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2017 წელს მშპ-ის რეალურმა წლიურმა
ზრდამ შესაძლოა 4%-ს გადააჭარბოს

გრაფიკი 2: მშპ-ის რეალური ზრდა საქართველოში
6%

2017 წლის პირველ ნახევარში, წინასწარი შეფასე
ბით, მთლიანი შიდა პროდუქტი 17.4 მლრდ. ლარია.
პირველ კვარტალში მშპ-ის რეალურმა ზრდამ 5.1%,
ხოლო მეორე კვარტალში 4.7% შეადგინა.
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გრაფიკი 3: მთლიანი შიდა პროდუქტის
რეალური ზრდა რეგიონში

რუსეთი

აღნიშნულ პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტის
13.1% ვაჭრობაში შეიქმნა. თუმცა, მეორე კვარტ
ლის მონაცემებით აღნიშნულ სექტორში მხოლოდ
3.7%-იანი რეალური ზრდა იყო. მეორე კვარტალ
ში ყველაზე მაღალი ზრდით მშენებლობის (16.4%)
და სასტუმრო-რესტორნების (12.9%) სექტორები
გამოირჩეოდნენ. ხოლო სოფლის მეურნეობის სექ
ტორში 2.4%-იანი კლება დაფიქსირდა.

* წინასწარი შეფასება
წყარო: საქსტატი
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მშპ ერთ სულზე (GEL)

საქართველო

მშპ მიმდინარე ფასებში (მლნ. USD)
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ცხრილი 1: მთლიანი შიდა პროდუქტი

მშპ-ის რეალური ზრდა (%)

5.1%

წყარო: საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება განაპირობა რო
გორც შიდა, ასე გარე ფაქტორებმა. წლის პირველ
ნახევარში იმატა ტურიზმიდან მიღებულმა შემო
სავლებმა, ინვესტიციებმა და ექსპორტმა. წინასწა
რი შეფასებით, მიმდინარე წელს მშპ-ის რეალური
ზრდა 4% იქნება. თუმცა, თუ ეს პოზიტიური შიდა
ფაქტორები შენარჩუნდა და საქართველოს სავაჭრო
პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკის გაჯანსაღების
ტენდენცია გაგრძელდა (გრაფიკი 3), მოსალოდნ
ლია, რომ 2017 წლის ეკონომიკურმა ზრდამ 4%-ს
გადააჭარბოს.
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გრაფიკი 5: ლარის ოფიციალური გაცვლითი
კურსი აშშ დოლარის მიმართ
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გრაფიკი 4: წლიური ინფლაცია

09.17

სექტემბრის ბოლოს წლიურმა ინფლაციამ 6.2% შეადგი
ნა. ინფლაციაში ყველაზე დიდი წვლილი კვლავ სურსა
თის, საწვავისა და თამბაქოს ფასების მატებამ შეიტანა.

2017 წლის სექტემბერში ლარის ნომინალური გაც
ვლითი კურსი წლიურად 5.6%-ით გაუფასურდა.
აღიშნულ პერიოდში ლარი გაუფასურდა როგორც
აშშ დოლარის, ასევე ევროს, ლირას და რუბლის მი
მართ. სექტემბერში საშუალოდ 1 აშშ დოლარის ღი
რებულება 2.49 ლარი იყო.

08.17

2017 წლის პირველ ნახევარში წლიური ინფლაციის მაჩ
ვენებელი მიზნობრივ დონეზე (4%) მაღალი იყო. წლის
დასაწყისში აქციზის გადასახადის ზრდამ და, ასევე,
მსოფლიო ბაზარზე ნავთობისა და სურსათის ფასების
მატებამ წლიური ინფლაციის მაჩვენებლის მიზნობრივი
დონიდან გადახრა განაპირობა. წლიურ ინფლაციაზე ამ
ფაქტორების გავლენა წლის ბოლომდე შენარჩუნდება.

