფიქსირდა, რაც მიუთითებს ფისკალურ 

კონსოლიდაციაზე1. ამასთან, უარყოფით ფისკალურ პოზიციას თან ერთვოდა გამოშვების 

უარყოფითი გაპი, რაც შესაძლებელია პროციკლური ფისკალური პოლიტიკის მანიშნებელი იყოს. 

 

დიაგრამა 2: ფისკალური პოზიცია და მშპ-ის გაპი. წყარო: პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშება. 

თუმცა, ფისკალური პოლიტიკის უფრო ღრმა ანალიზისთვის საჭიროა, გამოშვების გაპის 

ცვლილებისა და ფისკალური პოზიციის ცვლილების, ანუ ფისკალური იმპულსის, დამოკიდებულების 

შესწავლა. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, 2018 წელს წინა პერიოდის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 

შედარებით გამოშვების უარყოფითი გაპი გაუმჯობესდა, ხოლო, ფისკალური პოზიცია შემცირდა, 

რაც შესაძლებელია ფისკალური პოლიტიკის ანტიციკლურობაზე მიუთითებდეს.  

                                                           
1 დეტალური ინფორმაცია იხილეთ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის კვლევით პუბლიკაციაში 
„ფისკალური პოლიტიკის შეფასება საქართველოსთვის: მიმართულება, ციკლურობა, მანევრირების 
რესურსი“. 
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დიაგრამა 3: ფისკალური იმპულსი და მშპ-ის გაპის ცვლილება. წყარო: პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშება. 

 

2. სახელმწიფო  ბიუჯეტის  შესრულება აგრეგატულ დონეზე 

აგრეგატულ დონეზე, 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლების შესრულება შემდეგ 

ძირითად ტენდენციებს ავლენს: 

 შემოსულობების ჯამური მაჩვენებლის შესრულება 12,693 მლნ ლარს და გეგმის2 101.8%-ს შეადგენს 

(ნომინალურ გამოსახულებაში გეგმურ მაჩვენებელთან გადაჭარბება - 225.6 მლნ ლარი); 

 გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლის შესრულება 12,590 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 100.8%-ს 

შეადგენს (ნომინალურ გამოსახულებაში გეგმურ მაჩვენებელთან გადაჭარბება - 99.1 მლნ ლარი). 

                                                           
2 ანგარიშში საწყის გეგმად მოხსენიებულია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით 

განსაზღვრული მაჩვენებლები, რომლებიც დამტკიცებულ იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2017 წ. 
დეკემბერს, ხოლო გეგმურ მაჩვენებლებად - 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის დეკემბრის 
ცვლილების გათვალისწინებით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლები. 
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 ნაშთის ცვლილება (ნაშთის გამოყენება) 2018 წლის ბიუჯეტის კანონით განისაზღვრა (-23.2) მლნ 

ლარის დონეზე, ხოლო ფაქტობრივი მოცულობა (ნაშთის დაგროვების სახით) 103.2 მლნ ლარს 

შეადგენს.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების დინამიკის ანალიზისას საყურადღებოა 2018 წლის დეკემბერში 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში განხორციელებული ცვლილება. საწყის გეგმურ მაჩვენებლებთან 

მიმართებით შესრულების ძირითადი ტენდენციები წარმოდგენილია ცხრილში #1 და ცხრილში #2. 

  

2017 
წელი 
ფაქტი 

2018 
წელი 

საწყისი  
გეგმა 

2018 
წელი   
გეგმა 

2018 
წელი  
ფაქტი 

2018 წ. ფაქტი /  
2018 წ. გეგმა 

2018 წ. ფაქტი /  
2018 წ. საწყისი გეგმა 

2018 წ. ფაქტი /  
2017 წ. ფაქტი 

სხვაობა % სხვაობა % სხვაობა 
%-ული 

ცვლილე
ბა 

სულ შემოსულობები 11,618.7 12,441.0 12,467.9 
12,693.

4 
225.6 101.8% 252.4 102.0% 1,074.8 9.3% 

შემოსავლები  9,750.3 10,314.2 10,463.1 
10,595.

6 
132.6 101.3% 281.4 102.7% 845.3 8.7% 

გადასახადები 8,991.3 9,490.0 9,690.0 9,696.0 6.0 100.1% 206.0 102.2% 704.7 7.8% 

გრანტები 350.6 414.2 338.1 404.0 65.9 119.5% -10.2 97.5% 53.4 15.2% 

სხვა შემოსავლები 408.4 410.0 435.0 495.7 60.7 113.9% 85.7 120.9% 87.3 21.4% 

არაფინანსური აქტივების 

კლება 
97.6 60.0 100.0 101.0 1.0 101.0% 41.0 168.3% 3.4 3.5% 

ფინანსური აქტივების კლება 119.1 80.0 100.0 119.2 19.2 119.2% 39.2 148.9% 0.0 0.0% 

