
2020 წლის ბიუჯეტის ცვლილებები
ანტიკრიზისული ბიუჯეტი
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2019 წლის პროგნოზი 2019 წლის ფაქტი
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2019 წლის პოზიტიური მაჩვენებლები
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2019 წლის პროგნოზი 2019 წლის ფაქტი

გადასახადები ბიუჯეტის დეფიციტი -მშპ-ს % კაპიტალური ხარჯები
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2019 წლის პოზიტიური მაჩვენებლები

გეგმა                                 ფაქტი

გადაჭარბება
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პანდემიის გავლენა ძირითად მაკრო / ფისკალურ პარამეტრებზე

პოზიტიური ტენდენციები 
შენარჩუნებული იყო მიმდინარე 
წლის დასაწყისშიც - იანვარში 
ეკონომიკურმა ზრდამ 
5%-ს გადააჭარბა

პანდემიის და მისგან გამოწვეული 
ეკონომიკური შეზღუდვებიდან 
გამომდინარე მნიშვნელოვნად 
გაუარესდა მიმდინარე ტენდენციები 
და აპრილში ეკონომიკურმა ვარდნამ 
16%-ს გადააჭარბა
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პანდემიის გავლენა ძირითად მაკრო / ფისკალურ პარამეტრებზე

წლიური პროგნოზების მიხედვით მოსალოდნელია:

ეკონომიკის შემცირება 4,0%-ით

ექსპორტის შემცირება 6,0%-ზე მეტით

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გაუარესება მშპ-ს 10,3%-მდე

მნიშვნელოვანი შემცირება ტურიზმის და ფულადი გზავნილების ნაწილში

ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შემცირება 1,5 მლრდ ლარზე მეტით

ანტიკრიზისული გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებისთვის საჭირო რესურსის 
მობილიზება 3,4 მლრდ ლარის ოდენობით

საბიუჯეტო დეფიციტის ზრდა 2.5%-დან 8,5%-მდე
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13 705,0 მლნ ლარი
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პანდემიით გამოწვეული დანაკლისი ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებში

2020 წელს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები (ვალებისა და დონორების გრანტების გარდა) 
დაგეგმილი იყო 13 705,0 მლნ ლარის ოდენობით

პანდემიის გავლენით შემოსავლების დანაკლისი შეადგენს 1 817,0 მლნ ლარს
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პანდემიით გამოწვეული დანაკლისი ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებში

გრანტებში

დანაკლისი არის ბიუჯეტის კანონის 
შესაბამისად სსიპ-ების მიერ 

სახელმწიფო ბიუჯეტში 
გადასარიცხი თანხა, ვინაიდან 

პანდემიის შედეგად ასევე 
შემცირებულია სსიპ-ების 

შემოსავლები

საგადასახადო შემოსავლების

დანაკლისში არ შედის 
ანტიკრიზისული გეგმის

შესაბამისად დაწესებული
საშემოსავლო გადასახადის

შეღავათის
ეფექტი - 250,0 მლნ ლარი

სხვა შემოსავლებში

გათვალისწინებული არ არის
StopCoV ფონდში მობილიზებული

133,5 მლნ ლარი და დამატებით
მობილიზებული რესურსების
დეპოზიტებზე განთავსების

შედეგად მისაღები 53,5 მლნ ლარი



ანტიკრიზისული გეგმით 
განსაზღვრული ღონისძიებების 

განსახორციელებლად

2020 წლის განმავლობაში საჭირო 
რესურსი შეადგენს

3,4 მლრდ ლარს

www.mof.ge

ანტიკრიზისული გეგმის განსახორციელებლად ბიუჯეტში
გათვალისწინებული რესურსი
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კომერციული ბანკებისთვის ლარის გრძელვადიანი ლიკვიდობის შექმნა 

დღგ-ს დამატებით დაბრუნება

სოფლის მეურნეობის სექტორის ხელშეწყობა 

სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერა (მათ შორის დევნილთა სახლების გაზრდილი შესყიდვები) 

