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შესავალი 

 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მანდატის შესაბამისად, მაკროეკონომიკური გარემოს მიმოხილვა 

მიზნად ისახავს წარმოადგინოს ეკონომიკის სექტორების (რეალური, საგარეო, ფისკალური და 

მონეტარული) ჭრილში ძირითადი ინდიკატორების მიმოხილვა და ანალიზი, ასევე შეფასებულ იქნას 

მაკროეკონომიკურ ინდიკატორებს შორის კავშირურთიერთობები დროის სხვადასხვა პერიოდის 

მიხედვით. 

აღნიშნულის მიზნით, მოცემული ანგარიში  მოიცავს შემდეგ ძირითად კომპონენტებს: 

 ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის შეფასება დამატებული ღირებულების და დანახარჯების 

მიხევით; მშპ-ის ფაქტორული ანალიზი (მიწოდების მხრიდან) და მისი პონტენციური დონის 

შეფასება; მშპ-ის პროგნოზის მიმოხილვა 2016 წლისთვის; 

 საგადამხდელო ბალანსის მიმოხილვა; ექსპორტ-იმპორტის განმსაზღვრელი ფაქტორების 

შეფასება და ქვეყნის საგარეო სტაბილურობის ანალიზი; 

 ნაერთი ბიუჯეტი მიმოხილვა; საგადასახადო შემოსავლების ანალიზი თითოეული 

გადასახადის დონეზე; 

 ინფლაციის და მონეტარული აგრეგატების მიმოხილვა; ფულზე მოთხოვნის შეფასება და 

კომერციული ბანკების მიერ ეკონომიკის დაკრედიტების ანალიზი. 

აღნიშნულ ანგარიშში გამოყენებული მეთოდოლოგიური ასპექტები წარმოდგენილია პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის ცალკეულ კვლევით პუბლიკაციებში, რომელიც საჯაროა საბიუჯეტო ოფისის 

ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 
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1. რეალური სექტორი 

1.1 ეკონომიკური ზრდის მიმოხილვა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით, 2015 წელს მთლიანი 

შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.8% შეადგინა და ნომინალურ გამოსახულებაში 31.7 მილიარდი 

ლარი დაფიქსირდა. ეკონომიკის 2.8%-იან  ზრდაში დამამუშავებელი მრეწველობის (-0.45%-ლი 

პუნქტი)  და ვაჭრობის (-0.04%-ლი პუნქტი) გარდა, ყველა დარგმა პოზიტიური წვლილი შეიტანა. 

ზრდის მიმართულებით აღსანიშნავია მშენებლობის დარგის (0.9%-ლი პუნქტი) პოზიტიური წვლილი, 

რაც მთლიანი ეკონომიკური ზრდის 33%-ს შეადგენს. 2015 წელს 2014 წელთან შედარებით მშპ ერთ 

სულ მოსახლეზე 2006 ლარით გაიზარდა და 8 498 ლარი შეადგინა. ხოლო დოლარებში,  მშპ ერთ სულ 

მოსახლეზე 2014 წელთან შედარებით 67 აშშ დოლარით გაიზარდა  და  3 743.1 დოლარს გაუტოლდა.   

1997-2015 წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი(12.6%) 2007 

წელს დაფიქსირდა, ხოლო ეკონომიკურ ზრდის უარყოფით მაჩვენებელს ადგილი ჰქონდა მსოფლიო 

ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისისა და ომის შემდგომ პერიოდში, 2009 წელს (-3.7%). მთლიანი 

პერიოდის საშუალო ეკონომიკური ზრდის ტემპი 5.6% იყო, თუმცა სხვადასხვა პერიოდებში 

განსხვავებული ტენდენცია ჰქონდა: 1997-2003 წწ. მშპ-ს საშუალო ზრდა 5.7%-ს, ხოლო 2004-2009 წწ. 

საშუალო ეკონომიკური ზრდა 6.0%-ს შეადგენდა. 2010-2015 წწ. ეკონომიკური ზრდის საშუალო 

მაჩვენებელი კი 5.1%-ს უტოლდება. 

1.1.1 მთლიანი შიდა პროდუქტი დარგობრივ ჭრილში 

მშპ-ს დარგობრივი სტრუქტურის ისტორიული მიმოხილვიდან იკვეთება, რომ ეკონომიკური ზრდის 

მთავარი წარმმართველი დარგები 2010-2015 წლებში იყო ვაჭრობა (საშუალოდ 0.85%-ლი წვლილი), 

დამამუშავებელი მრეწველობა (0.7%-ლი წვლილი) და ტრანსპორტი (0.5%-ლი წვლილი) (იხ. დიაგრამა 

1). ხოლო, 2015 წელს დამამუშავებელი მრეწველობისა და ვაჭრობისა წვლილი ეკონომიკურ ზრდაში 

უარყოფითი იყო.  

აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს განხილული პერიოდის (2010-2015 წწ.) საშუალო მაჩვენებელს ჩამორჩება 

ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობის, საფინანსო საქმიანობის, ოპერაციები უძრავი ქონებით დარგების 

გავლემები, ხოლო 2015 წელს მშენებლობის დარგის მნიშვნელოვანი დადებითი წვლილი ეკონომიკურ 

ზრდაში 2-ჯერ აღემატება განხილული პერიოდის საშუალო მაჩვენებელს.  

თუ ეკონომიკის დარგების ფასების დინამიკას დავაკვირდებით (იხ. დიაგრამა 2) შევამჩნევთ, რომ 2015 

წელს 2014 წელთან შედარებით, კავშირგაბმულობის დარგის გარდა, ყველა დარგში  ფასების ზრდა 

დაფიქსირდა. ასევე, თუ განვიხილავთ დარგების ფასების ცვლილებას ისტორიულ ჭრილში ვნახავთ, 

რომ 2003 წლიდან 2015 წლამდე თითქმის ყველა დარგში ფასების ზრდის ტრენდი ვლინდება. 

სამთომომპოვებელი მრეწველობის და სახელმწიფო მმართველობის დარგებში შეინიშნებოდა 

მკვეთრად გამოხატული როგორც ზრდის, ისე კლების ტენდენციები. გამონაკლისს წარმოადგენს 

კავშირგაბმულობის დარგი, სადაც ძირითადად  ფასების შემცირების პერმანენტული ტენდენცია 

შეინიშნება. 
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2003-2015 წლებში ფასების ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: სახელწიფო 

მმართველობა (464%) ჯანმრთელობის დაცვა (157%), ოპერაციები უძრავი ქონებით (154%), განათლება 

(148%) და ა.შ. როგორც დიაგრამა 2-ში ჩანს ფასების ზრდის ტემპმა იკლო 2010 წლის შემდეგ, ხოლო 

სახელმწიფო მმართველობაში კი ბოლო წლებში კლების ტენდენციაც შეინიშნება.  

 

 

 

 

 

დიაგრამა 1: დარგების წვლილი ეკონომიკურ დარგში. 
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ვაჭრობა კავშირგაბმულობა 
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განათლება ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 

დიაგრამა 2: ეკონომიკის დარგების ფასების ინდექსი. 
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1.1.2 მთლიანი შიდა პროდუქტის ანალიზი დანახარჯების მიხედვით 

2015 წლის წინასწარი მონაცემების მიხედვით, 2014 წელთან შედარებით რეალური მშპ-ს ზრდაში 

მოხმარებამ და ინვესტიციებმა ერთად 7.8%-ლი წვლილი შეიტანეს, ხოლო წმინდა ექსპორტმა მშპ-ს 

ზრდის ტემპში 5.1%-იანი უარყოფითი გავლენა იქონია. 

დანახარჯების სტრუქტურის კუთხით გასული წლების მაჩვენებლების ანალიზი შემდეგ ტენდენციას 

ავლენს: მოხმარებას, ინვესტიციებს და ექსპორტს ყოველთვის დადებითი წვლილი შეჰქონდათ 

ეკონომიკურ ზრდაში, იმპორტს კი თავის მხრივ, უარყოფითი გავლენა ჰქონდა ეკონომიკურ ზრდაზე 

და ეს ტენდენცია მთელი საანალიზო პერიოდის განმავლობაში შეინიშნება.  კერძოდ, მოხმარების 

წილი 2011-2015 წლებში სტაბილურად, 4-5%-ულ პუნქტს უტოლდება (გამონაკლისს წარმოადგენდა 

2013 წელი, როდესაც მოხმარების წვლილი 0.6%-ულ პუნქტამდე შემცირდა). თუმცა სხვა 

კომპონენტების წვლილი შედარებით ცვალებადი ტენდენციით ხასიათდება. 

როგორც დიაგრამა 3-დან  ჩანს, საანალიზო პერიოდში 2013 წელი სხვა წლებთან შედარებით 

განსხვავებულ ტენდენციას ავლენს. კერძოდ, მნიშვნელოვნად შემცირდა ეკონომიკურ ზრდაში 

იმპორტის უარყოფითი წვლილი და მოხმარებამ 2013 წელს პირველად მოახდინა უარყოფითი გავლენა 

ეკონომიკურ ზრდაზე 2011-2015 წლების განმავლობაში, ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდა 

ინვესტიციების დადებითი წვლილი. შეიძლება ითქვას, რომ 2013 წელს ეკონომიკური ზრდა 

ძირითადად წმინდა ექსპორტის ზრდას უკავშირდებოდა.  

2014 წელს ექსპორტის ზრდამ უმნიშვნელო  წვლილი შეიტანა ეკონომიკური აქტივობაში, თუმცა 

მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა როგორც შიდა ინვესტიციების, ისე მოხმარების წვლილის 

მიმართულებით.  

რაც შეეხება 2015 წელს, წინა წელთან შედარებით მშპ-ის ზრდაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

ექსპორტის  და თითქმის განახევრდა ინვესტიციების წვლილი. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად 

დოლარში გამოსახული ექსპორტის შემცირებისა, ლარში გამოსახული ექსპორტის მოცულობა 

გაიზარდა და 2015 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წვლილმა 3.3%-ული პუნქტი შეადგინა.  
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  დიაგრამა  3: დარგების წვლილები მშპ-ს ზრდაში (დანახარჯების მიხედვით). 
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1.2 მთლიანი შიდა პროდუქტის ფაქტორების პროდუქტიულობა 

მთლიანი შიდა პროდუქტის შეფასების ყველაზე ფართოდ გავრცელებული გზა არის საწარმოო 

ფუნქციით მისი შესწავლა და კომპონენტების ანალიზი. კერძოდ, მშპ-ს ფორმირება ხდება სამუშაო 

ძალის და კაპიტალის გამოყენებით, ასევე მხედველობაშია მისაღები ე.წ. მთლიანი ფაქტორული 

პროდუქტიულობა/მწარმოებლურობა, რომლის შეფასება ყველაზე მეტ სირთულეს წარმოადგენს, 

რადგან იგი დაუკვირვებადი ფაქტორია და უამრავ კომპონენტს მოიცავს.  

მიწოდების მხრიდან მშპ-ს ანალიზისათვის შესაძლებელია შესწავლილ იქნას ე.წ. კობ-დუგლასის 

საწარმოო ფუნქცია, რომელსაც შემდეგი სახე აქვს: Y = AKαLβ , სადაც α არის მშპ-ს ელასტიკურობა 

კაპიტალის მიმართ, ხოლო β - მშპ-ს ელასტიკურობა სამუშაო ძალის მიმართ1.  აღნიშნულ საწარმოო 

ფუნქციაზე დაყრდნობით, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა რეგრესული ანალიზის გამოყენებით 

შეაფასა  α და β კოეფიციენტები, რომლებიც შესაბამისად, 0.44-ს და 0.56-ს შეადგენს2. 

კაპიტალის და სამუშაო ძალის ელასტიკურობების შეფასების შემდეგ, საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

დათვლილ იქნა მთლიანი ფაქტორული პროდუქტიულობის/მწარმოებლურობის (Total Factor 

Productivity - TFP) ზრდის ტემპები, როგორც ნაშთი კობ-დუგლასის საწარმოო ფუნქციიდან. 

პროდუქტიულობის დინამიკა, კაპიტალის და სამუშაო ძალის ზრდის მაჩვენებლებთან ერთად 

ნაჩვენებია დიაგრამა 4-ზე.  

 

როგორც დიაგრამა 4-დან ჩანს, ფაქტორების მწარმოებლურობის გაუმჯობესებას განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეჰქონდა მშპ-ს ზრდაში 2005-2007 წლებში. როგორც მოსალოდნელი იყო 

მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის და ომის პერიოდში, 2008-2009 წლებში პროდუქტიულობამ იკლო. 

2009 წელს ამას თან დაერთო კაპიტალის კლებაც და 3.7%-იანი რეცესიაც, სწორედ, ძირითადად ამ 

ფაქტორების ცვლილებით იხსნება.  

                                                           
1
 მაგალითად, თუ α უდრის 0.35-ს და კაპიტალის მარაგები დროის გარკვეულ პერიოდში გაიზარდა 10%-ით, 

2
 რეგრესული ანალიზის სპეციფიკაცია და დეტალური გათვლები შესაძლებელია მოთხოვნის საფუძველზე. 

 

     დიაგრამა  4: მშპ-ის ფაქტორების დინამიკა. 
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2010-2011 წლების ეკონომიკური გამოცოცხლების ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი კაპიტალის 

ზრდასთან ერთად პროდუქტიულობის ზრდაც იყო, თუმცა 2011 წლიდან მისი გავლენა შესამჩნევად 

კლებულობს. 2015 წელს, 2009 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა პროდუქტიულობის კლება.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საინტერესოა მთლიანი ფაქტორული პროდუქტიულობისა და პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების დინამიკის ანალიზი. როგორც დიაგრამა 4-ზე ჩანს, იმ წლებში, როდესაც 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (პუი) მოცულობა მშპ-თან მიმართებაში მცირდებოდა, 

შეინიშნებოდა ფაქტორების პროდუქტიულობის/მწარმოებლურობის კლებაც, ხოლო 2007 წელს, 

როდესაც პუი/მშპ ფარდობამ მაქსიმუმს მიაღწია, მთლიანი ფაქტორული პროდუქტიულობაც მაღალი 

ზრდით ხასიათდებოდა. საყურადღებოა, რომ აღნიშნული მიმართულებით, საერთაშორისო კვლევების 

ნაწილი მიიჩნევს, რომ  პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს შესაძლებელია ჰქონდეს პოზიტიური 

გავლენა მთლიან ფაქტორულ პროდუქტიულობაზე, მაგ. ტექნოლოგიური განვითარების გავლენით3. 

