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მცდარი მოსაზ რე ბა #6:

„გაცვლითი კურსის მცურავი 

რე ჟიმი ხელს უშლის სტაბილურ

ეკო ნომიკურ ზრდას“

გაცვლითი კურსის მცურავი რე ჟიმი (ფიქსირებ-
ულისგან გან სხვა ვებით) ამ ცირებს კურსის პროგ-

ნოზირე ბად ობას მოკ ლე ვად იან პერიოდში. აღნიშ ნუ-
ლი რე ჟიმის ეს თვისე ბა (რომ ვე რავინ იტყვის სა კ მაო 
სიზუსტით ერთი კვირის შემ დეგ რა იქნე ბა გაცვლითი 
კურსი) ბევრს არ მოსწონს და თვლის, რომ ამას ეკო-
ნომიკ აში არას ტაბ ილურობა შემ ოაქვს. თუ ეს მარ-
თლაც ასე ა, მაშინ გაცვლითი კურსის მცურავი რე-
ჟიმის დროს ქვეყნის რე ალური შემ ოსავ ლები უნდა 
იზრდებ ოდეს ხოლმე უფრო ნელი ტემ პით (ან მცირ-
დებ ოდეს ხოლმე უფრო ჩქარი ტემპით), ვიდრე ფიქ-
სირებულის შემ თხვე ვაში. არა და კვ ლე ვები აჩ ვე ნებს, 
რომ ეს ასე არ არის. შე სა ბამ ისად , მოსაზ რე ბა, რომ 
გაცვლითი კურსის მცურავი რე ჟიმი ხელს უშლის 
სტაბილურ ეკო ნომიკურ ზრდას, არის მცდარ ი. განვი-
ხილოთ უფრო დე ტალ ურად თუ რატომ არის ასე.

სა ნამ გაცვლითი კურსის რე ჟიმის ეკო ნომიკურ 
ზრდა ზე გავ ლენის ემ პირიული (რე ალურ მონა ცე-
მებ ზე დაყრდნობით) შე ფა სე ბების გან ხილვა ზე გა-
და ვალთ, დავიწყოთ თეორიით. თეო რიულად გაცვ-
ლითი კურსის მცურავ რე ჟიმს გა აჩ ნია თავისი უპირა-
ტეს ობები, ხოლო ფიქსირებულს _ თავისი. ამას თან 
შე საძ ლოა, ერთის უპირა ტეს ობა მეორის ნა კლ ოვა-
ნე ბად აღვ იქვათ და პირიქით, რად გან ეს ორი ერ თმა-
ნეთის საპირისპირო რე ჟი მია. მცურავი კურსის უპი-
რა ტეს ობები (ანუ ფიქსირებულის ნა კლ ოვა ნე ბები) 
ასეთ ია, Levy-Yeyati and Stur ze neg ger (2003):

`ფიქსირების შემ თხვე ვაში გაცვლითი კურსის შეს-
წორების შე საძ ლებლობის არარ სებ ობა, ფა სების 
მოკ ლე ვად იან სიხისტეს თან ერ თად, გვაძ ლევს ფას-
წარ მოქმნაში და მახ ინჯე ბებს და რეს ურსების მისალ-
ოკ აც იას (გან სა კუ თრებით, მა ღ ალ უმუშევ რობას) რო-
დე საც ადგილი აქვს რე ალურ შოკ ებს. შე სა ბამ ისად, 
ასეთ დროს ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რე ჟიმი 
მთლიანი გამ ოშვების მა ღ ალ მერ ყეო ბას გა ნაპ ირო-
ბებს. ამას თან, როგორც გან ხილულია Guillermo Cal vo 
(1999)-ში, კურსის დაცვის მცდელ ობა უარყოფითი სა-
გა რეო შოკის დროს გამ ოიწვევს რე ალური საპ რო-
ცენტო გა ნა კ ვე თების მნიშვნელ ოვან მერ ყეო ბას, რა-
საც გაუ რკ ვევ ლობა შემ ოაქვს რე ჟიმის შე ნარ ჩუნების 
თვალ საზრისით და ინვეს ტიციების მიმზიდველ ობას 
ამ ცირებს~.

ამ რიგად, რე ალ ური/სა გა რეო შოკ ების დროს მცუ-
რავი კურსი, ფიქსირებ ულისგან გან სხვა ვებით, იცავს 
ეკო ნომიკ ას მა ღ ალი უმუშევ რობისგან და მა ღ ალი 
საპ როცენტო გა ნა კ ვე თებ ისგან (რაც ინვეს ტიციებს 
ამ ცირებს). აღნიშნული იქიდან გამ ომდინა რეობს, 
რომ სა გა რეო შოკის დროს წარ მოიქმნე ბა სა გა რეო 
(მიმდინა რე ან გარიშის) დისბა ლანსი. ეს კი საჭიროს 
ხდის რე ალური ეფექტური გაცვლითი კურსის კო რექ-
ტირე ბას (რა თა, მარ ტივად რომ ვთქვათ, და ბა ლან-
სდეს ვალუტის შემ ოდინე ბა- გად ინე ბა), იხ. Benes, 
Berg, Portillo and Vavra (2015):

`სა ვაჭრო პირობების შოკის დროს აუ ცილე ბელ ია 
რე ალური ეფექტური გაცვლითი კურსის კო რექ ტირე-
ბა, როგორც მა კრ ოე კო ნომიკური შეს წორების პრო-
ცესის აუ ცილე ბელი ნაწილი~.

შე დე გად, რე ალური ეფექტური კურსის კო რექ ტი-
რე ბა ად რე თუ გვიან მოხდე ბა ყვე ლა შემ თხვე ვაში; 

ლარის გაცვლითი კურსი და
საქართველოს ეროვნული ბანკის
მონეტარული პოლიტიკის შეფასებები**

შალვა მხატრიშვილი*

საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის
მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

* წინა ნომერში გამოქვეყნებული სტატიის მეორე ნაწილი, წინამდებარე სტატიის დასკვნები წარმოადგენს ავტორის შეფასებებს და არა 
აუცილებლად ჟურნალის რედკოლეგიის წევრების და საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ პოზიციას.
** ავტორი მადლობას უხდის გიორგი ბარბაქაძეს და გიორგი ბაქრაძეს საინტერესო კომენტარებისთვის.
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მიუხე და ვად იმისა, თუ გაცვლითი კურსის რომელი 
რე ჟიმი აქვს ქვე ყა ნას, ვინაი დან სა ბაზრო წონას წო-
რობა მოითხოვს ამას. თუმცა ეს კო რექ ტირე ბა ხდე ბა 
სხვა დას ხვა გზების გავლით სხვა დას ხვა რე ჟი მების 
დროს. იხ. Ces pe des, Chang and Velasco (2004):

`მცურავი კურსის დროს საჭირო რე ალური გაუ-
ფას ურე ბა ხდე ბა ნომინალური გაუ ფას ურების მეშ-
ვეობით, რაც უცვლელს ტოვებს ხელ ფა სებს და 
და საქ მების დონეს. ფიქსირებული კურსის დროს 
კი რე ალური გაუ ფას ურე ბა ხდე ბა დეფ ლაციის მეშ-
ვეობით, რაც ბე რავს რე ალურ ხელ ფა სებს და ამით 
იწვევს და საქ მებ ისა და მთლიანი გამ ოშვების შემ-
ცირე ბას~.

ამ რიგად, მცურავი კურსის რე ჟიმის დროს რე-
ალური ეფექტური კურსის კო რექ ტირე ბა ხდე ბა ნო-
მინალური გაცვლითი კურსის გაუ ფას ურებით (უარ-
ყოფითი სა გა რეო შოკის დროს), ხოლო ფიქსირებუ-
ლის დროს კი _ დეფ ლაციით და შე დე გად გაზრდილი 
უმუშევრობით. სწორედ ესაა მცურავი კურსის რე ჟი-
მის ერ თ-ერთი მთა ვარი უპირა ტეს ობა, რომ შოკ ების 
დროს ეკო ნომიკ ას  იცავს უმუშევრობის მკ ვეთრი 
ზრდისა გან. აღნიშნული რე ჟიმის კი დევ ერთი უპირა-
ტეს ობა ა, რომ ქვე ყა ნას უნარ ჩუნებს დამ ოუკი დე ბელ 
მონე ტარულ პოლიტიკ ას. მა გალ ითად, იხ. Obstfeld, 
Sham ba ugh and Tay lor (2004):

`ანალიზის საბოლოო გა კ ვეთილი ისა ა, რომ ტრი-
ლე მა წარ მარ თავს პოლიტიკ ას... ის ქვეყ ნები, რომ-
ლებიც ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რე ჟიმს 
ირჩე ვენ კარ გა ვენ დამ ოუკი დე ბელ მონე ტარულ პო-
ლიტიკ ას~.

იგივე სა კითხს ეხე ბა Carare and Sto ne (2006)-იც. 
დამ ოუკი დე ბელი მონე ტარული პოლიტიკა კი მნიშვ-
ნელ ოვან ია კო ნტრციკლური მა კრ ოე კო ნომიკური 
პოლიტიკის წარ მოებისთვის, რაც ამ ცირებს ეკო ნო-
მიკური ზრდის მერ ყეო ბას. ამას თან, როგორც წინა 
თავში აღვ ნიშნეთ, მცურავ ისგან გან სხვა ვებით, ფიქ-
სირებული კურსის რე ჟიმი შეი ცავს მნიშვნელ ოვან 
რისკს სპე კუ ლაციური შე ტე ვებ ისა, რაც ასე ვე ეკო-
ნომიკურ ზრდა ზე აი სა ხე ბა უარ ყოფითად. იხ. Ro ger, 
Res t re po and Garcia (2009):

`ფიქსირებული კურსის რე ჟიმი მიდრე კი ლია სპე კუ-
ლაციური შე ტე ვებ ისკ ენ, რაც მნიშვნელ ოვნად ზრდის 
საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების მერ ყეო ბას, სა ვალუტო 
რე ზერ ვებ ზე ზეწ ოლას, ან ორივეს~.

მცურავის განხილვის შემ დეგ (რომელიც ზემოთ 
ვახ სე ნეთ) Levy-Yeyati and Stur ze neg ger (2003) აგ-
რძე ლებ ს ფიქსირებული კურსის რე ჟიმის უპირა ტეს-
ობებით:

`მეო რე მხრივ, შე ფარ დებითი ფა სების მერ ყეობის 
შემ ცირებით, ფიქსირებული კურსის რე ჟიმი ხელს 
შეუწყობს ვაჭ რობა სა და ინვეს ტიციებს, რაც ეკო ნო-
მიკურ ზრდას და ეხ მა რე ბა. ფა სების მერ ყეობის ასეთ-
მა შემ ცირე ბამ კი უნდა გამოიწვიოს რე ალური საპ-
როცენტო გა ნა კ ვე თების შემ ცირე ბა.~ 

აქე დან გამ ომდინა რე, როგორც მცურავს, ასე ვე 
ფიქსირებულ რე ჟიმს აქვს თავ ისებური თვისე ბები, 
რომლებ მაც შე საძ ლოა სხვა დას ხვა გზით შეუწყოს 
ხელი ქვეყნის ეკო ნომიკურ ზრდას. შე სა ბამ ისად, 
საბოლოოდ იმის გა დაწ ყვე ტა, თუ რომელი რე ჟი-
მი გვაძ ლევს უკ ე თეს ეკო ნომიკურ ზრდას მხოლოდ 
ემპირიული (რე ალურ მონა ცე მებ ზე დაყრდნობით 
გა კ ე თებული) კვ ლე ვებით შეი ძლე ბა. ასეთი კვ ლე ვე-
ბი კი მრავ ლა და ა. ამ მოტივაციით Levy-Yeyati and 
Stur ze neg ger (2003) იკვ ლევს 183 ქვე ყა ნას და ადა-
რებს მცურავ და ფიქსირებულ რე ჟი მებს. 183 ქვეყნის 
ანალიზის შემ დეგ ავ ტორები ასკვ ნიან შემ დეგს:

`გან ვითა რე ბადი ქვეყ ნებისთვის ნა კ ლე ბად მოქნი-
ლი გაცვლითი კურსის რე ჟი მები და კ ავ შირებ ულია 
უფრო ნელ ეკო ნომიკურ ზრდას თან, ასე ვე მთლიანი 
გამ ოშვების უფრო მა ღ ალ მერ ყეო ბას თან... შე დე გე-
ბი იგივეა ენ დოგენური შეს წორე ბების და ანალიზის 
მრა ვალი სპეც იფიკ აციის გათ ვალ ისწინების შემ-
თხვე ვაშიც~. 

შე დე გად, როგორც კვ ლე ვა აჩ ვე ნებს, მცურავი 
გაცვლითი კურსის რე ჟიმი იძლე ვა: (1) უფრო მა ღ-
ალ ეკო ნომიკურ ზრდას და (2) ეკო ნომიკური ზრდის 
უფრო ნა კ ლებ მერ ყეო ბას.

ანალ ოგიურად Broda (2004) ახ დენს 75 გან ვი-
თა რე ბადი ქვეყნის ანალიზს გაცვლითი კურსის რე-
ჟი მთან მიმარ თე ბაში და ასკვნის, რომ ისეთი ტიპის 
სა გა რეო შოკის დროს, როგორიც სა ქარ თველომ 
გან იცა და (და რომელიც მცირე ზომის ღია ეკო ნომიკ-
ებისთვის და მა ხას ია თე ბელ ია), გაცვლითი კურსის 
რე ჟიმს დიდი მნიშვნელ ობა აქვს: მცურავის დროს 
რე ალური ეკო ნომიკური ზრდა მცირე ზომის დარ-
ტყმას ღებულობს, ხოლო ფიქსირებულის დროს კი _ 

სა კ მაოდ დიდს.
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კი დევ ერთი მსგავსი ემპირიული კვ ლე ვა გა ა კ ე თა 
Edwards and Levy-Yeyati (2005)-მა, რომლის შე დეგიც 
იგივე ა, რომ მცურავი კურსი უკ ეთ გვიცავს სა გა რეო 
შოკ ებ ისგან, რად გან ნომინალური კურსი ახ დენს სა-
გა რეო შოკის შთან თქმას და არა რე ალური ეკო ნო-
მიკ ა. შე სა ბამ ისად, არცაა გა სა კვირი შემ დეგი და სკვ-
ნაც:

`ქვეყ ნები, რომელ თაც აქვთ უფრო მოქნილი გაცვ-
ლითი კურსი ეკო ნომიკუ რად იზრდებ იან უფრო ჩქა-
რი ტემ პებით ვიდრე ფიქსირებული კურსის მქონე 
ქვეყ ნები, რაც ადას ტურებს სხვა კვ ლე ვების შე დე-
გებ საც~.

საბოლოოდ, Gertler, Gilchrist and Natalucci (2007), 
რომელიც მა კრ ოე კო ნომიკური მოდელის საშ უა ლე-
ბით, 1997 წლის აზიური ფინანსური კრიზისის ანა-
ლიზს აკ ე თებს (რომლის დროსაც მნიშვნელ ოვანი 
გაუ ფას ურების ზეწ ოლა გან იცა დეს ქვეყ ნებ მა) ასკვ-
ნის შემ დეგს:

`ფიქსირებული გაცვლითი კურსის პოლიტიკა გვაძ-
ლევს ბევ რად უფრო დიდ საზ ოგად ოებრივ და ნა კ-
არგს ფინანსური კრიზისის დროს, ვიდრე ინფლაციის 
თარ გეთ ირების რე ჟიმი. ინფლაციის თარ გეთ ირების 
რე ჟიმი ხას იათ დე ბა მცურავი გაცვლითი კურსით 
და ჩამ ოყალ იბებული ტეილორის წესით, რომელიც 
გვიჩვე ნებს საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების რე აგ ირე ბას 
ინფლაც იისა და გამ ოშვების გაპის (o ut put gap) და-
სას ტაბ ილურებ ლად~. 

ანალიზის შე დეგი აქაც იგივე ა: მცურავი გაცვ-
ლითი კურსი ხელს უწყობს სტაბილურ ეკო ნომიკურ 
ზრდას.

ამ თავში არ გან გვიხილავს ერთი მნიშვნელ ოვანი 
სა კითხი; კერძოდ, ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაც-
ია. აღნიშნული სა კ მაოდ საი ნტე რესო, მაგ რამ ამა ვე 
დროს კო მპლექსური თე მა ა, ამიტომ ცა ლკე თავ-
შია განხილული ეს სა კითხი. დოლარ იზაციის დროს 
ქვე ყა ნაში ვალ დებ ულე ბების ნაწილი არის უცხოურ 
ვალ უტაში, ამიტომ გაცვლითი კურსის გაუ ფას ურე ბა 
ზდრის ვალის ტვირთს. შე სა ბამ ისად, დოლარ იზაციის 
დროს ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რე ჟიმს კი-
დევ ერთი უპირა ტეს ობა ემა ტე ბა, რომ უცხოური ვა-
ლუტის ვალ დებ ულე ბების ტვირთი არის სტაბილური 
(რა თქმა უნდა მა ნამ, სა ნამ ფიქსირებული კურსის 
შე ნარ ჩუნე ბა შე საძ ლე ბელ ია). მიუხე და ვად ამ ისა, 
კვ ლე ვები აჩ ვე ნებს, რომ აღნიშნულის გათ ვალ ისწი-

ნებ ითაც კი, საშ უალო და გრძელ ვად იან პერიოდში 
რე ალური ეკო ნომიკური ზრდისთვის მაინც მცურავი 
კუ რსია უპირა ტესი, ვიდრე ფიქსირებული. თუ რატომ, 
ამას უფრო ვრცლად შემ დეგ თავში გან ვიხილავთ. 
მითუმე ტეს რომ დოლარ იზაციის დროს მცურავ რე-
ჟი მსაც ემა ტე ბა კი დევ ერთი უპირა ტეს ობა _ მცურავი 
რე ჟიმი ხელს უწყობს დოლარ იზაციის შემ ცირე ბას. ეს 
თე მა კი მე-8 თავ შია განხილული.

და სკვ ნა: ემპირიული კვ ლე ვები და სა ერ თაშო-
რისო გამ ოცდილე ბა  აჩ ვე ნებს, რომ მცურავი გაცვ-
ლითი კურსის რე ჟიმი არათუ ხელს უშლის ქვე ყა ნაში 
რე ალური შემ ოსავ ლების ზრდას, არა მედ პირიქით _ 

იგი მნიშვნელ ოვნად უფრო მე ტად უწყობს ხელს სტა-
ბილურ (გრძელ ვად იან) ეკო ნომიკურ ზრდას, ვიდრე 
ფიქსირებული კურსის რე ჟიმი.

მცდარი მოსაზ რე ბა #7: 

„დოლარიზებული

ეკო ნომიკისთვის 

(გაუ ფას ურების ზეწ ოლისას)

უმჯობეს ია კურსის ფიქსირე ბა

ვიდრე მცურავ რე ჟიმში

მიშვე ბა“

წინა თავში გან ვიხილეთ თუ რატომ სჯობს მცურა-
ვი გაცვლითი კურსის რე ჟიმი ფიქსირებული (ან 

თუნდაც აქ ტიურად მართული) გაცვლითი კურსის რე-
ჟიმს. და ვა სკ ვენით, რომ სტან დარტულ პირობებში, 
მცურავი კურსის რე ჟიმის მქონე ქვეყ ნები უფრო მა-
ღ ალი ეკო ნომიკური ზრდით (და მისი ნა კ ლები მერ-
ყეობით) ხას იათ დებ იან ვიდრე ერთ ვალ უტას თან (ან 
ვალ უტა თა კა ლა თას თან) ფიქსირებული კურსის რე-
ჟიმის მქონე ქვეყ ნები (რა თქმა უნდა, სხვა თა ნა ბარ 
პირობებში). აღნიშნულის მიზეზი არის ის, რომ უარ-
ყოფითი სა გა რეო შოკის დროს (რომლის შემ დე გაც 
სა გა რეო დისბა ლანსის აღმ ოფხვრა ხდე ბა აუ ცილე-
ბელი) მცურავი კურსის რე ჟიმი ქვე ყა ნას იცავს მა ღ-
ალი უმუშევ რობისგან, ხოლო ფიქსირებული _ არა. 
თუმცა იმ ანალიზში არა ფერი გვითქვამს იმა ზე, თუ 
როგორ იცვლე ბა გაცვლითი კურსის რე ჟიმის არ ჩე-
ვანში პრიორიტე ტები, თუ ქვე ყა ნაში არის ვალ დებ-
ულე ბების დოლარ იზაციის მა ღ ალი დონე. დოლარ-
იზაციის არ სებ ობა, რა თქმა უნდა, მცურავი კურსის 
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რე ჟიმს გა რკ ვეულ პრობლე მებს უქმნის, ვინაი დან, 
კურსის გაუ ფას ურების პირობებში ეკო ნომიკურ აგენ-
ტებს ეზ რდე ბათ უცხოურ ვალ უტაში დენ ომინირე-
ბული ვალ დებ ულე ბების მომსახ ურების ტვირთი. ამ 
არ გუმენტის გამ ოყე ნებით, ზოგჯერ ისმოდა სებ-ის 
მიმართ კრ იტიკ ა, რომ თითქოს მცურავი კურსის რე-
ჟიმის არ ჩე ვა სა ქარ თველოს მსგავსი ქვეყნისთვის 
არ იყო სწორი, რად გან სა გა რეო შოკის დროს მცუ-
რავი რე ჟიმით მიღ ებული და დებითი ეფექტი ეკო-
ნომიკისთვის არის უმნიშვნელო იმ ზა რალ თან, რო-
მელ საც ეკო ნომიკა განიცდის გაუ ფას ურების დროს 
დოლარ იზაციის გამო. პირველი (და დებითი) ეფექტი 
არის ის, რომელიც ქვე ყა ნას დეფ ლაც იისა და უმუ-
შევრობის ზრდისა გან იცავს სა გა რეო შოკის დროს 
(იხ. მე-6 თავი), ხოლო მეო რე (უარყოფითი) ეფექტი 
არის სა ბა ლანსო უწყისის (ba lan ce sheet) ე ფექტი, 
რომელიც გვეუ ბნე ბა, რომ კურსის გაუ ფას ურების პი-
რობებში დოლარ იზებულ ქვე ყა ნას ეზ რდე ბა ვალის 
მომსახ ურების ტვირთი, რაც აფერ ხებს ეკო ნომიკურ 
აქ ტივობას.

ზემოთ აღნიშნული პირველი (და დებითი) ეფექ-
ტი, მარ ტივად რომ ვთქვათ, ისა ა, რომ სა გა რეო 
მოთხოვნის შემ ცირე ბას გაუ ფას ურე ბა აბა ლან სებს 
ადგილობრივი გამ ოშვების ხელ შეწყობით. კერ-
ძოდ, იგი, ერთი მხირვ, ეხ მა რე ბა ექსპორტს აღდ-
გე ნაში და ამ ცირებს მისი კლების ტემპს (რომელიც 
თავ დაპ ირვე ლად სა გა რეო შოკის გამო შემ ცირ-
და), ხოლო მეო რე მხრივ, ხელს უწყობს იმპორტის 
ჩა ნაც ვლე ბას ადგილობრივი პროდუქციით. იხ. 
Melander (2009):

`სტან დარტული მცირე ზომის ღია ეკო ნომიკის მოდე-
ლებში, როგორიცაა მაგ. Sven s son (2000), რე ალური 
გაცვლითი კურსის გაუ ფას ურე ბას აქვს ექ სპანსი-
ური ეფექტი ერთობლივ მოთხოვნა ზე. გაუ ფას ურე ბა 
ზრდის მოთხოვნას ადგილობრივ საქ ონელ ზე მათი 
შე ფარ დებითი ფასის შემ ცირებით. ხარ ჯების ჩა ნაც-
ვლების ასეთი ეფექტით ხას იათ დე ბა როგორც ტრა-
დიციული Mundell-Fleming-Dornbusch-ის ტიპის მო-
დე ლები, ასე ვე თა ნა მედ როვე New Open Economy 
Macro (NOEM) მოდე ლები.~ 

ამას თან, აღნიშნული ხარ ჯების ჩა ნაც ვლების 
(expenditure swit c hing) მომენტი გულისხმობს არა 
მხოლოდ მსგავსი პროდუქტების ჩა ნაც ვლე ბას, არა-
მედ ზოგა დად იმპორტზე გა წეული ხარ ჯების ჩა ნაც-
ვლე ბას ადგილობრივ საქ ონელ სა და მომსახ ურე ბა-
ზე გა წეული ხარ ჯებით.

რაც შე ე ხე ბა მეო რე (უარყოფით) ეფექტს; სა გა-
რეო შოკის შემ დეგ გაცვლითი კურსის გაუ ფას ურე-
ბა ზრდის ფირმების ვალის მომსახ ურების ტვირთს 
(რად გან ისინი უცხოურ ვალ უტაშ ია დენ ომინირებუ-
ლი), რაც მათ ინვეს ტიციების შემ ცირე ბას აი ძულებს:

`ვალუტის გაუ ფას ურე ბა ზრდის უცხოური ვალუტის 
ვალ დებ ულე ბებს ადგილობრივ ვალ უტაში გამ ოხა-
ტულს, რაც ვალის მომსახ ურების ტვირთის ზრდას 
ნიშნავს, მაშინ როდე საც ფირმების შემ ო სა ვალი 
ადგილობრივ ვალ უტაშ ია დენ ომინირებული. შე სა-
ბამ ისად, ადგილი აქვს უარყოფით სა ბა ლანსო უწყი-
სის ეფექტს. Bernanke-Gertler-ის ტიპის ფინანსური 
ფრიქციის არ სებობის შემ თხვე ვაში ეს ზრდის რისკის 
პრემ იას, რაც ამ რიცებს ინვეს ტიციებს. თუ გაუ ფას-
ურების ეს უარყოფითი ეფექტი ჯაბნის ზემოთ გან-
ხილულ და დებით ეფექტს, მაშინ გაუ ფას ურე ბა არის 
შემ ზღუ დავი და არა ექ სპანსიური~. 

ეს ორი ერ თმა ნეთის საპირისპირო ეფექტი ნამ-
დვილად არ სებობს კურსის გაუ ფას ურების დროს 
დოლარ იზებული ეკო ნომიკ ებისთვის, თუმცა იმის 
დად გე ნა, პირველი (და დებითი) ეფექტი მცირეა თუ 
არა მეო რე (უარყოფით) ეფექტთან შედარებით (ან 
სა ერ თოდაც პირიქით ხომ არა ა), მხოლოდ სიღრ-
მისეული კვ ლევის შემ დეგ შეი ძლე ბა. ასეთი ტიპის 
სა ერ თაშორისო კვ ლე ვები კი სა კ მაოდ მრავ ლა-
და ა, ვინაი დან ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაც ია 
(და ე.წ. cur rency mis match) არც ახალი პრობლე-
მაა მსოფლიოში და არც იშვიათი. განვიხილოთ 
სა ერ თაშორისო ლიტე რატ ურაში არ სებული ასეთი 
კვ ლე ვები.

დავიწყოთ Ces pe des, Chang and Velasco (2004)-
ით. ავ ტორები თავ დაპ ირვე ლად აღნ იშნა ვენ, რომ უც-
ხოური ვალუტის ვალ დებ ულე ბების არ სებობის შემ-
თხვე ვაში სა გა რეო შოკის დროს გაუ ფას ურე ბა შე საძ-
ლოა იყოს შემ ზღუ დავი, არათუ ექ სპანსიური, და ამის 
შემ დეგ იკვ ლე ვენ ეს მარ თლაც ასეა თუ არა. კვ ლევის 
შე დე გები კი ასეთ ია:

`პირველი შე დეგი ისა ა, რომ სა ბა ლანსო უწყისის 
ეფექტი მარ თლაც მნიშვნელ ოვან ია, რად გან იგი 
სა გა რეო შოკის ეფექტს აძ ლიე რებს... მეო რე, ლი-
ტე რატ ურაში გან ხილულია, რომ მოულოდნელი 
გაუ ფას ურე ბა უარ ყოფითად აი სა ხე ბა სა ბა ლანსო 
უწყისში ვალ დებ ულე ბების მხა რე ზე. ამ კვ ლე ვაში 
განხილული მოდელის მიხედვით, არ სებობს ეფექ-
ტები სა ბა ლანსო უწყისის აქ ტივების მხა რე საც, რო-
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მელიც საპირისპირო (და დებითი) მიმარ თლებით 
მოქმე დებს. რე ალური გაუ ფას ურე ბა ზრდის ადგი-
ლობრივ საქ ონლზე მოთხოვნას, როგორც ეს ტრა-
დიციულ მოდე ლებ შია. აღნიშნული ზრდის წარ მოე-
ბას და მწარ მოე ბელ თა უკუ გე ბას... მე სა მე შე დეგ ია, 
რომ ფინანსური ფრიქციებ ისა და სა ბა ლანსო უწყი-
სების ეფექ ტების მიუხე და ვად, მცურავი გაცვლითი 
კურსის უპირა ტეს ობა ფიქსირებ ულთან შე და რებით 
ნარ ჩუნდე ბა, ვინაი დან მცურავი მაინც უკ ეთ ახ დენს 
სა გა რეო შოკის ეფექ ტების შერ ბილე ბას... მცურავი 
კურსის დროს საჭირო რე ალური გაუ ფას ურე ბა ხდე-
ბა ნომინალური გაუ ფას ურების მეშ ვეობით, რაც უც-
ვლელს ტოვებს ხელ ფა სებს და და საქ მების დონეს. 
ფიქსირებული კურსის დროს კი რე ალური გაუ ფას-
ურე ბა ხდე ბა დეფ ლაციის მეშ ვეობით, რაც ბე რავს 
რე ალურ ხელ ფა სებს და ამით იწვევს და საქ მებ ისა 
და მთლიანი გამ ოშვების შემ ცირე ბას. ჩვენი ანალიზი 
ასე ვე გვიჩვე ნებს, რომ ფიქსირებული რე ჟიმი იწვევს 
უფრო დიდ კლე ბას ინვეს ტიციებ სა და საზ ოგად ოებ-
რივ კეთ ილდღ ეო ბაში~.

ანალოგიურ და სკვ ნას აკ ე თებ დნენ რამ დენ იმე 
წლით ად რე გან ხორციე ლებულ კვ ლე ვაშიც; კერძოდ, 
მცურავი კურსის რე ჟიმის დროს მშპ, და საქ მე ბა და 
ინვეს ტიციები ბევ რად უფრო ნა კ ლე ბად მცირდე ბა 
ვიდრე ფიქსირებული კურსის რე ჟიმის დროს. შე სა-
ბამ ისად, მცურავი რე ჟიმი უკ ეთ იცავს ქვე ყა ნას სა გა-
რეო შოკ ებ ისგან, დოლარ იზაციის პირობებშიც კი. იხ. 
Ces pe des, Chang and Velasco (2000).

იგივე სა კითხს იკვ ლევს Gertler, Gilchrist and 
Natalucci (2007)-იც. ავ ტორები აღნ იშნა ვენ, რომ არ-
სებობს თეორიული შე საძ ლებ ლობა, მცურავი კურსი 
იყოს უფრო მეტი ზიანის მომტანი ვალ დებ ულე ბების 
დოლარ იზაციის დროს (რაც გან ვითა რე ბად ქვეყ ნებ-
ში ხშირია), ვიდრე ფიქსირებული კურსი, და ამ მო-
ტივაციით იკვ ლე ვენ ეს მარ თლაც ასეა თუ არა. მათი 
და სკვ ნა ასეთ ია:

`როგორც მოსალ ოდნელი იყო, ანალიზი აჩ ვე ნებს, 
რომ უცხოური ვალუტის ვალ დებ ულე ბების არ სებ ობა 
მცურავი კურსის რე ჟიმს ბევ რად უფრო ნა კ ლე ბად 
მიმზიდველს ხდის. უცხოური ვალუტის ვალ დებ ულე-
ბები იწვევს ინვეს ტიციების ორჯერ უფრო მე ტად შემ-
ცირე ბას სა გა რეო შოკის დროს, ვიდრე ეს ადგილობ-
რივი ვალუტის ვალ დებ ულე ბების შემ თხვე ვაში იქნებ-
ოდა. ამ დროს გაუ ფას ურე ბა ამ ცირებს მწარ მოებლის 

წმინდა ღი რებ ულე ბას (net worth), რაც ააქ ტიურებს ფი-
ნანსური ამაჩ ქა რებლის მე ქანიზმს. მიუხე და ვად ამ ისა, 
ასეთ დროსაც კი, ეკო ნომიკა მაინც უფრო ნა კ ლე ბად 
მცირდე ბა, ვიდრე ფიქსირებული კურსის რე ჟიმის შემ-
თხვე ვაში შემ ცირდებ ოდა. სხვა გა ვა რად რომ ვთქვათ, 
გაუ ფას ურების დროს უარყოფითი სა ბა ლანსო უწყისის 
ეფექტი უფრო ნა კ ლე ბად საზ იან ოა მცურავი კურსის 
დროს, ვიდრე აქ ტივების ფა სების მკ ვეთრი ჩამ ოვარ-
დნა ფიქსირებული კურსის დროს~. 

შე დე გად, პასუხი შემ დეგ ია: ვალ დებ ულე ბების 
დოლარ იზაციის დროსაც კი მცურავი გაცვლითი კურ-
სი მაინც უმჯობეს ია ეკო ნომიკისთვის, ვიდრე ფიქსი-
რებული გაცვლითი კურსი.

კი დევ ერთი მნიშვნელ ოვანი კვ ლე ვა, Batini, 
Levine and Pearlman (2007):

`მოდელის სიმულაც იები სხვა დას ხვა მონე ტარული 
პოლიტიკის გათ ვალ ისწინებით გვაძ ლევს მნიშვნელ-
ოვან შე დე გებს. პირველი, იგი ადას ტურებს ლიტე-
რატ ურაში გავ რცე ლებულ მიგნე ბას, რომ ფინანსური 
ფრიქციები, გან სა კუ თრებით ვალ დებ ულე ბების დო-
ლარ იზაც ია, მნიშვნელ ოვნად ზრდის ფიქსირებული 
კურსის დაცვის ხარ ჯებს... გაცვლითი კურსის დაც ვა, 
ინფლაც იისა და ეკო ნომიკური ზრდის სტაბილურო-
ბის ხელ შეწ ყობას თან ერ თად არ არის ოპტიმალური 
არც ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაციის დროს და არც 
ზოგა დად ფინანსური ფრიქციების არ სებობის დროს... 
შე სა ბამ ისად, იმ ქვეყნის ცენ ტრალური ბა ნკ ები, რომ-
ლებიც ასეთი თვისე ბებით ხას ითდებ იან, არ უნდა 
ცდილობდნენ ინფლაც იისა და გაცვლითი კურსის 
ერთდროულ სტაბ ილურობას... კურსის ცალ სა ხა დაც-
ვის მცდელ ობა მნიშვნელ ოვნად ზდრის საპ როცენტო 
გა ნა კ ვე თების მერ ყეო ბას, რა საც ყვე ლა მა კრ ოე კო-
ნომიკურ ცვლად ზე და საზ ოგად ოებრივ კეთ ილდღ-
ეო ბა ზე უარყოფითი გავ ლე ნა აქვს. ექ სტრე მალურ 
შემ თხვე ვაში, კურსის სრული ფიქსირების დროს შე-
დე გები გან სა კუ თრებით მძიმე ა~.

 ავ ტორების და სკვნით, ვალ დებ ულე ბების დო-
ლარ იზაციის მიუხე და ვად, ცენ ტრალ ურმა ბა ნკ მა 
მთელი ყურა დღ ე ბა მაინც ინფლაც იისკ ენ უნდა მი-
მართოს, ვინაი დან საბოლოოდ ეს მოიტანს უკ ე თეს 
შე დეგს ეკო ნომიკისთვის. 

იგივე და სკვ ნას აკ ე თებს Parrado (2004)-ის კვ ლე ვაც:
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`რაც შე ე ხე ბა გაცვლით კურსს, ანალიზი აჩ ვე ნებს, 
რომ სოციალური და ნა კ არგი უფრო დიდია მართუ-
ლი გაცვლითი კურსის დროს ვიდრე მოქნილი გაცვ-
ლითი კურსის დროს, თუ ადგილი აქვს სა გა რეო და 
რე ალურ შოკ ებს... სა ბა ლანსო უწყისის ეფექ ტებ ისა 
და ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაციის მიუხე და ვად, 
მონე ტარული პოლიტიკის უპირა ტეს ობები მაინც არ 
იცვლე ბა~.

ე.ი. აქაც ვხე დავთ, რომ დამ ოუკი დე ბელი მონე-
ტარული პოლიტიკი სა და მცურავი კურსის რე ჟიმის 
უპირა ტეს ობა ფიქსირებ ულთან შე და რებით მაინც ძა-
ლაშ ია ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაციის შემ თხვე-
ვაშიც კი. იგივე შე დეგ ია მიღ ებული Ces pe des, Chang 
and Velasco (2002)-ის კვ ლე ვაშიც.

საი ნტე რე სე ოა ასე ვე Melander (2009), რომელიც 
იკვ ლევს მა ღ ალ -დოლარ იზებულ ქვე ყა ნას გაცვლით 
კუ რსთან მიმარ თე ბაში:

`აღნიშნული ნაშრომი ვექტორული ავ ტორეგ რესიის 
(VAR) მეთოდით იკვ ლევს რე ალური გაცვლითი კურ-
სის გაუ ფას ურების ეფექტს ეკო ნომიკ ა ზე, რომელიც 
მა ღ ალი დოლარ იზაციით ხას იათ დე ბა. ბოლივიის 
ექ სტრე მალური ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაც ია 
ქვე ყა ნას საი ნტე რესო სა კვ ლევს ხდის... თუ ვალ დებ-
ულე ბების დოლარ იზაც ია გაუ ფას ურე ბას შემ ზღუ დავს 
ხდის, ეს ეფექტი გან სა კუ თრებით ძლიერი უნდა იყოს 
ბოლივიის შემ თხვე ვაში~.

აღ სან იშნავ ია, რომ ბოლივიის სეს ხების დოლარ-
იზაც ია სა კვ ლევ პერიოდში მერყეობდა 95-დან 100%-
მდე, მაშინ როდესაც საქართველოში იგი 65%-ის ფარ-
გლებშია. ამ ქვეყნის კვ ლე ვამ კი ასეთი შე დეგი აჩ ვე ნა:

`რე ალური გაცვლითი კურსის გაუ ფას ურე ბას არ აქვს 
მნიშვნელ ოვანი ეფექტი ეკო ნომიკურ ზრდა ზე, ვინაი-
დან წმინდა ექ სპორტზე ექ სპანსიური ეფექტი ბათ ილ-
დე ბა სა ბა ლანსო უწყისებ ზე შემ ზღუ დავი ეფექტით~. 

ობიექტურობის მიზნით, უნდა აღვნიშნოთ, რომ 
ლიტე რატ ურაში იშვიათ გამ ონა კლისს წარ მოად გენს 
Aghion, Bacchetta and Banerjeef (2001), რომელ ზე 
დაყ რდნობითაც კრ უგმან საც აქვს სტატ ია და წერილი. 
ავ ტორები მიიჩნე ვენ, რომ გაუ ფას ურების ზეწ ოლი-
სას მცურავ რე ჟიმში მიშვე ბა გამ ოსა ვალი არ არის 
(თუმცა არ ამ ბობენ, რომ ფიქსირე ბაა გამ ოსა ვალი). 
მათი რე კო მენ დაც ია ა, მონე ტარული პოლიტიკის 

ზომიერი გა მკ აც რე ბა (რა თა ცუდ წონას წორობაში 
შესვლის ალ ბათ ობა შე ვამციროთ), თუმცა არა ზედ-
მეტი, ვინაი დან ისინიც აღ ია რე ბენ, რომ ზედ მე ტად 
გა მკ აც რებული მონე ტარული პოლიტიკა ასე ვე შე-
ზღუ დავს ეკო ნომიკ ას საშ უალ ოვად იან პერიოდში. 
ამას თან, მონე ტარული პოლიტიკის გა მკ აც რების ოპ-
ტიმალურობისთვის აუ ცილე ბელ ია, რომ კრედ იტების 
მიწოდე ბა ძლიე რად არ რე აგ ირებ დეს ნომინალური 
საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების ცვლილე ბა ზე, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ ეს ავ ტორებიც კი არ უჭე რენ მხარს და კ-
რედ იტების მოცულობის მნიშვნელ ოვან შემ ცირე ბას, 
თუნდაც ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაც იისა და გაუ-
ფას ურების პირობებში.

