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2017 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის
რეალურმა ზრდამ 4.8% შეადგინა

გრაფიკი 1: სექტორების რეალური ზრდა
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2017 წლის პირველი სამი კვარტლის მონაცემებით
მშპ-მა 27.5 მლრდ. ლარი შეადგინა. ტრადიციუ
ლად, მშპ-ის უდიდესი ნაწილი ვაჭრობის სექტორ
ზე მოდის (15%). პირველ სამ კვარტალში აღნიშნულ
სექტორში საშუალოდ 6.2%-იანი რეალური ზრდა
დაფიქსირდა. ვაჭრობის შემდეგ მეორე ადგილს და
მამუშავებელი მრეწველობა (მშპ-ის 8.7%) იკავებს.
ხოლო მესამე ადგილზე მშენებლობაა (მშპ-ის 8.1%),
სადაც პირველი სამი კვარტლის მონაცემებით ყვე
ლაზე სწრაფი – 12.1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. აღ
სანიშნავია, რომ 2017 წლის ცხრა თვის განმავლო
ბაში ზრდა იყო თითქმის ყველა ძირითად სექტორში,
გარდა სოფლის მეურნეობისა, რომელმაც 2.8%-ით
იკლო წლიურად.
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გრაფიკი 2: მშპ-ის რეალური ზრდა საქართველოში
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მშპ-ის რეალური ზრდა (%)

დამამუშავებელი
მრეწველობა

ზრდა

III კვ. 2015

I-IIIკვ.
2017*

მშპ მიმდინარე ფასებში (მლნ. USD) 10 609.8
მშპ ერთ სულზე (USD)

ვაჭრობა

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

მშპ მიმდინარე ფასებში (მლნ. GEL) 24 573.7
6 605.1

კავშირგაბმულობა

I-III კვ. 2017*

ცხრილი 1: მთლიანი შიდა პროდუქტი
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წინასწარი შეფასებით, 2017 წელს მთლიანი შიდა
პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 4.8% შეადგინა, რაც
მნიშვნელოვნად აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ
მაჩვენებელს – 2.8%. მთლიანი შიდა პროდუქტის
ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიეს საგარეო
ფაქტორებმა. 2017 წელს საქონლის ექსპორტი წლი
ურად 29.1%-ით გაიზარდა, ხოლო საგარეო სავაჭრო
ბრუნვამ 13.8%-ით იმატა. 2017 წელს ასევე იმატა
შემოსავალმა ტურიზმიდან, ფულადმა გზავნილებმა
და პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა. შედე
გად კი შემცირდა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი.

* წინასწარი შეფასება
წყარო: საქსტატი

საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით,
2018 წელს მშპ-ის 4.5%-იან რეალურ ზრდას უნდა
მოველოდეთ. ეკონომიკის ზრდას, წმინდა ექსპორ
ტისა და მოხმარების მატების გარდა, ასევე ხელს
შეუწყობს გაზრდილი ინვესტიციებიც, რასაც ბიზ
ნესის გაუმჯობესებული განწყობა და სახელმწიფოს
კაპიტალური დანახარჯების ზრდა განაპირობებს.
მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდის
მაღალი ტემპის შესანარჩუნებლად კრიტიკულია,
რომ რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური სიტუა
ცია სტაბილური იყოს.
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მსოფლიო ბანკის შეფასებით კი 2018 წელს მშპ-ის
4.2%-იან რეალურ ზრდას უნდა მოველოდეთ. არსე
ბული პროგნოზით მიმდინარე წელს 2017 წელთან
შედარებით ეკონომიკის ზრდის უფრო სწრაფი ტემ
პი იქნება აზერბაიჯანში, უკრაინასა და სომხეთში,
რაც პოზიტიურად აისახება საქართველოზეც. ევ
როპასთან და ჩინეთთან არსებული თავისუფალი
ვაჭრობის პირობებით მეტად სარგებლობით კი შე
საძლებელია ეკონომიკური ზრდის ტემპის დაჩქარე
ბა.

