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ABSTRACT

The paper contains analysis of the currency crisis in Georgia and the factors causing it, the one, which in
the last decade has shaped out into the financial crisis creating a huge economic problem. We focused on the
increasing inflation far behind the target figure defined according to the economic situation in place. The target
figure of the inflation should reflect the price fluctuation index most optimal for the development of the national
economy at the time. The sole task of the monetary policy of the National Bank of Georgia is maintaining inflation
at the target level. In 2009, NBG shifted to a new mode monetary policy of targeting the inflation, which means
defining the desired mid-term inflation index.
NBG determined the 2010-2012 annual target inflation index at 6%, which would then decrease periodically
and made up 4.7% on average. However, the reality proved to be different. From 2018 up until now, the target
inflation index has gone down to 3%. In 2021, the inflation was above the target figure and the annual inflation
rate hit 13.9%. A short-term interest rate is the key tool, where targeting inflation is concerned. If the forecast
inflation rate is below the target index, the monetary policy becomes more liberal and conversely, if it is above
the target, the monetary policy becomes more stringent.
The negative devaluation effect will keep until the dollarization is high. It was to mitigate it that on 1 January
2017, the Government introduced the de-dollarization policy. The Government and NBG banned issuance of up
to 100.000 GEL loans in a foreign currency, which subsequently increased up to 200.000 GEL. Dollarization is
the situation where payments for imported products are predominantly made in USD and its share in the credit
and financial liabilities is fairly large. [1]
According to the NBG statistics, compared to the previous month, in August 2021, the dollarization index on
deposits went up by approx. 0.6% points and made up 60.01% but slightly decreased on credits to 52.27%. The
share of the USD in the foreign currency credits was 83.83% while that of euro made up 14.75%. [2]
In the paper we also reviewed and analyzed the direct foreign investments in Georgia. As said above, there
are several reasons behind the devaluation of the GEL exchange rate, with one of them being a smaller amount of
the direct foreign investments, which brings about deteriorated balance of payments. The balance of payments
reflects the resident/non-resident transactions and, consequently, the currency exchange rate.
Finally, the paper contains a brief review of the hospitality and tourism market in Georgia hard hit by the corona
pandemic not only here but across the world. The COVID-related restrictions resulted in the halt of operations of
companies and eventually their liquidation, which gravely affected the countries like Georgia.
Key words: economic and financial crisis, currency crisis, target inflation index, de-dollarization policy,
COVID-19 results.
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სტატიის ფარგლ
 ებში გაანალიზებულია ბოლო ათი წლის განმავლობაში საქართველოში განვითარებუ
ლი სავალუტო კრიზისი და მისი გამომწვევის ფაქტორები, რომელიც ფინანსურ კრიზისშიც გადაიზარდა
და მთავარ ეკონომიკურ პრობლემად იქცა. მთავარი ყურადღება გამახვილდა ინფლაციაზე, რომლის დო
ნე ზრდას განაგრძობდა და მკვეთრად ჩამორჩებოდა მიზნობრივ მაჩვენებელს. ინფლაციის მიზნობრივი
მაჩვენებელი განისაზღრება ეკონომიკის არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებთ. იგი უნდა ასახავ
დეს ფასების ცვლილების ისეთ მაჩვენებელს, რომელიც ოპტიმალური იქნება ეკონომიკის განვითარე
ბის არსებულ ეტაპზე. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ერთადერთი
ვალდებულებაა ინფლაციის მიზნობრივ დონეზე შენარჩუნება. 2009 წლიდან საქართველოს ეროვნული
ბანკი გადავიდა მონეტარული პოლიტიკის ახალ რეჟიმზე - ინფლაციის თარგეთირებაზე, რომლის დროს
საშუალოვადიანი პერიოდისთვის ცხადდება ინფლაციის დონის სასურველი მიზნობრივი მაჩვენებელი.
2010-2012 წლებისთვის საქართველოს ეროვნულმა ბანკა განსაზღრვრა წლიური ინფლაციის მიზნობ