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დიაგრამა მხოლოდ წარმოადგენს ინდიკატორების დინამიკას და არ 

ისახავს მიზნად ამ ინდიკატორებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის შესახებ ერთმნიშვნელოვანი 

დასკვნის წარმოდგენას, რაც დამატებითი კვლევის საგანია. 

1.3 პოტენციური მთლიანი შიდა პროდუქტი 

ეკონომიკური აქტივობის შეფასებისას, მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ მიმდინარე ეკონომიკური 

ზრდა რამდენად შეესაბამება იმ პოტენციალს, რაც ქვეყანას თავისი რესურსების ოპტიმალური 

ათვისებისა და გამოყენების პირობებში ექნებოდა. ამის შესაფასებლად ყველაზე მართებულია 

გაანგარიშებულ იქნას ე.წ. პოტენციური მშპ და შევადაროთ ფაქტიურ მდგომარეობას. ხოლო სხვაობა,   

რეალურ და პოტენციურ მშპ-ის ზრდის ტემპებს შორის იქნება ე.წ. მშპ-ის გაპი4. 

თუ ფაქტიური მშპ აღემატება მის პოტენციურ დონეს, მაშინ სახეზე გვაქვს დადებითი მშპ-ს გაპი 

(ინფლაციური გაპი), ხოლო თუ ფაქტიური მშპ პოტენციურს ჩამორჩება, მაშინ ქვეყანაში უარყოფითი 

მშპ-ს გაპია, რასაც ხშირად რეცესიულ გაპსაც უწოდებენ. 

მშპ-ს პოტენციური დონის შეფასებისათვის ხშირად გამოიყენება როგორც სტატისტიკური მეთოდები 

(ჰოდრიკ-პრესკოტის, ბენდ-პასის ფილტრები), ისე ეკონომიკურ თეორიაზე დაფუძნებული სხვადასხვა 

შეფასებები (მაგ., კალმანის ფილტრი).  

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ პოტენციური მშპ-ს შესაფასებლად გამოყენებულ იქნა ე.წ. 

გაფართოებული კალმანის ფილტრი,  რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ეკონომიკურ აქტივობას, 

ფასების დონის ცვლილებას, ქვეყნის საგარეო ვალსა და რეალურ გაცვლით კურსს.  

აღნიშნული შეფასების საფუძველზე შესწავლილი მშპ-ის გაპის მაჩვენებელი გამოსახულია დიაგრამა 5-

ზე. 

                                                           
3
 იხ. Baltabaev B., 2013, “FDI and Total Factor Productivity Growth: New Macro Evidence”, Monash University, Australia. 

4
 დამატებით, მშპ-ს გაპის შესახებ იხ. http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/KP0215.pdf 

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/KP0215.pdf
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2015 წელს, მიუხედავად არსებული 2.8%-იანი ზრდისა, საქართველოში დაფიქსირდა რეალური მშპ-ის 

1.3%-იანი უარყოფითი გაპი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვა თანაბარ პირობებში, ეკონომიკა უნდა 

გაზრდილიყო დაახლოებით 4.1%-ით.  

გარდა ამისა, ისტორიული მონაცემებზე დაკვირვებით შეიძლება გამოიყოს 2 პერიოდი: 2003-2008 

წლები, როდესაც ეკონომიკური ზრდა აღემატებოდა მისი პოტენციური ზრდის ტემპს და 2009-2015 

წლები, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპი ნაკლებია მის პოტენციურ ზრდის ტემპზე. 

აღნიშნული ტრენდი სრულად იმეორებს მსოფლიო ეკონომიკურ ტენდენციებს. 2008 წლამდე, 

ეკონომიკური ბუმის პერიოდში თითქმის მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ფიქსირდებოდა 

„არაბუნებრივად მაღალი“ ეკონომიკური აქტივობა, ხოლო მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ, 

ზოგიერთ  ქვეყანაში არა თუ უარყოფითი ეკონომიკური გაპი, არამედ კვლავ მშპ-ს შემცირების 

ტენდენცია ფიქსირდება. 

1.4 მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზი 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზით, 2016 წელს საქართველოს ეკონომიკა 3.2%-ით 

გაიზრდება. აღნიშნული პროგნოზი ემყარება როგორც შიდა ეკონომიკურ აქტივობას, ასევე 

ითვალისწინებს საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის წინასწარ 

შეფასებებსა და პროგნოზებს.  

მშპ-ს 3.2%-იანი პროგნოზი 0.3%-ლი პუნქტით ნაკლებია საბიუჯეტო ოფისის მიერ 2016 წლის იანვარში 

გამოქვეყნებული პროგნოზის მაჩვენებელს. აღნიშნული შემცირება ძირითადად გამოიწვია შემდეგმა 

ორმა ფაქტორმა: პირველი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და სხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციებმა შეამცირეს საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური 

ზრდის პროგნოზი, და მეორე, 2015 წლის IV კვარტალის დაზუსტებული რეალური მშპ-ის ზრდის 

ტემპი  მცირედით ნაკლებია საბიუჯეტო ოფისის შეფასებაზე.სექტორი 
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დიაგრამა  5: რეალური მშპ-ის ზრდის გაპი - სხვაობა ფაქტობრივი რეალური მშპ-ის და პოტენციური რეალური 

მშპ-ის ზრდის ტემპებს შორის. 
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2. საგარეო სექტორი 

2.1. მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 
 

საგადამხდელო ბალანსი ასახავს დროის განსაზღვრულ პერიოდში მოცემულ ეკონომიკასა და 

დანარჩენ სამყაროს შორის ეკონომიკურ ტრანსაქციებს. მისი ანალიზი აჩვენებს თუ როგორ შეიცვალა 

ქვეყნის საგარეო მდგომარეობა და ნებისმიერი ცვლილება მის სტრუქტურულ ნაწილებში - მიმდინარე 

ანაგარიშსა და კაპიტალის და ფინანსურ ანგარიშში - გავლენას ახდენს ეკონომიკის ყველა დანარჩენ 

სექტორზე, ძირითადად გაცვლითი კურსის, სავაჭრო ბალანსის და ინვესტიციების ცვლილების 

გავლენით. 

ბოლო პერიოდის განმავლობაში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ზრდის  ტენდენციით ხასიათდება.  

2015 წლის ბოლოს, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა %-ად მშპ-ის მიმართ 11.8% შეადგინა, რაც 1.1%-

ული პუნქტით მეტია წინა წელთან შედარებით.  ნომინალურ გამოსახულებაში მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტის მოცულობა 2015 წელს 6.4%-ით გაიზარდა და -1640.8 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.  

2015 წელს მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის მთავარ განმსაზღვრელ კომპონენტს საქონლისა და 

მომსახურების სავაჭრო სალდო წარმოადგენდა. ცალკეულ დონეზე, საქონლის სავაჭრო სალდო 

კლების, ხოლო მომსახურების სავაჭრო სალდო ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა. 2015 წლისათვის 

საქონლის სავაჭრო სალდო %-ად მშპ-თან 4.9%-ული პუნქტით შემცირდა და -30.8% შეადგინა, რაც 

უარყოფითად აისახა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსზე. უარყოფითი გავლენა გარკვეულწილად 

მომსახურების სალდოს ზრდამ გაანეიტრალა. 2015 წელს მომსახურების სალდო %-ად მშპ-თან 2.6%-

ული პუნქტით გაუმჯობესდა და 10.4% გაუტოლდა (იხ. დიაგრამა 6). 

 
დიაგრამა  6: მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი და მისი შემადგენელი კომპონენტები, % მშპ-თან, 2010-2015 წწ. 

წყარო: საქართველოს  ეროვნული ბანკი. 
 

ნომინალურ გამოსახულებაში საქონლის სავაჭრო სალდო 2015 წელს 0.5%-ით შემცირდა, რაც 
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დიაგრამა  7: საქონლის ექსპორტისა და იმპორტის (%-ლი ცვლილება წინა წელთან), 2010-2015 წწ. 
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ძირითადად საქონლის ექსპორტის 23.4%-ით შემცირებამ გამოიწვია. თუმცა, ამასთანავე საქონლის 

იმპორტის მოცულობა 11.1%-ით შემცირდა  (იხ. დიაგრამა 7). რაც შეეხება მომსახურების სალდოს, 

ნომინალურ გამოსახულებაში ზრდამ 12.2% შეადგინა, რაც ძირითადად დაკავშირებულია 

მომსახურების ექსპორტის, ძირითადად ტურიზმის ექსპორტის ზრდასთან. ამასთანავე, მომსახურების 

სალდოზე დადებითად იმოქმედა მომსახურების იმპორტის შემცირებამ. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

ტურიზმის იმპორტი 10.2%-ით გაიზარდა. საქონლისა და მომსახურების ბალანსის ცვლილება %-

ულად წინა წლებთან წარმოდგენილია დიაგრამებზე 7 და 8. 

2015 წლისათვის მიმდინარე ანგარიშის მოცულობაზე დადებითი ზეგავლენა მოახდინა მიმდინარე 

ტრანსფერტების ზრდამ, ძირითადად სამთავრობო ტრანსფერტების ზრდის გავლენით, ხოლო მუშაკთა 

გზავნილები 22.8%-ით შემცირდა. 
 

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების 

ძირითად წყაროს პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები წარმოადგენს. თუმცა, 2015 წელს 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

მოცულობა 22.8%-ით შემცირდა 2014 წელთან 

შედარებით5. მიმდინარე ანგარიშის დაფინანსე-

ბის წყაროებიდან ზრდის ტენდენციას ავლენს 

სარეზერვო აქტივების მაჩვენებელი, რომლის 

მოცულობა 2015 წელს 66.1 მლნ აშშ დოლარით 

გაიზარდა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 

დაფინანსების წყაროებიდან კლების 

ტენდენციით კაპიტალური ტრანსფერები 

ხასიათდება, ძირითადად სამთავრობო ტრანსფერტების კლების გავლენით.   

                                                           
5
 უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წლის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა არის დაუზუსტებელი 

საქსტატის მიერ, და დაზუსტების შემდეგ ზრდის ტემპი შესაძლოა შეიცვალოს. 
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დიაგრამა 8: მომსახურების ექსპორტი და იმპორტი, % 

ცვლილება, 2010-2015 წწ.  

დიაგრამა 10: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, მლნ 

აშშ დოლარი, 2010-2015 წწ. 

დიაგრამა  9: ტურიზმის ექსპორტი და იმპორტი, % 

ცვლილება, 2010-2015წწ 
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მნიშვნელოვანია, მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის მოცულობის ანალიზი, დანაზოგებთან და 

ინვესტიციებთან მიმართებაში. კერძოდ, მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი წარმოადგენს სხვაობას 

დანაზოგებისა და ინვესტიციების მოცულობებს შორის. იმ შემთხვევაში, როდესაც ეროვნული 

დანაზოგები (მთავრობის და კერძო დანაზოგების ჯამური მოცულობა) აჭარბებს მთლიანი 

ინვესტიციების მოცულობას წარმოიქმნება მიმდინარე ანგარიშის დადებითი სალდო. ხოლო, როცა 

ეროვნული დანაზოგები მცირეა ინვესტიციებთან შედარებით მიმდინარე ანგარიშის სალდო 

დეფიციტურია. თავის მხრივ, ეროვნული დანაზოგები მთლიანი ეროვნული განკვარგვადი 

შემოსავლისა და მოხმარების სხვაობას უტოლდება. შესაბამისად დაბალი განკარგვადი შემოსავლის 

პირობებში მცირეა დანაზოგების მოცულობა. ასეთ დროს ინვესტიციების დაფინანსების წყაროს 

უცხოური სახსრები  (საგარეო დანაზოგები) წარმოადგენს. 

 

აღსანიშნავია, რომ 2014-2015 წლებში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მშპ-თან მიმართებით ზრდის 

(გაუარესების) ტენდენციას ავლენს, რაც ძირითადად მთლიანი ინვესტიციების მოცულობის6 ზრდას 

უკავშირდება, ხოლო დანაზოგები მშპ-სთან მიმართებაში სტაბილურად 20-21%-ს შეადგენს.  კერძოდ, 

2015 წელს მთლიანი ინვესტიციების მოცულობა %-ად მშპ-თან 2.3%-ული პუნქტით გაიზარდა და 

32.1% შეადგინა, კერძო და მთავრობის დანაზოგები კი შესაბამისად 0.3%-ლი და 0.8%-ლი პუნქტებით 

გაიზარდა. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
6
 გაანგარიშებები გაკეთებულია საქსტატის და საბიუჯეტო ოფისის მონაცემებზე დაყრდნობით. 
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ინვესტიციები კერძო დანაზოგები 

მთავრობის დანაზოგები მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 

დიაგრამა  11: დანაზოგები-ინვესტიციები %-ად მშპ-თან, 1996-2015 წწ.  
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სალდო (მარჯვენა ღერძი) 

2.2 საგარეო ვაჭრობის დინამიკა (არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე) 
 

2015 წელს საქონლით საგარეო სავაჭრო 

ბრუნვა (არაორგანიზებული ვაჭრობის 

გარეშე), წინა წელთან შედარებით, 13%-ით 

შემცირდა და 9,930 მლნ აშშ დოლარი 

შეადგინა. მათ შორის, ექსპორტი 23%-ით, 

ხოლო იმპორტი 10%-ით შემცირდა. 

ექსპორტის შემცირების შედეგად 

ექსპორტის წილის მაჩვენებელი საგარეო 

ვაჭრობის მთლიან მოცულობაში 2015 წელს 

3%-ული პუნქტით შემცირდა და 22% შეადგინა. ამასთან, ექსპორტით იმპორტის დაფარვის 

კოეფიციენტმა 29% შეადგინა. 

