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 რეალური ინვესტიციები (    ) : +5.6%   
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1.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 სექტორი1 

 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. 

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 1996Q1-2018Q4 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. 

 

                                                           
1 მოდელში ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი აღებულია მთავრობის საშუალოვადიანი პროგნოზებიდან, როგორც ეგზოგენური 
ცვლადი. 
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2.რეალური სექტორი 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2019 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.7%-ით 

გაიზრდება. აღნიშნული პროგნოზი ითვალისწინებს როგორც შიდა ეკონომიკურ აქტივობას, 

ასევე -   საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის წინასწარ 

შეფასებასა და პროგნოზს2.  

მშპ-ის რეალური ზრდის პროგნოზი 2019 წლისთვის (4.7%) 0.2 პროცენტული პუნქტით (პპ) 

აღემატება  ეკონომიკური ზრდის მთავრობის პროგნოზს3 (4.5%) და არ განსხვავდება საბიუჯეტო 

ოფისის მიერ 2018 წლის დეკემბერში გამოქვეყნებული საპროგნოზო მაჩვენებლისაგან. 

საბიუჯეტო ოფისის დეკემბრის პროგნოზი ძირითადად ორ  ფაქტორს ეყრდნობოდა, 

რომელთაგან ორივე თითქმის ზუსტად ისე რეალიზდა, როგორც დეკემბერში იყო შეფასებული: 

 2018 წლისთვის ეკონომიკური ზრდის ტემპი წინასწარი 4.9%-დან 4.7%-მდე დაზუსტდა, 

ხოლო 2019 წლის აპრილის „მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვის“ მიხედვით 

ძირითადად შემცირებისაკენ შეიცვალა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების 

ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები4.  

 გარდა ამისა, საბიუჯეტო ოფისმა შეაფასა ეროვნული ბანკის მიერ ინიცირებული 

„ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი წესი“5, რომელიც 2019 წლის 1 იანვრიდან 

შევიდა ძალაში. ინიცირებული შეზღუდვების გათვალისწინებით, 2019 წლისთვის 

მოსალოდნელი იყო ეროვნული ეკონომიკის დაკრედიტების და, შესაბამისად, მთლიანი 

მოხმარების შემცირება. მიმდინარე წლის მონაცემებით, სამომხმარებლო სესხების 

მოცულობა მართლაც შემცირდა (2019 წლის აპრილში 2018 წლის დეკემბერთან 

შედარებით შემცირდა 1%-ით); კლების ტენდენციას ავლენს მისი ზრდის ტემპიც. 

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, საშუალოვადიან პერიოდში (2020-2023 წლებისთვის) 

ეკონომიკური ზრდის საშუალო წლიური ტემპი 5.4%-ს შეადგენს, რაც არ განსხვავდება ოფისის 

მიერ 2018 წლის დეკემბერში გამოქვეყნებული ანალოგიური მაჩვენებლისგან (2020-2022). ეს 

გამოწვეულია იმით, რომ 2018 წლის დეკემბერში გაკეთებული შეფასებები როგორც 2019 წლის, 

ასევე - საშუალოვადიანი პერიოდის შესახებ მიმდინარე ტენდენციებს ემთხვევა და 

მნიშვნელოვან კორექტირებებს არ საჭიროებს. 2019 წლისაგან განსხვავებით, როდესაც 

მოხმარების უარყოფითი წვლილია მოსალოდნელი, საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკურ 

ზრდაში წარმმართველ როლს კვლავ შიდა მოხმარება და ინვესტიციები ასრულებს.  

რაც შეეხება მთავრობის საპროგნოზო მაჩვენებელს ანალოგიური პერიოდისათვის, 2020-2023 

წლებში საშუალო ეკონომიკური ზრდის სამთავრობო პროგნოზი აგრეთვე 5.4%-ს უტოლდება. 

აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური ზრდის საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზი საშუალოვადიანი 

პერიოდისათვის ითვალისწინებს მთავრობის სტრატეგიის მიხედვით საშუალოვადიან პერიოდში 

არაფინანსური აქტივების (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) მნიშვნელოვან საპროგნოზო/დაგეგმილ 

ზრდას, რომლის ფაქტობრივმა დინამიკამ, შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს ოფისის 

საპროგნოზო მაჩვენებლების ფაქტობრივ რეალიზებაზე. 

                                                           
2   წყარო: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის „მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვა“ (WEO) 
3 მთავრობის პროგნოზი გულისხმობს 2019-2022წწ. ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით 
წარმოდგენილ საპროგნოზო მაჩვენებლებს, რომელიც საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად 2018 წლის 30 ნოემბერს 
წარედგინა საქართველოს პარლამენტს. 
4 წყარო: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის „მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვა“ აპრილი 2019 (WEO April 2019) 
5 https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3510  

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3510
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დიაგრამა 1: რეალური მშპ-ის ზრდის ტემპი. 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, 2019 წლისთვის მშპ-ის პოტენციური დონისაგან გადახრა 

მცირედით აღმოიფხვრება (0.2 პპ-ით). მოსალოდნელია, რომ უარყოფითი გაპის კლების 

ტენდენცია მომდევნო წლებშიც შენარჩუნდება და გაპი 2021 წლისთვის დაიხურება, 2022-2023 

წლებში კი მცირედით დადებითი იქნება6. 

 

დიაგრამა 2: რეალური მშპ-ის გაპი. 

რაც შეეხება ნომინალურ მშპ-ს ერთ სულზე, მისი საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლისთვის 12,006 

ლარს, ხოლო 2023 წლისათვის - 16,886 ლარს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებლები 

უმნიშვნელოდ განსხვავდება მთავრობის პროგნოზებისგან. 

 

                                                           
6 მშპ-ის პოტენციური დონე შეფასებულია „კალმანის ფილტრის“ გამოყენებით. პოტენციური დონის შეფასების 
მეთოდოლოგიისათვის იხილეთ საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი პუბლიკაცია: ”ფისკალური პოლიტიკის შეფასება 
საქართველოსათვის: მიმართულება, ციკლურობა, მანევრირების რესურსი”. 
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http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Fiscal_Stance_and_Space.pdf
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Fiscal_Stance_and_Space.pdf
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საბიუჯეტო ოფისი ფინანსთა სამინისტრო 

    

დიაგრამა 3: მშპ ერთ სულზე, ნომინალური. 

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის ე.წ. 

„საორიენტაციო ტრაექტორიის“ გათვალისწინებით, 2019 წლისთვის ინფლაცია მიზნობრივ 

მაჩვენებელზე მცირედით მეტი იქნება და 3.9%-ს მიაღწევს, რაც   რამდენიმე  ფაქტორით არის 

განპირობებული: 2018 წელს მიზნობრივზე დაბალი ინფლაციის საბაზო ეფექტით, 2019 წელს 

მონეტარული პოლიტიკის შერბილებითა და აქციზის განაკვეთების ერთჯერადი ზრდით. 

აღსანიშნავია, რომ ამ  ფაქტორების გამო, 2018 წლის დეკემბერში საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

გამოქვეყნებულ პროგნოზთან შედარებით, მოსალოდნელი ინფლაცია 0.6 პპ-ითაა გაზრდილი. 