საი ნტე რეს ოა ასე ვე Magud (2010), რომელ იც ახ-
დენს აზიური ფინანსური კრიზისის ანალიზს:

`1997-ში აზიური კრიზისის დროს გან ვითა რე ბად 
ქვეყ ნებში მე წარ მე ებს ვალ უტა თა შეუ სა ბამ ობა 
ჰქონდათ: ვალ დებ ულე ბები იყო უცხოურ ვალ უტაში, 
ხოლო გაყ იდვები ჰქონდათ ადგილობრივ ვალ უტა-
ში. ამ დროს დიდი მნიშვნელ ობა ენ იჭე ბა სა ბა ლანსო 
უწყისის არხს: თუ ეკო ნომიკ აში უეც რად ხდე ბა გაუ-
ფას ურე ბა, ვალის მომსახ ურების ტვირთი იზრდე-
ბა, ხოლო შემ ოსავ ლები უცვლელი რჩე ბა. შე დე გად 
მცირდე ბა მე წარ მე ების წმინდა ღი რებ ულე ბა, რაც 
ამ ცირებს მთლიან გამ ოშვე ბას და ფირმების შე საძ-
ლებ ლობა მოიზიდონ და მა ტებითი კაპ იტალი. ამ სა-
კითხის გამ ოსა კვ ლე ვად მრა ვალი კვ ლე ვა გა კ ეთ და, 
რომლებიც ასკვ ნიან, რომ ფრიდმანის სტან დარტუ-
ლი შე ფა სე ბა მაინც ძა ლაშ ია... ღია ეკო ნომიკის მქონე 
ქვეყ ნებისთვის უმჯობეს ია მცურავი გაცვლითი კურ-
სის რე ჟიმი ვიდრე ფიქსირებული რე ჟიმი, თუნდაც 
ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაციის პირობებში~. 

ასე ვე საი ნტე რესო ემპირიული კვ ლე ვაა წარ მოდ-
გენილი Edwards and Levy-Yeyati (2005)-ში:

`ბოლო პერიოდში ზოგი ავტორი აღნ იშნავს, რომ მცუ-
რავი გაცვლითი კურსის რე ჟიმი არ იქნე ბა ეფექტური 
იმ ქვეყ ნებში, სა დაც კერძო და სა ჯარო სექტორის 
ვალ დებ ულე ბების დიდი ნაწილი უცხოურ ვალ უტაშ-
ია დენ ომინირებული (Eichengreen and Hausmann 
1999). ასეთ შემ თხვე ვაში ისიც კი არის შე საძ ლე ბელი, 
რომ მცურავი კურსი სა გა რეო შოკის გა ღრ მა ვე ბას 
ახ დენ დეს. ამის მიზეზი არის სა გა რეო შოკის დროს 
კურსის გაუ ფას ურებით მიღ ებული უარყოფითი სა ბა-
ლანსო უწყისის ეფექ ტები, რაც გამ ოიხა ტე ბა ვალის 
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მომსახ ურების ტვირთის ზრდაში... როგორც ვხე დავთ, 
იმის მტკი ცე ბა, მცურავი გაცვლითი კურსი უკ ეთ იცავს 
ეკო ნომიკ ას სა გა რეო შოკ ებ ისგან თუ არა, მხოლოდ 
ისტორიული ანალიზის შემ დეგ შეი ძლე ბა~.

ხოლო რა საც ისტორია გვიდას ტურებს ესა ა:

`კვ ლე ვა გვიდას ტურებს, რომ სა გა რეო შოკ ების უარ-
ყოფითი ეფექ ტები ძლიერ დე ბა უფრო ხისტი გაცვ-
ლითი კურსის მქონე ქვეყ ნებში. სხვაგ ვა რად რომ 
ვთქვათ, ქვეყ ნები, რომელ თაც აქვთ მცურავი გაცვ-
ლითი კურსი უკ ეთ იცა ვენ თავს სა გა რეო შოკ ებ ისა-
გან... მცურავი კურსის რე ჟიმი ამ ცირებს სა გა რეო შო-
კის უარყოფით გავ ლე ნას მშპ-ზე, როგორც გან ვითა-
რებულ ასე ვე გან ვითა რე ბად ქვეყ ნებში~.

ამას თან მცურავი კურსის უპირა ტეს ობებ ზე საუბ-
რობს Cal vo, Izquierdo and Tal vi (2003)-იც (კ ალვო, 
რო მელიც რამ დენ იმე წლით ად რე სრულ დოლარ-
იზაც ია ზე საუ ბრობდა):

`(გა სათ ვალ ისწინე ბელ ია სამი ფაქტორი): ექ სტრე-
მალ ურად დახურული სა ერ თაშორისო ვაჭრობის 
მიმართ (C), ვალის ძალ ზედ მა ღ ალი მოცულობა (D), 
დე- ფაქტო დოლარ იზაციის მა ღ ალი დონე როგორც 
სა ჯარო სექტორში ასე ვე კერძოში (M)... მცურავი 
გაცვლითი კურსი მიზან შეწონილი იქნე ბა თუ C, D ან 
M-დან (ა ღნიშნული სამი ფაქ ტორიდან) ერ თ-ერთს 
მაინც არ აქვს ადგილი~.

„C“-ს და „D“-ს სა ქარ თველოსთვის არ აქვს ადგი-
ლი, ასე რომ ეს კვ ლე ვაც მხარს უჭერს სა ქარ თველოს 
მსგავსი მცირე ზომის ღია ეკო ნომიკ ებისთვის მცურა-
ვი კურსის რე ჟიმის არ სებ ობას.

და ბოლოს ძალ იან საი ნტე რესო კვ ლე ვას აკ ე თებს 
ასე ვე Carranza, Galdon-San c hez and Gomez-Biscarri 
(2009), რომელიც იკვ ლევს 100-ზე მეტ დოლარ იზე-
ბულ ეკო ნომიკ ას გაცვლით კუ რსთან მიმარ თე ბაში:

`კვ ლე ვა იყე ნებს პა ნელს ას ზე მეტი ქვეყნით, რომელ-
თაც ახას ია თებთ სხვა დას ხვა ზომის დოლარ იზაც ია 
და ახ დენს ემპირიულ ანალიზს იმისა, თუ რა გავ ლე ნა 
აქვს გაცვლითი კურსის გაუ ფას ურე ბას ისეთ ეკო ნო-
მიკ ა ზე, სა დაც ვალ დებ ულე ბების მა ღ ალი დოლარ-
იზაც ია ა... ანალიზის მიხედვით გაცვლითი კურსის რე-

ჟიმს დიდი მნიშვნელ ობა აქვს: ის ქვეყ ნები, რომელ-
თაც ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რე ჟიმი აქვთ, 
ხას იათ დებ იან უფრო მე ტად უარყოფითი სა ბა ლანსო 
უწყისის ეფექტით ეკო ნომიკ ა ზე~.

ანუ ფიქსირებული კურსი უფრო მე ტად აზა რა-
ლებს ქვეყნის ეკო ნომიკ ას ვიდრე მცურავი კურსი 
(თუნდაც ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაციის დროს).

საი ნტე რეს ოა, რატომ ხდე ბა ასე? პასუხის პირვე-
ლი ნაწილი გან ხილულია  მე-6 თავში, რომ ფიქსი-
რებული კურსი გარ დაუ ვალს ხდის დეფ ლაც ია სა და 
უმუშევრობის ზრდას სა გა რეო შოკის დროს, რა თა 
სა გა რეო დისბა ლანსი აღმ ოიფხვრას. მეო რე მხრივ 
რომ შევ ხედოთ, ფიქსირებული კურსის დროს (მიუხე-
და ვად იმისა, რომ კურსი არ უფას ურდე ბა) საბალან-
სო უწყისის უარყოფით ეფექტებს ქმნის ძლიე რად 
გაზრდილი რე ალური საპ როცენტო გა ნა კ ვე თები 
(რაც გარ დაუ ვალ ია თუ გვინდა გაცვლითი კურ-
სის ფიქსირე ბა გაუ ფას ურების ზეწოლის დროს), იხ. 
Batini, Levine and Pearlman (2007):

`გაცვლითი კურსის ფიქსირე ბა, ან მისი მერ ყეობის 
შე ზღუ დვა, ცენ ტრალურ ბა ნკს უკ არ გავს იმის შე საძ-
ლებ ლობას, რომ გა ნახ ორციელოს სტაბილური მო-
ნე ტარული პოლიტიკა და აი ძულებს, საპ როცენტო 
გა ნა კ ვე თები მკ ვეთ რად ცვალოს. ეს კი იწვევს უფრო 
დიდ საზ ოგად ოებრივ და ნა კ არგს ვინაი დან საპ რო-
ცენტო გა ნა კ ვე თების მკ ვეთრი ცვლილე ბები იწვევს 
უარყოფით სა ბა ლანსო უწყისის ეფექ ტებს და ზდრის 
კაპ იტალის ხარჯს, რაც ამ ცირებს მე წარმის წმინდა 
ღი რებ ულე ბას და მთლიან გამ ოშვე ბას~. 

გარ და ამ ისა (ფიქსირებ ულისგან გან სხვა ვებით) 
მცურავი კურსის რე ჟიმის და მა ტებითი უპირა ტეს ობა ა, 
რომ ქვე ყა ნას იცავს სა გა და სა ხადო ბა ლანსის კრ იზი-
სისგან, ვინაი დან გაცვლითი კურსის დროული რე აგ-
ირე ბა სა გა რეო დისბა ლანსის დაგ როვე ბას უშლის 
ხელს. იხ. Bank for International Set t le ments (2005).

ამას თან, მცურავი რე ჟიმის დროს, როდე საც საჭ-
იროა, ადგილობრივი კაპ იტალი უფრო კო ნკუ რენ-
ტუნარ იანი ხდე ბა სა ერ თაშორისო ბა ზარ ზე, რაც ად-
გილობრივი მწარ მოებლის გად მოსა ხედ იდან ზრდის 
მისი კაპ იტალის მიმზიდველ ობას; Cespedes, Chang 
and Velasco (2004):
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`კაპ იტალის ფასი, გამ ოხატული ადგილობრივი ეკო-
ნომიკის ერ თეუ ლებში, არის გაცვლითი კურსის 
მზარდი ფუნქცია. კაპ იტალის არასრული ცვეთის შემ-
თხვე ვაში, კურსის რე ალური გაუ ფას ურე ბა ზრდის 
კაპ იტალის აღნიშნულ ფასს და შე სა ბამ ისად, მე წარ-
მის წმინდა ღი რებ ულე ბას. ეს კი მცურავი გაცვლითი 
კურსის და მა ტებით უპირა ტეს ობას წარ მოად გენს~. 

ვინაი დან რე ალური ეფექტური კურსის გაუ ფას-
ურების შემდგომ ადგილობრივი კაპ იტალი უფრო 
კო ნკუ რენ ტუნარ იანი ხდე ბა სა ერ თაშორისო ბა ზარ-
ზე, ეს თავის მხრივ ხელს უწყობს უცხოური ინვეს-
ტიციების შემ ოსვლას ქვე ყა ნაში (რა თქმა უნდა, სხვა 
თა ნა ბარ პირობებში). მარ თლაც, ფინანსურ კრიზის-
ში არ სებული დოლარ იზებული ეკო ნომიკ ებისთვის 
Krugman (1999) გამ ოსა ვალს სწორედ ამ ეფექტის 
გამ ოყე ნე ბაში ხე დავს:

`მას შემ დეგ რაც კრიზისი უკ ვე მოხდა, როგორ უნდა 
დაი ძრას ეკო ნომიკა კვ ლავ? დღ ემ დე ძირითადი 
ფოკუსი იყო ბა ნკ ების რეს ტრუქტურიზაც ია ზე და რე-
კ აპ იტალ იზაც ია ზე, თუმცა თუ ეს კვ ლე ვა სწორ გზას 
ად გას, აღნიშნული არ იქნე ბა სა კ მარისი... მოსაწ ვევი 
პირდაპირი უცხოური ინვეს ტიციებისთვის შე საძ ლოა 
იყოს ზუსტად ის, რაც ექ იმმა გამ ოწე რა~. 

ბოლოს უნდა აღვნიშნოთ, რომ თა ნა მედ როვე 
ლიტე რატ ურაში ფიქსირებული კურსის რე ჟიმს უწო-
დე ბენ სიტუაც იას, როდე საც ცენ ტრალური ბა ნკი ახ-
დენს ადგილობრივი ვალუტის გაცვლითი კურსის 
დაფ იქსირე ბას ერთ უცხოურ ვალ უტას თან (ან ვალ-
უტა თა კა ლა თას თან) მიმარ თე ბაში. თუმცა თავის 
დროზე ამ რე ჟიმისთვის ფრიდმანი სხვა ტერმინს 
იყე ნებ და, კერძოდ, პეგ ირებულ (peg ged) რე ჟიმს, იხ. 
Friedman (1953). ამას თან, ფრიდმანიც აღნ იშნავ და, 
რომ პეგ ირებული რე ჟიმი არის არა სა ბაზრო რე ჟიმი 
და მისი გამ ოყე ნე ბა ნებ ისმიერ შემ თხვე ვაში არა სას-
ურველ ია.

ყვე ლა ამ კვ ლევის განხილვის შემ დეგ, ანალი-
ზი შეგ ვიძლია და ვასრულოთ Batini, Levine and 
Pearlman (2007)-ის მოწოდებით:

`მესიჯი მონე ტარული პოლიტიკის გამ ტა რებ ლების-
თვის გან ვითა რე ბად ქვეყ ნებში, რომელ თაც ფრიქცი-
ებ ისა და დოლარ იზაციის პრობლე მა აქვთ, შემ დეგ-
ია: ნუ ეც დებით ორმაგი (ინფლაც იისა და ამა ვე დროს 
გაცვლითი კურსის) მიზნის მიღ წე ვას, ვინაი დან ამან 
შე საძ ლოა სა პასუხო დარ ტყმა გა ა კ ეთოს და უფრო 

დიდი საზ ოგად ოებრივი და ნა კ არგი გამოიწვიოს. 
უნდა გეშ ინოდეთ ფიქსირების, არათუ ცურვის!~ 

და სკვ ნა:  სა ერ თაშორისო ლიტე რატ ურაში მსოფ-
ლიოს წამ ყვანი ეკო ნომისტების სრული უმრავ ლეს-
ობა, დოლარ იზებული ეკო ნომიკ ების სიღრ მისეული 
ანალ იზისას ასკვ ნიან, რომ ვალ დებ ულე ბების დო-
ლარ იზაციის მიუხე და ვად ღია ეკო ნომიკ ებისთვის 
მაინც უმჯობეს ია ჰქონდეთ მცურავი გაცვლითი კურ-
სის რე ჟიმი, ვიდრე ერთ ან რამ დენ იმე ვალ უტას თან 
ფიქსირებული კურსის რე ჟიმი; ვინაი დან მცურავი 
კურსის რე ჟიმი ქვეყნის ეკო ნომიკ ას უკ ეთ იცავს შემ-
ცირებ ისგან რე ალ ური/სა გა რეო შოკ ების დროს. ამ-
რიგად, ცენ ტრალ ურმა ბა ნკ მა გაცვლითი კურსის გან-
სა ზღვ რა ფინანსურ ბა ზარს უნდა მიანდოს და მთელი 
ყურა დღ ე ბა ინფლაც იისკ ენ მიმართოს, ხოლო გაუ-
ფას ურებით მიღ ებული უარ ყოფითი სა ბა ლანსო უწ-
ყისის ე ფექ ტები გა ნეი ტრა ლებული შეი ძლე ბა იქნას 
გაზრდილი კო ნკუ რენ ტუნარ იანობის ფონზე პირდა-
პირი უცხოური ინვეს ტიციების ზრდის შე საძ ლებლო-
ბის გამ ოყე ნებით.

მცდარი მოსაზ რე ბა #8:

„მცურავი გაცვლითი

კურსი ხელს უშლის

დოლარ იზაციის შემ ცირე ბას“

წინა თავში და ვა სკ ვენით, რომ მცურავი გაცვლითი 
კურსის რე ჟიმი უკ ეთ იცავს ქვეყნის ეკო ნომიკურ 

ზრდას სა გა რეო შოკ ების დროს, ვიდრე ფიქსირებუ-
ლი კურსის რე ჟიმი, თუნდაც ქვეყ ნაში არ სებ ობდეს 
ვალ დებ ულე ბების ნაწილობრივი დოლარ იზაც ია. 
ამის საპირისპიროდ, გამ ოითქვა მოსაზ რე ბები, რომ 
სა მაგ იეროდ მცურავი გაცვლითი კურსის რე ჟიმი არ-
ყევს ნდობას ეროვნული ვალუტის მიმართ, როდე საც 
ადგილი აქვს კურსის გაუ ფას ურე ბას; რითაც ხელს უშ-
ლის ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაციის შემ ცირე ბას, 
რაც ეკო ნომიკის მოწყვლადობის შემ ცირებისთვის 
აუ ცილე ბელ ია. სინამ დვილეში ეს ასე არ არის. მიუხე-
და ვად იმისა, რომ შე საძ ლე ბელ ია მცურავი კურსის 
რე ჟიმის დროს დოლარ იზაც ია მარ თლაც გაი ზარდოს, 
ეს არ ნიშნავს, რომ ამ ზრდას მცურავი კურსის რე ჟიმის 
არ სებ ობა იწვევს. ეს იქნებ ოდა იმის ნიშანი, რომ სხვა 
პირობები არ სრულდე ბა, რომლებიც საჭ იროა მის პა-
რა ლელ ურად არ სებ ობდეს. თუ ეს პირობები სრულ-
დე ბა, მაშინ მცურავი კურსის რე ჟიმი არათუ ხელს უშ-
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ლის დოლარ იზაციის შემ ცირე ბას, არა მედ პირიქით _ 

ხელს უწყობს მას. შე სა ბამ ისად, მცურავი გაცვლითი 
კურსის რე ჟიმი ეხ მა რე ბა არა მხოლოდ მიმდინა რე 
ეკო ნომიკურ ზრდას, არა მედ ასე ვე შოკ ების მიმართ 
ეკო ნომიკის მდგრადობის ზრდას გრძელ ვად იან პე-
რიოდში (დოლარ იზაციის შემ ცირების გზით). ეს კი 
მცურავი გაცვლითი კურსის რე ჟიმის კი დევ ერთი 
უპირა ტეს ობა ა. განვიხილოთ თუ რატ ომაა ასე და რა 
არის საჭირო მცურავი კურსის რე ჟი მთან ერ თად, რომ 
ხელი შევუწყოთ დედ ოლარ იზაციის პროცესს.

დავიწყოთ იმით, რომ დოლარ იზაციის არ სებ ობა, 
როგორც წესი, იწვევს მცურავი კურსის რე ჟიმის მი-
მართ გა რკ ვეულ შიშებს. ლიტე რატ ურაში ეს ცნობი-
ლია „ცურვის შიშის“ (fe ar of flo a ting) სა ხელით. ცურ-
ვის შიშის ძირითადი მიზეზი არის ვალ დებ ულე ბების 
დოლარ იზაც ია. მაგ. იხ. Cal vo and Re in hart (2000) ან 
Ces pe des, Chang and Velasco (2004):

`როგორც წარ მოდგენ ილია Hausmann et al (2000)-სა 
და Cal vo and Re in hart (2002)-ში, სა ბა ლანსო უწყისის 
ეფექ ტები არის ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ ცენ ტრა-
ლური ბა ნკ ები ცდილობენ კურსის დაც ვას სა გა რეო 
შოკ ების დროს~.

მიზეზი იმისა, თუ რატომ აჩენს დოლარ იზაც ია 

გაცვლითი კურსის ფიქსირების სურვილს ცხად ია 
და ბევრ ახ სნას არ საჭ იროებს: როდე საც ქვე ყა ნაში 
ვალ დებ ულე ბების ნაწილი უცხოურ ვალ უტაშ ია დენ-
ომინირებული გაუ ფას ურე ბა ზრდის მათი მომსახ-
ურების ტვირთს. ეს კი კურსის ფიქსირების ცდუნე ბას 
აჩენს. მარ თალ ია, წინა თავში ვნა ხეთ, რომ მცურავი 
კურსი მაინც უკ ე თეს შე დეგს იძლე ვა ვიდრე ფიქსი-
რებული კურსი, თუნდაც ვალ დებ ულე ბების დოლარ-
იზაციის დროს, მაგ რამ, ამის მიუხე და ვად, „ცურვის 
შიში“ _ რაც იონალ ურია ეს თუ არა _ გან ვითა რე ბად 
ქვეყ ნებში მაინც ხშირია.

გა სა გებ ია, რომ დოლარ იზაც ია იწვევს ცურვის 
შიშს, თუმცა პრობლე მა იმაში მდგომა რეობს, რომ 
ცურვის შიში კი, თავის მხრივ, დოლარ იზაციის ზრდას 
უწყობს ხელს. იხ. Cal vo and Re in hart (2000):

`მა ნამ სა ნამ არ სებობს ცურვის შიში (მიუხე და ვად იმი-
სა თუ როგორ და ვას ტაბ ილურებთ გაცვლით კურსს) 
ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაც იისკ ენ მიდრე კი ლე ბა 
ყოველთვის იარ სე ბებს~. 

ანალოგიური არ გუმენტისთვის იხ. Herrera and 
Valdes (2004). თუ რატომ იწვევს ცურვის შიში დო-
ლარ იზაციის ზრდას, ბევ რნაი რად შეი ძლე ბა აი ხსნას. 
მაგ. Bank for International Set t le ments (2005):
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`თუ ხელ ისუფლე ბა გა ა კ ე თებს გაცვლითი კურსის 
სტაბილურობის მყარ და ნაპ ირებს, ამან შე საძ ლოა 
გა აჩინოს და ფარული და ზღ ვე ვა და ხელი შეუ შალოს 
ჰეჯ ირების ბაზრის გან ვითა რე ბას~. 

როდე საც ცენ ტრალური ბა ნკი თავს არ იდებს კურ-
სის მცურავ რე ჟიმში მიშვე ბას, ეკო ნომიკურ აგენ-
ტებს უქმნის მოლოდინს, რომ კურსი იმარ თე ბა და 
თითქოს გაცვლითი კურსის რისკი სგან თავის არ-
იდე ბა საჭირო აღ არ არის. სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, 
Ca na les-Kriljenko (2003):

`გაცვლითი კურსის დას ტაბ ილურე ბა შე საძ ლოა კონ-
ტრპროდუქტიული იყოს ისეთ ქვეყ ნებში, რომელ თა 
კერძო სექ ტორსაც უცხოური ვალუტის სეს ხე ბა შეუ-
ძლია, ვინაი დან ასეთ დროს კერძო სექ ტორმა შე საძ-
ლოა არა სა თა ნადოდ შე ა ფასოს მომა ვალში გაცვლი-
თი კურსის რისკ ები. ეს კი უცხოური ვალუტის ვალის 
ზედ მეტ ზრდას იწვევს~. 

ან კი დევ სხვაგ ვა რად _ Moron and Win kel ri ed 
(2005):

`თუ ცენ ტრალური ბა ნკი იხსნის ბა ნკ ებს ან ფირმებს 
ფინანსური სიძნე ლე ებ ისგან გამ უდმებით, მაშინ ისი-
ნი კი დევ უფრო მეტ რისკს აიღ ე ბენ (შემ დეგ გამოხ-
სნის იმედით), რაც სა ბა ლანსო უწყისის პრობლე მას 
გა ამ ძაფ რებს. იგივე ხდე ბა, როდე საც ცენ ტრალური 
ბა ნკი იცავს გაცვლით კურსს ინფლაციის თარ გეთ-
ირების ჩარჩოში~. 

ამ მომენტს მორალური რისკის პრობლე მას უწო დე-
ბენ. უფრო კო ნკ რეტ ულად _ Eichengreen and Hausman 
(1999):

`არ სებობს სამი შე ხედ ულე ბა გაცვლით კუ რსსა და 
ფინანსურ სიძნე ე ლებს შორის კავშირის შე სა ხებ. 
პირველი, რომელიც ყვე ლა ზე მე ტად გან ხილულია, 
ეხე ბა მორალური რისკის პრობლე მას, კერძოდ, 
არაპ ირდაპირი გა რან ტიების სა ვა ლალო შე დე გებს... 
პეგ ირებული გაცვლითი კურსი არის არაპ ირდაპირი 
გა რან ტიების ერ თ-ერთი სა ხეო ბა. იგი ხელს უწყობს 
უცხოურ ვალუტაში არაჰეჯირებული ვალდებულე-
ბების ზრდას... ეს არა ჰეჯ ირებული უცხოური ვალუ-
ტის მოკ ლე ვად იანი ვალ დებ ულე ბები წარ მოად გენს 
ბომბს, რომელიც აფეთ ქე ბას ელ ოდე ბა. შე სა ბამ ისად, 
უფრო თავ ისუფლად მცურავი გაცვლითი კურსის რე-
ჟიმი სას ურველ ია~.

შე სა ბამ ისად, ადგილი აქვს მა ნკ იერ წრეს: დო-
ლარ იზაც ია იწვევს ცურვის შიშს, ხოლო ცურვის შიში 
იწვევს დოლარ იზაც იას. ვინაი დან დოლარ იზაციის 
შემ ცირე ბა მოკ ლე ვად იან პერიოდში პრაქ ტიკუ ლად 
შეუ ძლე ბელ ია, ამიტომ აღნიშნული მა ნკ იერი წრიდან 
და ღ წევის პირველი ეტაპი არის ცურვის შიშის დაძ-
ლე ვა. როგორც ზემოთ მოყვანილ ციტატებ შია ახსნი-
ლი, ცურვის შიშის დაძ ლე ვა და კურსის მცურავ რე-
ჟიმში მიშვე ბა გამ ოიწვევს მორალური რისკის პრობ-
ლემის შემ ცირე ბას, რაც დოლარ იზაციის შემ ცირე ბას 
შეუწყობს ხელს. ამას მოწმობს სა ერ თაშორისო გამ-
ოცდილე ბაც. მაგ. Ozatay (2004):

`თურქეთის ეკო ნომიკ ას ჰქონდა ორი მნიშვნელ-
ოვანი მა ხას ია თე ბელი: მა ღ ალი კურსის გაუ ფას-
ურების ინფლაც ია ზე გა და ცე მა (pass-thro ugh) და 
მა ღ ალი დოლარ იზაც ია და შე სა ბამ ისად ვალ უტა-
თა შეუ სა ბამ ობა. მიუხე და ვად იმისა, რომ ეს ორი 
მა ხას ია თე ბელი ცურვის შიშის მიზე ზად მიიჩნე ვა, 
თურქეთში კრიზისის შემდგომ შექმნილი სტაბ ილი-
ზაც იისა და სტრუქტურული პროგრამის ცენტრში 
იყო სწორედ მცურავი გაცვლითი კურსის რე ჟიმი... 
თუმცა ზუსტად ასეთ დროს, ბუნებ რივად მოსალ ოდ-
ნელ ია პირველ ეტაპ ზე უცხოური ვალუტის აქ ტივებ-
ზე ახალი მოთხოვნის შემ ცირე ბა (ნა კ ადის ეფექტი), 
ხოლო შემ დეგ დროთა გან მავ ლობაში ნაშ თების 
შემ ცირე ბა. ამ პროცესს შე საძ ლოა და ვარ ქვათ დე- 
დოლარ იზაც ია~.

თურქეთს რომ ამით დოლარ იზაციის შემ ცირე-
ბისთვის არ მიე ღწ ია, ლირის ბოლო დროიენ დელი 
გაუ ფას ურე ბა მათთვის ბევ რად უფრო მტკი ვნეული 
იქნებ ოდა. საი ნტე რეს ოა ასე ვე ჩილე სა და ისრა ელის 
გამ ოცდილე ბაც (ცხად ია, ორივეს მცურავი გაცვლი-
თი კურსის რე ჟიმი გა აჩ ნია) _ Leiderman, Maino and 
Parrado (2006):

`ისეთი ქვეყ ნების გამ ოცდილე ბა, როგორიცაა ჩილე 
და ისრა ელი, გვიჩვე ნებს, რომ პოლიტიკის გამ ტა-
რებ ლებს შეუ ძლიათ პირდაპირი როლი ჰქონდეთ ამ 
პროცესში ადგილობრივი ფინანსური ბაზ რების გან-
ვითა რებ ისა და გა ღრ მა ვების ხელ შეწყობით. მა გალ-
ითად, საშ უალო და გრძელ ვად იანი ადგილობრივ 
ვალ უტაში დენ ომინირებული ფას იანი ქა ღ ალ დების 
არ სებ ობა შე სან იშნავი საშ უა ლე ბა ა. სხვა სა სარ გებ-
ლო პოლიტიკის ნაბ იჯები მოიცავს ისეთი ფინანსუ-
რი ინსტრუმენ ტების გან ვითა რების ხელ შეწ ყობას, 
რომელიც გაცვლითი კურსის რისკის ჰეჯ ირებისთვის 
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გამ ოიყე ნე ბა. ეს ყოველ ივე ხელს შეუწყობს „ცურვის 
შიშის“ დაძ ლე ვას~. 

შე სა ბამ ისად, მაშინ, როდე საც მცურავი კურსის რე -
ჟიმის დროს მორალური რისკის პრობლე მა მცირდე-
ბა და ეკო ნომიკური აგენ ტები გაცვლითი კურსის ჰეჯ-
ირე ბა ზე იწყე ბენ ზრუნვას, მცურავი კურსის არ სებ ობა 
სა კ მარისი პირობა შეი ძლე ბა არ იყოს. როგორც გამ-
ოცდილე ბა აჩ ვე ნებს, მას თან ერ თად აუ ცილე ბელ ია 
ასე ვე ადგილობრივი ფინანსური ბაზ რების გან ვითა-
რე ბა. იხ. ასე ვე Yilmaz (2005):

`ეფექტური დედ ოლარ იზაციის სტრა ტეგ ია მოიცავს 
ორმაგ მიდგომას (car rot and stick). ეს სტრა ტეგ ია გუ-
ლისხმობს უცხოური ვალუტის გამ ოყე ნების ხარჯის 
ზრდას, ხოლო ადგილობრივის ფინანსური ინსტრუ-
მენ ტების შემ ოღ ე ბას, როგორც ალ ტერ ნატ ივას~. 

ან Alvarez-Plata and García-Herrero (2007):

`მთლიან ობაში, დოლარ იზაციის შემ ცირების პოლიტი-
კა უნდა მოიცავ დეს შემ დეგ სამ სვეტს: (i) ადგილობრივ 
ვალ უტაში შუა მავ ლობა უნდა იყოს ხელ შეწყობილი, 
ან უკი დურეს შემ თხვე ვაში არ უნდა იყოს ხელ შეშლი-
ლი; (i i) ადგილობრივი ვალუტის, ან ინდექ სირებული 
მაინც, ინსტრუმენ ტები უნდა იქნას ხელ შეწყობილი; (i i i) 
ინსტიტუციური აღ ნაგ ობა ცენ ტრალური ბა ნკი სა უნდა 
იყოს მიმართული გაუ რკ ვევლობის შემ ცირებ ისკ ენ. 
ეს ცხად ია გულისხმობს, რომ ფა სების სტაბ ილურობა 
უნდა იყოს ცენ ტრალური ბა ნკის ძირითადი მიზანი და 
მას უნდა გა აჩ ნდეს დამ ოუკი დებ ლობა ამ მიზნის მიღ-
წე ვაში~. 

ამ რიგად, მცურავ გაცვლით კუ რსთან ერ თად, 
დოლარ იზაციის შემ ცირებისთვის აუ ცილე ბელ ია 
ცენ ტრალ ურმა ბა ნკ მა უზრუნველყოს ადგილობრივ 
ვალ უტაში შუა მავლობის სიმარ ტივე, რისთვისაც აუ-
ცილე ბელ ია ადგილობრივ ვალ უტაში ლიკვიდობის 
მართვის ინსტრუმენ ტების შეუ ფერ ხებ ლად მუშაო ბა. 
ასე ვე აუ ცილე ბელ ია ცენ ტრალური ბა ნკის დამ ოუკი-
დებ ლობა, რა თა მან კო ნცენ ტრირე ბა მოახდინოს ინ-
ფლაციის კო ნტროლზე. იგივეს მოწმობს Eichengreen 
and Hausman (1999)-იც:

`ქვეყ ნებს შეუ ძლიათ ცურვის შიშის დაძ ლე ვა _ ღრ მა 
და ლიკვიდური გრძელ ვად იანი ადგილობრივი ბაზ-
რების გან ვითა რებით, ადგილობრივ ვალ უტაში დენ-
ომინირებული ფას იანი ქა ღ ალ დების ხელ შეწყობით... 

ეს ნიშნავს მონე ტარული და ფისკ ალური პოლიტიკის 
იმგვარ რეფ ორმირე ბას, რაც აძ ლიე რებს მათ დამ-
ოუკი დებ ლობას, გამ ჭვირვალ ობას და ხელ ისუფლე-
ბის სან დოობას, ასე ვე პოლიტიკის ნაბ იჯების სტაბ-
ილურობას~. 

Ize and Levy-Yeyati (2001)-იც ასე ვე იმას მოწმობს, 
რომ ცენ ტრალური ბა ნკის მხრიდან ინფლაც ია ზე კო-
ნცენ ტრირე ბა და კურსის მცურავ რე ჟიმში მიშვე ბა 
დოლარ იზაციის შემ ცირე ბას უწყობს ხელს:

`სტაბილური ინფლაც ია და მცურავი რე ალური გაც-
ვლითი კურსი და კ ავ შირებ ულია დოლარ იზაციის 
შემ ცირე ბას თან. კერძოდ, ინფლაციის თარ გეთ ირე-
ბის (როგორც ფა სების სტაბილურობის საშ უა ლების) 
და მცურავი გაცვლითი კურსის (როგორც რე ალური 
გაცვლითი კურსის მოქნილობის) კო მბინაც ია ხელს 
შეუწყობს ადგილობრივ ვალ უტაში შუა მავ ლობას... 
სანდო, სრულფას ოვანი ინფლაციის თარ გეთ ირე ბა, 
როდე საც გაცვლითი კურსი თავ ისუფლა დაა მიშვებუ-
ლი და ლიმიტირებ ულია მხოლოდ ფა სები სტაბილუ-
რობის თვალ საზრისით, არის ეტაპ ობრივად დოლარ-
იზაციის შემ ცირების საშ უა ლე ბა~.

ფისკ ალური პოლიტიკის მხრიდან ადგილობრი-
ვი ფინანსური ბაზ რების გამ ოყე ნე ბა ასე ვე უწყობს 
ხელს დოლარ იზაციის შემ ცირე ბას _ Galindo and 
Leiderman (2005):

`ამ მხრივ მთავრობის სტრა ტეგ იაა ფიქსირებულ საპ-
როცენტო გა ნა კ ვეთ იანი 3, 5 და 10 წლიანი ფას იანი 
ქა ღ ალ დების გამ ოშვე ბა. ამ გზით მცირდე ბა არა მარ-
ტო საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების რისკი, არა მედ ასე ვე 
იგე ბა შემ ოსავ ლიანობის მრუდიც, რაც სხვა ფინანსუ-
რი ინსტრუმენ ტების გან ვითა რე ბას უწყობს ხელს~.

ამას თან, როგორც ზემოთ მოყვანილ ციტა ტებ შია 
აღნიშნული ადგილობრივი ვალუტის სა ხელმწიფო 
ფას იანი ქა ღ ალ დების ლიკვიდურობის უზრუნველ-
ყოფა აუ ცილე ბელ ია მათი მიმზიდველობის გაზრ-
დისთვის. შე სა ბამ ისად, ლიკვიდობის ინსტრუმენ ტე-
ბის შე ზღუ დვას (გარ და იმისა, რომ შემ ოსავ ლიანო-
ბის მრუდს ზემოთ წევს და სა ხელმწიფო ბიუჯეტს უქ-
მნის პრობლე მებს) ფარ თომას შტაბ იანი და ნა კ არგიც 
აქვს _ იგი ხელს უშლის დედ ოლარ იზაციის პროცესს 
და ამით აფერ ხებს გრძელ ვად იან პერიოდში შოკ-
ების მიმართ ეკო ნომიკის მდგრადობის გაუ მჯობე-
სე ბას.
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და სკვ ნა: მცურავი გაცვლითი კურსი ამ ცირებს მო-
რალური რისკი ს პრობლე მას და ამით ხელს უწყობს 
დოლარ იზაციის შემ ცირე ბას. ამას თან, მაშინ როდე-
საც მცურავი კურსი დედ ოლარ იზაციისთვის აუ ცილე-
ბელ ია, იგი სა კ მარისი არ არის. ასე ვე აუ ცილე ბელ ია 
არ სებ ობდეს ლიკვიდური ადგილობრივი ვალუტის 
ბა ზარი. აგ რეთ ვე მნიშვნელ ოვან ია ცენ ტრალური ბა-
ნკის დამ ოუკი დებ ლობა, რა თა კო ნცენ ტრირე ბა მოახ-
დინოს ინფლაც ია ზე, ვინაი დან რაც დოლარ იზაციის 
შემ ცირე ბას უწყობს ხელს ეს სტაბილური ინფლაც-
იისა და მცურავი გაცვლითი კურსის ერ თობლიობა ა.

მცდარი მოსაზ რე ბა #9:

„მინიმალური სა რე ზერვო 

მოთხოვნების შემ ცირებით

სებ-ს ლარის გამ ყა რე ბა შე ეძლო“

შემ დეგი კრ იტიკ ა, რომელიც ხშირად გამ ოთქ-
მულა სებ-ის მიმართ ლარის ბოლოდროინდელ 

გაუ ფას ურე ბას თან და კ ავ შირებით, ეხე ბა მინიმალურ 
სა რე ზერვო მოთხოვნებს. კერძოდ, არ სებობს მოსაზ-
რე ბა, რომ სებ-ს უცხოურ ვალ უტაში მოზიდული სახ-

სრებისთვის მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვნების 
შემ ცირებით შე ეძლო, სა ვალუტო ბაზრისთვის დო-
ლარი გამ ოე თავ ისუფლებ ინა და ამით ლარის გამ ყა-
რებისთვის შე ეწყო ხელი. სინამ დვილეში ესეც მცდა-
რი მოსაზ რე ბაა და განვიხილოთ, რატომ?

პირველ რიგში, მარ ტივად რომ ვთქვათ, მინი-
მარული სა რე ზერვო მოთხოვნა არის ცენ ტრალური 
ბა ნკის რეგ ულაც ია, რომლის მიხედ ვითაც კო მერც-
იულმა ბა ნკ ებ მა მათ მიერ მოზიდული დეპ ოზიტების 
გა რკ ვეული ნაწილი სა ვალ დებულოდ უნდა შეი ნახონ 
რე ზერ ვად (ა რათუ სეს ხად გას ცენ). შე სა ბამ ისად, თუ 
გვინდა გავიგოთ, მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვ-
ნების ცვლილე ბა რა გავ ლე ნას მოახ დენს მა კრ ოე-
კო ნომიკ ა ზე (მათ შორის გაცვლით კუ რსზე), პირველ 
რიგში უნდა ვნახოთ ეს ცვლილე ბა რა გავ ლე ნას 
მოახ დენს კო მერციული ბა ნკ ების საქ მიან ობა ზე. ამი-
ტომ განვიხილოთ ის მე ქანიზმი, თუ როგორ მოქმე-
დე ბენ ბა ნკ ები მინიმალურ სა რე ზერვო მოთხოვნებ-
თან და სა ვალუტო ბა ზარ თან და კ ავ შირებით.

ნახაზზე 1 წარ მოდგენ ილია ორი რეპ რე ზენ ტა-
ტ იული ბა ნკი. ბა ნკ ების უცხოური ვალუტის ვალ-
დებ ულე ბებს და ვარ ქვათ  დოლარის დეპ ოზიტები, 
ხოლო ადგილობრივი ვალ უტისას _ ლარის დეპ ოზი-
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აქტივები

15 (1) რეზერვები
 (დოლარი)

15 (2) რეზერვები
 (ლარი)

85 (3) სესხები
 (დოლარი)

85 (4) სესხები
 (ლარი)

ვალდებულებები

(ა) დეპოზიტები
(დოლარი) 100

(ბ) დეპოზიტები
(ლარი)  100

აქტივები

15 (1) რეზერვები
 (დოლარი)

15 (2) რეზერვები
 (ლარი)

85 (3) სესხები
 (დოლარი)

85 (4) სესხები
 (ლარი)

ვალდებულებები

(ა) დეპოზიტები
(დოლარი) 100

(ბ) დეპოზიტები
(ლარი)  100

დეპოზიტარი
(დოლარი)

ექსპორტიორი

ბანკი #1 ბანკი #2
დეპოზიტარი

(ლარი)

დეპოზიტარი
(დოლარი)

იმპორტიორი

დეპოზიტარი
(ლარი)

ბანკთაშორისი
სავალუტო

ბაზარი

ნახაზი 1.
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ტები. ასე ვე, ქვე ყა ნაში უცხოური ვალუტის შემ ოდი-
ნების წყარ ოებს და ვარ ქვათ  ექსპორტიორი, ხოლო 
გად ინების წყარ ოებს _ იმპორტიორი. ამას თან დავ-
უშვათ, რომ მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვნა 
არის 15%, როგორც ადგილობრივი ვალუტისთვის 
ასე ვე უცხოურისთვის (თუმცა კო ნკ რეტულ რიცხვებს 
აქ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელ ობა არ აქვს, მთა ვარ ია 
მოქმე დების მე ქანიზმი). ასე ვე, მოვახდინოთ თან ხე-
ბის ნორმალ იზე ბა: თითოეული ტიპის დეპ ოზიტარს 
ბა ნკში აქვს 100 ერ თეული, ექსპორტიორს სურს 
100 ერ თეული უცხოური ვალუტის გაყ იდვა, ხოლო 
იმპორტიორს _ 100-ს ყიდვა. ასე ვე მოვახდინოთ 
გაცვლითი კურსის ნორმალ იზე ბა 1-ზე (საწყის პე-
რიოდში 1 უცხოური ვალ უტა უდრის 1 ადგილობრივ 
ვალ უტას).

