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წი ნათ ქ მა
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რი სათ ვის ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი მხარ და ჭე რის პრო-
ექ ტის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა „ღია სა ზო გა დო ე ბის ინ სი ტუ ტის” ფი ნან სუ რი 
მხარ და ჭე რით, გთა ვა ზობთ მე ოთხე ან გა რიშს: სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის პერ ს პექ ტი ვა – 2011 
წლის მი მო ხილ ვა.

ან გა რი ში მო ი ცავს 2011 წელს  ქვე ყა ნა ში მომ ხ დარ ძი რი თად ეკო ნო მი კურ მოვ ლე ნებს. ყუ-
რადღე ბას ამახ ვი ლებს იმ ძი რი თად გა მოწ ვე ვებ ზე, რომ ლე ბიც ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შემ-
მუ შა ვებ ლე ბი სა და სხვა ინ ს ტი ტუ ტე ბის მხრი დან დრო ულ გა მოხ მა უ რე ბას და რე ა გი რე ბას 
მო ითხოვს. ან გა რი შის მო სამ ზა დებ ლად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ-
ნუ ლი სამ სა ხუ რის, ეროვ ნუ ლი ბან კის, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს და სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 
ფონ დის ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი და სხვა სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი. 
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შე სა ვა ლი
მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ახალ, სა ხი ფა თო ფა ზა შია შე სუ ლი და ექ ს პერ ტე ბი ზრდის შე ნე ლე ბი სა და 
ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი შო კე ბის პროგ ნო ზებს აკე თე ბენ.

2011 წე ლი მო უ ლოდ ნე ლი მოვ ლე ნე ბით ხა სი ათ დე ბო და, რომ ლებ მაც გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კურ 
ატ მოს ფე რო ზე ზე გავ ლე ნა იქო ნი ა. ყვე ლა ზე დი დი მო უ ლოდ ნე ლო ბა იაპო ნი ა ში ცუ ნა მი და ახ-
ლო აღ მო სავ ლეთ ში არე უ ლო ბე ბი იყო, რომ ლებ მაც ნავ თო ბის მსოფ ლიო ფა სე ბის ზრდა გა მო-
იწ ვი ა. ამ ზრდამ, ნა წი ლობ რივ, მსოფ ლი ო ში საკ ვებ ზე ფა სე ბის რე კორ დულ მა ტე ბას შე უწყო 
ხე ლი. მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნე ბია სა ხელ მ წი ფო ვა ლი სა და სა ბან კო 
სექ ტო რის პრობ ლე მე ბი ევ რო ზო ნა ში, რომ ლე ბიც, რო გორც ეკო ნო მის ტე ბი ში შო ბენ, პო ლი ტი-
კის შემ მუ შა ვებ ლებ მა შე საძ ლოა ვე ღარ გა ა კონ ტ რო ლონ. ასე ვე, სა ყუ რადღე ბო ა, რომ ამე რი-
კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ისე დაც შე ნე ლე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის შემ დ გო მი შე ნე ლე-
ბაა მო სა ლოდ ნე ლი  და მა ტე ბი თი შო კე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

2011 წე ლი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სი დან გა მოს ვ ლის წე ლი იყო. 
მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის ზრდამ 6.8% შე ად გი ნა, რაც კრი ზი სამ დე ლი პე რი ო დის 10%-იან 
ზრდა ზე და ბა ლი ა. ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელ მა, რო მე ლიც 2011 წლის და საწყის ში გა ი ზარ და, შე-
მოდ გო მი დან კლე ბა და იწყო. ინ ფ ლა ცი ის და ფა სე ბის ზე წო ლის პო ტენ ცი უ რი ზრდის შე სა კა-
ვებ ლად, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მა ბან კ მა (სებ) წლის და საწყის ში მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა 
გა ამ კაც რა, მას შემ დეგ კი, რაც ინ ფ ლა ცია მიზ ნობ რივ დო ნემ დე შემ ცირ და, ანუ, 2011 წლის 
შუა პე რი ო დი დან, მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა კვლავ შე არ ბი ლა. 2011 წელს მიმ დი ნა რე ან გა რი შის 
დე ფი ცი ტი კვლავ მა ღა ლი იყო. პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბის აღ დ გე ნა 
კრი ზი სამ დელ დო ნემ დე ვერ მო ხერ ხ და, ხო ლო ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის შე მო დი ნე ბა საკ მა ოდ 
სტა ბი ლუ რი იყო. სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ისე ვე, რო გორც კავ კა სი ი სა და ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის რე-
გი ო ნე ბი სათ ვის, რუ სე თის ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ხელ საყ რე ლი იყო ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის თვალ-
საზ რი სით, რაც სა ვა რა უ დოდ 2012 წელ საც გაგ რ ძელ დე ბა1. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო ვა ლი, რო-
მე ლიც გან სა კუთ რე ბით გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის დროს გა ი ზარ და, დი დი ა. სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის, 
რო გორც ნავ თო ბის და გა ზის იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნის თ ვის, მთა ვარ გა მოწ ვე ვად კვლავ ბი უ ჯე-
ტის კონ სო ლი და ცია და გა რე ზე წო ლე ბის გან და უც ვე ლო ბა, ასე ვე, ეგ ზო გე ნურ და ენ დო გე ნურ 
ინ ფ ლა ცი ურ ზე წო ლებ თან გამ კ ლა ვე ბა რჩე ბა. მთა ვა რი საფ რ თხე კი სა ბი უ ჯე ტო და მიმ დი ნა რე 
ან გა რი შის არ სე ბუ ლი დე ფი ცი ტი ა, რო მე ლიც ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებს მო მა ვალ ში გა რე ზე წო ლე ბი სად-
მი ქვეყ ნის მდგრა დო ბას.

ქვე მოთ, უფ რო დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლავთ ზო გი ერთ მთა ვარ ინ დი კა ტორს. იმ სა კითხ თა შო-
რის, რომ ლებ ზეც შევ ჩერ დე ბით, შე დის მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი (მშპ), უცხო უ რი პირ და პი რი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბი, სა მომ ხ მა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სი (სფი), მო ნე ტა რუ ლი და ფის კა ლუ რი პო ლი-
ტი კა. 

1 საქართველოს ეკონომიკაში ფულადი გზავნილების როლის შესახებ იხილეთ ეკონომიკური პოლიტიკის 
კვლევის ცენტრის მე-3 ანგარიში, www.eprc.ge. 
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მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი 
(მშპ) და ეკო ნო მი კუ რი ზრდა

2011 წლის სა ქარ თ ვე ლოს ნო მი ნა ლუ რი მშპ-ის მო ცუ ლო ბა 22,945.2 მი ლი ონ ლარს შე ად გენს 
წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, რაც 10%-იანი ზრდაა წი ნა წელ თან შე და რე ბით (გრაფიკი 1). რე ა ლუ-
რი წლი უ რი ზრდა, ანუ ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლით შეს წო რე ბუ ლი წლი უ რი ზრდა, 6.8%-ს უდ რის. 
მშპ-ის დეფ ლა ტო რის მაჩ ვე ნე ბელს რაც შე ე ხე ბა, ამ ჟა მად წლი უ რი გა ან გა რი შე ბა არა გვაქვს, 
თუმ ცა იგი 2011 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი იყო (13.6%) და იმ დ რო ინ დელ 
ორ ნიშ ნა ინ ფ ლა ცი ას შე ე სა ბა მე ბო და, თუმ ცა, მე სა მე კვერ ტალ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 7.7%-მდე 
შემ ცირ და ინ ფ ლა ცი ის სა ერ თო მაჩ ვე ნებ ლის შემ ცი რე ბის გა მო, რო მე ლიც საკ ვებ ზე ფა სე ბის 
სე ზო ნურ მა ცვლი ლე ბამ გა მო იწ ვია (გრაფიკი 2). გარ და ამი სა, 2011 წლის მე სა მე კვარ ტალ ში 
მშპ-ის ზრდის ტემ პი ყვე ლა ზე მა ღა ლი იყო 2010 წლის მე ო რე კვარ ტ ლის შემ დეგ, რო დე საც რე-
ა ლურ მა ზრდამ 8.3% შე ად გი ნა. თუმ ცა, ეკო ნო მი კას ჯერ არ მი უღ წე ვია კრი ზი სამ დე ლი 10%-
იანი წლი უ რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლამ დე (გრაფიკი 2). 

რო გორც 1-ლი გრა ფი კი დან ჩანს, მშპ-ის რე ა ლუ რი ზრდის პა რა ლე ლუ რად იზ რ დე ბა ერთ სულ 
მო სახ ლე ზე მშპ-ის მაჩ ვე ნე ბე ლიც, რო მე ლიც ამ ჟა მად, 2011 წლის გა ა ნაგ რი შე ბით, 3,121 აშშ 
დო ლარს შე ად გენს. ეს მო ნა ცე მი 18%-იან მა ტე ბას აჩ ვე ნებს წი ნა წელ თან შე და რე ბით. მი უ-
ხე და ვად სა ერ თო მო ნა ცე მის ზრდი სა, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ეს ზრდა ინ ფ ლა ცი ურ მა ზე წო ლამ შე-
ა ნე ლა. ბო ლო ათ წ ლე ულ ში შთამ ბეჭ და ვი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მი უ ხე და ვად, სა ქარ თ ვე ლო ში 
კვლავ პროგ რე სის ნაკ ლე ბო ბა იგ რ ძ ნო ბა ზო გი ერთ წამ ყ ვან სფე რო ში. მა გა ლი თად, ადა მი ა ნუ-

გრაფიკი 1
მშპ და მშპ ერთ სულ ზე (2005–2011) www.geostat.ge, www.imf.org
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რი გან ვი თა რე ბის ინ დექ სის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლო ამ ჟა მად 75-ე ად გილ ზეა 187 ქვე ყა ნას შო-
რის2. ამა ვე დროს, „ცხოვრების ხა რის ხის“ მსოფ ლიო კვლე ვის მი ხედ ვით, რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა 
ქა ლა ქე ბის პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ - კულ ტუ რულ მდგო მა რე ო ბას ით ვა ლის წი-
ნებს, თბი ლისს ყვე ლა ზე და ბა ლი რე ი ტინ გი ჰქონ და ევ რო პულ ქა ლა ქებს შო რის, ხო ლო მსოფ-
ლი ოს 400 ქა ლაქს შო რის 214-ე ად გილ ზე იყო3.

ცხოვ რე ბის დო ნის სა ერ თა შო რი სო შე და რე ბის თ ვის ხში რად ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპ-ის მაჩ-
ვე ნე ბელს (მსყიდველობითი უნა რის პა რი ტე ტი, ანუ, PPP) იყე ნე ბენ. მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რის 
პა რი ტე ტი (PPP) სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, დად გინ დეს, რამ დე ნი ფუ ლია სა ჭი რო ერ თი და იმა ვე 
ოდე ნო ბის სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის შე სა ძე ნად სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნებ ში. ამ რი გად, PPP ყვე-
ლა ზე ობი ექ ტუ რი სა ზო მია სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის ცხოვ რე ბის სტან დარ ტებ ში გან ს ხ ვა ვე ბე ბის 
შე სა და რებ ლად, რად გან ეს სა ზო მი ით ვა ლის წი ნებს ქვე ყა ნა ში ცხოვ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბას და 
ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელს და არა გაც ვ ლით კურსს, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა არ იყოს წარ მო მად გენ-
ლო ბი თი სა ზო მი შე მო სავ ლებს შო რის რე ა ლუ რი გან ს ხ ვა ვე ბე ბის შე სას წავ ლად. ქვეყ ნებს შო-
რის შე და რე ბის გა სა კე თებ ლად, ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპ-ის მაჩ ვე ნე ბე ლი (PPP) ეგ რეთ წო დე-
ბულ სა ერ თა შო რი სო დო ლა რებ ში იზო მე ბა. 2011 წლის მდგო მა რე ო ბით, სა ქარ თ ვე ლო, რომ ლის 
ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპ-ის მაჩ ვე ნე ბე ლი (PPP) 5,450 სა ერ თა შო რი სო დო ლარს შე ად გენ და 
(გრაფიკი 1), 11-ე ად გილ ზე იყო 181 ქვე ყა ნას შო რის4. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ბევ რად ჩა მო უ ვარ დე ბა 
მსოფ ლი ოს სა შუ ა ლო მშპ-ს ერთ სულ მო სახ ლე ზე (PPP), რაც ამ ჟა მად 10,700 სა ერ თა შო რი სო 
დო ლა რის ტო ლი ა. სხვა სიტყ ვე ბით თუ ვიტყ ვით, სა ქარ თ ვე ლო ში ცხოვ რე ბის დო ნე მსოფ ლი ოს 
სა შუ ა ლო სტან დარ ტ ზე და ბა ლი ა.

გრაფიკი 2
მშპ რე ა ლუ რი ზრდა და მშპ დეფ ლა ტო რი (2005–2011) 
www.geostat.ge

2 გაეროს ადამინური განვითარების ანგარიშები. 2011. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table2.pdf 
3 www.mercer.com 
4 www.imf.org 
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იმ სექ ტო რებს თუ და ვაკ ვირ დე ბით, რომ ლე ბიც მშპ-ის ზრდას უწყობს ხელს (მესამე კვარ ტ ლის 
მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით), და ვი ნა ხავთ (გრაფიკი 3), რომ ყვე ლა ზე დი დი წი ლი, ტრა დი ცი უ ლად, 
მრეწ ვე ლო ბა ზე მო დის (18.3%). მას მოს დევს ვაჭ რო ბა 17.2%-იანი წი ლით და ტრან ს პორ ტი სა 
და კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სექ ტო რი, რომ ლის წი ლიც ქვეყ ნის მშპ-ში 11%-ა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდა 
აღი ნიშ ნა ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბის (24.9%), გა და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის (16.6%) სექ-
ტო რებ ში, ასე ვე, სხვა სა ზო გა დო ებ რი ვი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის (11.3%), სას ტუმ-
რო ე ბი სა და რეს ტორ ნე ბის (10.9%), ვაჭ რო ბის (9.2%), ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა წარ მო ე ბის (8.5%) და 
კავ შირ გაბ მუ ლო ბის (8.2%) სექ ტო რებ ში. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ზე მო ჩა მოთ ვ ლი ლი 
სექ ტო რე ბის წი ლი მშპ-ში მცი რე ა, ამი ტომ ამ ზრდას მთლი ა ნი მშპ-ის ზრდა ზე უმ ნიშ ვ ნე ლო 
გავ ლე ნა ჰქონ და. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2007 წლის შემ დეგ, პირ ვე ლად აღი ნიშ ნა 6.1%-იანი ზრდა 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში, სატყეო მე უ რე ო ბა სა და თევ ზ ჭე რა ში. ერ თა დერ თი დარ გი, სა დაც მე სა-
მე კვარ ტალ ში კლე ბა და ფიქ სირ და, სამ თო- მომ პო ვე ბე ლი სექ ტო რი იყო ( 6.2%).

