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1. ფისკალური გარემო საშუალოვადიანი პერიოდისთვის1 

1.1. ძირითადი ფისკალური ინდიკატორების დინამიკა 

კონკრეტული პერიოდისათვის ფისკალური გარემოს ანალიზისთვის, პირველ განსახილველ საკითხს 

ფისკალური პოლიტიკის ტიპის - ექსპანსიური თუ შემზღუდველი - შეფასება წარმოადგენს, რაც 

საბიუჯეტო ბალანსის (ბიუჯეტის დეფიციტი/პროფიციტი) დინამიკას უკავშირდება. მეორე საკითხი კი 

ეკონომიკური ციკლის ეტაპთან მიმართებით ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების შეფასებაა, რაც 

თავის მხრივ, შესაძლებელია შეფასდეს გამოშვების (მშპ-ს) პოტენციური დონიდან ფაქტიური 

გამოშვების გადახრის მიმართულებითა და ზომით.  

საერთაშორისო პრაქტიკით, მთავრობის მიერ განხორციელებული ფისკალური ღონისძიებების 

ძირითადი მიმართულებებისა და ეკონომიკურ გარემოზე ზეგავლენის შესაფასებლად გამოიყენება 

განსხვავებული ფისკალური ინდიკატორები2. ხაზგასასმელია,  რომ ქვემოთ წარმოდგენილი ანალიზი 

ეყრდნობა ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართული ნაერთი ბიუჯეტის და არა სახელმწიფო 

ბიუჯეტის მონაცემებს3.  

პირველ რიგში, ფისკალური ინდიკატორები მოიცავს ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს მაჩვენებელს, 

რომელიც არსებული კანონმდებლობით გაიანგარიშება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 

სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის 2001 წლის სახელმძღვანელოს (GFSM  2001) მიხედვით. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის საბოლოო ვარიანტზე თანდართული ნაერთი ბიუჯეტის 

მონაცემებით, 2018 და 2019 წლებისთვის მთლიანი სალდო მშპ-ს -0.9%-სა და -2.2%-ს უტოლდება. 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 2018 წლის 10 თვის მდგომარეობით ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 

551.4 მლნ ლარს შეადგენს.   

                                                           
1   მიმოხილვაში 2018 წლის მაჩვენებლები გულისხმობს 2018 წლის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმურ 

მაჩვენებლებს, და არ ითვალისწინებს 2018 წლის დეკემბერში პარლამენტისათვის წარდგენილ 2018 წლის 

ბიუჯეტის ცვლილების პროექტს. 
2 ფისკალურ ინდიკატორებთან დაკავშირებით იხ. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ფისკალური გარემოს 

მიმოხილვა, ივნისი, 2015. 
3 სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართული მაჩვენებლები ინფორმაციული ხასიათისაა და არ 

მტკიცდება პარლამენტის მიერ (საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, მუხლი 38, პუნქტი 8). 

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/fiskaluri_garemos_mimoxilva-ivnisi-2015.pdf
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/fiskaluri_garemos_mimoxilva-ivnisi-2015.pdf


 

დიაგრამა 1: ნაერთი ბიუჯეტის დინამიკა (2016-2018 წწ.), მლნ. ლარი. 

ამასთანავე საყურადღებოა განხილულ იქნას მთლიანი ფისკალური ბალანსის მაჩვენებელი, რომელიც 

საერთაშორისო პრაქტიკით ეკონომიკური ანალიზისათვის უფრო აქტიურად გამოიყენება. მთლიანი 

ფისკალური ბალანსი წარმოადგენს ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს, კორექტირებულ ოპერაციების 

რეკლასიფიკაციით4. აღნიშნული ინდიკატორების დინამიკა წარმოდგენილია დიაგრამაზე #2. 

 

დიაგრამა 2: ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და ფისკალური ბალანსი (%-ულად მშპ-სთან) 

როგორც დიაგრამა  #2-დან ჩანს,  2019 წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის (GFSM 2001) 

მაჩვენებელი კანონის პროექტის პირველ წარდგენაზე თანდართულ მაჩვენებლებთან შედარებით 

მცირედი ზრდის ტენდენციას ავლენს. რაც შეეხება ფისკალური ბალანსის მოცულობას, 2019 წლისათვის 

ფისკალური დეფიციტის მოცულობა ასევე მცირედით გაზრდილია -3.0% ის დონემდე. 

აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის ბალანსის ზემოთ წარმოდგენილი მაჩვენებლები მოიცავს როგორც 

ეკონომიკური ციკლის (გამოშვების გაპის) ზეგავლენას ფისკალურ გარემოზე (ავტომატური ფისკალური 

სტაბილიზატორების გავლენით), ისე მთავრობის დისკრეციულ ფისკალურ ღონისძიებებს. ეს კი არ 

                                                           
4 ბიუჯეტის ბალანსთან დაკავშირებით იხ. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მეთოდოლოგიური განმარტება 

ბიუჯეტის დეფიციტის გაანგარიშების შესახებ 
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http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/biujetis-deficiti.pdf
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/biujetis-deficiti.pdf


იძლევა ფისკალური პოლიტიკის შეფასებისთვის სრულყოფილ სურათს, ვინაიდან სწორედ ციკლური 

კომპონენტის გავლენით (ავტომატური სტაბილიზატორები) ერთიდაიმავე საბიუჯეტო პოლიტიკის 

პირობებში ბიუჯეტის მთლიანი სალდო შესაძლებელია დადებითი იყოს ეკონომიკური ბუმის დროს, 

ხოლო უარყოფით ეკონომიკური რეცესიის. შესაბამისად, აუცილებელია ცალ-ცალკე შეფასდეს, როგორც 

დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის მიმართულება, ასევე ეკონომიკური ციკლის გავლენა 

საბიუჯეტო აგრეგატებზე. დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების შესაფასებლად 

მიზანშეწონილია ციკლურად კორექტირებული ბალანსის მაჩვენებლების გამოყენება, რომლებიც 

ბიუჯეტის ბალანსის აგრეგატებს აკორექტირებს ეკონომიკური ციკლის ეტაპის მიხედვით და 

შესაბამისად ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებლისაგან ამორიცხავს ეკონომიკური ციკლის გავლენას. აქვე 

აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური ციკლის ეტაპი ფასდება გამოშვების გაპის (რეალური მშპ-ს გადახრა 

მისი პოტენციური დონიდან) მოცულობით, რომელიც პირდაპირ დაკვირვებას არ ექვემდებარება და 

სხვადასხვა სტატისტიკური მეთოდებით გაანგარიშებული მისი მოცულობა ასახავს ეკონომიკური 

ციკლის ეტაპის ზოგად მიმართულებას.  

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით 2019 წლისათვის GFSM 2001 კლასიფიკაციის საფუძველზე 

გაანგარიშებული ციკლურად კორექტირებული მთლიანი სალდოს მაჩვენებელი გაუარესების 

ტენდენციას ავლენს და -2.6%-ს შეადგენს (იხ. დიაგრამა 3). რაც შეეხება ფისკალური ბალანსის 

მოცულობას, 2018 წლისათვის ფისკალური ბალანსის მოცულობა იზრდება -3.4%-ის დონემდე (2018 

წლისთვის აღნიშნული მაჩვენებელი -2.9%-ს უტოლდება). 