გასათვალისწინებელია, რომ როგორც მონეტარული პოლიტიკის, ასევე - საგარეო ფაქტორების 

განსხვავებულმა ცვლილებამ, შესაძლებელია, განაპირობოს განსხვავებები საპროგნოზო 

მაჩვენებლებისაგან.  

 

დიაგრამა 4: სამომხმარებლო ფასების ინდექსები, პერიოდის საშუალო.       
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დიაგრამა 5: მშპ-ის დეფლატორი. 

როგორც 2019 წლისთვის, ასევე - საშუალოვადიან პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტის 

ცვლილების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან განმაპირობებელ კომპონენტს მთლიანი ინვესტიციები 

წარმოადგენს, რომელთა წყარო ეროვნული დანაზოგებია (დანარჩენი მსოფლიოსგან მიღებულ 

სესხებთან ერთად) და რომელთა ცვლილება, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს სხვა მნიშვნელოვან 

მაკროეკონომიკურ ცვლადებზე. საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, კერძო ინვესტიციების მშპ-სთან 

ფარდობა 2019 წლისათვის მშპ-ის 28.7%-ს მიაღწევს და, რაოდენობრივი ზრდის მიუხედავად, 

საშუალოვადიან პერიოდში 27.3%-მდე შემცირდება. რაც შეეხება კერძო დანაზოგების მშპ-სთან 

ფარდობას, 2019 წლისთვის იგი მშპ-ის 24.9%-ს მიაღწევს და საშუალოვადიან პერიოდში 

უმნიშვნელოდ შეიცვლება7. აღსანიშნავია, რომ საშუალოვადიან პერიოდში მთლიანი 

დანაზოგები კვლავ არ იქნება საკმარისი მთლიანი ინვესტიციების  დასაფინანსებლად, ამიტომ 

ინვესტიციები დანარჩენი მსოფლიოსგან მიღებული სესხებით დაფინანსდება (მიმდინარე 

ანგარიშის უარყოფითი ბალანსი). 

 

დიაგრამა 6: კერძო დანაზოგები და კერძო ინვესტიციები, მშპ-სთან შეფარდება. 

                                                           
7 საბიუჯეტო ოფისის კერძო ინვესტიციებისა და დანაზოგების პროგნოზები არ არის შედარებული ფინანსთა 
სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული იმავე მაჩვენებლების პროგნოზებთან, აღრიცხვის განსხვავებული სპეციფიკიდან 
გამომდინარე.  
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3.ფისკალური სექტორი 

ფისკალური გარემოს ანალიზისათვის მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს მოცულობა 

როგორც საშუალოვადიან, ასევე - გრძელვადიან  პერიოდში. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

პროგნოზით, 2019 წლისთვის ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს (GFSM 2001) მშპ-სთან 

მოსალოდნელი ფარდობა -2.4%-ს შეადგენს. ამასთან, საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, ე.წ. 

მოდიფიცირებული დეფიციტის მაჩვენებელი (რომელიც ცალკეული მუხლების 

რეკლასიფიკაციით მიიღება და გამოიყენება სსფ-ის პროგრამაში) 2019 წლისთვის 3.2%-ს 

გაუტოლდება. 

 

დიაგრამა 7: ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, მშპ-სთან შეფარდება.       

 

დიაგრამა 8: მოდიფიცირებული დეფიციტი, მშპ-სთან შეფარდება. 
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მაჩვენებლებს შორის განსხვავებით. აქვე ხაზგასასმელია რომ, როგორც უკვე აღინიშნა, ნაერთი 

ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილთან დაკავშირებით პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზების 

საბაზისო სცენარი ეყრდნობა ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში 

მთავრობის მიერ განსაზღვრულ ფისკალურ გეგმას საშუალოვადიანი პერიოდისათვის. 

აგრეთვე, საშუალოვადიანი პერიოდისათვის მნიშვნელოვანია, შევაფასოთ ფისკალური 

ინდიკატორები ეკონომიკური განვითარების ტენდენციებთან მიმართებით8, კერძოდ - 

დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის მიმართულება და კავშირი ეკონომიკურ ციკლთან9. 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, 2019-2021 წლებში ბიუჯეტის დეფიციტს (ციკლურად 

შესწორებული პირველადი სალდო) და, შესაბამისად, დადებით ფისკალურ პოზიციას ემთხვევა 

მშპ-ის უარყოფითი გაპი, რაც ანტიციკლური ფისკალური ექსპანსიაა და პასუხობს მდგრადი 

ეკონომიკური განვითარების კარგ პრაქტიკას (ეკონომიკის სტიმულირება შენელების დროს). 

2022 წელს მშპ-ის გაპი დადებითი ხდება, თუმცა ბიუჯეტი კვლავ დეფიციტურია (პროციკლური 

ექსპანსია - ეკონომიკის სტიმულირება გაუმჯობესების დროს), ხოლო 2023 წელს, დადებითი 

გაპის პარალელურად, ბიუჯეტი პროფიციტური ხდება (ანტიციკლური კონსოლიდაცია - 

ეკონომიკის შეკავება გაუმჯობესების დროს). 

 

დიაგრამა 9: ფისკალური პოზიცია.  

                                                           
8 კვლევა ეყრდნობა დაშვებას, რომ  ხარჯვითი პოლიტიკა სრულად დისკრეციულია: გადაწყვეტილებები ბიუჯეტის 
ხარჯვითი ნაწილის შესახებ არ მიიღება ეკონომიკური ციკლების მიხედვით. 
9 იხილეთ საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი პუბლიკაცია: ”ფისკალური პოლიტიკის შეფასება საქართველოსათვის: 

მიმართულება, ციკლურობა, მანევრირების რესურსი”. 
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http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Fiscal_Stance_and_Space.pdf
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Fiscal_Stance_and_Space.pdf
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საგადასახადო შემოსავლებთან დაკავშირებით, საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2019 

წლისათვის ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების მოცულობა 11,090 მლნ ლარს 

შეადგენს, რაც მცირედით ნაკლებია ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით 

(BDD) წარმოდგენილ პროგნოზთან შედარებით (11,280 მლნ ლარი). ეს ძირითადად 

გამოწვეულია იმპორტის ზრდის ტემპის შემცირების პარალელურად იმპორტზე გადახდილი 

დამატებული ღირებულების  და აქციზის გადასახადების შესაძლო შემცირებით. საბიუჯეტო 

ოფისის შეფასებით, 2019 წლისთვის საგადასახადო შემოსავლების მოცულობა მშპ-ის 24.8%-ს 

მიაღწევს, მთავრობის პროგნოზი კი 25.4%-ია. საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზის თანახმად, 2020-

2023 წლებისათვის გადასახადების შეფარდება მშპ-

სთან საშუალოდ 25.4% იქნება. 

საგადასახადო შემოსავლების კომპონენტების 

დონეზე ანალიზისას აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს 

ერთი პპ-ით იზრდება პირდაპირი გადასახადების 

(44%) წილი მთლიან საგადასახადო შემოსავლებში. 

შესაბამისად, არაპირდაპირი გადასახადების წილი 

56%-ია. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, აღნიშნული 

სტრუქტურა შენარჩუნდება  2020-2023 წლებშიც. 

