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ფინანსური აღრიცხვის საერ თა შორისო  
სტანდარტის (ფასს 9) მი ხედ ვით  საკ რედი

ტო რისკების შეფასებისას გან    სა კუთ   რებული 
ყურადღება ეთმობა საპ როგ  ნო  ზო ინფორმაციის 
ანა ლიზს. კერძოდ, მოსალოდნელი საკ რედიტო 
დანაკარგების შე ფასებისას გათ ვალისწინებულ 
უნდა იქნეს მაკრო  ეკონომიკური და ფინანსური 
ფაქ     ტო რების ანალიზი, მოსა ლოდ ნელი ტენ        დენ
ციები და რისკები.  სა ქარ თვე  ლოს ეროვ ნუ    ლი 
ბანკი  მიესალმება  აღნიშნულ ცვლი ლე ბას და 
თვლის,  რომ იგი ხელს შეუწყობს საკრედიტო 
რისკების დროულ აღრიცხვას და, ამდენად, 
პო ზი  ტიური გავლენა ექნება ფინანსურ სტა
ბილურობაზე. 

ფასს 9-ის ფარგლებში ფინანსური ინსტი ტუ
ტე ბის მიერ ანგარიშ  გე ბის გა მჭვირ ვა ლედ,  
თან მიმ  დევ რულად და ეფექ ტი ა   ნად წარ   მოე
ბი ს თვის, ეროვნული ბან კი 2018 წლიდან 
რეგულარულად აქვეყნებს მაკროეკო ნო მი
კური და ფინანსური გარემოს საპ როგნოზო 
და რისკ სცე ნა რებს. სცენარების ფარგლებში 
წარმოდგენილი რაო დე ნობრივი შეფა სე ბე ბის 
გამოყენება შე სა ძლებელია მო სა ლო დნე ლი  
საკრედიტო დანაკარგების შე ფა სე ბი სას. 

საბაზო სცენარი ეფუძნება სებ-ის პროგ ნო
ზირებისა და მონეტარული პო ლი  ტი კის 
ანა ლიზის (FPAS) მოდელს, ხო ლო ალტერ ნა
ტიუ ლი სცენარები - რისკ სცენარების ანალი
ზის  თვის გან კუთვ  ნილ  მაკრო-ფინანსურ 
მო დელს. იმ ცვლა დებისთვის, რომელიც 
უშუა ლოდ არ გამომდინარეობს მოდელიდან, 
გამო  ყე ნებულია დამატებითი შეფასებები 
(სატელიტური მოდელები). სცენარები ასევე 
ითვალისწინებს დამატებით ანალიზსა და 
ექსპერტულ შეფასებებს.

სცენარები ეყრდნობა მომზადების პროცესში 
არსებულ მიმდინარე მონაცემებს და იყე
ნებს შესაბამის დაშვებებს ეგზოგენურ ცვლა
დებზე. ამდენად, ყო ვე ლი განახლებისას 
მოსა ლოდნელია საპროგნოზო სცენარების 
ცვლი ლება ახალი ინფორმაციის საფუძველზე. 
საპროგნოზო სცენარებში წარმოდგენილი 
ცვლა დების  დინამიკა   არ   უნდა იქნეს აღქ მუ
ლი  რო გორც ეროვნული ბანკის მიზ ნობ რივი  
ორიენტირი   (მაგ. საპროცენტო   გა ნაკვეთი, 
გაცვლითი   კურსი  და   სხვა). 

სა ბაზო სცენარი ასახავს ეკონომიკის მო
სალოდნელ მდგომარეობას, რომე ლიც და ბა  
ლანსებულია ორივე მხარეს მოქ  მედი რის კე

ბით, ხოლო რისკ სცე ნა რებ  ში განიხილება 
სხვადასხვა  შოკის რეალიზაცია (როგორც 
და დე ბითის ასევე უარყოფითის). შოკების 
შერჩევა ხდება მიმდინარე პერიოდში 
აქტუალურობისა და რისკების გონივრული 
შეფასების გათვალისწინებით. აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ პესიმისტური სცენარი ასახავს 
უარყოფითი შოკის რეალიზაციას, თუმცა 
სცენარის სიმწვავე ნაკლებია სტრეს-ტესტებში 
გამო ყე ნებულ სცენართან შედარებით.

