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THE FACTORS CAUSING THE ECONOMIC AND FINANCIAL 
CRISIS IN GEORGIA AND THE COVID-19 RESULTS

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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პა ა ტა კუნ ჭუ ლია
ბიზნესისადმინისტრირებისდოქტორი,

ასოცირებულიპროფესორი,
საქართველოსდავითაღმაშენებლისსახელობისუნივერსიტეტი

ელ.ფოსტა:pkunchulia@gmail.com

აბ ს ტ რაქ ტი

სტატიისფარგლებშიგაანალიზებულიაბოლოათიწლისგანმავლობაშისაქართველოშიგანვითარებუ
ლისავალუტოკრიზისიდამისიგამომწვევისფაქტორები,რომელიცფინანსურკრიზისშიცგადაიზარდა
დამთავარეკონომიკურპრობლემადიქცა.მთავარიყურადღებაგამახვილდაინფლაციაზე,რომლისდო
ნეზრდასგანაგრძობდადამკვეთრადჩამორჩებოდამიზნობრივმაჩვენებელს.ინფლაციისმიზნობრივი
მაჩვენებელიგანისაზღრებაეკონომიკისარსებულიმდგომარეობისგათვალისწინებთ.იგიუნდაასახავ
დესფასებისცვლილებისისეთმაჩვენებელს,რომელიცოპტიმალურიიქნებაეკონომიკისგანვითარე
ბისარსებულეტაპზე.საქართველოსეროვნულიბანკისფულადსაკრედიტოპოლიტიკისერთადერთი
ვალდებულებააინფლაციისმიზნობრივდონეზეშენარჩუნება.2009წლიდანსაქართველოსეროვნული
ბანკიგადავიდამონეტარულიპოლიტიკისახალრეჟიმზეინფლაციისთარგეთირებაზე,რომლისდროს
საშუალოვადიანიპერიოდისთვისცხადდებაინფლაციისდონისსასურველიმიზნობრივიმაჩვენებელი.

20102012წლებისთვისსაქართველოსეროვნულმაბანკაგანსაზღრვრაწლიურიინფლაციისმიზნობ
რივიმაჩვენებელი6%ისოდენობით,შემდეგესმაჩვენებელიპერიოდულადმცირდებოდადასაშუალოდ
4.7%სშეადგენდა.თუმცარეალობაგაცდადაგეგმილმიზნებს.2018წლიდანდღემდეინფლაციისმიზ
ნობრივიმჩვენებელი3%მდეშემცირდა.2021წლისგანმავლობაში,ინფლაციამიზნობრივმაჩვენებელზე
მაღლანარჩუნდება,ხოლოწლიურიინფლაციისდონემ13.9%სმიაღწია.ინფლაციისთარგეთირებისდროს
მონეტარულიპოლიტიკისძირითადინსტრუმენტსმოკლევადიანისაპროცენტოგანაკეთიწარმოადგენს.
თუინფლაციისპროგნოზიმიზნობრივმაჩვენებელზედაბალიიქნება,მონეტარულიპოლიტიკაშერბილდე
ბა.თუპირიქთ,ინფლაციისპროგნოზიმიზნობრივმაჩვენებელსგადააჭარბებსპოლიტიკაგამკაცრდება.

გაუფასურებისნეგატიურიეფექტიგაგრძელდებაიქამდე,სანამქვეყანაშიდოლარიზაციისმაჩვენე
ბელიმაღალია,რისიშემცირებისთვისაცმთავრობამ2017წლისპირველიიანვრიდანდედოლარიზაციის
პოლიტიკადაიწყო.მთავრობამდაეროვნულმაბანკმა„დედოლარიზაციის“პოლიტიკისფარგლებში100
000ლარამდესესხისუცხოურვალუტაშიგაცემააკრძალა,შემდგომშიკიაკრძალვა200000ლარამდე
სესხებისუცხოურვალუტაშიგაცემასაცშეეხო.დოლარიზაციაისარის,როდესაცსხვადასხვაიმპორტი
რებულპროდუქტებისშეძენისას,სასესხოდასაფინანსოვალდებულებებშიდოლარისხვედრითიწილი
დიდია.[1]

ეროვნულიბანკისმიერგამოქვეყნებულისტატისტიკისმიხედვით,2021წლისაგვისტოში,წინათვესთან
შედარებით,დოლარიზაციისმაჩვენებელიდეპოზიტებზედაახლოებით0.6%ულიპუნქტით60.01%მდე
გაიზარდა,ხოლოსესხებზეოდნავშემცირდადა52.27%შეადგინა.უცხოურივალუტითგანთავსებულ
დეპოზიტებშიაშშდოლარისწილმა83.83%,ევროსწილმა14.75%შეადგინა.[7]

ასევე,მიმოვიხილეთდაგავაანალიზეთსაქართველოშიგანხორციელებულიპირდაპირიუცხოური
ინვესტიციები.როგორცზემოთვახსენეთ,არსებობსლარისკურსისგაუფასურებისრამდენიმემიზეზი.
ერთერთმიზეზადშეიძლებადავასახელოთპირდაპირიუცხოურიინვესტიციებისშემცირება,რაციწ
ვევსსაგადამხდელობალანსისგაუარესებას.საგადამხდელობალანსიასახავსრეზიდენტებსადაარა
რეზიდენტებსშორისგანხორციელებულოპერაციებს,შესაბამისადფულისკურსსყოველთვისასახავს
საგადამხდელობალანსისმდგომარეობა.

