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წი ნათ ქ მა
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რი სათ ვის ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი მხარ და ჭე რის პრო-
ექ ტის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა „ღია სა ზო გა დო ე ბის ფონ დე ბის” ფი ნან სუ რი 
მხარ და ჭე რით, გთა ვა ზობთ მე ხუ თე ან გა რიშს: ინ ფ ლა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში  –  მი ზე ზე ბი და მა თი 
გა დაჭ რის გზე ბი.

ან გა რი ში ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს იმ ძი რი თად გა მოწ ვე ვებ ზე, რომ ლე ბიც ეკო ნო მი კუ რი პო-
ლი ტი კის შემ მუ შა ვებ ლე ბი სა და სხვა ინ ს ტი ტუ ტე ბის მხრი დან დრო ულ გა მოხ მა უ რე ბას და რე-
ა გი რე ბას მო ითხოვს. ან გა რი შის მო სამ ზა დებ ლად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის-
ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის, ეროვ ნუ ლი ბან კის, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს და სა ერ თა შო რი სო 
სა ვა ლუ ტო ფონ დის ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი და სხვა სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი. 



  ინფლაცია საქართველოში – გამომწვევი მიზეზები და დაძლევის გზები  .  7 

ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი
•	 2011 წელს, სა შუ ა ლო წლი ურ მა ინ ფ ლა ცი ამ 8.5% შე ად გი ნა.  ინ ფ ლა ცი ამ პიკს 2011 წლის 

მა ის ში მი აღ წია - წლი უ რი 14.3%, რაც ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში რე კორ დუ ლად მა-
ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო.

•	 სა ქარ თ ვე ლო ში ფა სე ბის მა ტე ბა გლო ბა ლუ რი ფა სე ბის მა ტე ბით იყო გა მოწ ვე უ ლი მხო-
ლოდ 2011 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში, ნავ თო ბის ფა სე ბი თით ქ მის 35%-ით გა ი ზარ და. 2011 
წლის მე ო რე ნა ხევ რი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ფ ლა ცი ამ იკ ლო, რაც ძი რი თა-
დად სე ზო ნუ რი ფაქ ტო რი თა და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ა სა და სურ სათ ზე ფა სე-
ბის შემ ცი რე ბით აიხ ს ნე ბა.

•	 სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბობს პო ზი ტი უ რი კო რე ლა ცია სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ა სა და სურ სათ სა და 
ნავ თობ ზე სა ერ თა შო რი სო ფა სებს შო რის. ამა ვე დროს, პო ზი ტი უ რი კო რე ლა ცია არ სე ბობს 
სურ სათ ზე მსოფ ლიო ფა სებ სა და ად გი ლობ რივ სა სურ სა თი ინ ფ ლა ცი ას შო რის. და ბო ლოს, 
სა სურ სა თო ინ ფ ლა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში უფ რო მა ღა ლი, მერ ყე ვი და ხან გ რ ძ ლი ვი ა, ვიდ რე 
არა სა სურ სა თო ინ ფ ლა ცი ა; შე დე გად, სა ერ თო ინ ფ ლა ცია სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ა ზე მა ღა ლი ა. 

•	 2011 წელს დი დი სხვა ო ბა და ფიქ სირ და სა ბა ზო და სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის მო ნა ცე მებს შო რის, 
ხო ლო წი ნა წლებ ში  სა ბა ზო და სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის მო ნა ცე მე ბი მეტ ნაკ ლე ბად მი ახ ლო ე-
ბუ ლი იყო. ამის მი ზე ზი სურ სათ ზე, ნავ თობ სა და ნავ თობ პ რო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის მკვეთ რი 
მა ტე ბა ა, რომ ლე ბიც სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელ ში არ აისა ხე ბა.

•	 2012 წელს, სა ერ თო და სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ე ბის მეტ - ნაკ ლებ და ახ ლო ე ბას პროგ ნო ზი რე ბენ 
სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის შემ ცი რე ბი სა და სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ის მცი რე დი გაზ რ დის შე დე გად.

•	 2012 წლი დან, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მა სტა ტის ტი კის სამ სა ხურ მა სა მომ ხ მა რებ ლო კა-
ლა თა ში ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნა – კა ლა თა ში 9.8%-ით შემ ცირ და სურ სა თი სა და არა ალ კო-
ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის წი ლი, რა მაც სა ზო გა დო ე ბა ში აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა გა მო იწ ვი ა. 

•	 მსგავ სი ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით, სურ სა თის წი ლი სა-
მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში ყვე ლა ზე და ბა ლი სა ქარ თ ვე ლო ში ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სურ სა-
თის სა შუ ა ლო წო ნა მო წი ნა ვე ქვეყ ნებ ში 17%-ია, ხო ლო გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში - 31%.

•	 სა ქარ თ ვე ლო სულ უფ რო მე ტად და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბა სურ სა თის იმ პორ ტ ზე. სურ სა თის 
დე ფი ცი ტის უდი დე სი წი ლი ბურ ღუ ლე ულ სა და ხორ ცის პრო დუქ ტებ ზე მო დის. სა ქარ თ-
ვე ლოს კი შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბა აქვს ხი ლის და მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის ბოს ტ ნე უ ლის 
წარ მო ე ბა ში.

•	 სურ სა თის (30 ლა რი ა ნი) და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის (20 ლა რი ა ნი) ვა უ ჩე რე ბის და რი გე ბა სახ-
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ს რე ბის არა ფექ ტუ რი ხარ ჯ ვა და ცენ ტ რა ლუ რი ბი უ ჯე ტის ზედ მე ტი სო ცი ა ლუ რი ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბით დატ ვირ თ ვა ა. აღ ნიშ ნუ ლი ვა უ ჩე რე ბი 60 მი ლი ო ნი ლა რი დაჯ და, თუმ ცა 
სარ გე ბე ლი უმ ნიშ ვ ნე ლო იყო. ამის ნაც ვ ლად, ამ კა პი ტა ლის მი მარ თ ვა უფ რო მომ გე ბი ა ნი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის კენ შე იძ ლე ბო და, რომ ლე ბიც გრძელ ვა დი ან სარ გე ბელ სა და ეკო ნო მი-
კურ ზრდას მო ი ტან და, ან და, უკი დუ რეს შემ თხ ვე ვა ში, მხო ლოდ ყვე ლა ზე გა ჭირ ვე ბუ ლებ-
ზე უნ და გა ნა წი ლე ბუ ლი ყო. 

•	 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ქონ-
ლის ორი მსხვი ლი პრო დუქ ტის - ხორ ბ ლი სა და შაქ რის ფა სი წლის გან მავ ლო ბა ში მერ ყე ობ-
და, ინ ფ ლა ცია არ იყო გა მოწ ვე უ ლი მხო ლოდ სურ სათ ზე მსოფ ლიო ფა სე ბის ზრდით.

•	 ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი თა ვი ან თი ბუ ნე ბით ინ ფ ლა ცი უ რი ა. სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან-
კის (სებ-ი) მო ნა ცე მე ბით, 2011 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის ოდე ნო ბამ 1 
მი ლი არდ აშშ დო ლარს გა და ა ჭარ ბა.

•	 ინ ფ ლა ცია შე იძ ლე ბა ასე ვე გა მო იწ ვი ოს მუდ მივ მა ფის კა ლურ მა დე ფი ციტ მა და სა ხელ მ-
წი ფოს დიდ მა სა გა რეო ვალ მა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფის კა ლუ რი დე ფი ცი ტი შემ ცირ და 
დე ფი ცი ტი მა ინც მა ღა ლი რჩე ბა. ვფიქ რობთ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მთა ვა რი გა-
მოწ ვე ვა მცი რე ზო მის და ეფექ ტი ა ნი სამ თავ რო ბო ოპე რა ცი ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბაა ეკო ნო მი-
კის ზრდის მა ღა ლი ტემ პის ხელ შე საწყო ბად. სხვა გარ და მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბამ 
აჩ ვე ნა, რომ ფის კა ლუ რი კო რექ ტი რე ბის ან ძლი ე რი ფის კა ლუ რი პო ზი ცი ის გა რე შე მათ 
ინ ფ ლა ცი ის შემ ცი რე ბა ვერ შეძ ლეს.

•	 მზარ დი სა გა რეო ვა ლი, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია სო ცი ა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბის და სა ფი ნან-
სებ ლად, ასე ვე ინ ფ ლა ცი უ რი ა. 

•	 სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ფ ლა ცია რამ დე ნი მე ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბულ მა ფაქ ტორ მა გა მო იწ-
ვია და მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ან კონ ტექ ს ტ ში უნ და იქ ნეს გან ხი ლუ ლი. მა ღა ლი ინ ფ ლა ცია 
ძი რი თა დად იმ პორ ტის ფაქ ტო რი სა და და უ ბა ლან სე ბე ლი ბი უ ჯე ტის შე დე გი ა, მო ნე ტა-
რუ ლი პო ლი ტი კა ამ შემ თხ ვე ვა ში პრობ ლე მას არ წარ მო ად გენს. სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებ ში 
(განსაკუთრებით, სო ცი ა ლურ ხარ ჯებ ში) მკვეთ რ მა ცვლი ლე ბებ მა ხე ლი შე უწყო ინ ფ ლა-
ცი უ რი ზე წო ლე ბის წარ მოქ მ ნას, ვი ნა ი დან ეს კონ კ რე ტუ ლი კა ტე გო რია პო ზი ტი ურ კო რე-
ლა ცი ა შია მოხ მა რე ბას თან.
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შე სა ვა ლი
ინ ფ ლა ცია არის იმ სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის სა შუ ა ლო ფა სის დო ნის ზრდა, რო მე ლიც 
იწარ მო ე ბა და იყი დე ბა ეკო ნო მი კა ში. ინ ფ ლა ცი ა, თა ვი სი უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის გა მო, სა ზო-
გა დო ე ბა ში უარ ყო ფით ემო ცი ებს იწ ვევს. მა ღალ ინ ფ ლა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი უარ ყო ფი-
თი ას პექ ტე ბი ა: ხარ ჯე ბის ზრდა, რაც ძლი ერ დარ ტყ მას აყე ნებს მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბას და 
გან სა კუთ რე ბით, და ბალ შე მო სავ ლი ან ოჯა ხებს; ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მსყიდ ვე ლუ ნა რი ა ნო ბის 
კლე ბა; ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბა უცხო ურ ვა ლუ ტას თან მი მარ თე ბა ში; რე ა ლუ რი მო-
გე ბის კლე ბა ბიზ ნე სებ ში; ინ ვეს ტი ცი ებ ზე ამო ნა გე ბის შემ ცი რე ბა; საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის 
მა ტე ბა, რაც კრე დიტს აძ ვი რებს; ამა ვე დროს, თუ ინ ფ ლა ცი ის დო ნე ქვე ყა ნა ში უფ რო მა ღა-
ლი ა, ვიდ რე მის სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ორ ქვეყ ნებ ში, პრო დუქ ტე ბის კონ კუ რენ ტუ ლო ბა ეცე მა, რაც 
აფერ ხებს  ეკო ნო მი კის ზრდას.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლო წარ მა ტე ბით ახერ ხებ და ინ ფ ლა-
ცი უ რი ზე წო ლის შე კა ვე ბას ერ თ ნიშ ნა მაჩ ვე ნებ ლის დო ნე ზე, 2011 წე ლი საკ მა ოდ პრობ ლე მუ რი 
წე ლი გა მოდ გა ამ თვალ საზ რი სით. 2011 წელს ინ ფ ლა ცია სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის ყვე ლა ზე 
სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. წი ნამ დე ბა რე ნაშ რომ ში შე ვეც დე ბით, პა სუ ხე ბი 
გავ ცეთ შემ დეგ კითხ ვებს: რა არის სა ქარ თ ვე ლო ში მა ღა ლი ინ ფ ლა ცი ის მი ზე ზე ბი? რო გორ უმ-
კ ლავ დე ბა მთავ რო ბა ინ ფ ლა ცი ურ ზე წო ლებს? ორ ნიშ ნა ინ ფ ლა ცი ის ერ თ ნიშ ნამ დე შემ ცი რე ბის 
რა შე საძ ლებ ლო ბე ბი არ სე ბობს? 
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სა მომ ხ მა რებ ლო ფა სე ბის 
ინ დექ სის (სსფ) 
გა მო ან გა რი შე ბა 

სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა სა მომ ხ მა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სის (სსფ) გა მო ან გა რი შე ბის სა ფუძ-
ვე ლი ა, რომ ლი თაც ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა მი ერ მოხ მა რე ბუ ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ფა-
სებ ში ცვლი ლე ბე ბი იზო მე ბა. ეს კა ლა თა მო ი ცავს იმ სა ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბას, რომ ლებ-
საც ხში რად მო იხ მარს ქვეყ ნის სა შუ ა ლო მომ ხ მა რე ბე ლი. თუმ ცა, თი თო ე ულ სა ქო ნელ სა და 
მომ სა ხუ რე ბას თავ - თა ვი სი წო ნა ენი ჭე ბა მო სახ ლე ო ბის სა მომ ხ მა რებ ლო ჩვე ვე ბის მი ხედ ვით. 
სა ქარ თ ვე ლოს სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა იდენ ტუ რია ხუ თი ქა ლა ქის შემ თხ ვე ვა ში (თბილისი, 
ქუ თა ი სი, ბა თუ მი, გო რი და თე ლა ვი), თუმ ცა ყო ვე ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის წო ნა ქა-
ლა ქე ბის მი ხედ ვით იც ვ ლე ბა.  