სცენარების საპროგნოზო პერიოდი მოიცავს 
სამ-ოთხ წელს და მათი განახლება მოხდება წე  
ლიწადში ორჯერ. წარ მოდ გენილი სცენარები 
მოი ცავს ძი რი თა დ  მაკ როეკონომიკურ ცვლა 
დებს და ახასიათებს ქვეყანაში მაკ რო   ეკო ნო მი
კურ  მდგო   მა  რეობას. ყვე ლა მათ განის რაო   დე
ნობ რივად ჩართვა საკ    რე დი ტო დანაკარგების 
შე ფა სე ბის მო დელ   ში სავალდებულო არ არის.

საკრედიტო დანაკარგების შეფასებისას სა  ბა
ზო სცენარს უნდა მიენიჭოს 50%-ანი ალბა
თო   ბა, ხოლო ოპტიმისტურ  და   პესი მის ტურ 
სცე ნარებს კი 25%-25%. გა სა თვა ლის წი ნე   ბე
ლია, რომ საქართველო წარ  მოადგენს მცი
რე ზომის ღია ეკონომიკას და, შესაბამისად, 
მა  ღა ლია მოწყვლადობა შო კე ბის მიმართ. 
ამგვარად, მნიშვნელოვანია მაკრო ეკონომიკურ 
სცე  ნარებსა და საკ რე დიტო რისკს შორის 
არსე ბული არაწრ ფივი დამოკიდებულების 
გათვალისწინება.   აქე დან გამომდინარე,  არ 
სე      ბი თია მო სა ლოდ ნელი საკრედიტო დანა კარ
გების თი თოეუ ლი სცე ნარისთვის შეფასება და, 
მხოლოდ შემ დგომ, შესაბამისი ალბა თო ბე ბით 
შე წონვა.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნული ბან კის 
მიერ გამოქვეყნებული მაკრო სცე ნარები არ 
უნდა იქნეს აღქმული რო   გორც ერთადერთი 
სწორი ვერსია. ფინანსურ ინსტიტუტს შეუძლია, 
თავისი შე ხე დულებებიდან გამომდინარე, 
დაამა ტოს ალტერნატიული სცენარი და/ან შეც
ვა ლოს იგი. თუმცა, ასეთ შემთხვევაში, სა ჭი
როა, რომ ფინანსურ ინსტიტუტს გააზრებული 
ჰქონდეს სცე ნა რების ადეკვატურობა და 
თითოეული სცე ნარის ფარგლებში სხვადასხვა 
მაკ რო ეკო ნომიკური ცვლადების ურთი ერთ 
შე  სა ბამისი დამოკიდებულება. ფინანსურმა 
ინსტიტუტმა, სა ჭი  როე ბის შემთ ხ ვე ვაში, უნდა 
შეძლოს დაა სა ბუ   თოს სცე ნა რებში შეტანილი 
ცვლი ლე ბე ბის ან მის მიერ წარმოდგენილი 
ახალი სცე ნა რე ბის ლოგიკურობა.
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საბაზო სცენარი 
მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშის მიმდი
ნარე წლის მაისის გამოცემაზე დაფუძნებული 
საბაზო სცენარის მიხედვით, მიმდინარე წელს 
ეკონომიკური აქტივობა მნიშვნელოვნად 
მცირ  დება. ეს გამოწვეულია ახალი კორო ნა
ვირუსის გლობალური გავრცელების პირო
ბებ ში როგორც შიდა, ასევე საგარეო მოთ
ხოვნის მკვეთრი დაცემით. აღნიშნული 
სცენარის დაშვებით, ვირუსის გავრცელება 
კონტროლს დაექვემდებარება და ეკონომიკის 
მნიშვნელოვანი ნაწილი მიმდინარე წლის 
შუა პერიოდისათვის ამუშავდება, ხოლო 
საჰაერო მიმოსვლა აღდგენას ადრეული 
შემოდგომიდან  დაიწყებს. პანდემიის პირო
ბებ ში ყველაზე მძიმე დარტყმას ტურიზმის 
სექტორი განიცდის, რომელიც გასულ 
წელს ეკონომიკური ზრდის მთავარი მა
მოძ რავებელი იყო. წლის განმავლობაში 
ასე ვე მოსალოდნელია საექსპორტო შემო
სავ ლების, ფულადი გზავნილებისა და 
პირ დაპირი უცხოური ინვესტიციების შემ
ცირება. ამასთან, შემცირებით ხასიათდება 
ადგილობრივი მოთხოვნაც, განსაკუთრებით 
ხანგრძლივი მოხმარების საქონელსა და 
მომსახურების ფართო სპექტრზე; მცირდება 
შიდა საინვესტიციო აქტივობაც. თუმცა, 
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან 
თანამშრომლობის შედეგად მოპოვებული 
მოცულობითი ფისკალური სტიმული მძიმე 
შოკის შედეგებს ნაწილობრივ შეარბილებს 
და  პოსტ-კრიზისულ პერიოდში ეკონომიკის 
სწრაფ გაჯანსაღებას შეუწყობს ხელს. საბაზო 
პროგნოზის მიხედვით, 2020 წელს რეალური 
მშპ 4%-ით შემცირდება. საშუალოვადიან 
პერიოდში, ვირუსის გავრცელების შე სუს
ტებასა და მსოფლიო ეკონომიკის ამუშა
ვებასთან ერთად, ეკონომიკური ზრდა აღდგება 
(იხ. დიაგრამა 2), რასაც თან უმუშევრობის 
შემცირება მოჰყვება.

