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ძირითადი მიგნებები

•	 მარ თა ლია, ქვე ყა ნა ში ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ტემ პი მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის 
მერ ყე ობ ის ფონ ზე შე იძ ლე ბა და მაკ მა ყო ფი ლებ ლა დაც ჩა ით ვა ლოს, თუმ ცა 
ზრდის ტემ პი ჩა მორ ჩე ბა მთე ლი რი გი გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ან ალ ოგი
ურ მაჩ ვე ნე ბელს, რაც ქმნის აუც ილ ებ ლო ბას, რომ სა ხელ მწი ფომ ხე ლი შე
უწყოს ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის დაჩ ქა რე ბას. 

ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში (20142018წწ) და ფიქ სი რე ბუ ლი სა შუ ალო 
ზრდის ტემ პი გარ კვე ულ წი ლად ჩა მორ ჩე ბა წი ნა ხუთ წლე ულ ის (20092013წწ) 
ზრდის სა შუ ალო ტემ პს, თუმ ცა უფ რო ნაკ ლე ბი რყე ვე ბით ხა სი ათ დე ბა; 

•	 2018 წლის სტა ტის ტი კა ად ას ტუ რებს, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ძი რი თა დი 
ტვირ თი სა ფი ნან სო (13,5%) და სო ცი ალ ური მო საზ რე ბე ბე ბის ზრდა ზე (13,2%) 
მო დის, შემ დეგ ად გილ ზეა უძ რა ვი ქო ნე ბა (12%), ტუ რიზ მი (10%) და ტრან
სპორ ტი (10%), რაც ნიშ ნავს რომ კვლავ მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად რჩე ბა 
ინ დუს ტრი ის და წარ მო ებ ის ზრდა;

•	 კლე ბა და ფიქ სირ და მშე ნებ ლო ბის სექ ტორ ში (3.1%), რაც, პირ ველ რიგ ში, 
სა ხელ მწი ფო ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის ათ ვი სე ბა ში 
შე ფერ ხე ბით შე იძ ლე ბა აიხ სნას. 

•	 2018 წელს მშპ ერთ სულ ზე 4345.5 აშშ დო ლარს შე ად გენს, რაც აღ ემ ატ ება 
20152017 წლის მაჩ ვე ნებ ლებს, თუმ ცა ნაკ ლე ბია 20132014 წლე ბის მაჩ ვე
ნებ ლებ ზე. ამ ის მი ზე ზია, დი დი ალ ბა თო ბით, 2015 წლის სა ვა ლუ ტო კრი ზი
სი, რო მე ლიც თა ვის მხრივ რე გი ონ ში არ სე ბულ სი ტუ აცი ას თან იყო კავ შირ
ში (რუ სეთუკ რა ინ ის ომი, რუ სეთთურ ქე თის და პი რის პი რე ბა და შე სა ბა მი სი 
კრი ზი სე ბი ამ ქვეყ ნებ ში) და მი სი შე დე გე ბია;

•	 2018 წელს მოკ ლე ვა დი ანი (ერთ წლამ დე ვა დით) გა ცე მუ ლი სა მომ ხმა რებ ლო 
სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა 2017 წლის ან ალ ოგი ურ 
მაჩ ვე ნე ბელს, თუმ ცა გაზ რდი ლია უცხო ური ვა ლუ ტით გა ცე მუ ლი მოკ ლე ვა
დი ანი სეს ხე ბის რა ოდ ენ ობა. ას ევე გრძელ ვა დი ანი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა და 
გრძე ლავ დი ან სეს ხებ ში ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის წი ლი, რაც 
დი დი ალ ბა თო ბით ლა რი ზა ცი ის პო ლი ტი კის შე დე გი უნ და იყ ოს. ამ ას თან, უნ
და აღ ინ იშ ნოს, რომ ამ ეტ აპ ის თვის ჯერ არ იყო ამ ოქ მე დე ბუ ლი ახ ალი სა
ბან კო რე გუ ლა ცი ები, რო მე ლიც მსეს ხებ ლე ბის თბის და მა ტე ბით შეზღუდ ვებს 
აწ ეს ებს. (ამ ოქ მე დე ბუ ლია 2019 წლის 1 იან ვარს) მა თი შე დე გე ბი დი დი ალ ბა
თო ბით 2019 წლის მაჩ ვე ნებ ლებ ზე აის ახ ება.

•	 წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, 2018 წელს სა ქარ თვე ლო ში სულ 1,232,448 მი ლი
ონი აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცია შე მო
ვი და. ეს და ახ ლო ებ ით მე სა მე დით ნაკ ლე ბია გა სუ ლი წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე; 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის წილ ზე მო დი ოდა მთლი ანი პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის 46.1% (569.27 მლნ აშშ დო ლა რი), თუმ ცა წი ნა წელს ეს მაჩ ვე
ნე ბე ლი 200 მლნ ლა რით ჩა მორ ჩე ბა; დსთს ქვეყ ნე ბი დან 2018 წელს პირ ველ 
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ად გილ ზეა აზ ერ ბა იჯ ანი (240 მლნ აშშ დო ლა რი, მე ორ ეზე რუ სე თი (2017 წელს 
იყო 43 მლნ აშშ დო ლა რი, 2018 წელს გა იზ არ და − 60 მლნ აშშ დო ლა რამ დე;)

•	 გა სულ წელ თან შე და რე ბით, და ახ ლო ებ ით 45%ით იმ ატა პირ და პირ მა უცხო
ურ მა ინ ვეს ტი ცი ებ მა და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა ში, ხო ლო ენ ერ გე ტი კა ში 
მათ მა კლე ბამ მე სა მედ ზე მე ტი შე ად გი ნა. 

•	 სა ქონ ლის ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტში კვლა ვაც ჭარ
ბობს ნედ ლე ული და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის გა და მუ შა ვე ბის პრო დუქ ტე ბი და 
წყლე ბი. ჯერ ჯე რო ბით სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტი დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი არ 
არ ის და მი სი კომ პო ზი ცი ის გა მო თვალ სა წი ერ მო მა ვალ ში მი სი ის ეთი სწრა
ფი ზრდა მო სა ლოდ ნე ლი არ არ ის, რომ ნე გა ტი ური სა ვაჭ რო სალ დო მკვეთ
რად შემ ცირ დეს.

•	 სა ქარ თვე ლოს იმ პორ ტი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით გა ცი ლე ბით მე
ტად დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლია ვიდ რე ექ სპორ ტი, რაც აიხ სნე ბა სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ონ ომ იკ ის შე და რე ბით ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბით, მი სი ზო მით და იმ ობი
ექ ტუ რი ფაქ ტით, რომ ას ეთი ზო მის ქვე ყა ნას არ შე უძ ლია მოთხოვ ნა დი პრო
დუქ ტე ბის ის ეთი ფარ თო ას ორ ტი მენ ტით წარ მო ება რო გორც დიდ ქვეყ ნებს, 
ას ევე სხვა ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბი თაც .

•	 სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე ბის შეს რუ ლე ბა გეგ მის შე
სა ბა მი სად ხდე ბა, თუმ ცა ხარ ჯვა მნიშ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა − 201718 წლებ
ში და ფიქ სირ და ბი უჯ ეტ ის სა ოპ ერ აციო სალ დოს და დე ბი თი მაჩ ვე ნე ბე ლი, 
რო მელ მაც წელს და ახ ლო ებ ით მი ლი არდ ლარს გა და აჭ არ ბა. შე სა ბა მი სად, 
ხე ლი სუფ ლე ბა ახ დენს ეკ ონ ომ იკ იდ ან თან ხე ბის ამ ოღ ებ ას და ვერ უზ რუნ
ველ ყოფს მათ და ბან დე ბას უკ ან ეკ ონ ომ იკ აში, რაც მნიშ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე
მაა და ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის, და საქ მე ბი სა და ზრდის მაჩ ვე ნებ ლებ ზე 
აის ახ ება.

•	 მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის მერ ყე ობ ის ფონ ზე, დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ექ ნე ბა სა
ქარ თვე ლოს მი ერ ბი უჯ ეტ ის შე და რე ბით კონ სერ ვა ტი ულ და გეგ მვა სა და გან
ხორ ცი ელ ებ ას, რა მაც მა ღა ლი დე ფი ცი ტის თა ვი დან არ იდ ებ ის შე საძ ლებ
ლო ბა უნ და შექ მნას. ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ ფონ ზე, რომ 
ლა რის გა უფ ას ურ ებ ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ და სა გა რეო ვა ლის მნიშ ვნე
ლო ბა, და შე სა ბა მი სად მი სი მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბა, ლა რებ ში გა და ან გა
რი შე ბით.

•	 2018 წელს ბო ლო ხუ თი წლის მან ძილ ზე უმ აღ ლეს ნიშ ნულ ზე და ფიქ სირ
და სა გა რეო ვა ლის აბ სო ლუ ტუ რი მო ცუ ლო ბის ფარ დო ბა მშპსთან და 
მიუახლოვდა საკ მა ოდ სა შიშ 50%იან ზღვარს.

•	 2019 წელს ეკ ონ ომ იკ ური შო კე ბი სა გა რეო ფაქ ტო რებ ზე მო დის. ამ ის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, აუც ილ ებ ელი იქ ნე ბა ზრდის ში და რე სურ სე ბის, მა გა ლი თად 
მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში ჩარ თუ ლი წარ მო ებ ის ფაქ ტო რე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ის 
ხელ შეწყო ბა. ამ აში მოიაზრება ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა, დე ცენ
ტრა ლი ზა ცი ის ინ იცი ატ ივ ებ ის ხელ შეწყო ბა და სხვა ღო ნის ძი ებ ები.
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•	 რე კო მენ დე ბუ ლია მთავ რო ბის მი ერ ბო ლო დროს გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე
ბის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა და ან ალ იზი. მა გა ლი თად, ეს ეხ ება ლა რი ზა ცი ის 
პროგ რა მას. მის შე დე გებს არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ური სტა
ბი ლუ რო ბი სა და და ზოგ ვაინ ვეს ტი რე ბის, ას ევე მო ნე ტა რუ ლი და სა ბი უჯ ეტო 
პო ლი ტი კის ეფ ექ ტი ან ობ ის თვალ საზ რი სით. ამ ავე დროს, რე კო მენ დე ბუ ლია 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის 
მიზ ნით წა მოწყე ბუ ლი პროგ რა მე ბის მო ნი ტო რინ გის გაძ ლი ერ ება მა თი ეფ
ექ ტი ან ობ ისა და გაგ რძე ლე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბის შე სა ფა სებ ლად.
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ეკონომიკური ზრდა

საქ სტა ტის და უზ უს ტე ბე ლი მო ნა ცე მე ბით, 2018 წელს სა ბაზ რო ფა სებ ში მშპს რე
ალ ური ზრდა და ახ ლო ებ ით 4.8%ს შე ად გენ და. ეს თით ქმის მთლი ან ად ემ თხვე
ვა 2017 წლის ან ალ ოგი ურ მაჩ ვე ნე ბელს, თუმ ცა მნიშ ვნე ლოვ ნად სჭარ ბობს 2016 
წელს და ფიქ სი რე ბულ 2.8%ს. აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ება, რომ ბო ლო ორი 
სა ან გა რი შო წლის მან ძილ ზე ფიქ სირ დე ბა მშპს ზრდის ტემ პის ოდ ნა ვი დაჩ
ქა რე ბის ტენ დენ ცია 201516 წლე ბის ერ თგვა რი სტაგ ნა ცი ის შემ დეგ. ზო გა დად, 
ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში და ფიქ სი რე ბუ ლი სა შუ ალო ზრდის ტემ პი გარ
კვე ულ წი ლად ჩა მორ ჩე ბა წი ნა ხუთ წლე ულ ის ზრდის სა შუ ალო ტემ პს, თუმ ცა უფ
რო ნაკ ლე ბი რყე ვე ბით ხა სი ათ დე ბა.
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მშპ საბაზრო ფასებში (მლნ. ლარი)

მშპს რეალური ზრდა წინა წელთან შედარებით (%)

დიაგრამა #1. მშპ საბაზრო ფასებში (მილიონი ლარი) და რეალური ზრდის
წლიური ტემპი, %

წყა რო: საქ სტა ტი
შე ნიშ ვნა: მოყ ვა ნი ლია 2018 წლის და უზ უს ტე ბე ლი მო ნა ცე მე ბი