ლარი კვლავ უფასურდება

07.17

სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 6.2%
შეადგინა

2018 წლიდან აქციზის გადასახადის ცვლილებით
გამოწვეული ფასების ზრდის ეფექტი წლიური ინ
ფლაციის მაჩვენებელზე განეიტრალდება. ეროვნუ
ლი ბანკის პროგნოზით, მომავალ წელს ინფლაციის
დონე მიზნობრივ მაჩვენებელთან1 ახლოს შენარ
ჩუნდება. 2018 წლისთვის საერთაშორისო სავალუ
ტო ფონდი 3.0% ინფლაციას პროგნოზირებს, ხოლო
აზიის განვითარების ბანკი 4.0 პროცენტს.

06.17

საქართველოს მთავრობა 2018 წელს 4.5%-იან ეკო
ნომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. შესაბამისად, მომა
ვალ წელს ნომინალური მშპ-ს მოცულობამ 40.4 მლრდ.
ლარს უნდა გა
და
ა
ჭარ
ბოს. 4.5%-იან ზრდას პროგ
ნოზირებს მომავალი წლისთვის აზიის განვითარების
ბანკიც. ჩვეულებისამებრ, უფრო კონსერვატიულია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზი, რო
მელის თანახმადაც მომავალ წელს 4.2% ზრდას უნდა
მოველოდეთ. ანალოგიურია ევროპის რეკონსტრუქცი
ისა და განვითარების ბანკის პროგნოზი (4.2%). ხოლო
მსოფლიო ბანკის პროგნოზით 4.0%-იანი ზრდა არის
მოსალოდნელი 2018 წელს საქართველოში.
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წლიური ინფლაცია
(მარჯვენა ღერძი)

წყარო: საქსტატი, საქართველოს ეროვნული ბანკი.

1 2018 წლიდან ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 3%-ს შეადგენს.

მაისიდან მოყოლებული ლარის ევროს მიმართ გაც
ვლითი კურსი ეტაპობრივად უფასურდებოდა და
სექტემბერის მეორე ნახევარში ერთი ევროს ღირე
ბულებამ 2.97 ლარს გადააჭარბა. საშუალოდ სექ
ტემბრის თვეში ევროს მიმართ ლარის გაცვლითმა
კურსმა 2.94 ლარი შეადგინა.
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გრაფიკი 6: საქონლით საგარეო ვაჭრობა (მლნ. USD)

წლის პირველ ნახევარში საქონლის
ექსპორტი 30%-ით არის გაზრდილი
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2017 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს სა
ქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 4 822.4 მლნ.
აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 13.5%-ით მეტია 2016
წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. სა
ქონლის ექსპორტი 1 234.2 მლნ. აშშ დოლარს გაუ
ტოლდა, ხოლო იმპორტმა 3 592.8 მლნ. აშშ დოლარი
შეადგინა.
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* წინასწარი მონაცემები

პირველი ორი კვარტლის მონაცემებით საქონლის
ექსპორტი 30.1%-ით არის გაზრდილი. მისი უდიდე
სი ნაწილი (38.4%) დსთ-ის ქვეყნებზე მოდის, რადგან
რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და უკრაინა საქართ
ველოს უდიდეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის არიან.
ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის მოცულობა კი
წლიურად 30%-ით არის გაზრდ
 ილი და 294.7 მლნ. აშშ
დოლარს შეადგენს. ევროკავშირში ძირითადი საექს
პორტო საქონელი სპილენძის მადნები და კონცენტ
რატები, სასუქები და თხილეულობაა.

