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კლიმატის ცვლილება, როგორც   

მონეტარული პოლიტიკის ახალი გამოწვევა 

 
სალომე თვალოძე 

ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  
უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

კლიმატის ცვლილება დღევანდელი გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთი უდიდესი გა-
მოწვევაა. კლიმატის ცვლილება ეკონომიკურ שედეგებზე მრავალი არხის საשუალებით ახ-
დენს გავლენას. მოსალოდნელია, რომ კლიმატთან დაკავשირებული რისკები მიწოდებისა და 
მოთხოვნის שოკების გზით მაკროეკონომიკურ ფაქტორებზე მოახდენს გავლენას და שესაბა-
მისად, ცენტრალური ბანკების ფასების სტაბილურობის მანდატზე იმოქმედებს. ამასთან, 
უკვე საერთაשორისოდაა აღიარებული, რომ კლიმატის ცვლილება ფინანსური რისკების წყა-
როა და მნიשვნელოვან ფინანსურ რისკებს უქმნის שინამეურნეობებს, ბიზნესსა და ფინან-
სურ ინსტიტუტებს. დამატებით, კლიმატის ცვლილება და დაკავשირებული რისკები მნიשვნე-
ლოვან არასტაბილურობასა და გაურკვევლობას მატებს ეკონომიკურ მოლოდინებს. שესაბა-
მისად, კლიმატის ცვლილება ახალ გამოწვევებს უქმნის მონეტარული პოლიტიკის שემუשავე-
ბასა და განხორციელებას. კლიმატის ცვლილებამ שეიძლება მონეტარული პოლიტიკის გადა-
ცემის მექანიზმზეც მოახდინოს გავლენა და გადაცემის არხები שეასუსტოს. თუმცა, კვლევე-
ბი კლიმატის ცვლილების და მასთან დაკავשირებული რისკების მონეტარულ პოლიტიკასა 
და მისი გადაცემის მექანიზმზე გავლენის שესაფასებლად ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა და 
უფრო საფუძვლიანი ანალიზისთვის დამატებითი კვლევების ჩატარებაა საჭირო. 

საკვანძო სიტყვები: მონეტარული პოლიტიკა, კლიმატის ცვლილება, კლიმატთან და-
კავשირებული რისკები. 

 
კლიმატის ცვლილება დღევანდელი გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევაა. 

მოსალოდნელია, რომ კლიმატის ცვლილება ფართო სტრუქტურულ ცვლილებებს გამოიწვევს და 
მნიשვნელოვან ფინანსურ რისკებს שეუქმნის שინამეურნეობებს, ბიზნესსა და ფინანსურ ინსტიტუ-
ტებს.  

კლიმატის ცვლილებასთან დაკავשირებული გამოწვევები უპრეცედენტოა. კლიმატის ცვლი-
ლებები ეკონომიკურ שედეგებზე მრავალი არხის საשუალებით ახდენს გავლენას. ტემპერატურის 
ზრდა, ზღვის დონის მატება, ნალექების ცვალებადობა და ექსტრემალური მოვლენები (წყალდი-
დობა, გვალვა, ხანძრები) ეკონომიკაზე მრავალი მიმართულებით მოქმედებს. მათ שორის სიმდიდ-
რის განადგურებით, שემოსავლების და ეკონომიკური ზრდის שემცირებითა და მერყეობის ზრდით 
(Deryugina & Hsiang, 2014; Mersch, 2018) და שემოსავლებისა და სიმდიდრის განაწილებაზე ზემოქ-
მედებით (IMF, 2017; Bathiany et al, 2018). ამასთან,  ამ არხებს שორის კომპლექსური ურთიერ-
თკავשირი არსებობს, რაც მათ שესწავლასა და მოდელირებას ართულებს (Schneider, 1997). უფრო 
მეტიც, კლიმატის ცვლილების გავლენა არაერთგვაროვანია როგორც გეოგრაფიული (Tol, 2018), 
ასევე שემოსავლის დონის (Hsiang 2019) თვალსაზრისით.  