 

2.2.1 საგარეო ვაჭრობა ქვეყნების მიხედვით 
 

2.2.1.1 სავაჭრო ბრუნვა რეგიონულ ჭრილში 

2010-2015 წლებში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა უთანაბრო იყო რეგიონების მიხედვით.  ევროკავშირის 

ქვეყნებში იგი მზარდი ტენდენციით აღინიშნა (78%-ით), მაშინ, როდესაც სავაჭრო ბრუნვა დსთ-სა და 

დანარჩენ ქვეყნებში გაცილებით ნელი 

ტემპით იზრდებოდა (შესაბამისად, 24% და 

39%-ით). სავაჭრო ბრუნვა რეგიონულ 

ჭრილში მნიშვნელოვნად შეიცვალა 2013-

2015 წლებში. ევროკავშირსა     და სხვა 

ქვეყნებში განხორციელებული 

ექსპორტ/იმპორტის წილი მთლიან 

ექსპორტ/იმპორტში გაიზარდა, ხოლო 

დსთ-ის წილი მკვეთრად შემცირდა. 

ანალოგიურად შემცირების ტენდენციით 

ხასიათდება დანარჩენ ქვეყნებთან 

(ევროკავშირისა და დსთ–ის წევრი 

ქვეყნების გარდა – 98 ქვეყანა) საგარეო 

სავაჭრო ბრუნვა, აღნიშნული მაჩვენებელი  2015 წლის მონაცემებით, წინა წელთან მიმართებით, 19%-

ით შემცირდა. 

  

 

 

 

დიაგრამა 12: ექსპორტ-იმპორტის მოცულობა მლნ აშშ 

დოლარი, 2010-2015 წწ. წყარო: საქსტატი. 
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დიაგრამა  13: სავაჭრო ბრუნვა რეგიონების მიხედვით, 

მლნ აშშ დოლარი, 2010-2015 წწ, წყარო: საქსტატი 
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2.2.1.2 ევროკავშირის ქვეყნები 
 

2015 წელს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირთან 6%-ით გაიზარდა და 3,165 მლნ დოლარს 

მიაღწია, აქედან: 

 ექსპორტი 4%-ით გაიზარდა და 646 მლნ დოლარი შეადგინა,  

 იმპორტი 6%-ით გაიზარდა და 2,518 მლნ დოლარი შეადგინა.  

2014 წლის 1 სექტემბერს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ამოქმედებით, საქონელბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან, 

განსაკუთრებით ექსპორტის შემთხვევაში მზარდი ხასიათი შეიძინა. ევროკავშირთან სატარიფო 

ლიბერალიზაციის კუთხით, ქართული წარმოშობის ყველა პროდუქტი (გამონაკლისია ნიორი - კვოტის 

ფარგლებში) გარკვეული პირობების (სურსათის უვნებლობისა და პროდუქციის უსაფრთხოების 

საერთაშორისო სტანდარტები) დაკმაყოფილების შემთხვევაში ნულოვანი საბაჟო ტარიფით შედის 

ევროკავშირის ბაზარზე. ბოლო წლების მონაცემები მოწმობენ, რომ საქართველოდან მთლიანი 

ექსპორტის კლებადი ტენდენციის მიუხედავად, ევროკავშირში ექსპორტი მატულობს (ძირითადად, 

ბულგარეთში, გერმანიაში, ირლანდიაში, ნიდერლანდებში, ლიტვაში, პოლონეთსა და რუმინეთში). 

2015 წელს ევროკავშირის წილმა მთლიან ექსპორტში  29%-ზე მეტი, 2014 წელს - 22%, ხოლო 2013 წელს 

მხოლოდ 21% შეადგინა. 

2015 წელს საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტის სასაქონლო სტრუქტურა ძირითადად 

წარმოდგენილი იყო: სპილენძის მადნით - 153 მლნ დოლარი (ევროკავშირში ექსპორტის 24%), 

თხილითა და კაკლით - 149 მლნ დოლარი (23%), ნედლი ნავთობით - 78 მლნ დოლარი (12%), 

აზოტოვანი სასუქებით - 66 მლნ დოლარი (10%) და სხვა (იხ. დიაგრამა 14). 

ევროკავშირიდან 2015 წელს საქართველოში განხორციელებულ იმპორტში მსხვილ სასაქონლო 

ჯგუფებებს შეადგენდა: სამკურნალო საშუალებები - 608 მლნ დოლარი (ევროკავშირიდან იმპორტის 

სპილენძის მადანი 

24% 

თხილი და კაკალი 

23% 

ნედლი ნავთობი 

12% 

აზოტოვანი სასუქები 

10% 

ფეროშენადნობები,3% 

სპირტიანი 

სასმელები,2% 

ღვინო, 2% 

მსუბუქი 

ავტომობილები, 2% 

მინერალური 

წყალი,2% 

სალტეები და 

საბურავები, 1% 

დანარჩენი 

19% 

დიაგრამა 14:  საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტის სტრუქტურა, 2015 წელი. 
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24%), ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - 347 მლნ დოლარი (14%), მსუბუქი ავტომობილები - 115 მლნ 

დოლარი (5%) და სხვა (იხ. დიაგრამა 15). 

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების 

ამოქმედებით, ევროკავშირის შეფასებით, გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადში) საქართველოდან 

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ექსპორტი 12%-ით,  ხოლო იმპორტი 7.5%-ით გაიზრდება. 

 

2.2.1.3. დსთ-ს ქვეყნები   

2015 წელს, წინა წელთან შედარებით, 22%-ით შემცირდა სავაჭრო ბრუნვა დსთ-ის ქვეყნებთან და 2,808 

მლნ დოლარს გაუტოლდა. მათ შორის: 

 ექსპორტი 43%-ით შემცირდა (აზერბაიჯანში, რუსეთში, სომხეთსა და უკრაინაში 

ექსპორტის შემცირების გამო) და 840 მლნ დოლარი შეადგინა,  

 იმპორტი  7%-ით შემცირდა (ძირითადად, აზერბაიჯანიდან და უკრაინიდან იმპორტის 

შემცირების გამო) და 1,968 მლნ დოლარი შეადგინა.  

2015 წელს დსთ-ის წილმა მთლიან ექსპორტში  38%, 2014 წელს - 51%, ხოლო 2013 წელს 56% შეადგინა. 

2015 წელს საქართველოდან დსთ-ის წევრ ქვეყნებში ექსპორტის სასაქონლო სტრუქტურა ძირითადად 

წარმოდგენილი იყო: სამკურნალო საშუალებებით - 132 მლნ დოლარი (დსთ-ს ქვეყნებში ექსპორტის  

სამკურნალო 

საშუალებები 

24% 

ნავთობი და 

ნავთობპროდუქტები 

14% 

მსუბუქი 

ავტომობილები 

5% 

სპილენძის მადანი,2% 

სატელეფონო 

აპარატები,1% 

სატვირთო 

ავტომობილები,1% 

სამედიცინო 

ხელსაწყოები,1% 

სპირტიანი 

სასმელები,1% 

ჰიდროტურბინები, 

1% 

გამომთვლელი 

მანქანები,1% 

დანარჩენი 

49% 

დიაგრამა  15:  საქართველოში ევროკავშირიდან იმპორტის სტრუქტურა, 2015 წელი. 

 

სამკურნალო 

საშუალებები 

16% 

მსუბუქი 

ავტომობილები 

14% ღვინო 

9% 

მინერალური 

წყალი,8% 

სპირტი და სპირტიანი 

სასმელი 

5% 

ფეროშენადნობები,5% 

ნავთობის აირები,2% 

მსხვილფეხა 

პირუტყვი, 2% 

წყლები შაქრის 

შემცველობით, 2% 

რკინიგზის 

ლოკომოტივები,2%   დანარჩენი 

35% 

დიაგრამა 16:  საქართველოდან დსთ-ის ქვეყნებში ექსპორტის სტრუქტურა, 2015 წელი. 
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16%), მსუბუქი ავტომობილებით - 118 მლნ დოლარი (14%) და სხვა (იხ. დიაგრამა 16).  

2015 წელს საქართველოში დსთ-დან ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო პოზიციები  წარმოდგენილი 

იყო: ნავთობის აირებით - 419 მლნ დოლარი (დსთ-ს ქვეყნებში იმპორტის 21%), ნავთობითა და 

ნავთობპროდუქტებით - 293 მლნ დოლარით (15%), და სხვა (იხ. დიაგრამა 17). 

  

2.2.2 სავაჭრო ბრუნვა ქვეყნების მიხედვით 
 

2015 წელს საქართველოს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს წარმოადგენდა: თურქეთი (1,517 მლნ 

დოლარი, მთლიანი საგარეო საქონელბრუნვის 15%), რუსეთი (789 მლნ დოლარი, 8%), აზერბაიჯანი 

(783 მლნ დოლარი, 8%), ჩინეთი (713 მლნ დოლარი, 7%) და უკრაინა (515 მლნ დოლარი, 5%). (იხ. 

დიაგრამა 10). სავაჭრო ბრუნვის მთლიან მოცულობაში აღნიშნული 5 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი 

ქვეყნის წილი 43.5%-ით განისაზღვრა, ხოლო 10 ძირითადი სავაჭრო პარტნიორის - 64.2%-ით (2014 

წელს შესაბამისად, 48.1%-ით და 67.9%-ით), შესაბამისად, სავაჭრო ბრუნვის დივერსიფიკაცია ქვეყნების 

მიხედვით მცირედით გაუმჯობესდა.  

2015 წელს, წინა წელთან შედარებით, სავაჭრო ბრუნვა მნიშვნელოვნად გაიზარდა ირლანდიასთან 

(ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტების იმპორტის ხარჯზე) და უმთავრესად იმ ქვეყნებთან, 

რომლებიც არ გამოირჩევიან სავაჭრო ბრუნვის დიდი მოცულობით და რომლებთანაც ხშირად 

საექსპორტო ან საიმპორტო ოპერაციები ეპიზოდურ ხასიათს ატარებს: შვეიცარიასთან (126%-ით), 

შვედეთთან (98%), უზბეკეთთან (53%), თურქმენეთთან (52%), საუდის არაბეთთან (47%-ით), 

კანადასთან (44%), მალტასთან (40%-ით). 

აღნიშნულ პერიოდში, საქონელბრუნვა შემცირდა ძირითადად უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ 

ქვეყნებთან: აზერბაიჯანთან (34%-ით), სომხეთთან (29%-ით), აშშ-თან (28%-ით), უკრაინასთან (25%-

ით), თურქეთთან (23%-ით), ჩინეთთან (13%-ით), რუსეთთან (8%-ით), გერმანიასთან (5%-ით) და სხვა. 

ნავთობის აირები 

21% 

ნავთობი და 

ნავთობპროდუქტები 

15% 

ხორბალი 

6% 
სპილენძის მადანი,5% 

სიგარეტები,5% 

ნედლი ნავთობი,2% 

ფოლადის წნელები,2% 

მზესუმზირის 

ზეთი,2% 

შოკოლადი, 2% 

სამკურნალო 

საშუალებები,2% დანარჩენი 

38% 

დიაგრამა 17: საქართველოში დსთ-ის ქვეყნებიდან იმპორტის სტრუქტურა, 2015 წელი. 
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2.2.2.1 ექსპორტი 

ექსპორტის მიხედვით, 2015 წელს საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ:  

 აზერბაიჯანი (240 მლნ დოლარი, მთლიანი ექსპორტის 11%); 

 ბულგარეთი (214 მლნ დოლარი, 10%);  

 თურქეთი (186 მლნ დოლარი, 8%); 

 სომხეთი (180 მლნ დოლარი, 8%); 

 რუსეთი (163 მლნ დოლარი, 7%).  

აღნიშნული 5 ძირითადი ექსპორტიორი ქვეყნის წილმა 2015 წელს ექსპორტის მთლიან მოცულობაში 

44.6% შეადგინა (წინა წელს 54.3%), ხოლო 10 უმსხვილესმა ქვეყანამ - 66.3% (წინა წელს 74.2%), რაც 

იმაზე მიუთითებს, რომ 2014 წელთან მიმართებით, 2015 წელს ექსპორტი სავაჭრო პარტნიორი 

ქვეყნების მიხედვით უფრო მეტად დივერსიფიცირებული იყო.  

2015 წელს, წინა წელთან შედარებით, საქართველოდან განხორციელებული ექსპორტი მნიშვნელოვნად 

გაიზარდა:  

 უზბეკეთში (77%-ით, ძირითადად სამკურნალო საშუალებების ხარჯზე); 

 ჩინეთში (39%-ით, სპილენძის მადნის, ღვინისა და მინერალური წყლის ექსპორტის ზრდით); 

 ბულგარეთში (28%-ით, სპილენძის მადნის, ნედლი ნავთობისა და აზოტოვანი სასუქების 

ხარჯზე); 

 გერმანიაში (10%-ით, თხილისა და კაკლის, ღვინის, მინერალური წყლის, აგრარული 

პროდუქციის ექსპორტის მატებით). 

მეორე მხრივ, ექსპორტი შემცირდა შემდეგ  ქვეყნებში: 

 აზერბაიჯანში (56%-ით, ძირითადად მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების, ცოცხალი 

მსხვილფეხა პირუტყვისა და ცხვრის ექსპორტის მკვეთრი კლების გამო); 

 რუსეთში (41%-ით, ღვინისა და მინერალური წყლის, სპირტისა და სპირტიანი სასმელების 

ექსპორტის მნიშვნელოვანი შემცირებით); 

 სომხეთში (38%-ით, უმთავრესად მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტის შემცირებით);  

დიაგრამა 18: ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები სავაჭრო ბრუნვის მიხედვით, 2015 წელი. 
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 აშშ-ში (50%-ით, ფეროშენადნობების და აზოტოვანი სასუქების ექსპორტის კლების გამო);  

 თურქეთში (22%-ით, რკინის ნახევარფაბრიკატების, ხორცისა და თევზის ფქვილის, 

ელექტროენერგიის მიწოდების შემცირებით). 

 

2.2.2.2. იმპორტი 
 

იმპორტის მიხედვით, 2015 წელს საქართველოს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შეადგენდნენ:  

 თურქეთი (1,331 მლნ დოლარი, მთლიანი იმპორტის 17%); 

 რუსეთი (626 მლნ დოლარი, 8%); 

 ჩინეთი (587 მლნ დოლარი, 8%); 

 აზერბაიჯანი  (543 მლნ დოლარი, 7%); 

 ირლანდია (456 მლნ დოლარი, 6%).  