დაბოლოს,სტატიაშიასახულიარესტორნების,სასტუმროებისადატურიზმისბაზრისმოკლემიმო
ხილვა,რომელიციყოკორონავირუსისრთულიგამოწვევაარამხოლოდსაქართველოსთვის,არამედ
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ნიებისსაქმიანობისშეჩერებადაშესაბამისად,მათილიკვიდაცია,რამაცმძიმეეკონომიკურიშედეეგები
მოუტანაისეთქვეყნებს,როგორიცსაქართველოა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:  ეკონომიკურფინანსურიკრიზისი,სავალუტოკრიზისი,ინფლაციისმიზნობრი
ვიმაჩვენებელი,დედოლარიზაციისპოლიტიკა,COVID19ისშედეგები.

შე სა ვა ლი
საქართველოშიმთავარიეკონომიკურიმოვლე

ნაარისლარისკურსისგაუფასურება,რომელიც
გამოიხატაფასებისზრდაში.სავალუტოკრიზისი
მწვავეეკონომიკურკრიზისშიცგადაიზარდა.

უნდააღინიშნოსისფაქტი,რომლარისკურსის
დევალვაცია2013წლიდანიწყებადამასშემდეგ
მძიმეშედეგებიარსებობს,რომელიც2021წელსაც
გაგრძელდა.

ლარისკურსისგაუფასურებისსაწყისეტაპზე
მთავრობაეროვნულიბანკისაგანითხოვდამონე
ტარულიბერკეტებისგამოყენებასდასავალუტო
ბაზარზეჩარევას.20142015წლებშიეროვნული
ბანკილარისკურსთანმიმართებაშისტატისტის
როლშიგამოდიოდა. საქართველოსეროვნული
ბანკი,თავის მხრივ, ყურადღებას ამახვილებდა
ქვეყანაშიშემოსულიუცხოურივალუტისშემცირე
ბულმაჩვენებლებზე,რაზედაცპასუხისმგებლობას
ხელისუფლებასაკისრებდა,თვითონკიუარსამ
ბობდასავალუტორეზერვებისხარჯვაზედამო
ნეტარულიპოლიტიკისგამკაცრებაზე.[4.გვ.3233]

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
და ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი

2015წლისბოლოსლარისკურსისდევალვაცი
ამქვეყნისეკონომიკასმძიმეშედეგებიმოუტანა,
რაცმძიმეტვირთადდააწვამოსახლეობისიმნა
წილს,ვისაცშემოსავალილარშიჰქონდა, ხოლო
ბანკებიდანსესხებიდოლარში.ისეთიქვეყნისთვის,
როგორიცსაქართველოადარომლისეკონომიკაც
დამოკიდებულიაიმპორტზე,თავისმხრივ,გამო
იწვიაფასებისზრდაპროდუქტებზე.2015წლის
განმავლობაში,მიუხედავადიმისა,რომეროვნულ
მა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრა,
ინფლაციისდონეზრდასგანაგრძობდადაწლის
ბოლოსთვის5.8%სმიაღწია.[2]

2016წლისდასაწყისშიინფლაციისდონემშეად
გინა5.6%,ხოლოაგვისტოშიგაგრძელდაკლების
ტენდენციადაისგახდა0.9%,რაციმასნიშნავს,
რომ ბოლო ერთ წელიწადში სამომხმარებლო
ფასებიუმნიშვნელოდ,მაგრამმაინცგაიზარდა.
ერთი შეხედვითეს პოზიტიური მაჩვენებელია,

თუმცაუნდააღინიშნოს,რომეკონომიკაში არც
თუისეკარგადგვაქვსსაქმე.შეიძლებაითქვას,
რომ ინფლაციისდაბალი მაჩვენებელი იწვევს
მოსახლეობისმოთხოვნისშემცირებას,რაციმას
ნიშნავს,რომმოსხლეობასარაქვსფულითავიანთი
პირველადიმოთხოვნილებებისსრულადდასაკმა
ყოფილებლად.გარდაამისა,როდესაცმცირდება
ერთობლივიმოთხოვნაზარალობსბიზნესი, ვი
ნაიდანბიზნესიიღებსთავისიმომსახურებისადა
საქონლისრეალიზებასსრულიმოცულობით. [6,
გვ.9,10,11,12]

2016წლისდეკემბერშიინფლაციისდონეწინა
თვესთანშედარებით1.%სშეადგენდა. ამპერი
ოდისმდგომარეობითინფლაციისმაჩვენებლის
ფორმირებაზეძირითადიგავლენაიქონიაფასების
ცვლილებამშემდეგჯგუფებზე:

სურსათიდაუალკოჰოლოსასმელები:ფასები
გაიზარდა1.5%ით,რაცინფლაციისმთლიანმაჩ
ვენებელზე0.47%ულიპუნქტითაისახება.ფასების
მნიშვნელოვანიზრდადაფიქსირდაბოსტნეულისა
დაბაღჩეულის(9.2%),რძის,ყველისადაკვერცხის
(2.9%),ხორცისადახორცისპროდუქტების (2%)
ქვეჯგუფებზე;

ტრანსპორტისჯგუფებზეფასებიგაიზარდა
2.3%ით.შესაბამისად,ჯგუფისწვლილმაინფლა
ციისმთლიანმაჩვენებელში0.27%ულიპუნქტი
შეადგინა.ფასებისმატებადაფიქსირდასატრან
სპორტოსაშუალებებისშეძენაზე(8.5%)დაპირადი
სატრანსპორტოსაშუალებებისექსპლუატაციაზე
(3%).