I კვ
2017*

წყარო: საქსტატი

ლო ჯგუფი მთლიანი ექსპორტის თითქმის ნახევარს
შეადგენს. ექსპორტის მოცულობის ზრდის მიუხე
დავად მისი სტრუქტურა მნიშვნელოვნად არ შეცვ
ლილა. თუმცა 2016 წლის პირველ ნახევართან შე
დარებით წელს საგრძნობლად შემცირდა თხილის
ექ
ს
პორ
ტი (40 მლნ. აშშ დო
ლა
რით) და სულ 29.9
მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. შედეგად, აღნიშნული
სასაქონო ჯგუფის წილი მთლიან ექსპორტში 7.4%დან 2.4%-მდე შემცირდა. დაავადებებისა და მავნე
ბელების მიერ წლევანდელი მოსავლის ძირითადი
ნაწილის განადგურების გამო, წლის მეორე ნახე
ვარში თხილის ექსპორტის კიდევ უფრო კლებას უნ
და მოველოდეთ.

საქართველოს ძირითად საექსპორტო საქონელს
შორისაა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები,
ფეროშენდნობები, ღვინო, მსუბუქი ავტომობილები
და სამკურნალო საშუალებები. ეს ხუთი სასაქონ

გრაფიკი 7: საქონლით საგარეო ვაჭრობა ქვეყნების მიხედვით (ათასი USD), I –II კვ. 2017*
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+8.2%

+21.1%

სომხეთი

+33.1%

+47.7%

აშშ

+30.7%

ცვლილება 2016 წლის პირველ ნახევართან შედარებით

წყარო: საქსტატი
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გრაფიკი 8: ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების
მიხედვით (მლნ. USD),
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თხილი და სხვა
კაკალი

სამკურნალო
საშუალებები

ღვინო

მსუბუქი
ავტომობილები

ფეროშენადნობები

სპილენძის
მადნები

0

I-II კვ. 2016
I-II კვ. 2017*
წილი მთლიან ექსპორტში

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

2017 წლის პირველი ნახევრის მდგომარეობით სპი
ლენძის მადნებისა და კონცენტრატების ექსპორტმა
216 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. მისი ძირითადი ნა
წილი ჩინეთში (47%), ხოლო 52% ევროკავშირის სამ
ქვეყანაში - ბულგარეთში (31%) რუმინეთსა (11%)
და ესპანეთში (10%) ექსპორტირდა. ფეროშენადნო
ბების ექსპორტი კი 153 მლნ. აშშ დოლარს აჭარბებს
და ძირითადი საექსპორტო ბაზარი რუსეთი (46%)
და აშშ (29%) არის. რუსეთია ასევე ღვინის ძირითა
დი საექსპორტო ბაზარიც (57%). თუმცა, ჩინეთში
ღვინის ექსპორტი პოზიტიური ტრენდით ხასიათდე
ბა. წინა წლის პირველ ნახევართან შედარებით, ჩი
ნეთში 1 500 ტონით მეტი ღვინო ექსპორტირდა და
ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება 10 მლნ. აშშ
დოლარამდე გაიზარდა (4.8 მლნ. აშშ დოლართან შე
დარებით). შედეგად, ღვინის მთლიან ექსპორტში ჩი
ნეთის წილი 3 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და
14.2% შეადგინა.