რივი მაჩვენებელი 6%-ის ოდენობით, შემდეგ ეს მაჩვენებელი პერიოდ
 ულად მცირდებოდა და საშუალოდ
4.7%-ს შეადგენდა. თუმცა რეალობა გაცდა დაგეგმილ მიზნებს. 2018 წლიდან დღემდე ინფლაციის მიზ
ნობრივი მჩვენებელი 3%-მდე შემცირდა. 2021 წლის განმავლობაში, ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე
მაღლა ნარჩუნდება, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 13.9%-ს მიაღწია. ინფლაციის თარგეთირების დროს
მონეტარული პოლიტიკის ძირითად ინსტრუმენტს მოკლევადიანი საპროცენტო განაკეთი წარმოადგენს.
თუ ინფლაციის პროგნოზი მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალი იქნება, მონეტარული პოლიტიკა შერბილდე
ბა. თუ პირიქთ, ინფლაციის პროგნოზი მიზნობრივ მაჩვენებელს გადააჭარბებს პოლიტიკა გამკაცრდება.
გაუფასურების ნეგატიური ეფექტი გაგრძელდება იქამდე, სანამ ქვეყანაში დოლარიზაციის მაჩვენე
ბელი მაღალია, რისი შემცირებისთვისაც მთავრობამ 2017 წლის პირველი იანვრიდან დედოლარიზაციის
პოლიტიკა დაიწყო. მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა „დედოლარიზაციის“ პოლიტიკის ფარგლებში 100
000 ლარამდე სესხის უცხოურ ვალუტაში გაცემა აკრძალა, შემდგომში კი აკრძალვა 200 000 ლარამდე
სესხების უცხოურ ვალუტაში გაცემასაც შეეხო. დოლარიზაცია ის არის, როდესაც სხვადასხვა იმპორტი
რებულ პროდუქტების შეძენისას, სასესხო და საფინანსო ვალდებულებებში დოლარის ხვედრითი წილი
დიდია. [1]
ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, 2021 წლის აგვისტოში, წინა თვესთან
შედარებით, დოლარიზაციის მაჩვენებელი დეპოზიტებზე დაახლოებ
 ით 0.6%-ული პუნქტ
 ით 60.01%-მდე
გაიზარდა, ხოლო სესხებზე ოდნავ შემცირდა და 52.27% შეადგინა. უცხოური ვალუტით განთავსებულ
დეპოზიტებში აშშ დოლარის წილმა 83.83%, ევროს წილმა 14.75% შეადგინა.[7]
ასევე, მიმოვიხილეთ და გავაანალიზეთ საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციები. როგორც ზემოთ ვახსენეთ, არსებობს ლარის კურსის გაუფასურების რამდენიმე მიზეზი.
ერთ-ერთ მიზეზად შეიძლება დავასახელოთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირება, რაც იწ
ვევს საგადამხდელო ბალანსის გაუარესებას. საგადამხდელო ბალანსი ასახავს რეზიდენტებსა და არა
რეზიდენტებს შორის განხორციელებულ ოპერაციებს, შესაბამისად ფულის კურსს ყოველთვის ასახავს
საგადამხდელო ბალანსის მდგომარეობა.
და ბოლოს, სტატიაში ასახულია რესტორნების, სასტუმროებისა და ტურიზმის ბაზრის მოკლე მიმო
ხილვა, რომელიც იყო კორონავირუსის რთული გამოწვევა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ
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შესავალი
საქართველოში მთავარი ეკონომიკური მოვლე
ნა არის ლარის კურსის გაუფასურება, რომელიც
გამოიხატა ფასების ზრდაში. სავალუტო კრიზისი
მწვავე ეკონომიკურ კრიზისშიც გადაიზარდა.
უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ლარის კურსის
დევალვაცია 2013 წლიდან იწყება და მას შემდეგ
მძიმე შედეგები არსებობს, რომელიც 2021 წელსაც
გაგრძელდა.
ლარის კურსის გაუფასურების საწყის ეტაპზე
მთავრობა ეროვნული ბანკისაგან ითხოვდა მონე
ტარული ბერკეტების გამოყენებას და სავალუტო
ბაზარზე ჩარევას. 2014-2015 წლებში ეროვნული
ბანკი ლარის კურსთან მიმართებაში სტატისტის
როლში გამოდიოდა. საქართველოს ეროვნული
ბანკი, თავის მხრივ, ყურადღებას ამახვილებდა
ქვეყანაში შემოსული უცხოური ვალუტის შემცირე
ბულ მაჩვენებლებზე, რაზედაც პასუხისმგებლობას
ხელისუფლებას აკისრებდა, თვითონ კი უარს ამ
ბობდა სავალუტო რეზერვების ხარჯვაზე და მო
ნეტარული პოლიტიკის გამკაცრებაზე. [4. გვ.32-33]
საქართველოში არსებული ეკონომიკური
და ფინანსური პრობლემები
2015 წლის ბოლოს ლარის კურსის დევალვაცი
ამ ქვეყნის ეკონომიკას მძიმე შედეგები მოუტანა,
რაც მძიმე ტვირთად დააწვა მოსახლეობის იმ ნა
წილს, ვისაც შემოსავალი ლარში ჰქონდა, ხოლო
ბანკებიდან სესხები დოლარში. ისეთი ქვეყნისთვის,
როგორიც საქართველოა და რომლის ეკონომიკაც
დამოკიდებულია იმპორტზე, თავის მხრივ, გამო
იწვია ფასების ზრდა პროდუქტებზე. 2015 წლის
განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულ
მა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრა,
ინფლაციის დონე ზრდას განაგრძობდა და წლის
ბოლოსთვის 5.8%-ს მიაღწია.[2]
2016 წლის დასაწყისში ინფლაციის დონემ შეად
გინა 5.6%, ხოლო აგვისტოში გაგრძელდა კლების
ტენდენცია და ის გახდა 0.9%, რაც იმას ნიშნავს,
რომ ბოლ ო ერთ წელ იწ ადშ ი სამ ომხ მარ ებლ ო
ფასები უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გაიზარდა.
ერთი შეხედვით ეს პოზიტიური მაჩვენებელია,

