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2018 წელს მშპ-ს რეალური ზრდა			
სავარაუდოდ 5.5% იქნება
2018 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს მთლი
ანმა შიდა პროდუქტმა (მშპ) 19.3 მლრდ. ლარი შეად
გინა, ხოლო მშპ-ის რეალურმა ზრდამ 5.4%.

გრაფიკი 1: სექტორების რეალური წლიური
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გრაფიკი 2: მშპ-ის რეალური ზრდა საქართველოში
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მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის მესამედი ვაჭ
რობის, დამამუშავებელი მრეწველობისა და მშენებ
ლობის სექტორებში იქმნება. 2018 წლის პირველ
ნახევარში ვაჭრობამ მშპ-ის 14.5% შეადგინა. დამა
მუშავებელი მრეწველობა 9.0%-ს შეადგენს, ხოლო
მშენებლობაზე 7.4% მოდის. აღნიშნულ პერიოდში
რეალური ზრდა დაფიქსირდა თითქმის ყველა სექ
ტორში. გამონაკლისია სოფლის მეურნეობა, რომე
ლიც 2016 წლიდან მოყოლებული კლებულობს.

ელ. ენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
სასტუმროები და
რესტორნები

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

მშპ მიმდინარე ფასებში (მლნ. GEL)

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

საფინანსო საქმიანობა

ოპერაციები უძრავი
ქონებით

ტრანსპორტი
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ცხრილი 1: მთლიანი შიდა პროდუქტი
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სოფლის მეურნეობა,
მეთევზეობა
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აგვისტოში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კიდევ
ერთხელ გაზარდა მშპ-ის რეალური ზრდის პროგ
ნოზი 2018 წლისთვის და ის 5.5%-ზე დააფიქსირა.
ანალოგიურად, 5.5%-ს ვარაუდობს საერთაშორისო
სავალუტო ფონდიც (სსფ). თუმცა, აღნიშნულ პროგ
ნოზებში არ არის გათვალისწინებული სესხების გა
ცემაზე დაწესებული ახალი რეგულაციები, რომლე
ბიც მოსალოდნელია, რომ შეამცირებს ერთობლივ
მოთხოვნას და, შესაბამისად, ეკონომიკური ზრდის
ტემპს.

10%

ვაჭრობა

პირველ ორ კვარტალში საქართველოს ეკონომიკა
ზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია საგარეო ფაქ
ტორებმა. სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში გაუმჯო
ბესებულმა ეკონომიკურმა გარემომ პოზიტიურად
იმოქმედა ექსპორტზე და ფულად გზავნილებზე.
ასევე იმატა ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლე
ბმაც. ამავდროულად, გაზრდილი იმპორტი შიდა
მოხმარების ზრდაზე მიუთითებს.

* წინასწარი შეფასება
წყარო: საქსტატი
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სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 2.7%
შეადგინა

გრაფიკი 3: მთლიანი შიდა პროდუქტის
რეალური ზრდა

2018 წლის თებერვლიდან წლიური ინფლაციის მაჩ
ვენებელი მის მიზნობრივ დონეზე (3%) დაბლა ნარ
ჩუნდებოდა. სექტემბრის ბოლოს სამომხმარებლო
ფასების წლიურმა ინფლაციამ 2.7% შეადგინა.

უკრაინა

სომხეთი

საქართველო

რუსეთი

თურქეთი
2019*

* პროგნოზი
წყარო: საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მიმდინარე თვე
ში მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 20182019 წლებისათვის 3.9%-დან 3.7%-მდე შეამცირა.
პროგნოზის გაუარესების მიზეზი ძირითადად აშშ-
სა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობების გა
ფუჭება სახელდება.
თურქეთში არსებული პოლიტიკური დაძაბულობე
ბი და მკვეთრად გაუარესებული ინვესტორთა გან
წყობა მნიშვნელოვნად აისახა ეკონომიკური ზრდის
ტემპზე. სსფ-ის შეფასებით 2018 წელს თურქეთში
3.5%-იანი ზრდა იქნება. ხოლო 2019 წლისთვის
ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.4%-მდე შემ
ცირდება.