ბა ნკ მა რომ მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვნა 
და ა კ მაყოფილოს, მოზიდული დეპოზიტის 15% უნდა 
შეი ნახოს, ხოლო და ნარ ჩენი 85% შეუ ძლია სეს ხად 
გას ცეს. დავ უშვათ ასეც აკ ე თე ბენ ბა ნკ ები და ზედ მეტ 
რე ზერ ვებს არ ინა ხა ვენ, რად გან თუ ბა ნკს ზედ მეტი 

რე ზერვი აქვს, მაშინ მინიმალური სა რე ზერვო მოთ-
ხოვნის შემ ცირე ბა საც აზრი ეკ არ გე ბა. ამ რიგად, ბა-
ნკ ები დეპ ოზიტად მოზიდული 100 დოლარ იდან 85-ს 
სეს ხად გას ცე მენ, ხოლო 15-ს ინა ხა ვენ, როგორც სა-
ვალ დებულო რე ზერვს. ანალ ოგიურად ლარისთვის.

სა ნამ სა გა რეო შოკის გან ხილვა ზე გა და ვალთ, 
უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბა ნკ ებს მოეთ ხოვე ბათ მათი 
სა ვალუტო პოზიცია იყოს დახურული (უფრო ზუს-
ტად რომ ვთქვათ ნორმის ფარ გლებში), რაც იმას 
ნიშნავს, რომ რეგ ულაციის მიხედვით ბა ნკ ებს არ 
შეუ ძლიათ ჰქონდეთ ბევ რად უფრო მეტი (ან უფრო 
ნა კ ლები) უცხოური ვალუტის ვალ დებ ულე ბები ვიდ-
რე უცხოური ვალუტის აქ ტივები. ნახაზზე 1 ეს იმას 
ნიშნავს, რომ თითოეული ბა ნკის დოლარის დეპო-
ზიტი უნდა იყოს იმდენი რამ დენ იცაა მისი დოლა-
რის აქ ტივები (ნახაზზე: დოლარის რე ზერ ვები + 
დოლარის სეს ხები). აქე დან გამ ომდინა რე, შეუ ძლია 
თუ არა ბა ნკს, მა გალ ითად, მისი ლარის რე ზერ ვები 
გა დაი ყვანოს დოლარში? თუ ის ასე იზამს, მას სა-
ვალუტო პოზიცია გა ეხ სნე ბა. ნახაზი 1-ის მა გალ ით-

100
100100100

100
100 70 70

აქტივები

15 (1) რეზერვები
 (დოლარი)

15 (2) რეზერვები
 (ლარი)

85 (3) სესხები
 (დოლარი)

85 (4) სესხები
 (ლარი)

ვალდებულებები

(ა) დეპოზიტები
(დოლარი) 100

(ბ) დეპოზიტები
(ლარი)  100

აქტივები

15 (1) რეზერვები
 (დოლარი)

15 (2) რეზერვები
 (ლარი)

85 (3) სესხები
 (დოლარი)

85 (4) სესხები
 (ლარი)

ვალდებულებები

(ა) დეპოზიტები
(დოლარი) 100

(ბ) დეპოზიტები
(ლარი)  100

დეპოზიტარი
(დოლარი)

ექსპორტიორი

ბანკი #1 ბანკი #2
დეპოზიტარი

(ლარი)

დეპოზიტარი
(დოლარი)

იმპორტიორი

დეპოზიტარი
(ლარი)

ბანკთაშორისი
სავალუტო

ბაზარი

1) მივიღეთ საგარეო შოკი

30%

2) სავალუტო ბაზარზე წონასწორობა დაირღვა
(დოლარზე მოთხოვნა აჭარბებს მის მიწოდებას)

ნახაზი 2.

3) შესაძლებელია 
სავალუტო ბაზარზე 
არსებული დოლარის 
ეს დანაკლისი ბანკებმა 
საკუთარი დოლარის 
რეზერვების გაყიდვით 
დააკმაყოფილონ???



18 ekonomika da sabanko saqme

laris gacvliTi kursi da saqarTvelos erovnuli bankis

monetaruli politikis Sefasebebi

ზე ეს ნიშნავს, რომ ლარის რე ზერ ვები (რომელიც 
იყო 15) გა და ვა დოლარის რე ზერ ვებში (რომელიც 
ასე ვე 15 იყო მა ნამ დე და შემ დეგ 30 გახ და). შე დე-
გად, დოლარის აქ ტივები (15+15+85=115) გახ დე-
ბა უფრო მეტი ვიდრე დოლარის ვალ დებ ულე ბები 
(100). მაგ რამ, როგორც ვთქვით, ბა ნკს ასეთი ღია 
სა ვალუტო პოზიციის შე ნარ ჩუნების უფლე ბა არ 
აქვს. შე სა ბამ ისად, იგი ამას ვერ იზამს. ცხად ია, ბა-
ნკი ვერც პირიქით იზამს _ დოლარის რე ზერ ვრების 
გა დაყ ვა ნა ლარის რე ზერ ვებში ასე ვე გახსნის სა-
ვალუტო პოზიციას, რაც რეგ ულაციით არ შეი ძლე ბა 
რომ შე ნარ ჩუნდეს.

ახ ლა დავ უშვათ, რომ მივიღ ეთ სა გა რეო შოკი, 
რომელიც ვალუტის შემ ოდინების 30%-ით შემ ცირე-
ბაში გამ ოიხა ტა. ჩვენს მარტივ მა გალითში ეს იმას 
ნიშნავს, რომ 100-ის ნაც ვლად ექსპორტიორს გა საყ-
იდად აქვს 70 დოლარი. იხ. ნახაზი 2.

აქ ხდე ბა უკ ვე აქ ტუალური ის მთა ვარი კი თხვა რი-
თიც დავ იწყეთ: მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვნე-
ბის შემ ცირებით შეუ ძლია თუ არა ცენ ტრალურ ბა ნკს, 
რომ სა ვალუტო ბა ზარს გამ ოუთავისუფლოს დოლა-
რი სა გა რეო შოკის დროს და ამით გა ა ნეი ტრალოს 
გაუ ფას ურების ზეწ ოლა? სხვაგ ვა რად რომ დავ სვათ 
კი თხვა, თუკი ცენ ტრალური ბა ნკი მინიმალურ სა რე-
ზერვო მოთხოვნებს შე ამ ცირებს (დოლარისთვის), 
მიე ცე მათ თუ არა კო მერციულ ბა ნკ ებს საშ უა ლე ბა, 
რომ ეს გამ ოთავ ისუფლებული დოლა რები სა ვალუ-
ტო ბა ზარ ზე გაი ტანონ?

აქ შე საძ ლოა ვიფიქროთ, რომ რად გან ქვე ყა ნაში 
შემოდის 30 დოლარით ნა კ ლები, ხოლო ბა ნკ ებს რე-
ზერ ვე ბად აქვთ 30 დოლარი (ჩვენს მა გალითში ორი-
ვე ბა ნკს ერ თად), მაშინ ბა ნკ ები სა ვალუტო ბა ზარ ზე 
მათი რე ზერ ვების გამ ოტანით და ა ბა ლან სე ბენ ქვე-
ყა ნაში ვალუტის შემ ოდინების და ნა კლისს სა კუ თარი 
რე ზერ ვების გაყიდვით (ვინაი დან ვამბობთ, რომ მი-
ნიმალური სა რე ზერვო მოთხოვნების 0-მდე შემ ცი-
რების შემ დეგ ბა ნკ ები ვალ დებ ულები აღ არ იქნებ იან 
ეს რე ზერ ვები შეი ნახონ).

სინამ დვილეში ზემოთ დასმულ კი თხვა ზე პას უხია: 
არა, ბა ნკ ებს არ შე ეძ ლე ბათ და მა ტებით მათი დოლა-
რის რე ზერ ვები სა ვალუტო ბა ზარ ზე გაი ტანონ, თუნ-
დაც ეს რე ზერ ვები აღ არ იყოს საჭირო მინიმალური 
მოთხოვნების და სა კ მაყ ოფილებ ლად. ამის მიზეზი კი 
ისა ა, რა ზეც ზემოთ ვისაუ ბრეთ, კერძოდ, სა ვალუტო 
პოზიცია. სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, თუკი ბა ნკი დო-

ლარის რე ზერ ვებს გაყიდის და მის სა ნაცვლოდ ლარს 
მიიღ ებს, ეს ნიშნავს, რომ მისი დოლარის ვალ დებ-
ულე ბები იქნე ბა უფრო მეტი ვიდრე აქ ტივები. ნახაზზე 
ეს ნიშნავს რომ დოლარის დეპ ოზიტები (100) იქნე ბა 
უფრო მეტი ვიდრე დოლარის აქ ტივები (85).

ამის შემ დეგ შე საძ ლოა, არ გუმენტი იყოს, რომ 
თუ ბა ნკი გამ ოთავ ისუფლებულ დოლარს სა ვალუტო 
ბა ზარ ზე ვერ გაყიდის, მაშინ სეს ხად მაინც გას ცემს, 
რა მაც ასე ვე უნდა შეუწყოს ხელი ლარის გაცვლით 
კურსს. სინამ დვილეში არც ესაა ბოლომდე სწორი. 
მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვნების ცვლილე ბა 
ბა ნკს უბიძგებს შეც ვალოს საპ როცენტო გა ნა კ ვე-
თები არა მარტო დოლარის სეს ხებ ზე, არა მედ ასე ვე 
დოლარის დეპ ოზიტებ ზეც. სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, 
აღნიშნული სა რე ზერვო მოთხოვნების შემ ცირე ბა 
ნიშნავს, რომ ბა ნკს გა უად ვილდე ბა შუა მავ ლობა დო-
ლარში. ამას კი ბა ნკ მა დოლარის დეპ ოზიტების გა ნა-
კ ვეთის მცირედი ზრდით, ხოლო დოლარის სეს ხების 
გა ნა კ ვეთის მცირედი შემ ცირებით უნდა უპასუხოს. 
შე დე გად, მარ თალ ია გაი ზრდე ბა დოლარის სეს ხები, 
მაგ რამ ასე ვე გაი ზრდე ბა დოლარის დეპ ოზიტებიც. 
ანუ გაი ზრდე ბა დოლარ იზაც ია, რომელიც სათ უოა  
ლარის გამ ყა რე ბას შეუწყობს ხელს თუ პირიქით. 
ამის საპირისპიროდ, სათუო არ არის ის, რომ ვალ-
დებ ულე ბების დოლარ იზაციის ზრდა კი დევ უფრო 
და ას უსტებს ეკო ნომიკის მდგრად ობას სა გა რეო შოკ-
ების მიმართ.

მიუხე და ვად ამ ისა, მხოლოდ სეს ხების მხა რე საც 
რომ ვუყუროთ, ეს ნიშნავს, რომ დოლარის სეს ხების მო-
ცულობის ზრდას ექ ნე ბა ერ თჯე რადი ეფექტი, რაც სა ვა-
ლუტო ინტერ ვენციის მსგავსი შეი ძლე ბა იყოს. გრძელ-
ვად იანი სა გა რეო შოკის დროს კი სა ვალუტო ინტერ ვენ-
ცია რომ არას წორია  უკ ვე გან ვიხილეთ პირველ თავში. 
ამას თან, დოლარის ვალ დებ ულე ბების ზრდა ნიშნავს, 
რომ მომა ვალში დაგ ვჭირდე ბა მეტი ვალ დუბულე ბების 
და ფარ ვა. ეს გაცვლით კუ რსზე ზეწ ოლას მომა ვალში გა-
დაი ტანს, რაც უფრო მტკი ვნეული აღმ ოჩნდე ბა შემ დეგ-
ში გაზრდილი დოლარ იზაციის პირობებში.

და ბოლოს, მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვ-
ნების შემ ცირებით, მცირდე ბა ცენ ტრალური ბა ნკის 
მთლიანი (gross) სა ერ თაშორისო რე ზერ ვების მო-
ცულობა. აღნიშნული სტატ ისტიკა მნიშვნელ ოვანი 
ინდიკ ატ ორია ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის 
შე სა ფა სებ ლად და თუ იგი ადე კ ვატურ დონე ზე და-
ბალ ია, შე საძ ლოა უარ ყოფითად იმოქმედოს უცხოურ 
ინვეს ტიციებ ზე და ამით, ისე დაც შემ ცირებული სა ვა-
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ლუტო შემ ოდინე ბების ფონზე, კი დევ უფრო და ამძი-
მოს სა გა რეო შოკი.

შე სა ბამ ისად , როდე საც პრობლე მაა დოლარის 
შემ ოდინების და ნა კლისი მთლია ნად ეკო ნომიკ აში, 
მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვნების შემ ცირე ბას 
სტაბ ილიზაციის ეფექტი ვერ ექ ნე ბა.

ნიშნავს ეს იმას თუ არა, რომ მინიმალური სა რე-
ზერვო მოთხოვნების ცვლილე ბას არა ფერი სარ გე ბე-
ლი არ ჰქონია? რა თქმა უნდა, არა. მათი ცვლილე ბა 
მარ თლაც მნიშვნელ ოვანი სტაბ ილიზაციის ინსტრუ-
მენტი შეი ძლე ბა იყოს გა რკ ვეულ შემ თხვე ვებში. გან-
ვიხილოთ ასეთი შემ თხვე ვა ნახაზზე 3, სა დაც ნაჩ ვე-
ნებ ია სა ბა ნკო ნდობის შოკის მა გალითი.

კერძოდ, დავ უშვათ, რომ გა რკ ვეული მიზე ზების 
გამო დეპ ოზიტა რების 10%-მა გა დაწ ყვიტა მათი დეპ-
ოზიტების გა ტა ნა ბა ნკ ებ იდან. ანუ ხდე ბა დეპ ოზიტების 
შემ ცირე ბა 100-დან 90-მდე თითოეულ ბა ნკში. ამ დროს 
ბა ნკ მა ამ დეპ ოზიტა რებს აღნიშნული 10 ლარი და 10 
დოლარი რა ფორმით უნდა დაუბრუნოს? მისი ერთი 
აქ ტივია სესხი, ხოლო მეო რე სა ვალ დებულო რე ზერ-

ვი. სესხი ნა კ ლე ბად ლიკვ იდურია და ამიტომ რთულია 
მისი გამ ოყე ნე ბა დეპ ოზიტარის მოთხოვნის და სა კ მაყ-
ოფილებ ლად (ბა ნკი ამ თან ხას ასე უცებ ვერ ამ ოიღ ებს; 
ან უფრო დინა კი მურად რომ განვიხილოთ, ახალ სესხს 
ვე ღ არ გას ცემს), ხოლო რე ზერვი სა ვალ დებ ულოა და 
მისი მე ტად შემ ცირე ბა აღ არ შეუ ძლია. ასეთ შემ თხვე-
ვაში ბა ნკი აღმ ოჩნდე ბა რთულ სიტუაც იაში, როცა დეპ-
ოზიტარის მოთხოვნების და კ მაყ ოფილე ბა გაუ ჭირდე-
ბა, რა მაც შე საძ ლოა კი დევ უფრო გა ამ ძაფროს ნდობის 
შოკი. ამ დროს, მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვნების 
შემ ცირებით, ცენ ტრალური ბა ნკი კო მერციულ ბა ნკს 
საშ უა ლე ბას აძ ლევს, და ა კ მაყოფილოს დეპ ოზიტარის 
მოთხოვნა გარ თულე ბების გა რე შე.

შე სა ბამ ისად , როდე საც სახ სრების გად ინების 
პრობლე მა აქვთ თა ვად კო მერციულ ბა ნკ ებს, მაშინ 
მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვნების შემ ცირე ბა 
მნიშვნელ ოვანი ინსტრუმენტი შეი ძლე ბა იყოს დო-
ლარის ლიკვიდობის გამ ოსა თავ ისუფლებ ლად.

აღნიშნული ნახაზებიდან შეი ძლე ბა იმის და ნახ-
ვაც, რომ ქვე ყა ნაში გაცვლით კურსს კო მერციული 
ბა ნკ ები არ ად გე ნენ. კო მერციული ბა ნკი ბა ნკ თაშო-

10

10

100
100100100

100
100 100 100

აქტივები

15 (1) რეზერვები
 (დოლარი)

15 (2) რეზერვები
 (ლარი)

85 (3) სესხები
 (დოლარი)

85 (4) სესხები
 (ლარი)

ვალდებულებები

(ა) დეპოზიტები
(დოლარი) 100

(ბ) დეპოზიტები
(ლარი)  100

აქტივები

15 (1) რეზერვები
 (დოლარი)

15 (2) რეზერვები
 (ლარი)

85 (3) სესხები
 (დოლარი)

85 (4) სესხები
 (ლარი)

ვალდებულებები

(ა) დეპოზიტები
(დოლარი) 100

(ბ) დეპოზიტები
(ლარი)  100

დეპოზიტარი
(დოლარი)

ექსპორტიორი

ბანკი #1 ბანკი #2
დეპოზიტარი

(ლარი)

დეპოზიტარი
(დოლარი)

იმპორტიორი

დეპოზიტარი
(ლარი)

ბანკთაშორისი
სავალუტო

ბაზარი

1) მივიღეთ
ნდობის შოკი

10%

2) დეპოზიტების 
შემცირებას ბანკმა 
რომელი აქტივის 
შემცირებით შეიძლება 
უპასუხოს???

1) მივიღეთ
ნდობის შოკი

10%

10

10

ნახაზი 3.
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რის სა ვალუტო ბა ზარ ზე მისი კლ იენ ტისა გან დამ-
ოუკი დებ ლად დოლარ ზე ვერც განგრძობით მოთ-
ხოვნას გა ა ჩენს და ვერც მის მიწოდე ბას, ვინაი დან 
ამის გა კ ე თების საშ უა ლე ბას მას სა ვალუტო პოზი-
ციას თან და კ ავ შირებული რეგ ულაც ია არ აძ ლევს. 
კერძოდ, თუ კო მერციული ბა ნკი მისი კლ იენტის 
მოთხოვნის გა რე შე იყიდის (გაყიდის) ბა ნკ თაშორის 
სა ვალუტო ბა ზარ ზე დოლარს, მაშინ მისი დოლარის 
აქ ტივები ბევ რად უფრო მეტი (ნა კ ლები) აღმ ოჩნდე-
ბა ვიდრე ვალ დებ ულე ბები, რისი შე ნარ ჩუნების უფ-
ლე ბაც მას, როგორც ვთქვით, არ აქვს. შე სა ბამ ისად, 
კო მერციული ბა ნკ ები ბა ნკ თაშორის სა ვალუტო ბა-
ზარ ზე ვაჭრობით ას რულე ბენ შუა მავლის ფუნქციას 
უცხოური ვალუტის გამ ყიდვე ლებ სა და მყიდვე ლებს 
შორის.

აქ ვე აღ სან იშნავ ია, რომ პრაქ ტიკ აში ღია სა ვალუ-
ტო პოზიცია ყოველთვის 0-ის ტოლი არ არის, არა-
მედ აქვს გა რკ ვეული ლიმიტი. სებ-ის წესის მიხედ-
ვით ღია სა ვალუტო პოზიცია არ უნდა აღ ე მა ტებ ოდეს 
კო მერციული ბა ნკის სა ზე დამ ხედ ველო კაპ იტალის 
20%-ს. შე სა ბამ ისად, ტექსტში დახურულ სა ვალუტო 
პოზიციაში იგულისხმე ბა ისეთი სა ვალუტო პოზიცია, 
რომელიც ლიმიტის ფარ გლებში ჯდე ბა. უნდა აღვნიშ-
ნოთ, რომ ამ მომენტს ზემოთ გა კ ე თებულ და სკვ ნა ზე 
გავ ლე ნა არ აქვს, ვინაი დან სა ზე დამ ხედ ველო კაპ-
იტალი არ იცვლე ბა მინიმალური სა რე ზერვო მოთ-
ხოვნის ცვლილების დროს და, შე სა ბამ ისად, ბა ნკს იმ 
ნიშნულამ დე შე ეძ ლე ბა სა ვალუტო პოზიციის გახ სნა 
მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვნის შეცვლის შემ-
დეგ, რა ნიშნულამ დეც მა ნამ დე შე ეძლო.

და სკვ ნა: მინიმალური სა რე ზერვო მოთხოვნების 
შემ ცირე ბა უცხოურ ვალ უტაში მოზიდული სახ სრე-
ბისთვის შე საძ ლოა მნიშვნელ ოვანი ინსტრუმენტი 
იყოს დოლარის ლიკვიდობის მისაწ ოდებ ლად, რო-
დე საც კო მერციულ ბა ნკ ებს აქვთ სახ სრების გად ინე-
ბის პრობლე მა. თუმცა, როდე საც თა ვად ეკო ნომიკ-
ას აქვს უცხოური ვალუტის შემ ოდინების (სა გა რეო 
შოკის) პრობლე მა, მაშინ მინიმალური სა რე ზერვო 
მოთხოვნების შემ ცირე ბა ვერ იქნე ბა სტაბ ილიზაციის 
ინსტრუმენტი. ამას თან, მინიმალური სა რე ზერვო 
მოთხოვნების შემ ცირე ბა ხელს შეუწყობს დოლარ-
იზაციის ზრდას, რაც კი დევ უფრო და ას უსტებს ეკო-
ნომიკის მდგრად ობას სა გა რეო შოკ ების მიმართ. 
შე დე გად, სა გა რეო შოკის პირობებში მინიმალური 
სა რე ზერვო მოთხოვნების შემ ცირე ბას ან არა ნაირი 
მნიშვნელ ოვანი ეფექტი არ ექ ნე ბა ეკო ნომიკ ა ზე, ან 

_ უარყოფითი.

მცდარი მოსაზ რე ბა #10:

„რეფინანსირების სეს ხების 

მოცულობის შე ზღუდვით სებ-ს

ეკო ნომიკუ რი/ფინანსური 

სტაბილურობის

ხელ შეწ ყობა შე ეძლო“

რეფ ინან სირების სეს ხები ბოლო პერიოდის ერ თ-
ერთი ყვე ლა ზე აქ ტუალური თე მაა სებ-ის მონე-

ტარულ პოლიტიკ ა სა და ლარის გაცვლით კუ რსთან 
და კ ავ შირებით. არ სებობს მოსაზ რე ბა, რომ რეფ ინან-
სირების სეს ხები არის ლარის გაუ ფას ურების მიზეზი 
და, შე სა ბამ ისად, სებ-ს აღნიშნული სეს ხების მოცულო-
ბის შე ზღუდვით შე ეძლო ხელი შე ეწყო ეკო ნომიკუ რი/
ფინანსური სტაბილურობისთვის. სინამ დვილეში, ესეც 
მცდარი მოსაზ რე ბა ა, ვინაი დან აღნიშნული და სკვ ნა 
დაფ უძნებ ულია მხოლოდ ნაწილობრივ ანალიზზე და 
არ ითვალ ისწინებს ლიკვიდობის მნიშვნელ ოვანი შე-
ზღუდვის ყვე ლა შე დეგს მთლია ნად ეკო ნომიკისთვის.

სიცხადისთვის სა კითხის გან ხილვა დავყოთ ორ 
ნაწ ილად. პირველ რიგში, ნა კ ლე ბად ტექ ნიკურ ენა ზე 
განვიხილოთ ზოგა დად თუ რა პოტენციური შე დე გები 
ექ ნე ბა ეკო ნომიკისთვის რეფ ინან სირების სეს ხების 
შე ზღუ დვას. შემ დეგ კი განვიხლოთ აღნიშნული სა-
კი თხები უფრო დე ტალ ურად სა ერ თაშორისო ლიტე-
რატ ურისა და კვ ლე ვების გამ ოყე ნებით.

ზოგადი სურათი

სებ-ის მიერ რეფ ინან სირების სეს ხების შე ზღუ დვა 
გამ ოიწვევს ფინანსურ ბა ზარ ზე ლარის ლიკვი-

დობის დეფიციტს. შე დე გად, ლარის ფულად ბა ზარ ზე 
მნიშვნელ ოვნად გაი ზრდე ბა საპ როცენტო გა ნა კ ვე თე-
ბი. ამას თან, როგორც ვიცით, ვალუტის ფასი წარ მოდ-
გენ ილია მისი საპ როცენტო გა ნა კ ვეთით. შე სა ბამ ისად, 
ლარის საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების ზრდა პირველ 
ეტაპ ზე მარ თლაც გამ ოიწვევს ლარის გა რკ ვეულ გამ-
ყა რე ბას. სწორედ ეს იყო ხოლმე სებ-ის მიმართ კრ ი-
ტიკის საფ უძველი, რომ თითქოს რეფ ინან სირების 
სეს ხების მოცულობა უნდა შემ ცირებულიყო გაცვლი-
თი კურსის და სა ცა ვად. თუმცა, თუ ანალ იზისას აქ გავ-
ჩერ დებით, შეც დომაში შე ვალთ, ვინაი დან რეფ ინან-
სირების სეს ხების მოცულობის შე ზღუდვით მიღ წეულ 
ლარის გამ ყა რე ბას მნიშვნელ ოვანი ხარ ჯები აქვს. ეს 
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ხარ ჯები კი ბევ რად უფრო მძიმე ტვირთად და აწ ვე ბა 
ეკო ნომიკ ას ვიდრე ის შვე ბა, რა საც გაცვლითი კურ-
სის დროებითი გამ ყა რე ბა მოიტანს. ამიტომ აუ ცილე-
ბელ ია, რომ არ გამ ოგვრჩეს მხედ ველ ობიდან ლიკ-
ვიდობის შე ზღუდვის ეს უარყოფითი ეფექ ტები.

რეფ ინან სირების სეს ხების შე ზღუ დვა, პირველ 
ეტაპ ზე, გავ ლე ნას მოახ დენს კო მერციული ბა ნკ ების 
საქ მიან ობა ზე, ხოლო შემ დეგ მთლია ნად ეკო ნომიკ ა-
ზე. აღნიშნული სეს ხების მოცულობის მნიშვნელ ოვა-
ნი შე ზღუდვით ბა ნკ ებს გაუ ჩნდე ბათ ლიკვიდობის დე-
ფიციტი, რაც ხელს შეუშლის მათ მიერ კლ იენ ტების 
და ვა ლე ბების დროულად შეს რულე ბას. ეს ნიშნავს, 
რომ ბა ნკ ები ლიკვიდობის დეფიციტის პირობებში 
ლარის რესურსის შე სა ნარ ჩუნებ ლად შე ა ჩე რე ბენ 
სეს ხების გა ცე მას და გაზ რდიან საპ როცენტო გა ნა-
კ ვე თებს. ამის შემ დეგ, საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების 
მკ ვეთრი ზრდა და კრედ იტების ხელ მისაწვდომობის 
შემ ცირე ბა მნიშვნელ ოვნად შე ამ ცირებს ეკო ნომი-
კურ აქ ტივობას. გარ და ამ ისა, საპ როცენტო გა ნა კ-
ვე თების ასეთი ზრდა შე ამ ცირებს აქ ტივების ფა სებს, 
რაც კი დევ უფრო შე ა ფერ ხებს ფინანსურ შუა მავ ლო-
ბა სა და ეკო ნომიკურ ზრდას. ამას ემა ტე ბა ისიც, რომ 
ნომინალური შემ ოსავ ლების (ხელ ფა სების, მოგე ბე-
ბის და ა.შ.) შემ ცირე ბა გაზრდის ვალის მომსახ ურე-
ბის ტვირთს ყვე ლა (როგორც ლარის, ასე ვე უცხოური 
ვალუტის) მსეს ხებლისთვის. ეს კი ეკო ნომიკური აქ-
ტივობის შემ ცირე ბას კი დევ უფრო და აჩ ქა რებს.

ეკო ნომიკის გარ და, რეფ ინან სირების სეს ხების 
შე ზღუ დვას უარყოფითი გავ ლე ნა ექ ნე ბა სა ხელმწი-
ფო ბიუჯეტ ზეც. კო მერციული ბა ნკ ები ლარის ლიკვი-
დობის დეფიციტის შე სავ სე ბად აქ ტიურად დაი წყე ბენ 
მთავრობის ფას იანი ქა ღ ალ დების გაყ იდვას. შე დე-
გად, მკ ვეთ რად გაი ზრდე ბა აღნიშნულ ფას იან ქა ღ-
ალ დებ ზე საპ როცენტო გა ნა კ ვე თები (ანუ შემ ცირდე-
ბა მათი ფასი). ეს კი მნიშვნელ ოვნად გა არ თულებს 
ბიუჯეტის დეფიციტის დაფ ინან სე ბას (მნიშვნელ ოვ-
ნად გაი ზრდე ბა მისი დაფ ინან სების ხარჯი). ამას თან 
ერ თად, შემ ცირებული ნომინალური მშპ-ს ფონზე 
შემ ცირდე ბა სა გა და სა ხადო შემ ოსავ ლები. აღნიშნუ-
ლი გამ ოიწვევს ბიუჯეტის დეფიციტის მკ ვეთრ ზრდას, 
რაც კი დევ უფრო შე ა ნე ლებს ეკო ნომიკურ აქ ტივო-
ბას, ვინაი დან მნიშვნელ ოვანი ფისკ ალური კო ნსო-
ლიდაც ია გახ დე ბა საჭირო. 

გარ და ზემ ოა ღნ იშნულისა, რეფ ინან სირების სეს-
ხების მოცულობის შე ზღუ დვა გამ ოიწვევს ფინანსურ 
ბა ზარ ზე რეფ ინან სირებ ისადმი (როგორც ლიკვიდო-

ბის მართვის მოქნილი ინსტრუმენ ტისადმი) ნდობის 
და კ არ გვას. შე დე გად, ბა ზარ ზე მნიშვნელ ოვნად გაი-
ზრდე ბა საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების მერ ყეო ბა (ისე 
როგორც ეს რეფ ინან სირების ინსტრუმენტის შემ ოღ-
ე ბამ დე იყო) და, შე სა ბამ ისად, რისკ პრემ იები. ეს კი 
იმას ნიშნავს, რომ შემ ცირდე ბა არა მარტო მიმდინა რე 
ეკო ნომიკური ზრდა, არა მედ ასე ვე გრძელ ვად იანი 
(პოტენციური) ეკო ნომიკური ზრდაც. აქე დან გამ ომდი-
ნა რე, თუ მონე ტარული პოლიტიკის გა მკ აც რე ბა გარ-
დაუ ვალ ია, მაშინ სჯობს გა მკ აც რება მოხდეს უფრო სა-
ბაზრო მე ქანიზმით _ საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების (ანუ 
ფასის) აწევით _ და არა მოცულობების კონტროლით.

შე სა ბამ ისად, ამ მარტივი ანალ იზითაც შეი ძლე-
ბა და ვა სკვ ნათ, რომ რეფ ინან სირების სეს ხების მო-
ცულობის მნიშვნელ ოვან შე ზღუ დვას აქვს ბევ რად 
უფრო მეტი უარყოფითი შე დეგი ვიდრე და დებითი. 
მიუხე და ვად ამ ისა, მეტი და მა ჯე რებლობისთვის აუ-
ცილე ბელ ია სა კითხის უფრო დე ტალური გან ხილვა 
ლიტე რატ ურაში არ სებულ კვ ლე ვებ სა და სა ერ თაშო-
რისო გამ ოცდილე ბა ზე დაყრდნობით.

სა ერ თაშორისო კვ ლე ვები

უნდა შე ამციროს თუ არა ცენ ტრალ ურმა ბა ნკ-
მა სა გა რეო შოკის დროს რეფ ინან სირების სეს-

ხების მოცულობა? სა ნამ ამ სა კითხს გან ვიხილავთ, 
პირველ რიგში უნდა და ვაზუსტოთ, თუ რას ნიშნავს 
მონე ტარული პოლიტიკის გა მკ აც რე ბა. აქ უნდა აღ-
ვნიშნოთ ერთი მნიშვნელ ოვანი გან სხვა ვე ბა მონე-
ტარული თარ გეთ ირების რე ჟი მსა და ინფლაციის 
თარ გეთ ირების რე ჟიმს შორის. მონე ტარული თარ-
გეთ ირების დროს ცენ ტრალური ბა ნკის ოპე რაციული 
მიზანი არის ფულადი აგ რე გატი, ხოლო ინფლაციის 
თარ გეთ ირების დროს კი _ საპ როცენტო გა ნა კ ვეთი. 
შე სა ბამ ისად, მონე ტარული თარ გეთ ირების დროს 
მონე ტარული პოლიტიკის გა მკ აც რე ბა იქნებ ოდა 
რეფ ინან სირების სეს ხების მოცულობის შემ ცირე ბა, 
ხოლო ინფლაციის თარ გეთ ირების დროს კი _ რეფ-
ინან სირების სეს ხების საპ როცენტო გა ნა კ ვეთის 
ზრდა. ეს ორი გზა, ერთი შე ხედვით, ერ თმა ნეთის 
მსგავ სია, ვინაი დან ნებ ისმიერი ცენ ტრალური ბა-
ნკი არის ადგილობრივი ვალუტის ერ თა დერთი მიმ-
წოდე ბელი და, შე სა ბამ ისად, ის მისი ვალუტის ფასს 
გა აძ ვირებს (საპ როცენტო გა ნა კ ვეთს აწევს) თუ მის 
მიწოდე ბას შე ამ ცირებს (რაც იგივე ფასის გაძ ვირე ბა 
გამ ოვა), შე დეგი ორივე შემ თხვე ვაში გა მკ აც რებული 
მონე ტარული პოლიტიკ ა ა. 
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მიუხე და ვად ამ მსგავ სებ ისა, ინფლაციის თარ-
გეთ ირე ბა (მონე ტარული პოლიტიკის წარ მოე ბა 
საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების მეშ ვეობით) უფრო და 
უფრო მეტი პოპულარობით სარ გებლობს მთელს 
მსოფლიოში, რის ახ სნაც (ინფლაციის თარ გეთ-
ირების მეტი ტრან სპა რენტულობის გარ და) ფულზე 
მერ ყევი მოთხოვნის არ სებობით შეი ძლე ბა. მონე-
ტარული თარ გეთ ირების დროს თუ უცებ გაი ზრდე ბა 
ფულზე მოთხოვნა ამას მოჰყვე ბა საპ როცენტო გა ნა-
კ ვე თების ზრდა, ვინაი დან ამ რე ჟიმის დროს ფულის 
მიწოდე ბა (მაგ. რეფ ინან სირების სეს ხების მოცულო-
ბა) უცვლელი იქნებ ოდა. ინფლაციის თარ გეთ ირების 
დროს კი თუ უცებ გაი ზრდე ბა ფულზე მოთხოვნა ამას 
მოჰყვე ბა ფულის მიწოდების ანალოგიური ზრდა, 
ვინაი დან ცენ ტრალური ბა ნკის საო პე რაციო მიზან-
ია საპ როცენტო გა ნა კ ვეთის სტაბ ილურობა. ხოლო 
იქიდან გამ ომდინა რე, რომ ფულზე მოთხოვნა ძალ-
იან  მერ ყევ ია, ცხად ია, რომ მონე ტარული თარ გეთ-
ირების რე ჟიმის დროს საპ როცენტო გა ნა კ ვე თებიც 
სა კ მაოდ მერ ყევ ია. მაგ. იხ. Cla ri da, Gali and Gertler 
(1999):

`დიდი და უკვ ირვე ბადი შოკ ები, რომელიც ახას ია-
თებს ფულზე მოთხოვნას, იწვევს საპ როცენტო გა ნა კ-
ვე თების მა ღ ალ მერ ყეო ბას, როდე საც მონე ტარული 
აგ რე გატი არის გამ ოყე ნებული, როგორც პოლიტიკის 
ინსტრუმენტი. დიდწილად ამ იტომა ა, რომ საპ როცენ-
ტო გა ნა კ ვეთის ინსტრუმენტი არის უპირა ტესი~. 

ამას ადას ტურებს IMF (2014)-ის კვ ლე ვაც:

`ბოლო ორი ათ წლეულის გან მავ ლობაში, ქვეყ ნე-
ბის და ახ ლოებით ნა ხე ვარ მა გან იცა და ორი ან მეტი 
სტრუქტურული ცვლილე ბა ფულის მულტიპლიკ ატ-
ორსა და ფულის ბრუნვის სიჩქა რეში. ეს ცვლილე ბე-
ბი იწვევს: (i) შუა ლედურ მიზან სა (ფართო ფულსა) და 
პოლიტიკის ინსტრუმენტს (სა რე ზერვო ფულს) შორის 
კავშირის არას ტაბ ილურობას, რაც არ თულებს ფუ-
ლის მიწოდების კონტროლს მონე ტარული თარ გეთ-
ირების დროს; და (i i) არას ტაბილურ და არაპ როგ-
ნოზირე ბად მოთხოვნას ფულზე, რაც გაუ რკ ვე ველს 
ხდის მონე ტარულ აგ რე გატ სა და ინფლაც იას ან რე-
ალურ ეკო ნომიკ ას შორის არ სებულ კავ შირებს~. 

შე სა ბამ ისად, მონე ტარული აგ რე გა ტების (მოცუ-
ლობების) მარ თვას აქვს გა რკ ვეული პრობლე მები: 
(1) ზრდის საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების მერ ყეო ბას, 
რაც იწვევს რისკ პრემ იების ზრდას და აფერ ხებს 

გრძელ ვად იან ეკო ნომიკურ ზრდას; (2) გაუ რკ ვე ველს 
ხდის მონე ტარული პოლიტიკის პოზიციას, ვინაი დან 
ფულის მა სა სა და ინფლაც იას შორის კავშირი თან-
და თან უფრო ბუნდოვანი ხდე ბა. 

შე სა ბამ ისად, არცაა გა სა კვირი, რომ მრა ვალი 
ქვე ყა ნა გა დადის ინფლაციის თარ გეთ ირების რე ჟი-
მზე. იხ. IMF (2014):

`მაშინ როდე საც ზოგი ქვე ყა ნა ოფიციალ ურად გა-
დავ იდა ინფლაციის თარ გეთ ირების რე ჟი მზე, სხვებ-
მა შეი მუშა ვეს მსგავსი ჩარჩო, რომელიც ითვალ-
ისწინებს მიზნის მეტ მოქნილობას ფულზე მერ ყევი 
მოთხოვნის სა პასუხოდ, საპ როცენტო გა ნა კ ვეთის 
გამ ოყე ნე ბას მონე ტარული პოლიტიკის პოზიციის 
გან სა სა ზღვ რად და ინფლაციის არაცხად მიზნობრივ 
მაჩვენებლებს~. 

Gerald Bouey-მ, კა ნადის ცენ ტრალური ბა ნკის ყო-
ფილმა მმარ თველ მა ეს სიტუაც ია კარ გად და ა ხას ია თა:

`ჩვენ არ მიგვიტოვებ ია მონე ტარული აგ რე გა ტები, 
მათ მიგვატ ოვეს ჩვენ“.

აქე დან გამ ომდინა რე, როდე საც თა ნა მედ როვე ლი-
ტე რატ ურაში საუ ბარ ია მონე ტარული პოლიტიკის გა-
მკ აც რე ბა ზე, როგორც წესი, ყოველთვის აა ნალ იზე ბენ 
რეფ ინან სირების სეს ხების (ან ზოგა დად მონე ტარული 
პოლიტიკის) საპ როცენტო გა ნა კ ვე თებს და არა რეფ-
ინან სირების სეს ხების მოცულობას. ეს კი იმას ნიშნავს, 
რომ თუ მონე ტარული პოლიტიკის გა მკ აც რე ბა აუ ცი-
ლე ბელ ია, სჯობს გა მკ აც რე ბა მოხდეს საპ როცენტო 
გა ნა კ ვე თების აწევით და არა მოცულობების კონტრო-
ლით, ვინაი დან ამით თავ იდან ავ იცილებთ საპ როცენ-
ტო გა ნა კ ვე თებ ისა და ეკო ნომიკის ზედ მეტ მერ ყეო ბას.

რაც შე ე ხე ბა იმ კი თხვას, სა გა რეო შოკის დროს 
გაცვლითი კურსის გაუ ფას ურების თავ იდან ასაც-
ილებ ლად უნდა გა ა მკ აცროს ცენ ტრალ ურმა ბა ნკ მა 
მონე ტარული პოლიტიკა თუ არა, აღნიშნულ სა კი-
თხზე სა ერ თაშორისო კვ ლე ვები მრავ ლა და ა. დავიწ-
ყოთ Batini, Levine and Pearlman (2007)-ის დოლარი-
ზაციის გათვალისწინებით გაკეთებული კვლევით.

