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საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი
2019 წლის I კვარტალი
2019 წლის I კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში
9 745.2 მლნ. ლარი შეადგინა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა
პროდუქტის რეალური ზრდა 4.9 პროცენტით განისაზღვრა, ხოლო დეფლატორი გაზრდილია
2.4 პროცენტით.
ცხრილი № 1

I კვ. 2018 *

I კვ. 2019 *

მშპ მიმდინარე ფასებში (მლნ. ლარი)

9 075.6

9 745.2

მშპ ერთ სულზე (ლარი)**

2 433.4

2 617.2

მშპ მიმდინარე ფასებში (მლნ. აშშ დოლარი)

3 651.6

3 652.6

979.1

981.0

მშპ-ის რეალური ზრდა (%)

5.2

4.9

მშპ-ის დეფლატორის პროცენტული ცვლილება (%)

4.0

2.4

მაჩვენებელი

მშპ ერთ სულზე (აშშ. დოლარი)**

*წინასწარი მონაცემები.

** ერთ სულზე გაანგარიშებულ მაჩვენებლებში

ასახულია მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის

მონაცემები.

მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა და დეფლატორის პროცენტული
ცვლილება წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით
(პროცენტი)

4.5
2.2

*წინასწარი მონაცემები.

მშპ-ის რეალური ზრდა
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საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი

(ცხრილი #2)

(მიმდინარე ფასებში, მლნ. ლარი)
ეკონომიკური საქმიანობის
სახე

I კვ. 2018 *

I კვ. 2019 *

560.2

540.2

95.5

90.3

დამამუშავებელი მრეწველობა

813.0

867.2

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება

296.0

311.0

პროდუქციის გადამუშავება შინამეურნეობების მიერ

121.1

125.2

მშენებლობა

682.8

674.3

1 282.0

1 414.9

სასტუმროები და რესტორნები

221.4

262.9

ტრანსპორტი

611.8

708.7

კავშირგაბმულობა

180.5

204.4

საფინანსო საქმიანობა

410.9

438.6

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა

522.4

599.2

საკუთარი საცხოვრისის გამოყენების პირობითი რენტა

251.4

254.1

სახელმწიფო მმართველობა

617.8

679.3

განათლება

399.6

475.6

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

521.6

597.8

სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური
მომსახურების გაწევა

339.1

362.9

შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობების
საქმიანობა, დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების
წარმოებასთან საკუთარი მოხმარებისათვის

9.3

9.5

ფინანსური შუამავლობის მომსახურების არაპირდაპირი შეფასება

-202.8

-214.9

მშპ საბაზისო ფასებში, მლნ. ლარი

7 733.6

8 401.1

1 389.0

1 393.4

46.9

49.3

9 075.6

9 745.2

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა;
თევზჭერა, მეთევზეობა
სამთომოპოვებითი მრეწველობა

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი

(+) გადასახადები პროდუქციაზე
(-) სუბსიდიები პროდუქციაზე
მშპ საბაზრო ფასებში, მლნ. ლარი
*წინასწარი მონაცემები.

შენიშვნა: შესაძლო მცირე განსხვავება საბოლოო შედეგსა და შესაკრებთა ჯამს შორის
აიხსნება მონაცემთა დამრგვალებით.
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(ცხრილი # 3)

მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა წინა
წლის შესაბამისი პერიოდის მიმართ
ეკონომიკური საქმიანობის
სახე

I კვ. 2018 *

I კვ. 2019 *

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა;
თევზჭერა, მეთევზეობა

-3.8

-0.3

სამთომოპოვებითი მრეწველობა

11.3

-3.8

7.6

-2.0

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება

10.3

4.3

პროდუქციის გადამუშავება შინამეურნეობების მიერ

-1.5

4.9

მშენებლობა

5.8

-9.6

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი

5.9

6.7

სასტუმროები და რესტორნები

10.8

13.1

ტრანსპორტი

-0.6

12.8

კავშირგაბმულობა

0.7

12.3

საფინანსო საქმიანობა

9.1

3.7

13.2

11.1

საკუთარი საცხოვრისის გამოყენების პირობითი რენტა

1.8

-4.6

სახელმწიფო მმართველობა

3.4

6.2

განათლება

5.9

15.7

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

2.7

11.4

სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური
მომსახურების გაწევა

11.2

4.8

შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობების
საქმიანობა, დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების
წარმოებასთან საკუთარი მოხმარებისათვის