აღსანიშნავია, რომ მოცემული საშუალოვადიანი 

პროგნოზები ეყრდნობა არსებულ ფისკალურ 

პოლიტიკას და გათვალისწინებულია 2018 წელს 

განხორციელებული საგადასახადო და საპენსიო 

რეფორმები.  საბიუჯეტო პოლიტიკის შემდგომმა  

ცვლილებებმა, შესაძლოა, გამოიწვიოს 

განსხვავებები აღნიშნული პროგნოზებისაგან. 

დიაგრამა 10: საგადასახადო შემოსავლები.                  

 

დიაგრამა 11: საგადასახადო შემოსავლები, მშპ-სთან შეფარდება. 
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დიაგრამა 12: საგადასახადო შემოსავლები, მილიონი ლარი. 
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4.საგარეო სექტორი 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2019 წლისთვის საგადასახდელო ბალანსის 

მიმდინარე ანგარიშის მოსალოდნელი დეფიციტი მშპ-ის 6.7%-ია, ხოლო მთავრობის 

საპროგნოზო მაჩვენებელი მშპ-ის 7.1%-ს შეადგენს. როგორც საბიუჯეტო ოფისის, ასევე - 

ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი საშუალოვადიან 

პერიოდში ზრდის (დეფიციტის კლების) ტენდენციით ხასიათდება.  

როგორც საბიუჯეტო ოფისის ისე მთავრობის პროგნოზების მიხედვით, მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტის მოსალოდნელი კლების მთავარი მამოძრავებელი ძალა შიდა დანაზოგების 

საპროგნოზო ზრდაა (მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც 

მთლიანი ინვესტიციებისა და მთლიანი დანაზოგების სხვაობა - დეფიციტი ნიშნავს, რომ 

დანაზოგები არაა საკმარისი ინვესტიციების დასაფინანსებლად და ქვეყანა სესხს იღებს 

დანარჩენი მსოფლიოსგან). მიუხედავად იმისა, რომ საანგარიშო პერიოდში იზრდება მშპ-ში 

ინვესტიციების წილიც, დანაზოგების ზრდის ტემპი არამხოლოდ აკომპენსირებს ამ ზრდას, 

არამედ მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის გაუმჯობესებასაც უზრუნველყოფს. ამ მხრივ 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია კერძო დანაზოგების ზრდა. 

დიაგრამა 13: მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი, მშპ-სთან შეფარდება. 

რაც შეეხება მიმდინარე ანგარიშის კომპონენტებს: 

 საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის კლების 

უმნიშვნელოვანესი განმაპირობებელი ფაქტორი სავაჭრო ბალანსის მოსალოდნელი 

გაუმჯობესებაა. საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, სავაჭრო დეფიციტი 2019 წელს მშპ-ის 

10.2%-ს მიაღწევს, მთავრობის პროგნოზით კი დეფიციტი 10.5% იქნება. როგორც 

მიმდინარე ანგარიშის, ასევე - სავაჭრო ბალანსი საშუალოვადიან პერიოდში 

გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდება, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყნის შიდა მიწოდება უკეთ 

უზრუნველყოფს მთლიანი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. 

 მთავრობის პროგნოზით, მიმდინარე ანგარიშის გაუმჯობესების წყარო ძირითადად 

ფაქტორული შემოსავლების და მიმდინარე ტრანსფერტების მუხლების გაუმჯობესება 

იქნება, ხოლო სავაჭრო დეფიციტი საშუალოვადიანი პერიოდისათვის მშპ-ის 10%-ის 

ფარგლებშია მოსალოდნელი. 
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დიაგრამა 14: სავაჭრო ბალანსი, მშპ-სთან შეფარდება. 

რაც შეეხება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების წყაროებს, საბიუჯეტო ოფისის 

პროგნოზით, 2019 წლისთვის წმინდა კერძო კაპიტალური და ფინანსური ნაკადების 

მოსალოდნელი მოცულობა 892 მლნ აშშ დოლარს გაუტოლდება და საშუალოვადიან პერიოდში 

გაიზრდება, ხოლო ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, წმინდა კერძო კაპიტალური და 

ფინანსური ნაკადები  1,192 მლნ აშშ დოლარი იქნება და საანალიზო პერიოდში მოსალოდნელია 

მისი მცირედით კლება. 

 

დიაგრამა 15: წმინდა კერძო და კაპიტალური ნაკადები, მლნ აშშ დოლარი. 
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5.მონეტარული სექტორი  

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2019 წლისთვის ფულის მასა M3 აგრეგატის მოცულობა 24,154 

მლნ ლარს გაუტოლდება, ხოლო ზრდის წლიური ტემპი - 14.3%-ს. თავის მხრივ, ფულის მასა M2 

აგრეგატის მოსალოდნელი მოცულობა 11,317 მლნ ლარია, მოსალოდნელი ზრდა კი - 15.8%. 

 

      დიაგრამა 16: ფულის მასის M3 ზრდის ტემპი.                                        

 

დიაგრამა 17: ფულის მასის M2 ზრდის ტემპი. 

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2019 წლისათვის მოსალოდნელია საერთაშორისო რეზერვების 

9.8%-ით ზრდა. შესაბამისად, 2019 წელს რეზერვების მოცულობა 3,614 მლნ აშშ დოლარს 

მიაღწევს (3.9 თვის იმპორტის ჯერადი), ხოლო 2020-2023 წლების საშუალო მოცულობა 4,209 მლნ 

აშშ დოლარია. 
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დიაგრამა 18: საერთაშორისო რეზერვები, მლნ აშშ დოლარი. 

რაც შეეხება კერძო სექტორზე გაცემულ სესხებს, საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2019 წლისთვის 

აღნიშნული მაჩვენებელი 28,717 მლნ ლარს მიაღწევს, რაც ნაკლებია ძირითადი მონაცემებისა 

და მიმართულებების დოკუმენტით (BDD) წარმოდგენილ პროგნოზთან შედარებით. აღნიშნული 

ტენდენცია ნარჩუნდება საშუალოვადიან პერიოდშიც. აღსანიშნავია, რომ საბიუჯეტო ოფისის 

პროგნოზი ითვალისწინებს 2019 წელს სესხების გაცემასთან დაკავშირებული რეგულაციების 

ეფექტს. შესაბამისად, სასესხო პორტფელის ზრდის მიუხედავად, 2019 წლისთვის ზრდის ტემპი 

ჩამორჩება მის საშუალო მაჩვენებელს, ხოლო 2020 წლის შემდეგ იგი კვლავ ისტორიულ ტრენდს 

უბრუნდება.  

 
დიაგრამა 19: კერძო სექტორზე გაცემული სესხები, მლნ ლარი. 

 

 

3,614 
3,769 

3,978 
4,330 

4,760 

3,627 
4,000 

4,413 

4,867 

5,368 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ფაქტი    პროგნოზი

საერთაშორისო რეზერვები (საბიუჯეტო ოფისი) საერთაშორისო რეზერვები (ფინანსთა სამინისტრო)

28,717 
31,709 

35,453 

40,313 

45,369 

28,936 
32,317 

36,440 

41,501 

47,242 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ფაქტი    პროგნოზი

კერძო სექტორზე გაცემული სესხები (საბიუჯეტო ოფისი) კერძო სექტორზე გაცემული სესხები (ფინანსთა სამინისტრო)



17 
 

6.მაკროეკონომიკური სცენარები  

მაკროეკონომიკური სცენარები წარმოადგენს ეკონომიკის საბაზისო, ყველაზე მეტად 

მოსალოდნელი სცენარიდან გაუთვალისწინებელი გადახრის შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკის 

შესაძლო განვითარების მოდელებს. 

