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მაჩვენებლები. 
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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 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 1996Q1-2018Q2 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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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 

პროგნოზს.2  

მშპ-ს რეალური ზრდის წარმოდგენილი პროგნოზი 2019 წლისათვის (4.7%) 0.2%-ული პუნქტით 

აღემატება  მთავრობის ეკონომიკურ ზრდის პროგნოზს3 (4.5%) და განსხვავდება (0.8 %-ული პუნქტით 

ნაკლებია) საბიუჯეტო ოფისის მიერ 2018 წლის ივნისში გამოქვეყნებული საპროგნოზო 

მაჩვენებლისაგან. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, აღნიშნული დინამიკა წინა საპროგნოზო 

მაჩვენებლებთან შედარებით ძირითადად ორი  ფაქტორითაა განპირობებული:  

 2018 წლის მეორე ნახევარში მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა საგარეო ეკონომიკური 

გარემო და 2019 წლისათვის ძირითადად შემცირებისაკენ შეიცვალა ძირითადი სავაჭრო 

პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი.4 აღნიშნული ფაქტორის წილი 

ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებლის შემცირებაში შეადგენს 0.2%-ულ პუნქტს.  

 ასევე საბიუჯეტო ოფისის მიერ შეფასებულ იქნა ეროვნული ბანკის მიერ ინიცირებული 

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

ძალაში. ინიცირებული შეზღუდვების გათვალისწინებით, 2019 წლისათვის მოსალოდნელია 

ეროვნული ეკონომიკის დაკრედიტების და შესაბამისად მთლიანი მოხმარების შემცირება. 

საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშებით6, სხვა თანაბარ პირობებში, აღნიშნულ ცვლილებებს 2019 

წლის მშპ-ს ზრდის ტემპზე ექნება უარყოფითი გავლენა 0.6%-ული პუნქტის ოდენობით. 

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკური ზრდის საშუალო წლიური 

ტემპი 2019-2022 წლებისათვის 5.2%-ს შეადგენს, რაც 0.6%-ული პუნქტით ნაკლებია 2018 წლის ივნისში 

საბიუჯეტო ოფისის მიერ გამოქვეყნებულ ანალოგიურ მაჩვენებელზე. აღნიშნული ძირითადად 

სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის, წინა პერიოდებთან შედარებით, პესიმისტურ 

შეფასებებს უკავშირდება. ეკონომიკურ ზრდაში წარმმართველ როლს კვლავ შიდა მოხმარება და 

ინვესტიციები ასრულებს. რაც შეეხება მთავრობის საპროგნოზო მაჩვენებელს ანალოგიური 

პერიოდისათვის, მთავრობის საშუალო წლიური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2019-2022 

წლებისათვის ასევე 5.2%-ს უტოლდება. აქვე აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური ზრდის საბიუჯეტო 

ოფისის საპროგნოზო მაჩვენებელი (5.2%) საშუალოვადიანი პერიოდისათვის ითვალისწინებს 

მთავრობის სტრატეგიის მიხედვით საშუალოვადიან პერიოდში არაფინანსური აქტივების (ე.წ. 

კაპიტალური ხარჯები) მნიშვნელოვან საპროგნოზო/დაგეგმილ ზრდას, რომლის ფაქტობრივმა 

დინამიკამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს საბიუჯეტო 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 2018 (WEO October 2018 
5 https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3510  
6 აღნიშნული შეფასება ნაწილობრივ ეყრდნობა საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკოსთა მიერ განსაზღვრულ დაშვებებს. 

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

რაც შეეხება ნომინალურ მშპ-ს ერთ სულზე, მისი საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლისათვის 11,994 

ლარს, ხოლო 2022 წლისათვის - 15,447 ლარს შეადგენს. 

დიაგრამა 2: მშპ ერთ სულზე, ნომინალური. 

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

ტრაექტორიის“ გათვალისწინებით, 2019 წლისათვის ინფლაციის მაჩვენებელი 3%-ის ფარგლებში 

ჩამოყალიბდება. კერძოდ,  სამომხმარებლო ფასების ზრდის საპროგნოზო ტემპი 2019 წლისათვის ოდნავ 

აღემატება მიზნობრივ მაჩვენებელს და 0.5%-ული პუნქტით მეტია 2018 წლის საპროგნოზო 

მაჩვენებელზე. აღნიშნული ძირითადად გამოწვეულია 2018 წელს  მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალი 

ინფლაციის საბაზისო ეფექტითა და საპროგნოზო მაკროეკონომიკური გარემოს შესაბამისად 

მონეტარული პოლიტიკის შესაძლო შერბილებით. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ როგორც 
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მონეტარული პოლიტიკის, ისევე საგარეო ფაქტორების განსხვავებულმა ცვლილებამ შესაძლებელია 

განაპირობოს განსხვავებები საპროგნოზო მაჩვენებლისაგან.  

