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  ანო ტა ცია

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია კო რო ნა ვი რუ სის 
გავ რცე ლე ბამ დე სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო მაკ რო-
ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა. მსოფ ლი ოს პან-
დე მი ის პი რო ბებ ში, აღ ნიშ ნუ ლია იმ რის კე ბის 
შე სა ხებ, რის წი ნა შეც ამ ჟა მად დგას სა ქარ თვე-
ლოს ეკო ნო მი კა. გან სა კუთ რე ბით გა მახ ვი ლე-
ბუ ლია ყუ რა დღე ბა იმ ნე გა ტი უ რი ეკო ნო მი კუ-
რი მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ, რო გო რი ცა ა: უარ ყო-
ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი, ეკო ნო მი კის დო ლა რი-
ზა ცი ის მა ღა ლი ხა რის ხი და ლა რის  გაც ვლი თი 
კურ სის პრობ ლე მე ბი. წარ მოდ გე ნი ლი ანა ლი-
ზის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
მი სა მარ თით შე მუ შა ვე ბუ ლია შე სა ბა მი სი რე-
კო მენ და ცი ე ბი. 

შე სა ვა ლი

კო რო ნა ვი რუ სის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი  
რთუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის  შე-
სამ სუ ბუ ქებ ლად მსოფ ლი ოს თით ქმის ყვე ლა 
ქვეყ ნის მთავ რო ბებ მა და ცენ ტრა ლურ მა ბან-
კებ მა კო ლო სა ლუ რი თან ხე ბი გა მო ყო. შექ მნილ 
მდგო მა რე ო ბას  არ თუ ლებს ის, რომ  ჯერ კი დევ 
უც ნო ბია იქ ნე ბა თუ არა ვი რუ სის აფეთ ქე ბის 
მე ო რე ტალ ღა. მსოფ ლი ო ში ამ კუ თხით შექ-
მნი ლია არა ორ დი ნა ლუ რი და რთუ ლად პროგ-
ნო ზი რე ბა დი მდგო მა რე ო ბა. სა ერ თა შო რი სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ისე თე ბი რო გო რი ცა ა: სა ერ თა-
შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი, მსოფ ლიო ბან კი, 
ევ რო პის რე კონ სტრუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის 
ბან კი, აზი ის ბან კი, მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა-
ნი ზა ცია და სხვები, პროგ ნოზს ვერ აკე თე ბენ 
შექ მნილ მდგო მა რე ო ბას თან და კავ ში რე ბით  და 
ვერ სთა ვა ზო ბენ შე სა ბა მის რე კო მენ და ცი ებს 
ქვეყ ნებს, მა შინ რო ცა ასე თი რე კო მენ და ცი ე ბი 
სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, გან სა კუთ რე-
ბით გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის თვის. პერ სპექ-
ტი ვას  ბუნ დო ვანს ხდის, ის რომ  ეკო ნო მი კის 
დარ გში ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტე ბიც  არ 
აკე თე ბენ პროგ ნოზს შექ მნილ არა ორ დი ნა ლურ 
მდგო მა რე ო ბა ზე და არ სთა ვა ზო ბენ შე სა ბა-
მის სა მოქ მე დო გეგ მებს  მსოფ ლიო ქვეყ ნე ბის 
მთავ რო ბებს. გა მომ დი ნა რე აქე დან ჯერ კი დევ 
უც ნო ბია უახ ლო ეს მო მა ვალ ში თუ რა სო ცი ა-
ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის წი ნა შე აღ-
მოჩ ნდე ბი ან ქვეყ ნე ბი აღ ნიშ ნუ ლი პან დე მი ის 
ფონ ზე. სა ჭი როა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
მსოფ ლი ო ში შექ მნი ლი რთუ ლი და არაპ როგ-
ნო ზი რე ბა დი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით  ად გი ლობ რივ სა მეც ნი ე რო 
და ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ რე სურ სებ ზე (მეც ნი ე-
რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ა, უმაღ ლე სი სას-
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წავ ლებ ლე ბი,  ეროვ ნუ ლი კვლე ვი თი და წე სე-
ბუ ლე ბე ბი და სხვა) დაყ რდნო ბით მო ამ ზა დოს 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის რო გორც მოკ ლე ვა დი-
ა ნი, ასე ვე გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ე ბი, რომ-
ლე ბიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ეროვ ნუ ლი 
მე წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე და იმ პორ ტჩა ნაც-
ვლე ბი თი პო ლი ტი კის ცხოვ რე ბა ში გა ტა რე ბას 
შე უ წყობს ხელს. ამით სა ქარ თვე ლომ მაქ სი მა-
ლუ რად უნ და აი ცი ლოს მო სა ლოდ ნე ლი რის-
კე ბი.