ამასთან, უკვე საერთაשორისოდაა აღიარებული, რომ კლიმატის ცვლილება ფინანსური რისკე-
ბის წყაროა (Carney, 2015; NGFS, 2019). ამასთან, שესაძლოა სერიოზული უარყოფითი გავლენა 
იქონიოს ადამიანის კეთილდღეობასა და გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური და ფინანსური 
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სისტემების მართვაზე. שესაბამისად, კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაცია მნიשვნელოვანია მო-
ნეტარული პოლიტიკისთვის (NGFS, 2020; IMF, 2019). שესაბამისად, ბოლო პერიოდשი, ცენტრა-
ლური ბანკები სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ  იმის שეფასებას, თუ რა გავლენა שეიძლება 
ჰქონდეს კლიმატის ცვლილებას მონეტარული პოლიტიკაზე, მათ שორის „პოლიტიკის სივრცეზე“ 
(policy space), პოლიტიკის გადაცემის არხებზე და პოლიტიკის ჩარჩოს שემუשავებაზე (Coeuré 
2018; NGFS, 2020). წარმოდგენილი ნაשრომის ძირითად მიზანს სწორედ კლიმატის ცვლილების, 
როგორც მონეტარული პოლიტიკის ერთ-ერთი ახალი გამოწვევის, ანალიზი წარმოადგენს.   

კლიმატის ცვლილება – ახალი გამოწვევა მონეტარული პოლიტიკისთვის? 

კლიმატის ცვლილება უპრეცედენტო გამოწვევას უქმნის გლობალური სოციალურ-ეკონომი-
კური და ფინანსური სისტემების მართვას. მსოფლიოשი დაფიქსირებული საשუალო ტემპერატურა 
პროგრესულად იზრდება.  მოსალოდნელია, რომ გლობალური დათბობის ეს პროგრესული ზრდა 
გაგრძელდება და ისეთ ცვლილებებს გამოიწვევს, რაც გავლენას ყველა ქვეყანის ეკონომიკაზე 
მოახდენს.  

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ფიზიკური საფრთხეები ხანგრძლივი დროის განმავლო-
ბაשი განაგრძობს განვითარებას და მოიცავს ზღვის დონის მატებას (IPCC, 2019); ნალექების ცვა-
ლებადობის ზრდას (Allen & Ingram, 2002) და שესაბამისად, მეწყერული მოვლენების უფრო მაღალ 
სიხשირეს (IPCC, 2012); გვალვის ტენდენციების ზრდას (IPCC, 2018); უფრო ხשირ ხანძრებს 
(Jones et al, 2020; Abatzoglou et al, 2019); ექსტრემალური ტემპერატურის უფრო მაღალ სიხשირეს 
(IPCC, 2018); და სულ უფრო ხשირ და მწვავე წყალდიდობებს (IPCC, 2018). აქვე უნდა აღინიשნოს, 
რომ კლიმატის ცვლილების მიტიგაციისთვის დაბალი ემისიის ეკონომიკაზე გადასვლა ქვეყნების-
თვის שესაძლოა שოკების წყარო აღმოჩნდეს. რეგულაციების, ტექნოლოგიების, მომხმარებლებისა 
და ბაზრის განწყობის ცვლილებებმა שესაძლოა ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის שეფერხება გა-
მოიწვიოს. განსაკუთრებით, იმ שემთხვევაשი თუ ეს ცვლილებები მოულოდნელად მოხდება და წი-
ნასწარ მომზადებული და დაგეგმილი არ იქნება.  

 ეიძლება განვიხილოთ როგორც ეკონომიკურიש ესაბამისად, კლიმატის ცვლილების რისკებიש
-ეიძლება გავლენა იქონიოს როგორც მოთხოვნაზე, ისე მიწოდების მხაש ოკის წყარო, რომელმაცש
რეზე.მოთხოვნის שოკი არის ის, რაც გავლენას ახდენს მთლიან მოთხოვნაზე –  კერძო (שინამეურ-
ნეობები) ან საჯარო (მთავრობა) მოხმარება და ინვესტიციები, ბიზნეს ინვესტიციები და საერთა-
-ეამციროს მოხმარეש ეიძლებაש ორისო ვაჭრობა. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულმა ზარალმაש
ბა, ხოლო ბიზნესის ინვესტიციები שეიძლება שემცირდეს სამომავლო მოთხოვნისა და ზრდის პერ-
სპექტივების שესახებ გაურკვევლობის გამო (Hallegatte, 2009). კლიმატის ცვლილებამ שესაძლოა 
სავაჭრო ნაკადები שეაფერხოს (Gassebner et al, 2010) და שინამეურნეობების სიმდიდრე שეამცი-
როს. თუნდაც კლიმატის მიმართ ნაკლებად მოწყვლად ქვეყნებს, რომელთაც კავשირები აქვთ 
გლობალურ ბაზრებთან, שესაძლოა ექსტრემალური კლიმატური שოკის გავლენის ქვეש აღმოჩ-
დნენ.  