 

დიაგრამა 3: ციკლურად კორექტირებული ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (%-ულად მშპ-სთან) 

* ციკლურად კორექტირებისას აღნიშნულ ანალიზი ითვალისწინებს როგორც მთავრობის მიერ ძირითადი მონაცემებისა და 

მიმართულებების დოკუმენტით წარმოდგენილ ოფიციალურ პროგნოზებს, ისე პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

დამოუკიდებელ მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს. 

საბიუჯეტო (ფისკალური) პოლიტიკის ანალიზისას, არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხი მისი 

მიმართულების - მასტიმულირებელი (ექსპანსიური) თუ შემზღუდველი - შეფასებაა. ექსპანსიური 

(მასტიმულირებელი) ფისკალური პოლიტიკა გულისხმობს გადასახადების შემცირების ან ხარჯვითი 

ნაწილის ზრდის მეშვეობით დეფიციტის ზრდას, რაც თავის მხრივ, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას 

ეკონომიკური აქტივობის შენელებისას ეკონომიკის სტიმულირებისათვის. საპირისპირო 

მიმართულებას გულისხმობს შემზღუდველი ფისკალური პოლიტიკა.  
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საქართველოსთვის ფისკალური პოლიტიკა სუსტი პრო-ციკლურობით ხასიათდება, რამდენადაც 2019 

წლისთვის გამოშვების გაპის გაუმჯობესებასთან ერთად იზრდება ნაერთი ბიუჯეტის ციკლურად 

კორექტირებული ფისკალური ბალანსსა და მთლიანი სალდოზე დაყრდნობით გაანგარიშებული 

დეფიციტის მაჩვენებლები.  

2. ფისკალური გარემო 2019 წლისათვის 

2.1 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 

წარმოდგენილი კანონპროექტით სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 2019 წლისთვის 

განსაზღვრულია 12,864 მლნ ლარის დონეზე ანუ ბიუჯეტის პროექტის წინა ვერსიასთან შედარებით 

მცირდება 105  მლნ ლარით (0.8%-ით), რაც დაკავშირებულია მხოლოდ საგარეო დაფინანსების 

წყაროდან მისაღები სახსრების საპროგნოზო მაჩვენებლების დაზუსტებასთან (გრანტების ზრდასა და 

საინვესტიციო კრედიტების შემცირებასთან). შესაბამისად, 2018 წელთან შედარებით 2019 წლისთვის 

შემოსულობების ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 3.4%-ს, 423 მლნ ლარს. 
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2018 გეგმა 

სხვაობა 
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სულ შემოსულობები 11,618.7 12,441.0 77.6% 12,968.5 12,863.8 -104.8 -0.8% 422.8 3.4% 

  შემოსავლები  9,750.3 10,314.2 83.6% 10,473.5 10,487.7 14.2 0.1% 173 1.7% 

      გადასახადები 8,991.3 9,490.0 83.3% 9,645.0 9,645.0 0.0 0.0% 155 1.6% 

      გრანტები 350.6 414.2 83.0% 368.5 382.7 14.2 3.9% -31.5 -7.6% 

      სხვა შემოსავლები 408.4 410.0 92.1% 460.0 460.0 0.0 0.0% 50.0 12.2% 

 არაფინანსური 

აქტივების  

 კლება 

97.6 60.0 147.3% 70.0 70.0 0.0 0.0% 10.0 16.7% 
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      პრო-ციკლური საბიუჯეტო 

(ფისკალური) პოლიტიკა 

         ანტი-ციკლური საბიუჯეტო 

(ფისკალური) პოლიტიკა 
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         ანტი-ციკლური საბიუჯეტო 

(ფისკალური) პოლიტიკა 

  პრო-ციკლური საბიუჯეტო (ფისკალური) 

პოლიტიკა 



 ფინანსური 

აქტივების   

 კლება 

119.1 80.0 111.5% 120.0 120.0 0.0 0.0% 40.0 50.0% 

 ვალდებულებების  

ზრდა 
1,651.6 1,986.8 42.7% 2,305.0 2,186.1 -119.0 -5.2% 199.3 10.0% 

      საგარეო 1,252.1 1,586.8 38.3% 1,805.0 1,686.1 -119.0 -6.6% 99.3 6.3% 

      საშინაო 399.5 400.0 60.4% 500.0 500.0 0.0 0.0% 100.0 25.0% 

ცხრილი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 2017-2019 წლებში (მლნ ლარი). 

კანონპროექტის მიხედვით, 2018 წელთან შედარებით, შემოსულობების აგრეგატული მაჩვენებლის 

ზრდა ითვალისწინებს როგორც საშინაო წყაროდან (შემოსავლები, არაფინანსური და ფინანსური 

აქტივების კლებისა და საშინაო ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობები), ასევე საგარეო 

წყაროდან მისაღები სახსრების (სესხები) მატებას, შესაბამისად, 355 მლნ ლარით და 68 მლნ ლარით. 

ამავდროულად, გათვალისწინებულია საგარეო წყაროდან გრანტების სახით მისაღები შემოსავლების 

შემცირება (31.5 მლნ ლარით). შედეგად, ჯამური შემოსულობების ზრდა შეადგენს 423 მლნ ლარს.  

რაც შეეხება შემოსავლებს (შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებსა და სხვა შემოსავლებს) მისი 

საპროგნოზო სიდიდე 2018 წლის ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებულ მაჩვენებელთან შედარებით 

იზრდება 173 მლნ ლარით (1.7%-ით) და შეადგენს 10,488 მლნ ლარს, ძირითადად საგადასახადო 

შემოსავლებისა და სხვა შემოსავლების ზრდის გავლენით. რაც შეეხება გრანტებს, მისი საპროგნოზო 

მაჩვენებელი პროექტის წინა წარდგენასთან შედარებით მცირედი ზრდის, ხოლო 2018 წლის გეგმურ 

მაჩვენებელთან შედარებით შემცირების ტენდენციას ავლენს.  

2.1.1 საგადასახადო შემოსავლები 

წარმოდგენილი კანონპროექტით, საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 9,645 მლნ 

ლარის დონეზე განისაზღვრა (ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტის მაჩვენებლებთან შედარებით 

უცვლელია), რაც 1.6%-ით (155 მლნ ლარით) აჭარბებს 2018 წლის საგეგმო მაჩვენებელს, ძირითადად 

დღგ-ს საპროგნოზო მაჩვენებლის დინამიკის გავლენით (8%-ით შემცირება). კერძოდ, საბიუჯეტო 

კოდექსით და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით წარმოდგენილმა ცვლილებებმა, 

რომლის მიხედვითაც გათანაბრებითი ტრანსფერის და საშემოსავლო გადასახადის ნაცვლად 

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

ცვლილებებით გათვალისწინებული ფორმულის მიხედვით). შედეგად, 2019 წელს დღგ-ს საპროგნოზო 

მოცულობა 364 მლნ ლარით ნაკლებია 2018 წლის გეგმურ მაჩვენებელზე და შეადგენს 4,036 მლნ ლარს 

(მუნიციპალიტეტების წილი 946 მლნ ლარია). დეტალურად მუნიციპალიტეტების დაფინანსების 

სქემის ცვლილების შესახებ იხ. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილი.  