მესამე კვარტალში ინფლაციის ზრდაში ყველაზე
დიდი წვლილი ტრანსპორტის ჯგუფმა შეიტანა. კერ
ძოდ, პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპ
ლოატაცია საგრძნობლად გაძვირდა. ეს მსოფლიო
ბაზარზე ნავთობის გაძვირების შედეგად საწვავის
გაძვირებამ გამოიწვია.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით ინ
ფლაციის მაჩვენებელი წლის ბოლომდე მიზნობრივ
დონეზე დაბლა შენარჩუნდება. საერთაშორისო სა
ვალუტო ფონდის პროგნოზით კი საქართველოში
მიმდინარე წლის ბოლოს სამომხმარებლო ფასების
ინფლაცია 2.8%, ხოლო მომავალ წელს 2.7% იქნება.

გრაფიკი 4: წლიური ინფლაცია
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რეალურ ზრდას პროგნოზირებს.
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სსფ-ის პროგნოზით რუსეთში მიმდინარე წელს
ეკონომიკის რეალური ზრდა 1.7% იქნება. ხოლო
2019-2020 წლებში 1.8%. რუსეთში ეკონომიკის გა
ჯანსაღებას ნავთობის ფასის მატება უწყობს ხელს.
თუმცა, ნოემბერში მოსალოდნელი სანქციები სავა
რაუდოდ რუბლის გაუფასურებას გამოიწვევს.

09.18

2018*

ინფლაციის მაჩვენებლის დაბალ დონეზე შენარჩუნე
ბის საპასუხოდ საქართველოს ერონულმა ბანკმა მო
ნეტარული პოლიტიკის შემსუბუქება დაიწყო – რეფი
ნანსირების განაკვეთი 0.25 პროცენტული პუნქტით
შემცირდა და ამჟამად 7.0%-ზე ნარჩუნდება.
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გრაფიკი 5: სამომხმარებლო ფასების ცვლილება
(წლის საშუალო)
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* პროგნოზი
წყარო: საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

აღსანიშნავია, რომ თურქეთში სექტემბერში ინფლაციამ
თითქმის 25% შეადგინა, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენე
ბელია 2003 წლის შემდეგ. თურქეთის ფინანსთა სამინის
ტრომ ინფლაციის მაღალ ტემპებთან გასამკლავებლად
შეიმუშავა გეგმა. არსებული ინფორმაციით, აღნიშნული
გეგმა ითვალისწინებს წლის ბოლომდე სამომხმარებლო
კალათაში შემავალ საქონელზე ფასების შემცირებას;
საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას 1 აგვისტოს შემ
დეგ გაცემულ საბანკო სესხებზე; ელექტროენერგიისა
და გაზის ფასები დროებით გაიყინვას; დღგ-ის დაბრუ
ნების პროცესის დაჩქარებას და სხვა.

გრაფიკი 6: ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი
აშშ დოლარის მიმართ
2.80

ლარი ყველა ძირითადი ვალუტის მიმართ
გაუფასურდა
აგვისტოში ლარის აშშ დოლარის მიმართ ნახტომისებუ
რი გაუფასურება ქვეყნის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ
– თურქეთში მიმდინარე მოვლენებით და ლირას მკვეთრი
გაუფასურებით აიხსნა. გაუფასურების პროცესი კვლავ
დაჩქარდა ოქტომბერში – მხოლოდ პირველი სამი კვი
რის განმავლობაში ლარი აშშ დოლარის მიმართ 3%-ზე
მეტად გაუფასურდა. ოქტომბერში ლარი გაუფასურდა
თითქმის ყველა ძირითადი პარტნიორი ქვეყნის ვალუტის
– თურქული ლირას, რუსული რუბლის, აზერბაიჯანული
მანათის, სომხურის დრამის და სხვა ვალუტების მიმართ.