წლიურიინფლაციისფორმირებაზეძირითა
დიგავლენაიქონიაფასებისცვლილებამშემდეგ
გჯუფებზე:

მოცემულპერიოდშიფასების13.1%იანიზრდა
დაფიქსირდაალკოჰოლურისასმელებისადათამ
ბაქოსჯგუფზე,რაც0.80%ულიპუნქტითაისახა
წლიურიინფლაციისმთლიანმაჩვენებელზე;

ფასებიმკვეთრადგაიზარდათამბაქოსნაწარ
მისქვეჯგუფებზე(23.2%).ასევე,ფასებისმატება
დაფიქსირდაალკოჰოლურისასმელებისქვეჯგუ
ფებზე(4.6%).

სურსათიდაუალკოჰოლოსასმელები:ფასები
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გაიზარდა1.6%ითდაჯგუფმა0.51%ულიპუნ
ქტიშეიტანაინფლაციისმთლიანმაჩვენებელში.
ფასებისმნიშვნელოვანიზრდადაფიქსირდაქვეჯ
გუფებზე:შაქარი,ჯემი,თაფლი,შოკოლადი,საკონ
დიტრონაწარმი(16.3%);

ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები გაიზარდა
2.2%ით.შესაბამისად,ჯგუფისწვლილმაინფლა
ციისმთლიანმაჩვენებელში0.26%ულიპუნქტი
შეადგინა.ფასებისმატებადაფიქსირდაპირადი
სატრანსპორტოსაშუალებებისექსპლუატაციაზე
(3.7%).[8]

ანუ, აქციზებისზრდიდანგამომდინარე, მიმ
დინარეთვეში ინფლაციური მოლოდინიუფრო
მაღალია.

ექსპერტთავარაუდიცისიყო,რომ2016წლის
ბოლოსარსებულიტენდენციაკიდევუფროგაუა
რესდებოდადავალუტისკურსიმიაღწევდაპიკურ
მაჩვენებელს.შესაბამისად,წლისბოლოსთვისლა
რისკურსმათავისისტორიაშიმიაღწიაყველაზე
მაღალმაჩვენებლსდოლართანმიმართებაშიდა
შეადგენდა2.80 პუნქტობრივი მაჩვენებელიდა
შესაბამისადსაქართველოსყველასავაჭროპარ
ტნიორიქვეყნისვალუტაცგაუფასურდა.

ასევე,უნდააღინიშნოსისფაქტი,რომექსპორ
ტისკლებისმთავარიმიზეზიადგილობრივისა
ექსპორტოსაქონლისგაძვირებააიმპორტიორის
ბაზარზე,მაგალითად:საქართველოსსტატისტიკის
ეროვნულისამსახურისწინასწარიმონაცემებით,
2016წლისნოემბერში,საქართველოსსაქონლის
ექსპორტმა218.7მლნდოლარი,ხოლოიმპორტმა
649.6მლნდოლარიშეადგინა.უარყოფითისავაჭ
რობალანსიკი431მლნდოლარია,რაც2015წლის
ნოემბრისუარყოფითბალანსზე9%ით (37მლნ
დოლარით)მეტია.

იანვარნოემბრისჯამურიმაჩვენებელსმიხედ
ვითექსპორტი5%ითშემცირდა,ხოლოიმპორტი
29%ითარისგაზრდილი.

რაცშეეხება,ფულადიგზავნილებისკლების
მიზეზსრუსეთში,უკრაინასადამსგავსქვეყნებში
მყოფიჩვენითანამემამულეებისამერიკულდოლა
რებშიდენომინირებულიშემოსავლებისკლებაა.
მთავარშიდაფაქტორადუნდაჩაითვალოსის,რომ
საქართველოსეროვნულმაბანკმადამთავრობამ
დროულადვერმოახდინესსაგარეოშოკებისიდენ
ტიფიცირება,ანალიზიდაადეკვატურირეაგირება.

„Commersant.geს“მონაცემებით2016წლის31
დეკემბრისმდგომარეობითსაქართველოსსახელ
მწიფოვალი15.2მლრდლარსშეადგენს,რაც2016
წლისმთლიანი შიდა პროდუქტისდაახლოებით

46%ია.2015წლისაღნიშნულიმაჩვენებელიმთლი
ანშიდაპროდუქტთანმიმართებაში42%იყო,ხოლო
2012წლისბოლოს32.5%.

2016წლისბოლოსსაგარეოსახელმწიფოვალმა
12მლრდლარიშეადგინა,ხოლო2015წლისაღნიშ
ნულიმაჩვენებელი10.3მლრდლარიიყო.

2016წელსსახელმწიფოსაგარეოვალი201მლნ
დოლარითგაიზარდა,თუმცალარისგაუფასურებ
ისგამო,ლარებშიგამოხატულისაგარეოვალი1.6
მილიარდითგაიზარდა.

საშინაოვალიკი2016წელს355მლნლარით
გაიზარდადა3.2მლრდლარიშეადგინა.რათქმა
უნდა,ნებისმიერიქვეყნისხელისუფლებისქმედება
სესხებისაღებასთანდაკავშირებითგანპირობე
ბულიამისიფინანსურიმდგომარეობით.აქედან
გამომდინარეშეიძლებაითქვას,რომრაცუფრო
დიდია სახელმწიფოსესხების მოცულობა, მით
უფროცუდიმდგომარეობააქვეყნისბიუჯეტში
დაასევე,რაცუფრომაღალიასახელმწიფოვალის
წილიმთლიანშიდაპროდუქტთანმიმართებაშიმით
უფროღრმააფინანსურიკრიზისი.

