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ცხრილი 1: მთლიანი შიდა პროდუქტი

ელ. ენერგიის, აირისა
და წყლის წარმოება და
განაწილება

-15%
საფინანსო
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საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით, 2016
წელს წმინდა ექსპორტის უარყოფითი გავლენა ეკო
ნომიკურ ზრდაზე შედარებით ნაკლები იქნება ვიდრე
2015 წელს. ეკონომიკის ზრდას ასევე ხელს შეუწყობს
სტაბილური მონეტარული პოლიტიკა, რაც დაკრე
დიტების გაზრდაზე აისახება და საბოლოოდ ინვეს
ტიციებისა და შიდა მოხმარების ზრდას გამოიწვევს.
თუმცა, თუ რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური
არასტაბილურობა და სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების
ეკონომიკური კრიზისი გაღრმავდა, ექსპორტი და ფუ
ლადი გზავნილები შემცირდება და, შედეგად, მშპ-ის
რეალური ზრდა მოსალოდნელზე დაბალი იქნება.

გრაფიკი 1: სექტორების რეალური ზრდა

სამთომოპოვებითი
მრეწველობა

წინასწარი შეფასებით, 2015 წელს საქართველოს
მშპ-მა 31 691.6 მლნ. ლარი შეადგინა, ხოლო მშპის რეალური ზრდა 2.8% იყო1. 2016 წელს 3%-იანი
ზრდა არის ნავარაუდები. თუმცა, მიმდინარე წელი
ეკონომიკის დაბალი ზრდის ტემპით დაიწყო - საქს
ტატის ინფორმაციით იანვარ-თებერვლის რეალური
მშპ-ის საშუალო ზრდა 1.7% იყო.

კლებით გამოირჩეოდა. მთლიანი გამოშვების თით
ქმის მეოთხედი მრეწველობაზე მოდიოდა (24.6%).
მეორე და მესამე ადგილს კი ვაჭრობა (12.4%) და
მშენებლობა (11.3%) იკავებდა.

მშენებლობა

2015 წელს რეალური მშპ 2.8%-ით გაიზარდა

წყარო: საქსტატი

ფასებში (მლნ. USD)

მშპ-ის რეალური ზრდა (%)
*წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

2015 წლის მონაცემებით, ყველაზე დიდი რეალური
ზრდა სამთომოპოვებით მრეწველობასა (21%) და
მშენებლობის სექტორში (15.2%) იყო, ხოლო დამა
მუშავებელი მრეწველობა მნიშვნელოვანი (-4.9%)

საე რთ აშ ორ ის ო სავ ალ უტ ო ფონდ ის ანგ ა
რიშ ის თან ახმ ად, 2015 წელს გლობ ალ ურმ ა
ეკონომიკურმა ზრდამ 3.1% შეა დგ ინ ა, ხოლ ო
2016 წელს 3.4%-იან და 2017 წელს 3.6%-იან
ზრდას უნდ ა მოვ ელ ოდ ეთ. გლობ ალ ურ ი ეკონ ო
მიკ ის შედ არ ებ ით დაბ ალ, 2016 წელს 2.9%, ხო
ლო 2017 წელს 3.1%-იან ზრდას პროგნ ოზ ირ ებს
მსოფლ იო ბანკ ი.

1 2015 წლის მონაცემები 2016 წლის ნოემბერში დაზუსტდება.
2 2015 წელს ერთ სულზე გაანგარიშებულ მაჩვენებლებში ასახულია მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემები. 2014 წლის მაჩვენებლებში
გამოყენებულია აღწერამდელი დემოგრაფიული მონაცემები. წინა წლების მოსახლეობის რიცხოვნობა, აღწერის მონაცემების გათვალისწინებით,
დაზუსტდება 2016 წელს, რაც გამოიწვევს ერთ სულზე გაანგარიშებული მაჩვენებლების დინამიკური მწკრივების დაზუსტებას 2003-2014 წლების
მიხედვით.
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გრაფიკი 3: 2016 წლის 1 იანვრის შემდეგ ვალუტის
აშშ დოლარის მიმართ გაცვლითი კურსის ცვლილება