საქონლით ვაჭრობის უარყოფითი
სალდო გაზრდილია
2018 წლის პირველ სამ კვარტალში საქართველოს
საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 9 124.8 მლნ.
აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 20.8%-ით მეტია 2017
წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. სა
ქონლის ექსპორტი 2 448.1 მლნ. აშშ დოლარს გაუ
ტოლდა, ხოლო იმპორტმა 6 676.7 მლნ. აშშ დოლარი
შეადგინა.
პირველი სამი კვარტლის მონაცემებით საქონლის
ექსპორტი წლიურად 25.7%-ით არის გაზრდილი. მი
სი უდიდესი ნაწილი (47.4%) დსთ-ის ქვეყნებზე მო
დის. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ექსპორტის მო
ცულობა კი წლიურად 13.2%-ით არის გაზრდილი და
533 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს. სულ ევროკავში
რის წევრ ქვეყნებში გატანილი საქონელი მთლიანი
ექსპორტის 21.8%-ია.
გრაფიკი 7: საქონლით საგარეო ვაჭრობა (მლნ.
USD)
+23.8%
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I კვ.2018*
01.18

2.30

+11.8%

+22.5%

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

II კვ.2018*

III კვ.2018*

რეექსპორტი
ექსპორტი (რეექსპორტის გარეშე)
იმპორტი

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

მოკლედ
ეკონომიკაზე

4
ძირითად საექსპორტო საქონელს შორისაა სპილენ
ძის მადნები და კონცენტრატები, ფეროშენადნობე
ბი, ღვინო, მსუბუქი ავტომობილები და სამკურნალო
საშუალებები. ეს ხუთი სასაქონლო ჯგუფი მთლიანი
ექსპორტის თითქმის ნახევარს შეადგენს.

გრაფიკი 8: ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების
მიხედვით (მლნ. USD)
400

15.3%

350
11.4%

300

11.1%

2018 წლის პირველ სამ კვარტალში საქონლის იმ
პორტი წინა წელთან შედარებით 19.1%-ით არის
გაზრდილი. უმსხვილესი სამი საიმპორტო საქო
ნელია ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მსუბუქი
ავტომობილები და სპილენძის მადნები. აღნიშნულ
პერიოდში ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების იმ
პორტმა 644 მლნ. აშშ დოლარს გადააჭარბა.
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ავტომობილები

სპილენძის
მადნები

0

I-III კვ. 2017*
I-III კვ. 2018*
წილი მთლიან
ექსპორტში (2018)

* წინასწარი მონაცემები

მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე წელს ექპორტის
ზრდის ტემპი იმპორტის ზრდის ტემპს აჭარბებს (იხ.
გრაფიკი 7), ბრუნვის ზრდასთან ერთად ვაჭრობის
უარყოფითი სალდოც იზრდება. პირველი სამი კვარ
ტლის განმავლობაში, წინა წელთან შედარებით,
უარყოფითი სალდო 15.5%-ით არის გაზრდილი და
4 229 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს.

წყარო: საქსტატი

გრაფიკი 9: საქონლით საგარეო ვაჭრობა ქვეყნების მიხედვით (ათასი USD), I-III კვ. 2018 წელი*
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+17.6%

თურქეთი

+11.4%

+14.1%
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+5.2%

ჩინეთი

+34.7%

აზერბაიჯანი

+10.8%

+60.4%

უკრაინა

+14.5%

+34.5%

სომხეთი

+17.3%

+30.7%

აშშ

+32.7%

+24.0%

გერმანია

+0.4%

+33.4%

ბულგარეთი

+12.1%

+ 104.4%

ცვლილება 2017 წელის პირველ სამ კვარტალთან შედარებით

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

მოკლედ
ეკონომიკაზე

5
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4.3%
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დანარჩენი ქვეყნები

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

გრაფიკი 11: საქართველოში შემომსვლელი საერთაშო
რისო ვიზიტორების რაოდენობის დინამიკა (ათასი კაცი)
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გრაფიკი 12: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
ქვეყნების მიხედვით (მლნ. USD)
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ერთდღიანი ვიზიტი
ტურისტების წილი
მთლიან ვიზიტორებში, %

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

1 უცხოელი ვიზიტორები, რომლებიც ქვეყანაში 24 ან მეტ საათს რჩებიან.
2 World Tourism Organization (UNWTO). Tourism Highlights. 2018 edition.