  ძი რი თა დი ტექ სტი

 სა ინ ტე რე სოა, თუ რა მდგო მა რე ო ბა ში შეხ-
ვდა სა ქარ თვე ლო მსოფ ლი ო ში შექ მნილ არა-
ორ დი ნა ლურ ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბას და 
რა რის კე ბის  და გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას 
ჩვე ნი ქვე ყა ნა.  მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბის და 
წარ მოდ გე ნის მიზ ნით მო ვიყ ვანთ  და გან ვი ხი-
ლავთ რამ დე ნი მე ძირითად მაკ რო ე კო ნო მი კურ 
პა რა მეტრს. 

                                                                                        ცხრი ლი 1

    სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის სტრუქ ტუ რა 
ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით 2015 წლი სათ ვის

ქვეყ ნე ბი
ექ სპორ ტი 
(ა თა სი აშშ 
დო ლა რი)

წი ლი მთლი-
ან ექ სპორ-

ტში
(%)

იმ პორ ტი 
(ა თა სი აშშ 
დო ლა რი)

ხვ. წი ლი 
მთლი ან იმ-

პორ ტში
(%)

სალ დო +/-

აშშ 104,228.3 4.7 254,089.2 3.5 -149,806.9
რუ სე თი 162,885.6 7.4 625,714.4 8.6 -462,828.8
ია პო ნია 3,304.0 0.1 212,212.3 2.9 -208,908.1
ჩი ნე თი 125,803.2 5.7 587,298.9 8.0 -461,495.7
და ნარ ჩე ნი აზია 907,538.2 41.2 2,784,301.8 38.1 -1,876,763.6
ე ვ  რ ო  კ ა ვ  შ ი  რ ი ს 
ქვეყ ნე ბი 644,729.9 29.3 2,082,429.4 28.5 -1,437,699.5

და ნარ ჩე ნი ქვვეყ-
ნე ბი 255,699.2 11.6 758,362.2 10.4 -502.662.9

სულ: 2,204,188.6 100 7,304,165.1 100 -5,099.976.5

        წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ, სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით

 წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბი დან (იხ. ცხრი-
ლი1) ჩანს, რომ 2015 წლი სათ ვის  მთლი ა ნი 
ექ სპორ ტის ოდე ნო ბამ 2.2 მი ლი არ დი აშშ დო-
ლა რი შე ად გი ნა, იმ პორ ტმა კი-7.3 მი ლი არ დი 
ამე რი კუ ლი დო ლა რი. უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო 
ბა ლან სის ოდე ნო ბამ 5.1 მი ლი არ დი ამე რი კუ-
ლი დო ლა რი შე ად გი ნა. 2015 წლი სათ ვის სა ქარ-
თვე ლოს ძი რი თად სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ ქვეყ-
ნებ თან უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო სალ დო გა აჩ ნდა. 
უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სის ეს ოდე ნო ბა სა-
ქარ თვე ლოა მნიშ ვნე ლო ვან უარ ყო ფით ეკო ნო-
მი კურ მოვ ლე ნებს იწ ვევს და ქვეყ ნის მდგრად 
ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას საფ რთხებს უქ მნის. 
სა ვაჭ რო ბა ლან სის მხრივ 1995 წლი დან და წყე-
ბუ ლი უარ ყო ფი თი ტენ დენ ცია შე ნარ ჩუნ და 
მომ დევ ნო წლებ შიც.   გან ვი ხი ლოთ 2019 წლის 
ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები.                                                                                                
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                                                                                                                                 ცხრი ლი 2

    სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის სტრუქ ტუ რა 
ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით 2019 წლი სათ ვის