`მონე ტარული პოლიტიკის პირდაპირ გაცვლით კუ-
რსზე პასუხი ზრდის საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების მერ-
ყეო ბას, რაც აძ ლიე რებს ყვე ლა მა კრო ცვლად სა და 
საზ ოგად ოებრივ და ნა კ არ გზე უარყოფით გავ ლე ნას~. 
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ეს კვ ლე ვა ამბობს, რომ მონე ტარული პოლიტი-
კის მკ ვეთრი გა მკ აც რე ბა, რომელიც კურსის დაცვის 
მიზნით ხდე ბა, ბოლო-ბოლო უა რეს შე დეგს იძლე ვა 
ეკო ნომიკისთვის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს იმას არ 
ნიშნავს, რომ გაცვლით კუ რსზე ცენ ტრალურ ბა ნკს 
რე აქ ცია არ უნდა ჰქონდეს, თუ ეს ინფლაციის მოლო-
დინებს ცვლის. პირიქით, ცენ ტრალურ ბა ნკს ყოველ-
თვის უნდა ჰქონდეს რე აქ ცია ნებ ისმიერ ცვლილე ბა-
ზე, რაც ინფლაციის მოლოდინებ ზე ახ დენს გავ ლე-
ნას. იხ. Gertler, Gilchrist and Natalucci (2007):

`ინფლაციის თარგეთირების მოქნილი პოლიტიკა ხა ს ი-
ათ დე ბა მცურავი გაცვლითი კურსით და კარ გად ჩამ-
ოყალ იბებული ტეილორის წესით, რომლის მიხედვით 
საპ როცენტო გა ნა კ ვე თები რე აგ ირებს ინფლაც იისა 
და გამ ოშვების გაპის და სას ტაბ ილურებ ლად... ფიქ-
სირებული გაცვლითი კურსის პოლიტიკ ას შეუ ძლია 
მიგვიყვანოს ბევ რად უფრო დიდ საზ ოგად ოებრივ და-
ნა კ არ გამ დე ფინანსური კრიზისის დროს, ვიდრე ეს 
იქნებ ოდა მოქნილი ინფლაციის თარ გეთ ირების პო-
ლიტიკის დროს~. 

ანუ ეს ავ ტორებიც ამ ბობენ, რომ საპ როცენტო 
გა ნა კ ვე თების ზრდა გაცვლითი კურსის დაცვის მიზ-
ნით არაა გა მარ თლებული, მაგ რამ გა მარ თლებ-
ულია ინფლაციის მოთოკვის მიზნით (ანუ როდე-
საც მონე ტარული პოლიტიკა მიჰყვე ბა ტეილორის 
ტიპის წესს). აღნ იშნულიდან  გამ ომდინა რეობს, 
რომ ფა სებ ისა და ხელ ფა სების მერ ყეო ბა ბევ რად 
უფრო საზ იან ოა ეკო ნომიკისთვის ვიდრე გაცვლი-
თი კურსის მერ ყეო ბა, ვინაი დან ზედ მე ტად მერ ყევი 
ინფლაც ია იწვევს რეს ურსების მნიშვნელ ოვან მი-
სალ ოკ აც იას და ამით ამ ცირებს გრძელ ვად იან ეკო-
ნომიკურ ზრდას. ეს მომენტი არის თა ნა მედ როვე 
მა კრ ოე კო ნომიკის ერ თ-ერთი ძირითადი სა კითხი. 
მაგ. იხ. Crow (1990):

`ფა სების სტაბ ილურობა არ არის თვითმიზანი. მთა-
ვარი ისა ა, რისი მოტა ნაც ფა სების სტაბ ილურობას 
შეუ ძლია. აღნიშნულის შერ ყე ვა, როგორც ამას ინფ-
ლაც ია აკ ე თებს, იწვევს ზედ მეტ გაუ რკ ვევ ლობას და 
ეკო ნომიკ ას ხდის ნა კ ლე ბად ეფექ ტურსა და პრო-
დუქტიულს~. 

ან Hossain (2014):

`ემპირიული შე დე გები გვიჩვე ნებს როგორც პოზი-
ტიურ ურთიერ თ-დამ ოკი დებ ულე ბას ინფლაც ია სა და 

ინფლაციის მერ ყეო ბას შორის, ასე ვე პოზიტიურ (მავ-
ნე) გავ ლე ნას ინფლაციის მერ ყეო ბისა უმუშევრობის 
დონე ზე~. 

ამ სა კი თხზე მეტი დე ტა ლებისთვის იხ Wo od ford 
(2003), რომელ საც ლიტე რატ ურაში ყვე ლა ზე სიღრ-
მისეუ ლად აქვს განხილული მონე ტარულ პოლიტიკ-
ას თან და კ ავ შირებული კეთ ილდღ ეობის და ნა ხარჯის 
(wel fa re loss) სა კი თხები.

გარ და ამ ისა, კურსის დაცვის მიზნით საპ როცენ-
ტო გა ნა კ ვე თების მკ ვეთრი ზრდა ამ ცირებს აქ ტივე-
ბის ფა სებს, რაც ეკო ნომიკურ ზრდას უშლის ხელს, 
Batini, Levine and Pearlman (2007):

`გაცვლითი კურსის ფიქსირე ბა ან მისი მერ ყეობის 
ჩახ შობა ცენ ტრალურ ბა ნკს საშ უა ლე ბას არ აძ ლევს 
მონე ტარული სტაბ ილიზაც იისა, ვინდაი დან იძულებუ-
ლი ხდე ბა დაუ შვას საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების დიდი 
მერ ყეო ბა... საპ როცენტო გა ნა კ ვე თებში აგ რესიული 
ცვლილე ბები კი იწვევს უარყოფით სა ბა ლანსო უწყი-
სის ეფექ ტებს ადგილობრივ ეკო ნომიკ აში კაპ იტალის 
ხარჯის მკ ვეთრი ზრდის გამო, რაც ამ ცირებს მე წარ-
მის წმინდა ღი რებ ულე ბას და გამ ოშვე ბას~. 

იხ. ასე ვე Mishkin (1996):

`ლიკვიდობის და ნა კლისი იწვევს საპ როცენტო გა-
ნა კ ვე თების ზრდას... შე დე გად სა ბაზრო საპ როცენტო 
გა ნა კ ვე თების ზრდა შე საძ ლოა დრა მატული იყოს, 
რაც ამ ცირებს იმ გრძელ ვად იანი ფას იანი ქა ღ ალ დე-
ბის ღი რებ ულე ბას, რომლებიც ბა ნკ ებს აქვთ აქ ტივე-
ბად, რაც იწვევს წმინდა ღი რებ ულების შემ ცირე ბას 
და გა დახ დისუუნარ ობას... საპ როცენტო გა ნა კ ვე თე-
ბის მერ ყეობის შემ ცირებ ისა და გრძელ ვად იანი სა-
ვალო კო ნტრაქ ტების ხელ შეწყობის აუ ცილებ ლობა 
კი დევ ერ თხელ მიგვითითებს, თუ რამ დე ნად მნიშვ-
ნელ ოვან ია გან ვითა რე ბადი ქვეყ ნებისთვის, რომ 
ძირითადი მიზანი ფა სების სტაბ ილურობა იყოს, ვი-
ნაი დან ამის გა რე შე ადგილი ექ ნე ბა საპ როცენტო 
გა ნა კ ვე თებში დიდ მერ ყეო ბას, რაც ხელს შეუშლის 
კერძო სექტორისთვის გრძელ ვად იანი ბაზ რების გან-
ვითა რე ბას~. 

სიტუაც იას ამ ძიმებს ე.წ. ფიშერის ვალის დეფ-
ლაციის ეფექტიც. კერძოდ, კურსის დაცვის მიზნით 
მონე ტარული პოლიტიკის მკ ვეთრი გა მკ აც რების 
შემ თხვე ვაში მცირდე ბა ეკო ნომიკური აქ ტივობა 
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და ხდე ბა დეფ ლაც ია. რად გან სა გა რეო შოკი არის 
გრძელ ვად იანი, ეს გარ დაუ ვალ ია, ვინაი დან სა გა რეო 
დისბა ლანსის აღმ ოფხვრა მოითხოვს რე ალური კურ-
სის კო რექ ტირე ბას, რაც ან ნომინალური კურსის გაუ-
ფას ურებით უნდა მოხდეს ან დეფ ლაციით, Ces pe des, 
Chang and Velasco (2004):

`მცურავი კურსის დროს საჭირო რე ალური გაუ ფას-
ურე ბა ხდე ბა ნომინალური გაუ ფას ურების მეშ ვე-
ობით, რაც უცვლელს ტოვებს ხელ ფა სებს და და საქ-
მების დონეს. ფიქსირებული კურსის დროს კი რე-
ალური გაუ ფას ურე ბა ხდე ბა დეფ ლაციის მეშ ვეობით~. 

ნომინალური შემ ოსავ ლების შემ ცირე ბა კი ნიშ-
ნავს ვალის ტვირთის ზრდას. მარ ტივად რომ ვთქვათ, 
როგორც დოლარ იზებულ ეკო ნომიკ აში აქვს გაუ ფას-
ურე ბას უცხოური ვალუტის ვალის მომსახ ურე ბა ზე 
უარყოფითი გავ ლე ნა, ასე ვე აქვს დეფ ლაც იას უარ-
ყოფითი გავ ლე ნა ვალის მომსახ ურე ბა ზე, ვინაი დან 
სა კ რედიტო კო ნტრაქ ტები ნომინალურ გამ ოსახ ულე-
ბაშ ია და დებული. ამას თან, აღნიშნული ფიშერის ვა-
ლის დეფ ლაციის უარყოფითი ეფექტით ვალის ტვირ-
თი ეზ რდე ბა არამხოლოდ უცხოური ვალუტის მსეს-
ხებ ლებს, არა მედ ყვე ლა მსეს ხე ბელს. ამა ზე ამახ ვი-
ლებს ყურა დღ ე ბას Mishkin (1996)-იც:

`გან უჭვრე ტელი დეფ ლაციის დროს, ეკო ნომიკის 
აღდ გენის პროცესი შე საძ ლოა გა დაი წვას. ამ სი-
ტუაც იაში, რომელიც Irving Fisher (1933)-ის მიერ 
მოხსენ იებ ულია, როგორც ვალის დეფ ლაც ია, გან-
უჭვრე ტელი დეფ ლაც ია ზრდის ნომინალური ვალის 
მომსახ ურების ტვირთს და ამ ცირებს ფირმების წმი-
ნა ღი რებ ულე ბას. როგორც ვნა ხეთ, როდე საც ვალის 
დეფ ლაც ია აქ ტუალური ხდე ბა, არა სას ურველი შერ-
ჩევ ისა (ad ver se se lec ti on) და მორალური რისკის 
(mo ral ha zard) პრობლე მა იზრდე ბა. შე დე გად მცირ-
დე ბა ხარ ჯები ინვეს ტიციებ ზე, რაც ერთობლივ ეკო-
ნომიკურ აქ ტივობას ტოვებს შემ ცირებულს დიდი 
ხნის მან ძილზე~. 

აღ სან იშნავ ია, რომ ზემოთ მოყვანილი კვ ლე ვები 
მონე ტარული პოლიტიკის ანალ იზისას ითვალ ისწი-
ნე ბენ სა ქარ თველოს მსგავსი ქვეყ ნებისთვის და მა-
ხას ია თე ბელ მნიშვნელ ოვან ფაქ ტორსაც _ ვალ დებ-
ულე ბების დოლარ იზაც იას. დოლარ იზაციის გათ-
ვალ ისწინებით, მსგავს ანალიზს აკ ე თებს ბევრი სხვა 
ნაშრომიც, სა დაც, როგორც წესი, და სკვ ნა იგივე ა. მაგ. 
Edwards and Levy-Yeyati (2005):

`ჩვენი ანალიზი ადას ტურებს, რომ სა ვაჭრო პირო-
ბების შოკი უფრო დიდ გავ ლე ნას ახ დენს იმ ქვეყნის 
ეკო ნომიკ ა ზე, სა დაც უფრო ხისტი გაცვლითი კურ-
სის რე ჟი მია. ამას თან ეკო ნომიკის პასუხი ას იმეტ-
რიულია: უარყოფითი შოკის დროს ბევ რად მე ტად 
მცირდე ბა, ვიდრე და დებითის დროს იზრდე ბა... ეს 
ადას ტურებს, რომ მოქნილი გაცვლითი კურსის რე ჟი-
მი ამ ცირებს სა გა რეო შოკის გავ ლე ნას ეკო ნომიკ ა ზე, 
როგორც გან ვითა რე ბად ასე ვე გან ვითა რებულ ქვეყ-
ნებში~. 

Ces pe des, Chang and Velasco (2002):

`თუნდაც (გაცვლითი კურსის) სა ბა ლანსო უწყისის 
ეფექ ტების არ სებ ობა არ ნიშნავს მცურავი გაცვლითი 
კუ რსისა და კო ნტრციკლური მონე ტარული პოლიტი-
კის არა სას ურველ ობას~. 

Parrado (2004):

`რაც შე ე ხე ბა გაცვლით კურსს, ანალიზი ასკვნის, 
რომ საზ ოგად ოებრივი და ნა კ არგი ბევ რად მეტ ია 
მართული გაცვლითი კუ რსების შემ თხვე ვაში, ვიდრე 
მცურავი კუ რსების შემ თხვე ვაში, თუ ადგილი აქვს 
რე ალურ და სა გა რეო შოკ ებს... სა ბა ნალსო უწყისისა 
და ვალ დებ ულე ბების დოლარ იზაციის მიუხე და ვად, 
მონე ტარულ პოლიტიკ აში პრიორიტე ტები მაინც 
იგივე ა~.

Leiderman, Maino and Parrado (2006):

`მიუხე და ვად იმისა, რომ მა ღ ალი დოლარ იზაც ია სა-
კ მაოდ ცვლის მონე ტარული პოლიტიკის გა და ცემის 
მე ქანიზმს და მის გავ ლე ნას რე ალურ და ფინანსურ 
სექ ტორებ ზე, იგი არ გამ ორიცხავს ინფლაციის თარ-
გეთ ირების, როგორც ეფექ ტიანი პოლიტიკის რე ჟი-
მის, გამ ოყე ნე ბას~. 

Car ran za, Galdon-San c hez and Gomez Biscarri (2009):

`ჩვენი კვ ლე ვა იყე ნებს პა ნელს ას ზე მეტი ქვეყნით, 
რომელ თაც ახას ია თებს სხვა დას ხვა ზომის დოლარ-
იზაც ია და ახ დენს ემპირიულ ანალიზს იმისა, თუ რა 
გავ ლე ნა აქვს გაცვლითი კურსის გაუ ფას ურე ბას 
ისეთ ეკო ნომიკ ა ზე, სა დაც ვალ დებ ულე ბების მა ღ ალი 
დოლარ იზაც ია ა... ანალიზის მიხედვით გაცვლითი 
კურსის რე ჟიმს დიდი მნიშვნელ ობა აქვს: ის ქვეყ ნე-
ბი, რომელ თაც ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რე-
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ჟიმი აქვთ, ხას იათ დებ იან უფრო მე ტად უარყოფითი 
სა ბა ლანსო უწყისის ეფექტით ეკო ნომიკ ა ზე~. 

Scott, Res t re po and Garcia (2009):

`წონა გაცვლით კუ რსზე ჰიბრიდულ ჩარჩოში უნდა 
იყოს მცირე ინფლაც იისა და ეკო ნომიკური აქტივო-
ბის წონებ თან შე და რებით. სიმულაც იები აჩ ვე ნებს, 
რომ უმნიშვნელო წონა ზე მეტი წონის მინიჭე ბა გაც-
ვლითი კურსის მერ ყეობის ჩახ შობა ზე მნიშვნელ ოვ-
ნად აუა რე სებს მა კ რე კო ნომიკურ შე დე გებს~. 

სხვა ავ ტორებიც, რომლებიც დოლარ იზებული 
ეკო ნომიკ ების ანალიზს აკ ე თე ბენ ასკვ ნიან, რომ 
აღნიშნული გამ ოწვე ვების (რე ალ ური/სა გა რეო შოკ-
ების) პირობებში მაინც უმჯობეს ია ისეთი მონე ტარუ-
ლი პოლიტიკ ა, რომელიც რე აგ ირე ბას ახ დენს ინფ-
ლაც ია ზე, მაგ რამ არა პირდაპირ გაცვლით კუ რსზე. 
წინა ა ღმ დეგ შემ თხვე ვაში, ეკო ნომიკური ზრდა მნიშ-
ვნელ ოვნად უა რეს დე ბა.

ამ რიგად, შეგ ვიძლია და ვა სკვ ნათ, რომ გრძელ-
ვად იანი სა გა რეო შოკ ების დროს კურსის დაცვის 
მცდელ ობა უფრო დიდ დარ ტყმას აყე ნებს ეკო ნომიკ-
ას, ვიდრე კურსის მცურავ რე ჟიმში მიშვე ბა. უფრო 
მეტიც, ხშირად კურსის დაცვის მცდელობის შე დე გად 
შემ ცირებული ეკო ნომიკა ბოლო-ბოლო აი ძულებს 
ხოლმე ცენ ტრალურ ბა ნკ ებს, რომ გაუ ფას ურე ბა მაინც 
დაუ შვან, ვინაი დან კურსის დაცვის შემ თხვე ვაში კი დევ 
უფრო ძლიერ დე ბა გაუ ფას ურების ზეწ ოლა, რისი გაძ-
ლე ბაც უფრო და უფრო რთული ხდე ბა. ამ ყვე ლა ფერს 
ადას ტურებს სა ერ თაშორისო გამ ოცდილე ბაც.

მა გალ ითად, ძალ იან საი ნტე რეს ოა ავ სტრალ იისა 
და ახალი ზე ლანდიის მა გალ ითების გან ხილვა, ვი-
ნაი დან ეს ორი მსგავსი ეკო ნომიკის მქონე ქვე ყა-
ნა ა. აზიის ფინანსური კრიზისის დროს მათ მიიღ ეს 
მსგავსი სა გა რეო შოკ ები, თუმცა მათი მონე ტარული 
პოლიტიკის რე აგ ირე ბა იყო გან სხვა ვებული. ახალ მა 
ზე ლან დიამ კურსის დაცვის მიზნით გა ა მკ აც რა მონე-
ტარული პოლიტიკ ა, ავ სტრალ იამ _ არა. ამ გვა რად, 
ეს ერ თგვარი ექ სპერ იმენ ტია იმისა, თუ რა შე დეგი 
აქვს სხვა დას ხვა მონე ტარულ პოლიტიკ ას ერთი და 
იმა ვე სა გა რეო შოკ ზე. დავიწყოთ ახალი ზე ლანდიით.

ახალ ზე ლან დიას კრ იზისამ დე მონე ტარული პო-
ლიტიკის წარ მოების მიზნით შემ უშა ვებული ჰქონდა 
ე.წ. MCI ინდიკ ატორი (მონე ტარული მდგომა რეობის 
ინდექსი). ეს ინდექსი შედ გებ ოდა საპ როცენტო გა ნა-

კ ვეთ ისა და გაცვლითი კუ რსისგან. თუ MCI და ბალი 
იყო ეს ინფლაციის ზრდის მიზე ზად შეი ძლე ბა აღქმუ-
ლიყო, ვინაი დან ამ დროს ან საპ როცენტო გა ნა კ ვე-
თები იყო და ბალი ან კურსი ზედ მე ტად გაუ ფას ურებუ-
ლი (ან ორივე). შე სა ბამ ისად, და ბალი MCI კრ იზისამ-
დე აღი ქმებ ოდა როგორც მონე ტარული პოლიტიკის 
გა მკ აც რების აუ ცილებლობის ნიშანი (ანუ საპ რო-
ცენტო გა ნა კ ვე თების ზრდა გაუ ფას ურების აღმ ოსაფ-
ხვრე ლად). სა ერ თაშორისო კვ ლე ვებ იდან კი ვიცით, 
რომ თუკი გაუ ფას ურე ბას იწვევს სა გა რეო (terms of 
tra de) შოკი, ამ დროს ცენ ტრალ ურმა ბა ნკ მა კურსის 
დაცვის მიზნით მონე ტარული პოლიტიკის მკ ვეთრი 
გა მკ აც რე ბა არ უნდა მოახდინოს. აქე დან გამ ომდი-
ნა რე, MCI-მ ახალი ზე ლანდიის ცენ ტრალური ბა ნკი 
შეც დომაში შეი ყვა ნა, ვინაი დან როდე საც სა გა რეო 
შოკ მა ახალი ზე ლანდიური დოლარის გაუ ფას ურე ბა 
დაიწყო, რა მაც MCI შე ამ ცირა; და ცენ ტრალ ურმა ბა-
ნკ მა ამის გამო მონე ტარული პოლიტიკის ავ ტომატ-
ურად გა მკ აც რე ბა დაიწყო. იხ. Mishkin (2000):

`შე დეგი იყო მკ ვეთ რად გა მკ აც რებული მონე ტარუ-
ლი პოლიტიკ ა... იქიდან გამ ომდინა რე, რომ გაუ ფას-
ურე ბა გამ ოწვეული იყო სა კ მაოდ დიდი ნე გატიური 
სა ვაჭრო პირობების შოკის გამო, რომელ მაც ერთობ-
ლივი მოთხოვნა შე ამ ცირა, არ არის გა სა კვირი, რომ 
მონე ტარული პოლიტიკის მკ ვეთრი გა მკ აც რე ბა გამ-
ოიწვევ და ღრ მა რე ცეს იას და ინფლაციის მიზნობრი-
ვი დონის მკ ვეთრ აც დე ნას, რაც რე ალ ურად 1999-ში 
გა დაი ზარ და კი დეც დეფ ლაც იაში. ახალი ზე ლანდიის 
სა რე ზერვო ბა ნკ მა მისი შეც დომა შემ დეგ გა აც ნოებ-
იე რა და პოლიტიკა შეც ვა ლა საპ როცენტო გა ნა კ ვე-
თების ისევ შემ ცირებით, თუმცა უკ ვე გვიანი იყო, ვი-
ნაი დან ეკო ნომიკა რე ცეს იაში იყო გა დასული~.

შე დე გად, ახალ მა ზე ლან დიამ კურსის გაუ ფას ურე-
ბა მაინც ვერ აი ცილა თავ იდან, ეკო ნომიკური ზრდა 
კი მონე ტარული პოლიტიკის მკ ვეთრი გა მკ აც რებით 
მნიშვნელ ოვნად შე ა ფერ ხა.

ახალი ზე ლან დიისგან გან სხვა ვებით, ავ სტრა-
ლიის ცენ ტრალ ურმა ბა ნკ მა არ დაუწყო გაუ ფას ურე-
ბას წინ გა დად გომა, ვინაი დან ხვდებ ოდა, რომ სა გა-
რეო შოკის დროს კურსის დაც ვა საზ იანო იქნებ ოდა 
ეკო ნომიკისთვის:

`1997 წლის ივლისში ავ სტრალიის სა რე ზერვო ბა ნკი 
მიხვდა, რომ საქ მე ჰქონდათ მნიშვნელ ოვან უარყო-
ფით სა ვაჭრო პირობების შოკ თან, აზიურ რეგ იონთან 
მნიშვნელ ოვანი სა გა რეო ვაჭრობის გამო, და, შე სა-
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ბამ ისად მათი გაუ ფას ურებისთვის, რომელიც გარ-
დაუ ვალი იყო, ბრძოლა არ უნდა და ეწყოთ~. 

ამ ორი ქვეყნის მონე ტარული პოლიტიკის რე აგ-
ირე ბაში გან სხვა ვე ბებ მა ეკო ნომიკ ას გან სხვა ვებული 
შე დე გებიც მოუტა ნა:

`ავ სტრალიის სა რე ზერვო ბა ნკის პოლიტიკის შე დეგი 
ძალ ზედ ეფექ ტიანი იყო. ახალი ზე ლან დიისგან გან-
სხვა ვებით, ეკო ნომიკური ზრდა შემ დეგ პერ იოდებში 
ძლიერი დარ ჩა. ამას თან, ინფლაც ია მნიშვნელ ოვნად 
არ გაზ რდილა, მიუხე და ვად იმისა, რომ ავ სტრალი-
ური დოლარი აშშ დოლარ თან და ახ ლოებით 20%-ით 
გაუ ფას ურდა~. 

ამის შემ დეგ ახალი ზე ლან დია გა დავ იდა ავ სტრა-
ლიის მსგავს მონე ტარულ პოლიტიკ ა ზე, რომელიც 
გულისხმობს სტან დარტულ ინფლაციის თარ გეთ ირე-
ბა სა და მცურავ გაცვლით კურსს.

სხვა დას ხვა ქვეყნის მონე ტარული პოლიტიკის 
შე და რებისთვის საი ნტე რეს ოა ასე ვე 1992 წლის სა-
ვალუტო კრიზისი, რომელ საც კარ გად გან იხილავს 
Mishkin (1999): 

`გერ მანიის გა ერ თია ნების ერ თ-ერთი შე დეგი იყო 
ასე ვე 1992 წლის სექ ტემბრის სა ვალუტო კრიზისი. 
აღნიშნულ პერიოდში გერ მანიის მიერ გა მკ აც რებ-
ულმა მონე ტარ ულმა პოლიტიკ ამ წარ მოქმნა უარყო-
ფითი სა გა რეო მოთხოვნის შოკი გაცვლითი კურსის 
მე ქანიზმში შე მა ვალი ქვეყ ნებისთვის (რომელ თაც 
გერ მანულ მა რკ ას თან მიმარ თე ბაში ჰქონდათ თავ-
იანთი გაცვლითი კურსი ფიქ სირებული)... სა ვალუტო 
ბაზრის სპე კუ ლატ ორები მიხვდნენ, რომ ეს ქვეყ ნები 
მათ გაცვლით კურსს, უმუშევრობის გაზრდის ხარ ჯზე, 
დიდხანს არ დაი ცავ დნენ~. 

იმ ქვეყ ნებში, რომლებიც მონაწ ილეო ბდნენ გაცვ-
ლითი კურსის მე ქანიზმში (ERM-ში), გაჩ ნდა გაუ ფას-
ურების მოლოდინი, ვინაი დან ბა ზარი ხე დავ და, რომ 
ამ ქვეყ ნებ მა გან იცა დეს სა გა რეო მოთხოვნის შოკი, 
თუმცა მათი ცენ ტრალური ბა ნკი მაინც ცდილობდა 
კურსის დაც ვას. ამ დროს სპე კუ ლაც ია გან სა კუ თრე-
ბით ძლიერ დე ბა, ვინაი დან როდე საც ცენ ტრალუ-
რი ბა ნკი ცდილობს კურსის დაც ვას სა გა რეო შოკის 
დროს, პრაქ ტიკუ ლად დაზ უსტებით შეი ძლე ბა ითქ-
ვას, რომ მომა ვალში კურსი ან გაუ ფას ურდე ბა ან არ 
შეი ცვლე ბა, რა საც ვერ ვიტყვით მცურავი გაცვლითი 
კურსის შემ თხვე ვაში (ვინაი დან მცურავი რე ჟიმის 

დროს მიმდინა რე პერიოდისთვის არ სებული გაუ-
ფას ურების ზეწ ოლა, როგორც წესი, უკ ვე ასახ ულია 
მიმდინა რე გაცვლით კურსში). აქე დან გამ ომდინა-
რე, არცაა გა სა კვირი, რომ ამ ქვეყ ნებში კი დევ უფრო 
გაძ ლიერ და გაუ ფას ურების ზეწ ოლა:

`ამ დროს, სპე კუ ლატ ორები ხვდებ ოდნენ, რომ მო-
სალ ოდნელი იყო მხოლოდ ერთი მიმარ თულების 
ცვლილე ბა: ფრანგული ფრა ნკის, ეს პანური პე სეტის, 
შვედური კრონის, იტალიური ლირის და ბრიტანული 
ფუნტის გაცვლითი კუ რსები მხოლოდ თუ გაუ ფას ურ-
დებ ოდა. ამა ზე ფსონის და დე ბა კი დიდი ალ ბათობით 
მა ღ ალ მოგე ბას მოიტან და მხოლოდ და მხოლოდ 
უმნიშვნელო რისკის სა ნაცვლოდ. შე დე გად დაიწყო 
სპე კუ ლაციური შე ტე ვა ფრანგულ ფრა ნკ ზე, ეს პანურ 
პე სე ტა ზე, შვედურ კრ ონა ზე, იტალიურ ლირა ზე და 
ბრიტანულ ფუნტზე~. 

პირველ ეტაპ ზე გაცვლითი კურსის დაცვის 
მცდელ ობა, ცხად ია, ხარჯის გა რე შე არ იყო. კურსის 
დაცვის მიზნით ცენ ტრალური ბა ნკის მიერ გა კ ე თებუ-
ლი სა ვალუტო ინტერ ვენ ციებით მიღ ებული ზა რალი 
სა კ მაოდ დიდი იყო, რომლის ტვირთიც ბოლო-ბოლო 
ქვე ყა ნაში გა და სა ხადის გა დამ ხდე ლებს და აწ ვათ:

`თავ იანთი ვალ უტების დაცვის მცდელ ობა ხარჯის 
გა რე შე არ ყოფილა. როდე საც კრიზისი დას რულდა, 
ბრიტა ნეთის, საფ რან გეთის, იტალიის, ეს პანიის და 
შვე დეთის ცენ ტრალური ბა ნკ ების მხრიდან გან ხორ-
ციელ და ჯამში 100 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენო-
ბის ინტერ ვენ ცია, ხოლო მხოლოდ ბუნდეს ბა ნკ მა კი 
50 მილიარდი აშშ დოლარის სა ვალუტო ინტერ ვენ ცია 
გა ა კ ე თა. შე ფა სების მიხედვით ამ ცენ ტრალ ურმა ბა-
ნკ ებ მა ინტერ ვენ ციების გამო მიიღ ეს 4-6 მილიარდი 
აშშ დოლარის ზა რალი, რომელიც საბოლოოდ ამ 
ქვეყ ნების გა და სა ხადის გა დამ ხდე ლების მიერ იქნა 
გა დახდილი~.

თუმცა, როდე საც ზეწ ოლა უფრო გაძ ლიერ და, 
ქვეყ ნებ მა სხვა დას ხვა გზა აი რჩიეს. შე და რებისთვის 
საი ნტე რეს ოა, რომ საფ რან გეთ მა მკ ვეთ რად გა ა მკ-
აც რა მონე ტარული პოლიტიკა და გაცვლით კურსს 
გაუ ფას ურების საშ უა ლე ბა მაინც არ მისცა, ხოლო 
ბრიტა ნეთ მა კურსი მცურავ რე ჟიმში მიუშვა და ინფ-
ლაციის თარ გეთ ირე ბა ზე გა დავ იდა. 

`საფ რან გეთ ისა და დიდი ბრიტა ნეთის გან სხვა ვე-
ბული პასუხი 1992 წლის სექ ტემბრის სა ვალუტო 
კრ იზისზე გვიჩვე ნებს გაცვლითი კურსის დაცვის 
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პოტენციურ ხარ ჯებს. საფ რან გეთში, სა დაც კურსის 
ბოლომდე დაც ვა გა დაწ ყვიტეს, ეკო ნომიკური ზრდა 
შე ფერ ხდა 1992 წლის შემ დეგ, ხოლო უმუშევ რობა 
გაი ზარ და. ამის საპირისპიროდ, დიდ ბრიტა ნეთში, 
რომელ მაც კურსი მცურავ რე ჟიმში მიუშვა და ინფ-
ლაციის თარ გეთ ირე ბა ზე გა დავ იდა, ეკო ნომიკური 
მდგომა რეო ბა ბევ რად უკ ე თესი აღმ ოჩნდა: ეკო ნო-
მიკური ზრდა იყო უფრო მა ღ ალი, უმუშევ რობა შემ-
ცირდა, ხოლო ინფლაც ია დიდად არც გაზ რდილა~.

ისტორია ასე ვე აჩ ვე ნებს, რომ გაცვლითი კურსის 
ფიქსირე ბა ამ ცირებს ქვეყნის მდგრად ობას სა გა-
რეო შოკ ების მიმართ, ვინაი დან იგი ხელს უწყობს 
უცხოური ვალუტის ვალ დებ ულე ბების ზრდას, მაშინ 
როდე საც ქვეყნის შემ ოსავ ლები ადგილობრივ ვალ-
უტაშ ია. იხ. Mishkin (1999): 

`გაცვლითი კურსის ფიქსირების რე ჟიმი სტიმულს 
აძ ლევს ადგილობრივ ფირმებ სა და ფინანსურ ინს-
ტიტუტებს, რომ ვალი აიღონ უცხოურ ვალ უტაში. სა-
გა რეო ვალის დიდი მოცულობით აღ ე ბა იყო სწორედ 
და მა ხას ია თე ბელი თვისე ბა ჩილეს ფინანსური ბაზ-
რებ ისა 1982 წლის ფინანსურ კრ იზისამ დე, მექ სიკის 
ფინანსური ბაზ რებ ისა 1994 წლის ფინანსურ კრ იზი-
სამ დე და აღმ ოსავ ლეთ აზიის ქვეყ ნებ ისა 1997 წლის 
აზიურ კრ იზისამ დე... როგორც ვნა ხეთ მექ სიკ ა სა და 
აღმ ოსავ ლეთ აზ იაში, გაცვლითი კურსის ფიქსირე-
ბას საბოლოოდ მოსდევს და მან გრე ველი ფინანსური 
კრიზისი, რაც ეკო ნომიკ ას ანად გურებს~.

ძალ იან საი ნტე რეს ოა მექ სიკის 1994 წლის მა გა-
ლითი, ვინაი დან იმ დროს მექ სიკის ეკო ნომიკ ამ გან-
იცა და ჩვენი დღ ე ვან დელი სა გა რეო შოკის მსგავსი 
შოკი, მაშინ როდესაც მექსიკას ასევე ჰქონდა დო-
ლარიზაციის პრობლემა. კერძოდ, 1994 წელს აშშ-ში 
ფე დე რალ ურმა სა რე ზერვო სისტე მამ გა დაწ ყვიტა 
საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების ზრდა, რა მაც მექ სიკური 
ვალუტის გაცვლით კუ რსზე გაუ ფას ურების ზეწ ოლა 
გა აჩ ინა. ამას თან მექ სიკ აში ვალ დებ ულე ბების გა რკ-
ვეული ნაწილი უცხოურ ვალ უტაში იყო, ისე როგორც 
სა ქარ თველოში. ამ მსგავ სე ბების მიუხე და ვად, მექ-
სიკ ას ჰქონდა ერთი მნიშვნელ ოვანი გან სხვა ვე ბა _ 

მონე ტარული პოლიტიკ ა. მექ სიკის ცენ ტრალ ურმა 
ბა ნკ მა საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების მკ ვეთრი ზრდა 
გა დაწ ყვიტა, რა თა გაცვლითი კურსი გაუ ფას ურებ ის-
გან და ეც ვა. იხ. Mishkin (1996):

`1994 წლის თე ბერვლის და საწყისში ფე დე რალ ურმა 
სა რე ზერვო სისტე მამ გა დაწ ყვიტა საპ როცენტო გა-

ნა კ ვე თების ზრდა და ეწყო, რა თა შე საძლო ინფლა-
ციური პროცე სები ჩა ეხშო, რაც წარ მა ტებით გა ა კ ე თა 
კი დეც, თუმცა ამან წარ მოშვა ზეწ ოლა მექ სიკურ საპ-
როცენტო გა ნა კ ვე თებ ზე... და მა ტებით, რაც მექ სიკურ 
საპ როცენტო გა ნა კ ვე თებს ზრდიდა მკ ვეთ რად, იყო 
ცენ ტრალური ბა ნკის მცდელ ობა და ეც ვა გაცვლი-
თი კურსი გაუ ფას ურებ ისგან, როდე საც წარ მოიშვა 
სპე კუ ლაციური შე ტე ვა. საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების 
ასეთ მა ზრდამ კი დევ უფრო გა ამ ძაფ რა არა სას ურ-
ველი შერ ჩევის პრობლე მა მექ სიკურ ფინანსურ ბაზ-
რებ ზე~.

კურსის დაცვის მიზნით საპ როცენტო გა ნა კ ვე თე-
ბის ასეთ მა მკ ვეთ რმა ზრდამ გამ ოიწვია ეკო ნომიკის 
ვარ დნა (ისე როგორც ეს ზემოთ გან ვიხილეთ):

`მექ სიკის ბა ნკი სა და მთავრობის სურვილი, რომ და-
ეც ვათ გაცვლითი კურსი გაუ ფას ურებ ისგან, ნიშნავ და 
ადგილობრივ ვალ უტაში დენ ომინირებულ ვალ ზე საპ-
როცენტო გა ნა კ ვე თების ძალ იან მკ ვეთრ ზრდას... ამის 
გამო გაუ რკ ვევლობის ზრდა და საპ როცენტო გა ნა კ ვე-
თების ზრდის გამო ბა ნკ ების აქ ტივების მკ ვეთრი კლე-
ბა, გახ და საწყისი პირობა არა სას ურველი შერ ჩევ ისა 
და მორალური რისკის პრობლემის გამ წვა ვებ ისა, რა-
მაც მექ სიკის ეკო ნომიკა სერიოზული კრიზისის წინა შე 
და ა ყე ნა~.

გარ და საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების ზრდისა, ცენ-
ტრალური ბა ნკი აქ ტიურად აკ ე თებ და სა ვალუტო ინ-
ტერ ვენ ციებს კურსის და სა ცა ვად, თუმცა უშე დეგოდ. 
ამას თან, საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების ასეთ მა ზრდამ 
ცხად ია ძალ ზედ გა არ თულა მთავრობისთვის ვალის 
აღ ე ბა ადგილობრივ ვალ უტაში. უცხოური ვალუტის 
ვალის მკ ვეთ რმა ზრდამ კი ეკო ნომიკის მდგრად ობა 
კი დევ უფრო შე ას უსტა, ვინაი დან თუკი გაუ ფას ურე-
ბა გარ დაუ ვალი აღმ ოჩნდებ ოდა, უცხოური ვალის 
ტვირთი კი დევ უფრო დიდი იქნებ ოდა. ასეც აღმ ოჩნ-
და და კურსის დაც ვა დიდხანს ვერ მოხერ ხდა. შე დე-
გად გაუ ფას ურე ბა მოხდა მაშინ, როდე საც ეკო ნომიკ-
ას ისე დაც ძალ იან უჭირდა მკ ვეთ რად გაზრდილი საპ-
როცენტო გა ნა კ ვე თებ ისა და უცხოური ვალის გამო:

`მიუხე და ვად იმისა, რომ მექ სიკის ცენ ტრალ ურმა ბა-
ნკ მა მკ ვეთ რად გა ზარ და საპ როცენტო გა ნა კ ვე თები, 
სა ვალუტო რე ზერ ვების გამ ოცლამ მექ სიკა აი ძულა 
მოეხ დინა პესოს დე ვალ ვაც ია 1994 წლის 20 დე კ-
ემ ბერს. სა ვალო ბაზ რების ასეთ მა ინსტიტუციურმა 
სტრუქტურამ პესოს დე ვალ ვაციის ფონზე ეკო ნომიკა 
გა დაი ყვა ნა სრულმას შტაბ იან ფინანსურ კრიზისში~.
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აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მექ სიკ აში ამ ყვე ლა-
ფერს პოლიტიკური გაუ რკ ვევ ლობაც და ერთო, რა მაც 
კი დევ უფრო გა ამ ძაფ რა სიტუაც ია. მკ ვეთ რად გაზრ-
დილი საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების, რე ზერ ვების გამ-
ოცლისა და პოლიტიკური გაუ რკ ვევლობის ფონზე კი 
მექ სიკის ეკო ნომიკა მნიშვნელ ოვნად შემ ცირდა. შე-
დე გად, მონე ტარული პოლიტიკის მკ ვეთ რმა გა მკ აც-
რე ბამ და შემ ცირებ ულმა და კ რედ იტე ბამ გაცვლითი 
კურსის დაც ვა მხოლოდ რამ დენ იმე თვით შეძლო, 
რომელიც ბოლო-ბოლო მაინც გაუ ფას ურდა, მაგ-
რამ სა მაგ იეროდ გამ ოიწვია ეკო ნომიკის 4.5%-იანი 
ზრდის გა დაყ ვა ნა 10%-იან ვარ დნაში.

ეკო ნომიკურ ისტორიაში კი დევ მრა ვალი მა გალი-
თი არ სებობს იმისა, რომ გრძელ ვად იანი სა გა რეო 
შოკის დროს გაცვლითი კურსის დაც ვა მნიშვნელ-
ოვანი უარყოფითი შე დე გებით მთავ რდე ბა, თუმცა 
ყვე ლას გან ხილვა შორს წაგ ვიყვანს.

