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ძირითადი მაჩვენებლების დინამიკა 
 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები წლიური გეგმის 38.5%-ს შეადგენს და გასული წლის 

ანალოგიურ პერიოდის მაჩვენებელს 7%-ით აღემატება. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები წლიური გეგმის 34.7%-ს შეადგენს და გასული წლის 

ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 3.1%-ით აღემატება. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 518.7 მლნ ლარს, ხოლო ვალდებულებების კლება 217.7 

მლნ ლარს შეადგენს. 

შემოსულობები  

  

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით 

შემოსულობების წლიური გეგმა 12 441 მლნ 

ლარით განისაზღვრა. რაც შეეხება 

შესრულების მიმდინარეობას, ხუთი თვის 

მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობები წლიური გეგმის 38.5%-ს 

შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს 7.2%-ით აღემატება. 

  

 რაც შეეხება შემოსულობების შესრულებას 

კომპონენტების დონეზე, შედარებით 

მაღალი შესრულების ტენდენციით 

ხასიათდება შემოსავლებისა და 

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით 

შემოსულობების შესრულება (შესაბამისად, 

წლიური გეგმის 41% და 56%).  

  

საგადასახადო შემოსავლების შესრულება, მაისის თვის მდგომარეობით, 3 853 მლნ ლარს შეადგენს, რაც 

კვარტალური გეგმის 88.0%-ს და წლიური გეგმის 40.6%-ს უტოლდება. საანგარიშო პერიოდში 

გადასახადების მობილიზება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 161 მლნ ლარით 

(4.4%-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 

კვარტალურ 

გეგმასთან 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

შემოსავლები 4209.8 88.2% 40.8% 

არაფინანსური აქტივების 
კლება 

33.7 121.5% 56.1% 

ფინანსური აქტივების 
კლება 

25.4 76.8% 31.7% 

ვალდებულებების ზრდა 518.7 78.2% 26.1% 

38.2% 35.6% 38.5% 38.5%

9,891 10,374

11,619
12,441

2015 2016 2017 2018



გადასახდელები 

  

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით 

გადასახდელების წლიური გეგმა 12 460 მლნ 

ლარის დონეზე განისაზღვრა. რაც შეეხება  

შესრულების მიმდინარეობას, ხუთი თვის 

მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელები წლიური გეგმის 34.7%-ს 

შეადგენს და გასული წლის მაჩვენებელზე 

3.1%-ით (131.5 მლნ ლარით)  მეტია. 

  

 

 

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

პერიოდში, ხარჯების შესრულება წლიური გეგმის 36.9%-ს გაუტოლდა და გასული  წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით ზრდამ 30.6 მლნ ლარი შეადგინა. აღნიშნული ზრდა ძირითადად 

უკავშირდება სოციალური უზრუნველყოფის (41.5 მლნ ლარით), საქონელსა და მომსახურების (25.5 

მლნ ლარით), პროცენტისა (14.0 მლნ ლარით) და სხვა ხარჯების (3.6 მლნ ლარით) მუხლით ხარჯების 

ზრდას გასული წლის ამავე პერიოდის შესრულებასთან შედარებით. ამასთან, გასული წლის ამავე 

პერიოდის შესრულებასთან შედარებით შემცირდა შრომის ანაზღაურებასა (22.9 მლნ ლარით) და 

სუბსიდიებდა (19.2 მლნ ლარით) და  გრანტებზე (11.8 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 26.6%-ს გაუტოლდა, რაც გასული წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებელს 1.9-ჯერ (211.7 მლნ ლარით) აღემატება.  

 

 
შესრულება (მლნ ლარი) 

შესრულება კვარტალურ 

გეგმასთან 

შესრულება წლიურ 

გეგმასთან 

ხარჯები 3 586.8 76.3% 36.9% 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 433.1 77.2% 26.6% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 80.4 62.5% 23.0% 

ვალდებულებების კლება 217.7 61.5% 28.6% 

37.7% 38.0% 37.9% 36.9%

8,158 8,742 9,372 9,721

28.3% 32.3% 22.8% 26.6%
680 622 972

1,629

2015 2016 2017 2018

ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.0% 37.3% 35.6% 34.7%

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 5 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის ცალკეული პრიორიტეტული 

პროგრამების შესრულების ტენდენცია შემდეგია*: 

 მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 

40.9%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 35 02);  

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური 

გეგმის 40,4%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 35 03); 

 საგზაო ინფრასტუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების გადასახდელების შესრულება  

წლიური გეგმის 15.7%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 02); 

 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის 

გადასახდელების შესრულება  წლიური გეგმის 28.7%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 03); 

 სკოლამდელი და ზოგადი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური 

გეგმის 39.8%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 32 02); 

 უმაღლესი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 57.4%-ს 

შეადგენს (პროგ. კოდი 32 04).  