იყო მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის მატებით.
ხოლო ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი
კურსის გაუფასურებამ იმპორტირებული პროდუქ
ციის ინფლაციის კიდევ უფრო საგრძნობი ზრდა
გამოიწვია. წლის მეორე ნახევარში ინფლაციის მაჩ
ვენებელზე იქონია გავლენა ბუნებრივი აირის გაზ
რდილმა ტარიფმაც.
გრაფიკი 4: წლიური ინფლაცია
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გრაფიკი 3: მთლიანი შიდა პროდუქტის
რეალური ზრდა რეგიონში
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წყარო: საქსტატი, საქართველოს ეროვნული ბანკი.

2018**
* წინასწარი შეფასება
** პროგნოზი
წყარო: მსოფლიო ბანკი

2017 წელს სამომხმარებლო ფასები
6.0%-ით, ხოლო მწარმოებელთა ფასები
8.7%-ით გაიზარდა
2017 წელს სამომხმარებლო ფასების საშუალო წლი
ურმა ინფლაციამ 6.0% შეადგინა. გასულ წელს ინ
ფლაციაში ყველაზე დიდი წვლილი თამბაქოს, ნავ
თობპროდუქტებისა და ავტომობილების ფასების
ზრდამ შეიტანა, რაც უმეტესწილად აღნიშნულ ჯგუ
ფებზე აქციზის ზრდით იყო გამოწვეული. ნავთობ
პროდუქტების ინფლაცია ასევე განპირობებული

2017 წელს ინფლაციაზე მოქმედი ფაქტორების გა
სანეიტრალებლად ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული
პოლიტიკის განაკვეთი 6.50%-დან ეტაპობრივად
7.25%-მდე გაზარდა. სავარაუდოდ, 2018 წლის პირ
ველ ნახევარში ეროვნული ბანკი არსებულ განაკ
ვეთს შეინარჩუნებს. ხოლო წლის მეორე ნახევარში,
მონეტარული პოლიტიკის ეტაპობრივ შემსუბუქე
ბას უნდა მოველოდეთ.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით,
2018 წელს ინფლაცია მიზნობრივ დონეზე (3%) ოდ
ნავ მაღლა შენარჩუნდება. კერძოდ, წლის პირველ
ნახევარში წლიური ინფლაცია 3.5%-4%-ის ფარგ
ლებში იქნება, ხოლო წლის ბოლოს მიზნობრივ მაჩ
ვენებელს დაუახლოვდება.
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2017 წლის დეკემბრის მონაცემებით სამრეწველო
პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წლი
ურად 8.7%-ით გაიზარდა. ინდექსის ზრდაში უმე
ტესი წილი გადამამუშავებელი მრეწველობის პრო
დუქციის ფასების მატებამ (7.0 პპ) შეიტანა და წინა
წლის დეკემბერთან შედარებით 8.5%-ით იმატა. ამ
კატეგორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა ელექ
ტრული და ოპტიკური მოწყობილობების ჯგუფში
დაფიქსირდა (37.8%), ხოლო ყველაზე დიდი კლება
ტყავის ნაწარმის ჯგუფს ჰქონდა (-16.0%).
გრაფიკი 5: სამრეწველო პროდუქციის ფასების
ინდექსის დეკომპოზიცია (ცვლილება წინა წლის
დეკემბერთან შედარებით)

ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლართან
ისევ მკვეთრად მერყეობს
2017 წლის დასაწყისში ლარი ძირითადი სავაჭ
რო პარტნიორების ვალუტების მიმართ გამყარდა
და ლარის რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის
(REER) ინდექსი გაიზარდა. თუმცა მაისიდან მოყო
ლებული REER ინდექსმა შემცირება დაიწყო. აღნიშ
ნულ პერიოდში ლარის რეალური გაცვლითი კურსი
გაუფასურდა ლირას, აშშ დოლარის და ევროს მი
მართ. გამონაკლისი იყო მხოლოდ რუსული რუბლი,
რომლის მიმართ ლარის რეალური გაცვლითი კურსი
მხოლოდ სექტემბერი-ნოემბრის პერიოდში კლებუ
ლობდა.
გაუფასურების ტრენდი გამყარებით შეიცვალა დე
კემბრის თვეში, როდესაც ყველა ზემოაღნიშნული
ვალუტის მიმართ ლარის რეალური გამყარება მოხ
და. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს ანალოგიური
ტრენდი ჰქონდა ლარის ნომინალური ეფექტური
გაცვლითი კურსის ინდექსსაც.
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ქიმიური მრეწველობის პროდუქცია
კვების პროდუქტები, სასმელები და თამბაქო

