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Semajamebeli mimoxilva 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების მდგომარეობა, აგრეგატულ დონეზე, 

გეგმასთან მიმართებაში, მისაღებად შეიძლება შეფასდეს, კერძოდ, ჯამური მაჩვენებელი (2,847 

მლნ. ლარი) 3 თვის გეგმის 104%-ს შეადგენს, თუმცა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 4%-

ით ნაკლებია (მიმდინარე წელს ამოქმედებული საკანონმდებლო ცვლილებებიდან გამომდინარე, 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში საგადასახადო შემოსავლების(დღგ) 

გადანაწილების, ასევე ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტების დინამიკის გავლენით).  

 რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულებას კომპონენტების დონეზე, 3 თვის 

გეგმასთან მიმართებაში ყველა ძირითადი სახის შემოსულობა (შემოსავლები, ფინანსური 

აქტივების და არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით შემოსულობები) გადაჭარბებით იქნა 

მიღებული, გარდა ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობებისა. 

 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით გადასახდელების წლიური გეგმა 13,090 მლნ ლარის 

დონეზე განისაზღვრა. რაც შეეხება შესრულებას, I კვარტლის მდგომარეობით, სახელმწიფო 

ბიუჯეტის გადასახდელები წლიური გეგმის 21.5%-ს შეადგენს და გასული წლის მაჩვენებელს 7.1 %-

ით %-ით (188 მლნ ლარით) აღემატება.  

 გადასახდელების კომპონენტების დონეზე, ხარჯების (ე.წ. მიმდინარე ხარჯების) შესრულება 

საანგარიშო პერიოდში 2,232 მლნ ლარს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ პერიოდის 

მაჩვენებელს  6.6%-ით  (138.5 მლნ ლარით) აღემატება, ძირითადად, სოციალური უზრუნველყოფის 

და სხვა ხარჯების მუხლით გაწეული ხარჯების გავლენით.  არაფინანსური აქტივების ზრდის (ე.წ. 

კაპიტალური ხარჯების) შესრულება 314 მლნ ლარს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს 3.3 მლნ ლარით აღემატება. 

 რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობას, საშინაო 

ვალდებულებების ზრდის ფაქტობრივი(წმინდა) შემოსულობა 2019 წლის I კვარტლის 

მდგომარეობით 43.1 მლნ ლარს შეადგენს. საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით მიღებულმა 

სესხებმა - 198,5 მლნ ლარი და კვარტალური გეგმის 92.5% შეადგინა, ხოლო საგარეო 

ვალდებულებების კლებამ - 216 მლნ ლარი. 
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1. Sesruleba agregatul doneze 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების ჯამური მაჩვენებელი (2,847 მლნ. ლარი) 3 

თვის გეგმის1 104%-ს შეადგენს, თუმცა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 4%-ით ნაკლებია.  

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულებას კომპონენტების დონეზე: 

 3 თვის გეგმასთან მიმართებაში ყველა ძირითადი სახის შემოსულობა (შემოსავლები, 

ფინანსური აქტივების და არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით შემოსულობები) 

გადაჭარბებით იქნა მიღებული, გარდა ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობებისა, 

რომლის შესრულებაც შედარებით დაბალი დონით(კვარტალური გეგმის 91%) ხასიათდება2.  

 წლიური გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან მიმართებაში შემოსულობების 

ცალკეული კომპონენტების მობილიზების მდგომარეობა განსხვავებულია (იხ.  დიაგრამა #1). 

კერძოდ, როგორც დიაგრამაზეა გამოსახული, შემოსავლები და არაფინანსური აქტივების 

კლების მუხლით შემოსულობები წლიური გეგმის, შესაბამისად, 25%-ს და 27%-ს შეადგენს. 

შედარებით დაბალი შესრულების ტენდენცია ვლინდება ფინანსური აქტივების კლებისა 

(სესხების დაფარვიდან მიღებული სახსრები) და ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

შემოსულობებისათვის, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ, როგორც წესი, პირველ კვარტალში 

ბიუჯეტში აღნიშნული შემოსულობების წლიური მოცულობის მცირე ნაწილი შემოდის, რაც 

შესაბამისად გათვალისწინებულია კვარტალურ გეგმაშიც (მაგ, ფინანსური აქტივების 

კლების მუხლით შემოსულობების პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა წლიური გეგმის 

4%-ის დონეზე, ფაქტობრივი  შესრულების მაჩვენებელმა კი გეგმას 43%-ით გადააჭარბა).  

წინა წელთან შედარებით, შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი შემცირებულია 123 მლნ ლარით 

(მ.შ. ყველა ძირითადი სახის შემოსულობიდან, გარდა ფინანსური აქტივების კლების მუხლით 

შემოსულობებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტში ნაკლები თანხები იქნა მიღებული), რაც ძირითადად 

განაპირობა: 

 შემოსავლებთან მიმართებით, მიმდინარე წელს ამოქმედებული საკანონმდებლო 

ცვლილებებიდან გამომდინარე, საგადასახადო შემოსავლების(დღგ) გარკვეული ნაწილის 

მიმართვამ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში; 

 აგრეთვე, იმ ფაქტმა, რომ ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტების სახით გასული წლის 

ანალოგიურ პერიოდში მიღებულ იქნა 80 მლნ ლარით მეტი (თუმცა მიმდინარე წელს 

მიღებულმა თანხებმა კვარტალურ გეგმას გადააჭარბა);.   

 არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან შემოსულობებთან მიმართებით, ძირითადი 

აქტივების გაყიდვიდან, კერძოდ, საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან შემოსულობების დინამიკამ, რომლის სახითაც 

გასულ წელს 3 თვეში ბიუჯეტში მიღებულ იქნა 27.9 მლნ ლარი, ხოლო მიმდინარე  წლის 

ანალოგიურ პერიოდში - 10.9 მლნ ლარი. 