მიუხედავად იმისა, რომ ავტომობილების მხოლოდ
7% გაიყიდა აზრბაიჯანში, ექსპორტის ღირებულე
ბამ 19.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. ხოლო სომ
ხეთში მსუბუქი ავტომობილების თითქმის ნახევარი
გაიყიდა, თუმცა ექსპორტმა მხოლოდ 17.2 მლნ. აშშ
დოლარი შეადგინა. ასევე ავტომობილების დიდი ნა
წილი გაიყიდა რუსეთსა (22%) და უკრაინაში (14%).
ყველაზე მეტი რაოდენობით სამკურნალო საშუალე
ბები უკრაინიდან (15%), ინდოეთიდან (8%), რუსეთი
დან (7%) და თურქეთიდან (6%) იმპორტირდება. ხო
ლო უდიდესი საექსპორტო ბაზარი უზბეკეთი (40%),
აზერბაიჯანი (16%) და რუსეთია (8%).
2017 წლის პირველ ნახევარში საქონლის იმპორტი წი
ნა წელთან შედარებით 8.9%-ით არის გაზრდილი. უმ
სხვილესი სამი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფია ნავ
თობი და ნავთობპროდუქტები, ნავთობის აირები და
მსუბუქი ავტომობილები. აღნიშნულ პერიოდში ნავ
თობისა და ნავთობპროდუქტების იმპორტმა 285 მლნ.
აშშ დოლარს გადააჭარბა. უმსხვილესი მომწოდებე
ლი რუმინეთია, თუმცა როგორც გრაფიკიდან ჩანს
(გრაფიკი 9), თურქმენეთი და სხვა ქვეყნებიც მნიშვნე
ლოვანი მოცულობის იმპორტს ახორციელებენ. რაც
შეეხება ნავთობის აირებს, წლის პირველ ნახევარში
მისმა იმპორტმა 182 მლნ. აშშ დოლარს გადააჭარბა.
აირების 91.6% აზერბაიჯანიდან იმპორტირდა, 8.4%მდე - რუსეთიდან, დანარჩენი ქვეყნებიდან იმპორტის
წილი კი 1%-საც არ შედგენს.

გრაფიკი 9: ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების
იმპორტი. I-IIკვ. 2017*

რუმინეთი
19.0%

რუსეთი
ბულგარეთი
თურქმენეთი

14.0%
15.3%

პირველი ექვსი თვის მონაცემებით, საექსპორტო
სასაქონლო ჯგუფების ხუთეულშია ასევე მსუბუქი
ავტომობილები (85 მლნ. აშშ დოლარი) და სამკურ
ნალო საშუალებები (67 მლნ. აშშ დოლარი), რომლე
თა უდიდესი ნაწილი რეექსპორტს წარმოადგენს2.

23.1%

14.4%

აზერბაიჯანი
დანარჩენი ქვეყნები

14.1%

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

2 მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტის დაახლოებით 93% კლასიფიცირდა როგორც რეექსპორტი, ხოლო სამკურნალო საშულებების 70%.
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სექტემბერი

აგვისტო

ივლისი

ივნისი

მაისი

30%
აპრილი

0

მარტი

წინასწარი შეფასებით, წლის პირველ ნახევარში ტუ
რიზმიდან მიღებული შემოსავლები, წინა წელთან
შედარებით, დაახლოებით 26%-ით არის გაზრდილი.

600

თებერვალი

2017 წლის პირველი 9 თვის მონაცემებით ქვეყანაში
5.8 მლნ.-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური შემო
ვიდა, რაც წინა წლის მონაცემებზე 19.2%-ით მეტია.
ვიზიტორებიდან 48% ტურისტი იყო. მესამე კვარტ
ლის ბოლოს არსებული მდგომარეობით ქვეყანაში
შემოსული ტურისტების რაოდენობა 28.8%-ით არის
გაზრდილი წლიურად და 2.8 მლნ.-ს შეადგენს.

გრაფიკი 11: საქართველოში ტურისტების
შემოსვლის დინამიკა (ათასი კაცი)

იანვარი

2017 წლის პირველ სამ კვარტალში
საქართველოში 2.8 მილიონი ტურისტი
შემოვიდა

2016

წილი მთლიან ვიზიტორებში 2017*, %

გრაფიკი 10: უცხოელი ვიზიტორების
განაწილება ქვეყნების მიხედვით, I-III კვ. 2017
წელი*

16.4%

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

აზერბაიჯანი
22.3%

4.7%

სომხეთი
რუსეთი
თურქეთი

16.0%

წილი მთლიან ვიზიტორებში 2016, %

21.4%

ირანი
დანარჩენი ქვეყნები

19.1%

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
5.5%-ით შემცირდა
2017 წლის პირველ ორ კვარტალში საქართველოში
ჯამურად 751 მლნ. აშშ დოლარის პირდაპირი უცხო
ური ინვესტიცია განხორციელდა. პირველ კვარ
ტალში ინვესტიციების წლიურმა ზრდამ 3.7% შე
ადგინა, ხოლო მეორე კვარტლის მონაცემები წინა
წლის მონაცემებს 14.3%-ით ჩამორჩება. შედეგად,
2017 წლის პირველ ნახევარში, წინა წელთან შედა
რებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 5.5%ით შემცირდა.