ვალდებულებების ზრდა 1,651.6 1,986.8 1,804.8 1,877.6 72.8 104.0% -109.1 94.5% 226.0 13.7% 

საგარეო  1,252.1 1,586.8 1,379.8 1,455.3 75.5 105.5% -131.4 91.7% 203.2 16.2% 

საშინაო 399.5 400.0 425.0 422.3 -2.7 99.4% 22.3 105.6% 22.8 5.7% 

ცხრილი 1 : შემოსულობების დინამიკა (მლნ ლარი, 2017-2018 წწ);  

 

დიაგრამა 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტების შესრულება გეგმურ მაჩვენებლებთან მიმართებაში (%, 2016-

2018 წწ.); 
 

კომპონენტების დონეზე შემოსულობების შესრულებაში (გარდა ფინანსური აქტივების კლების 

მუხლით შემოსულობებისა) დეკემბრის ცვლილებით დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებით, 

არსებითი გადახრები არ ვლინდება: შემოსავლების, არაფინანსური აქტივების კლებისა და 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების შესრულება წლიური გეგმის 101%-104%-ის 

ინტერვალშია. რაც შეეხება ფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობებს, ამ 

მიმართულებით გამოვლინდა 19%-იანი გადაჭარბება, რაც დიდწილად დაკავშირებულია იმ 
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98.6% 100.2%100.6% 108.5%
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119.2%

104.0%

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების 
კლება

ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების  ზრდა

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები

2016 2017 2018



 

 

ფაქტთან, რომ აქციებისა და სხვა კაპიტალის სახით გეგმით განსაზღვრული 10 მლნ ლარის 

ნაცვლად (საწყისი გეგმით თანხები გათვალისწინებული არ ყოფილა) ბიუჯეტში ფაქტობრივად 

ჩაირიცხა 25 მლნ ლარი.   

საწყისი გეგმასთან მიმართებით უარყოფითი გადახრა ვლინდება ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

შემოსულობების მიმართულებით, რომლის შესრულებაც 94.5%-ს შეადგენს და დაკავშირებულია 

საინვესტიციო კრედიტებთან (ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით, მოხდა 2018 წელს დაგეგმილი 

ზოგიერთი ინფრასტრუქტურული პროექტის შესრულების ვადების გადაწევა და ნაწილობრივ 

მომდევნო წლებზე გადანაწილება, ხოლო 2018 წლის დეკემბრის ცვლილებით საინვესტიციო 

კრედიტების საწყისი გეგმით განსაზღვრული მაჩვენებელი შესაბამისი ოდენობით დაკორექტირდა - 

შემცირდა 312 მლნ ლარით). 

რაც შეეხება შემოსულობების დინამიკას წინა წელთან მიმართებაში, 2018 წელს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შემოსულობები 2017 წელთან შედარებით 9.3%-ით გაიზარდა, რაც ნომინალურ 

გამოსახულებაში 1,075 მლნ ლარს შეადგენს და ძირითადად საგადასახადო შემოსავლების 8%-იანი 

ზრდითაა განპირობებული (2017 წელს ანალოგიურ ზრდის მაჩვენებელი 13%-ს შეადგენდა). 

გაიზარდა ასევე, ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობები 13.7%-ით (226 მლნ ლარით). 

მცირედი ზრდის მაჩვენებელი (3.5%) აქვს არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან 

შემოსულობებს. რაც შეეხება ფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობებს, როგორც 

გაცემული სესხების დაბრუნებიდან, ისე აქციებისა და სხვა კაპიტალის სახით 2018 წელს ბიუჯეტში 

მიღებული თანხები თითქმის უტოლდება 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებლებს. 

 

3. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 

2018 წლის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ჯამური მაჩვენებელი 10,596 მლნ 

ლარს და წლიური გეგმის 101%-ს (საწყისი გეგმის 103%-ს) შეადგენს, წინა წლის ფაქტობრივ 

მაჩვენებელს კი 845 მლნ ლარით (9%-ით) აღემატება. რაც შეეხება შესრულებას კომპონენტების 

დონეზე, საგადასახადო შემოსავლების შესრულება უახლოვდება გეგმურ მაჩვენებელს (100.1%), 

ხოლო სხვა შემოსავლებისა და გრანტების კომპონენტები - მნიშვნელოვანი (14%-იანი და 19.5%-

იანი) დადებითი გადახრებით ხასიათდება, თუმცა გრანტებთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, 

რომ აღნიშნული (66 მლნ ლარის ოდენობით) გადაჭარბება დაკავშირებულია საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებზე დონორების მიერ გამოყოფილი მიზნობრივი დანიშნულების გრანტების (ხაზინის 

ანგარიშზე რიცხული ე.წ. რეესტრის გრანტების) სახით 67.4 მლნ ლარის ასახვასთან, რომელიც 

გეგმით არ გაითვალისწინება. რაც შეეხება სხვა დანარჩენი სახის გრანტებს: 137.7 მლნ ლარი 

მობილიზებულ იქნა ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტების სახით, 134.3 მლნ ლარი მიღებულ იქნა 

საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში, ხოლო სსიპ(ებ)-ის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში 

მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 64.6 მლნ  ლარი. 