დიაგრამა 3: სამომხმარებლო ფასების ინდექსები, პერიოდის საშუალო.      დიაგრამა 4: მშპ-ის დეფლატორი. 

როგორც 2019 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 2019 წლისათვის მშპ-ის 30.8%-ს შეადგენს და 2019-2022 წლებისათვის ფარდობის 

უმნიშვნელო კლების მიუხედავად, იგი საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება. ანალოგიურ ტენდენციას 

ავლენს კერძო დანაზოგების მშპ-სთან ფარდობაც და 2019 წლისათვის მშპ-ის 23.7%-ს შეადგენს7.  

 

დიაგრამა 5: კერძო დანაზოგები და კერძო ინვესტიციები, მშპ-სთან შეფარდება. 

                                                           
7 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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ფისკალური სექტორი 

ფისკალური გარემოს ანალიზისათვის მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს (GFSM 2001) 

მოცულობა როგორც საშუალოვადიან, ისე - გრძელვადიან  პერიოდში. პარლამენტის საბიუჯეტო 

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

მოსალოდნელი ფარდობა -2.1%-ს შეადგენს (დიაგრამა 6). ამასთანავე, საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 

ე.წ. მოდიფიცირებული დეფიციტის მაჩვენებელი (რომელიც ცალკეული მუხლების რეკლასიფიკაციით 

მიიღება და გამოიყენება სსფ-ს პროგრამაში) 2019 წლისათვის -2.7%-ს უტოლდება (დიაგრამა 7). 

დიაგრამა 6: ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, მშპ-სთან შეფარდება.      დიაგრამა 7: მოდიფიცირებული დეფიციტი, მშპ-სთან შეფარდება. 

დეფიციტის ზემოაღნიშნული მაჩვენებლების მშპ-სთან ფარდობა 0.1%-ული პუნქტით მეტია მთავრობის 

მიერ წარმოდგენილ შესაბამის მაჩვენებლებზე, რაც გამოწვეულია ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო 

შემოსავლებისა და ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის საპროგნოზო 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. 

საგადასახადო შემოსავლებთან დაკავშირებით, საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2019 წლისათვის 

ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების მოცულობა 11,240 მლნ ლარს შეადგენს (დანართი 1), 

რაც თითქმის უტოლდება ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით (BDD) 

წარმოდგენილ პროგნოზს (40 მლნ ლარით ნაკლებია). საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, მთავრობის 

ანალოგიური მაჩვენებლის მსგავსად, 2019 წლისათვის საგადასახადო შემოსავლების მოცულობა %-ად 

მშპ-თან 25.1%-ს შეადგენს (დიაგრამა 9). აღსანიშნავია, რომ 2019-2022 წლებისათვის გადასახადების 

წილი მშპ-ის მიმართ საშუალოდ 24.6%-ს უტოლდება.  
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საგადასახადო შემოსავლების კომპონენტების დონეზე ანალიზისას აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს არ 

იცვლება პირდაპირი გადასახადების (43%) და არაპირდაპირი გადასახადების (57%) წილი მთლიან 

საგადასახადო შემოსავლებში. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, აღნიშნული ტენდენცია შეიცვლება  

2020-2022 წლებში,  უმნიშვნელოდ მოიმატებს პირდაპირი გადასახადების წილი და  2022 წლისათვის 

პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადების წილი მთლიან გადასახადებში შესაბამისად 44%-ს და 

56%-ს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული საშუალო ვადიანი პროგნოზები  დაფუძნებულია 

არსებულ ფისკალურ პოლიტიკაზე და გათვალისწინებულია მიმდინარე წელს განხორციელებული 

საგადასახადო და საპენსიო რეფორმები.  საბიუჯეტო პოლიტიკის შემდგომმა  ცვლილებებმა შესაძლოა 

გამოიწვიოს განსხვავებები აღნიშნული პროგნოზებისაგან. 

დიაგრამა 8: საგადასახადო შემოსავლები.            დიაგრამა 9: საგადასახადო შემოსავლები, მშპ-სთან შეფარდება. 