  

2018 წლის 
 3 თვე 

შესრულე
ბა 

2019 
წლის  
3 თვე 

გეგმა* 

2019 წლის 
 3 თვე 

შესრულე
ბა 

3თვე 
შესრულება 
კვარტალურ 
გეგმასთან 

2019 წ. 3 თვე - 
 2018 წ. 3 თვე 

3 თვის  
შესრულება 

წლიურ 
გეგმასთან  

სხვაობა 
 

% 
 

სხვაობა 
 

%-ული 
ცვლილება 

სულ შემოსულობები 2,969.5 2,745.7 2,846.8 101.1 103.7% -122.7 -4.1% 22.1% 

 
1 ანგარიშში 3 თვის გეგმით განსაზღვრული მაჩვენებლები გულისხმობს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

დამტკიცებული კანონის საფუძველზე საწყისი კვარტალური განწერით განსაზღვრულ 3 თვის გეგმურ მაჩვენებლებს. 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N488, 2018 წ. 31 დეკემბერი. 
2 დეტალურად სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებებთან დაკავშირებით წარმოდგენილია ანგარიშის შესაბამის 

ნაწილში.  
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 შემოსავლები  2,635.1 2,461.1 2,580.0 118.9 104.8% -55.0 -2.1% 24.6% 

   გადასახადები 2,380.0 2,298.4 2,316.5 18.1 100.8% -63.5 -2.7% 24.0% 

   გრანტები 187.9 94.5 177.1 82.6 187.3% -10.8 -5.7% 46.3% 

   სხვა შემოსავლები 67.2 68.2 86.4 18.2 126.7% 19.2 28.6% 18.8% 

 არაფინანსური აქტივების 
კლება 

33.2 15.8 18.7 2.9 118.1% -14.6 -43.8% 26.7% 

 ფინანსური აქტივების კლება 5.4 4.5 6.4 1.9 142.7% 1.0 18.8% 5.4% 

 ვალდებულებების  ზრდა 295.8 264.2 241.7 -22.6 91.5% -54.1 -18.3% 11.1% 

   საგარეო  303.4 214.5 198.6 -15.9 92.6% -104.8 -34.5% 11.8% 

   საშინაო -7.6 49.7 43.1 -6.7 86.6% 50.7 -667.4% 8.6% 

ცხრილი 1: შემოსულობების დინამიკა 3 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2018-2019 წწ). 

 

დიაგრამა 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები წლიურ გეგმურ/ფაქტობრივ მაჩვენებლებთან მიმართებაში 3 

თვის მდგომარეობით (%, 2017-2019 წწ). * 2019 წ. წლიურ მაჩვენებლად აღებულია ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული გეგმა 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებს, გადასახდელების შესრულების ჯამური 

მაჩვენებელი კვარტალური გეგმის 96%-ს, ხოლო წლიურ გეგმის - 22%-ს შეადგენს. სახელმწიფო 

ბიუჯეტის გადასახდელების კომპონენტების დონეზე (სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

მოიცავს ოთხ კომპონენტს: ხარჯები, არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდა, 

ვალდებულებების კლება) შესრულების მდგომარეობა კვარტალურ გეგმასთან მიმართებით 93%-

98%-ის ფარგლებში მერყეობს, გარდა ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისა, 

რომლის შესრულება აჭარბებს საწყისი კვარტალური გეგმით განსაზღვრულ მაჩვენებელს. 

გასული წლის ანალოგიური პერიოდთან მიმართებით, გადასახდელების ზრდის ტემპი გასული 

წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 7.1%-ს (188 მლნ ლარი) უტოლდება, მ.შ. ზრდის 

ტენდენციას ავლენს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები (ე.წ. მიმდინარე ხარჯები) და ვალდებულებების 

კლების მუხლით გადასახდელები, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი(ე.წ. კაპიტალური 

ხარჯები) და ფინანსური აქტივების ზრდა(სესხების გაცემა) არსებით ცვლილებას არ ავლენს. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების 139 მლნ ოდენობით ზრდა უკავშირდება სოციალური 

უზრუნველყოფის, სხვა ხარჯების, შრომის ანაზღაურების და ასევე საპროცენტო ხარჯების ზრდას, 

ხოლო არსებითი შემცირების ტენდენციას ავლენს გრანტების მუხლი (მიმდინარე წლიდან 

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებისათვის გათანაბრებითი ტრანსფერის გაუქმების 

გავლენით). 

 

2018 წელი 
3 თვე 

შესრულება 

2019 წლის  
3 თვე 

გეგმა* 

2019 წელი 
3 თვე 

შესრულება 

3 თვის 
შესრულება 
კვარტალურ 
გეგმასთან 

2019 წ. 3 თვე - 
 2018 წ. 3 თვე 

3 თვის  
შესრულება 

წლიურ 
გეგმასთან 

      
სხვაობა 

%-ული 
ცვლილება 

 

24.9%

37.5%

9.8%
13.5%

24.9%

32.9%

4.5%

15.8%

24.6% 26.7%

5.4%
11.1%

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების 

კლება

ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების  ზრდა

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები

2017 2018 2019*
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სულ გადასახდელები 2,630.3 2,947.9 2,818.2 95.6% 188.0 7.1% 21.5% 

ხარჯები 2,093.8 2,337.6 2,232.3 95.5% 138.5 6.6% 23.2% 

შრომის 
ანაზღაურება 

322.4 374.8 354.3 94.5% 31.9 9.9% 24.1% 

საქონელი და 
მომსახურება 

257.6 292.1 271.0 92.8% 13.4 5.2% 22.2% 

პროცენტი 128.4 162.6 153.2 94.2% 24.7 19.3% 24.5% 

სუბსიდიები 93.9 121.5 97.3 80.0% 3.4 3.6% 21.9% 

გრანტები 231.9 107.6 80.3 74.6% -151.6 -65.4% 14.7% 

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

832.2 963.3 945.6 98.2% 113.3 13.6% 24.5% 

სხვა ხარჯები 227.4 315.6 330.7 104.8% 103.3 45.5% 22.4% 

არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

310.6 338.2 314.0 92.8% 3.3 1.1% 14.6% 

ფინანსური 
აქტივების ზრდა 

45.8 38.5 44.0 114.1% -1.8 -4.0% 12.1% 

ვალდებულებების 
კლება 

180.1 233.6 228.1 97.6% 48.0 26.6% 24.4% 

ცხრილი 2: გადასახდელების დინამიკა 3 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2018-2019 წწ). 

 

2. Semosavlebi  

შემოსავლების მობილიზების დონე ძირითადად შესაბამისობაშია კვარტალური განწერით 

გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულება 2,580 მლნ 

ლარს და კვარტალური გეგმის 105%-ს შეადგენს. მისი ცალკეული კომპონენტებიდან: 

 საგადასახადო შემოსავლების შესრულება კვარტალურ გეგმას მცირედით აღემატება, თუმცა 

გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე ასევე მცირედით ნაკლებია; 

 კვარტალურ გეგმასთან მიმართებით შესრულების მაღალი დონით ხასიათდება გრანტების 

მაჩვენებელი: ამ მიმართულებით ბიუჯეტში მიღებულია კვარტალური გეგმით 

გათვალისწინებულ მაჩვენებელზე 87%-ით (83 მლნ ლარით) მეტი, რაც ძირითადად 

დაკავშირებულია ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტების დინამიკასთან; 

 კვარტალურ გეგმასთან აღემატება სხვა შემოსავლების შესრულებაც აგრეგატულ 

დონეზე(კვარტალური გეგმის 127%), ძირითადად საკუთრებიდან შემოსავლებისა და 

სანქციებიდან მიღებული შემოსავლის დინამიკის გავლენით. 