N1 (64) Vol. 17, Issue 1.

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეკონომიკაში არც
თუ ისე კარგად გვაქვს საქმე. შეიძლება ითქვას,
რომ ინფ ლაც იი ს დაბ ალ ი მაჩვ ენ ებ ელ ი იწვ ევს
მოსახლეობის მოთხოვნის შემცირებას, რაც იმას
ნიშნავს, რომ მოსხლეობას არ აქვს ფული თავიანთი
პირველადი მოთხოვნილებების სრულად დასაკმა
ყოფილებლად. გარდა ამისა, როდესაც მცირდება
ერთობლივი მოთხოვნა ზარალობს ბიზნესი, ვი
ნაიდან ბიზნესი იღებს თავისი მომსახურებისა და
საქონლის რეალიზებას სრული მოცულობით. [6,
გვ.9,10,11,12]
2016 წლის დეკემბერში ინფლაციის დონე წინა
თვესთან შედარებით 1.%-ს შეადგენდა. ამ პერი
ოდის მდგომარეობით ინფლაციის მაჩვენებლის
ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების
ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:
სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები
გაიზარდა 1.5%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩ
ვენებელზე 0.47%-ული პუნქტით აისახება. ფასების
მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ბოსტნეულისა
და ბაღჩეულის (9.2%), რძის, ყველისა და კვერცხის
(2.9%), ხორცისა და ხორცის პროდუქტების (2%)
ქვეჯგუფებზე;
ტრანსპორტის ჯგუფებზე ფასები გაიზარდა
2.3%-ით. შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა ინფლა
ციის მთლიან მაჩვენებელში 0.27%-ული პუნქტი
შეადგინა. ფასების მატება დაფიქსირდა სატრან
სპორტო საშუალებების შეძენაზე (8.5%) და პირადი
სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე
(3%).
წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითა
დი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ
გჯუფებზე:
მოცემულ პერიოდში ფასების 13.1%-იანი ზრდა
დაფიქსირდა ალკოჰოლური სასმელებისა და თამ
ბაქოს ჯგუფზე, რაც 0.80%-ული პუნქტით აისახა
წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე;
ფასები მკვეთრად გაიზარდა თამბაქოს ნაწარ
მის ქვეჯგუფებზე (23.2%). ასევე, ფასების მატება
დაფიქსირდა ალკოჰოლური სასმელების ქვეჯგუ
ფებზე (4.6%).
სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები
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მთელი მსოფლიოსთვის. კორონავირუსმა და მასთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა გამოიწვია კომპა
ნიების საქმიანობის შეჩერება და შესაბამისად, მათი ლიკვიდაცია, რამაც მძიმე ეკონომიკური შედეეგები
მოუტანა ისეთ ქვეყნებს, როგორიც საქართველოა.
საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკურ-ფინანსური კრიზისი, სავალუტო კრიზისი, ინფლაციის მიზნობრი
ვი მაჩვენებელი, დედოლარიზაციის პოლიტიკა, COVID-19-ის შედეგები.
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გაიზარდა 1.6%-ით და ჯგუფმა 0.51%-ული პუნ
ქტი შეიტანა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში.
ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ქვეჯ
გუფებზე: შაქარი, ჯემი, თაფლი, შოკოლადი, საკონ
დიტრო ნაწარმი (16.3%);
ტრანს პორტ ი: ჯგუფშ ი ფას ებ ი გაი ზა რდ ა
2.2%-ით. შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა ინფლა
ციის მთლიან მაჩვენებელში 0.26%-ული პუნქტი
შეადგინა. ფასების მატება დაფიქსირდა პირადი
სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე
(3.7%). [8]
ანუ, აქციზების ზრდიდან გამომდინარე, მიმ
დინარე თვეში ინფლაციური მოლოდინი უფრო
მაღალია.
ექსპერტთა ვარაუდიც ის იყო, რომ 2016 წლის
ბოლოს არსებული ტენდენცია კიდევ უფრო გაუა
რესდებოდა და ვალუტის კურსი მიაღწევდა პიკურ
მაჩვენებელს. შესაბამისად, წლის ბოლოსთვის ლა
რის კურსმა თავის ისტორიაში მიაღწია ყველაზე
მაღალ მაჩვენებლს დოლართან მიმართებაში და
შეადგენდა 2.80 პუნქტობრივი მაჩვენებელი და
შესაბამისად საქართველოს ყველა სავაჭრო პარ
ტნიორი ქვეყნის ვალუტაც გაუფასურდა.
ასევე, უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ექსპორ
ტის კლების მთავარი მიზეზი ადგილობრივი სა
ექსპორტო საქონლის გაძვირებაა იმპორტიორის
ბაზარზე, მაგალითად: საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით,
2016 წლის ნოემბერში, საქართველოს საქონლის
ექსპორტმა 218.7 მლნ დოლარი, ხოლო იმპორტმა
649.6 მლნ დოლარი შეადგინა. უარყოფითი სავაჭ
რო ბალანსი კი 431 მლნ დოლარია, რაც 2015 წლის
ნოემბრის უარყოფით ბალანსზე 9%-ით (37 მლნ
დოლარით) მეტია.
იანვარ-ნოემბრის ჯამური მაჩვენებელს მიხედ
ვით ექსპორტი 5%-ით შემცირდა, ხოლო იმპორტი
29%-ით არის გაზრდილი.
რაც შეეხება, ფულადი გზავნილების კლების
მიზეზს რუსეთში, უკრაინასა და მსგავს ქვეყნებში
მყოფი ჩვენი თანამემამულეების ამერიკულ დოლა
რებში დენომინირებული შემოსავლების კლებაა.
მთავარ შიდა ფაქტორად უნდა ჩაითვალოს ის, რომ
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა და მთავრობამ
დროულად ვერ მოახდინეს საგარეო შოკების იდენ
ტიფიცირება, ანალიზი და ადეკვატური რეაგირება.
„Commersant.ge-ს“ მონაცემებით 2016 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს სახელ
მწიფო ვალი 15.2 მლრდ ლარს შეადგენს, რაც 2016
წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით
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46%-ია. 2015 წლის აღნიშნული მაჩვენებელი მთლი
ან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 42% იყო, ხოლო
2012 წლის ბოლოს - 32.5%.
2016 წლის ბოლოს საგარეო სახელმწიფო ვალმა
12 მლრდ ლარი შეადგინა, ხოლო 2015 წლის აღნიშ
ნული მაჩვენებელი 10.3 მლრდ ლარი იყო.
2016 წელს სახელმწიფო საგარეო ვალი 201 მლნ
დოლარით გაიზარდა, თუმცა ლარის გაუფასურებ