და სასრულს სა ერ თაშორისო გამ ოცდილებ ისა და 
კვ ლე ვების გაცნობის შემ დეგ შეგ ვიძლია და ვა სკვ-
ნათ, რომ გრძელ ვად იანი სა გა რეო შოკ ების დროს 
გაცვლითი კურსის დაცვის მიზნით მონე ტარული პო-
ლიტიკის მკ ვეთრი გა მკ აც რე ბა ღია ეკო ნომიკ ების-
თვის არას წორია. როგორც კვლევები გვაჩვენებს, 
და სკვ ნა ვრცელ დე ბა როგორც არად ოლარ იზებული 
ასე ვე დოლარ იზებული ეკო ნომიკ ებისთვის. 

თუმცა, როგორც ზემოთ აღვ ნიშნეთ, ცხად ია, ეს 
იმას არ ნიშნავს, რომ ცენ ტრალურ ბა ნკს რე აქ ცია არც 
ინფლაც ია ზე არ უნდა ჰქონდეს. პირიქით, ოპტიმალუ-
რი მონე ტარული პოლიტიკა სწორედ ინფლაც ია ზე 
კო ნცენ ტრირე ბა ა, Cla ri da, Gali and Gertler (1999):

`ოპტიმალური პოლიტიკა გულისხმობს ინფლაციის 
თარ გეთ ირე ბას, რომლის დროსაც მიზან ია, რომ ინფ-
ლაც ია საშ უალოდ დროთა გან მავ ლობაში იყოს მიზ-
ნობრივ დონეს თან ახლოს~.

ამას თან, საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების ცვლილე ბა 
არ უნდა იყოს მკ ვეთრი არც ინფლაციის თარ გეთ-
ირების დროს, Batini, Levine and Pearlman (2007):
`ჩვენი შე დე გები გვიჩვე ნებს, რომ საპ როცენტო გა-
ნა კ ვე თების ცვლილების ეტაპ ობრიობა სას ურველ ია, 
თუნდაც ფრიქციებ ისა და დოლარ იზაციის ეკო ნომიკ-
აში არ სებობის შემ თხვე ვაში~. 

ამ რიგად, საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების ეტაპობ-
რივი ცვლილე ბები (ე.წ. smo ot hing) ოპტიმალ ურია 

(თუნდაც ნაწილობრივ დოლარ იზებული) ეკო ნომი-
კისთვის, ვინაი დან ამით მცირდე ბა საპ როცენტო გა-
ნა კ ვე თების მერ ყეო ბა. ამას თან, აღნიშნული მიდგო-
მისთვის მნიშვნელ ოვან ია ასე ვე მომა ვალი მოსალ-
ოდნელი მონე ტარული პოლიტიკის კო მუნიკ აც იაც. 
იხ. Gali and Gertler (2007):

`მონე ტარული პოლიტიკის გა და ცემის მე ქანიზმი 
მნიშვნელ ოვნა დაა დამ ოკი დებული კერძო სექტო-
რის მოლოდინებ ზე ცენ ტრალური ბა ნკის პოლიტიკის 
ინსტრუმენტის, საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების შე სა ხებ~. 

იხ. ასე ვე Ro tem berg and Wo od ford (1999):

`ეს საშ უა ლე ბას აძ ლევს ცენ ტრალურ ბა ნკს ჰქონდეს 
მნიშვნელ ოვანი გავ ლე ნა ერთობლივ მოთხოვნა ზე 
(წონას წორობაში) საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების მკ-
ვეთრი ცვლილე ბების გა რე შე. ეს კი სას ურველ ია, თუ 
გვინდა საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების და ბალი მერ ყე-
ობის შე ნარ ჩუნე ბა~. 

მომა ვალი მონე ტარული პოლიტიკი სადმი ნდო-
ბის არ სებობისთვის კი გა დამ წყვეტი მნიშვნელ ობა 
აქვს ცენ ტრალური ბა ნკის დამ ოუკი დებ ლობას. იხ. 
Mishkin (1996):

`დამ ოუკი დე ბელი ცენ ტრალური ბა ნკის არ სებ ობა 
ცხა დად გან სა ზღვრული მან დატით, რომელიც უნდა 
იყოს ფა სების სტაბ ილურობა, გან ვითა რე ბადი ქვეყ-
ნებისთვის არის, სა ვა რაუდოდ, კი დევ უფრო მე ტად 
მნიშვნელ ოვანი, ვიდრე გან ვითა რებული ქვეყ ნების-
თვის~.

ამ რიგად, რა ზეც დამ ოუკი დე ბელ მა ცენ ტრალ ურ-
მა ბა ნკა კო ნცენ ტრირე ბა უნდა მოახდინოს ეს ფა სე-
ბის სტაბ ილურობაა საშ უალო და გრძელ ვად იან პე-
რიოდში. აღნიშნული კი ყვე ლა ზე ნა კ ლები და ნა ხარ-
ჯებით მიიღ წე ვა ინფლაციის ზრდის პა რა ლელ ურად 
საპ როცენტო გა ნა კ ვე თების ეტაპობრივი ზრდით და 
იმ პირობის კო მუნიკ აციით, რომ საპ როცენტო გა ნა კ-
ვე თები მომა ვალშიც ეტაპ ობრივად გაი ზრდე ბა მა ნამ, 
სა ნამ სა ხე ზე არ იქნე ბა ინფლაციის მოლოდინების 
შემ ცირების ტენ დენ ცია.

და სკვ ნა: ლარის გაცვლითი კურსის დროები-
თი გამ ყა რების მიზნით რეფ ინან სირების სეს ხების 
მოცულობის შე ზღუ დვა ზედ მე ტად ხარ ჯიანი გა დაწ-
ყვეტ ილე ბა იქნებ ოდა. აღნიშნული სეს ხების მნიშვ-
ნელ ოვანი შე ზღუ დვა გამ ოიწვევს საპ როცენტო გა-
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ნა კ ვე თების ზრდას, და კ რედ იტების შემ ცირე ბას, 
ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდას და ეკო ნომიკური აქტი-
ვობის მკ ვეთრ ვარ დნას. გარ და ამ ისა, ასეთი შე ზღუ-
დვა გამ ოიწვევს ფინანსურ ბა ზარ ზე რეფ ინან სირებ-
ისადმი (როგორც ლიკვიდობის მართვის მოქნილი 
ინსტრუმენ ტისადმი) ნდობის და კ არ გვას. შე დე გად, 
მნიშვნელ ოვნად გაი ზრდე ბა საპ როცენტო გა ნა კ ვე-
თების მერ ყეო ბა (ისე როგორც ეს რეფ ინან სირების 
ინსტრუმენტის შემ ოღ ე ბამ დე იყო), რაც საბოლოოდ, 
მკ ვეთ რად შემ ცირებულ მიმდინა რე ეკო ნომიკურ 
აქ ტივობას თან ერ თად, ქვეყნის გრძელ ვად იან ეკო-

ნომიკურ ზრდა საც შეუშლის ხელს. როგორც სა ერ-
თაშორისო ლიტე რატ ურა და კვ ლე ვები, ასე ვე სა ერ-
თაშორისო გამ ოცდილე ბა მოწმობს, რომ გრძელ-
ვად იანი სა გა რეო შოკ ების დროს გაცვლითი კურსის 
დაცვის მოტივით მონე ტარული პოლიტიკის მკ ვეთრი 
გა მკ აც რე ბა არასწორი გა დაწ ყვეტ ილე ბა ა, როგორც 
არად ოლარ იზებული ასე ვე დოლარ იზებული ეკო-
ნომიკ ებისთვის. შე სა ბამ ისად, მოსაზ რე ბა, რომ სებ-ი 
რეფ ინან სირების სეს ხების მოცულობის შე ზღუდვით 
ეკო ნომიკუ რ/ფინანსურ სტაბ ილურობას შეუ წყობდა 
ხელს, მცდარ ია.
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რეზიუმე

სტა ტი ის მი ზა ნი ა, სეს ხის გა დე ფოლ ტე ბის მო მენ
ტში დარ ჩე ნი ლი ნაშ თის შე ფა სე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 

კომ პო ნენ ტი აუ ცი ლე ბე ლია სეს ხის მო სა ლოდ ნე ლი 
და ნა კარ გი სა და სა ჭი რო კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბის 
შე სა ფა სებ ლად. სეს ხის მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ
გი სა და კა პი ტა ლის შე სა ფა სებ ლად სა ჭი როა სა მი 
კომ პო ნენ ტი: PD (სეს ხის გა დე ფოლ ტე ბის ალ ბა თო
ბა), LGD (გა დე ფოლ ტე ბის დროს სეს ხის ნაშ თის და
უბ რუ ნე ბე ლი ნა წი ლი), EAD (სეს ხის გა დე ფოლ ტე ბის 
შემ დეგ დარ ჩე ნი ლი ნაშ თი). ამათ გან ყვე ლა ზე მე ტად 
გან ვი თა რე ბუ ლია PDს შე ფა სე ბის მო დე ლე ბი. LGD 
და EAD მო დე ლე ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო იყე ნე ბენ მათ 
ზო გად შე ფა სე ბებს. სტა ტი ა ში შე ვეც დე ბით, წარ სუ ლი 
მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბით, და ვად გი ნოთ გარ კვე უ
ლი კა ნონ ზო მი ე რე ბა სეს ხის მო ცუ ლო ბა სა და EADს 
შო რის და შემ დეგ გა ვა კე თოთ პროგ ნო ზი. კა ნონ ზო
მი ე რე ბის შე სა ფა სებ ლად გა მო ვი ყე ნებთ ერ თობ ლი
ვი გა ნა წი ლე ბის აღ მწერ სტა ტის ტი კურ მო დელსკო
პუ ლა ფუნ ქცი ას. 

შესავალი

სტა ტი ის მი ზა ნი ა სეს ხის გა დე ფოლ ტე ბის მო მენ
ტში დარ ჩე ნი ლი ნაშ თის შე ფა სე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 

კომ პო ნენ ტი აუ ცი ლე ბე ლია სეს ხის მო სა ლოდ ნე ლი 
და ნა კარ გი სა და სა ჭი რო კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბის 
შე სა ფა სებ ლად. სეს ხის მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ გი 
შედ გე ბა სა მი კომ პო ნენ ტი სა გან: PD (სეს ხის გა დე
ფოლ ტე ბის ალ ბა თო ბა), LGD (გა დე ფოლ ტე ბის დროს 
სეს ხის ნაშ თის და უბ რუ ნე ბე ლი ნა წი ლი), EAD (სეს ხის 
გა დე ფოლ ტე ბის შემ დეგ დარ ჩე ნი ლი ნაშ თი). ამათ გან 

ყვე ლა ზე მე ტად, გან ვი თა რე ბუ ლია PDს შე ფა სე ბის 
მო დე ლე ბი. LGD და EAD მო დე ლე ბის ნაკ ლე ბო ბის 
გა მო, იყე ნე ბენ ზო გად შე ფა სე ბებს. ნაშ რომ ში შე ვეც
დე ბით წარ სუ ლი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბით და ვად
გი ნოთ გარ კვე უ ლი კა ნონ ზო მი ე რე ბე ბი სეს ხის მო
ცუ ლო ბა სა და EADს შო რის და შემ დეგ გა ვა კე თოთ 
პროგ ნო ზი. კა ნონ ზო მი ე რე ბის შე სა ფა სებ ლად გა მო
ვი ყე ნებთ ერ თობ ლი ვი გა ნა წი ლე ბის აღ მწერ სტა ტის
ტი კურ მო დელსკო პუ ლა ფუნ ქცი ას.

ნაშ რო მი და ყო ფი ლია სამ ძი რი თად ნა წი ლად. 
პირ ვე ლი ნა წილ ში  აღ წე რი ლია საკ რე დი ტო რის კი. 
მე ო რე ნა წილ ში, მო ცე მუ ლი ა, კო პუ ლა ფუნ ქცი ე ბის 
მა თე მა ტი კუ რი ანა ლი ზი. მე სა მე ნა წილ ში მოყ ვა ნი
ლია მა გა ლი თი ნაშ რომ ში ნაჩ ვე ნე ბი მო დე ლის პრაქ
ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბის თვალ სა ჩი ნოდ წარ მო სად გე
ნად.

პირ ვე ლი ნა წი ლი, თა ვის მხრივ, და ყო ფი ლია ქვე
თა ვე ბად. მი მო ხი ლუ ლი ა  საკ რე დი ტო რის კი  და  საკ
რე დი ტო რის კის გან თა ვის და საზღ ვე ვად რე ზერ ვის 
არ სე ბო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. შემ დეგ ქვე თავ ში გა გაც
ნობთ ბა ზე ლის რე გუ ლა ცი ებს, რომ ლე ბიც უწე სე ბენ 
ბან კებს რე ზერ ვე ბის მო ცუ ლო ბას. წარ მო ვად გენთ 
მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ გის და სათ ვლელ ფორ მუ
ლას და მის კომ პო ნენ ტებს. გან ვი ხი ლავთ ერთერ
თი კომ პო ნენ ტისდე ფოლ ტის დროს სეს ხის ნაშ თის 
დათ ვლის პრობ ლე ბას. პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი  იქ ნე ბა კო პუ ლა ფუნ ქცი ის გა მო ყე
ნე ბა.

მე ო რე ნაწილში გან ვი ხი ლავთ კო პუ ლე ბის ძი
რი თად თე ო რი ას,  შემ თხვე ვი თი სი დი დე ე ბის თვი
სე ბებ სა და რიცხ ვით მა ხა სი ა თებ ლებს, რომ ლე ბიც 

დეფოლტისდროსსესხისნაშთისშეფასება
კოპულაფუნქციებისგამოყენებით

მარიამბერაძე,გიორგიჩინჩალაძე
ქართულ-ამერიკულიუნივერსიტეტი,ბიზნესისსკოლა

სამეცნიეროხელმძღვანელები:

ირაკლიჭელიძე
ქართულ-ამერიკულიუნივერსიტეტი,დოქტორანტი
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სა ჭი როა კო პუ ლე ბის ასა გე ბად.  ასე ვე, აღ ვწერთ არ
ქი მე დეს ოჯა ხის კო პუ ლებს და წარ მო ვად გენთ მათ 
რამ დე ნი მე მა გა ლითს.

მე სა მე ნაწილ ში წარ მო ვად გენთ სა ი ლუს ტრა ციო 
მა გა ლითს. ერ თერ თი ბან კის სეს ხის მო ცუ ლო ბა სა 
და დე ფოლ ტის დროს სეს ხის ნაშ თის წყვი ლებ ზე მო
ვარ გებთ კო პუ ლა ფუნ ქცი ას. მო დე ლის გა მო ყე ნე ბით 
გან ვი ხი ლავთ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვას 1,000 ლა რი
ა ნი სეს ხის მო ცუ ლო ბის მა გა ლით ზე.

საკრედიტორისკი

საკ რე დი ტო რის კი  მო ი ცავს  რისკს, რომ მსეს ხე ბე
ლი გა ნიც დის დე ფოლტს,  ვერ შე ას რუ ლებს თა ვის 

მი ერ აღე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბას და ვერ შეძ ლებს ვალ
დე ბუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თან ხის მთლი ა ნად 
დაბ რუ ნე ბას.

ბან კებს სჭირ დე ბათ საკ რე დი ტო რის კის მარ თვა, 
რო გორც მთლი ა ნი პორ ტფე ლი სათ ვის, ასე ვე თი თო
ე უ ლი სეს ხი სა და ტრან ზაქ ცი ის თვის ინ დი ვი დუ ა ლუ
რად. რე ზერ ვის ეფექ ტუ რი მარ თვა უმ ნიშ ვნე ლო ვა
ნე სი კომ პო ნენ ტია ბან კე ბის რის კე ბის გო ნივ რუ ლი 
მარ თვის პრო ცეს ში და  გრძელ ვა დი ა ნი წარ მა ტე ბის 
მიღ წე ვის აუ ცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა ა.

პრაქ ტი კა გვაჩ ვე ნებს, რომ კარ გი საკ რე დი ტო ის
ტო რი ის მქო ნე მომ ხმა რებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბი
სა საც კი, ბან კი შე იძ ლე ბა დად გეს ვალ დე ბუ ლე ბის 
შე უს რუ ლებ ლო ბის სა შიშ რო ე ბის წი ნა შე. აქე დან გა
მომ დი ნა რე, სა ჭი რო ა, და ნა კარ გი სა გან თა ვის დაზღ
ვე ვა არა მხო ლოდ გა დე ფოლ ტე ბის მა ღა ლი რის კის 
მქო ნე მომ ხმა რებ ლის, არა მედ თი თო ე უ ლი კლი ენ
ტის შემ თხვე ვა ში. ბან კებს შე უძ ლი ათ და ნა კარ გის გან 
თა ვის დაზღ ვე ვა თი თო ე უ ლი გა ცე მუ ლი სეს ხის თვის 
მო სა ლოდ ნე ლი ზა რა ლის შე ფა სე ბით და ამ მო ცუ
ლო ბის რე ზერ ვის შექ მნით. აღ ნიშ ნუ ლი რე ზერ ვი 
ემ სა ხუ რე ბა გა დე ფოლ ტე ბუ ლი სეს ხე ბი დან წარ მოქ
მნი ლი ზა რა ლის და ფარ ვას. ამის გა მო, ბან კე ბი ვალ
დე ბულ ნი არი ან გა აც ნო ბი ე რონ საკ რე დი ტო რის კის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბის, მო ნი ტო რინ გი სა და კონ ტრო ლის 
სა ჭი რო ე ბა. ასე ვე მათ უნ და გან საზღ ვრონ ინარ ჩუ ნე
ბენ თუ არა შე სა ბა მი სი კა პი ტა ლის ადეკ ვა ტუ რო ბას 
მო ცე მუ ლი საკ რე დი ტო რის კი სათ ვის.

ბან კის თვის ყვე ლა ზე ცუ დი შემ თხვე ვა ერ თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში მთლი ა ნი პორ ტფე ლის და კარ გვა ა. 
ასე თი შემ თხვე ვის ალ ბა თო ბა ძა ლი ან მცი რე ა; ამი

ტომ  მთლი ა ნი პორ ტფე ლის მო ცუ ლო ბის ტო ლი რე
ზერ ვის  გა და დე ბა არა ე ფექ ტუ რი ა. მას შე უძ ლია ეს 
თან ხა გა და აქ ცი ოს მომ გე ბი ან ინ ვეს ტი ცი ე ბად. გა სათ
ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტიც, რომ თუ ბან კი რე ზერვს 
ძა ლი ან შე ამ ცი რებს მა შინ შე საძ ლოა მან მი ი ღოს იმა
ზე მე ტი ზა რა ლი ვიდ რე მო ე ლის და ამის გა მო ვერ გა
უმ კლავ დეს სა კუ თარ ვალ დე ბუ ლე ბებს. ოპ ტი მა ლუ რი 
გზა ა, ბან კმა რე ზერ ვის მო ცუ ლო ბა გან საზღ ვროს ზუს
ტად მო სა ლოდ ნე ლი ზა რა ლის ოდე ნო ბით.

ბან კე ბი გან საზღ ვრა ვენ რე ზერ ვის მო ცუ ლო ბას 
ბა ზე ლის რე გუ ლა ცი ე ბის მი ხედ ვით. სა ქარ თვე ლო ში, 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის სტან დარ ტე ბის მი
ხედ ვით, სეს ხის რე ზერ ვის მო ცუ ლო ბა გა ნი საზღ ვრე
ბა ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი დღე ე ბის მი ხედ ვით, შემ დე გი 
სქე მის მი ხედ ვით:

ნახაზი 1.

სესხის დარეზერვების სტანდარტი

 ვადაგადაცილების დღე რეზერვი

 030 2%

 3060 10%

 60120 30%

 120180 50%

 >180 100%

ბა ზე ლის რე გუ ლა ცი ის სტან დარ ტე ბის მი ხედ
ვით, კა პი ტა ლი სა და რე ზერ ვის შე ფა სე ბის სტან დარ
ტულ მიდ გო მას თან ერ თად არ სე ბობს Internal ratings 
based (IRB) მიდ გო მა. ეს მე თო დი შე საძ ლებ ლო ბას 
აძ ლევს ბან კებს, და ით ვა ლონ და შე ა ფა სონ საკ რე
დი ტო რის კის თვის სა ჭი რო რე ზერ ვი და კა პი ტა ლი 
თა ვი სი ში და მე თო დე ბით.  ამი სათ ვის მო დე ლე ბი უნ
და აკ მა ყო ფი ლებ დნენ გარ კვე უ ლი სა ხის პი რო ბებ სა 
და გა რე მა კონ ტრო ლებ ლის მოთხ ოვ ნებს. ყვე ლა ფი
ნან სურ ინ სტი ტუტს, რო მე ლიც იყე ნებს Internal ratings 
based მო დელს, უფ ლე ბა აქვს და მო უ კი დებ ლად გან
საზღ ვროს მსეს ხებ ლის გა დე ფოლ ტე ბის ალ ბა თო ბა, 
მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ გი და კა პი ტა ლი.

მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ გი შედ გე ბა რამ დე ნი მე 
კომ პო ნენ ტის გან: Pro ba bi lity of De fa ult (PD), Loss Gi
ven De fa ult (LGD), Expo su re at De fa ult (EAD).

მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ გი (EL) გა ნი საზღ ვრე ბა 
შემ დეგ ნა ი რად:
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სა დაც,

PD _ სეს ხის გა დე ფოლ ტე ბის ალ ბა თო ბა;

LGD _ გა დე ფოლ ტე ბის დროს სეს ხის ნაშ თის და
უბ რუ ნე ბე ლი ნა წი ლი;

EAD _ სეს ხის გა დე ფოლ ტე ბის შემ დეგ დარ ჩე ნი
ლი ნაშ თი.

გა მომ დი ნა რე იქი დან რომ თი თო ე უ ლი კომ პო
ნენ ტი წარ მო ად გენს შემ თხვე ვით სი დი დეს, ბან კე ბის
თვის წი ნას წარ უც ნო ბია მა თი რიცხ ვი თი მნიშ ვნე ლო
ბა. ამის გა მო სა ჭი რო ხდე ბა მა თი შე ფა სე ბა.

Pro ba bi lity of De fa ult (PD) _ წარ მო ად გენს სეს ხის 
გა დე ფოლ ტე ბის ალ ბა თო ბას. არ სე ბობს დე ფოლ
ტის მრა ვა ლი გან მარ ტე ბა. მათ გან ყვე ლა ზე მე ტად 
გავ რცე ლე ბუ ლია 90 დღე ზე მე ტი ვა და გა და ცი ლე
ბა. ხშირ შემ თხვე ვა ში, დე ფოლ ტად მი იჩ ნე ვენ ასე ვე 
არას ტა ბი ლუ რი შე მო სავ ლის მქო ნე და სუს ტი ფი
ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის მქო ნე მსეს ხე ბელ საც. მი უ
ხე და ვად ამი სა, არ სე ბობს სეს ხე ბის გა დე ფოლ ტე ბის  
შე ფა სე ბის არა ერ თი ტექ ნი კა, რომ ლებ საც ბან კე ბი 
აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ.

Loss Gi ven of De fa ult (LGD) _  არის და ნა კარ
გი, რო მელ საც ბან კი იღებს სეს ხის გა დე ფოლ ტე ბის 
დროს.  იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სეს ხი არ გა დე ფოლ ტდა, 
LGD ნუ ლის ტო ლი ა. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სეს ხი არა
უზ რუნ ველ ყო ფი ლია და დე ფოლ ტის შემ თხვე ვა ში 
ბან კი სრუ ლად და კარ გავს სეს ხის ნაშთს (EAD), მა
შინ LGD  100%ს უდ რის. LGD ყო ველ სეს ხზე იც
ვლე ბა მი სი სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე; ის და მო
კი დე ბუ ლია აქ ტივ ზე, რომ ლი თაც უზ რუნ ველ ყო ფი
ლია სეს ხი, (რაც უფ რო ლიკ ვი დუ რია ის, მით უფ რო 
მცი რეა LGD  და პი რი ქით) და თა ვად კრე დი ტის სპე
ცი ფი კა ზე, რად გან უზ რუნ ველ ყო ფის და სა კუთ რე ბა 
არ წარ მო ად გენს სეს ხის ამო ღე ბის ერ თა დერთ სა
შუ ა ლე ბას. 

Expo su re at De fa ult (EAD) _  და ვა ლი ა ნე ბის მო ცუ
ლო ბა, რო მე ლიც დარ ჩე ბა მსეს ხე ბელს გა და სახ დე
ლი, სეს ხის გა დე ფოლ ტე ბის შემ თხვე ვა ში. აღ სა ნიშ
ნა ვი ა, რომ რაც უფ რო დი დია გა ცე მუ ლი სეს ხის მო
ცუ ლო ბა, მით უფ რო დი დია ნაშ თიც გა დე ფოლ ტე ბის 
შემ თხვე ვა ში. PD და LGD შე სა ფა სებ ლად არ სე ბობს 
ბევ რი მო დე ლი, რა საც ვერ ვიტყ ვით EADზე.  ბა ზე
ლის რე გუ ლა ცი ის თა ნახ მად, EADის მო ცუ ლო ბა არ 

უნ და იყოს სეს ხის მიმ დი ნა რე ნაშ თზე ნაკ ლე ბი. რე
ვორ ვი ლე ბა დი სეს ხე ბის თვის EADის შე ფა სე ბა ხდე
ბა შემ დეგ ნა ი რად:

EAD = CURRENT EXPOSURE + CCF   UNDISBURSED EXPOSURE 

სა დაც,

Cur rent Expo su re _ სეს ხის მიმ დი ნა რე ნაშ თი;

CCF (Cre dit Con ver si on Fac tor) _ აუთ ვი სე ბე ლი 
თან ხის, სეს ხის ნაშ თში მა კონ ვერ ტი რე ბე ლი კო ე ფი
ცი ენ ტი:

 
Undis bur sed Expo su re _ სეს ხის აუთ ვი სე ბე ლი მო

ცუ ლო ბა.

EADის და სად გე ნად არ სე ბობს ორი მიდ გო მა: 
Fun da men tal ap pro ach და Advan ce ap pro ach. Fun
da men tal მიდ გო მის მი ხედ ვით, CCF მა რე გუ ლი რებ
ლის მი ერ არის მო ცე მუ ლი. ხო ლო Advan ce მიდ გო
მის შემ თხვე ვა ში, ბანკს თა ვად შე უძ ლია შე ა ფა სოს 
აღ ნიშ ნუ ლი კო ე ფი ცი ენ ტი. ასეთ შემ თხვე ვა ში შე ფა
სე ბა მთლი ა ნად და მო კი დე ბუ ლია ბან კის ხედ ვა სა და 
ინ ტუ ი ცი ა ზე. 

არა რე ვორ ვი ლე ბა დი სეს ხე ბის შემ თხვე ვა ში, მო
სა ლოდ ნე ლი ზა რა ლის გა მოთ ვლი სას, EADის შე ფა
სე ბად იყე ნე ბენ მიმ დი ნა რე ნაშთს:

რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, ბან კე ბი თი თო ე ულ გა
ცე მულ სეს ხზე, რე ზერ ვის სა ხით ინა ხა ვენ ამ სეს ხის 
გარ კვე ულ პრო ცენტს. რე ზერ ვის გა მოთ ვლის ერ თ
ერთ გზას წარ მო ად გენს მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ გის 
შე ფა სე ბა, რო მე ლიც შედ გე ბა სა მი კომ პე ნენ ტის გან. 
თი თო ე უ ლი კომ პო ნენ ტის სწო რად შე ფა სე ბა აუ ცი
ლე ბე ლია მთლი ა ნად მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ გის 
სის წო რის თვის. ერ თერთ კომ პო ნენტს წარ მო ად
გენს დე ფოლ ტის დროს სეს ხის დარ ჩე ნი ლი ნაშ თი 
(EAD). რო გორც აღ ვნიშ ნეთ სეს ხის გა ცე მის მო მენ ტში 
EADის წი ნას წა რი შე ფა სე ბა ვერ ხდე ბა. ნაშ რომ ში 
შე ვე ცა დეთ სეს ხის თან ხი სა და საკ რე დი ტო ნაშ თის 
წყვი ლებ ზე  დაკ ვირ ვე ბით, სეს ხის მო მა ვა ლი მო სა
ლოდ ნე ლი EADს შე ფა სე ბა. ამი სათ ვის გა მო ვი ყე ნეთ 
სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზი კო პუ ლა ფუნ ქცი ის გა მო ყე
ნე ბით.  EADის წი ნას წა რი შე ფა სე ბა ბან კებს მის ცემთ 
სა შუ ა ლე ბას სწო რად შე ა ფა სონ მო სა ლოდ ნე ლი და
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ნა კარ გი და თი თო ე ულ სეს ხზე და ა წე სონ უკეთ შე ფა
სე ბუ ლი რე ზერ ვი. 

კოპულაფუნქცია

კოპულაფუნქციადამისიუპირატესებობი

კო პუ ლა ფუნ ქცია არის [0,1] ინ ტერ ვალ ზე თა ნაბ
რად გა ნა წი ლე ბუ ლი შემ თხვე ვი თი სი დი დე ე ბის 

ერ თობ ლი ვი გა ნა წი ლე ბის ფუნ ქცი ა; ის არის სა სარ
გებ ლო ინ სტრუ მენ ტი შემ თხვე ვი თი სი დი დე ე ბის და
მო კი დე ბუ ლე ბის სტრუქ ტუ რის აღ სა წე რად.

ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის სა ზო
მი პირ სო ნის კო რე ლა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი ა, რო მე ლიც 
გვიჩ ვე ნებს ორი შემ თხვე ვი თი სი დი დის წრფი ვი და
მო კი დე ბუ ლე ბის სიძ ლი ე რე სა და მი მარ თუ ლე ბას.

სა დაც,

კო რე ლა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი არის და მო კი დე ბუ
ლე ბის სკა ლა რუ ლი სა ზო მი და არა ფერს გვე უბ ნე ბა 
და მო კი დე ბუ ლე ბის სტრუქ ტუ რის შე სა ხებ. იგი გვაძ
ლევს კარგ შე დეგს, რო დე საც შემ თხვე ვი თი სი დი
დე ე ბი ნორ მა ლუ რად არი ან გა ნა წი ლე ბუ ლი, მაგ რამ 
არ არის შე სა ფე რი სი სა ზო მი მე ტად გა დახ რი ლი შემ
თხვე ვი თი სი დი დე ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის შე სა ფა
სებ ლად, რო მელ თა ვა რი ა ცი ე ბიც მი ის წრა ფი ან უსას
რუ ლო ბის კენ. გან სა კუთ რე ბით საკ რე დი ტო რის კე ბის 
სი დი დე ე ბი ასი მეტ რი უ ლო ბით გა მო ირ ჩე ვი ან შემ
თხვე ვი თი ექ სტრე მა ლუ რი და ნა კარ გე ბის გა მო.

კო პუ ლას ძი რი თა დი უპი რა ტე სო ბე ბი:

l  პირ სო ნის კო რე ლა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტის და
სათ ვლე ლად თი თო ე უ ლი შემ თხვე ვი თი სი დი
დე უნ და იყოს სას რუ ლი დის პერ სი ის. კო პუ ლა 
ფუნ ქცი ებს შე უძ ლი ათ უსას რუ ლო დის პერ სი
ის მქო ნე შემ თხვე ვი თი სი დი დე ე ბის და მო კი
დე ბუ ლე ბის გან საზღ ვრა.

l  პირ სო ნის კო რე ლა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი მხო
ლოდ ერ თი რიცხ ვი ა, მა შინ რო ცა, კო პუ ლა 
და მო კი დე ბუ ლე ბის სა ზო მი ფუნ ქცი ა ა.

l  პირ სო ნის კო რე ლა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი მკაც
რად ზრდა დია მხო ლოდ წრფი ვი გარ დაქ მნის 
მი მართ. შემ დეგ პა რაგ რა ფებ ში ვნა ხავთ, რომ 
კო პუ ლა ინ ვა რი ან ტუ ლია ნე ბის მი ე რი ზრდა დი 
გარ დაქ მნის მი მართ.

ზე მოთ აღ წე რი ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის გა მო, პირ სო
ნის კო რე ლა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი ვერ აღ წერს შემ თხვე
ვით სი დი დე თა და მო კი დე ბუ ლე ბის სრულ სტრუქ ტუ რას.

კო პუ ლა ფუნ ქცია გან საზღ ვრავს შემ თხვე ვი თი 
სი დი დე ე ბის  ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბას, მარ გი
ნა ლუ რი გა ნა წი ლე ბე ბის გა ერ თი ა ნე ბით, სა ერ თო 
გა ნა წი ლე ბის შე საქ მნე ლად. ასე თი გზით, კო პუ ლა გა
მო ხა ტავს და მო კი დე ბუ ლე ბას, ხო ლო შემ თხვე ვი თი 
სი დი დე ე ბის ზო მა სა და ფორ მას გვიჩ ვე ნებს მარ გი
ნა ლუ რი გა ნა წი ლე ბე ბი.

კოპულაფუნქცია

კო პუ ლა არის ორი ცვლა დის ისე თი C ფუნ ქცი ა, 
რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს შემ დეგ პი რო ბებს:

1. C ფუნ ქცი ის გან საზღ ვრის არე ა [0,1]2  = [0,1] × 
[0,1]  სიბ რტყე

2. C(0,v) = C(u,0) = 0 და C(u,1) = u,C(1,v) = v ყო ვე ლი 
u და v სთვის, u, v  [0,1]. 

3. C ორად ზრდა დი ფუნ ქცი ა ა, ანუ ყო ვე ლი (u1,v1)  
[0,1]2 და (u2,v2)  [0,1]2 თვის რო მელ თათ ვი საც 0 ≤ u1  
≤ u2 ≤ 1 და 0 ≤ v1  ≤ v2 ≤1

სწო რია შემ დე გი უტო ლო ბა:

C(u2,v2) + C(u1,v1) ≥ C(u2,v1) + C(u1,v2)

სკლა რის თე ო რე მა:

სკლა რის თე ო რე მა, რო მე ლიც 1959 წელს ჩა მო
ყა ლიბ და გვიჩ ვე ნებს, რომ ნე ბის მი ე რი მულ ტი ვა რი ა
ცი უ ლი ერ თობ ლი ვი გა ნა წი ლე ბა შე იძ ლე ბა გა მო ი სა
ხოს ერ თგან ზო მი ლე ბი ა ნი მარ გი ნა ლუ რი გა ნა წი ლე
ბის ფუნ ქცი ით და არ სე ბობს ერ თა დერ თი კო პუ ლა, 
რო მე ლიც აღ წერს შემ თხვე ვი თი სი დი დე ე ბის და მო
კი დე ბუ ლე ბის სტრუქ ტუ რას. ანუ, ნე ბის მი ე რი ორი 
სი დი დის თვის არ სე ბობს ერ თა დერ თი ფუნ ქცი ა, რო
მე ლიც ქმნის ერ თობ ლივ გა ნა წი ლე ბას და პი რი ქით, 
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ერ თობ ლი ვი გა ნა წი ლე ბი დან შეგ ვიძ ლია მი ვი ღოთ 
მარ გი ნა ლუ რი გა ნა წი ლე ბე ბი. 

X ~ F(x),Y ~ G(y) შემ თხვე ვი თი სი დი დე ე ბის თვის 
U და V და ვარ ქვათ  ინ ტერ ვალ ზე თა ნაბ რად გა ნა წი
ლე ბულ შემ თხვე ვით სი დი დე ებს, რომ ლე ბის თვი საც 
U=F(X) და U=F(X).

სკლა რის თე ო რე მის თა ნახ მად, არ სე ბობს რა ი მე 
C (კო პუ ლა) ფუნ ქცია რომ ლის თვი საც კმა ყო ფილ დე ბა 
შემ დე გი ტო ლო ბა:

H(x,y)=C(F(x),G(y) )

სა დაც, x, y  R

თუ F და G არი ან მკაც რად ზრდა დი უწყ ვე ტი მარ
გი ნა ლუ რი გა ნა წი ლე ბის ფუნ ქცი ე ბი, მა შინ C ერ თა
დერ თია და მო ი ცე მა შემ დე გი სა ხით:

H(x,y)=P{X≤x,Y ≤y}= P{F-1(U)≤x,G-1(V)≤y}
=P{U ≤ F(x),V ≤G(y) }=C(F(x),G(y) )

ხო ლო ერ თობ ლი ვი გა ნა წი ლე ბის სიმ კვრი ვის 
ფუნ ქცია h(x,y) ფორ მუ ლით:

h(x,y)=c(F(x),G(y) )f(x)g(y)

f და g აღ ნიშ ნავს შე სა ბა მი სად F და G გა ნა წი ლე ბე
ბის სიმ კვრი ვეს, ხო ლო

ფუნ ქცია არის Cს შე სა ბა მი სი სიმ კვრი ვის ფუნ
ქცი ა. კო პუ ლას სიმ კვრი ვე შემ დეგ ნა ი რად ჩა ი წე რე ბა:

და ასე ვე პი რი ქით სა მარ თლი ა ნია დე ბუ ლე ბა, რომ 
ყო ვე ლი

C(u,v)=P{U≤u=F(x),V≤v=G(y)}

ფუნ ქცი ის თვის არ სე ბობს ერ თობ ლი ვი გა ნა წი ლე
ბის ფუნ ქცია H(x,y), რო მე ლიც ასე ვე არის ერ თა დერ
თი  F და G არი ან უწყ ვე ტე ბი.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მსჯე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
სკლა რის თე ო რე მა არის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი, რა
თა ვი პო ვოთ შემ თხვე ვი თი სი დი დე ე ბის ერ თობ ლი ვი 
გა ნა წი ლე ბის ფუნ ქცი ა.

რო გორც ზე მოთ ვნა ხეთ, სკლა რის თე ო რე მა მნიშ
ვნე ლო ვა ნია შემ თხვე ვი თი სი დი დე ე ბის ერ თობ ლი ვი 
გა ნა წი ლე ბის ფუნ ქცი ის სა პოვ ნე ლად.

არქიმედესოჯახისკოპულები

არ სე ბობს კო პუ ლე ბის რამ დე ნი მე ოჯა ხი, ამ პა რაგ
რაფ ში გან ვი ხი ლავთ ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი 

კო პუ ლე ბის ოჯახს _ არ ქი მე დეს კო პუ ლებს.

არ ქი მე დეს კო პუ ლე ბი რამ დე ნი მე უპი რა ტე სო ბით 
გა მო ირ ჩე ვა:

1. ად ვი ლი და მოქ ნი ლია ასა გე ბად;

2.  გვთვა ზობს სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის კო პუ ლე ბის 
ოჯა ხებს, რო მე ლიც გვეხ მა რე ბა მრა ვალ ფე რო
ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბის სტრუქ ტუ რის ასა გე ბად;

3.  ამ ოჯა ხის  წევ რებს ბევ რი გა მო სა ყე ნე ბე ლი 
თვი  სე ბე ბი ახა სი ა თებთ, რომ ლებ საც შემ დგომ
ში გან  ვი ხი ლავთ.

არ ქი მე დეს კო პუ ლე ბის ასა გე ბად სკლა რის თე ო
რე მის გა მო ყე ნე ბა არ არის სა ჭი რო. არ არის აუ ცი
ლე ბე ლი კო პუ ლა ფუნ ქცი ის აგე ბა შემ თხვე ვი თი სი
დი დე ე ბის ერ თობ ლი ვი გა ნა წი ლე ბის ფუნ ქცი ი დან და 
პი რი ქით. არ ქი მე დეს კო პუ ლე ბი აი გე ბა მა თი გე ნე რა
ტო რი ფუნ ქცი ე ბით.

არ ქი მე დეს გე ნე რა ტო რი ფუნ ქცია φ არის [0,1] ინ
ტერ ვალ ზე გან საზღ ვრუ ლი მო ნო ტო ნუ რად კლე ბა დი 
ამოზ ნე ქი ლი ფუნ ქცია რომ ლის თვი საც φ(1) = 0. მი სი 
შექ ცე უ ლი ფუნ ქცია ასე თი ა:

თუ

თუ

და

თუ

თუ
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არ ქი მე დეს კო პუ ლა გან მარ ტე ბით არის კო პუ ლა 
ფუნ ქცი ა, რო მელ საც აქვს შემ დე გი სა ხე:

C(u,v)= φ-1(φ(u)+ φ(v))

აღ სა ნის ნა ვი ა, რომ არ ქი მე დეს კო პუ ლე ბი არი ან, 
რო გორც სი მეტ რი უ ლე ბი, ასე ვე  ასო ცი ა ტი უ რე ბი.

საილუსტრაციომაგალითი

ჩვენ  სა შუ ა ლე ბა გვქონ და გვე ხელ მძღვა ნე ლა ერთ
ერ თი ბან კის სეს ხე ბის პორ ტფე ლის მო ნა ცე მე ბით. 

ჩვენ და ვა მუ შა ვეთ 1,000 სეს ხის ჩა ნა წე რის თვის შემ
დე გი მო ნა ცე მე ბი: სეს ხის თან ხა და სეს ხის ნაშ თი გა
დე ფოლ ტე ბის დროს. აღ ნიშ ნუ ლი რა ო დე ნო ბა საკ მა
რი სია იმი სათ ვის, რომ ნამ დვილ თან მი ახ ლო ე ბუ ლი 
მარ გი ნა ლუ რი გა ნა წი ლე ბე ბი მი ვი ღოთ. X2 ის ტეს ტის 

ნახაზი 4.