2012 წლი დან, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მა სტა ტის ტი კის სამ სა ხურ მა სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა-
ში ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნა – კა ლა თა ში შემ ცირ და სურ სა თის წი ლი რა მაც სა ზო გა დო ე ბა ში აზ რ-
თა სხვა დას ხ ვა ო ბა გა მო იწ ვი ა. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი ამ ცვლი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით 
ასე თი ა: სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში წი ლე ბი ასე იმი ტომ ხომ არ შე იც ვა ლა, რომ მოჩ ვე ნე ბი-
თად და ბა ლი ინ ფ ლა ცია და ფიქ სირ დეს? ცვლი ლე ბე ბის თვალ სა ჩი ნო ე ბი სათ ვის წარ მო გიდ გენთ 
გრა ფი კებს (გრაფიკები 1 და 2), რომ ლებ შიც სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი ცვლი ლე ბე ბი წო ნებ ში არის გა მო ხა ტუ ლი. მთა ვა რი ცვლი ლე ბა სურ სა თი სა და არა ალ კო-
ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის წი ლის 9.8%-იანი შემ ცი რე ბა ა, რომ ლებ ზეც ფა სე ბი, 2010 წლის მე ო რე 
ნა ხევ რი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მთელ მსოფ ლი ო ში იც ვ ლე ბა. ეს 9.8%-იანი შემ ცი რე ბა სხვა დას ხ-
ვა სფე რო ებ ზე გა და ნა წილ და: მა გა ლი თად, ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის წი ლი 2.6%-ით, ხო ლო 
ტრან ს პორ ტი სა - 2.4%-ით გა ი ზარ და. სა ინ ტე რე სო ა, რომ ბი ნის, წყლის, ელექ ტ რო ე ნერ გი ი სა 
და ბუ ნებ რი ვი აირის ხარ ჯე ბი სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში შემ ცირ და, ხო ლო კო მუ ნა ლუ რი მომ-
სა ხუ რე ბის ხარ ჯე ბი სა შუ ა ლო ში ნა მე ურ ნე ო ბებ ში გა ი ზარ და ყვე ლა სათ ვის ცნო ბი ლი და სუფ-
თა ვე ბის გა და სა ხა დის გაზ რ დის გა მო. ამა ვე დროს, კავ შირ გაბ მუ ლო ბის წი ლი სა მომ ხ მა რებ-
ლო კა ლა თა ში გა ი ზარ და მა შინ, რო დე საც ამ სფე რო ში ფა სე ბის მკვეთ რი კლე ბა აღი ნიშ ნე ბა 
- 14.2%-იანი შემ ცი რე ბა 2011 წელს, 2010 წელ თან შე და რე ბით.
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გრა ფი კი 1. სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თის წო ნე ბი www.geostat.ge

 

გრა ფი კი 2 სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა 2012 www.geostat.ge

მარ თა ლი ა, სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში სურ სა თის წი ლის შემ ცი რე ბა არ იმოქ მე დებს სა ბა ზო 
ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელ ზე, რად გან ამ უკა ნას კ ნელ ში სურ სათ სა და ნავ თობ პ რო დუქ ტებ ზე 
ფა სე ბი არ შე დის, მაგ რამ ზე მოთ აღ ნიშ ნულ მა მო საზ რე ბამ შე საძ ლოა ინ ფ ლა ცი ის არას წო რი 
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მაჩ ვე ნე ბე ლი მოგ ვ ცეს. რო გორ და ვა დას ტუ როთ სა-
მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის 
სის წო რე? ზო გა დად, სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში 
სურ სა თის წი ლი ცხოვ რე ბის დო ნის მა ტე ბას თან ერ-
თად მცირ დე ბა. სხვაგ ვა რად თუ ვიტყ ვით, სურ სა თის 
წი ლი სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში მცირ დე ბა ქვეყ ნის 
გან ვი თა რე ბის დო ნის ზრდის პა რა ლე ლუ რად, ვი ნა ი-
დან მომ ხ მა რებ ლე ბი, რო მელ თა შე მო სა ვა ლიც იზ რ-
დე ბა, სხვა რა მეს ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო ბას, მა გა ლი-
თად, კულ ტუ რას, გარ თო ბას, და ა.შ.

რო დე საც სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი სა ქარ-
თ ვე ლოს მი სი მსგავ სი ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
მქო ნე ქვეყ ნებს ადა რებს, ჩანს, რომ სურ სა თის წი ლი 
სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში ყვე ლა ზე და ბა ლი სა ქარ თ-
ვე ლო ში ა. მე-3 გრა ფიკ ში ნაჩ ვე ნე ბია სურ სა თის წი ლი 

სა ქარ თ ვე ლოს (წითელი ზო ლი 2012 წლის შეს წო რე ბუ ლი წი ლია აღ ნიშ ნუ ლი) და სხვა პოს ტ საბ-
ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბის სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თებ ში. აზერ ბა ი ჯა ნის სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში 
სურ სა თის წი ლი 50%-ზე ნაკ ლე ბი ა, ხო ლო ტა ჯი კეთს ყვე ლა ზე მა ღა ლი - 60%-იანი წი ლი აქვს. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სურ სა თის სა შუ ა ლო წო ნა მო წი ნა ვე ქვეყ ნებ ში 17%-ია, ხო ლო გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში - 31%1.

გრა ფი კი 3 სსფ სურ სა თის წო ნე ბი ზო გი ერ თი ქვეყ ნის თ ვის www.imf.org

სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა, ამ ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის ცხოვ რე ბის დო ნის შე და რე ბა და იმის გარ კ ვე ვა, 
სწო რია თუ არა ზე მოთ გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბა ცხოვ რე ბის სტან დარ ტებ სა და სა მომ ხ მა რებ-
ლო კა ლა თა ში სურ სა თის წი ლის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის შე სა ხებ. მე-4 გრა ფიკ ში ნაჩ ვე ნე ბია ქვეყ-
ნე ბის რე ი ტინ გე ბი ადა მი ა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ინ დექ სი სა (ერთ-ერთი ინ დი კა ტო რი, რო მე ლიც 

რომ შევაჯამოთ, მიგვაჩნია, 
რომ სამომხმარებლო კალათაში 
სურსათის წილი ქვეყნის 
განვითარების ინდექსის 
შესაბამისი უნდა იყოს. ამიტომ, 
ცოტა უცნაურია, როდესაც 
საქართველოს სამომხმარებლო 
კალათაში სურსათის წილი 
ყველაზე დაბალია მსგავსი 
ეკონომიკების მქონე ქვეყნებთან 
შედარებით და ზუსტად 
განვითარებადი ქვეყნების 30%-
იან ზღვარზეა. თუ ეს ციფრი არ 
არის რეპრეზენტატიული, მაშინ 
საერთო ინფლაციის ოპტიმისტურ 
მაჩვენებელს მივიღებთ. 

1 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/c3/fig3_6.pdf
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ცხოვ რე ბის სტან დარ ტის გა სა ზო მად გა მო ი ყე ნე ბა) და ერთ სულ მო სახ ლე ზე მთლი ა ნი ში და 
პრო დუქ ტის  მი ხედ ვით. ადა მი ა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ინ დექ სის რე ი ტინ გე ბით სა ქარ თ ვე ლო 75 
ად გილ ზეა  187 ქვე ყა ნას შო რის, ერთ სულ მო სახ ლე ზე მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის  მი ხედ ვით 
კი 145-ე 226 ქვე ყა ნას შო რის. რო გორც ვხე დავთ, გან ვი თა რე ბის დო ნე, რო მე ლიც სა მომ ხ მა-
რებ ლო კა ლა თა ში სურ სა თის წი ლის სა ზო მად უნ და გა მოდ გეს, ზო გი ერ თი ქვეყ ნის, მათ შო რის, 
სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში, არ დას ტურ დე ბა.

 გრა ფი კი 4 ადა მი ა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ინ დექ სე ბი www.hdr.undp.org

რომ შე ვა ჯა მოთ, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში სურ სა თის წი ლი ქვეყ ნის გან ვი-
თა რე ბის ინ დექ სის შე სა ბა მი სი უნ და იყოს. ამი ტომ, ცო ტა უც ნა უ რი ა, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლოს 
სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში სურ სა თის წი ლი ყვე ლა ზე და ბა ლია მსგავ სი ეკო ნო მი კე ბის მქო-
ნე ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით და ზუს ტად გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის 30%-იან ზღვარ ზე ა. თუ ეს 
ციფ რი არ არის რეპ რე ზენ ტა ტი უ ლი, მა შინ სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის ოპ ტი მის ტურ მაჩ ვე ნე ბელს 
მი ვი ღებთ. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სურ სა თის წი ლის შემ ცი რე ბა ეროვ ნულ სა მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში 
გავ ლე ნას მო ახ დენს სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელ ზე და და ბა ლი სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ის შემ-
თხ ვე ვა ში, სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის უმ ნიშ ვ ნე ლო შემ ცი რე ბას აჩ ვე ნებს.
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ინ ფ ლა ცი ის გა მომ წ ვე ვი 
მი ზე ზე ბი

ზო გა დად, ეკო ნო მის ტე ბი 4 ტი პის ინ ფ ლა ცი ას გა მო ყო ფენ: ა) მოთხოვ ნით გა მოწ ვე უ ლი ინ ფ ლა
ცი ა, რო დე საც მთლი ა ნი მოთხოვ ნა ეკო ნო მი კა ში აჭარ ბებს არ სე ბულ მი წო დე ბას.  ანუ, სხვაგ-
ვა რად ეს  არის ე.წ. მო ნე ტა რუ ლი ინ ფ ლა ცი ა; 2) ხარ ჯე ბით გა მოწ ვე უ ლი ინ ფ ლა ცი ა, რო დე საც 
მზა პრო დუქ ტებ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე ფა სე ბი იმა ტებს ნედლ მა სა ლებ ზე ფა სე ბის ზრდის გა მო 
ან რო დე საც ხელ ფა სე ბის მა ტე ბა წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ერ თე ულ ფასს ზრდის; 3) ფას წარ
მოქ მ ნით გა მოწ ვე უ ლი ინ ფ ლა ცი ა, ანუ და წე სე ბუ ლი ფა სის ინ ფ ლა ცი ა. რო დე საც რამ დე ნი მე 
ბიზ ნე სი გა დაწყ ვეტს, მო უ მა ტოს ფა სებს სა კუ თა რი მო გე ბის გაზ რ დის მიზ ნით, ანუ სხვაგ ვა-
რად თუ ვიტყ ვით, ოლი გო პო ლი უ რი ინ ფ ლა ცი ა. ოლი გო პო ლი ებს შე უძ ლი ათ და ა წე სონ სა კუ თა-
რი ფა სე ბი და გა ზარ დონ ეს ფა სე ბი, რო დე საც მო ე სურ ვე ბათ - ე.წ. კარ ტე ლუ რი გა რი გე ბე ბით; 
4) ინ ფ ლა ცი ის მე ოთხე ტი პი სექ ტო რუ ლი ინ ფ ლა ცი ა ა, რო დე საც ერთ დარ გ ში ფა სე ბის ზრდა 
სხვა სექ ტო რებ ში ზრდის ფა სებს, მა გა ლი თად, ნავ თობ სა და ნავ თობ რ პო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის 
ზრდა საკ ვე ბი სა და სხვა სექ ტო რებ ში ფა სე ბის ზრდას იწ ვევს. ინ ფ ლა ცი ის ამ ტი პე ბის გარ და, 
იმ ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც იმ პორ ტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბი არი ან, იმ პორ ტი რე ბუ ლი ინ ფ ლა ცია არ-
სე ბობს (მოწოდების შო კე ბი), რო მე ლიც სხვა მი ზეზ თა შო რის ერ თ -ერ თი გავ რ ცე ლე ბუ ლი ფაქ-
ტო რი ა, რო მე ლიც ინ ფ ლა ცი ის დო ნის ზრდას იწ ვევს.
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გლო ბა ლუ რი ფა სე ბი

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ ბანკს (სებ-ი) მი აჩ ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ფა სე ბის ზრდა ში დამ ნა-
შა ვე ეს ბო ლო ტი პის - ანუ, იმ პორ ტი რე ბუ ლი ინ ფ ლა ცი ა ა. სა ქონ ლის ფა სე ბის ზრდა სხვა გან-
ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ შიც აღი ნიშ ნა; ამის მი ზე ზი წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ნავ თობ ზე ფა სე ბის 
მა ტე ბა იყო, ხო ლო სურ სა თის ფა სე ბის მა ტე ბას რაც შე ე ხე ბა, აქ ძი რი თა დი გა მომ წ ვე ვი ფაქ-
ტო რი უამინ დო ბა იყო. ში შო ბენ, რომ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის ზრდის შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი 
ნავ თო ბის ფა სე ბის შემ დ გო მი ზრდა იქ ნე ბა, ამ პრო დუქ ტის მო წო დე ბა ში შე ფერ ხე ბე ბის გა მო. 
ამ მო საზ რე ბის სის წო რეს მომ დევ ნო თავ ში შე ვა მოწ მებთ. 

რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, ინ ფ ლა ცი ის მა ხა სი ა თებ ლე-
ბი სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან ჰგავს სხვა პა ტა რა ზო-
მის ღია ეკო ნო მი კე ბის მა ხა სი ა თებ ლებს, ანუ სურ-
სა თის დი დი წი ლით ეროვ ნულ სა მომ ხ მა რებ ლო 
კა ლა თებ ში. ამი ტომ, სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბობს 
პო ზი ტი უ რი კო რე ლა ცია სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ა სა 
და სურ სათ სა და ნავ თობ ზე სა ერ თა შო რი სო ფა-
სებს შო რის. ამა ვე დროს, პო ზი ტი უ რი კო რე ლა-
ცია არ სე ბობს სურ სათ ზე მსოფ ლიო ფა სებ სა და 
ად გი ლობ რივ სა სურ სა თო ინ ფ ლა ცი ას შო რის. და 
ბო ლოს, სა სურ სა თო ინ ფ ლა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში 
უფ რო მა ღა ლი, მერ ყე ვი და ხან გ რ ძ ლი ვი ა, ვიდ რე 
არა სა სურ სა თო ინ ფ ლა ცი ა; შე დე გად, სა ერ თო ინ-
ფ ლა ცია სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ა ზე (ანუ ინ ფ ლა ცი ა, რო-
მელ შიც არ შე დის სურ სა თი და ენერ გო მა ტა რებ-
ლე ბი) მა ღა ლია2. 

მე-5 გრა ფიკ ში შე და რე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში, ბო-
ლო წლებ ში არ სე ბუ ლი სა ბა ზო და სა ერ თო ინ ფ ლა-
ცი ის ტენ დენ ცი ე ბი. ციფ რე ბი წარ მო ად გენს წლი-
ურ სა შუ ა ლო მო ნა ცემს პრო ცენ ტებ ში. რო გორც 
ამ გრა ფი კი დან ჩანს, 2011 წელს დი დი სხვა ო ბა 
და ფიქ სირ და სა ბა ზო და სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის მო-
ნა ცე მებს შო რის, ხო ლო წი ნა წლებ ში  სა ბა ზო და 
სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის მო ნა ცე მე ბი მეტ ნაკ ლე ბად მი-
ახ ლო ე ბუ ლი იყო. ამის მი ზე ზი სურ სათ ზე, ნავ თობ სა და ნავ თობ პ რო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის მკვეთ-
რი მა ტე ბა ა, რომ ლე ბიც სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელ ში არ აისა ხე ბა.

როგორც აღვნიშნეთ, ინფლაციის 
მახასიათებლები საქართველოში 
ძალიან ჰგავს სხვა პატარა 
ზომის ღია ეკონომიკების 
მახასიათებლებს, ანუ სურსათის 
დიდი წილით ეროვნულ 
სამომხმარებლო კალათებში. 
ამიტომ, საქართველოში არსებობს 
პოზიტიური კორელაცია საერთო 
ინფლაციასა და სურსათსა 
და ნავთობზე საერთაშორისო 
ფასებს შორის. ამავე დროს, 
პოზიტიური კორელაცია 
არსებობს სურსათზე მსოფლიო 
ფასებსა და ადგილობრივ 
სასურსათო ინფლაციას შორის. 
და ბოლოს, სასურსათო ინფლაცია 
საქართველოში უფრო მაღალი, 
მერყევი და ხანგრძლივია, ვიდრე 
არასასურსათო ინფლაცია; 
შედეგად, საერთო ინფლაცია 
საბაზო ინფლაციაზე (ანუ 
ინფლაცია, რომელშიც არ შედის 
სურსათი და ენერგომატარებლები) 
მაღალია . 

2 IMF Regional Economic Outlook. 2011 წლის ოქტომბერი.
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გრა ფი კი 5 სა ერ თო და სა ბა ზო სა მომ ხ მა რებ ლო ფა სე ბის ინ ფ ლა ცია (წლის სა შუ ა ლო %) 2000–
2012 www.imf.org

2012 წელს, სა ერ თო და სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ე ბის მეტ 
- ნაკ ლებ და ახ ლო ე ბას პროგ ნო ზი რე ბენ სა ერ თო 
ინ ფ ლა ცი ის შემ ცი რე ბი სა და სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ის 
მცი რე დი გაზ რ დის შე დე გად. ზო გა დად, გან ვი თა-
რე ბულ ქვეყ ნებ ში სა ბა ზო ინ ფ ლა ცია მო მა ვა ლი 
სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის კარგ წი ნას წარ მეტყ ვე ლად და 
სა ერ თო ინ ფ ლა ცი ის კარგ მაჩ ვე ნებ ლად მი იჩ ნე ვა, 
თუმ ცა ეს არ გუ მენ ტი, შე საძ ლო ა, არ გა მოდ გეს 
სურ სა თის მოხ მა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ქვეყ ნე-
ბის თ ვის, ვი ნა ი დან მხო ლოდ სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ა ზე 

ფო კუ სი რე ბამ შე იძ ლე ბა ღა რი ბი ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რი და ა ზა რა ლოს და 
შე მო სავ ლის გა ნა წი ლე ბა ზე უარ ყო ფი თად იმოქ მე დოს3.

იმ ვა რა უ დის გა სამ ყა რებ ლად, რომ 2011 წლის ინ ფ ლა ცია სურ სათ ზე გლო ბა ლუ რი ფა სე ბის 
ცვლი ლე ბებ მა გა მო იწ ვია და არა მოთხოვ ნის ზრდამ, წარ მო გიდ გენთ გრა ფიკს, რო მელ ზეც 
ნაჩ ვე ნე ბია სურ სა თის ფა სე ბის ინ დექ სე ბი 2007 წლი დან 2012 წლამ დე. 

 

რო გორც ვხე დავთ, 2011 წლის გა-
ზაფხულ ზე ფა სებ მა მო ი მა ტა და 
2011 წლის ზაფხულ ში შემ ცირ და, 
რის შემ დე გაც კლე ბის ტენ დენ ცია 
2012 წლის იან ვარ - მარ ტ ში შე ნარ-
ჩუნ და, თუმ ცა 2012 წლის შუა პე რი-
ო დი დან ფა სე ბის ზრდა ისევ არის 
მო სა ლოდ ნე ლი (გრაფიკი 6).

3 IMF Regional Economic Outlook. 2011 წლის ოქტომბერი.
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გრა ფი კი 6 სურ სა თის ფა სე ბის ინ დექ სე ბი www.fao.org (2008-2012)

ამა ვე დროს, არ სე ბობს პო ზი ტი უ რი კო რე ლა ცია 
იმ პორ ტი რე ბუ ლი და ად გი ლობ რი ვი სურ სა თის 
ფა სებს შო რის. სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის და მა ხა სი ა თე-
ბე ლი ინ ფ ლა ცია მჭიდ როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი 
გა ე როს სურ სა თის სა ა გენ ტოს მი ერ წარ მოდ-
გე ნილ სურ სა თის ფა სე ბის ინ დექ ს თან. სა ქარ-
თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რის 
მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად,  2011 წელს, სა შუ ა ლო 
წლი ურ მა ინ ფ ლა ცი ამ 8.5% შე ად გი ნა. 2010 წლის 
მე ო რე ნა ხევ რი დან ინ ფ ლა ცი ის დო ნემ მა ტე ბა 
და იწყო და 2011 წლის უმე ტეს პე რი ოდ ში ორ ნიშ-
ნა მაჩ ვე ნე ბელს შე ად გენ და. რო გორც მე-7 გრა ფი კი დან ჩანს, ინ ფ ლა ცი ის პი კი 2011 წლის 
მა ის ში და ფიქ სირ და - წლი უ რი 14.3%, რაც ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში რე კორ დუ ლად 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო; შემ დეგ კლე ბა და იწყო სურ სათ ზე მსოფ ლიო ფა სე ბის შემ ცი რე-
ბის პა რა ლე ლუ რად. კლე ბის ეს ტენ დენ ცია ახ ლაც გრძელ დე ბა. მე ტიც, ნავ თობ სა და ნავ-
თობ პ რო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის ზრდის პი რო ბებ ში, სა ერ თო დეფ ლა ცია აღი ნიშ ნე ბა, ვი ნა ი დან 
ნავ თობ ზე ფა სე ბის ეს მა ტე ბა სრუ ლად არის ნე იტ რა ლი ზე ბუ ლი სხვა პრო დუქ ტებ ზე (გარდა 
ტრან ს პორ ტი რე ბი სა) ფა სე ბის კლე ბით.

ინფლაციის პიკი 2011 წლის 
მაისში დაფიქსირდა - წლიური 
14.3%, რაც ბოლო სამი წლის 
განმავლობაში რეკორდულად 
მაღალი მაჩვენებელი იყო; 
შემდეგ კლება დაიწყო სურსათზე 
მსოფლიო ფასების შემცირების 
პარალელურად. კლების ეს 
ტენდენცია ახლაც გრძელდება. 
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გრა ფი კი 7 წლი უ რი ინ ფ ლა ცი ის დო ნე სა ქარ თ ვე ლო ში 2010–2012 www.geostat.ge

ამ რი გად, 2011 წლის მე ო რე ნა ხევ რი დან მო ყო-
ლე ბუ ლი, სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ფ ლა ცი ამ იკ ლო, რაც 
ძი რი თა დად სე ზო ნუ რი ფაქ ტო რი თა და სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ა სა და სურ სათ ზე ფა სე ბის 
შემ ცი რე ბით აიხ ს ნე ბა. ფა სე ბი შემ ცირ და სურ სა-
თის შემ დეგ კა ტე გო რი ებ ში: პუ რი და პურ ფუნ თუ-
შე უ ლი, ხი ლი და ბოს ტ ნე უ ლი. 2010 წელ თან შე და-
რე ბით, 2011 წელს ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის ფა სე ბი 
16.6%-ით გა ი ზარ და, მაგ რამ შემ ცირ და 5.1%-ით 
2011 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ თან შე და რე ბით. თუმ-
ცა, სურ სათ ზე ფა სე ბის კლე ბის ეფექ ტი გა ა ნე იტ-
რა ლა ტრან ს პორ ტი რე ბა ზე ფა სე ბის მკვეთ რ მა 
ზრდამ. ტრან ს პორ ტი რე ბის ფა სე ბი, წი ნა წელ თან 

შე და რე ბით, 16.3%-ით გა ი ზარ და, ხო ლო 2011 წლის შუა პე რი ოდ თან შე და რე ბით - 7.4%-ით. 
საწ ვა ვის ფას მა 2011 წლის გან მავ ლო ბა ში 17.3%-ით მო ი მა ტა, მათ შო რის დი ზე ლის საწ ვა ვის 
ფას მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად - 12.5%-ით. სა ქა ლა ქო ტრან ს პორ ტით მგზავ რო ბის ფა სი 22.1%-ით გა-
ი ზარ და 2010 წელ თან შე და რე ბით. ზო გა დად, ტრან ს პორ ტი რე ბის კა ტე გო რი ა ში ინ ფ ლა ცი ამ 
მა ღალ - 17.3%-იან მაჩ ვე ნე ბელს მი აღ წი ა. სა ვა რა უ დოდ, ტრან ს პორ ტი რე ბის ფა სე ბის ზრდამ 
სხვა კა ტე გო რი ის მომ სა ხუ რე ბის ფა სე ბის მა ტე ბა გა მო იწ ვი ა, რო გო რე ბი ცაა სას ტუმ რო ე ბი, კა-
ფე და რეს ტორ ნე ბი, ასე ვე, წყლის, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბა, გათ ბო ბა და სხვა. ამი ტომ, ამ 
შემ თხ ვე ვა ში ჩვენ ასე ვე შეგ ვიძ ლია ვი სა უბ როთ დარ გობ რივ ინ ფ ლა ცი ა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში, რო-
დე საც ერთ სექ ტორ ში ფა სე ბის მა ტე ბა სხვა სექ ტო რებ ში ფა სე ბის ზრდას იწ ვევს. ხორ ბალ ზე 
მსოფ ლიო ფა სე ბის მა ტე ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო ში გა ი ზარ და ფა სე ბი პურ სა და ხორ ცის პრო-
დუქ ტებ ზე (დარგობრივი ინ ფ ლა ცი ა), რომ ლე ბიც მოხ მა რე ბის უმ ს ხ ვი ლე სი კომ პო ნენ ტე ბი ა. 

ზოგადად, ტრანსპორტირების 
კატეგორიაში ინფლაციამ მაღალ 
- 17.3%-იან მაჩვენებელს მიაღწია. 
სავარაუდოდ, ტრანსპორტირების 
ფასების ზრდამ სხვა კატეგორიის 
მომსახურების ფასების მატება 
გამოიწვია, როგორებიცაა 
სასტუმროები, კაფე და 
რესტორნები, ასევე, წყლის, 
ელექტროენერგიის მიწოდება, 
გათბობა და სხვა. 