 

დიაგრამა 10: საგადასახადო შემოსავლები, მილიონი ლარი. 
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საგარეო სექტორი 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2019 წლისთვის საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე 

ანგარიშის მოსალოდნელი დეფიციტი მშპ-ის 9.5%-ია, ხოლო მთავრობის საპროგნოზო მაჩვენებელი მშპ-

ის 8.5%-ს შეადგენს. როგორც საბიუჯეტო ოფისის, ასევე - ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი საშუალოვადიან პერიოდში ზრდის (დეფიციტის კლების) ტენდენციით 

ხასიათდება.  

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მოსალოდნელი კლების მთავარი მამოძრავებელი ძალა შიდა 

დანაზოგების საპროგნოზო ზრდაა. 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 11: მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი, მშპ-სთან შეფარდება. 

რავ შეეხება მიმდინარე ანგარიშის კომპონენტებს, დეფიციტის კლების უმნიშვნელოვანესი 

განმაპირობებელი ფაქტორი სავაჭრო ბალანსის მოსალოდნელი გაუმჯობესებაა. საბიუჯეტო ოფისის 

პროგნოზით, სავაჭრო დეფიციტი 2019 წელს მშპ-ის 12.3%-ს მიაღწევს, მთავრობის პროგნოზით კი 

დეფიციტი 11% იქნება. როგორც მიმდინარე ანგარიშის, ასევე - სავაჭრო ბალანსი საშუალოვადიან 

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

უზრუნველყოფს მთლიანი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. 

აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდის ბოლოს 2022 წლისათვის სავაჭრო ბალანსის საბიუჯეტო 

ოფისის საპროგნოზო მაჩვენებელი უფრო მაღალია (დეფიციტი ნაკლებია) ფინანსთა სამინისტროს 

საპროგნოზო მაჩვენებლებთან შედარებით, თუმცა მიმდინარე ანგარიშის მაჩვენებლებს შორის სხვაობას 

წმინდა ფაქტორული შემოსავლებისა და წმინდა მიმდინარე ტრანსფერტების განსხვავებული 

პროგნოზები განაპირობებს. 
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დიაგრამა 12: 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 1,252 მლნ აშშ დოლარს გაუტოლდება და საშუალოვადიან პერიოდში გაიზრდება, ხოლო 

ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, საანალიზო პერიოდში მოსალოდნელია წმინდა კერძო 

კაპიტალური და ფინანსური ნაკადების კლება. 

 

დიაგრამა 13: წმინდა კერძო და კაპიტალური ნაკადები, მლნ აშშ დოლარი. 
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მონეტარული სექტორი  

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2019 წლისთვის ფულის მასა M3 აგრეგატის მოცულობა 22,731 მლნ 

ლარს გაუტოლდება, ხოლო ზრდის წლიური ტემპი 8.9%-ს შეადგენს. თავის მხრივ, ფულის მასა M2 

აგრეგატის მოსალოდნელი მოცულობა 10,976 მლნ ლარია, მოსალოდნელი ზრდა კი - 11.4%. 

      დიაგრამა 14: ფულის მასის M3 ზრდის ტემპი.                                       დიაგრამა 15: ფულის მასის M2 ზრდის ტემპი. 

საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2019 წლისათვის მოსალოდნელია საერთაშორისო რეზერვების 8.9%-

ით ზრდა. შესაბამისად, 2019 წელს რეზერვების მოცულობა 3,724 მლნ აშშ დოლარს მიაღწევს (3.8 თვის 

იმპორტის ჯერადი), ხოლო 2019-2022 წლების საშუალო მოცულობა 4,332 მლნ აშშ დოლარია. 

 
დიაგრამა 16: საერთაშორისო რეზერვები, მლნ აშშ დოლარი. 
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რაც შეეხება კერძო სექტორზე გაცემულ სესხებს, საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2019 წლისთვის 

აღნიშნული მაჩვენებელი 25,571 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, მოკლევადიან პერიოდში კერძო სექტორზე 

გაცემული სესხების წილი მშპ-ში მცირედით იკლებს, საანალიზო პერიოდის ბოლოსკენ კი კვლავ 

იზრდება.  