ის გამო, ლარებში გამოხატული საგარეო ვალი 1.6
მილიარდით გაიზარდა.
საშინაო ვალი კი 2016 წელს 355 მლნ ლარით
გაიზარდა და 3.2 მლრდ ლარი შეადგინა. რა თქმა
უნდა, ნებისმიერი ქვეყნის ხელისუფლების ქმედება
სესხების აღებასთან დაკავშირებით განპირობე
ბულია მისი ფინანსური მდგომარეობით. აქედან
გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ რაც უფრო
დიდ ია სახ ელმ წიფ ო სესხ ებ ის მოც ულ ობ ა, მით
უფრო ცუდი მდგომარეობაა ქვეყნის ბიუჯეტში
და ასევე, რაც უფრო მაღალია სახელმწიფო ვალის
წილი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში მით
უფრო ღრმაა ფინანსური კრიზისი.
საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, 2016 წლის
მე-3 კვარტლში, საქართველოში 463 მლნ დოლარის
პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, რაც
4 პროცენტით (20 მლნ დოლარით) ნაკლებია 2015
წლის მე-3 კვარტლის მონაცემებზე (გრაფიკი 1).
ასე რომ, საქართველოს ეკონომიკა შემცირებუ
ლი უცხოური ვალუტის ფონზე, გაუფასურებული
ლარის კურსის წინაშე დგას. მთავრობის არასწო
რი პოლიტიკის (ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯვა)
და თავის დროზე, ეროვნული ბანკის არასწორმა
პოლიტიკამ, ლარის კურსის სტაბილურობისთვის
მონ ეტ არ ულ ი ბერკ ეტ ებ ის გამ ოუ ყე ნე ბლ ობ ამ,
2016 წლის ბოლოსთვის ქვეყანა უამრავი ეკონომ
იკური და ფინანსური პრობლემის წინაშე დააყენა.
ინფლაციის შემცირება რეალური გახდება იმ
შემთხვევაში თუ შევინარჩუნებთ ლარის კურსის
სტაბილურობას ერთ დონეზე. ბუნებრივია ფასების
ცვლილება იქონიებს გადამწყეტ როლს. 2021 წლის
ოქტომბერში, წინა წელთან შედარებით საქართვე
ლოში სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 12.8%-ით
გაიზარდა. საქსტატის ანგარიშის მიხედვით ინ
ფლაციის მაჩვენებელზე დიდი გავლენა მოახდინა
როგორც სურსათის ფასების 18%-იანმა ზრდამ, ისე
საწვავის გაძვირებამაც. საქართველოს ეოვნულმა
ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი ოქტომბერში
ისევ 10%-ზე დატოვა.[3]
საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარტულ
პოლიტიკას მიმართავს ფასების სტაბილურობის
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გრაფიკი N1.  წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ცენტრი
უზრუნველსაყოაფად, რომელიც ხელ უწყობს ლა
რის მსყიდველუნარიანობას და ქმნის ისეთ მაკრო
ეკონომიკურ გარემოს, რომლის წინაპირობაა უზ
რუნველყოს გრძელვადიანი ეკონომიკური გარემო.
2021 წლის 8 დეკემბერის გადაწყეტილებით, ეროვ
ნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს,
0.5 პროვენტული პუნქტით, 10.5%-მდე გაზრდის.
აღნიშნული გამოიწვია პანდემიის არაორდინალურ
მა მდგომარეობამ, რაც საქართველოს ეკონომიკას
მძიმე ტვირთად დააწვა. მონეტარული პოლიტიკის
განაკვეთის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ეს
არის მთავრობის მთავარი ორიენტირი, რომელიც
ეკონომიკაზე დადებით გავლენას ეტაპობრივად
ერთი წლის განმავლობაში ახდენს.[9]
საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ინფლაციის მიზ
ნობრივი მაჩვენებლის დადგენისას მხედველობაში
მიიღება ქვეყნის ზრდის ტემპი და თუ როგორ ვი
თარდება პროდუქტიულობა ვაჭრობად და არავაჭ
რობად სექტორებში. 1990-იანი წლების დასაწყისში
რიგი ქვეყნები გადავიდა მონეტარული პოლიტიკის
ახალ რეჟიმზე - ინფლაციის თარგეთირებაზე, რომ
ლის მიზანიც იყო ინფლაციის დონის შემცირება.
ზოგადად, განვითარებადი ქვეყნები ხასიათდებიან
პროდუქტიულობის უფრო მაღალი ზრდის ტემპით,
ვიდრე ეს ხდება განვითარებულ ქვეყნებში, განსა
კუთრებით კი ვაჭრობადი საქონლის სექტორში.[5]
ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი განი
საზღვრება ეკონომიკის არსებული მდგომარეობის
გათვალისწინებით. იგი უნდა ასახავდეს ფასების
ცვლილების ისეთ მაჩვენებელს, რომელიც ოპტიმა
ლური იქნება ეკონომიკის განვითარების არსებულ
ეტაპზე.
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როგორც მოგეხსენებათ სხვა დანარჩენ ვალუ
ტებთ ან ერთ ად თურქ ულ ი ლირ ის კურს ი არი ს
მნიშნელოვანი ცვლადი საქართველოსთვის. ამის
თაობაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გააკეთა
განცხადება „ბიზნეს-პარტიორი -  ეკონომიკას“-ს
გვერდზე, სადაც ის აღნიშნავს, თუ რატომ აღარ რე
აგირებს ლარი თურქული ლირის გაუფასურებაზე.
“მაგალითად, საქართველოს შემთხვევაში წინა
წელთან შედარებით:
1. აღდგა შემოსავალი ტურიზმიდან;
2. გაიზარდა ექსპორტი;
3. გამკაცრდა მონეტარული პოლიტიკა; რაც ას
ევე ზრდის ლარის აქტივობის მიმზიდველობას.[10]
„საქსტატის“ ოფიციალური მონაცემებით წლი
ური ინფლაციის დონემ 2021 წლის მდგომარეობით
13.9 პროცენტი შეადგინა.
რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა
მაჩვენებელმა 2021 წლის დეკემბერში, გასული
წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.9 პრო
ცენტი შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური
საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 6.0 პროცენტით
განისაზღვრა.[11. გვ.2] ცხრილი N1 გვიჩვენებს 2012
წლიდან 2021 წლის მდგომარეობით სამომხმარებ
ლო ფასების ინდექსს.
2021 წლის მდგომარეობით „სურსათის და უალ
კოჰოლო სასმელების“ პროცენტული მაჩვენებელი,
2020 წლის აღნიშნულ მაჩვენებელთან შედარებით
0.89%-ით გაიზარდა, რომლის მეტი წილი სუსრსათ
ზე მოდის და შეადგინა 32.16%.
რაც შეე ხე ბა, „ალკ ოჰ ოლ ურ სასმ ელ ებს და
თამბაქოს“ 2018 წლის მდგომარეობით ყველაზე
მაღალი იყო 6.72%. ხოლო 2020 და 2021 წლებში
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ცხრილი N1 სამომხმარებლო კალათი წონები