რა ტომ ხდე ბა, რომ ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პი რო ბებ ში უმუ შევ რო ბა და არას რუ ლი და საქ მე ბა 
კვლავ ქვეყ ნის ნო მერ პირ ველ პრობ ლე მად რჩე ბა? სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი (სსფ) 
ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს იმ უც ნა ურ ფე ნო მენ ზე, რო გო რიც არის ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „მწირი 
და საქ მე ბის პი რო ბებ ში“ ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ზოგ ქვე ყა ნა ში, მათ შო რის სა ქარ თ ვე ლო ში. სა-
ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 2010 წელს უმუ-
შევ რო ბის ოფი ცი ა ლუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 16.3%-ს შე ად გენ და5, ხო ლო სსფ-ის არა ო ფი ცი ა ლუ რი /
ალ ტერ ნა ტი უ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 30%-ს აღ წევს6. მუდ მი ვად მა ღა ლი უმუ შევ რო ბის პა რა დოქ სი 
ძი რი თა დად და საქ მე ბის გე ნე რი რე ბა დი სექ ტო რე ბის ნე ლი ზრდის შე დე გი ა, რო გორც ეს მე-3 

5 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. დასაქმება და უმუშევრობა. http://geostat.ge/index.
php?action=page&p_id=146&lang=eng
6 IMF Regional Economic Outlook. 2011 წლის ოქტომბერი.

გრაფიკი 3
მშპ სექ ტო რულ ჭრილ ში (2011 წლის მე სა მე კვარ ტ-
ლის მდგო მა რე ო ბით) www.geostat.ge
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გრა ფიკ ში ჩანს. კერ ძოდ, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, რო მელ შიც, ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კით, მო-
სახ ლე ო ბის 50%-ია და საქ მე ბუ ლი, მშპ-ის მხო ლოდ 9%-ს შე ად გენს7. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე-
ლო ფერ მე რუ ლი სფე როს გა რეთ და საქ მე ბის შექ მ ნა საც ვერ ახერ ხებს. გარ და ამი სა, აღი ნიშ-
ნე ბა რე ა ლუ რი ხელ ფა სის მუდ მი ვი მა ტე ბა, რაც კომ პა ნი ე ბის თ ვის და ქი რა ვე ბას შე უძ ლე ბელს 
ხდის, ვი ნა ი დან გაზ რ დი ლი მო გე ბა იმ ადა მი ა ნე ბის ხელ ფა სე ბის მა ტე ბას ხმარ დე ბა, რომ ლე ბიც 
უკ ვე და საქ მე ბუ ლე ბი არი ან. სსფ ასე ვე გა მო ყოფს და საქ მე ბულ თა სა მუ შაო სა ა თე ბის ზრდას. 
სამ წუ ხა როდ, ინ ფორ მა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში და საქ მე ბულ თა სა მუ შაო სა ა თებ ში ცვლი ლე ბის 
შე სა ხებ ვერ მო ვი პო ვეთ, თუმ ცა ხელ ფა სე ბის ზრდის ტენ დენ ცი ას და ვაკ ვირ დით. უც ნა უ რი ა, 
მაგ რამ 2009 წელს, მშპ-ის ნე გა ტი უ რი ზრდი სა და მიმ დი ნა რე დეფ ლა ცი ის პი რო ბებ ში, ნო მი ნა-
ლუ რი ხელ ფა სე ბის 4%-იანი ზრდა და ფიქ სირ და (გრაფიკი 4), ხო ლო უმუ შევ რო ბა 16.9%-მდე 
გა იზ რა და. ვფიქ რობთ, ეს საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო სა კითხია და გა ა ნა ლი ზე ბას სა ჭი რო ებს; ამ ჟა-
მად, ამ სა კითხის ანა ლი ზი წი ნამ დე ბა რე ან გა რი შის ფარ გ ლებს სცილ დე ბა. 

სსფ-ის პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, 2012 წელს, ნო მი ნა ლუ რი მშპ სა ქარ თ ვე ლო ში 1 მი ლი არ დი აშშ 
დო ლა რით უნ და გა ი ზარ დოს და 14.9 მი ლი არდს მი აღ წი ოს. ამა ვე დროს, 2012 წელს რე ა ლუ რი 
მშპ-ის წლი უ რი ზრდა ოდ ნავ, 0.3%-ით შემ ცირ დე ბა და 5.2% იქ ნე ბა. ეს შე უ სა ბა მო ბა ნო მი ნა-
ლურ  ზრდა სა და რე ა ლუ რი ზრდის კლე ბას შო რის მშპ-ის დეფ ლა ტო რის შე დე გია (გრაფიკი 5). 

2012 წლის იან ვარ ში, ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კ მა მიმ დი ნა რე წლის 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პროგ ნო ზი შე ამ ცი რა ევ რო ზო ნა ში ვი თა რე ბის მო სა ლოდ ნე ლი გა უ ა რე სე-

გრაფიკი 4
და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლო თვი უ რი ხელ ფა სი (ლარში) www.geostat.ge

7 ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მეორე ანგარიში ეძღვნებოდა დასაქმებისა და 
უმუშევრობის ტენდენციებს საქართველოში. ამ ანგარიშში ეს თემა უფრო დეტალურად არის განხილული. 
მისი ნახვა შესაძლებელია ვებგვერდზე: www.eprc.ge 
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ბის გა მო. მათ მი აჩ ნი ათ, რომ საკ მა რი სი სა ფუძ ვე ლი არ სე ბობს იმის სა ვა რუ დოდ, რომ სა ბა ზი-
სო სცე ნა რი შე იც ვ ლე ბა. ეს მოხ დე ბა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის და რე გი ო ნის სხვა ქვეყ ნე ბის ევ რო-
ზო ნის ბან კებ თან მჭიდ რო ინ ტეგ რი რე ბის, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის შე საძ ლო კლე ბის, რე გი ონ ში 
მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის სხვა ქვეყ ნებ ზე ზე მოქ მე დე ბის და ასე ვე, სა სა ქონ ლო ფა სე ბის ზო გა-
დი კლე ბის შე დე გად. ამ რი გად, ევ რო ზო ნა ში არ სე ბულ მა კრი ზის მა შე იძ ლე ბა გარ და მა ვა ლი 
ქვეყ ნე ბის წარ მო ე ბის დო ნე ებ ზე უარ ყო ფი თად იმოქ მე დოს ფი ნან სუ რი, სა ვაჭ რო და ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბის არ ხე ბის მეშ ვე ო ბით. მე ტიც, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ სა ქარ თ ვე ლო საკ მა-
ოდ დი დი მო ცუ ლო ბის პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს იღებს ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი სა გან 
(მთელი პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის და ახ ლო ე ბით 60%), ევ რო ზო ნა ში მო სა ლოდ ნელ-
მა უარ ყო ფით მა მოვ ლე ნებ მა შე საძ ლოა სა ქარ თ ვე ლო დან კა პი ტა ლის გა დი ნე ბა ან კა პი ტა ლის 
შე მო დი ნე ბის შემ ცი რე ბა გა მო იწ ვი ოს. სა ქარ თ ვე ლო ნაკ ლე ბად არის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ევ რო-
პულ ბა ზარ ში და ქვე ყა ნამ, შე საძ ლო ა, ვაჭ რო ბის თვალ საზ რი სით დი დი ზე წო ლა არ გა ნი ცა-
დოს, თუმ ცა ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის კუთხით ზე წო ლა უმ ნიშ ვ ნე ლო არ იქ ნე ბა (საქართველოში 
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 21% ევ რო ზო ნის ქვეყ ნე ბი დან შე მო დის). ამ რი გად, სსფ-ის თავ და პირ ვე-
ლი პროგ ნო ზე ბი 2012 წლის რე ა ლო ბას არ ასა ხავს და, სა ვა რა უ დოდ, შე იც ვ ლე ბა.   

გრაფიკი 5
ნომინალური და რე ა ლუ რი მშპ ზრდა www.imf.org
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პირ და პი რი უცხო უ რი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბი

2011 წლის პირ ველ სამ კვარ ტალ ში სა ქარ თ ვე ლომ 643 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის პირ და პი რი 
უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი მი ი ღო, ხო ლო მთე ლი 2011 წლის სა ვა რა უ დო მო ცუ ლო ბა 798 მი ლი ო-
ნი აშშ დო ლა რი ა. დღე ი სათ ვის, მსხვი ლი ინ ვეს ტო რი ქვეყ ნე ბი და ნი ა, ჰო ლან დია და თურ ქე თი ა. 
სა მი კვარ ტ ლის მო ნა ცე მე ბით, ჰო ლან დია უმ ს ხ ვი ლე სი ინ ვეს ტო რია და ამ ქვე ყა ნა ზე მთლი ა ნი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის 21% მო დის. სექ ტო რე ბის მი ხედ ვით თუ შევ ხე დავთ, პირ და პი რი უცხო უ რი ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის 22% სამ თო- მომ პო ვე ბელ მა და წარ მო ე ბის სექ ტო რებ მა მი ი ღო 2011 წლის პირ-
ვე ლი 9 თვის გან მავ ლო ბა ში (გრაფიკი 6); პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის თ ვის ყვე ლა 
არა პო პუ ლა რუ ლი სექ ტო რე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, მეტყე ვე ო ბა და თევ ზ ჭე რა, ასე ვე, უძ რა ვი 
ქო ნე ბის, სას ტუმ რო ე ბი სა და რეს ტორ ნე ბის და მშე ნებ ლო ბის სექ ტო რე ბი იყო. ენერ გე ტი კის 
სექ ტო რი პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ყვე ლა ზე მსხვი ლი მიმ ღე ბი იყო მე სა მე კვარ-
ტალ ში. ამ სექ ტორ მა, მე სა მე კვარ ტალ ში, მთე ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 32% მი ი ღო, რა მაც 86 მი ლი-
ო ნი აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. ინ ვეს ტი ცი ე ბი ძი რი თა დად მი მარ თუ ლი იქ ნა მცი რე და სა შუ ა ლო 
ზო მის ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბა/ რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე. კვარ ტ ლე ბის მი ხედ ვით 
თუ შე ვა და რებთ, 2011 წლის მე სა მე კვარ ტალ ში სა ქარ თ ვე ლო ში შე მო სულ მა პირ და პირ მა 
უცხო ურ მა ინ ვეს ტი ცი ებ მა 266 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა, რაც 18%-ით მე ტია წი ნა წლის 
შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით და 30%-ით მე ტი 2011 წლის მე-2 კვარ ტალ თან შე და რე ბით. 
მი უ ხე და ვად პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის თან მიმ დევ რუ ლი ზრდი სა, ქვე ყა ნა კვლავ 
ბევ რად ჩა მორ ჩე ბა კრი ზი სამ დელ მდგო მა რე ო ბას. პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ყვე-
ლა ზე მსხვი ლი ნა კა დე ბი 2007 წელს შე მო ვი და, რო გორც ეს გრა ფი კი დან ჩანს (გრაფიკი 7).

გრაფიკი 6
პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი (ათასი აშშ 
დო ლა რი) www.geostat.ge (2006-2011)
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პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის სექ ტო რე ბის მი ხედ ვით გან ხილ ვა გვიჩ ვე ნებს, რომ მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბი ჩა ი დო ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში, რო მე ლიც წი ნა წლებ ში ინ ვეს ტი რე-
ბი სათ ვის პო პუ ლა რულ სექ ტორს არ წარ მო ად გენ და. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 2011 წლის 
მე ო რე კვარ ტალ ში ამ სექ ტო რი დან ინ ვეს ტი ცი ე ბის წმინ და პირ და პი რი გა დი ნე ბის შე დე გად, 
2011 წლის მე სა მე კვარ ტ ლის ინ ვეს ტი ცი ის ეფექ ტი გარ კ ვე ულ წი ლად შემ ცირ და. ამა ვე დროს, 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა ში ად რინ დელ მა წამ ყ ვან მა სექ ტო რებ მა, რო გო რე ბი ცაა ტრან ს პორ ტი 
და კავ შირ გაბ მუ ლო ბა და მშე ნებ ლო ბა, წამ ყ ვა ნი პო ზი ცი ე ბი კრი ზი სის დროს და კრი ზი სის შემ-
დ გომ პე რი ოდ ში და კარ გეს. მი უ ხე და ვა იმი სა, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბი კვლავ მი ე-
დი ნე ბა სა ფი ნან სო სექ ტო რი სა კენ, 2009 წლის გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის დროს ამ დარ გ ში ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის მკვეთ რი კლე ბა აღი ნიშ ნა. 