პოზიტიური სცენარი ასახავს გაუთვალისწინებელი შიდა და გარე დადებითი შოკების 

რეალიზაციის შემთხვევაში ეკონომიკური განვითარების ტენდენციებს, ხოლო ნეგატიური 

სცენარი წარმოადგენს ეკონომიკის ტენდენციებს უარყოფითი შოკების პირობებში. 

6.1 ძირითადი დაშვებები  

საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკური მოდელის  (PBOMFM) სხვადასხვა სცენარი ეფუძნება 

შოკების რეალიზაციის პირობებში ორი ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორის: 

ინფლაციისა და რეალური მშპ-ის ცვლილებებს. დანარჩენი მაკროეკონომიკური ცვლადების 

საბაზისო სცენარიდან გადახრები განპირობებულია ინფლაციისა და მშპ-ის ზრდის შოკებით. 

რეალური მშპ-ის ზრდის დადებითი და უარყოფითი სცენარები წარმოადგენს საბაზისო სცენარის 

შესაბამის ზრდას პლუს/მინუს ეკონომიკური ზრდის მოდელის პროგნოზის საშუალო შეცდომა.  

 

დიაგრამა 20: რეალური მშპ-ის ზრდის ტემპი (საბაზისო, პოზიტიური და ნეგატიური სცენარები). 

მაკროეკონომიკური სცენარები ეფუძნება დაშვებას, რომ, დადებითი სცენარის შემთხვევაში, 

მთლიანი საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში პერმანენტულად დადებითი შოკები 

რეალიზდება, ხოლო, უარყოფითი სცენარის დროს, ყოველ წელს საბაზისო სცენართან 

შედარებით ეკონომიკური განვითარების უარყოფითი ტენდენციებია მოსალოდნელი. 

ამ დაშვებების გათვალისწინებით, დადებითი სცენარის შემთხვევაში, 2019-2023 წლებში 

ეკონომიკის საშუალო რეალური ზრდის ტემპი 7.3% იქნება, ხოლო ნეგატიურის შემთხვევაში - 3%. 
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რაც შეეხება სამომხმარებლო ფასების ინფლაციას, მისი პოზიტიური და ნეგატიური სცენარები  

ითვალისწინებს ინფლაციის ისტორიული განვითარების ტენდენციებს ეკონომიკური აჩქარებისა 

და შენელებისას; აგრეთვე - ინფლაციის საპროგნოზო მოდელის შეფასების შეცდომას. 

დადებითი სცენარის შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია მუდმივად გადააჭარბებს 

საბაზისო სცენარს (საშუალოდ 5.6%), ხოლო ნეგატიური სცენარის შემთხვევაში, 2019 წლის 

გარდა, ინფლაცია 1%-ზე ნაკლები იქნება (საშუალოდ 0.3%). 

 

დიაგრამა 21: ინფლაცია, (საბაზისო, პოზიტიური და ნეგატიური სცენარები). 

რეალური მშპ-ისა და ინფლაციის პოზიტიური სცენარების კომბინაცია წარმოადგენს მთლიანი 

მოდელის პოზიტიური სცენარის საფუძველს, ხოლო ნეგატიური სცენარების კომბინაცია 

ეკონომიკური განვითარების ნეგატიური სცენარის ბაზისია. 

მოდელი ეყრდნობა დაშვებას, რომ მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური შოკები, პირველ 

რიგში, სწორედ ამ ორ ინდიკატორზე მოახდენს გავლენას. თავის მხრივ, რეალური მშპ-ის ზრდა 

და ინფლაცია გავლენას ახდენს ერთმანეთზე, რაც აგრეთვე ეკონომიკური შინაარსის 

მატარებელია.  

საბაზისო სცენართან შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს საბაზისო სცენართან 

შედარებით გაზრდილ ერთობლივ მოთხოვნას და, შესაბამისად, გაზრდილ ფასებს, ხოლო 

ეკონომიკის ზრდის მუდმივი დაბალი ტემპი ერთობლივი მოთხოვნის და, შესაბამისად, ფასების 

კლებას განაპირობებს. თავის მხრივ, საბაზისო სცენართან შედარებით მაღალი და სტაბილური 

ინფლაცია ხელს უწყობს მოხმარების სტიმულირებას, რაც ზრდის ერთობლივ მოთხოვნას და, 

შესაბამისად, გამოშვებას, ხოლო დაბალი ინფლაცია დაზოგვის სტიმულებს ქმნის და 

საშუალოვადიან პერიოდში მოთხოვნას ამცირებს. 

ნეგატიური და პოზიტიური სცენარები აგებულია იმ დაშვებით, რომ მთავრობის ხარჯვითი 

პოლიტიკა არ შეიცვლება ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად: დადებით პერიოდში 

მთავრობა გაზრდის საკუთარ დეპოზიტზე თანხებს ეროვნულ ბანკში, ხოლო უარყოფით 

პერიოდში ამავე ანგარიშიდან გამოიყენებს სახსრებს.  
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6.2 პოზიტიური და ნეგატიური სცენარები 

რაც შეეხება ეკონომიკურ სცენარებს სექტორების მიხედვით: 

მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ფასების მაღალი დონე განაპირობებს იმას, რომ იზრდება 

გადასახადების დასაბეგრი ბაზა და, შესაბამისად, ბიუჯეტში მობილიზებული გადასახადები, 

ხოლო უარყოფითი სცენარის განვითარების შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ 

გადასახადების მოცულობა საბაზისო პროგნოზთან შედარებით შემცირდება. ხარჯების 

უცვლელობის პირობებში ეს ყოველივე პირდაპირ აისახება ბიუჯეტის დეფიციტის ცვლილებაზე. 

 

დიაგრამა 22: ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (საბაზისო, პოზიტიური და ნეგატიური სცენარები). 

პოზიტიური სცენარის მიხედვით მოსალოდნელია, რომ ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდოს 

თანდათან შემცირდება და 2023 წლისათვის მისი მშპ-სთან შეფარდება დადებითი გახდება 

(0.2%). მეორე მხრივ, უარყოფითი სცენარის განვითარების შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ 

2019 წლის შემდეგ მთლიანი საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში უარყოფითი მთლიანი 

სალდო მუდმივად 3%-ზე მეტი იქნება და 2020-2023 წლებში საშუალოდ -3.4%-ს მიაღწევს. 

აგრეთვე, საინტერესოა, გავაანალიზოთ, რა მიმართულების იქნება არსებული ფისკალური 

პოლიტიკა ხარჯების უცვლელობის დაშვების პირობებში: ეკონომიკური ციკლების 

დაბალანსებისა და შესუსტების (ანტიციკლური), თუ - პირიქით, გაძლიერების (პროციკლური). 