ISSN 1512-4649(Print)
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წყარო: სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიული ინდექსი - სამომხმარებლო კალათის წონები - საქარ
თველოს სტატისკისის ეროვნული ცენტრი.
აღნიშნული მაჩვენებელი იდენტური იყო 6.39%.
2020 წელს პროცენტული წილის შემცირება გამოწ
ვეულია „თამბაქოს ნაწარმის“ პროცენტული წილის
შემცირებით და 2021 წელს კი პროცენტული წილის
შემცირება გამოიწვია ალკოჰოლური სასმელების“
დაბალმა დონემ.
ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორ
მირ ებ აზ ე ძირ ით ად ი გავლ ენ ა იქო ნია ფას ებ ის
ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:
სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფ
ში ფასები გაიზარდა 0.8 პროცენტით, რაც თვის
ინფლაციაზე 0.27 პროცენტული პუნქტით აის
ახა. ფასები მომატებულია შემდეგ ქვეჯგუფებზე:
თევზეული (2.3 პროცენტი), შაქარი, ჯემი და სხვა
ტკბილეული (2.0 პროცენტი), რძე, ყველი და კვერ
ცხი (1.9 პროცენტი), ბოსტნეული და ბაღჩეული
(1.8 პროცენტი), ზეთი და ცხიმი (0.9 პროცენტი).
ამასთან, ფასები შემცირდა ხილსა და ყურძენზე
(-0.7 პროცენტი);
სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები: ჯგუფ
ში ფასები მომატებულია 0.9 პროცენტით, რაც თვის
ინფლაციაში აისახა 0.06 პროცენტული პუნქტით.
ფასები გაიზარდა საზოგადოებრივი კვების (1.2
პროცენტი) ქვეჯგუფზე;
ტანს აცმ ელ ი და ფეხს აცმ ელ ი: ჯგუფშ ი და
ფიქსირდა ფასების 1.4 პროცენტიანი კლება, რაც
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თვის ინფლაციაზე -0.05 პროცენტული პუნქტით
აისახა. ფასები შემცირდა როგორც ფეხსაცმლის
(-2.4 პროცენტი), ისე ტანსაცმლის (-0.7 პროცენტი)
ქვეჯგუფებზე.[11. გვ.3]
„საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამ
სახურის“ მონაცემების მიხედვით, საქართველოში
ინფლაციის დონემ 2022 წლის იანვარში წინა თვეს
თან შედარებით 1.1 პროცენტი შეადგინა, ხოლო
წლიური ინფლაციის დონემ 13.9 პროცენტი.
2022 წლის იანვარში, საბაზო ინფლაციის, აღ
ნიშნულმა მაჩვენებელმა, გასული წლის შესაბამის
პერიოდთან შედარებით 5.6 პროცენტი შეადგინა,
ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლა
ციის მაჩვენებელი ასევე 5.6 პროცენტით განი
საზღვრა.[12. გვ.2]
რესტორნების, სასტუმროებისა და
ტურიზმის ბაზრის მოკლე მიმოხილვა
კორონავირუსი რთული გამოწვევაა და მნიშვნე
ლოვანი საფრთხეა არამხოლოდ მსოფლიო ჯანდაც
ვისთვის, არამედ გლობალური ეკონომიკსითვისაც,
რომელიც გავლენას ახდენს მომხმარებლების და
სახელმწიფოების გადაწყვეტილებებზე. ადამიანები
ცდილობენ თავი აარიდონ მოგზაურობას, ვაჭრობას,
რაც საბოლოო ჯამში იწვევს მოთხოვნის კლებას.
ხოლო, კომპანიების გადაწყვეტილებები შეაჩერონ
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საწარმოო პროცესი, აფერხებს მიწოდებას, რომე
ლიც შესაძლოა იქცეს მნიშვნელოვან პრობლემად
როგორც მსოფლიო, ისე ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკ
ური ზრდისთვის, რომელიც უკვე გარკვეულწილად
ასახულია და მას შემდეგ მძიმე შედეგები არსებობს.
მიუ ხე და ვა დ იმი სა, რომ მთავრ ობ ა აქტ იუ რ
ქმედებებს მიმართვას ეკონომიკის შესუსტების
საწინააღმდეგოდ, ქვეყანაში განვითარებული მოვ
ლენები უარყოფითად აისახება ფინანსურ ბაზარზე.
ბოლო წლების განმავლობაში ტურიზმი საქარ
თველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელო
ვან სექტორად ჩამოყალიბდა. 2019 წელს ვიზიტორე
ბის მთლიანმა რაოდენობამ 5.08 მლნ ლარს მიღწია,
რაც 2011 წლის მონაცემებთან შედარებით 177%-ით
მეტია.[13] COVID-19-ის შედეგად გამოწვეული მოგზა
ურობის შიში და ჩაკეტილი საზღვრები ყველაზე ნე
გატიურ გავლენას სწორედ ტურიზმის ინდუსტრიაზე
იქონიებს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია როგორც
სასტუმროების, ისე რესტორნების ბიზნესთან.
რაც შეეხება უკანასკნელი წლის სტატისტიკას:
ევროკავშირიდან და ირანიდან შემოსული ვიზი
ტორები მნიშვნელოვან სეგმენტს შეადგენენ ქარ
თულ ტურიზმში. 2019 წელს შემოსულ ვიზიტორთა
სრული რაოდენობის 6.28%-ს შეადგენდნენ ევრო
კავშირის ქვეყნებიდან შემოსული ვიზიტორები.
ევროკავშირიდან შემოსულ ვიზიტორთა ნაკადი
2018 წელთან შედარებით დაახლოებით 26%-ით
მეტი იყო. ირანელი ვიზიტორების წილი შედარებით
მცირე იყო, თუმცა საერთო ვიზიტრების 1.52%-ს
შეადგენდა. 2019 წელს ირანელი ვიზიტორების
რიცხვმა მნიშვნელოვანი კლება განიცადა 2018
წელთან შედარებით და 51.2%-ით შემცირდა, რაც
სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებითა და ირანის
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ეკონომიკური სტაგნაციით იყო განპირობებული.
მას შემდეგ, რაც სამოგზაურო შეზღუდვები უკვე
პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაზეა გავრცელებული,
მათ შორის მეზობელ აზერბაიჯანსა და სომხეთზეც,
ცხადია გავლენა ტურიზმის სფეროზე კიდევ უფრო
გაიზარდა. სამოგზაურო შეზღუდვები და ჩაკეტილი
საზღვრები საქართველოს ტურისტულ სექტორს
დააზარალებს და, სავარაუდოდ, შეანელებს ბაზრის
დივერსიფიკაციის პროცესს.
ტურისტების შემცირება, ასევე აისახება სარეს
ტორნო ბიზნესზე, სავაჭრო ობიექტების ბრუნვაზე
და ა.შ. ამ ბიზნესებზე ზეგავლენას მოახდენს არა
მხოლოდ ტურისტების შემცირება, არამედ სხვა
დასხვა შეზღუდვები, რომლებიც დისტანციების
დაცვას ისახავს მიზნად. ეკონომიკური გავლენის
მასშ ტაბ ის შეს აფ ას ებლ ად შეი ძლ ებ ა აღი ნი შ
ნოს, რომ მაგალითად ტურიზმის სფეროში, 2018
წლის ოფიციალური მონაცემებით, მხოლოდ სას
ტუმროებსა და რესტორნებში 44 000 ადამიანია
დასაქმებული; ვაჭრობა, ავტომობილების, საყო
ფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების
საგნების რემონტის სფეროში ჩართულია 187,6
ათასი ადამიანი და ა.შ.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
ბოლ ო წლებ ის განმ ავლ ობ აშ ი პირდ აპ ირ ი
უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის გარდა, როცა
მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა) სტაბილური
კლებით ხასიათდება. მაგალითად, 2018 და 2019
წლებში დაახლოებით 1/3-ით ნაკლები ინვესტიცია
შემოვიდა 2014 წელთან შედარებით. ცხადია, მსოფ
ლიოში შექმნილი ვითარება ზოგად საინვესტიციო
კლიმატზე აისახება (იხ. გრაფიკი 2).