(u,v) წყვი ლე ბის გაბ ნე ვის დი აგ რა მა
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გა მო ყე ნე ბით, და ვად გი ნეთ რომ სეს ხის მო ცუ ლო ბა 
გა ნა წი ლე ბუ ლია ლოგ ნორ მა ლუ რად, ხო ლო  გა ცე
მუ ლი სეს ხის მო ცუ ლო ბი სა და გა დე ფოლ ტე ბის შემ
თხვე ვა ში გა და უხ დე ლი თან ხის (ნაშ თის) ფარ დო ბას, 
მო ვარ გეთ ბე ტა გა ნა წი ლე ბა.

ფუნ ქცი უ რი კავ ში რის და სად გე ნად სა ჭი რო ა, მო
ცე მულ მო ნა ცე მებ ზე კო პუ ლა ფუნ ქცი ის გა მო ყე ნე
ბა. ამი სათ ვის პირ ველ რიგ ში X და Y შემ თხვე ვი თი 
სი დი დე ე ბი უნ და გარ და იქ მნან [0,1]ზე თა ნაბ რად 
გა ნა წი ლე ბულ შემ თხვე ვით სი დი დე ე ბად. ხოლო  F 
ლოგნორმალური განაწილებებაა, ხოლო G ბეტა 
განაწილება,  შესაბამისი პარამეტრებით, ვიღებთ  
წყვილებს შემდეგნაირად:

ui=LOGNORMDIST(xi ,μx ,σx ,1)

vi=BETADIST(yi ,αy ,βy ,1)

ნახაზი 2.

სესხის მოცულობის მარგინალური განაწილება
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ნახაზი 3.

ნაშთის ფარდობის მარგინალური განაწილება
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მი ღე ბუ ლი (u,v) წყვი ლე ბის გაბ ნე ვის დი აგ რა მა (Sca
t ter Plot) შემ დეგ ნა ი რად გა მო ი ყუ რე ბა. იხ. ნახაზი 4.

ამ დი აგ რა მა ზე დაყ რდნო ბით შეგ ვიძ ლია ვი ვა
რა უ დოთ, რომ ამ მო ნა ცე მე ბის შე სა ბა მი სი კო პუ ლა 
არის Ali Mik ha il Haq ის კო პუ ლა, რო მე ლიც მო ი ცე მა 
შემ დეგ ნა ი რად:

რო გორც უკ ვე ვნა ხეთ, არ ქი მე დეს კო პუ ლე ბის 
აგე ბა ხდე ბა მა თი გე ნე რა ტო რი ფუნ ქცი ით რო მე ლიც 
ყვე ლა კო პუ ლი სათ ვის გან სხვა ვე ბუ ლი ა. 

რო გორც ვი ცით, მო ნა ცე მებ ზე ერ თგან ზო მი ლე
ბი ა ნი მარ გი ნა ლუ რი გა ნა წი ლე ბის მორ გე ბა ში გვეხ
მა რე ბა ჰის ტოგ რა მის ფორ მა, ანა ლო გი უ რი კა ნონ

ნახაზი 6.

ორ გან ზო მი ლე ბი ა ნი სიმ კვრი ვის გა ნა წი ლე ბა

ნახაზი 5.

ორ გან ზო მი ლე ბი ა ნი კუ მუ ლა ტი უ რი კო პუ ლას გა ნა წი ლე ბა

 

1 4 7 10 13 16 19 22 25

0-500 500-1000

ზო მი ე რე ბე ბი მოქ მე დებს თა ნაბ რად გა ნა წი ლე ბუ ლი 
შემ თხვე ვი თი სი დი დე ე ბის გაბ ნე ვის დი აგ რა მა ზეც. 
მო ნა ცე მებ ზე კო პუ ლა ფუნ ქცი ის მორ გე ბა წარ მო ად
გენს ჰი პო თე ზას, რომ ლის და დას ტუ რე ბაც სა ჭი როა 
კო პუ ლა ფუნ ქცი ით შემ თხვე ვი თი სი დი დე ე ბის და მო
კი დე ბუ ლე ბის და სა მო დე ლი რებ ლად.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი გაბ ნე ვის დი აგ რა მის თვის ჩა
ვა ტა რეთ x2 ტეს ტი. 

x2 ტეს ტის ტა ბუ ლა გა მო ი ყუ რე ბა შემ დეგ ნა ი რად:

Chi square Test
14.77788 0.074759 0 0
0.788923 3.080818 0 0
3.655577 4.012768 0 0
0.35478 0.458538 0.106521 2.08032
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ზე მოთ მო ცე მუ ლია x2ტეს ტის ტა ბუ ლა გა მოთ
ვლი ლია შემ დე გი ფორ მუ ლით:

მო ცე მულ სტა ტის ტი კას შე ე სა ბა მე ბა PVa lue 69%
ით.

x2ტეს ტის თა ნახ მად ჰი პო თე ზა დას ტურ დე ბა, რომ 
(X,Y) შემ თხვე ვით სი დი დე თა წყვი ლის აღ მწე რი კო
პუ ლა ფუნ ქცია არის Ali Mik ha il Haq:

არ ქი მე დეს კო პუ ლე ბის თვის წყვი ლე ბის გა თა
მა შე ბა რამ დე ნი მე ალ გო რით მით ხდე ბა. ერ თერ თი 
მათ გა ნის შე სა ბა მი სად ვპო უ ლობთ კო პუ ლა ფუნ ქცი ის 
წარ მო ე ბულს რო მე ლი მე ცვლა დით (u ან v) და ვხსნით 
გან ტო ლე ბას ამა ვე ცვლა დის მი მართ, ხო ლო ფუნ ქცი
ის მნიშ ვნე ლო ბა სა და მე ო რე ცვლადს ავი ღებთ [0,1]
ზე თა ნაბ რად გა ნა წი ლე ბულ შემ თხვე ვით სი დი დეს.

ამ ეტაპ ზე, შეგ ვიძ ლია აღ ვად გი ნოთ სა სურ ვე ლი 
რა ო დე ნო ბა [0,1]ზე თა ნაბ რად გა ნა წი ლე ბუ ლი U, V 
წყვი ლე ბის რომ ლებ საც უკ ვე არა თა ნა ბარ (ო რი გი
ნალ) შემ თხვე ვით სი დი დე ე ბად გარ დავ ქმნით შე სა ბა
მი სი მარ გი ნა ლუ რი გა ნა წი ლე ბის ფუნ ქცი ის შექ ცე უ ლი 
ფუნ ქცი ის დათ ვლით. ანუ და სი მუ ლი რე ბუ ლი xi=F-1 (ui ) 
და შე სა ბა მი სად yi=G-1 (vi ), i=1,2…n. U და V წყვი ლე ბის 
აღ დგე ნის შემ დეგ მი ვი ღეთ ორ გან ზო მი ლე ბი ა ნი კუ მუ
ლა ტი უ რი კო პუ ლას გა ნა წი ლე ბა. იხ. ნახაზი 5.

ხო ლო ორ გან ზო მი ლე ბი ა ნი სიმ კვრი ვის გა ნა წი
ლე ბა გა მო ი ყუ რე ბა შემ დეგ ნა რი ად.  იხ. ნახაზი 6.

ამ გვა რად, კო პუ ლა ფუნ ქცი ის გა მო ყე ნე ბით, ჩვენ 
შე ვა ფა სეთ გა დე ფოლ ტე ბის დროს დარ ჩე ნი ლი სეს
ხის ნაშ თი. მო ცე მულ მო ნა ცე მებს მო ვარ გეთ Ali Mik
ha el Haqის კო პუ ლა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა 
ნე ბის მი ე რი სეს ხის მო ცუ ლო ბის თვის წი ნას წარ გა ნი
საზღ ვროს სეს ხის მო სა ლოდ ნე ლი ნაშ თი გა დე ფოლ
ტე ბის დროს.

მა გა ლი თის თვის, თუ სეს ხის თან ხა შე ად გენს 
1,000 ლარს ზე მოთ გან ხი ლუ ლი მა გა ლი თის მი ხედ

ვით, გა დე ფოლ ტე ბის დროს მო სა ლოდ ნე ლი ნაშ თი 
იქ ნე ბა 399 ლა რი.

S(inv) U V EAD
1,000 0.08 0.39 399.3

თუ დე ფოლ ტის ალ ბა თო ბას ავი ღებთ პი რო ბი თად 
10%ს, სტან დარ ტულ შემ თხვე ვა ში, 1,000 ლა რი ა ნი 
არა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სეს ხის გა ცე მი სას, ბან კებს 
მო უ წევ დათ 100 ლა რის მო ცუ ლო ბის რე ზერ ვის შექ
მნა (1,000×10%). ხო ლო ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლი მე
თო დო ლო გი ის თა ნახ მად, რე ზერ ვის მო ცუ ლო ბა შე
საძ ლე ბე ლია შემ ცირ დეს 39.9 ლა რამ დე (399×10%). 
ამ გვა რად ბან კე ბი შეძ ლე ბენ რე ზერ ვე ბის უფ რო მე
ტად ეფექ ტუ რად მარ თვა სა და ზედ მე ტი თან ხის მომ
გე ბი ან ინ ვეს ტი ცი ე ბად გარ დაქ მნას.

ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლი მო ნა ცე მე ბი წარ მო ად გენს 
სა ი ლუს ტრა ციო მა გა ლითს და არ გუ ლის ხმობს, რომ 
ყვე ლა შემ თხვე ვა ში სეს ხის თან ხა და გა დე ფოლ ტე ბის 
დროს ნაშ თის ერ თობ ლი ვი გა ნა წი ლე ბა AliMikhael 
Haqის  კო პუ ლით მი ი ღე ბა. რე ა ლურ სამ ყა რო ში, 
სხვა დას ხვა მო ნა ცე მებს სხვა დას ხვა კო პუ ლა ერ გე ბა. 

დასკვნა

სეს ხის მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ გის ერთერ თი 
კომ პო ნენ ტის EADის შე სა ფა სე ბე ლი მო დე ლე ბი 

არ არ სე ბობს. ნაშ რომ ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლია მო დე
ლი, რო მე ლიც სეს ხის მო ცუ ლო ბა სა და EAD შო რის 
კა ნონ ზო მი ე რე ბას, შემ თხვე ვით სი დი დე თა წყვი ლის 
აღ მწე რი კო პუ ლა ფუნ ქცი ით აფა სებს.

ერთერ თი ბან კის სეს ხის მო ცუ ლო ბა სა და EAD 
წყვი ლებ ზე მო ვარ გეთ Ali Mikhael Haq ის კო პუ ლა, რო
მელ მაც სა შუ ა ლე ბა მოგ ვცა ნე ბის მი ე რი სეს ხის მო ცუ
ლო ბის თვის წი ნას წარ გან გვე საზღ ვრა სეს ხის მო სა
ლოდ ნე ლი ნაშ თი გა დე ფოლ ტე ბის დროს. მო დე ლის 
გა მო ყე ნე ბით გან ვი ხი ლეთ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა 
1,000 ლა რი ა ნი სეს ხის მო ცუ ლო ბის მა გა ლით ზე. შე სა
ბა მი სი გა ნა წი ლე ბე ბით U და Vს პოვ ნის შემ დეგ, გა დე
ფოლ ტე ბის დროს მო სა ლოდ ნე ლი ნაშ თი მი ვი ღეთ 399 
ლა რი.

S(inv) SU V EAD
1,000 0.08 0.39 399.3
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რო გორც ვნა ხეთ, კო პუ ლა ფუნ ქცი ის მეშ ვე ო ბით 
წარ სულ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით შე საძ ლე ბე ლია 
მო მა ვა ლი EADის შე ფა სე ბა. რად გან სა ბან კო სივ რცე
ში მი სი შე სა ფა სე ბე ლი მო დე ლი არ არ სე ბობს, კო პუ ლა 

ფუნ ქცი ის გა მო ყე ნე ბა ხელ საყ რე ლი ა, რად გან EADის 
წი ნას წა რი შე ფა სე ბა ბან კებს მის ცემთ სა შუ ა ლე ბას 
სწო რად გან საზღ ვრონ მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ გი და 
თი თო ე ულ სეს ხზე და ა წე სონ შე სა ბა მი სი რე ზერ ვი.

გამოყენებულილიტერატურა
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ანოტაცია

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საკრედიტო 
პორტფელის სწრაფი ზრდის შედეგად გაიზარდა 

საკრედიტო რისკის ანალიზის მნიშვნელობა. ფი-
ნანსური კრიზისის შემდეგ, ახალმა რეგულაციებმა 
აიძულა  კომერციული ბანკები გაეუმჯობესებინათ 
საკრედიტო რისკის მენეჯმენტი და განევითარები-
ნათ სტატისტიკური მოდელები მისი ანალიზისათვის. 
წინამდებარე კვლევაში გაანალიზებულია იპოთეკუ-
რი სესხის მქონე მსესხებლების საკრედიტო რისკ-
ზე მოქმედი ფაქტორები და შექმნილია საკრედი-
ტო რისკის განსაზღვრის სტატისტიკური მოდელი. 
საქართველოს 3 მსხვილი კომერციული ბანკისგან 
მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, შეფასებულია 
სესხის გაცემის დროს ფიზიკური პირის მახასიათებ-
ლების გავლენა მის გადახდისუნარიანობაზე. აღ-
ნიშნული ნაშრომი დაეხმარება კომერციულ ბანკებს 
მსესხებლის მახასიათებლების გათვალისწინებით 
განსაზღვრონ მისი გაკოტრების რისკი და ნაკლები 
დანახარჯებით მიიღონ ეფექტური გადაწყვეტილება 
სესხის გაცემასთან დაკავშირებით. ასევე, მიღებული 
შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფინანსური 
სექტორის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ კო-
მერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელის შეფა-
სებისას და მონეტარულ ოპერაციებში გირაოს ბაზის 
გაფართოების მიზნით.

1. შესავალი

საკრედიტო რისკი არის საბანკო სექტორისა და 
ფინანსური სტაბილურობისათვის ერთ-ერთი ძი-

რითადი რისკი, რომელიც წარმოიშვება კლიენტების 

მიერ ფინანსური ვალდებულებების შეუსრულებლო-
ბის შედეგად. შესაბამისად, კომერციული ბანკები-
სათვის მნიშვნელოვანია სესხის გაცემისას შესაძლო 
რისკების იდენტიფიცირება და მსესხებლების გადახ-
დისუნარიანობის სწორი შეფასება. ასევე, საბანკო 
სექტორში არსებული საკრედიტო რისკების ანალიზი 
და მათი ეფექტურად მართვა მნიშვნელოვანია მარე-
გულირებელი ორგანოსთვის, რომელიც პერიოდუ-
ლად ამოწმებს კომერციული ბანკების საკრედიტო 
პორტფელს და განსაზღვრავს შესაძლო დანაკარ-
გების რეზერვს. გარდა ამისა, კომერციული ბანკები 
იყენებენ საკრედიტო პორტფელს მონეტარულ ოპე-
რაციებში გირაოს ბაზად. გირაოს ბაზად გამოყენე-
ბული სესხების სწორი შეფასება მნიშვნელოვანია 
ეროვნული ბანკისთვის, რათა არ მოხდეს საკრედი-
ტო რისკის მარეგულირებელ ორგანოზე გადატანა. 

როგორც 2008 წლის მსოფლიო ფინანსურმა კრი-
ზისმა ანახა, იპოთეკური სესხების საკრედიტო რისკის 
არასწორ შეფასებას ფინანსური კრიზისის გამოწვევა 
შეუძლია. მსგავსი რისკების შესამცირებლად, საჭი-
როა საკრედიტო რისკის სტასტისტიკური მოდელე-
ბის განვითარება და მათი პროგნოზირების უნარის 
გაუმჯობესება. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში 
მსოფლიოში სტატისტიკური მეთოდები მნიშვნელოვ-
ნად განვითარდა და დღეს უკვე  ფართოდ გამოიყე-
ნება მსესხებლისთვის სესხის (როგორც საცალო, ისე 
კორპორატიული) გაცემის გადაწყვეტილების მიღე-
ბის პროცესში.

წინამდებარე კვლევის მიზანია საქართველოში 
იპოთეკური სესხის მქონე მსესხებლების გადახდისუ-
ნარიანობაზე მოქმედი მახასიათებლების გამოვლე-
ნა, მათი ანალიზი და შესაბამისი მოდელის განვითა-
რება. კერძოდ, საკრედიტო რისკის მოდელის ფარგ-

საკრედიტორისკისმოდელი:
იპოთეკურისესხისგაცემისასმსესხებლის
გადახდისუნარიანობისშეფასება*

ალექსანდრეერგეშიძე
საქართველოსეროვნულიბანკის

მაკროეკონომიკურიკვლევებისგანყოფილების
1-ლითანრიგისწამყვანისპეციალისტი

* ავტორი განსაკუთრებულ მადლობას უხდის ზვიად ზედგინიძეს, ოთარ გორგოძეს, აკაკი გელაზონიას, მიხეილ გავაშელსა და ვარლამ 
მესხიას გამოთქმული მოსაზრებებისა  და მონაცემთა მოგროვებაში გაწეული დახმარებისათვის.
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ლებში მსესხებლის გაკოტრების რისკი მსესხებლის 
სესხის გაცემისას არსებული მახასიათებლების გავ-
ლენითაა ახსნილი, რაც მომავალში კომერციულ ბან-
კებს საშუალებას მისცემს მიიღონ ეფექტური გადაწყ-
ვეტილება სესხის გაცემასთან დაკავშირებით.  ასევე, 
მიღებული შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
ეროვნული ბანკის მიერ კომერციული ბანკებისთვის 
შესაძლო დანაკარგების რეზერვის განსაზღვრისას 

საფუძველზე. ექსპერტული შეფასების ხარჯების შე-
სამცირებლად, მიღებული გადაწყვეტილების ეფექ-
ტურობის გასაზრდელად და სესხის დამტკიცებისთ-
ვის საჭირო დროის შესამცირებლად (კონკურენტუ-
ლი უპირატესობის მისაღებად), მნიშვნელოვანია 
კომპლექსური სტატისტიკური მეთოდების გამოყე-
ნება. მოწესრიგებული მონაცემთა ბაზის არსებობის 
შემთხვევაში, ბანკს საშუალება ექნება შეაფასოს 

ნახაზი 1.

იპოთეკური სესხების ზრდის ტემპი

წყარო: ეროვნული ბანკი

და მონეტარულ ოპერაციებში გირაოს ბაზის გაფარ-
თოების მიზნით. გარდა ამისა, ნაშრომის მიზანია 
ხელი შეუწყოს კვლევების დაწყებას და სტატისტიკუ-
რი მეთოდების განვითარებას ამ მიმართულებით.  

იპოთეკური სესხების შერჩევა მოხდა იმ მიზეზით, 
რომ  მათ მნიშვნელოვანი წილი უჭირავთ ფიზიკურ 
პირებზე გაცემულ სესხებში (40%) და ამ ტიპის სესხე-
ბისათვის მსესხებლების მახასიათებლების მოპოვება 
უფრო ხელმისაწვდომი და სანდო იყო. ამავდროულად, 
კომერციული ბანკები იპოთეკურ სესხებს ფართოდ 
იყენებენ გირაოს ბაზად. ასევე აღსანიშნავია, რომ 
ბოლო ათწლეულის განმავლობაში იპოთეკური სესხე-
ბი  ზრდის მაღალი ტემპით ხასიათდებიან (ნახაზი 1).

დღესდღეობით საქართველოში იპოთეკური სეს-
ხის გაცემისას, ბანკი განსაზღვრავს კლიენტის გა-
კოტრების რისკს ექსპერტულ შეფასებაზე დაყრდნო-
ბით მსესხებლის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის 

მსესხებლის მახასიათებლებზე დაყრდნობით მათი 
გადახდისუნარიანობა და სტატისტიკური მოდელი 
პერიოდულად განაახლოს, რათა გაითვალისწინოს 
გაკოტრებაზე მოქმედი მახასიათებლების ცვლილე-
ბა. სწორი შეფასება მომგებიანია,  ბანკისთვის (უკე-
თესი ფინანსური შედეგი),  მსესხებლისთვის (მომა-
ვალში არ დადგება ფინანსური სირთულეების წინა-
შე) და ასევე მარეგულირებელისთვის (კრიზისის და-
ბალი ალბათობა). საკრედიტო რისკის გაუმჯობესე-
ბული მენეჯმენტი საშუალებას მისცემს კომერციულ 
ბანკებს შეამცირონ საპროცენტო განაკვეთი (რისკ 
პრემიუმის შემცირების ხარჯზე), მიიზიდონ მეტი მომ-
ხმარებელი და გაიუმჯობესონ ფინანსური შედეგები. 

საკრედიტო რისკის შესაფასებლად ტრადიცი-
ულად უმოქმედო სესხების დინამიკას ეყრდნობიან. 
უმოქმედო სესხების წილი მთლიან სესხებში მნიშვ-
ნელოვნად გაიზარდა 2008 წელს ორმაგი შოკის (ფი-
ნანსური კრიზისი და აგვისტოს ომი) შედეგად (და-
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ნახაზი 2.

უმოქმედო სესხების წილი იპოთეკურ სესხებში 

წყარო: ეროვნული ბანკი

1 Hand, David J., and William E. Henley.  (1997).

ნართი _ ნახაზი 4). აღნიშნულ პერიოდში, უმოქმედო 
სესხების წილი მთლიან სესხებში 16 პროცენტული 
პუნქტით18.8%-მდე გაიზარდა. თუმცა ეს მაჩვენე-
ბელი მომდევნო პერიოდებში შემცირების ტენდენ-
ციით ხასიათდება. უმოქმედო სესხების წილს იპო-
თეკურ სესხებშიც მსგავსი დინამიკა ჰქონდა. თუმცა 
2015 წლის დეკემბრის მდგომარეობით წინა წლის 
იმავე პერიოდთან შედარებით, უმოქმედო სესხების 

წილი იპოთეკურ სესხებში 1 პროცენტული პუნქტით 
გაიზარდა და 3.2% შეადგინა. იმისათვის, რომ ეს მაჩ-
ვენებელი დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნდეს და კრიზი-
სულ პერიოდებში არ მოხდეს მისი მნიშვნელოვნად 
ზრდა, საჭიროა სესხის გაცემის მომენტში მსესხებ-
ლის მახასიათებლების გათვალისწინებით საკრედი-
ტო რისკის სწორად განსაზღვრა.

აღნიშნული კვლევის ნაკლოვანება მონაცემთა 
შედარებით მცირე რაოდენობა, ეკონომიკური და 
ქცევითი ცვლადების გაუთვალისწინებლობაა. შემდ-
გომში მოდელის სრულყოფისა და პროგნოზირების 
უნარის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა მონაცემთა 
ბაზის გაფართოება და ცვლადების დამატება. ასევე, 
მონაცემთა ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში შესაძ-
ლებელია მსგავსი მოდელის შექმნა სხვა საცალო და 
კორპორატიული სესხებისათვის.

2. ლიტერატურისმიმოხილვა

საკრედიტო პორტფელის ზრდის სწრაფმა ტემპმა, 
კონკურენციის მატებამ და კომპიუტერული ტექნო-

ლოგიების გაუმჯობესებამ  სტატისტიკური მოდელების 
დახვეწა და პროგნოზირების გაუმჯობესება განაპირობა1. 
ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საკრედიტო რისკის 
კვლევების ფარგლებში, მრავალი სტატია მიეძღვნა სტა-

ტისტიკური მოდელების შესწავლასა და  განვითარებას. 
კერძოდ,  მსესხებლის გაკოტრების რისკსა და მის მა-
ხასიათებლებს შორის კავშირის დადგენა. საკრედიტო 
რისკის შესაფასებლად გამოყენებული სტატისტიკური 
მეთოდები ძირითადად ეყრდნობა ლოჯიტ (logit) რეგრე-
სიას, დისკრიმინანტულ ანალიზს, გადაწყვეტილებათა 
ხის ანალიზს და წრფივ რეგრესიებს. ასევე, გავრცელე-
ბულია ანალიზის შედეგად მიღებული კოეფიციენტების 
ქულათა სისტემაში გადაყვანა და ე.წ scoring model-ის 
შექმნა. ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი და თეორი-
ულად შესაბამისი სტატისტიკური მეთოდი ლოჯიტ რეგ-
რესიაა, რადგან დამოკიდებული ცვლადი ორ შედეგიანი 
(გაკოტრება, არ გაკოტრება). ემპირიულმა კვლევებმა 
აჩვენა, რომ ლოჯიტ რეგრესია უკეთესად ხსნის გაკოტ-
რებაზე მოქმედ ფაქტორებს ვიდრე დისკრიმინანტული 
ანალიზი და წრფივი რეგრესიები (Srinivasan & Kim 1987, 
Wiginton 1980, Leonard 1993).
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დურანდის (Durand 1941) კვლევა იყო პირველი, 
სადაც 37 ფირმის მიერ გაცემული სესხების მონაცე-
მებზე დაყრდნობით შეფასებულია მსესხებლის საკ-
რედიტო რისკი მისი მახასიათებლების გათვალისწი-
ნებით. ამის შემდეგ სტატისტიკური მეთოდები მნიშვ-
ნელოვნად განვითარდა და დღესდღეობით თითქმის 
ყველა მსხვილ ბანკს აქვს მსგავსი მოდელები. აღ-
ნიშნული საკრედიტო მოდელების მიზანია წარსულ 
და მიმდინარე მონაცემებზე დაყრდნობით შეაფასონ 
მომხმარებლის გადახდისუნარიანობა. ტსაის და სხვე-
ბის კვლევაზე (Tsai et al. 2009) დაყრდნობით შესაძლე-
ბელია ამ სფეროში არსებული ლიტერატურის ორ ნა-
წილად დაყოფა: პირველი მოიცავს კვლევებს ცვლა-
დების შესახებ, რომლებიც გავლენას ახდენენ მომხ-
მარებლის გადახდისუნარიანობაზე (Dinh,  Thanh, & 
Kleimeie,2007; Avery, Calem, & Canner, 2004; Thomas, 
2000; Desai,Crook, & Overstreet, 1996; Steenackers& 
Goovaerts,1989). აღსანიშნავია, რომ მსესხებლის გა-
კოტრებაზე მოქმედი სოციალური, დემოგრაფიული 
და ეკონომიკური ფაქტორები განსხვავდება კვლევე-
ბის მიხედვით. ხოლო მეორე ნაწილი ფოკუსირებულია 
საკრედიტო რისკის ოპტიმალური მოდელის აგებაზე 
(Bellotti, & Crook, 2009; Crook, Edelman, & Thomas, 
2007; Lee, Chiu, Chou, & Lu, 2006; Baesens,Gestel, 
Stepanova, Poel, & Vanthienen, 2005; Ong, Huang, 
&Tzeng, 2005; Rohb, & Hana, 2005; Lee & Chen, 2005; 

Jones, & Hensher, 2004; Chen & Huang,2003; Lee, Chiu, 
Lu, & Chen, 2002; Malhotra& Malhotra, 2002; Noh, West, 
2000). როგორც აღნიშნული კვლევები აჩვენებს, მო-
დელის შესაბამისობა და მისი პროგნოზირების უნარი 
დამოკიდებულია ქვეყნის მახასიათებლებზე. აქედან 
გამომდინარე, არ არსებობს უნიკალური მოდელი, 
რომელიც ყველაზე ოპტიმალურ შედეგს იძლევა. 

კუნგი და სხვები (Kung, Jan-Yee, et al 2010) ნაშ-
რომში აანალიზებენ იპოთეკური სესხის მქონე მომხ-
მარებლების გაკოტრებაზე მოქმედ ძირითად ფაქტო-
რებს ტაივანის კომერიციული ბანკების მონაცემების 
საფუძველზე. კვლევა ეყრდნობა ლოჯიტ რეგრესიას 
და აჩვენებს, რომ სესხის მოცულობა, სესხის ნარჩენი 
ვადიანობა და მსესხებლის ფინანსური მდგომარე-
ობა  მსესხებლის გადახდისუნარიანობის განმაპი-
რობებელი ძირითადი ფაქტორებია.

Avery, Calem, & Canner, 2004 კვლევის მიხედვით 
საკრედიტო მოდელში აუცილებელია ეკონომიკუ-
რი ვითარების გათვალისწინება. მოსალოდნელია, 
რომ საკრედიტო მოდელით მიღებული გაკოტრების 
ალბათობა  გადაჭარბებული  იყოს იმ რეგიონებში, 
რომლებშიც ეკონომიკური მდგომარეობა უმჯობეს-
დება. ხოლო რეგიონებში, სადაც ეკონომიკური ვითა-
რება უარესდება, მოსალოდნელია, რომ საკრედიტო 
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მოდელით მიღებული გაკოტრების ალბათობა იყოს 
მნიშვნელოვნად ნაკლები რეალურ მაჩვენებელზე.

კვლევების ნაწილი ხაზს უსვამს ქცევითი ცვლა-
დების მნიშვნელობას მსესხებლის გადახდისუნარი-
ანობის შეფასებისას (Lim, Teo, & Loo, 2003; Roberts 
& Jones, 2001; Roberts & Sepulveda, 1999; Hayhoe, 
Leach, & Turner, 1999; Lim & Teo, 1997).  რობერტ-
სის და სეპულვედას (Roberts and Sepulveda, 1999) 
და ჩანის და სხვათა (Chiang, Chow, and Liu, 2002) 
მიხედვით მოდელის შეფასებისას გათვალისწინე-
ბული უნდა იყოს მსესხებლის ხარჯვითი ქცევა და 
ფულის მიმართ დამოკიდებულება. მსგავსი დასკვ-
ნა გამოიტანა Hayhoe et al. (1999), რომელმაც ანახა, 
რომ სტუდენტების დამოკიდებულება ფულის მიმართ  
გავლენას ახდენს მათ მიერ ვალის გადახდაზე. აღ-
ნიშნული კვლევების მიხედვით, მოდელის პროგნო-
ზირების უნარი მნიშვნელოვნად უმჯობესდება ქცევი-
თი ცვლადების გათვალისწინების შემთხვევაში. 

ტსაიმ შეადარა ლოჯიტ რეგრესიის, დისკრიმი-
ნანტული ანალიზის და „ნერვული ქსელის“ (neural 
network) მოდელის შედეგები ტაივანში ფიზიკური 
პირების სესხების მონაცემებზე დაყრდნობით. შედე-
გებმა აჩვენა, რომ პროგნოზირების უკეთესი უნარი 
„ნერვული ქსელის“ მოდელს ჰქონდა. კვლევამ, ასევე 
აჩვენა რომ ქცევითი მახასითებლები მნიშვნელოვ-
ნად აუმჯობესებენ მოდელის პროგნოზირების უნარს. 
შესაბამასად, იმისათვის რომ ბანკებმა საკრედიტო 
რისკისა და ხარჯების მინიმიზაცია გააკეთონ, საჭი-
როა გამოკითხვების ჩატარებისა და მომხმარებლის 
გადახდების მიხედვით განსაზღვრონ მსესხებლის 
ქცევითი მახასიათებლები და გაითვალისწინონ საკ-
რედიტო მოდელში (სესხის გაცემაზე გადაწყვეტილე-
ბის მიღების პროცესში).

აღსანიშნავია, რომ სტატისტიკურ მოდელებს 
რამდენიმე ნაკლოვანება აქვთ, რომლებიც გასათვა-
ლისწინებელია მსესხებლის გადახდისუნარიანობის 
შეფასებისას. პირველ რიგში, მოდელებს მუდმივი 
განახლება სჭირდებათ, რადგან დროთა განმავ-
ლობაში მოსახლეობა ვითარდება და გაკოტრებაზე 
მოქმედი მახასიათებლების მნიშვნელობა იცვლება 
(Hand, D. J., & Henley, W. E. 1997). მახასიათებლები 
უფრო სწრაფად იცვლება განვითარებად ქვეყნებში, 
სადაც მოსახლეობის ფინანსური განათლება და შე-
მოსავალი დაბალია. სტატისტიკური მეთოდების კი-
დევ ერთი ნაკლოვანება არის არასრულყოფილი მო-
ნაცემთა ბაზა.  მონაცემები ძირითადად მოიცავს იმ 

მსესხებლებს, რომლებზეც სესხი გაიცა და არ ხდება 
იმ ადამიანების მახასიათებლების გათვალისწინება, 
რომლებსაც უარი ეთქვათ სესხზე. 

3. მონაცემები

მონაცემთა შესაგროვებლად, 3 ძირითადი ბანკისგან 
გამოვითხოვეთ 2011 წლის მეორე ნახევარში გაცე-

მული იპოთეკური სესხების მონაცემთა ბაზა, საიდანაც 
შემთხვევითი შერჩევის გზით ავარჩიეთ 600 მსესხე-
ბელი და მათი მახასიათებლების შესახებ მონაცემე-
ბის მოსაგროვებლად მივმართეთ შესაბამის ბანკებს. 
საბოლოოდ, მიღებული მონაცემების რაოდენობამ 
შეადგინა 586 მსესხებელი. თუმცა, არასრულყოფილი 
მონაცემების გამო პირველადი გაფილტვრის შედეგად 
დარჩა 503 მსესხებელი. აღნიშნული მსესხებლებიდან 
7.8% იყო კლასიფიცირებული უმოქმედოდ. მოცემული 
მაჩვენებელი შესაბამისობაშია მთლიან პორტფელში 
უმოქმედო სესხების წილთან. შესაბამისად, შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ მონაცემთა ბაზა რეპრეზენტაბელურია 
მთლიანი საკრედიტო პორტფელის. 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, გაკოტრებულად 
მივიჩნიეთ მსესხებლები, რომელთა სესხი 2014 წლის 
დეკემბრის მდგომარეობით კლასიფიცირებული იყო 
უმოქმედო სესხების კატეგორიაში, ან  ჩამოწერილი 
იყო. მონაცემთა ბაზა მოიცავს მსესხებლის მახასი-
ათებლებს სესხის გაცემისას, ახალი სესხის აღებისას 
და სესხის კლასიფიკაციას 2014 წლის დეკემბრის 
მდგომარეობით. თუ ამ პერიოდის განმავლობაში, 
მსესხებელმა აიღო დამატებითი სესხი, მოდელში ვით-
ვალისწინებთ ახალი სესხის გაცემისას არსებულ მა-
ხასიათებლებს, რადგან ამ შემთხვევაში დამატებითი 
სესხის გაცემა ცვლის მსესხებლის გაკოტრების რისკს.

მსესხებლის მახასიათებლები მოიცავს სესხის 
მოცულობას ეროვნული და უცხოური ვალუტით, სეს-
ხების რაოდენობას, სესხის მომსახურების კოეფი-
ციენტს (მსესხებლის ანუიტეტის ფარდობა მსესხებ-
ლის შემოსავალთან - PTI) სესხის ფარდობის კოეფი-
ციენტს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებასთან 
(LTV), უზრუნველყოფის ღირებულებას, საკრედიტო 
ისტორიას (დადებითი, იყო უარყოფითი, უარყოფი-
თი), საქმიანობის სექტორს (საჯარო, კერძო, თვითდა-
საქმებული და უმუშევარი), შემოსავალს ეროვნული 
და უცხოური ვალუტით, ასაკს, სქესს, ოჯახურ მდგო-
მარეობას, მსესხებლის სტატუსს (სახელფასე, არა-
სახელფასე), აღნიშნულ ბანკში პირველი ანგარიშის 
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გახნის თარიღსა და კრედიტ-ინფოს მიხედვით ნების-
მიერ ბანკში პირველადი ანგარიშის გახსნის თარიღს. 
ბოლო ფაქტორი გამოყენებულია როგორც ფინანსუ-
რი განათლების მონაცვლე (proxy) ცვლადი.

4. მეთოდოლოგია

მსესხებლის გადახდისუნარიანობაზე მოქმედი 
ფაქტორების გასაანალიზებლად გამოყენებულია 

ლოჯიტ მოდელი, რადგან დამოკიდებული ცვლადი 
ორშედეგიანია (გაკოტრება/არ გაკოტრება).  რო-
გორც აქამდე აღინიშნა, ეს ეკონომეტრიკული მეთო-
დი ყველაზე ფართოდ არის გამოყენებული მსგავ-
სი ანალიზის ჩატარების დროს. ლოჯიტ მოდელის 
უპირატესობა მდგომარეობს მის შესაძლებლობაში 
გაანალიზოს კავშირი დამოუკიდებულ ცვლადებსა 
(რომელთა მნიშვნელობა იცვლება მინუს უსასრუ-
ლობიდან პლუს უსასრულობამდე) და დამოკიდებულ 
ცვლადს (რომლის მნიშვნელობა არის  0 ან 1) შორის. 
შესაბამისად, ლოჯიტ რეგრესიით მიღებული შედეგე-
ბი წარმოადგენს  შესაბამისი მოვლენის (ამ შემთხ-
ვევაში გაკოტრების) მოხდენის ალბათობას. ლოჯიტ 
მოდელით ალბათობის განსაზღვრის მეთოლოგია 
გულისხმობს შედარებას მოვლენის მოხდენასა და 
არ მოხდენას შორის (y* - odds ratio) და შემდეგ ლო-
ჯიტის ტრანსფორმაციის ფუნქციის შეფასებას:

სადაც p არის გაკოტრების მოხდენის ალბათობა, 
ხოლო x-ები მსესხებლის მახასიათებლებია. იმისათ-
ვის, რომ მიღებული შედეგით შევაფასოთ გაკოტ-
რების ალბათობა, საჭიროა მარტივი მათემატიკური 
ოპერაციით გარდავქმნათ ლოჯიტის ტრანსფორმა-
ციის ფუნქცია და მივიღებთ:

აღნიშნული ტრანსფორმაცია საშუალებას იძ-
ლევა  მიღებული შედეგი (გაკოტრების ალბათობა) 
იყოს 0-სა და 1-ს შორის. მოცემული ფორმულის მეშ-
ვეობით გავიგებთ კონკრეტული მახასიათებლების 
მქონე მსესხებლის გაკოტრების ალბათობას. 

ლოჯიტ რეგრესია იმის ნაცვლად, რომ მოახდი-
ნოს მინიმიზაცია  გადახრების კვადრატების ჯამის 
(როგორც ჩვეულებრივი რეგრესია), აფასებს პა-
რამეტრებს ისე, რომ შერჩევის მონაცემებზე დაყ-
რდნობით მოახდინოს მოსალოდნელი შედეგის 
დადგომის ალბათობის მაქსიმიზაცია (likelihood 
maximization). 

5. შედეგები

მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის შედეგად 
გამოიკვეთა გაკოტრების ალბათობის ამხსნელი 4 
მნიშვნელოვანი ცვლადი: სესხის მომსახურების კო-
ეფიციენტი (PTI), სესხის ფარდობის კოეფიციენტი 
უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებასთან (LTV), 
საკრედიტო ისტორია (დადებითი, იყო უარყოფითი, 
უარყოფითი) და კლიენტის სტატუსი (სახელფასე, 
არასახელფასე). აღნიშნული მოდელი და მახასი-
ათებლები, მოდელის სხვა სპეციფიკაციებთან შე-
დარებით, ყველაზე უკეთ პროგნოზირებენ მსესხებ-
ლის გაკოტრებას. PTI, LTV და საკრედიტო ისტორია 
მნიშვნელოვანი ცვლადებია 1% სანდოობის ინ-
ტერვალით (p-value<0.01), ხოლო კლიენტის სტატუ-
სი მნიშვნელოვანია 5% სანდოობის ინტერვალით 
(p-value<0.05). მიღებული კოეფიციენტები მნიშვ-
ნელოვნად არ იცვლება მოდელში სხვა ცვალდების 
დამატების შემთხვევაში, რაც მიღებული კოეფიციენ-
ტების სიმყარეზე და შედეგების სანდოობაზე მეტყვე-
ლებს. მოდელის ახნის უნარი (R2) შეადგენს 26.5%-ს, 
რაც მსგავსი კვლევებისათვის მისაღები მაჩვენებე-
ლია. თუმცა, მონაცემთა ბაზის გაფართოებასა და 
ცვლადების დამატებასთან ერთად შესაძლებელია 
აღნიშნული მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი გაუმჯო-
ბესება.
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ცხრილი 1.