5 უმსხვილესი იმპორტიორი ქვეყნის წილმა მთლიან იმპორტში 45.8% შეადგინა (წინა წელს - 49.1%), 

ხოლო 10 იმპორტიორი ქვეყნის მიხედვით 66.0% (წინა წელს - 68.4%), ანუ იმპორტიორი ქვეყნების 

დივერსიფიკაცია შედარებით გაუმჯობესდა.  

წინა წელთან მიმართებით, 2015 წელს საქართველოში განხორციელებული იმპორტის მოცულობა 

მკვეთრად გაიზარდა: 

 ირლანდიიდან (46.7-ჯერ, რაც C ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატის იმპორტის შედეგია); 

 რუსეთიდან (8.7%-ით, ნავთობის აირების, ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების, მზესუმზირის 

ზეთისა და სხვა საკვები პროდუქტების მატების გამო); 

 არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან (7.0%-ით, შავი ლითონის მილების, სატელეფონო 

აპარატების იმპორტის ზრდით). 

ამავე პერიოდში იმპორტის ოდენობა შემცირდა:  

 რუმინეთიდან (33.5%-ით, ძირითადად ნავთობისა და ნავთოპროდუქტების შემცირების გამო); 

 თურქეთიდან (23.0%-ით, შავი ლითონის კონსტრუქციების, შავი ლითონის მილების, 

სანიტარულ-ჰიგიენური ნაწარმის იმპორტის კლების გამო);  

 ჩინეთიდან (19.9%-ით), უკრაინიდან (16.7%-ით), აზერბაიჯანიდან (14.9%-ით) და სხვა.  
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2.2.3 სავაჭრო ბრუნვა სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით 

2.2.3.1. ექსპორტი 

2010-2015 წწ. უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების ექსპორტი წარმოდგენილია დიაგრამა 19-ზე. 

საქართველოდან განხორციელებული ექსპორტი ძირითადად რამდენიმე სახეობის საქონელზეა 

კონცენტრირებული, რაც საგარეო მოთხოვნის მკვეთრი რყევების პირობებში პოტენციური 

ეკონომიკური რისკების შემცველია და ექსპორტის შემდგომი დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე 

მიუთითებს როგორც გასაღების ბაზრების, ისე პროდუქციის ნომენკლატურის მიხედვით. მაგალითად, 

თუ განვიხილავთ ღვინის ექსპორტს, მიუხედავად ღვინის ექსპორტის გეოგრაფიული არეალის 

გაფართოებისა (42 იმპორტიორი ქვეყანა, მათ შორის, ჩინეთის დიდი პოტენციალის მქონე ბაზრის 

შესაბამისი სეგმენტის გაფართოება), უმსხვილესი იმპორტიორი ქვეყნების მხრიდან მოთხოვნის 

მკვეთრი შემცირების გამო, 2015 წელს, ღვინის ექსპორტი წინა წელთან შედარებით 46.9%-ით შემცირდა 

და 95.8 მლნ დოლარი შეადგინა (მთლიანი ექსპორტის 4.3%). ხოლო 2014 წელს, წინა წელთან 

მიმართებით, ექსპორტირებული ღვინო 41.3%-ით გაიზარდა და 180.4 მლნ დოლარს მიაღწია (მთლიანი 

ექსპორტის 6.3%). თუმცა, გასათვალისწინებელი არის საბაზო ეფექტი, კერძოდ, რუსეთის მიერ 2006 

წელს დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების შემდეგ, 2007 წელს ღვინის ექსპორტმა მხოლოდ 29.1 მლნ 

დოლარი შეადგინა. 2015 წელს ღვინის ექსპორტი უმთავრესად განხორციელდა რუსეთში 

(საზღვარგარეთ გატანილი ღვინის 45%), აგრეთვე - ყაზახეთში (15%), ჩინეთში (9%), უკრაინაში (8%), 

პოლონეთში (4%), ბელორუსში (3%) და სხვა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ღვინის საექსპორტო 

ბაზარს წარმოადგენს ძირითადად: პოლონეთი, ლატვია, ლიტვა, ნიდერლანდები, ესტონეთი, გერმანია 

და სხვა. ასევე, 2015 წელს, წინა წლის მიმართ, მინერალური და მტკნარი წყლის ექსპორტი 40.0%-ით 

შემცირდა და 82.2 მლნ დოლარი შეადგინა (მთლიანი ექსპორტის 3.7%).  

ბოლო წლებში საქართველოდან ექსპორტის ერთ-ერთ უმსხვილეს სასაქონლო პოზიციას მსუბუქი 

ავტომობილები წარმოადგენდა (ძირითადად, აზერბაიჯანში, სომხეთში, ყაზახეთში), რომლის 
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დიაგრამა 19: ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფების დინამიკა, 2010-2015 წწ. 
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ექსპორტი დიდი მოცულობით 2013 წელს განხორციელდა (703.8 მლნ დოლარი, მთლიანი ექსპორტის 

24%-ზე მეტი). თუმცა, იმპორტიორ ქვეყნებში მიღებული რეგულაციების გამო,  2015 წელს მისი წინა 

წელთან შედარებით 65%-ით და მხოლოდ 179.6 მლნ დოლარი შეადგინა (მთლიანი ექსპორტის 8%).  
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ქვ
ეყ

ნე
ბ

ი
, რ

ო
მე

ლ
თ

ა 
წ

ი
ლ

ი
 ა

ღ
ემ

ატ
ებ

ა 
10

%
-ს

 

 
სპილენძის 

მადნები 
ფეროშენად 

ნობები 

მსუბუქი 

ავტომობილები 

თხილი და 

კაკალი 

სამკურნალო 

საშუალებები 
აზოტოვანი 

სასუქები 
ღვინო 

ნედლი 

ნავთობი 
მინერალური 

წყალი 
სპირტიანი 

სასმელები 

10
-5

0%
 

 რუსეთი 

(12%) 

  აზერბაიჯანი 

(19%) 

სომხეთი 

(11%) 

  ყაზახეთი 

(13%) 

სომხეთი 

(15%) 

  სომხეთი 

(23%) 

იტალია 

(26%) 

 ბულგარე

თი (12%) 

ყაზახეთი 

(15%) 

 უკრაინა 

(17%) 

უკრაინა 

(16%) 

ჩინეთი 

(37%) 

 აზერბაიჯანი 

(35%) 

გერმანია 

(27%) 

     რუსეთი 

(16%) 

 აშშ (44%)     რუსეთი 

(45%) 

 რუსეთი 

(40%) 

 

51
-9

0%
 

ბულგარეთი 

(51%) 

         

    უზბეკეთი 

(63%) 

     

       ბულგარე

თი (73%) 

  

ცხრილი 1: 10 უმსხვილესი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფი ქვეყნების მიხედვით, 2015  წელი. 

 

2.2.3.2. იმპორტი 

2010-2015 წლებში ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფების დინამიკა წარმოდგენილია დიაგრამა 

20-ზე:  

2015 წელს საქართველოში განხორციელებული იმპორტის მთლიან მოცულობაში 5 ძირითადი 

სასაქონლო ჯგუფის ხვედრითი წილი 32.2% იყო (2014 წელს 29.3%), ხოლო 10 ძირითადი 

 დიაგრამა 20: ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფების დინამიკა, 2010-2015 წწ. 
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სასაქონლო ჯგუფის - 38.8% (2014 წელს 36.5%), რაც ექსპორტთან შედარებით, იმპორტის 

დივერსიფიკაციის უფრო მაღალ ხარისხზე მიუთითებს.   
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  ცხრილი 2: 10 უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი ქვეყნების მიხედვით, 2015  წელი. 

 

2.3 ექსპორტისა და იმპორტის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები 
 

ექსპორტის და იმპორტის მოცულობას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ეკონომიკურ ზრდაზე. კერძოდ, 

წმინდა ექსპორტის მოცულობის ზრდა ერთობლივ მოთხოვნას ზრდის, რაც დადებითად აისახება 

რეალურ მთლიან შიდა პროდუქტზე.  

როგორც უკვე აღინიშნა, როგორც წესი (გარდა 

გამონაკლისი შემთხვევებისა, მაგ. 2013 წელი) 

საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე ძირითადი 

გავლენა შიდა მოთხოვნას (მოხმარებისა და 

ინვესტიციების ჯამური მოცულობა) აქვს, რომლის 

წვლილი ზრდაში 2015 წლისათვის 7.9%-ს 

უტოლდება, ხოლო წმინდა ექსპორტის  წვლილი 

2015 წლის რეალურ მშპ-ზე -5.1%-ს შეადგენს. წმინდა 

ექსპორტის უარყოფითი გავლენა რეალურ მშპ-ზე   

ერთის მხრივ, გამოწვეულია ექსპორტის 

შემცირებით. თუმცა, ექსპორტის კლებით 

გამოწვეული უარყოფითი ზეგავლენა ეკონომიკურ 
დიაგრამა  21: %-ული წვლილი ზრდაში, 2012-2015 წწ. 
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ზრდაზე ნაწილობრივ იმპორტის კლებამ გაანეიტრალა. აღნიშნული ტენდენციებიდან გამომდინარე 

მნიშვნელოვანია ექსპორტისა და იმპორტზე მოქმედი ძირითადი ინდიკატორების განსაზღვრა.  

საბიუჯეტო ოფისის მიერ შეფასებულია ექსპორტისა და იმპორტის მოცულობაზე მოქმედი ძირითადი 

ფაქტორები და ასევე მათი ზეგავლენის ზომა7.  

 

2.3.1 ექსპორტის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები 

ქვემოთ წარმოდგენილი შეფასება ეყრდნობა დაშვებას, რომ ექსპორტიორი ფირმები/კომპანიები 

ფასების განსაზღვრისას ითვალისწინებენ უცხოურ 

ქვეყნებში მოთხოვნას მათ საქონელსა თუ 

მომსახურეობაზე და ასევე კონკურენტული 

ფირმების/კომპანიების პროდუქციის ფასებს. 

შესაბამისად, მოთხოვნა საექსპორტო საქონელსა და 

მომსახურეობაზე დამოკიდებულია ერთის მხრივ 

ექსპორტის შედარებით ფასებზე, ხოლო მეორეს მხრივ 

ექსპორტიორი ქვეყნების ეკონომიკური 

მდგომარეობაზე. ამასთანავე, გასათვალისწინებელია 

რეალური გაცვლითი კურსის გავლენა ექსპორტის 

შედარებით ფასებზე: რეალური ეფექტური გაცვლითი 

კურსის გაუფასურების შედეგად შედარებითი ექსპორტის ფასები მცირდება, რაც ზრდის ექსპორტის 

მოცულობას და პირიქით.   

ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რაც 

საექსპორტო საქონელსა და მომსახურებაზე მოთხოვნის ძირითადი განმსაზღვრელ ფაქტორად 

შეიძლება იქნას მიჩნეული,  პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, მოკლევადიან პერიოდში 

საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების საშუალო შეწონილი რეალური მშპ-ს 1%-ით 

ზრდა 2.27%-ით ზრდის რეალური საქონლისა და მომსახურეობის ექსპორტის მოცულობას და 

პირიქით. რაც შეეხება ექსპორტის შედარებითი ფასების გავლენას, საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, 

რეალური საქონლისა და მომსახურების ექსპორტის მოცულობა არაელასტიკურია ექსპორტის 

შედარებითი ფასების მიმართ. კერძოდ, ექსპორტის ფასების 1%-ით ზრდა სხვა ურთიერთშემცვლელ 

პროდუქტის ფასებთან შედარებით 0.5%-ით ამცირებს ექსპორტის მოცულობას. 

გაცვლით კურსსა და ექსპორტს შორის კავშირის დასადგენად, გასათვალისწინებელია, რომ ექსპორტის 

შედარებითი ფასების ძირითად განმსაზღვრელ ფაქტორს რეალური გაცვლითი კურსი წარმოადგენს. 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 1%-ით გაუფასურება 0.71%-

ით ამცირებს ექსპორტის შედარებით ფასებს. საბოლოოდ, რეალური გაცვლითი კურსის 1%-ით 

გაუფასურება 0.36%-ით ზრდის რეალური  ექსპორტის მოცულობას. რაც შეეხება, გაცვლითი კურსის 

                                                           
7
 უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს კვლევები, რომლებიც ადასტურებს რეალური გაცვლითი კურსის გავლენის 

ასიმეტრიულობას ექსპორტსა და იმპორტზე, და შესაბამისად წმინდა ექსპორტზე, თუმცა ქვემოთწარმოდგენილი 

შეფასება ამ ეტაპზე არ ასახავს აღნიშნული საკითხის შეფასებას. აღნიშნული საკითხი დამატებით იქნება 

შესწავლილი პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის კვლევებში. 

დიაგრამა 22:  საქონლისა და მომსახურების 

ექსპორტი, %-ული ცვლილება. წყარო: სებ. 
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მერყეობის გავლენას ექსპორტის მოცულობაზე, 1%-ით გაცვლითი კურსის მერყეობის ზრდა 0.05%-ით 

ამცირებს მთლიანი ექსპორტის მოცულობას.  

ამასთანავე, საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, რეალური ექსპორტის მოცულობის განმსაზღვრელ ერთ-

ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს წინა პერიოდის ექსპორტის მოცულობა წარმოადგენს. წინა პერიოდის 

ექსპორტის 1%-ით ზრდა, მიმდინარე პერიოდის ექსპორტს 0.71%-ით ზრდის და პირიქით.  

 

2.3.2 იმპორტის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები 

ბოლო პერიოდის განმავლობაში იმპორტის მოცულობა კლებადი ტენდენციით ხასიათდება. 2015 წელს 

იმპორტის მოცულობა 9.7%-ით შემცირდა წინა წელთან შედარებით.  

ქვემოთ წარმოდგენილი შეფასება ეყრდნობა 

დაშვებას, რომ რეალური იმპორტის მოცულობა 

ძირითადად დამოკიდებულია იმპორტის ფასებზე 

ადგილობრივ ფასებთან შედარებით და რეალურ 

მოხმარებისა და ინვესტიციების ჯამურ 

მოცულობაზე. თავის მხრივ, 

გასათვალისწინებელია რეალური გაცვლითი 

კურსის გავლენა იმპორტის შედარებით ფასებზე. 