ქვეყ ნე ბი ექ სპორ ტი (ა თა-
სი აშშ დო ლა რი)

წი ლი მთლი ან 
ექ სპორ ტში

(%)

იმ პორ ტი 
(ა თა სი აშშ 
დო ლა რი)

წი ლი 
მთლი ან 

იმ პორ ტში
(%)

სალ დო +/-

აშშ 132,251.4 3.5 678,728.4 7.1 -546.477.0
რუ სე თი 496,974.1 13.1 977,025.7 10.3 -480,051.6
ია პო ნია 12,291.9 0.3 257,299.4 2.7 -245,007.5
ჩი ნე თი 223,129.7 5.9 858,587.7 9.0 -635,460.0
და ნარ ჩე ნი აზია 1,677,309.1 44.2 3,287,347.4 34.5 -1,610,038.3
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე-
ბი

819,242.4 21.5 2,407,237.3 25.3 -1,587,995.0

და ნარ ჩე ნი ქვვეყ ნე ბი 437,250.9 11.5 1,050.683.3 11.1 -613,432.4

სულ:
3,798,449.5 100 9,516,911.3 100 -5,718,461.8

         წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ, სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
                 სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით

 წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბი დან (იხ .ცხრი-
ლი 2) ჩანს, რომ 2019 წლი სათ ვის  მთლი ა ნი ექ-
სპორ ტის ოდე ნო ბამ  3.8 მი ლი არ დი აშშ დო ლა-
რი შე ად გი ნა, იმ პორ ტმა - 9.5 მი ლი არ დი ამე-
რი კუ ლი დო ლა რი ხო ლო უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო 
ბა ლან სის ოდე ნო ბამ 5.7 მი ლი არ დი ამე რი კუ-
ლი დო ლა რი შე ად გი ნა (სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი 
2015 წლი სათ ვის 5.1 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი 
იყო). სა ქარ თვე ლოს, 2019 წელს, ისე რო გორც  
შე სა დარ 2015 წელს (ა სე ვე 1995 წლი დან), თა-
ვის ძი რი თად სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ ქვეყ ნებ თან 
უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო სალ დო გა აჩ ნდა. აღ ნიშ-
ნუ ლი უარ ყო ფი თი ტენ დენ ცია სამ წუ ხა როდ 
2020 წელ საც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა.                                                                                                               

     რო გორც ცნო ბი ლი ა, რაც უფ რო ღი აა ქვე-
ყა ნა და გახ სნი ლია მი სი ფი ნან სუ რი ბაზ რე-
ბი, უფ რო მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა ქვე ყა-

ნას  გა დად გას  შე სა ბა მი სი ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი 
ქვეყ ნის სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტის ან პრო ფი ცი ტის 
შე სა ბა მი სად. გან სა კუთ რე ბით ცუდ მდგო მა-
რე ო ბა ში არი ან ის ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც უფ-
რო მე ტი სა ქონ ლის იმ პორტს ან ხორ ცი ე ლე ბენ 
ქვე ყა ნა ში ექ სპორ ტთან შე და რე ბით, ანუ რო-
დე საც ქვე ყა ნას უარ ყო ფი თი წმინ და ექ სპორ-
ტი აქვს. ასეთ პი რო ბებ ში მყო ფი ქვეყ ნე ბი 
იძუ ლე ბულ ნი არი ან  მო ი ზი დონ უცხო ე ლი 
ინ ვეს ტო რე ბი ან ისეს ხონ ფუ ლი სხვა ქვეყ ნე-
ბი დან, რა თა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სონ 
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა. მე ტად სა-
ინ ტე რე სო სუ რათს მი ვი ღებთ თუ გან ვი ხი-
ლავთ  სა ქარ თვე ლოს სა გა და სახ დე ლო ბა ლანსს 
გარ კვე უ ლი წლე ბის  (2015 და 2019 წწ) მი ხედ-
ვით.                                                                                                                                                                                        
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ცხრი ლი 3
სა ქარ თვე ლოს სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სი 2015 წლი სათ ვის

(მლრდ აშშ დო ლა რი)

       
 წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ, სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
                 სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით

წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბი დან (იხ.ცხრ. 3) 
ჩანს, რომ 2015 წელს სა ვაჭ რო ბა ლან სი სი დე ფი-
ციტ მა 5.1 მლრდ. აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. 2015 
წელს სა ქარ თვე ლო ში ინ ვეს ტი ცი ე ბი დან მი ღე-
ბულ მა შე მო სა ვალ მა შე ად გი ნა 0.27 მლრდ. აშშ 
დო ლა რი,  ხო ლო ინ ვეს ტი ცი ებ ზე გა დახ დებ მა 
1.1 მლრდ. დო ლა რი, სხვა ო ბამ კი-0.83 მი ლი-
არ დი. ტრან სფერ ტუ ლი გზავ ნი ლე ბი სა ქარ-
თვე ლო დან 1.4 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ფარ-
გლებ ში და ფიქ სირ და. თუ წმინ და გა დახ დე ბი 
და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი ოს გან და დე ბი თი ა, მა შინ 
ქვე ყა ნას მიმ დი ნა რე ან გა რი შის პრო ფი ცი ტი 
აქვს, ხო ლო თუ  წმინ და გა დახ დე ბი და ნარ ჩენ 
მსოფ ლი ოს თან უარ ყო ფი თი ა, მა შინ ქვე ყა ნას 
მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტი აქვს. 

სა ქარ თვე ლოს 2015 წლის მიმ დი ნა რე ან გა-
რი შის დე ფი ცი ტი 5.93 მლრდ. ამე რი კულ დო-
ლარს შე ად გენს. რაც შე ე ხე ბა კა პი ტა ლის ან გა-
რიშს, 2015 წელს უცხო ე ლე ბის მფლო ბე ლო ბა ში 
არ სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 2.83 მლრდ. ამე-
რი კუ ლი დო ლა რი შე ად გი ნა, ხო ლო სა ქარ თვე-
ლოს მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის 
ზრდამ, კი 1.18 მლრდ. დო ლა რი. პრო ფი ცი-
ტი 1.65 მლრდ დო ლა რით გა ნი საზ ღვრა. სულ 
2015 წელს მიმ დი ნა რე ან გა რი შის (-5.9 მლრდ. 
აშშ დო ლა რი)  და კა პი ტა ლის ან გა რი შის (+1.65 
ლრდ. აშშ დო ლა რი) გათ ვა ლის წი ნე ბით დე ფი-
ციტ მა შე ად გი ნა -4.28 მლრდ.აშშ დო ლა რი, რაც 
2015 წლის მშპ-ის 28.7%-ი ა.                                                                                                              

 
 

მიმდინარე ანგარიში 
ექსპორტი                                                   2.2  
იმპორტი                                                    7.3  
სავაჭრო ბალანსი (დეფიციტი -/პროფიციტი+)  (1)       - 5.1   
ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავალი                0.27               
ინვესტიციებზე გადახდები                                1.1  
ინვესტიციებისგან წმინდა შემოსავალი   (2)              -0.83                                 
წმინდა ტრანსფერტული გზავნილები     (3)              -0.0014  
მიმდინარე ანგარიშის სალდო (დეფიციტი -/პროფიციტი+)   (1)+(2)+(3)    -5.9314              
კაპიტალის ანგარიში                       
უცხოელების მფლობელობაში არსებული  
საქართველოს აქტივების ზრდა (4)                       2.83  
საქართველოს მფლობელობაში არსებული 
უცხოური აქტივების ზრდა (5)                           1.18  
კაპიტალის ანგარიშის სალდო ( (დეფიციტი -/პროფიციტი+)    (4)-(5)      +1.65  
       სხვაობა:                                                    დეფიციტი -4.28                                                             

        
 წყარო: ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ, სტატისტიკის ეროვნული  
                 სამსახურის მონაცემების მიხედვით 
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                                                                                ცხრი ლი 4
სა ქარ თვე ლოს სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სი 2019 წლი სათ ვის

(მლრდ აშშ დო ლა რი)

         
წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ, სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
                 სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით

წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბი დან (იხ.ცხრ.4) 
ჩანს, რომ 2019 წელს სა ვაჭ რო ბა ლან სის დე ფი-
ციტ მა 5.7 მლრდ აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა, ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის გან მი ღე ბულ მა შე მო სა ვალ მა  0.4 
მლრდ აშშ დო ლა რი, ხო ლო ინ ვეს ტი ცი ებ ზე გა-
დახ დებ მა კი  1.9 მლრდ აშშ დო ლა რი.