 

2.1. sagadasaxado Semosavlebi 

საგადასახადო შემოსავლების სახით 2019 წლის იანვარ-მარტში მობილიზებულ იქნა 2,317 მლნ 

ლარი. გადასახადების ჯამური მაჩვენებელი 3 თვის გეგმის 101%-ს და წლიური გეგმის 24%-ს 

შეადგენს, თუმცა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 63 მლნ ლარით (3%-ით) ნაკლებია.  

გადასახადების ცალკეული სახეების მიხედვით გეგმის შესრულების განსხვავებული ტენდენცია 

ვლინდება: როგორც 3 თვის, ისე წლიურ გეგმასთან შედარებით, მაღალი მობილიზების დონით 

გამოირჩევა მოგების გადასახადი. 3 თვის გეგმიდან მცირედი უარყოფითი გადახრით ხასიათდება 

საშემოსავლო, დამატებული ღირებულებისა და აქციზის გადასახადები, ხოლო კვარტალურ და 

წლიურ გეგმასთან მიმართებით შედარებით დაბალი შესრულების ტენდენცია ვლინდება იმპორტის 

გადასახადისათვის, რომლის სახით ბიუჯეტში მიღებულია კვარტალური გეგმის 74% (5 მლნ ლარით 

ნაკლები). კვარტალური გეგმის მაჩვენებლისაგან მნიშვნელოვანი დადებითი გადახრით 
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ხასიათდება სხვა გადასახადების შესრულების მაჩვენებელი, რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს, 

2016 წელს სახაზინო კოდების სისტემაში განხორციელებული რეფორმიდან3 გამომდინარე, სხვა 

გადასახადების გეგმური მაჩვენებლის განსაზღვრის სირთულეს (2019 წელს სხვა გადასახადების 3 

თვის გეგმური მოცულობა განისაზღვრა 40 ლნ ლარით, თუმცა ფაქტობრივად მიღებულ იქნა 98 მლნ 

ლარი).   

  
 

2018 წელი 
3 თვე 

შესრულება 

 
2019 წელი  

3 თვე 
გეგმა 

 
2019 წელი 

3 თვე 
შესრულება 

 
3 თვე შესრულება 

კვარტალურ 
გეგმასთან 

 
2019 წ. 3 თვე - 
 2018 წ. 3 თვე 

 
3 თვის  

შესრულება 
წლიური 

გეგმასთან 
 

სხვაობა 
 

% 
 

სხვაობა 
 

%-ული 
ცვლილება 

საგადასახადო 
შემოსავლები 2,380.0 2,298.4 2,316.5 18.1 100.8% -63.5 -2.7% 24.0% 

საშემოსავლო 
გადასახადი 

716.5 760.0 753.4 -6.6 99.1% 36.9 5.1% 23.8% 

მოგების 
გადასახადი 

235.7 248.0 279.2 31.2 112.6% 43.5 18.5% 35.7% 

დღგ 1,064.7 929.4 884.9 -44.5 95.2% -179.8 -16.9% 21.9% 

აქციზი 305.3 300.0 285.4 -14.6 95.1% -19.9 -6.5% 19.5% 

იმპორტის 
გადასახადი 

19.0 21.0 15.5 -5.5 74.0% -3.4 -18.1% 18.7% 

სულ სხვა 
გადასახადი 

38.8 40.0 98.1 58.1 245.2% 59.3 152.8% 83.8% 

ცხრილი  3: საგადასახადო შემოსავლები  3 თვის მდგომარებით (მლნ ლარი, %, 2018-2019 წწ). 

რაც შეეხება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებთან მიმართებას, წინა წელთან 

შედარებით საგადასახდო შემოსავლების 3%-იანი კლება დაკავშირებულია ძირითადად დღგ-ს 

მნიშვნელოვან შემცირებასთან, რაც განაპირობა საბიუჯეტო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსებში განხორციელებულმა ცვლილებებმა, რომლის მიხედვითაც 

გათანაბრებითი ტრანსფერის და საშემოსავლო გადასახადის ნაცვლად მუნიციპალიტეტების 

ბიუჯეტებში მიიმართება დღგ-ს 19% (საბიუჯეტო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით 

გათვალისწინებული ფორმულის მიხედვით). შედეგად, მიმდინარე წლის 3 თვეში  დღგ-ს სახით 

სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართულია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 180 მლნ 

ლარით ნაკლები (885 მლნ ლარი).  თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანად დღგ-ს სახით 

მობილიზებულ იქნა გასულ წელთან შედარებით 28 მლნ ლარით მეტი, 1092.5 მლნ ლარი, რომლის 

19%, 208 მლნ ლარის ოდენობით, მიმართულ იქნა ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტში. 

აქციზის გადასახადის სახით მიღებულია 20 მლნ ლარით (7%-ით) ნაკლები, რაც ძირითადად 

გამოწვეულია იმპორტირებული პროდუქციიდან, კერძოდ, იმპორტული თამბაქოს დაბეგვრიდან 

სააქციზო შემოსავლების შემცირებით (22%-ით): სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

ინფორმაციით, 2019 წლის 3 თვეში, სიგარების, სიგარილების და სიგარეტების იმპორტის 

მოცულობა შემცირებულია 29%-ით, 17 მლნ დოლარამდე (რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს, 

თამბაქოზე აქციზის განაკვეთების ზრდის შედეგად, კონტრაბანდული სიგარეტის შემოტანის 

შემთხვევების მატებას, აგრეთვე, მოხმარების შემცირებას), ექსპორტის მოცულობა კი თითქმის 

უცვლელია (შემცირებულია 2%-ით). ტერიტორიაზე წარმოებული თამბაქოს რეალიზაციიდან 

სააქციზო შემოსავლები კი, პირიქით, გაზრდილია 9 მლნ ლარით, 21 მლნ ლარამდე.  

 
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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რაც შეეხება საშემოსავლო და მოგების გადასახადებს, 2018 წელთან შედარებით, საშემოსავლო 

გადასახადი გაზრდილია 37 მლნ ლარით (ძირითადად, დამქირავებლის მიერ დაკავებული 

საშემოსავლო გადასახადის ზრდის ხარჯზე), ხოლო მოგების გადასახადი - 43 მლნ ლარით.  