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მი ერ 2018 წლის იან ვარ ში მომ ზა დე ბუ ლი 
მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, ნა ვა რა უდ ევი იყო მსოფ ლიო ეკ
ონ ომ იკ ის და ახ ლო ებ ით 3.8%იანი ზრდა1. ამ ას თან, გან ვი თა რე ბუ ლი ეკ ონ ომ
იკ ებ ის ზრდის ტემ პი 2.2%ზე იყო პროგ ნო ზი რე ბუ ლი, ხო ლო გან ვი თა რე ბა დი 
ქვეყ ნე ბი სა და გარ და მა ვა ლი ეკ ონ ომ იკ ებ ისა − და ახ ლო ებ ით 4.9%ზე. იმ ავე სა
ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მი ერ გა კე თე ბუ ლი შე ფა სე ბით, სა ქარ თვე ლოს 
მშპს რე ალ ური ზრდა 2018 წელს და ახ ლო ებ ით 4.2% უნ და ყო ფი ლი ყო2. ფაქ ტობ

1 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018
2 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weoselgr.aspx
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რი ვად, საქ სტა ტის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი ზრდა მნიშ ვნე ლოვ ნად აღ ემ ატ ება 
სა ვა ლუ ტო ფონ დის პროგ ნოზს, თუმ ცა ჩა მორ ჩე ბა პროგ ნოზს გან ვი თა რე ბა დი 
და გარ და მა ვა ლი ეკ ონ ომ იკ ის მქო ნე ქვეყ ნე ბი სათ ვის. ამ ას თა ნა ვე, უნ და აღ ინ
იშ ნოს, რომ გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში გა მო იყ ოფი ან სა ქარ თვე ლოს
თან შე და რე ბა დი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბი, რო მელ თა მშპს 
წლი ური ზრდის ტემ პი სა ქარ თვე ლოს ამ ავე მაჩ ვე ნე ბელს ბევ რად აჭ არ ბებს.

7,7

17

9,3

1710,2

7,4

8,2

5,8

17,4

დიაგრამა #2. საქართველოს დამატებული ღირებულების კომპოზიცია 
დარგების მიხედვით 2018 წელს (დაუზუსტებელი მონაცემები)

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და თევზჭერა; 
7,70%

მრეწველობა; 17%

მშენებლობა; 9,3%

ვაჭრობა; 17%

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა; 10,2%

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 
მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა; 7,4%

სახელმწიფოს მმართველობა; 8,2%

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 
დახმარება; 5,8%

სხვა დარგები; 17,4%

წყა რო: საქ სტა ტი

შე ნიშ ვნა: მოყ ვა ნი ლია 2018 წლის და უზ უს ტე ბე ლი მო ნა ცე მე ბი

ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ტემ პთან ერ თად 2017 წლი დან სტა ბი ლუ რი დარ ჩა სა ქარ
თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის დარ გობ რი ვი კომ პო ზი ცი აც. ფაქ ტობ რი ვად, არ მომ ხდა რა 
რო მე ლი მე დარ გის კონ ტრი ბუ ცი ის არ სე ბი თი ცვლი ლე ბა. რო გორც მო სა ლოდ
ნე ლი იყო, კვლავ წამ ყვა ნი რჩე ბა ვაჭ რო ბა და მრეწ ვე ლო ბა 17%, რო მელ თაც 
მოს დევს ტრან სპორ ტი და კავ შირ გაბ მუ ლო ბა − 10.2%ით. საკ მა ოდ მა ღა ლია 
მშე ნებ ლო ბის წი ლი − 9.3%ით, ხო ლო სოფ ლის მე ურ ნე ობა, მეტყე ვე ობა და თევ
ზჭე რა კვლა ვაც ინ არ ჩუ ნებს უწ ინ დელ პო ზი ცი ებს და ერ ოვ ნულ ეკ ონ ომ იკ აში 
7.7%იანი წვლი ლი შე აქ ვს.
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დიაგრამა #3. რეალური მშპს კვარტალური ზრდა

წყა რო: საქ სტა ტი

შე ნიშ ვნა: მოყ ვა ნი ლია 2018 წლის და უზ უს ტე ბე ლი მო ნა ცე მე ბი

რაც შე ეხ ება ეკ ონ ომ იკ ის კვარ ტა ლუ რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლებს, აქ უფ რო მკა ფი
ოდაა გა მოკ ვე თი ლი გა მო ცოცხლე ბის ტენ დენ ცია 2016 წლის შემ დეგ, ვიდ რე 
წლი ური მო ნა ცე მე ბის შემ თხვე ვა ში. 20152016 წლებ ში 8 კვარ ტლი დან მხო ლოდ 
ორ ში აღ ემ ატ ება ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 3%ს, მა შინ, რო ცა 201718 წლებ ში ყო ვე
ლი კვარ ტლის ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 4%ზე მე ტია, ერ თის გა მოკ ლე ბით, ხო ლო 
ოთხი კვარ ტლის გან მავ ლო ბა ში ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი აჭ არ ბებს 5%ს და 6%იან 
ნიშ ნულს უახ ლოვ დე ბა, რაც საკ მა ოდ და მა ჯე რე ბელ ზრდის ტემ პად უნ და ჩა ით
ვა ლოს გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური კო ნი უნ ქტუ რის დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ობ
ის ფონ ზე. ცხა დია, ჯერ ჯე რო ბით შე უძ ლე ბე ლია სა უბ არი იმ აზე, რომ ეს აღ მავ
ლო ბა ტენ დენ ცი ის ხა სი ათს იძ ენს, თუმ ცა ის კი და საშ ვე ბია, რომ მიმ დი ნა რე ობს 
2015 წლის სა ვა ლუ ტო და ახ ლომ დე ბა რე რე გი ონ ის ეკ ონ ომ იკ ებ ის კრი ზი სით გა
მოწ ვე ული ნე გა ტი ური ფაქ ტო რე ბის თან და თა ნო ბით დაძ ლე ვის პრო ცე სი.

რაც შე ეხ ება ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდა ში დარ გე ბის კონ ტრი ბუ ცი ას აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ
ვნე ლო ბით, 2018 წლის IV კვარ ტალ ში, და უზ უს ტე ბე ლი მო ნა ცე მე ბით, წი ნა წლის 
ან ალ ოგი ურ პე რი ოდ თან შე და რე ბით ზრდა აღ ინ იშ ნა სას ტუმ რო ებ ისა და რეს
ტორ ნე ბის სექ ტორ ში − 16.1%, ტრან სპორ ტში − 12.6%, ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა სა 
და სო ცი ალ ური დახ მა რე ბა ში − 11.2%, ოპ ერ აცი ებ ში უძ რა ვი ქო ნე ბით, იჯ არ ასა 
და მომ ხმა რებ ლი სათ ვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ში − 10.7%, კავ შირგაბ მუ ლო ბა
ში − 10.0%, ხო ლო სა ფი ნან სო საქ მი ან ობ აში − 8.6%. ვაჭ რო ბა ში, ავ ტო მო ბი ლე
ბის, სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნა წარ მი სა და პი რა დი მოხ მა რე ბის საგ ნე ბის რე მონ ტში 
6.1%იანი ზრდა აღ ინ იშ ნა, ხო ლო სხვა კო მუ ნა ლუ რი, სო ცი ალ ური და პერ სო
ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის სფე რო 5.9%ით გა იზ არ და. გა იზ არ და სოფ ლის 
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მე ურ ნე ობ ის, ნა დი რო ბი სა და მეტყე ვე ობ ისა და თევ ზჭე რის სექ ტო რიც − 5.4%. 
მოკ რძა ლე ბუ ლი ზრდა და ფიქ სირ და სამ თო მო პო ვე ბი თი მრეწ ვე ლო ბა სა და 
სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბა ში, ხო ლო მშე ნებ ლო ბის სექ ტო რის მშპმ 2.4%ით 
იკ ლო. კი დევ უფ რო თვალ ში სა ცე მია ვარ დნა ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის, აირ ისა და 
წყლის წარ მო ება და გა ნა წი ლე ბა ში − 8.4%.

რაც შე ეხ ება დარ გე ბის მი ხედ ვით კონ ტრი ბუ ცი ას წლი ურ ზრდა ში, აქ გა მო სა ყო
ფია სა ფი ნან სო საქ მი ან ობ ის სფე როს ზრდა წი ნა წელ თან შე და რე ბით − 13.5%
ით. წი ნა წელ თან შე და რე ბით 13.2%ით გა იზ არ და კო მუ ნა ლუ რი, სო ცი ალ ური 
და პერ სო ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა. და ახ ლო ებ ით 12%იანი ზრდა და ფიქ
სირ და ოპ ერ აცი ებ ში უძ რა ვი ქო ნე ბით, იჯ არ ასა და მომ ხმა რებ ლი სათ ვის მომ
სა ხუ რე ბის გა წე ვა ში. და ახ ლო ებ ით ათათი პრო ცენ ტით გა იზ არ და სას ტუმ რო
ებ ისა და რეს ტორ ნე ბის, ას ევე ტრან სპორ ტის სფე რო. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა, 
7.6% ფიქ სირ დე ბა სამ თო მო პო ვე ბით მრეწ ვე ლო ბა ში. ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა 
და სო ცი ალ ური დახ მა რე ბა 6.2%ით გა იზ არ და, ხო ლო ავ ტო მო ბი ლე ბის, სა ყო
ფაცხოვ რე ბო ნა წარ მი სა და პი რა დი მოხ მა რე ბის საგ ნე ბის რე მონ ტი 5.9%ით. 
კავ შირ გაბ მუ ლო ბის დარ გში მშპს მა ტე ბამ 5.8% შე ად გი ნა, ხო ლო მშე ნებ ლო ბის 
სექ ტორ ში და ფიქ სირ და და ახ ლო ებ ით 3%იანი კლე ბა. ეკ ონ ომ იკ ის დარ გე ბის 
მი ხედ ვით კვარ ტა ლურ და წლი ურ კონ ტრი ბუ ცი ათა შო რის არ სე ბუ ლი სხვა ობა 
უნ და აიხ სნას დარ გე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბით, სე ზო ნუ რო ბი თა და სხვა კო ნი უნ ქტუ
რუ ლი ფაქ ტო რე ბით, თუმ ცა ეს ვა რი აცია არ გა მო ირ ჩე ვა რა იმე გან სა კუთ რე ბუ
ლო ბით წი ნა წლებ თან შე და რე ბით. 
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მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), ლარი

მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), აშშ დოლარი

დიაგრამა #4. ერთ სულზე მშპს ცვლილება 201018

წყა რო: საქ სტა ტი

შე ნიშ ვნა: მოყ ვა ნი ლია 2018 წლის და უზ უს ტე ბე ლი მო ნა ცე მე ბი

ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის მაჩ ვე ნე ბელ თა ერ თგვა რი შე ჯა მე ბაა დი აგ რა მა #4, რო
მელ ზეც მო ცე მუ ლია 2010 წლი დან დღემ დე ერთ სულ მო სახ ლე ზე მთლი ანი ში და 
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პრო დუქ ტის ცვლი ლე ბის დი ნა მი კა. ამ პე რი ოდ ში გა მო იყ ოფა 2015 წლის სა ვა
ლუ ტო კრი ზი სი, რო ცა აღ ინ იშ ნა ლა რის კურ სის არ სე ბი თი შემ ცი რე ბა დო ლარ
თან მი მარ თე ბა ში, რა მაც გა მო იწ ვია ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპს და ახ ლო ებ ით 
16%ით კლე ბა დო ლარ ში. ამ ავე დროს, ლარ ში ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპს კლე
ბას ად გი ლი არ ჰქო ნია. ის გა რე მო ება, რომ 2015 წლი დან დღემ დე ლარ ში ერთ 
სულ მო სახ ლე ზე მშპ აგ რძლებს მეტნაკ ლე ბად სტა ბი ლურ ზრდას იმ ფონ ზე, 
რომ მას ჯე რაც არ მი უღ წე ვია 2014 წლის დო ნე ზე, მი უთ ით ებს იმ ას, რომ სა ვა
ლუ ტო კრი ზი სის ნე გა ტი ური შე დე გე ბის დაძ ლვა ჯერ არ დას რუ ლე ბუ ლა, თუმ ცა 
ეკ ონ ომ იკა ახ ალი წო ნას წო რო ბის კენ საკ მა ოდ სტა ბი ლუ რი, თუმ ცა სა სურ ველ ზე 
ერ თგვა რად და ბა ლი ტემ პე ბით მი იწ ევს.