მცირე გრანტების დაფინანსება

ტურისტული ობიექტების ქონების გადასახადისგან გათავისუფლება

სასტუმროების საპროცენტო ხარჯის სუბსიდირება

საკრედიტო-საგარანტიო სქემა

ვირუსის გავრცელების პრევენციისა და ჯანდაცვის ხარჯები

საკარანტინო სივრცეებით მომსახურების ანაზღაურება და ფრენების სუბსიდირება

StopCoV ფონდის ანგარიშზე მობილიზებული თანხა 

მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების და შშმ ბავშვების 100 ლარიანი დახმარება 6 თვის განმავლობაში 

100 ათას სოციალურ სარეიტინგო ქულამდე მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახების 100 ლარიანი დახმარება 6 თვის განმავლობაში 

65-დან 100 ათას სოციალურ სარეიტინგო ქულამდე მყოფი ოჯახების დახმარება (ოჯახის წევრების რაოდენობის შესაბამისად) 6 თვის 

განმავლობაში 

კომუნალური ხარჯების სუბსიდირება

თვითდასაქმებულთა 300 ლარიანი დახმარება

საშემოსავლო გადასახადის შეღავათი

უხელფასოდ დარჩენილი მოქალაქეების 200 ლარიანი დახმარება 6 თვის განმავლობაში

მლნ ლარი

www.mof.ge

ანტიკრიზისული გეგმის განსახორციელებლად ბიუჯეტში
გათვალისწინებული რესურსი
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ანტიკრიზისული გეგმის განსახორციელებლად ბიუჯეტში
გათვალისწინებული რესურსი

საშემოსავლო და ქონების გადასახადის შეღავათები ბიუჯეტში ასახული 
საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებლებში

დღგ-ს დაბრუნება ასახულია შესაბამის ქვეანგარიშზე არსებული თანხის 
კლებასა და საგადასახადო შემოსავლებში

კომერციული ბანკებისთვის გრძელვადიანი ლარის ლიკვიდობის თანხა 
ასახულია საშინაო ვალის და დეპოზიტების ზრდაში
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ევროკავშირი (EU)

მსოფლიო ბანკი (WB)

საფრანგეთის განვითარების სააგენტო (AFD)

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი (KFW)

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 

www.mof.ge

პანდემიის პრევენციისა და მისი შედეგების სალიკვიდაციოდ
ბიუჯეტში მობილიზებული დამატებითი რესურსი

პანდემიის პრევენციისა და მისი შედეგების სალიკვიდაციოდ ბიუჯეტში მობილიზებული 
დამატებითი რესურსი ჯამში შეადგენს 5 637,0 მლნ ლარს, მათ შორის:

საერთაშორისო პარტნიორებისგან გამოყოფილი კრედიტები - 4 470,0 მლნ :₾
მლნ ლარი
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პანდემიის პრევენციისა და მისი შედეგების სალიკვიდაციოდ
ბიუჯეტში მობილიზებული დამატებითი რესურსი

ევროკავშირის გრანტი - 330,0 მლნ

StopCoV ფონდში მობილიზებული - 133,5 მლნ

დამატებით მობილიზებული რესურსების დეპოზიტებზე განთავსების შედეგად 
მისაღები საპროცენტო შემოსავლები - 53,5 მლნ

საშინაო ვალის ზრდა - 650,0 მლნ

₾

₾

₾

₾
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ნაერთი ბიუჯეტის შემცირება

პანდემიის დასაწყისშივე ნათელი იყო არსებული ბიუჯეტის ხარჯვითი 
ნაწილის შემცირების აუცილებლობა

მარტის დასაწყისიდანვე მნიშვნელოვნად შეიზღუდა ბიუჯეტის ხარჯვითი 
ნაწილი და დაიწყო მუშაობა რესურსების გამოთავისუფლებაზე, როგორც 
სახელმწიფო ბიუჯეტში, ისე ადგილობრივ ბიუჯეტებშიც

შედეგად, ნაერთ ბიუჯეტში შესაძლებელი გახდა 600,0 მლნ ლარამდე თანხის 
გამოთავისუფლება, რაც ასახულია ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტში



პირველადი მიმდინარე ხარჯები 
(პროცენტის გარეშე)