რაც შეეხება გადასახადების სხვა ტიპებს, მიმდინარე წელთან შედარებით 2019 წლის პროგნოზით 

გათვალისწინებულია საშემოსავლო, მოგების, იმპორტისა და სააქციზო გადასახადების ზრდა 

შესაბამისად 14%-ით, 24%-ით, 38%-ით და 0.8%-ით, რაც ნომინალურ გამოსახულებაში ჯამურად 

შეადგენს 572 მლნ ლარს (აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის გადასახადების საპროგნოზო 

მაჩვენებლების განსაზღვრისას გათვალისწინებულ იქნა მიმდინარე წელს კანონმდებლობაში 

განხორციელებული ცვლილებები, კერძოდ, ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, საშემოსავლო 

გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელში გათვალისწინებულია - საპენსიო რეფორმის და მცირე 

ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები (1%-იანი გადასახადი 

მცირე ბიზნესისთვის), ხოლო მოგების გადასახადში - BP-ის მიერ მოგების გადასახადის სახით 

გადასახდელი თანხის ზრდა (ახალი ნავთობსადენის აშენებიდან გამომდინარე) და მიმდინარე წლის 



საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილები (სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების გათავისუფლება მოგების 

გადასახადისგან). 

2.1.2 შემოსულობების სხვა კომპონენტები 

წარმოდგენილი კანონპროექტით, სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 460 მლნ 

ლარის ოდენობით (კანონპროექტის წინა ვერსიით წარმოდგენილი მაჩვენებლებთან შედარებით 

უცვლელია). მიმდინარე წლის ბიუჯეტით განსაზღვრულ გეგმურ მაჩვენებელთან შედარებით იგი 

იზრდება 50 მლნ ლარით (12%-ით).  

სხვა შემოსავლების ცალკეული კომპონენტების მხრივ 2018 წლის გეგმურ მაჩვენებელთან შედარებით, 

ცვლილებები ძირითადად უკავშირდება საკუთრებიდან შემოსავლებს, რომელიც იზრდება 20 მლნ 

ლარით, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსავლებს (მ.შ. ადმინისტრაციულ 

მოსაკრებლებსა და გადასახდელები იზრდება 15 მლნ ლარით), სანქციებს, ჯარიმებს, საურავებს 

(იზრდება 25 მლნ ლარით) და შერეულ და  არაკლასიფიცირებულ შემოსავლებს, რომელიც მცირდება 9 

მლნ ლარით (მიმდინარე წლის 10 თვეში ამ მიმართულებით ბიუჯეტში მიღებულია წლიური გეგმის 

65%).  

სხვა შემოსავლების სტრუქტურაში გამორჩეული წილი საკუთრებიდან შემოსავლებს უკავია, რომელიც 

მთლიანი მოცულობის 37%-ს აღწევს და ნომინალურ გამოსახულებაში 171 მლნ ლარს უტოლდება. 

აქედან, პროცენტების სახით დაგეგმილია 85 მლნ ლარის (12 მლნ ლარით მეტი), დივიდენდების სახით 

- 66 მლნ ლარის (მ.შ.ეროვნული ბანკის მოგებიდან დივიდენდი შეადგენს 65 მლნ ლარს), ხოლო რენტის 

სახით 20 მლნ ლარის მიღება. 

  

2017 

წლის  

ფაქტი 

2018 

წლის 

გეგმა 

2018 წლის  

10 თვის 

შესრულება 

2018 წ. 10 

თვე / 2018 

წ. გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი  

II წარდგენა 

2019 წლის 

პროექტი  

III წარდგენა 

2019 პროექტი III /  

2018 გეგმა 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

სხვა შემოსავლები 408.4 410.0 377.4 92.1% 460.0 460.0 50.0 12.2% 

შემოსავლები 

საკუთრებიდან 
141.8 151.0 166.9 110.5% 171.0 171.0 20.0 13.2% 

პროცენტები 57.8 73.0 82.4 112.9% 85.0 85.0 12.0 16.4% 

დივიდენდები 66.4 61.0 70.3 115.2% 66.0 66.0 5.0 8.2% 

სახელმწიფოს 

წილობრივი 

მონაწილეობით 

მოქმედი საწარმოების 

მოგებიდან  

1.4 1.0 0.0 0.0% 1.0 1.0 0.0 0.0% 

ეროვნული ბანკის 

მოგებიდან 
65.0 60.0 0.0 0.0% 65.0 65.0 5.0 8.3% 

რენტა 17.6 17.0 14.2 83.7% 20.0 20.0 3.0 17.6% 

საქონლისა და 

მომსახურების 

რეალიზაცია 

99.7 80.7 61.0 75.6% 94.5 94.5 13.8 17.1% 

ჯარიმები, 

სანქციები და 

საურავები 

55.3 60.0 65.5 109.1% 85.0 85.0 25.0 41.7% 



ნებაყოფლობითი 

ტრანსფერები, 

გრანტების გარეშე 

19.6 2.4 8.9 372.4% 2.6 2.6 0.2 8.3% 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებუ

ლი  

შემოსავლები 

92.1 115.9 75.1 64.8% 106.9 106.9 -9.0 -7.8% 

ცხრილი 2:  სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2017-2019 წლებში (მლნ ლარი). 

2019  წლისთვის  გრანტების  საპროგნოზო მაჩვენებელი განსაზღვრულია 383 მლნ ლარის დონეზე. მათ 

შორის, ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები შეადგენს 230 მლნ ლარს, საინვესტიციო (ხარჯზე მიბმული) 

გრანტები  93 მლნ ლარს, ხოლო სხვა გრანტები - კანონმდებლობით დადგენილი წესით სსიპ-ების მიერ 

სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის გადასაცემი სახსრები  - 60 მლ ნ ლარს. 

გრანტების საპროგნოზო მოცულობა, 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტთან 

შედარებით, გაზრდილია 14 მლნ ლარით, რაც ძირითადად დაკავშირებულია ევროკავშირიდან 

ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტების 18 მლნ ლარით ზრდასთან (მ.შ. სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დამატებით 11 მლნ ლარის, საქართველოში 

მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერის ფარგლებში - 1.4 მლნ ლარის, მაკრო-

ფინანსური დახმარების პროგრამის (MFA) ფარგლებში 2.1 მლნ ლარის მიღება), ხოლო საინვესტიციო 

გრანტები მცირდება 4 მლნ ლარით 93 მლნ ლარამდე).  