მიწოდების მხრიდან שოკმა שეიძლება გავლენა მოახდინოს ეკონომიკის პროდუქტიულობაზე, 
მიწოდების კომპონენტებზე ზემოქმედების გზით: שრომა, ფიზიკური კაპიტალი და ტექნოლოგია. 
მაგალითად, მაღალი ტემპერატურა ამცირებს სამუשაო ძალისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტუ-
რების პროდუქტიულობას (IPCC, 2019). უფრო მეტიც, კლიმატის ცვლილებამ שეიძლება მოსახლე-
ობის მასიური გადაადგილება გამოიწვიოს (Opitz Stapleton et al, 2017), რაც ხანგრძლივად მოქმე-
დებს שრომის ბაზრის დინამიკასა და ხელფასების ზრდაზე. მიწოდების שოკმა שეიძლება ასევე გა-
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მოიწვიოს რესურსების გადანაწილება პროდუქტიული კაპიტალიდან და ინოვაციებიდან კლიმა-
ტის ცვლილების ადაპტაციისთვის საჭირო კაპიტალשი (Batten, 2018). აქტივების დაზიანება გავ-
ლენას ახდენს ფიზიკური კაპიტალის ხანგრძლივობაზე, კაპიტალის ცვეთის დაჩქარებით 
(Fankhauser & Tol, 2005). მაשინაც კი, თუკი שესაბამისი კაპიტალის მარაგი გადარჩება, ეფექტია-
ნობა שეიძლება שემცირდეს და ზოგიერთი ტერიტორიის დატოვება გახდეს საჭირო (Batten, 2018).  

კლიმატთან დაკავשირებული რისკები მიწოდებისა და მოთხოვნის שოკების გზით მაკროეკონო-
მიკურ ფაქტორებზე მოახდენს გავლენას და שესაბამისად, ცენტრალური ბანკების ფასების სტაბი-
ლურობის მანდატზე იმოქმედებს. თუ მიწოდების שოკებს განვიხილავთ, სოფლის მეურნეობის 
პროდუქტებისა და ენერგიის მიწოდება განსაკუთრებით მოწყვლადია ფასების მკვეთრი კორექტი-
რებისა და გაზრდილი მერყეობისკენ (McKibbin et al, 2017)). ასეთი მოვლენების სიხשირე და სიმძი-
მე שეიძლება გაიზარდოს და სხვადასხვა კომპლექსური არხებით მიწოდებაზე მოახდინოს გავლე-
ნა. ჯერ კიდევ שედარებით მცირე რაოდენობის კვლევებია, რომლებიც ინფლაციაზე კლიმატთან 
დაკავשირებული שოკების გავლენას აანალიზებს. მაგრამ ზოგიერთი კვლევის თანახმად, ბუნებრი-
ვი კატასტროფებისა და ექსტრემალური ბუნებრივი მოვლენების שემდეგ ადგილი აქვს სურსათის 
ფასების ზრდას მოკლევადიან პერიოდשი  (Parker, 2018; Debelle,2019). 

ფასებზე ამ მოკლევადიანი ზეწოლის გარდა, მიწოდების שოკებს ასევე שეუძლიათ ეკონომიკის 
პროდუქტიულობა שეამცირონ. მაგალითად, კლიმატის ცვლილებამ שეიძლება ხანგრძლივი გავლე-
ნა იქონიოს სოფლის მეურნეობის მოსავლიანობაზე, გამოიწვიოს რესურსების ხשირი დეფიციტი ან  
სამუשაო საათების გაცდენა მაღალი ტემპერატურის გამო. ამ ეფექტებს, თავის მხრივ, שეუძლია 
ფიზიკური და ადამიანური კაპიტალის მარაგი שეამციროს და שედეგად, გამოשვების კლება მოხდეს 
(Batten, 2018; McKibbin et al, 2017). მაგრამ კლიმატის ცვლილება ასევე שეიძლება მოთხოვნის שო-
კების წყარო გახდეს, მაგალითად, שინამეურნეობების სიმდიდრისა და მოხმარების שემცირების 
გზით (Batten, 2018). ასევე კლიმატის მიტიგაციის პოლიტიკამ שეიძლება გავლენა იქონიოს ზოგი-
ერთ სექტორשი ინვესტიციებზე, სხვადასხვა არაპირდაპირი ზემოქმედებით. 