პოზიტიური სცენარის თანახმად, ფისკალური პოზიცია (ბიუჯეტის ციკლურად კორექტირებული 

პირველადი სალდო უარყოფითი ნიშნით) 2019 წელს დადებითი იქნება (ექსპანსია), რაც 

ეკონომიკის შენელებისას მისი სტიმულირების ანტიციკლურ პრაქტიკას შეესაბამება. 

დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში ფისკალური პოზიცია უარყოფითია, რაც ნიშნავს, რომ 

ადგილი აქვს ეკონომიკის შეკავებას (კონსოლიდაცია). შესაბამისად, ფისკალური პოლიტიკა 

პროციკლურია ეკონომიკის შენელებისას (2020-2021 წლებში) და ანტიციკლურია მისი 

გაძლიერებისას (2022-2023 წლებში). 

რაც შეეხება უარყოფით სცენარს, ფისკალური პოზიცია დადებითია მთელი საშუალოვადიანი 

პერიოდის განმავლობაში (ექსპანსია). შესაბამისად, ფისკალური პოლიტიკა ანტიციკლურია 

ეკონომიკის შენელებისას (2019-2021 წლებში) და პროციკლურია მისი გაძლიერებისას (2022-

2023 წლები). 
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ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (ნეგატიური სცენარი)
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დიაგრამა 23: ფისკალური პოზიცია (საბაზისო, პოზიტიური და ნეგატიური სცენარები). 

რაც შეეხება საგარეო სექტორს, პოზიტიური სცენარის შემთხევაში, ეკონომიკის გააქტიურების 

პირობებში მოსალოდნელია როგორც ექსპორტის, ასევე - იმპორტის ზრდა, რაც სხვადასხვა 

მიმართულებით შეცვლის სავაჭრო ბალანსს. ამავე დროს, მოსალოდნელია, რომ შეიცვლება 

საგადასახდელო ბალანსის სხვადასხვა კომპონენტი, რაც აისახება როგორც მიმდინარე 

ანგარიშის, ასევე - კაპიტალის და ფინანსური ანგარიშის სტრუქტურაზე. 

ნეგატიური სცენარის განვითარება და ეკონომიკური აქტივობის შემცირება უკავშირდება 

საგარეო ვაჭრობის შემცირებას და, აგრეთვე, საგადასახდელო ბალანსის განსხვავებულ 

სტრუქტურას. 
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დიაგრამა 24: მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი (საბაზისო, პოზიტიური და ნეგატიური სცენარები). 

აღსანიშნავია, რომ საბაზისო და პოზიტიური სცენარების პირობებში 2019-2021 წლებში 

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ერთმანეთისაგან მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება, ხოლო 

2022 წლიდან პოზიტიურ სცენარი ითვალისწინებს დეფიციტის მნიშვნელოვან შემცირებას. რაც 

შეეხება ნეგატიურ სცენარს, მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი საბაზისო 

სცენართან შედარებით მუდმივად მეტი იქნება და საშუალოვადიან პერიოდში -8.3%-მდე 

გაუარესდება. 

მონეტარული სექტორის აქტივობაც პირდაპირაა დაკავშირებული ეკონომიკური განვითარების 

ტენდენციებთან: მაღალი აქტივობის პირობებში მოსალოდნელია, რომ გაიზრდება მიმოქცევაში 

არსებული ფული, აგრეთვე, ეროვნული ბანკისა და სხვა დეპოზიტური კორპორაციების საშინაო 

და უცხოური აქტივები. თავის მხრივ, ნეგატიური სცენარის შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ 

ეროვნული ბანკისა და კომერციული ბანკების როგორც აქტივები, ასევე - პასივები საბაზისო 

სცენართან შედარებით დაიკლებს. 

 

დიაგრამა 25: ფულის მასა M3 (საბაზისო, პოზიტიური და ნეგატიური სცენარები). 
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მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი (ნეგატიური  სცენარი)
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პოზიტიური სცენარის დროს M3 ფულის მასის ოდენობა ყოველთვის აჭარბებს საბაზისო 

სცენარის შესაბამის მაჩვენებელს, ხოლო ნეგატიური სცენარის შემთხვევაში M3 აგრეგატის 

მოცულობა ეკონომიკაში შემცირდება. 

ეკონომიკაში არსებული ტენდენციების გათვალისწინებით, მოსალოდნელია, რომ შეიცვლება 

როგორც შიდა აქტივობების სტრუქტურა და მიმართულებები, ასევე - საგარეო სექტორის 

ტენდენციებიც.  ამ ყოველივეს კომპლექსურად აღწერისთვის მნიშვნელოვანია, შევხედოთ, 

როგორ შეიცვლება ქვეყნის მთლიანი დანაზოგი. 

 

დიაგრამა 26: მთლიანი ეროვნული დანაზოგი (საბაზისო, პოზიტიური და ნეგატიური სცენარები). 

პოზიტიური სცენარის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის შიდა დანაზოგები იზრდება, 

საგარეო დანაზოგის (მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი) შემცირების პარალელურად მთლიანი 

დანაზოგი თითქმის არ იცვლება და 2022-2023 წლებში ოდნავ აღემატება საბაზისო მაჩვენებელს. 

თავის მხრივ, ნეგატიური სცენარის შემთხვევაში, რომელიც ნაკლებ საბიუჯეტო შემოსავლებს 

გულისხმობს, შიდა დანაზოგი იმდენად მცირდება, რომ მას ვერ აკომპენსირებს საგარეო 

დანაზოგის ზრდა და საშუალოვადიან პერიოდში მთლიანი ეროვნული დანაზოგი საბაზისო 

სცენარზე ნაკლები ნარჩუნდება. 
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მთლიანი ეროვნული დანაზოგი (ნეგატიური სცენარი)



 

დანართი 1: დეტალური მაკროეკონომიკური პროგნოზები 2019-2023 წლებისთვის (საბაზისო სცენარი) 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

რეალური სექტორი %-ული ზრდა 

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.8% 4.8% 4.7% 4.7% 5.2% 5.2% 5.5% 5.6% 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია 2.1% 6.0% 2.6% 3.9% 3.0% 3.1% 3.0% 3.1% 

მშპ დეფლატორი 4.2% 6.1% 3.7% 4.1% 3.4% 3.4% 3.4% 3.3% 

ნომინალური მშპ 

მილიონი ლარი 34,028 37,847 41,077 44,777 48,683 52,963 57,784 62,977 

მილიონი აშშ დოლარი 14,397 15,105 16,197 16,632 18,319 20,305 22,536 25,022 

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 

ლარი 9,146 10,152 11,014 12,006 13,053 14,201 15,493 16,886 

დოლარი 3,870 4,052 4,343 4,459 4,912 5,444 6,042 6,709 

 % მშპ-სთან 

აბსორბცია 115.7 112.0 111.6 110.3 110.2 108.8 107.0 106.2 

მოხმარება 83.0 79.6 78.3 73.9 74.1 74.0 73.2 72.2 

კერძო 73.7 71.2 70.3 66.3 66.9 67.2 66.6 65.6 

სახელმწიფო 9.2 8.4 8.0 7.6 7.2 6.9 6.6 6.6 

ინვესტიციები 32.7 32.4 33.3 36.4 36.2 34.8 33.8 34.0 

კერძო 27.6 26.3 26.3 28.7 29.3 27.8 26.9 27.3 

სახელმწიფო 5.1 6.1 7.0 7.7 6.8 6.9 6.9 6.7 

მთლიანი ეროვნული დანაზოგი 19.9 23.5 25.6 29.7 29.3 28.8 29.2 29.8 

კერძო 2.5 4.6 5.7 4.8 4.7 4.7 4.8 5.0 

სახელმწიფო 17.4 18.9 19.9 24.9 24.6 24.1 24.4 24.9 

 

