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საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 
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მაკროეკონომიკური პროგნოზები 

დეკემბერი, 2017 წელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელ-ფოსტა: pbo@parliament.ge; vchalapeikrishvili@parliament.ge 

ანგარიშის შესახებ: პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მანდატის შესაბამისად, დამოუკიდებელი 

მაკროეკონომიკური პროგნოზები მიზნად ისახავს წარმოადგინოს ძირითადი მაკროეკონომიკური 

ინდიკატორების მთავრობის მიერ წარმოდგენილი პროგნოზების ალტერნატიული საპროგნოზო 

მაჩვენებლები. 

შენიშვნა: პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ წარმოდგენილი მაკროეკონომიკური პროგნოზები 

განახლდება წელიწადში ორჯერ საბიუჯეტო პროცესის შესაბამისად. 
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პროგნოზირების მოდელის შესახებ 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ შემუშავებული მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მოდელი 

(PBOMFM) არის თავსებადი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (International Monetary Fund) 

ფინანსური პროგრამირებისა და პოლიტიკის მოდელის სტრუქტურასთან, რომელიც ეკონომიკური 

თეორიებიდან გამომდინარე ერთმანეთთან აკავშირებს ოთხ ძირითად სექტორს: 

 რეალური სექტორი 

 ფისკალური სექტორი 

 საგარეო სექტორი 

 მონეტარული სექტორი 

საბიუჯეტო ოფისი მაკროეკონომიკურ მოდელში აღნიშნულ სექტორებს შორის კავშირები 

წარმოდგენილია განტოლებების სახით, რომელიც იყოფა სამ ძირითად ჯგუფად: 

1. სააღრიცხვო იგივეობა: მოიცავს ისეთ განტოლებებს, რომლებიც ასახავს სახელმწიფო 

ანგარიშსწორების იგივეობებს. მაგალითად, მთლიანი შიდა პროდუქტი უტოლდება მოხმარების, 

ინვესტიციების, სახელმწიფო დანახარჯებისა და წმინდა ექსპორტის ჯამს.  

2. ეკონომეტრიკული განტოლებები: ასახავს კავშირებს ცვლადებს შორის რომელიც ეყრდნობა 

ეკონომიკურ მოდელებს. მაგალითად, სამომხმარებლო ხარჯების განტოლება ეყრდნობა დაშვებას, რომ 

რეალურ მშპ-სა და სესხების რეალურ საბაზრო საპროცენტო განაკვეთს გავლენა აქვს სამომხმარებლო 

ხარჯების მოცულობაზე. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური განტოლებების შესადგენად 

გამოყენებულია ისეთი ეკონომიკური მოდელები, როგორებიცაა: ავტორეგრესიული მცოცავი 

საშუალოს მოდელი, ვექტორული ავტორეგრესია, შეზღუდული ვექტორული შეცდომის შესწორების 

მოდელი, უმცირეს კვადრატთა მეთოდის შეცდომის შესწორების მოდელი, ბაიესიანური ვექტორული 

ავტორეგრესიის მოდელი, დროში ცვალებადი პარამეტრული მოდელი. ამასთანავე, 

მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მოდელში დაშვებები გაკეთებულია 51 მაკრო-ფისკალურ 

ცვლადზე, საიდანაც 16 ეგზოგენური დაშვებაა,  31 წარმოადგენს მაკრო-ეკონომეტრიკული 

მოდელებიდან მიღებულ შეფასებებს (25 - მოდელიდან მიღებული შედეგებია, ხოლო 6 - მათზე 

დაფუძნებული გაანგარიშებები)  და 4 ცვლადის დაშვება გაკეთებულია ექსპერტული შეფასების 

საშუალებით. 

3. ტექნიკური განტოლებები:  მოიცავს კავშირებს ცვლადებს შორის, რომელიც ეყრდნობა 

ისტორიული მონაცემებიდან და სტილიზირებული ფაქტებიდან გაკეთებულ დაშვებებს. მაგალითად, 

მომსახურების ექსპორტის პროგნოზული მონაცემი ეყრდნობა დაშვებას, რომ მომსახურების 

ექსპორტის წილი მთლიანი ექსპორტის მოცულობაში უტოლდება ბოლო სამი წლის წილის საშუალოს. 

მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მოდელი ეყრდნობა 1996Q1-2017Q2 წლების კვარტალურ 

მონაცემებს. მონაცემთა ბაზა შედგენილია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი 

მონაცემებით.  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - რეალური სექტორის ცვლადები; 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - ფისკალური სექტორის ცვლადები; 

საქართველოს ეროვნული ბანკი - საგარეო სექტორისა და მონეტარული სექტორის ცვლადები. 
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რეალური სექტორი 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2018 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.9%-ით 

გაიზრდება. აღნიშნული პროგნოზი ითვალისწინებს როგორც შიდა ეკონომიკურ აქტივობას, ასევე  

საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის წინასწარ შეფასებასა და 

პროგნოზს.  

მშპ-ს რეალური ზრდის წარმოდგენილი პროგნოზი 2018 წლისათვის (4.93%) თითქმის არ განსხვავდება 

(მხოლოდ 0.03 %-ული პუნქტით აღემატება) საბიუჯეტო ოფისის მიერ მიმდინარე წლის ივნისში 

გამოქვეყნებული საპროგნოზო მაჩვენებელისაგან. აღნიშნული ძირითადად რამდენიმე ფაქტორითაა 

განპირობებული: 2017 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საგარეო ეკონომიკური 

გარემო და პოზიტიურად შეიცვალა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის 

პროგნოზი. ამავდროულად, 2017 წლის განმავლობაში ეკონომიკური ზრდის პერმანენტულმა, 

შედარებით მაღალმა მაჩვენებელმა გააუმჯობესა მშპ-ს პოტენციური დონე. აღნიშნულმა ორმა 

ფაქტორმა ერთობლივად დადებითი გავლენა მოახდინა 2018 წლის ეკონომიკური ზრდის განახლებულ 

მაჩვენებელზე. თუმცა 2017 წლისათვის ივნისში გამოქვეყნებულ საპროგნოზო მაჩვენებელზე მაღალი 

ეკონომიკური ზრდის საბაზისო ეფექტი ასევე აისახა 2018 წლის პროგნოზზე. შედეგად, ეკონომიკური 

ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი კვლავ 4.9%-ის დონეზე ჩამოყალიბდა. 

რაც შეეხება საშუალოვადიან პერიოდს, საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, ეკონომიკური ზრდის 

საშუალო წლიური ტემპი 2018-2021 წლებისათვის, 2017 წლის ივნისში გამოქვეყნებული პროგნოზების 

მსგავსად, 5.3%-ს შეადგენს, რაც უტოლდება ანალოგიურ საშუალო მაჩვენებელს მთავრობის მიერ 30 

ნოემბერს წარმოდგენილი პროგნოზებისათვის1. საყურადღებოა, რომ აღნიშნული საშუალო 

მაჩვენებელი მიმდინარე წლის ივნისში მთავრობის მიერ წარმოდგენილი პროგნოზებისათვის 5.9%-ს 

უტოლდებოდა. დეტალურად მთავრობისა და საბიუჯეტო ოფისის საპროგნოზო მაჩვენებლების 

დინამიკა, რომლებიც გამოქვეყნდა მიმდინარე წლის ივნისსა და დეკემბერში, წარმოდგენილია 

დიაგრამაზე N2. 

 

                                                           
1   მთავრობის პროგნოზი გულისხმობს 2018-2021წწ. ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით წარმოდგენილ 

საპროგნოზო მაჩვენებლებს, რომლებიც საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, 2017 წლის 1 ივნისს და 30 ნოემბერს წარედგინა 

საქართველოს პარლამენტს. 

დიაგრამა 2:  რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპი, პროგნოზები 
2017 წ. ივნისი-დეკემბრის მდგომარეობით, 2014-2021წწ. 

დიაგრამა 1: რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპი, 2014-2021 წწ.  
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საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, მონეტარული პოლიტიკის უცვლელობის, აქციზის განაკვეთების 

ერთჯერადი ზრდის ეფექტის ამოწურვის, თუმცა სხვა საგარეო ფაქტორების გავლენის (მაგ. 

საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასები) შენარჩუნების დაშვებით, 2018 წლისათვის შესაძლებელია 

ინფლაციის 3.5-4%-ის ფარგლებამდე შემცირება. კერძოდ,  სამომხმარებლო ფასების ზრდის 

საპროგნოზო ტემპი 2018 წლისათვის 2.3%-ული პუნქტით ნაკლებია 2017 წლის საპროგნოზო 

მაჩვენებელზე, რაც ძირითადად გამოწვეულია 2017 წელს აქციზის განაკვეთების ერთჯერადი ზრდის 

ეფექტის ამოწურვით, ხოლო საშუალოვადიან პერიოდში შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. თუმცა 

გასათვალისწინებელია, რომ მონეტარული პოლიტიკის, ისევე როგორც საგარეო ფაქტორების გავლენის 

ცვლილებამ შესაძლებელია განაპირობოს განსხვავებები საპროგნოზო მაჩვენებლისაგან.  

 

 

როგორც 2018 წლისათვის, ისე - საშუალოვადიან პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტის ცვლილების 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან განმაპირობებელ კომპონენტს მთლიანი ინვესტიციები წარმოადგენს, 

რომელთა წყარო ეროვნული დანაზოგებია და რომელთა ცვლილება, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს სხვა 

მნიშვნელოვან მაკროეკონომიკურ ცვლადებზე. საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, კერძო ინვესტიციების 

მშპ-სთან ფარდობა 2018 წლისათვის მშპ-ის 27.6%-ს შეადგენს და 2018-2021 წლებისათვის მზარდი 

ტენდენციით ხასიათდება. ანალოგიურად ზრდის ტენდენციას ავლენს კერძო დანაზოგების მშპ-სთან 

ფარდობაც და 2018 წლისათვის მშპ-ის 23.8%-ს შეადგენს2.  

 

                                                           
2  შენიშვნა: საბიუჯეტო ოფისის კერძო ინვესტიციებისა და დანაზოგების პროგნოზები არ არის შედარებული ფინანსთა 

სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული იმავე მაჩვენებლების პროგნოზებს, განსხვავებული აღრიცხვის მეთოდოლოგიიდან 

გამომდინარე.  
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დიაგრამა 3:  მშპ-ს დეფლატორი, 2014-2021 წწ. დიაგრამა 4:  სფი-ის ინფლაცია, პერიოდის საშუალო, 2014-2021 
წწ. 

  დიაგრამა 5:  კერძო ინვესტიციები %-ად მშპ-თან  დიაგრამა 6:  კერძო დანაზოგები %-ად მშპ-თან  
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ფისკალური სექტორი 

ფისკალური გარემოს ანალიზისათვის მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს (GFSM 2001) 

მოცულობა როგორც საშუალოვადიან, ისე - გრძელვადიან  პერიოდში. პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისის პროგნოზით, 2018 წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს (GFSM 2001) მშპ-სთან 

მოსალოდნელი ფარდობა -1.1%-ს შეადგენს (იხ. დიაგრამა #7). ამასთანავე, საბიუჯეტო ოფისის 

პროგნოზით, მთლიანი ფისკალური ბალანსის მაჩვენებელი (რომელიც ცალკეული მუხლების 

რეკლასიფიკაციით მიიღება) 2018 წლისათვის -3.1%-ს უტოლდება (იხ. დიაგრამა #8).  

 

 

 

 

დეფიციტის ზემოაღნიშნული განსხვავებული მაჩვენებლების მშპ-სთან ფარდობა 0.2%-ული პუნქტით 

ნაკლებია BDD-ით განსაზღვრულ შესაბამის მაჩვენებლებზე, რაც გამოწვეულია ნაერთი ბიუჯეტის 

საგადასახადო შემოსავლებისა და ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის საპროგნოზო 

მაჩვენებლებს შორის განსხვავებით. აქვე ხაზგასასმელია, რომ ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილთან 

დაკავშირებით, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზების საბაზისო სცენარი ეყრდნობა 

ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში მთავრობის მიერ განსაზღვრულ 

ფისკალურ გეგმას საშუალოვადიანი პერიოდისათვის. 