2018 წლის საგეგმო მაჩვენებელთან შედარებით კი 2019 წლის გრანტების საპროგნოზო სიდიდე იკლებს 

31.5 მლნ ლარით, საინვესტიციო გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებლის (71.5 მლნ ლარით) შემცირების 

გავლენით (მ.შ. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის 

პროექტის ფარგლებში (SIDA) გათვალისწინებული თანხები მცირდება 11 მლნ ლარით და უცხო 

სახელმწიფოთა მთავრობებიდან ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტის 

ფარგლებში (MCC) მისაღები თანხები - 48 მლნ ლარით). რაც შეეხება ბიუჯეტის მხარდამჭერ გრანტებს, 

მიმდინარე წლის საგეგმო მაჩვენებელთან შედარებით მისი მოცულობა იზრდება 30 მლნ ლარით, 230 

მლნ ლარამდე, რაც მთლიანად დაკავშირებულია ევროკავშირიდან  მიმდინარე გრანტების სახით 

დამატებით მისაღებ თანხებთან. ამასთან, ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, სსიპ-ების მიერ 2019 

წელს სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის გადასაცემი სახსრების მოცულობა იზრდება 10 მლნ ლარით, 60 

მლნ ლარამდე.   

რაც შეეხება შემოსულობების სხვა კომპონენტებს, არაფინანსური აქტივების კლებით მისაღები 

შემოსულობების გეგმური მაჩვენებელი, წარმოდგენილი კანონპროექტით, 70 მლნ ლარის დონეზე 

განისაზღვრა (კანონპროექტის წინა ვარიანტით წარმოდგენილ მაჩვენებელთან შედარებით არ 

შეცვლილა). 2018 წლის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმასთან შედარებით არაფინანსური 

აქტივების რეალიზაციიდან მისაღები თანხები იზრდება 10 მლნ ლარით (17%-ით), ძირითადად 

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიიდან შემოსულობების 8.5 მლნ ლარით ზრდის 

გავლენით. 2018 წლის გეგმურ მაჩვენებელს (3 მლნ ლარს) უტოლდება მიწის რეალიზაციიდან მისაღები 

შემოსულობები, ხოლო ძირითადი აქტივების რეალიზაციიდან შემოსულობები იზრდება 1.5 მლნ 

ლარით 57 მლნ ლარამდე. 

  

2017 

წლის  

ფაქტი  

2018 

წლის 

გეგმა 

2018 წლის  

10 თვის 

შესრულება 

2018 წ. 10 

თვე / 2018 

წ. გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი  

II წარდგენა 

2019 წლის 

პროექტი  

III წარდგენა 

2019 პროექტი III /  

2018 გეგმა 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 



არაფინანსური 

აქტივების კლება 
97.6 60.0 88.4 147.3% 70.0 70.0 10.0 16.7% 

ძირითადი 

აქტივები   
59.3 55.5 72.5 130.7% 57.0 57.0 1.5 2.7% 

არაწარმოებული 

აქტივები 
38.3 4.5 15.9 352.3% 13.0 13.0 8.5 188.9% 

  მ.შ. მიწა 5.3 3.0 6.6 220.2% 3.0 3.0 0.0 0.0% 

  რადიოსიხშჲრული 

სპექტრით   

  სარგებლობის 

ლიცენზია 

33.0 1.5 9.2 616.4% 10.0 10.0 8.5 566.7% 

ცხრილი 3: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები არაფინანსური აქტივებით ოპერაციებიდან 2017-2019 წლებში (მლნ 

ლარი). 

 

2.2 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებს, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

წარმოდგენილი კანონპროექტით, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განსაზღვრულია  13.1 

მლრდ ლარის დონეზე, რაც ბიუჯეტის გადამუშავებული ვერსიით წარმოდგენილ მაჩვენებელს (13 

მლრდ ლარი) 92.5 მლნ ლარით(0.7%-ით) აღემატება. აღნიშნული დინამიკა უკავშირდება ხარჯების 

ზრდას 219.5 მლნ ლარით და არაფინანსური აქტივების ზრდის (ე.წ. კაპიტალური ხარჯების) და  

ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლებით გადასახდელების კლებას, შესაბამისად, 72 მლნ ლარით  და 

55.1 მლნ ლარით. ჯამურად, 2018 წლის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმასთან შედარებით 

გადასახდელების ზრდის ტემპი 5.1%-ს შეადგენს. გადასახდელების ცალკეულ კომპონენტებთან 

მიმართებაში, მიმდინარე წლის გეგმურ მაჩვენებლებთან შედარება განსხვავებულ სურათს იძლევა, 

კერძოდ, გათვალისწინებულია არსებითი ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 

გადასახდელებისათვის - 524 მლნ ლარით (32%-ით) შეადგენს, ასევე იზრდება ვალდებულებების 

კლების მუხლით გადასახდელები, ხოლო ხარჯები შემცირების ტენდენციას ავლენს. მხარჯავი 

დაწესებულებების მიხედვით გადასახდელების დინამიკა როგორც მიმდინარე წლის გეგმურ, ისე 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველი წარდგენით მოცემულ მაჩვენებლებთან მიმართებით 

მოცემულია დანართების სახით.  

დასახელება 

  

2017 წლის 

ფაქტი 

  

2018 წლის 

გეგმა 

  

2019 

პროექტი 

 (I წარდგენა) 
  

2019 

პროექტი  

(II წარდგენა) 
  

2019 

პროექტი  

(III  წარდგენა) 
  

2019 პროექტი (III 

წარდგენა) / 

2019 პროექტი (II 

წარდგენა) 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

გადასახდელები 11,764,8 12,459,5 12,729,7 12,997,6 13,090,0 92,4 0.7% 

ხარჯები 9,372,1 9,720,9 9,279,1 9,421,5 9,641,1 219,6 2.3% 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 
971,8 1,628,5 2,082,3 2,224,4 2,152,3 -72,1 -3.2% 



ფინანსური 

აქტივების ზრდა 

(ნაშთის 

გამოკლებით) 

905,6 350,0 434,5 417,8 362,7 -55,1 -13.2% 

ვალდებულებების 

კლება 
515,4 760,1 933,9 933,9 933,9 0 0.0% 

ცხრილი 4: სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (მლნ ლარი). 

რაც შეეხება საერთო სახელმწიფოებრივ გადასახდელებს, აღნიშნული ტიპის გადასახდელების გეგმურ 

მაჩვენებლებში წინა ვერსიასთან შედარებით არსებითი ცვლილება წარმოდგენილი არ არის. 2018 წლის 

მაჩვენებლებთან შედარებით, წარმოდგენილი კანონპროექტით გათვალისწინებულია აღნიშნული 

ტიპის გადასახდელების გეგმური მაჩვენებლის შემცირება 334 მლნ ლარით მიმდინარე წლის ბიუჯეტის 

კანონით განსაზღვრულ გეგმასთან შედარებით, რაც ძირითადად უკავშირდება ერთი მხრივ, 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გადასაცემი 

ტრანსფერების მოცულობის შემცირებას 687 მლნ ლარით (89.5%-ით) დაფინანსების სქემის ცვლილების 

გავლენით, ხოლო მეორე მხრივ, საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვის მუხლით 

გადასახდელების 215 მლნ ლარით (21%-ით) და დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო- 

სახელმწიფოებრივი გადასახდელების ზრდას. რაც შეეხება საერთო სახელმწიფოებრივი 

გადასახდელების სხვა კომპონენტებს, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის 

მოცულობა იზრდება 20 მლნ ლარით და განსაზღვრულია 280 მლნ ლარის დონეზე, რაც შეეხება 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდს, მისი მოცულობა ანალოგიურად 

შენარჩუნდებულია 2018 წლის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლის დონეზე, 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 2018 წლის გეგმური მაჩვენებლის დონეზე (50 მლნ 

ლარი), ხოლო პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი, განსხვავებით 2018 წლის გეგმური მაჩვენებლისა (5 

მლნ ლარი), წარმოდგენილი პროექტით განსაზღვრული აღარ არის.  