სტა ბი ლუ რად ვი თარ დე ბო და სა ბან კო სფე რო 2018 წელს, ერ ოვ ნუ ლი ბან კის 
მო ნა ცე მე ბით, რე ზი დენტ იურ იდი ულ პი რებ ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა 
გა იზ არ და 17.09%ით და 16,56%ით, შე სა ბა მი სად, ერ ოვ ნულ და უცხო ურ ვა ლუ
ტებ ში. ამ ას თა ნა ვე, ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტით ყვე ლა ბან კის მი ერ გა ცე მუ ლი სეს ხე
ბის მო ცუ ლო ბამ შე ად გი ნა 8,956,644 ლა რი. ლი დე რი სექ ტო რე ბია ფი ნან სუ რი 
შუ ამ ავ ლო ბა და მრეწ ვე ლო ბა. მათ ზე ჯა მუ რად მთე ლი გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის ნა
ხე ვარ ზე მე ტი მო დის, რა შიც, სა ვა რა უდ ოდ გა დამ წყვეტ როლს თა ვად ბან კე ბი 
და მიკ რო სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბი თა მა შო ბენ. სხვა დარ გე ბი დან გა მო ირ ჩე ვა 
მშე ნებ ლო ბა. რაც შე ეხ ება გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის დი ნა მი კას, ყვე ლა ზე მე ტი ზრდა 
და ფიქ სირ და უძ რა ვი ქო ნე ბით ოპ ერ აცი ებ ში, კვლე ვებ სა და კო მერ ცი ულ საქ
მი ან ობ აში − 50.64%. და ახ ლო ებ ით 37%ით იმ ატა მშე ნებ ლო ბის, მრეწ ვე ლო ბი
სა და სას ტუმ რო ებ ისა და რეს ტორ ნე ბის დაკ რე დი ტე ბამ. თით ქმის გა ნა ხევ რდა 
ტრან სპორ ტი სა და კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სექ ტორ ზე გა ცე მუ ლი ახ ალი სეს ხე ბის 
მო ცუ ლო ბა. მეტნაკ ლე ბად გა იზ არ და სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა სოფ ლის მე ურ ნე
ობ აში, ხო ლო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბა თით ქმის არ შეც ვლი ლა. გა სულ წელ თან 
შე და რე ბით, ბევ რად ნაკ ლე ბი ახ ალი სეს ხი გა იცა ჯან დაც ვა სა და სო ცი ალ ურ 
მომ სა ხუ რე ბა ზე − (41%) და გა ნათ ლე ბა ზე (21%).

უცხო ური ვა ლუ ტით გა ცე მუ ლი ახ ალი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა წი ნა წელ თან შე და
რე ბით 70%ით გა იზ არ და სას ტუმ რო ებ სა დ რეს ტორ ნებ ზე, 68%ით ტრან სპორ ტსა 
და კავ შირ გაბ მუ ლო ბა ზე, ჯან დაც ვა სა და სო ცი ალ ურ მომ სა ხუ რე ბა ზე, − თით ქმის 
60%ით. მშე ნებ ლო ბა და უძ რა ვი ქო ნე ბით ოპ ერ აცი ები, კვლე ვე ბი და კო მერ ცი
ული საქ მი ან ობა 2018 წელს 2017 წელ თან შე და რე ბით და ახ ლო ებ ით 30%ით მეტ 
და ფი ნან სე ბას იღ ებს. და ახ ლო ებ ით 39%ით ნაკ ლე ბი სეს ხი გა იცა სოფ ლის მე
ურ ნე ობ ის სექ ტორ ზე, ხო ლო გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ში მოქ მედ მა იურ იდი ულ მა პი
რებ მა 2017 წელ თან შე და რე ბით 10%ით ნაკ ლე ბი სეს ხი გა იფ ორ მეს. რე ზი დენტ 
იურ იდი ულ პი რებ ზე უცხო ური ვა ლუ ტით გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის აბ სო ლუ ტუ რი მო
ცუ ლო ბით, ის ევე რო გორც ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტით გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის შემ თხვე ვა
ში, მრეწ ვე ლო ბა და ვაჭ რო ბა ლი დე რო ბენ, რომ ლებ ზეც მთე ლი სეს ხე ბის მა სის 
ნა ხე ვარ ზე მე ტი მო დის. თა ვის მხრივ, რე ზი დენტ იურ იდი ულ პი რებ ზე უცხო ური 
ვა ლუ ტით გა ცე მუ ლი ახ ალი სეს ხე ბის სი დი დე 2018 წელს 8,369 მი ლი არდ ლარს 
შე ად გენ და. 

სა ინ ტე რე სო სუ რათს იძ ლე ვა სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხე ბის დი ნა მი კის გაც ნო ბა 
20102018 წლებ ში. გა სულ წელს მოკ ლე ვა დი ანი (ერთ წლამ დე ვა დით) გა ცე
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მუ ლი სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა 2017 
წლის ან ალ ოგი ურ მაჩ ვე ნე ბელს, თუმ ცა გაზ რდი ლია უცხო ური ვა ლუ ტით გა ცე
მუ ლი მოკ ლე ვა დი ანი სეს ხე ბის რა ოდ ენ ობა. ეს ალ ბათ გა მოწ ვე ულია შე სა ბა მი
სი რისკფაქ ტო რე ბის მოქ მე დე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2015 წლის სა ვა ლუ ტო 
კრი ზი სის შემ დეგ მი ღე ბუ ლი ნე გა ტი ური ტენ დენ ცი ები, სა ბო ლო ოდ დაძ ლე ული 
ჯერ კი დევ არაა. მო სა ლოდ ნე ლია, რომ 2019 წელს, თუ კი 2016 წლი დან აღ ებ ული 
ტრენ დი შე ნარ ჩუნ დე ბა, სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხე ბის დი ნა მი კა გა ვა 2015 წლის წი
ნან დელ ტრა ექ ტო რი აზე, თუმ ცა ბევ რად გა და აჭ არ ბებს მას აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ
ვნე ლო ბით.
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მოკლევადიანი სესხები  მოკლევადიანი სესხები უცხოური ვალუტით

დიაგრამა #5. ეკონომიკაზე გაცემული მოკლევადიანი სესხების ჯამური
მოცულობა (ათასი ლარი)

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

რაც შე ეხ ება გრძელ ვა დი ანი პე რი ოდ ით გა ცე მულ სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხებს, აქ 
2017 წელ თან შე და რე ბით ფიქ სირ დე ბა და ახ ლო ებ ით 9%იანი ზრდა. ამ ას თა ნა
ვე, საკ მა ოდ და მა ჯე რე ბე ლია სა მომ ხმა რებ ლო კრე დი ტის ზო გა დი ზრდის ტენ
დენ ცია 2010 წლი დან, რაც ვერ და აბ რკო ლა 2015 წლის სა ვა ლუ ტო პრობ ლე მე
ბით გა მოწ ვე ულ მა სირ თუ ლე ებ მა.
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გრძელვადიანი სესხები  გრძელვადიანი სესხები უცხოური ვალუტით

დიაგრამა #6. ეკონომიკაზე გაცემული გრძელვადიანი სესხების ჯამური
მოცულობა (ათასი ლარი)

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

სა ინ ტე რე სოა ის, რომ 2018 წელს 2017 წელ თან შე და რე ბით შემ ცი რე ბუ ლია უცხო
ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი გრძელ ვა დი ანი სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა. 
თუ ეს ტენ დენ ციაა, იგი შე საძ ლე ბე ლია უკ ავ შირ დე ბა ლა რი ზა ცი ის პროგ რა მის 
ამ ოქ მე დე ბას. (ამ ოქ მედ და 2017 წლის 17 იან ვარს); 201018 წლე ბის პე რი ოდ ში 
აშ კა რად გა მოკ ვე თი ლი ტენ დენ ციაა გრძელ ვა დი ანი სეს ხე ბის უცხო ური ვა ლუ
ტით გა ცე მის მნიშ ვნე ლო ბის კლე ბა. თან და თა ნო ბით ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა ლა რი 
სა მომ ხმა რებ ლო დაკ რე დი ტე ბის ბაზ რის დო მი ნან ტი ვა ლუ ტა ხდე ბა. დი აგ რა მა
ზე ნაჩ ვე ნე ბი სუ რა თი მი უთ ით ებს, რომ სა ვა რა უდ ოდ, იგი 2018 წლის შემ დე გაც 
გაგ რძელ დე ბა.

რაც შე ეხ ება სეს ხებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს, აქ 2018 წელს 2017 წელ თან შე
და რე ბით დი დი ცვლი ლე ბე ბი არ და ფიქ სი რე ბუ ლა, თუმ ცა ღა კვლავ გრძელ დე ბა 
ძა ლი ან ნე ლი ტენ დენ ცია ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტით რე ზი დენტ ფი ზი კურ პი რებ ზე გა
ცე მულ სეს ხებ ზე წლი ური გა ნაკ ვე თის ნე ლი შემ ცი რე ბი სა. რე ზი დენტ იურ იდი ულ 
პი რებ ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის წლი ური სარ გებ ლის გა ნაკ ვე თი 201718 წლებ ში 
და ახ ლო ებ ით 1112%ის დი აპ აზ ონ ში მერ ყე ობს.
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წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი
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რეზიდენტ იურიდიულ პირებზე რეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე

დიაგრამა #7. წლიური საპროცენტო განაკვეთი უცხოურ ვალუტაში

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

სა ინ ტე რე სო სუ რათს იძ ლე ვა რე ზი დენტ ფი ზი კურ და იურ იდი ულ პი რებ ზე უცხო
ური ვა ლუ ტით გა ცე მულ სეს ხებ ზე სარ გებ ლის გა ნაკ ვე თის დი ნა მი კა. გა ნაკ ვე თე
ბი აქ ხა რის ხობ რი ვად უფ რო და ბალ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე აღ ირ იცხე ბა. ასე მა გა ლი
თად, ფი ზი კურ პი რებ ზე უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის დი ნა მი კა. აქ აც 
აღ ინ იშ ნე ბა ძა ლი ან ნე ლი დაღ მა ვა ლი ტენ დენ ცია, თუმ ცა სა გუ ლის ხმოა ის, რომ 
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2018 წლის გან მავ ლო ბა ში რე ზი დენტ ფი ზი კურ პი რებ ზე გა ცე მულ სეს ხებ ზე წლი
ური სარ გებ ლის გა ნაკ ვე თი იურ იდი ულ პი რებ ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის გა ნაკ ვეთ ზე 
და ბა ლია. ფი ზი კუ რი პი რე ბის შემ თხე ვა ში, 2018 წლის ოქ ტომ ბერ ში გა ნაკ ვე თი 
ჩა მოც და წლი ურ 8%ს, ხო ლო იურ იდი ული პი რე ბის შემ თხვე ვა ში, ერ თგვა რი ვო
ლა ტი ლო ბის მი უხ ედ ავ ად, ნელნე ლა უახ ლოვ დე ბა ამ მაჩ ვე ნე ბელს.