კერძოდ, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 

გაუფასურების შედეგად, იმპორტის ფასები 

ადგილობრივ ფასებთან შედარებით იზრდება, 

რაც საბოლოოდ ამცირებს რეალური იმპორტის მოცულობას და პირიქით. 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, საქართველოს საქონლისა და მომსახურეობის იმპორტის ძირითად 

განმსაზღვრელ ფაქტორს რეალური მოხმარებისა და ინვესტიციების ჯამური მოცულობა წარმოადგენს. 

კერძოდ, მოკლევადიან პერიოდში რეალური მოხმარებისა და ინვესტიციების ჯამური მოცულობის 

1%-ით ზრდის შედეგად რეალური იმპორტის მოცულობა 1.25%-ით იზრდება და პირიქით. რაც შეეხება 

იმპორტის საფასო ელასტიკურობას, 1%-ით იმპორტის შედარებითი ფასების ზრდის შედეგად 

რეალური იმპორტის მოცულობა 0.98%-თ მცირდება და პირიქით.  

გაცვლით კურსსა და იმპორტს შორის კავშირის დასადგენად, გასათვალისწინებელია, რომ იმპორტის 

შედარებითი ფასების ძირითად განმსაზღვრელ ფაქტორს რეალური გაცვლითი კურსი წარმოადგენს. 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 1%-ით გაუფასურება 0.44%-

ით ზრდის იმპორტის შედარებით ფასებს, რაც შესაბამისად უარყოფითად აისახება რეალური 

იმპორტის მოცულობაზე. საბოლოოდ, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 1%-ით გაუფასურება 

0.43%-ით ამცირებს იმპორტის მოცულობას. ამასთანავე, იმპორტის მოცულობაზე მნიშვნელობას 

გავლენას ახდენს წინა პერიოდის სიდიდე. წინა პერიოდის იმპორტის 1%-ით ზრდა 0.81%-ით ზრდის 

მომავალი პერიოდის იმპორტს და პირიქით.  

 

დიაგრამა  23: საქონლისა და მომსახურების იმპორტი, 
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2.3.3 რეალური გაცვლითი კურსის ცვლილების გავლენა წმინდა ექსპორტზე 

როგორც უკვე აღინიშნა რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ცვლილებას გავლენა აქვს როგორც 

ექსპორტის, ასევე იმპორტის მოცულობაზე. 1%-ით რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გამყარება 

რეალური ექსპორტის მოცულობას  მშპ-ის მიმართ დაახლოებით 0.36%-ით ამცირებს, ხოლო რეალური 

იმპორტის  მოცულობას მშპ-ის მიმართ 0.43%-ით ზრდის. რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 

გაუფასურებას კი საპირისპირო ეფექტი აქვს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისის შეფასებით რეალური გაცვლითი კურსის  გავლენა ექსპორტზე და იმპორტზე არ აისახება 

მყისიერად და ორი კვარტლის შემდეგ ახდენს გავლენას. საბოლოოდ, 1%-ით რეალური ეფექტური 

გაცვლითი კურსის გამყარება ორი კვარტლის შემდეგ 0.33%-ით ამცირებს წმინდა ექსპორტს მშპ-თან 

მიმართებაში, გაუფასურება კი პირიქით.  

 

2.4. საგარეო ვალის8 სტაბილურობა 

მიიჩნევა, რომ ქვეყნის საგარეო ვალის დინამიკაზე ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს როგორც 

ეკონომიკური ცვლადების ცვლილებამ არსებული ვალის მოცულობაზე ცვლილების გავლენით (მაგ. 

ეკონომიკური ზრდა, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო განაკვეთი, მშპ დეფლატორი), ასევე საქონლისა 

და მომსახურების ბალანსის (საპროცენტო ნაკადების ამორიცხვით) სავალო კომპონენტმა. შესაბამისად, 

დეფიციტური მიმდინარე ანგარიშის მაჩვენებლის პირობებში მნიშვნელოვანია საგარეო ვალის 

სტაბილურობის ანალიზი და მიმდინარე ანგარიშის მაჩვენებლის იმ დონის განსაზღვრა, რომელიც 

უზრუნველყოფს საგარეო ვალის სტაბილიზაციას.   

აღნიშნული საკითხი განსაკუთრებით საყურადღებოა იმის გათვალისწინებით, რომ 2015 წელს 

საქართველოსათვის მთლიანი საგარეო ვალის მოცულობა %-ად მშპ-თან წინა წელთან შედარებით 

24%-ული პუნქტით გაიზარდა და 107.3% შეადგინა. აღნიშნული მაჩვენებლის ზრდა, ერთი მხრივ, 2015 

წლისათვის საგარეო ვალის მოცულობის 9%-იან ზრდას უკავშირდება. თუმცა, გასათვალისწინებელია 

ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვალუტის კურსის გაუფასურების შედეგად დოლარებში გამოსახული 

ნომინალური მშპ-ს კლება, რომელმაც ნაწილობრივ ზეგავლენა მოახდინა მთლიანი საგარეო ვალის 

მშპ-თან %-ულ მაჩვენებელზე ზრდის მიმართულებით.  

საბიუჯეტო ოფისის მიერ შეფასებულია საგარეო ვალის მასტაბილიზირებელი მიმდინარე ანგარიშის 

და პირველადი მიმდინარე ანგარიშის (საპროცენტო ნაკადების ამორიცხვით) ბალანსები. საბიუჯეტო 

ოფისის შეფასებით, საგარეო ვალის სტაბილიზაციის უზრუნველსაყოფად პირველადი მიმდინარე 

ანგარიშის მოცულობა მშპ-თან მიმართებაში -1.5%-ს შეადგენს, ხოლო 2015 წლისათვის ფაქტიური 

პირველადი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი -5%-ს უტოლდება. ამასთანავე, მასტაბილიზირებელი 

მიმდინარე ანგარიშის ჯამური მაჩვენებელი -7.8%-ს, ხოლო 2015 წლისათვის ფაქტიური მოცულობა -

11.8%-ს შეადგენს9.  

                                                           
8
 უზუსტობის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილი ანალიზი ეხება მთლიან 

საგარეო ვალს, რომელიც სახელმწიფო საგარეო ვალთან ერთად მოიცავს კერძო სექტორის საგარეო ვალს. 
9  ვალის მასტაბილიზირებელი  პირველადი მიმდინარე ანგარიშის მოცულობა გაანგარიშებულია, როგორც  

    
  

      

     
     , სადაც g არის პოტენციური რეალური მშპ-ს მოსალოდნელი ზრდის ტემპი, d*  - 
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აღნიშნული სხვაობები ნათლად ვლინდება თუ შევხედავთ ფაქტიური პირველადი მიმდინარე 

ანგარიშის პირობებში საგარეო ვალის მოსალოდნელი დინამიკას: თუ დავუშვებთ, რომ პირველადი  

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი %-ად მშპ-თან შენარჩუნდება 2015 წლის ფაქტიურ დონეზე, 

მოსალოდნელია მთლიანი საგარეო ვალის მოცულობის ზრდა მშპ-სთან მიმართებაში (იხ. დიაგრამა 24, 

სცენარი 1). ხოლო პირველადი მიმდინარე ანგარიშის მასტაბილიზებელ დონემდე გაუმჯობესების 

შემთხვევაში, მოსალოდნელია მთლიანი საგარეო ვალის %-ად მშპ-თან მაჩვენებლის კლებადი 

ტენდენცია, კერძოდ, 2025 წლისათვის დაახლოებით 100%-მდე შემცირება (იხ. დიაგრამა 24, სცენარი 2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
საგარეო ვალის მოცულობა %-ად მშპ-თან,  Rt – ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების ცვლილება %-ად 

მშპ-თან, r* - რეალური საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც შემდეგნაირად იანგარიშება    
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დიაგრამა 24:  მთლიანი საგარეო ვალი %-ად მშპ-თან, 2010-2015 წწ. წყარო: სებ;  

 მოსალოდნელი ვალის დინამიკის სცენარები, 2015-2025 წწ. წყარო: პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი. 
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3. ფისკალური სექტორი 

3.1 ნაერთი ბიუჯეტის მიმოხილვა 

2015 წელს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებმა 8 963 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 10.4%-ით მეტია 2014 წლის 

მაჩვენებელზე. 2014 წელს კი ზრდის ტემპი 9.2%-ს შეადგენდა. 

როგორც დიაგრამა 25-დან ჩანს, 2009-2015 წლებში საგადასახადო შემოსავლები, გარდა 2013 წლისა, 

ზრდის ტენდენციას ავლენს. სხვა შემოსავლებისა და გრანტების შემთხვევაში ასეთი ცალსახა ტრენდი 

არ ვლინდება, თუმცა 2013-2015 წლებში ზრდის ტენდენცია შეინიშნება.   

რაც შეეხება ტენდენციას გადასახადების ტიპების მიხედვით, 2014 წელთან შედარებით ნომინალურ 

გამოსახულებაში ყველაზე მეტად გაიზარდა: საშემოსავლო გადასახადი (284 მლნ ლარით), 

დამატებული ღირებულების გადასახადი (207 მლნ ლარით) და მოგების გადასახადი (197 მლნ ლარით). 

ზემოაღნიშნული გადასახადების ზრდის წვლილი მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების ზრდის 

მაჩვენებლის 89.7%-ს შეადგენს (ზრდის ტემპის შესაბამისად 3.9%-ლი, 2.9%-ლი და 2.7%-ლი პუნქტი). 

რაც შეეხება გადასახადების სხვა ტიპებს, უმნიშვნელოდ გაიზარდა აქციზის და ქონების 

გადასახადების სახით მობილიზებული გადასახადების მოცულობა, ხოლო იმპორტის გადასახადი 26 

მლნ ლარით შემცირდა.  

რაც შეეხება ნაერთი ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილს, 2015 წელს მიმდინარე ხარჯების ზრდამ 7.0% 

შეადგინა, თუმცა ნომინალურ გამოსახულებაში ზრდა ნაკლები იყო, ვიდრე შემოსავლების ზრდის 

მაჩვენებელი, რის შედეგადაც 2014 წელთან შედარებით გაუმჯობესდა ნაერთი ბიუჯეტის საოპერაციო 

სალდო. 2015 წელს ზრდის ტენდენცია ვლინდება ასევე არაფინანსური აქტივების შეძენისათვის - ე.წ. 

კაპიტალური ხარჯები (332 მლნ ლარით). არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობების 

240 მლნ ლარით ზრდის გათვალისწინებით, საოპერაციო სალდოს გაუმჯობესების სიდიდემ გადაწონა 

არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდის სიდიდე და ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი ნომინალურ 

გამოსახულებაში შემცირდა 239 მლნ ლარით. 
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დიაგრამა  25: საბიუჯეტო შემოსავლების კომპონენტები, ათასი ლარი. 
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დეფიციტის დაფინანსების წყაროებთან მიმართებაში, აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს წინა წელთან 

შედარებით უფრო მეტად გაიზარდა ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდის მოცულობა, ხოლო 

ნაკლებად ვალდებულებების წმინდა ზრდა. ამასთან, 2015 წელს 120 მლნ ლარით შემცირდა მთავრობის 

დეპოზიტები კერძო ბანკებში, ხოლო ეროვნულ ბანკში არსებული დეპოზიტი 265 მლნ ლარით 

გაიზარდა.  
 

3.2 საგადასახადო შემოსავლების კომპონენტების ანალიზი 

საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის მთლიანი შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა  და  

თითოეული გადასახადის ანალიზი მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესების 

მართვის გაუმჯობესების კუთხით. 2009 წლიდან საქართველოს კანონმდებლობით არსებობს 6 სახის 

გადასახადი, ესენია: საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, დამატებული ღირებულების 

გადასახადი, აქციზი, იმპორტის გადასახადი და ქონების გადასახადი. ქვემოთ წარმოდგენილია 

აღნიშნულ გადასახადებთან დაკავშირებული ცალკეული ასპექტების ანალიზი. 

საგადასახადო შემოსავლების ანალიზისათვის პირველი საკითხია საგადასახადო ტვირთის შეფასება 

და დინამიკის ანალიზი. საგადასახადო ტვირთის ყველაზე მიღებულ ინტერპრეტაციას წარმოადგენს 

გადახდილი გადასახადების თანაფარდობა მთლიან შემოსავლებთან (მშპ-სთან), რომელიც გამოიყენება 

იმის შესაფასებლად, თუ ჯამური შემოსავლის რა ნაწილის გადახდა უწევს მთლიან საზოგადოებას. 

როგორც დიაგრამა 26-ზე ჩანს, 1996-2003 წლებში საგადასახადო ტვირთი საშუალოდ მშპ-ის 8.4%-12%-

ის ინტერვალში მერყეობდა, 2004-2009 წლებში საგადასახადო შემოსავლების წილმა მშპ-სთან 

საგადასახადო ადმინისტრირების კუთხით გატარებული ღონისძიებების გავლენით 25%-ს მიაღწია. 

შესაბამისად, ამ ორი პერიოდის შედარების ეკონომიკური  ინტერპრეტაციის გაკეთება უნდა მოხდეს 

ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გავლენის გათვალისწინებით. 2009 წლიდან საგადასახადო ტვირთი 

სტაბილურ ტენდენციას ავლენს, რასაც ასევე ხელი შეუწყო ე.წ. ეკონომიკური თავისუფლების აქტის 

მიღებამაც, რომლის მიხედვით განისაზღვრა შეზღუდვა საგადასახადო განაკვეთების ზრდაზე. 
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2009 წლიდან საქართველოს კანონმდებლობით არსებობს 6 სახის გადასახადი, მათ შორის 5 საერთო 

სახელმწიფოებრივი და 1 - ადგილობრივი. თუ დავაკვირდებით საგადასახადო შემოსავლების 

დეკომპოზიციას (დიაგრამა 27), დავინახავთ, რომ საანალიზო პერიოდში საგადასახადო შემოსავლების 

მნიშვნელოვანი წილი ყოველთვის ეკავა დამატებული ღირებულების გადასახადს, მეორე 

მნიშვნელოვანი პოზიცია კი საშემოსავლო გადასახადს, ხოლო მოგების და აქციზის გადასახადები 

შესაბამისად, საგადასახადო შემოსავლების 3-ე და 4-ე მნიშვნელოვანი კომპონენტები იყვნენ. 2008 

წლიდან საშემოსავლო გადასახადის წილის ზრდა გამოწვეული იყო იმ ფაქტით, რომ მოხდა ორი 

გადასახადის - საშემოსავლო და სოციალური გადასახადების შერწყმა და 32%-იანი ჯამური 

განაკვეთიდან თანდათანობით მოხდა მისი შემცირება 20%-მდე10. 