საქსტატისწინასწარიმონაცემებით,2016წლის
მე3კვარტლში,საქართველოში463მლნდოლარის
პირდაპირიუცხოურიინვესტიციაშემოვიდა,რაც
4პროცენტით(20მლნდოლარით)ნაკლებია2015
წლისმე3კვარტლისმონაცემებზე(გრაფიკი1).

ასერომ,საქართველოსეკონომიკაშემცირებუ
ლიუცხოურივალუტისფონზე,გაუფასურებული
ლარისკურსისწინაშედგას.მთავრობისარასწო
რიპოლიტიკის (ბიუჯეტისდეფიციტურხარჯვა)
დათავისდროზე,ეროვნულიბანკისარასწორმა
პოლიტიკამ,ლარისკურსისსტაბილურობისთვის
მონეტარული ბერკეტების გამოუყენებლობამ,
2016წლისბოლოსთვისქვეყანაუამრავიეკონომ
იკურიდაფინანსურიპრობლემისწინაშედააყენა.

ინფლაციისშემცირებარეალურიგახდებაიმ
შემთხვევაშითუშევინარჩუნებთლარისკურსის
სტაბილურობასერთდონეზე.ბუნებრივიაფასების
ცვლილებაიქონიებსგადამწყეტროლს.2021წლის
ოქტომბერში,წინაწელთანშედარებითსაქართვე
ლოშისამომხმარებლოფასებისინდექსი12.8%ით
გაიზარდა. საქსტატის ანგარიშის მიხედვითინ
ფლაციისმაჩვენებელზედიდიგავლენამოახდინა
როგორცსურსათისფასების18%იანმაზრდამ,ისე
საწვავისგაძვირებამაც.საქართველოსეოვნულმა
ბანკმარეფინანსირებისგანაკვეთიოქტომბერში
ისევ10%ზედატოვა.[3]

საქართველოსეროვნულიბანკიმონეტარტულ
პოლიტიკასმიმართავსფასებისსტაბილურობის
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უზრუნველსაყოაფად,რომელიცხელუწყობსლა
რისმსყიდველუნარიანობასდაქმნისისეთმაკრო
ეკონომიკურგარემოს,რომლისწინაპირობააუზ
რუნველყოსგრძელვადიანიეკონომიკურიგარემო.
2021წლის8დეკემბერისგადაწყეტილებით,ეროვ
ნულიბანკიმონეტარულიპოლიტიკისგანაკვეთს,
0.5პროვენტულიპუნქტით,10.5%მდეგაზრდის.
აღნიშნულიგამოიწვიაპანდემიისარაორდინალურ
მამდგომარეობამ,რაცსაქართველოსეკონომიკას
მძიმეტვირთადდააწვა.მონეტარულიპოლიტიკის
განაკვეთისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებაეს
არისმთავრობისმთავარიორიენტირი,რომელიც
ეკონომიკაზედადებითგავლენასეტაპობრივად
ერთიწლისგანმავლობაშიახდენს.[9]

საერთოდუნდაითქვას,რომინფლაციისმიზ
ნობრივიმაჩვენებლისდადგენისასმხედველობაში
მიიღებაქვეყნისზრდისტემპიდათუროგორვი
თარდებაპროდუქტიულობავაჭრობადდაარავაჭ
რობადსექტორებში.1990იანიწლებისდასაწყისში
რიგიქვეყნებიგადავიდამონეტარულიპოლიტიკის
ახალრეჟიმზეინფლაციისთარგეთირებაზე,რომ
ლისმიზანიციყოინფლაციისდონისშემცირება.
ზოგადად,განვითარებადიქვეყნებიხასიათდებიან
პროდუქტიულობისუფრომაღალიზრდისტემპით,
ვიდრეესხდებაგანვითარებულქვეყნებში,განსა
კუთრებითკივაჭრობადისაქონლისსექტორში.[5]

ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელიგანი
საზღვრებაეკონომიკისარსებულიმდგომარეობის
გათვალისწინებით.იგიუნდაასახავდესფასების
ცვლილებისისეთმაჩვენებელს,რომელიცოპტიმა
ლურიიქნებაეკონომიკისგანვითარებისარსებულ
ეტაპზე.

როგორცმოგეხსენებათსხვადანარჩენვალუ
ტებთან ერთადთურქულილირის კურსი არის
მნიშნელოვანიცვლადისაქართველოსთვის.ამის
თაობაზეეროვნულიბანკისპრეზიდენტმაგააკეთა
განცხადება „ბიზნესპარტიორი  ეკონომიკას“ს
გვერდზე,სადაცისაღნიშნავს,თურატომაღარრე
აგირებსლარითურქულილირისგაუფასურებაზე.

“მაგალითად,საქართველოსშემთხვევაშიწინა
წელთანშედარებით:

1.აღდგაშემოსავალიტურიზმიდან;
2.გაიზარდაექსპორტი;
3.გამკაცრდამონეტარულიპოლიტიკა;რაცას

ევეზრდისლარისაქტივობისმიმზიდველობას.[10]
„საქსტატის“ოფიციალურიმონაცემებითწლი

ურიინფლაციისდონემ2021წლისმდგომარეობით
13.9პროცენტიშეადგინა.