რაც შე ეხ ება ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტით დე ნო მი ნი რე ბულ დე პო ზი ტებ ზე 2018 წლის 
გა სა შუ ალო ებ ულ, წლი ურ გა ნაკ ვე თებს, ის ინი იურ იდი ული პი რე ბი სათ ვის 2017 
წლის 7.9%დან და ახ ლო ებ ით 7.6%მდე შემ ცირ და, ხო ლო ფი ზი კუ რი პი რე ბი სათ
ვის − 9.8%დან და ახ ლო ებ ით 9%მდე. ას ეთ ივე ძა ლი ან ნე ლი კლე ბის ტენ დენ
ციაა უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გან თავ სე ბუ ლი სახ სრე ბის გა ნაკ ვე თებ ზე. იურ იდი ული 
პი რე ბი სათ ვის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 2017 წლი დან 2018 წლამ დე სა შუ ალ ოდ 3.2%დან 
3%მდე შემ ცირ და, ხო ლო ფი ზი კუ რი პი რე ბი სათ ვის და ახ ლო ებ ით 3%დან და ახ
ლო ებ ით 2.7%მდე. 2018 წლის გან მავ ლო ბა ში უც ვლე ლი დარ ჩა სეს ხე ბის ვა დი
ან ობ ის მაჩ ვე ნებ ლე ბი.
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მონეტარული პოლიტიკა და ვალუტის კურსი

გრა ფიკ #2ში მოყ ვა ნი ლია ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში ის ეპ იზ ოდ ები, 
რო ცა ერ ოვ ნუ ლი ბან კი ცვლი და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ძი რი თად გა ნაკ
ვეთს. ამ თვალ საზ რი სით, 2018 წე ლი გა ცი ლე ბით უფ რო სტა ბი ლუ რი გა მოდ გა 
წი ნა წლებ თან შე და რე ბით, ვი ნა იდ ან პო ლი ტი კის გა ნაკ ვე თის ცვლი ლე ბის გა
დაწყვე ტი ლე ბა ერ ოვ ნულ მა ბან კმა მხო ლოდ ერ თხელ მი იღო, 2018 წლის 13 დე
კემ ბერს, რო ცა გა ნაკ ვე თი 7.25%დან 7%მდე და წია. 2016 წლის გან მავ ლო ბა ში 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა ნაკ ვე თი ხუთ ჯერ შე იც ვა ლა შემ ცი რე ბის, და აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, ეკ ონ ომ იკ ის სტი მუ ლი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ამ ას თან შე და რე
ბით, 2017 წე ლი უფ რო მშვი დი იყო და და ფიქ სირ და გა ნაკ ვე თის ცვლი ლე ბის 
სა მი შემ თხვე ვა, თუმ ცა სა მი ვე − აღ მა ვა ლი მი მარ თუ ლე ბით. მთე ლი 2018 წლის 
გან მავ ლო ბა ში ძა ლა ში იყო 2017 წელს და ფიქ სი რე ბუ ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი
ტი კის გა ნაკ ვე თი, სა ნამ არ მოხ და მი სი კო რექ ტი რე ბა 2018 წლის 13 დე კემ ბრის 
გა დაწყვე ტი ლე ბით. გა ნაკ ვე თი 7.25%დან 0.25% პუნ ქტით შემ ცირ და.

8

7,5

7
6,75

6,5
6,75

7
7,25

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

გრაფიკი #2. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი %
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წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

2018 წლის გან მავ ლო ბა ში საკ მა ოდ მერ ყე ვი იყო ლა რის კურ სი. 2018 წლის ბო
ლო სათ ვის იგი თით ქმის გა უთ ან აბ რდა წლის და საწყის ში და ფიქ სი რე ბულ დო
ნეს, თუმ ცა, წლის გან მავ ლო ბა ში ად გი ლი ჰქონ და საკ მა ოდ გა მოკ ვე თილ მერ
ყე ობ ას. ყვე ლა ზე მა ღა ლი კურ სი და ფიქ სირ და ზაფხუ ლის თვე ებ ში, რო ცა ერ თი 
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დო ლა რის ფა სი 2.412.50 ლა რის დი აპ აზ ონ ში მერ ყე ობ და. შე მოდ გო მი დან ად
გი ლი აქ ვს ლა რის ერ თგვარ გა უფ ას ურ ებ ას დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში, თუმ ცა 
ეს მერ ყე ობა ძა ლი ან დი დი არ არ ის. ამ ავე დროს, ლა რის გამ ყა რე ბის ეპ იზ ოდი 
ემ თხვე ვა ერ ოვ ნუ ლი ბან კის გან კარ გვა ში არ სე ბუ ლი უცხო ური სა ვა ლუ ტო რე
ზერ ვე ბის მო ცუ ლო ბის კლე ბა საც, რო მელ მაც წლის გან მავ ლო ბა ში მი ნი მა ლურ 
ნიშ ნულს აგ ვის ტო ში მი აღ წია. ამ ის შემ დეგ იწყე ბა რე ზერ ვე ბის ზრდის ტენ დენ
ცია და წლის ბო ლო სათ ვის მათ მა მო ცუ ლო ბამ და ახ ლო ებ ით 3.3 მი ლი არ დი ამ
ერ იკ ული დო ლა რი შე ად გი ნა.

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი
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დოლარის ფარდობა ლართან

დიაგრამა #8. სარეზერვო აქტივები (ათასი დოლარი) და დოლარის
ოფიციალური კურსი ლართან მიმართებაში
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ინფლაცია

სა ქარ თვე ლო ში ინ ფლა ცი ის მიზ ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი ამ ეტ აპ ზე 3%–ით გა ნი
საზღვრე ბა. თა ვის დრო ზე ერ ოვ ნულ მა ბან კმა მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა გრძელ
ვა დი ანი ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლის 3%მდე შემ ცი რე ბი სა, თუმ ცა ეს ეტ აპ ობ რი
ვად უნ და გან ხორ ცი ელ ებ ულ იყო და 2017 წლი სათ ვის მიზ ნობ რივ მაჩ ვე ნებ ლად 
4% დად გინ და. ერ ოვ ნუ ლი ბან კის გან მარ ტე ბით, „მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
ფორ მი რე ბა ხდე ბა ინ ფლა ცი ის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნე ბელ ზე დაყ რდნო ბით, რა
თა სა შუ ალ ოვ ადი ან პე რი ოდ ში ინ ფლა ცი ის მიზ ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი იქ ნას 
მიღ წე ული. სა შუ ალ ოვ ადი ანი პე რი ოდ ის ჰო რი ზონ ტი და მო კი დე ბუ ლია ეკ ონ ომ
იკ აში არ სე ბულ შო კებ სა და ეგ ზო გე ნურ ფაქ ტო რებ ზე, რომ ლე ბიც ინ ფლა ცი ასა 
და ერ თობ ლივ მოთხოვ ნა ზე მოქ მე დებს.“ 

ამ ას თა ნა ვე, ინ ფლა ცი ის მიზ ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლი დან გა დახ რას გა ნა პი რო ბებს 
შემ დე გი რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი: ინ ერ ცია, იმ პორ ტი რე ბუ ლი ინ ფლა ცია, შუ ალ ედ ური 
ხარ ჯე ბი, მო ლო დი ნე ბი, ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნა და სხვა ფაქ ტო რე ბი. ამ ფაქ ტო რე
ბის გან 2018 წელ სა და უშუ ალო რამ დე ნი მე წლის წი ნან დელ პე რი ოდ ში ინ ფლა ცი ის 
მიზ ნობ რივ ნიშ ნულ ზე მაღ ლა გა დახ რას თან ას ოც ირ ებ ულია ერ თობ ლი ვი მოთხოვ
ნის ფაქ ტო რი, ყვე ლა სხვა კი ას ოც ირ ებ ულია დაბ ლა გა დახ რას თან.3
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გრაფიკი #3. წლიური ინფლაციის მაჩვენებლები

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

201516 წლე ბის სა ვა ლუ ტო კრი ზი სის ნე გა ტი ური ას პექ ტე ბის თან და თა ნო ბი თი 
დაძ ლე ვის შემ დეგ ად გი ლი აქ ვს წლი ური ინ ფლა ცი ის მა ტე ბის ტენ დენ ცი ას. ამ 

3 https://www.nbg.gov.ge/uploads/publications/inflationreport/2018/publish_mr_february_2018.pdf
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მაჩ ვე ნე ბელ მა 2017 წელს გა და აჭ არ ბა მიზ ნობ რივ 5%ს, თუმ ცა, მას შემ დეგ აღ
ინ იშ ნე ბა მი სი სტა ბი ლი ზა ცი ის ტენ დენ ცია, რაც სა ვა რა უდ ოდ, გა მოწ ვე ული იყო 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კის აქ ტი ური მოქ მე დე ბით შე სა ბა მის პე რი ოდ ში. რაც შე ეხ ება 
2018 წელს და ფიქ სი რე ბუ ლი წლი ური ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლებს, ივ ნი სი სათ ვის 
ის უკ ვე ჩა მოს ცდა მიზ ნობ რივ 3%ს, ხო ლო წლის ბო ლო სათ ვის კი დევ უფ რო და
ბალ ნიშ ნულ ზე ფიქ სირ დე ბა.

ყო ველ თვი ური ინ ფლა ცია 2018 წლის გან მავ ლო ბა ში ყო ველ თვის 1%ზე, ხშირ 
შემ თხვე ვა ში კი ამ აზე მნიშ ვნე ლოვ ნად და ბა ლი იყო, ხო ლო მარ ტში, აპ რილ ში, 
ივ ნის სა და ივ ლის ში აღ ირ იცხა ინ ფლა ცი ის ნე გა ტი ური მაჩ ვე ნე ბე ლიც. ერ ოვ ნუ
ლი ბან კის მი ერ ფრთხი ლად შემ ცი რე ბუ ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა ნაკ ვე
თი ინ ფლა ცი ის ოდ ნავ გაზ რდის ამ ოც ან ას ემ სა ხუ რე ბა. 2019 წელს ინ ფა ლა ცი ისა 
და მი სი მარ თვის თვალ საზ რი სით ბევ რი იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი აშშს ფუ ლად 
პო ლი ტი კა ზე, გლო ბა ლურ სა ვაჭ რო კო ნი უნ ქტუ რა ზე და სხვა ფაქ ტო რებ ზე, რო
მელ თაც ლა რის კურ სზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლი ათ ქვეყ ნის ში და ეკ ონ ომ
იკ ურ ფაქ ტო რებ თან ერ თად.
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გრაფიკი #4. სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი
(2010 წელი = 100)

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

მწარ მო ებ ელ თა ფა სე ბის ინ დექ სი, რო გორც ერთერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ დი
კა ტო რი ეკ ონ ომ იკ აში არ სე ბუ ლი სი ტუ აცი ისა, არ ამ ჟღავ ნებს დიდ მერ ყე ობ ას 
2018 წლის გან მავ ლო ბა ში. თუ 2010 წელს მი ვი ღებთ საწყის წერ ტი ლად, არც ამ
ის შემ დეგ და არც 2018 წლის თვე ებს შო რის და ფიქ სი რე ბუ ლა ის ეთი ვა რი აცია, 
რაც გან სა კუთ რე ბუ ლი შეშ ფო თე ბის მი ზე ზი გახ დე ბო და.
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საგარეო სექტორი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, 2018 წელს სა ქარ თვე ლო ში სულ 1,232,448 მი ლი ონი 
აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცია შე მო ვი და. ეს და
ახ ლო ებ ით მე სა მე დით ნაკ ლე ბია 2017 წლის ან ალ ოგი ური მაჩ ვე ნე ბელ ზე. ას ევე 
აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ პირ და პირ უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გარ კვე ული კლე
ბის ტენ დენ ცია სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე 2014 წლი დან იკ ვე თე ბა. მდგო მა რე ობა ამ 
მი მარ თუ ლე ბით გა მოს წორ და გა სულ, 2017 წელს, რო ცა პირ და პი რი უცხო ური ინ
ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბამ გა და აჭ არ ბა 2014 წლის ან ალ ოგი ურ მაჩ ვე ნე ბელს და 
და ახ ლო ებ ით 1.9 მი ლი არ დი დო ლა რის ნიშ ნულ ზე და ფიქ სირ და, თუმ ცა წლე ულს 
აღ რიცხუ ლია ინ ვეს ტი ცი ებ ის მკვეთ რი კლე ბა. ინ ვეს ტი ცი ებ ის მიმ ღე ბი წამ ყვა ნი 
დარ გე ბია სა ფი ნან სო სექ ტო რი − 278 მი ლი ონი აშშ დო ლა რით, ტრან სპორ ტი 
− და ახ ლო ებ ით 210 მი ლი ონი აშშ დო ლა რით, ენ ერ გე ტი კა − 157 მი ლი ონი აშშ 
დო ლა რით, და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბა − 142 მი ლი ონი აშშ დო ლა რით, მშე
ნებ ლო ბა − 103 მი ლი ონი აშშ დო ლა რით და ოპ ერ აცი ები უძ რა ვი ქო ნე ბით − 90 
მი ლი ონი დო ლა რით. გა სულ წელ თან შე და რე ბით, და ახ ლო ებ ით 45%ით იმ ატა 

ცხრილი #1. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (ათასი აშშ დოლარი) 
ეკონომიკის დარგების მიხედვით