 2017 წლის 

ფაქტი 

2018 წლის 

გეგმა 

2019 პროექტი 

(III  წარდგენა) 

2019 წ. პროექტი/2018 წ. 

გეგმა  

სხვაობა  
%-ული 

ცვლილება 

საერთო სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გადასახდელებ 
2017 2585.2 2251.4 -333.8 -12.9% 

საგარეო სახელმწიფო 

ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა 

665 1015 1230 215 21.2% 

საშინაო სახელმწიფო 

ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა 

274 295 324 29 9.8% 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემი 

ტრანსფერები 

942 768 81 -687 -89.5% 

საქართველოს პრეზიდენტის 

სარეზერვო ფონდი 
4.9 5 0 -5 -100.0% 

საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდი 
73.7 50 50 0 0.0% 

საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა) 

297.3 260 280 20 7.7% 



მაღალმთიანი დასახლების 

განვითარების ფონდი 
23.5 20 20 0 0.0% 

ცხრილი 5: საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები (მლნ ლარი). 

 

დიაგრამა 4: სიხშირეთა განაწილება მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების პრიორიტეტების მიხედვით ალოკაცია წარმოდგენილია 

ცხრილში #6: 

პრიორიტეტი* 

2019 

წლის 

პროექტი 

მ.შ. 

საბიუჯეტო 

სახსრები 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

2020 წლის 

პროგნოზი 

2021 წლის 

პროგნოზი 

2022 წლის 

პროგნოზი 

ხელმისაწვდომი ხარისხიანი 

ჯანდაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა 

3928.3 3926.7 1.6 4205.9 4306.8 4406.9 

თავდაცვა, 

საზოგადოებრივი წესრიგი 

და უსაფრთხოება 

2261.0 2043.4 217.6 2319.2 2398.1 2491.0 

რეგიონული განვითარება, 

ინფრასტრუქტურა და 

ტურიზმი 

2294.2 2182.7 111.5 3139.4 3945.5 4108.6 

განათლება, მეცნიერება და 

პროფესიული მომზადება 
1663.6 1301.4 362.2 1713.3 1785.6 1868.2 

მაკროეკონომიკური 

სტაბილურობა და 

საინვესტიციო გარემოს 

გაუმჯობესება 

358.4 203.4 155.0 359.7 361.8 364.0 

ინსტიტუციონალური 

განვითარება და ქვეყნის 

ინტერესების 

სამართლებრივი 

მხარდაჭერა 

332.0 172.6 159.4 357.4 366.0 324.7 
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2019 მესამე წარგენა



იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა და 

მიგრანტთა სახელმწიფო 

მხარდაჭერა და 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 

110.8 110.8 - 138.0 148.0 168.0 

კულტურა, რელიგია, 

ახალგაზრდობის 

ხელშეწყობა და სპორტი 

401.7 323.1 78.6 413.7 422.1 437.3 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები და 

ევროატლანტიკურ 

სივრცეში ინტეგრაცია 

136.5 136.0 0.5 136.5 136.5 136.5 

სოფლის მეურნეობა 278.2 268.4 9.7 318.4 321.0 280.2 

სასამართლო სისტემა 153.4 99.8 53.6 140.4 141.2 141.9 

გარემოს დაცვა და 

ბუნებრივი რესურსების 

მართვა 

125.6 70.5 55.1 118.0 123.2 125.7 

ცხრილი 6: სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (მლნ ლარი). 

 

2.3 სახელმწიფო ვალდებულებების დინამიკა 

სახელმწიფო ვალდებულებებთან დაკავშირებით, როგორც დასაგეგმი წლისათვის, ისე საშუალოვადიან 

პერიოდში არსებითად იზრდება საგარეო ვალდებულებების დაფარვისა და შესაბამისად, ახალი 

საგარეო ვალდებულებების აღების სახსრები.  

წარმოდგენილი კანონპროექტით, ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობები 

განსაზღვრულია 2,186 მლნ ლარის დონეზე, 119 მლნ ლარით ნაკლები ოდენობით, ვიდრე 2019 წლის 

ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტით იყო წარმოდგენილი, აღნიშნული კლება მთლიანად 

დაკავშირებულია საინვესტიციო კრედიტების შემცირებასთან. 

2018 წლის გეგმურ მაჩვენებელთან შედარებით 2019 წლის ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

შემოსულობების საპროგნოზო სიდიდე 199 მლნ ლარით (10%) იზრდება. კერძოდ, საგარეო წყაროდან 

გათვალისწინებულია 99 მლნ ლარით და საშინაო წყაროდან - 100 მლნ ლარით მეტი თანხების მიღება. 

საგარეო ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობების მაჩვენებელი (1,686 მლნ ლარი) 

ითვალისწინებს გრძელვადიან საინვესტიციო კრედიტებს 1,301 მლნ ლარის ოდენობით და ბიუჯეტის 

მხარდამჭერი რესურსის სახით - „სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის“ ფარგლებში საფრანგეთის 

განვითარების სააგენტოდან (AFD) 105 მლნ ლარის, „საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის 

პროგრამის“ ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) 75 მლნ ლარის, გერმანიის 

რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) 145 მლნ ლარის და ევროკავშირის „მაკროფინანსური 

დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში (MFA) (EU) 60 მლნ ლარის ათვისებას. 

რაც შეეხება საშინაო ვალდებულებების ზრდას, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით 

დაგეგმილია საშინაო ვალდებულებების წმინდა ზრდა (ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა) 500 მლნ 

ლარის ოდენობით, რაც 100 მლნ ლარით აჭარბებს მიმდინარე წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 



რამდენადაც აღრიცხვის არსებული სპეციფიკით, წარმოდგენილი მაჩვენებელი ასახავს სახაზინო 

ფასიანი ქაღალდებიდან ვალდებულებების წმინდა ზრდას (სხვაობას ემისიით მიღებულ 

შემოსულობებსა და სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვას შორის) და ფინანსთა 

სამინისტროს მონაცემებით, სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაგეგმილი დაფარვა 

შეადგენს 1,200 მლნ ლარს. გარდა ზემოაღნიშნულისა, საშინაო ვალდებულებების კლების მუხლი 

განსაზღვრავს სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას (სებ-ის მიმართ ვალი) 40 მლნ 

ლარის ოდენობით.  

  
  

2017 წ. 

ფაქტი 

2018 წ.  

გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი  

II 

წარდგენა 

2019 წლის 

პროექტი  

III წარდგენა 

2019 წ. III / 2019 წ. II 2019 წ. III /2018 წ. 

სხვაობა 
%-ული  

ცვლილება 
სხვაობა 

%-ული 

ცვლილება 

ვალდებულებების 

ზრდა 
1,651.6 1,986.8 2,305.0 2,186.1 -119.0 -5.2% 199.3 10.0% 

საშინაო 399.5 400.0 500.0 500.0 0.0 0.0% 100.0 25.0% 

ფასიანი ქაღალდები, 

გარდა აქციებისა 
399.5 400.0 500.0 500.0 0.0 0.0% 100.0 25.0% 

საგარეო 1,252.1 1,586.8 1,805.0 1,686.1 -119.0 -6.6% 99.3 6.3% 

სესხები, მათ შორის: 1,252.1 1,586.8 1,805.0 1,686.1 -119.0 -6.6% 99.3 6.3% 

ბიუჯეტის 

მხარდამჭერი 

კრედიტები 

294.3 350.0 385.0 385.0 0.0 0.0% 35.0 10.0% 

საინვესტიციო 

გრძელვადიანი 

შეღავათიანი 

კრედიტები 

957.8 1,236.8 1,420.0 1,301.1 -119.0 -8.4% 64.3 5.2% 

ცხრილი 7: სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა (მლნ ლარი)  

რაც შეეხება ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვის თანხის დინამიკას, არსებით ზრდას 

ავლენს საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვის სახსრები, რაც ძირითადად 

უკავშირდება ძირითადი თანხის დაფარვის სახსრების ზრდას 165 მლნ ლარის ოდენობით, 

საპროცენტო ხარჯები 50 მლნ ლარით იზრდება. კრედიტორების მიხედვით გადასახდელი სახსრების 

დინამიკა ავლენს, რომ საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვის სახსრების ზრდა 

ძირითადად უკავშირდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდისადმი, აზიის განვითარების ბანკისადმი 

და განვითარების საერთაშორისო ასოციაციისადმი არსებული ვალდებულებების დაფარვას 2019 

წლისათვის. 

  
2017 წ.  

ფაქტი 

2018 წ.  

გეგმა 

2019 წლის 

პროექტი  

II წარდგენა 

2019 წლის 

პროექტი  

III წარდგენა 

2019 წ. III /2018 წ. 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

საგარეო სახელმწიფო 

ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა 

664.9 1,015.0 1,230.0 1,230.0 215.0 21.2% 

ხარჯები 237.5 290.0 340.0 340.0 50.0 17.2% 

ვალდებულებების კლება 427.4 725.0 890.0 890.0 165.0 22.8% 

საშინაო სახელმწიფო 

ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა 

274.1 295.0 324.0 324.0 29.0 9.8% 

ხარჯები 239.1 260.0 284.0 284.0 24.0 9.2% 

ვალდებულებების კლება 35.0 35.0 40.0 40.0 5.0 14.3% 

 ცხრილი 8: სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. 



კრედიტორები 

2019 2018 ცვლილება 

ვალების 

დაფარვა 
პროცენტი სულ  

ვალების 

დაფარვა 
პროცენტი სულ  

ვალების 

დაფარვა 
პროცენტი სულ  

სულ 890 340 1,230 725 290 1,015 165.2 50.2 215.4 

ავსტრია 3.6 0.4 4.0 0.0 0.5 0.5 3.6 -0.1 3.5 

კუვეიტი 5.0 0.9 5.9 4.9 1.2 6.1 0.1 -0.3 -0.2 

იაპონია 13.5 4.6 18.1 7.2 4.9 12.1 6.3 -0.3 6.0 

გერმანია 69.4 19.7 89.1 61.0 19.9 80.9 8.4 -0.2 8.2 

აშშ 6.3 1.2 7.5 6.0 1.3 7.3 0.3 -0.1 0.3 

სომხეთი 4.0 0.7 4.7 3.5 0.7 4.2 0.5 0.0 0.5 

აზერბაიჯანი 3.0 0.6 3.6 2.6 0.7 3.3 0.4 -0.1 0.4 

ირანი 2.4 0.5 2.9 2.1 0.5 2.6 0.3 0.0 0.3 

ყაზახეთი 11.5 6.4 17.9 10.4 6.3 16.7 1.1 0.1 1.2 

ნიდერლანდები 0.6 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 

რუსეთი 26.7 6.4 33.1 23.1 6.9 30.0 3.6 -0.5 3.1 

თურქეთი 5.6 1.3 6.9 5.0 1.4 6.4 0.6 -0.1 0.6 

თურქმენეთი 0.6 10.6 11.2 0.6 10.0 10.6 0.0 0.6 0.6 

უკრაინა 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

უზბეკეთი 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

საფრანგეთი 72.1 6.8 78.9 49.5 4.7 54.2 22.6 2.1 24.7 

ჩინეთი 1.1   1.1 1.2 0.0 1.2 -0.1 0.0 -0.1 

IDA 268.1 30.4 298.5 204.4 31.4 235.8 63.7 -1.0 62.7 

IBRD 35.1 85.4 120.5 28.9 53.9 82.8 6.2 31.5 37.7 

IFAD 3.0 0.9 3.9 3.0 1.1 4.1 0.0 -0.2 -0.2 

EBRD 41.5 4.1 45.6 31.3 4.6 35.9 10.2 -0.5 9.7 

EIB 26.4 7.2 33.6 22.9 10.9 33.8 3.5 -3.7 -0.2 

ADB 158.2 57.3 215.5 110.6 38.1 148.7 47.6 19.2 66.8 

IMF 132.3 1.9 134.2 146.0 3.7 149.7 -13.7 -1.8 -15.5 

EU   0.6 0.6 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 0.4 

CEB     0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 -0.3 -0.3 

AIIB   0.6 0.6 0.0 0.7 0.7 0.0 -0.1 -0.1 

NEFCO   0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

ევრობონდები   91.5 91.5 0.0 85.9 85.9 0.0 5.6 5.6 

 ცხრილი 9: კრედიტორული დავალიანებების დინამიკა, მლნ ლარი (2018-2019 წწ.) 

2018 წლისათვის სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 19.8 მლრდ ლარს შეადგენს.  

აღნიშნული მაჩვენებელი მიმდინარე წლისათვის 17.9 მლრდ ლარს შეადგენს (ბიუჯეტის კანონით 

განსაზღვრული ზღვრული მაჩვენებელი).  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს თან ერთვის მთავრობის ვალის 

მდგრადობის ანალიზი, რომელიც ასახავს ვალის დინამიკას განსხვავებული რისკების რეალიზების 

შემთხვევაში. როგორც ვალის მდგრადობის ანალიზიდან ვლინდება, მთავრობის ვალის 

დინამიკისათვის ყველაზე საყურადღებო ასპექტს წარმოადგენს ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი, 

რომლის რეალიზების შემთხვევაშიც ვალის მშპ-სთან ფარდობა 2019 წლისათვის 56.1%-ს უტოლდება 

და შემდგომი დინამიკით 2025 წლისათვის მცირდება მშპ-ს 48.9.0%-ის დონემდე. სხვა შოკების (მათ, 

შორის, კომბინირებული შოკის, ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკის ამორიცხვით) რეალიზების 

შემთხვევაში, 2019 წლისათვის ვალის მშპ-სთან ფარდობა 42.6%- 45.8%-ის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო 

2024 წლისათვის მშპ-ს 40.7%-43.6%-ს უტოლდება, რაც ნაკლებია ფისკალური წესით განსაზღვრულ 

60%-იან ლიმიტზე. 