  ინფლაცია საქართველოში – გამომწვევი მიზეზები და დაძლევის გზები  .  19 

2011 წლის ბო ლოს კენ სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ფ ლა-
ცია შემ ცირ და და 2% შე ად გი ნა. ამ ჟა მად და-
ახ ლო ე ბით 2.1%-იანი სა შუ ა ლო წლი უ რი დეფ-
ლა ცია აღი ნიშ ნე ბა. თუმ ცა, ნელ - ნე ლა იზ რ დე ბა 
ფა სე ბი საწ ვავ ზე - წლის ოთხი ვე თვე ში 5-5 
თეთ რი ა ნი მა ტე ბა აღი ნიშ ნა. ეს მა ტე ბა სა მომ-
ხ მა რებ ლო კა ლა თა ში ტრან ს პორ ტი რე ბის სექ-
ტო რის წი ლის ზრდით აისა ხა.  მი აჩ ნი ათ, რომ 
დეფ ლა ცია გლო ბა ლუ რი ხა სი ა თი სა ა, ვი ნა ი დან ინ ფ ლა ცია უმე ტეს პარ ტ ნი ორ იმ პორ-
ტი ორ ქვე ყა ნა ში შემ ცირ და. 2011 წლის ბო ლოს, არ სე ბუ ლი ინ ფ ლა ცი უ რი მო ლო დი ნის 
გა მო, ად გი ლობ რივ პრო დუქ ცი ა ზე ინ ფ ლა ცია 7.3%-ს, ხო ლო იმ პორ ტი რე ბულ სა ქო ნელ-
ზე 2.4%-ს შე ად გენ და. ადი ლობ რივ პრო დუქ ცი ა ზე ინ ფ ლა ცია შე ნელ დე ბა გლო ბა ლუ რი 
ინ დი კა ტო რე ბის პა რა ლე ლუ რად, რომ ლებ ზეც გავ ლე ნას დეფ ლა ცი უ რი მო ლო დი ნე ბი 
ახ დენს. სერ ვი სის სექ ტორ ში ინ ფ ლა ცია კვლავ მა ღალ, 5.4%-იან დო ნე ზე ა, რაც ტრან-
ს პორ ტი რე ბის სა ფა სუ რის მა ტე ბამ გა მო იწ ვი ა, ეს უკა ნას კ ნე ლი კი ნავ თობ სა და ნავ თობ-
პ რო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის მკვეთ რ მა ზრდამ, რაც კვლავ გრძელ დე ბა. ქარ თუ ლი ლა რის 
სტა ბი ლუ რო ბას რაც შე ე ხე ბა, ეს უცხო ე თი დან შე მო სუ ლი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი სა და 
შე მო სავ ლე ბის შე დე გი ა. ლა რის კურ სის ზრდა იმ პორ ტი რე ბულ პრო დუქ ცი ა ზე ფა სე ბის 
კლე ბას, ხო ლო ექ ს პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ფა სე ბის მა ტე ბას იწ ვევს, რაც სა ვაჭ რო 
ბა ლანსს კი დევ უფ რო აუარე სებს. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ მთე ლი იმ პორ ტის 15.8% სურ სათ ზე მო დის. მე-8 გრა ფი-
კი დან ჩანს, რომ სა ქარ თ ვე ლო სულ უფ რო მე ტად და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბა სურ სა თის იმ პორ-
ტ ზე. ერ თი შე ხედ ვით, ეს შე მაშ ფო თე ბე ლად  შე იძ ლე ბა გვეჩ ვე ნოს, მაგ რამ, ჩვე ნი აზ რით, 
სა გა რეო ვაჭ რო ბის მდგო მა რე ო ბა სურ სა თის კომ პო ნენ ტ ში სა ქარ თ ვე ლოს გახ ს ნი ლო ბას 
და მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში თან მიმ დევ რულ ინ ტეგ რა ცი ას ასა ხავს. სურ სა თის დე ფი ცი ტის 
უდი დე სი წი ლი ბურ ღუ ლე ულ სა და ხორ ცის პრო დუქ ტებ ზე მო დის. სა სურ ვე ლი იქ ნე ბო და, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით ად გილ ზე ხდე ბო დეს, 
მაგ რამ სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის თე ო რია აჩ ვე ნებს, რომ ასე თი რამ შე უძ ლე ბე ლი ცაა და 
არა სა სურ ვე ლიც. 2010 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სა ქარ თ ვე ლო ში სურ სა თის იმ პორ ტი, ჩვე ნი 
აზ რით, სტა ბი ლი ზა ცი ის ტენ დენ ცი ას შე ი ძენს. ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, სა-
ქარ თ ვე ლო თან და თან მეტ ხორ ცის პრო დუქ ტ სა და ბურ ღუ ლე ულს აწარ მო ებს, თუმ ცა არა 
იმ რა ო დე ნო ბით, რომ სრუ ლად და აკ მა ყო ფი ლოს ქვეყ ნის მოთხოვ ნა. მე ო რე მხრივ, მა ღა ლი 
და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე ისე თი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის, რო გო რი ცაა 
მწვა ნი ლის, კაკ ლი სა და ნი შუ რი პრო დუქ ტე ბის ექ ს პორ ტი, სა ბა ზი სო საკ ვებ პრო დუქ ტებ ში 
სა ვაჭ რო დე ფი ციტს და ა ბა ლან სებს. 

 

ადილობრივ პროდუქციაზე 
ინფლაცია შენელდება გლობალური 
ინდიკატორების პარალელურად, 
რომლებზეც გავლენას 
დეფლაციური მოლოდინები 
ახდენს.
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გრა ფი კი 8 სურ სა თის ექ ს პორ ტ /იმ პორ ტი აშშ დო ლარ ში (2000–2011) www.geostat.ge

სა ქარ თ ვე ლოს ძალ ზე თვალ ში სა ცე მი შე და რე ბი თი 
უპი რა ტე სო ბა აქვს ხი ლის და მა ღალ ღი რე ბუ ლე ბი-
ა ნი ბოს ტ ნე უ ლის წარ მო ე ბა ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო ოთხ ჯერ მე ტი სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის იმ პორტს ახორ ცი ე ლებს, 
ვიდ რე ექ ს პორტს, ნაჩ ვე ნე ბი ცხრი ლი იმა ზე მი უ-
თი თებს, თუ რა პო ლი ტი კუ რი ზო მე ბი უნ და იქ ნეს 
და არ იქ ნეს მი ღე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის 
სარ გებ ლის მაქ სი მი ზა ცი ის თ ვის. თა ვი დან ვე შე-
იძ ლე ბა ით ქ ვას, რა არ არის პრაქ ტი კუ ლად მიღ-
წე ვა დი და არც  ეკო ნო მი კუ რად სა სურ ვე ლი. სა-
ქარ თ ვე ლოს უბ რა ლოდ არ გა აჩ ნია შე და რე ბი თი 
უპი რა ტე სო ბა ხორ ბ ლის და ხორ ცის პრო დუქ ტე-

ბის და ასე ვე, სი მინ დის წარ მო ე ბა შიც კი. 2011 წლის მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ-
თ ვე ლო 154-ე ად გილ ზე იყო 234 ქვე ყა ნას შო რის ერთ სულ მო სახ ლე ზე სახ ნავ - სა თე სი მი წის 
მო ცუ ლო ბით. სახ ნავ - სა თე სი მი წე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა აუცი ლე ბე ლი, თუმ ცა არა საკ მა რი სი 
წი ნა პი რო ბაა სა ბა ზი სო საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა ში კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბი სათ ვის.

ასე ვე, ხორ ბ ლი სა და სი მინ დის პო პუ ლა რი ზა ცი ის არ სე ბუ ლი სამ თავ რო ბო პროგ რა მე ბი, არა-
ფექ ტუ რად მიგ ვაჩ ნი ა. ხორ ბ ლის წარ მო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში მსოფ ლიო წარ მო-
ე ბის სა შუ ა ლო ღი რე ბუ ლე ბა ზე მე ტი ა, ხო ლო სი მინ დის წარ მო ე ბა სულ ოდ ნავ უფ რო იაფია 
მსოფ ლიო სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელ ზე. უბ რა ლოდ, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ამ ქვე ყა ნა ში მე ტი სი მინ დის 

ასევე, ხორბლისა და სიმინდის 
პოპულარიზაციის არსებული 
სამთავრობო პროგრამები, 
არაფექტურად მიგვაჩნია. 
ხორბლის წარმოების 
ღირებულება საქართველოში 
მსოფლიო წარმოების საშუალო 
ღირებულებაზე მეტია, ხოლო 
სიმინდის წარმოება სულ ოდნავ 
უფრო იაფია მსოფლიო საშუალო 
მაჩვენებელზე. 
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წარ მო ე ბის სა ჭი რო ე ბა არ არის, ვი ნა ი დან არ არ სე ბობს ად გი ლობ რი ვი სა სურ სა თო წარ მო ე ბის 
მას შ ტა ბუ რი შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ის აით ვი სოს. ექ ს პორ ტიც პრობ ლე მუ რი ა, ვი ნა ი დან სა ქარ თ-
ვე ლო სი მინდს უფ რო იაფად ვერ აწარ მო ებს, ვიდ რე უხ ვ მი წი ა ნი ქვეყ ნე ბი, სა დაც სი მინ დი არც 
ერთ ფერ მერს არ მოჰ ყავს 50 ჰექ ტარ ზე ნაკ ლე ბი ზო მის მი წა ზე. სა ქარ თ ვე ლო ში ა სე თი დი დი 
მი წის ნაკ ვე თე ბი  დი დი იშ ვი ა თო ბა ა.

სა ქარ თ ვე ლო ში ბა ზა რი საკ მა ოდ ლი ბე რა ლი ზე ბუ-
ლია და სურ სათ ზე ფა სე ბის ხე ლოვ ნურ კონ ტ როლს 
არ სა ჭი რო ებს. მხო ლოდ ძალ ზე იშ ვი ათ შემ თხ ვე-
ვებ ში უნ და მის ცეს ხე ლი სუფ ლე ბამ სურ სა თის ვა-
უ ჩე რე ბი და უც ველ ფე ნას და ძალ ზე მცი რე პე რი ო-
დის გან მავ ლო ბა ში, სა ნამ ფა სე ბი და იკ ლებს. უნ და 
გვახ სოვ დეს, რომ მსოფ ლი ო ში არ სე ბობს საკ ვე ბი 
პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის ძალ ზე დი დი გა მო უ ყე-
ნე ბე ლი შე საძ ლებ ლო ბა, რაც წარ მო ე ბის სუბ სი დი-
რე ბა სა და სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ში ხე ლოვ ნურ 
სა ტა რი ფო და არა სა ტა რი ფო ბა რი ე რებ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი არა ე ფექ ტი ა ნი და ირა ცი ო ნა ლუ რი რე-
გუ ლა ცი ე ბით არის გა მოწ ვე უ ლი. თუ სურ სათ ზე 
ფა სე ბი ძა ლი ან გა ი ზარ და, სა ერ თა შო რი სო მომ წო-
დებ ლე ბის რე ა გი რე ბა საკ მა ოდ სწრა ფი იქ ნე ბა და 
ფა სე ბი ისევ თა ვი ანთ ჩვე ულ დო ნე ებს და უბ რუნ-
დე ბა, რო გორც ამის მომ ს წ რე ნი ახ ლა ვართ - 2011 
წელს მკვეთ რი ზრდის შემ დეგ ფა სე ბი თან და თან 
ჩვე ულ დო ნე ებს უბ რუნ დე ბა. რა თქმა უნ და, ახ ლო 
მო მა ვალ ში მსოფ ლი ოს მო უ წევს სურ სათ ზე მო მა-
ტე ბულ ფა სებ თან შე გუ ე ბა, მაგ რამ ეს და მა ტე ბი-
თი სტი მუ ლია იმი სათ ვის, რომ ათ ვი სე ბუ ლი იქ ნეს მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ ლი გა მო უ ყე ნე ბე ლი სა-
წარ მოო სიმ ძ ლავ რე ე ბი. ფაქ ტობ რი ვად, სა ბა ზი სო საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე  შე და რე ბით მა ღალ მა 
ფა სებ მა სა ქარ თ ვე ლო ში ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის და ამ სექ ტორ ში კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბის 
სტი მუ ლი რე ბა შე იძ ლე ბა მო ახ დი ნოს. ამი ტომ, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სურ სა თის (30 ლა რი ა ნი) და 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის (20 ლა რი ა ნი) ვა უ ჩე რე ბის და რი გე ბა სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის არა ე ფექ ტუ რი 
ხარ ჯ ვა და ცენ ტ რა ლუ რი ბი უ ჯე ტის ზედ მე ტი სო ცი ა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბით დატ ვირ თ ვა ა. 
აღ ნიშ ნუ ლი ვა უ ჩე რე ბი 60 მი ლი ო ნი ლა რი დაჯ და, თუმ ცა მი სი სარ გე ბე ლი უმ ნიშ ვ ნე ლო იყო. 
ამის ნაც ვ ლად, ამ კა პი ტა ლის მი მარ თ ვა უფ რო მომ გე ბი ა ნი შე საძ ლებ ლო ბე ბის კენ შე იძ ლე ბო-
და, რომ ლე ბიც გრძელ ვა დი ან სარ გე ბელ სა და ეკო ნო მი კურ ზრდას მო ი ტან და, ან და, უკი დუ რეს 
შემ თხ ვე ვა ში, მხო ლოდ ყვე ლა ზე გა ჭირ ვე ბუ ლებ ზე უნ და გა ნა წი ლე ბუ ლი ყო. 