 2014 2015 2016 2017 2018*

სულ 1,817,690 1,665,558 1,565,838 1,894,491 1,232,448

სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა 12,290 18,591 8,355 12,387 15,940

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 45,349 88,028 49,731 51,769 66,705

დამამუშავებელი მრეწველობა 211,648 98,353 125,616 98,611 142,318

ენერგეტიკა 189,999 123,660 144,954 224,126 157,151

მშენებლობა 324,606 143,551 168,734 283,101 103,635

სასტუმროები და რესტორნები 132,794 141,370 56,115 72,239 72,323

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 433,655 587,467 635,769 489,536 174,660

ტრანსპორტი ... 608,115 576,045 472,567 209,903

კავშირგაბმულობა ... 20,649 59,725 16,969 35,244
ჯანმრთელობის დაცვა და სოც. 
დახმარება 8,848 140,326 29,543 7,228 13,163

უძრავი ქონება 149,587 91,403 49,565 182,173 90,019

საფინანსო სექტორი 126,581 201,964 141,149 302,591 277,855

დანარჩენი სექტორები 200,027 30,845 156,306 170,732 118,678

წყა რო: საქსტატი, ეროვნული ბანკი
შენიშვნა: 2018 წლისთვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები
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პირ და პირ მა უცხო ურ მა ინ ვეს ტი ცი ებ მა და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა ში, ხო ლო 
ენ ერ გე ტი კა ში მათ მა კლე ბამ მე სა მედ ზე მე ტი შე ად გი ნა. თით ქმის ორი მე სა მე
დით ნაკ ლე ბია ინ ვეს ტი ცი ები გა სულ წელ თან შე და რე ბით მშე ნებ ლო ბის სექ ტორ
ში. და ახ ლო ებ ით იმ ავე ტემ პით იკ ლო ინ ვეს ტი ცი ებ მა ტრან სპორ ტის სფე რო ში, 
ხო ლო კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სექ ტორ ში და ფიქ სი რე ბუ ლია მკვეთ რი დი ვეს ტი ცია, 
− და ახ ლო ებ ით 35 მი ლი ონი დო ლა რის მო ცუ ლო ბით. გა ნა ხევ რე ბუ ლია ინ ვეს
ტორ თა აქ ტი ვო ბა უძ რა ვი ქო ნე ბით ოპ ერ აცი ებ ში, ხო ლო პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ები სა ფი ნან სო სექ ტორ ში და ახ ლო ებ ით 10%ით შემ ცირ და.

წარ მო მავ ლო ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო ში შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ები შეგ ვიძ
ლია და ვა ხა რის ხოთ ევ რო კავ ში რის, დსთ–სა და სხვა ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით. მათ
გან, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის წილ ზე მო დი ოდა მთლი ანი პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის 46.1% (569.27 მლნ აშშ დო ლა რი). ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან 
შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის და ახ ლო ებ ით 36% (203,7 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი) 
მო დი ოდა გა ერ თი ან ებ ულ სა მე ფო ზე, ხო ლო 29.4% − ნი დერ ლან დებ ზე (167.85 
მი ლი ონი აშშ დო ლა რი). მომ დევ ნო მსხვი ლი ევ რო პუ ლი ინ ვეს ტო რე ბი სა ქარ
თვე ლო სათ ვის არი ან ჩე ხე თი − 72 მი ლი ონი აშშ დო ლა რით, ლუქ სემ ბურ გი − 48 
მი ლი ონი აშშ დო ლა რი თა და გერ მა ნია − 42 მი ლი ონი აშშ დო ლა რით. საკ მა ოდ 
მსხვი ლი ინ ვეს ტო რე ბი არი ან მალ ტა და საფ რან გე თიც. სა ინ ტე რე სოა, რომ ევ
რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან, 2018 წელს სა ქარ თვე ლო დან კვიპ როს ში და ფიქ სირ
და კა პი ტა ლის გა ტა ნა და ახ ლო ებ ით 90 მი ლი ონი აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბით. 
ჯა მუ რად, 2017 წლი დან 2018 წლამ დე ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის მი ერ სა ქარ თვე
ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბა და
ახ ლო ებ ით 200 მი ლი ონი დო ლა რით შემ ცირ და.

2018 წელს დსთს ქვეყ ნებ მა სა ქარ თვე ლო ში და ახ ლო ებ ით 288 აშშ დო ლა რის 
ღი რე ბუ ლე ბის პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ები და აბ ან დეს, 2017 წლის 513 მი ლი ონ დო
ლარ თან შე და რე ბით. ქვეყ ნე ბის ამ ჯგუფ ში ლი დე რია აზ ერ ბა იჯ ანი − 240 მი ლი
ონი აშშ დო ლა რით, თუმ ცა ამ ქვე ყა ნამ 2017 წელს სა ქარ თვე ლო ში გა ცი ლე ბით 
მე ტი − 465 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი და აბ ან და. დსთს ქვეყ ნე ბი დან მე ორე უმ სხვი
ლე სი ინ ვეს ტო რია რუ სე თი, რო მელ მაც პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბა 
სა ქარ თვე ლო ში 2017 წლის 43 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი დან 2018 წელს 60 მი ლი ონ 
დო ლა რამ დე გა ზარ და. სა ბო ლო ოდ, ძი რი თა დად აზ ერ ბა იჯ ან ული ინ ვეს ტი ცი ებ
ის შემ ცი რე ბის ხარ ჯზე, დსთს ქვე ყა ნა თა ჯგუ ფის პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ები სა
ქარ თვე ლო ში 2017 წლი დან 2018 წლამ დე და ახ ლე ბით 44%ით შემ ცირ და.

და ნარ ჩე ნი ქვეყ ნე ბის პირ და პირ მა ინ ვეს ტი ცი ებ მა სა ქარ თვე ლო ში 2018 წელს 
და ახ ლო ებ ით 373 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა, გან სხვა ვე ბით 2017 წლი სა
გან, რო ცა მა თი მო ცუ ლო ბა 612 მი ლი ონ ამ ერ იკ ულ დო ლარს შე ად გენ და, რაც 
და ახ ლო ებ ით 40%იან კლე ბას ნიშ ნავს. წლე ულს წამ ყვა ნი ინ ვეს ტო რი ქვე ყა ნა 
ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბია − 103 მი ლი ონი დო ლა რით, რაც 2017 წლის 
მაჩ ვე ნე ბელს 24 მი ლი ონი დო ლა რით აღ ემ ატ ება. მე ორე უმ სხვი ლე სი ინ ვეს ტო
რი პა ნა მაა − და ახ ლო ებ ით 75 მი ლი ონი დო ლა რით, რო მელ მაც ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
მო ცუ ლო ბა გა სულ წელ თან შე და რე ბით და ახ ლო ებ ით 41 პრო ცენ ტით გა ზარ და. 
ამ ქვეყ ნებს მოს დე ვენ ჩი ნე თი და კო რეა, შე სა ბა მი სად 65 და 63 მი ლი ონი ამ ერ
იკ ული დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ინ ვეს ტი ცი ებ ით. სა გუ ლის ხმოა, რომ ორ ივე ამ 
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ქვე ყა ნამ ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბა 2017 წლი დან შე სა ბა მი სად, და ახ ლო ებ ით 
20 და 26 მი ლი ონი დო ლა რით გა ზარ და. გა სულ წელს სა ქარ თვე ლო ში უმ სხვი
ლე სი ინ ვეს ტო რი თურ ქე თი იყო − 288 მი ლი ონი აშშ დო ლა რით. წლე ულს ამ ქვე
ყა ნა ზე მო დის დი ვეს ტი ცია 11 მი ლი ონი ამ ერ იკ ული დო ლა რის რა ოდ ენ ობ ით, 
რი თაც დიდ წი ლად უნ და აიხ სნას და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი ოდ ან ინ ვეს ტი ცი ებ ის სე
რი ოზ ული კლე ბის უმ ეტ ესი წი ლი. მო იკ ლო ინ ვეს ტი ცი ებ მა იაპ ონი იდ ან, შვე იც
არი იდ ან და გან სა კუთ რე ბით არ აბ თან გა ერ თი ან ებ ული ემ ირ ატ ებ იდ ან.

საქონლით საგარეო ვაჭრობა

2018 წლის და უზ უს ტე ბე ლი მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო დან ექ სპორ ტი აჭ არ ბებს 
3,35 მი ლი არდ ამ ერ იკ ულ დო ლარს, ხო ლო იმ პორ ტი − 9,12 მი ლი არდ ამ ერ იკ
ულ დო ლარს. მთლი ან ად, წლის გან მავ ლო ბა ში, ის ევე, რო გორც წი ნა წლებ ში 
და ფიქ სირ და სა გა რეო ვაჭ რო ბის მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი ნე გა ტი ური სალ დო 
და ახ ლო ებ ით 46%ის ნიშ ნულ ზე.
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დიაგრამა #9. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა (მილიონი აშშ დოლარი) და
სალდო (ბრუნვის %)

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები

სა ინ ტე რე სოა, რომ სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო ვაჭ რო ბის მო ცუ ლო ბა სე რი ოზ ულ
ად შემ ცირ და 201415 წლე ბის სა ვა ლუ ტო კრი ზი სის შემ დეგ. იკ ლო რო გორც 
ექ სპორ ტმა, ას ევე იმ პორ ტმაც, გან სა კუთ რე ბით ახ ლო სა მე ზობ ლოს სა ვაჭ რო 
პარ ტნი ორ ებ ის ხარ ჯზე. 2015 წლი დან ად გი ლი აქ ვს სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო 
ვაჭ რო ბის კრი ზი სამ დე ლი დი ნა მი კის აღ დგე ნის ტენ დენ ცი ებს. სა ინ ტერ სოა, 
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რომ ვაჭ რო ბის შემ ცი რე ბას ერ თწლი ანი ლა გით მოჰ ყვა ნე გა ტი ური სა ვაჭ რო 
სალ დოს სე რი ოზ ული ზრდა (და ახ ლო ებ ით 10%ით), რის შემ დე გაც, ექ სპორ ტი სა 
და იმ პორ ტის აბ სო ლუ ტუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის აღ დგე ნის ფონ ზე ნელნე ლა მცირ
დე ბა ნე გა ტი ური სა ვაჭ რო სალ დოს ფარ დო ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა, თუმ ცა ნე გა ტი
ური სალ დოს აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბა კვლა ვაც იზ რდე ბა.
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დიაგრამა #10. საქართელოს ექსპორტი ძირითადი სასაქონლო ჯგუფების 
მიხედვით, 2018 წელს (ათასი აშშ დოლარი)

სპილენძის მადანი

მსუბუქი ავტომობილები

ფეროშენადნობები

ღვინო

დაფასოებული მედიკამენტები

სპირტიანი სასმელები

მინერალური და მტკნარი წყლები

აზოტოვანი სასუქები

ოქრო

დანარჩენი საქონელი

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები

სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის კომ პო ზი ცია პრო დუქ ტე ბის მი ხედ ვით შე და რე ბით ნე
ლა გა ნიც დის ევ ოლ უცი ას. მთე ლი ექ სპორ ტი 2017 წლი დან 2018 წლამ დე გა იზ არ
და და ახ ლო ებ ით 22%ით, მათ შო რის სპი ლენ ძის მა და ნი 19%ით, ხო ლო მსუ ბუ ქი 
ავ ტო მო ბი ლე ბი − და ახ ლო ებ ით 74%ით, შე ად გი ნა რაც და ახ ლო ებ ით 409 მი ლი
ონი ამ ერ იკ ული დო ლა რია. ფაქ ტობ რი ვად, რე ექ სპორ ტის ეს მუხ ლი წლი დან 
წლამ დე ინ არ ჩუ ნებს სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის ერთერ თი წამ ყვა ნი კომ პო ნენ
ტის ფუნ ქცი ას. ღვი ნი სა და ფე რო შე ნად ნო ბე ბის ექ სპორ ტი და ახ ლო ებ ით თხუთ
მეტთხუთ მე ტი პრო ცენ ტით გა იზ არ და. ზო გა დად, ექ სპორ ტში ას ევე მნიშ ვნე ლო
ვან როლს ას რუ ლებს სპირ ტი ანი სას მე ლე ბი − 127 მი ლი ონი აშშ დო ლა რით და 
მტკნა რი და მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი − 97 მი ლი ონი ამ ერ იკ ული დო ლა რით. ას ევე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ერ თე ულ ებია აზ ოტ ოვ ანი სა სუ ქე ბი − 76 მი ლი ონი ამ ერ იკ ული 
დო ლა რი და ოქ რო − 71 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი. და ნარ ჩე ნი სა ქო ნე ლი სა ქარ
თვე ლოს ექ სპორ ტში და ახ ლო ებ ით 1,375 მი ლი არდ ამ ერ იკ ულ დო ლარს შე დე
გენს, რაც და ახ ლო ებ ით 6%ით ნაკ ლე ბია წი ნა წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე. სა ქონ ლის 
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ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტში კვლა ვაც ჭარ ბობს ნედ ლე ული 
და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის გა და მუ შა ვე ბის პრო დუქ ტე ბი და წყლე ბი. ჯერ ჯე რო ბით 
სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტი დი დად დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი არ არ ის და მი სი კომ
პო ზი ცი ის გა მო თვალ სა წი ერ მო მა ვალ ში მი სი ის ეთი სწრა ფი ზრდა მო სა ლოდ
ნე ლი არ არ ის, რომ ნე გა ტი ური სა ვაჭ რო სალ დო მკვეთ რად შემ ცირ დეს.

