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საქ ართველო: შერჩეული ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები 2020–24 

  2020 2021   2022   2023 2024 

  ფაქტი    პროგნოზი  

                

ეროვნული ანგარიშები და ფასები  (წლიური ცვლილება, თუ სხვა არაა მოცემული) 

რეალური მშპ -6.8 10.5   10.0   4.0 5.2 

ნომინალური მშპ, მილიარდი ლარი  49.3 60.0   72.5   80.1 86.9 

ნომინალური მშპ, მილიარდი აშშ დოლარი 15.8 18.6   24.7   27.1 29.7 

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე, ათასი აშშ დოლარი 4.3 5.0   6.7   7.3 8.0 

მშპ-ს დეფლატორი,  პერიოდის საშუალო 7.2 10.3   10.0   6.5 3.0 

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის საშუალო 5.2 9.6   12.0   6.0 3.0 

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლო 2.4 13.9   10.5   3.8 3.0 

                

სახელმწიფოს ფისკალური ანგარიშები (მშპ-ს პროცენტი) 

შემოსავლები და გრანტები  25.2 25.5   26.5   25.9 25.8 

მშ. საგადასახადო შემოსავლები  22.3 22.6   23.9   23.6 23.6 

მთლიანი ხარჯები  34.5 31.6   29.3   28.9 28.0 

მიმდინარე ხარჯები  26.3 24.6   21.7   21.9 22.1 

არაფინანსური აქტივების შეძენა, წმინდა 8.2 6.9   7.6   7.0 5.9 

წმინდა დაკრედიტება, სესხება (GFSM 2001) -9.3 -6.0   -2.8   -2.9 -2.2 

მოდიფიცირებული ბიუჯეტის დეფიციტი / სსფ-ს 

პროგრამის განმარტების მიხედვით 1/ -9.4 -6.1   -3.1   -2.8 -2.3 

სახელმწიფო ვალი 60.2 49.7   41.2   42.0 41.4 

  მშ უცხოურ ვალუტაში  47.6 39.9   31.4   31.5 29.7 

               

ფული და კრედიტი  (პროცენტი, თუ სხვა არაა მითითებული) 

კრედიტი კერძო სექტორს (წლიური ზრდა, %) 22.4 12.4   5.2   10.5 8.5 

ფიქსირებული კურსით 9.0 18.2   10.9   7.6 8.8 

ფართო ფული (წლიური ზრდა, %)  24.6 11.4   7.4   12.6 11.1 

ფართო ფული (ვალუტის დეპოზიტების გარეშე, წლიური 

ზრდა, %) 18.8 17.9   12.8   13.7 12.2 

საგარეო სექტორი   (მშპ-ს პროცენტი, თუ სხვა არაა მითითებული) 

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი -12.5 -10.4   -5.6   -6.6 -5.7 

სავაჭრო დეფიციტი  -20.0 -20.3   -22.0   -22.2 -18.4 

ვაჭრობა (წლიური ზრდა) 5.7 -13.6   2.5   3.5 1.5 

მთლიანი საერთაშრისო რეზერვი (მილიარდი აშშ 

დოლარი)  3.9 4.3   4.3   3.8 3.9 

სსფ-ს ნაკრები საზომის (მცურავი) მიმართ  107.4 106.9   98.6   83.3 81.4 

მთლიანი საგარეო ვალი   110.5 99.8   77.7   73.1 68.4 

 წყარო: საქართველოს ხელისუფლება და სსფ-ს 

თანამშრომელთა გათვლები  

1/ მოდიფიცირებული წმინდა დაკრედიტება/სესხება (სსფ-

ს პროგრამის განმარტებით) = წმინდა დაკრედიტება/სესხება- 

ბიუჯეტის მიერ გაცემული სესხი               

 