გრაფიკი N2.     წყარო: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური
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საქსტატის უკანასკნელი მონაცემების მიხედ
ვით (2019 წელი) საქართველოში შემოსული პირდა
პირი უცხოური ინვესტიციების უმნიშვნელოვანესი
ნაწილი ევროკავშირზე მოდის. ევროკავშირიდან
შემოსული ინვესტიციები სრული ინვისტეციების
47.2%-ს უტოლდებოდა. ამერიკიდან შემოსული ინ
ვესტიციები სრული ინვესტიციების 7.8%-ია, ხოლო
ჩინეთიდან შემოსული ინვესტიციები - 3.2%. 2019
წლის მონაცემებით 15 ყველაზე მნიშვნელოვან ინ
ვესტორებს შორის არიან აშშ, ჩინეთი და იაპონია.
არსებულ ქვეყნებში ვირუსული აფეთქების ეკონ
ომიკური ეფექტი შეიძლება პირდაპირ გავრცელ
დეს საქართველოზეც. ინვესტიციების შემცირე
ბის ტენდენცია უკანასკნელი წლების მანძილზე
ისედაც მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენდა
საქართველოს ეკონომიკისათვის. ახლა ეს რისკები
კიდევ უფრო აქტუალურია.
მეტი თვალსაჩინოებისთვის და სურათის უკეთ
დასანახად, წარმოგიდგენთ რესტორნების, სასტუმ
როებისა და ტურიზმის სტატისტიკურ მონაცემებს,
რომლებიც გაანალიზებულია ოთხწლიან პერიოდ
ზე (2017-2020)
ცხრილი N2-ში მოცემული ინფორმაცია გვიჩვე
ნებს რესტორნების, სატუმროებისა და ტურიზმის
მიმართულებით ფინანსურ მონაცემებს, რომელიც
ასა ხა ვს 2017-2018-2019 და 2020 წლის მეს ამ ე
კვარტლის მდგომარეობით განთავსების საშუალ
ებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების
საქმიანობით დაკავებული საწარმოების ბრუნვის
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მოცულობას და საქართველოს რეზიდენტი და არ
არეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საქართველოს
ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტებისას
გაწეული საშუალო თვიური ხარჯის განაწილებას,
ხარჯის კატეგორიების და ეკონომიკური საქმიან
ობის სახეების მიხედვით.
პირველი მონაცემების საფუძველზე განხილუ
ლია რესტორნების ბიზნესი, სადაც ნათლად ჩანს,
რომ 2017 წელთან შედარებით, 2018 წლის მდგომა
რეობით ბრუნვის მოცულობა გაზრდილია 6.40%ით და შეადგინა 892,400 მლნ ლარი, რაც შეეხება
2019 წელს, აღნიშნული მაჩვენებელი გაზრდილია
7.20%-ით და გაუტოლდა 956,700 მლნ ლარს. ხო
ლო 2020 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით
აღნიშნული მონაცემები შემცირებულია 33%-ით,
რომელიც უკავშირდება პანდემიის პერიოდს და
შეადგინა 640,600 მლნ ლარი.
შემდეგი ფინანსური მაჩვენებელი ასახავს სას
ტუმროების ბიზნესს, სადაც 2018 წლის მდგომარე
ობით ბრუნვის მოცულობა, 2017 წელთან შედარე
ბით გაზდილია 27%-ით და შეადგინა 919,200 მლნ
ლარი. 2019 წლის ბრუნვის მოცულობა გაზრდილია
23%-ით და და გაუტოლდა 1,132,400 მლრდ ლარს.
ასევე, 2020 წლის მესამე კვარტლის მონაცემები
68.79%-ით შემცირდა და შეადგინა 353,400 მლნ
ლარი.
მეს ამ ე და ასე ვე მნიშვ ნელ ოვ ან ი სეგმ ენტ ი,
რომელიც უკავშირდება ტურიზმის ბიზნესს, ამ
მიმ ართ ულ ებ ით საქ ართ ველ ოს რეზ იდ ენტ ი და