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

სამთომოპოვებითი მრეწველობის პროდუქცია
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა
ფასების ინდექსი

წყარო: საქსტატი

მთლიანობაში, 2017 წლის ბოლოს წლის დასაწყის
თან შედარებით ლარის ნომინალური გაცვლითი
კურსი 2.1%-ით იყო გამყარებული აშშ დოლარის
მიმართ, რეალურმა გამყარებამ კი 6.1% შეადგინა.
ხოლო ევროს მიმართ ლარი გაუფასურდა როგორც
ნომინალურად (11.1%) ასევე რეალურად (4.8%).

მოკლედ
ეკონომიკაზე
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გრაფიკი 7: ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილება
2017 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბრის პერიოდში1

გრაფიკი 8: საქონლით საგარეო ვაჭრობა (მლნ.
USD)
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* წინასწარი მონაცემები

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13.8%-ით არის
გაზრდილი
2017 წელს საქართველოს საქონლით საგარეო სა
ვაჭრო ბრუნვამ 10 707.4 მლნ. აშშ დოლარი შეად
გინა. საქონლის ექსპორტი 2 728 მლნ. აშშ დოლარს
გაუტოლდა, ხოლო იმპორტმა 7 979.4 მლნ. აშშ დო
ლარი შეადგინა. მთლიანობაში, 2016 წელთან შედა
რებით, 2017 წელს სავაჭრო ბრუნვა 13.8%-ით გაი
ზარდა. უარყოფითმა სავაჭრო სალდომ კი 1.3%-ით
იმატა და 5 251.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.
2017 წლის ჯამური მონაცემებით საქონლის ექს
პორტი 29.1%-ით არის გაზრდილი. მისი უდიდესი
ნაწილი (43.3%) დსთ-ის ქვეყნებზე მოდის, რადგან
რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და უკრაინა სა
ქართველოს უდიდეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის
არიან. ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის მო
ცულობა კი წლიურად 13%-ით არის გაზრდილი და
646.5 მლნ. აშშ დოლარს (23.7%) შეადგენს.

1 ზრდა ნიშნავს ლარის გაუფასურებას, კლება კი გამყარებას.

წყარო: საქსტატი

ძირითად საექსპორტო საქონელს შორისაა სპილენ
ძის მადნები და კონცენტრატები, ფეროშენადნობე
ბი, მსუბუქი ავტომობილები, ღვინო და დაფასოებუ
ლი სამკურნალო საშუალებები. ეს ხუთი სასაქონლო
ჯგუფი მთლიანი ექსპორტის 45%-ს აჭარბებს. 2017
წელს განახევრდა ერთერთი უმსხვილესი საექსპორ
ტო საქონლის – თხილის ექსპორტი. სულ 2017 წელს
83 მლნ. აშშ დოლარის ღირებულების თხილის ექს
პორტი განხორციელდა, რაც 53.7%-ით ნაკლებია
2016 წელთან შედარებით. თხილის ექსპორტის ასე
თი მნიშვნელოვანი კლება გასულ წელს მავნებლები
სა და სოკოვანი დაავადებების მიერ მოსავლის დიდი
ნაწილის გაფუჭებამ გამოიწვია.