საბაზო სცენარში, გადაადგილებასა და 
ეკონომიკურ აქტივობაზე დაწესებული 
შეზ ღუდვების პირობებში, შემცირებული 
მოთხოვნა ინფლაციაზე კლების მიმარ
თულებით იმოქმედებს. ამასთან, ინფლაციის 
შემცირებაში გლობალურ ბაზრებზე ნავ
თობის ფასის ბოლოდროინდელი კლე ბაც 
შეიტანს წვლილს. მეორე მხრივ, შემცი
რებული სავალუტო შემოდინებებისა და 
გაზრდილი გაურკვევლობის გამო გაუ ფა
სურებული გაცვლითი კურსი იმპორ ტი

რებული საქონლის ფასებისა და წარმოების 
შუალედური დანახარჯების ზრდის არხით 
ინფლაციაზე ზრდის მიმართულებით მოახ
დენს გავლენას. გარდა ამისა, ინფლაციაზე 
ზრდის მიმართულებით მოქმედებს პრო
დუქ ტიულობის უარყოფითი შოკიც, რო მე
ლიც გამოწვეულია წარმოების ერთე ულზე 
დანახარჯების ზრდით იმ მწარმოებლე
ბისთვის, რომლებისთვისაც შემოღებული 
შეზღუდვებისა და მოთხოვნების დასაკ
მაყოფილებლად საწარმოო პროცესების გა
დაწ ყობა უფრო ხარჯიანი აღმოჩნდა. საბაზო 
სცენარის მიხედვით, ინფლაციაზე ზრდის 
მიმართულებით მოქმედი ფაქტორები 
დროებითი ხასიათისაა. შესაბამისად, მიმ
დინარე პერიოდში მკაცრი მონეტარული 
პოლიტიკის პირობებში ინფლაცია მიმდინარე 
წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყებს შემ
ცირებას  და, გარკვეული პერიოდის განმავ
ლობაში, მიზნობრივ მაჩვენებელზე ქვემოთ 
შენარჩუნდება (იხ. დიაგრამა 1). 2020 წლის 
განმავლობაში მოსალოდნელია ლარში 
გამოხატული უძრავი ქონების ფასების 5%-
ით შემცირება, რაც უძრავი ქონების ბაზარზე 
დროებით შემცირებული აქტივობითაა გა
მოწ ვეული. მომდევნო წლებში კი ლარში 
გამოხატული უძრავი ქონების ფასები ინფლა
ციის პროპორციულად იზრდება.     

ამავე სცენარით, მსოფლიოში წამყვანი ცენტ
რალური ბანკები საპროცენტო განაკვეთების 
ბოლოდროინდელი შემცირებისა და სხვა 
არასტანდარტული ზომების მიღების შემდეგ    
შერბილებულ მონეტარულ პოლიტიკას ინარ
ჩუნებენ, რათა ხელი შეუწყონ პანდემიის 
პერიოდში ეკონომიკის მდგრადობას და მის 
შემდგომ - სწრაფ გაჯანსაღებას. შესაბამისად, 
აშშ დოლარის LIBOR განაკვეთი 2020 და 
2021 წლების განმავლობაში მიმდინარე დო
ნეზე ნარჩუნდება. უფრო გრძელვადიან 
პერიოდში FED-ის პოლიტიკის განაკვეთის 
მხოლოდ 0.5 პროცენტული პუნქტით ზრდაა 
მოსალოდნელი. საბაზო სცენარში ასევე მო
სალოდნელია 2020-2021 წლებში ევროპის 
ცენტრალური ბანკის (ECB) პოლიტიკის 
განაკვეთის შენარჩუნება არსებულ დონეზე და 
მხოლოდ 0.25 პროცენტული პუნქტით ზრდა 
2022 წელს.