რაცშეეხებასაბაზოინფლაციას,აღნიშნულმა
მაჩვენებელმა2021წლისდეკემბერში, გასული
წლისშესაბამისპერიოდთანშედარებით5.9პრო
ცენტიშეადგინა,ხოლოთამბაქოსგარეშეწლიური
საბაზოინფლაციისმაჩვენებელი6.0პროცენტით
განისაზღვრა.[11.გვ.2]ცხრილიN1გვიჩვენებს2012
წლიდან2021წლისმდგომარეობითსამომხმარებ
ლოფასებისინდექსს.

2021წლისმდგომარეობით„სურსათისდაუალ
კოჰოლოსასმელების“პროცენტულიმაჩვენებელი,
2020წლისაღნიშნულმაჩვენებელთანშედარებით
0.89%ითგაიზარდა,რომლისმეტიწილისუსრსათ
ზემოდისდაშეადგინა32.16%.

რაც შეეხება, „ალკოჰოლურ სასმელებსდა
თამბაქოს“2018წლისმდგომარეობითყველაზე
მაღალიიყო6.72%.ხოლო2020და2021წლებში

გრა ფი კი N1.წყა რო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულიცენტრი
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აღნიშნულიმაჩვენებელიიდენტურიიყო6.39%.
2020წელსპროცენტულიწილისშემცირებაგამოწ
ვეულია„თამბაქოსნაწარმის“პროცენტულიწილის
შემცირებითდა2021წელსკიპროცენტულიწილის
შემცირებაგამოიწვიაალკოჰოლურისასმელების“
დაბალმადონემ.

ყოველთვიურიინფლაციისმაჩვენებლისფორ
მირებაზე ძირითადი გავლენა იქონიაფასების
ცვლილებამშემდეგჯგუფებზე:

სურ სა თი და უალ კო ჰო ლო სას მე ლე ბი: ჯგუფ
შიფასებიგაიზარდა0.8პროცენტით,რაცთვის
ინფლაციაზე0.27 პროცენტულიპუნქტითაის
ახა.ფასებიმომატებულიაშემდეგქვეჯგუფებზე:
თევზეული(2.3პროცენტი),შაქარი,ჯემიდასხვა
ტკბილეული(2.0პროცენტი),რძე,ყველიდაკვერ
ცხი (1.9 პროცენტი), ბოსტნეულიდაბაღჩეული
(1.8პროცენტი),ზეთიდაცხიმი (0.9პროცენტი).
ამასთან,ფასებიშემცირდახილსადაყურძენზე
(0.7პროცენტი);

სას ტუმ რო ები, კა ფე ები და რეს ტორ ნე ბი:ჯგუფ
შიფასებიმომატებულია0.9პროცენტით,რაცთვის
ინფლაციაშიაისახა0.06პროცენტულიპუნქტით.
ფასებიგაიზარდასაზოგადოებრივიკვების (1.2
პროცენტი)ქვეჯგუფზე;

ტან საც მე ლი და ფეხ საც მე ლი: ჯგუფშიდა
ფიქსირდაფასების1.4პროცენტიანიკლება,რაც

თვისინფლაციაზე 0.05პროცენტულიპუნქტით
აისახა.ფასებიშემცირდაროგორცფეხსაცმლის
(2.4პროცენტი),ისეტანსაცმლის(0.7პროცენტი)
ქვეჯგუფებზე.[11.გვ.3]

„საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამ
სახურის“მონაცემებისმიხედვით,საქართველოში
ინფლაციისდონემ2022წლისიანვარშიწინათვეს
თანშედარებით1.1პროცენტიშეადგინა, ხოლო
წლიურიინფლაციისდონემ13.9პროცენტი.

2022წლისიანვარში,საბაზოინფლაციის,აღ
ნიშნულმამაჩვენებელმა,გასულიწლისშესაბამის
პერიოდთანშედარებით5.6პროცენტიშეადგინა,
ხოლოთამბაქოსგარეშეწლიურისაბაზოინფლა
ციის მაჩვენებელი ასევე5.6 პროცენტითგანი
საზღვრა.[12.გვ.2]

რეს ტორ ნე ბის, სას ტუმ რო ებ ისა და 
ტუ რიზ მის ბაზ რის მოკ ლე მი მო ხილ ვა
კორონავირუსირთულიგამოწვევაადამნიშვნე

ლოვანისაფრთხეაარამხოლოდმსოფლიოჯანდაც
ვისთვის,არამედგლობალურიეკონომიკსითვისაც,
რომელიცგავლენასახდენსმომხმარებლებისდა
სახელმწიფოებისგადაწყვეტილებებზე.ადამიანები
ცდილობენთავიაარიდონმოგზაურობას,ვაჭრობას,
რაცსაბოლოოჯამშიიწვევსმოთხოვნისკლებას.
ხოლო,კომპანიებისგადაწყვეტილებებიშეაჩერონ

ცხრი ლი N1 სა მომ ხმა რებ ლო კა ლა თი წო ნე ბი

წყა რო: სამომხმარებლოფასებისჰარმონიულიინდექსისამომხმარებლოკალათისწონებისაქარ
თველოსსტატისკისისეროვნულიცენტრი.
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საწარმოოპროცესი,აფერხებსმიწოდებას,რომე
ლიცშესაძლოაიქცესმნიშვნელოვანპრობლემად
როგორცმსოფლიო,ისეჩვენიქვეყნისეკონომიკ
ურიზრდისთვის,რომელიცუკვეგარკვეულწილად
ასახულიადამასშემდეგმძიმეშედეგებიარსებობს.