 2019 წელს უცხო ე ლე ბის მფლო ბე ლო ბა ში 
არ სე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს აქ ტი ვე ბის ზრდა 1.9 
მლრდ ამე რი კულ დო ლარს, ხო ლო სა ქარ თვე-
ლოს მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი უცხო უ რი 
აქ ტი ვე ბის ზრდა  0.77 მლრდ. ამე რი კულ დო-
ლარს შე ად გენ და, სხვა ო ბამ 1.13 მლრდ. ამე-
რი კუ ლი დო ლა რი შე ად გი ნა.  სულ 2019 წელს 
მიმ დი ნა რე ან გა რი შის (-7.2 მლრდ. აშშ დო-
ლა რი)  და კა პი ტა ლის ან გა რი შის (+1.13 ლრდ. 
აშშ დო ლა რი) გათ ვა ლის წი ნე ბით დე ფი ციტ მა 

შე ად გი ნა -6.07 მლრდ.აშშ დო ლა რი, რაც 2019 
წლის მშპ-ის  34.2 %-ი ა.

ცნო ბი ლი ა, რომ  სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი ქვეყ ნის 
მაკ რო ე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბას მნიშ ვნე-
ლოვ ნად აუ ა რე სებს.  ამი ტომ ამ შემ თხვე ვა ში 
ქვეყ ნე ბი დე ფი ცი ტის აღ მო საფხ ვრე ლად  სხვა-
დას ხვა მე თო დებს იყე ნე ბენ.   კერ ძოდ:  აწე სე-
ბენ სა ვაჭ რო ბა რი ე რებს იმ პორ ტი რე ბულ სა ქო-
ნელ ზე. ზრდი ან ქვეყ ნის შიგ ნით წარ მო ე ბუ ლი 
იმ პრო დუქ ცი ის ხა რისხს და მიმ ზიდ ვე ლო ბას, 
რო მე ლიც ექ სპორ ტი სათ ვი საა გან კუთ ვნი ლი, 
ანუ ქვეყ ნე ბი ატა რე ბენ მნიშ ვნე ლო ვან ეკო ნო-
მი კურ რე ფორ მებს ამ მი მარ თუ ლე ბით. 

  უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტის პი რო-
ბებ ში ქვე ყა ნა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად მცირ დე ბა 
ცენ ტრა ლუ რი ბან კის გან კარ გუ ლე ბა ში არ სე-

 
 
                                                                                ცხრილი 4 

საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი 2019 წლისათვის 
(მლრდ აშშ დოლარი) 

მიმდინარე ანგარიში 
ექსპორტი                                               3.8                                                                          
იმპორტი                                                9.5                                                                         
 
სავაჭრო ბალანსი (დეფიციტი -/პროფიციტი+)  (1)    -5.7  
ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავალი             0.4  
ინვესტიციებზე გადახდები                             1.9  
ინვესტიციებისგან წმინდა შემოსავალი   (2)           -1.5  
წმინდა ტრანსფერტული გზავნილები (3)               -0.00366   
მიმდინარე ანგარიშის სალდო (დეფიციტი -/პროფიციტი+)   (1)+(2)+(3)           -7.2              
კაპიტალის ანგარიში                       
უცხოელების მფლობელობაში არსებული                
საქართველოს აქტივების ზრდა (4)                       1.9  
საქართველოს მფლობელობაში არსებული 
უცხოური აქტივების ზრდა (5)                           0.77  
კაპიტალის ანგარიშის სალდო ( (დეფიციტი -/პროფიციტი+)    (4)-(5)            +1.13  