რაც შე ხე ბა სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის კომ პო ზი ცი ას ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით, აქ 
წამ ყვა ნია აზ ერ ბა იჯ ანი − 502 მი ლი ონი ამ ერ იკ ული დო ლა რით, რა შიც გა დამ
წყვეტ როლს თა მა შობს ამ ქვე ყა ნა ში მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბის რე ექ სპორ ტი. სა
ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის და ნიშ ნუ ლე ბის ქვეყ ნებს შო რის მე ორე ად გი ლე ზე რუ
სე თი − 437 მი ლი ონი აშშ დო ლა რით. იზ რდე ბა ექ სპორ ტი სომ ხეთ ში და აღ წევს 
284 მი ლი ონ დო ლარს, ხო ლო 2018 წლის ექ სპორ ტი ბულ გა რეთ ში და ახ ლო ებ ით 
259 მი ლი ონ აშშ დო ლარს ად გენს. გე ოგ რა ფი ულ ად შე და რე ბით მო შო რე ბუ ლი 
სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ ებ იდ ან გა მოკ ვე თი ლია და იზ რდე ბა ჩი ნე თი სა და ამ ერ იკ ის 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის რო ლი, შე სა ბა მი სად 198 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი თა და 
159 მი ლი ონი ამ ერ იკ ული დო ლა რით.

დიაგრამა #11. საქართველოს ექსპორტი უმთავრესი პარტნიორი ქვეყნების მიხედვით
2018 წელს (ათასი აშშ დოლარი)

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები

სხვა სე რი ოზ ული სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ ებ იდ ან გა მო ირ ჩე ვი ან გერ მა ნია და საფ
რან გე თი, რომ ლებ შიც ექ სპორ ტი მარ თა ლია იზ რდე ბა, მაგ რამ, შე და რე ბით ნაკ
ლე ბი ტემ პით.
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საქართველოს იმპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით გაცილებით მეტად 
დივერსიფიცირებულია ვიდრე ექსპორტი, რაც აიხსნება საქართველოს 
ეკონომიკის შედარებით ნაკლებად განვითარებით, მისი ზომით და იმ ობიექტური 
ფაქტით, რომ ასეთი ზომის ქვეყანას არ შეუძლია მოთხოვნადი პროდუქტების 
ისეთი ფართო ასორტიმენტით წარმოება როგორც დიდ ქვეყნებს, ასევე სხვა 
ობიექტური ფაქტორებითაც. 2018 წელს 10 წამყვან საიმპორტო პროდუქტის 
ჯგუფებზე მოდიოდა მთელი იმპორტის მხოლოდ 1/3, დანარჩენი კი ისეთი 
მუხლების ერთობლიობაა, რომელთაგან არცერთი აღემატება მთლიანის 10%ს.
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დიაგრამა #12. საქართველოს იმპორტი ძირითადი სასაქონლო ჯგუფების 
მიხედვით, 2018 წელს (ათასი აშშ დოლარი)

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები

ნავთობის აირები

სპილენძის მადნები

მსუბუქი ავტომობილები

დაფასოებული მედიკამენტები

სატელეფონო აპარატები

სიგარები, სიგარილები და 
სიგარეტები

გამომთვლელი მანქანები

ხორბალი და მესლინი

დანარჩენი საქონელი

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები

რო გორც მო სა ლოდ ნე ლია, იმ პორ ტში ჭარ ბობს ენ ერ გე ტი კუ ლი პრო დუქ ტე ბი. 
დი დი რო ლი ენ იჭ ებ ათ მსუ ბუქ ავ ტო მო ბი ლებს, რო მელ თა მე ტი წი ლი შემ დგომ
ში ქვეყ ნი დან ექ სპორ ტზე გა დის. ნა წი ლობ რივ იგ ივე ეხ ება მე დი კა მენ ტებს, სა
ტე ლე ფო ნო აპ არ ატ ებ სა და გა მომ თვლელ მან ქა ნებს. სტა ბი ლუ რია იმ პორ ტში 
ხორ ბლი სა და მეს ლი ნის აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბა, თუმ ცა, დრო თა გან მავ
ლო ბა ში კლე ბუ ლობს მი სი იმ პორ ტის წი ლი.
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დიაგრამა #13. საქართველოს იმპორტი უმთავრესი პარტნიორი ქვეყნების მიხედვით
2018 წელს (ათასი აშშ დოლარი)

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები

სა ქარ თვე ლოს იმ პორ ტში სა მომ ხმა რებ ლო სა ქონ ლის მი მარ თუ ლე ბით ტრა დი
ცი ულ ად ლი დე რობს თურ ქე თი, ხო ლო რუ სეთ სა და აზ ერ ბა იჯ ანს ენ ერ გე ტი კუ
ლი პრო დუქ ტე ბის მომ წო დე ბელ თა რო ლი აკ ის რი ათ. წამ ყვა ნი სა ვაჭ რო პარ
ტნი ორი გახ და ჩი ნე თი − სა ქონ ლის ფარ თო ას ორ ტი მენ ტით, ას ევე უკ რა ინა. 
ევ რო კავ ში რის ქვე ნე ბი დან ლი დე რია გერ მა ნია − ავ ტო მო ბი ლე ბი თა და სხვა 
სა ქონ ლის იმ პორ ტის ფარ თო სპექ ტრით. ზო გა დად, სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო 
ვაჭ რო ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი წლი დან წლამ დე შე და რე ბით ნაკ ლე ბად იც ვლე ბა. 
აშ კა რად დო მი ნი რებს იმ პორ ტი, რო გორც რა ოდ ენ ობ რი ვი, ისე ას ორ ტი მენ ტის 
და გე ოგ რა ფი ული მრა ვალ ფე როვ ნე ბის თვალ საზ რი სით, ამ ას თა ნა ვე ექ სპორ
ტის მკვეთ რად ზრდის პო ტენ ცი ალი მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში მკა ფი ოდ არ ჩანს.

მომსახურებით ვაჭრობა და მიმდინარე ტრანსფერტები

სა ქარ თვე ლოს სა გა დახ დე ლო ბა ლან სში, კერ ძოდ, მის მიმ დი ნა რე ან გა რიშ
ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლე ბენ მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა და მიმ დი ნა რე 
ტრან სფერ ტე ბი. ეს ორი მუხ ლი სა ქონ ლით ვაჭ რო ბის ნე გა ტი ური ბა ლან სის 
ერ თგვა რი „გა მა წო ნას წო რე ბე ლია.“ მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა ტრა დი ცი ულ ად 
და დე ბი თია და 2017 წელს უკ ვე ორ მი ლი არდ ამ ერ იკ ულ დო ლარს აჭ არ ბებს. 
მომ სა ხუ რე ბის შემ თხვე ვა ში თით ქმის არ იგ რძნო ბა 201415 წლე ბის სა ვა ლუ ტო 
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კრი ზი სი სა და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში ეკ ონ ომ იკ ური სირ თუ ლე ებ ის შე დე გე ბი. ეს 
მუხ ლი საკ მა ოდ სტა ბი ლუ რია და ნე ლი ზრდის მი უხ ედ ავ ად, სა ქარ თვე ლოს ეკ
ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ში ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2013 2014 2015 2016 2017

მომსახურება მიმდინარე ტრანსფერტები

გრაფიკი #5. მომსახურებით ვაჭრობა და მიმდინარე ტრანფერტები 201317
(ათასი აშშ დოლარი)

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები

I.2017

II.2017

III.2017

I.2018

II.2018

III.2018

მომსახურება მიმდინარე ტრანსფერტები

დიაგრამა #14. მომსახურებით ვაჭრობა და მიმდინარე ტრანსფერტები 201718
წლების პირველი სამი კვარტლის მიხედვით (მილიონი აშშ დოლარი)

323 562 302 046

474 615 317 345

848 030 280 013

376 006 340 705

950 103 309 294

574 214 351 245

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები
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ნე ლი ზრდით ხა სი ათ დე ბა მიმ დი ნა რე ტრან სფერ ტე ბის რა ოდ ენ ობა 2015 წლი
დან, რაც იმ ით უნ და აიხ სნას, რომ ტრან სფერ ტე ბის ად რე სან ტი ძი რი თა დი ქვეყ
ნე ბი (რუ სე თი, სა ბერ ძნე თი, თურ ქე თი, სამ ხრეთ ევ რო პის სა ხელ მწი ფო ები) თა
ვად გა ნიც დი ან ეკ ონ ომ იკ ურ სირ თუ ლე ებს.

2017 და 2018 წლე ბის პირ ვე ლი სა მი კვრატ ლის მომ სა ხუ რე ბი სა და მიმ დი ნა რე 
ტრან სფერ ტე ბის შე ფა სე ბა აჩ ვე ნებს, რომ სა ვა რა უდ ოდ, შე ნარ ჩუნ დე ბა ზრდის 
ტენ დენ ცია და 2018 წლის და ზუს ტე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით და ფიქ სირ დე ბა ამ ორ ივე 
პა რა მეტ რის ზრდა. მო სა ლოდ ნე ლია, რომ სხვა პი რო ბე ბის თა ნაბ რო ბის შემ
თხვე ვა ში, მომ სა ხუ რე ბი სა და მიმ დი ნა რე ტრან სფერ ტე ბის ზრდა გაგ რძელ დე ბა 
2019 წლის გან მავ ლო ბა შიც.



29

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის უმთავრესი პარამეტრები

2018 წელს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გადასახადებიდან მისაღები 
შემოსავლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 9,490 მილიონი ლარით, ხოლო 
მობილიზებულმა სახსრებმა, წინასწარი მონაცემებით 9,695.9 მილიონი ლარი 
შეადგინა, რაც წლიური დაგეგმილი მაჩ  ვენებლის 102.17%ია.

 
ცხრილი #2. სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმა და შესრულება (ათასი ლარი)

დასახელება 2018 წლის გეგმა 2018 წლის შესრულება შესრულების%

გადასახადები 9,490,000 9,695,900 102.17%

საშემოსავლო გადასახადი 2,780,000 2,877,900 103.52%

მოგების გადასახადი 630,000 736,600 116.92%

დღგ 4,400,000 4,426,900 100.61%

აქციზი 1,450,000 1,465,700 101.08%

იმპორტის გადასახადი 60,000 73,400 122.33%

სხვა გადასახადები 170,000 115,400 67.88%

წყა რო: საქსტატი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები

წყა რო: საქსტატი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები
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არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

დიაგრამა #15. ბიუჯეტის უმთავრესი პარამეტრები 201418 (მილიონი ლარი)
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შეს რუ ლე ბის გარ და მე ტი და გეგ მილ ზე ფიქ სირ დე ბა იმ პორ ტი სა და მო გე ბის გა
და სა ხა დე ბის მი მარ თუ ლე ბით, − შე სა ბა მი სად 22% და 16%. ამ ავე დროს, მუხ
ლობ რი ვად უდ იდ ესი გა და სა ხა დე ბის ტი პე ბის, დღგსა და სა შე მო სავ ლო გა და
სა ხა დის შეს რუ ლე ბა შე სა ბა მი სად, 100.61% და 103.52%ს შე ად გენს. გეგ მა ვერ 
სრულ დე ბა სხვა გა და სა ხა დე ბის მი მარ თუ ლე ბით, რომ ლე ბიც 2018 წლის ბი უჯ ეტ
ში არ სე ბით როლს არ თა მა შო ბენ.

