
18 

 

თავი IV  

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა  

და ვალდებულებების ცვლილება  

   

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-975 175.0) ათასი 
ლარის ოდენობით.  

 მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება           
251 493.0 ათასი ლარის ოდენობით.  

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 349 995.0 
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  

ათას ლარებში  

დასახელება 
2016 წლის 
ფაქტი 

2017 წლის 
გეგმა 

2018 წლის 
გეგმა 

ფინანსური აქტივების ზრდა 577,361.1 1,019,871.5 349,995.0

ვალუტა და დეპოზიტები 81,789.9 0.0 0.0

სესხები 285,239.1 343,262.5 266,800.0

აქციები და სხვა კაპიტალი 210,332.1 676,609.0 83,195.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 98 502.0 
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  

ათას ლარებში  

დასახელება 
2016 წლის 
ფაქტი 

2017 წლის 
გეგმა 

2018 წლის 
გეგმა 

ფინანსური აქტივების კლება 88,717.2 318,300.0 98,502.0

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 233,300.0 18,502.0

სესხები 87,994.3 85,000.0 80,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი 718.5 0.0 0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები 4.4 0.0 0.0
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მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 226 
668.0 ათასი ლარის ოდენობით.  

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1 986 750.0 
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  

ათას ლარებში 

დასახელება 
2016 წლის 
ფაქტი 

2017 წლის 
გეგმა 

2018 წლის 
გეგმა 

ვალდებულებების ზრდა 1,458,983.7 1,616,015.0 1,986,750.0

საშინაო 378,381.9 400,000.0 400,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 378,381.9 400,000.0 400,000.0

საგარეო 1,080,601.8 1,216,015.0 1,586,750.0

სესხები 1,080,601.8 1,216,015.0 1,586,750.0

 

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 400 000.0 
ათასი ლარის ოდენობით;  

ბ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 180 000.0 ათასი 
ლარის ოდენობით;  

გ) გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 125 000.0 
ათასი ლარის ოდენობით;  

დ) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები 
სახსრები – 45 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ 
საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი 
კრედიტები − 1 236 750.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

ათას ლარებში 

დასახელება 
2016 წლის  

 ფაქტი 
2017 წლის   

გეგმა 
2018 წლის  

გეგმა 
კრედიტები 822,450.7 921,015.0 1,236,750.0 
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) 0.0 0.0 2,400.0 
ვარდნილისა და ენგურის 

ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის 
პროექტი (EIB, EU) 

0.0 7,600.0 12,150.0 

მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის საავტომობილო 
გზის ქვეშეთი–კობის მონაკვეთზე საავტომობილო 
გზისა და გვირაბის მშენებლობა (ADB) 

0.0 0.0 43,175.0 

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი 
(SIDA, EBRD) 

119.8 0.0 550.0 

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო 0.0 0.0 52,450.0 
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დასახელება 
2016 წლის  

 ფაქტი 
2017 წლის   

გეგმა 
2018 წლის  

გეგმა 
გზის ძირულა–არგვეთას მონაკვეთის 
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) 
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების 

პროექტი (IBRD, ADB, WB) 
51,038.1 37,000.0 18,650.0 

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების 
პროექტი (WB) 

12,788.2 21,535.0 25,250.0 

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 0.0 3,240.0 4,200.0 
აგროკრედიტი (EIB) 0.0 0.0 10,000.0 
500 კვ ეგხ „ჯვარი–წყალტუბო“ (WB) 0.0 1,720.0 0.0 
საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია ბ (EIB) 0.0 0.0 7,600.0 
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული 

მართვის პროექტი (KfW, EU) 
359.0 700.0 7,000.0 

ალგეთი–სადახლოს საავტომობილო გზის 
მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) 

0.0 0.0 17,350.0 

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების 
ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 

334.8 5,000.0 10,000.0 

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე 
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)  

1,042.5 5,850.0 11,750.0 

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU) 

13,069.2 17,000.0 10,000.0 

სენაკი–ფოთი–სარფის საავტომობილო გზის კმ 48–
კმ 64, გრიგოლეთი–ჩოლოქის მონაკვეთის 
მშენებლობა (EIB) 

0.0 0.0 36,250.0 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო 
მაგისტრალი IV (აგარა–ზემო ოსიაური) (WB) 

41,962.1 40,000.0 16,000.0 

რეგიონალური განვითარების პროექტი  I (კახეთი) 
(WB) 

8,370.5 5,800.0 800.0 

რეგიონალური განვითარების პროექტი II 
(იმერეთი) (WB) 

6,471.4 5,520.0 10,000.0 

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების 
მესამე პროექტი (WB) 

32,180.1 32,800.0 20,000.0 

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო 
გზის უბისა–ძირულის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-
მშენებლობა (EIB) 

0.0 0.0 52,450.0 

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის 
პროექტი (EBRD) 

14,735.4 20,000.0 0.0 

ბათუმი (ანგისა)–ახალციხის საავტომობილო გზის 
ხულო–ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-
რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 

0.0 16,000.0 23,700.0 

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი 
(EIB) 

539.1 0.0 0.0 

თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 14,810.2 50,000.0 0.0 
რეგიონალური და მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, 
WB-TF) 

13,138.4 8,900.0 6,400.0 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების 

0.0 1,000.0 20,300.0 
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დასახელება 
2016 წლის  

 ფაქტი 
2017 წლის   

გეგმა 
2018 წლის  

გეგმა 
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit 
Bank) 

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW) 

5,434.1 11,000.0 10,100.0 

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო 
გზის ჩუმათელეთი–ხევის მონაკვეთის 
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (WB, EIB) 

0.0 0.0 41,600.0 

ეგხ „ჩრდილოეთის რგოლი“ (I ფაზა) (KfW, EBRD) 0.0 1,700.0 0.0 
საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 
82,377.8 78,000.0 22,000.0 