 

2.2. Semosavlebis sxva komponentebi 

საანგარიშო პერიოდში შესრულების მაღალი დონით ხასიათდება გრანტების მაჩვენებელი: ამ 

მიმართულებით ბიუჯეტში მიღებულია კვარტალური გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებელზე 87%-

ით (83 მლნ ლარით) მეტი, რაც ძირითადად დაკავშირებულია ბიუჯეტის მხარდამჭერ გრანტებთან, 

რომლის სახით ბიუჯეტში 3 თვეში ჩაირიცხა 127 მლნ ლარი, წლიური გეგმური მაჩვენებლის 55%. 

რაც შეეხება სხვა დანარჩენ გრანტებს, საინვესტიციო გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩაირიცხა 23.5 

მლნ ლარი, სახელმწიფო ბიუჯეტში მიიმართა სსიპ-ების ანგარიშებზე განთავსებული თავისუფალი 

ნაშთის ნაწილი, 14.5 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო 12 მლნ ლარი, ბიუჯეტში აისახა საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებზე დონორების მიერ გამოყოფილი მიზნობრივი დანიშნულების გრანტების სახით 

(აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დონორების მიერ 2018 წელს გამოყოფილი გრანტების ნაწილის ასახვა 

მოხდა 2019 წლის იანვარში). 

რაც შეეხება სხვა შემოსავლებს, სხვა შემოსავლების შესრულება აგრეგატულ დონეზე,  2019 წლის 

იანვარ-მარტის მდგომარეობით 3 თვის გეგმის 127%-ს (ნომინალურ გამოსახულებაში 86 მლნ 

ლარს) შეადგენს, ძირითადად საკუთრებიდან შემოსავლებისა და სანქციებიდან (ჯარიმებიდან, 

საურავებიდან) მიღებული შემოსავლის მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით შესრულების გავლენით. 

რაც შეეხება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან მიმართებას, მიმდინარე წლის 3 თვეში 

ჯამურად სხვა შემოსავლების სახით მიღებულია 29%-ით მეტი (გასულ წელს ანალოგიური 

მაჩვენებელი 4%-ს შეადგენდა), რაც ასევე უკავშირდება საკუთრებიდან და ჯარიმებიდან მიღებულ 

შემოსავლებს. 

   
2018 წელი  

3 თვე 
შესრულება 

 
2019 

წელი  
3 თვე 
გეგმა  

 
2019 წელი 

3 თვე 
შესრულება 

 
შესრულება 3 
თვის გეგმის 

მიმართ 

 
2019 წ. 3 თვე - 
 2018 წ. 3 თვე 

 
3 თვის  

შესრულება 
წლიურ 

გეგმასთან   
სხვაობა 

 
% 

 
სხვაობა 

 
%-ული 

ცვლილება 

სხვა შემოსავლები 67.2 68.2 86.4 18.2 127% 19.2 28.6% 19% 

 შემოსავლები 
საკუთრებიდან 18.9 18.3 27.2 8.9 149% 8.3 43.9% 16% 

   პროცენტები 17.9 17.5 23.7 6.2 135% 5.8 32.4% 28% 

   დივიდენდები 0.06 0.06 0.0 -0.04 29% -0.04 -71.9% 0% 

   რენტა 0.9 0.7 3.5 2.8 496% 2.5 270.7% 17% 

საქონლისა და 
მომსახურების 
რეალიზაცია 

19.0 17.8 19.4 1.5 109% 0.4 2.0% 21% 

 ჯარიმები, სანქციები და  
 საურავები 

12.9 16.5 20.8 4.3 126% 7.9 61.4% 24% 

 ნებაყოფლობითი  
 ტრანსფერები, 
გრანტების გარეშე 

0.208 0.000 0.1 0.116 
 

-0.092 -44.2% 4% 

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული  
შემოსავლები 

16.2 15.6 18.9 3.3 121% 2.8 17.0% 18% 

*მ.შ. წინა წლების   
  გამოუყენებელი 
საბიუჯეტო 
  სახსრების დაბრუნება  

4.1 
 

5.3 5.3 
 

1.2 30.1% 
 

ცხრილი 4: სხვა შემოსავლები 3 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2018-2019 წწ).  
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ცალკეული კომპონენტების დონეზე შესრულების მხრივ, კვარტალურ გეგმასთან შედარებით 

მნიშვნელოვანი გადახრები ვლინდება:  

საკუთრებიდან შემოსავლების სახით (მოიცავს რენტის, პროცენტებისა და დივიდენდების სახით 

მიღებულ შემოსავლებს) მიღებულია 27 მლნ ლარი, 3 თვის გეგმის 149% (წლიური გეგმის 16%), 

ძირითადად პროცენტების მუხლით შემოსავლების შესრულების გავლენით, კერძოდ: 

 პროცენტების მუხლით შემოსავლები 2019 წლის იანვარ-მარტის მდგომარეობით 24 მლნ 

ლარს  (3 თვის გეგმის 135%-ს) შეადგენს და 6 მლნ ლარით აღემატება წინა წლის 

მაჩვენებელს. რაც შეეხება საპროცენტო შემოსავლების სტრუქტურას, უდიდესი წილი (88%) 

მოდის დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხულ პროცენტებზე (ბიუჯეტის ნაშთის აუქციონის 

გზით კომერციულ ბანკებში დეპოზიტებზე განთავსებიდან მიღებული საპროცენტო 

შემოსავლები), რომლის მოცულობამ 21 მლნ ლარი შეადგინა, სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან  პროცენტების სახით მიღებულ 

შემოსავლები 2 მლნ ლარს შეადგენს. 

 რენტის მუხლით შემოსავლები 3.5 მლნ. ლარს შეადგენს, რაც კვარტალურ საგეგმო 

მაჩვენებელს 5-ჯერ აღემატება (რენტის შესრულებაზე  გავლენა იქონია სარგებლობის 

ლიცენზიის გაცემის საფასურიდან 2.9 მლნ ლარის მიღებამ) და  წლიური საგეგმო 

მაჩვენებლის 17%-ს უტოლდება. 

 დივიდენდების სახით შემოსავლები მიღებულ იქნა სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან, რომლის 3 თვის საგეგმო მაჩვენებელი 

60 ათასი ლარით განისაზღვრა, შესრულებამ კი შეადგინა 17 ათასი ლარი, რაც კვარტალური 

გეგმის 29%-ს და წლიური გეგმური მაჩვენებლის 6%-ს უტოლდება (რაც შეეხება ეროვნული 

ბანკის მოგებიდან დივიდენდებს, უნდა აღინიშნოს, რომ 3 თვის გეგმით აღნიშნული 

შემოსავლები ბიუჯეტში დაგეგმილი არ იყო, წლიური გეგმით კი გათვალისწინებულია 65 

მლნ ლარის მიღება).   

 სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) მიღებულმა შემოსავალმა იანვარ-მარტში 21 მლნ 

ლარი და 3 თვის გეგმის 126% შეადგინა. მათ შორის, ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების გამო სანქციებიდან მობილიზებული შემოსავლები სანქციების 68%-

ს(14 მლნ ლარი), ხოლო სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული 

სამართალდარღვევების გამო სანქციებიდან მობილიზებული შემოსავლები (5 მლნ ლარის 

ოდენობით) - 22%-ს შეადგენს.  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსავლებმა 19 მლნ ლარი, 3 თვის გეგმის 

109% და წლიური გეგმის 21% შეადგინა (მ.შ. ძირითადი თანხები მიღებულ იქნა 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით).   

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულ იქნა 19 მლნ 

ლარი, რაც 3 თვის გეგმის 121%-ს შეადგენს. აქედან ძირითადი წილი (52%) მოდის 

გზათსარგებლობის საფასურიდან მიღებულ შემოსავლებზე. 

 რაც შეეხება ნებაყოფლობით ტრანსფერებს, გრანტების გარეშე, ამ მუხლით შემოსავლების 

შესრულება 3 თვის მდგომარეობით 0.1 მლნ ლარს შეადგენს, რაც წლიურ გეგმის 4%-ია. 

ზემოაღნიშნული ტენდენციების გათვალისწინებით, სხვა შემოსავლების სტრუქტურა მცირედით 

განსხვავებულია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის სტრუქტურისაგან, კერძოდ, მიმდინარე 

წლის 3 თვის მდგომარეობით, ძირითადად შემცირებულია საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაციიდან შემოსავლების (28%-დან 22%-მდე) და გაზრდილია საკუთრებიდან შემოსავლების 

წილი (28%-დან 31%-მდე).  
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დიაგრამა 2: სხვა შემოსავლების სტრუქტურა 3 თვის მდგომარეობით (%, 2019 წწ).  

 

3. saxelmwifo biujetis gadasaxdelebi 

3.1. gadasaxdelebi agregatul doneze 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით გადასახდელების წლიური გეგმა 13,090 მლნ ლარის 

დონეზე განისაზღვრა. რაც შეეხება შესრულებას, I კვარტლის მდგომარეობით, სახელმწიფო 

ბიუჯეტის გადასახდელები წლიური გეგმის 21.5%-ს შეადგენს და გასული წლის მაჩვენებელს 7.1 %-

ით %-ით (188 მლნ ლარით) აღემატება. გადასახდელების კომპონენტების დონეზე:   

 ხარჯების (ე.წ. მიმდინარე ხარჯების) შესრულება საანგარიშო პერიოდში 2,232 მლნ ლარს 

შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ პერიოდის მაჩვენებელს  6.6%-ით  (138.5 მლნ ლარით) 

აღემატება. ხარჯების ცალკეული კომპონენტებიდან გასული წლის ანალოგიური პერიოდის 

მაჩვენებლებთან შედარებით ზრდის ტენდენციას ავლენს: 

 საქონლისა და მომსახურების (13.4 მლნ ლარით და შესაბამისად 5.2%-ით  

 სოციალური უზრუნველყოფის (113.3 მლნ ლარით და შესაბამისად  13.6%-ით) 

 პროცენტისა (24.7 მლნ ლარით და შესაბამისად  19.3%-ით) 

 სუბსიდიების (3.4 მლნ ლარით და შესაბამისად  3.6%-ით) 

 სხვა ხარჯების (103.3 მლნ ლარითა და შესაბამისად  45.5%-ით) 

 შრომის ანაზღაურების მუხლით გაწეული ხარჯები (31.9 მლნ ლარით და შესაბამისად  

9.9%-ით). 

ამასთან, გასული წლის ამავე პერიოდის შესრულებასთან შედარებით შემცირების ტენდენციას 

ავლენს: 

 გრანტების მუხლით ხარჯები (151.6 მლნ ლარით და შესაბამისად  65.4%-ით). 

 არაფინანსური აქტივების ზრდის (ე.წ. კაპიტალური ხარჯების) შესრულება  314 მლნ ლარს 

შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 3.3 მლნ ლარით აღემატება. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილია 

განხილულ იქნას შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა. 2019 წლის 3 თვის მდგომარეობით, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები 354.3 მლნ ლარს, ხოლო შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურების ჯამური მაჩვენებელი - 47.5 მლნ ლარს 

შეადგენს. გასული წლის ანალოგიური პერიოდისათვის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები 

შტატით და შტატგარეშე მომუშავეთათვის, შესაბამისად, 322.4 მლნ ლარს და 42.7 მლნ ლარს 

შეადგენდა. კომპონენტების დონეზე, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდის 

ტენდენციას ავლენს თანამდებობრივი სარგოს და დანამატის მუხლით გაცემული სახსრები, ხოლო 

შემცირების ტენდენცია ვლინდება წოდებრივი სარგოსა და კომპენსაციის მუხლით გაცემული 

31.4%

22.4%

24.1%

0.1%

21.9%

სხვა შემოსავლების სტრუქტურა შემოსავლები საკუთრებიდან

საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების 
გარეშე

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები
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სახსრებისათვის (შესაბამისად, 2,9%-ითა და 0,9%-ით). რაც შეეხება შრომის ანაზღაურების მუხლით 

ხარჯების წილს ჯამურ ხარჯებში, 2019 წლის 3 თვის მდგომარეობით გასული წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით მცირედი ზრდის ტენდენციას ავლენს 15.4%-დან 15.9%-მდე.  

