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ძირითადი მაჩვენებლების დინამიკა 
 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები წლიური გეგმის 15.3%-ს შეადგენს და გასული წლის 

ანალოგიურ პერიოდის მაჩვენებელს 29%-ით აღემატება. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები წლიური გეგმის 13.3%-ს შეადგენს და გასული წლის 

ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 9.2%-ით აღემატება. 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 243.6 მლნ ლარს, ხოლო ვალდებულებების კლება 84.9 

მლნ ლარს შეადგენს. 

შემოსულობები  

  

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით 

შემოსულობების წლიური გეგმა 12,441 მლნ 

ლარით განისაზღვრა. რაც შეეხება 

ყოველთვიურ შესრულებას, თებერვლის 

მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობები წლიური გეგმის 15.3%-ს 

შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს 29%-ით აღემატება. 

  

 რაც შეეხება შემოსულობების შესრულებას 

კომპონენტების დონეზე, შედარებით 

მაღალი შესრულების ტენდენციით 

ხასიათდება შემოსავლებისა და 

ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

შემოსულობების შესრულება (შესაბამისად, 

წლიური გეგმის 16.1% და 12.3%).  

  

საგადასახადო შემოსავლების შესრულება თებერვალში 1 457 მლნ ლარს შეადგენს, რაც კვარტალური 

გეგმის 65.2%-ს და წლიური გეგმის 15.4%-ს უტოლდება. საანგარიშო პერიოდში გადასახადების 

მობილიზება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 183.5 მლნ ლარით (14%-ით) 

აჭარბებს. გადასახადების ტიპების მიხედვით, სხვა გადასახადების უარყოფითი ფაქტობრივი 

მნიშვნელობა უკავშირდება 2016 წელს სახაზინო კოდების სისტემაში განხორციელებულ რეფორმას, 

კერძოდ, კი დეკლარაციების წარდგენის საფუძველზე დეკემბერში მობილიზებული სახსრების 

გადანაწილებას გადასახადების შესაბამის სახე(ებ)ში.  

 შესრულება 

(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 

კვარტალურ 

გეგმასთან 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

შემოსავლები 1659.6 68.4% 16.1% 

არაფინანსური აქტივების 
კლება 

0.5 4.0% 0.8% 

ფინანსური აქტივების 
კლება 

1.5 37.0% 1.9% 

ვალდებულებების ზრდა 243.6 79.5% 12.3% 

13.6% 11.4% 12.7% 15.3%

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  

ყოველთვიურ შესრულებას, თებერვლის 

თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო 

ბიუჯეტის გადასახდელები წლიური გეგმის 

13.3%-ს შეადგენს და გასული წლის 

მაჩვენებელზე 9.2%-ით (140.6 მლნ ლარით)  

მეტია. 

  

 

 

ხარჯების შესრულებასთან მიმართებაში საყურადღებოა, რომ საანგარიშო პერიოდში, ხარჯების 

შესრულება წლიური გეგმის 14%-ს გაუტოლდა და გასული  წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით ზრდამ 51.9 მლნ ლარი შეადგინა. აღნიშნული ზრდა ძირითადად უკავშირდება 

სოციალური უზრუნველყოფის (22.1 მლნ ლარით), საქონელსა და მომსახურების (21.7 მლნ ლარით), 

სხვა ხარჯების (9.5 მლნ ლარით), პროცენტისა (7.4 მლნ ლარით)  და გრანტების (7.2 მლნ ლარით) 

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

გასული წლის ამავე პერიოდის შესრულებასთან შედარებით შემცირდა სუბსიდიებსა და შრომის 

ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები. 

 

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

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

კაპიტალური ხარჯების) გადასახდელები შედარებით მაღალი შესრულების მაჩვენებლით ხასიათდება: 

შესრულება წლიური გეგმის 11.7%-ს შეადგენს და გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 4.3-ჯერ (147 

მლნ ლარით) აღემატება.  

 

 
შესრულება (მლნ ლარი) 

შესრულება კვარტალურ 

გეგმასთან 

შესრულება წლიურ 

გეგმასთან 

ხარჯები 1365.8 60.8% 14.1% 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 190.9 60.5% 11.7% 

ფინანსური აქტივების ზრდა 19.5 39.5% 5.6% 

ვალდებულებების კლება 84.9 44.7% 11.2% 

6.6% 6.8% 6.8% 6.6%

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

10.6% 10.3% 4.5% 10.6%
680 622

972 1,629

2015 2016 2017 2018

ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.4% 13.9% 12.9% 13.3%

9,703
10,292

11,765
12,460

2015 2016 2017 2018



პროგრამები 

2018 წლის იანვრის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის ცალკეული პრიორიტეტული 

პროგრამების შესრულების ტენდენცია შემდეგია*: 

 მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 

16.3%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 35 02);  

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური 

გეგმის 15.2%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 35 03); 

 საგზაო ინფრასტუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების გადასახდელების შესრულება  

წლიური გეგმის 4.9%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 02); 

 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის 

გადასახდელების შესრულება  წლიური გეგმის 6.6%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 03); 

 სკოლამდელი და ზოგადი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური 

გეგმის 15.3%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 32 02); 

 უმაღლესი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 23%-ს 

შეადგენს (პროგ. კოდი 32 04).  