გრაფიკი 2: მთლიანი შიდა პროდუქტის
რეალური ზრდა
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2016 წლის მარტში ლარის აშშ დოლარის მიმართ სა
შუალო ოფიციალურმა გაცვლითმა კურსმა 2.39 შე
ადგინა და თვის განმავლობაში 4.2%-ით გამყარდა.
გასული წლის განმავლობაში ლარი აშშ დოლარის
მიმართ უფასურდებოდა და გაცვლითი კურსი აღ
მავალ ტრენდს ინარჩუნებდა. ლარი აშშ დოლარის
მიმართ გაუფასურებას თებერვალშიც განაგრძობ
და და გაცვლითმა კურსმა 2.5-ს მიაღწია. მარტის
შუა რიცხვებში ლარმა მკვეთრი გამყარება დაიწყო.
16 მარტს ლარი აშშ დოლარის მიმართ წინა დღის
კურსთან შედარებით 6 თეთრით გამყარდა. მკვეთ
რი რყევის დასაბალანსებლად, 17 და 22 მარტს სა
ქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 5 მლნ. და 10 მლნ.
აშშ დოლარი შეისყიდა სავალუტო ბაზარზე. უნდა
აღინიშნოს, რომ ეროვნულმა ბანკმა 2014 წლის ნო
ემბრიდან მიმდინარე წლის თებერვლამდე 14-ჯერ
ივაჭრა სავალუტო ბაზარზე და 426 960 000 აშშ დო
ლარი გაყიდა, დოლარი კი არ შეუსყიდია.

იენი

ფუნტი

ევრო

რუბლი

ლირა

ლარი აშშ დოლარის მიმართ მყარდება

ლარი

-4.0%

USD/GEL გაცვლითი კურსი
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

საგარეო ვაჭრობის დეფიციტი მცირდება
2016 წლის იანვარ-თებერვალში, წინასწარი შეფასე
ბით, საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 1 413 მლნ. აშშ დო
ლარს გაუტოლდა. თებერვალში ექსპორტმა 158.7
მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის თებერ
ვალთან შედარებით 5.1%-ით არის შემცირებული.
იმპორტი კი თებერვალში მიღებული C ჰეპატიტის
წამლების ღირებულების გამოკლებით3 515 მლნ.
აშშ დოლარს გაუტ
 ოლდა და წლიურად 11%-ით შემ
ცირდა. შედეგად, თებერვლის თვეში საგარეო ვაჭ
რობის დეფიციტი4 2015 წლის თებერვალთან შედა
რებით 13.5%-ით არის შემცირებული.

3 2016 წლის თებერვალში C ჰეპატიტის წამლების იმპორტმა 208 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.
4 C ჰეპატიტის წამლების იმპორტის გამოკლებით
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რაც შეეხება 2015 წელს, წინასწარი მონაცემებით,
საგარეო ვაჭრობის ბრუნვა 2014 წელთან შედარე
ბით 13%-ით შემცირდა და 9 928 მლნ. აშშ დოლარი
შეადგინა. აქედან ექსპორტი 2 204 მლნ. აშშ დოლა
რი, ხოლო იმპორტი 7 724 მლნ. აშშ დოლარი იყო,
თუმცა C ჰეპატიტის წამლების ღირებულების გა
მოკლებით 2015 წლის იმპორტის მაჩვენებელი 7.3
მლრდ. აშშ დოლარს უტოლდება, რაც 2014 წლის
ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 15%-ით
ნაკლებია. საგარეო ვაჭრობის მთლიანი ბრუნვის

32% ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის, რაც 2014
წელთან შედარებით 6%-ით (3.2 მლრდ. აშშ დოლა
რი) არის გაზრდილი. დსთ-ის ქვეყნებთან ვაჭრობამ
კი მთლიანი ბრუნვის 28% შეადგინა.
მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვნად არის შემ
ცირებული ექსპორტი (-22%) და იმპორტი (-23%)
თურქეთში, იგი მაინც საქართველოს უდიდესი სა
ვაჭრო პარტნიორი ქვეყანაა 1.5 მლრდ. აშშ დოლარი
ბრუნვით.

გრაფიკი 4: საგარეო ვაჭრობა (მლნ. USD)
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გრაფიკი 5: ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების
მიხედვით (მლნ. USD), 2015 წელი

გრაფიკი 6: საგარეო ვაჭრობა ქვეყნების მიხედვით (ათასი USD), 2015 წელი
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გრაფიკი 7: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
განაწილება ეკონომიკის სექტორებში (მლნ. USD)
700.0

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების უდიდესი წი
ლი (44%) ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის
სექტორში განხორციელდა. 2014 წელთან შედარე
ბით ამ სექტორში განხორციელებული ინვესტი
ციები 160 მლნ. აშშ დოლარით არის გაზრდილი.
ენერგეტიკის სექტორში განხორციელებული ინვეს
ტიციები კი 2014 წელთან შედარებით 100 მლნ. აშშ
დოლარით არის შემცირებული და მთლიანი პირდა
პირი უცხოური ინვესტიციების 7%-ს შეადგენს.
2015 წელს ინვესტიციები შემცირდა 10 უმსხვილე
სი დარგიდან 5-ში: მშენებლობა, დამამუშავებელი
მრეწველობა, სასტუმროებისა და რესტორნის სექ
ტორი, ენერგეტიკა და უძრავი ქონება.
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2015
სექტორების წილი მთლიან
ინვესტიციებში

