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გამოხმაურება

ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული 
პროფესორის თეონა გრიგოლაშვილის ნაშრომზე 
„საქართველოს ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის 
სრულყოფის მეთოდოლოგიური საფუძვლები”

ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა 
პროფესორმა, თეონა გრიგოლაშვილმა გამოსცა 
მონოგრაფია „საქართველოს ფულად-საკრედიტო 
პოლიტიკის სრულყოფის მეთოდოლოგიური 
საფუძვლები“ (გამომცემლობა „ივერიონი“. 
თბილისი 2022, -174 გვერდი, ISBN 978-9941-8-
4627-4)

ნაშრომის აქტუალობა ეჭვგარეშეა. ქვეყანაში 
ეკონომიკის განვითარების მიზნებთან 
შესაბამისობაში არსებული, ფულის მიმოქცევა 
წარმოადგენს მნიშვნელოვან საკითხს და 
იმყოფება როგორც ხელისუფლების, ასევე 
მეცნიერ–მკვლევართა მუდმივი ყურადღების 
ცენტრში. როგორც წესი, კლასიკურ სამეცნიერო 
ლიტერატურაში განიხილება ფულად–
საკრედიტო პოლიტიკის რეალიზების 

ტრადიციული სქემა: ამოცანების, მეთოდების და ინსტრუმენტების ჩამონათვალი, რომლითაც 
ცენტრალური ბანკი ახდენს ფულად–საკრედიტო პოლიტიკის მიზნების რეალიზებას. 

ამასთან, ხშირად განხილვის მიღმა რჩება, თუ როგორ ხდება ფულად–საკრედიტო პოლიტიკის 
ამა თუ იმ მექანიზმის ეფექტიანი გამოყენება გარე შოკების და ეროვნული ეკონომიკის საბაზრო 
მექანიზმის თვითრეგულირების განუვითარებლობის პირობებში და ამ ფონზე რამდენად არის 
შესაძლებელი ფულად–საკრედიტო პოლიტიკის ტრადიციული მეთოდებით მისი ეფექტიანობის 
ამაღლება. 

მონეტარული ხელისუფლების მიერ ფულად–საკრედიტო პოლიტიკის მიზნებისა და მათი 
განხორციელების ინსტრუმენტებს შორის წყვეტა აფერხებს როგორც საბანკო სექტორის, ასევე 
მთლიანად ეკონომიკის ევოლუციური პროცესის განვითარებას. ფულად–საკრედიტო პოლიტიკის 
ფორმალურად გამოყენებადი მეთოდები ზემოთაღნიშნული მიზეზების გამო ხშირად ატარებენ 
დისკრეციულ ხასიათს. კერძოდ, ამა თუ იმ მეთოდის ან ინსტრუმენტის არასწორი შეფასება 
იწვევს ანალოგიურ ნეგატიურ შედეგს. ამიტომ, მნიშვნელოვანია არა მარტო ფულად– საკრედიტო 
პოლიტიკის მეთოდების ყოველმხრივი ანალიზი, არამედ ახალი მეთოდების შემუშავება, რასაც 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს განვითარებადი ეკონომიკის ეფექტიანად ფუნქციონირე–
ბისათვის.

საქართველოს საბანკო სისტემის ევოლუცია წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის 
(სებ) ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის თანდათანობითი გარდაქმნის პროცესს. საქართველოს 
ეკონომიკის ზრდისა და მისი სხვადასხვა სექტორის განვითარების დაბალანსების თვალსაზრისით 
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საქართველოს ეროვნული ბანკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის შესწავლა უმნიშვნელოვანეს 
საკითხს წარმოადგენს. ეს იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ფულად–საკრედიტო პოლიტიკას 
განმსაზღვრელი ადგილი უჭირავს ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაში. ცხადია, ფულად–
საკრედიტო პოლიტიკის ინსტრუმენტები, ზოგადად მისი გატარების მეთოდოლოგია უნდა 
უზრუნველყოფდეს ეფექტიან საპროცენტო პოლიტიკას და ბანკთაშორისი საკრედიტო ბაზრის 
მეშვეობით გავლენა მოახდინოს ეკონომიკის არასაფინანსო სექტორში მიმდინარე პროცესებზე.

მიგვაჩნია, რომ ნაშრომი დიდ სარგებლობას მოუტანს ამ სფეროთი დაინტერესებულ პირებსა 
და ინსტიტუტებს.

ნიკოლოზ ჩიხლაძე,
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი,

ქუთაისი უნივერსიტეტის პროფესორი

REVIEW OF ASSOCIATED PROFESSORS TEONA GRIGOLASHVILI’S MONOGRAPH 
“METHODOLOGICAL BASICS TO PERFECTION GEORGIAN MONETARY POLICY”

In accordance with the country’s development, money turnover is the main topic of scientists and the 
government’s attention. As a rule, classical scientific literature shows the traditional scheme of monetary 
policy: a list of objectives, methods and instruments by which the central bank conducts monetary policy. 
Beyond discussion remains the effectiveness of monetary policy tools during undeveloped self-regulation 
of the market economy, and in the given condition how is possible to maintain the country’s economic 
growth using traditional monetary policy methods.

The gap between monetary policy targets and tools interrupts not only the development of the banking 
sector but the process of economic development. Methods which are formally used by the government 
have discretionary character. To specify incorrect evaluation of methods and tools causes negative conse-
quences. It is important to analyze monetary policy conduction methods to receive determined meaning 
for the effective functioning of developing economics.   

The evolution of the Georgian banking system represents the process of gradual transformation of the 
national bank’s monetary policy.  Studying NBG’s (National Bank of Georgia) monetary policy is import-
ant for the economic growth and development of other economic sectors in Georgia. Monetary policy 
takes a significant place in economic policy. It is obvious, that, tools of monetary policy and the methodol-
ogy of their conduction, should provide effective interest rate policy, and influence the nonfinancial sector 
of economics, by interbank credit market.  

The book will be of great service to students, field specialists and researchers, and public sector repre-
sentatives. We believe that it would be a good purchase for the general readership interested in monetary 
policy studies.

Nikoloz  Chikhladze, 
Doctor of Economic Sciences, Professor 

Kutaisi University