აღნიშნულ სცენარში ლარის ნომინალური 
ეფექტური გაცვლითი კურსი მომდევნო 
წლების განმავლობაში მიმდინარე დონეზე 
ნარჩუნდება  (იხ. დიაგრამა 3). ასევე სტა
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ბილური რჩება აშშ დოლარის მიმართ ლარის 
ნომინალური გაცვლითი კურსიც. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მოცემული საბაზო 
პროგნოზები ჩვეულებრივზე მეტად გაზრდილ 
გაურკვევლობას შეიცავს, რადგან ჯერ 
კიდევ არაა ცხადი, თუ რა დრო დასჭირდება 
ვირუსის გავრცელების შეკავებას. პანდემიის 
ეკონომიკაზე გავლენასთან დაკავშირებული 
გაურკვევლობა გასათვალისწინებელია რო
გორც საქართველოსთვის, ასევე მისი სა
ვაჭ რო პარტნიორი ქვეყნებისთვის. ვინაი
დან აღნიშნული შოკით გამოწვეულმა 
გაურკვევლობამ შესაძლოა ინფლაციური 
მო ლოდინების ზრდა განაპირობოს, მონე
ტარული პოლიტიკა, მიუხედავად ახლახან 
შემცირებული პოლიტიკის განაკვეთისა, გამ
კაცრებულ რეჟიმში ნარჩუნდება. მოსალოდ
ნელია, რომ ინფლაციური მოლოდინების 
შემცირების კვალდაკვალ მონეტარული პო
ლიტიკის განაკვეთი თანდათანობით შემ
ცირდება. საშუალოვადიან პერიოდში კი 
პოლიტიკის განაკვეთი ნეიტრალურ დონეს 
დაუახლოვდება (იხ. დიაგრამა 4).

ალტერნატიული სცენარები

საბაზო სცენარისგან განსხვავებით, სადაც 
რისკები ორივე მიმართულებითაა დაბა
ლანსებული, ალტერნატიულ სცენარებში გან
ხილულია სხვადასხვა ეგზოგენური შოკები, 
რომელთა შერჩევა აქტუალურობისა და 
რისკის ალბათობის გონივრული შეფასების 
გათვალისწინებით ხდება. კერძოდ, ოპტი
მისტური სცენარი განიხილავს საბაზო 
სცენართან შედარებით ძლიერ მოთხოვნას, 
ხოლო პესიმისტური სცენარი აქცენტს 
უარ ყოფით საგარეო შოკზე აკეთებს. აქვე 
უნდა აღინიშნოს, რომ ალტერნატიული 
სცენარები არ ითვალისწინებს ფისკალურ 
და სხვა მაკროეკონომიკურ პოლიტიკასთან 
დაკავშირებულ რისკებს.

ოპტიმისტური სცენარი (ეკონომიკის სწრა
ფი გაჯანსაღება)
ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით, ეკონო
მიკის ამუშავება მიმდინარე წლის პირველ 
ნახევარშივე იწყება. აღნიშნულ სცენარში 

გადაადგილებასა და ეკონომიკურ აქტივობაზე 
დაწესებული შეზღუდვები წლის პირველ 
ნახევარშივე უზრუნველყოფს ვირუსის გავრ
ცელების შეკავებას. შედეგად, ჯანდაცვის 
სისტემა დაინფიცირებულთა ნაკადს წნეხის 
გარეშე უმკლავდება. ეს კი ეკონომიკურ 
აქტივობაზე დაწესებული შეზღუდვების 
უფრო მაღალი ტემპით შემსუბუქების სა
შუალებას იძლევა. გარდა ამისა, დაანონ
სებული ანტიკრიზისული და პოსტ-კრი
ზი სული ეკონომიკის სტიმულირების 
პა კე ტები წარმატებით ახერხებს ეკონომიკის 
ამუ შავებას და მოლოდინების გაუმჯობესებას. 
ამა ვე სცენარით, პანდემია მსოფლიოს 
სხვა ქვეყნებშიც წლის პირველ ნახევარში 
იხევს უკან, რაც საერთაშორისო სავაჭრო 
და საინვესტიციო ნაკადების აღდგენას 
განაპირობებს. ავიამიმოსვლის აღდგენა კი, 
შედარებით დაბალი ტემპით, ზაფხულის 
შუა პერიოდიდან იწყება, რადგან ვირუსის 
გავრცელების მეორე ტალღის რისკები კვლავ 
მაღალია. პანდემიისა და მის მიერ გამოწვეული 
ეკონომიკური შედეგების წარმატებული 
მართვა საქართველოს შესაძლებლობას აძ
ლევს პოზიციონირდეს როგორც სანდო და 
უსაფრთხო ქვეყანა. ეს კი ტურისტული და 
საინვესტიციო ნაკადების სწრაფად აღდგენას 
შეუწყობს ხელს.   