0
აზერბაიჯანი

23.9%

პირველ კარტალში ინვესტიციების ასეთი მკვეთრი
შემცირება უმეტესწილად უცხოელი ინვესტორების
მიმართ სავალო ვალდებულებების შემცირებას უკავ
შირდება. თუმცა, სააქციო კაპიტალში ინვესტიციებ
მაც იკლო საგრძნობლად, რასაც სტატისტიკის სამ
სახური საწარმოთა საქართველოს რეზიდენტების
მფლობელობაში გადასვლით ხსნის. მთლიანობაში,
წლის პირველ ნახევარში თითქმის 32.5%-ით არის
შემცირებული ინვესტიციები სააქციო კაპიტალში,
თუმცა რეინვესტიცია 22.5%-ით არის გაზრდილი.

I-IIკვ. 2016
I-IIკვ. 2017
I-IIკვ. 2018*

აშშ

გრაფიკი 10: საქართველოში შემომსვლელი სა
ერთაშორისო ვიზიტორების განაწილება ქვეყნე
ბის მიხედვით. I-III კვ. 2018 წელი

სტატისტიკის სამსახურის წინასწარი მონაცემებით,
2018 წლის პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხო
ური ინვესტიციების წლიურმა კლებამ 27.1% შეად
გინა, ხოლო მეორე კვარტალში 9.4%-ით გაიზარდა.
სულ 2018 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში
განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტი
ციები 9.8%-ით შემცირდა წლიურად და 676.2 მლნ.
აშშ დოლარი შეადგინა.

ჩეხეთი

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიო ტურიზმის
ორგანიზაციამ (UNWTO) ტურისტების რაოდენობის
ყველაზე სწრაფად მზარდ ქვეყნებს შორის საქართ
ველო მეოთხე ადგილზე დაასახელა2.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
კლებულობს

ნიდერლანდები

2018 წლის პირველი ცხრა თვის მონაცემებით ქვეყა
ნაში 6.8 მლნ-მდე საერთაშორისო მოგზაური შემოვი
და, რაც წინა წლის მონაცემებზე 16.6%-ით მეტია. ვი
ზიტორებიდან 56% ტურისტი1 იყო. მესამე კვარტლის
ბოლოს არსებული მდგომარეობით ქვეყანაში შემოსუ
ლი ტურისტების რაოდენობა 35.6%-ით არის გაზრდი
ლი წლიურად და თითქმის 3.8 მლნ.-ს შეადგენს.

საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით,
მიმდინარე წლის პირველ ექვს თვეში ტურიზმიდან
მიღებული შემოსავალი წლიურად 29%-ით არის
გაზრდილი და 1 360 მლნ. აშშ დოლარს აღემატება.
ხოლო ტურიზმის სექტორში შექმნილი დამატებითი
ღირებულება მშპ-ის 6.1%-ს შეადგენს.

გაერთიანებული
სამეფო

2018 წლის პირველ სამ კვარტალში საქარ
თველოში 3.8 მილიონი ტურისტი შემოვიდა

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

მოკლედ
ეკონომიკაზე

6

მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში მნიშვნელოვ
ნად იკლო ინვესტიციებმა აზერბაიჯანიდან, თურ
ქეთიდან და არაბეთის გაერთიანებული ემირა
ტებიდან. ამავდროულად, მნიშვნელოვნად იმატა
ინვესტიციებმა ჩეხეთიდან და გაერთიანებული
სამეფოდან.

