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აბსტრაქტი 

საქართველოში ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის რეჟიმის დანერგვასთან 

დაკავშირებული პირველი ნაშრომი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დაფინანსებით 

შეიქმნა,თუმცა მასში საუბარია მხოლოდ იმაზე, იმ პერიოდისათვის საქართველოს 

ეკონომიკა მზად იყო თუ არა აღნიშნული რეჟიმის დასანერგად. უკვე 11 წელია,რაც IT 

რეჟიმი დაინერგა, თუმცა მის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით კვლევა საქართელოში არ 

ჩატარებულა.ამ მიზნით ჩავატარე რაოდენობრივი კვლევა, რომელიც მოიცავს T-test-ისა 

და სტანდარტული გადახრის ანალიზს , ასევე თვისობრივი კვლევა, რომელიც მოიცავს IT 

რეჟიმის პრერეკვიზიტების მდგომარეობის შეფასებას. კვლევამ აჩვენა, რომ IT-ს შემდგომ 

პერიოდში ინფლაცია ნაკლებად დამოკიდებული გახდა წინა პერიოდის 

მნიშვნელობებზე და უფრო მეტად მუდმივი გახდა, ამავდროულად ინფლაციის დონე 

უფრო შემცირდა და ნაკლებად რყევადია.საბოლოოდ, IT რეჟიმი საქართველოს 

ეკონომიკაში წარმატებით ფუნქციონირებს და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის 

მნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენს.  

საკვანძო სიტყვები : T-test-ის  ანალიზი, ინფლაციის რყევადობა,მაკროეკონომიკური 

სტაბილურობა 
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Abstract 

The first paper about the inflation targeting regime in Georgia was published with the 

sponsorship of International monetary fund, however this paper just discuses if Georgia was 

ready to adopt IT regime at this time. It has been 11 years since IT was adopted by our economy, 

but there has not been any research discussing the effectiveness of inflation targeting regime. 

For the research purposes I have conducted quantitative research such as T-test analysis with 

standard deviation analysis, at the same time qualitative research in order to determine what 

institutional prerequisites were like before the adaption of IT. As research shows after the 

adoption of IT regime inflation has become less dependent on the previous meanings, became 

more stable, lower and less volatile. As a result of the research we can conclude that IT regime is 

successfully adopted in Georgia and has become one of the crucial tools for the macroeconomic 

stability.  

Keywords: T-test  Analysis,volatility of inflation rate, macroeconomic stability  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