მოკლედ
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გრაფიკი 12: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
ბოლო ხუთი წლის I-II კვარტლებში (მლნ. USD)
500

გრაფიკი 13: პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციები
ქვეყნების მიხედვით, I-II კვ. (მლნ. USD)
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* წინასწარი მონაცემები

0

წყარო: საქსტატი

ინვესტორ ქვეყნებს შორის კვლავ აზერბაიჯანი ლი
დერობს. მას მოყვებიან თურქეთი, გაერთიანებული
სამეფო და ნიდერლანდები. წლის პირველ ნახევარ
ში საქართველოში შემოსული მთლიანი პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების 30% აზერბაიჯანიდან
განხორციელდა და 224 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.
აქედან 94% (211.7 მლნ. აშშ დოლარი) ტრანსპ ორ
ტისა და კავშირგაბმულობის სექტორში ინვესტირ
და. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის პირველ
ნახევართან შედარებით აზერბაიჯანიდან განხორ
ციელებული ინვესტიციები 20%-ით (57 მლნ. აშშ
დოლარით) არის შემცირებული.
მეორე ადგილს იკავებს თურქეთი 120.8 მლნ აშშ დო
ლარი ინვესტიციით და მთლიანი უცხოური ინვესტი
ციების 16%-ს შეადგენს. წინა წელთან შედარებით
ინვესტიციები თურქეთიდან დაახლოებით 136%-ით
არის გაზრდილი (69.5 მლნ. აშშ დოლარით). აღნიშ
ნულ პერიოდში თურქეთიდან განხორციელებლი ინ
ვესტიციების დაახლოებით 70% სამშენებლო, ხოლო
23.5% ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექ
ტორში მიემართა. გაერთიანებული სამეფოდან გან
ხორციელებული ინვესტიციები მთლიანი უცხოური
ინვესტიციების 15%-ია და ძირითადად საფინანსო
სექტორშია კონცენტრირებული (89%). ხოლო ნი
დერლანდებიდან შემოსული ინვესტიციები მთლი
ანი უცხოური ინვესტიციების 8.5%-ს შეადგენს და
შედარებით დივერსიფიცირებულია - დამამუშავებე
ლი მრეწველობა (38%), სამთომოპოვებითი მრეწვე
ლობა (22%) და ენერგეტიკა (11%)
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2017*
* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების უდიდესი ნაწილი ტრან
სპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორში გან
ხორციელდა (36.2%). თუმცა ამ სექტროში ინვეს
ტიციები წინა წელთან შედარებით 30.2%-ით არის
შემცირებული. ასევე საგრძნობლად არის შემცირე
ბული ინვესტიციები ენერგეტიკის სექტორში (-49.2
მლნ. აშშ დოლარი). მთლიანობაში, წლის პირველ
ნახევარში, ათი უმსხვილესი საინვესტიციო სექტო
რიდან ექვსში ინვესტიციები შემცირებულია წინა
წელთან შედარებით. ზრდა მხოლოდ ოთხ სექტორში
დაფიქსირდა. მათგან აღსანიშნავია მშენებლობისა
და უძრავი ქონების სექტორები, რადგან ჯამურად
ამ ორ სექტორში, წინა წელთან შედარებით, თითქ
მის 160 მლნ. აშშ დოლარით მეტი ინვესტიცია გან
ხორციელდა. შედეგად, მთლიანი უცხოური ინვეს
ტივიების 16.7% მშენებლობის, ხოლო 12.7% უძრავი
ქონების სექტორებზე მოდის.
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გრაფიკი 14: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
განაწილება ეკონომიკის სექტორებში (მლნ. USD)