თუმცა კლიმატის ცვლილების საერთო გავლენა ინფლაციაზე გაურკვეველია. კლიმატის მიწო-
დებისა და მოთხოვნის שოკებმა שეიძლება ინფლაციისა და გამოשვების საპირისპირო მიმართულე-
ბებით ცვლილება გამოიწვიოს და ცენტრალური ბანკები ინფლაციის სტაბილიზაციასა და გამოש-
ვების რყევების სტაბილიზაციას שორის არჩევანის  წინაשე დააყენოს (Debelle, 2019). უფრო მე-
ტიც, თუ კლიმატთან დაკავשირებული რისკები პროდუქტიულობასა და ზრდაზე მოახდენს გავლე-
ნას, ამან שეიძლება რეალური საპროცენტო განაკვეთის გრძელვადიან დონეზე იმოქმედოს, რაც 
მონეტარული პოლიტიკის მთავარი ინსტრუმენტია (Brainard, 2019). 

როგორ უნდა უპასუხოს მონეტარულმა პოლიტიკამ კლიმატის რისკებიდან მომდინარე მოთხ-
ოვნისა და მიწოდების שოკებს? მონეტარული პოლიტიკა ერთობლივ მოთხოვნაზე ზემოქმედების 
ინსტრუმენტია. שესაბამისად, მოთხოვნის שოკის პოლიტიკაზე რეაგირება აשკარაა. თუმცა მიწო-
დების שოკის שემდეგ, ცენტრალური ბანკები, ინფლაციური წნეხისა და שენელებულ ზრდას שორის 
არჩევანის წინაשე დგებიან. שეიძლება რთული აღმოჩნდეს მიწოდების שოკის მიმართ მონეტარული 
პოლიტიკის სათანადო რეაგირების განსაზღვრა, იმის გამო, რომ რთულია שოკის ეფექტების ხან-
გრძლივობის დადგენა. რადგან მონეტარული პოლიტიკის ეკონომიკაზე ასახვა დროითი ლაგით 
ხდება, שოკი, რომელიც დროებითად მიიჩნევა, სავარაუდოდ არ საჭიროებს პოლიტიკის რეაგირე-
ბას. თუმცა, თუ שოკის ეფექტები უფრო ხანგრძლივია, ამ שემთხვევაשი სათანადო პოლიტიკის რე-
აგირების განსაზღვრა שედარებით რთულია. რადგან ფასების საწყისმა ზრდამ שესაძლოა მეორე--
რიგის ეფექტები გამოიწვიოს ინფლაციის მოლოდინების კორექტირებისა და ხელფასების ზრდის 
გზით. ეს ეფექტები გათვალისწინებული უნდა იქნას მონეტარული პოლიტიკის გამტარებლების 
მიერ ადეკვატური პოლიტიკის რეაგირების שემუשავებისას, რადგან მათ שეუძლიათ გავლენა მოახ-
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დინონ მომავალ ინფლაციაზე. ასეთ שემთხვევაשი, საპროცენტო განაკვეთების שემცირება გამოש-
ვების სტიმულირების მიზნით, ინფლაციურ წნეხს ზრდის. მეორეს მხრივ, საპროცენტო განაკვე-
თების ზრდამ ინფლაციური ეფექტის שესამცირებლად שეიძლება ეკონომიკური ზრდის שენელება 
გააძლიეროს. ხანგრძლივი ეფექტების მქონე მიწოდების שოკზე საპასუხო რეაქცია დამოკიდებუ-
ლია ცენტრალური ბანკების მიზნებზე. თუმცა, სავარაუდოდ, მოკლევადიან პერიოდשი საპროცენ-
ტო განაკვეთის ზრდას ექნება ადგილი, რადგან ცენტრალური ბანკების უმრავლესობა აქცენტს 
ფასების სტაბილურობაზე აკეთებს. გრძელვადიან პერიოდשი კი, ხანგრძლივი ეფექტების მქონე 
მიწოდების שოკი წონასწორობის საპროცენტო განაკვეთის שემცირებას გამოიწვევს. ეს კი იმაზე 
მიუთითებს, რომ პოლიტიკის განაკვეთები თანდათანობით წონასწორულ დონემდე שემცირდება. 