ოპტიმისტურ სცენარში ეკონომიკის სწრა
ფი გაჯანსაღება გარკვეულწილად განპირო
ბებულია ეკონომიკურ აქტივობაზე შეზღუდ
ვების სწრაფი მოხსნის შედეგად მიღებული 
უფრო ძლიერი ადგილობრივი მოთხოვნით. 
რეგიონისა და გლობალური ეკონომიკის უფრო 
სწრაფი ტემპით გაჯანსაღება კი სავაჭრო, 
საინვესტიციო და ტურისტული ნაკადების 
უფრო სწრაფ აღდგენას განაპირობებს, 
რასაც, ასევე, დადებითი წვლილი შეაქვს 
ერთობლივ მოთხოვნაში. მიუხედავად იმისა, 
რომ ოპტიმისტური სცენარი  საბაზოსთან 
შედარებით ეკონომიკური აქტივობის უფრო 
სწრაფ აღდგენას განიხილავს, აბსოლუტურ 
მაჩვენებელში მოვლენების აღნიშნული ოპ
ტიმისტური განვითარება მაინც არასახარ
ბიელოა, ვინაიდან იგი 2020 წელს ეკონომიკის 
შემცირებას ითვალისწინებს.

უფრო ძლიერი მოთხოვნის პირობებში, 
რეა ლური მშპ-ის კლება 2020 წელს სა ბა
ზო სცენართან შედარებით უფრო მცი
რემასშტაბიანია, ხოლო ეკონომიკური 
აქტი ვობის აღდგენა 2021 წლიდან უფრო 
სწრა ფი ტემპით მიმდინარეობს. ეკონომიკის 
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უფრო სწრაფი გაჯანსაღების კვალდაკვალ 
უმუშევრობა უფრო მაღალი ტემპით მცი
რდება. შედარებით ძლიერი ერთობლივი 
მოთხოვნა ზომიერ ინფლაციურ წნეხს 
ქმნის. თუმცა, ამ წნეხს გარკვეულწილად 
ანე იტ რალებს შემცირებული ინფლაცია 
იმპორტირებულ საქონელსა და წარმოების 
შუალედურ ხარჯებზე, რასაც თავის მხრივ 
გაუმჯობესებული საგარეო ბალანსი 
განაპირობებს.  

ოპტიმისტურ სცენარში აშშ-ის ფედერალური 
ბანკისა და ევროპის ცენტრალური ბანკის 
მიერ საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება 
საბაზო სცენარის ანალოგიურია. მიმდინარე 
ანგარიშისა და ზოგადი საბაზრო განწყობის 
გაუმჯობესების გათვალისწინებით, ლარის 
გაცვლითი კურსი, როგორც ეფექტური, ასევე 
აშშ დოლართან, გამყარების ტენდენციას 
აჩვენებს. სავალუტო ნაკადების მოსალოდნელი 
აღდგენის კვალდაკვალ, 2020 წლის მეორე 
ნახევარში ლარი აშშ დოლართან 5%-ით, ხოლო 
2021 წელს დამატებით 5%-ით მყარდება.

უფრო ძლიერი მოთხოვნის მხრიდან ინ
ფლაციური ზეწოლის გასანეიტრალებლად, 
მონეტარული პოლიტიკა საბაზო სცენართან 
შედარებით გამკაცრებულ რეჟიმში უფრო 
დიდხანს ნარჩუნდება. საშუალოვადიან პერი
ოდში, ინფლაციური წნეხის შემცირების 
კვალდაკვალ, მონეტარული პოლიტიკის განაკ
ვეთი ნეიტრალურ დონეს უბრუნდება.

პესიმისტური სცენარი (გახანგრძლივებუ
ლი რეცესია)
პესიმისტური სცენარი განიხილავს გა ხანგრ
ძ ლივებულ რეცესიას, რომელიც ახალი 
კორონავირუსის ინფექციის 2020 წლის 
მეორე ნახევარში გაგრძელებული გავრ
ცე  ლე ბით არის განპირობებული. ასეთ 
შემთხ ვე ვაში, ეკონომიკურ აქტივობაზე არ
სე ბული შეზღუდვების შემოდგომამდე გახანგრ
ძლივების საჭიროება შეიძლება შეიქმნას. 
შესაბამისად, შეფერხდება ეკონომიკური 
კრიზისიდან გამოსვლაც.