3.1. საგადასახადო შემოსავლები 

საგადასახადო შემოსავლების სახით 2018 წელს მობილიზებულ იქნა 9,696 მლნ ლარი, რაც საწყისი 

გეგმის მაჩვენებელს 206 მლნ ლარით აჭარბებს (102%), ხოლო დეკემბრის ცვლილებით 

განსაზღვრულ სიდიდეს - თითქმის უტოლდება (აღემატება 6 მლნ ლარით). 
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გადასახადები 8,991.3 9,490.0 9,690.0 9,696.0 6.0 100.1% 704.7 7.8% 

საშემოსავლო გადასახადი 2,526.0 2,780.0 2,840.0 2,877.9 37.9 101.3% 351.9 13.9% 

მოგების გადასახადი 756.6 630.0 740.0 736.6 -3.4 99.5% -19.9 -2.6% 

დღგ 4,122.6 4,400.0 4,430.0 4,426.9 -3.1 99.9% 304.3 7.4% 

აქციზი 1,450.9 1,450.0 1,440.0 1,465.7 25.7 101.8% 14.8 1.0% 

იმპორტის გადასახადი 71.6 60.0 70.0 73.4 3.4 104.9% 1.8 2.5% 

სხვა გადასახადი 63.6 170.0 170.0 115.4 -54.6 67.9% 51.8 81.4% 

ცხრილი 3:  საგადასახადო შემოსავლები (მლნ ლარი, 2017-2018 წწ); 

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით (სხვა გადასახადების გარდა) 

საბოლოო გეგმური მაჩვენებლებიდან არსებითი გადახრები არ ვლინდება (გადასახადების 

შესრულების მაჩვენებლები მერყეობს 99.5%-დან - 104.9%-ის ფარგლებში): გეგმასთან შედარებით 

მცირედი გადაჭარბება ვლინდება საშემოსავლო და აქციზის გადასახადებისათვის (შესაბამისად, 38 

მლნ ლარისა და 26 მლნ ლარის ოდენობით). გეგმური მაჩვენებლისაგან მნიშვნელოვანი 

უარყოფითი გადახრით ხასიათდება სხვა გადასახადების შესრულების მაჩვენებელი, რაც შესაძლოა 

უკავშირდებოდეს, 2016 წელს სახაზინო კოდების სისტემაში განხორციელებული რეფორმიდან3 

გამომდინარე, სხვა გადასახადების გეგმური მაჩვენებლის განსაზღვრის სირთულეს (2018 წელს 

სხვა გადასახადების გეგმური მოცულობა განისაზღვრა 170 ლნ ლარით, თუმცა ფაქტობრივად 

მიღებულ იქნა 115 მლნ ლარი).   

საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მდგომარეობა საწყის გეგმურ მაჩვენებლებთან 

მიმართებით მცირედით განსხვავებულია: პროცენტულად გეგმურ მაჩვენებელთან შედარებით დიდი 

გადახრა ვლინდება მოგებისა და იმპორტის გადასახადებისათვის (რომელთა შესრულებაც საწყისი 

გეგმის, შესაბამისად, 117%-სა და 122%-ს შეადგენს). საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული 

სახეების მობილიზების მდგომარეობა საწყისი გეგმით და დეკემბრის წლიური გეგმით 

გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან მიმართებაში წარმოდგენილია დიაგრამაზე.  

 

დიაგრამა 3: სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები სახეების მიხედვით(2017 წ.) 

                                                           
3 რეფორმის საფუძველზე გადასახადების ერთიანი სახაზინო კოდის შემოღების შემდეგ, დეკლარაციის ვადის 

დადგომამდე გადახდილი გადასახადის აღრიცხვა ხორციელდება „სხვა გადასახადის“ მუხლში (ძირითადად ეს ეხება 

საშემოსავლო გადასახადს), საიდანაც დეკლარაციის ვადის დადგომის შემდეგ ხდება მათი გადატანა გადასახადის 

შესაბამის სახეში. ამასთან, ამავე მუხლიდან ხორციელდება თანხის გადატანა საგადასახადო შემოსავლის ზედმეტად 

გადახდილი თანხების დაბრუნების ქვეანგარიშზე. შესაბამისად, სხვა გადასახადის შესრულება კონკრეტულ საანგარიშო 

პერიოდში შესაძლებელია იყოს როგორც დადებითი, ისევე უარყოფითი სიდიდე. 
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2018 წლის საგადასახადო შემოსავლების შესრულება საწყის და დეკემბრის დამტკიცებულ გეგმებთან 
მიმართებით