აქვე უნდა აღინიשნოს, რომ  שოკის ბუნების დადგენა ყოველთვის ადვილი არ არის. ეს არის 
დროებითი თუ მუდმივი ფასების ცვლილება და ამასთან, ექნება თუ არა ფასების მოძრაობას ინ-
ფლაციაზე მეორე რიგის ეფექტი ხשირ שემთხვევაשი რთული განსასაზღვრია. ეს ყველაფერი კი 
მნიשვნელოვანია მონეტარული პოლიტიკის ადეკვატური და ეფექტიანი რეაგირებისთვის. დამატე-
ბით, კლიმატთან დაკავשირებული რისკების שემთხვევაשი, გარკვეული კლიმატური პროცესების 
და მათი ზემოქმედების שეუქცევადობა მინიმუმ სამ ახალ გამოწვევას ქმნის მონეტარული პოლი-
ტიკისთვის (Olovsson, 2018; BIS, 2020): 
• მიუხედავად იმისა, რომ ციკლური ინსტრუმენტების გამოყენება მიზნად ისახავს ეკონომიკაשი 

აქტივობის სტიმულირებას ან שენელებას שედარებით მოკლე პერიოდის განმავლობაשი, კლი-
მატის ცვლილების გავლენა სავარაუდოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაשი שენარჩუნდება 
(Coeuré, 2018). ამ სიტუაციამ שეიძლება სტაგფლაციური მიწოდების שოკები გამოიწვიოს, რო-
მელთა სრულად שეტრიალება שეიძლება მონეტარულმა პოლიტიკამ ვერ שეძლოს (Villeroy de 
Galhau, 2019). 

• კლიმატის ცვლილება გლობალური პრობლემაა, რომელიც გლობალურ გადაწყვეტას მოითხ-
ოვს, ხოლო მონეტარული პოლიტიკის კოორდინაცია, დღესდღეობით, ქვეყნებს שორის რთუ-
ლია  (Pereira da Silva, 2019). მხოლოდ ცალკეული ქვეყნის მიერ კლიმატურ ინფლაციურ שო-
კებზე რეაგირება კი שეიძლება უשედეგო იყოს. 

• მაשინაც კი, თუ ცენტრალურმა ბანკებმა კლიმატური ინფლაციური שოკის שემდეგ ფასების 
სტაბილურობის აღდგენა שეძლეს,  რჩება კითხვა, שეძლებენ თუ არა ცენტრალური ბანკები 
წინასწარი მიიღონ ზომები, რომ თავიდან აიცილონ ექსტრემალური თუმცა მაღალი ალბათო-
ბის (‘fat-tail’) კლიმატის რისკები, ე.წ „მწვანე გედის“ (Green Swan) მოვლენები (Coeuré, 2018). 
ამასთან, კლიმატის ცვლილებამ שეიძლება მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის არხებზეც 

იმოქმედოს (NGFS, 2020) (იხ. Error! Reference source not found.). კლიმატის ცვლილებამ שეიძ-
ლება ფინანსური שუამავლების საბალანსო უწყისებზე, აქტივების שეფასებასა და ეკონომიკური 
აგენტების მოლოდინებზე მოახდინოს გავლენა. שედეგად, მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის 
არხები שეიძლება שესუსტდეს გაუფასურებული აქტივების (“stranded assets”) ზრდისა და საკრე-
დიტო რისკების გაზრდის ფონზე, რაც თავის მხრივ კლიმატთან დაკავשირებული მოვლენების ინ-
ტენსიურობის ზრდის שედეგია. უფრო მეტიც, ვინაიდან ფინანსური სისტემა გადაცემის მექანიზ-
მის მნიשნველოვან ნაწილს წარმოადგენს, აქტივების მკვეთრმა გადაფასებამ שეიძლება ზეწოლა 
მოახდინოს ბანკების საბალანსო უწყისებზე და שეზღუდოს მათ שესაძლებლობები ეკონომიკის-
თვის კრედიტის მიწოდება უზრუნველყონ. ამ არხების გარდა, კლიმატის ცვლილების გამძაფრე-
ბის ფონზე שესაძლოა მოლოდინების არხიც שესუსტდეს.  
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დიაგრამა 1.  