 
სხვაობა:                                                      დეფიციტი    --6.07  

         
 წყარო: ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ, სტატისტიკის ეროვნული  
                 სამსახურის მონაცემების მიხედვით 
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ბუ ლი უცხო უ რი ვა ლუ ტის რე ზერ ვე ბი. ბო ლო 
25 წლის გან მავ ლო ბა ში სუ რა თი არ იც ვლე ბა 
- ექ სპორ ტის შე დე გად მი ღე ბუ ლი უცხო უ რი 
ვა ლუ ტა მი ე მარ თე ბა იმ პორ ტის შე დე გად წარ-
მო შო ბი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და სა ფი ნან სებ-

ლად. ასე თი პრაქ ტი კა მნიშ ვნე ლოვ ნად აუ ა რე-
სებს ქვეყ ნის სა ერ თო მაკ რო ე კო ნო მი კურ მდგო-
მა რე ო ბას, რაც მთლი ა ნო ბა ში ჩვენს ეროვ ნულ 
ვა ლუ ტა ზე (ლა რი)  უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა.

ცხრი ლი 5
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ოფი ცი ა ლუ რი რე ზერ ვე ბის და მშპ-ის 

მო ნა ცე მე ბი აშშ დო ლა რებ ში  

წლე ბი

რე ზერ ვი 
(მლრდ აშშ 
დო ლა რი)

მთლი ა ნი ში-
და პრო დუქ ტი 
(მლრდ აშშ დო-

ლა რი)

რე ზერ ვე ბის 
წი ლი მშპ-
სთან (%)

რე ზერ ვე ბი 
მო სახ ლე ო ბის 
ერთ სულ ზე 

(აშშ დო ლა რი)
2006 წლის 31 დე კემ ბრის თვის 0.930 7.7 11.7 211
2010 წლის 31 დე კემ ბრის თვის 2.3 11.6 19.8 523
2015 წლის 31 დე კემ ბრის თვის 2.5 14.9 16.7 671
2018 წლის  31 დე კემ ბრის თვის 3.3 17.6 18.7 885

          წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ, სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
                  სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით

 2006 წლი დან, 2019 წლამ დე სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი ბან კის რე ზერ ვე ბი 930 მლნ აშშ 
დო ლა რი დან, 3.3 მლრდ  აშშ დო ლა რამ დე გა-
ი ზარ და (იხ.ცხრ. 5). რე ზერ ვე ბის წი ლი ქვეყ ნის 
მშპ-სთან მი მართ 2006-2019 წლე ბის პე რი ოდ ში 
11.7%-დან 18.7%-მდე ფარ გლებ ში მერ ყე ობს. 
რაც შე ე ხე ბა მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე გა ან გა-
რი შე ბით ეროვ ნუ ლი ბან კის რე ზერ ვე ბის ოდე-
ნო ბას, იგი 211 აშშ დო ლა რი დან (2006 წე ლი) 
885 აშშ დო ლა რამ დე გა ი ზარ და (2018 წე ლი). 
ეროვ ნუ ლი ბან კის რე ზერ ვე ბის შემ ცი რე ბა ზე 
მრა ვა ლი ფაქ ტო რი მოქ მე დებს. აქე დან მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია წმინ და ექ სპორ ტის უარ ყო ფი თი სალ-
დო და კა პი ტა ლის ან გა რი შის დე ფი ცი ტი. 

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, მიმ დი ნა რე ან გა რი შის 
დე ფი ცი ტი  ეროვ ნუ ლი ბან კის ოფი ცი ა ლუ-
რი რე ზერ ვე ბის შემ ცი რე ბას იწ ვევს, ჩვენს შემ-
თხვე ვა ში მდგო მა რე ო ბა ზე კი დევ უფ რო ნე გა-