მოკლედ
ეკონომიკაზე
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გრაფიკი 9: საქონლით საგარეო ვაჭრობა ქვეყნების მიხედვით (ათასი USD), 2017 წელი*
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ცვლილება 2016 წელთან შედარებით

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

2017 წელს მსოფლიოს 55 ქვეყანაში საქართვე
ლოდან 58 მლნ. ლიტრი ყურძნის ნატურალური
ღვინო გაიყიდა. 2016 წელთან შედარებით ღვი
ნის ექსპორტი 50%-ით გაიზარდა და 171 მლნ. აშშ
დოლარი შეადგინა. რუსეთი კვლავ რჩება ღვინის
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2016 წელთან შედარებით 2017 წელს 40%-ით გაი
ზარდა მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი და 235
მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. დაახლოებით 29 ათა
სი მსუბუქი ავტომობილის უმეტესი წილი სომხეთში
(49%), უკრაინასა (21%) და აზერბაიჯანში (16%) ექ
სპორტირდა.

გრაფიკი 10: ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების
მიხედვით (მლნ. USD)

სპილენძის
მადნები

2017 წელს დაახლოებით 420 მლნ. აშშ დოლარის
ღირებულების 350 ათასი ტონა სპილენძის მადნების
და კონცენტრატების ექსპორტი განხორციელდა.
სპილენძის უთავრესი საექსპორტო ბაზრებია ბულ
გარეთი, ჩინეთი, რუმინეთი და ესპანეთი. რაც შე
ეხება ფერაშენადნობებს, 2017 წელს 307 მლნ. აშშ
დოლარის ღირებულების ექსპორტი განხორციელ
და, რაც 80%-ით მეტია 2016 წელთან შედარებით.
472 ათასი ტონა ფეროშენადნობი საქართველოდან
მსოფლიოს 30-ზე მეტ ქვეყანაში ექსპორტირდა,
თუმცა მთლიანი მოცულობის 90% სამ ქვეყანაში:
რუსეთში (63.6%), აშშ-სა (21.5%) და თურქეთში გა
იყიდა (4.6%).

2016
2017
წილი 2017 წლის ექსპორტში

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

მოკლედ
ეკონომიკაზე

უმთავრეს საექსპორტო ბაზრად – 2017 წელს რუ
სეთში 36 მლნ. ლიტრი (98.8 მლნ. აშშ დოლარი)
ღვინო ექსპორტირდა. წლიურად 45%-ით გაიზარ
და ღვინის ექსპორტი ჩინეთში და 20 მლნ. აშშ დო
ლარი შეადგინა (5.4 მლნ. ლიტრი). რაც შეეხება
ევროკავშირს, აქ ღვინის მთლიანი მოცულობის
მხოლოდ 8% ექსპორტირდა.
უმსხვილესი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფების
ხუთეულში მოხვდა ასევე დაფასოებული სამკურნა
ლო საშუალებები. 2016 წელთან შედარებით, 2017
წელს ამ ჯგუფის საქონლის ექსპორტმა 31%-ით
იმატა და 140 მლნ. აშშ დოლარს გადააჭ
 არბა. თუმ
ცა, უნდა აღინიშნოს, რომ აქედან 72% რეექსპორტს
წარმოადგენდა.
2017 წლის წინასწარი მონცემებით საქონლის იმ
პორტი 9.4%-ით არის გაზრდილი 2016 წელთან
შედარებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მო
ნაცემებით, 2017 წელს, სამომხმარებლო საქონ
ლის იმპორტმა 9.3%-ით, საინვესტიციო საქონლის
იმპორტმა 7.1%, ხოლო შუალედური მოხმარების
საქონლის იმპორტმა 10.3%-ით იმატა. ძირითადი
საიმპორტო საქონელია ნავთობი და ნავთობპრო
დუქტები, ნავთობის აირები, მსუბუქი ავტომობილე
ბი, სამკურნალო საშუალებები და სპილენძის მადნე
ბი და კონცენტრატები.
ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების იმპორტმა 697
მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 12%-ით მეტია
2016 წელთან შედარებით. ნავთობისა და ნავთობპ
როდუქტების უმსხვილესი იმპორტიორები რუმინე
თი (24.1%), რუსეთი (19.3%), აზერბაიჯანი (16.2%)
და თურქმენეთია (13.5%). აზერბაიჯანი და რუსე
თია ასევე ნავთობის აირების უმსხვლესი მომწოდე
ბელი.
2017 წელს 61 ათასზე მეტი მსუბუქი ავტომობილის
იმპორტირება მოხდა საქართველოში. აქედან ნახე
ვარი აშშ-დან, ხოლო თითქმის მესამედი იაპონიიდან
შემოვიდა. სამკურნალო საშუალებების ძირითადი
მომწოდებელი თურქეთი (20%), გერმანია (16%) და
უნგრეთია (10%). სპილენძის უდიდესი ნაწილი კი
სომხეთიდან იმპორტირდა (67%).
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2017 წელს საქართველომ ტურიზმიდან 2
750 მლნ. დოლარი შემოსავალი მიიღო
2017 წელს 2016 წელთან შედარებით 18.8%-ით გა
იზარდა საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი და
7.6 მლნ. შეადგინა. ვიზიტორთა 46% ტურისტი იყო.2
აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს ტურისტთა წლიურმა
ზრდამ 27.9% შეადგინა. სულ 2017 წელს საქართვე
ლოში 3.5 მლნ. ტურისტი შემოვიდა.
საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით,
2017 წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები
წლიურად 27%-ით გაიზარდა და 2 750 მლნ. აშშ დო
ლარი შეადგინა.
გრაფიკი 11: საქართველოში შემომსვლელი
საერთაშორისო ვიზიტორების განაწილება
ქვეყნების მიხედვით. 2017 წელი
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წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