შესრულება საწყის გეგმასთან მიმართებით შესრულება  გეგმასთან მიმართებით



 

 

რაც შეეხება დინამიკას გასულ წელთან მიმართებაში, საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტემპი 

7.8%-ს, ხოლო ნომინალურ გამოსახულებაში ზრდა - 705 მლნ ლარს შეადგენს. აღნიშნული ზრდა 

ძირითადად განპირობებულია დღგ-ს (304 მლნ ლარით) და საშემოსავლო გადასახადის (352 მლნ 

ლარით) მატებით გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან მიმართებით. რაც შეეხება მოგების 

გადასახადს, აღნიშნული მიმართულებით მიღებული თანხები მცირედით (2.6%-ით, 20 მლნ ლარით) 

ჩამორჩება წინა წლის მაჩვენებელს, რაც უკავშირდება 2017 წელს მოგების გადასახადით 

დაბეგვრის ახალი წესის ამოქმედებას, რომლის მიხედვითაც იბეგრება მხოლოდ განაწილებული 

მოგება4. (სასურველი იქნებოდა, ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ყოფილიყო 

ინფორმაცია, 2018 წელს გაუნაწილებელი მოგების ანუ ბიზნესის სექტორში რეინვესტირებისთვის 

დარჩენილი თანხების შესახებ). 

3.2. სხვა შემოსავლები 

აგრეგატულ დონეზე სხვა შემოსავლების შესრულება 12 თვის მდგომარეობით 496 მლნ ლარს და 

წლიური გეგმის 114%-ს უტოლდება, ძირითადად შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლების (121%), საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან (116%) და საკუთრებიდან 

შემოსავლების (107%) გადაჭარბებით შესრულების გავლენით.  

  

2017 

წელი 

ფაქტი 

2018 

წელი 

საწყისი 

გეგმა 

2018 

წელი 

 გეგმა 

2018 

წელი  

ფაქტი 

2018 წ. ფაქტი /  
2018 წ. გეგმა 

2018 წ. 
ფაქტი 
საწყის 

გეგმასთა
ნ 

2018 წ. ფაქტი /  
2017 წ. ფაქტი 

სხვაობა % სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

სხვა შემოსავლები 408.4 410.0 435.0 495.7 60.7 113.9% 120.9% 87.3 21.4% 

შემოსავლები საკუთრებიდან 141.8 151.0 188.0 201.6 13.6 107.2% 133.5% 59.8 42.2% 

  პროცენტები 57.8 73.0 100.0 103.8 3.8 103.8% 142.2% 46.0 79.5% 

  დივიდენდები 66.4 61.0 71.0 70.4 -0.6 99.1% 115.3% 4.0 6.0% 

 სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით  მოქმედი 

საწარმოების მოგებიდან 
1.4 1.0 1.0 0.4 -0.6 35.1% 35.1% -1.0 -74.1% 

ეროვნული ბანკის მოგებიდან 65.0 60.0 70.0 70.0 0.0 100.0% 116.7% 5.0 7.7% 

 რენტა 17.6 17.0 17.0 27.5 10.5 161.5% 161.5% 9.8 55.9% 

საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაცია 
99.7 80.7 81.1 94.4 13.3 116.4% 117.0% -5.2 -5.2% 

ჯარიმები, სანქციები და 

საურავები 
55.3 60.0 75.0 78.2 3.2 104.3% 130.4% 23.0 41.6% 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, 

გრანტების გარეშე 
19.6 2.4 2.4 14.1 11.7 589.4% 589.4% -5.4 -27.8% 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული  

შემოსავლები 
92.1 115.9 88.5 107.2 18.7 121.2% 92.5% 15.1 16.4% 

    ცხრილი 4: სხვა შემოსავლები (მლნ ლარი, 2017-2018 წწ). 

საკუთრებიდან შემოსავლების სახით მიღებულია 202 მლნ ლარი, გეგმის 107%, კერძოდ: 

                                                           
4 მოგების გადასახადის მოცულობა 2018 წლის საწყისი გეგმით განისაზღვრა 2017 წლის ფაქტობრივ მაჩვენებელზე 87 

მლნ ლარით ნაკლები ოდენობით, თუმცა (დაგეგმილთან შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის და ადმინისტრირების 

გაუმჯობესების შედეგად, გადასახადებისა და მ.შ. მოგების გადასახადის მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით შესრულების 

გათვალისწინების საფუძველზე) დეკემბრის ცვლილებით, აღნიშნული მაჩვენებელი დაკორექტირდა და გაიზარდა 110 

მლნ ლარით, 740 მლნ ლარამდე (წინა წლის მსგავსად, როცა 2017 წლის დეკემბრის ცვლილებით მოგების გადასახადის 

საწყისი საგეგმო მაჩვენებელი გაიზარდა 59 მლნ ლარით, 740 მლნ ლარამდე), ფაქტობრივად კი მიღებულ იქნა გეგმის 

99.5% (წინა წელს შესრულების მაჩვენებელმა შეადგინა 102%). 