გრაფიკი 7
პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი სექ ტო რულ ჭრილ ში – ტენ დენ ცი ე ბი (2007–2011) 
ათა სი აშშ დო ლა რი www.geostat.ge

გრაფიკი 8
პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი სექ ტო რულ ჭრილ ში (იანვარი–სექ ტემ ბე რი 2011) www.geostat.ge
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ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის ქვეყ ნის მიმ ზიდ ვე ლო ბა ზე სა უბ რი სას, ერ თ -ერ თი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მელ-
საც ინ ვეს ტო რე ბი ქვე ყა ნა ში ინ ვეს ტი რე ბის და გეგ მ ვი სას ით ვა ლის წი ნე ბენ, არის უკუ გე ბა აქ-
ტი ვებ ზე რაც უჩ ვე ნებს რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნად შე იძ ლე ბა ინ ვეს ტი რე ბულ მა კა პი ტალ მა მო გე ბა 
მო ი ტა ნოს. ამის გა მო ან გა რი შე ბა მო გე ბის მთლი ან კა პი ტალ ზე გა ყო ფით ხდე ბა  და რაც უფ რო 
მა ღა ლია მი ღე ბუ ლი ციფ რი, მით მეტ ფულს იგებს კომ პა ნია ნაკ ლებ ინ ვეს ტი ცი ა ზე. რო გორც 
მე-9 გრა ფი კი დან ჩანს, 2011 წელს ქვე ყა ნა უკეთ ახერ ხებ და ინ ვეს ტი ცი ის მო გე ბად გარ დაქ მ ნას 
და და ბან დე ბულ კა პი ტალ ზე უკუ გე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი 2.2%-ი იყო, თუმ ცა ეს მო ნა ცე მი კრი ზი-
სამ დე ლი პე რი ო დის ინ დი კა ტორ ზე ნაკ ლე ბი ა. 

გრაფიკი 9
უკუ გე ბა აქ ტი ვებ ზე (%) (2006–2011) www.imf.org
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სა გა რეო ვაჭ რო ბის 
ტენ დენ ცი ე ბი
2011 წლის წი ნას წა რი გა ან გა რი შე ბე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო ვაჭ რო ბის ბრუნ ვამ 
9,244 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა, რაც 35%-ით მე ტია წი ნა წლის შე სა ბა მის მო ნა ცემ თან 
შე და რე ბით. მთე ლი ამ ვაჭ რო ბის 2,189 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი ექ ს პორ ტ მა (39%-იანი ზრდა 2010 
წელ თან შე და რე ბით), ხო ლო 7,055 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი იმ პორ ტ მა (34%-იანი ზრდა 2010 წელ-
თან შე და რე ბით) შე ად გი ნა. წამ ყ ვა ნი სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რე ბი თურ ქე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი და უკ-
რა ი ნა იყ ვ ნენ. აზერ ბა ი ჯა ნი უმ ს ხ ვი ლე სი სა ექ ს პორ ტო პარ ტ ნი ო რი ა, სა დაც მთე ლი ექ ს პორ ტის 
19.5% გა დი ო და, ხო ლო თურ ქე თი უმ ს ხ ვი ლე სი სა იმ პორ ტო პატ ნი ო რი, სა ი და ნაც მთე ლი იმ პორ-
ტის 18.0% შე მო დი ო და. სა ექ ს პორ ტო სა ქო ნელს შო რის უმ ს ხ ვი ლე სი სა სა ქონ ლო კა ტე გო რია ავ-
ტო მო ბი ლე ბია (20.6%), რო მელ საც მოს დევს ფე რო შე ნად ნო ბე ბი (11.6%) და მი ნე რა ლუ რი და ქი-
მი უ რი სა სუ ქე ბი (6.6%). უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ავ ტო მო ბი ლე ბით რე ექ ს პორ ტის მკვეთ რი ზრდა 
2011 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ყა ზა ხე თის სა ბა ჟო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში მო სა ლოდ ნელ მა ცვლი ლე-
ბამ გა მო იწ ვი ა, ყა ზა ხე თი კი ქვეყ ნის უმ ს ხ ვი ლე სი სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რია ავ ტო მო ბი ლე ბის ექ ს-
პორ ტ ში. იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა სა ქონ ლო კა ტე გო რი ე ბის მი ხედ ვით კი ასე თი მდგო მა რე ო ბა ა: ნავ-
თო ბი და ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბი (12.9%), ავ ტო მო ბი ლე ბი (7.2%), ბენ ზი ნი და სხვა აირე ბი (3.4%).

რო გორც ვხე დავთ მთე ლი ვაჭ რო ბის 75%-ს იმ პორ ტი შე ად გენს, რი სი შე დე გიც უარ ყო ფი თი სა-
ვაჭ რო ბა ლან სი ა, რო მელ მაც 2011 წელს 4,865 მი ლი ონ აშშ დო ლარს მი აღ წია - ეს ციფ რი 32%-
ით მე ტია 2010 წლის შე სა ბა მის მო ნა ცემ თან შე და რე ბით და რე კორ დუ ლად მა ღა ლი ა. მსგავ სი 
უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი 2008 წელს აღი ნიშ ნა (გრაფიკი 10). თუმ ცა, მხედ ვე ლო ბა ში 
უნ და მი ვი ღოთ ის, რომ მა შინ ეკო ნო მი კის ზრდის ტემ პი უფ რო მა ღა ლი იყო, რაც ამ დე ფი ციტს 
ნა წი ლობ რივ აბა ლან სებ და.

გრაფიკი 10
სა გა რეო ვაჭ რო ბის ტენ დენ ცი ე ბი (2006–2011) www.geostat.ge
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რო გორც გრა ფი კი გვიჩ ვე ნებს, იმ პორ ტ შიც და ექ ს პორ ტ შიც ზრდის ტენ დენ ცია შე იმ ჩ ნე ვა, 
თუმ ცა იმ პორ ტის ზრდის ტემ პი ექ ს პორ ტის ზრდის ტემპს აღე მა ტე ბა. იმ პორ ტის მაჩ ვე ნებ-
ლის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდა იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ფა სე ბის ზრდით იყო გა მოწ ვე უ ლი; 
ასე თი პრო დუქ ტე ბი, ძი რი თა დად, ნავ თო ბი, ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბი და აგ რეთ ვე, სურ სა თი ა. რო-
გორც ამ ან გა რიშ ში ქვე მოთ ვი სა უბ რებთ, 2011 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში მსოფ ლი ო ში სურ-
სათ სა და ნავ თობ პ რო დუქ ტებ ზე ფა სე ბი მკვეთ რად გა ი ზარ და, რის შე დე გა დაც სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი გაღ რ მავ და. იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბა, რო გორც ასე თი, არ გაზ რ დი ლა, ეს 
ზრდა ძი რი თა დად ფუ ლად გა მო სა ხუ ლე ბა ში მოხ და. მე ტიც, 2010 წელ თან შე და რე ბით, ნავ თო-
ბი სა და ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის აზერ ბა ი ჯა ნი დან იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბა შემ ცირ და, მაგ რამ მო-
ნე ტა რულ გა მო სა ხუ ლე ბა ში გა ი ზარ და ერ თე უ ლი ფა სის ზრდის გა მო. იმი სათ ვის, რომ სა ვაჭ რო 
ბა ლან სის გა უ ა რე სე ბის მი ზე ზე ბი გა ვი გოთ, გა ვა ა ნა ლი ზებთ სა ქარ თ ვე ლოს ორ უმ ს ხ ვი ლეს სა-
იმ პორ ტო პრო დუქტს (ნავთობსა და ნავ თობ პ რო დუქ ტებს, და ხორ ბალს) და ერთ უმ ს ხ ვი ლეს 
სა ექ ს პორ ტო ად გი ლობ რივ (და არა რე ექ ს პორ ტის) პრო დუქტს - ფე რო შე ნად ნო ბებს. 

მე-11 გრა ფიკ ში ნაჩ ვე ნე ბია აზერ ბა ი ჯა ნი დან ნავ თო ბი სა და ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის იმ პორ ტის 
ტენ დენ ცი ე ბი 2008 წლი დან 2011 წლამ დე. საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სოა ის, რომ იმ პორ ტის მო ცუ-
ლო ბა 2011 წელს 14%-ით შემ ცირ და; სა ვა რა უ დოდ, ად გი ლობ რი ვი მოთხოვ ნა სხვა წყა რო ე ბით 
კმა ყო ფილ დე ბო და, მა გა ლი თად, სხვა ქვეყ ნე ბი დან იმ პორ ტით; შე საძ ლე ბე ლი ა, ასე ვე, რომ ამ 
პრო დუქ ტ ზე ფა სე ბის ზრდამ მოთხოვ ნა შე ამ ცი რა. უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ის არის, 
რომ ერ თე უ ლის ფა სი, რო მე ლიც 2010 წელს ტო ნა ში 711 აშშ დო ლარს შე ად გენ და, 2011 წელს 
957 აშშ დო ლა რამ დე გა ი ზარ და, რაც 34%-იანი მა ტე ბა ა.  მე ო რე მხრივ, ხორ ბ ლის იმ პორ ტი უკ-
რა ი ნი დან გა ი ზარ და რო გორც მო ცუ ლო ბის, ასე ვე ფა სის თვალ საზ რი სით. 2008-2009 წლებ ში 
ხორ ბ ლის იმ პ რო ტი რე ბა ძი რი თა დად რუ სე თი დან ხდე ბო და, ხო ლო ბო ლო ორი წლის გან მავ-
ლო ბა ში ამ პრო დუქ ტის უმ ს ხ ვი ლე სი მომ წო დე ბე ლი უკ რა ი ნა ა. თუმ ცა, გრა ფი კის გა მო ყე ნე ბა 
შე იძ ლე ბა ხორ ბ ლის ერ თუ ლი ფა სის ზრდის საჩ ვე ნებ ლად, რაც კი დევ ერ თხელ ამ ტ კი ცებს იმ 
ვა რა უდს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა ვაჭ რო ბა ლან სის გა უ ა რე სე ბა იმ პორ ტი რე ბულ პრო დუქ ტებ ზე 
ფა სე ბის მა ტე ბამ გა მო იწ ვია და არა მოხ მა რე ბუ ლი მო ცუ ლო ბე ბის მკვეთ რ მა ზრდამ. ხორ ბალ-

გრაფიკი 11
ნავ თო ბის და ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის იმ პორ ტი აზერ ბა ი ჯა ნი დან (2008–2011) www.geostat.ge
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ზე ფა სე ბი ტო ნა ში 361 აშშ დო ლა რი დან 362 აშშ დო ლა რამ დე გა ი ზარ და, ანუ 14%-ით (გრაფიკი 
12). ამ გაძ ვი რე ბამ, იმ პორ ტი რე ბუ ლი ხორ ბ ლის მო ცუ ლო ბის ზრდას თან ერ თად (100%-ზე მე-
ტით), სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი კი დევ უფ რო გა აღ მა ვა. 

ამა ვე დროს, ევ რო ზო ნის კრი ზი სის გა მო ფა სე ბი და ე ცა ნედლ მა სა ლებ ზე, რა მაც მოთხოვ ნის 
გლო ბა ლუ რი კლე ბა გა მო იწ ვია ისეთ პრო დუქ ცი ა ზე, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ -ერ თი უმ ს ხ-
ვი ლე სი სა ექ ს პორ ტო სა ქო ნე ლი ლი თო ნი ა. სა პი რის პი რო შე იძ ლე ბა იფიქ რო 2008 წლის სა ვაჭ რო 
დე ფი ციტ თან და კავ ში რე ბით, რად გან 2008 წელს უფ რო დი დი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა იყო, რა საც 
შე საძ ლე ბე ლია იმ პორ ტ ზე მოთხოვ ნის ზრდა გა მო ეწ ვია და აღ ნიშ ნუ ლი დე ფი ცი ტი იმ პორ ტის 
მო ცუ ლო ბის ზრდის შე დე გი ყო ფი ლი ყო. გრა ფი კი ასა ხავს სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ -ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი 
სა ექ ს პორ ტო სა ქონ ლის - ფე რო შე ნად ნო ბე ბის - ექ ს პორტს თურ ქეთ ში. რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, ამ 
პრო დუქ ტის ერ თე უ ლი ფა სე ბი 2011 წელს შემ ცირ და (14%-ით 2010 წელ თან შე და რე ბით), თუმ ცა 
მო ცუ ლო ბის ზრდის გა მო ფე რო შე ნად ნობ თა ექ ს პორ ტი მო ნე ტა რულ გა მო სა ხუ ლე ბა ში გა ი ზარ-
და - თით ქ მის გა ორ მაგ და 2010 წელ თან შე და რე ბით (გრაფიკი 13). მოკ ლედ, 2011 წელს მსოფ ლიო 
ბა ზარ ზე მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ მა სა ქარ თ ვე ლოს სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტის გა უ ა რე სე ბა გა მო იწ ვი ა. 

გრაფიკი 12
ხორ ბ ლის იმ პორ ტი (2008–2011) www.geostat.ge

გრაფიკი 13
ფე რო შე ნად ნო ბე ბის ექ ს პორ ტი (2008–2011) www.geostat.ge
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სა მომ ხ მა რებ ლო 
ფა სე ბის ინ დექ სი

2011 წელს სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ -ერ თი მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა ინ ფ ლა ცია იყო. სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ-
ნუ ლი სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბით, 2011 წელს წლი უ რი სა შუ ა ლო ინ ფ ლა ცია 8.5%-ს 
შე ად გენ და. 2010 წლის მე ო რე ნა ხევ რი დან, ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელ მა ზრდა და იწყო და თით ქ-
მის მთე ლი 2011 წლის გან მავ ლო ბა ში ორ ნიშ ნა იყო. 2011 წლის მა ის ში ინ ფ ლა ცი ამ პიკს მი აღ წია 
13%-იანი სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლით, წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით (გრაფიკი 14).