-1.4

-0.2

ფინანსური შუამავლობის მომსახურების არაპირდაპირი
შეფასება

13.6

3.6

მშპ საბაზისო ფასებში

4.9

4.9

გადასახადები პროდუქციაზე

6.5

4.7

სუბსიდიები პროდუქციაზე

1.3

2.2

მშპ საბაზრო ფასებში

5.2

4.9

მშპ დეფლატორი

4.0

2.4

დამამუშავებელი მრეწველობა

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა

*წინასწარი მონაცემები.
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ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: განათლება (15.7 პროცენტი), სასტუმროები
და რესტორნები (13.1 პროცენტი), ტრანსპორტი (12.8 პროცენტი), კავშირგაბმულობა (12.3
პროცენტი), ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება (11.4 პროცენტი), ოპერაციები
უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა (11.1 პროცენტი), ვაჭრობა;
ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი (6.7
პროცენტი), სახელმწიფო მმართველობა (6.2 პროცენტი), სხვა კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახურების გაწევა (4.8 პროცენტი), ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება (4.3 პროცენტი), საფინანსო საქმიანობა (3.7 პროცენტი).
კლება დაფიქსირდა მშენებლობაში (-9.6 პროცენტი), სამთომოპოვებითი მრეწველობა
(-3.8 პროცენტი), სოფლის მეურნეობაში, ნადირობასა და სატყეო მეურნეობაში, თევზჭერამეთევზეობაში (-0.3 პროცენტი).

17+17+1187619G

მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივი სტრუქტურა 2019 წლის I კვარტალში *
(პროცენტი)

დანარჩენი დარგები

18.9%
სოფლის მეურნეობა,
მეთევზეობა

6.4%

ჯანმრთელობის დაცვა
და სოციალური
დახმარება

7.1%
ოპერაციები
უძრავი ქონებით

7.1%

ვაჭრობა

16.8%

16.6%

ტრანსპორტი და
კავშირგაბმულობა

მშენებლობა

8.0%

მრეწველობა

10.9%

სახელმწიფო
მმართველობა

8.1%

*წინასწარი მონაცემები.

შენიშვნა: შესაძლო მცირე განსხვავება საბოლოო შედეგსა და შესაკრებთა ჯამს შორის აიხსნება
მონაცემთა დამრგვალებით.
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მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა
ვაჭრობა (16.8 პროცენტი) და მრეწველობა

(16.6 პროცენტი)

შემდეგ პოზიციებს იკავებს

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა (10.9 პროცენტი), სახელმწიფო მმართველობა (8.1 პროცენტი),
მშენებლობა (8.0 პროცენტი), ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის
მომსახურების გაწევა (7.1 პროცენტი), ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება (7.1
პროცენტი), სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა, თევზჭერა, მეთევზეობა (6.4
პროცენტი).
შენიშვნა: დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2019 წლის 15 ნოემბერს.

საინფორმაციო ფურცელი
მთლიანი
ყოველთვიური

შიდა
და

პროდუქტის

გაანგარიშება

ყოველკვარტალური

კვარტალების

მონაცემების

მიხედვით

საფუძველზე.

ხორციელდება

წლიური

კვლევების

შედეგები, როგორც წესი, განსხვავდება კვარტალური კვლევების მონაცემებისგან. შესაბამისად,
აუცილებელი ხდება კვარტალური მთლიანი შიდა პროდუქტის დაზუსტება წლიური კვლევების
მონაცემების გათვალისწინებით.
გასული წლის წლიური მონაცემების მიღების შემდეგ, იმავე წლის ოთხი კვარტალის
მაჩვენებლების დაზუსტებასთან ერთად ხორციელდება მიმდინარე წლის პირველი და მეორე
კვარტალების მაჩვენებლების გადაანგარიშებაც. შესაბამისად, 2019 წლის ნოემბერში, 2018
წლის წლიური დაზუსტების დროს განახლდება 2019 წლის პირველი და მეორე კვარტალების
მაჩვენებლები, ხოლო 2020 წლის ნოემბერში 2019 წლის წლიური მონაცემების მიღების შემდეგ,
საბოლოოდ დაზუსტდება 2019 წლის კვარტალური მაჩვენებლები.

საკონტაქტო პირები:
ლევან ქარსაულიძე, ტელ.: (+995 32) 236 72 10 (302)
E-mail: Lkarsaulidze@geostat.ge; info@geostat.ge
მარიამ ყაველაშვილი, ტელ.: (+995 32) 236 72 10 (020)
E-mail: mkavelashvili@geostat.ge; info@geostat.ge
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