ცხრილი N2 რესტორნების, სასტუმროების და ტურიზმის სტატისტიკური მონაცემები

რესტორნების, სასტუმროებისა და ტურიზმის წლიური ბრუნვის სტატისტიკური
მონაცემები (მლნ ლარი)
კატეგორიები

2017

2018

2019

09.2020

რესტორნები

    838,700

   892,400

956,700

  640,600

სასტუმროები

   723,600

   919,200

      1,132,400

   353,400

ტურიზმი (ადგილობრივი და
უცხოელი ვიზიტორები)

616,100

804,600

  862,800

  563,700

შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები მოცემულია მესამე კვარტლის მდგომარეობით
შედგენილია ავტორის კვლევის საფუძვლზე (ცხრილი N2 რესტორნების, სასტუმროების და ტურიზმის
სტატისტიკური მონაცემები)
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გრაფიკი N3.
შედგენილია ავტორის კვლევის საფუძვლზე (გრაფიკი N3 რესტორნების, სასტუმროების და ტურიზ
მის წლიური ბრუნვის სტატისტიკური მონაცემები)
არარეზიდენტი ვიზიტორების მიერ, საქართველოს
ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტებისას
გაწეული საშუალო თვიური ხარჯი შემდეგნაირად
განაწილდა: 2018 წლის მდგომარეობით „ადგილობ
რივი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ გაწეული
დანახარჯების ბრუნვა“ 2017 წელთან შედარებით
გაიზარდა 31%-ით და შეადგინა 804.600 მლნ ლარი,
ხოლო 2019 წლის მონაცემებით აღნიშნული მო
ნაცემები გაიზარდა 7%-ით და შეადგინა 862,800
მლნ ლარი. რაც შეეხება 2020 წლის სექტემბრის
მდგომარეობით მონაცემებს „ტურიზმის ფინანსუ
რი მაჩვენებლები შემცირდა 34.66%-ით და ჯამში
შეადგინა 563,700 მლნ ლარი.
უნდა აღინიშნოს რომ როგორც რესტორნების,
ისე სატუმროებისა და ტურიზმის ბიზნესის ბრუნ
ვის მოცულობის ტენდენცია მზარდია ბოლო სამი
წლის მონაცემებით, თუ არ ჩავთვლით 2020 წლის
მძიმე პერიოდს და მასთან დაკავშირებულ გამოწ
ვევებს.მოცემული გრაფიკი N3-ში მოცემული ინ
ფორმაცია უკეთ ასახავს გაანალიზებული ცხრილი
N2-ის ფინანსური მაჩვენებლების სტატისტიკურ
მონაცემებს.
მოგეხსენებათ, 2020 წელი მძიმე პერიოდი აღ
მოჩნდა ბიზნესისთვის, კერძოდ მძიმე ტვირთად
დააწვა როგორც ტურიზმის, ისე სატუმორების და
შესაბამისად რესტორნების საქმიანობას.
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აღნ იშნ ულ ი ფაქტ ი უკა ვშ ირდ ებ ა როგ ორც
ეკონომიკურ, ისე მსოფლიო ფინანსურ კრიზსს,
რომელიც გამოიწვია პანდემიასთან ბრძოლის შე
დეგად და მის წინააღმდეგ განხორციელებულმა
შეზღუდვებმა.
გრაფიკი N4-ში მოცემული ინფორმაცია ასახავს
სასტუმროებისა და რესტორნების 2020 წლის სრუ
ლი და 2021 წლის, სამი კვარტლის გაერთიანებულ
ფინანსურ მონაცემებს. რთული ეკონომიკური და
ფინანსური მდგომარეობის მიუხედავად მისასალ
მებელია რომ მათი ბრუნვა 2021 წლის პირველი
კვარტლიდან ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას მე
ორე და მესამე კვარტალშიც.
დასკვნები და წინადადებები
(არსებული ეკონომიკური და ფინანსური პრობ
ლემების გადაჭრის გზები სამეცნიერო კუთხით)
ეკონომიკაში ყველაზე მეტად მუშაობს დროის
ფაქტორი. ეკონომიკური და ფინანსური სისტემის
მდგრადობა გულისხმობს, რომ ორივე ერთად უნდა
ინარჩუნებდეს ეფექტიანობას ნებისმიერი კრიზის
პირობებში.
• საქართველოს ეროვნული ბანკის ფულად-საკ
რედიტო პოლიტიკის ერთადერთი ვალდებულებაა
ინფლაციის მიზნობრივ დონეზე შენარჩუნება, რო
მელსაც მან თავი ვერ გაართვა, რადგან ვალუტის
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გრაფიკი N4 სასტუმროებისა და რესტორნების 2020 წლის სრული და
2021 წლის პირველი სამი კვარტლის ბრუნვა მილიონ ლარებში