ინ ფ ლა ცი ის მა ხა სი ა თებ ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან ჰგავს მცი რე ზო მის ღია ეკო ნო მი კე ბის 
მა ხა სი ა თებ ლებს, რაც სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში სურ სა თის დი დი წი ლით გა მო ი ხა ტე ბა. აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, პო ზი ტი უ რი კო რე ლა ცია არ სე ბობს სა ქარ თ ვე ლო ში სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ა სა 
და ნავ თო ბი სა და სურ სა თის სა ერ თა შო რი სო ფა სებს შო რის. ამა ვე დროს, პო ზი ტი უ რი კო რე-
ლა ცია არ სე ბობს სურ სა თის სა ერ თა შო რი სო ფა სებ სა და ად გი ლობ რი ვი სურ სა თის ინ ფ ლა ცი ას 
შო რის. და ბო ლოს, სა ქარ თ ვე ლო ში სა სურ სა თო ინ ფ ლა ცია უფ რო მა ღა ლი, მერ ყე ვი და ხან გ რ ძ-
ლი ვი ა, ვიდ რე არა სა სურ სა თო ინ ფ ლა ცი ა, რის შე დე გა დაც სა ერ თო ინ ფ ლა ცია აღე მა ტე ბა სა ბა-
ზო ინ ფ ლა ცი ას (ანუ, ინ ფ ლა ცი ას, რო მელ შიც არ შე დის საკ ვე ბი და ენერ გო რე სურ სე ბი)8. 2011 
წლის დე კემ ბ რამ დე, სურ სა თის წი ლი ეროვ ნულ სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში 40%-ს შე ად გენ და, 
ხო ლო 2012 წლის იან ვ რი დან 30%-მდე შემ ცირ და. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ეროვ ნულ სა მომ ხ მა რებ ლო 

გრაფიკი 14
სა შუ ა ლო ინ ფ ლა ცი ის დო ნე (პერიოდის საშუალო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან) 
(2009–2011) www.geostat.ge

8 IMF Regional Economic Outlook. 2011 წლის ოქტომბერი.
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კა ლა თა ში სურ სა თის წი ლის შემ ცი რე ბა გავ ლე ნას მო ახ დენს სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელ-
ზე და და ბა ლი სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში, სა ერ თო ინ ფ ლა ცი აც ოდ ნავ შემ ცირ დე ბა.

მე-15 გრა ფიკ ში შე და რე ბუ ლია ბო ლო წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ზო და სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის 
ტენ დენ ცი ე ბი. წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბი წლი უ რი სა შუ ა ლო ციფ რე ბია პრო ცენ ტულ გა მო-
სა ხუ ლე ბა ში. რო გორც გრა ფი კი დან ჩანს, 2011 წელს სა ბა ზო და სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე-
ნებ ლებს შო რის დი დი სხვა ო ბა იყო (გრაფიკი 15) მა შინ, რო დე საც წი ნა წლებ ში სა ბა ზო და 
სა ერ თო ინ ფ ლა ცია მეტ ნაკ ლე ბად მი ახ ლო ე ბუ ლი იყო. ამის მი ზე ზი სურ სათ ზე, ნავ თობ სა და 
ნავ თობ პ რო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის მკვეთ რი ცვლი ლე ბა ა, რომ ლებ საც სა ბა ზო ინ ფ ლა ცია არ ით-
ვა ლის წი ნებს. ფა სე ბის ეს ცვლი ლე ბა სა გა რეო ვაჭ რო ბის ტენ დენ ცი ე ბის ანა ლი ზი სას გან ვი-
ხი ლეთ და გრა ფი კუ ლად გა მოვ ხა ტეთ იმ პორ ტი რე ბუ ლი ხორ ბ ლი სა და ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის 
ერ თე უ ლი ფა სის ზრდა; ასე ვე, ვთქვით, რომ იმ პორ ტი რე ბუ ლი და ად გი ლობ რი ვი სურ სა თის 
ფა სებს შო რის პო ზი ტი უ რი კო რე ლა ცია არ სე ბობს. 2012 წელს, სა ერ თო და სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი-
ე ბის მეტ - ნაკ ლებ და ახ ლო ე ბას პროგ ნო ზი რე ბენ სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის შემ ცი რე ბი სა და სა ბა ზო 
ინ ფ ლა ცი ის მცი რე დი გაზ რ დის შე დე გად. ზო გა დად, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში სა ბა ზო ინ ფ ლა-
ცია მო მა ვა ლი სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის კარგ წი ნას წარ მეტყ ვე ლად და სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის კარგ 
მაჩ ვე ნებ ლად მი იჩ ნე ვა, თუმ ცა ეს არ გუ მენ ტი შე საძ ლოა არ გა მოდ გეს სურ სა თის მოხ მა რე ბა-
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის თ ვის, ვი ნა ი დან მხო ლოდ სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ა ზე ფო კუ სი რე ბამ 
შე იძ ლე ბა ღა რი ბი ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რი და ა ზა რა ლოს და შე მო სავ ლის 
გა ნა წი ლე ბა ზე უარ ყო ფი თად იმოქ მე დოს9. 

გრაფიკი 15
სა ერ თო და სა ბა ზო სა მომ ხ მა რებ ლო ფა სე ბის ინ ფ-
ლა ცია (წლის სა შუ ა ლო %) 2000–2012 www.imf.org

გრაფიკი 16
სურ სა თის ფა სე ბის ინ დექ სე ბი 
(2007–2011) www.fao.org

9 IMF Regional Economic Outlook. 2011 წლის ოქტომბერი.
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იმ ვა რა უ დის გა სამ ყა რებ ლად, რომ 2011 წლის ინ ფ ლა ცია სურ სათ ზე გლო ბა ლუ რი ფა სე ბის 
ცვლი ლე ბებ მა გა მო იწ ვია და არა მოთხოვ ნის ზრდამ, წარ მო გიდ გენთ გრა ფიკს, რო მელ ზეც 
გა მო სა ხუ ლია სურ სა თის ფა სე ბის ინ დექ სე ბი 2007 წლი დან 2011 წლამ დე. რო გორც ვხე დავთ, 
2011 წლის გა ზაფხულ ზე ფა სე ბის ზრდა შე იმ ჩ ნე ო და, ხო ლო კლე ბის ტენ დენ ცია ამა ვე წლის 
შე მოდ გო მი დან აღი ნიშ ნა (გრაფიკი 16).

მიჩ ნე უ ლი ა, რომ 2011 წელს სურ სათ ზე ფა სე ბის ყვე ლა ზე მკვეთ რი ზრდა და ფიქ სირ და 36 წლის 
გან მავ ლო ბა ში10. სურ სათ ზე ფა სე ბის მა ტე ბა ენერ გო რე სურ სე ბის ფა სე ბის ზრდამ გა მო იწ ვი ა. ამ 
ორს შო რის პო ზი ტი უ რი კო რე ლა ცი ა ა. 2011 წელს ნავ თო ბის ფა სე ბის სა ერ თო ზრდა 19%-ს შე ად-
გენ და, 2010 წელ თან შე და რე ბით. სე რი ო ზუ ლი რყე ვე ბი ფა სებ ში თე ბერ ვალ ში და ფიქ სირ და, მას 
შემ დეგ, რაც ლი ბი ა ში ამ ბო ხი და იწყო და სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ებ მა ამ ქვეყ ნი დან თა ვი ან თი 
თა ნამ შ რომ ლე ბი გა მო იყ ვა ნეს და რამ დე ნი მე თვის მან ძილ ზე ნავ თო ბის წარ მო ე ბა შეწყ და11. მე-
ტიც, ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში არე უ ლო ბე ბის შე დე გად ნავ თობ ზე ფა სებ მა პიკს აპ რილ ში მი აღ წი ა, 
ხო ლო სა ქარ თ ვე ლო ში სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის პი კი მა ის ში და ფიქ სირ და. ჩვენ ხა ზი გა ვუს ვით სურ-
სათ სა და ენერ გო რე სურ სებ ზე მსოფ ლიო ფა სე ბის აშ კა რა ზე გავ ლე ნას ფა სებ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში. 

რაც შე ე ხე ბა 2012 წელს, მო სა ლოდ ნე ლია სურ სა თის ფა სე ბის ინ ფ ლა ცი ის შემ ცი რე ბა 2011 
წლის დო ნე ებ თან შე და რე ბით, თუმ ცა ეს ინ ფ ლა ცია ბო ლო ორი ათ წ ლე უ ლის სა შუ ა ლო მაჩ-
ვე ნე ბელ ზე ოდ ნავ მა ღა ლი მა ინც იქ ნე ბა. პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, სურ სათ ზე ფა სე ბი 2.5-დან 
3.5%-ით მო ი მა ტებს 2011 წელ თან შე და რე ბით, კერ ძოდ, ფა სე ბი სუ პერ მარ კე ტებ ში, სა ვა რა-
უ დოდ, 3-4%-ით მო ი მა ტებს, ხო ლო რეს ტორ ნებ ში 2-3%-ით. თუმ ცა,  2012 წელს სურ სათ ზე 
ფა სე ბის დო ნე ე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი ისეთ სხვა მაკ რო ე კო ნო მი კურ ფაქ-
ტო რებ ზეც, რო მელ თა წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა ძნე ლი ა, მა გა ლი თად, ამინ დ ზე, საწ ვა ვის ფა სებ ზე 
და ა.შ.12 ზოგ მა ისეთ მა პო ლი ტი კურ მა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მაც, რო გო რიც, მა გა ლი თად, რუ სეთ მა 
და უკ რა ი ნამ რომ მი ი ღეს ხორ ბ ლის ექ ს პორ ტ ზე ემ ბარ გოს და წე სე ბის სა ხით, შე იძ ლე ბა სე რი-
ო ზუ ლად იმოქ მე დოს პურ - ფუნ თუ შე უ ლის ფა სებ ზე. გა ე როს სურ სა თის სა ა გენ ტოს თა ნახ მად, 
სურ სათ ზე ფა სე ბი, დი დი ალ ბა თო ბით, მერ ყე ვი დარ ჩე ბა13.

რომ შე ვა ჯა მოთ, სსფ-ის მო ნა ცე მე ბით, სა შუ ა ლო წლი უ რი ინ ფ ლა ცია 2011 წელს 9.6%-ს უდ რი-
და, რაც 2.5%-ით აღე მა ტე ბა წი ნა წლის ინ დი კა ტორს. 2011 წელს, სა ბა ზო ინ ფ ლა ცია 5.5%-დან 
2.8%-მდე შემ ცირ და. 2012 წლის საპ როგ ნო ზო სა შუ ა ლო წლი უ რი ინ ფ ლა ცია 5.0% იქ ნე ბა, ხო-
ლო სა ბა ზო ინ ფ ლა ცია 3.2%-მდე გა იზ რ დე ბა.

ნავ თო ბი სა და ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში სა ქარ თ ვე ლოს სხვა ალ ტერ ნა ტი ვა გარ და იმ-
პორ ტი სა არა აქვს, თუმ ცა, სურ სათს რაც შე ე ხე ბა, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს გა აჩ ნია პო-
ტენ ცი ა ლი, ჩა ა ნაც ვ ლოს იმ პორ ტი სა კუ თა რი შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბით, გან სა კუთ რე ბით, 
ბოს ტ ნე უ ლის, თხი ლი სა და ხი ლის პრო დუქ ცი ა ში. ამ შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბის მი უ ხე და ვად, 
სა ქარ თ ვე ლოს ოთხ ჯერ მე ტი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცია შე მო აქვს, ვიდ რე გა აქვს.

10 http://www.cbsnews.com/stories/2011/03/16/business/main20043737.shtml
11 http://finance.yahoo.com/news/oil-price-ending-2011-near-185006420.html
12 http://www.ers.usda.gov/briefing/cpifoodandexpenditures/consumerpriceindex.htm
13 http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/01/focus-3
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მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კა

წი ნა ნა წილ ში იმას ვამ ტ კი ცებ დით, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ფ ლა ცი ას ძი რი თა დად ეგ ზო გე ნუ-
რი ფაქ ტო რე ბი იწ ვევს. ამ ტი პის ინ ფ ლა ცია დრო ე ბი თია და ცენ ტ რა ლუ რი ბან კე ბი მას ზე პო-
ლი ტი კის შეც ვ ლით არ რე ა გი რე ბენ, ვი ნა ი დან ასე თი ქმე დე ბის ხარ ჯი მი ღე ბულ სარ გე ბელს 
აღე მა ტე ბა. თუმ ცა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კი დევ ერ თხელ გა აზ რე ბა იმი სა, რომ სურ სათს სა ქარ-
თ ვე ლოს სა მომ ხ მა რებ ლო და ნა ხარ ჯებ ში უდი დე სი წი ლი უკა ვი ა, ამი ტომ სურ სათ ზე ფა სე ბის 
ზრდა ფა სე ბის შემ დ გო მი ზრდის მო ლო დინს აჩენს, რაც სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ა ზეც უარ ყო ფი თად 
მოქ მე დებს. ამ რი გად, 2011 წლის იან ვ რი დან მო ყო ლე ბუ ლი, რო დე საც წლი ურ მა ინ ფ ლა ცი ამ 
12.3%-ს მი აღ წი ა, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მა ბან კ მა (სებ-ი) „ქამრების მო ჭე რის“ მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა და იწყო. 2011 წლის იან ვარ ში საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 8% იყო. ამა ვე 
დროს, 2011 წლი დან ფარ თო ფუ ლის მო ცუ ლო ბა შემ ცირ და ძი რი თა დად სე ზო ნუ რი ფაქ ტო-
რე ბის გა მო; ასე ვე შემ ცირ და ფარ თო ფუ ლის წლი უ რი ზრდის ტემ პი. პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, 
ფარ თო ფუ ლის ზრდა 20-25%-ის ფარ გ ლებ ში მოხ დე ბა14, რაც პროგ ნო ზი რე ბად ეკო ნო მი კურ 
ზრდა სა და ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელ თან ერ თად, გო ნივ რულ დო ნე ებს უახ ლოვ დე ბა. რო გორც 
გრა ფი კი დან ჩანს, 2011 წელს ფარ თო ფუ ლის ზრდა თით ქ მის 10%-ით შემ ცირ და გამ კაც რე-
ბუ ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა მო. პროგ ნო ზით, მო სა ლოდ ნე ლია ფარ თო ფუ ლის 3%-იანი 
ზრდა ექ ს პან სი ურ მო ნე ტა რულ პო ლი ტი კას თან ერ თად (გრაფიკები 17 და 18).