 

 

 პროცენტების მუხლით შემოსავლები 2018 წლის 12 თვის მდგომარეობით 104 მლნ ლარს 

(გეგმის 104%-ს) შეადგენს. რაც შეეხება პროცენტიდან შემოსავლების სტრუქტურას, უდიდესი 

წილი (65%) მოდის დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხულ პროცენტებზე (ბიუჯეტის ნაშთის 

აუქციონის გზით კომერციულ ბანკებში დეპოზიტებზე განთავსებიდან მიღებული საპროცენტო 

შემოსავლები), 68 მლნ ლარის ოდენობით, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ 

საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან პროცენტების სახით მიღებული შემოსავლები კი 30 მლნ 

ლარს შეადგენს. 

 რენტის მუხლით შემოსავლები 27.5 მლნ. ლარს და წლიური გეგმის 161%-ს შეადგენს, აქედან 

ძირითადი  თანხები მიღებულია სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურიდან (25.6 მლნ 

ლარი, მ.შ. დეკემბრის თვეში ჩაირიცხა 12.7 მლნ ლარი). 

 დივიდენდების მუხლით შემოსავლების 12 თვის გეგმა 71 მლნ ლარით განისაზღვრა, 

შესრულებამ შეადგინა წლიური გეგმური მაჩვენებლის 99.1%. დივიდენდების ძირითადი 

ნაწილი 70 მლნ ლარის ოდენობით შემოვიდა ეროვნული ბანკის მოგებიდან. რაც შეეხება 

სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან დივიდენდებს, 

2018 წლის დასასრულამდე ბიუჯეტში მისამართი დივიდენდის ოდენობა განისაზღვრა 1.0 მლნ 

ლარის ოდენობით, თუმცა 12 თვის მდგომარეობით ბიუჯეტში ამ მიმართულებით მიღებულმა 

შემოსავალმა შეადგინა გეგმის მხოლოდ 35% (351 ათასი ლარი). საყურადღებოა, ის ფაქტიც, 

რომ 2018 წლის განმავლობაში დივიდენდების გამანაწილებელი კომისია არ შეკრებილა 

(სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების 

განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების 

მიღების მიზნით).  

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსავლების სახით მიღებულ იქნა 94 მლნ ლარი, 

წლიური გეგმის 116% (მათ შორის, ძირითად ნაწილს, 91 მლნ ლარის ოდენობით, შეადგენს 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები).   

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (107 მლნ ლარი) წლიური გეგმის 121%-ს 

შეადგენს შემდეგი უდიდესი კომპონენტებით: 

 გზათსარგებლობის საფასურიდან მიღებული შემოსავლები - 39 მლნ ლარი; 

 ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან 

შემოსავალი - 24 მლნ ლარი (მ.შ. 22 მლნ ლარი ჩაირიცხა დეკემბრის თვეში, რამაც შესაძლოა 

განაპირობა შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების გეგმით 

გათვალისწინებულ მაჩვენებელზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბება); 

 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 21 მლნ ლარი; 

 წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 15 მლნ ლარი. 

სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) მიღებული შემოსავალი 78 მლნ ლარს (წლიური გეგმის 104%) 

შეადგენს. ამ მუხლით მობილიზებული შემოსავლების ძირითადი წილი, 56%-ის ოდენობით, 

შემოვიდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან (რომელიც ნომინალურ გამოსახულებაში 

44 მლნ ლარს შეადგენს და აქედან, 34 მლნ ლარი გადახდილია საგზაო მოძრაობის წესების 

დარღვევისათვის), ხოლო 22% - სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული 

სამართალდარღვევების გამო სანქციებიდან. უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წელს ანალოგიური 

მაჩვენებლები შეადგენდა, შესაბამისად, 58%-სა და 36%-ს.  

სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტებიდან ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების 

გარდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი გადახრით ხასიათდება. ამ მუხლით შემოსავლები საწყისი გეგმით 

2.4 მლნ ლარით განისაზღვრა (დეკემბრის გეგმით ცვლილება არ შეხებია), ხოლო 12 თვეში ბიუჯეტში 

ფაქტობრივად მიღებულმა თანხებმა ჯამში 14 მლნ ლარი შეადგინა, რაც დაკავშირებულია იმ 



 

 

ფაქტთან, რომ წლის განმავლობაში აღნიშნულ მუხლში ასახულ იქნა საბიუჯეტო ორგანიზაციების 

მიერ მიზნობრივი დაფინანსების სახით მიღებული მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები 

გრანტების გარეშე, 10 მლნ ლარის ოდენობით („სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული 

ფულადი გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვის და ხარჯვის შესახებ“ ფინანსთა 

მინისტრის 2014 წლის 30 დეკემბრის #419 ბრძანების შესაბამისად).  

