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მოგესალმებით, 

ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის მორიგ ანგარიშს წარმოგიდგენთ. დოკუმენტში 

დეტალურადაა განხილული ინფლაციისა და სხვა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების 

პროგნოზები და წარმოდგენილია მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებები. 

მსოფლიოში პანდემიის დაძლევის პროცესი იმაზე ხანგრძლივი და რთული გამოდგა, ვიდრე 

თავდაპირველი მოლოდინი იყო.  ეს, თავის მხრივ, საქართველოსთვის საგარეო მოთხოვნის, 

განსაკუთრებით კი ტურიზმის, აღდგენას აფერხებდა. პანდემია ჯერ არ დასრულებულა, 

თუმცა, როგორც დიაგრამაზეა ასახული, 2021 წელს მსოფლიო ეკონომიკა უკეთესად 

უმკლავდება კოვიდ-19-ს, რასაც, შეზღუდვების ეტაპობრივი მოხსნის ფონზე, ეკონომიკის 

აღდგენის პროცესი ახლავს. აღდგენის პროცესი საქართველოში მოსალოდნელზე გაცილებით 

სწრაფად მიმდინარეობს. მაშინ როდესაც საქართველოს ეკონომიკა 2020 წელს 6.2 პროცენტით 

შემცირდა, მიმდინარე წლის პირველ 8 თვეში, წინასწარი მონაცემებით, რეალურმა 

ეკონომიკურმა ზრდამ წლიურად 12 პროცენტი შეადგინა. არსებული პროგნოზით, 2021 წელს  

ჯამურად მშპ-ს დაახლოებით 10 პროცენტიანი ზრდაა მოსალოდნელი. 

ეკონომიკების აღდგენის პროცესისა და მოთხოვნის ზრდის დაჩქარებამ, დაგროვილი 

მოთხოვნის გააქტიურებამ, ჯერ კიდევ შეზღუდული წარმოების ფონზე, ინფლაციური წნეხი 

მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში მნიშვნელოვნად გაზარდა. მსოფლიოში 

გაზრდილი ინფლაცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკისა და სხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციების განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემაა.  

მონეტარული პოლიტიკა ინფლაციის მიმდინარე მაჩვენებლისა და მისი საპროგნოზო 

დინამიკის მრავალმხრივ ანალიზს ეფუძნება. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია ერთჯერადი 

ფაქტორების გავლენის შეფასება, რათა უკეთ დავინახოთ ინფლაციის მოსალოდნელი 

პერსპექტივა. პანდემიიდან გამოწვეული არაორდინალური ვითარების გამო, 2020-2021 

წლებში მსგავსი ეგზოგენური ფაქტორები გლობალურად განსაკუთრებით გააქტიურებული 

იყო. 

ახლა ეკრანზე ინფლაციის დიაგრამას ხედავთ. ეროვნული ბანკის შეფასებით, დროებითი 

ფაქტორების გავლენა სექტემბრის 12.3 პროცენტიან წლიურ ინფლაციაში დაახლოებით 8 

პროცენტული პუნქტის ფარგლებშია. ამ გათვლებში დიდი წილი - დაახლოებით 6.6 

პროცენტული პუნქტი - მიწოდების ისეთ ფაქტორებზე მოდის, როგორიცაა საერთაშორისო 

ბაზრებზე სასაქონლო პროდუქტების აშშ დოლარით გამოხატული ფასების საგრძნობი 

გაძვირება და გლობალურად ტრანსპორტირების ხარჯების ზრდა, რაც ასევე ამერიკული 

დოლარით იზომება. 
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როგორც აღვნიშნეთ, ერთჯერადი ფაქტორების გავლენის შეფასება მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, 

რომ მონეტარული პოლიტიკა მხოლოდ ინფლაციის სამომავლო პერსპექტივას ცვლის და არა 

მიმდინარე დონეს. სწორედ ესაა მიზეზი, რატომაც ცენტრალური ბანკები მხოლოდ მაშინ 

რეაგირებენ ერთჯერად ფაქტორებზე, როდესაც გავლენა იმდენად დიდია, რომ ის  

გრძელვადიანი ინფლაციის მოლოდინებზეც აისახება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მონეტარული 

პოლიტიკის გამკაცრებას, შეზღუდული გავლენა აქვს, მაგალითად, საწვავის ან სურსათის 

ამერიკული დოლარით გამოხატულ ფასებზე, და ამის გათვალისწინების გარეშე, 

მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებამ, შესაძლოა, ეკონომიკის არასათანადო შემცირება და 

უმუშევრობის ზრდა გამოიწვიოს.  

მოსალოდნელია, რომ 2021 წლის დარჩენილ პერიოდში ინფლაცია მაღალ ნიშნულზე 

შენარჩუნდება. იმის გათვალისწინებით, რომ დროებითი ფაქტორების წვლილი ინფლაციაში 

კვლავ განმსაზღვრელი დარჩება და, ამასთან, მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრებულ ფაზაშია, 

კომიტეტმა განაკვეთის არსებულ დონეზე შენარჩუნება გადაწყვიტა. თუმცა, მძლავრი 

მიწოდების შოკის პირობებში ინფლაციური მოლოდინების ზრდის საფრთხე კვლავ 

აქტუალურია. ამასთან, ინფლაციური რისკები ნარჩუნდება და მათ რეალიზებამ, შესაძლოა, 

მონეტარული პოლიტიკის შემდგომი გამკაცრება  განაპირობოს. ამასთან, გაზრდილ 

დაკრედიტებაში, ლარის რესურსის გაძვირების ფონზე, უცხოური ვალუტით გაცემული 

სესხების გაზრდილი წვლილი განსაკუთრებით საყურადღებოა.  

 ერთჯერადი ეგზოგენური ფაქტორების მოსალოდნელი მილევის ფონზე, ეკრანზე 

გამოტანილი პროგნოზით, 2022 წელს ინფლაცია შემცირებას დაიწყებს და მის საშუალოვადიან 

მიზნობრივ მაჩვენებელს ეტაპობრივად დაუახლოვდება. ამ პროცესს ხელს უწყობს 

გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის გარკვეული პერიოდით შენარჩუნების 

მოლოდინიც. 

გასათვალისწინებელია, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის პროგნოზი არ 

წარმოადგენს ეროვნული ბანკის დაპირებას მონეტარული პოლიტიკის მომავალ 

გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. ის ასახავს საორიენტაციო ტრაექტორიას დღევანდელი 

ვითარებიდან გამომდინარე. ახალი მონაცემების მიღებასთან ერთად, ეროვნული ბანკის მიერ 

ხელახლა ხდება პოლიტიკის გაანალიზება, რაც საპროგნოზო მაკროეკონომიკურ 

მაჩვენებლებსა და, შესაბამისად, ეროვნული ბანკის მომავალ გადაწყვეტილებებზეც ახდენს 

გავლენას. 

საქართველოს ეროვნული ბანკი მომავალშიც დააკვირდება მიმდინარე ეკონომიკურ 

პროცესებსა და პროგნოზებს, რასაც მონეტარული პოლიტიკის განახლებული ანგარიშით 

წარუდგენს დაინტერესებულ საზოგადოებას. 

გმადლობთ ყურადღებისათვის! 

 