ფისკალური სექტორი მლნ ლარი 

შემოსავლები და გრანტები 9,675.5 10,921.2 11,822.2 12,483.8 13,587.8 14,709.2 16,090.0 17,634.0 

საგადასახადო შემოსავლები 8,786 9,779 10,506 11,090 12,191 13,366 14,766 16,304 

პირდაპირი გადასახადები 4,360.0 4,133.8 4,540.3 4,877.0 5,201.3 5,789.5 6,465.8 7,236.3 

არაპირდაპირი გადასახადები 4,426.1 5,645.2 5,966.1 6,213.3 6,989.3 7,576.1 8,300.4 9,067.7 

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

10,553.5 11,508.3 12,351.2 13,698.0 14,645.0 15,890.0 17,306.0 18,718.0 

მიმდინარე ხარჯები 8,824.5 9,194.3 9,492.8 10,326.0 11,315.0 12,210.0 13,336.0 14,498.0 

კაპიტალური ხარჯები 1,729.0 2,313.9 2,858.4 3,372.0 3,330.0 3,680.0 3,970.0 4,220.0 

         

საოპერაციო სალდო 851.0 1,726.9 2,329.4 2,157.8 2,272.8 2,499.2 2,754.0 3,136.0 



 

მთლიანი სალდო -510.8 -357.6 -323.3 -1,064.2 -877.2 -980.8 -999.0 -849.0 

  

სახელმწიფო ვალი 15,122.9 17,576.1 18,020.7 19,595.3 20,716.8 21,651.9 23,081.0 24,485.4 

საგარეო 11,952.2 13,653.6 14,098.2 15,197.8 15,864.3 16,334.4 17,003.5 17,347.9 

საშინაო 3,170.7 3,922.5 3,922.5 4,397.5 4,852.5 5,317.5 6,077.5 7,137.5 

ფისკალური ბალანსი -1,380.8 -1,498.5 -1,163.6 -1,427.2 -1,377.2 -1,500.8 -1,536.0 -1,404.0 

 % მშპ-სთან 

შემოსავლები და გრანტები 28.4% 28.9% 28.8% 27.9% 27.9% 27.8% 27.8% 28.0% 

საგადასახადო შემოსავლები 25.8% 25.8% 25.6% 24.8% 25.0% 25.2% 25.6% 25.9% 

პირდაპირი გადასახადები 12.8% 10.9% 11.1% 10.9% 10.7% 10.9% 11.2% 11.5% 

არაპირდაპირი გადასახადები 13.0% 14.9% 14.5% 13.9% 14.4% 14.3% 14.4% 14.4% 

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

31.0% 30.4% 30.1% 30.6% 30.1% 30.0% 29.9% 29.7% 

მიმდინარე ხარჯები 25.9% 24.3% 23.1% 23.1% 23.2% 23.1% 23.1% 23.0% 

კაპიტალური ხარჯები 5.1% 6.1% 7.0% 7.5% 6.8% 6.9% 6.9% 6.7% 

         

საოპერაციო სალდო 2.5% 4.6% 5.7% 4.8% 4.7% 4.7% 4.8% 5.0% 

მთლიანი სალდო -1.5% -0.9% -0.8% -2.4% -1.8% -1.9% -1.7% -1.3% 

         

სახელმწიფო ვალი 44.4% 46.4% 43.9% 43.8% 42.6% 40.9% 39.9% 38.9% 

საგარეო 35.1% 36.1% 34.3% 33.9% 32.6% 30.8% 29.4% 27.5% 

საშინაო 9.3% 10.4% 9.5% 9.8% 10.0% 10.0% 10.5% 11.3% 

ფისკალური ბალანსი -4.1% -4.0% -2.8% -3.2% -2.8% -2.8% -2.7% -2.2% 

 

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

წმინდა უცხოური აქტივები 5.8% 5.2% 1.4% 2.1% 3.4% 3.6% 3.7% 3.8% 

წმინდა საშინაო აქტივები 41.3% 43.5% 50.1% 51.8% 52.8% 54.7% 56.9% 59.2% 

ფართო ფული M3 47.2% 48.7% 51.4% 53.9% 56.2% 58.4% 60.6% 63.0% 

ფართო ფული M2 19.1% 22.2% 23.8% 25.3% 27.0% 28.6% 30.4% 32.3% 

 

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

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი -13.1% -8.8% -7.7% -6.7% -6.8% -5.9% -4.5% -4.1% 

სავაჭრო ბალანსი -16.0% -11.8% -11.5% -10.2% -10.2% -8.8% -6.9% -6.1% 

ოფიციალური საერთაშორისო 
რეზერვები (მლნ აშშ დოლარი) 

 2,756.5   3,039.0   3,289.8   3,613.8   3,768.9   3,978.3   4,329.5   4,760.4  

იმპორტის ჯერადი 3.9 3.9 3.7 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 

წმინდა კერძო კაპიტალური და 
ფინანსური ნაკადები (მლნ აშშ 
დოლარი) 

 1,833.2   978.0   409.7   892.2   1,146.3   1,259.5   1,294.0   1,531.4  



 

დანართი 2: დეტალური მაკროეკონომიკური პროგნოზები 2019-2023 წლებისთვის (პოზიტიური სცენარი) 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

რეალური სექტორი %-ული ზრდა 

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.8% 4.8% 4.7% 6.4% 7.0% 7.3% 7.8% 8.1% 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია 2.1% 6.0% 2.6% 4.9% 5.7% 5.8% 5.7% 5.9% 

მშპ დეფლატორი 4.2% 6.1% 3.7% 5.2% 5.8% 5.8% 6.4% 6.3% 

ნომინალური მშპ 

მილიონი ლარი 34,028 37,847 41,077 46,030 52,097 59,195 67,931 78,029 

მილიონი აშშ დოლარი 14,397 15,105 16,197 17,097 19,605 22,695 26,494 31,005 

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 

ლარი 9,146 10,152 11,014 12,342 13,969 15,872 18,214 20,922 

დოლარი 3,870 4,052 4,343 4,584 5,256 6,085 7,104 8,313 

 % მშპ-სთან 

აბსორბცია 115.7 112.0 111.6 110.3 109.9 107.6 104.0 102.3 

მოხმარება 83.0 79.6 78.3 73.3 73.3 72.8 71.1 69.3 

კერძო 73.7 71.2 70.3 66.0 66.5 66.6 65.5 63.9 

სახელმწიფო 9.2 8.4 8.0 7.4 6.7 6.2 5.7 5.3 

ინვესტიციები 32.7 32.4 33.3 36.9 36.7 34.9 32.9 33.1 

კერძო 27.6 26.3 26.3 29.4 30.3 28.6 27.0 27.7 

სახელმწიფო 5.1 6.1 7.0 7.5 6.4 6.2 5.8 5.4 

მთლიანი ეროვნული დანაზოგი 19.9 23.5 25.6 30.0 29.1 28.8 29.6 30.7 

კერძო 2.5 4.6 5.7 5.1 5.4 5.5 5.3 5.3 

სახელმწიფო 17.4 18.9 19.9 24.9 23.8 23.4 24.3 25.4 

 