კი დევ ერ თი გზა ად გი ლობ რივ ინ ფ ლა ცი ა ზე სურ სა თის მსოფ ლიო ფა სე ბის ცვა ლე ბა დო ბის ზე-
გავ ლე ნის და სად გე ნად არის იმ პორ ტი რე ბუ ლი ხორ ბ ლი სა და შაქ რის ერ თე ულ ფა სებ ში ცვლი-
ლე ბე ბის პრო ცენ ტუ ლად გა მო ხატ ვა. ეს ორი პრო დუქ ტი უმ ს ხ ვი ლე სი სა იმ პორ ტო სა ქო ნე ლია 

ამიტომ, მიგვაჩნია, რომ 
სურსათის (30 ლარიანი) და 
ელექტროენერგიის (20 ლარიანი) 
ვაუჩერების დარიგება საბიუჯეტო 
სახსრების არაეფექტური 
ხარჯვა და ცენტრალური 
ბიუჯეტის ზედმეტი სოციალური 
ვალდებულებებით დატვირთვაა. 
აღნიშნული ვაუჩერები 60 
მილიონი ლარი დაჯდა, თუმცა 
მისი სარგებელი უმნიშვნელო 
იყო. ამის ნაცვლად, ამ კაპიტალის 
მიმართვა უფრო მომგებიანი 
შესაძლებლობებისკენ 
შეიძლებოდა, რომლებიც 
გრძელვადიან სარგებელსა 
და ეკონომიკურ ზრდას 
მოიტანდა, ანდა, უკიდურეს 
შემთხვევაში, მხოლოდ ყველაზე 
გაჭირვებულებზე უნდა 
განაწილებულიყო. 
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სურ სა თის კა ტე გო რი ა ში. მე-9 გრა ფიკ ში წარ მოდ გე ნი ლია ამ ორი პრო დუქ ტის ფა სებ ში პრო-
ცენ ტუ ლი ცვლი ლე ბა 2011 წლის გან მავ ლო ბა ში, თვი უ რი ინ ფ ლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლებ თან ერ თად. 
ზე მოთ მო ტა ნი ლი ცხრი ლი გვიჩ ვე ნებს, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში იმ პორ-
ტი რე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ქონ ლის ამ ორი მსხვი ლი პრო დუქ ტის - ხორ ბ ლი სა და შაქ-
რის ფა სი წლის გან მავ ლო ბა ში მერ ყე ობ და, ინ ფ ლა ცია არ იყო გა მოწ ვე უ ლი სურ სათ ზე მსოფ-
ლიო ფა სე ბის ზრდით. რო გორც ვხე დავთ, მა ის ში, რო დე საც ინ ფ ლა ცი ამ პიკს მი აღ წი ა, შა ქარ ზე 
ფას მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და იკ ლო. თუმ ცა, მხედ ვე ლო ბა ში უნ და მი ვი ღოთ დრო ის ინ ტერ ვა ლი, 
რო მე ლიც სჭირ დე ბა ფა სის შეც ვ ლას; ამი ტომ, მთლი ა ნი ტენ დენ ცია პო ზი ტი ურ კო რე ლა ცი ას 
აჩ ვე ნებს თვი ურ ინ ფ ლა ცი ა სა და იმ პორ ტი რე ბულ ხორ ბალ სა და შა ქარ ზე ფა სებს შო რის; გარ-
და ამი სა, ინ ფ ლა ცი ას მხო ლოდ ამ ორ სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქო ნელ ზე ფა სე ბის ზრდა არ იწ ვევს, 
არა მედ ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბის კომ პ ლექ სუ რი ჯაჭ ვი.  მა გა ლი თის თ ვის, აღ სა-
ნიშ ნა ვი ა, რომ 2011 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში, ნავ თო ბის ფა სე ბი თით ქ მის 35%-ით გა ი ზარ და4.  

გრა ფი კი 9 ფა სე ბი იმ პორ ტი რე ბულ სა სოფ ლო–სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტ ზე (2011) www.geostat.ge

სა ქარ თ ვე ლო ში მა ღა ლი ინ ფ ლა ცი ის მი ზე ზე ბის და სად გე ნი კი დევ ერ თი მე თო დი არ სე ბობს 
ქვეყ ნის შე და რე ბა რე გი ონ ში სხვა, იმ პორ ტ ზე და მო კი დე ბულ ქვეყ ნებ თან. რო გორც ვხე დავთ 
(გრაფიკი 10, 11), ჩა მოთ ვ ლილ ქვეყ ნებს შო რის არა სა ბა ზო ინ ფ ლა ცია ყვე ლა ზე მა ღა ლი სა ქარ-
თ ვე ლო ში ა, თუმ ცა სა ბა ზო ინ ფ ლა ცია და ბა ლია ბევრ ჩა მოთ ვ ლილ ქვე ყა ნას თან შე და რე ბით. 
გრა ფიკ ზე ნაჩ ვე ნე ბი ტენ დენ ცია იმა ზე მი უ თი თებს, რომ ნავ თო ბი სა და სურ სა თის იმ პორ ტი-

4 Another Oil Shock? http://www.economist.com/node/21549941
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5 IMF Regional Economic Outlook. 2011 წლის ოქტომბერი.

ორ ქვეყ ნებ ში მა ღა ლი არა სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი ა, ხო ლო ექ ს პორ ტი ორ ქვეყ ნებ ში 
უფ რო მა ღა ლი სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ი სა. ამის მი ზე ზი 
არის ის , რომ ნავ თო ბის და გა ზის ექ ს პორ ტი ო რი 
ქვეყ ნე ბი სწრა ფად იზ რ დე ბი ან, რაც რბი ლი მო ნე-
ტა რუ ლი პო ლი ტი კით ინ ფ ლა ცი ის ზრდის რისკს 
შე ი ცავს. ამა ვე დროს, წელს ყა ზა ხე თის სა ჯა რო 
სექ ტორ ში ხელ ფა სე ბის 30%-იანი ზრდა მოხ და. 
ამან ფა სე ბის ზე წო ლის გა ფარ თო ე ბის რის კი გა-
აძ ლი ე რა მოთხოვ ნის ზე წო ლის გა მო. ამით აიხ ს ნე-
ბა ამ ქვე ყა ნა ში მა ღა ლი სა ბა ზო ინ ფ ლა ცია5. ამა ვე 
დროს, სა ქარ თ ვე ლო ში კა მა თის სა გა ნია მე ზო ბელ 
ქვეყ ნებ ში ნავ თო ბის შე და რე ბით და ბა ლი ფა სე ბი. 
ამ სა კითხ ში სიცხა დის შე სა ტა ნად აუცი ლე ბე ლია იმის ხაზ გას მა, რომ სომ ხე თის მთავ რო ბა დი-
ზე ლის, რო გორც სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მან ქა ნე ბის საწ ვა ვის 20%-იან სუბ სი დი რე ბას ახ დენს, 
რა თა ხე ლი შე უწყოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ლო ბას. რაც შე ე ხე ბა 
აზერ ბა ი ჯანს, იქ ფა სე ბი და ბა ლია იმ მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო, რომ თა ვად არის ნავ თო ბის ექ ს-
პორ ტი ო რი ქვე ყა ნა. გარ და ამი სა, აზერ ბა ი ჯან ში, რო გორც ნავ თო ბის ექ ს პორ ტი ორ ქვე ყა ნა ში, 
სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით ინ ფ ლა ცია მა ღა ლი იყო კრი ზი სის წი ნა პე რი ოდ ში და სი ტუ ა ცია 
რა დი კა ლუ რად იც ვ ლე ბა კრი ზი სის დროს და კრი ზი სის შემ დეგ ნავ თო ბის ფა სე ბის ზრდის გა-
მო.
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ნავთობისა და სურსათის 
იმპორტიორ ქვეყნებში მაღალი 
არასაბაზო ინფლაციის 
მაჩვენებლებია, ხოლო 
ექსპორტიორ ქვეყნებში უფრო 
მაღალი საბაზო ინფლაციისა. ამის 
მიზეზი არის ის , რომ ნავთობის 
და გაზის ექსპორტიორი ქვეყნები 
სწრაფად იზრდებიან, რაც 
რბილი მონეტარული პოლიტიკით 
ინფლაციის ზრდის რისკს შეიცავს.
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გრა ფი კი 11 ეკო ნო მი კუ რი ინ დი კა ტო რე ბი www.imf.org

ცხა რე კა მა თი მიმ დი ნა რე ობს ეკო ნო მის ტებს შო რის იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რამ გა მო იწ-
ვია ამას წი ნან დე ლი გლო ბა ლუ რი სურ სა თის კრი ზი სი - საწ ვავ ზე ფა სის ზრდამ, სპე კუ ლა ცი ამ 
თუ ფუნ და მენ ტურ მა შე უ სა ბა მო ბამ სურ სა თის მი წო დე ბა სა და მოთხოვ ნას შო რის. მარ თა ლი ა, 
ამ სა კითხ ზე კონ სენ სუ სი არ არის მიღ წე უ ლი, მაგ რამ ამ კა მათ მა ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 
მთა ვა რი სა კითხე ბი გა მო ყო. პო ლი ტი კის შემ მუ შა ვებ ლე ბი მსჯე ლო ბენ სურ სა თის ფა სე ბის 
მკვეთრ ზრდა სა და მათ კავ შირ ზე სო ცი ა ლურ დეს ტა ბი ლი ზა ცი ას თან. ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის შეშ-
ფო თე ბა სურ სა თის ფა სე ბის მა ტე ბის თა ო ბა ზე აბ სო ლუ ტუ რად გა სა გე ბი ა, მაგ რამ ისიც უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ მსოფ ლი ო ში ბევ რი ქვე ყა ნა არ სე ბობს, რო მე ლიც სრუ ლად არის და მო კი დე ბუ-
ლი ძი რი თა დი სა სურ სა თო სა ქონ ლის იმ პორ ტ ზე, მაგ რამ არც ეკო ნო მი კუ რი და არც პო ლი ტი-
კუ რი გარ თუ ლე ბე ბის წი ნა შე არ დგე ბა. 
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ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი

სხვა მი ზე ზებს შო რის, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბიც თა ვი ან თი ბუ ნე ბით ინ ფ ლა ცი უ რი ა. სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი ბან კის (სებ-ი) მო ნა ცე მე ბით, 2011 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის ოდე-
ნო ბამ 1 მი ლი არდ აშშ დო ლარს გა და ა ჭარ ბა (მხოლოდ ოფი ცი ა ლუ რი არ ხე ბით გა მოგ ზავ ნილ მა 
გრა ფი კი12), რაც მი ღე ბულ პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ზე (980 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი) ბევ-
რად მე ტი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის რო ლი ცხოვ რე ბის სტან დარ ტე ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა ში დი დი ა, ისი ნი ინ ფ ლა ცი ა საც უწყობს ხელს, ვი ნა ი დან გაზ რ დი ლი მსყიდ ვე ლო ბი თი 
უნა რი ფა სებს მაღ ლა წევს და ად გი ლობ რი ვი წარ მო-
ე ბის პრო დუქ ცი ას იმ პორ ტი რე ბუ ლით ანაც ვ ლებს6. 
ამი ტომ, მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ფუ ლად გზავ ნი ლებს მო-
აქვს მოხ მა რე ბის ზრდა, იმ პორ ტ ზე და მო კი დე ბუ ლე-
ბა, რაც ინ ფ ლა ცი ის ზრდას უწყობს ხელს, რად გან 
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის უდი დე სი წი ლი მოხ მა რე ბა ზე 
და ძალ ზე ცო ტა და ნა ზო გე ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
გა კე თე ბა ზე იხარ ჯე ბა. ამ არ გუ მენტს ქვე მოთ ნაჩ-
ვე ნე ბი გრა ფი კიც ადას ტუ რებს, რო მელ შიც ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბის გა ნუხ რე ლი ზრდა ჩანს ბო ლო წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში, რო მელ მაც 2011 წელს რე კორ დულ 
მაჩ ვე ნე ბელს მი აღ წია და შე სა ბა მი სად, მო სახ ლე-
ო ბის გან კარ გ ვა დი შე მო სა ვა ლი გა ზარ და. ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მიმ ღებ თა წი ლი მო სახ ლე ო ბის 
9%-ს, ანუ და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვარ მი ლი ონს აღ წევს.
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ამიტომ, მიჩნეულია, რომ 
ფულად გზავნილებს მოაქვს 
მოხმარების ზრდა, იმპორტზე 
დამოკიდებულება, რაც 
ინფლაციის ზრდას უწყობს ხელს, 
რადგან ფულადი გზავნილების 
უდიდესი წილი მოხმარებაზე 
და ძალზე ცოტა დანაზოგებისა 
და ინვესტიციების გაკეთებაზე 
იხარჯება.
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ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის კი დევ ერ თი უარ ყო ფი თი შე დე გი შე იძ ლე ბა ეკო ნო მი კუ რი არას ტა ბი ლუ-
რო ბა იყოს, ვი ნა ი დან ისი ნი ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბას უწყობს ხელს და კონ კუ რენ ცი ას ზღუ დავს. 
ამ ვა რა უ დის შე სა მოწ მებ ლად, გან ვი ხი ლოთ ქარ თუ ლი ლა რის აშშ დო ლარ თან გაც ვ ლის ოფი-
ცი ა ლუ რი კურ სი. ზო გა დად, ცნო ბი ლი ა, რომ ინ ფ ლა ცი ის დროს ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტა უფა სურ-
დე ბა, მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში ეს ვა რა უ დი არ მარ თ ლ დე ბა. ქარ თუ ლი ლა რის აშშ 
დო ლარ თან გაც ვ ლის ოფი ცი ა ლუ რი კურ სი სტა ბი ლუ რად და ახ ლო ე ბით 1.67 ლა რია (გრაფიკი 
13) ისე თი მზარ დი ინ ფ ლა ცი ის პი რო ბებ შიც კი, რო გო რიც 2011 წლის გა ზაფხულ - ზაფხულ ში 
იყო. ფუ ლად მა გზავ ნი ლებ მა, სა ვა რა უ დოდ, ვა ლუ ტის სტა ბი ლუ რო ბას შე უწყო ხე ლი. 
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ინ ფ ლა ცი ის ფაქ ტო რებს წარ მო ად გენს მსხვი ლი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის და უცხო უ რი ვა ლუ ტის 
ნა კა დე ბის შე მო დი ნე ბა, ვი ნა ი დან კა პი ტა ლის ად გი ლობ რი ვი გა ნუ ვი თა რე ბე ლი ბაზ რის პი რო-
ბებ ში, ცენ ტ რა ლურ ბანკს არ ძა ლუძს გა ნა ხორ ცი ე ლოს სტე რი ლი ზა ცი ის მსხვი ლი ინ ტერ ვენ-
ცი ე ბი. ეს მძი მე და მა ტე ბი თი ტვირ თია მიგ რან ტე ბის იმ ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც 
მი ღე ბულ დო ლა რებს იმა ვე რა ო დე ნო ბის და ბა ლი მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რის მქო ნე ლა რებ ში 
ცვლი ან. მე ო რე მხრივ, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის უწყ ვე ტი შე მო დი ნე ბის გა მო, ვა ლუ ტის გამ ყა-
რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა შე იძ ლე ბა რთუ ლი და ძვი რი საქ მე იყოს. ამა ვე დროს, სებ -ი მუ შა ობს 
ინ ფ ლა ცი ის თარ გე თი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით და ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ბა ზა გა აძ ლი ე რა.
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ვა ლუ ტის გაც ვ ლის რე ა ლურ კურ ს ზე ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მსხვი ლი ნა კა დე ბის ზე მოქ მე დე ბის 
გა ნე იტ რა ლე ბა სა წარ მოო სიმ ძ ლავ რე ე ბის და კონ კუ რენ ტუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბით შე იძ ლე ბა, 
რაც ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ში ინ ვეს ტი რე ბი სა და ექ ს პორ ტი ო რე ბის თ ვის ხელ საყ რე ლი გა რე მოს 
შექ მ ნით არის შე საძ ლე ბე ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ექ ს პორ ტის ზრდას ისე თი ვე ეფექ ტი აქვს 
ვა ლუ ტა ზე (ანუ, ამ ყა რებს ვა ლუ ტას),  ეს ორი ზე წო ლა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხა სი ა თი საა - მარ ტი ვად 
თუ ვიტყ ვით, ექ ს პორ ტის გზით ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბას დეფ ლა ცი უ რი ზე წო ლა ანე იტ რა ლებს.

გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის და საწყის ში ინ ფ ლა ცი უ-
რი პრო ცე სის დაწყე ბა ჯერ მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კის და არა რე ფორ მი რე ბუ ლი სა ჯა რო სექ-
ტო რის ბრა ლი იყო, მოგ ვი ა ნე ბით, მთა ვა რი მი ზე-
ზი ეგ ზო გე ნუ რი ფაქ ტო რე ბი გახ და, რო გო რე ბიც 
არის სურ სა თი სა და ნავ თო ბის ფა სე ბი და ასე ვე, 
კა პი ტა ლის მსხვი ლი ნა კა დე ბის შე მო დი ნე ბა გან ვი-
თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან. გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე-
ბი დან კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბამ  მიმ დი ნა რე ან გა-
რი შის დი დი დე ფი ცი ტი, ად გი ლობ რი ვი მოთხოვ ნის 
ზრდა და ინ ფ ლა ცი ის დო ნის მა ტე ბა გა მო იწ ვია ზო-
გი ერთ ქვე ყა ნა ში7. 

ინ ფ ლა ცია შე იძ ლე ბა ასე ვე გა მო იწ ვი ოს მუდ მივ მა 
ფის კა ლურ მა დე ფი ციტ მა და სა ხელ მ წი ფოს დიდ მა 
სა გა რეო ვალ მა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფის კა ლუ-
რი დე ფი ცი ტი შემ ცირ და (გრაფიკი 14), დე ფი ცი ტი 
მა ინც მა ღა ლი რჩე ბა. მო სა ლოდ ნე ლია დო ნორ თა 
დახ მა რე ბის შემ ცი რე ბა, ხო ლო ვა ლის მომ სა ხუ რე ბა მა ღა ლი რჩე ბა სა შუ ა ლო ვა დი ან პერ ს პექ-
ტი ვა ში. დე ფი ცი ტე ბი, თა ვის მხრივ, სა გა რეო ვალ დე ბუ ლე ბებს ზრდის, რად გან ისი ნი ძი რი თა-
დად სა გა რეო ვა ლის ზრდის გზით ფი ნან ს დე ბა. დი დი სა გა რეო ვა ლით სო ცი ა ლუ რი ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბა ინ ფ ლა ცი ას უწყობს ხელს. გარ და ამი სა, სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბი ბო ლო 
წლებ ში იზ რ დე ბა. დი ნა მი კა აშ კა რად მი უ თი თებს იმა ზე, რომ ბი უ ჯე ტი უფ რო და უფ რო მძიმ-
დე ბა სო ცი ა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბით. სა ინ ტე რე სო ა, რომ სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის ზრდის ტემ პი 
თით ქ მის ყო ველ თ ვის უს წ რებს ნო მი ნა ლუ რი მშპ-ს ზრდის ტემ პებს. 2005 წლი დან ძა ლი ან მჭიდ-
რო კო რე ლა ცია შე ი ნიშ ნე ბა უცხო უ რი ვა ლის ზრდის ტემ პ სა და სო ცი ა ლურ ხარ ჯებს შო რის. 
ეს კი ნიშ ნავს, რომ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბის პირ ვე ლა დი წყა რო 
უცხო უ რი ვა ლი ა. გარ და ამი სა, სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის ზრდა, რო გორც ჩანს, კო ნი უნ ქ ტუ რუ-
ლი ფაქ ტო რე ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი და არა ფრთხი ლი და გეგ მ ვის პრო ცე სით. მკვეთ რ მა 
ცვლი ლე ბებ მა სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის ამ კა ტე გო რი ა ში შე იძ ლე ბა ეკო ნო მი კა ზე ინ ფ ლა ცი უ რი 
ზე წო ლა წარ მოქ მ ნას და გა ა უ ა რე სოს მთავ რო ბის ლიკ ვი დუ რო ბის მდგო მა რე ო ბა. ჩვენ სრუ-
ლად ვაც ნო ბი ე რებთ იმას, რომ 2009 წელს სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის მკვეთ რი ზრდა რუ სეთ თან 

7 Inflation Triggers in Transition Economies. http://avs.ekof.bg.ac.rs/Petrovic,%20Mladenovic,%20Nojkovic%20(2011).pdf 

ინფლაციის ფაქტორებს 
წარმოადგენს მსხვილი 
ფულადი გზავნილების და 
უცხოური ვალუტის ნაკადების 
შემოდინება, ვინაიდან კაპიტალის 
ადგილობრივი განუვითარებელი 
ბაზრის პირობებში, 
ცენტრალურ ბანკს არ ძალუძს 
განახორციელოს სტერილიზაციის 
მსხვილი ინტერვენციები. 
ეს მძიმე დამატებითი 
ტვირთია მიგრანტების იმ 
შინამეურნეობებისთვის, 
რომლებიც მიღებულ დოლარებს 
იმავე რაოდენობის დაბალი 
მსყიდველობითი უნარის მქონე 
ლარებში ცვლიან. 



28  .  ინფლაცია საქართველოში – გამომწვევი მიზეზები და დაძლევის გზები

ომის შე დე გე ბით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი და სა ჭი როა მო სახ ლე ო ბის ღა რი ბი ფე ნის სა ჭი რო ე ბე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, ამ სფე როს პროგ ნო ზი რე ბა დო ბა და თა ნა მიმ დევ რუ ლო ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის და ზო გა დად, ეკო ნო მი კის წი ნა შე მდგა რი სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვა ა.

გრა ფი კი  14 ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტი მშპ–სთან თა ნა ფარ დო ბით www.nbg.ge

ზღვა ეკო ნო მი კუ რი ლი ტე რა ტუ რი სა და სა ქარ თ-
ვე ლოს მთავ რო ბის დეკ ლა რი რე ბუ ლი ფი ლო სო-
ფი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ვფიქ რობთ, რომ სა ქარ-
თ ვე ლოს მთავ რო ბის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა მცი რე 
ზო მის და ეფექ ტი ა ნი სამ თავ რო ბო ოპე რა ცი ე ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბაა ეკო ნო მი კის ზრდის მა ღა ლი ტემ პის 
ხელ შე საწყო ბად. თე ო რი უ ლად, ისე ვე, რო გორც 
ემ პი რი უ ლი ლი ტე რა ტუ რის მი ხედ ვით, სამ თავ რო-
ბო ხარ ჯე ბის მთლი ა ნი მო ცუ ლო ბა მაქ სი მა ლურ 
ეფექ ტი ა ნო ბას აღ წევს მა შინ, რო დე საც იგი მშპ-ის 
13-14%-ს შე ად გენს. ამა ზე ზე ვით, სამ თავ რო ბო 
ხარ ჯე ბის თი თო ე უ ლი პრო ცენ ტი, რო გორც მშპ-
ის წი ლი, ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პის 0,1-0,4%-
იან შემ ცი რე ბას იწ ვევს. თუ სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებ მა 

მშპ-ის 30%-ს მი აღ წი ა, იგი ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე უარ ყო ფი თად იმოქ მე დებს.

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა თან და თან ფის კა ლუ რი კონ სო ლი და ცი ის კენ მი დის, რა თა უზ რუნ-
ველ ყოს მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა. ფის კა ლუ რი დე ფი ცი ტი, რო გორც მშპ-ის პრო-
ცენ ტუ ლი წი ლი, 2011 წელს 3.6%-მდე შემ ცირ და 2010 წლის 9%-იდან. ეს შე საძ ლე ბე ლი გახ და 

ვფიქრობთ, რომ საქართველოს 
მთავრობის მთავარი გამოწვევა 
მცირე ზომის და ეფექტიანი 
სამთავრობო ოპერაციების 
შენარჩუნებაა ეკონომიკის ზრდის 
მაღალი ტემპის ხელშესაწყობად. 
თეორიულად, ისევე, როგორც 
ემპირიული ლიტერატურის 
მიხედვით, სამთავრობო ხარჯების 
მთლიანი მოცულობა მაქსიმალურ 
ეფექტიანობას აღწევს მაშინ, 
როდესაც იგი მშპ-ის 13-14%-ს 
შეადგენს. 
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სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის ზრდი სა და ხარ ჯე ბის 
შემ ცი რე ბის მეშ ვე ო ბით. ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ-
ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კი თვლის, რომ სა-
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის ეს გა მოწ ვე ვე ბი ქმნის 
პი რო ბებს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თ ვის სა გა რეო 
და ფის კა ლუ რი შეს წო რე ბე ბის გზით. ევ რო პის რე-
კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კის თა ნახ-
მად, სხვა გარ და მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბამ 
აჩ ვე ნა, რომ ფის კა ლუ რი კო რექ ტი რე ბის ან ძლი ე-
რი ფის კა ლუ რი პო ზი ცი ის გა რე შე მათ ინ ფ ლა ცი ის 
შემ ცი რე ბა ვერ შეძ ლეს.

ზო გა დად, 2010 წელს და 2011 წლის და საწყის ში არ სე ბულ მა რბილ მა მო ნე ტა რულ მა პო ლი-
ტი კამ, ასე ვე, სა ქო ნელ ზე მსოფ ლიო ფა სე ბის მა ტე ბამ, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მო ცუ ლო ბე ბის 
ზრდას თან ერ თად, და მუდ მივ მა ფის კა ლურ მა დე ფი ციტ მა 2011 წელს ინ ფ ლა ცია გა მო იწ ვი ა. 
ცენ ტ რა ლუ რი ბან კე ბი არ ფლო ბენ სა თა ნა დო ინ ს ტ რუ მენ ტებს ისეთ ინ ფ ლა ცი ურ ზე წო ლებ ზე 
ზე მოქ მე დე ბი სათ ვის, რო მელ საც სურ სათ ზე ფა სე ბის ზრდა იწ ვევს; ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში სა ჭი-
როა ისე თი ზო მე ბის გა ტა რე ბა, რომ ლე ბიც გა მიზ ნუ ლია მო წო დე ბის ჯაჭ ვის გა სა უმ ჯო ბე სებ-
ლად, გან სა კუთ რე ბით, რო დე საც საქ მე დსთ-ის სივ რ ცი დან ხორ ბ ლის მსხვილ ექ ს პორ ტი ო რებს 
ეხე ბა. სა ბა ზო ინ ფ ლა ცი ის ზრდის პროგ ნო ზე ბით, მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის შემ მუ შა ვებ ლე ბი 
შე საძ ლო ა, ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მხარ და ჭე რას 
შო რის არ ჩე ვა ნის წა ნა შე აღ მოჩ ნ დ ნენ.

ზოგადად, 2010 წელს და 2011 წლის 
დასაწყისში არსებულმა რბილმა 
მონეტარულმა პოლიტიკამ, ასევე, 
საქონელზე მსოფლიო ფასების 
მატებამ, ფულადი გზავნილების 
მოცულობების ზრდასთან ერთად, 
და მუდმივმა ფისკალურმა 
დეფიციტმა 2011 წელს ინფლაცია 
გამოიწვია. 
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ფასების სტაბილურობა
მონეტარული პოლიტიკა - ინფლაციის თარგეთირება

„ინფლაცია ნეგატიურ მოვლენებთან ასოცირდება. გარდა ფასების ცვლილებისა, ის დანაზოგებს 
აუფასურებს, ინვესტიციებს ამცირებს, კაპიტალის გადინებას (უცხოურ აქტივებში, ძვირფას 
ლითონებში ანდა არაპროდუქტიულ უძრავ ქონებაში) უწყობს ხელს, აფერხებს ზრდას, ეკონომიკის 
დაგეგმვას კოშმარად აქცევს და, თუ უკიდურესი ფორმითაა, სოციალურ და პოლიტიკურ 
დესტაბილიზაციას იწვევს 8.“

შესაბამისად, მთავრობები ცდილობენ ინფლაციის დასაშვებ დონემდე შეკავებას კონსერვატიული 
და მდგრადი ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის გატარებით. გამოცდილებამ და მექანიზმის 
მოხერხებულობამ, მთავრობების უმეტესობას უბიძგა, საკუთარი მონეტარული პოლიტიკა 
წარემართათ ისეთ შუალედურ ორიენტირებზე დაყრდნობით, როგორებიც მონეტარული 
აგრეგატები ან გაცვლის კურსებია. თუმცა, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში პატარა და საშუალო 
ზომის შვიდმა განვითარებულმა ეკონომიკამ ასეთი შუალედური ორიენტირების გამოყენების 
ტრადიციაზე უარი თქვა და დაიწყო ფოკუსირება თავად ინფლაციის მაჩვენებელზე. მონეტარული 
პოლიტიკის მეშვეობით ინფლაციის კონტროლის ძველისძველი პრობლემის მიმართ ასეთი ახალი 
მიდგომა  ინფლაციის თარგეთირების სახელით არის ცნობილი9.

