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2016 წლის მეორე კვარტალში
ეკონომიკურმა ზრდამ 3% შეადგინა

გრაფიკი 1: სექტორების რეალური წლიური ზრდა

ცხრილი 1: მთლიანი შიდა პროდუქტი
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I-II კვ. 2016*

ზრდა

მშპ მიმდინარე ფასებში
(მლნ. GEL)

14 667.2

15 410.8

5.1%

მშპ მიმდინარე ფასებში
(მლნ. GEL)

6 732.5

6 661.4

-1.1%

მშპ ერთ სულზე (GEL)

3 949.5

4 142.2

4.9%

მშპ ერთ სულზე (USD)

1 812.9

1 790.5

-1.2%

2.6%

2.9%

*წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

2016 წლის მეორე კვარტალში ყველაზე დიდი წლი
ური ზრდა სამოთომოპოვებითი მრეწველობის სექ
ტორში დაფიქსირდა. ასევე, მნიშვნელოვანი ზრდა
იყო მშენებლობის და სასტუმროებისა და რესტორ
ნების სექტორში. ხოლო ტრანსპორტისა და ვაჭრო
ბის სექტორში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის
ტემპი შენელებულია.

საფინანსო საქმიანობა

კავშირგაბმულობა

მშენებლობა

ელ. ენერგიის, აირისა
და წყლის წარმოება
და განაწილება

-5%

II კვ. 2015

I-II კვ. 2015

მშპ-ის რეალური ზრდა (%)

25%

დამამუშავებელი
მრეწველობა

საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის წინასწარი
შეფასებით, მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში სა
ქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 8 059.8 მლნ.
ლარია. შედეგად, წინა წლის მეორე კვარტალთან
შედარებით 3.7%-იანი ნომინალური ზრდა ფიქსირ
დება, ხოლო მშპ-ის რეალური წლიური ზრდა 3.0%-ს
შეადგენს.

30%

სამთომოპოვებითი
მრეწველობა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს პროგნო
ზით, 2016 წელს მთლიან ი შიდა პროდუქტი 3.0%-ით
გაიზრდება და მშპ ერთ სულზე 9 ათას ლარს გადა
აჭარბებს. ხოლო საქართველოს ეროვნული ბანკი,
საბოლოო მონაცემებით, 3.5%-იან რეალურ ზრდას
პროგნოზირებს.

II კვ. 2016
წყარო: საქსტატი

ინფლაცია მიზნობრივ დონეზე დაბალია
2016 წლის სექტემბერში წლიური ინფლაცია 0.1 პრო
ცენტს გაუტოლდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მაჩ
ვენებელი მნიშვნელოვნად ჩამოსცდება ინფლაციის
მიზნობრივ დონეს (5%), იგი ახლოსაა საქართველოს
ეროვნული ბანკის ინფლაციის პროგნოზთან. ეროვ
ნული ბანკის თანახმად, დაბალი ინფლაცია ლარის
ნომინალური კურსის გამყარებამ და ინფლაციური
მოლოდინების კლებამ განაპირობა. ამას გარდა, სა
ერთაშორისო ბაზრებზე საწვავისა და სურსათის ფა
სების კლება მოსალოდნელზე მეტად გადმოეცა შიდა
ბაზარს. შედეგად, წინა წელთან შედარებით, ყველა
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ზე მეტად შემცირდა სატრანსპორტო საშუალებების
შეძენისა და ექსპლოატაციის ფასები, რაც მეორადი
ავტომობილების ფასის და საწვავის ფასების კლებას
უკავშირდება. აღნიშნულ პერიოდში ყველაზე მნიშვ
ნელოვნად ალკოჰოლური სასმელებსა და თამბაქოზეა
ფასებია გაზრდილი, რაც, უმეტესად, აქციზის გადასა
ხადის ზრდას უკავშირდება.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით, მომ
დევნო კვარტლებში ინფლაციის მაჩვენებელი ასევე
დაბალი იქნება, ხოლო მიზნობრივ ნიშნულს 2017
წლის ბოლოს დაუახლოვდება. შეგახსენებთ, რომ
ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2017 წელს
4%, ხოლო 2018 წელს 3% იქნება.