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ თან ერ თად გა ი ზარ და უცხო ურ ვა ლუ ტა ში მო ზი დუ ლი თან ხე ბის მი-
ნი მა ლუ რი სა რე ზერ ვო მოთხოვ ნე ბი. ამ შეზღუდ ვებ მა თან და თან გავ ლე ნა იქო ნია რო გორც 

გრაფიკი 17
ფარ თო ფუ ლის ზრდა (%) (2000–2012) www.imf.org

14 www.nbg.ge
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უცხო ურ, ასე ვე ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა ზე (გრაფიკი 19). რო-
გორც გრა ფი კი დან ჩანს, გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდა წლის მე ო რე ნა ხევ რი დან 
და იწყო, რო დე საც მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა შე და რე ბით შერ ბილ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი უმე ტე სად უცხო ურ ვა ლუ ტა შია დე ნო მი ნი რე ბუ ლი, აღი ნიშ ნა ეროვ ნულ ვა-
ლუ ტა ში სეს ხე ბის ზრდის ტენ დენ ცია იმ ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის შე დე გად, რომ ლე ბიც ასეთ 
სეს ხებ ზე და წეს და ქვე ყა ნა ში დე- დო ლა რი ზა ცი ის მი საღ წე ვად.

2011 წლის ივ ნის ში, სებ - მა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი ჯერ 7.75%-მდე და მე რე, 7.5%-მდე და-
წი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ წლი უ რი ინ ფ ლა ცია ჯერ 10%, მოგ ვი ა ნე ბით კი 8.5% (ივლისში) 
იყო, რაც მიზ ნობ რივ მაჩ ვე ნე ბელს (6%) აღე მა ტე ბო და, კო მი ტეტ მა მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
შერ ბი ლე ბა გა დაწყ ვი ტა სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე ნავ თო ბი სა და სურ სა თის ფა სე ბის მო სა-
ლოდ ნე ლი კლე ბის გა მო. მოთხოვ ნის სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ამ შემ ცი-
რე ბებ მა, რომ ლე ბიც გა მოწ ვე უ ლი იყო აშ შ -ის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე ნე ლე ბის და ევ რო ზო ნის 

გრაფიკი 19
სეს ხე ბი (ათასი ლა რი) 2011 www.nbg.ge

გრაფიკი 18
ფუ ლის მო ცუ ლო ბა (2001–2011) www.geostat.ge
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კრი ზი სის გაღ რ მა ვე ბის პროგ ნო ზით, რა საც სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე ფა სე ბის შემ დ გო მი კლე-
ბა შე იძ ლე ბა მოჰ ყო ლო და, ქარ თულ ბა ზარ ზე მოთხოვ ნა ზეც იმოქ მე და და ხე ლი შე უწყო ინ ფ-
ლა ცი ის შემ დ გომ კლე ბას. მე ტიც, გრძელ ვა დი ა ნი და ფი ნან სე ბის ხელ შე საწყო ბად, კო მი ტეტ მა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო, გრძელ ვა დი ან სეს ხებ ზე მი ნი მა ლუ რი სა რე ზერ ვო მოთხოვ ნე ბი შე ემ-
ცი რე ბი ნა. კერ ძოდ, ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი ერთ წელ ზე მე ტი ვა დი ა ნო ბის და უცხო ურ 
ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი ორ წელ ზე მე ტი ვა დი ა ნო ბის სეს ხე ბი სა რე ზერ ვო მოთხოვ ნე ბი სა გან გან-
თა ვი სუფ ლ და და ამა ვე დროს, უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი ერ თი დან ორ წლამ დე ვა დი ა ნო-
ბის სეს ხებ ზე სა რე ზერ ვო მოთხოვ ნა 5%-მდე შემ ცირ და.

2011 წლის სექ ტემ ბერ -ოქ ტომ ბერ ში, ინ ფ ლა ცი ის კლე ბის ტენ დენ ცია შე ნარ ჩუნ და და შე სა ბა-
მი სად, წლი უ რი 4.6% და 2.3% შე ად გი ნა. სებ -ის კო მი ტეტ მა კი დევ უფ რო და წია საპ რო ცენ-
ტო გა ნაკ ვე თი 7.25%-მდე, მოგ ვი ა ნე ბით კი 7%-მდე. აღი ნიშ ნა კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის საქ მი-
ა ნო ბის გა აქ ტი უ რე ბა. ეს უმ თავ რე სად ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში გა ცე მულ სეს ხებს ეხე ბო და, რაც 
ეკო ნო მი კი სათ ვის ნაკ ლებ რისკს შე ი ცავს და თა ნაც, დო ლა რი ზა ცი ას ამ ცი რებს. მიჩ ნე უ ლი ა, 
რომ სეს ხე ბის ასე თი ზრდა ინ ფ ლა ცი უ რი რის კე ბის შემ ც ვე ლი არ არის. ნო ემ ბერ ში, ინ ფ ლა ცი-
ის კლე ბა (წლიური 1.9%) და ბან კე ბის მი ერ დაკ რე დი ტე ბის ტემ პის შემ ცი რე ბა აღი ნიშ ნა, რაც 
ად გი ლობ რი ვი მოთხოვ ნის კლე ბით იყო გა მოწ ვე უ ლი. ამი ტომ, სებ -ის კო მი ტეტ მა საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თის 6.25%-მდე შემ ცი რე ბა გა დაწყ ვი ტა. საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ეს კლე ბა, პირ ველ 
რიგ ში, კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ში უნ და აისა ხოს და სა ბო ლო ოდ, ბაზ-
რის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე უნ და იმოქ მე დოს, რაც მოთხოვ ნის სტი მუ ლი რე ბას გა მო იწ ვევს. 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის შემ სუ ბუ ქე ბის პრო ცე სი სიფ რ თხი ლით უნ და წა რი მარ თოს, გან სა-
კუთ რე ბით იმ მძლავ რი საკ რე დი ტო ზრდის პი რო ბებ ში, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში შე იმ ჩ ნე ვა.
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სა ბან კო სექ ტო რი

2011 წელს, სა ბან კო სექ ტო რის წმინ და მო გე ბა 323,0 მი ლი ონ ლარს შე ად გენ და. სებ -ის მი ერ 
მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, 2011 წლის დე კემ ბერ ში, წი ნა თვეს თან შე და რე ბით,  
კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის მი ერ დაკ რე დი ტე ბის მო ცუ ლო ბა (მათ შო რის არა რე ზი დენ ტე ბის დაკ-
რე დი ტე ბა) 201.8 მი ლი ო ნი ლა რით (2.7%) გა ი ზარ და და 2012 წლის 1 იან ვ რი სათ ვის 7.7 მი ლი-
არდ ლარს გა და ა ჭარ ბა. ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა 47.4 მი ლი ო ნი 
ლა რით (2.0%) გა ი ზარ და, ხო ლო უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა 154.4 
მი ლი ო ნი ლა რით (3.0%).

2011 წლის დე კემ ბ რის ბო ლოს თ ვის, კო მერ ცი ულ მა ბან კებ მა რე ზი დენტ იური დი ულ პი რებს 
824.2 მი ლი ო ნი ლა რის ოდე ნო ბის ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში დე ნო მი ნი რე ბუ ლი სეს ხე ბი (0.2%-ით 
ანუ, 1.5 მი ლი ო ნი ლა რით ნაკ ლე ბი წი ნა თვეს თან შე და რე ბით) და 3.5 მი ლი არ დი ლა რის ოდე ნო-
ბის უცხო ურ ვა ლუ ტა ში დე ნო მი ნი რე ბუ ლი სეს ხე ბი (2.7%-ით, ანუ 93.1 მი ლი ო ნი ლა რით მე ტი 
წი ნა თვეს თან შე და რე ბით) გა მო უ ყო.  მთლი ა ნად გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის 54% იური დი ულ მა პი-
რებ მა, ხო ლო 42% ში ნა მე ურ ნე ო ბებ მა აიღეს. იური დი უ ლი პი რე ბი სათ ვის გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის 
უდი დე სი წი ლი - 48.5%, ვაჭ რო ბა ზე მო დი ო და. დე კემ ბერ ში  ვაჭ რო ბა ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის 
მო ცუ ლო ბა, წი ნა თვეს თან შე და რე ბით, 1.3%-ით, ანუ 26.9 მი ლი ო ნი ლა რით გა ი ზარ და და 2.1 
მი ლი არდ ლარს მი აღ წი ა.

სამ რეწ ვე ლო სექ ტო რის თ ვის გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის წილ მა იური დი უ ლი პი რე ბი სათ ვის გა ცე მუ ლი 
მთლი ა ნი სეს ხის 20.8% შე ად გი ნა და 2012 წლის 1 იან ვ რი სათ ვის 895.1 მი ლი ონ ლარს მი აღ წია 
(7.4%-ით, ანუ 61.9 მი ლი ო ნი ლა რით მე ტი წი ნა თვეს თან შე და რე ბით). ამ სეს ხე ბის 10.3% მშე-
ნებ ლო ბა ზე გა ი ცა, რაც 441.9 მი ლი ონ ლარს უდ რის (8.4%-ით, ანუ 40.8 მი ლი ო ნი ლა რით ნაკ-
ლე ბი წი ნა თვეს თან შე და რე ბით). ამ რი გად, იური დი უ ლი პი რე ბი სათ ვის გა ცე მუ ლი მთლი ა ნი 
სეს ხის 79.5% მხო ლოდ სამ სექ ტორ ზე - ვაჭ რო ბა ზე, მრეწ ვე ლო ბა სა და მშე ნებ ლო ბა ზე მო დის. 

გრაფიკი 20
სეს ხე ბი კა ტე გო რი ე ბის მი ხედ ვით 
(2011) www.nbg.ge

გრაფიკი 21
სეს ხე ბი და დე პო ზი ტე ბი 2011 www.nbg.ge
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რო გორც ჩვენს წი ნა ნაშ რომ ში აღ ვ ნიშ ნეთ, ის ფაქ ტი, რომ ფი ნან სე ბი უმე ტე სად ისე თი სექ ტო რე-
ბი სა კენ მი ე დი ნე ბა, რომ ლებ საც სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ 
(როგორიც არის ვაჭ რო ბა), და საქ მე ბის ზრდას აფერ ხებს. ამა ვე დროს, იმ პორ ტის ჩა ნაც ვ ლე ბის 
პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე სექ ტო რე ბი, რო გო რიც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ა, მთლი ა ნად გა ცე მუ ლის სეს-
ხე ბის მხო ლოდ უმ ნიშ ვ ნე ლო წილს იღებს (მთლიანი სეს ხის და ახ ლო ე ბით 1.35%) (გრაფიკი 20).

რაც შე ე ხე ბა დე პო ზი ტე ბის სეს ხებ თან შე ფარ დე ბას, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სეს ხე ბის ოდე ნო ბა თით-
ქ მის სამ ჯერ აღე მა ტე ბა დე პო ზი ტე ბის მო ცუ ლო ბას და ანაბ რე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა 
აშშ დო ლარ შია დე ნო მი ნი რე ბუ ლი, რაც ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტი სად მი უნ დობ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლია 
(გრაფიკები 21 და 22). გარ და ამი სა, გრძელ ვა დი ა ნი ანაბ რე ბის რა ო დე ნო ბა მცი რეა მოკ ლე ვა დი ან-
თან შე და რე ბით (გრაფიკი 23). ამი ტომ, ქარ თუ ლი ბან კე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არი ან და მო კი დე ბუ ლი 
კრე დი ტის სა გა რეო წყა რო ებ ზე, რაც ნე გა ტი უ რი გლო ბა ლუ რი ტენ დენ ცი ე ბი სა და ევ რო ზო ნა ში 
მიმ დი ნა რე სა ვა ლო კრი ზი სის პი რო ბებ ში შე საძ ლოა და ფი ნან სე ბის ძალ ზე არას ტა ბი ლუ რი და ძვი-
რი წყა რო გახ დეს. ამი ტომ, აქ ცენ ტი ად გი ლობ რი ვი და ნა ზო გე ბის ხელ შეწყო ბა ზე უნ და გა კეთ დეს.

გრაფიკი 22
დე პო ზი ტე ბი ვა ლუ ტის მი ხედ ვით 2011 www.nbg.ge

გრაფიკი 23
დე პო ზი ტე ბი ვა დის მი ხედ ვით 2011 www.nbg.ge
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სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბი

წი ნას წა რი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, 2011 წელს ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის მთლი ან მა შე მო სავ ლებ მა 
6,960 მი ლი ო ნი ლა რი შე ად გი ნა, რაც 18%-ით მე ტია 2010 წელ თან შე და რე ბით და მშპ-ის 29.3%-
ს უდ რის. მთლი ა ნი ხარ ჯე ბი, წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, 5,553 მი ლი ო ნი ლა რი იყო, რაც მნიშ ვ-
ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა წი ნა წლის შე სა ბა მის მო ნა ცემს და მშპ-ის 26.4%-ს შე ად გენს. სა ქარ თ ვე-
ლოს მთავ რო ბა მშპ-ში ხარ ჯე ბის წილს 30%-ის ზღვა რამ დე ინარ ჩუ ნებს. ტენ დენ ცი ა, რო მე ლიც 
24-ე გრა ფიკ შია ნაჩ ვე ნე ბი, მშპ-ში ხარ ჯე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლის თან მიმ დევ რულ კლე ბა სა და 
მშპ-ში შე მო სავ ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლის ზრდას აჩ ვე ნებს. თე ო რი უ ლად, ისე ვე, რო გორც 
ემ პი რი უ ლი ლი ტე რა ტუ რის მი ხედ ვით, სამ თავ რო ბო ხარ ჯე ბის მთლი ა ნი მო ცუ ლო ბა მაქ სი-
მა ლურ ეფექ ტი ა ნო ბას აღ წევს მა შინ, რო დე საც იგი მშპ-ის 13-14%-ს შე ად გენს. ამა ზე ზე ვით, 
სამ თავ რო ბო ხარ ჯე ბის თი თო ე უ ლი პრო ცენ ტი, რო გორც მშპ-ის წი ლი, ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
ტემ პის 0,1-0,4%-იან შემ ცი რე ბას იწ ვევს. თუ სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებ მა მშპ-ის 30%-ს მი აღ წი ა, იგი 
ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე უარ ყო ფი თად იმოქ მე დებს, ანუ, სამ თავ რო ბო ხარ ჯე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო 
ზრდა ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე პო ზი ტი უ რად არ მოქ მე დებს. მე ტიც, ის ამ ზრდის ტემპს ანე ლებს. 
თა ვის თა ვად, სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პრო დუქ ტი ა, ვი ნა ი დან მთავ რო ბა ფი-
ნან სე ბის მო ცუ ლო ბას გა და სა ხა დე ბის გზით ზრდის, რო მელ საც კერ ძო სექ ტო რი დან იღებს.

სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის წყა რო ებს რაც შე ე ხე ბა, მა თი თით ქ მის 80-90% გა და სა-
ხა დე ბის აკ რე ფის გზით მი ი ღე ბა. რო გორც გრა ფი კი დან ჩანს, მთლი ან შე მო სავ ლებ ში გა და სა-
ხა დე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი სა ქარ თ ვე ლო ში იზ რ დე ბა (გრაფიკი 25). მთავ რო ბას მი აჩ ნი ა, რომ 
ეს უკე თე სი სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბი სა და წვრი ლი კო რუფ ცი ის აღ მოფხ ვ რის შე დე გი ა. 
2009 წლის მე ოთხე კვარ ტალ ში, სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის წილ მა მთლი ა ნი შე მო სავ ლე ბის 
80%-ზე ნაკ ლე ბი შე ად გი ნა, რაც ძი რი თა დად ქვე ყა ნა ში შე მო სუ ლი გრან ტე ბის ზრდის შე დე გი 

გრაფიკი 24
ნა ერ თი ბი უ ჯე ტი (2008–2011) www.mof.ge
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იყო. თუმ ცა, ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ვი ნა ი დან დღგ-დან შე მო სავ ლე ბი მთლი ა ნი სა გა და-
სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის 48%-ს შე ად გენს, სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის მა ტე ბა ასე ვე გა მოწ-
ვე უ ლი უნ და იყოს იმ პორ ტის  ზრდით მო ნე ტა რულ გა მო სა ხუ ლე ბა ში და ზოგ შემ თხ ვე ვა ში, 
რა ო დე ნობ რივ გა მო სა ხუ ლე ბა ში. ამა ვე დროს, ის ფაქ ტი, რომ სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის 
თით ქ მის ნა ხე ვა რი დღგ-დან შე მო დის იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რომ მრეწ ვე ლო ბა/ წარ მო ე ბის სექ-
ტო რი სა ქარ თ ვე ლო ში არ არის გან ვი თა რე ბუ ლი და გა და სა ხა დე ბის ამო ღე ბა ძი რი თა დად მომ-
სა ხუ რე ბი სა და ვაჭ რო ბის სექ ტო რე ბი დან ხდე ბა. სა შე მო სავ ლო და მო გე ბის გა და სა ხა დე ბის 
სა ხით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი მთლი ა ნი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის, შე სა ბა მი სად, 25%-ს 
და 13%-ს შე ად გენს (გრაფიკი 26).

სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის დი ნა მი კა წლის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან ზრდას გვიჩ ვე ნებს 
დღგ-დან შე მო სავ ლებ ში, ზრდას სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი დან მი ღე ბულ შე მო სავ ლებ ში და, 
ასე ვე, ცვა ლე ბად შე მო სავ ლებს მო გე ბის გა და სა ხა დი დან, სა დაც წლი უ რი ზრდა, თუმ ცა საკ მა-
ოდ მერ ყე ვი კვარ ტა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი და ფიქ სირ და (ცხრილი 27).

გრაფიკი 25
შე მო სავ ლის წყა რო ე ბი (2008–2011) www.mof.ge

გრაფიკი 26
შე მო სავ ლე ბი გა და სა ხა დე ბის ტი პე ბის 
მი ხედ ვით www.geostat.ge

გრაფიკი 27
სა გა და სა ხა დო ტენ დენ ცი ე ბი (2009–2011) www.geostat.ge

გრაფიკი 28
სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბი 2011* www.mof.ge
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2011 წლის სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად (გრაფიკი 28), სო ცი ა ლურ 
დახ მა რე ბებ ზე ხარ ჯე ბის ყვე ლა ზე დი დი წი ლი - 30% მო დი ო და. ხარ ჯე ბის სი დი დის მი ხედ ვით 
მე ო რე ად გილ ზეა სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა - 21%, სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ე ბის ხელ ფა სებ თან 
ერ თად, რო მელ მაც ასე ვე მთლი ა ნი ხარ ჯე ბის 21% შე ად გი ნა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 15% „სხვა“ 
ხარ ჯე ბის კა ტე გო რი ა შია და მიგ ვაჩ ნი ა, რომ 833.0 მი ლი ო ნი ლა რის სხვა დას ხ ვა ხარ ჯის კა-
ტე გო რი ით კლა სი ფი ცი რე ბა არ იძ ლე ვა ამ თან ხე ბის გა ა ნა ლი ზე ბის სა შუ ა ლე ბას და არც მათ 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყოფს.

გარ და ამი სა, სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის კა ტე გო რია ბო ლო წლებ ში იზ რ დე ბა (გრაფიკი 29). დი ნა მი-
კა აშ კა რად მი უ თი თებს იმა ზე, რომ ბი უ ჯე ტი სულ უფ რო და უფ რო მძიმ დე ბა სო ცი ა ლუ რი ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის ტვირ თით. სა ინ ტე რე სო ა, რომ სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის ზრდის ტემ პი თით ქ მის 
ყო ველ თ ვის აჭარ ბებს ნო მი ნა ლუ რი მშპ-ის ზრდის ტემპს. 2005 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ძალ ზე 
მჭიდ რო კო რე ლა ცია არ სე ბობს სა გა რეო ვა ლის ზრდა სა და სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის ზრდას შო-
რის. ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის უმ თავ რეს წყა როს სა გა-
რეო ვა ლის ინ ს ტ რუ მენ ტი წარ მო ად გენს. გარ და ამი სა, სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის ზრდა, რო გორც 
ჩანს, კო ნი უნ ქ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი და არა და გეგ მ ვის ფრთხი ლი პრო-
ცე სით. მკვეთ რ მა ცვლი ლე ბებ მა სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის ამ კა ტე გო რი ა ში შე იძ ლე ბა ეკო ნო მი კა-
ზე ინ ფ ლა ცი უ რი ზე წო ლა წარ მოქ მ ნას და გა ა უ ა რე სოს მთავ რო ბის ლიკ ვი დუ რო ბა. ჩვენ სრუ-
ლად ვაც ნო ბი ე რებთ იმას, რომ 2009 წელს სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის მკვეთ რი ზრდა რუ სეთ თან 
ომის შე დე გე ბით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი და სა ჭი როა მო სახ ლე ო ბის ღა რი ბი ფე ნის სა ჭი რო ე ბე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, ამ სფე როს პროგ ნო ზი რე ბა და თა ნა მიმ დევ რუ ლო ბა სა-
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის და ზო გა დად, ეკო ნო მი კის წი ნა შე მდგა რი სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვა ა.

ამა ვე დროს, სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებს პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლია ეკო ნო მი კის 
ზრდა ზე, თუ ისი ნი მი მარ თუ ლია კერ ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის ისე თი ფუნ ქ-
ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის კენ, რო გო რიც სა ბა ზი სო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის, ჯან დაც ვის და გა ნათ-
ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ა. იმ ხარ ჯებს კი, რომ ლე ბიც ძი რი თა დად სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბი სა 
და ხელ ფა სე ბის და ფი ნან სე ბას ხმარ დე ბა, არ მო აქვს ეკო ნო მი კის გა უმ ჯო ბე სე ბა და გან ვი თა-

გრაფიკი 29
ხარ ჯე ბის ტენ დენ ცი ე ბი 2008–2011. www.mof.ge
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რე ბა. სწო რედ ასეა სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში, სა დაც სა ბი უ ჯე ტო და ნა ხარ ჯე ბის უდი დე სი 
წი ლი სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის და ფი ნან სე ბას ხმარ დე ბა. 

ნამ დ ვი ლი პო ზი ტი უ რი ფის კა ლუ რი ბა ლან სის მიღ წე ვა საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დ გო მი 
სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა მთავ რო ბი სათ ვის პრობ ლე მად რჩე ბა. ნამ დ ვი ლი  ფის კა ლუ რი ბა ლან სი 
პო ზი ტი უ რი არის მა შინ, რო დე საც სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბი, საპ რი ვა ტი ზა ციო შე მო სავ ლე ბის 
გა მოკ ლე ბით, სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებს აღე მა ტე ბა. ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ მხო ლოდ სა-
მი წლის გან მავ ლო ბა ში მო ა ხერ ხა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ ზო გა დი პო ზი ტი უ რი ფის კა ლუ რი 
ბა ლან სის შე ნარ ჩუ ნე ბა ისიც პრი ვა ტი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის ხარ ჯ ზე. ამ ჟა მად, 
სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში მყო ფი აქ ტი ვე ბის პრი ვა ტი ზე ბის პო ტენ ცი ა ლი გა ცი ლე ბით შეზღუ-
დუ ლი ა, ვიდ რე ად რე. ამ რი გად, ეკო ნო მი კა ზე ნე გა ტი უ რი შო კის შემ თხ ვე ვა ში, ხე ლი სუფ ლე ბას 
ძა ლი ან გა უ ჭირ დე ბა პო ზი ტი უ რი ფის კა ლუ რი ბა ლან სის შე ნარ ჩუ ნე ბა მე ტი სა ში ნაო და სა გა-
რეო ვა ლის აღე ბის გა რე შე.

2010 წელს სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ციტ მა 1.38 მი ლი არ დი ლა რი (მშპ-ის 6.3%) შე ად გი ნა, ხო ლო კონ-
სო ლი დი რე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტი 1.41 მი ლი არ დი ლა რის (მშპ-ის 6.8%) ტო ლი იყო. 2011 
წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ეს შე ფარ დე ბა 3.7%-მდე შემ ცირ და, ხო ლო ბი უ ჯე-
ტის დე ფი ცი ტი 878.6 მი ლი ონ ლარს არ აღე მა ტე ბო და. რო გორც გრა ფი კი დან ჩანს, ყვე ლა ზე 
დი დი სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ცი ტი, მშპ-ის წი ლით გა მო ხა ტუ ლი (9.3%), 2009 წელს იყო კრი ზი სის 
პე რი ო დის ექ ს პან სი უ რი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გა მო15 (გრაფიკი 30). მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი 
სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბა ფის კა ლურ კონ სო ლი და ცი ას ენი-
ჭე ბა, რო მე ლიც სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ციტს ასა ტან დო ნემ დე ამ ცი რებს. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა 
დე ფი ცი ტის შემ ცი რე ბას ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის აქ ტის შე სა ბა მი სად აპი რებს, რო მე ლიც 
ძა ლა ში 2013 წელს შე დის და სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ცი ტის ზე და ზღვარს მშპ-ის 3%-ის ოდე ნო ბით 
გან საზღ ვ რავს. 2011 წელ თან და კავ ში რე ბით ინ ფორ მა ცია ვერ მო ვი პო ვეთ, მაგ რამ 2010 წლის 
სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ცი ტის და ფი ნან სე ბის მთა ვარ წყა რო ებს სსფ-ის სა ბი უ ჯე ტო მხარ და ჭე რის 
კრე დი ტი, ევ რო კავ ში რის გრან ტე ბი, მსოფ ლიო ბან კის პროგ რა მის სეს ხე ბი და სამ თავ რო ბო ობ-
ლი გა ცი ე ბის გა მოშ ვე ბით მო ზი დუ ლი თან ხე ბი წარ მო ად გენ და.

გრაფიკი 30
ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტი და მშპ www.mof.ge

15 სებ-ი. წლიური ანგარიში. 2010. http://nbg.ge/uploads/publications/annualreport/2010/annual_2010_web.pdf
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ფის კა ლუ რი კონ სო ლი და ცი ის მიღ წე ვა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა, ვი ნა ი დან სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბი 
ძალ ზე სწრა ფი ტემ პე ბით მა ტუ ლობს. გრა ფი კუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბი დან ჩანს, რომ სა ქარ თ ვე ლო-
ში ერთ სულ მო სახ ლე ზე სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა უს წ რო ზო გა დად ეკო ნო მი-
კის ზრდის ტემპს (გრაფიკი 31).

რო დე საც სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბი მშპ-ის გარ კ ვე ულ დო ნეს აღ წევს, მა თი სარ გებ ლის მარ ჟა 
აუცი ლებ ლად მცირ დე ბა. სა ხელ მ წი ფო სექ ტო რის უკონ ტ რო ლო ზრდის კი დევ ერ თი სა ხი ფა თო 
შე დე გია ვა ლის დაგ რო ვე ბა, რაც მშპ-ში სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის არა სა სურ ვე ლი ზრდის ბუ ნებ-
რი ვი შე დე გი ა.