დანარჩენი სექტორები

სამთომოპოვება

უძრავი ქონება

სასტუმროები და
რესტორნები

ჯანდაცვა და სოც.
დახმარება

ენერგეტიკა

დამამუშავებელი
მრეწველობა

მშენებლობა

-100.0
ტრანსპორტი და
კავშირგაბმულობა

წინასწარი მონაცემებით, 2015 წელს საქართველო
ში განხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინ
ვესტიციებმა 1 351 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა5,
რაც 23%-ით ნაკლებია 2014 წლის დაზუსტებულ
მაჩვენებელზე. 2015 წელს პირდაპირი უცხოური ინ
ვესტიციების ძირითადი ნაწილი, 1 მლრდ. აშშ დო
ლარი სააქციო კაპიტალში განხორციელდა, ხოლო
დაახლოებით 300 მლნ. აშშ დოლარი რეინვესტიცია
იყო. უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყანა აზერბაიჯა
ნია (40.1%). აზერბაიჯანიდან შემოსული პირდაპირი
ინვესტიციები 2014 წელთან შედარებით 200 მლნ.
აშშ დოლარით გაიზარდა და 542 მლნ. აშშ დოლა
რი შეადგინა. ხოლო ხუთი უმსხვილესი ინვესტორი
ქვეყნის მიერ განხორციელებულმა ინვესტიციებმა
მთლიანი პირდაპირი ინვესტიციების ¾-ზე მეტი შე
ადგინა.

საფინანსო სექტორი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
უდიდესი წილი ტრანსპორტსა და
კავშირგაბმულობაზე მოდის

4

წყარო: საქსტატი

გრაფიკი 8: ქვეყნების წილი მთლიან პირდაპირ
უცხოურ ინვესტიციებში. 2015 წელი

აზერბაიჯანი

17%
4%
40%

4%
6%

გაერთიანებული სამეფო
ნიდერლანდები
ლუქსემბურგი
თურქეთი

6%
8%

15%

ჩინეთი
რუსეთი
დანარჩენი ქვეყნები
წყარო: საქსტატი

5 2015 წლის დაზუსტებულ მონაცემებს საქსტატი 2016 წლის 15 აგვისტოს გამოაქვეყნებს.

მოკლედ
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თებერვალში ფულადი გზავნილები 13.3
მლნ. აშშ დოლარით გაიზარდა
2016 წლის პირველ ორ თვეში საქართველოში შემო
სულმა ფულადმა გზავნილებმა 146.4 მლნ. აშშ დო
ლარი შეადგინა, რაც 2015 წლის პირველი ორი თვის
მაჩვენებელზე 7%-ით ნაკლებია. თუმცა, თებერვ
ლის თვეში მიღებული ფულადი გზავნილები იანვ
რის თვესთან შედარებით 13.3 მლნ. აშშ დოლარით
არის გაზრდილი და მხოლოდ 2.6%-ით ჩამორჩება
წინა წლის თებერვლის მაჩვენებელს.
2015 წელს საქართველოში სულ 1 080 მლნ. აშშ დო
ლარი შემოვიდა ფულადი გზავნილების სახით და ამ
გზავნილების 40% რუსეთიდან ჩაირიცხა.

გრაფიკი 9: მიღებული ფულადი გზავნილები
ქვეყნების მიხედვით (ათასი USD)

2016 წლის მარტში საერთაშორისო
მოგზაურთა რაოდენობა 17%-ით არის
გაზრდილი
2016 წლის პირველ სამ თვეში საქართველოში 1
134 ათასი საერთაშორისო მოგზაური ჩამოვიდა,
რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარე
ბით 14.7%-ით მეტია. აქედან 451 ათასი მოგზაუ
რი მარტში ჩამოვიდა. აღსანიშნავია, რომ მარტში
საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა წლიურად
16.7%-ით გაიზარდა. ყველაზე მეტი მოგზაური
აზერბაიჯანიდან (29.2%), თურქეთიდან (22.8%) და
სომხეთიდან (21.1%) ჩამოვიდა. ხოლო ირანიდან შე
მოსულ მოგზაურთა რაოდენობა მიმდინარე წლის
მარტში წინა წლის მარტთან შედარებით 12.5 ათა
სით არის გაზრდილი.
2015 წელს საქართველოს სულ 5.9 მლნ. საერთაშორი
სო მოგზაური ეწვია. მათი 85% საქართველოში სახმე
ლეთო გზით შემოვიდა, ხოლო 13% საჰაერო გზით.

ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივ
დონეს ჩამოსცდა
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10.1%
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თურქეთი

10.9%

აშშ

საბერძნეთი

40.1%

იტალია

რუსეთი

0

6.4%

წილი მთლიან გზავნილებში

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

2016 წლის მარტში წლიურმა ინფლაციამ 4.1% შე
ადგინა და წინა თვეებისაგან განსხვავებით ინფ
ლაციის მიზნობრივ დონეს (5%) მნიშვნელოვნად
ჩამოსცდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის თანახ
მად, წლის დასაწყისში ინფლაციის მაჩვენებელი მის
სამიზნე დონეზე მაღალი იქნებოდა, ხოლო შემდეგ
შემცირდებოდა და სამიზნე დონეს ჩამოსცდებოდა.
პროგნოზის თანახმად, 2016 წლის მეორე ნახევარში
ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივი დონის ფარგ
ლებში იქნება. მაგრამ, თუ რეგიონში არსებული ეკო
ნომიკური კრიზისი უფრო მეტად გაღრმავდა, მაშინ
ინფლაცია შედარებით მაღალი იქნება (დაახლოებით
0.5%-ით მეტი).

მოკლედ
ეკონომიკაზე
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მარტის თვეში წლიურ ინფლაციაში ყველაზე დიდი
წვლილი შეიტანა ჯანმრთელობის დაცვის სფერო
ში ფასების მატებამ (10.2%). ამ ჯგუფში განსაკუთ
რებით სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და
მოწყობილობების ფასებია გაზრდილი (18.7%). 20%ით არის მომატებული თამბაქოს ნაწარმის ფასები,
ხოლო ალკოჰოლური სასმელებისა და თამბაქოს
ჯგუფში ფასების საერთო დონე 14%-ით არის გაზრ
დილი. სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ფა
სებს კი წლიური 2.3%-იანი ზრდა აქვს.

საწარმოთა ბრუნვა გაზრდილია

გრაფიკი 10: სამომხმარებლო ფასების
პროცენტული ცვლილება 2016 წლის მარტში
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ელ. ენერგია, აირი
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საქართველოს ეროვნული ბანკის თანახმად, პირველ
კვარტალში ინფლაციის ზრდას და მიზნობრივი დო
ნიდან გადახრას გაზრდილი შუალედური ხარჯები,
იმპორტირებული ინფლაცია და ინფლაციური მო
ლოდინები განაპირობებს. მომდევნო კვარტლებში
კი მოლოდინები ინფლაციის მაჩვენებლის მიზნობ
რივი დონიდან გადახრას აღარ გამოიწვევს. ასევე,
წლის მეორე ნახევარში იმპორტირებული ინფლაცი
ის წილი წლიურ ინფლაციაში უმნიშვნელო იქნება.

2015 წლის მარტთან შედარებით
2016 წლის თებერვალთან შედარებით
წყარო: საქსტატი

2016 წლის თებერვალში დღგ-ს გადამხდელ საწარ
მოთა ბრუნვა 4 032.4 მლნ. ლარით (10.4%) არის
გაზრდილი წინა წლის თებერვალთან შედარებით.
2015 წლის ოთხ კვარტალში ბიზნეს სექტორის
ბრუნვამ ჯამურად 52.9 მლრდ. ლარი შეადგინა,
რაც დაახლოებით 2.8 მლრდ. ლარით აღემატება
2014 წლის ბრუნვის მოცულობას. გასული წლის
განმავლობაში ბრუნვა გაზრდილია მცირე ზომის
საწარმოებში 6.9%-ით, საშუალო ზომის საწარმო
ებში 6.4%-ით, ხოლო მსხვილ საწარმოებში 5.3%ით.
საწარმოების პროდუქციის გამოშვება 2015 წლის
ოთხ კვარტალში 27 მლრდ. ლარს უტოლდება, რაც
2014 წლის გა
მოშ
ვე
ბას 3.6%-ით (943 მლნ. ლა
რით) აღემატება. მსხვილი საწარმოების გამოშვება
900 მლნ. ლარით არის გაზრდ
 ილი და 21.8 მლრდ.
ლარს შეადგენს. გამოშვება შემცირებულია სოფ
ლის მეურნეობის (-8.2%) და მრეწველობის სექტო
რებში (-3.7%), მაგრამ ჯანმრთელობის დაცვისა და
სოციალური მომსახურების სექტორში გამოშვება
როგორც პროცენტულად, ისე თანხობრივად ყველა
სხვა სექტორზე მეტად არის შემცირებული (-28%).