1500

2016 წლის სექტემბერში ლარის ნომინალური ეფექ
ტური გაცვლითი კურსი წლიურად 10.4%-ით გამ
ყარდა. ამავე თვის განმავლობაში 1 აშშ დოლარის
ოფიციალურმა ღირებულებამ საშუალოდ 2.31 ლა
რი შეადგინა, ხოლო 1 ევროს საშუალო ღირებულე
ბა 2.59 ლა
რი იყო. თუმცა სექტემბრის ბოლოდან
ლარი აშშ დოლარის მიმართ კვლავ გაუფასურდა და
ოქტომბრის პირველი 10 დღის საშუალო გაცვლითმა
კურსმა 1 აშშ დოლარზე 2.33 ლარი შეადგინა.
გრაფიკი 2: ლარის აშშ დოლართან გაცვლითი კურსი
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2016 წლის იანვარი-აგვისტოს პერიოდში საქარ
თველოდან საქონლის ექსპორტმა 1 312 მლნ. აშშ
დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგი
ურ მაჩვენებელთან შედარებით 10%-ით ნაკლე
ბია. იანვარი-აგვისტოს პერიოდში C ჰეპატიტის
სამკურნალო მედიკამენტების გამორიცხვით, სა
ქონლის იმპორტმა 4 556 მლნ. აშშ დოლარი შეად
გინა, რაც 3.5%-ით ნაკლებია ვიდრე 2015 წლის ანა
ლოგიური პერიოდის იმპორტის მოცულობა1.

გრაფიკი 3: საქონლით საგარეო ვაჭრობის ძირი
თადი მაჩვენებლების დინამიკა (მლნ. USD)

ლარი აშშ დოლარის მიმართ კვლავ
უფასურდება

2.360

საქონლით საგარეო ვაჭრობის დეფიციტი
გაზრდილია

ექსპორტი

სავაჭრო დეფიციტი*

* С ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტების გამორიცხვით
წყარო: საქსტატი, საქართველოს ეროვნული ბანკი.

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

1 აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა ჯამურად 1 557 მლნ. აშშ დოლარის ღირებულების C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტების იმპორტი. რადგა
ნაც ამ მედიკამენტების იმპორტი გრანტით ხორციელდება, ისინი არ ახდენენ გავლენას მიმდინარე ანგარიშზე.
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გრაფიკი 4: საქონლით საგარეო ვაჭრობა ქვეყნების მიხედვით (მლნ. USD) იანვარი-აგვისტო, 2016
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-38%

ბულგარეთი

-25%

-22%

სომხეთი

-4%

+3%

გერმანია

-6%

-56%

აზერბაიჯანი

-20%

-28%

ირლანდია

+27%

+51%

ჩინეთი

-9%

+21%

რუსეთი

+17%

+1%

თურქეთი

+4%

-13%

კანადა

+16844%

ცვლილება 2015 წელთან შედარებით

საქართველოს მთავარი საექსპორტო ბაზარია თურ
ქეთი. მიმდინარე წლის იანვარი-აგვისტოს პერიოდ
ში თურქეთში სულ 134.4 მლნ. აშშ დილარის ღირე
ბულების საქონლის ექსპორტი განხორციელდა, რაც
მთლიანი ექსპორტის 10.2%-ს შეადგენს. თურქეთში
ძირითადი საექსპორტო საქონელია ტრიკოტაჟის
ნაწარმი.
ცხრილი 2: ექსპორტის ცვლილება ქვეყნების მი
ხედვით, იანვარი-აგვისტო 2016
შვეიცარია