 
  

 
2019 წ. 3 თვე / 2018 წ. 3 თვე 

 

 
2018 წელი  

3 თვე 
შესრულება 

 
2019 წელი  

3 თვე 
შესრულება 

 
(სხვაობა ნომინალურ 

გამოსახულებაში / ზრდის ტემპი %-
ად) 

ხარჯები 2,093,765 2,232,260 138,495 6.6% 

შრომის ანაზღაურება 322,356 354,278 31,922 9.9% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - 
თანამდებობრივი სარგო 

216,056 245,313 29,257 13.5% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - 
წოდებრივი სარგო 

58,965 57,316 -1,649 -2.8% 

დანამატი 44,213 48,408 4,195 9.5% 

კომპენსაცია 2,189 2,169 -20 -0.9% 

ცხრილი 5: შრომის ანაზღაურების მუხლის შესრულება 3 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2018-2019 წწ)  

   
2018 წელი  

3 თვე 
 

 
2019 წელი  

3 თვე 

შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება   შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება   
შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 15.4% შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 15.9% 
პრემია/თანამდებობრივი სარგო 0.4% ჯილდო-პრემია/თანამდებობრივი სარგო 0.4% 
დანამატი/თანამდებობრივი სარგო 20.5% დანამატი/თანამდებობრივი სარგო 19.7% 
პრემია და დანამატი/შრომის ანაზღაურება 14.0% დანამატი/შრომის ანაზღაურება 13.70% 
შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება / 

შტატით მომუშავეთა შრომისა ანაზღაურება 
13.2% შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

პირთა შრომის ანაზღაურება / შტატით 
მომუშავეთა შრომისა ანაზღაურება 

13.40% 

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება / 
ხარჯები 

2.0% შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 
პირთა შრომის ანაზღაურება  / ხარჯები 

2.10% 

ცხრილი 6: შრომის ანაზღაურების წილობრივი ინდიკატორები 3 თვის მდგომარეობით (%, 2018-2019 წწ) 

რაც შეეხება გადასახდელების ათვისების დინამიკას მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე, 

მხარჯავი დაწესებულებების უდიდესი წილისთვის პირველი კვარტალის მდგომარეობით 

გადასახდელების ათვისება 2019 წლის ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული გეგმის 20%-25%-ის 

ფარგლებში მერყეობს (32 მხარჯავი დაწესებულება). 

ამასთან, მთავრობის სტრუქტურაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად გაერთიანებულ 

მხარჯავ დაწესებულებებისთვის კვარტალური ათვისების მაჩვენებელი წარმოდგენილია ცხრილში 

#7: 

  
 

2017 
 

2018 
 

2019 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 20.30%     

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 24.90%     

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო   21%   

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო   18.50%   

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო 

    26.30% 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 14.50%     

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 18.50%     

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო   17.40% 20.30% 

ცხრილი 7: მთავრობის სტრუქტურაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად გაერთიანებული მხარჯავი დაწესებულებების 

გადასახდელების ათვისების მაჩვენებლები 
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რაც შეეხება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებას, ცხრილში #8 და #9 

წარმოდგენილია ის მხარჯავი დაწესებულებები, რომელთათვისაც მიმდინარე წლის I კვარტლის 

მდგომარეობით ასიგნებების ათვისება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 

ყველაზე დიდი მოცულობით შეიცვალა ზრდის ან კლების მიმართულებით (ნომინალურ 

გამოსახულებაში). 

 
ორგ. 
კოდი 

 
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

 
2018 წელი  

შესრულება 

 
2018 წელი  

3 თვე 
შესრულება 

 
2019 

წელი  
გეგმა 

 
2019 წელი  

3 თვე 
შესრულება 

 
2019 წ. 3 თვე/2018 წ. 3 

თვე (ნომინალურ 
გამოსახულებაში/ 

ზრდის ტემპი %- 
ულად) 

30 00 
საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო 

603.8 125.3 741.6 172.5 47.2 37.7% 

25 00 

საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო 

1,661.7 220.1 2,000.0 252.6 32.6 14.8% 

26 00 
საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტრო 

87.2 16.7 181.1 42.3 25.6 153.2% 

31 00 
საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო 

263.0 45.7 342.2 69.6 23.9 52.3% 

23 00 
საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტრო 

76.4 10.2 91.0 23.4 13.2 129.4% 

42 00 
სსიპ – საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი 

53.1 14.2 58.2 18.7 4.5 31.4% 

20 00 
საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახური 

128.9 28.5 136.0 33.0 4.5 15.7% 

28 00 
საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო 

143.7 33.4 136.5 35.8 2.4 7.2% 

04 00 
საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაცია 

20.7 3.5 20.7 4.7 1.2 36.0% 

40 00 
საქართველოს სახელმწიფო 
დაცვის სპეციალური 
სამსახური 

59.8 11.6 57.5 12.9 1.2 10.7% 

ცხრილი  8: იმ 10 მხარჯავი დაწესებულების ათვისების ტენდენცია, რომლებმაც ყველაზე დიდი ცვლილება გამოავლინა წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში (ნომინალურ გამოსახულებაში); (ლარი, %, 2018-2019 წწ). 

*აღნიშნული შედარება წარმოდგენილია მთავრობის სტრუქტურაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად გაერთიანებული 

მხარჯავი დაწესებულებების ამორიცხვით 

 
ორგ. 
კოდი 

 
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

 
2018 წელი  

შესრულება 

 
2018 წელი  

3 თვე 
შესრულება 

 
2019 

წელი  
გეგმა 

 
2019 წელი  

3 თვე 
შესრულება 

 
2019 წ. 3 თვე/2018 წ. 3 

თვე (ნომინალურ 
გამოსახულებაში/ 

ზრდის ტემპი %- 
ულად) 

54 00 
საერთო-სახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობის 
გადასახდელები 

2,656.6 536.4 2,251.2 413.9 -122.5 -22.8% 

24 00 
საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო 

227.5 36.0 369.6 31.4 -4.6 -12.8% 

02 00 
საქართველოს პრეზიდენტის 
ადმინისტრაცია 

13.5 3.3 6.0 2.0 -1.3 -39.4% 

45 00 საქართველოს საპატრიარქო 25.5 8.3 25.0 7.5 -0.8 -10.0% 

06 00 
საქართველოს ცენტრალური 
საარჩევნო კომისია 

77.2 6.2 27.5 5.9 -0.2 -3.3% 

29 00 
საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტრო 

814.7 252.9 875.0 252.7 -0.2 -0.1% 
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01 00 
საქართველოს პარლამენტი და 
მასთან არსებული 
ორგანიზაციები 

61.2 13.7 64.7 13.6 -0.1 -1.1% 

50 00 
სსიპ - რელიგიის საკითხთა 
სახელმწიფო სააგენტო 

5.2 1.4 5.3 1.2 -0.1 -9.0% 

60 00 
სსიპ - ტექნოლოგიური 
ინსტიტუტი 

0.6 0.1 
 

0.1 0.0 -32.6% 

19 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის 
ადმინისტრაცია გორის, 
კასპის, ქარელისა და ხაშურის 
მუნიციპალიტეტებში 

0.6 0.1 0.6 0.1 0.0 -11.4% 

51 00 
პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის ინსპექტორის აპარატი 

1.9 0.5 2.8 0.4 0.0 -1.7% 

ცხრილი  9: იმ 10 მხარჯავი დაწესებულების ათვისების ტენდენცია, რომლებმაც ყველაზე დიდი ცვლილება გამოავლინა წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში (ნომინალურ გამოსახულებაში); (ლარი, %, 2018-2019 წწ). 