2014 წლი დან 2018 წლამ დე პე რი ოდ ში ად გი ლი ჰქონ და ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე
ბის სა შუ ალ ოდ უფ რო სწრაფ ზრდას ხარ ჯებ თან შე და რე ბით. ამ იტ ომ აც, 201718 
წლებ ში და ფიქ სირ და ბი უჯ ეტ ის სა ოპ ერ აციო სალ დოს და დე ბი თი მაჩ ვე ნე ბე ლი, 
რო მელ მაც წლე ულს და ახ ლო ებ ით მი ლი არდ ლარს გა და აჭ არ ბა. ამ ას თა ნა ვე, 
ბი უჯ ეტ ის მთლი ანი სალ დო სტა ბი ლუ რად ნე გა ტი ური რჩე ბა და კი დევ უფ რო გა
იზ არ და 2018 წელს არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მკვეთ რი ცვლი ლე ბის გა მო.

დღგ

20142016 წლებ ში შე ინ იშ ნე ბო და გარ კვე ული პრობ ლე მე ბი და მა ტე ბუ ლი ღი რე
ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის მო ბი ლი ზე ბის თვალ საზ რი სით. 2014 წლი დან 2015მდე 
ამ გა და სა ხა დის მო ბი ლი ზე ბა მხო ლოდ 6%ით გა იზ არ და და 2015 წლის ეკ ონ
ომ იკ ური პრობ ლე მე ბის გა მო დაბ რუნ და 2014 წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე. ამ ის მე რე 
ად გი ლი ჰქონ და ამ გა და სა ხა დის მო ბი ლი ზე ბის და მა ჯე რე ბელ ზრდას 25%ით, 
რის შემ დე გაც ზრდის ტემ პი სტა ბი ლუ რი გახ და და 2017 წლი დან 2018 წლამ დე 
7.3%ით. აქ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია რამ დე ნი მე გა რე მო ება. პირ ველ რიგ ში, ხაზ
გა სას მე ლია ლა რის გა უფ ას ურ ებ ის ფაქ ტო რი, რის გა მოც, ამ ოღ ებ ული დღგს 
რე ალ ური მო ცუ ლო ბა ნო მი ნა ლურ ზე გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბია, თუმ ცა უნ და აღ ინ
იშ ნოს ის, რომ დღგს ამ ონ აგ ებ ის ზრდა უკ ავ შირ დე ბა ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბის 
გა მო ცოცხლე ბა საც. ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის საპ როგ ნო ზო და ინ ფლა ცი ის მიზ ნობ
რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის პი რო ბებ ში, მომ დევ ნო წელს სა ხელ მწი ფო 
ბი უჯ ეტ ში დღგს მო ბი ლი ზა ცი ის გეგ მი ური მაჩ ვე ნებ ლის მიღ წე ვა სა ხელ მწი ფომ 
უნ და მო ახ ერ ხოს, სხვა პი რო ბე ბის თა ნაბ რო ბის შემ თხვე ვა ში.

საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი და 
აქციზი

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის დი ნა მი კა ში, ის ევე რო გორც დღგს მო ბი ლი ზა ცი ის 
შემ თხვე ვა ში, იგ რძნო ბა ლა რის გა უფ ას ურ ებ ის შე დე გე ბი, თუმ ცა ღა 2016 წლი
დან სა ხე ზეა სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის მო ბი ლი ზა ცი ის მა ტე ბის ტენ დენ ცია.
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საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი აქციზი 

გრაფიკი #6. საშემოსავლო და მოგების გადასახადისა და აქციზის
მობილიზაცია 201418 (ათასი ლარი)

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის მო ბი ლი ზა ცია 2016დან 2017 წლამ დე თით ქმის 
მე სა მე დით გა იზ არ და, თუმ ცა 2017დან 2018 წლამ დე ზრდა გა ცი ლე ბით უფ რო 
მოკ რძა ლე ბუ ლია და 1112%ს შე ად გენს. ამ ავე დროს, სა თუოა, რომ სა შე მო სავ
ლო გა და სა ხა დის ზრდა უმ ეტ ეს წი ლად უკ ავ შირ დე ბო დეს ლა რის გა უფ ას ურ ებ ას, 
ვი ნა იდ ან ხელ ფა სე ბი და შრო მის ან აზღა ურ ება გა ცი ლე ბით ნე ლა რე აგ ირ ებს 
ვა ლუ ტის კურ სის ცვლი ლე ბა ზე, ვიდ რე სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა. ეს მო საზ
რე ბა მით უმ ეტ ეს სა ყუ რადღე ბოა, რომ სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი გროვ დე ბა 
ძი რი თა დად არ ავ აჭ რო ბად სექ ტო რებ ში და საქ მე ბულ თა გან.

2017 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში ძა ლა ში შე ვი და „ეს ტო ნურ მო დე ლად“ ცნო ბი ლი 
მო გე ბის გა და სა ხა დის რე ფორ მა, რომ ლის თა ნახ მა დაც ბიზ ნე სი თა ვი სუფ ლდე
ბო და მის გან რე ინ ვეს ტი რე ბის პი რო ბით. მთავ რო ბა გეგ მავ და, რომ ამ გა და სა
ხა დის შე საძ ლო და ნაკ ლისს 201718 წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი აქ ცი ზის გაზ რდით 
და აკ ომ პენ სი რებ და. ნო მი ნა ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ან ალ იზ ით ჩანს, რომ 2017 და 
2018 წლებ ში აქ ცი ზის ზრდამ გა აწ ონ ას წო რა მო გე ბის გა და სა ხა დის რე ფორ მით 
სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის დე ფი ცი ტი. მო გე ბის გა და სა ხა დი დან ამ ონ აგ ებ ის 
შემ ცი რე ბა, სა ვა რა უდ ოდ, მარ თლაც უკ ავ შირ დე ბა ამ რე ფორ მას, რად გან მო ბი
ლი ზა ცი ის კლე ბა დრო ში ემ თხვე ვა ეკ ონ ომ იკ ის გა მო ცოცხლე ბის და საწყისს და 
არა პრობ ლე მებს, რომ ლე ბიც 2014, 2015 და 2016 წლებ ში პრე ვა ლი რებ და. აქ
ცი ზის გაზ რდა შე საძ ლოა გა მარ თლე ბუ ლი იყ ოს ვაჭ რო ბა დი სექ ტო რის ვო ლა
ტი ლო ბის პი რო ბებ ში, მა შინ რო ცა აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის (მა გა ლი თად, ენ ერ გე
ტი კუ ლი სა ქო ნე ლი, თამ ბა ქოს ნა წარ მი) დი დი წი ლი იმ პორ ტუ ლია. ამ ავე დროს, 
ამ სა მი ვე გა და სა ხა დის მო ბი ლი ზა ცი აში სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი 
შე დე გის შე სა ფა სებ ლად აუც ილ ებ ლად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ლა რის გა უფ ას
ურ ებ ის ფაქ ტო რი და სა ჭი როა რამ დე ნი მეწ ლი ანი დაკ ვირ ვე ბა.
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სახელმწიფო ხარჯების სტრუქტურა

ხარჯების სტრუქტურის თვალსაზრისით, საქართველოს ბიუჯეტი ინარჩუნებს 
სტაბილურობას ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. სოციალური ხარჯები 
მთელი ხარჯების დაახლოებით 37%ს შეადგენს, რაც ყველაზე მაღალია 201418 
წლების პერიოდში, თუმცა მხოლოდ დაახლოებით 3%ით აღემატება 2014 წლის 
მაჩვენებელს.

ცხრილი #3. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები (ათასი ლარი)
 2014 2015 2016 2017 2018

მთლიანი ხარჯები 7,479,500 8,158,000 8,741,800 9,372,100 9,543,700

შრომის ანაზღაურება 1,296,200 1,376,800 1,452,300 1,385,400 1,407,600

საქონელი და მომსახურება 875,400 946,200 1,117,800 1,248,500 1,288,300

პროცენტი 244,900 326,600 397,700 476,600 513,100

სუბსიდიები 274,500 245,700 359,300 541,400 444,700

გრანტები 1,067,800 1,271,400 935,100 968,600 1,282,700

სოციალური უზრუნველყოფა 2,547,700 2,802,400 3,150,100 3,324,300 3,501,300

სხვა ხარჯები 1,173,000 1,188,900 1,329,500 1,427,300 1,106,000

წყა რო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები

ამ გვა რად, ძნე ლია სა უბ არი იმ აზე, რომ სა ქარ თვე ლოს ბი უჯ ეტი უფ რო მე ტად 
სო ცი ალ ურ ად ორი ენ ტი რე ბუ ლი ხდე ბა. სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა შე ად გენს 
მთე ლი ხარ ჯე ბის და ახ ლო ებ ით 13.5%ს ხო ლო შრო მის ან აზღა ურ ება და ახ ლო
ებ ით − 14.75%ს. ამ ას თა ნა ვე, ფარ დო ბი თი მნიშ ვნე ლო ბით, 20142018 წლებ ში 
მუდ მი ვად კლე ბუ ლობ და შრო მის ან აზღა ურ ებ ის წი ლი მთელ ხარ ჯებ ში. მსხვი
ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ხარ ჯე ბი დან, ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს შეს რუ ლე ბის 
ან გა რი შის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ული გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს, 2018 წლის 9 თვის გან მავ ლო ბა ში ათ ვი სე ბუ ლი ჰქონ
და გა მო ყო ფი ლი მი ლი არ დი ლა რის და ახ ლო ებ ით 79%, რაც შე იძ ლე ბა ათ ვი სე
ბის და მაკ მა ყო ფი ლე ბელ ტემ პად ჩა ით ვა ლოს. მსხვი ლი სო ცი ალ ური ხარ ჯე ბის 
მი მარ თუ ლე ბი თაც ათ ვი სე ბის ტემ პე ბი და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლია. ამ ას თა ნა ვე, 
აუც ილ ებ ლად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ება, რომ ლა რის ამ ას წი ნან დე
ლი გა უფ ას ურ ებ ის გა მო, სა ბი უჯ ეტო ხარ ჯე ბის რე ალ ური მნიშ ვნე ლო ბა და მა თი 
ზრდა არც ისე შთამ ბეჭ და ვია, რო გორც ვა ლუ ტის კურ სის უც ვლე ლო ბის პი რო
ბებ ში იქ ნე ბო და.
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2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმა

2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა 2018 წლის გეგმასთან შედარებით შესაძლებელია 
გარკვეულწილად კონსერვატიულად დახასიათდეს, ვინაიდან არ იგეგმება 
შემოსულობების რადიკალური ზრდა, ისევე როგორც გადასახდელებისა.

ცხრილი #4. სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები 201819 წლებში
დასახელება 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სხვაობა

შემოსულობები 12,440 ,998 12,863,750 422,752

შემოსავლები 10,314,248 10,487,700 173,452
გადასახადები 9,490,000 9,645,000 155,000
გრანტები 414,248 382,700 31,548
სხვა შემოსავლები 410,000 460,000 50,000
გადასახდელები 12,459,500 13,090,000 630,500

ხარჯები 9,720,893 9,641,118 79,775
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,628,530 2,152,313 523,783
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის 
გამოკლებით) 349,995 362,690 12,695
ვალდებულებების ზრდა 760,082 933,879 173,797

წყა რო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

შენიშვნა: გამოყენებულია დამრგვალებული რიცხვები

გა და სახ დე ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბი თი ცვლი ლე ბა აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვნე
ლო ბით არ შე ინ იშ ნე ბა, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ წი ნა წლე ბის ზრდის მაჩ ვე ნებ
ლებს. ხარ ჯე ბის მი მარ თუ ლე ბით ყვე ლა ზე გა მოკ ვე თი ლი მა ტე ბა ფიქ სირ დე ბა 
არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის მხა რეს და ზრდა აქ და ახ ლო ებ ით მე სა მედს შე ად
გენს. აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს ის, რომ ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ინ ფორ მა ცი ით, 
დო ნორ თა კონ ტრი ბუ ცია ბი უჯ ეტ ის მთლი ან შე მო სავ ლებ ში 1.32%, ხო ლო ხარ
ჯებ ში − 3.22%ია. დო ნო რე ბის მნიშ ვნე ლო ბის თან და თა ნო ბი თი შემ ცი რე ბა სა
ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის ფორ მი რე ბა სა და აღ სრუ ლე ბა ში უთუ ოდ და დე ბი თი ტენ
დენ ციაა.