აღნიშნულ სცენარში ვირუსის გახანგრ ძლი
ვებული გავრცელება საქართველოს სავაჭრო 
პარტნიორ ქვეყნებში უფრო მძიმე რეცესიებს 
გამოიწვევს. ეს კიდევ უფრო ამცირებს 
საერთაშორისო ვაჭრობასა და საინვესტიციო 
ნაკადებს. ამასთან, საჰაერო ფრენებზე არ
სებული შეზღუდვები წლის ბოლომდე 
შენარჩუნდება, რაც უარყოფითად აისახება 

საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებულ 
შემოსავლებზე. მას შემდეგ, რაც ცხადი 
გახდება ვირუსის შემდგომი გავრცელების 
ნიშნები, გადაიხედება მოლოდინებიც, რაც 
განვითარებადი ქვეყნებიდან კიდევ უფრო 
მეტი კაპიტალის გადინებაში აისახება. 
შედეგად, განვითარებად ქვეყნებში კიდევ 
უფრო გაიზრდება რისკის პრემია და გაცვლით 
კურსიც უფრო მეტი ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდება. 
ცენტრალური ბანკების შერბილებული 
მონეტარული პოლიტიკის ფონზე ურისკო 
საპროცენტო განაკვეთები დაბალ დონეზე 
შენარჩუნდება, თუმცა შესაძლოა ფინანსური 
პირობები რეგიონში რისკის გადაფასების გამო 
მაინც გამკაცრდეს. ამასთან, გლობალურად 
ეკონომიკური აქტივობების მოსალოდნელზე 
უფრო ხანგრძლივად შეკავების გამო, კიდევ 
უდრო შემცირდება მოთხოვნა ნავთობზე, 
რასაც ნავთობის ფასის კლება მოჰყვება. 
ეს კი უარყოფითად აისახება ნავთობის 
ექსპორტიორი ქვეყნების ეკონომიკებზე 
როგორც რეგიონში, ასევე გლობალურად. 

პესიმისტურ სცენარში გახანგრძლივებულმა 
ეკონომიკურმა სირთულეებმა შესაძლოა 
მიმდინარე ანგარიშის დამატებით გაუარესება 
განაპირობოს, რადგან შემოდინების ძირითადი 
წყაროები, როგორებიცაა შემოსავლები მოგ
ზაურობიდან, საქონლის ექსპორტი, პირ
დაპირი უცხოური ინვესტიციები და ფულადი 
გზავნილები, კიდევ უფრო შემცირდება. 
აღნიშნული რისკები და ქვეყნის მკვეთრად 
გაუარესებული მაკროეკონომიკური ფუნდა
მენტური ფაქტორები ქვეყნის რისკის პრემიის 4 
პროცენტული პუნქტით ზრდას განაპირობებს. 
შედეგად, პესიმისტურ სცენარში ლარი 
აშშ დოლარის მიმართ 2020-2021 წლების 
მანძილზე მიმდინარე დონესთან შედარებით 
15%-ით უფასურდება. 2022 წლიდან კი 
ეკონომიკური გაჯანსაღების ფონზე ლარი 
5%-ით მყარდება. ამ პერიოდში შედარებით 
ზომიერია ნომინალური ეფექტური გაცვლითი 
კურსის გაუფასურება, ვინაიდან გლობალური 
ტენდენციები სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების 
ვალუტებზეც ახდენს გავლენას. 