დღე ი სათ ვის, სა ხელ მ წი ფო ვა ლის დო ნე ე ბი ბევ რად ნაკ ლე ბია ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის 
აქ ტით გან საზღ ვ რულ მშპ-ის 60%-იან დო ნე ზე. მი უ ხე და ვად ამი სა, სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვა იქ-
ნე ბა ვა ლის დო ნე ე ბის მარ თ ვად ფარ გ ლებ ში შე ნარ ჩუ ნე ბა, თუ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია 
გაგ რ ძელ და. ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მი ერ მო წო დე ბუ ლი წი ნას წა რი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, 
2011 წელს სა ხელ მ წი ფოს სა გა რეო ვალ მა 4,375.7 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა, ხო ლო სა-
ში ნაო ვა ლი 1,983.3 მი ლი ო ნი ლა რის ტო ლი იყო (გრაფიკი 32). ამ ციფ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის 
ნათ ლად გა გე ბი სათ ვის, მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კაა ვა ლის რამ დე ნი მე ინ დი კა ტო რის შე ფარ დე ბე ბის 
სა ხით გა მო სახ ვა. ეს არის მშპ-ის, ექ ს პორ ტის და სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის  პრო ცენ ტუ ლი 
წი ლი. სწო რედ აქ ვლინ დე ბა ვა ლის რე ა ლუ რი საფ რ თხე. მშპ-სთან შე ფარ დე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
რო დე საც ვა ლი მშპ-ის მნიშ ვ ნე ლო ვან წილს შე ად გენს და ამ ვა ლის ზრდის ტემ პი მშპ-ის ზრდას 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აჭარ ბებს, ეკო ნო მი კა ში რე ცე სია მოხ დე ბა მა ში ნაც კი, თუ მშპ-სთან ვა ლის 
შე ფარ დე ბა დას ტა ბი ლურ დე ბა. რაც შე ე ხე ბა ვა ლის ექ ს პორ ტ თან შე ფარ დე ბას, ეს გვიჩ ვე ნებს, 
რომ მთლი ა ნი ვა ლი უფ რო სწრა ფი ტემ პით იზ რ დე ბა, ვიდ რე ქვეყ ნის სა გა რეო შე მო სავ ლის 
ძი რი თა დი წყა რო, რაც იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ ქვე ყა ნას შე იძ ლე ბა მო მა ვალ ში სა ვა ლო ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ში პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნას. ასე ვე, ვა ლის შე მო სავ ლებ თან შე ფარ დე-
ბა, რო მე ლიც ქვეყ ნის ში და შე მო სავ ლის მთა ვა რი წყა რო ა, აჩ ვე ნებს, რომ ბი უ ჯეტს შე იძ ლე ბა 
პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნას ამ ში და ვა ლის მომ სა ხუ რე ბა ში. ასე თი უარ ყო ფი თი სცე ნა რის შემ თხ-
ვე ვა ში გა მო სა ვა ლი უცხო ე ლი კრე დი ტო რე ბი ა, რად გან ვა ლის 75% სა გა რეო ვა ლი ა. ასეთ შემ-

გრაფიკი 31
ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი და მშპ ერთ სულ ზე www.geostat.ge
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თხ ვე ვა ში, ვა ლი შე იძ ლე ბა სწრა ფად გა ი ზარ დოს და კი დევ უფ რო და ა ზა რა ლოს ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის პერ ს პექ ტი ვა16.

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას თუ შევ ხე დავთ (გრაფიკი 33), 2011 წელს სა ხელ მ წი ფო ვა-
ლის მშპ-სთან შე ფარ დე ბა მი სა ღებ დო ნე ზე - 31.3%-ზე იყო შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი, ვა ლის ექ ს პორ ტ-
თან შე ფარ დე ბა ამ ჟა მად 89.0%-ს შე ად გენს მა შინ, რო დე საც 2009 წელს 100%-ს აღე მა ტე ბო და. 
ეს ნიშ ნავს, რომ ქვეყ ნის სა ხელ მ წი ფო სა გა რეო ვა ლი თით ქ მის იმ დე ნი ვე ა, რამ დე ნიც წლი უ რი 
ექ ს პორ ტი. რაც შე ე ხე ბა ვა ლის სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლებ თან შე ფარ დე ბის მაჩ ვე ნე ბელს, იგი 
ამ ჟა მად 135%-ს უდ რის, ყვე ლა ზე მა ღალ ნიშ ნულს - 150%-ს კი 2010 წელს მი აღ წი ა.

გრაფიკი 32
სა ხელ მ წი ფო ვა ლი (2008–2011) www.mof.ge

გრაფიკი 33
სა ხელ მ წი ფო ვა ლის მშპ–სთან, ექ ს პორ ტ თან და ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლებ თან თა ნა ფარ დო ბა 
% www.mof.ge

16 სსფ. ვალის ანალიზი. 2010. http://www.imf.org/external/pubind.htm
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მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მთავ რო ბამ შეძ ლო სა ხელ მ წი ფო ვა ლის დო ნის მშპ-ის 60%-ზე ნაკ ლებ 
დო ნე ზე შე ნარ ჩუ ნე ბა, სსფ-ის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ქვეყ ნის მთლი ან მა სა გა რეო ვალ მა (ანუ, 
სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო ვა ლი ერ თად) მშპ-ის 60%-ს გა და ა ჭარ ბა 2010 წელს და  2011 წელს – 
57.5%-ს უდ რის, ხო ლო 2012 წელს, პროგ ნო ზის თა ნახ მად, 56.6%-მდე შემ ცირ დე ბა (გრაფიკი 
34).

60%-იანი ნიშ ნუ ლი, რო გორც სა გა რეო ვა ლის მშპ-სთან შე ფარ დე ბის სა ხი ფა თო ზღვა რი, ემ-
პი რი უ ლი ზღვა რი ა, რომ ლის გა და ჭარ ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში ქვე ყა ნა სა კუ თა რი ლიკ ვი დუ რო ბის 
სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მის წი ნა შე დგე ბა. ზო გა დად, სა ხელ მ წი ფო ვა ლი ორ ძი რი თა დი ცვლა დის 
პრიზ მა ში შე იძ ლე ბა  გა ა ნა ლიზ დეს: ვა ლის სი დი დე და დაგ რო ვე ბის სიჩ ქა რე. სა ხელ მ წი ფო ვალ-
თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა ის არის, რომ ის ეგ ზო გე ნუ რი ცვლა დი ა, რაც ნიშ ნავს იმას, 
რომ ეკო ნო მი კას არ ძა ლუძს თა ვი სი დო ნე ე ბის ავ ტო მა ტუ რად კო რექ ტი რე ბა. ქვეყ ნის ვა ლის 
პრობ ლე მე ბი ყვე ლა მო ქა ლა ქეს ეხე ბა მა ში ნაც კი, თუ მათ პი რა დად არა აქვთ ვა ლი. ვა ლის დი-
დი მო ცუ ლო ბა სა ხი ფა თოა იმი ტომ, რომ მი სი მომ სა ხუ რე ბა სა ხელ მ წი ფოს შე მო სავ ლის უფ რო 
და უფ რო მეტ წილს მო ითხოვს და ამ შე მო სა ვალს ვა ლის მომ სა ხუ რე ბი სა კენ და არა ეკო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბი სა კენ მი მარ თავს. 2011 წლის მდგო მა რე ო ბით, ვა ლის მომ სა ხუ რე ბა სა ბი უ-
ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის 14.6% უდ რის17.

ეროვ ნუ ლი და ნა ზო გი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რია ქვეყ ნის გრძელ ვა დი ა ნი მდგრა დი გან ვი-
თა რე ბის თ ვის. ეროვ ნუ ლი და ნა ზო გი ასე გა მო ან გა რიშ დე ბა: წმინ და გან კარ გ ვა დი შე მო სა ვა ლი 
მი ნუს სა ბო ლოო მოხ მა რე ბა. ეროვ ნუ ლი და ნა ზო გი ნიშ ნავს კერ ძო და სა ხელ მ წი ფო და ნა ზო გე-
ბის ერ თობ ლი ო ბას. ეს არის ხელ მი საწ ვ დო მი რე სურ სი წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის უკე თე სით 
ჩა ნაც ვ ლე ბა სა ან  შე ძე ნა ში ინ ვეს ტი რე ბი სათ ვის. მა ღა ლი და ნა ზო გე ბი და  ინ ვეს ტი ცია ეროვ-
ნულ კა პი ტალ ში ხელს უწყობს წარ მო ე ბის ზრდას და უფ რო მძლავრ ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე-
ბას18. სა ხელ მ წი ფო დე ფი ცი ტი კერ ძო და ნა ზო გის დიდ ნა წილს შთან თ ქავს და ინ ვეს ტი რე ბი სათ-
ვის ხელ მი საწ ვ დომ ეროვ ნულ და ნა ზოგს ამ ცი რებს. ამ რი გად, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ნა ზო გე ბი 

გრაფიკი 34
სა გა რეო ვა ლის მშპ–სთან თა ნა ფარ დო ბა (2000–2012) www.imf.org

17 www.mof.ge  
18 National Saving Answers to Key Questions. US Government Accountability Office.2001 http://www.gao.gov/
new.items/d01591sp.pdf.
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ეროვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის ზრდის ყვე ლა ზე პირ და პი რი გზა ა. სა ქარ თ ვე ლო ში, რო გორც ამას 
გრა ფი კი გვიჩ ვე ნებს, სა ბო ლოო მოხ მა რე ბა, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში, ხელ მი საწ ვ დომ წმინ და გან კარ-
გ ვად შე მო სა ვალს აღე მა ტე ბა (გრაფიკი 35). სა ქარ თ ვე ლო ში წმინ და და ნა ზო გის წი ლი ეროვ-
ნულ გან კარ გ ვად შე მო სა ვალ ში 1%-ზე ნაკ ლე ბი ა, ხო ლო ევ რო ზო ნის ქვეყ ნებ ში ეს წი ლი სა შუ ა-
ლოდ 19%-ს უდ რის, მათ შო რის, წმინ და და ნა ზო გის წი ლი ყვე ლა ზე მა ღა ლი წი ლი ავ ს ტ რი ა შია 
(25%), ხო ლო ყვე ლა ზე და ბა ლი - სა ბერ ძ ნეთ ში (4%)19.

სა ქარ თ ვე ლო ში, 2005 წლი დან 2009 წლამ დე, ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლე ბი მცირ დე ბო და. ამ წლებ-
ში, ეროვ ნულ და ნა ზოგ ში ყვე ლა დი დი წვლი ლი კერ ძო და ნა ზო გებს შეჰ ქონ და. ამი ტომ, ეროვ-
ნუ ლი და ნა ზო გის კლე ბა კერ ძო და ნა ზო გე ბის კლე ბამ გა მო იწ ვი ა. 2006-2008 წლებ ში, მკვეთ რი 
ზრდა აღი ნიშ ნა მოხ მა რე ბა ში (აქედან გა მომ დი ნა რე, იკ ლო და ნა ზო გებ მა), რაც უმ თავ რე სად 
ფი ზი კუ რი პი რე ბი სათ ვის სა ბან კო სეს ხე ბის შე და რე ბით იოლ მა ხელ მი საწ ვ დო მო ბამ და ეკო ნო-
მი კურ ტენ დენ ცი ებ თან და კავ ში რე ბით მო სახ ლე ო ბის პო ზი ტი ურ მა მო ლო დი ნებ მა გა მო იწ ვია20. 
იმ პე რი ოდ ში ბან კის საკ რე დი ტო პორ ტ ფე ლი მუდ მი ვად იზ რ დე ბო და (წლიური 60%-70%), ხო-
ლო დე პო ზი ტე ბის ზრდა, სულ ცო ტა, 10%-ით ჩა მორ ჩე ბო და კრე დი ტე ბის ზრდას. საკ რე დი ტო 
პორ ტ ფე ლის ასე თი ზრდა უმ თავ რე სად პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ნა კა დე ბის და 
შე და რე ბით და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით მი ღე ბუ ლი სა გა რეო სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბე ბის 
ზრდამ გა მო იწ ვი ა. შე დე გად, 2008 წლის თ ვის, სეს ხე ბის მთლი ა ნი მო ცუ ლო ბა დე პო ზი ტე ბის 
მთლი ან მო ცუ ლო ბას თით ქ მის 32%-ით აღე მა ტე ბო და. სეს ხე ბის ასეთ მა ზრდამ უშუ ა ლო ზე-
მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნა ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი გან კარ გ ვა დი შე მო სავ ლის მო-
ცუ ლო ბა ზე, რა მაც შე დე გად სა ბო ლოო მოხ მა რე ბა გა ზარ და. 2008 წლის ბო ლო სა და 2009 წლის 
და საწყის ში, ყვე ლა სათ ვის ცნო ბი ლი მი ზე ზე ბის გა მო, სეს ხის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა შემ ცირ და 

გრაფიკი 35
და ნა ზო გი და მოხ მა რე ბა (მლნ. ლა რი) 2005–2011 www.geostat.ge

19 European Commission.Eurostat.National Accounts. 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ex-
plained/index.php/National_accounts_%E2%80%93_GDP  
20 საქართველოს ეროვნული ბანკი. ინფლაცია. ანგარიშები. 2011 წლის მესამე კვარტალი. 2011. http://nbg.
ge/uploads/publications/inflationreport/2011/saboloo_inflacia3q_27_12_11.pdf
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წმინ და ეროვ ნუ ლი გან კარ გ ვა დი შე მო სავ ლის 5%-იან შემ ცი რე ბას თან ერ თად; ამ შემ ცი რე ბას 
პა სუ ხად მო სახ ლე ო ბის სა ბო ლოო მოხ მა რე ბის ადეკ ვა ტუ რი შემ ცი რე ბა არ მოყ ვა, რის შე დე გა-
დაც წმინ და და ნა ზო გებ მა იკ ლო, რო გორც ეს გრა ფი კი დან ჩანს.

2010 წელს, სა ერ თო შე მო სავ ლის ზრდას თან ერ თად, წმინ და და ნა ზო გე ბის ზრდაც აღი ნიშ ნა, 
თუმ ცა 2011 წლის მე ო რე ნა ხევ რი დან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და ფი ზი კუ რი პი რე ბი სათ ვის 
კრე დი ტე ბის გა ცე მაც (ეროვნულ ვა ლუ ტა ში დე ნო მი ნი რე ბულ სეს ხებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ-
ვე თის შემ ცი რე ბის გა მო), რა საც კი დევ ერ თხელ მოყ ვა წმინ და და ნა ზო გე ბის შემ ცი რე ბა. ამ 
პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, წმინ და და ნა ზო გე ბი მთლი ა ნად სა ხელ მ წი ფო და ნა ზო გე ბი სა გან შედ-
გე ბო და. ვა რა უ დო ბენ, რომ ეს ტენ დენ ცია გაგ რ ძელ დე ბა ექ ს პან სი უ რი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი-
კის შე დე გად, რო მე ლიც საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბა სა და მოთხოვ ნის სტი მუ ლი რე ბას 
ისა ხავს მიზ ნად.