გრაფიკი 13: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
განაწილება ეკონომიკის სექტორებში (მლნ. USD)
300
250
200

ფულადმა გზავნილებმა მილიარდ აშშ
დოლარს გადააჭარბა
მიმდინარე წლის სამი კვარტლის ჯამური მონაცემებით
უცხოეთიდან მიღებული ფულადი გზავნილების მოცუ
ლობამ 1 153 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 16%-ით
(159 მლნ. აშშ დოლარით) აღემატება წინა წლის ანა
ლოგიური პერიოდის მონაცემს. გზავნილებმა მნიშვნე
ლოვნად იმატა ისეთი მსხვილი დონორი ქვეყნებიდან
როგორიცაა იტალია (+35.3%), ისრაელი (+34.3%), გერ
მანია (+25.5%) და სხვა. რუსეთი დონორ ქვეყნებს შო
რის ლიდერობს – მთლიანი გზავნილების თითქმის 30%
რუსეთიდან არის გადმოგზავნილი. თუმცა, სამი კვარ
ტლის მონაცემებით რუსეთიდან მიღებული გზავნილე
ბის წლიურმა ზრდამ მხოლოდ 1.3% შეადგინა.
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გრაფიკი 15: ქვეყნების წილი მთლიან ფულად
გზავნილებში, I-III კვ. 2018 წელი
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0

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი
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დანარჩენი ქვეყნები
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

გრაფიკი 14: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
დეკომპოზიცია (მლნ. USD)
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გრაფიკი 16: მიღებული ფულადი გზავნილები (მლნ. USD)
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2017

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქსტატი

2018

წლიური ზრდა
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

მოკლედ
ეკონომიკაზე

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
პროექტი განხილვის პროცესშია
საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს განსახილ
ველად წარუდგინა 2019 წლის სახელმწიფო ბი
უჯეტის პროექტი. ბიუჯეტის პროექტი გათვლი
ლია მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.5%-იან რეალურ
ზრდაზე.
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში შემო
სულობები 12 611.7 მლნ. ლარია. ხოლო ასიგნებები
12 729.7 მლნ. ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტის შე
მოსავლები 10 281.7 მლნ. ლარია, რაც 2018 წელთან
შედარებით 32.6 მლნ. ლარით (3.2%) არის შემცირე
ბული. ეს კლება გრანტებიდან მისაღები შემოსავლე
ბის შემცირებამ განაპირობა. პროექტის თანახმად,
საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნის
მთავრობებიდან მისაღები გრანტების მოცულობა
მომდევნო წელს თითქმის 150 მლნ. ლარით (-35.6%)
მცირდება და 267 მლნ. ლარს შეადგენს.
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2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით დაგეგმილია 9 565
მლნ. ლარი საგადასახადო შემოსავლების მიღება, რაც
75 მლნ. ლარით აღემატება 2018 წლის ბიუჯეტის გეგ
მას. ასევე დაგეგმლია 2 160 მლნ. ლარის ოდენობის
სახსრების მოზიდვა ვალდებულებების ზრდის გზით.
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტთან შედარებით,
2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში ხარჯებიც შემცი
რებულია 441.8 მლნ. ლარით და 9 279.1 მლნ. ლარს
შეადგენს. ხარჯების 40% სოციალურ უზრუნველ
ყოფაზეა გათვლილი, ხოლო 16% შრომის ანაზღაუ
რებაა.
2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-ის
1.8% იქნება. თუმცა ფინანსური აქტივებით გან
ხორციელებული ოპერაციების გათვალისწინების
შემთხვევაში დეფიციტი მშპ-თან მიმართებაში 2.6%
იქნება3. ხოლო სახელმწიფო ორგანოების მიერ და
ფუძნებული სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების გათვალისწი
ნებით ეს უკანასკნელი მშპ-ის 2.8%-ს მიაღწევს.

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 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტზე.

ბიბლიოგრაფია
საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ”
საქართველოს ეროვნული ბანკი. მიმდინარე მაკროეკონომიკური მიმოხილვა. სექტემბერი 2018
საქართველოს ეროვნული ბანკი. მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში. აგვისტო 2018
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. ინფლაცია საქართველოში. სექტემბერი 2018
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში (წინასწარი შედეგები). იანვა
რი-სექტემბერი 2018
International Monetary Fund. World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth. October 2018.
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