ტი უ რად აი სა ხე ბა სა ქარ თვე ლო ში დო ლა რი ზა-
ცი ის  მა ღა ლი კო ე ფი ცი ენ ტი. ეროვ ნუ ლი ბან კის 
მო ნა ცე მე ბით აღ ნიშ ნუ ლი კო ე ფი ცი ენ ტი 2013-
2019 წლებ ში 56%-დან, 69%-მდე მერ ყე ობ და, 
აქე დან ყვე ლა ზე მა ღა ლი მო ნა ცე მი 2016 წელს 
და ფიქ სირ და - 69,83%, ხო ლო მი ნი მა ლუ რი 
2013 წელს - 55.67%. მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე-
ფი ცი ტის და დო ლა რი ზა ცი ის მა ღა ლი კო ე ფი-
ცი ენ ტის გა მო, სა ქარ თვე ლო  სა გა რეო შო კებ ზე 
მნიშ ვნე ლოვ ნად და მო კი დე ბუ ლი ქვე ყა ნა ხდე-
ბა. გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის და 
სა ქარ თვე ლო ში მცუ რა ვი სა ვა ლუ ტო კურ სის 
პი რო ბებ ში, მდგო მა რე ო ბა კი დევ  უფ რო არაპ-
როგ ნო ზი რე ბა დი შე იძ ლე ბა გახ დეს. კო რო ნა-
ვი რუ სის პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი ნე გა ტი უ რი 
გა რე მო, მსოფ ლი ოს ქვეყ ნებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის გა ტა-
რე ბის კენ უბიძ გებს.
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ცხრი ლი 6
     ლა რის ნო მი ნა ლუ რი გაც ვლი თი კურ სის და მშპ-ის 

დი ნა მი კა 1996-2019 წლებ ში
წლე ბი მშპ (მლრდ 

აშშ დო ლა რი) 
ლა რის კურ სი აშშ დო-

ლარ თან
მი მარ თე ბა ში

ერთ სულ მო სახ-
ლე ზე მშპ (ა თა სი 

აშშ დო ლა რი)

ერთ სულ მო სახ ლე ზე 
მშპ-ის ოდე ნო ბა ლარ ში

1996 3.0 1$=1.26 ლ 0.683 860.58
2000 3.1 1$=1.97 ლ 0.750 1477.50 
2003 3.9 1$=2.1 ლ 1.00 2100
2005 6.4 1$=1.81 ლ 1.64 2968.40
2010 11.6 1$=1.78 ლ 3.00 5340
2012 15.8 1$=1.65 ლ 4.30 7095
2015 13.9 1$=2.72 ლ 3.75 10200
2017 15.0 1$=2.5 ლ 4.00 10000
2018 17.6 1$=2.5 ლ 4.30 10750

                წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ, სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
                         სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით

რო გორც ცხრი ლი დან სჩანს (იხ.ცხრ. 6), 1996 
წელს 1 ამე რი კუ ლი დო ლა რი ღირ და   1.26 ლა-
რი, 2000 წლი დან ლარ მა და ი წყო გა უ ფა სუ რე-
ბა და 1 ამე რი კუ ლი დო ლა რი 1.97 ლა რი გახ და.  
2015 წელს 1 ამე რი კუ ლი დო ლა რი 2.72 ლა რი, 
ხო ლო 2018 წელს კი-2.50 ლა რი გახ და.  სა ჭი როა 
აღი ნიშ ნოს, რომ ლა რის ნო მი ნა ლუ რი გაც ვლი-
თი კურ სის და ცე მა ზე მო აღ ნიშ ნულ მო ნა ცე მებ-
თან (დო ლა რი ზა ცი ის მა ღა ლი დო ნე, გა უ ა რე სე-
ბუ ლი სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სი) ერ თად სხვა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პა რა მეტ-
რე ბის გა უ ა რე სე ბით არის გა მოწ ვე უ ლი. 

დღე ვან დე ლი მსოფ ლი ო, ფაქ ტობ რი ვად, 
აქამ დე არ ნა ხულ და უჩ ვე უ ლო ომ შია ჩაბ მუ ლი 
- მას ში 3-ჯერ მე ტი სა ხელ მწი ფო მო ნა წი ლე-
ობს, ვიდ რე მე ო რე მსოფ ლიო ომ ში. მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კა დიდ წი ლად კვლავ და პა უ ზე ბუ-
ლია - შემ ცი რე ბუ ლია გლო ბა ლუ რი მო თხოვ ნა 
და გლო ბა ლუ რი მი წო დე ბა, ზა რა ლი ათე ულ 
ტრი ლი ო ნო ბით დო ლარს აღ წევს. გა ი ზარ და 
უმუ შევ რო ბა. უკ ვე 2020 წლის პირ ვე ლი კვარ-
ტლის ბო ლოს მსოფ ლი ო ში სა ჰა ე რო ტრან-
სპორ ტის მგზავ რთა რა ო დე ნო ბა თით ქმის რვა-