რეგრესიის შედეგები 

მიღებული კოეფიციენტების პირდაპირი ინტერპრეტაცია 
რთულია. იმისათვის, რომ მიღებული კოეფიციენტებიდან 

განვსაზღვროთ მსესხებლის გაკოტრების რისკი უნდა გამო-
ვიყენოთ ლოჯიტ მოდელის ტრანსფორმაციის ფუნქცია:

აღნიშნულ კოეფიციენტებზე დაყრდნობით შეგვიძ-
ლია ვთქვათ, რომ საშუალო მახასიათებლების მომ-
ხმარებლისთვის, რომლის PTI=0.3, LTV=0.6, არასა-
ხელფასე კლიენტია და დადებითი კრედიტ ინფო აქვს, 
გაკოტრების ალბათობა ტოლია 4.4%-ის. ამ შემთხვე-
ვაში, PTI-ს 10 პროცენტული პუნქტით ზრდა გამოიწ-
ვევს გაკოტრების ალბათობის 70%-ით ზრდას (7.5%-
მდე). ხოლო, LTV-ს 10 პროცენტული პუნქტით ზრდა 
გამოიწვევს გაკოტრების ალბათობის 23%-ით ზრდას 
( 5.4%-მდე). საკრედიტო ისტორიის გაუარესება 170%-
ით (11.9%-მდე) ზრდის გაკოტრების ალბათობას, 
ხოლო თუ კლიენტი სახელფასე იქნება, გაკოტრების 
ალბათობა შემცირდება 65%-ით (1.6%-მდე).

აღსანიშნავია, რომ PTI და LTV ინტუიციურადაც 
მნიშვნელოვანი ცვლადებია და რეკომენდირებუ-
ლია ბაზელისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონ-
დის მიერ ამ მაკროპრუდენციული ინსტრუმენტების 
უფრო აქტიურად გამოყენება. ამჟამად, ეროვნული 

ბანკი აღნიშნულ ინსტრუმენტებს იყენებს მხოლოდ 
კომერციული ბანკების მიერ სესხების უზრუნველსა-
ყოფად მიღების დროს.  მონაცემების სტატისტიკური 
ანალიზი ცხადყოფს, რომ როდესაც PTI და LTV აღე-
მატებიან მათ საშუალო მაჩვენებლებს უმოქმედო 
სესხების წილი იზრდება 3%-დან 19%-მდე. ასევე, 
სტატისტიკური ანალიზი ცხადყოფს, რომ PTI უფრო 
მნიშვნელოვანი ცვალადია მსესხებლის გადახდისუ-
ნარიანობის შეფასებისას ვიდრე LTV.

დანარჩენი ორი მნიშვნელოვანი ცვლადის (საკ-
რედიტო ისტორიას და კლიენტის სტატუსს) გავლენა 
საკრედიტო რისკზე ასევე ინტუიციურია. თუ მსეს-
ხებელს ადრე აქვს დარღვეული საკონტრაქტო პი-
რობები, რის გამოც აქვს უარყოფითი საკრედიტო 
ისტორია, ალბათობა რომ მომავალშიც შეექმენა 
გადახდისუნარიანობის პრობლემა უფრო მაღალია, 
ვიდრე დადებითი საკრედიტო ისტორიის მსესხებ-
ლებისათვის. ხოლო კლიენტის სტატუსის (სახელ-
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ფასე, არასახელფასე) მნიშვნელობა გვიჩვენებს, თუ 
რამდენად მჭიდროდ არის დაკავშირებული მსესხე-
ბელი აღნიშნულ კომერციულ ბანკთან და რამდენად 
იცნობს ბანკი კლიენტის ქცევას. როცა მსესხებელი 
კომერციულ ბანკთან მჭიდროდ არის დაკავშირებუ-
ლი და ბანკმა იცის მისი ხარჯვითი ქცევა, ალბათობა 
მისი გაკოტრების უფრო დაბალია ვიდრე მსესხებ-
ლის, რომელსაც არ აქვს აღნიშნულ ბანკთან მჭიდ-
რო კავშირი. როგორც ანალიზმა აჩვენა ყველა სხვა 
ცვლადი უმნიშვნელოა. შესაბამისად, ასაკს, სქესს, 
საქმიანობის სფეროს, ოჯახურ მდგომარეობს, შემო-

სავალის, სესხის მოცულობასა და ვალუტას არ აქვს 
მნიშვნელოვანი გავლენა მსესხებლის გადახდისუ-
ნარიანობაზე. 

თუ გაკოტრების ზღვარად ავიღებთ 10%-ს (გაკოტ-
რებულად მივიჩნევთ ყველა მსესხებელს, რომელ-
თა მოდელით შეფასებული გაკოტრების ალბათობა 
აღემატება 10%-ს), მაშინ  მოდელი სწორად პროგნო-
ზირებს შერჩევაში არსებული კარგი მსესხებლების 
არ გაკოტრების 86% შემთხვევაში, ხოლო გაკოტრე-
ბული მსესხებლების გაკოტრების 64% შემთხვევაში. 

ცხრილი 2.
მოდელის პროგნოზირების უნარი
(გაკოტრების ალბათობა აღემატება 10%-ს)

ცხრილი 3.
მოდელის პროგნოზირების უნარი (ყველა კარგი მსესხებელის 
სწორად პროგნოზირების შემთხვევაში)

ნახაზი 3.

PTI-სა და LTV-ს გავლენა უმოქმედო სესხების წილზე მთლიან სესხებში
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სწორი პროგნოზის საშუალო მაჩვენებელი მთლიანი 
შერჩევისთვის შეადგენს 84.7%-ს. გაკოტრების ზღვა-
რის აწევისა და 100%-ით კარგი მსესხებლების არ 
გაკოტრების პროგნოზირების შემთხვევაში, მოდელი 
სწორად პროგნოზირებს გაკოტრებული მსესხებლე-
ბის გაკოტრებას 15%-ის შემთხვევაში. სწორი პროგ-
ნოზის საშუალო მაჩვენებელი მთლიანი შერჩევისთ-
ვის შეადგენს 93.4%-ს.

მიღებული შედეგები შესაძლებელია გამოყენე-
ბულ იქნებს ფინანსური სექტორის მარეგულიერებე-
ლი ორგანოს მიერ საკრედიტო რისკისა და შესაბა-
მისად შესაძლო დანაკარგების რეზერვის განსაზღვ-
რისას. ასევე, შესაძლებელია გირაოს ბაზის გაფარ-
თოება რისკის გაზრდის გარეშე. ამჟამად, გირაოს უზ-
რუნველყოფის ზედა ზღვარია PTI=40% და LTV=75%. 
მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით, იგივე საკრედიტო 
რისკი აქვთ სესხებს, რომელთა PTI=50%და LTV=50% 
ან LTV=90% და PTI=30%. აღნიშნული საშუალებას 
მისცემს კომერციულ ბანკებს გააფართოონ გირაოს 
ბაზა და გასცენ მეტი ეროვნული ვალუტით დენომინი-
რებული სესხები, რაც მთლიანობაში ხელს შეუწყობს 
ლარიზაციას და გააუმჯობესებს მონეტარული პოლი-
ტიკის გადაცემის მექანიზმის ეფექტურობას. 

ასევე, გირაოს ბაზის გაფართოება შესაძლებელია 
შემდეგი ტიპის სესხების მოცვით:

6. დასკვნა

მოცემულ კვლევაში შეფასებულია იპოთეკური სეს-
ხის მქონე მსესხებლის საკრედიტო რისკზე მოქ-

მედი ფაქტორები და შექმნილია საკრედიტო რისკის 
განსაზღვრის სტატისტიკური მოდელი. ლოჯიტ მოდე-
ლის გამოყენებით, კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ 

მსესხებლის გადახდისუნარიანობის განმაპირობებელი 
მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია: სესხის მომსახურე-
ბის კოეფიციენტი (PTI), სესხის ფარდობის კოეფიციენტი 
უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებასთან (LTV), საკ-
რედიტო ისტორია (დადებითი, იყო უარყოფითი, უარყო-
ფითი) და კლიენტის სტატუსი (სახელფასე, არასახელ-
ფასე). მოდელის სწორი პროგნოზის საშუალო მაჩვენე-
ბელი მთლიანი შერჩევისთვის შეადგენს 93.4%-ს.

პირველ ეტაპზე, ექსპერტულ შეფასებასთან  ერთად 
მოცემული მოდელი იქნება კიდევ ერთი დამატებითი 
ინსტრუმენტი საკრედიტო რისკის შესაფასებლად. შემ-
დგომ ეტაპზე საჭიროა მოდელის განვითარება, მონა-
ცემთა ბაზის გაფართოება და ცვლადების (ქცევითი, 
დემოგრაფიული და ეკონომიკური) დამატება, რაც სა-
შუალებას მისცემს კომერციულ ბანკებს მეტად დაეყრ-
დნონ მოდელის შეფასებას, მნიშვნელოვნად შეამცი-
რონ ექსპერტული შეფასების ხარჯები და უფრო მოკ-
ლე დროში მიიღონ სესხის გაცემის გადაწყვეტილება. 

ასევე, ფინანსური სექტორის მარეგულირებელ 
ორგანოს შეუძლია კვლევის შედეგები გამოიყენოს 
საკრედიტო რისკისა და შესაძლო დანაკარგების 
რეზერვის განსაზღვრისას. ამავდროულად, შესაძლე-
ბელია გირაოს ბაზის გაფართოება რისკის გაზრდის 
გარეშე, რაც ხელს შეუწყობს ლარიზაციას და გააუმ-
ჯობესებს მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექა-
ნიზმის ეფექტურობას.

ამ ნაშრომის მიზანია ხელი შეუწყოს კვლევების 
დაწყების  ინიცირებას და სტატისტიკური მეთოდების 
განვითარებას ამ მიმართულებით. შემდგომი კვლე-
ვებია საჭირო დემოგრაფიული, ქცევითი და ეკონომი-
კური ცვლადების მოდელში გასათვალისწინებლად. 
ასევე, მონაცემთა ბაზის გაფართოების გზით შესაძ-
ლებელია მოდელის სრულყოფა და პროგნოზირების 
უნარის გაუმჯობესება. ასევე, მონაცემთა ხელმისაწვ-
დომობის შემთხვევაში შესაძლებელია მსგავსი მო-
დელის შექმნა სხვა საცალო და კორპორატიული სეს-
ხებისათვის. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კომერ-
ციულმა ბანკებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ 
მონაცემთა ბაზის სრულყოფას, რაც მომავალში მომ-
გებიანი იქნება როგორც მათთვის (უკეთესი ფინანსუ-
რი შედეგი), ისე მსესხებლებისთვის (მომავალში არ 
დადგება ფინანსური სირთულეების წინაშე) და მარე-
გულირებელისთვის (კრიზისის დაბალი ალბათობა).
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მთლიანი 
შერჩევა

გაკოტრებულები

საშუალო 
PTI

33% 53%

ნახაზი 5.

PTI-სა და გაკოტრებას შორის კავშირი
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ნახაზი 4.

უმოქმედო სესხების წილი მთლიან სესხებში

წყარო: ეროვნული ბანკი
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7. დანართი
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მთლიანი 
შერჩევა

გაკოტრებულები

საშუალო 
LTV

58% 75%

ნახაზი 6.

LTV-სა და გაკოტრებას შორის კავშირი

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
baseline LTV>60 LTV>70 LTV>80 LTV>90 LTV>100 LTV>110

ძირითადი ცვლადების მნიშვნელობები:

საკრედიტო ისტორია მნიშვნელობა
დადებითი 1
იყო უარყოფითი 2
უარყოფითი 3

კლიენტის სტატუსი მნიშვნელობა
სახელფასე 0
არასახელფასე 1



56 ekonomika da sabanko saqme

sak re di to ris kis mo de li: ipo Te ku ri ses xis ga ce mi sas

mses xeb lis ga dax di su na ri a no bis Se fa se ba

8.ბიბლიოგრაფია

1. Altman, Edward I. “Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate 
bankruptcy.” The journal of finance 23, no. 4 (1968): 589-609.

2. Altman, Edward I. “Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-score and ZETA 
models.” Stern School of Business, New York University(2000): 9-12.

3. Avery, Robert B., Paul S. Calem, and Glenn B. Canner. “Consumer credit scoring: do situational 
circumstances matter?.” Journal of Banking & Finance 28, no. 4 (2004): 835-856.

4. Baesens, Bart, Tony Van Gestel, Maria Stepanova, Dirk Van den Poel, and Jan Vanthienen. “Neural 
network survival analysis for personal loan data.”Journal of the Operational Research Society (2005): 
1089-1098.

5. Bellotti, Tony, and Jonathan Crook. “Credit scoring with macroeconomic variables using survival 
analysis.” Journal of the Operational Research Society 60, no. 12 (2009): 1699-1707.

6. Chen, Mu-Chen, and Shih-Hsien Huang. “Credit scoring and rejected instances reassigning through 
evolutionary computation techniques.” Expert Systems with Applications 24, no. 4 (2003): 433-441.

7. Chiang, Raymond C., Ying-Foon Chow, and Ming Liu. “Residential mortgage lending and borrower 
risk: the relationship between mortgage spreads and individual characteristics.” The Journal of Real 
Estate Finance and Economics 25, no. 1 (2002): 5-32.

8. Crook, Jonathan N., David B. Edelman, and Lyn C. Thomas. “Recent developments in consumer 
credit risk assessment.” European Journal of Operational Research 183, no. 3 (2007): 1447-1465.

9. Desai, Vijay S., Daniel G. Conway, Jonathan N. Crook, and GEORGE A. OVERSTREET. “Credit-scoring 
models in the credit-union environment using neural networks and genetic algorithms.” IMA Journal 
of Management Mathematics 8, no. 4 (1997): 323-346.

10. Dinh, Thi Huyen Thanh, and Stefanie Kleimeier. “A credit scoring model for Vietnam’s retail banking 
market.” International Review of Financial Analysis16, no. 5 (2007): 471-495.

11. Durand, David. “Risk elements in consumer instalment financing.” NBER Books (1941).

12. Hand, David J., and William E. Henley. “Statistical classification methods in consumer credit scoring: 
a review.” Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 160, no. 3 (1997): 
523-541.

13. Hayhoe, Celia Ray, Lauren Leach, and Pamela R. Turner. “Discriminating the number of credit cards 
held by college students using credit and money attitudes.” Journal of Economic Psychology 20, 
no. 6 (1999): 643-656.

14. Jones, Stewart, and David A. Hensher. “Predicting firm financial distress: A mixed logit model.” The 
Accounting Review 79, no. 4 (2004): 1011-1038.

15. Kung, J. Y., Wu, C. C., Hsu, S. Y., Lee, S. W., & Yang, C. W. (2010). Application of Logistic Regression 
Analysis of Home Mortgage Loan Prepayment and Default Risk. ICIC Express Letters, 4(2), 325-331.

16. Lee, Tian-Shyug, and I-Fei Chen. “A two-stage hybrid credit scoring model using artificial neural 
networks and multivariate adaptive regression splines.”Expert Systems with Applications 28, no. 4 
(2005): 743-752.



572016. tomi 4, N1

17. Lee, Tian-Shyug, Chih-Chou Chiu, Chi-Jie Lu, and I-Fei Chen. “Credit scoring using the hybrid neural 
discriminant technique.” Expert Systems with applications 23, no. 3 (2002): 245-254.

18. Lee, Tian-Shyug, Chih-Chou Chiu, Yu-Chao Chou, and Chi-Jie Lu. “Mining the customer credit using 
classification and regression tree and multivariate adaptive regression splines.” Computational 
Statistics & Data Analysis 50, no. 4 (2006): 1113-1130.

19. Leonard, Kevin J. “Detecting credit card fraud using expert systems.”Computers & industrial 
engineering 25, no. 1-4 (1993): 103-106.

20. Malhotra, Rashmi, and D. K. Malhotra. “Differentiating between good credits and bad credits using 
neuro-fuzzy systems.” European journal of operational research 136, no. 1 (2002): 190-211.

21. Ong, Chorng-Shyong, Jih-Jeng Huang, and Gwo-Hshiung Tzeng. “Building credit scoring models 
using genetic programming.” Expert Systems with Applications 29, no. 1 (2005): 41-47.

22. Roberts, James A., and Cesar J. Sepulveda M. “Money attitudes and compulsive buying: an 
exploratory investigation of the emerging consumer culture in Mexico.” Journal of International 
Consumer Marketing 11, no. 4 (1999): 53-74.

23. Roberts, James A., and Eli Jones. “Money attitudes, credit card use, and compulsive buying among 
American college students.” Journal of Consumer Affairs 35, no. 2 (2001): 213-240.

24. Srinivasan, Venkat, and Yong H. Kim. “Credit granting: A comparative analysis of classification 
procedures.” The Journal of Finance 42, no. 3 (1987): 665-681.

25. Steenackers, A., and M. J. Goovaerts. “A credit scoring model for personal loans.” Insurance: 
Mathematics and Economics 8, no. 1 (1989): 31-34.

26. Thomas, Lyn C. “A survey of credit and behavioural scoring: forecasting financial risk of lending to 
consumers.” International journal of forecasting16, no. 2 (2000): 149-172.

27. Tsai, Ming-Chun, Shu-Ping Lin, Ching-Chan Cheng, and Yen-Ping Lin. “The consumer loan 
default predicting model–An application of DEA–DA and neural network.” Expert Systems with 
applications 36, no. 9 (2009): 11682-11690.

28. West, David. “Neural network credit scoring models.” Computers & Operations Research 27, no. 11 
(2000): 1131-1152.

29. Westgaard, Sjur, and Nico Van der Wijst. “Default probabilities in a corporate bank portfolio: A logistic 
model approach.” European journal of operational research 135.2 (2001): 338-349.

30. Wiginton, John C. “A note on the comparison of logit and discriminant models of consumer 
creditbehavior.” Journal of Financial and Quantitative Analysis 15, no. 03 (1980): 757-770.





592016. tomi 4, N1

საქართველოს ფისკალური
პოლიტიკის მდგრადობის ანალიზი*

ლაშა არევაძე
თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი

* სტატია არის IDFI-ის კუთვნილება

აბსტრაქტი 

საბიუჯეტო ხარჯების ზრდა, რომელიც ვალის აღე-
ბის პარალელურად მიმდინარეობს ხშირად აჩენს 

მოლოდინს, რომ მომავალში მდგარდობისა და გა-
დახდისუნარიანობის შესანარჩუნებლად საჭირო იქ-
ნება საბიუჯეტო კონსოლიდაცია; ხარჯების შეკვეცა 
ან გადასახდების ზრდა ვალის სტაბილურობის შესა-
ნარჩუნებლად. ამ სტატიაში განხილული იქნება თუ 
რამდენად თავსებადია საქართველოს ბიუჯეტი საშუ-
ალოვადიან პერსპექტივაში ვალის სტაბილურობის 
შესანარჩუნებლად. 

1. შესავალი

ვალის აღების ხარჯზე საბიუჯეტო გადასახდელების 
დაფინანსება ადაპტირებული პრაქტიკაა ფისკა-

ლური პოლიტიკის გატარებისას. მაგრამ არსებითია, 
რომ ბიუჯეტი არ დგებოდეს ე.წ.  `პონცის თამაშის~ 
წესებით, და ვალის აღების ხარჯზე არ ფინანსდებო-
დეს მიმდინარე ხარჯები. ამისათვის აუცილებელია, 
რომ დაკმაყოფილდეს შემდეგი მოთხოვნა- მიმდინა-
რე პერიოდში ვალის მოცულობა უნდა იყოს ნაკლები 
ან ტოლი დროის გარკვეულ პერიოდში ბიუჯეტის სა-
ოპერაციო სალდოს მიმდინარე ღირებულებაზე:

სადაც,

b0, არის მიმდინარე პერიოდში ვალის დონე;

g, მშპ-ის ზრდის ტემპი;

r, რეალური საპროცენტო განაკვეთი;

pb, j   პერიოდში ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო;

ყველა ცვლადი გამოსახულია, როგორც პროცენ-
ტული თანაფარდობა მშპ-სთან.

თუ ბიუჯეტს მომავალში შეუძლია საკმარისი დონის 
საოპერაციო სალდოს წარმოება, რომლის მიმდინარე 
ღირებულება, (ეკონომიკური ზრდის პარამეტრების 
გათვალისწინებით) მეტია ვალის მიმდინარე დონეზე, 
მაშინ ვალის აღების ხარჯზე გადასახდელების დაფი-
ნანსება ბიუჯეტის ვალთან მიმართებით მდგრადობის 
თვალსაზრისით პრობლემას არ წარმოადგენს.  

რატომ გვჭირდება ფისკალური პოლიტიკის 
მდგრადობის (სიჯანსაღის) ანალიზი? ფისკალური 
პოლიტიკის სტაბილურობა და მდგრადობა არის 
ერთ-ერთი ფუნდამენტური ფაქტორი მაკროეკონო-
მიკური სტაბილურობისა და მდგრადობის მიზნის 
მისაღწევად. თავის მხრივ, მხოლოდ სტაბილურ 
ეკონომიკურ სიტუაციას, მათ შორის მაკროეკონო-
მიკურ სტაბილურობას, შეუძლია წაახალისოს ინ-
ვესტიციები როგორც უცხოური, ისე შიდა ფინანსური 
სახსრებიდან, რაც გადამწყვეტი ფაქტორია ეკონო-
მიკური ზრდის მისაღწევად. აქედან გამომდინარე, 
ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობის ანალიზი სა-
შუალებას გვაძლევს გავაცნობიეროთ რამდენად 
წარმოადგენს საფრთხეს ფისკალურ პოლიტიკაში 
მიმდინარე პროცესები ეკონომიკის მდგრადობი-
სათვის. 

ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობის ანალიზის 
მიმართ არსებობს ორი განსხვავებული მიდგომა. 
ზემოთ აღწერილი მოდელი მდგრადობის შეფასე-
ბისა ეფუძნება ვალის მიმდინარე ღირებულების 
შედარებას მოსალოდნელ საოპერაციო სალდოს 
ნაკადებთან. მეორე მეთოდი (მეორე მეთოდი რო-
მელიც ამავე ფორმულიდან გამომდინარეობს) აქ-
ცენტს აკეთებს ნებისმიერი მიმდინარე თუ სამომავ-
ლო გადასახდელების დაფინასების წყაროზე- გა-
დასახადებზე.ის ითვლის გადასახადების იმ დონეს, 
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რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ გაწეულ იქნას 
ყველა ხარჯი, მათ შორის ვალის მომსახურება. 
სწორედ ამ უკანასკნელ მეთოდზე დაყრდნობით 
დავითვლით გადასახადების მდგრად დონეს სა-
ქართველოსათვის, რომლიც  აუცილებელი იქნება 
ერთის მხრივ, გადასახდელების დასაფინანსებლად 
და მეორეს მხრივ, ვალის არსებული დონის შესა-
ნარჩუნებლად. გადასახადების დონის შესახებ აღ-
ნიშნული პროგნოზი საშუალებას მოგვცემს გავაც-
ნობიეროთ თუ სად  იმყოფება საქართველო დღეს 
ფისკალური მდგრადობის მიხედვით. ჩვენ უნდა 
ვუპასუხოთ იმ მოსაზრებებს, რომელთა მიხედვაც, 
ბოლო დროს გაზრდილი სოციალური სახის დანა-
ხარჯები საფრთხეს შეუქმნის  მდგრადობასაც, რაც 
მომავალში გადასახადების გაზრდის აუცილებელი  
წინაპირობაა.

მეორე ნაწილში, ჩვენ განვიხილავთ თეორიულ 
და ემპირიულ მოდელებს (მეთოდოლოგიას)  ფის-
კალური მდგრადობის შესაფასებლად, ამის შემდეგ, 
III ნაწილში, განვიხილავთ სტატისტიკურ მონაცემებს 
საქართველოს ბიუჯეტის შესახებ და ძირითადი მო-
ნაცემებისა და მიმართულების დოკუმენტს 2016-
2019 წლებისათვის, რათა შევაფასოთ საქართველოს 
ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობა საშუალოვა-
დიანი პერსპექტივისათვის (2016-2019). IV ნაწილში 
მოდელზე დაყრდნობით შევაფასებთ მდგრადობას 
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულების დოკუ-
მენტის (2016-2019 წლებისათვის) მიხედვით ნავარა-
უდევი პარამატების მიხედვით. V ნაწილში მოდელში 
შემავალი სხვადასხვა პარამეტრისათვის განვავითა-
რებთ სტრეს ტესტებს. VI ნაწილში შევაჯამებთ ძირი-
თად მიგნებებს საქართველოში ფისკალური პოლი-
ტიკის მდგრადობასთან მიმართებით.

2. მეთოდოლოგია

ჩვენი მიზანია, ისეთი მოდელის განვითარება, 
რომელიც საშუალებას მოგვცემს გადასახადე-

ბის დონე ეკონომიკაში დავაკავშიროთ ფისკალური 
მდგრადობის შენარჩუნებასთან.  ამისათვის საჭირო 
მოდელის გამოყვანა დავიწყოთ (1)-ლი ფორმული-
დან, რომლის მიხედვით ვალის არსებული დონე 
ნაკლები ან ტოლი უნდა იყოს ბიუჯეტის საოპერაციო 
სალდოს მიმდინარე ღირებულებასთან:

ამასთანავე, აქ გაკეთებულია დაშვება, რომ ეკო-
ნომიკური ზრდა და საპროცენტო განაკვეთი არის 
მუდმივი.

დისკონტის განაკვეთის შესახებ გავაკეთოთ აღ-
ნიშვნა,

სადაც

`მდგრადობის გეპი~ განვმარტოთ შემდეგნაირად

ანუ მდგრადობის გეპი ასახავს საოპერაციო სალ-
დოს სიდიდეს, რომელიც საჭიროა  დროთაშორისი 
საბიუჯეტო შეზღუდვის დასაცავად. სხვა სიტყვებით 
რომ ვთქვათ, ეს არის საოპერაციო სალდოს გეპი 
სალდოს არსებულ დონესა და სალდოს იმ დონისათ-
ვის, რომელიც აუცილებელია ვალის მშპ-სთან მიზ-
ნობრივ დონეზე შესანარჩუნებლად. 

იმისათვის რომ, ეს მსჯელობა დავუკავშიროთ გა-
დასახადების დონეს, საოპერაციო სალდო გამოვსა-
ხოთ შემდეგნაირად:

სადაც,

τj არის საგადასახადო შემოსავლების მშპ-სთან 
თანაფარდობა;

εj ბიუჯეტის დანახარჯების მშპ-სთან თანაფარდობა; 

თუ ამას ჩავსვამთ მე-3 ფორმულაში მივიღებთ:

ფისკალური პოლიტიკის შესახებ გავაკეთოთ შემ-
დეგი სახის დაშვება:

Tj =τ*Yj ,  და EJ =ε * Yj , ანუ საგადასახადო და 
ხარჯვითი პოლიტიკა  წრფივად არის დაკავშირებუ-
ლი მთლიან შიდა პროდუქტთან.

თუ ამ გამოსახულებებს ჩავსვამთ მე-5 განტოლე-
ბაში და ამოვხსნით დროთაშორისი ოპტიმიზაციის 
უტოლობას საგადასახდო ტვირთის (t)-ს მიმართ, მი-
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ვიღებთ გადასახადების მდგრადი დონის გამოსათვ-
ლელ გამოსახულებას:

ეს გამოსახულება სასრული დროის პერიოდისათ-
ვის (finite time horizon) გამოისახება შემდეგნაირად:

რაც იმას ნიშნავს, რომ გადასახადების მდგრადი 
დონე, რომელიც აუცილებელია ვალის მიზნობრი-
ვი დონის დასაცავად დამოკიდებულია დადებითად 
საპროცენტო განაკვეთზე ვალის მომსახურებისათ-
ვის, ანუ რაც უფრო ძვირდება ვალი მით უფრო მე-
ტი პროპორციით უნდა ამოვიღოთ გადასახადები, 
რომ დავიცვათ ვალის მიზნობრივი დონე. ხოლო თუ 
მთლიანი შიდა პროდუქტი (g) სწრაფად იზრდება, ეს 
საშუალებას გვაძლევს ვალის მიზნობრივი დონის შე-
სანარჩუნებლად შედარებით მცირე წილის ამოღება 
გადასახადების სახით არ წარმოადგენს პრობლე-
მას მდგრადობის თვალსაზრისით. გადასახადების 
მდგრად დონეზე რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს 

მთავრობის გადაწყვეტილება ხარჯების შესახებ (εj)  
საპროგნოზო პერიოდში (დისკონტირებული ღირე-
ბულება), რაც მეტს ხარჯვას აპირებს მთავრობა მით 
მეტი გადასახადები უნდა ამოვიღოთ, რომ შევინარ-
ჩუნოთ ვალის მიზნობრივი დონე.

3. სტატისტიკური მონაცემები

და მოდელის პარამეტრების

კალიბრაცია

ჩვენი მოდელის მიხედვით, ვალის მიზნობრივი 
დონის შესანარჩუნებლად საჭირო საგადასახდო 

ტვირთის გასაგებად გვჭირდება, შემდეგი პარამეტ-
რების კალიბრაცია:

r, საშუალო საპროცენტო განაკვეთი  მთავრობის 
ვალისათვის;

g, რეალური მშპ-ის ზრდის ტემპი;

εj,  საბიუჯეტო დანახარჯების (ჩვენი მიზნებისათ-
ვის, რადგან ვაკეთებთ საშუალოვადიან პროგნოზს 
მონაცემებს ავიღებთ 2015-2019 პერიოდისათვის, რა 
პერიოდისათვისაც შედგა წელს ძირითადი მონაცე-
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მებისა და მიმართულების დოკუმენტი) თანაფარდო-
ბა მშპ-სთან;

b0,  ვალის მიზნობრივი დონე;

მონაცემები მთავრობის ვალის, საშუალო შეწო-
ნილი საპროცენტო განაკვეთისა და საბიუჯეტო დანა-
ხარჯების შესახებ; მონაცემები  ასევე ასახავს ფინან-
სთა სამინისტროს ინფორმაციას;  რეალური მშპ-ის 
ზრდის ტემპის შესახებ ინფორმაცია ეყრდნობა ძირი-
თადი მიმართულებისა და მონაცემების დოკუმენტს 
2016-2019 წლებისათვის. 

რაც შეეხება ვალის მიზნობრივ დონეს, საბაზისო 
სცენარის მიხედვით აღებულია 2014 წლის ბოლოს 
ვალის მშპ-სთან თანაფარდობა (33.4%).

საპროცენტო განაკვეთის ჩამოყალიბებაზე მოქ-
მედებს საპროცენტო განაკვეთი. როგორც საგარეო, 
ისე საშინაო ვალდებულებებზე. უნდა აღინიშნოს, 
რომ საგარეო ვალდებულებებზე საპროცენტო გა-
ნაკვეთი საშუალო შეწონილი (1.9%-ია), ხოლო საში-
ნაო ვალდებულებებზე საპროცენტო განაკვეთი 8.1%, 
მთლიან ვალზე შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 
გამოდის 3.114%.

მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით საბი-
უჯეტო დანახარჯები შემდეგნაირად გამოიყურება 
2015-2019 წლიანი პერიოდისათვის.

მშპ-ის ზრდის შესახებ გაზიარებული იქნება ერ-
თის მხრივ, პროგნოზირებული მშპ დეფლატორის 
დონეები 2015-2019 წლიანი პერიოდისათვის და 
მეორეს მხრივ, ძირითადი მონაცემებისა და მიმარ-
თულების დოკუმენტის მიხედვით რეალური  მშპ-ის 
ზრდის ტემპები 2015-2019 წლიანი პერიოდისთვის. 
2015-16 წლებში 3%, ხოლო 2017-2019 წელს 5.5%. 

4. შედეგები საბაზისო

სცენარის მიხედვით 

საბაზისო სცენარი ამოწმებს ძირითადი მონაცემე-
ბისა და მიმართულების შესახებ 2016-2019 წლე-

ბის პროგნოზს, მშპ რეალური გაიზრდება 2015 წელს 
იქნება 2.8%, 2016 წელს 3%, ხოლო შემდგომ წლებში 
5.5%, ხოლო მშპ დეფლატორი მიიღებს შემდეგ მნიშ-
ვნელობებს. იხ. ცხრილი 1.

მოდელზე დაყრდნობით საბაზისო სცენარის მი-
ხედვით 2014 წლის ბოლოს ვალის მშპ-სთან თანა-
ფარდობის შესანარჩუნებლად აუცილებელი საგადა-
სახდო ტვირთის პროგნოზი შემდეგნაირად გამოიყუ-
რება. იხ. ცხრილი 2.

`გადასახდების გეპი~ განვმარტოთ შემდეგნაირად:

დანახარჯები/მშპ 
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2015 2016 2017 2018 2019

მშპ

დეფლატორი
0.050 0.055 0.050 0.045 0.040

ცხრილი 1.

მშპ დეფლატორი 2015-2019

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო,

http://mof.ge/images/File/2016_BD_Tables_sen_18_1_BDD.pdf

2015 2016 2017 2018 2019

დაგეგმილი 
გადასახადების 

დონე
0.242 0.233 0.231 0.232 0.230

გადასახადების 
მდგრადი

დონე
0.251 0.245 0.234 0.231 0.228

ცხრილი 2.

გადასახადების დაგეგმილი დონე ფინანსთა სამინისტროს მიხედვით

წყარო: http://mof.ge/images/File/BDD/BDD_2016-2019_saboloo.pdf

და მოდელის მიხედვით დათვლილი გადასახადების მდგრადი დონე

ანუ `გადასახდების გეპი~ არის გადასახადების ის 
დამატებითი მოცულობა, (თანაფარდობა მშპ-სთან) 
რომლის დამატებითი მობილიზება აუცილებელია 
იმისათვის რომ ვალის დონე შევინარჩუნოთ მიზნობ-
რივზე. ცხრილი 2-დან ირკვევა, რომ 2015-2016 წელს 
მობილიზებული უნდა იქნას უფრო მეტი გადასახადი, 

რათა შევინარჩუნოთ ვალი მიზნობრივ მაჩვენებელ-
ზე, ამ ურთიერთკავშირს  წარმოაჩენს ნახაზი 1.

გადასახდების სახით ბიუჯეტში მობილიზებული უნდა 
იყოს 2016 წლის მშპ-ის 1.2%. 

თუმცა, საბაზისო სცენარის მიხედვით უარყოფითი 
გეპი 2018-2019 წლებში დადებით ტენდენციას იძენს 
და დაგეგმილი გადასახდების დონე საკმარისია და-
გეგმილი ხარჯების დასაფარად და ასევე ვალის დო-
ნე პროგნოზირებულია.ის  არ გასცდება მიზნობრივს. 

ნახაზი 1. „გადასახადების გეპის პროგნოზი“ მოდელის შეფასება

გადასახადების დაგეგმილი ტვირთი

გადასახადების გეპი/მშპგადასახადი/მშპ

საგადასახადო გეპი
მდგრადი საგადასახადო ტვირთი

`გადასახადების გეპი~, რომელიც ასახულია მარ-
ჯვენა მრუდეზე პირველი ორი წლის განმავლობაში 
არის უარყოფითი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მობილი-
ზებული უნდა იყოს გადასახადების მეტი მოცულობა, 
2015 წელს ეს ვერ გაკეთდა და შედეგი არის ვალის 
ზრდა მშპ-სთან მიმართებით. 2016 წელს კი უკვე იმი-
სათვის, რომ პერსპექტივაში ვალი დაუბრუნდეს მიზ-
ნობრივს (რაც იყო 2014 წლის ბოლოს) დამატებით 

5. სტრეს ტესტები

წინა ნაწილში ჩვენი შეფასებები ეყრდნობოდა 
იმ პროგნოზებს, რომლებიც ფინანსთა სამი-

ნისტროს აქვს გაკეთებული ბიუჯეტის შედგენის 
პროცესში ეკონომიკური ზრდისა და საპროცენტო 
განაკვეთების შესახებ; თუ გავითვალისწინებთ 
წარსულ გამოცდილებას, მაგალითად, 2015 წლი-
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სათვის თავიდან ნავარაუდევი იყო 5%-იანი ეკო-
ნომიკური ზრდა, ხოლო შემდეგ პროგნოზი 2.8%-
მდე შემცირდა (ეკონომიკაში მიმდინარე შოკების 
გამო); ამიტომ, ჩვენ უნდა განვიხილოთ ფისკალუ-
რი მდგრადობა იმ შემთხვევებისთვისაც, რომელიც 
შეიძლება მოხდეს თუ პროგნოზები  მშპ-ის ზრდისა 
და საპროცენტო განაკვეთის შესახებ არ შესრულ-
დება. საპროცენტო განაკვეთის ფორმირებაში დიდ 
როლს ასრულებს საპროცენტო განაკვეთი შიდა 
ვალზე, მაგრამ ბოლო პერიოდში საპროცენტო 
განაკვეთი სახაზინო ფასიან ქაღალდებზე იზრდე-
ბა, ასე რომ შეწონილი საპროცენტო განაკვეთის 
ზრდა თუნდაც ამ ფაქტორის გამო, გამორიცხული 
არ არის.

პირველ ეტაპზე, ჩვენ გადავხედავთ ფინანსთა სა-
მინისტროს პროგნოზს 2017-2019 წლებში ეკონომი-
კური ზრდის შესახებ და გავაკეთებთ ანალიზს, თუ რა 
მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ  ეკონომიკური ზრდის 
თვალსაზრისით    გაგრძელდება იგივე ტენდენცია, 
რაც წელს არის (3%-იანი ეკონომიკური ზრდა) ამ შემ-
თხვევაში ვიღებთ შემდეგ სურათს.

მშპ-სთან მიმართებით, რაც არ შეგვიძლია განვიხი-
ლოთ გადასახადების მაღალი დონე ეკონომიკაში. 

ვალის მდგრადობა ეფუძნება საპროცენტო განაკ-
ვეთის მაჩვენებელსაც. ბოლო პერიოდში აშკარად 
შეიმჩნევა შიდა ვალზე საპროცენტო განაკვეთის 
ზრდის ტენდენცია, რაც აშკარად ზრდისკენ უბიძგებს 
მთლიან სამთავრობო ვალზე შეწონილ საპროცენტო 
განაკვეთს. ამ ნაწილში ჩვენ ზრდის მიმართულებით 
გადავხედავთ საპროცენტო განაკვეთს და განვიხი-
ლავთ სცენარს, თუ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ 
საპროცენტო განაკვეთი გაიზრდება 3.5%-მდე ვალზე, 
ხოლო მშპ შემდგომ წლებშიც გააგრძელებს ზრდის 
ისეთივე ტენდენციებს, რაც წელს იყო (3%). ამ შემთხ-
ვევაში ვიღებთ შემდეგ სურათს: იხ. ნახაზი 3.

წინა სცენართან მიმართებით გადასახდების მდგრა-
დი დონე ოდნავ გაიზარდა და `გადასახდების გეპი~ 
გაიზარდა. მაგალითად, 2019 წელს დაგეგმილთან 
შედარებით, დამატებით აუცილებელი იქნება მშპ-ის 
კიდევ 1%-ს გადასახადების სახით ამოღება ვალის 
მიზნობრივ დონეზე შესანარჩუნებლად.

ნახაზი 2.

გადასახადების დაგეგმილი დონე

გადასახადების გეპი/მშპგადასახადი/მშპ

ანალიზიდან ირკვევა, რომ გადასახადების მდგრა-
დი დონე, რაც აუცილებელია ვალის მიზნობრივი 
დონის შესანარჩუნებლად არის ყოველთვის უფრო 
მაღალი მშპ-სთან მიმართებით, ვიდრე დაგეგმილი 
გადასახადები, ანუ მთავრობას მეტი გადასახადების 
მობილიზება მოუწევს ვალის დონის შესანარჩუნებ-
ლად; თუმცა, უნდა აღინიშნოს რომ ვალის გადასახა-
დების მდგარდი დონე 2019 წლისათვის იქნება 24% 

6. შეჯამება 

საბიუჯეტო გადასახდელების ზრდა, რასაც თან 
სდევს ვალის აღება და ამ გზით ნაწილი საბი-

უჯეტო გადასახდელების ზრდა აყალიბებს იმ აზრს, 
თითქოს მომავალში საჭირო იქნება გადასახადების 
გაზრდა ვალის დაბალ დონეზე შესანარჩუნებლად 
და ფისკალური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად. ამ 
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ნახაზი 3. G=3% (2016-2019), r= 3.55 (2016-2019)

გადასახადების დაგეგმილი დონე გადასახადების მდგრადი დონე გადასახადების გეპი

გადასახადების გეპი/მშპგადასახადი/მშპ

ნაშრომში ჩვენ განვავითარეთ მათემატიკური მოდე-
ლი, რომელმაც საშუალება მოგვცა შეგვეფასებინა 
და გაგვეკეთებინა პროგნოზი გადასახადების მო-
სალოდნელი დონის შესახებ საქართველოსათვის 
საშუალოვადიანი პერსპექტივით (2016-2019 წწ); 
იმისათვის, რომ შენარჩუნებული ყოფილიყო 2014 
წლის ბოლოს ვალის მშპ-სთან თანაფარდობა (თუმცა 
დამატებითი შეფასებები აჩვენებს, რომ ზემოთ გან-
ხილული შედეგები ძირითად ტენდენციებში მსგავსი 
რჩება, თუ ვალის მიზნობრივ დონეს გავზრდით 2015 
წლის ბოლოს არსებულ მაჩვენებლამდე). 