  

ვალდებულებების დინამიკა  

  

 რაც შეეხება ვალდებულებების დინამიკას, 

ვალდებულებების ზრდამ წლიური გეგმის 

26.1% შეადგინა. მათ შორის, საგარეო 

ვალდებულებების ზრდა 361.5 მლნ ლარს 

გაუტოლდა, ხოლო საშინაო 

ვალდებულებებიდან ფაქტობრივმა 

  

 საანგარიშო პერიოდში ვალდებულებების 

კლების მიმართულებით გადასახდელებმა 

წლიური გეგმის 28.6% შეადგინა, მათ შორის 

საგარეო ვალდებულებების კლების 

უდიდესი წილით. 

 შესრულება 

(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 

კვარტალურ 

გეგმასთან 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

ვალდებულებების ზრდა 518.7 78.2% 26.1% 

საგარეო 361.5 61.4% 22.8% 

საშინაო 157.2 209.8% 39.3%  

 შესრულება 

(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 

კვარტალურ 

გეგმასთან 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

ვალდებულებების კლება 217.7 62.9% 28.6% 

საგარეო 175.0 94.6% 29.3% 

საშინაო 5.1 29.8% 14.5% 

*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  მაისის თვის 

მდგომარეობით (მლნ ლარი) 

2 0 1 7  წ ე ლ ი

სულ შემო სულო ბები 4467.4 5,494.9 4,787.5 87.1% 38.5%

შემო სავლები 3953.7 4,770.6 4,209.8 88.2% 40.8%

გადასახადები 3691.5 4,377.5 3,853.0 88.0% 40.6%

საშემოსავლო გადასახადი 1072.4 1,384.0 1,195.5 86.4% 43.0%

მოგების გადასახადი 392.8 360.0 353.1 98.1% 56.1%

დღგ 1586.9 2,036.0 1,803.7 88.6% 41.0%

აქციზი 556.1 675.0 540.7 80.1% 37.3%

იმპორტის გადასახადი 28.7 28.5 31.5 110.6% 52.5%

სხვა გადასახადები 54.6 -106.0 -71.6 67.5% -42.1%

გრანტები 154.5 194.5 217.1 111.6% 52.4%

სხვა შემოსავლები 107.7 198.5 139.7 70.4% 34.1%

არ აფ ინანსურ ი აქტივების 

კლება
41.8 27.7 33.7 121.5% 56.1%

ფ ინანსურ ი აქტივების 

კლება
23.5 33.0 25.4 76.8% 31.7%

ვალდებულებების  ზრ და 448.3 663.6 518.7 78.2% 26.1%

საგარეო 284.8 588.7 361.5 61.4% 22.8%

საშინაო 163.5 74.9 157.2 209.8% 39.3%

სულ გადასახდელები 4186.8 5748.1 4318.0 75.1% 34.7%

ხარ ჯები 3556.1 4703.9 3586.8 76.3% 36.9%

შრომის ანაზღაურება 567.6 696.2 544.6 78.2% 38.5%

საქონელი და მომსახურება 433.1 624.7 458.6 73.4% 38.2%

პროცენტი 201.3 271.9 215.3 79.2% 39.1%

სუბსიდიები 185.5 229.9 166.3 72.3% 37.4%

 გრანტები 379.4 561.9 367.6 65.4% 26.7%

სოციალური 

უზრუნველყოფა
1357.6 1718.8 1399.1 81.4% 40.1%

სხვა ხარჯები 431.7 600.5 435.3 72.5% 35.1%

არ აფ ინანსურ ი აქტივების 

ზრ და
221.3 561.3 433.1 77.2% 26.6%

ფ ინანსურ ი აქტივების 

ზრ და
233.7 128.8 80.4 62.5% 23.0%

ვალდებულებების კლება 175.6 354.1 217.7 61.5% 28.6%

 ნაშთის ცვლილება

 (+ დაგრ ო ვება /  -  

გამო ყენება)

2018 წ. 5 

თვის 

შესრულება 

2018 წლის 6 

თვის 

გეგმასთან 

მიმართებით

2 0 1 8  წ ე ლ ი 2018 წ. 5 თვის 

შესრულება 

წლიურ  

გეგმასთან 

მიმართებით

280.5 -253.3 469.5

მ აის ი 

შე ს რ ულ ე ბა
6  თვ ის  გე გმ ა

მ აის ის  

შე ს რ ულ ე ბა