კლიმატის რისკების გავლენა მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმზე 

 
წყარო: NGFS, 20201 

ასევე უნდა აღინიשნოს, რომ კვლევები კლიმატის ცვლილების და მასთან დაკავשირებული 
რისკების მონეტარულ პოლიტიკასა და მისი გადაცემის მექანიზმზე გავლენის שესაფასებლად  
ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა და უფრო მეტი  და სიღრმისეული კვლევების ჩატარებაა საჭირო. 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

მსოფლიო მასשტაბით უარყოფითი ზემოქმედება ეკოსისტემებსა და სოციალურ-ეკონომიკურ 
სისტემებზე, ფართო სტრუქტურული ცვლილებები და დაკავשირებული რისკები კლიმატის ცვლი-
ლებას გლობალური ეკონომიკისთვის ერთ-ერთ უდიდეს გამოწვევად აქცევს. ყოველივე ეს მნიש-
ვნელოვან ფინანსურ რისკებს წარმოשობს שინამეურნეობების, ბიზნესისა და ფინანსური ინსტიტუ-
ტებისთვის. שესაბამისად, კლიმატის რისკების שეფასება და ანალიზი ცენტრალური ბანკების მან-
დატის ნაწილი ხდება. 

მთელს მსოფლიოשი ცენტრალური ბანკები სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ კლიმატის 
ცვლილებას, აცნობიერებენ რა, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავשირებულმა რისკებმა שეიძ-
ლება გავლენა მოახდინონ მონეტარული და ფინანსური სტაბილურობის მიზნების მიღწევაზე.  

ნაשრომשი წარმოდგენილი ანალიზი უჩვენებს, რომ კლიმატის ცვლილებამ მონეტარულ პოლი-
ტიკაზე სხვადასხვა გზით שეიძლება მოახდინოს გავლენა. პირველ რიგשი, კლიმატის ცვლილების 
ფიზიკურმა და გარდამავალმა რისკებმა שეიძლება ზემოქმედება მოახდინოს მაკროეკონომიკურ 
ფაქტორებზე და ინფლაციის მოლოდინებზე. მეორე, კლიმატის ცვლილებამ, ეკონომიკურ ზრდასა 

                                                            
1 https://www.ngfs.net/en/climate-change-and-monetary-policy-initial-takeaways 
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და გამოשვებასთან დაკავשირებით שინამეურნეობებისა და ფირმების მოლოდინებზე გავლენის שე-
დეგად, שეიძლება არაპირდაპირი გზით მოახდინოს გავლენა მონეტარულ პოლიტიკაზე.  

ამასთან, კლიმატის ცვლილებები გამოწვევებს უქმნის მონეტარული პოლიტიკის שემუשავება-
სა და განხორციელებას, რადგან იგი მნიשვნელოვან არასტაბილურობასა და გაურკვევლობას მა-
ტებს ეკონომიკურ პერსპექტივებს. კლიმატის ცვლილებები და კლიმატის პოლიტიკა ქმნის დროე-
ბით და მუდმივ მიწოდების שოკებს, რაც გავლენას ახდენს როგორც გამოשვებაზე, ასევე ფასებზე. 
ამასთან, კლიმატის ცვლილება მოთხოვნის שოკებსაც ქმნის, რომელიც სხვადასხვა არხების საשუ-
ალებით მოხმარებაზე, ინვესტიციებსა და ვაჭრობაზე ზემოქმედებს. აქვე უნდა აღინიשნოს, რომ 
კლიმატის მიწოდებისა და მოთხოვნის שოკებმა שეიძლება ინფლაციისა და გამოשვების საპირისპი-
რო მიმართულებებით ცვლილება გამოიწვიოს და ცენტრალური ბანკები ინფლაციის სტაბილიზა-
ციასა და გამოשვების რყევების სტაბილიზაციას שორის არჩევანის  წინაשე დააყენოს. 

ამასთან, როგორც კვლევები აჩვენებს, კლიმატის ცვლილებამ שეიძლება მონეტარული პოლი-
ტიკის გადაცემის მექანიზმზეც მოახდინოს გავლენა და გადაცემის არხები שეასუსტოს. თუმცა, 
კვლევები კლიმატის ცვლილების და მასთან დაკავשირებული რისკების მონეტარულ პოლიტიკასა 
და მისი გადაცემის მექანიზმზე გავლენის שესაფასებლად ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა და უფრო 
საფუძვლიანი ანალიზისთვის დამატებითი კვლევების ჩატარებაა საჭირო. 
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SUMMARY 

Climate change is one of the biggest challenges facing the global economy today. Climate risks affect 
macroeconomic factors through supply and demand shocks. It is a source of financial risks and poses significant 
financial risks to households, businesses, and financial institutions. Consequently, climate change creates new 
challenges to the design and implementation of monetary policy. It may also affect and weaken monetary 
policy transmission channels. However, studies to assess the impact of climate change on monetary policy are 
still lacking, and more in-depth analyses are needed.  