  

ვალდებულებების დინამიკა  

  

 რაც შეეხება ვალდებულებების დინამიკას, 

ვალდებულებების ზრდამ წლიური გეგმის 12.3% 

შეადგინა. მათ შორის, საგარეო ვალდებულებების 

ზრდა 232.4 მლნ ლარს გაუტოლდა, ხოლო 

საშინაო ვალდებულებებიდან ფაქტობრივმა 

შემოსულობამ 11.2 მლნ ლარი შეადგინა. 

  

 საანგარიშო პერიოდში ვალდებულებების 

კლების მიმართულებით გადასახდელებმა 

წლიური გეგმის 11.2% შეადგინა, მათ შორის 

საგარეო ვალდებულებების კლების უდიდესი 

წილით. 

 შესრულება 

(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 

კვარტალურ 

გეგმასთან 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

ვალდებულებების ზრდა 243.6 79.5% 12.3% 

საგარეო 232.4 73.3% 14.6% 

საშინაო 11.2 -104.2% 2.8%  

 შესრულება 

(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 

კვარტალურ 

გეგმასთან 

შესრულება 

წლიურ 

გეგმასთან 

ვალდებულებების კლება 84.9 44.7% 11.2% 

საგარეო 84.8 45.9% 11.7% 

საშინაო 0.8 1.6% 0.2% 

*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  თებერვლის 

მდგომარეობით (მლნ ლარი) 

2 0 1 7  წ ე ლ ი

სულ შემო სულო ბები 1477.1 2,748.5 1,905.1 69.3% 15.3%

შემო სავლები 1366.2 2,427.0 1,659.6 68.4% 16.1%

გადასახადები 1273.6 2,236.0 1,457.2 65.2% 15.4%

საშემოსავლო გადასახადი 440.6 695.0 487.8 70.2% 17.5%

მოგების გადასახადი 38.9 235.0 75.0 31.9% 11.9%

დღგ 684.0 1,004.0 727.0 72.4% 16.5%

აქციზი 225.4 328.5 203.4 61.9% 14.0%

იმპორტის გადასახადი 12.3 14.5 12.6 87.0% 21.0%

სხვა გადასახადები -127.6 -41.0 -48.7 118.9% -28.7%

გრანტები 52.0 127.8 157.9 123.5% 38.1%

სხვა შემოსავლები 40.5 63.2 44.5 70.5% 10.9%

არ აფ ინანსურ ი აქტივების 

კლება
20.6 11.2 0.5 4.0% 0.8%

ფ ინანსურ ი აქტივების 

კლება
4.4 4.0 1.5 37.0% 1.9%

ვალდებულებების  ზრ და 85.9 306.3 243.6 79.5% 12.3%

საგარეო 45.9 -10.7 11.2 -104.2% 2.8%

საშინაო 40.0 317.0 232.4 73.3% 14.6%

სულ გადასახდელები 1520.5 2799.9 1661.1 59.3% 13.3%

ხარ ჯები 1313.9 2245.2 1365.8 60.8% 14.1%

შრომის ანაზღაურება 222.7 346.2 213.9 61.8% 15.1%

საქონელი და მომსახურება 133.6 296.9 155.3 52.3% 12.9%

პროცენტი 87.1 135.4 94.6 69.8% 17.2%

სუბსიდიები 62.2 117.8 55.0 46.7% 12.4%

 გრანტები 137.6 240.8 144.9 60.2% 10.5%

სოციალური 

უზრუნველყოფა
526.0 854.8 548.0 64.1% 15.7%

სხვა ხარჯები 144.7 253.4 154.2 60.8% 12.4%

არ აფ ინანსურ ი აქტივების 

ზრ და
44.0 315.4 190.9 60.5% 11.7%

ფ ინანსურ ი აქტივების 

ზრ და
55.3 49.3 19.5 39.5% 5.6%

ვალდებულებების კლება 107.3 190.1 84.9 44.7% 11.2%

 ნაშთის ცვლილება

 (+ დაგრ ო ვება /  -  

გამო ყენება)

2018 წ. 2 

თვის 

შესრულება I 

კვარტლის 

გეგმასთან 

მიმართებით

2 0 1 8  წ ე ლ ი 2018 წ. 2 თვის 

შესრულება 

წლიურ  

გეგმასთან 

მიმართებით

-43.3 -51.4 244.0

თე ბე რ ვ ალ ი 

შე ს რ ულ ე ბა

I კვ არ ტალ ი  

გე გმ ა  

( კვ არ ტალ ურ ი 

გან წ ე რ ა)

თე ბე რ ვ ლ ი 

შე ს რ ულ ე ბა