 
დიაგრამა 17: კერძო სექტორზე გაცემული სესხები, მლნ ლარი. 
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დანართი 1: დეტალური მაკროეკონომიკური პროგნოზები 2018-2022 წწ. -ებისათვის 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

რეალური სექტორი %-ული ზრდა 

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.9% 2.8% 4.8% 5.1% 4.7% 5.3% 5.4% 5.6% 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია 4.0% 2.1% 6.0% 2.7% 3.3% 2.9% 3.3% 2.9% 

მშპ დეფლატორი 5.9% 4.2% 6.1% 4.0% 3.4% 3.3% 3.3% 3.0% 

ნომინალური მშპ  

მილიონი ლარი 31,756 34,028 37,847 41,331 44,733 48,655 52,964 57,610 

მილიონი აშშ დოლარი 13,968 14,397 15,105 16,292 17,339 19,152 21,368 23,768 

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე  

ლარი 8,551 9,146 10,152 11,082 11,994 13,046 14,201 15,447 

დოლარი 3,761 3,870 4,052 4,368 4,649 5,135 5,729 6,373 

 % მშპ-სთან 

აბსორბცია 117.5 115.7 112.0 113.5 112.4 111.7 110.7 109.4 

მოხმარება 86.0 83.0 79.6 77.8 74.1 73.9 73.7 72.9 

კერძო 77.2 73.7 71.2 70.0 66.6 66.9 67.0 66.3 

სახელმწიფო 8.8 9.2 8.4 7.8 7.5 7.0 6.6 6.6 

ინვესტიციები 31.5 32.7 32.4 35.8 38.3 37.8 37.0 36.5 

კერძო 25.9 27.6 26.3 29.4 30.8 30.0 28.6 28.2 

სახელმწიფო 5.6 5.1 6.1 6.3 7.5 7.9 8.4 8.3 

მთლიანი ეროვნული დანაზოგი 19.6 19.8 23.4 25.3 28.8 29.0 28.9 29.1 

სახელმწიფო 3.3 2.5 4.6 5.1 5.0 5.4 6.1 5.9 

კერძო 16.3 17.3 18.9 20.2 23.7 23.6 22.7 23.2 

ფისკალური სექტორი მლნ ლარი 

შემოსავლები და გრანტები 8,963.2 9,675.5 10,921.2 11,675.6 12,525.8 13,325.2 14,236.1 15,228.3 

საგადასახადო შემოსავლები 8,011 8,786 9,779 10,476 11,240 12,020 12,956 13,957 

პირდაპირი გადასახადები 3,565.4 4,360.0 4,133.8 4,530.9 4,853.1 5,177.9 5,652.9 6,134.9 

არაპირდაპირი გადასახადები 4,445.4 4,426.1 5,645.2 5,945.1 6,386.4 6,842.0 7,303.5 7,822.0 

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,691.5 10,553.5 1,508.3 12,200.0 13,624.0 14,550.0 15,409.0 16,625.0 

მიმდინარე ხარჯები 7,915.1 8,824.5 9,194.3 9,585.0 10,276.0 10,710.0 10,979.0 11,835.0 

კაპიტალური ხარჯები 1,776.4 1,729.0 2,313.9 2,615.0 3,348.0 3,840.0 4,430.0 4,790.0 

         

საოპერაციო სალდო  1,048.1   851.0   1,726.8   2,090.6   2,249.8   2,615.2   3,257.1   3,393.3  

მთლიანი სალდო -373.3  -510.8  -357.7  -304.4  -948.2  -1,094.8  -1,042.9  -1,266.7  

          

სახელმწიფო ვალი 13,161.1 15,122.9 16,734.5 17,812.9 19,320.7 20,497.3 21,362.3 22,447.4 

საგარეო 10,333.8 11,952.2 13,199.3 13,895.9 14,920.7 15,642.3 16,042.3 16,662.4 

საშინაო  2,827.3   3,170.7   3,535.2   3,917.0   4,400.0   4,855.0   5,320.0   5,785.0  

ფისკალური ბალანსი -1,176.3 -1,380.8 -1,498.5 -1,134.4 -1,366.2 -1,424.8 -1,482.9 -1,676.7 
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 % მშპ-სთან 

შემოსავლები და გრანტები 28.2% 28.4% 28.9% 28.2% 28.0% 27.4% 26.9% 26.4% 

საგადასახადო შემოსავლები 25.2% 25.8% 25.8% 25.3% 25.1% 24.7% 24.5% 24.2% 

            პირდაპირი გადასახადები 11.2% 12.8% 10.9% 11.0% 10.8% 10.6% 10.7% 10.6% 

           არაპირდაპირი გადასახადები 14.0% 13.0% 14.9% 14.4% 14.3% 14.1% 13.8% 13.6% 

ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.5% 31.0% 30.4% 29.5% 30.5% 29.9% 29.1% 28.9% 

მიმდინარე ხარჯები 24.9% 25.9% 24.3% 23.2% 23.0% 22.0% 20.7% 20.5% 

კაპიტალური ხარჯები 5.6% 5.1% 6.1% 6.3% 7.5% 7.9% 8.4% 8.3% 

   