დანართი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი აგრეგატები (მლნ ლარი) 

დასახელება 
2017  

ფაქტი 

2018  

გეგმა 

2019 

პროექტი  

II 

წარდგენა 

2019 

პროექტი  

III 

წარდგენა 

2019 პროექტი (III) / 

2019  პროექტი (II) 

2019 პროექტი III /  

2018 გეგმა 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 
სხვაობა 

%-ული 

ცვლილება 

შემოსავლები 9,750.3 10,314.2 10,473.5 10,487.7 14.2 0.1% 173.5 1.7% 

გადასახადები 8,991.3 9,490.0 9,645.0 9,645.0 0.0 0.0% 155.0 1.6% 

გრანტები 350.602 414.2 368.5 382.7 14.2 3.9% -31.5 -7.6% 

სხვა შემოსავლები 408.4 410.0 460.0 460.0 0.0 0.0% 50.0 12.2% 

ხარჯები 9,372.1 9,720.9 9,421.5 9,641.1 219.6 2.3% -79.8 -0.8% 

შრომის ანაზღაურება 1,385.4 1,413.6 1,469.6 1,470.7 1.1 0.1% 57.0 4.0% 

საქონელი და 

მომსახურება 
1,248.4 1,201.3 1,216.8 1,218.2 1.4 0.1% 16.8 1.4% 

პროცენტი 476.6 550.0 624.0 624.0 0.0 0.0% 74.0 13.5% 

სუბსიდიები 486.3 445.0 419.6 443.8 24.2 5.8% -1.2 -0.3% 

გრანტები 1,346.2 1,379.0 454.7 544.3 89.6 19.7% -834.6 -60.5% 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
3,324.3 3,492.8 3,847.8 3,866.9 19.1 0.5% 374.2 10.7% 

სხვა ხარჯები 1,105.0 1,239.3 1,389.1 1,473.2 84.2 6.1% 234.0 18.9% 

საოპერაციო სალდო 378.2 593.4 1,052.0 846.6 -205.4 -19.5% 253.2 42.7% 

არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
874.1 1,568.5 2,154.4 2,082.3 -72.1 -3.3% 513.8 32.8% 

ზრდა 971.8 1,628.5 2,224.4 2,152.3 -72.1 -3.2% 523.8 32.2% 

კლება 97.6 60.0 70.0 70.0 0.0 0.0% 10.0 16.7% 

მთლიანი სალდო -495.9 -975.2 -1,102.4 -1,235.7 -133.3 12.1% -260.6 26.7% 

ფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
640.3 251.5 268.7 16.4 -252.3 -93.9% -235.1 -93.5% 

ზრდა 905.6 350.0 417.8 362.7 -55.1 -13.2% 12.7 3.6% 

სესხები 309.7 266.8 417.8 362.7 -55.1 -13.2% 95.9 35.9% 

აქციები და სხვა 

კაპიტალი 
595.9 83.2 0.0 0.0 0.0   -83.2 -100.0% 

კლება 265.3 98.5 149.1 346.3 197.2 132.3% 247.7 251.5% 

ვალუტა და დეპოზიტები 146.2 18.5 29.1 226.3 197.2 677.9% 207.7 1122.8% 

სესხები 96.1 80.0 120.0 120.0 0.0 0.0% 40.0 50.0% 

ვალდებულებების 

ცვლილება 
1,136.2 1,226.7 1,371.1 1,252.2 -119.0 -8.7% 25.5 2.1% 

ზრდა  1,651.6 1,986.8 2,305.0 2,186.1 -119.0 -5.2% 199.3 10.0% 

საშინაო 399.5 400.0 500.0 500.0 0.0 0.0% 100.0 25.0% 

საგარეო 1,252.1 1,586.8 1,805.0 1,686.1 -119.0 -6.6% 99.3 6.3% 

კლება 515.4 760.1 933.9 933.9 0.0 0.0% 173.8 22.9% 

საშინაო 61.3 35.1 40.1 40.1 0.0 0.0% 5.0 14.2% 

ფასიანი ქაღალდები, 

გარდა აქციებისა 
35.0 35.0 40.0 40.0 0.0 0.0% 5.0 14.3% 

სესხები 2.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0% 0.0 -3.7% 

სხვა კრედიტორული 

დავალიანებები 
24.3 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   

საგარეო 454.1 725.0 893.8 893.8 0.0 0.0% 168.8 23.3% 

სესხები 427.4 725.0 890.0 890.0 0.0 0.0% 165.0 22.8% 

სხვა კრედიტორული 

დავალიანებები 
26.6 0.0 3.8 3.8 0.0 0.0% 3.8   

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   

 

 



დანართი 2: ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების დინამიკის შესახებ 

მხარჯავი დაწესებულებების დონეზე (მლნ ლარი). 

კოდი დასახელება 
2018 წლის 

გეგმა 

2018 10 

თვის 

შესრულება 

2019 II 

წარდგენა 

2019 III 

წარდგენა 

2019 წლის 

საბოლოო 

პროექტი/2018 

წლის გეგმა 

2019 III 

წარდგენა 

- 2019 II 

წარდგენა 

2019 წლის  

საბოლოო 

პროექტი/2018 

წლის გეგმა %-

ულად 

01 00 

საქართველოს 

პარლამენტი და 

მასთან არსებული 

ორგანიზაციები 

62,131 48,278 64,736 64,736 2,605 0 4.2% 

02 00 

საქართველოს 

პრეზიდენტის 

ადმინისტრაცია 
9,800 11,414 9,800 6,000 -3,800 -3,800 -38.8% 

03 00 

საქართველოს 

ბიზნესომბუდსმენის 

აპარატი 
678  750 750 72 0 10.6% 

04 00 

საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია 
16,500 15,249 15,800 16,800 300 1,000 1.8% 

05 00 
სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახური 
14,517 10,742 16,171 16,171 1,654 0 11.4% 

06 00 

საქართველოს 

ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია 
67,058 43,723 27,487 27,487 -39,571 0 -59.0% 

07 00 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლო 
4,150 3,076 4,150 4,150 0 0 0.0% 

08 00 

საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო 
8,400 6,408 9,500 9,500 1,100 0 13.1% 

09 00 
საერთო 

სასამართლოები 
71,150 50,365 77,750 77,750 6,600 0 9.3% 

10 00 

საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო 
3,750 2,545 4,250 6,050 2,300 1,800 61.3% 

11 00 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის - 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