მიუხედავად იმისა,რომ მთავრობა აქტიურ
ქმედებებსმიმართვასეკონომიკისშესუსტების
საწინააღმდეგოდ,ქვეყანაშიგანვითარებულიმოვ
ლენებიუარყოფითადაისახებაფინანსურბაზარზე.

ბოლოწლებისგანმავლობაშიტურიზმისაქარ
თველოსეკონომიკისერთერთყველაზემნიშვნელო
ვანსექტორადჩამოყალიბდა.2019წელსვიზიტორე
ბისმთლიანმარაოდენობამ5.08მლნლარსმიღწია,
რაც2011წლისმონაცემებთანშედარებით177%ით
მეტია.[13]COVID19ისშედეგადგამოწვეულიმოგზა
ურობისშიშიდაჩაკეტილისაზღვრებიყველაზენე
გატიურგავლენასსწორედტურიზმისინდუსტრიაზე
იქონიებს,რომელიცპირდაპირკავშირშიაროგორც
სასტუმროების,ისერესტორნებისბიზნესთან.

რაცშეეხებაუკანასკნელიწლისსტატისტიკას:
ევროკავშირიდანდაირანიდანშემოსულივიზი
ტორებიმნიშვნელოვანსეგმენტსშეადგენენქარ
თულტურიზმში.2019წელსშემოსულვიზიტორთა
სრულირაოდენობის6.28%სშეადგენდნენევრო
კავშირისქვეყნებიდანშემოსულივიზიტორები.
ევროკავშირიდანშემოსულვიზიტორთანაკადი
2018წელთანშედარებითდაახლოებით26%ით
მეტიიყო.ირანელივიზიტორებისწილიშედარებით
მცირეიყო,თუმცასაერთოვიზიტრების1.52%ს
შეადგენდა. 2019წელსირანელივიზიტორების
რიცხვმამნიშვნელოვანი კლებაგანიცადა2018
წელთანშედარებითდა51.2%ითშემცირდა,რაც
სასაზღვროკონტროლისგამკაცრებითადაირანის

ეკონომიკურისტაგნაციითიყოგანპირობებული.
მასშემდეგ,რაცსამოგზაუროშეზღუდვებიუკვე
პრაქტიკულადყველაქვეყანაზეაგავრცელებული,
მათშორისმეზობელაზერბაიჯანსადასომხეთზეც,
ცხადიაგავლენატურიზმისსფეროზეკიდევუფრო
გაიზარდა.სამოგზაუროშეზღუდვებიდაჩაკეტილი
საზღვრებისაქართველოსტურისტულსექტორს
დააზარალებსდა,სავარაუდოდ,შეანელებსბაზრის
დივერსიფიკაციისპროცესს.

ტურისტებისშემცირება,ასევეაისახებასარეს
ტორნობიზნესზე,სავაჭროობიექტებისბრუნვაზე
დაა.შ.ამბიზნესებზეზეგავლენასმოახდენსარა
მხოლოდტურისტებისშემცირება, არამედსხვა
დასხვაშეზღუდვები,რომლებიცდისტანციების
დაცვასისახავსმიზნად.ეკონომიკურიგავლენის
მასშტაბის შესაფასებლად შეიძლება აღინიშ
ნოს,რომმაგალითადტურიზმისსფეროში,2018
წლისოფიციალურიმონაცემებით,მხოლოდსას
ტუმროებსადარესტორნებში44000ადამიანია
დასაქმებული; ვაჭრობა, ავტომობილების, საყო
ფაცხოვრებონაწარმისადაპირადიმოხმარების
საგნებისრემონტისსფეროში ჩართულია187,6
ათასიადამიანიდაა.შ.

პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები
ბოლო წლების განმავლობაში პირდაპირი

უცხოურიინვესტიციები(2017წლისგარდა,როცა
მნიშვნელოვანიზრდადაფიქსირდა)სტაბილური
კლებითხასიათდება. მაგალითად,2018და2019
წლებშიდაახლოებით1/3ითნაკლებიინვესტიცია
შემოვიდა2014წელთანშედარებით.ცხადია,მსოფ
ლიოშიშექმნილივითარებაზოგადსაინვესტიციო
კლიმატზეაისახება(იხ.გრაფიკი2).

გრა ფი კი N2.წყა რო:პირდაპირიუცხოურიინვესტიციებისაქართველოსსტატისტიკისეროვნული
სამსახური
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საქსტატისუკანასკნელიმონაცემებისმიხედ
ვით(2019წელი)საქართველოშიშემოსულიპირდა
პირიუცხოურიინვესტიციებისუმნიშვნელოვანესი
ნაწილიევროკავშირზემოდის. ევროკავშირიდან
შემოსულიინვესტიციებისრულიინვისტეციების
47.2%სუტოლდებოდა.ამერიკიდანშემოსულიინ
ვესტიციებისრულიინვესტიციების7.8%ია,ხოლო
ჩინეთიდანშემოსულიინვესტიციები3.2%.2019
წლისმონაცემებით15ყველაზემნიშვნელოვანინ
ვესტორებსშორისარიანაშშ,ჩინეთიდაიაპონია.
არსებულქვეყნებშივირუსულიაფეთქებისეკონ
ომიკურიეფექტიშეიძლებაპირდაპირგავრცელ
დესსაქართველოზეც.ინვესტიციებისშემცირე
ბისტენდენციაუკანასკნელიწლებისმანძილზე
ისედაცმნიშვნელოვანსაფრთხესწარმოადგენდა
საქართველოსეკონომიკისათვის.ახლაესრისკები
კიდევუფროაქტუალურია.