საოპერაციო სალდო 3.3% 2.5% 4.6% 5.1% 5.0% 5.4% 6.1% 5.9% 

მთლიანი სალდო -1.2% -1.5% -0.9% -0.7% -2.1% -2.3% -2.0% -2.2% 

   

სახელმწიფო ვალი 41.4% 44.4% 44.2% 43.1% 43.2% 42.1% 40.3% 39.0% 

საგარეო 32.5% 35.1% 34.9% 33.6% 33.4% 32.1% 30.3% 28.9% 

საშინაო 8.9% 9.3% 9.3% 9.5% 9.8% 10.0% 10.0% 10.0% 

ფისკალური ბალანსი -3.7% -4.1% -4.0% -2.7% -3.1% -2.9% -2.8% -2.9% 

  ცხრილი 1:  ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების პროგნოზები. 

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

წმინდა უცხოური აქტივები 3.8% 5.8% 5.2% 5.0% 5.1% 4.9% 4.7% 4.8% 

წმინდა საშინაო აქტივები 38.2% 41.3% 43.5% 45.5% 45.7% 46.9% 47.9% 48.7% 

ფართო ფული M3  42.0% 47.2% 48.7% 50.5% 50.8% 51.8% 52.5% 53.5% 

ფართო ფული M2  18.1% 19.1% 22.2% 30.6% 33.1% 35.2% 37.2% 39.9% 

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

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი -12.1% -12.8% -8.7% -10.4% -9.5% -8.8% -8.1% -7.3% 

სავაჭრო ბალანსი -17.7% -15.6% -11.7% -13.4% -12.3% -11.7% -10.6% -9.3% 

ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები (მლნ 

აშშ დოლარი) 
2,520.6 2,756.5 3,039.0 3,418.2 3,723.8 4,048.1 4,510.2 5,045.4 

იმპორტის ჯერადი 3.5 3.9 3.9 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 

წმინდა კერძო კაპიტალური და ფინანსური 

ნაკადები (მლნ აშშ დოლარი) 
1,537.4 1,791.2 961.4 1,000.5 1,251.9 1,411.9 1,563.9 1,753.4 



დანართი 2: ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზების ცვლილება, 2018-2019 წწ. -ებისათვის 

 

 

  
2018 წელი 2019 წელი 

ივნისი, 2018  დეკემბერი, 2018 ივნისი, 2018  დეკემბერი, 2018 

  მთავრობა 
საბიუჯეტო 

ოფისი 
მთავრობა 

საბიუჯეტო 

ოფისი 
მთავრობა 

საბიუჯეტო 

ოფისი 
მთავრობა 

საბიუჯეტო 

ოფისი 

რეალური მშპ (%-ული ზრდა) 4.5% 5.2% 5.0% 5.1% 5.0% 5.5% 4.5% 4.7% 

სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია  3.5% 3.1% 3.0% 2.7% 3.0% 3.2% 3.0% 3.3% 

მშპ დეფლატორი 3.5% 3.9% 4.5% 4.0% 3.0% 3.8% 3.5% 3.4% 

ნომინალური მშპ (მლნ ლარი) 41,146 41,562           41,527                 41,331  44,499 45,541                44,915                    44,733  

საგადასახადო შემოსავლები (მლნ ლარი) 10,260 10,575           10,500                 10,476  11,200 11,331                11,280                    11,240  

ნაერთი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (მლნ 

ლარი) 
-560 -182 -357 -304 -825 -609 -970 -948 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი  (%-ად მშპ-

სთან) 
-8.1% -8.0% -10.1% -10.4% -7.7% -7.6% -8.5% -9.5% 

სავაჭრო ბალანსი  (%-ად მშპ-სთან) -11.4% -11.0% -13.0% -13.4% -11.1% -10.2% -11.0% -12.3% 

ექსპორტი (%-ული ცვლილება წინა წელთან, 

აშშ დოლარი) 
10.4% 11.4% 21.8% 16.2% 11.1% 12.2% 11.0% 8.1% 

იმპორტი (%-ული ცვლილება წინა წელთან, 

აშშ დოლარი) 
9.5% 10.2% 21.3% 17.6% 8.9% 10.4% 6.5% 6.1% 

საერთაშორისო რეზერვები (მლნ აშშ 

დოლარი) 
3,317 3,427             3,343                  3,418  3,649 3,784 

                                

3,677  

                              

3,724  

ფულის მასა M3 (მლნ ლარი) 20,931 20,788           21,865                 20,871  23,933 23,502                24,734                    22,731  

ფულის მასა M2 (მლნ ლარი) 9,723 10,007             9,821                  9,852  11,300 11,471                11,303                    10,976  

 