რაც შეეხება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან მიმართებას, ჯამურად სხვა შემოსავლების 

მოცულობა 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 87 მლნ ლარით (21%-ით) მეტია, რაც ძირითადად 

უკავშირდება საკუთრებიდან შემოსავლების 42%-იან (60 მლნ ლარით) ზრდას, კერძოდ, 

საპროცენტო შემოავლებს (მ.შ. უნდა გამოვყოთ დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული 

პროცენტის სახით მიღებული შემოსავლები, რომლის მოცულობა წინა წლის მაჩვენებელთან 

შედარებით 39 მლნ ლარით, 68 მლნ ლარამდეა გაზრდილი). გარდა ამისა, სანქციებიდან, 

ჯარიმებიდან მიღებულ იქნა 23 მლნ ლარით მეტი (მ.შ. 12 მილიონიანი ზრდა მოდის საგზაო წესების 

დარღვევის გამო სანქციებზე), ხოლო შერეული და არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით - 

15 მლნ ლარით მეტი (მ.შ. აღსანიშნავია ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო 

დაკისრებული პირგასამტეხლოდან მიღებულ თანხები, რომლის მოცულობაც წინა წლის 

მაჩვენებელთან შედარებით 4 მლნ ლარიდან 24 მლნ ლარამდეა გაზრდილი).  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სხვა შემოსავლების სტრუქტურა განსხვავებულია 2017 წლის 

ანალოგიური პერიოდისაგან (იხ. დიაგრამა 4). მაგალითად, 2018 წელს სხვა შემოსავლების ჯამურ 

ფაქტობრივ მაჩვენებელში მნიშვნელოვნად გაზრდილია საკუთრებიდან შემოსავლების წილი (35%-

დან 41%-მდე) და შემცირებულია საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსავლების 

წილი (24%-დან 19%-მდე). 

  სხვა შემოსავლების სტრუქტურა (2017 წელი) სხვა შემოსავლების სტრუქტურა (2018 წელი) 

        

 
შემოსავლები 

საკუთრებიდან 
 

საქონლისა და 

მომსახურების 

რეალიზაცია 

 

სანქციები, 

ჯარიმები და 

საურავები 

 

ნებაყოფლობითი 

ტრანსფერები, 

გრანტების გარეშე 

 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 

 დიაგრამა 4: სხვა შემოსავლების სტრუქტურა (%, 2017-2018 წწ). 

  

4. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებთან მიმართებაში, ჯამურად, გადასახდელების შესრულება 

უახლოვდება წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმას: 2018 წლის მდგომარეობით, 

ფაქტობრივი შესრულება 12,590 მლნ ლარს და წლიური გეგმის (12,491 მლნ ლარი) 100.8%-ს 

შეადგენს. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების კვარტალური დინამიკის ანალიზით ვლინდება, 

35%

24%

14%

5%

23%
41%

19%

16%

3%

21%



 

 

2018 წლის მეოთხე კვარტალში გადასახდელების ჯამური მაჩვენებლის ზრდის ტენდენცია, წინა 

კვარტლებთან შედარებით. კერძოდ, მეოთხე კვარტლის გადასახდელების შესრულების 

მაჩვენებელი პირველი სამი კვარტლის ათვისების საშუალო მაჩვენებლის 155%-ს შეადგენს, მათ 

შორის ხარჯებისთვის - ანალოგიური ფარდობა 132%-ია. შედარებით უფრო მაღალი ზრდის 

ტენდენცია ვლინდება არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 

გადასახდელებისათვის, რომელთათვისაც ზემოთ მოცემული ფარდობა, შესაბამისად, 322%-სა და 

345%-ს უტოლდება.  

ანალოგიურ ტენდენციას ავლენს ყოველთვიური დინამიკის ანალიზი. კერძოდ, გასული წლის 

მსგავსად ვლინდება 2018 წლის დეკემბერში გადასახდელების არსებითი ზრდის ტენდენცია. 

კერძოდ, დეკემბრის თვის გადასახდელების შესრულება წლის პირველი 11 თვის ათვისების 

საშუალო მაჩვენებლის 256%-ს, მათ შორის, ხარჯებისათვის 185%-ს შეადგენს. მასშტაბური ზრდის 

ტენდენცია ვლინდება არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 

გადასახდელებისათვის, რომელთათვისაც ზემოთ მოცემული ფარდობა, შესაბამისად, 765%-სა და 

526%-ს უტოლდება.   

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილია 

განხილულ იქნას შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა. 2018 წლის 12 თვის მდგომარეობით, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები 1,407.6 მლნ ლარს შეადგენს, რაც 

დამტკიცებული გეგმის 98.7%-ს, ხოლო 2017 წლის შესრულების მაჩვენებლის 101.6%-ს უტოლდება. 