ფასების სტაბილურობის მიღწევა ის უმთავრესი 
წვლილია, რომელიც მონეტარულ პოლიტიკას 
შეუძლია ეკონომიკის ზრდაში შეიტანოს. ინფლაციის 
თარგეთირება მონეტარული პოლიტიკის მთავარ 
სამიზნედ ინფლაციას - და არა დასაქმებას, წარმოებას 
ან სხვა რაიმე კრიტერიუმს ხდის. ინფლაციის 
თარგეთირება მარტივია, ყოველ შემთხვევაში, 
თეორიულად. იმ ქვეყნებს, რომლებმაც ინფლაციის 
თარგეთირების მექანიზმი დანერგეს, მიაჩნიათ, 
რომ მას შეუძლია მონეტარული პოლიტიკის 
სტრუქტურისა და ქმედების გაუმჯობესება იმ 
ტრადიციულ მეთოდებთან შედარებით, რომელსაც 
ცენტრალური ბანკები იყენებენ.

ინფლაციის თარგეთირება ორ რამეს მოითხოვს. 
პირველი, ცენტრალურ ბანკს დამოუკიდებლობის გარკვეული ხარისხით უნდა შეეძლოს მონეტარული 
პოლიტიკის გატარება. მეორე მოთხოვნა, იმისათვის, რომ ინფლაციის თარგეთირებამ იმუშაოს, არის 

8 Inflation Targeting as a Framework for Monetary Policy. IMF Economic Issues No.15 
9 Inflation Targeting as a Framework for Monetary Policy. IMF Economic Issues No.15 http://www.imf.org/external/pubs/ft/
issues/issues15/index.htm

ზოგ განვითარებად ქვეყანაში, 
ინფლაციის პროგნოზირების 
მიდგომის ძირითადი 
მოთხოვნები აშკარად არ არის 
დაკმაყოფილებული. ინფლაციის 
თარგეთირება განვითარებადი 
ქვეყნებისთვის სასარგებლოა 
და უპირველეს ყოვლისა ის 
ფისკალური დეფიციტის 
აღმოფხვრასთან ასოცირდება, 
თუმცა, განვითარებადი 
ქვეყნების უმეტესობაში ძირითად 
მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
დონის დადგენა უფრო რთულია. 
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მონეტარულ პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი ორგანოების მზაობა და შესაძლებლობა, არ მოახდინონ 
სხვა ისეთი მაჩვენებლების პროგნოზებზე ორიენტირება, როგორებიცაა ხელფასები, დასაქმების 
დონე ანდა ვალუტის გაცვლის კურსი. ქვეყანა, რომელიც ვალუტის გაცვლის ფიქსირებულ კურსს 
ირჩევს (რაც ზოგ შემთხვევაში სასარგებლოა) უქვემდებარებს საკუთარ მონეტარულ პოლიტიკას 
გაცვლის კურსის საპროგნოზო მაჩვენებელს და ვერ შეძლებს ინფლაციის თარგეთირების სისტემაში 
მოქმედებას, განსაკუთრებით როდესაც კაპიტალი თავისუფლად გაედინება და შემოედინება 
ქვეყანაში. აქედან მოდის ტერმინი ტრილემა (impossible trinity) - ანუ როდესაც ხელისუფლებამ უნდა 
აირჩიოს ორი შემდეგი სამიდან: ვალუტის გაცვლის ფიქსირებული კურსი, კაპიტალის თავისუფალი 
მოძრაობა, დამოუკიდებელი მონეტარული პოლიტიკა.

ზოგ განვითარებად ქვეყანაში, ინფლაციის 
პროგნოზირების მიდგომის ძირითადი მოთხოვნები 
აშკარად არ არის დაკმაყოფილებული. ინფლაციის 
თარგეთირება განვითარებადი ქვეყნებისთვის 
სასარგებლოა და უპირველეს ყოვლისა ის 
ფისკალური დეფიციტის აღმოფხვრასთან 
ასოცირდება, თუმცა, განვითარებადი ქვეყნების 
უმეტესობაში ძირითად მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის დონის დადგენა უფრო 
რთულია. ამ ქვეყნებში ცენტრალური ბანკების 
დამოუკიდებლობის ხარისხის შესწავლამ აჩვენა, 
რომ სულ რამდენიმე ქვეყნის გარდა, ცენტრალური 
ბანკის კომპეტენციას დამოუკიდებელი 
მონეტარული პოლიტიკის გატარებაში აფერხებს 
ფისკალური დეფიციტი (დამოკიდებულება ე.წ. 
სენიორაჟზე, ანუ გადასახადი ფულის ბეჭდვაზე, 
ან საგარეო ვალის ზრდა), განუვითარებელი ფინანსური ბაზრები და სუსტი საბანკო სისტემა. 
ამ შემაფერხებელი პირობების მასშტაბის შეფასება კი საკმაოდ რთულია.

შედეგად, ძალიან ძნელია შეფასდეს იმ ქვეყნების მიერ მიღებული სარგებელი, რომლებმაც 
ინფლაციის თარგეთირების მექანიზმი დანერგა. ამიტომ ეს ანალიზი კვლავ ძალზე ექსპერმინეტული 
და საკამათოა და არ წარმოადგენს მყარ ემპირიულ მტკიცებულებას. გავიხსენოთ, რომ ნებისმიერ 
ქვეყანაში ინფლაციის თარგეთირების მექანიზმის დანერგვის მთავარი წინაპირობაა, რომ 
ფისკალური პოლიტიკა არ დომინირებდეს მონეტარულ პოლიტიკაზე. 

მიუხედავად ამისა, ნომინალურად უფრო მოქნილი გაცვლის კურსის მექანიზმმა, რომელიც 
ბევრმა ქვეყანამ შემოიღო, როგორც ჩანს, არ უბიძგა ხელისუფლებას, ნაკლები წონა მიენიჭებინათ 
ვალუტის გაცვლის კურსისთვის ანდა არ ემართათ მონეტარული პოლიტიკა გაცვლის კურსის 
პროგნოზის მიხედვით. ამ მოვლენებმა კიდევ უფრო გაართულა მონეტარული პოლიტიკის 
განხორციელება ამ ეკონომიკებში და მნიშვნელოვნად იმოქმედებს იმაზე, შეძლებენ თუ არა 
გარდამავალი ეკონომიკები ინფლაციის თარგეთირების დანერგვას.

ინფლაციის თარგეთირება 
აკისრებს ცენტრალურ ბანკს 
პასუხისმგებლობას ფასების 
სტაბილურობაზე. თუ ეს 
პასუხისმგებლობა საიმედოა, 
ის საშუალებას იძლევა 
მოსალოდნელი ინფლაციის 
საქართველოში დაწესებული 
ამჟამინდელი 6%-ის დონეზე 
შენარჩუნებას. ამრიგად, 
ინფლაციის თარგეთირება 
ზრდის მონეტარული პოლიტიკის 
ეფექტიანობას და აძლიერებს 
ადგილობრივი ვალუტის როლსა და 
მისდამი ნდობას. 
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ინფლაციის თარგეთირება, როგორც მონეტარული პოლიტიკის მექანიზმი, ბევრ განვითარებად 
ეკონომიკებში, მათ შორის საქართველოში, დაინერგა. ინფლაციის თარგეთირება აკისრებს 
ცენტრალურ ბანკს პასუხისმგებლობას ფასების სტაბილურობაზე. თუ ეს პასუხისმგებლობა 
საიმედოა, ის საშუალებას იძლევა მოსალოდნელი ინფლაციის საქართველოში დაწესებული 
ამჟამინდელი 6%-ის დონეზე შენარჩუნებას. ამრიგად, ინფლაციის თარგეთირება ზრდის 
მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობას და აძლიერებს ადგილობრივი ვალუტის როლსა და 
მისდამი ნდობას. 2009 წლიდან მოყოლებული, სებ-ი ინფლაციის თარგეთირების მონეტარულ 
პოლიტიკას ახორციელებს. 2012-2014 წლებისთვის ინფლაციის მიზნობრივი დონე 6%-ით არის 
განსაზღვრული. ინფლაციის თარგეთირება უფრო გამჭვირვალე პროცესია და ხელს უწყობს 
ინფლაციური მოლოდინების კონტროლირებას და მათ შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას. 
როდესაც ინფლაციის მაჩვენებელი სამიზნე მაჩვენებელს ასცდება, სებ-ი საპროცენტო განაკვეთს 
ზრდის. ეს, თავის მხრივ, 4 მიმართულებით მოქმედებს: ლარის კურსი მყარდება, კრედიტები 
მცირდება, ბაზრის საპროცენტო განაკვეთი იზრდება, ინფლაციური მოლოდინები მცირდება. ეს 
ამცირებს საერთო მოთხოვნას, რაც, თავის მხრივ, ფასებს ამცირებს.

თუმცა, სებ-ს მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობის ამაღლება უჭირს საქართველოს 
ეკონომიკის მაღალი დოლარიზაციის გამო. დოლარიზაციის პირობებში საპროცენტო განაკვეთის 
მექანიზმი სუსტდება, ვინაიდან ეკონომიკის უდიდესი ნაწილი უცხოური ვალუტით მარაგდება, 
რის შედეგადაც სებ-ის გავლენა მინიმალური ხდება. ასეთ პირობებში, ვალუტის გაცვლის კურსში 
ცვლილებები ინფლაციის მაჩვენებელზე მოქმედებს და გაცვლის კურსის მოქნილობას აზიანებს, 
ანუ, ვალუტის ნომინალური გაუფასურება გავლენას ახდენს ფასებზე და არ ზემოქმედებს 
გაცვლის რეალურ კურსზე. სებ-მა ნაბიჯები გადადგა დოლარიზაციის შესამცირებლად 
ლარებში კრედიტების ხელსაყრელი პირობების შეთავაზების გზით, რის შედეგადაც 2011 წელს 
დოლარიზაციის დონემ 59%-მდე დაიწია 2010 წლის 67%-დან. 

რომელია საქონელზე ფასების გლობალური ზრდით გამოწვეულ ინფლაციურ ზეწოლებზე 
რეაგირების შესაფერისი მონეტარული პოლიტიკა? უნდა გამოიყენოს თუ არა სებ-მა ინფლაციის 
თარგეთირება იმპორტირებული ინფლაციის დაძლევის იარაღად? ზოგადად, მონეტარული 
პოლიტიკა ინფლაციის თარგეთირების მექანიზმად გამოიყენება მაშინ, როდესაც ინფლაცია 
მოთხოვნის ზრდით არის განპირობებული. იმ შემთხვევებში, როდესაც ინფლაცია იმპორტით ან 
გლობალური ფასების ზრდით არის გამოწვეული, მონეტარული ინტერვენციების განხორციელება 
არ არის მიზანშეწონილი; ასეთ შემთხვევაში მონეტარული მექანიზმები არ მუშაობს, ვინაიდან 
მონეტარული პოლიტიკის შეზღუდვა უარყოფითად იმოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაზე, 
რადგან ძალიან დაბალი ინფლაციის შენარჩუნებამ საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის 
გზით შესაძლოა ადგილობრივი ვალუტა გაამყაროს, რაც ექსპორტსა და პირდაპირ უცხოურ 
ინვესტიციებს შეაფერხებს და ხელს შეუწყობს იმპორტის ზრდას. ამავე დროს, მნიშვნელოვანია 
ინფლაციის გამომწვევი წყაროები. უნდა იქნეს თუ არა გამოყენებული ინფლაციის თარგეთირება, 
თუ ინფლაცია გამოწვეულია მოწოდების შოკებით, როგორც სურსათის კრიზისის შემთხვევაშია, 
როდესაც კორელაციის კოეფიციენტი ინფლაციის საშუალო დონესა და განვითარებად ქვეყნებში 
სურსათის ფასის ინდექსს შორის 0.82-ის ტოლია? მოწოდების შოკებმა შესაძლოა ერთდროულად 
შეამციროს ზრდა და გაზარდოს ინფლაცია. ასეთ შოკებზე რეაგირებამ მონეტარული პოლიტიკის 
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გამკაცრების გზით შეიძლება სიტუაცია გააუარესოს. ამავე დროს, შიშობენ, რომ გლობალური 
ფასების მკვეთრი ზრდა გავლენას იქონიებს ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე, როგორიც 
ინფლაციური მოლოდინებია ქვეყანაში. სურსათზე ფასების ზრდა ინფლაციურ მოლოდინებს აჩენს 
მოსახლეობაში, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის გატარებაა 
გონივრული.  

გარდა ამისა, როდესაც ინფლაციის თარგეთირების მექანიზმს იყენებს, ცენტრალურმა ბანკმა 
ყურადღება საბაზო ინფლაციაზე უნდა გაამახვილოს თუ საერთო ინფლაციაზე? საერთო 
ინფლაცია დროებითი მოვლენაა და ცენტრალური ბანკები მასზე არ რეაგირებენ თავიანთი 
პოლიტიკების საერთო ინფლაციის მიხედვით კორექტირების გზით, ვინაიდან ასეთი ქმედების 
ხარჯი მის მიერ მოტანილ სარგებელს აღემატება. თუმცა, კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ 
მნიშვნელოვანია გავიგოთ, რომ სურსათი საქართველოს სამომხმარებლო ხარჯების უდიდეს წილს 
შეადგენს და ამიტომ, სურსათის ფასების ზრდა აჩენს ფასების შემდგომი ზრდის მოლოდინს, რაც 
საბაზო ინფლაციაზეც უარყოფითად აისახება. მიუხედავად იმისა, რომ სებ-ი ხაზს უსვამს იმ 
ფაქტს, რომ საბაზო ინფლაცია კვლავ დაბალია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აცხადებს. რომ 
საერთო ინფლაცია უფრო ცვალებადი და ხანგრძლივია, ვიდრე საბაზო ინფლაცია. მცირე ზომის 
ღია ეკონომიკებისთვის დამახასიათებელია სურსათის დიდი წილი სამომხმარებლო კალათებში. 
ამავე დროს, სურსათზე ფასების გლობალური ინფლაცია პოზიტიურ კორელაციაშია ამ ქვეყნების 
საერთო ინფლაციასთან, ვინაიდან სურსათზე მსოფლიო ფასები გავლენას იმპორტირებული 
სურსათის ფასებთან ერთად, ამ ქვეყნების ადგილობრივი სურსათის ფასებზეც ახდენს. ამავე 
დროს სასურსათო ინფლაცია უფრო მაღალი, მერყევი და ხანგრძლივია, ვიდრე არასასურსათო 
ინფლაცია და უფრო მეტი დრო სჭირდება, რომ ახალ შემცირებულ ფასებზე გადავიდეს - ანუ, 
ფასის ზრდას გაცილებით ნაკლები დრო სჭირდება, ვიდრე გაზრდილი ფასების დაწევას ახალ, 
შემცირებულ ფასებამდე.