სა ქარ თ ვე ლო ში და ნა ზო გის შე და რე ბი თი შემ ცი რე ბის ტე დენ ცი ის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი 
შე საძ ლოა ინ ფ ლა ცი უ რი ზე წო ლა იყოს, რაც, ჩვე უ ლებ რივ, ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი ა, რო-
მე ლიც მო სახ ლე ო ბის მო ტი ვა ცი ას, გა ა კე თოს და ნა ზო გე ბი, ამ ცი რებს. ამა ვე დროს, ნე გა ტი უ რი 
სამ თავ რო ბო და ნა ზო გი  და ნა ზო გე ბის გა კე თე ბის ყვე ლა ზე დი დი დეს ტი მუ ლა ტო რია გან ვი თა-
რე ბად ქვეყ ნებ ში.
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ორ   მა  გი დე  ფი  ცი  ტი
ორ   მა  გი დე  ფი  ცი  ტი ისე  თი სი  ტუ  ა  ცი  ა  ა, რო  დე  საც ქვეყ   ნის ეკო  ნო  მი  კა  ში ერ   თ   სა და იმა  ვე დროს ორი დე -
ფი  ცი  ტია - ფის   კა  ლუ  რი დე  ფი  ცი  ტი და სა  გა  დამ   ხ   დე  ლო ბა  ლან   სის მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი  შის დე  ფი  ცი  ტი. 
ორ   მა  გი დე  ფი  ცი  ტის ჰი  პო  თე  ზის თა  ნახ   მად, ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვი ფის   კა  ლუ  რი შო  კე  ბი, რომ   ლე  ბიც სა  ხელ   მ   წი  ფო 
ბი  უ  ჯე  ტის გა  უ  ა  რე  სე  ბას იწ   ვევს, ქვეყ   ნის მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი  შის ბა  ლან   ს   საც აუარე  სებს. რად   გან ჭარ   ბი 
სა  ხელ   მ   წი  ფო ხარ   ჯე  ბი ჭარბ კერ   ძო მოხ   მა  რე  ბას იწ   ვევს, რაც ეროვ   ნულ და  ნა  ზოგს ამ   ცი  რებს და სა -
გა  რეო ვა  ლის აღე  ბას აუცი  ლე  ბელს ხდის, ფის   კა  ლურ დე  ფი  ცი  ტი მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი  შის დე  ფი  ციტს 
იწ   ვევს21. მიჩ   ნე  უ  ლი  ა, რომ ფის   კა  ლუ  რი კონ   სო  ლი  და  ცია აუცი  ლე  ბე  ლი ზო  მაა მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი  შის 
დე  ფი  ცი  ტის გა  სა  უმ   ჯო  ბე  სებ   ლად22. რო  გორც აღ   ვ   ნიშ   ნეთ, მუდ   მი  ვი და გრძელ   ვა  დი  ა  ნი სამ   თავ   რო  ბო 
დე  ფი  ცი  ტი ამ   ცი  რებს ეროვ   ნულ და  ნა  ზო  გებს, რაც იწ   ვევს მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი  შე  ბის ბა  ლან   სის შემ   ცი  რე -
ბას. ეროვ   ნუ  ლი ან   გა  რი  შე  ბით, ეროვ   ნუ  ლი და  ნა  ზო  გის კლე  ბა სამ   თავ   რო  ბო დე  ფი  ცი  ტის გა  მო, სხვა თა -
ნა  ბა  რი პი  რო  ბე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში, მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი  შის ბა  ლან   სის კლე  ბა  ში გა  მო  ი  ხა  ტე  ბა. ეს ეფექ   ტი ნა -
წი  ლობ   რივ შე  იძ   ლე  ბა გა  ნე  იტ   რალ   დეს კერ   ძო ად   გი  ლობ   რი  ვი და  ნა  ზო  გით, რაც სა  ქარ   თ   ვე  ლოს არა აქვს. 
ამა  ვე დროს, ფის   კა  ლუ  რი პო  ლი  ტი  კის შერ   ბი  ლე  ბა საპ   რო  ცენ   ტო გა  ნაკ   ვე  თებს ზრდის (სახელმწიფო 
და  ნა  ზო  გის კლე  ბა), რა  მაც, ასე  ვე, შე  იძ   ლე  ბა ინ   ვეს   ტი  ცია გან   დევ   ნოს. მუნ   დელ   -   ფ   ლე  მინ   გის მო  დე  ლის 
შე  სა  ბა  მი  სად, მოქ   ნი  ლი გაც   ვ   ლი  თი კურ   სით, ფის   კა  ლუ  რი დე  ფი  ცი  ტი ვა  ლუ  ტას ამ   ყა  რებს; აქე  დან გა -
მომ   დი  ნა  რე, ად   გი  ლობ   რი  ვი სა  ქონ   ლის ფა  სი შე  და  რე  ბით მა  ღა  ლი  ა, რაც წმინ   და ექ   ს   პორტს გან   დევ   ნის23.

ეკო  ნო  მი  კუ  რი თა  ვი  სუფ   ლე  ბის აქ   ტის მი  ხედ   ვით, რო  მე  ლიც სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პარ   ლა  მენ   ტ   მა მი  ი  ღო, 
2013 წლი  დან სა  ბი  უ  ჯე  ტო დე  ფი  ცი  ტი არ უნ   და აჭარ   ბებ   დეს მშპ-ის 3%-ს. 2010 წელს, კონ   სო  ლი  დი -

გრაფიკი 36
ნა  ერ   თი ბი  უ  ჯე  ტის დე  ფი  ცი  ტი და მშპ–სთან თა  ნა  ფარ   დო  ბა www.nbg.ge

21 European Central Bank Working Papers. Fiscal Policies, The Current Account and Ricardian Equivalence. 2008. 
http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp935.pdf
22 European University Institute. Twin Defi cits: Squaring Theory, Evidence and Common Sense. 2006. http://www.eui.
eu/Personal/corsetti/research/tdh.pdf
23 Corsetti, G., Muller, G.J., 2006. Twin Defi cits: Squaring Theory, Evidence and Common Sense. European University 
Institute, Goethe University Frankfurt. http://www.eui.eu/Personal/corsetti/research/tdh.pdf



211 წლის მიმოხილვა  .  35 

რე  ბუ  ლი ბი  უ  ჯე  ტის დე  ფი  ციტ   მა 1.41 მი  ლი  არ   დი ლა  რი, ანუ მშპ-ის 6.8% იყო, რაც გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბაა 
2009 წელ   თან შე  და  რე  ბით, რო  დე  საც კონ   სო  ლი  დი  რე  ბუ  ლი ბი  უ  ჯე  ტის დე  ფი  ციტ   მა მშპ-ის 9.3% შე  ად  -
გი  ნა, და დე  ფი  ცი  ტის ზრდით სტი  მუ  ლი  რე  ბუ  ლი ექ   ს   პან   სი  უ  რი ფის   კა  ლუ  რი პო  ლი  ტი  კის ამ   სახ   ვე  ლია 
(გრაფიკი 36).

ვი  ნა  ი  დან ფი  ნან   სუ  რი კონ   სო  ლი  და  ცი  ა, რაც ბი  უ  ჯე  ტის დე  ფი  ცი  ტის შემ   ცი  რე  ბა  ა, უმ   ნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნე  სია 
მაკ   რო  ე  კო  ნო  მი  კუ  რი სტა  ბი  ლუ  რო  ბი  სათ   ვის, იგეგ   მე  ბა შემ   დ   გო  მი შემ   ცი  რე  ბე  ბი, რა  თა სა  ბი  უ  ჯე  ტი დე -
ფი  ციტ   მა მი  სა  ღებ დო  ნეს მი  აღ   წი  ოს24. 2010 წელს, სა  გა  დამ   ხ   დე  ლო ბა  ლან   სის მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი  შის 
დე  ფი  ცი  ტი 1,116.5 მი  ლი  ონ აშშ დო  ლარს უდ   რი  და, ანუ მშპ-ის 9.6%-ს, რაც წლი  ურ 7.7%-იან კლე  ბას 
უდ   რის. მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი  შის დე  ფი  ცი  ტი ძი  რი  თა  დად სა  ვაჭ   რო დე  ფი  ცი  ტის შე  დე  გი  ა. 2011 წელს, 
სა  გა  დამ   ხ   დე  ლო ბა  ლან   სის მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი  შის დე  ფი  ცი  ტი, სა  ვა  რა  უ  დოდ, რე  კორ   დუ  ლად მა  ღა  ლი 
სა  ვაჭ   რო დე  ფი  ცი  ტის გა  მო გაღ   რ   მავ   და (გრაფიკი 37).

ევ   რო  პის ცენ   ტ   რა  ლუ  რი ბან   კის ან   გა  რი  შის თა  ნახ   მად, ფის   კა  ლურ პო  ლი  ტი  კა  სა და მიმ   დი  ნა  რე ან   გა -
რი  შის ცვლი  ლე  ბებს შო  რის კავ   ში  რი და  მო  კი  დე  ბუ  ლია სა  ხელ   მ   წი  ფო ვა  ლის მშპ-სთან შე  ფარ   დე  ბა  ზე, 
ვი  ნა  ი  დან ეს ცვლა  დე  ბი გავ   ლე  ნას კერ   ძო სექ   ტო  რის მო  ლო  დი  ნებ   ზე ახ   დენს. კვლე  ვამ და  ად   გი  ნა, რომ 
და  ბა  ლი და სა  შუ  ა  ლო ვა  ლის მქო  ნე ქვეყ   ნებ   ში, სა  დაც სა  ხელ   მ   წი  ფო ვა  ლის დო  ნე მშპ-ის 44%-მდეა 
(ეს არის ამ   ჟა  მად სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მო  ნა  ცე  მი), ეს კავ   ში  რი პო  ზი  ტი  უ  რი  ა, ანუ, ფის   კა  ლუ  რი დე  ფი  ცი -
ტის ზრდა იწ   ვევს მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი  შის უფ   რო დიდ დე  ფი  ციტს. ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი -
შის დე  ფი  ცი  ტის და  საძ   ლე  ვად, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბამ ფის   კა  ლუ  რი პო  ლი  ტი  კის კონ   სო  ლი  დი  რე  ბა 
ზედ   მე  ტი ხარ   ჯე  ბის შემ   ცი  რე  ბის გზით უნ   და მო  ახ   დი  ნოს. მთავ   რო  ბა სიფ   რ   თხი  ლით უნ   და მო  ე  კი  დოს 
ჭარბ ხარ   ჯ   ვას, შე  ამ   ცი  როს არაპ   რი  ო  რი  ტე  ტუ  ლი ხარ   ჯე  ბი, გან   სა  კუთ   რე  ბით, თა  ვი  დან აიცი  ლოს ხელ  -
ფა  სე  ბი  სა და პენ   სი  ე  ბის ზრდა. ხარ   ჯ   ვის შეზღუდ   ვებ   თან ერ   თად, ფის   კა  ლუ  რი კონ   სო  ლი  და  ცია ასე  ვე 
მო  ითხოვს ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის ვალ   დე  ბუ  ლე  ბას, გა  ა  უმ   ჯო  ბე  სოს სა  ხელ   მ   წი  ფო ხარ   ჯე  ბის გამ   ჭ   ვირ   ვა  ლო -
ბა, ხა  რის   ხი და ეფექ   ტი  ა  ნო  ბა25.

24 სებ-ი. წლიური ანგარიში. http://nbg.ge/uploads/publications/annualreport/2010/annual.eng.veb_versia.
saboloo2010.pdf
25 International Monetary Fund.Regional Outlook. 2011.http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/reorepts.aspx
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დასკვნები
2011 წელი მაღალი ინფლაციური ზეწოლით, სურსათსა და ნავთობპროდუქტებზე მსოფლიო ფასების 
მკვეთრი მატებით ხასიათდებოდა, რის შედეგადაც საქართველოში სავაჭრო დეფიციტი გაღრმავდა. 
მომდევნო წლის პროგნოზი არ არის ოპტიმისტური. ეკონომისტებს მიაჩნიათ, რომ ევროზონის 
კრიზისმა შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს წარმოების დონეებზე სხვა ქვეყნებში ფინანსური, 
სავაჭრო და ფულადი გზავნილების არხების მეშვეობით. ვინაიდან ქვეყანამ სხვადასხვა დონორის მიერ 
გაწეული საგარეო დაფინანსების პაკეტი ამოწურა, სახეზეა გაურკვეველი საგარეო დახმარება და 
დიდი ოდენობით არასაიმედო სესხები ფინანსურ სექტორში. ესენი ის ფუნდამენტური პრობლემებია, 
რომელთა წინაშეც ქვეყანა მომდევნო წელს აღმოჩნდება. საქართველოს ბანკები მნიშვნელოვნად არიან 
დამოკიდებული დაკრედიტების საგარეო წყაროებზე, რაც აშშ-ში ეკონომიკური ზრდის მოსალოდნელი 
შენელებისა და ევროზონაში მიმდინარე კრიზისის პირობებში, შესაძლოა დაფინანსების ძალზე 
არასტაბილურ და ძვირადღირებულ წყაროდ იქცეს. ამიტომ, აქცენტი ადგილობრივი დანაზოგის 
ხელშეწყობაზე უნდა გაკეთდეს. 

ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საქართველოში არაშთამბეჭდავი ტენდენციისა დანაზოგებში შესაძლოა 
ინფლაციური ზეწოლა იყოს, რაც, ჩვეულებრივ, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, რომელიც მოსახლეობაში 
დანაზოგის გაკეთების სტიმულს ამცირებს. მუდმივმა ფისკალურმა დეფიციტმა ქვეყანაში უკვე ხელი 
შეუწყო დანაზოგების შემცირებას. ჭარბ სახელმწიფო ხარჯებს ჭარბი კერძო მოხმარება ახლავს 
თან, რაც ეროვნულ დანაზოგს ამცირებს და საგარეო ვალის აღებას აუცილებელს ხდის. ამიტომ 
ფისკალურ დეფიციტს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ახლავს. ამ ფაქტორების ურთიერთქმედება 
წარმოდგენილია გრაფიკში, რომელშიც წინამდებარე ნაშრომში გაკეთებული დასკვნები/ვარაუდები 
არის შეჯამებული (გრაფიკი 38). ამ შემთხვევაში, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დასაძლევად, 
საქართველოს მთავრობამ ფისკალური პოლიტიკის კონსოლიდირება არაპრიორიტეტული ხარჯების 
შემცირების გზით უნდა მოახდინოს, განსაკუთრებით, ეს ხელფასებისა და პენსიების ზრდას ეხება.
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