*აღნიშნული შედარება წარმოდგენილია მთავრობის სტრუქტურაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად გაერთიანებული 

მხარჯავი დაწესებულებების ამორიცხვით 

 

3.2. saerTo saxelmwifoebrivi mniSvnelobis 
gadasaxdelebi 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გადასახდელების ჯამური მოცულობა განისაზღვრა 2,251.3 მლნ ლარის დონეზე, რომელთაგან 

ყველაზე დიდი მოცულობის პროგრამებია: საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება 

და დაფარვა (1,230 მლნ ლარი), საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა (324 მლნ ლარი), საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

(280 მლნ ლარი) და დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი 

გადასახდელები (146.3 მლნ ლარი). 

ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი 

ტრანსფერები 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური 

რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 379.4 მლნ 

ლარის დონეზე. რაც შეეხება შესრულებას, მიმდინარე წლის I კვარტალის მდგომარეობით, 

გადაცემული ტრანსფერების მოცულობა 30.2 მლნ ლარსა და დამტკიცებული წლიური გეგმის 8%-ს 

შეადგენს. ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული 

სახსრებიდან უდიდეს წილს კაპიტალური ტრანსფერი შეადგენს 269.1 მლნ ლარის ოდენობით, 

სიდიდით შემდეგია სპეციალური ტრანსფერი - 98.5 მლნ ლარის ოდენობით. 

 
ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში 

 

   
2019 წელი  

წლიური გეგმა 

 
2019 წელი  

3 თვე 
შესრულება 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 

11.8 3 

სპეციალური ტრანსფერი 98.5 21.4 

კაპიტალური ტრანსფერი 269.1 5.9 

სულ, ტრანსფერი 379.4 30.2 
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ცხრილი 10: ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის (2019 

წ.) 

 
ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში 

 

 
2019 წელი  

3 თვე 
შესრულება 

 
%-ლი წილი მთლიან ტრანსფერებში 

თბილისი 4242.6 14.0% 
იმერეთი 6126.4 20.3% 
აჭარა 3433.6 11.4% 
სამეგრელო და ზემო სვანეთი 7364.7 24.4% 
შიდა ქართლი 1786.5 5.9% 
ქვემო ქართლი 1001 3.3% 
გურია 1401.7 4.6% 
კახეთი 722.8 2.4% 
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი 546.3 1.8% 
სამცხე-ჯავახეთი 275.7 0.9% 
მცხეთა-მთიანეთი 1044.6 3.5% 
აფხაზეთის ა.რ 2000 6.6% 
აჟარის მუნიციპალიტეტი 276.9 0.9% 
აჭარის ა.რ 0 0.0% 

ცხრილი 11: ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ფინანსური დახმარების სტრუქტურა 3 თვის 

მდგომარეობით (ათასი ლარი, 2019 წელი). 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 280.0 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. სახელმწიფო 

ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2019 წლის I კვარტალის მონაცემებით რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში გადარიცხული თანხების ჯამური 

მოცულობა 5.7 მლნ ლარსა და წლიური გეგმის 1%-ს შეადგენს. 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 

   
ნორმატიული აქტით გამოყოფილი 

თანხა 

 
გამოყოფილი თანხა 

 
გადარიცხული თანხა 

2019 წლის 3 თვე 285.6 6.6 5.7 

2018 წლის 3 თვე 151.8 6.4 2.9 

ცხრილი 12: რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

გამოყოფილი და გადარიცხული თანხები 3 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2018-2019 წწ). 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, მთავრობის სარეზერვო 

ფონდის ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი დამტკიცებული ასიგნებების 0.4%, რომლის 

ზღვრული მოცულობა 50 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. 2019 წლის 3 თვის მდგომარეობით, 

ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული აქტებით 

გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 25.6 მლნ ლარს (ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით 

გამოყოფილი სახსრები - 7.5 მლნ ლარს), ხოლო გადარიცხული სახსრები 7.1 მლნ ლარსა და 

წლიური ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმის 5.4%-ს უტოლდება. 
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მთავრობის სარეზერვო ფონდი 

 
 

მხარჯავი დაწესებულება 

 
ნორმატიული აქტით 
გამოყოფილი თანხა 

 
გამოყოფილი 

თანხა 

 
გადარიცხული 

თანხა 

 
%-ული წილი 
ათვისებულ 
სახსრებში 

საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაცია 

3,883.0 800.2 790.5 11.1% 

საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

6,615.5 0.0 0.0 0.0% 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 10,092.4 6,141.3 6,141.2 86.1% 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

3,250.0 320.0 0.0 0.0% 

საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო 

250.0 250.0 197.2 2.8% 

საქართველოს პროკურატურა 1,569.1 0.0 0.0 0.0% 
სულ, თანხა 25,660.0 7,511.4 7,129.0 

 

ცხრილი 13: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მხარჯავ დაწესებულებებზე მიმართული თანხები 3 თვის მდგომარეობით (ათასი 

ლარი, %, 2019 წელი) 

 

4. valdebulebebis dinamika 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, საშინაო 

ვალდებულებების ზრდა (შემოსულობა საშინაო ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა) 500 

მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. საშინაო ვალდებულებების ზრდის ფაქტობრივი (წმინდა) 

შემოსულობა 2019 წლის I კვარტლის მდგომარეობით 43.1 მლნ ლარს შეადგენს.   

 

2018 წელი  

3 თვე 

შესრულება 

2019 წელი  
წლიური 

გეგმა 

2019 წელი  

3 თვე 

გეგმა 

2019 წელი  

3 თვე 

შესრულება 

2019 წლის I 
კვარტლის 

შესრულება 
წლიურ 

გეგმასთან 
მიმართებით 

2019 წლის I 
კვარტლის 

შესრულება 
კვარტალურ 
გეგმასთან 

მიმართებით 
საშინაო 
ვალდებულებების ზრდა 

-7,590.30 500,000 49,732.00 43,068.20 8.61% 86.60% 

ფასიანი ქაღალდები, 
გარდა აქციებისა 

-7,591.30 500.000 49,732.00 43,068.20 8.61% 86.60% 

საშინაო 
ვალდებულებების კლება 

5,082.00 40.079  12,165.10 12,165.10 28.83% 100.00% 

ფასიანი ქაღალდები, 
გარდა აქციებისა 

5,000.00 40.000  10,000.00 10,000.00 25.0% 100.00% 

სესხები 82  79.0 2,165.10 2,165.10 2740.6%  100.00% 

სხვა კრედიტორული 
დავალიანებები 

            