გრაფიკი 12: საქართველოში შემომსვლელი საერ
თაშორისო ვიზიტორების რაოდენობის დინამიკა.
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წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

2 უცხოელი ვიზიტორები, რომლებიც ქვეყანაში 24 ან მეტ საათს რჩებიან.

მოკლედ
ეკონომიკაზე
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები უმნიშ
ვნელოდ არის გაზრდილი
2017 წლის პირველი სამი კვარტლის განმავლობაში
საქართველოში განხორციელებულმა პირდაპირმა
უცხოურმა ინვესტიციებმა, წინასწარი მონაცემე
ბით, ჯამურად 1 346.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა,
რაც დაახლოებით 2.9%-ით აღემატება 2016 წლის
შესაბამის მონაცემებს.
აღნიშნულ პერიოდში პირდაპირმა ინვესტიციებმა
ევროკავშირის ქვეყნებიდან 440 მლნ. აშშ დოლარს
გადააჭარბა, რაც 2016 წლის პირველ სამ კვარტალ
თან შედარებით 5.9%-ით მეტია. ხოლო დსთ-ის წევ
რი ქვეყნებიდან განხორციელებული ინვესტიციები
8.3%-ით შემცირდა და 413 მლნ. აშშ დოლარი შე
ადგინა. ეს კლება აზერბაიჯანიდან განხორციელე
ბული ინვესტიციების შემცირებამ გამოიწვია – სულ
2017 წლის პირველი სამი კვარტლის განმავლობაში
აზერბაიჯანიდან 378 მლნ. აშშ დოლარის ინვესტი
ცია განხორციელდა (-11.3%).

2017 წლის პირველი სამი კვარტლის განმავლობა
ში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების უდიდე
სი ნაწილი ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის
სექტორში განხორციელდა (33.3%), თუმცა ამ სექ
ტორში ინვესტიციები წინა წელთან შედარებით
24.7%-ით არის შემცირებული. მეორე ადგილს სამ
შენებლო სექტორი იკავებს (17.9%), ხოლო მესამე
ადგილზე საფინანსო სექტორია (11.6%).
გრაფიკი 14: პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების განაწილება ეკონომიკის
სექტორებში (მლნ. USD)
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გრაფიკი 13: პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციები ქვეყნების მიხედვით,
I-III კვ. (მლნ. USD)
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წყარო: საქსტატი