საგადასახადო შემოსავლებთან დაკავშირებით, საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2018 წლისათვის 

ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების მოცულობა 10,447 მლნ ლარს შეადგენს (იხ. ცხრილი 

#1), რაც ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით (BDD) წარმოდგენილ პროგნოზს 

187 მლნ ლარით აღემატება. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, 2018 წლისათვის საგადასახადო 

შემოსავლების მოცულობა %-ად მშპ-თან 25.3%-ს შეადგენს და 2018-2021 წლებისათვის მშპ-ის მიმართ 

საშუალოდ 24.8%-ს უტოლდება (იხ. დიაგრამა #10). 
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დიაგრამა 7:  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, %-ად მშპ-თან, 
2014-2021 წწ. 

დიაგრამა 8:  ბიუჯეტის ფისკალური ბალანსი %-ად მშპ-თან, 
2014-2021 წწ.  
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საგადასახადო შემოსავლების კომპონენტების დონეზე ანალიზისას, ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ 

ფაქტზე, რომ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზები ეყრდნობა მოგების გადასახადის 2017 

წლიდან განხორციელებული რეფორმის გავლენის დამოუკიდებელ შეფასებას, რომელიც განსხვავდება 

მთავრობის შეფასებისგან (დიაგრამაზე N11 წარმოდგენილია მოგების გადასახადის პროგნოზი, 

რომელშიც გათვალისწინებულია 2017 წელს ზემოაღნიშნული მოგების გადასახადის რეფორმის 

ზეგავლენა და შედარებულია საბიუჯეტო ოფისის მიერ გაკეთებულ მოგების გადასახადის 

პროგნოზთან რეფორმის არარსებობის პირობებში).3 საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზში 

გათვალისწინებულია 2017 წლიდან აქციზის გადასახადის განაკვეთების ზრდაც. როგორც უკვე 

აღინიშნა, მიუხედავად გადასახადების მიხედვით საპროგნოზო მაჩვენებლებში არსებული 

განსხვავებისა, საგადასახადო შემოსავლების ჯამური საპროგნოზო მოცულობა არსებით გადახრას არ 

ავლენს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი პროგნოზებისაგან.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 იხ. საბიუჯეტო ოფისის პუბლიკაცია მოგების გადასახადის რეფორმის შესახებ . 
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დიაგრამა 9: საგადასახადო შემოსავლები 2018 წ.   დიაგრამა 10: საგადასახადო შემოსავლები %-ად მშპ-თან, 2014-2021 წწ. 

დიაგრამა 11: მოგების გადასახადი, მლნ ლარი,  2016-2021 წწ.  

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Profit_Tax_Reform.pdf
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საგარეო სექტორი 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2018 წლისათვის მიმდინარე ანგარიშის მოსალოდნელი 

დეფიციტი მშპ-ის 9.3%-ს, ხოლო მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ანალოგიური მაჩვენებელი მშპ-ის 

9.6%-ს შეადგენს. წინა პროგნოზებთან შედარებით, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის საპროგნოზო 

მაჩვენებლების მნიშვნელოვანი შემცირება განპირობებულია 2017 წლის განმავლობაში საგარეო 

მაჩვენებლების არსებითი გაუმჯობესებით. რაც შეეხება სავაჭრო ბალანსს, საბიუჯეტო ოფისის 

პროგნოზით, 2018 წლისთვის სავაჭრო ბალანსის მოცულობა მშპ-ს -11.7%-ს უტოლდება და 

საშუალოვადიან პერიოდში არსებით ცვლილებას არ ავლენს, ხოლო მთავრობის მიერ წარმოდგენილი 

ანალოგიური მაჩვენებელი %-ად მშპ-თან -9.9%-ს შეადგენს და 2018-2021 წწ-ებისათვის კლებადი 

ტენდენციით ხასიათდება.  

 

რაც შეეხება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების წყაროებს, საბიუჯეტო ოფისის 

პროგნოზით, 2018 წლისათვის წმინდა კერძო კაპიტალური და ფინანსური ნაკადების მოსალოდნელი 

მოცულობა  1,347 აშშ მლნ დოლარს შეადგენს და 2018-2021 წლებისათვის უმნიშვნელო ცვლილებებით 

ხასიათდება, ხოლო ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, 2018-2021 წლებისათვის მოსალოდნელია 

წმინდა კერძო კაპიტალური და ფინანსური ნაკადების კლებადი ტენდენცია. 