ჯერ შემ ცირ და (არ ჩვა ძე, 2020).
მდგო მა რე ო ბა მარ თლაც არა ორ დი ნა ლუ-

რი ა, გა მომ დი ნა რე აქე დან მი ღე ბუ ლი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბე ბიც არა ორ დი ნა ლუ რი უნ და იყოს.  
მთავ რო ბის მი ერ ყვე ლა ფე რი უნ და გა კეთ დეს 
იმი სათ ვის, რა თა უახ ლო ეს მო მა ვალ ში არ შემ-
ცირ დეს ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი.  ამი სათ ვის 
კი ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბია გა და სად გმე ლი. შექ-
მნი ლი მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე აუ ცი-
ლე ბე ლია ახა ლი სა ინ ვეს ტი ციო პა კე ტე ბის შე-
თა ვა ზე ბა ში გა და გა რე ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის, 

სა ინ ვეს ტი ციო პრო ცე სე ბის დაჩ ქა რე ბის და ბი-
უ ჯეტ ში სა კუ თა რი შე მო სუ ლო ბე ბის მო ბი ლი-
ზე ბის მიზ ნით (ჩიხ ლა ძე, 2020). 

   
დას კვნა
მსოფ ლი ო ში შექ მნი ლი ვითარების 

გათვალისწინებით. სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო  
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბის მიზ ნით სწრა ფად უნ და  გა ტარ დეს შე-
სა ბა მი სი რე ფორ მე ბი. ამ პრო ცეს ში ხე ლის შემ-
შლე ლი ფაქ ტო რი იქ ნე ბა თა ნა მედ რო ვე გლო ბა-
ლურ მსოფ ლი ო ში არსებული მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
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პრობ ლე მე ბი. ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბია გა და სად-
გმე ლი ქვე ყა ნა ში დო ლა რი ზა ცი ის კო ე ფი ცი ენ-
ტის შემ ცი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით;

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სხვა დას ხვა სა ერ თა-
შო რი სო სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბი, სხვა ქვეყ-
ნებ თან შე და რე ბით, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ-
რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ პო ზი ტი ურ პროგ-
ნო ზებს აკე თე ბენ, ეს დამ შვი დე ბის უფ ლე ბას 
არ გვაძ ლევს. მსოფ ლი ო ში და სა ქარ თვე ლო ში 
შექ მნი ლი მძი მე ეპი დე მი ო ლო გი უ რი და  სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, ქვეყ ნის ყვე ლა დო ნე ზე (ცენ ტრა ლუ რი, 
რე გი ო ნუ ლი, მუ ნი ცი პა ლუ რი), სწრა ფად უნ და  
მოხ დეს უკ ვე არ სე ბუ ლი და მოქ მე დი სტრა ტე-
გი უ ლი გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბის კო რექ ტი რე ბა.

კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბამ დე არ სე ბუ ლი 
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის 
ანა ლი ზი დან გა მომ დი ნა რე ნათ ლად იკ ვე თე ბა 
სწრა ფი, დრო ში მკაც რად გა წე რი ლი, ეროვ ნუ-
ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის აუ-
ცი ლებ ლო ბა. სწო რედ გა ტა რე ბულ მა რე ფორ-
მებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს კო რო ნა ვი რუ სის 
პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი ნე გა ტი უ რი ეკო ნო-
მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა ჯან სა ღე ბა და 2021 
წლი დან ეკო ნო მი კის მდგრა დი გან ვი თა რე ბა. 
სა ქარ თვე ლოს გა აჩ ნია სა ჭი რო რე სურ სი (ინ-
ტე ლექ ტუ ა ლუ რი, ბუ ნებ რი ვი, სტრა ტე გი უ ლი 
მდე ბა რე ო ბა) იმი სათ ვის, რომ გა უმ კლავ დეს 
მსოფ ლიო პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ  ნე გა ტი ურ  
შე დე გებს  და  გა დად გას ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი 
ეკო ნო მი კის სტა ბი ლი ზა ცი ის უზ რუნ ველ სა ყო-
ფად. 
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