
 

 
 2023 წლის ეკონომიკური 

ზრდის პროგნოზი - 5% 

 მთლიანი შიდა პროდუქტი 

(მშპ) – 79.7 მლრდ ₾ 

 მთავრობის ვალი 

პროცენტულად მშპ-სთან - 

38.3% 

 სახელმწიფოს ერთიანი 

ბიუჯეტის დეფიციტი 

პროცენტულად მშპ-სთან - 

2.8% 

 კაპიტალური ხარჯები 

პროცენტულად მშპ-სთან - 

8.1% 

 მიმდინარე ხარჯები 

პროცენტულად მშპ-თან - 

21.9% 

 მშპ დეფლატორი - 5.0% 

 ინფლაციის 

პროგნოზირებული 

მაჩვენებელი 2023-2026 

წლებში - 3.0% 

ბიუჯეტი 

2023 

სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობები 21 914.2 

მლნ ₾  

 შემოსავლები 17 619.9 მლნ ₾ 

 არაფინანსური აქტივების კლება 

200.0 მლნ ₾ 

 ფინანსური აქტივების კლება 450.0 

მლნ ₾ 

 ვალდებულებების ზრდა 3 644.3 

მლნ ₾ 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

გადასახდელები  

21 880.1 მლნ ₾  

 ხარჯები 16 335.2 მლნ ₾ 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა 

3 883.1 მლნ ₾ 

 ფინანსური აქტივების ზრდა 

445.1 მლნ ₾ 

 ვალდებულებების კლება  

1 218.5მლნ ₾ 
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მუნიციპალიტეტების მიერ 

დღგ-ის სახით მისაღები 

შემოსავლები 

პროგნოზირებულია 

 1 564,7 მლნ ლარის (ჯამური 

დღგ-ის 19.0%) ოდენობით 

 ნაერთი ბიუჯეტიდან 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარებაზე მიიმართება 6 

მილიარდ ლარზე მეტი; 

 სოფლის მეურნეობის 

განვითარებისთვის 

გამოყოფილია 590,0 მლნ 

ლარზე მეტი; 

 მცირე და საშუალო ბიზნესის 

ხელშეწყობის მიზნით 2023 

წელს გათვალისწინებულია 

260,0 მლნ ლარზე მეტი. 
 

 

 

დაგეგმილი ღონისძიებები 

 დევნილთა სახლების 

უზრუნველყოფის კუთხით იწყება 

7 000 ბინაზე გათვლილი 

საცხოვრებელი კომპლექსების 

მშენებლობისთვის 2023 წელს 

გათვალისწინებულია 225,0 მლნ 

ლარზე მეტი. 

 500-ზე მეტი საჯარო სკოლის 

რეაბილიტაცია და 

მშენებლობისთვის 2023 წელს 

გათვალისწინებულია 300,0 მლნ 

ლარამდე; 

 ადამიანური კაპიტალის 

განვითარების რეფორმის 

ფარგლებში საჯარო სკოლებში 

კომპიუტერული 

ლაბორატორიების მოწყობა; 

 სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების მშენებლობა-

რეაბილიტაციის პროგრამისთვის  

გამოყოფილია 100,0 მლნ ლარი 
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ბიუჯეტი 

2023 

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გადასახდელების მთლიანი მოცულობა 

შეადგენს 3 985.8  მლნ ₾, მათ შორის: 

 საგარეო სახელმწიფო 

ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა - 1 696.0 მლნ ₾ 

 საშინაო სახელმწიფო 

ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა - 715.0 მლნ ₾ 

 მთავრობის სარეზერვო ფონდი - 60.0 

მლნ ₾ 

 წინა წლებში წარმოქმნილი 

დავალიანების დაფარვისა და 

სასამართლო გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფონდი - 40.0 მლნ ₾ 

 რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი - 400.0 მლნ ₾ 

 მაღალმთიანი დასახლებების 

განვითარების ფონდი - 20.0 მლნ ₾ 

 დაგროვებითი საპენსიო სქემის 

თანადაფინანსება - 310.0 მლნ ₾ 

 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემი 

ტრანსფერები - 515.0 მლნ ₾ 
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დაგეგმილი ღონისძიებები 

 

 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა 

პენსიის ზრდა 65 ლარით და  

განისაზღვრება 365 ლარით; ამავე 

კატეგორიის პენსიონერთა პენსია 

მაღალმთიან დასახლებებში 

განისაზღვრება 440 ლარით; 

 70 წლამდე პირთა პენსის ზრდა 35 ლარით 

და განისაზღვრება 295 ლარით, ხოლო 

მაღალმთიან დასახლებებში 

განისაზღვრება 355 ლარს; 

 მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების 

სოციალური გასაცემელის ზრდა 65 

ლარით, ხოლო დანარჩენი კატეგორიის 

შშმ პირთათვის 35 ლარით; 

 მიმდინარე წლის ივნისიდან ბავშვთა 

სოციალური დახმარების სრული წლის 

დაფინანსების ზრდა 150 ლარამდე და 

დამატებით 50 ლარის ზრდა 2023 წლის 

ივლისიდან. 
 

 

 

 

 

 საჯარო სექტორში ხელფასების 

ზრდა 10%-ით; 

 პოლიციელებისა და 

ჯარისკაცების ხელფასების 

ზრდა 20%-ით; 

 პოლიციელებისა და 

ჯარისკაცების საცხოვრებელი 

ბინების მშენებლობა; 

 საჯარო სკოლების 

მასწავლებელთა დანამატის 

ზრდა 125 ლარით; 

 მანდატურების ხელფასების 

ზრდა125 ლარით; 

 პროფესიული სასწავლებლების 

პედაგოგთა საათობრივი 

ანაზღაურების ზრდა (15-დან 18 

ლარამდე); 

 მუნიციპალიტეტებში საბავშვო 

ბაღების თანამშრომელთა 

ხელფასების ზრდა 100 ლარით. 

 

558.2  მლნ ₾ 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 
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