 
დიაგრამა 14: წმინდა კერძო კაპიტალური და ფინანსური ნაკადები, მლნ აშშ დოლარი, 2014-2021 წწ.  
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წმინდა კერძო კაპიტალური და ფინანსური ნაკადები (ფინანსთა სამინისტრო)

დიაგრამა 12: მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი, %-ად მშპ-თან, 
2014-2021წწ.  
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              დიაგრამა 13: სავაჭრო ბალანსი %-ად მშპ-თან, 2014-2021 წწ. 
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მონეტარული სექტორი  

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2018 წლისათვის ფულის მასის M3 აგრეგატის მოცულობა 21,352 მლნ 

ლარს უტოლდება, ხოლო ზრდის წლიური ტემპი 17.6%-ს შეადგენს (იხ. დიაგრამა #15), ხოლო ფულის 

მასის M2 აგრეგატის საპროგნოზო მოცულობა 9,123 მლნ ლარს უტოლდება და %-ული ზრდა 19.3%-ს 

შეადგენს (იხ. დიაგრამა #16). 

 

 

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2018 წლისათვის მოსალოდნელია საერთაშორისო რეზერვების 9.5%-

იანი ზრდა. შესაბამისად, 2018 წელს მისი მოცულობა 3,343 მლნ აშშ დოლარს (4.0 თვის იმპორტის 

ჯერადი), ხოლო 2018-2021 წლების საშუალო მოცულობა 3,867 მლნ აშშ დოლარს მიაღწევს (4.1 თვის 

იმპორტის ჯერადი).  

 
დიაგრამა 17: საერთაშორისო რეზერვები, მლნ აშშ დოლარი, 2014-2021 წწ. 
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დიაგრამა 15: ფულის მასა M3,  % ზრდა, 2014-2021 წწ. დიაგრამა 16: ფულის მასა M2, % ზრდა, 2014-2021 წწ. 
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რაც შეეხება კერძო სექტორზე გაცემულ სესხებს, საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2018 წლისათვის 

აღნიშნული მაჩვენებლის მოცულობა 24,520 მლნ ლარს შეადგენს, რაც ნაკლებია ძირითადი 

მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით (BDD) წარმოდგენილ პროგნოზთან შედარებით. 

თუმცა საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზი მცირედით აღემატება 

ზემოაღნიშნული დოკუმენტით წარმოდგენილ პროგნოზებს.  

 
დიაგრამა 18: კერძო სექტორზე გაცემული სესხები, მლნ ლარი, 2014-2021 წწ 
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დანართი 1: დეტალური მაკროეკონომიკური პროგნოზები 2018-2021 წწ. -ებისათვის 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

რეალური სექტორი %-ული ზრდა 

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.70% 3.20% 2.85% 4.82% 4.93% 5.18% 5.52% 5.59% 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია 3.1% 4.0% 2.1% 6.0% 3.6% 3.5% 3.3% 3.2% 

მშპ დეფლატორი 3.6% 5.9% 4.2% 6.4% 3.8% 3.7% 3.6% 3.3% 

ნომინალური მშპ  

მილიონი ლარი  29,150   31,756   34,028   37,938   41,282   45,031   49,238   53,698  

მილიონი აშშ დოლარი  16,498   13,968   14,397   15,131   17,017   18,925   20,719   22,512  