გადასახადების ისტორიულ სტრუქტურასთან ერთად საინტერესოა განხილულ იქნას თითოეული 

გადასახადის ცვალებადობა დინამიკაში, უპირველეს ყოვლისა კი, გადასახადების ცალკეული ტიპების 

მობილიზების სტაბილურობა და გარკვეული პოლიტიკის მოსალოდნელი გავლენა მის საპროგნოზო 

ქცევაზე.  

იმისათვის, რომ შევაფასოთ პოლიტიკის გავლენა თითოეული გადასახადის ქცევაზე, მნიშვნელოვანია 

გადასახადების მწკრივები შევამოწმოთ რამდენად აკმაყოფილებს სტაციონალურობის თუ 

არასტაციონალურობის პირობას. არასტაციონალურ მწკრივებს აქვთ გარკვეული ტრენდული ხასიათი 

(ხშირად ან მუდმივად მზარდია ან კლებადი)  და პოლიტიკის  ცვლილებები გავლენას ახდენენ ამ 

ცვლადებზე, რომლის ეფექტის სიძლიერეც არ კლებულობს გარკვეული პერიოდის შემდეგაც. ანუ 

არასტაციონალურ მწკრივებზე  პოლიტიკის შოკებს აქვთ მუდმივი ეფექტი. სტაციონალური მწკრივები 

კი იმით გამოირჩევიან, რომ ისინი გარკვეული პერიოდის შემდეგ კვლავ უბრუნდებიან თავიანთ 

საშუალო მნიშვნელობებს და შესაბამისად ამ ტიპის ცვლადებზე პოლიტიკის ცვლილების გავლენა 

დროის გასვლის შემდეგ თანდათან მცირდება.  

საბიუჯეტო ოფისის მიერ სხვადასხვა სტატისტიკური ტესტების საფუძველზე შესწავლილ იქნა 

თითოეული გადასახადის მწკრივების სტაციონალურობა, ანალიზის შედეგად აღმოჩნდა, რომ დღგ, 

                                                           
10
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დიაგრამა  27: გადასახადების სტრუქტურა. 



     
30 

 

საშემოსავლო და აქციზის  გადასახადები არასტაციონალური მწკრივები არიან, ხოლო მოგებისა და 

ქონების გადასახადების მწკრივები სტაციონალურია დონეებზე.  იმპორტის გადასახადი კი ნებისმიერი 

სტატისტიკური ტესტის შემთხვევაში  სტაციონალურია11.  

გადასახადების მობილიზების სტაბილურობის შესაფასებლად, ანუ იმის დასადგენად, თუ რამდენად 

სტაბილურად იცვლება გადასახადები შესაძლებელია გამოვიყენოთ ვარიაციის კოეფიციენტი, 

რომელიც გამოითვლება, როგორც მწკრივის სტანდარტული გადახრა შეფარდებული მისსავე 

საშუალოსთან.  

გადასახადების ვარიაციის დონის შეფასება12 ძირითადი საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილებებამდე 

(2008 წლამდე) და საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილებების შემდეგ პერიოდში შემდეგ სურათს 

გვაძლევს (იხ. ცხრილი 3). 

ცხრილი 3. ვარიაციის კოეფიციენტები 

როგორც ცხრილი 3-დან ჩანს, გადასახადების ვარიაციის მთლიანი მაჩვენებელი შედარებით მაღალია 

2007 წლამდე, რაც მოსალოდნელია უკავშირდებოდეს 2008 წლამდე საგადასახადო სისტემის 

ცვალებადობას და სისტემის რეფორმის მიმართულებით ღონისძიებებს, ხოლო 2008 წლიდან უკვე 

ყველა გადასახადი (გარდა იმპორტის გადასახადისა) საკმაოდ სტაბილური გახდა. იმპორტის 

გადასახადის საკმაოდ მაღალი ვარიაცია (ცვალებადობა) გამოწვეულია იმით, რომ იმპორტის 

გადასახადზე პირდაპირი გავლენა აქვს გაცვლით კურსს. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ იმპორტის 

გადასახადს მთლიან გადასახადებში საკმაოდ დაბალი წილი უჭირავს (იხ. დიაგრამა 27), ამიტომ მისი 

ვარიაციის მაღალი მაჩვენებელი ნაკლებად სავარაუდოა, წარმოშობდეს რისკებს ბიუჯეტის 

შემოსავლების მობილიზაციის კუთხით. 

 

3.2.2 გადასახადების მობილიზების სენსიტიურობა მშპ-ს მიმართ („ბუიონსი“) 

იმის დასადგენად, თუ საგადასახადო შემოსავლები რამდენად იცვლება თავის დასაბეგრ ბაზასთან 

მიმართებაში, ან ეკონომიკის ზრდის შედეგად რამდენად იცვლება საგადასახადო შემოსავლების დონე, 

საჭიროა შესწავლილ იქნას საგადასახადო შემოსავლების მობილიზების სენსიტიურობა მშპ-ს მიმართ 

(„ბუიონსი“ Buoyancy)13 თითოეულ გადასახადზე. თუ ბუიონსი უდრის 1-ს ნიშნავს, რომ მშპ-ს 1%-იანი 

                                                           
11

  დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ კვლევით პუბლიკაციაში „საგადასახადო შემოსავლების ანალიზი“. 
12 ვარიაცია დათვლილია გადასახადის მშპ-თან ფარდობის მწკრივზე, რაც აჩვენებს რამდენად სტაბილურია 

აღნიშნული ფარდობა დინამიკაში. 
13

 ბუიონსი განსხვავდება ელასტიკურობისაგან. ელასტიკურობა ნიშნავს, თუ როგორ იცვლება საგადასახადო 

შემოსავლები დასაბეგრ ბაზასთან მიმართებით, საშუალოდ, მთელი პერიოდის განმავლობაში სტრუქტურული 

ცვლილებებისა თუ ერჯერადი მოვლენების შედეგების გამორიცხვით, მაშინ, როცა ბუიონსი აღწერს ნომინალში 

საგადასახადო შემოსავლების ცვლილებას ყოველგვარი შესწორების გარეშე. 

  
დღგ მოგება საშემოსავლო აქციზი ქონება იმპორტი 

მთლიანი 

გადასახადები 

1996-2015 38.5 46.1 58.1 35.5 18.5 55.2 33.5 

1996-2007 41.8 50.8 27.2 42.7 18.3 33.8 27.6 

2008-2015 3.5 7.4 6.8 4.5 8.4 21.6 2.5 
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ზრდა საგადასახადო შემოსავლებს გაზრდის 1%-ით; თუ იგი  ნაკლებია 1-ზე, მაშინ საგადასახადო 

შემოსავლების ზრდის ტემპი მშპ-ს ზრდის ტემპზე ნაკლებია, ხოლო თუ 1-ზე მეტია, მაშინ  

საგადასახადო შემოსავლებს მშპ-ს ზრდა თავად მშპ-ს ზრდის ტემპზე მაღალი ტემპით ზრდის. 

დროითი ფაქტორის მხედველობაში მიღებით, შეგვიძლია განვიხილოთ მოკლევადიანი და 

გრძელვადიანი ბუიონსი. მოკლევადიანი ბუიონსი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ფისკალური 

პოლიტიკის სტაბილურ ფუნქციონირებასთან. თუ საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტემპი 

მაღალია მშპ-ს ზრდის ტემპზე (მოკლევადიან პერიოდში თუ ბუიონსი ერთზე მეტია) შესაძლებელია 

ნიშნავდეს, რომ საგადასახადო სისტემა საშუალოდ კარგი ავტომატური სტაბილიზატორია14, ანუ სხვა 

თანაბარ პირობებში, ეკონომიკური აღმავლობის პერიოდში საგადასახადო შემოსავლების დინამიკა 

ხელს უწყობს ფისკალური ბუფერის დაგროვებას, ხოლო ეკონომიკური შენელებისას - ეკონომიკის 

სტიმულირებას. თუ მოკლევადიანი ბუიონსი ერთზე ნაკლებია ნიშნავს, რომ საგადასახადო 

შემოსავლები ნაკლებად წარმოადგენს ავტომატურ სტაბილიზატორს. გრძელვადიანი ბუიონსი 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკური ზრდის ფისკალურ 

ბალანსზე გავლენის შესაფასებლად. თუ გრძელვადიანი ბუიონსი ერთს აღემატება, ეს ნიშნავს, რომ 

სხვა თანაბარ პირობებში, მაღალი ეკონომიკური ზრდა გააუმჯობესებს ფისკალურ ბალანსს 

შემოსავლების მხრიდან, ხოლო თუ ერთზე ნაკლებია მას საპირისპირო შედეგი ექნება.  

ბუიონსის გამოთვლა შესაძლებელია სხვადასხვა მეთოდით. მისი მარტივი სახით გაანგარიშება 

შეიძლება მოხდეს შემდეგი ფორმულის მიხედვით, როგორც გადასახადის პროცენტული ცვლილების 

ფარდობა მისი დასაბეგრი ბაზის პროცენტულ ცვლილებაზე.  

საგადასახადო ბუიონსი  
   საგადასახადო შემოსავლები

  მშპ
 

აღნიშნული ფორმულის გამოყენებით შეგვიძლია დავთვალოთ ბუიონსი, როგორც მთლიანი 

საგადასახადო შემოსავლების, ისე თითოეული გადასახადის მიხედვით.  

  
დღგ მოგება საშემოსავლო აქციზი ქონება იმპორტი 

მთლიანი 

გადასახადები 

1996-2015 1.37 1.70 2.29 2.80 0.83 1.64 1.46 

1996-2007 2.01 2.28 1.81 3.62 1.17 1.87 1.68 

2008-2015 0.48 0.90 2.95 1.67 0.38 1.33 1.15 

ცხრილი 4. გადასახადების ბუიონსი1997-2015წწ 

ცხრილი 4-დან ჩანს, რომ ბუიონსის სიდიდე 1-ზე მაღალია, თუმცა შეფასების სიზუსტისათვის 

უმჯობესია ბუიონსი შეფასებულ იქნას სხვა უფრო ზუსტი და საერთაშორისო პრაქტიკაში 

აპრობირებული მეთოდების გამოყენებით. ერთ-ერთ ასეთ მეთოდს წარმოადგენს ბუიონსის შეფასება 

რეგრესიული ანალიზის მეშვეობით.  
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 არსებული ფისკალური ჩარჩოს, როგორც ავტომატური სტაბილიზაციის მექანიზმის შეფასება, მოიცავს სხვა 

მნიშვნელოვან კომპონენტების შეფასებასაც, როგორიცაა საგადასახადო სისტემის პროგრესულობა, ხარჯვითი 

ნაწილის ავტომატური სტაბილიზაციის ეფექტიანობის შეფასება, თუმცა აღნიშნული ანალიზი არ წარმოადგენს 

ამ კომპონენტებს. აღნიშნული საკითხების გარკვეული ნაწილი განხილულ იქნა პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისის მიერ მომზადებულ ანგარიშში „ფისკალური გარემოს მიმოხილვა 2014 წლისათვის“. სხვა საკითხები 

განხილულ იქნება პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დამატებით კვლევებში. 
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რეგრესული ანალიზი ჩატარებულია ე.წ.  ცდომილების შესწორების მოდელის (Error Correction Model, 

ECM) გამოყენებით, რომელიც საშუალებას იძლევა შეფასდეს როგორც მოკლევადიანი, ისე 

გრძელვადიანი ბუიონსი15. ცდომილების შესწორების მოდელით მიღებული შედეგები  

წარმოდგენილია ცხრილი 5-ში. 

  საშემოსავლო 

გადასახადი 

მოგების 

გადასახადი 
აქციზი დღგ 

ქონების 

გადასახადი 
იმპორტი 

მთლიანი  

გადასახადი 

მოკლევადიანი ბუიონსი 0.94 1.58 1.42 1.19 0.24 1.31 1.18 
ნულოვანი ალბათობა16 0.01 0.00 0.01 0.00 0.60 0.00 0.00 

გრძელვადიანი ბუიონსი 1.63 1.56 1.42 1.49 0.84 0.37 1.41 
ნულოვანი ალბათობა 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 

R2 0.71 0.35 0.86 0.58 0.34 0.74 0.65 

ცხრილი 5. გადასახადების ბუიონსი.  
 

როგორც ვხედავთ, მთლიანი გადასახადების როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი ბუიონსი 

ერთზე მეტია, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს საგადასახადო სისტემა არის კარგი ავტომატური 

სტაბილიზატორი (მოკლევადიანი ბუიონსი 1.18) და გრძელვადიან პერიოდში, სხვა თანაბარ 

პირობებში, ხელს უწყობს ფისკალურ მდგრადობას (გრძელვადიანი ბუიონსი 1.41). 

შესაბამისობისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ მარტივი მეთოდით დათვლილი ცხრილი 4-ში 

წარმოდგენილი მთლიანი გადასახადების ბუიონსი (1.46) საკმაოდ ახლოსაა რეგრესიით შეფასებულ 

მაჩვენებელთან (1.41).  