პესიმისტურ სცენარში გახანგრძლივებული 
რეცესიის პირობებში 2020-2022 წლებში 
რეალური მშპ-ის ზრდა საბაზო სცენარის 
პროგნოზს ჯამურად 8 პროცენტული 
პუნქ ტით ჩამორჩება.  გაცვლითი კურ
სის გაუფასურებიდან მომდინარე იმპორ
ტირებული ინფლაციისა და შუალედური 
დანახარჯების ზრდა შესუსტებული მოთ
ხოვნისა და ნავთობის შემცირებული ფასე
ბის ეფექტს გადაწონის. შესაბამისად, სა
ბაზო სცენართან შედარებით, ინფლაცია 
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უფრო მაღალი იქნება. ამასთან, გაზრდილი 
გაურკვევლობის ფონზე მომატებულია 
ინფლაციური მოლოდინები. გაზრდილი 
ინფლაციური მოლოდინების მოსათოკად კი 
მონეტარული პოლიტიკა საბაზო სცენართან 
შედარებით უფრო გამკაცრებული ნარჩუნდება. 
პესიმისტურ სცენარში უძრავ ქონებაზე 
შემოსავლების მოსალოდნელი შემცირებისა 
და შესუსტებული ეკონომიკის ფონზე 2020 
წლის მანძილზე ლარში გამოსახული უძრავი 
ქონების ფასები 15%-ით მცირდება და შემდეგ 
პერიოდებში ეტაპობრივად იწყებს ზრდას. 

ეკონომიკური კრიზისიდან გაჭიანურებულმა 
გამოსვლამ შესაძლოა ზოგიერთი (განსა

კუთრებით მცირე და საშუალო ზომის) 
ბიზნესის  დახურვა გამოიწვიოს, რაც არსებულ 
ვითარებაში ფუნქციონირების გაზრდილი 
ხარჯებითაა განპირობებული. აღნიშნულ სცე
ნარში უმუშევრობა მნიშვნელოვნად იზრდება 
და შინამეურნეობებს, კომპანიებთან ერთად, 
ვალის მომსახურების პრობლემები შეექმნებათ. 
ამ გზით, ეკონომიკურმა სირთულეებმა 
შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა ფინანსურ 
სისტემაზეც იქონიოს. იმ შემთხვევაში, თუ 
ეს ზეგავლენა ფინანსური ინსტიტუტების 
საანგარიშო ბალანსებზე არსებითი აღმოჩნდა, 
მაშინ ეკონომიკის პოსტ-კრიზისული გაჯან
საღება კიდევ უფრო შენელდება.
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მაკროეკონომიკური საპროგნოზო სცენარების შეჯამება

 საბაზო
ოპტიმისტური           

(ეკონომიკის სწრაფი 
გაჯანსაღება)

პესიმისტური     
(გახანგრძლივებული რეცესია)

2020: +0.0 პპ  (მიმდინარე 
დონესთან შედარებით)

2020: +0.0 პპ  (მიმდინარე 
დონესთან შედარებით)

2020: +0.0 პპ  (მიმდინარე 
დონესთან შედარებით)

2021: +0.0 პპ 2021: +0.0 პპ 2021: +0.0 პპ
2022: +0.5 პპ 2022: +0.5 პპ 2022: +0.0 პპ

2020: +0.0 პპ  (მიმდინარე 
დონესთან შედარებით)

2020: +0.0 პპ  (მიმდინარე 
დონესთან შედარებით)

2020: +0.0 პპ  (მიმდინარე 
დონესთან შედარებით)

2021: +0.0 პპ 2021: +0.0 პპ 2021: +0.0 პპ
2022: +0.25 პპ 2022: +0.25 პპ 2022: +0.0 პპ

2020: +2.5 პპ  (2019 წლის 
დონესთან შედარებით)

2020: +2.5 პპ  (2019 წლის 
დონესთან შედარებით)

2020: +4.0 პპ  (2019 წლის 
დონესთან შედარებით)

2021: +0.0 პპ 2021: -0.5 პპ 2021: +0.0 პპ
2022: -0.5 პპ 2022: -0.5 პპ 2022: -0.5 პპ

2020: უცვლელი           
(მიმდინარე დონესთან 
შედარებით)

2020: გამყარება 5%   
(მიმდინარე დონესთან 
შედარებით)

2020: გაუფასურება 10%   
(მიმდინარე დონესთან 
შედარებით)

2021: უცვლელი 2021: გამყარება 5% 2021: გაუფასურება 5%
2022: უცვლელი 2022: უცვლელი 2022: გამყარება 5%

2020: -5.0%  (2019 წლის 
დონესთან შედარებით)

2020: 0.0%  (2019 წლის 
დონესთან შედარებით)

2020: -15.0%  (2019 წლის 
დონესთან შედარებით)