მეტითვალსაჩინოებისთვისდასურათისუკეთ
დასანახად,წარმოგიდგენთრესტორნების,სასტუმ
როებისადატურიზმისსტატისტიკურმონაცემებს,
რომლებიცგაანალიზებულიაოთხწლიანპერიოდ
ზე(20172020)

ცხრილიN2შიმოცემულიინფორმაციაგვიჩვე
ნებსრესტორნების,სატუმროებისადატურიზმის
მიმართულებითფინანსურმონაცემებს,რომელიც
ასახავს 201720182019და 2020 წლის მესამე
კვარტლისმდგომარეობითგანთავსებისსაშუალ
ებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდების
საქმიანობითდაკავებულისაწარმოებისბრუნვის

მოცულობასდასაქართველოსრეზიდენტიდაარ
არეზიდენტივიზიტორებისმიერსაქართველოს
ტერიტორიაზეგანხორციელებულივიზიტებისას
გაწეულისაშუალოთვიურიხარჯისგანაწილებას,
ხარჯისკატეგორიებისდაეკონომიკურისაქმიან
ობისსახეებისმიხედვით.

პირველიმონაცემებისსაფუძველზეგანხილუ
ლიარესტორნებისბიზნესი,სადაცნათლადჩანს,
რომ2017წელთანშედარებით,2018წლისმდგომა
რეობითბრუნვისმოცულობაგაზრდილია6.40%
ითდაშეადგინა892,400მლნლარი,რაცშეეხება
2019წელს,აღნიშნულიმაჩვენებელიგაზრდილია
7.20%ითდაგაუტოლდა956,700მლნლარს.ხო
ლო2020წლისმესამეკვარტლისმდგომარეობით
აღნიშნულიმონაცემებიშემცირებულია33%ით,
რომელიცუკავშირდებაპანდემიისპერიოდსდა
შეადგინა640,600მლნლარი.

შემდეგიფინანსურიმაჩვენებელიასახავსსას
ტუმროებისბიზნესს,სადაც2018წლისმდგომარე
ობითბრუნვისმოცულობა,2017წელთანშედარე
ბითგაზდილია27%ითდაშეადგინა919,200მლნ
ლარი.2019წლისბრუნვისმოცულობაგაზრდილია
23%ითდადაგაუტოლდა1,132,400მლრდლარს.
ასევე,2020წლისმესამეკვარტლისმონაცემები
68.79%ითშემცირდადაშეადგინა353,400მლნ
ლარი.

მესამედა ასევე მნიშვნელოვანი სეგმენტი,
რომელიცუკავშირდებატურიზმისბიზნესს, ამ
მიმართულებით საქართველოსრეზიდენტიდა

ცხრი ლი N2 რეს ტორ ნე ბის, სას ტუმ რო ებ ის და ტუ რიზ მის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი

შე ნიშ ვნა: 2020წლისმონაცემებიმოცემულიამესამეკვარტლისმდგომარეობით
შედ გე ნი ლია ავ ტო რის კვლე ვის სა ფუძ ვლზე (ცხრილიN2რესტორნების,სასტუმროებისდატურიზმის

სტატისტიკურიმონაცემები)

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(ადგილობრივიდა
უცხოელივიზიტორები) 616,100 804,600 862,800 563,700
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არარეზიდენტივიზიტორებისმიერ,საქართველოს
ტერიტორიაზეგანხორციელებულივიზიტებისას
გაწეულისაშუალოთვიურიხარჯიშემდეგნაირად
განაწილდა:2018წლისმდგომარეობით„ადგილობ
რივიდაუცხოელივიზიტორებისმიერგაწეული
დანახარჯებისბრუნვა“2017წელთანშედარებით
გაიზარდა31%ითდაშეადგინა804.600მლნლარი,
ხოლო2019წლისმონაცემებითაღნიშნულიმო
ნაცემებიგაიზარდა7%ითდაშეადგინა862,800
მლნლარი.რაცშეეხება2020წლისსექტემბრის
მდგომარეობითმონაცემებს„ტურიზმისფინანსუ
რიმაჩვენებლებიშემცირდა34.66%ითდაჯამში
შეადგინა563,700მლნლარი.

უნდააღინიშნოსრომროგორცრესტორნების,
ისესატუმროებისადატურიზმისბიზნესისბრუნ
ვისმოცულობისტენდენციამზარდიაბოლოსამი
წლისმონაცემებით,თუარჩავთვლით2020წლის
მძიმეპერიოდსდამასთანდაკავშირებულგამოწ
ვევებს.მოცემულიგრაფიკიN3შიმოცემულიინ
ფორმაციაუკეთასახავსგაანალიზებულიცხრილი
N2ისფინანსურიმაჩვენებლებისსტატისტიკურ
მონაცემებს.

მოგეხსენებათ,2020წელიმძიმეპერიოდიაღ
მოჩნდაბიზნესისთვის, კერძოდმძიმეტვირთად
დააწვაროგორცტურიზმის,ისესატუმორებისდა
შესაბამისადრესტორნებისსაქმიანობას.

აღნიშნულიფაქტიუკავშირდებაროგორც
ეკონომიკურ, ისე მსოფლიოფინანსურკრიზსს,
რომელიცგამოიწვიაპანდემიასთანბრძოლისშე
დეგადდამისწინააღმდეგგანხორციელებულმა
შეზღუდვებმა.