პირველადი
პროგნოზი

შემცირება
ანტიკრიზისული 

გეგმისთვის საჭირო
თანხები

განახლებული
პროგნოზი

შრომის ანაზღაურება 1 896,0 -57,0 0,0 1 839,0

საქონელი და მომსახურება 1 772,0 -107,0 195,0 1 860,0

სუბსიდიები 1 031,0 -73,2 559,2 1 517,0

გრანტები 127,0 -5,7 2,7 124,0

სოციალური უზრუნველყოფა 4 556,0 -25,8 1 044,8 5 575,0

სხვა ხარჯები 1 267,0 -33,0 1 234,0

მიმდინარე ხარჯების ჯამი 10 649,0 -301,7 1 801,7 12 149,0

კაპიტალური ხარჯები
პირველადი
პროგნოზი

შემცირება
ანტიკრიზისული 

გეგმისთვის საჭირო
თანხები

განახლებული
პროგნოზი

კაპიტალური ხარჯების ჯამი 3 866,0 -298,8 118,8 3 686,0

სულ მიმდინარე კაპიტალური 
ხარჯები

პირველადი
პროგნოზი

შემცირება
ანტიკრიზისული 

გეგმისთვის საჭირო
თანხები

განახლებული
პროგნოზი

სულ ხარჯების ჯამი 14 515,0 -600,5 1 920,5 15 835,0
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ნაერთი ბიუჯეტის შემცირება
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ანტიკრიზისული გეგმით განსაზღვრული თანხები
მუხლების მიხედვით

სოციალური უზრუნველყოფა - 1 044,8 მლნ ლარი, მათ შორის:

ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული კომპენსაციები - 610,0 მლნ ლარი 
(ჯანდაცვის სამინისტრო)

კომუნალური ხარჯების სუბსიდირება - 170,0 მლნ ლარი (ჯანდაცვის სამინისტრო)

ჯანდაცვის ხარჯები - 125,5 მლნ ლარი (ჯანდაცვის სამინისტრო - (მკურნალობასთან 
დაკავშირებული მომსახურების ანაზღაურება)

StopCoV ფონდის ანგარიშზე მობილიზებული თანხა, რომელიც მთავრობის 
გადაწყვეტილების შესაბამისად მიიმართება ვირუსის საწინააღმდეგო ღონისძიებებისა და 
მისგან დაზარალებულთა დახმარებისათვის - 133,5 მლნ ლარი (საერთო 
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები)

მაღალმთიანი დასახლებებში სოციალური დახმარებები - 5,8 მლნ ლარი (ჯანდაცვის 
სამინისტრო - კანონის შესაბამისად გაზრდილი დასახლებების რაოდენობა)



საქონელი და მომსახურება - 195,0 მლნ ლარი,  მათ შორის:
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ანტიკრიზისული გეგმით განსაზღვრული თანხები
მუხლების მიხედვით

44,0 მლნ ლარი - საკარანტინო 
სივრცეების მომსახურების 
ანაზღაურება (ეკონომიკის 
სამინისტრო)

151,0 მლნ ლარი - ჯანდაცვის ხარჯების 
ანაზღაურება (ჯანდაცვის სამინისტრო - მშ. ტესტები, 
სადეზინფექციო, პირადი დაცვის საშუალებების და 
ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით სხვა 
აუცილებელი ხარჯების დაფინანსება)



სუბსიდიები - 559,2 მლნ ლარი, მათ შორის:

საკრედიტო-საგარანტიო სქემის დასაფინანსებლად - 330,0 მლნ ლარი (ეკონომიკის სამინისტრო)

სასტუმროების საპროცენტო ხარჯის სუბსიდირებისთვის - 70,0 მლნ ლარი (ეკონომიკის სამინისტრო)

მცირე გრანტების გასაცემად - 20,0 მლნ ლარი (ეკონომიკის სამინისტრო)

სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერა - 20,0 მლნ ლარი (ეკონომიკის სამინისტრო)

სოფლის მეურნეობის სექტორის ხელშეწყობა - 115,0 მლნ ლარი (სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)

ვირუსთან ბრძოლაში ჩართული სახელმწიფო საავადმყოფოების სუბსიდირება - 3,2 მლნ ლარი (ჯანდაცვის 
სამინისტრო)

საზღვარგარეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მგზავრობის (ფრენების) სუბსიდირება - 1,0 მლნ ლარი 
(ეკონომიკის სამინისტრო)
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კაპიტალური ხარჯები - 118,8 მლნ ლარი, მათ შორის:

ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება - 64,8 მლნ ლარი (ჯანდაცვის სამინისტრო)

ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში სამშენებლო სექტორის დასახმარებლად დევნილებისთვის 
დამატებითი სახლების შესყიდვა (ჯანდაცვის სამინისტრო, 2020 წლის ხარჯი)

ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის მიზნით ტექნიკისა და 
სარწყავი სისტემების თანადაფინანსება - 10,0 მლნ ლარი  (სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)

სასურსათო მარაგების შესყიდვა - 14,0 მლნ ლარი (სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)

ფაქტიური ათვისებიდან გამომდინარე ენგურის და ვარდნილის ჰიდროელექტრო სადგურების 
რეაბილიტაციის პროექტის თანხა (EBRD, EIB, EU) - 10,0 მლნ ლარი
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დასახელება

მლნ ლარი
(თუ ცხრილში სხვა რამე არ 

არის მითითებული)

ეკონომიკური ზრდა (%) -4,0%

მშპ-ს დეფლატორი (%) 4,8%

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის (%) 4,7%

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს 3,5%

ნომინალური მშპ 50 303,1

ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 10 510,0

მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 8 979,4

მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტების კუთვნილი 1 530,6

ნაერთი ნიუჯეტის პირველადი მიმდინარე ხარჯები (პროცენტის გარდა) 12 149,0

ნაერთი ბიუჯეტის კაპიტალური ხარჯები 3 686,0

ნაერთი ბიუჯეტის ვალების მომსახურება (პროცენტი) 807,0

ნაერთი ბიუჯეტის ვალების დაფარვა 1 034,0

ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი (IMF პროგრამის მიხედვით) -4 254,0

ნაერთი ბიუჯეტის (IMF პროგრამის მიხედვით - მშპ-ს %) -8,5%

ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი -4 152,1

ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი (მშპ-ს %) -8,3%

მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან (PPP ვალდებულებების ჩათვლით) 55,7%
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2020 წლის განახლებული ფისკალური პარამეტრები



წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით პანდემიამდე არსებული ბიუჯეტი ხარჯვით ნაწილში:

პირველადი მიმდინარე ხარჯები მცირდება 199,6 მლნ ლარით

კაპიტალური ხარჯები მციდება 347,5 მლნ ლარით
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ენის დეპარტამენტი

მთავრობის ადმინისტრაცია

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

PPP სააგენტო

საჯარო სამსახურის ბიურო

კონკურენციის სააგენტო

სახ. მინისტრის აპარატი

სტატისტიკის სამსახური

საპენსიო სააგენტო

სახელმწიფო დაცვის სამსახური

უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

ვეტერანთა სამსახური

აუდიტის სამსახური

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

სუს-ი

სახალხო დამცველის აპარატი

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

ჯანდაცვის სამინისტრო

სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო

შემცირება უწყებების მიხედვით (ათასი ლარი)
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სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ცვლილებები



პანდემიიდან გამომდინარე:

პირველადი მიმდინარე ხარჯები ხარჯები იზრდება - 1 872,1  მლნ ლარით

კაპიტალური ხარჯები იზრდება - 123,8  მლნ ლარით

ვალების მომსახურება და დაფარვა იზრდება - 42,0  მლნ ლარით

ზრდა უწყებების მიხედვით (ათასი ლარი)

ჯანდაცვის სამინისტრო

1153 450.0 

60%
ეკონომიკის სამინისტრო

485 000.0 

25%

სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის 

სამინისტრო

139 000.0 

7%

მუნიციპალიტეტების 

ტრანსფერები

120 000.0 

6%

ვალების მომსახურება და დაფარვა

42 000.0 

2%

ზემოაღნიშნული ცვლილებების შედეგად, სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები ჯამში იზრდება 1 490,9 
მლნ ლარით და განისაზღვრება 15 923,8 მლნ ლარის ოდენობით
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სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ცვლილებები




