


პუბლიკაცია დაფინანსებულია Black Sea Trust - German Mar-
shall Fund of the United States მიერ. პუბლიკაციაში 
გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ 
გამოხატავდეს Black Sea Trust-ის ან მისი პარტნიორების 
პოზიციას.
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ექსპორტი მლნ. აშშ დოლარი იმპორტი მლნ. აშშ დოლარი 

პანდემიამ საგარეო ვაჭრობაზე უარყოფითი გავლენა იქონია. გლობალური მოთხოვნის 
შემცირების პარალელურად, მკაცრმა შეზღუდვებმა შეანელა საწარმოო პროცესები და დაარღვია 
მსოფლიო ღირებულებათა ჯაჭვი. თებერვალ-აპრილის პერიოდში, ექსპორტი 18%-ზე მეტით 
შემცირდა. მოხმარება იმპორტზე ჯერ კიდევ მარტში აისახა (-9%-მდე). აპრილის თვის მკაცრმა 
შეზღუდვებმა კიდევ უფრო უარყოფითი გავლენა იქონია იმპორტზე, რომელიც 2019 წლის 
აპრილთან შედარებით, დაახლოებით 40%-ით შემცირდა. 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საგარეო ვაჭრობა



ლარი მაღალი მერყეობით ხასიათდებოდა პანდემიის გავრცელებამდეც. COVID-19 -ის ეფექტმა 
უფრო მნიშვნელოვნად შეასუსტა მისი პოზიციები. მარტის თვეში, ლარი რეკორდულად 22%-ით 
გაუფასურდა. წლის განმავლობაში, ქართული ლარი და უკრაინული გრივნა - აშშ დოლართან 
მიმართებაში - 12%-ით გაუფასურდა. შედარებისთვის, დაახლოებით 20%-ით არის შემცირებული 
რუსული რუბლი, თურქული ლირა - დაახლობით 16%-ით, სომხური დრამი და აზერბაიჯანული მანათი 
კი 2%-ის ქვემოთ მერყეობს.

ეროვნული ვალუტის დინამიკა  
(იანვარი-მაისი 2020)

ქართული ლარი 

რუსული რუბლი

თურქული ლირა

სომხური დრამი

უკრაინული გრივნა

აზერბაიჯანული მანათი

წყარო: Bloomberg
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ტურიზმი 
(საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტები)

მარტითებერვალი აპრილი

2019

2020

საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების შემცირება თებერვალში (-0,7%) დაიწყო. მარტში (-62.3%) და 
აპრილში (-94.5%) ვიზიტებმა მკვეთრად დაიკლო, რაც ჩაკეტილი საზღვრების და შეჩერებული ავია 
მიმოსვლის ლოგიკური შედეგი იყო. მსოფლიო ტურიზმის შენელებასთან ერთად ნაკლებად 
მოსალოდნელია, რომ საზღვრების გახსნის შემდეგ საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტები 
საქართველოში ძველ მაჩვენებლებს მოკლე დროში დაუბრუნდეს.  

წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია



$125,9 მლნ.
(2020) 

$138,4 მლნ.
(2019) 

9 %-ით შემცირდა გზავნილები 
საქართველოში. 2019 წლის 
შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 
2020 წლის მარტში $12.5 მლნ-ით 
ნაკლები ფულადი გზავნილები 
შემოვიდა.

769.1 მლნ.
    ლარი 
    (2020)   

873.6 მლნ.
   ლარი
   (2019)    

12 %-ით შემცირდა 2020 წლის 
აპრილში წინა წლის იმავე 
პერიოდთან შედარებით 
საგადასახადო და საბაჟო 
შემოსავლები, რომელიც 2009 წლის 
შემდეგ სტაბილურად იზრდებოდა (თუ 
არ ჩავთვლით 2018 წლის 
შემცირებას). 

საერთაშორისო გზავნილები

შემოსავლები

$79,1 მლნ.
(2020) 

$137,1 მლნ.
(2019) 

                  %-მდე გაიზარდა 
გზავნილების სხვაობა 2020 და 2019 
წლის აპრილის თვეებს შორის. 
ქვეყანაში შემოსული ფულადი 
გზავნილების ნაკადების მოცულობა 
$58 მლნ-ით ნაკლებია 2019 წლის 
ანალოგიურ მაჩვენებელზე. 

43.2

წყარო: საქართველოს  ეროვნული ბანკი

წყარო: შემოსავლების სამსახური
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წყარო: IMF

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზის მიხედვით, საქართველოში, ისევე, როგორც 
მთლიანად რეგიონში, ეკონომიკა შემცირდება. მიუხედავად იმისა, რომ IMF განვითარებად 
ეკონომიკებში საშუალოდ მხოლოდ 1%-იან კლებას პროგნოზირებს, რეგიონში უფრო მძიმე 
შედეგებია მოსალოდნელი. 2020 წელს, საქართველოს ეკონომიკა 4%-ით შემცირდება, რაც 
რუსეთის, თურქეთისა და უკრაინის პროგნოზებთან შედარებით უფრო პოზიტიურ მოლოდინს 
ქმნის, თუმცა აზერბაიჯანთან და სომხეთთან შედარებით, საქართველოს ეკონომიკური 
რეცესიის ტემპი ორჯერ უფრო მაღალი იქნება. 

ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი (IMF, 2020)

-4.0%



საქართველო
რუსეთი უკრაინა

სომხეთი
აზერბაიჯანი

თურქეთი

წყარო: EBRD

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის აპრილში გამოქვეყნებულ მიმოხილვაში, 
IMF-ის მოლოდინთან შედარებით,  კიდევ უფრო ნეგატიურად არის შეფასებული ქართული 
ეკონომიკის მომავალი და 2020 წელს ეკონომიკის 5%-იანი შემცირებაა პროგნოზირებული. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ EBRD ანალიზში ნაკლებად პესიმისტურად აფასებს რეგიონში რუსეთის, 
უკრაინისა და თურქეთის ეკონომიკურ მომავალს. თუმცა, IMF-ისგან განსხვავებით, უფრო მძიმე 
შედეგებს და დაახლოებით 3%-იან სტაგნაციას პროგნოზირებს აზერბაიჯანსა და სომხეთში. 
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ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი (EBRD, 2020)



საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოლოდინებით, ინფლაცია განსხვავებულად შეეხება რეგიონის 
სხვადასხვა ქვეყანას. სამომხმარებლო კალათის ფასების ზრდა საგრძნობი იქნება თურქეთში, 
სადაც ინფლაცია 12%-მდე გაიზრდება. საქართველოსა და უკრაინაში კი ინფლაციის მაჩვენებლი 5%-ს 
მიუახლოვდება. რუსეთსა და აზერბაიჯანში დაახლოებით მსგავსი, 3%-იანი ინფლაცია არის 
პროგნოზირებული. IMF-ის მოლოდინით, სომხეთს რეგიონში ინფლაციის ყველაზე დაბალი 
მაჩვენებელი ექნება და ის 1%-ის ქვემოთ დარჩება. 

წყარო: IMF

ინფლაცია (IMF, 2020)
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