ვალდებულებების 
მომსახურება 
(პროცენტი)  

  284,000 96,225 96,224 33.88% 100.00% 

ცხრილი 14: სახელმწიფო ბიუჯეტის საშინაო ვალდებულებების დინამიკა (ათასი ლარი, %, 2019 წელი) 

აქვე გასათვალისწინებელია, რომ არსებული რეგულაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 

შესახებ მთავრობის ანგარიში საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლით (ფასიანი ქაღალდები, 

გარდა აქციებისა) განსაზღვრავს სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების 

გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების წმინდა ზრდას, ანუ სახაზინო ობლიგაციებისა და სახაზინო 

ვალდებულებების ემისიით მიღებულ არა მთლიან შემოსულობებს, არამედ წმინდა შემოსულობებს 
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წინა წლებში გამოშვებული ვალდებულებების/ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვის 

გამოკლებით. ამავე დროს, ბიუჯეტის კანონის საშინაო ვალდებულებების კლების შესაბამისი მუხლი 

(ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა), განსაზღვრავს მხოლოდ „საქართველოს მთავრობის 

საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის 

შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების საფუძველზე, საქართველოს 

მთავრობის მიერ გასულ წლებში გამოშვებული სახელმწიფო ობლიგაციების ღია ბაზრის 

ოპერაციებისათვის დაფარვას 40 მლნ ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ამ მუხლით 

გადასახდელების 12 მლნ ლარით ათვისება განხორციელდა. 

საგარეო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსების ანალიზით ვლინდება, რომ მიმდინარე წლის 

პირველი კვარტლის განმავლობაში გრანტების სახით მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა 163 მლნ 

ლარი და კვარტალური გეგმის 202%, ხოლო საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

მიღებულმა სესხებმა - 198,5 მლნ ლარი და კვარტალური გეგმის 92.5% შეადგინა. გრანტებისა და 

საგარეო კრედიტების სახით მიღებული სახსრები, შესაბამისად, 11 მლნ ლარითა და 105 მლნ 

ლარით ნაკლებია 2018 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებზე. 

ცხრილი 15: სახელმწიფო ბიუჯეტის საშინაო ვალდებულებების დინამიკა (მლნ ლარი, %, 2019 წელი).  

* გრანტები არ ითვალისწინებს სსიპ-ებიდან თავისუფალი ნაშთის ნაწილის სახით მიღებულ სახსრებს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 წელი  

3 თვე 

შესრულება 

2019 წელი  
წლიური 

გეგმა 

2019 წელი  

3 თვე 

გეგმა 

2019 წელი  

3 თვე 

შესრულება 

2019 წლის I 
კვარტლის 

შესრულება 
წლიურ 

გეგმასთან 
მიმართებით 

2019 წლის I 
კვარტლის 

შესრულება 
კვარტალურ 
გეგმასთან 

მიმართებით 

გრანტები* 173.3 322.7 80.5 162.6 50.4% 201.9% 
საგარეო ვალდებულებების 
ზრდა (სესხები) 

303.4 1,686.1 214.5 198.6 11.8% 92.6% 

საგარეო ვალდებულებების 
კლება (სულ) 

175.0 893.8 217.7 215.9 24.2% 99.2% 

სესხები 175.0 890.0 216.7 215.9 24.3% 99.6% 

სხვა კრედიტორული 
დავალიანებები 

  3.8 0.95 0.0 0.0% 0.0% 

საგარეო ვალდებულებების 
მომსახურება (პროცენტი) 

  340.0 66.4 56.9 16.7% 85.7% 
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5. danarTi 

დანართი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები 2019 წლის 3 თვის მდგომარეობით 

(მლნ ლარი) 

  
2018 წელი  

3 თვე 
შესრულება 

2019 წლის 
I კვარტალი 

 გეგმა* 

  2019 წელი 
3 თვე 

შესრულება 

2019 წ. 3 თვის 
შესრულება 
I კვარტლის 
გეგმასთან  

2019 წ.3  თვის 
შესრულება  

2018 წ. 3 თვის 
შესრულებასთან  

 
2019 წ. 3  

თვის 
შესრულება 

წლიურ  
გეგმასთან  

სულ შემოსულობები 2,969.5 2,745.7 2,846.8 103.7% -4.1% 22.1% 

შემოსავლები 2,635.1 2,461.1 2,580.0 104.8% -2.1% 24.6% 

გადასახადები 2,380.0 2,298.4 2,316.5 100.8% -2.7% 24.0% 

გრანტები 187.9 94.5 177.1 187.3% -5.7% 46.3% 

სხვა შემოსავლები 67.2 68.2 86.4 126.7% 28.6% 18.8% 

არაფინანსური აქტივების  
კლება 

33.2 15.8 18.7 118.1% -43.8% 26.7% 

ფინანსური აქტივების კლება 5.4 4.5 6.4 142.7% 18.8% 5.4% 

ვალდებულებების  ზრდა 295.8 264.2 241.7 91.5% -18.3% 11.1% 

საგარეო 303.4 214.5 198.6 92.6% -34.5% 11.8% 

საშინაო -7.6 49.7 43.1 86.6% -667.4% 8.6% 

              

სულ გადასახდელები 2,630.3 2,947.9 2,818.2 95.6% 7.1% 21.5% 

ხარჯები 2,093.8 2,337.6 2,232.3 95.5% 6.6% 23.2% 

შრომის ანაზღაურება 322.4 374.8 354.3 94.5% 9.9% 24.1% 

საქონელი და 
მომსახურება 

257.6 292.1 271.0 92.8% 5.2% 22.2% 

პროცენტი 128.4 162.6 153.2 94.2% 19.3% 24.5% 

სუბსიდიები 93.9 121.5 97.3 80.0% 3.6% 21.9% 

 გრანტები 231.9 107.6 80.3 74.6% -65.4% 14.7% 

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

832.2 963.3 945.6 98.2% 13.6% 24.5% 

სხვა ხარჯები 227.4 315.6 330.7 104.8% 45.5% 22.4% 

არაფინანსური აქტივების  
ზრდა 

310.6 338.2 314.0 92.8% 1.1% 14.6% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 45.8 38.5 44.0 114.1% -4.0% 12.1% 

ვალდებულებების კლება 180.1 233.6 228.1 97.6% 26.6% 24.4% 

              

ნაშთის ცვლილება  
(+ დაგროვება / - გამოყენება) 

339.2 -202.2 28.5 -14.1% -91.6% -12.6% 

* 3 თვის გეგმა წარმოდგენილია (2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცებული კანონის საფუძველზე) სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური განწერის მიხედვით 

 