+44.55 მლნ USD

ჩინეთი

+39.65 მლნ USD

რუსეთი

+20.15 მლნ USD

ბულგარეთი

-60.14 მლნ USD

აზერბაიჯანი

-96.42 მლნ USD

წყარო: საქსტატი

განიცადა თითქმის ყველა საექსპორტო საქონელმა,
თუმცა აღსანიშნავია მსუბუქი ავტომობილების რე
ექსპორტის კლება. საპირისპიროდ, წლის დასაწყი
სიდან მოყოლებული, მსუბუქი ავტომობილების
რეექსპორტი გაზრდილია შვეიცარიის მიმართუ
ლებით. ჩინეთში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი
სპილენძის მადნებისა და კონცენტრატების რეექ
სპორტი. მხოლოდ 2016 წლის პირველ კვარტალში
ჩინეთში ამ სასაქონლო ჯგუფის რეექსპორტი წლიუ
რად 27 მლნ. აშშ დოლარით გაიზარდა და მთლიანი
ექსპორტის 93% შეადგინა.

წყარო: საქსტატი

რუსეთში ძირითადი საექსპორტო პროდუქტია
ღვინო, ასევე, მინერალური და მტკნარი წყლები.
მიმდინარე წელს ექსპორტის ზრდა ძირითადად
სასმელების, ბოსტნეულის, ციტრუსებისა და ფე
როშენადნობების ექსპორტის წლიურმა ზრდამ გა
ნაპირობა.

2016 წლის პირველი რვა თვის განმავლობაში, 2015
წელთან შედარებით, ყველაზე მეტად რაოდენობრი
ვად ექსპორტი შვეიცარიაში, ჩინეთსა და რუსეთში
გაიზარდა. ხოლო, ყველაზე დიდი კლება აზერბაი
ჯანისა და ბულგარეთის მიმართულებით ექსპორტ
მა განიცადა. აზერბაჯანის მიმართულებით კლება

ბულგარეთში მთლიანმა ექსპორტმა წლიურად იკ
ლო ყველა თვეში, თებერვლის გარდა, როდესაც
სპილენძის მადნებისა და კონცენტრანტების რეექ
სპორტი გაიზარდა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია
ივნის-ივლისის პერიოდი, როდესაც ნედლი ნავთო
ბის ექსპორტმა მნიშვნელოვნად იკლო.
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10%
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დანარჩენი სექტორები

სამთომომპოვებითი
მრეწველობა

დამამუშავებელი
მრეწველობა

Iკვ. და II კვ. 2016
Iკვ. და II კვ. 2015
სექტორების წილი მთლიან
ინვესტიციებში
წყარო: საქსტატი

გაერთიანებული სამეფო
თურქეთი
ნიდერლანდები

4.5%

0

აზერბაიჯანი
33%

15.1%

10.2%

უძრავი ქონება

14.1%

100.0

მშენებლობა

150.0

ენერგეტიკა

გრაფიკი 5: ქვეყნების წილი პირდაპირ უცხოურ
ინვესტიციებში. იანვარი-ივნისი, 2016 წელი

400.0

საფინანსო სექტორი

2016 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში გან
ხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტი
ციებმა 834 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც დაახ
ლოებით 11%-ით აღემატება 2015 წლის შესაბამის
მონაცემს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
ყველაზე დიდი წილი აზერბაიჯანიდან და გაერთი
ანებული სამეფოდან განხორციელდა.

გრაფიკი 6: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
განაწილება ეკონომიკის სექტორებში (მლნ. USD)

ტრანსპორტი და
კავშირგაბმულობა

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
უდიდესი წილი კვლავ აზერბაიჯანიდან
შემოედინება

გრაფიკი 7: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
დინამიკა (ათასი USD)
2 500 000

წყარო: საქსტატი
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1 500 000

ინვესტიციების ყველაზე დიდი წილი სატრანსპორ
ტო სექტორში განხორციელდა (358 მლნ. აშშ დო
ლარი). ასევე მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ინ
ვესტიციები საფინანსო სექტორში. ხოლო ყველაზე
დიდი რაოდენობრივი კლება სამთომოპოვებით სე
ქტორში დაფიქსირდა.
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განსახილველ პერიოდში ევროკავშირის ქვეყნები
დან მთლიანად 317 მლნ. აშშ დოლარი პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციები განხორციელდა და მთლია
ნი უცხოური ინვესტიციების 38% შეადგინა. დსთ-ის
ქვეყნებიდან შემოსული პირდაპირი ინვესტიციები
300 მლნ. აშშ დოლარამდეა, ხოლო საერთაშორისო
ორგანიზაციებმა 13.4 მლნ. აშშ დოლარის ინვესტი
რება განახორციელეს.