შენიშვნა: 2021 წლის ფინანსური მონაცემები მოცემულია სამი კვარტლის მდგომარეობით

გაუფასურების გამო საქართველოს ეკონომიკა
უკვე ინფლაციის პრობლემის წიმაშე დგას.
• ლარის კურსის გაუფასურებაზე ზეგავლენას
ახდ ენს ისე თი ფაქტ ორ ებ ი, როგ ორ ებ იც აა: ექ
სპორტ-იმპორრტი, პირდაპირი უცხოური ინვეს
ტიციები, გზავნილები უცხოეთიდან, ტურისტების
შემოდინება.
• ლარის კურსის გაუფასურება გამოიწვევს ნდო
ბის დაკარგვას უცხოელი ინვესტორების მიმართ,
რადგან საქართველოს არასაფინანსო კომპანიებს
გააჩნიათ ძალიან დიდი უცხოური ვალდებულებები,
უცხოურ ვალუტაში და მათი ვალდებულებები და
აქტივები ერთმანეთისაგან დაცილებულია. ამიტომ,
მთავრობამ ყველაფერი უნდა იღონოს არსებული
ინვესტიციების შესანარჩუნებლად და ახალი პირ
დაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების
უზრუნველსაყოფად.
• მთავრობამ უნდა შეცვალოს ეკონომიკური
პოლიტიკა და ასევე, უნდა მოახდინოს ფულადსაკრედიტო პოლიტიკის კორექტირება, რადგან
ტარიფების მატებას განაპირობებს სწორედ ის პო
ლიტიკა, რასაც საქართველოს მთავრობა ატარებს.
• ფასიანი ქაღალდების ბაზარი არის ჩვენი ქვეყ
ნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი რგოლი, რომლის
განვ ით არ ებ აზ ე უნდ ა იფი ქრ ოს საქ ართ ველ ოს
მთავრ ობ ამ. ისე თი განვ ით არ ებ ად ი ქვეყნ ებ ი,
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როგორიც საქართველოა, განიცდიან საკუთარი
სახსრების სიმცირეს. საინვესტიციო კაპიტალის
მოზიდვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ფა
სია ნი ქაღ ალდ ებ ის ბაზრ ის ამუ შა ვე ბაა. გარდ ა
ამისა, საქართველოში ჯერ კიდევ განუვითარე
ბელია მეორადი ბაზარი, რაც ამცირებს ფინანსუ
რი ინდუსტრიის როგორც ფიზიკურ საზღვრებს,
ასევე ცალკეული ფინანსური ინსტრუმენტების,
განს აკ უთრ ებთ დერ ივ ატ ივ ებ ის გავრ ცელ ებ ას
და გამოყენებას. მეორადი ფასიანი ქაღალდების
ბაზარი, არის ბაზარი, სადაც ინვესტორები, საფი
ნანსო-საკრედიტო ინსტიტუტები და შუამავლები
იმ ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობენ, რომლებიც
ემიტენტის მიერ უკვე გაყიდულია პირველად ბა
ზარზე. ინვესტორებს კი წარმოადგენენ: ფიზიკუ
რი, იურიდიული პირები და სახელმწიფო. ხოლო,
შუამავლებს ბროკერები, დილერები, საკრედიტო
ინსტიტუტები. საქართველოში სახელმწიფო ფასი
ანი ქაღალდების ემისია ჯერ იმ მასშტაბებს არ აღ
წევს, რომ მისი მეშვეობით საბიუჯეტო პროცესები
იმართებოდეს. ამ სეგმენტის განვითარებას ხელს
უშლის მეორადი ბაზრის უქონლობა, უიმისოდ კი
პრაქტიკულად შეუძლებელია სახაზინო ვალდე
ბულ ებ ებ ის, როგ ორც ლიკვ იდ ურ ი ფინ ანს ურ ი
ინსტრუმენტის დამკვიდრება და ამით მისთვის
მომხიბვლელობის მინიჭება.
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