მთლი ან ობ აში, შე საძ ლე ბე ლია ით ქვას, რომ ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯე ბი სა და შე მო სავ
ლე ბის ზრდა საკ მა რი სად კარგ თან ხვედ რა შია რო გორც მთავ რო ბის, ის ევე სა
ვა ლუ ტო ფონ დის მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ პროგ ნოზ თან და სადღე ის ოდ არ სე ბუ ლი 
ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლებ თან და ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის მო სა ლოდ ნელ ტემ პთან.
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ცხრილი #5. სახელმწიფო ბიუჯეტის უმთავრესი
პარამეტრების მიმართება მშპსთან%

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

საოპერაციო სალდო 5.3 5.7 3.6 2.6 3.4 2.5 4.6 4.7
დეფიციტი (მთლიანი სალდო) 0.9 0.6 1.1 2 1.1 1.3 0.9 1.3
დეფიციტი (საქართველოს 
კანონმდებლობის მიხედვით) 3.6 2.8 2.7 3.2 3.7 4 3.9 3.3
დეფიციტი (სავალუტო ფონდთან 
ურთიერთგაგების მემორანდუმის 
მიხედვით) 2.1 1.8 2.2 2.5 2.7 3 2.9 3.3

წყა რო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის სა ოპ ერ აციო სალ დოს მნიშ ვნე ლო ბა 2018 წლის წი ნას
წა რი მო ნა ცე მე ბით 201118 წლე ბის პე რი ოდ ში ერთერ თი ყვე ლა ზე მა ღა ლია, 
თუმ ცა ამ ავე დროს მა ღა ლია დე ფი ცი ტის მთლი ანი სალ დოს მი მარ თე ბა მთლი
ან ში და პრო დუქ ტთან. ამ ის გა მო, ას ევე მა ღა ლი რჩე ბა ბი უჯ ეტ ის დე ფი ცი ტის მი
მარ თე ბა მშპსთან სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი პა რა მეტ რე
ბის მი ხედ ვით. სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მოთხოვ ნე ბი 2018 წლამ დე 
ყო ველ თვის უფ რო მკაც რი იყო სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბას თან მი მარ თე
ბა ში, ამ იტ ომ აც სა ქარ თვე ლოს ბი უჯ ეტ ის დე ფი ცი ტი ფაქ ტობ რი ვად სა ვა ლუ ტო 
ფონ დის მი ერ რე კო მენ დე ბულ ზე მა ღალ დო ნე ზე რჩე ბო და. 2018 წელს და გეგ
მი ლია ორ ივე მოთხოვ ნის კონ ვერ გენ ცია, რი სი შეს რუ ლე ბაც 2018 წლის ბი უჯ
ეტ ის შეს რუ ლე ბის სა ბო ლოო მო ნა ცე მე ბის გაც ნო ბით გახ დე ბა შე საძ ლე ბე ლი. 
მომ დევ ნო წლებ ში, გან სა კუთ რე ბით მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის მერ ყე ობ ის ფონ ზე, 
დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ექ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს მი ერ ბი უჯ ეტ ის შე და რე ბით კონ სერ
ვა ტი ულ და გეგ მვა სა და გან ხორ ცი ელ ებ ას, რა მაც მა ღა ლი დე ფი ცი ტის თა ვი დან 
არ იდ ებ ის შე საძ ლებ ლო ბა უნ და შექ მნას. ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
იმ ფონ ზე, რომ ლა რის გა უფ ას ურ ებ ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ და სა გა რეო ვა
ლის მნიშ ვნე ლო ბა, და შე სა ბა მი სად მი სი მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბა, ლა რებ ში 
გა და ან გა რი შე ბით.

რაც შე ეხ ება სა ხელ მწი ფო ში და და სა გა რეო ვა ლე ბის პა რა მეტ რებს, 2018 წელს 
ბო ლო ხუ თი წლის მან ძილ ზე უმ აღ ლეს ნიშ ნულ ზე და ფიქ სირ და სა გა რეო ვა ლის 
აბ სო ლუ ტუ რი მო ცუ ლო ბის ფარ დო ბა მშპსთან და მიუახლოვდა საკ მა ოდ სა შიშ 
50%იან ზღვარს.

ცხა დია, სა გა რეო ვა ლის ეს ზრდა უმ ეტ ეს წი ლად ლა რის გა უფ ას ურ ებ ითაა გან
პი რო ბე ბუ ლი, თუმ ცა უნ და აღ ინ იშ ნოს ის იც, რომ ვა ლის ზრდის ტენ დენ ცია 2013 
წლი და ნაც სა ხე ზეა, რაც წინ უძ ღვის ლა რის დე ვალ ვა ცი ის ეპ იზ ოდს. ერ თგვა
რად შემ ცი რე ბუ ლია სა ში ნაო ვა ლი, თუმ ცა თა ვად სა ში ნაო ვა ლის მო ცუ ლო ბა 
სა გა რე ოს და ახ ლო ებ ით ოთხჯერ ჩა მორ ჩე ბა, და ცხა დია მის მომ სა ხუ რე ბა ში 
მი ღე ბუ ლი შე ღა ვა თი ვერ გა დას წო ნის სა გა რეო მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ სირ
თუ ლე ებს. მომ დევ ნო წლებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა სა გა რეო ვა ლი სა და მი
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სი მომ სა ხუ რე ბის სტა ბი ლი ზა ცია, თა ნაც ისე, რომ სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტი მა ინც 
ახ ერ ხებ დეს ეკ ონ ომ იკ ის სტი მუ ლი რე ბას ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი და სხვა აუც ილ
ებ ელი სა მუ შაოების ეფ ექ ტი ან ად წარ მო ებ ის ფონ ზე. ამ ის ათ ვის სა ჭი რო იქ ნე ბა 
ხარ ჯე ბის მაქ სი მა ლუ რად გო ნივ რუ ლი და გეგ მვა, ხო ლო შე მო სავ ლე ბის მი მარ
თუ ლე ბით კონ სერ ვა ტი ული პროგ ნო ზე ბით ხელ მძღვა ნე ლო ბა.

წყა რო: საქსტატი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

შენიშვნა: 2018 წლისათვის მოყვანილია დამრგვალებული წინასწარი მონაცემები
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დიაგრამა #16. სახელმწიფო ვალი და მშპ (მლნ ლარი)
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რეკომენდაციები

ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ტემ პე ბი სტა ბი ლუ რია, მაგ რამ და ბა ლი. სა სურ ვე ლია მა
თი ზრდის ხელ შეწყო ბა. მარ თა ლია, სა ხელ მწი ფოს ინ სტრუ მენ ტე ბი ამ მი მარ
თუ ლე ბით საკ მა ოდ შეზღუ დუ ლია, მნიშ ვნე ლო ვან როლს შე ას რუ ლებს რო გორც 
ფის კა ლუ რი, ას ევე მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის სტა ბი ლუ რო ბა და მა თი სინ ქრო
ნი ზა ცია. ამ ას შე უძ ლია ბა ზარ ზე პო ზი ტი ური მო ლო დი ნე ბი შექ მნას და ხე ლი შე
უწყოს ინ ვეს ტი ცი ებს ეკ ონ ომ იკ ის რე ალ ურ სექ ტორ ში. ამ ავე დროს, სა ბი უჯ ეტო 
მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და გან ხორ ცი
ელ ებ ის პრო ცეს ში ფრთხი ლი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა, გან სა კუთ რე ბით ხერ
ჯე ბის მი მარ თუ ლე ბით. მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ხარ ჯე ბის 
თან მიმ დევ რუ ლად გაგ რძე ლე ბა და ბო ლომ დე მიყ ვა ნა. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი კის შე ნარ ჩუ ნე ბა ლა რის კურ
სთან და კავ ში რე ბით. ნე გა ტი ური სა გა რეო შო კის შემ თხვე ვა ში, ის ევე რო გორც 
ახ ლო წარ სულ ში და მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის შემ თხვე ვა ში, რე ზერ ვე ბის ხარ ჯვა შე
დეგს ვერ მო იტ ანს. ამ იტ ომ აც, ერ ოვ ნულ მა ბან კმა ცა და მთავ რო ბამ უნ და იქ
ონი ონ კრი ზი სულ შემ თხვე ვა ში მოქ მე დე ბის სტრა ტე გია და უზ რუნ ველ ყონ კუ რი
სის გო ნივ რუ ლი მარ თვა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ამ ერ იკ ის ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვის მი ერ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის შე საძ ლო 
აწ ევა და გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ის მერ ყე ობა, სა ვა რა უდ ოდ პრობ ლე მას შექ
მნის უცხო ური კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ამ ავე დროს, შე საძ ლე
ბე ლია დო ლა რის კურ სის ზრდა ლარ თან მი მარ თე ბა შიც. ას ეთ შემ თხვე ვებ შიც 
აუც ილ ებ ელი იქ ნე ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ რთხი ლით მოქ მე დე ბა მაკ რო ეკ ონ
ომ იკ ური სტა ბი ლუ რო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, რის თვი საც აუც ილ ებ ელი იქ ნე ბა 
ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო სა და ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ქმე დე ბა თა კო ორ დი ნა ცია.

აუც ილ ებ ელია გა მო ირ იცხოს სა გა რეო ვა ლის მარ თვის კონ ტრო ლი დან გა
მოს ვლის შე საძ ლებ ლო ბა, რაც ის ევ და ის ევ უკ ავ შირ დე ბა სტა ბი ლურ და ერ
თგვა რად კონ სერ ვა ტი ულ სა ბი უჯ ეტო პო ლი ტი კას. სა ბი უჯ ეტო პო ლი ტი კის წარ
მა ტე ბით გან ხორ ცი ელ ებ აში გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი იქ ნე ბა ის გა რე მო ება, რომ 
უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის ნა კა დე ბი, ზო გა დად კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბა და სო ცი
ალ ური სტა ბი ლუ რო ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პირ და პი რი ტრან სფერ ტე ბის შე
მოს ვლა შე საძ ლოა სა სურ ველ ზე ნაკ ლე ბი აღ მოჩ ნდეს.

2019 წელს ეკ ონ ომ იკ ური შო კე ბის სა გა რეო ფაქ ტო რებ ზე მო დის. ამ ის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, აუც ილ ებ ელი იქ ნე ბა ზრდის ში და რე სუ რე ბის, მა გა ლი თად მომ სა ხუ რე
ბის სფე რო ში ჩარ თუ ლი წარ მო ებ ის ფაქ ტო რე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ის ხელ შეწყო ბა. 
ამ აში მოიაზრება ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა, დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ინ იცი
ატ ივ ებ ის ხელ შეწყო ბა და სხვა ღო ნის ძი ებ ები.

რე კო მენ დე ბუ ლია მთავ რო ბის მი ერ ბო ლო დროს გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის 
შე დე გე ბის შე ფა სე ბა და ან ალ იზი. მა გა ლი თად, ეს ეხ ება ლა რი ზა ცი ის პროგ რა
მას. მის შე დე გებს არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლუ რო ბი
სა და და ზოგ ვაინ ვეს ტი რე ბის, ას ევე მო ნე ტა რუ ლი და სა ბი უჯ ეტო პო ლი ტი კის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის თვალ საზ რი სით. ამ ვე დროს, რე კო მენ დე ბუ ლია სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით წა მოწყე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბის მო ნი ტო რინ გის გაძ ლი ერ ება მა თი ეფ ექ ტი ან ობ ისა და გაგ რძე ლე
ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბის შე სა ფა სებ ლად.



სა ქარ თვე ლოს სა ექ სპორ ტო
პო ლი ტი კის შე დე გე ბი

ას ოც ირ ებ ის დღის წეს რი გის სა მოქ მე დო გეგ მის ექ სპორ ტის
ხელ შეწყო ბის კომ პო ნენ ტის შე ფა სე ბა