კომპონენტების დონეზე, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდის ტენდენციას 

ავლენს თანამდებობრივი სარგოს და კომპენსაციის მუხლით გაცემული სახსრები, ხოლო 

შემცირების ტენდენცია ვლინდება წოდებრივი სარგოსა და დანამატის მუხლით გაცემული 

სახსრებისათვის (შესაბამისად, 3,4%-ითა და 22%-ით). რაც შეეხება შრომის ანაზღაურების მუხლით 

ხარჯების წილს ჯამურ ხარჯებში, 2018 წლის 12 თვის მდგომარეობით გასული წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით მცირედი კლების ტენდენციას ავლენს 14.8%-დან 14.7%-მდე. 

  
2018 წლის 12 თვე 

შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 

შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 14.7% 

პრემია/თანამდებობრივი სარგო 3.3% 

დანამატი/თანამდებობრივი სარგო 21.6% 

პრემია და დანამატი/შრომის ანაზღაურება 16.5% 

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება / შტატით მომუშავეთა შრომისა 
ნაზღაურება 

15.4% 

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება / ხარჯები 2.3% 

ცხრილი: შრომის ანაზღაურების მუხლის შესრულება 12 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2018) 

 

  

 
2018 წლის 

12 თვე 

 
2017 წლის 

12 თვე 

2018 წ. 12 თვე / 2017 წ. 12 
თვე 

(სხვაობა ნომინალურ 
გამოსახულებაში / 

ზრდის ტემპი %-ად) 

ხარჯები 9,543,712 9,372,089 171,623 1.8% 

   შრომის ანაზღაურება 1,407,624 1,385,370 22,254 1.6% 



 

 

         ხელფასები ფულადი ფორმით - 
         თანამდებობრივი სარგო 934,739 833,480 101,259 10.8% 

         ხელფასები ფულადი ფორმით - წოდებრივი  
         სარგო 230,949 238,846 -7,897 -3.4% 

            დანამატი 201,575 245,901 -44,326 -22.0% 

            კომპენსაცია 8,876 8,421 455 5.1% 
ცხრილი: შრომის ანაზღაურების წილობრივი ინდიკატორები 12 თვის მდგომარეობით (%, 2018) 

4.1. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გადასახდელების დამტკიცებული ჯამური მოცულობა განისაზღვრა 2,751.1 მლნ ლარის დონეზე, მათ 

შორის ყველაზე მოცულობითი პროგრამებია: ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები (938 მლნ ლარი), საგარეო და 

საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (შესაბამისად, 990 და 280 მლნ ლარი) და 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (300 მლნ ლარი). საერთო 

სახელმწიფოებრივი გადასახდელების შესრულების ტენდენცია გეგმური მაჩვენებლებისაგან 

გარკვეული გადახრებით ხასიათდება. კერძოდ, საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების 

მომსახურებისა და დაფარვის პროგრამის ფარგლებში შესრულება გეგმურ მაჩვენებელზე 6.4 მლნ 

ლარით ნაკლებია, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერების მაჩვენებელი 303.7 მლნ ლარით მეტია გეგმიურ 

მაჩვენებელთან მიმართებაში. 

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ 

თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერების დამტკიცებული მოცულობა 938 მლნ 

ლარის დონეზე განისაზღვრა, ხოლო მიმდინარე წლის 12 თვის მდგომარეობით, ფაქტობრივად 

გადაცემული ტრანსფერების მოცულობა 1.242 მლნ ლარს შეადგენს. ტერიტორიული ერთეულების 

ბიუჯეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული თანხებიდან უდიდესი წილი გათანაბრებით 

ტრანსფერზე მოდის 705 მლნ ლარის ოდენობით (56.8%), შემდეგ კაპიტალური ტრანსფერი 22.3%-

იანი წილით, ხოლო სპეციალური ტრანსფერის წილი კი 20%-ს შეადგენს.  

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 300 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. 2018 წლის 

მდგომარეობით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გადარიცხული 

თანხების ჯამური მოცულობა 306.5 მლნ ლარს და წლიური გეგმის 102.2%-ს შეადგენს. 

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, პრეზიდენტისა და მთავრობის 

სარეზერვო ფონდების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი დამტკიცებული ასიგნებების 0.5%, 

65.0 მლნ ლარი. მ.შ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 5 მლნ ლარის, ხოლო მთავრობის 

სარეზერვო ფონდის მოცულობა 60 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. პრეზიდენტის სარეზერვო 

ფონდთან მიმართებაში, ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, 12 თვის მდგომარეობით, 

პრეზიდენტის ფონდიდან გადარიცხული სახსრები წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული 

გეგმის 97.1%-ს უტოლდება და 4.9 მლნ ლარს შეადგენს. რაც შეეხება მთავრობის სარეზერვო ფონდს, 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 12 თვის მდგომარეობით, 62.8 მლნ ლარს, 

ხოლო გადარიცხული სახსრები 61.5 მლნ ლარს და წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული 

გეგმის (60 მლნ ლარი) 102.5%-ს შეადგენს. 