სურსათის წილი განვითარებადი ქვეყნების სამომხმარებლო კალათაში ბევრად დიდია 
განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით, სადაც პრიორიტეტები სხვა პროდუქციას ენიჭება, 
როგორიცაა გართობა, ტანსაცმელი და სხვა. როგორც ზემოთ განვიხილეთ, თურქმენეთს 
ყველაზე დიდი სურსათის წილი აქვს სამომხმარებლო კალათაში - 60%, ხოლო აშშ-ს ყველა 
მცირე - 10%. საქართველოს 30%-იანი წილი ყველაზე დაბალია სომხეთსა და აზერბაიჯანთან 
შედარებით, რომელთა სურსათის წილი სამომხმარებლო კალათის 50%-ს შეადგენს. კორელაციის 
კოეფიციენტი საერთო და სასურსათო ინფლაციას შორის პოზიტიურად მაღალია და თითქმის 
1-ს უდრის (იდეალური კორელაცია) - 0.8-ზე მეტი საქართველოს შემთხვევაში. ეს კორელაცია 
უფრო ძლიერი და პოზიტიურია, ვიდრე მოწინავე ქვეყნებში, სადაც მონეტარული პოლიტიკის 
შემმუშავებლები საბაზო ინფლაციის ინდიკატორზე უფრო არიან ორიენტირებულები თავიანთ 
მსჯელობებში.

ამიტომ, საბაზო ინფლაციაზე ფოკუსირებამ მხოლოდ იმიტომ, რომ სათანადო ზომები იქნეს 
მიღებული ინფლაციის დასამარცხებლად, შესაძლოა ის ღარიბი მოსახლეობა დააზარალოს, 
რომლებიც, შეზღუდული სამომხმარებლო კალათის პირობებში, საკვების მოხმარებაზე არიან 
ძირითადად ორიენტირებულები. საერთო ინფლაცია გულისხმობს ეროვნული სამომხმარებლო 
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კალათის შემადგენლობაში არსებული ყველა პროდუქტის ფასების გათვალისწინებას. 
პრაქტიკაში, ცენტრალური ბანკები საბაზო ინფლაციაზე, ანდა კალათის შემადგენლობაში 
არსებულ კონკრეტულ პროდუქტებზე არიან ფოკუსირებულნი. ამრიგად, საკვების მოხმარებაზე 
დამოკიდებულმა ქვეყნებმა თავიანთი მონეტარული პოლიტიკის მექანიზმები საერთო ინფლაციის 
მიხედვით უნდა შეასწორონ, თუმცა, ამავე დროს, არ უგულებელყონ საბაზო ინფლაცია, როგორც 
ადგილობრივი ინფლაციის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი. ამ გზით ისინი ეკონომიკაში საერთო 
ინფლაციის რეალისტურ  და ზუსტ სურათს მიიღებენ.

მონეტარული პოლიტიკა საქართველოში

2011 წლის იანვრიდან მოყოლებული, როდესაც წლიურმა ინფლაციამ 12.3%-ს მიაღწია, 
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა (სებ-ი) „ქამრების შემოჭერის“ ანუ, მკაცრი მონეტარული 
პოლიტიკის გატარება დაიწყო. 2011 წლის იანვარში საპროცენტო განაკვეთი 8% იყო. ამავე 
დროს, 2011 წლიდან ფართო ფულის მოცულობა შემცირდა ძირითადად სეზონური ფაქტორების 
გამო; ასევე შემცირდა ფართო ფულის წლიური ზრდის ტემპი. პროგნოზის მიხედვით, ფართო 
ფულის ზრდა 20-25%-ის ფარგლებში მოხდება10, რაც პროგნოზირებულ ეკონომიკურ ზრდასა და 
ინფლაციის მაჩვენებელთან ერთად, გონივრულ დონეებს უახლოვდება. როგორც გრაფიკიდან 
(გრაფიკი 14) ჩანს, 2011 წელს ფართო ფულის ზრდა თითქმის 10%-ით შემცირდა გამკაცრებული 
მონეტარული პოლიტიკის გამო. პროგნოზით, მოსალოდნელია ფართო ფულის 3%-იანი ზრდა 
ექსპანსიურ მონეტარულ პოლიტიკასთან ერთად (გრაფიკები 15 და 16).

 

გრაფიკი 15 ფართო ფულის ზრდა (%) (2000–2012) www.imf.org

10 www.nbg.ge
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გრაფიკი 16 ფულის მოცულობა (2001–2011) www.geostat.ge

საპროცენტო განაკვეთთან ერთად გაიზარდა უცხოურ ვალუტაში მოზიდული თანხების 
მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები. ამ შეზღუდვებმა თანდათან გავლენა იქონია როგორც 
უცხოურ, ასევე ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხების მოცულობაზე (გრაფიკი 17). როგორც 
გრაფიკიდან ჩანს, გაცემული სესხების მოცულობის ზრდა წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო, 
როდესაც მონეტარული პოლიტიკა შედარებით შერბილებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ 
გაცემული სესხები უმეტესად უცხოურ ვალუტაშია დენომინირებული, აღინიშნა ეროვნულ 
ვალუტაში სესხების ზრდის ტენდენცია იმ ხელსაყრელი პირობების შედეგად, რომლებიც ასეთ 
სესხებზე დაწესდა ქვეყანაში დე-დოლარიზაციის მისაღწევად. სესხების ეს ზრდა არ უნდა იყოს 
ინფლაციური რისკების მატარებელი. გრაფიკიდან ჩანს, რომ ნოემბერში, ინფლაციის კლების 
(წლიური 1.9%-ით) პირობებში, ბანკების მიერ დაკრედიტების ტემპი შენელდა ადგილობრივი 
მოთხოვნის შემცირების გამო, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოში 
ინფლაცია ძირითადად იმპორტირებული იყო.

გრაფიკი 17 სესხები www.geostat.ge
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2011 წლის ივნისში, სებ-მა საპროცენტო განაკვეთი ჯერ 7.75%-მდე და მერე, 7.5%-მდე დაწია. 
მიუხედავად იმისა, რომ წლიური ინფლაცია ჯერ 10%, მოგვიანებით კი 8.5% (ივლისში) იყო, რაც 
სამიზნე მაჩვენებელს (6%) აღემატებოდა, კომიტეტმა მონეტარული პოლიტიკის შერბილება 
გადაწყვიტა საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობისა და სურსათის ფასების მოსალოდნელი კლების 
გამო. მოთხოვნის სტიმულირებისათვის საპროცენტო განაკვეთის ამ შემცირებებმა, რომლებიც 
გამოწვეული იყო აშშ-ის ეკონომიკური ზრდის შენელების და ევროზონის კრიზისის გაღრმავების 
პროგნოზით, რასაც საერთაშორისო ბაზარზე ფასების შემდგომი კლება შეიძლება მოჰყოლოდა, 
ქართულ ბაზარზე მოთხოვნაზეც იმოქმედა და ხელი შეუწყო ინფლაციის შემდგომ კლებას. 
მეტიც, გრძელვადიანი დაფინანსების ხელშესაწყობად, კომიტეტმა გადაწყვეტილება მიიღო, 
გრძელვადიან სესხებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები შეემცირებინა. კერძოდ, ეროვნულ 
ვალუტაში გაცემული ერთ წელზე მეტი ვადიანობის და უცხოურ ვალუტაში გაცემული ორ წელზე 
მეტი ვადიანობის სესხები სარეზერვო მოთხოვნებისაგან განთავისუფლდა და ამავე დროს, 
უცხოურ ვალუტაში გაცემული ერთიდან ორ წლამდე ვადიანობის სესხებზე სარეზერვო მოთხოვნა 
5%-მდე შემცირდა.

2011 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში, ინფლაციის კლების ტენდენცია შენარჩუნდა და შესაბამისად, 
წლიური 4.6% და 2.3% შეადგინა. სებ-ის კომიტეტმა კიდევ უფრო დაწია საპროცენტო განაკვეთი 
7.25%-მდე, მოგვიანებით კი 7%-მდე. აღინიშნა კომერციული ბანკების საქმიანობის გააქტიურება. 
2011 წლის ბოლოსთვის, სებ-მა მონეტარული პოლიტიკსი შერბილება დაიწყო და საპროცენტო 
განაკვეთი 6.5%-მდე შეამცირა 2012 წლის იანვარში და 6.25%-მდე აპრილში. არსებული პოლიტიკა 
ხელს შეუწყობს ინფლაციის საპროგნოზო ინდიკატორის შენარჩუნებას. სებ-ის პროგნოზები 
იმის მაჩვენებელია, რომ პროგნოზით, მიმდინარე დეფლაცია ივნისიდან შეიცვლება, როდესაც 
ინფალციის ზრდაა მოსალოდნელი.
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დასკვნები და 
რეკომენდაციები

მეორე წელია, რაც კავკასიის რეგიონისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, მათ შორის 
საქართველოში, ეკონომიკის კრიზისამდელ დონემდე აღდგენა და ზრდა შეინიშნება. თუმცა, 
ინფლაცია რეგიონის უმეტესი ქვეყნებისათვის კვლავ მთავარ ეკონომიკურ გამოწვევად რჩება. 
საქართველომ ინფლაციის პრობლემა უნდა მოაგვაროს, რათა მდგრადი ეკონომიკური ზრდა 
გააგრძელოს.

საქართველოში ინფლაცია რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებულმა ფაქტორმა გამოიწვია და 
მრავალგანზომილებიან კონტექსტში უნდა იქნეს განხილული. ამ ნაშრომში, ჩვენ ვამტკიცებდით, 
რომ მაღალი ინფლაცია ძირითადად იმპორტის ფაქტორისა და დაუბალანსებელი ბიუჯეტის 
შედეგია, მონეტარული პოლიტიკა ამ შემთხვევაში მთავარ პრობლემას არ წარმოადგენს. 
საბიუჯეტო ხარჯებში (განსაკუთრებით, სოციალურ ხარჯებში) მკვეთრმა ცვლილებებმა ხელი 
შეუწყო ინფლაციური ზეწოლების წარმოქმნას, ვინაიდან ეს კონკრეტული კატეგორია პოზიტიურ 
კორელაციაშია მოხმარებასთან. ჩვენ ასევე დავადასტურეთ, რომ ფულადი გზავნილებისა 
და უცხოურ ვალუტაში კაპიტალის მსხვილ ნაკადების შემოდინებას ინფლაციური რისკები 
ახლავს განუვითარებელი ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრის პირობებში, სადაც ცენტრალურ 
ბანკს შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, რომ სტერილიზაციის მსხვილი ინტერვენციები 
განახორციელოს.

ინფლაციის შესაძლო მიზეზთაგან ერთადერთი მიზეზი, რომელიც ხელისუფლების კონტროლქვეშაა 
არის ფისკალური დეფიციტის პრობლემა, რომელსაც, მიგვაჩნია, რომ ინფლაციაში ერთ-ერთი 
უდიდესი წვლილი შეაქვს. ვინაიდან სხვა ფაქტორები ეგზოგენური ხასიათისაა, მთავრობამ უნდა 
გააძლიეროს ძალისხმევა ფისკალური კონსოლიდაციისაკენ, ზედმეტი სოციალური ხარჯების 
შემცირებისაკენ, ეს ყველაზე მეტად ერთჯერად სოციალურ პროგრამებს და კამპანიებს 
ეხება, რომლებიც მოხმარებას ზრდის და მძიმე დარტყმას აყენებს ცენტრალურ ბიუჯეტს. ეს 
კაპიტალი გრძელვადიან, მომგებიან შესაძლებლობებში უნდა ჩაიდოს და ამ გზით შეუმსუბუქოს 
სოციალურად დაუცველებს მდგომარეობა. ასეთი შესაძლებლობები შეიძლება იყოს ინვესტიციები 
ხილისა და მაღალი ღირებულების მქონე იმ ბოსტნეულის წარმოებაში, რომლებშიც საქართველოს 
შედარებითი უპირატესობა აქვს. ამიტომ, მიგვაჩნია, რომ დაუბალანსებელი ბიუჯეტი ყველაზე 
დიდ საფრთხეს უქმნის ეკონომიკას, განსაკუთრებით მზარდ შიდა და საგარეო ვალთან ერთად. 
ამასწინანდელი გლობალური კრიზისი ამ პოსტულატის სისწორეს ადასტურებს. ნელი ეკონომიკური 
ზრდით ყველაზე მეტად ის ქვეყნები ზარალდებიან, რომლებსაც მაღალი საბიუჯეტო დეფიციტი, 
არასტაბილური ფისკალური ხარჯების პოლიტიკა და დიდი ვალი აქვთ.
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