მოკლედ
ეკონომიკაზე

7

ÉÔÃÈËÍË 11: đґċĐĄĜąĄĊč ĎĐčăēĕĚĈĈđ ĔґđĄāĈđ ĈČăĄĕđĈđ ăĄĉčċĎčĆĈĚĈґ

სამრეწველო პროდუქციის
ინდექსი მატულობს

10

đґċĐĄĜąĄĊč ĎĐčăēĕĚĈĈđ ċĜґĐċčĄāĄĊćґ ĔґđĄāĈđ ĈČăĄĕđĈ ĂąĈęąĄČĄāđ ĜґĐċčĄāēĊĈ đґĕčČĊĈđ
ĔґđĄāĈđ6 đґĘēґĊč ăčČĈđ ĚąĊĈĊĄāґđ. 2016 ĜĊĈđ
ćĄāĄĐąґĊĘĈ ĈґČąґĐćґČ ĘĄăґĐĄāĈć đґċĐĄĜąĄĊč
ĎĐčăēĕĚĈĈđ ĈČăĄĕđĈ 1.1%-Ĉć ĂґĈĆґĐăґ, ĞčĊč
ĜĈČґ ĜĊĈđ ćĄāĄĐąґĊćґČ ĘĄăґĐĄāĈć 3.9%-Ĉć.
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ĈČăĄĕđĈđ ĜĊĈēĐ 3.9%-ĈґČ ĆĐăґĘĈ ċČĈĘąČĄĊčąґČĈ ĜąĊĈĊĈ ĘĄĈĒґČґ ĄĊĄĕĒĐčĄČĄĐĂĈĈđ, ґĈĐĈđґ ăґ
ĜėĊĈđ ĜґĐċčĄāĈđґ ăґ ĂґČґĜĈĊĄāĈđ ĔґđĄāĈđ ĆĐăґċ
(19.4%). āčĊč ĄĐćĈ ĜĊĈđ ĂґČċґąĊčāґĘĈ 25.5%-Ĉć
ґĐĈđ ĂґĆĐăĈĊĈ ĕĈċĈēĐĈ ĜґĐċčĄāĈđ ĔґđĄāĈ, 4%Ĉć ґĐĈđ ĂґěąĈĐĄāēĊĈ đґĉąĄāĈđ, đґđċĄĊĄāđґ ăґ
ćґċāґĕčđ ĜґĐċčĄāґĚ. ăґċґċēĘґąĄāĄĊ ċĐĄĜąĄĊčāґĘĈ ĔґđĄāĈđ đґĄĐćč ăčČĈđ 1.8%-ĈґČĈ ĆĐăґ ċčĞăґ, ĞčĊč ċĄĒґĊēĐĂĈēĊ ċĐĄĜąĄĊčāґĘĈ ĜґĐċčĄāĈđ ĔґđĄāĈ 14.3%-Ĉć ґĐĈđ ĘĄċĚĈĐĄāēĊĈ.

ăĄĉĄċāĄĐĈ 2015

ĈґČąґĐĈ 2016

ćĄāĄĐąґĊĈ 2016

ĄĊ. ĄČĄĐĂĈĈđ, ґĈĐĈđґ ăґ ĜėĊĈđ ĜґĐċčĄāґ ăґ ĂґČґĜĈĊĄāґ
đґĉąĄāĈ ĎĐčăēĕĒĄāĈ (đґđċĄĊĄāĈđ ęґćąĊĈć), ćґċāґĕč
đĞąґ ăґċґċēĘґąĄāĄĊĈ ċĐĄĜąĄĊčāґ
đґċćčċčĎčąĄāĈćĈ ċĐĄĜąĄĊčāґ
ĕĈċĈēĐĈ ĜґĐċčĄāґ
ċĄĒґĊēĐĂĈēĊĈ ċĐĄĜąĄĊčāґ

ÐÒºËÈ: ÌºÊÌÍºÍ

6 ĈČăĄĕđĈđ ĂґċčćąĊĈđґđ ĔґđĘĈ ґĐ ĂґĈćąґĊĈđĜĈČĄāґ ăĖĂ, ґĕĚĈĆĈ ăґ ĒĐґČđĎčĐĒĈĐĄāĈđ ĞґĐğĈ.
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