მოგების და დამატებული ღირებულების გადასახადების მოკლევადიანი ბუიონსების მაღალი 

მაჩვენებლები მიუთითებენ იმაზე, რომ ისინი კარგი ავტომატური სტაბილიზატორები არიან, თუმცა 

უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეკონომიკური ზრდის შემცირების პარალელურად უფრო მეტი 

შემცირება ამ გადასახადებშია მოსალოდნელი. მოგების გადასახადის მაღალი ბუიონსი 

დამახასიათებელია ქვეყნებისათვის, სადაც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში შეინიშნება სამუშაო 

ძალის ანაზღაურების წილის შემცირება კაპიტალის სასარგებლოდ. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ 

დღგ-ს მაღალ ბუიონსს გააჩნია ეკონომიკური ახსნა, რაც დღგ-ს დასაბეგრი ბაზის თავისებურებით 

აიხსნება. დამატებული ღირებულების გადასახადის დასაბეგრი ბაზაა მოხმარება და რეცესიის 

პერიოდში თუ მწვავდება სამომხმარებლო კრედიტებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა, 

შესაძლებელია მოხმარება (და შესაბამისად დღგ) შემოსავალზე მეტადაც შემცირდეს. აგრეთვე, როგორც 

ვიცით ე.წ. ფუფუნების საგნები, როგორც წესი ყველა ქვეყანაში ექცევიან დღგ-ს დაბეგვრის ქვეშ და  

მათი მაღალი მგრძნობელობა შემოსავლების ცვლილებაზე მოსალოდნელიც იყო. ასევე აღსანიშნავია, 

აქციზის გადასახადის (რომლითაც ძირითადად იბეგრება ფუფუნების საგნები და 

ჯანმრთელობისათვის ნაკლებად სასარგებლო პროდუქცია)  ბუიონსი მოკლევადიან და გრძელვადიან 

პერიოდში ერთი და იგივეა და 1-ზე მეტია (1.42).  

ცალკე გამოსაყოფია საშემოსავლო გადასახადი, რომლის მოკლევადიანი ბუიონსი ერთზე ნაკლებია, 

რაც ნიშნავს, რომ იგი თავის დასაბეგრ ბაზასთან შედარებით ნაკლებად იცვლება და ნაკლებად 

შესაძლებელია განხილულ იქნას, როგორც ავტომატური სტაბილიზატორი. თუმცა გრძელვადიან 

                                                           
15

 რეგრესიულ განტოლებებში გამოყენებულია კვარტალური მონაცემები, 1996Q1-2015Q4. 
16

 ნულოვანი ალბათობა ნიშნავს კოეფიციენტების ნულის ტოლობის ალბათობას 5%-იანი მნიშვნელოვნების 

დონეზე. 
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პერიოდში იგი ყველა გადასახადის ბუიონსზე მეტია. საშემოსავლო გადასახადის დაბალი 

მოკლევადიანი ბუიონსი დამახასიათებელია ქვეყნებისათვის, სადაც არსებობს ხისტი ხელფასები და 

მათი ზრდა ეკონომიკური ზრდის თუ ინფლაციის ცვლილების ფონზე სწრაფად არ რეაგირებს. 

საქართველოს შემთხვევაშიც იგი 1-ზე ნაკლებია და 0.92-ს უტოლდება.  

რაც შეეხება იმპორტის გადასახადს, მისი მოკლევადიანი ბუიონსი 1-ზე მეტია, თუმცა გრძელვადიან 

პერიოდში იგი მნიშვნელოვან სტაბილურობას ავლენს. ეს შესაძლებელია უკავშირდებოდეს იმ ფაქტს, 

რომ გრძელვადიან პერიოდში იგი უფრო იმპორტის მოცულობაზე და გაცვლით კურსზეა 

დამოკიდებული. 
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4. მონეტარული სექტორი 

4.1 ინფლაციის მიმოხილვა 

2015 წელს ფასების საშუალო საერთო დონე 2014 წელთან შედარებით საშუალოდ 4%-ით გაიზარდა, 

რაც  2014 წლის საშუალო წლიურ მაჩვენებელზე 0.9%-ლი პუნქტით მეტია.  2015  წლის სამომხმარებლო 

ფასების წლიურმა (პერიოდის ბოლო) ინფლაციამ კი 4.9% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2015 

წლისათვის ეროვნული ბანკის მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი 5%-ით იყო განსაზღვრული.  

როგორც დიაგრამა 28-ზე ჩანს, 2015 წლის საშუალო წლიური ინფლაცია ყველაზე მეტად სურსათი და 

უალკოჰოლო სასმელების (1.3%-ლი პუნქტი) და ჯანდაცვის სფეროში ფასების ზრდამ განაპირობა 

(0.8%-ლი პუნქტი), ხოლო ტრანსპორტის ფასებს ინფლაციის შემცირებაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი 

გავლენა ჰქონდა (0.4%-ლი პუნქტი).  

დიაგრამა 28: საშუალო წლიური ინფლაციის დეკომპოზიცია. 

თუ განვიხილავთ ინფლაციას დეტალური სამომხმარებლო კალათის მიხედვით, აღსანიშნავია, რომ 

2015 წელს ინფლაციის ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი ელექტროენერგიის გადასახადის და 

თერაპევტის კონსულტაციის ფასების ზრდამ შეიტანა, ხოლო ფასების შემცირებაზე ყველაზე დიდი 

გავლენა ბენზინის და დიზელის ფასების კლებას ჰქონდა (იხ. ცხრილი 6).  

ინფლაციაზე გავლენის მქონე პროდუქციის აღნიშნული სტრუქტურა მნიშვნელოვნად განსხვავდება 

2014 წლის იმავე მაჩვენებლებისაგან. 2015 წლის ინფლაციაზე დადებითად აისახა ნავთობის მსოფლიო 

ფასების კლება, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა როგორც ნავთობპროდუქტების, ისე მთლიანი 

იმპორტის ფასები. შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წლის ინფლაციის მაჩვენებელი ძირითადად 

ადგილობრივი საქონლის ფასების ზრდით იყო გამოწვეული. 
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სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები 

დასვენება, გართობა და კულტურა 

სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება 

საცხოვრებელი, წყალი, ელექტროენერგია, აირი  
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ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო, ნარკოტიკები 

ჯანმრთელობის დაცვა 

სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 
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2015 წელი   2014 წელი 

ბენზინი -0.48   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-0.08 მზესუმზირის ზეთი 

დიზელის საწვავი -0.18 -0.06 ხორბლის პური 

კარტოფილი -0.10 -0.05 ქალის საზაფხულო კაბა 

მობილური ტელეფონი -0.06 -0.04 ქორწინების 958 სინჯის ოქროს ბეჭედი 

მოუხდელი ყველი -0.05 -0.04 კვერცხი 

შეშა -0.02 -0.03 ბუნებრივი გაზის გადასახდელი 

უმაღლესი სასწავლებლის გადასახდელი -0.02 -0.03 ქალის საზაფხულო ფეხსაცმელი 

ქალის საზაფხულო კაბა -0.02 -0.02 ინტერნეტის გადასახდელი 

სისხლძარღვთა გამაფართოებელი 

მედიკამენტები 

0.10 0.10 ადგილობრივი წარმოების ფილტრიანი 

სიგარეტი 

რეპეტიტორის მომსახურება 0.10 0.10 იმპორტული წარმოების ფილტრიანი 

სიგარეტი 

მაცივარი 0.11 0.11 საკაბელო ტელევიზიის გადასახდელი 

ადგილობრივი წარმოების ფილტრიანი 

სიგარეტი 

0.12 0.16 შეშა 

არაყი 0.13 0.16 სამშობიარო მომსახურება 

იმპორტული წარმოების ფილტრიანი 

სიგარეტი 

0.13 0.24 თერაპევტის კონსულტაცია 

თერაპევტის კონსულტაცია 0.18 0.24 მოუხდელი ყველი 

ელექტროენერგიის გადასახდელი 0.19 0.53 კარტოფილი 

ცხრილი 6. საშუალო წლიური ინფლაციის დეკომპოზიცია სამომხმარებლო კალათის კომპონენტების 

მიხედვით. 

 

4.2 მონეტარული აგრეგატების მიმოხილვა 

2015 წელს, 8%-მდე გაიზარდა ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. წლის 

განმავლობაში სულ 8-ჯერ გაიმართა მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა და 7-ჯერ 

განაკვეთის გაზრდის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. იგი უცვლელად 4.5%-ის დონეზე მხოლოდ 25 

მარტს  იქნა შენარჩუნებული, ხოლო ყოველ სხვა კომიტეტზე 0.5-დან 1%-ლი პუნქტით იზრდებოდა. 

ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, პოლიტიკის განაკვეთის ცვლილება ძირითადად გამოწვეული იყო 

ლარის კურსის დოლართან მიმართებაში გაუფასურებით და ინფლაციური მოლოდინების ზრდის 

შესამცირებლად, რათა ინფლაცია შენარჩუნებული ყოფილიყო მიზნობრივი ინფლაციის ფარგლებში.  

2015 წელს 2014 წელთან შედარებით გაიზარდა საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები მთლიან სესხებზე, 

ხოლო მთლიან დეპოზიტებზე - შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს ეროვნულ ვალუტაში 

განთავსებული როგორც სესხზე, ისე დეპოზიტზე საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა, ხოლო 

საპროცენტო სპრედი (საპროცენტო განაკვეთებს შორის სხვაობა) 1.7%-ლი პუნქტით შემცირდა. 

დოლარში კი ორივე საპროცენტო განაკვეთი შემცირდა, თუმცა საპროცენტო სპრედი 0.7%-ლი 

პუნქტით გაიზარდა. 
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2015 წელს 19%-ით გაიზარდა ფართო ფულის აგრეგატი M3, ხოლო M2 აგრეგატი 2.5%-ით შემცირდა. 

2015 წლის განმავლობაში ფართო ფულის ორივე აგრეგატი იზრდებოდა თუმცა, მაისიდან M2-ს ზრდის 

ტემპმა კლება დაიწყო და წლის ბოლოს 2014 წელთან შედარებით ფულის მასა 148 მილიონი ლარით 

შემცირდა. აღნიშნული დინამიკა გამოწვეული იყო იმით, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში 

მცირდებოდა ეროვნულ ვალუტაში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობა, ხოლო პარალელურად 

მნიშვნელოვნად იზრდებოდა უცხოურ ვალუტაში განთავსებული დეპოზიტები.  

2015 წელს 9.6%-ული პუნქტით გაიზარდა დეპოზიტების დოლარიზაციის მაჩვენებელი და 66.7% 

შეადგინა. შესაბამისად 2015 წელს სულ საბანკო დეპოზიტების მოცულობა 22.9%-ით გაიზარდა, მათ 

შორის  4.7%-ით შემცირდა ლარში განთავსებული დეპოზიტების რაოდენობა, ხოლო დოლარების 

დეპოზიტები 43.6%-ით გაიზარდა.  

2015 წელს სარეზერვო ფულის მოცულობა 9.9%-ით გაიზარდა.  

რაც შეეხება ლარის გაცვლით კურსს სხვადასხვა ვალუტებთან მიმართებაში, იგი სხვადასხვა 

მიმართულებით იცვლებოდა. 2015 წელს ლარი მნიშვნელოვნად გაუფასურდა (22%-ით) დოლარის 

მიმართ (იხ. ცხრილი 7). ასევე გაუფასურება დაფიქსირდა სომხურ დრამთან (11%-ით)  ევროსთან (7%-

ით) და თურქულ ლირასთან (3%-ით)მიმართებაშიც. ამავე დროს ლარის კურსი მნიშვნელოვნად 

გამყარდა უკრაინულ გრივნასთან (45%-ით), რუსულ რუბლთან (25%-ით) და ბელარუსულ რუბლთან 

(20%-ით) მიმართებაში, ხოლო მოლდავურ ლეისთან (3%-ით) და აზერბაიჯანულ მანათთან (0.2%-ით) 

უმნიშვნელო გამყარებას ჰქონდა ადგილი. 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წლის განმავლობაში თითქმის ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ვალუტა 

გაუფასურდა დოლართან მიმართებაში.  
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საპროცენტო განაკვეთები დეპოზიტებზე (მარცხენა ღერძი) 
მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი (მარცხენა ღერძი) 
საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე (მარჯვენა ღერძი) 

დიაგრამა 29:  საპროცენტო განაკვეთები. 



     
37 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 
ევრო 0.7 10.6 -3.9 -5.8 -6.9 

დოლარი 5.7 2.1 -0.7 -5.8 -22.2 

თურქული ლირა 17.2 10.2 4.8 8.4 -3.3 

რუსული რუბლი 2.1 8.1 1.7 11.6 25.0 

აზერბაიჯანული მანათი 4.0 1.6 -0.9 -5.8 0.2 

ბელარუსიული რუბლი 51.7 99.1 5.7 8.4 20.3 

მოლდოვური ლეი 0.4 5.3 3.2 4.9 3.5 

სომხური დრამი 5.4 10.1 1.3 -4.5 -10.8 

უკრაინული გრივნა 6.2 2.4 -0.7 35.1 45.4 
 ცხრილი 7. ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილება  (+ ნიშნავს გამყარებას, - გაუფასურებას). 

 

 

4.3 რეალურ ფულზე მოთხოვნის ანალიზი 

ეკონომიკურ ზრდასა და ინფლაციას შორის კავშირთან დაკავშირებით ეკონომიკური თეორიის 

ევოლუციის პარალელურად განსხვავებული მოსაზრებები არებობს. ყველაზე ზოგადი მოსაზრებით, 

ეკონომიკის სტიმულირება შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს მაღალ ინფლაციასთან 

მოკლევადიან პერიოდში, რაც თავის მხრივ შესაძლებელია განპირობებულ იქნას ერთობლივი 

მიწოდების შეზღუდვის პირობებში ერთობლივი მოთხოვნის ზრდის პარალელურად ფასების 

ზრდასთან როგორც პროდუქციაზე, ასევე სამუშაო ძალაზე. საშუალო და გრძელვადიანი 

პერიოდისთვის, მაღალი ინფლაცია გავლენას ახდენს რა ინვესტიციებსა და კაპიტალის დაგროვებაზე  

უარყოფითად მოქმედებდეს ეკონომიკურ ზრდაზე17.  

ინფლაციასა და ეკონომიკურ ზრდას შორის კავშირის პირველადი სურათის წარმოსადგენად, 

დიაგრამაზე 31 წარმოდგენილია ინფლაციასა და ეკონომიკურ ზრდას შორის კავშირი 

გრძელვადიანი პერიოდისათვის 112 ქვეყნის გამოცდილებაზე დაყრდნობით (1996-2015 წწ. 

პერიოდში). დიაგრამიდან ჩანს, რომ, რაც უფრო მაღალია ინფლაცია გრძელვადიანი პერიოდისათვის, 

მით უფრო დაბალია ეკონომიკური ზრდა. კავშირი უფრო თვალნათელია, თუ შერჩევიდან 

ამოვრიცხავთ დაბალი ინფლაციისა და ზრდის ქვეყნების ჯგუფს, (იხ. დიაგრამა 32). 