გრაფიკი 15: მიღებული ფულადი გზავნილები
ქვეყნების მიხედვით, I-III კვ. 2017 წელი
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რუსეთის ფედერაცია

19.3%

200

აშშ
იტალია

33.3%

150

საბერძნეთი

8.0%

100

ისრაელი

8.5%

50

10.1%

I-IIკვ. 2017*
I-IIკვ. 2016

სამთომოპოვებითი
მრეწველობა

კავშირგაბმულობა

ენერგეტიკა

სასტუმროები და
რესტორნები

საფინანსო
სექტორი

უძრავი ქონება

მშენებლობა

ტრანსპორტი

0

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

თურქეთი

10.5%

დანარჩენი ქვეყნები

10.2%

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

გრაფიკი 16: მიღებული ფულადი გზავნილები
(მლნ. USD)
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ფულადი გზავნილები 57%-ით არის
გაზრდილი

250

2017 წლის 9 თვის განმავლობაში საქართველოში
სულ 996 მლნ. აშშ დოლარის ფულადი გზავნილი
ჩაირიცხა, რაც წინა წელთან შედარებით 57%-ით
მეტია. მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი გზავნილე
ბის მოცულობა ისრაელიდან (+163%), თურქეთიდან
(+72%), რუსეთიდან (+54%), უკრაინიდან (+69%) და
სხვა არაერთი ქვეყნიდან.
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II კვ.

III კვ.

წლიური ზრდა
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი
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2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველადი
ვარიანტი განხილვის პროცესშია
საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს განსახილ
ველად წარუდგინა 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯე
ტის პროექტის პირველადი ვარიანტი. ბიუჯეტის
პროექტი გათვლილია მთლიანი შიდა პროდუქტის
4.5%-იან რეალურ ზრდაზე.
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში შე
მოსულობები 12 298.0 მლნ. ლარია. ხოლო ასიგნე
ბები 12 364.6 მლნ. ლარით განისაზღვრა. ბიუჯე
ტის შემოსავლები 10 120.0 მლნ. ლარია, რაც 2017
წელთან შედარებით 630.5 მლნ. ლარით (6.6%) არის
გაზრდილი. ეს ზრდა საგადასახადო შემოსავლების
მატებამ განაპირობა. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუ

ჯეტით დაგეგმილია 9 470.0 მლნ. ლარი საგადასა
ხადო შემოსავლების მიღება, რაც 650 მლნ. ლარით
აღემატება 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმას. ასევე და
გეგმლია 2 038.0 მლნ. ლარის ოდენობის სახსრების
მოზიდვა ვალდებულებების ზრდის გზით.
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტთან შედარებით,
2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში ხარჯები გაზრდი
ლია 383.3 მლნ. ლარით და 9 504.5 მლნ. ლარს შეად
გენს. ხარჯების 36% სოციალურ უზრუნველყოფა
ზეა გათვლილი, ხოლო 15% შრომის ანაზღაურებაა.
2018 წლის ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-ის -1.6% იქ
ნება. თუმცა ფინანსური აქტივებით განხორციელე
ბული ოპერაციების გათვალისწინების შემთხვევაში
დეფიციტი მშპ-სთან მიმართებაში 3.3% იქნება3.

3 პირველ შემთხვევაში ბიუჯეტის დეფიციტი გამოითვლება სსფ-ს სახელმძღვანელოს GFSM 2001 მიხედვით. ხოლო საერთაშორისო სავალუტო
ფონდთან არსებული პროგრამის თანახმად ფინანსური აქტივებით განხორციელებული ოპერაციებიც დეფიციტის ფორმირების წყაროდ ითვლება (GFSM
1986). წყარო: განმარტებითი ბარათი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტზე.
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