2021: 1.5% 2021: 4.0% 2021: 2.0%
2022: 2.5% 2022: 3.0% 2022: 5.0%
2020: -4.0% 2020: -3.0% 2020: -9.0%
2021: 4.5% 2021: 6.0% 2021: 2.5%
2022: 5.0% 2022: 5.0% 2022: 4.0%
2020: +4.25 პპ 2020: +3.75 პპ 2020: +6.75 პპ
2021: +0.00 პპ 2021: -0.75 პპ 2021: +1.00 პპ
2022: -0.25 პპ 2022: -0.25 პპ 2022: +0.25 პპ
2020: 4.5% 2020: 5.5% 2020: 7.0%
2021: 1.5% 2021: 4.0% 2021: 2.0%
2022: 2.5% 2022: 3.0% 2022: 2.5%

2020: -0.5 პპ  (მიმდინარე 
დონესთან შედარებით)

2020: -0.25 პპ  (მიმდინარე 
დონესთან შედარებით)

2020: უცვლელი  (მიმდინარე 
დონესთან შედარებით)

2021: -3.5 პპ 2021: -1.75 პპ 2021: -1.5 პპ
2022: +1.0 პპ 2022: -1.0 პპ 2022: -1.0 პპ

2020: უცვლელი          
(მიმდინარე დონესთან 
შედარებით)

2020: გამყარება 3%  
(მიმდინარე დონესთან 
შედარებით)

2020: გაუფასურება 6%  
(მიმდინარე დონესთან 
შედარებით)

2021: უცვლელი 2021: გამყარება 3% 2021: გაუფასურება 3%
2022: უცვლელი 2022: უცვლელი 2022: გამყარება 3%

FED-ის პოლიტიკის განაკვეთი

ECB-ის პოლიტიკის განაკვეთი

ქვეყნის სუვერენული რისკ-პრემიის 
ცვლილება* 

ლარი/დოლარის ნომინალური 
გაცვლითი კურსი (GEL/USD)

უძრავი ქონების ფასების ცვლილება                         
(ლარით გამოხატული, YoY)

რეალური მშპ-ის ზრდა ( YoY)

უმუშევრობის დონის ცვლილება 

სფი ინფლაცია (YoY)

*JPMorgan EMBI Global Georgia Sovereign Spread; წყარო: Bloomberg

მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი (%)

ნომინალური ეფექტური გაცვლითი 
კურსი (NEER)

შენიშვნა: მიმდინარე დონე შეესაბამება 2020 წლის აპრილის ბოლოს.
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დანართი 

ძირითადი ადგილობრივი ცვლადების საპროგნოზო დინამიკა
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დიაგრამა 3.  ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი**  
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დიაგრამა 4. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი (%)
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დიაგრამა 1. სფი წლიური ინფლაცია (%)
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დიაგრამა 2. რეალური მშპ-ის წლიური ზრდა (%)

** 1995=100;  ზრდა ნიშნავს გამყარებას

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

სფი ინფლაცია (YoY, %) 8.5 -0.9 -0.5 3.1 4.0 2.1 6.0 2.6 4.9 4.5 1.5 2.5 5.5 4.0 3.0 7.0 2.0 2.5

მონეტარული პოლიტიკის 
განაკვეთი (%)

7.60 5.9 4.2 4.0 5.7 7.0 7.0 7.1 7.2 8.00 4.50 5.50 8.25 6.50 5.50 8.50 7.00 6.00

რეალური მშპ-ის ზრდა    (YoY, 
%)

7.2 6.4 3.4 4.6 2.9 2.8 4.8 4.7 5.1 -4.0 4.5 5.0 -3.0 6.0 5.0 -9.0 2.5 4.0

ნომინალური ეფექტური 
გაცვლითი კურსი, NEER 
(1995=100)

238.4 254.1 254.0 262.9 259.5 275.9 269.3 279.4 265.0 258.0 258.0 258.0 265.7 273.7 273.7 242.5 235.2 242.3

2019
საბაზო ოპტიმისტური პესიმისტური

საპროგნოზო სცენარი

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ისტორია

2011

შენიშვნა:  მონაცემები წარმოადგენს წლის საშუალოს, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული; 

სცენარები ეყრდნობა მომზადების პროცესში არსებულ მიმდინარე მონაცემებს და იყენებს შესაბამის დაშვებებს ეგზოგენურ ცვლადებზე. 
ამდენად, ყოველი განახლებისას მოსალოდნელია საპროგნოზო სცენარების ცვლილება ახალი ინფორმაციის საფუძველზე. საპროგნოზო  
სცენარებში წარმოდგენილი ცვლადების  დინამიკა   არ   უნდა იქნეს აღქმული  როგორც ეროვნული ბანკის მიზნობრივი  ორიენტირი   (მაგ. 
საპროცენტო   განაკვეთი, გაცვლითი   კურსი  და   სხვა). 