რეგიონალური ელექტროგადაცემის 
გაუმჯობესების პროექტი (KfW, ADB) 

60,832.6 0.0 0.0 

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 0.0 40,400.0 56,000.0 
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა 
სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU) 

71,056.5 32,570.0 111,550.0 

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების პროექტი (EIB) 

32,735.4 34,030.0 37,600.0 

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის 
გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EBRD, EC, WB) 

34,158.8 28,000.0 32,000.0 

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II 
(EIB, EU) 

18,582.7 19,750.0 8,700.0 

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების 
პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების 
სექტორი) (ADB) 

94,799.2 112,300.0 121,000.0 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 
ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების 
პროექტი (ზემო ოსიაური–რიკოთი) (EIB, WB)  

850.7 64,000.0 73,900.0 

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW) 

5,644.6 0.0 0.0 

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის 
გაძლიერება (KfW) 

0.0 900.0 0.0 

სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება 
ზემო სვანეთში (Government of France) 

4,940.1 0.0 0.0 

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 
განახლების პროექტი (EIB) 

0.0 5,000.0 800.0 

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 0.0 10,000.0 7,000.0 
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-

მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 
5,207.2 19,880.0 24,000.0 

თბილისი–წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 22–
კმ 57, რუსთავი–წითელი ხიდის მონაკვეთის 
მშენებლობა (EIB) 

0.0 0.0 17,350.0 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების 
საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 

83,908.6 35,800.0 59,000.0 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–
ხარაგაული–მოლითი–ფონა–ჩუმათელეთის 

0.0 0.0 35,500.0 
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დასახელება 
2016 წლის  

 ფაქტი 
2017 წლის   

გეგმა 
2018 წლის  

გეგმა 
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის 
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 

500 კვ ეგხ „წყალტუბო–ახალციხე–თორთუმი“ 
(KfW) 

0.0 3,180.0 0.0 

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო 
გზის ხევი–უბისის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- 
მშენებლობა (KEXIM, ADB) 

0.0 0.0 52,450.0 

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-
რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 

13,870.0 15,000.0 1,000.0 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 
ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–
სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-
რეკონსტრუქცია (JICA) 

39,436.5 30,200.0 1,600.0 

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და 
ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) 

0.0 4,000.0 10,000.0 

თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო 
გზის კმ 20–კმ 50, ლოჭინი–საგარეჯოს მონაკვეთის 
მშენებლობა (EIB) 

0.0 0.0 16,400.0 

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების 
მართვის პროექტი (WB) 

231.0 24,000.0 35,000.0 

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 0.0 4,000.0 4,000.0 
ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (EBRD, 

ORET) 
3,378.3 300.0 2,500.0 

ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 35,553.1 47,840.0 24,475.0 
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) 0.0 7,500.0 0.0 
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო 

მაგისტრალი III (რუისი–აგარა), დამატებითი 
დაფინანსება (WB) 

9,741.8 0.0 0.0 

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების 
მეორე პროექტი (WB) 

8,752.9 12,000.0 12,800.0 

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 760 082.0 
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  

ათას ლარებში  

დასახელება 
2016 წლის 
ფაქტი 

2017 წლის 
გეგმა 

2018 წლის 
გეგმა 

ვალდებულებების კლება 392,431.7 526,187.0 760,082.0

საშინაო 59,945.4 95,187.0 35,082.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 35,000.0

სესხები 966.8 80.0 82.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები 23,978.6 60,107.0 0.0

საგარეო 332,486.2 431,000.0 725,000.0
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დასახელება 
2016 წლის 
ფაქტი 

2017 წლის 
გეგმა 

2018 წლის 
გეგმა 

სესხები 307,538.2 431,000.0 725,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,948.0 0.0 0.0

 

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 
წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 17 931.4 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო 
ვალისა – 14 026.4 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 905.0 მლნ ლარის 
ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

 
საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის  

 
ათას ლარებში 

კრედიტორი საპროგნოზო  ნაშთი  
(31.12.2018)     

სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების 
ზღვრული მოცულობა 

14,026,365 

მრავალმხრივი კრედიტორები 9,901,001 

1 მსოფლიო ბანკი (WB) 5,070,738 

2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 83,140 

3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)   124,250 

4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 341,300 

5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 2,847,822 

6 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1,257,471 

7 ევროკავშირი (EU) 114,000 

8 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 14,081 

9 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 48,200 

ორმხრივი კრედიტორები 2,444,509 

1 ავსტრია 58,340 

2 აზერბაიჯანი 19,546 

3 თურქმენეთი 528 

4 თურქეთი 37,548 

5 ირანი 14,998 

6 რუსეთი 153,484 

7 სომხეთი 21,607 

8 უზბეკეთი 351 

9 უკრაინა 321 

10 ყაზახეთი 43,977 

11 ჩინეთი 4,800 
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კრედიტორი საპროგნოზო  ნაშთი  
(31.12.2018)     

12 გერმანია 839,553 

13 იაპონია 631,747 

14 ქუვეითი 66,131 

15 ნიდერლანდი 2,167 

16 ამერიკის შეერთებული შტატები 50,609 

17 საფრანგეთი 498,802 

სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,250,000 

ევრობონდები 1,250,000 

სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები 4,855 

გერმანია 4,855 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (საქართველოს ეროვნული ბანკი)   426,000 

საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 3,905,000 

1 საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, 
ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები 

280,846 

2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000 

3 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 739,726 

4 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 2,060,103 

5 ისტორიული ვალი 672,325 

სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 17,931,365 

 

შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.5 ლარი. 
სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი 
კურსის მიხედვით. 

 

 

 

 