აბაშის, ზუგდიდის, 

მარტვილის, მესტიის, 

სენაკის, ჩხოროწყუს, 

წალენჯიხის, ხობის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტში 

800 597 870 870 70 0 8.8% 

12 00 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ლანჩხუთის, 

ოზურგეთისა და 

ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტებში 

610 485 625 650 40 25 6.6% 

13 00 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ბაღდათის, ვანის, 

ზესტაფონის, 

თერჯოლის, 

სამტრედიის, 

საჩხერის, ტყიბულის, 

წყალტუბოს, 

735 560 780 780 45 0 6.1% 



ჭიათურის, 

ხარაგაულის, ხონის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტში 

14 00 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ახმეტის, გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს, 

თელავის, 

ლაგოდეხის, 

საგარეჯოს, სიღნაღისა 

და ყვარლის 

მუნიციპალიტეტებში 

725 555 735 735 10 0 1.4% 

15 00 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

დუშეთის, თიანეთის, 

მცხეთისა და ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტებში 

595 474 625 625 30 0 5.0% 

16 00 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ამბროლაურის, 

ლენტეხის, ონისა და 

ცაგერის 

მუნიციპალიტეტებში 

585 476 620 620 35 0 6.0% 

17 00 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ადიგენის, ასპინძის, 

ახალციხის, 

ახალქალაქის, 

ბორჯომისა და 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებში 

595 390 610 610 15 0 2.5% 

18 00 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

ბოლნისის, 

გარდაბნის, დმანისის, 

თეთრი წყაროს, 

მარნეულის, წალკის 

მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტში 

860 625 865 865 5 0 0.6% 

19 00 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის – 

გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია 

გორის, კასპის, 

ქარელისა და ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებში 

625 468 630 630 5 0 0.8% 

20 00 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოების 

სამსახური 

124,000 101,074 136,000 136,000 12,000 0 9.7% 

21 00 

საგანგებო 

სიტუაციების მართვის 

სამსახური 
82,010 59,294 87,600  -82,010 -87,600 -100.0% 



22 00 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 

1,600 1,203 2,850 2,965 1,365 115 85.3% 

23 00 
საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო 
82,300 60,492 91,000 91,000 8,700 0 10.6% 

24 00 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

229,550 130,973 344,750 369,550 140,000 24,800 61.0% 

25 00 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

1,815,000 854,945 1,965,000 2,000,000 185,000 35,000 10.2% 

26 00 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 
63,000 68,931 186,400 181,130 118,130 -5,270 187.5% 

27 00 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

3,623,570  3,937,000 3,968,400 344,830 31,400 9.5% 

28 00 
საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო 
120,950 103,886 136,500 136,500 15,550 0 12.9% 

29 00 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 
802,000 659,431 870,000 875,000 73,000 5,000 9.1% 

30 00 
საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო 
569,590 463,927 644,000 741,600 172,010 97,600 30.2% 

31 00 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

274,765 197,100 332,300 338,900 64,135 6,600 23.3% 

32 00 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

1,461,270  1,522,700 1,508,500 47,230 -14,200 3.2% 

33 00 
საქართველოს 

პროკურატურა 
36,000  36,000 37,270 1,270 1,270 3.5% 

34 00 
საქართველოს 

დაზვერვის სამსახური 
13,500 9,827 13,500 13,500 0 0 0.0% 

35 00 
სსიპ - საჯარო 

სამსახურის ბიურო 
1,400 981 1,600 1,400 0 -200 0.0% 

36 00 

სსიპ - იურიდიული 

დახმარების 

სამსახური 
6,380 4,388 6,400 6,400 20 0 0.3% 

37 00 

სსიპ - ვეტერანების 

საქმეთა სახელმწიფო 

სამსახური 
5,700 4,428 7,100 8,000 2,300 900 40.4% 

38 00 

სსიპ – საქართველოს 

ფინანსური 

მონიტორინგის 

სამსახური 

2,150 1,305 2,150 2,150 0 0 0.0% 

39 00 

ა(ა)იპ - საქართველოს 

სოლიდარობის 

ფონდი 
260 181 260 260 0 0 0.0% 



40 00 

საქართველოს 

სახელმწიფო დაცვის 

სპეციალური 

სამსახური 

55,500 44,126 57,500 57,500 2,000 0 3.6% 

41 00 

საქართველოს 

სახალხო დამცველის 

აპარატი 
5,500 5,744 6,400 6,400 900 0 16.4% 

42 00 

სსიპ – 

საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი 
52,522 44,619 58,500 58,200 5,678 -300 10.8% 

43 00 
სსიპ – კონკურენციის 

სააგენტო 
2,100 1,421 2,200 2,200 100 0 4.8% 

44 00 

ყოფილი სამხრეთ 

ოსეთის ავტონომიური 

ოლქის ტერიტორიაზე 

დროებითი 

ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული 

ერთეულის 

ადმინისტრაცია - 

სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაცია 

2,460 2,057 2,460 2,460 0 0 0.0% 

45 00 
საქართველოს 

საპატრიარქო 
25,000 22,237 25,000 25,000 0 0 0.0% 

46 00 

სსიპ – ლევან 

სამხარაულის 

სახელობის 

სასამართლო 

ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიურო 

4,200 2,994 4,200 4,200 0 0 0.0% 

47 00 

სსიპ – საქართველოს 

სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური 

– საქსტატი 

8,500 7,011 9,500 10,000 1,500 500 17.6% 

48 00 

სსიპ - საქართველოს 

მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია 
4,000 3,104 4,000 4,050 50 50 1.3% 

49 00 

საქართველოს 

სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატა 
1,000 1,023 1,120 1,180 180 60 18.0% 

50 00 

სსიპ - რელიგიის 

საკითხთა 

სახელმწიფო სააგენტო 
5,330 4,849 5,330 5,330 0 0 0.0% 

51 00 

პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის აპარატი 
2,000 1,459 2,000 2,800 800 800 40.0% 

52 00 
სსიპ - სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი 
500 372 500 500 0 0 0.0% 

53 00 

კერძო და საჯარო 

თანამშრომლობის 

ორგანო 
500  500 500 0 0 0.0% 

54 00 
 სსიპ - საპენსიო 

სააგენტო 
0  1,000 3,800 3,800 2,800   

55 00 

საერთო-

სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის 

გადასახდელები 

2,585,177 1,850,023 2,257,511 2,251,376 -333,801 -6,135 -12.9% 

56 00 

საქართველოს 

ეროვნული 

უშიშროების საბჭოს 

აპარატი 

1,800 1,541 0 0 -1,800 0 -100.0% 

57 00 
სსიპ - დეპოზიტების 

დაზღვევის სააგენტო 
0  0 0 0 0   

58 00 

სსიპ - საქართველოს 

დაზღვევის 

სახელმწიფო 
0  0 0 0 0   



ზედამხედველობის 

სამსახური 

59 00 

სსიპ - საქართველოს 

ეროვნული 

საინვესტიციო 

სააგენტო 

0  0 0 0 0   

60 00 

სსიპ - საქართველოს 

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - 

"საქპატენტი" 

0  0 0 0 0   

61 00 
სსიპ - ტექნოლოგიური 

ინსტიტუტი 
0 514 0 0 0 0   

 


