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2020 წლის ეკონომიკური ზრდის
პროგნოზი 4,5%

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები
14 554.2 მლნ
Semosavlebi
11 226.9 მლნ

სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი
მშპ-ს 2,5%
მთავრობის ვალი მშპ-ს 42,5%
მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)
53 080.6 მლნ
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მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
4779.8 (აშშ დოლარი)
კაპიტალური ხარჯები მშპ-ს 7.3%
მიმდინარე ხარჯები მშპ-ს 21.5%
ინფლაციის პროგნოზირებული
მაჩვენებელი 2020-2023 წლებში 3.0%

arafinansuri
aqtivebis kleba
130.0 მლნ

saqarTvelos 2020 wlis
saxelmwifo biujeti
moqalaqeze
orientirebuli biujeti

finansuri
aqtivebis kleba
130.0 მლნ
valdebulebebis
zrda 3 067.3 მლნ

გადასახადები 10 465.0 მლნ
გრანტები 241.9 მლნ
სხვა შემოსავლები 520.0 მლნ
სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები
14 432.9 მლნ
ხარჯები 10 846.5 მლნ
arafinansuri
aqtivebis zrda
2 221.4 მლნ
finansuri
aqtivebis zrda
342.2 მლნ
valdebulebebis
kleba 1 0227 მლნ

14.4
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2020 welis saxelmwifo biujeti emsaxu
reba samTavrobo programis Sesrulebas,
romelmac unda uzrunvelyos mosaxleo
bis socialuri dacva, qveynis ekonomikuri
ganviTareba da amavdroulad maqsimalu
rad aris orientirebuli moqalaqeebze.
WWW.MOF.GE

moqalaqeze orientirebuli
biujeti 2020

პენსიების ზრდა _ დამატებითი ხარჯი
300.0 მლნ
• 2020 wlis ianvridan yvela pensioners,

18 წლამდე, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად
გამოხატულ შშმ პირებს გაეზრდებათ პენსია 20
lariT

• 2020 wlis 1 ivlisidan 70 wels zemoT

pensionerebs, 18 წლამდე და მკვეთრად გამოხატულ
შშმ პირებს პენსია დამატებით გაეზრდებათ 30 lari

skolis 42 000-ze met maswavlebels
gaezrdeba xelfasi 300 lariT
policielebs da mexanZre-maSvelebs 2020
wlis 1 ivlisidan gaezrdebaT xelfasi
125 lariT
პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო
პერსონალის ხელფასი გაიზრდება 100 lariT
sabavSvo baRebis maswavleblebs gaezrdebaT
xelfasi saSualod 100 lariT 2020 wlis
1 seqtembridan
devnil ojaxebs gadaecemaT 1900-ზე მეტი
ბინა თბილისში, ქუთაისსა და ზუგდიდში.
ასევე, 1000 სახლი „სოფლად სახლის
პროექტის ფარგლებში“
dasruldeba 60-ze meti sajaro skolis
mSenebloba
mcire da saSualo biznesis xelSewyobis
mizniT მიიმართება 260 mln larze meti
infrastruqturuli proeqtebis
gansaxorcieleblad - 3 700.0 mln larze meti

saministroebis
dafinanseba
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
4 363.0 მლნ
რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
2 071.6 მლნ
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო 1 666.5 მლნ

biujetis gamWvirvaloba da
moqalaqeTa CarTuloba
gatarebuli reformebis Sedegad, biujetis
saerTaSoriso partniorobis (The Interna
ti
onal Budget Partnership) mier gamoqvey
nebuli „biujetis gamWvirvalobis kvleva
2017“ (Open Budget Survey 2017) SedegebiT,
saqarTvelom 82 quliT me-5 adgili daikava msoflios 115 qveyanas Soris, riTac
gaiumjobesa poziciebi da moeqca sruliad
gamWvirvale qveynebis rigebs Soris.

თავდაცვის სამინისტრო 880.0 მლნ
შინაგან საქმეთა სამინისტრო 770.0 მლნ
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო 364.0 მლნ
გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო 353.0 მლნ
იუსტიციის სამინისტრო 224.0 მლნ
საგარეო საქმეთა სამინისტრო 159.0 მლნ
finansTa სამინისტრო 93.0 მლნ

biujeti

2020

biujetis gamWvirvalobis da
CarTulobis sistema (eBTPS)
სისტემის მიზანია მოქალაქეებს ჰქონდეთ შესაძ
ლებლობა საკუთარი აზრი გამოხატონ ბიუჯეტის
დაგეგმვის მიმართულებით, მიიღონ ინფორმაცია
საბიუჯეტო პროცესზე და აქტიურად ჩაერთონ იმ
პრიორიტეტების დადგენაში, რომლის დაფინან
სებაც უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო ბიუ
ჯეტიდან. სისტემა შედგება ხუთი მოდულისგან:
დაგეგმე ბიუჯეტი, მოქალაქის გზამკვლევი, ბიუჯეტის
გრაფიკული მონაცემები, საბიუჯეტო კალენდარი,
საჯარო ფინანსების მართვა.
WWW.EBTPS.GE