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე  

ლარი  7,870   8,551   9,146   10,203   11,103   12,111   13,242   14,442  

დოლარი  4,454   3,761   3,870   4,070   4,577   5,090   5,572   6,054  

 % მშპ-თან 

აბსორბცია 117.5 117.5 115.7 111.2 111.8 110.6 110.0 110.0 

მოხმარება 87.7 86.0 83.0 79.4 77.7 75.5 73.5 71.4 

კერძო 78.6 77.2 73.7 71.0 69.9 68.1 66.6 64.8 

სახელმწიფო 9.1 8.8 9.2 8.4 7.8 7.4 6.9 6.5 

ინვესტიციები 29.8 31.5 32.7 31.8 34.1 35.2 36.5 38.6 

კერძო 24.9 25.9 27.6 26.4 27.6 28.8 30.2 31.8 

სახელმწიფო 5.0 5.6 5.1 5.5 6.4 6.3 6.2 6.8 

მთლიანი ეროვნული დანაზოგი 19.6 19.7 19.9 24.9 28.6 30.9 33.0 33.9 

სახელმწიფო 2.6 3.4 2.6 4.8 4.9 5.2 5.5 6.2 

კერძო 17.1 16.3 17.3 20.1 23.8 25.7 27.4 27.7 

ფისკალური სექტორი მლნ ლარი 

შემოსავლები და გრანტები  8,118.8   8,963.2   9,675.5  10,960.5  11,560.7  12,407.5   13,219.5  14,129.2  

საგადასახადო შემოსავლები  7,242   8,011   8,786   9,843   10,447   11,282   12,107   13,004  

            პირდაპირი გადასახადები  3,037.9   3,565.4   4,360.0   4,275.7   4,652.2   5,136.3   5,546.9   5,992.4  

           არაპირდაპირი გადასახადები  4,203.6   4,445.4   4,426.1   5,567.5   5,795.3   6,146.1   6,559.9   7,011.7  

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 

 8,813.3   9,659.4  10,522.1  11,220.0  12,145.0  13,100.0   14,030.0  14,974.0  

მიმდინარე ხარჯები  7,369.3   7,883.0   8,793.2   9,145.0   9,555.0  10,060.0   10,500.0  10,794.0  

კაპიტალური ხარჯები  1,443.9   1,776.4   1,729.0   2,075.0   2,590.0   3,040.0   3,530.0   4,180.0  

          

საოპერაციო სალდო  749.5   1,080.2   882.3   1,815.5   2,005.7   2,347.5   2,719.5   3,335.2  

მთლიანი სალდო -579.7  -341.1  -479.4  -74.5  -434.3  -552.5  -680.5  -714.8  

          

სახელმწიფო ვალი 10,397.1  13,161.1  15,107.9  17,351.8  17,256.8  18,329.6   19,799.4  21,155.7  

საგარეო  7,826.7  10,333.8  11,937.3  13,811.8  13,351.8  14,064.6   15,174.4  16,270.7  

საშინაო  2,570.4   2,827.3   3,170.7   3,540.0   3,905.0   4,265.0   4,625.0   4,885.0  

ფისკალური ბალანსი -940.3  -1,176.3  -1,380.8  -1,349.5  -1,265.3  -1,342.5  -1,455.5  -1,479.8  
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 % მშპ-თან 

შემოსავლები და გრანტები 27.9% 28.2% 28.4% 28.9% 28.0% 27.6% 26.8% 26.3% 

საგადასახადო შემოსავლები 24.8% 25.2% 25.8% 25.9% 25.3% 25.1% 24.6% 24.2% 

            პირდაპირი გადასახადები 10.4% 11.2% 12.8% 11.3% 11.3% 11.4% 11.3% 11.2% 

           არაპირდაპირი გადასახადები 14.4% 14.0% 13.0% 14.7% 14.0% 13.6% 13.3% 13.1% 

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 

30.2% 30.4% 30.9% 29.6% 29.4% 29.1% 28.5% 27.9% 

მიმდინარე ხარჯები 25.3% 24.8% 25.8% 24.1% 23.1% 22.3% 21.3% 20.1% 

კაპიტალური ხარჯები 5.0% 5.6% 5.1% 5.5% 6.3% 6.8% 7.2% 7.8% 

   

საოპერაციო სალდო 2.6% 3.4% 2.6% 4.8% 4.9% 5.2% 5.5% 6.2% 

მთლიანი სალდო -2.0% -1.1% -1.4% -0.2% -1.1% -1.2% -1.4% -1.3% 

   

სახელმწიფო ვალი 35.7% 41.4% 44.4% 45.7% 41.8% 40.7% 40.2% 39.4% 

საგარეო 26.8% 32.5% 35.1% 36.4% 32.3% 31.2% 30.8% 30.3% 

საშინაო 8.8% 8.9% 9.3% 9.3% 9.5% 9.5% 9.4% 9.1% 

ფისკალური ბალანსი -3.2% -3.7% -4.1% -3.6% -3.1% -3.0% -3.0% -2.8% 

  ცხრილი 1:  ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების პროგნოზები. 