ფისკალური სექტორი მლნ ლარი 

შემოსავლები და გრანტები  9,675.5   10,921.2   11,822.2   12,678.9   14,117.8   15,449.7   16,915.7   18,628.9  

საგადასახადო შემოსავლები  8,786   9,779   10,506   11,258   12,669   14,032   15,496   17,179  

პირდაპირი გადასახადები  4,360.0   4,133.8   4,540.3   4,975.9   5,447.2   6,076.8   6,812.3   7,672.9  

არაპირდაპირი გადასახადები  4,426.1   5,645.2   5,966.1   6,282.0   7,221.7   7,955.6   8,683.6   9,506.5  

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

 10,553.5   11,508.3   12,351.2   13,698.0   14,645.0   15,890.0   17,306.0   18,718.0  

მიმდინარე ხარჯები  8,824.5   9,194.3   9,492.8   10,326.0   11,315.0   12,210.0   13,336.0   14,498.0  

კაპიტალური ხარჯები  1,729.0   2,313.9   2,858.4   3,372.0   3,330.0   3,680.0   3,970.0   4,220.0  

         

საოპერაციო სალდო  851.0   1,726.9   2,329.4   2,352.9   2,802.8   3,239.7   3,579.7   4,130.9  



 

მთლიანი სალდო -510.8  -357.6  -323.3  -869.1  -347.2  -240.3  -173.3   145.9  

  

სახელმწიფო ვალი  15,122.9   17,576.1   18,020.7   19,595.3   20,716.8   21,651.9   23,081.0   24,485.4  

საგარეო  11,952.2   13,653.6   14,098.2   15,197.8   15,864.3   16,334.4   17,003.5   17,347.9  

საშინაო  3,170.7   3,922.5   3,922.5   4,397.5   4,852.5   5,317.5   6,077.5   7,137.5  

ფისკალური ბალანსი -1,380.8  -1,498.5  -1,163.6  -1,232.1  -847.2  -760.3  -710.3  -409.1  

 % მშპ-სთან 

შემოსავლები და გრანტები 28.4% 28.9% 28.8% 27.5% 27.1% 26.1% 24.9% 23.9% 

საგადასახადო შემოსავლები 25.8% 25.8% 25.6% 24.5% 24.3% 23.7% 22.8% 22.0% 

პირდაპირი გადასახადები 12.8% 10.9% 11.1% 10.8% 10.5% 10.3% 10.0% 9.8% 

არაპირდაპირი გადასახადები 13.0% 14.9% 14.5% 13.6% 13.9% 13.4% 12.8% 12.2% 

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

31.0% 30.4% 30.1% 29.8% 28.1% 26.8% 25.5% 24.0% 

მიმდინარე ხარჯები 25.9% 24.3% 23.1% 22.4% 21.7% 20.6% 19.6% 18.6% 

კაპიტალური ხარჯები 5.1% 6.1% 7.0% 7.3% 6.4% 6.2% 5.8% 5.4% 

         

საოპერაციო სალდო 2.5% 4.6% 5.7% 5.1% 5.4% 5.5% 5.3% 5.3% 

მთლიანი სალდო -1.5% -0.9% -0.8% -1.9% -0.7% -0.4% -0.3% 0.2% 

         

სახელმწიფო ვალი 44.4% 46.4% 43.9% 42.6% 39.8% 36.6% 34.0% 31.4% 

საგარეო 35.1% 36.1% 34.3% 33.0% 30.5% 27.6% 25.0% 22.2% 

საშინაო 9.3% 10.4% 9.5% 9.6% 9.3% 9.0% 8.9% 9.1% 

ფისკალური ბალანსი -4.1% -4.0% -2.8% -2.7% -1.6% -1.3% -1.0% -0.5% 

 

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

წმინდა უცხოური აქტივები 5.8% 5.2% 1.4% 2.7% 4.1% 4.1% 4.0% 3.9% 

წმინდა საშინაო აქტივები 41.3% 43.5% 50.1% 54.3% 53.0% 52.6% 52.0% 51.3% 

ფართო ფული M3 47.2% 48.7% 51.4% 57.0% 57.1% 56.7% 56.0% 55.2% 

ფართო ფული M2 19.1% 22.2% 23.8% 26.6% 28.1% 29.4% 31.4% 33.4% 

 

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

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი -13.1% -8.8% -7.7% -6.8% -7.5% -6.0% -3.2% -2.3% 

სავაჭრო ბალანსი -16.0% -11.8% -11.5% -10.2% -9.9% -7.6% -4.0% -2.3% 

ოფიციალური საერთაშორისო 
რეზერვები (მლნ აშშ დოლარი) 

 2,756.5   3,039.0   3,289.8   3,462.0   3,937.7   4,480.1   5,167.8   6,031.7  

იმპორტის ჯერადი  3.9   3.9   3.7   3.6   3.6   3.6   3.6   3.6  

წმინდა კერძო კაპიტალური და 
ფინანსური ნაკადები (მლნ აშშ 
დოლარი) 

 1,833.2   978.0   409.7   702.3   1,032.1   1,366.0   1,519.3   2,072.7  



 

დანართი 3: დეტალური მაკროეკონომიკური პროგნოზები 2019-2023 წლებისთვის (ნეგატიური სცენარი) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

რეალური სექტორი %-ული ზრდა 

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.8% 4.8% 4.7% 3.0% 3.3% 2.9% 3.0% 3.0% 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია 2.1% 6.0% 2.6% 2.9% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 

მშპ დეფლატორი 4.2% 6.1% 3.7% 3.0% 1.1% 0.9% 0.4% 0.2% 

ნომინალური მშპ 

მილიონი ლარი 34,028 37,847 41,077 43,533 45,447 47,196 48,783 50,344 

მილიონი აშშ დოლარი 14,397 15,105 16,197 16,381 17,341 18,270 19,129 19,909 

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 

ლარი 9,146 10,152 11,014 11,672 12,186 12,654 13,080 13,498 

დოლარი 3,870 4,052 4,343 4,392 4,649 4,899 5,129 5,338 

 % მშპ-სთან 

აბსორბცია 115.7 112.0 111.6 110.4 110.6 110.3 110.2 110.9 

მოხმარება 83.0 79.6 78.3 74.4 74.9 75.6 75.9 75.9 

კერძო 73.7 71.2 70.3 66.6 67.3 67.8 68.0 67.6 

სახელმწიფო 9.2 8.4 8.0 7.8 7.7 7.7 7.9 8.3 

ინვესტიციები 32.7 32.4 33.3 36.0 35.7 34.7 34.4 35.0 

კერძო 27.6 26.3 26.3 28.1 28.4 26.9 26.2 26.6 

სახელმწიფო 5.1 6.1 7.0 7.9 7.3 7.8 8.1 8.4 

მთლიანი ეროვნული დანაზოგი 19.9 23.5 25.6 28.0 27.1 26.3 25.6 24.1 

კერძო 2.5 4.6 5.7 4.7 5.5 6.7 7.5 8.2 

სახელმწიფო 17.4 18.9 19.9 26.8 27.1 26.3 25.6 24.1 

 