გრაფიკიN4შიმოცემულიინფორმაციაასახავს
სასტუმროებისადარესტორნების2020წლისსრუ
ლიდა2021წლის,სამიკვარტლისგაერთიანებულ
ფინანსურმონაცემებს.რთულიეკონომიკურიდა
ფინანსურიმდგომარეობისმიუხედავადმისასალ
მებელიარომმათიბრუნვა2021წლისპირველი
კვარტლიდანინარჩუნებსზრდისტენდენციასმე
ორედამესამეკვარტალშიც.

დას კვნე ბი და წი ნა და დე ბე ბი
(არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური და ფი ნან სუ რი პრობ

ლე მე ბის გა დაჭ რის გზე ბი სა მეც ნი ერო კუთხით)
ეკონომიკაშიყველაზემეტადმუშაობსდროის

ფაქტორი.ეკონომიკურიდაფინანსურისისტემის
მდგრადობაგულისხმობს,რომორივეერთადუნდა
ინარჩუნებდესეფექტიანობასნებისმიერიკრიზის
პირობებში.

•საქართველოსეროვნულიბანკისფულადსაკ
რედიტოპოლიტიკისერთადერთივალდებულებაა
ინფლაციისმიზნობრივდონეზეშენარჩუნება,რო
მელსაცმანთავივერგაართვა,რადგანვალუტის

გრა ფი კი N3.
შედ გე ნი ლია ავ ტო რის კვლე ვის სა ფუძ ვლზე (გრაფიკიN3რესტორნების,სასტუმროებისდატურიზ

მისწლიურიბრუნვისსტატისტიკურიმონაცემები)
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გაუფასურებისგამოსაქართველოსეკონომიკა
უკვეინფლაციისპრობლემისწიმაშედგას.

•ლარისკურსისგაუფასურებაზეზეგავლენას
ახდენს ისეთიფაქტორები,როგორებიცაა: ექ
სპორტიმპორრტი,პირდაპირიუცხოურიინვეს
ტიციები,გზავნილებიუცხოეთიდან,ტურისტების
შემოდინება.

•ლარისკურსისგაუფასურებაგამოიწვევსნდო
ბისდაკარგვასუცხოელიინვესტორებისმიმართ,
რადგანსაქართველოსარასაფინანსოკომპანიებს
გააჩნიათძალიანდიდიუცხოურივალდებულებები,
უცხოურვალუტაშიდამათივალდებულებებიდა
აქტივებიერთმანეთისაგანდაცილებულია.ამიტომ,
მთავრობამყველაფერიუნდაიღონოსარსებული
ინვესტიციებისშესანარჩუნებლადდაახალიპირ
დაპირიუცხოურიინვესტიციებისშემოდინების
უზრუნველსაყოფად.

• მთავრობამუნდაშეცვალოსეკონომიკური
პოლიტიკადა ასევე,უნდამოახდინოსფულად
საკრედიტოპოლიტიკის კორექტირება,რადგან
ტარიფებისმატებასგანაპირობებსსწორედისპო
ლიტიკა,რასაცსაქართველოსმთავრობაატარებს.

•ფასიანიქაღალდებისბაზარიარისჩვენიქვეყ
ნისეკონომიკისმნიშვნელოვანირგოლი,რომლის
განვითარებაზეუნდა იფიქროს საქართველოს
მთავრობამ. ისეთი განვითარებადი ქვეყნები,

როგორიცსაქართველოა, განიცდიანსაკუთარი
სახსრებისსიმცირეს.საინვესტიციოკაპიტალის
მოზიდვისერთერთისაუკეთესოსაშუალებაფა
სიანი ქაღალდების ბაზრის ამუშავებაა. გარდა
ამისა, საქართველოშიჯერკიდევგანუვითარე
ბელიამეორადიბაზარი,რაცამცირებსფინანსუ
რიინდუსტრიისროგორცფიზიკურსაზღვრებს,
ასევეცალკეულიფინანსურიინსტრუმენტების,
განსაკუთრებთდერივატივების გავრცელებას
დაგამოყენებას.მეორადიფასიანიქაღალდების
ბაზარი,არისბაზარი,სადაცინვესტორები,საფი
ნანსოსაკრედიტოინსტიტუტებიდაშუამავლები
იმფასიანიქაღალდებითვაჭრობენ,რომლებიც
ემიტენტისმიერუკვეგაყიდულიაპირველადბა
ზარზე.ინვესტორებსკიწარმოადგენენ:ფიზიკუ
რი,იურიდიულიპირებიდასახელმწიფო.ხოლო,
შუამავლებსბროკერები,დილერები,საკრედიტო
ინსტიტუტები.საქართველოშისახელმწიფოფასი
ანიქაღალდებისემისიაჯერიმმასშტაბებსარაღ
წევს,რომმისიმეშვეობითსაბიუჯეტოპროცესები
იმართებოდეს.ამსეგმენტისგანვითარებასხელს
უშლისმეორადიბაზრისუქონლობა,უიმისოდკი
პრაქტიკულადშეუძლებელიასახაზინოვალდე
ბულებების,როგორცლიკვიდურიფინანსური
ინსტრუმენტისდამკვიდრებადა ამითმისთვის
მომხიბვლელობისმინიჭება.

გრა ფი კი N4 სას ტუმ რო ებ ისა და რეს ტორ ნე ბის 2020 წლის სრუ ლი და 
2021 წლის პირ ვე ლი სა მი კვარ ტლის ბრუნ ვა მი ლი ონ ლა რებ ში

შე ნიშ ვნა:2021წლისფინანსურიმონაცემებიმოცემულიასამიკვარტლისმდგომარეობით
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