ამასთან, თანამედროვე ეკონომისტთა უმრავლესობა თანხმდება იმაზე, რომ გრძელვადიან 

პერიოდში ინფლაცია მართლაც არის ყველგან მონეტარული ფენომენი, ანუ ფულის მასის ზრდა 

ინფლაციის მაღალ დონეს იწვევს.  ამასთან, კვლევების უმრავლესობა აჩვენებს, რომ კავშირი 

გრძელვადიანი პერიოდის ინფლაციასა და ფულის მასას შორის არის უფრო ძლიერი მაღალი 

ინფლაციის მქონე ქვეყნებში და სუსტი - დაბალი ინფლაციის მქონე ქვეყნებში. 

 

 

 

                                                           
17

 ამ მიმართულებით განსხვავებული თეორიები არსებობს და თითოეულ თეორიაში რიგ შემთხვევებში 

გამოიყოფა განსხვავებული მოსაზრებები გრძელვადიან ეკონომიკურ ზრდასა და ინფლაციას შორის კავშირზე. 

თუმცა ქვემოთწარმოდგენილი ანალიზი არ ისახავს მიზნად აღნიშნული თეორიების სრულყოფილად 

მიმოხილვას ან მათ შემოწმებას საქართველოს მონაცემებზე დაყრდნობით. 
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დიაგრამა 33-ზე ასახულია საქართველოში ფულის მასას და ინფლაციას შორის დამოკიდებულება. 

როგორც ვლინდება, ინფლაცია ფულის მასის ცვლილებაზე რეაგირებს გარკვეული დაგვიანებით 

(დაახლოებით 3-5 თვის ლაგით). 

 
დიაგრამა 33.  წლიური ინფლაცია და ფართო ფულის ცვლილება. 

ცხრილი 8 კი აჩვენებს ფულის მასის პროცენტულ ცვლილებას, სამომხმარებლო ფასების ინდექსის და 

რეალური მშპ-ის წლიურ პროცენტულ ცვლილებას კვარტალურ ჭრილში.  

ზემოთმოყვანილი მსჯელობებიდან გამომდინარე, საინტერესოა, საქართველოს სტატისტიკურ 

მონაცემებზე დაყრდნობით, გამოვიკვლიოთ ფულზე მოთხოვნის განმსაზღვრელი ფაქტორები რეალურ 

ფულზე მოთხოვნის ფუნქციის ემპირიული შესწავლით. რეალურ ფულზე მოთხოვნის ფუნქციის 

აქვს შემდეგი სახე:           , სადაც M - არის ფულის მასა (M2 ან M3), P - ფასების დონე, R - 

საპროცენტო განაკვეთი, ხოლო Y - რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი. ამ ტოლობის 

ტრანსფორმაცია             აჩვენებს, რომ რეალურ ფულზე მოთხოვნა მსყიდველობითი 

უნარის განსაზღვრულ ოდენობაზეა დამოკიდებული ლიკვიდური ფორმით. 
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დიაგრამა 31: ინფლაცია და ეკონომიკური ზრდა                  დიაგრამა 32: ინფლაცია და ეკონომიკური ზრდა 
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ფულის მასა (M2) ფულის მასა (M3) სფი რეალური მშპ 

  წლიური %-ლი ცვლილება 

2010Q1 35.0 26.8 4.7 2.8 

2010Q2 36.8 37.6 4.4 7.7 

2010Q3 26.0 37.9 8.8 6.9 

2010Q4 27.0 30.1 10.5 7.1 

2011Q1 13.8 21.9 13.3 6.0 

2011Q2 15.8 19.6 12.6 5.9 

2011Q3 22.9 11.6 6.7 8.6 

2011Q4 27.8 14.5 2.1 8.0 

2012Q1 30.4 15.8 -1.3 6.7 

2012Q2 25.4 17.5 -1.9 8.4 

2012Q3 25.6 18.8 0.0 7.7 

2012Q4 7.6 11.4 -0.6 3.2 

2013Q1 11.6 16.5 -1.9 2.4 

2013Q2 18.0 15.3 -0.5 1.6 

2013Q3 18.3 15.0 -0.6 1.4 

2013Q4 33.2 24.5 1.0 7.6 

2014Q1 26.4 20.1 3.3 7.2 

2014Q2 19.7 21.3 2.6 4.9 

2014Q3 14.4 17.5 3.7 5.6 

2014Q4 9.1 13.8 2.7 1.7 

2015Q1 9.2 21.2 1.7 3.3 

2015Q2 8.6 16.4 3.5 2.5 

2015Q3 4.8 24.8 5.1 2.5 

2015Q4 -2.5 19.3 5.6 2.9 

ცხრილი 8. რეალური ფულის მასა, ინფლაცია, მშპ, 2010-2015 წწ. 

აღნიშნული ფუნქციის ეკონომეტრიკული შესწავლისათვის გამოყენებულ იქნა კვარტალური 

სტატისტიკური მონაცემები18, რომელიც მოიცავს 1999-2015წწ. პერიოდს. იმისათვის, რომ დავადგინოთ 

ფულის მასაზე რა გავლენა აქვს მშპ-ს და საპროცენტო განაკვეთს19 როგორც მოკლევადიან, ისე 

გრძელვადიან პერიოდში, გამოყენებულ იქნა შეუზღუდავი ცდომილების კორექციის მოდელი 

(unrestricted error correction model). 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, ფულის მასა M3-ის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი 

ელასტიკურობის კოეფიციენტები მშპ-ის მიმართ არის შესაბამისად, 1.17 და 2.16. ანუ, სხვაგვარად რომ 

ვთქვათ, სხვა თანაბარ პირობებში, რეალური მშპ-ის 1%-ით ზრდა/კლება მოკლე და გრძელვადიან 

პერიოდში იწვევს რეალური ფულის მასა M3-ზე მოთხოვნის ზრდას/კლებას შესაბამისად 1.17% და 

2.16%-ით.  

რაც შეეხება საპროცენტო განაკვეთის გავლენას ფულის მასაზე, მოკლევადიან პერიოდში 1%-ლი 

პუნქტით საპროცენტო განაკვეთის სპრედის ზრდა/კლება იწვევს ფულის მასა M3-ზე მოთხოვნის 

შემცირებას/ზრდას 0.02%-ით, ხოლო გრძელვადიან პერიოდში -  0.05%-ით შემცირებას/ზრდას. 

აღნიშნული გავლენა უმნიშვნელოა, თუმცა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი.  

                                                           
18

 მონაცემები შესწორებულია სეზონურად. 
19

 აღებულ იქნა საპროცენტო განაკვეთი სპრედი (სხვაობა სესხებზე და დეპოზიტებზე საპროცენტო განაკვეთებს 

შორის). 



     
40 

 

ფულზე მოთხოვნის ფუნქციის გამოკვლევაზე დაყრდნობა შემდეგი თქმის საშუალებას გვაძლევს: თუ 

ეკონომიკა ყოველწლიურად დაახლოებით 5-6%-ის ფარგლებში გაიზრდება და მიღწეულ იქნება 5%-

იანი მიზნობრივი ინფლაცია, ეს მოითხოვს ფართო ფულის მასა M3-ის დაახლოებით 17-20%-ის 

ფარგლებში  ზრდას. 

 

4.4 ეროვნულ ეკონომიკაზე გაცემული კრედიტის გაპი 

ფინანსური ციკლის ანალიზი(რომელიც განსხვავებულია ეკონომიკური ციკლისაგან) ფინანსური 

სისტემის მდგომარეობის შეფასების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. მაგ. სწორედ 

ამ მიმართულებით ანალიზი წარმოადგენს განმსაზღვრელ ფაქტორს საბანკო სექტორის ანტიციკლური 

კაპიტალის ბუფერების ასამოქმედებლად(იხ. ბაზელ III - საბანკო ზედამხედველობის გლობალური 

მარეგულირებელი ჩარჩო, საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტი20). კერძოდ, ამ 

მიმართულებით გამოიყენება კრედიტის მშპ-თან ფარდობის გაპის შეფასება (შემდგომში, კრედიტის 

გაპი), რომელიც განისაზღვრება როგორც ეროვნულ ეკონომიკაზე გაცემული ჯამური კრედიტის მშპ-

სთან ფარდობის გადახრა მისი გრძელვადიანი ტრენდისგან. სწორედ აღნიშნული მაჩვენებელი 

განიხილება როგორც ერთიანი რეფერენს-წერტილი ანტიციკლური კაპიტალის ბუფერების 

რეჟიმისათვის, რომელიც მიზნად ისახავს კრედიტის გადაჭარბებული ზრდის პირობებში საბანკო 

სექტორის სისტემური რისკების თავიდან არიდებას.   

მიუხედავად ინდიკატორის ნაკლოვანებებთან დაკავშირებული ცალკეული მოსაზრებებისა 

(აღნიშნული ინდიკატორის ნაკლოვანებად შეიძლება მიჩნეულ იქნას ის ფაქტი, რომ იგი შეიძლება 

კაპიტალის ბუფერის პროციკლურობას უწყობდეს ხელს, შეიძლება არ იყოს საუკეთესო 

გამაფრთხილებელი ინდიკატორი საბანკო კრიზისებისადმი, განსაკუთრებით განვითარებადი 

ქვეყნებისათვის და ასევე ახასიათებდეს გაზომვის პრობლემები) გაპის ინდიკატორს მაინც მოიაზრებენ, 

როგორც საბანკო კრიზისების ერთ-ერთ ადრეულ გამაფრთხილებელ ინდიკატორად (EWI).  

ბაზელ III მიიჩნევს, რომ კრედიტის გაპის21 პირველადი ზღვარი არის 2%-იანი დონე, რომლის 

ზემოთაც აუცილებელია კაპიტალის ბუფერის რეჟიმის ამოქმედება, ხოლო ზედა კრიტიკულ ზღვრად 

მიჩნეულია 10%-ული პუნქტი დადებითი გადახრა გრძელვადიანი ტრენდისაგან. 
 

საქართველოსათვის აღნიშნული ანალიზის წარმოსადგენად, დიაგრამა 34-ზე წარმოდგენილია 

კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ეკონომიკის დაკრედიტება. როგორც დიაგრამიდან ჩანს, 2015 

წლის ბოლოს, კრედიტის მშპ-თან ფარდობის მაჩვენებელმა 50.0%-ს მიაღწია. აღნიშნული მაჩვენებელი 

2014 წლის დეკემბერში 42.7%-ის დონეზე იყო. თუ არ ჩავთვლით 2015 წელს ლარი/დოლარის 

                                                           
20

 Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, December, 2010. Basel Committee on Banking 

Supervision, available at: http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf 
21 კრედიტის გაპის გრძელვადიანი ტრენდი დათვლილია ჰოდრიკ-პრესკოტის ფილტრით backward-looking 

კომპონენტის მეშვეობით, რომლის ექს-პოსტ შეფასება ეფუძნება რეკურსიულ გაანგარიშებას. ჰოდრიკ-პრესკოტის 

ფილტრით, კრედიტის გაპის გაანგარიშებისთვის ბაზელ III იყენებს  -ს, რომელიც ტოლია 400 000 (სიგლუვის 

პარამეტრი შემოთავაზებულია Borio and Lowe (2002) მიერ). 

 

http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf
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გაცვლითი კურსის გაუფასურების გამო ლარში გამოსახული დოლარში გაცემული კრედიტის 

რაოდენობის მნიშვნელოვან ზრდას, ისტორიულ ჭრილში ყველაზე სწრაფი ზრდა 2007-2008 წლებში 

დაფიქსირდა, როცა კრედიტის მშპ-თან ფარდობის საშუალო მაჩვენებელმა 25.8%-ს მიაღწია.  

2015 წლისათვის, თუ დოლარში გაცემული კრედიტის რაოდენობის კონვერტირებას მოვახდენთ 2004-

2014 წწ. ლარი/დოლარის საშუალო გაცვლით კურსით (1.7), მაშინ 2015 წლის დეკემბერში კრედიტის 

მშპ-თან ფარდობა შეადგენს 40.0%, ხოლო თუ დოლარში გაცემული კრედიტის კონვერტირებას 

მოვახდენთ 2015 წლის ლარი/დოლარის საშუალო გაცვლით კურსით (2.3), ამ შემთხვევაში კრედიტის 

მშპ-სთან ფარდობა 52.2%-ს შეადგენს. 
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       დიაგრამა 34. ეროვნულ ეკონომიკაზე გაცემული სესხების წილი %-ად მშპ-ში. 

 

თავად გაპის ემპირიული შეფასება ერდნობა ყოველთვიურ მონაცემებს 2004 წლის იანვრიდან 2015 

წლის დეკემბრის პერიოდისათვის. კრედიტის გაპის შეფასება გვიჩვენებს, რომ  საქართველოში 

კრედიტის გაპი 2007-2009 წლებში კრიტიკულ დონეზე საკმაოდ მაღლა იმყოფებოდა (იხ. დიაგრამა 

35). მსგავსი სიტუაცია მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყნებში დაფიქსირდა. 
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nulovani done  

          დიაგრამა 35. კრედიტის გაპი. 
 

დიაგრამაზე ვხედავთ, რომ კრედიტის გაპმა შემცირება 2009 წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო და 

2015 წლის იანვრამდე ნულოვან დონეს ჩამორჩებოდა. 2015 წლის ანალიზისათვის, თუ განვიხილავთ 

2 ვარიანტს, როცა დოლარში გაცემული კრედიტების მთელი მწკრივი დაკონვერტირებულია ან 2004-

2014 წწ. ლარი/დოლარის საშუალო გაცვლით კურსზე (რაც უფრო კარგი შეფასებაა), ან 2015 წლის 

ლარი/დოლარის საშუალო გაცვლით კურსზე, მაშინ კრედიტის გაპის მაჩვენებელი პოზიტიურია. 

აღნიშნული გაპის მაჩვენებელი  კრიტიკული დონის ქვემოთ იყო 2014 წლის დეკემბრიდან 2015 წლის 

ივლისის ჩათვლით, ხოლო 2015 წლის აგვისტოდან აღნიშნული ინდიკატორი გახდა ნეგატიური 0-

1%-ის ფარგლებში.  შესაბამისად, ინდიკატორი არ აღემატებოდა 2%-იან პირველად ზღვარს.  

 