 

 



 

 

5. დანართი: 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული 
მაჩვენებლები (მლნ ლარი). 

  
2017 

წელი 
ფაქტი 

2018 
წელი 

საწყისი 
გეგმა 

2018 
წელი 
გეგმა 

2018 
წელი 

ფაქტი 

2018 წ. 
ფაქტი 

გეგმასთან 

2018 წ. 
ფაქტი 
საწყის 

გეგმასთან 

2018 წ. ფაქტი /  
2017 წ. ფაქტი 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

სულ შემოსულობები 11,618.7 12,441.0 12,467.9 12,693.4 101.8% 102.0% 1,074.8 9.3% 

  შემოსავლები  9,750.3 10,314.2 10,463.1 10,595.6 101.3% 102.7% 845.3 8.7% 

   გადასახადები 8,991.3 9,490.0 9,690.0 9,696.0 100.1% 102.2% 704.7 7.8% 

საშემოსავლო გადასახადი 2,526.0 2,780.0 2,840.0 2,877.9 101.3% 103.5% 351.9 13.9% 

მოგების გადასახადი 756.6 630.0 740.0 736.6 99.5% 116.9% -19.9 -2.6% 

დღგ 4,122.6 4,400.0 4,430.0 4,426.9 99.9% 100.6% 304.3 7.4% 

აქციზი 1,450.9 1,450.0 1,440.0 1,465.7 101.8% 101.1% 14.8 1.0% 

იმპორტის გადასახადი 71.6 60.0 70.0 73.4 104.9% 122.4% 1.8 2.5% 

სხვა გადასახადები 63.6 170.0 170.0 115.4 67.9% 67.9% 51.8 81.4% 

   გრანტები 350.6 414.2 338.1 404.0 119.5% 97.5% 53.4 15.2% 

   სხვა შემოსავლები 408.4 410.0 435.0 495.7 113.9% 120.9% 87.3 21.4% 

  არაფინანსური აქტივების კლება 97.6 60.0 100.0 101.0 101.0% 168.3% 3.4 3.5% 

  ფინანსური აქტივების კლება 119.1 80.0 100.0 119.2 119.2% 148.9% 0.0 0.0% 

  ვალდებულებების  ზრდა 1,651.6 1,986.8 1,804.8 1,877.6 104.0% 94.5% 226.0 13.7% 

საგარეო  1,252.1 1,586.8 1,379.8 1,455.3 105.5% 91.7% 203.2 16.2% 

საშინაო 399.5 400.0 425.0 422.3 99.4% 105.6% 22.8 5.7% 

         

სულ გადასახდელები 11,764.8 12,459.5 12,491.1 12,590.2 100.8% 101.0% 825.3 7.0% 

  ხარჯები 9,372.1 9,720.9 9,915.5 9,543.7 96.3% 98.2% 171.6 1.8% 

   შრომის ანაზღაურება 1,385.4 1,413.6 1,425.6 1,407.6 98.7% 99.6% 22.3 1.6% 

   საქონელი და მომსახურება 1,248.4 1,201.3 1,216.5 1,288.3 105.9% 107.2% 39.8 3.2% 

   პროცენტი 476.6 550.0 520.9 513.0 98.5% 93.3% 36.4 7.6% 

   სუბსიდიები 486.3 445.0 424.2 419.5 98.9% 94.3% -66.8 -13.7% 

   გრანტები 1,346.2 1,379.0 1,578.1 1,332.0 84.4% 96.6% -14.2 -1.1% 

   სოციალური უზრუნველყოფა 3,324.3 3,492.8 3,492.8 3,501.3 100.2% 100.2% 177.1 5.3% 

   სხვა ხარჯები 1,105.0 1,239.3 1,257.4 1,082.0 86.1% 87.3% -22.9 -2.1% 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა  971.8 1,628.5 1,492.6 1,912 128.1% 117.4% 940.4 96.8% 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 905.6 350.0 333.7 381 114.2% 108.9% -524.5 -57.9% 

  ვალდებულებების კლება 515.4 760.1 749.2 753 100.5% 99.1% 237.8 46.1% 

საგარეო 454.1 725.0 714.1 718.1 100.6% 99.1% 264.1 58.2% 

საშინაო 61.3 35.1 35.1 35.1 100.0% 100.0% -26.3 -42.8% 

         
 ნაშთის ცვლილება   
(+ დაგროვება / - გამოყენება) 

-146.2 -18.5 -23.2 103.2 -444.4% -558.0% 249.4 -170.6% 

 


