
ცხრილი1. შერჩეული ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლები, 2018–21 
  2018 2019   2020   2020 2021 

  ფაქტი         1/    პროგნოზი  

ეროვნული ანგარიშები და ფასები 2/ (წლიური ცვლილება, პროცენტი, თუ სხვა მითითება არაა) 

რეალური მშპ 4.8 5.1  -4.0  -5.1 4.3 

ნომინალური მშპ (მლრდ ლარი) 44.6 50.0  50.3  49.9 53.9 

ნომინალური მშპ (მლრდ აშშ დოლარი) 17.6 17.7  15.1  16.2 17.0 

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (ათასი აშშ 

დოლარი) 
4.7 4.8  4.1  4.4 4.6 

მშპ დეფლატორი, პერიოდის საშუალო 4.3 6.4  5.1  5.2 3.8 

სფ ინფლაცია, პერიოდის საშუალო 2.6 4.9  4.7  5.2 2.5 

სფ ინფლაცია, პერიოდის ბოლო  1.5 7.0  3.5  3.5 3.0 

ინვესტიციები და დანაზოგი (მშპ-ს პროცენტი) 

მთლიანი ეროვნული დანაზოგი  21.4 23.2  20.3  16.6 15.1 

ინვესტიციები  28.1 28.6  31.6  26.4 23.6 

სახელმწიფოს მიერ  6.4 7.9  6.4  8.1 7.9 

კერძო სექტორის მიერ  21.7 20.7  25.2  18.3 15.7 

კონსოლიდირებული ბიუჯეტი (მშპ-ს პროცენტი) 

შემოსავლები და გრანტები  26.4 26.7  24.1  24.9 24.9 

მშ. საგადასახადო შემოსავლები  23.4 23.7  21.4  21.8 22.3 

ხარჯები 29.2 29.1  32.9  34.2 32.9 

მიმდინარე ხარჯი  21.3 21.0  26.2  25.9 24.9 

კაპიტალური ხარჯი და ბიუჯეტის მიერ 

გაცემული სესხი  
7.9 8.1  6.7  8.3 8.0 

წმინდა სესხება/დაკრედიტება (GFSM 2001-

ის მიხედვით) 
-0.8 -1.8  -8.2  -8.8 -7.4 

მოდიფიცირებული წმინდა 

სესხება/დაკრედიტება (დეფიციტი სსფ-ს 

პროგრამის განმარტებით)3/ 

-2.3 -2.0  -8.5  -9.0 -7.5 

საჯარო ვალი 4/ 38.4 41.2  62.8  56.3 59.1 

ფინანსები და კრედიტი  (პროცენტი, თუ თუ სხვა მითითება არაა) 

კერძო სექტორზე გაცემული კრედიტი 

(წლიური % ცვლილება)  
19.9 20.7  5.9  17.1 6.5 

ფიქსირებული გაცვლითი კურსით  17.7 16.1  -2.3  10.0 6.0 

ფართო ფული (წლიური % ცვლილება)  13.9 17.6  3.6  14.3 16.5 

ფართო ფული (მშ. დეპოზიტები უცხოურ 

ვალუტაში, წლიური % ცვლილება) 
15.9 18.8  -4.6  14.3 17.7 

ფიქსირებული გაცვლითი კურსით 15.1 14.3  3.1  8.8 14.9 

დეპოზიტების დოლარიზაცია (% წილი 

მთლიანში) 
63.1 64.0  62.4  64.1 63.4 

 სესხების დოლარიზაცია (% წილი 

მთლიანში) 
57.1 55.4  51.6  56.9 56.7 

სესხების შეფარდება მშპ-სთან  57.4 61.8  66.2  72.6 71.5 

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

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი -6.8 -5.4  -1.7  -9.8 -8.5 

სავაჭრო ბალანსი  -23.4 -21.0  -11.3  -17.1 -16.8 

სავაჭრო ფასების შედარება (პროცენტული 

ცვლილება) 
-5.2 2.5  -20.4  4.8 -0.5 

მთლიანი საერთაშორისო რეზერვი 

(მილიარდი აშშ დოლარი) 
3.3 3.5  3.5  3.6 3.4 

სსფ-ს კომპოზიტური საზომის მიმართ 

(მცურავი)  
95.0 99.0  103.9  105.4 95.4 

მთლიანი საგარეო ვალი  100.3 103.4  136.3  127.0 129.0 

მთლიანი საგარეო ვალი, გარდა 

კომპანიათაშორისი)   
82.2 85.0  111.4  103.8 106.5 

ლარი დოლართან (პერიოდის საშუალო)  2.53 …  …  … … 

ლარი ევროსთან (პერიოდის საშუალო)  2.99 …  …  … … 

REER (პერიოდის საშალო; სამომხმარებლო 

ფასებზე დაყრდნობით; 2010=100) 
106.2 …  …  … … 

წყარო: საქართველოს ხელისუფლება და სსფ-ს თანამშრომელთა გამოთვლები.  
1/ მეექვსე მიმოხილვის დროინდელი პროგნოზი 20/149.  მეექსვსე მიმოხილვის დოკუმენტები მოცემულია შემდეგ ლინკზე: 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/05/Georgia-Sixth-Review-Under-the-Extended-Arrangement-and-Requests-for-a-
Waiver-of-49394  

2/ მოდიფიცირებული წმინდა დაკრედიტება/სესხება (პროგრამის განმარტება) = წმინდა დაკრედიტება/სესხებას 

გამოკლებული ბიუჯეტის მიერ გაცემული სესხები. 
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