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წინასწარი შეფასებით, იანვარში
რეალური მშპ-ის ვარდნამ წ/წ 11.5%
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წყარო: საქსტატი, თიბისი კაპიტალი
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მასალები
თვეში მშპ-ის ვარდნა შემცირდება,
რადგან პანდემიის ეფექტის გავლენა
შენიშვნა: სექტორული ზრდები მოცემულია თიბისი ბანკის არხებით POS
2020
წლის
თებერვალში
და ელ-კომერციის ხარჯვაზე დაყრდნობით;
გარკვეულწილად უკვე შესამჩნევი
მოცემული ზრდები შესაძლოა განსხვავდებოდეს სექტორებში ბრუნვის
იყო. უფრო მეტიც, თიბისი კაპიტალის
ჯამური დინამიკისგან უნაღდო დანახარჯების წილის ცვლილების, ასევე
თიბისი ბანკის საბაზრო წილის ცვლილების გამო
„აღდგენის დინამიკის“ მონაცემების
მიხედვით,
დაწესებული
წყარო: თიბისი ბანკი
შეზღუდვების შემსუბუქების შედეგად,
თებერვალში რიგი სექტორების აღდგენა აშკარაა. ასევე მოსალოდნელია, რომ მარტში კიდევ
უფრო დაბალი საბაზო ეფექტისა და მთავრობის მიერ გამოცხადებული შეზღუდვების შემსუბუქების
გამო ეკონომიკური აქტივობა იანვართან შედარებით კიდევ უფრო გაუმჯობესდება.

უნაღდო ხარჯვის დინამიკა შერჩეულ
სექტორებში

ასევე გასათვალისწინებელია, რომ სეზონურად სუსტი აქტივობის გამო იანვრის მშპ მთლიანი წლის
მხოლოდ 6.8%-ს შეადგენს. საბოლოო ჯამში, ჩვენ მშპ-ის ბოლო პროგნოზს, რომელიც 2021 წელს
მშპ-ის დაახლოებით 4%-ით, ხოლო 2022 წელს 7.5%-ით აღდგენას ითვალისწინებს, უცვლელს
დავტოვებთ. იხილეთ უფრო მეტი თიბისი კაპიტალის მომავალ პუბლიკაციაში: „დაგვიანებული,
თუმცა მაინც სწრაფი, ვიდრე ეტაპობრივი აღდგენა”.
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პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
რეპორტში მოცემული განაცხადები, ინფორმაცია და აზრები წარმოადგენს ავტორების - თიბისი კაპიტალის კვლევები
გუნდის და თიბისი ბანკის ეკონომიკური გუნდის აზრებს და არ წარმოადგენს თიბისი კაპიტალის, თიბისი ჯგუფის
ოფიციალურ ხედვას, მოსაზრებას ან პოზიციას. რეპორტში მოცემული ინფორმაცია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებს
ემსახურება და მოპოვებულია საჯარო წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდოდ, თუმცაღა ინფორმაციის სისრულე
და სიზუსტე არ არის გარანტირებული. ეს რეპორტი არ წარმოადგენს საჯარო შეთავაზებას ნებისმიერი შესაბამისის
კანონმდებლობის ქვეშ ან/და ნებისმიერ ფასიანი ქაღალდის და ფინანსური ინსტრუმენტის გაყიდვის/შეთავაზების
მცდელობას ან/და რეკომენდაციას მსგავს ფასიან ქაღალდებთან ან სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით. ეს
რეპოტი შესაძლოა მოიცავდეს პროგნოზის შემცველ განაცხადებს; მსგავსი პროგნოზის შემცველი განაცხადები მოიცავენ
ნაცნობ და უცნობ რისკებს, გაურკვევლობას და სხვა მნიშვნელოვან ფაქტორებს. არცერთი ამ რეპორტში მოცემული
პროგნოზი, მოლოდინები, გათვლები არ უნდა იყოს აღქმული როგორც პროგნოზი ან დაპირება, ასევე არ უნდა იყოს
აღქმული როგორც ნებისმიერი მინიშნება, რწმუნება ან გარანტია რომ დაშვებები, რომლებსაც მოცემული პროგნოზები,
მოლოდინები ან გათვლები ემყარება არის ზუსტი და ამომწურავი, ან დაშვებების შემთხვევაში რომ რეპორტი მოიცავს
ყველა დაშვებას. არც თიბისი ჯგუფი, არც თიბისი კაპიტალი და არც მოცემული რეპორტის ავტორები არ იღებენ საკუთარ
თავზე პასუხისმგებლობას ნებისმიერი პირდაპირი ან არაპირდაპირი დანაკარგის, რომელიც წარმოიშობა ამ რეპორტის
ან მისი შემადგენელი ნაწილების ან რეპორტის ნებისმიერი კავშირის გამოყენების შემთხვევაში. რეპორტი დაცულია
საავტორო უფლებებით და მისი არც ერთი ნაწილი არ შეიძლება იყოს აღდგენილი, თავიდან გამოქვეყნებული ან/და
განაწილებული. ყველა უფლება დაცულია.