2017 წელს უცხოეთიდან მიღებულმა ფულადმა გზავნი
ლებმა 1 379 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 31.3%-ით
(329 მლნ. აშშ დოლარით) მეტია 2016 წელთან შედარე
ბით. გზავნილების მთლიანი მოცულობის მესამედი რუ
სეთიდან ჩაირიცხა (455 მლნ. აშშ დოლარი). რეიტინგში
მას მოყვებიან იტალია, აშშ და საბერძნეთი. ამ ქვეყნე
ბიდან გზავნილების წლიურმა ზრდამ 20%-30% შეადგი
ნა. აღნიშნულ პერიოდში მნიშვნელოვნად იმატა გზავნი
ლებმა ასევე ისრაელიდან (+114%), თურქეთიდან (+38%),
ესპანეთიდან (+28%) და სხვა არაერთი ქვეყნიდან.
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გრაფიკი 15: მიღებული ფულადი გზავნილები
ქვეყნების მიხედვით (მლნ. USD)
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წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

გრაფიკი 16: მიღებული ფულადი გზავნილები
(მლნ. USD)
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1 652 მლნ. ლარი შეადგინა ბიუჯეტში ვალდებულე
ბების ზრდის გზით მიღებულმა შემოსულობებმა.
დაახლოებით მეოთხედი საშინაო ვალდებულებების
ზრდის – ფასიანი ქაღალდების გაყდვის გზით, ხო
ლო დანარჩენი – 1 252 მლნ. ლარი – საგარეო ვალ
დებულებების (კრედიტების) გაზრდის შედეგად შე
ვიდა ბიუჯეტში.
გრაფიკი 17: სახელმწიფო ბიუჯეტის 		
საგადასახადო შემოსავლები (მლნ. ლარი)
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2016 წელთან შედარებით 28.4%-ით არის შემცირე
ბული შემოსავალი მოგების გადასახადიდან, რაც
ე.წ. ესტონური მოდელის ამოქმედებამ3 გამოიწვია.
თუმცა, მოგების გადასახადის სახით ბიუჯეტში მი
ღებულმა შემოსავლებმა გეგმას თითქმის 17 მლნ.
ლარით (2.2%-ით) გადააჭარბა და 756.6 მლნ. შეად
გინა.
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დამატებული ღირებულების, მოგების და იმპორტის
გადასახადებმა. დაახლოებით 25 მლნ. ლარით გადა
აჭარბა გეგმას აქციზმაც. ხოლო საშემოსავლო გა
დასახადის სახით მიღებული შემოსავლები გეგმაზე
1.7%-ით ნაკლები იყო.
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წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

2016

2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანმა შე
მოსულობებმა გეგმას 132 მლნ. ლარით გადააჭარ
ბა და 11 619 მლნ. ლარი შეადგინა. მათ შორის გა
3 საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები 2017 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა.

2017

წყარო: საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინა
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2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებმა 44
მლნ. ლარით გადააჭ
 არბა გეგმას და 11 765 მლნ. ლარი
შეადგინა. აქედან ყველაზე მეტი – 3 324 მლნ. ლარი სო
ციალურ უზრუნველყოფაზე დაიხარჯა. შრომის ანაზღა
ურებაზე 1 385 მლნ. ლარი, ხოლო საქონლისა და მომსა
ხურების შეძენაზე 1 248 მლნ. ლარი დაიხარჯა.
476.6 მლნ. ლარი დაიხარჯა საშინაო და საგარეო
ვალდებულებების მომსახურებაზე (პროცენტი), ხო
ლო აღნიშნული ვალდებულებების დაფარვას 515.4
მლნ. ლარი მოხმარდა.

გრაფიკი 18: სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
(მლნ. ლარი)
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2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
წინა წლის შემოსავლებს 13.6%-ით აღემატება, ხარ
ჯები კი 7.2%-ით არის გაზრდილი. ხოლო ბიუჯეტის
მთლიანი უარყოფითი სალდო 496 მლნ. ლარს შეად
გენს, რაც 82 მლნ. ლარით (14.2%-ით) არის გაუმჯო
ბესებული 2016 წელთან შედარებით.
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წყარო: საქართველოს ფინანსთა
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გრაფიკი 19: სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ფუნქციონალურ ჭრილში
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წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინა
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