ივლისი-დეკემბერი
წყარო: საქსტატი

მოკლედ
ეკონომიკაზე

5

ბოლო თვეებში ფულად გზავნილებში
პოზიტიური ტენდენციაა

საერთაშორისო მოგზაურების
რაოდენობა გაზრდილია

2016 წლის დასაწყისიდან აგვისტოს ჩათვლით სა
ქართველოში გადმორიცხულმა ფულადმა გზავნი
ლებმა 732 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. გამომგზავ
ნებს შორის ტრადიციულად რუსეთის ფედერაცია
ლიდერობს (248 მლნ. აშშ დოლარი). აღსანიშნავია,
რომ გაზრდილია ევროკავშირის ქვეყნებიდან მიღე
ბული გზავნილები და მათი წილი მთლიანი გზავნი
ლების 33%-ს შეადგენს.

2016 წლის ცხრა თვის საერთო მონაცემებით სა
ქართველოში სულ 4.9 მლნ. საერთაშორისო ვი
ზიტორი ჩამოვიდა, რაც 2015 წლის ანალოგიურ
პერიოდთან შედარებით 8.6%-ით მეტია. ყველაზე
მეტი ვიზიტორი მეზობელი ქვეყნებიდან შემოვი
და:

გრაფიკი 8: ფულადი გზავნილების წყაროების
წილი მთლიან გზავნილებში. იანვარი-აგვისტო,
2016

რუსეთის ფედერაცია
საბერძნეთი
აშშ
თურქეთი
დანარჩენი ქვეყნები

10.9%

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

გრაფიკი 9: მიღებული ფულადი გზავნილების
დინამიკა (მლნ. USD)
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საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის
მონაცემებით 2016 წლის პირველ ნახევარში ტურიზმი
დან მიღებული შემოსავლები წლიურად 13.2%-ით არის
გაზრდილი და 867.9 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს.

გრაფიკი 10: ტურისტების შემოსვლის დინამიკა

120

80

აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების 81% სახმელე
თო გზით, ხოლო 17% საჰაერო გზით შემოვიდა ქვე
ყანაში, დანარჩენმა ვიზიტორებმა კი საზღვაო და
სარკინიგზო საშუალებები არჩიეს.

აპრილი

11.2%

10.8%

რუსეთი - 832 ათასი

ვიზიტორების 48% ტურისტი2 იყო (2 157 ათასი კა
ცი). აღსანიშნავია, რომ წინა წლის პირველ ცხრა
თვესთან შედარებით წელს ტურისტთა რაოდენობა
19.5%-ით არის გაზრდილი.

იტალია
7.4%

•

მარტი

33.9%

აზერბაიჯანი - 1 170 ათასი
სომხეთი - 1 074 ათასი
თურქეთი - 977 ათასი

თებერვალი

25.8%

•
•
•

წილი მთლიან ვიზიტორებში

წლიური ზრდა
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

2 უცხოეთის მოქალაქეები, რომელებიც საქართველოში გაჩერდნენ 24 საათი და მეტი დროით

ბიბლიოგრაფია
საქართველოს ეროვნული ბანკი. თვის მიმოხილვა. აგვისტო 2016.
საქართველოს ეროვნული ბანკი. მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში. აგვისტო 2016.
საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახური. ინფლაცია საქართველოში. აგვისტო 2016.
საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახური. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, იანვარი-აგვისტო 2016

წინამდებარე გამოცემა მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათისაა და არ ემსახურება საკონსულტაციო მიზნებს.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია არ არის პასუხისმგებელი გამოცემაში მითითებული წყაროების მონაცემების სიზუსტეზე.
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