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ანოტაცია 

სამაგისტრო ნაშრომის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ქართულ ეკონომიკაში 

გაცვლითი კურსის ინფლაციაზე გავლენის ხარისხის დადგენა, რომლისთვის 

მნიშვნელოვანია სწორად განვსაზღვროთ და შევაფასოთ გაცვლითი კურსზე და 

ინფლაციაზე მოქმედი ფაქტორები. აღნიშნულისთვის დავუშვით ჰიპოთეზა, რომლის 

მიხედვით, გაცვლითი კურსის ცვლილების ინფლაციაზე გადაცემის ხარისხის 

დასადგენად უნდა გავითვალისწინოთ სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების წილი 

იმპორტირებულ საქონელში და მათი შესაბამისი ვალუტების ნომინალური ეფექტური 

გაცვლითი კურსის მაჩვენებელი, ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში. 

Annotation 

       The main goal of the master's thesis is to measure the exchange rate’s  affect of the 

inflation in Georgian economy. For that is important to define and evaluate the factors of the 

inflation and exchange rate. For this issue we hypothesize that to measure the influence of the 

variation exchange rate on inflation. It is important to recognize the share of importing 

products from main trade’s partner countries and their currency’s nominal effective exchange 

rate against to our national currency.  
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