მონეტარული სექტორი %-ად მშპ-თან, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული 

წმინდა უცხოური აქტივები 3.2% 6.9% 5.8% 5.3% 5.3% 4.9% 4.6% 4.3% 

წმინდა საშინაო აქტივები 35.2% 35.1% 41.3% 42.6% 46.5% 49.6% 53.2% 56.5% 

ფართო ფული M3  38.4% 42.0% 47.2% 47.9% 51.7% 54.6% 57.8% 60.9% 

ფართო ფული M2  20.3% 18.1% 23.0% 25.4% 28.4% 31.8% 34.9% 38.2% 

         

საგარეო სექტორი %-ად მშპ-თან, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი -10.7% -12.0% -12.8% -8.9% -9.3% -8.4% -8.1% -8.4% 

სავაჭრო ბალანსი -18.1% -17.7% -15.6% -11.0% -11.7% -10.6% -9.9% -9.9% 

ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები (მლნ 

აშშ დოლარი) 

 2,699.2   2,520.6   2,756.5   3,052.8   3,343.5   3,744.0   4,032.7   4,349.1  

იმპორტის ჯერადი 3.2 3.5 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 

წმინდა კერძო კაპიტალური და ფინანსური 

ნაკადები (მლნ აშშ დოლარი) 

 1,391.3   1,897.5   1,372.2   1,211.7   1,347.1   1,358.8   1,370.8   1,326.6  



დანართი 2: ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზების ცვლილება, 2017-2018 წწ. -ებისათვის 
 

  2017 წელი 2018 წელი 

 ივნისი, 2017 დეკემბერი, 2017  ივნისი, 2017 დეკემბერი, 2017 

  მთავრობა საბიუჯეტო 

ოფისი 

მთავრობა საბიუჯეტო 

ოფისი 

მთავრობა საბიუჯეტო 

ოფისი 

მთავრობა საბიუჯეტო 

ოფისი 

რეალური მშპ (%-ული ზრდა) 4.0% 4.1% 4.5% 4.8% 5.5% 4.9% 4.5% 4.9% 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია  4.0% 6.1% 5.5% 6.0% 3.0% 4.1% 3.5% 3.6% 

მშპ დეფლატორი 4.0% 5.8% 5.5% 6.4% 3.0% 4.5% 3.0% 3.8% 

ნომინალური მშპ (მლნ ლარი)          36,690             37,341        37,516               37,938              39,869                 40,922        40,576   41,282  

საგადასახადო შემოსავლები (მლნ ლარი)           9,540                9,568           9,740  9,843            10,135                10,127        10,260  10,447   

ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (მლნ 

ლარი) 

-66 -84.9 -170 -74.5 -599.0 -610.5 -525.0 -434.3 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი  (%-ად 

მშპ-სთნ) 

-11.5% -13.0% -10.2% -8.9% -10.1% -13.1% -9.6% -9.3% 

სავაჭრო ბალანსი  (%-ად მშპ-სთნ) -13.2% -14.1% -10.1% -11.0% -12.6% -17.1% -9.9% -11.7% 

ექსპორტი (%-ული ცვლილება წინა 

წელთან, აშშ დოლარი) 

7.1% 14.6% 21.0% 19.2% 10.9% 7.2% 9.4% 6.7% 

იმპორტი (%-ული ცვლილება წინა 

წელთან, აშშ დოლარი) 

2.3% 12.5% 6.8% 7.4% 9.4% 12.0% 8.8% 9.0% 

საერთაშორისო რეზერვები (მლნ აშშ 

დოლარი) 

             

2,977  

                             

3,081  

            

3,087  

                               

3,053  

                       

3,275  

                           

3,452  

            

3,396  

 

 3,343  

ფულის მასა M3 (მლნ ლარი)            

17,960  

                           

18,469  

          

18,560  

                             

18,162  

                     

20,792  

                         

21,959  

          

21,084  

 

 21,352  

ფულის მასა M2 (მლნ ლარი)              

7,461  

                             

7,496  

            

7,688  

                               

7,650  

                       

8,763  

                           

9,046  

            

8,875  

 

 9,123  
 

 

 

 