ფისკალური სექტორი მლნ ლარი 

შემოსავლები და გრანტები  9,676   10,921   11,822   12,307   13,103   13,975   15,308   16,711  

საგადასახადო შემოსავლები  8,786   9,779   10,506   10,940   11,755   12,700   14,071   15,488  

პირდაპირი გადასახადები  4,360   4,134   4,540   4,797   5,010   5,556   6,178   6,866  

არაპირდაპირი გადასახადები  4,426   5,645   5,966   6,143   6,745   7,144   7,893   8,622  

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

 10,554   11,508   12,351   13,698   14,645   15,890   17,306   18,718  

მიმდინარე ხარჯები  8,825   9,194   9,493   10,326   11,315   12,210   13,336   14,498  

კაპიტალური ხარჯები  1,729   2,314   2,858   3,372   3,330   3,680   3,970   4,220  

         

საოპერაციო სალდო  851   1,727   2,329   1,981   1,788   1,765   1,972   2,213  

მთლიანი სალდო -511  -358  -323  -1,241  -1,362  -1,715  -1,781  -1,772  



 

  

სახელმწიფო ვალი  15,123   17,576   18,021   19,275   20,404   21,447   22,977   24,593  

საგარეო  11,952   13,654   14,098   14,877   15,552   16,130   16,899   17,455  

საშინაო  3,171   3,923   3,923   4,398   4,853   5,318   6,078   7,138  

ფისკალური ბალანსი -1,381  -1,498  -1,164  -1,604  -1,862  -2,235  -2,318  -2,327  

 % მშპ-სთან 

შემოსავლები და გრანტები 28.4% 28.9% 28.8% 28.3% 28.8% 29.5% 31.4% 33.2% 

საგადასახადო შემოსავლები 25.8% 25.8% 25.6% 25.2% 25.8% 26.9% 28.9% 30.8% 

პირდაპირი გადასახადები 12.8% 10.9% 11.1% 11.0% 11.0% 11.7% 12.7% 13.6% 

არაპირდაპირი გადასახადები 13.0% 14.9% 14.5% 14.1% 14.8% 15.1% 16.2% 17.1% 

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

31.0% 30.4% 30.1% 31.5% 32.2% 33.6% 35.5% 37.2% 

მიმდინარე ხარჯები 25.9% 24.3% 23.1% 23.8% 24.9% 25.8% 27.3% 28.8% 

კაპიტალური ხარჯები 5.1% 6.1% 7.0% 7.8% 7.3% 7.8% 8.1% 8.4% 

         

საოპერაციო სალდო 2.5% 4.6% 5.7% 4.6% 3.9% 3.7% 4.0% 4.4% 

მთლიანი სალდო -1.5% -0.9% -0.8% -2.9% -3.0% -3.6% -3.7% -3.5% 

         

სახელმწიფო ვალი 44.4% 46.4% 43.9% 44.3% 44.8% 45.3% 47.1% 48.9% 

საგარეო 35.1% 36.1% 34.3% 34.2% 34.2% 34.1% 34.6% 34.7% 

საშინაო 9.3% 10.4% 9.5% 10.1% 10.7% 11.2% 12.5% 14.2% 

ფისკალური ბალანსი -4.1% -4.0% -2.8% -3.7% -4.1% -4.7% -4.8% -4.6% 

 

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

წმინდა უცხოური აქტივები 5.8% 5.2% 1.4% 1.6% 2.8% 3.1% 3.2% 3.3% 

წმინდა საშინაო აქტივები 41.3% 43.5% 50.1% 52.3% 53.4% 55.3% 57.4% 59.6% 

ფართო ფული M3 47.2% 48.7% 51.4% 53.9% 56.2% 58.4% 60.6% 63.0% 

ფართო ფული M2 19.1% 22.2% 23.8% 24.7% 26.3% 27.8% 29.5% 31.3% 

 

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

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი -13.1% -8.8% -7.7% -7.3% -7.7% -7.5% -7.5% -8.3% 

სავაჭრო ბალანსი -16.0% -11.8% -11.5% -10.4% -10.6% -10.2% -10.2% -10.8% 

ოფიციალური საერთაშორისო 
რეზერვები (მლნ აშშ დოლარი) 

 2,756.5   3,039.0   3,289.8   3,620.2   3,626.2   3,660.1   3,786.7   3,895.4  

იმპორტის ჯერადი  3.9   3.9   3.7   3.9   3.7   3.6   3.6   3.5  

წმინდა კერძო კაპიტალური და 
ფინანსური ნაკადები (მლნ აშშ 
დოლარი) 

 1,833.2   978.0   409.7   743.9   826.6   738.6   645.9   563.8  



 

დანართი 4: ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზების ცვლილება, 2019-2020 წლებისთვის 

 

 

 

 

 

 2019 წელი 2020 წელი 
 ივნისი  2019 დეკემბერი 2018 ივნისი  2019 დეკემბერი 2018 

 
მთავრობა 

საბიუჯეტო 
ოფისი 

მთავრობა 
საბიუჯეტო 

ოფისი 
მთავრობა 

საბიუჯეტო 
ოფისი 

მთავრობა 
საბიუჯეტო 

ოფისი 

რეალური მშპ (%-ული ზრდა) 4.5% 4.7% 4.5% 4.7% 5.0% 5.2% 5.0% 5.3% 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია 3.0% 3.9% 3.0% 3.3% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 

მშპ დეფლატორი 3.5% 4.1% 3.5% 3.4% 3.0% 3.4% 3.0% 3.3% 

ნომინალური მშპ (მლნ ლარი) 44,428 44,777 44,915 44,733 48,049 48,683 48,575 48,655 

საგადასახადო შემოსავლები (მლნ 
ლარი) 

11,280 11,090 11,280 11,240 12,105 12,191 12,132 12,020 

ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
(მლნ ლარი) 

-970 -1064 -970 -948 -975 -877 -1018 -1095 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი  (%-
ად მშპ-სთან) 

-7.1% -6.7% -8.5% -9.5% -6.7% -6.8% -7.8% -8.8% 

სავაჭრო ბალანსი  (%-ად მშპ-სთან) -10.5% -10.2% -11.0% -12.3% -10.4% -10.2% -10.6% -11.7% 

ექსპორტი (%-ული ცვლილება წინა 
წელთან, აშშ დოლარი) 

10.6% 6.3% 11.0% 8.1% 10.3% 10.1% 9.8% 9.6% 

იმპორტი (%-ული ცვლილება წინა 
წელთან, აშშ დოლარი) 

7.6% 3.8% 6.5% 6.1% 9.8% 10.0% 8.9% 8.7% 

საერთაშორისო რეზერვები (მლნ აშშ 
დოლარი) 

3,627 3,614 3,677 3,724 4,000 3,769 4,045 4,048 

ფულის მასა M3 (მლნ ლარი) 23,994 24,154 24,734 22,731 27,329 27,376 28,172 25,220 

ფულის მასა M2 (მლნ ლარი) 11,259 11,317 11,303 10,976 13,048 13,131 13,090 12,667 