მოდელის შეფასებებიდან ირკვევა, რომ თუ ფინან-
სთა სამინისტროს პროგნოზები ბიუჯეტის შედგენის 
პროცესში შესრულდება მშპ-ის ზრდისა და საპროცენ-
ტო განაკვეთთან მიმართებით, მაშინ საშუალოვადი-
ანი პერსპექტივით დამატებით დაგეგმილზე მაღლა 
გადასახადები მობილიზების აუცილებლობა არ დგას. 
იმ შემთხვევაში, თუ მოლოდინები ძირითადი მაკრო-
ეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ არ გამართლ-

და და ეკონომიკა გაიზარდა ისე როგორც იზრდება 
დღეს, მაშინ არის ორი არჩევანი: ან უნდა იქნეს მო-
ბილიზებული უფრო მეტი გადახდები ვიდრე დაგეგმი-
ლია, ან ვალის მშპ-სთან თანაფარდობას უნდა მივცეთ 
ზრდის საშუალება, ვიდრე ეს იყო 2014 წლის ბოლოს. 
თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ გადასახდების დონე 
მდგრადობის შესანარჩუნებლად საშუალოვადიანი 
პერიოდისათვის არასოდეს არ აღემატება მშპ-ის 
25%-ს. აქედან გამომდინარე, ვალის მდგრადობასთან 
დაკავშირებით პრობლემები საშუალოვადიანი პერს-
პექტივით მოსალოდნელი არ არის და ის არ იქნება 
გადასახადების დრამატულ ზრდასთან დაკავშირებუ-
ლი სამთავრობო ვალის 35%-მდე დონის შესანარჩუ-
ნებლად მშპ-სთან მიმართებით. თუმცა, ბოლო დროს 
გაჟღერებული ცვლილებები მოგების გადასახადთან 
მიმართებით ამ ანალიზს შეცვლის; საგადასახადო 
`გეპი~ მოსალოდნელია, რომ გაღრმავდება; თუმცა, ეს 
საკითხი შემდგომ კვლევებს მოითხოვს თავად გადა-
სახადების მოცულობის და თანმდევად მშპ-ს შესახებ 
პროგნოზების ცვლილების ანალიზთან ერთად.

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. Monogios Yaniss A. (2013). „The Tax gap“ as an Indicator of Fiscal Sustainability: Analisis and Policy 
Proposals for the Case of Greece” Centre for Planning and Economic Research, Athens, Grecce

2. ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (2016-2019), ფინანსთა სამინისტრო 
http://mof.ge/images/File/2016_BD_Tables_sen_18_1_BDD.pdf

3. ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი 2016-2019 წლებისათვის (საბო-
ლოო ვარიანტი), ფინანსთა სამინისტრო, http://mof.ge/images/File/BDD/BDD_2016-2019_saboloo.pdf
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ფულისმიწოდებისგავლენა
რეალურგამოშვებაზე

ნიკოლოზოსტაპენკო
ეკონომიკურმეცნიერებათამაგისტრი,

თსუ.ა(ა)იპ-საქართველოსეკომიკურიკვლევების
ბიუროსდამფუძნებელი,გამგეობისწევრი.

ირაკლიდოღონაძე
ბიზნესისადმინისტრირებისმაგისტრიფინანსებსა

დასაბანკოსაქმეში.თსუ-სდოქტორანტი

ანოტაცია

წი ნამ დე ბა რე ს ტა ტი ა ში  გან ხი ლუ ლია სა ქარ თვე
ლოს მა გა ლით ზე თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს მო

ნე ტა რუ ლი  პო ლი ტი კა წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა ზე. 
 სტა ტი ის  მი ზა ნი ა  შე ის წავ ლოს არ სე ბობს თუ არა რე
ა ლუ რ ე კო ნო მი კა სა და ნო მი ნა ლუ რ ე კო ნო მი კას შო
რის ურ თი ერ თკავ ში რი, რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ეს ურ თი ერ თკავ ში რი, რო გო რია მი სი გავ ლე ნა ეკო
ნო მი კურ კო ნი უნ ქტუ რა ზე. მაკ რო ე კო ნო მი კურ თე ო
რი ა ში ამ მი მარ თუ ლე ბით კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი აზ რთა 
სხვა დას ხვა ო ბა არ სე ბობ ს. ა მა თუ  იმ თე ო რი ას სა
ფუძ ვლად უდევს მო ნე ტა რუ ლი გა დამ ცე მი მე ქა ნიზ მი 
ს სხვა დას ხვაგ ვა რი გა აზ რე ბა, რო მე ლიც მჭიდ რო კავ
შირ შია ფა სე ბი სა და  ხელ ფა სე ბის ქცე ვის ში ნა არ სი სა 
და თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გა აზ რე ბას თან. 

წი ნამ დე ბა რე სტა ტია ამ მე ქა ნიზ მებს მი მო ი ხი
ლავს და კვლე ვი სათ ვის იყე ნებს იმ პულ სზე რე აქ ცი
ი სა და ვა რი ა ცი ის დე კომ პო ზი ცი ის ფუნ ქცი ებს ვექ
ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ის მო დე ლის ფარ გლებ ში. 
შო კე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ი სათ ვის ხდე ბა, რამ დე ნი მე 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი მო დე ლის შე დე გე ბის შე და რე ბა, შე
უზღ უ და ვი ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ის მო დე ლის 
ფარ გლებ ში.

შესავალი

ბო ლო წლებ ში საკ მა ოდ მა ღა ლი და ამას თან ერ
თად არას ტა ბი ლუ რია ფუ ლის მი წო დე ბის ზრდის 

ტემ პე ბი. ამის ერ თერ თი მი ზე ზი ეროვ ნუ ლი ბან კის 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის რე ჟი მის ცვლი ლე ბა გახ
ლავთ, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 2009 წლი დან სებ ი  

მო ნე ტა რუ ლი თარ გე თი რე ბი დან ინ ფლა ცი ის თარ
გე თი რე ბის რე ჟიმ ზე გა და ერ თო. გარ და ამი სა, 1996
2014 წლებ ში ეკო ნო მი კა გა ნიც დი და მნიშ ვნე ლო ვან 
სტრუქ ტუ რულ ძვრებს, ჩა მო ყა ლიბ და სა გა დამ ხდე
ლო ბა ლან სის სტა ბი ლუ რად უარ ყო ფი თი მიმ დი ნა
რე ოპე რა ცი ე ბის ან გა რი ში, რო მე ლიც კა პი ტა ლის და 
ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი დან იფა რე ბო და. ეს უკა ნას
კნე ლი ცვა ლე ბა დი სტა ბი ლუ რო ბით ხა სი ათ დე ბო და, 
რა მაც ბუ ნებ რი ვია არა ერ თგვა რო ვა ნი გავ ლე ნა მო
ახ დი ნა ლა რის გაც ვლით კურ სზეც. 

ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის ამო ცა ნამ სხვა პა რა
მეტ რე ბის სტა ბი ლუ რო ბის სა კითხი და ა ყე ნა. ინ ფლა
ცი ის თარ გე თი რე ბის რე ჟი მი პირ ვე ლად ახა ლი ზე
ლან დი ის ცენ ტრა ლურ მა ბან კმა და ნერ გა 1990 წელს 
და მას მა ლე მი ბა ძეს კა ნა დის, დი დი ბრი ტა ნე თი სა და 
ის რა ე ლის ცენ ტრა ლურ მა ბან კებ მაც. დღე ი სათ ვის კი 
ამ რე ჟი მით 30მდე ქვეყ ნის ცენ ტრა ლუ რი ბან კი სარ
გებ ლობს. 

მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის აღ ნიშ ნუ ლი რე ჟი მი 
გუ ლის ხმობს სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი პე რი ო დი სათ ვის ინ
ფლა ცი ის სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლის გა მოცხ ა დე ბას. მის 
უპი რა ტე სო ბას მი ე კუთ ვნე ბა სა ზო გა დო ე ბა ში ფა სე
ბის ზრდის პრო ცე სე ბის შე სა ხებ სწო რი მო ლო დი
ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, ასე ვე პო ლი ტი კის გან ხორ
ცი ე ლე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა და კო მუ ნი კა ცი ის სი
მარ ტი ვე. სებ ის მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის სა ო პე
რა ციო ინ სტრუ მენტს წარ მო ად გენს მოკ ლე ვა დი ა ნი 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი, რომ ლის მი საღ წე ვა დაც 
ის აქ ტი უ რად იყე ნებს თა ვის სა ო პე რა ციო ჩარ ჩოს, 
რო მე ლიც ფუ ლად საკ რე დი ტო პო ლი ტი კის სხვა
დას ხვა ინ სტრუ მენ ტე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბი სა გან 
შედ გე ბა. 
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ბუ ნებ რი ვი ა, რომ მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ახალ 
რე ჟიმ ზე გა დას ვლამ და ახა ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა
აქ ტი უ რე ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ამ ცი რა საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თე ბის მერ ყე ო ბა, გან სხვა ვე ბით ფუ ლის მა სი
სა გან . გან ვი თა რე ბა დი ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნებ ში 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხს წარ მო ად
გენს ფუ ლის მა სის ცვლი ლე ბე ბის გავ ლე ნა რე ა ლურ 
სექ ტორ ზე, რომ ლის შეს წავ ლა საც ეძღ ვნე ბა მო ცე მუ
ლი ნაშ რო მი.

ნე ბის მი ე რი ფუ ლა დი ტრან სმი სი ის მე ქა ნიზ მი  გუ
ლის ხმობს ფუ ლის მი წო დე ბის ცვლი ლე ბით, ფი ნან სუ
რი სექ ტო რის გავ ლით რე ა ლურ სექ ტორ ზე გავ ლე ნას 
და მთლი ა ნი გა მოშ ვე ბის ცვლი ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი
დან გა მომ დი ნა რე, ეროვ ნუ ლი ბან კი სა და მთავ რო
ბის ეკო ნო მი კის ზრდის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი პო ლი
ტი კის გა ტა რე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა  რე ა ლუ რი 
ეკო ნო მი კის კო ნი უნ ქტუ რა ზე ფუ ლის მი წო დე ბის გავ
ლე ნის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის შეს წავ ლა.

წი ნამ დე ბა რე კ ვლე ვა ში  გა მო ყე ნე ბუ ლ იქ ნა  შე
უზღ უ და ვი  ფორ მის  ვექ ტო რუ ლი  ავ ტო რეგ რე სი უ ლი 
 მო დე ლი1. მო დე ლი  შე ი ცავ ს 6 ენ დო გე ნურ  და  1 ეგ ზო
გე ნურ ცვლადს. ქარ თულ ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში 
მო ნე ტა რუ ლი ტრან სმი სი ის მე ქა ნიზ მის თე ო რი უ ლი და 
პრაქ ტი კუ ლი ას პექ ტე ბის კვლე ვას ნაკ ლე ბი ყუ რადღ ე ბა 
ეთ მო ბა. შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ რამ დე ნი მე ნაშ რო
მის (ბაქ რა ძე, ბილ მე რი 2008; სამ ხა რა ძე 2008; დაბ ლა 
ნო რი სი2007; ბლუ აშ ვი ლი2013) მოყ ვა ნა ამ თე მა ტი კა ზე. 
წი ნა კ ვლე ვე ბი სა გან  გან სხვა ვე ბით, მო ცე მულ  კვლე ვა ში 
აქ ცენ ტი კეთ დე ბა არა უშუ ა ლოდ ტრან სმი სი ულ მე ქა
ნიზ მებ სა და მათ მნიშ ვნე ლოვ ნე ბა ზე, არა მედ ფუ ლის 
ნე იტ რა ლო ბის სა კითხ სა და მის მნიშ ვნე ლო ბა ზე. 

ჩვე ნი კ ვლე ვის  მი ხედ ვით დას ტურ დე ბა მო ნე ტა
რუ ლი  პო ლი ტი კის  შო კე ბის რე ა ლურ ეკო ნო მი კა ზე 
გავ ლე ნის მნიშ ვნე ლოვ ნე ბა, რაც მი უ თი თებს ქვე ყა
ნა ში სა ა ნა ლი ზო პე რი ო დის სხვა დას ხვა მო ნაკ ვე თებ
ზე მო ნე ტა რუ ლი ფაქ ტო რე ბით სტი მუ ლი რე ბუ ლი ბუ
მის არ სე ბო ბა ზე.

ლიტერატურისმიმოხილვა

მა შინ, რო ცა სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე ძა ლი ან 
მცი რეა კვლე ვე ბის რიცხ ვი მო ნე ტა რუ ლი ტრან

სმი სი ის მე ქა ნიზ მებ სა და რე ა ლურ ეკო ნო მი კა ზე მო

1 Unreduced form VAR

ნე ტა რუ ლი შო კე ბის ზე მოქ მე დე ბის ეფექ ტებ ზე, უცხ
ო ურ ლი ტე რა ტუ რა ში, აღ ნიშ ნულ თე მა ტი კა ზე მ რავ
ლად გხვდე ბა პუბ ლი კა ცი ე ბი. 

ტრან სმი სი ის მე ქა ნიზ მის ძი რი თა დი თე ო რი ის 
ფორ მი რე ბა ჯერ ჯი დევ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 30ი ა ნი 
წლე ბი დან და იწყ ო, კერ ძოდ კი მო ნე ტა რუ ლი პო
ლი ტი კის რე ა ლურ ეკო ნო მი კა ზე გავ ლე ნის შე სა ხებ 
დის კუ სია კე ინ სის ნაშ რო მი დან (Keines, 1936) იწყ
ე ბა, რომ ლის ჰიქ სი სე უ ლი ინ ტერ პრე ტა ცია (Hicks, 
1937) სარ გებ ლის გა ნაკ ვე თის მაქ სი მი ზა ცი ის პი რო
ბის ფორ მა ლი ზე ბას მაკ რო ე კო ნო მი კურ დო ნე ზე ახ
დენს, სა ი და ნაც თუ ფუ ლის მი წო დე ბა იზ რდე ბა, მა
შინ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი უნ და შემ ცირ დეს, ხის ტი 
ფა სე ბის ჰი პო თე ზის გათ ვა ლის წი ნე ბით კი უნ და შემ
ცირ დეს კა პი ტა ლის ზღვრუ ლი პრო დუქ ტი, ეს კი მა
შინ  მოხ დე ბა, თუ კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბა გა იზ რდე ბა, 
ასე თი სა ხით საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბას 
მივ ყა ვართ კა პი ტა ლის ზღვრუ ლი პრო დუქ ტის შემ
ცი რე ბამ დე, რაც ზრდის მოთხ ოვ ნას სა ინ ვეს ტი ციო 
სა ქო ნელ ზე. ასე რომ შე და რე ბით მცი რე დით ფუ ლის 
მა სის გაზ რდა გა მო იწ ვევს ინ ვეს ტი ცი უ რი სა ქონ ლის 
გაზ რდას, რაც გაზ რდის წარ მო ე ბას და შე ამ ცი რებს 
უმუ შევ რო ბას. ეს მე ქა ნიზ მი ცნო ბი ლია „საპრო
ცენტო განაკვეთის არხის“ სა ხე ლით. მო ნე ტა რუ ლი 
ტრან სმი სი უ ლი მე ქა ნიზ მი ამ შემ თხვე ვა ში ასე გა მო
ი ყუ რე ბა:

სა დაც, M _ ფუ ლის მა სა, r _ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ
ვე თი, I _ ინ ვეს ტი ცი ე ბი, N _ და საქ მე ბა, Y _ მთლი ა ნი 
გა მოშ ვე ბა.

თუ უგულებელვყოფთ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის 
გავ ლე ნას და ისე  გან ვი ხი ლავთ მო ნე ტა რულ პო
ლი ტი კას პოს ტკე ინ ზი ა ნურ კონ ცეფ ცი ა ში (Rousseas, 
1998), მა შინ მო ნე ტა რუ ლი იმ პულ სი სად მი შე გუ ე
ბის პრო ცე სი, რო მელ მაც ეკო ნო მი კა  გა მო იყ ვა ნა 
გრძელ ვა დი ა ნი წო ნას წო რო ბის მდგო მა რე ო ბი დან, 
შეწყ დე ბა მა შინ, რო ცა ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სი შე ე
გუ ე ბა ფუ ლის ახა ლი ზ რდის ტემპს, ანუ მა შინ, რო ცა 
ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სის ზრდის ტემ პი ტო ლი იქ ნე ბა 
 ფუ ლის მა სის ზრდის ტემ პი სა.

გრძელ ვა დი ა ნი წო ნას წო რო ბის ახალ მდგო მა რე
ო ბა ში წარ მო ე ბის დო ნე  იქ ნე ბა მე ტი, ვიდ რე პო ტენ
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ცი უ რი. ეს იმი ტომ ხდე ბა, რომ ახალ გრძელ ვა დი ან 
 წო ნას წო რო ბა ში ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სის ზრდის 
ტემ პი და დე ბი თი ა და  მე ტია წი ნა პე რი ო დის ზრდის 
ტემ პზე. მა შა სა და მე, უმუ შევ რო ბის დო ნე  ფი ლიფ სის 
მრუ დის მი ხედ ვით, წო ნას წო რულ მდგო მა რე ო ბა ში 
მცი რეა ვიდ რე  უ მუ შევ რო ბის ბუ ნებ რი ვი დო ნე. პო
ტენ ცი უ რი წარ მო ე ბის დო ნის გა და ჭარ ბე ბა გრძელ
ვა დი ა ნი  წო ნას წო რო ბის მდგო ბა რე ო ბა ში, ერ თობ
ლი ვი მოთხ ოვ ნი სა და ერ თობ ლი ვი  მი წო დე ბის მო
დე ლის მეშ ვე ო ბით, იმით აიხ სნე ბა რომ შე გუ ე ბის 
პრო ცეს ში  ერ თობ ლი ვი მი წო დე ბის მრუ დი უფ რო 
ნაკ ლე ბი სი დი დით  გა და ად გილ დე ბა ვიდ რე ერთობ
ლი ვი მოთხ ოვ ნის მრუ დი, რამ დე ნა დაც შე გუ ე ბის 
პრო ცეს ში  ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სის ზრდის ტემ პი 
ყო ველ თვის ჩა მორ ჩე ბა ფუ ლის მა სის  და ფა სე ბის 
ზრდის ტემპს. ისი ნი მხო ლოდ გრძელ ვა დი ან პე რი
ოდ ში  უ ტოლ დე ბი ან.

ასე რომ კე ინ ზი ა ნურ მო დელ ში მას ტი მუ ლი რე ბელ 
მო ნე ტა რულ  პო ლი ტი კას გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში 
მივ ყა ვართ ფა სე ბის დო ნის ამაღ ლე ბამ დე, მაგ რამ 
ამას თან იზ რდე ბა შე მო სა ვა ლი. ტრან სმი სი ის მე ქა
ნიზ მი კი ამ  შემ თხვე ვი სათ ვის შემ დეგ სა ხეს შე ი ძენს:

სა დაც, ω _ ხელ ფა სე ბის დო ნე;

თუ ჩვენ ა.  მო დი ლი ა ნის (Modigliani, 1971) მოხ
მა რე ბის ფუნ ქცი ას გა მო ვი ყე ნებთ და გა ვა ფარ
თო ვებთ მო დელს, სა დაც ქო ნე ბის სექ ტო რიც არის 
 გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, რომ ლის შე მად გენ ლო ბა შიც 
რე ა ლუ რი ფუ ლის  მა რა გე ბიც შე დის, მა შინ ტრან
სმი სიის მე ქა ნიზ მი შე იც ვლე ბა. კერ ძოდ , გა იზ რდე ბა 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ზე მოქ მე დე ბის ხა რის ხი.  
მას ტი მუ ლი რე ბე ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა
ტა რე ბი სას გა იზ რდე ბა  რე ა ლუ რი ფუ ლის მა რა გე ბი. 
შე დე გად ქო ნე ბის სექ ტო რის გავ ლით გა იზ რდე ბა 
 მოხ მა რე ბა და მა შა სა და მე ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ
ნაც, რაც გა მო იწ ვევს ფა სე ბის  დო ნის ზრდას. მა
გა ლი თად, ტე ი ლო რი (Taylor, 1999) მი იჩ ნევს, რომ 
არ სე ბობს და მო კი დე ბუ ლე ბა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ
ვეთს, ინ ვეს ტი ცი ებ სა და სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის 
მოხ მა რე ბას შო რის. ასე ვე ზო გი ერ თი მკვლე ვა რის 
(Angeloni, Kashyap, Mojon, Terlizzese, 2003) აზ რით, 
სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის ხარ ჯე ბის დო ნეს ფუ ლის 
ტრან სმი სი ის მე ქა ნიზ მში , ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის 

მა გა ლით ზე, აქვს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა ერ თობ
ლივ მოთხ ოვ ნა სა და წარ მო ე ბა ზე.  სა ო ჯა ხო მე ურ ნე
ო ბე ბის მოხ მა რე ბის კომ პო ნენ ტის გათ ვა ლი სიწ ნე
ბის შემ თხვე ვა ში ტრან სმი სი ის მე ქა ნიზ მი შემ დე გი 
 სა ხით შე იც ვლე ბა:

სა დაც, C _ სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის მოხ მა რე ბა.

მო ნე ტა რის ტე ბის მიდ გო მა (Friedman, 1968; 
Phelps,1967, 1968) ეყ რდნო ბა ფუ ლის რა ო დე ნობ
რი ვი თე ო რი ის გან ტო ლე ბას  და ფი ლიფ სის მრუ დის 
იმ გვარ მო დი ფი კა ცი ას, სა დაც ვა კე თებთ დაშ ვე ბას 
მო ლო დი ნის2 არ სე ბო ბის შე სა ხებ . მო ნე ტა რულ კონ
ცეფ ცი ა ში ჩვენ ვაკ ვირ დე ბით ფუ ლის ნე იტ რა ლო ბის  
თვი სე ბას გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში თუმ ცა მოკ ლე 
ვა დი ან პე რი ოდ ში იგი მა ინ ც ახ დენს გავ ლე ნას რე
ა ლურ სექ ტორ ზე. მო ლო დი ნის ფაქ ტო რის ჩარ თვა  
გა ნას ხვა ვებს კე ინ სი ა ნურ და მო ნე ტა რის ტულ კონ
ცეფ ცი ებს.

დი ნა მი კუ რი წო ნას წო რო ბის დამ ყა რე ბა ეკო ნო
მი კა ში, და მი სი გა დას ვლა  ა ხალ გრძელ ვა დი ან წო
ნას წო რო ბა ში, კე ინ სი ა ნუ რი მო დე ლი სა გან გან სხვა
ვე ბით  გა ნი საზღ ვრე ბა არა მხო ლოდ ნო მი ნა ლუ რი 
ხელ ფა სის ზრდის ტემ პის  შეწყ ვე ტით, არა მედ ინ ფლა
ცი უ რი მო ლო დი ნის ინ ფლა ცი ის ფაქ ტი ურ  დო ნეს თან 
 შე გუ ე ბის პრო ცე სით. თუ ეს უკა ნას კნე ლი პი რო ბა 
სრულ დე ბა, მა შინ გა მომ დი ნა რე ობს, რომ გრძელ
ვა დი ან პე რი ოდ ში  წარ მო ე ბის დო ნე არ იც ვლე ბა იზ
რდე ბა მხო ლოდ ფა სე ბის დო ნე, ხო ლო ტრან სმი სი ის 
მე ქა ნიზ მი შემ დე გი  სა ხის იქ ნე ბა:

სა დაც,  _ ფუ ლის მა სის ზრდის ტემ პი,  _ ინ ფლა
ცი ა,  _ ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნა,  _ მო სა ლოდ ნე
ლი ინ ფლა ცი ა,  _ ხელ ფა სე ბის ზრდის ტემ პი,  _  
მთლი ა ნი გა მოშ ვე ბა სრუ ლი და საქ მე ბის პი რო ბებ ში.

თავ და პირ ვე ლად ფუ ლის მი წო დე ბის ზრდა, მო ნე
ტა რუ ლი თე ო რი ის  მი ხედ ვით გა მო იწ ვევს და საქ მე ბის 

2 სტატიკური ან ადაპტური მოლოდინის
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3 სისტემატური მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც გულის ხმობს არა მარტო ფულის მასის ზრდას არამედ ფულის მასის ზრდის ტემპის 
ზრდას, რომელიც არ ახდენს გავლენას რეალურ ეკონომიკურ ცვლადებზე.

ზრდა სა და გა მოშ ვე ბის მო ცუ ლო ბის  ზრდას, რად გა
ნაც რე ა ლუ რი ფუ ლის მა რა გე ბის ზრდა ზრდის ქო ნე
ბის  სექ ტორს და მა შა სა და მე მოთხ ოვ ნა სა და ფა სებს, 
ამას თან, ინ ფლა ცი უ რი  მო ლო დი ნი და ნო მი ნა ლუ რი 
ხელ ფა სის ზრდის ტემ პი ჩა მორ ჩე ბა ფა სე ბის დო ნის 
ზრდის ტემპს. შე დე გად მცირ დე ბა რე ა ლუ რი ხელ
ფა სის მო ცუ ლო ბა  ე კო ნო მი კა ში. შე გუ ე ბის პრო ცე სის 
დროს მო სა ლოდ ნე ლი ინ ფლა ცია და ნო მი ნა ლუ რი 
ხელ ფა სის ზრდის ტემ პი იწყ ებს მის წრა ფე ბას ფაქ ტი
უ რი  ინ ფლა ცი ი სა კენ. ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სის შე გუ ე
ბას მივ ყა ვართ რე ა ლუ რი  ხელ ფა სის ზრდი სა კენ, და 
სა ბო ლო ოდ იგი უბ რუნ დე ბა თა ვის წი ნა დო ნეს. შე დე
გად გრძელ ვა დი ა ნი წო ნას წო რო ბის მდგო მა რე ო ბა ში 
ნო მი ნა ლუ რი  ხელ ფა სის ზრდის ტემ პი და ფა სე ბის 
ზრდის ტემ პი ტო ლია ფუ ლის მა სის  ზრდის ტემ პის, 
ხო ლო უმუ შევ რო ბის დო ნე ტო ლია ბუ ნებ რი ვი დო ნი ს 
უ მუ შევ რო ბის და წარ მო ე ბაც მის პო ტენ ცი ურ დო ნეს 
უბ რუნ დე ბა.

მო ნე ტა რის ტუ ლი მო დე ლის კი დევ ერთ გან სხვა
ვე ბულ ფორ მას წარ მო ად გენს ფუ ლის გან ხილ ვა სარ
გებ ლი ა ნო ბის ფუნ ქცი ა ში. ფუ ლის  სარ გებ ლი ა ნო ბის 
ფუნ ქცი ის (MIU) მო დე ლი პირ ვე ლად მი გელ სიდ რა
უს კიმ (Sidrauski 1967) შე ი მუ შა ვა. ფუ ლის სარ გებ ლი
ა ნო ბის ფუნ ქცი ა ში ჩარ თვა ეყ რდნო ბა დაშ ვე ბას, რომ 
ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბი სარ გე ბელს სა ქონ ლი სა და 
მომ სა ხუ რე ბის და თა ვი სუ ფა ლი დრო ის მოხ მა რე ბი
დან იღე ბენ. ამას თან თუ და უშ ვებთ, რომ რე ა ლუ რი 
ფუ ლის მა სის ზრდა ამ სუ ბუ ქებს გა რი გე ბე ბის და დე
ბას და ზრდის მოხ მა რე ბის  ზღვრულ სარ გებ ლი ა ნო
ბას, რაც ფაქ ტობ რი ვად არის დაშ ვე ბა ფუ ლი ს ა რა სუ
პერ ნე იტ რა ლო ბის შე სა ხებ, მი ვი ღებთ შემ დეგ ტრან
სმი სი ულ სქე მას:

სა დაც,  _ მოხ მა რე ბის ზღვრუ ლი სარ გებ ლი
ა ნო ბა,  _ ლაგ რან ჟის მამ რავ ლი,  თა ვი სუ ფა ლი 
დრო ის ზღვრუ ლი სარ გებ ლი ა ნო ბის და მდგრად 
მდგო მა რე ო ბა ში რე ა ლუ რი ხელ ფა სის დო ნე, m _ 

რე ა ლუ რი ფუ ლის მა რა გე ბი, l  დას ვე ნე ბის დრო, n _ 

შრო მის დრო, y _ მთლი ნი გა მოშ ვე ბა ერთ სულ მო
სახ ლე ზე.

თუ რე ა ლუ რი ფუ ლის მა სის ზრდას მოხ მა რე ბის 
 ზღვრუ ლი  სარ გებ ლი ა ნო ბის მი მართ იქ ნე ბა ნე იტ რა
ლუ რი, მა შინ ად გი ლი ექ ნე ბა ეკო ნო მი კა ში სუ პერ ნე
იტ რა ლო ბას3.

პრეს კო ტი სა და კიდ ლე ნდის (Kydland, Prescott 
1977) აზ რით მო ლო დი ნი თა ვად ახ დენს გავ ლე ნას სა
ხელ მწი ფოს მო ნე ტა რულ პო ლი ტი კა ზე. მა თი აზ რით 
არ სე ბობს გარ კვე უ ლი  სო ცი ა ლუ რი სარ გებ ლი ა ნო
ბის ფუნ ქცი ა, რო მე ლიც პო ლი ტი კუ რი არ ჩე ვა ნის  რა
ცი ო ნა ლი ზა ცი ას ახ დენს. სის ტე მა ტუ რი მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კა, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს არა მარ ტო ფუ
ლის მა სის ზრდას არა მედ ფუ ლის მა სის ზრდის ტემ
პის ზრდას, რაც არ ახ დენს გავ ლე ნას რე ა ლურ ეკო
ნო მი კურ ცვლა დებ ზე. მა შა სა და მე ფუ ლი  ხა სი ათ დე ბა 
სუ პერ ნე იტ რა ლო ბის თვი სე ბით. აქე დან გა მომ დი ნა
რე მხო ლო დ ა რა სის ტე მა ტურ პო ლი ტი კას შე უძ ლია 
რე ა ლურ ცვლა დებ ზე გავ ლე ნის  მოხ დე ნა. თუ მთავ
რო ბა მუდ მი ვად მო უ ლოდ ნელ არაპ როგ ნო ზი რე ბად 
 ნა ბი ჯებს დგამს, მა შინ ეკო ნო მი კა ში წო ნას წო რო ბა 
გა უ ა რე სე ბულ პი რო ბებ ში  დამ ყარ დე ბა. არაპ როგ
ნო ზი რე ბა დი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის დროს ფა სე
ბი  კარ გა ვენ თა ვი ანთ სა ინ ფორ მა ციო და ალო კა ცი
ურ ფუნ ქცი ას, რად გა ნ ე კო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბი თვით 
ფარ დო ბი თი ფა სე ბის ზრდა საც კი ფა სე ბის  დო ნის 
ზრდად აფა სე ბენ.

„ახალი კლა სი კო სე ბი“ (Lucas, 1972, 1980) ე წი
ნა აღ მდე გე ბი ან ადაპ ტი უ რი მო ლო დი ნის თე ო რი ის 
 ში ნა არს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც მო ლო დი ნი წარ
სულ ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რდნო ბით ყა ლიბ დე ბა და 
არ ცდი ლობს მო მა ვალ ში მო ლო დინ ზე მოქ მე დი 
 ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას. ისი ნი აკ რი ტი კე
ბენ ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სე ბის  ზრდის ტემ პის, ინ
ფლა ცი ი სა და ინ ფლა ცი უ რი მო ლო დი ნე ბის შე გუ ე
ბის  მე ქა ნიზმს. მა თი აზ რით მო ლო დი ნი არა ეგ ზო
გე ნუ რი, არა მედ ენ დო გე ნუ რი  პა რა მეტ რი ა, რად გან 
ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბი და ინ ტე რე სე ბულ ნი არი ა ნ 
ინ ფლა ცი ის რაც შე იძ ლე ბა ზუს ტად პროგ ნო ზი რე ბა
ში. რა ცი ო ნა ლუ რი  მო ლო დი ნის თე ო რი ის მი ხედ ვით 
მო ლო დი ნი მთლი ა ნად საპ როგ ნო ზო  მაჩ ვე ნე ბე ლია 
და იგი მხო ლოდ შემ თხვე ვით შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს 
მცდა რი. თე ო რი ის მი ხედ ვით ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე
ბი იც ნო ბენ ეკო ნო მი კის რე ა ლურ  მო დელს და ამის 
მი ხედ ვით აყა ლი ბე ბენ თა ვი ანთ მო ლო დინს. კავ ში
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რი ინ ფლა ცი ა სა და უმუ შევ რო ბას შო რის რო ბერტ 
ლუ კა სი სე ულ  ვა რი ან ტშიც მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ფი
ლიფ სის მრუ დით აღი წე რე ბა. ოღონდ ინ ფლა ცი უ რი 
მო ლო დი ნი რა ცი ნა ლუ რი მო ლო დი ნის შე სა ბა მი სად  
გა ნი საზღ ვრე ბა. ლუ კა სი თა ვის არას რულ ყო ფი ლი 
ინ ფორ მა ცი ის მო დელ ში  გან მარ ტავს, რომ შემ თხვე
ვი თი კომ პო ნენ ტი მხო ლოდ მა შინ არის ნუ ლი სა გან 
 გან სხვა ვე ბუ ლი, რო ცა ფუ ლის მა სის ცვლი ლე ბის 
ტემ პი მო უ ლოდ ნე ლა დ იც ვლე ბა. ამი ტომ რე ა ლუ
რი შე დე გე ბი მხო ლოდ მო ნე ტა რულ  შოკს შე უძ ლია 
გა მო იწ ვი ოს, რად გა ნაც ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბი 
 ა რას რულ ყო ფი ლი, და მა ხინ ჯე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
პი რო ბებ ში არას რულ ყო ფი ლა დ ა ფა სე ბენ ინ ფლა
ცი ის მო სა ლოდ ნელ მაჩ ვე ნე ბელს და შე დე გად ვერ 
ას ხვა ვე ბენ  ფარ დო ბი თი და ნო მი ნა ლუ რი ფა სე
ბის ცვლი ლე ბას ერ თმა ნე თი სა გან, რაც  წარ მო ე ბის 
ზრდის მი ზე ზიც ხდე ბა. ეს უკა ნას კნე ლი დას კვნა 
კარ გად ჩან ს, ე ლას ტი კუ რი ხელ ფა სე ბის თე ო რი ი და
ნაც, არას რულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცი ის  პი რო ბებ ში. 
თუ მო სა ლოდ ნე ლი ინ ფლა ცი ის  ტემ პი ჩა მორ ჩე ბა 
ფაქ ტობ რივ ინ ფლა ცი ის ტემპს, მა შინ ფაქ ტობ რი ვი 
რე ა ლუ რი  ხელ ფა სი იქ ნე ბა ნაკ ლე ბი წო ნას წო რულ
ზე, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ  მწარ მო ებ ლე ბი მეტ მუ შა
ხელს და ი ქი რა ვე ბენ და მა შა სა და მე წარ მო ე ბა  პო
ტენ ცი ურ დო ნე ზე მე ტი იქ ნე ბა.

ლუ კა სის კრი ტი კა სა ფუძ ვლად უდევს მაკ რო
ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გა ყო ფას ორ ტი პად: 
ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლებ საც ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბი 
სწო რად გან ჭვრე ტენ და ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
მო უ ლოდ ნე ლი ხა სი ა თი საა ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე
ბი სათ ვის. პირ ვე ლი სა ხის ცვლი ლე ბე ბი აღი წე რე ბა 
სის ტე მის და მის ცვლი ლე ბებს პრო პორ ცი ული ხა
სი ა თი აქვს სა შე დე გო ცვლა დებ თან მი მარ თე ბა ში. 
მე ო რე სა ხის ცვლი ლე ბებს კი შე უძ ლი ათ ეკო ნო მი
კის წო ნას წო რო ბი დან გა მოყ ვა ნა და ამ ცვლა დე
ბის მდგო მა რე ო ბის ცვლი ლე ბა. ერ თი ცვლა დის იმ
პულ სე ბი ზე მოქ მე დე ბენ სხვა ცვლა დებ ზე რო გორც 
პირ და პირ, ისე დი ნა მი კუ რად ლა გუ რი სტრუქ ტუ რის 
გავ ლით.

თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში მო
ნე ტა რუ ლი შო კის რე ა ლურ ეკო ნო მი კა ზე გავ ლე ნის 
და სა ხა სი ა თებ ლად და მოკ ლე ვა დი ა ნი ტრან სმი სი
უ ლი მე ქა ნიზ მის გა მო სავ ლე ნად უპი რა ტე სად გა მო
ი ყე ნე ბა სიმ სის (Sims, 1980) მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 

ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი უ ლი მიდ გო მა და მის სა
ფუძ ველ ზე აგე ბუ ლი იმ პულ სზე რე აქ ცი ის ფუნ ქცი ე ბი.

სიმ სის (Sims, 1980) კვლე ვა ში აშშს მა გა ლით ზე 
 ა გე ბულ იქ ნა ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი უ ლი მო დე
ლი. რომ ლის ფარ გლებ შიც გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა სა მი 
ცვლა დი M1 – M1 ფუ ლა დი აგ რე გა ტი, IP _ სამ რეწ
ვე ლო წარ მო ე ბის ინ დექ სი, P _ სა ბი თუ მო ფა სე ბის 
ინ დექ სი. იმ პულ სზე რე აქ ცი ის ფუნ ქცი ის იდენ ტი ფი
ცი რე ბი სათ ვის კი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა შემ დე გი მიმ
დევ რო ბა M1→IP→P. ლი პე რის, სიმ სის და ჟას (Leeper, 
Sims, Zha, 1996) კვლე ვა ში რო მე ლიც ჩა ტარ და აშშს 
მა გა ლით ზე 19601996 წლე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბულ 
იქ ნა შემ დე გი ც ვლა დე ბი M2 – M2 ფუ ლა დი აგ რე
გა ტი, Y _ რე ა ლუ რი მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი, P _ 

სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სი, TBILL3 _ სამთვი
ა ნი სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი ე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე
თი, PMC – „საქონელზე ფასების ინდექსი“4. იმ პულ
სზე რე აქ ცი ის ფუნ ქცი ის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის 
კი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა შემ დე გი მიმ დევ რო ბა TBILL3 
→PMC→M2→P→Y.

ზე მოთ მოყ ვა ნილი თე ო რი ე ბის ძი რი თა დი მი ზა
ნია და ად გი ნოს: 1. ფუ ლი არის ნე იტ რა ლუ რი, თუ 
არა და შე საძ ლე ბე ლი ა, თუ არა მო ნე ტა რუ ლი პო
ლი ტი კის გა მო ყე ნე ბა ეკო ნო მი კურ კო ნი უნ ქტუ რე
ზე გავ ლე ნის მო სახ დე ნად; 2. თუ შე საძ ლე ბე ლია 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა მო ყე ნე ბა ეკო ნო მი
კურ კო ნი უნ ქტუ რე ზე გავ ლე ნის მო სახ დე ნად, მა შინ 
რო გო რია მო ნე ტა რუ ლი ტრან სმი სი ის მე ქა ნიზ მი 
და მი სი შე დე გე ბი; წი ნამ დე ბა რე კ ვლე ვა წარ მო
ად გენ ს მცდე ლო ბას  სა ქარ თვე ლოს  მა გა ლით ზე 
ტ რან სმი სი ის მე ქა ნიზ მის ანა ლი ზის  ჭრილ ში  შე ის
წავ ლოს და გა მო ავ ლი ნოს  ფუ ლის მა სის და ფა სე
ბის ცვლი ლე ბის გავ ლე ნა რე ა ლუ რი გა მოშ ვე ბის 
დი ნა მი კა ზე, რო მე ლიც მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ დგო მი კვლე ვის სა
ფუძ ვე ლი იქ ნე ბა.

ამას თან, ჩვენს კვლა ვა ში მო ცე მუ ლია მცდე ლო ბა 
ზე მოთ გან ხი ლუ ლი კვლე ვე ბის გა მოც დი ლე ბი სა და 
თე ო რი უ ლი ჰი პო თე ზე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ცვლა
დე ბის ენ დო გე ნუ რო ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე, სა
ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე ტრან სმი სი ის მე ქა ნიზ მის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბით ვიმ
სჯე ლოთ ფუ ლის ნე იტ რა ლო ბის სა კითხ ზე. 
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5 წინამდებარე ნაშრომში გამოყენებული სტატისტიკა ეყრდნობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს (www.mof.gov.ge); საქართველოს 
ეროვნული ბანკის (www.nbg.ge) და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (www.geostat.ge) მონაცემებს.
6 იმისათვის, რომ ზემოაღნიშნული მაჩვენებლები დროში ერთმანეთთან შესადარისი იყოს, მნიშვნელოვანია ფასების დონის, როგორც 
ერთერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორის გათვალისწინება. ფასების დონის ცვლილების გაუთვალისწინებლობამ შესაძლოა მაჩვენებლებს 
შორის ე.წ. მცდარი კორელაციაც გამოიწვიოს, აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია აღნიშნული მაჩვენებლების კორექტირება 
საბაზისო პერიოდისათვის (1996 წლის I კვარტალი) მთლიანი შიგა პროდუქტის დეფლატორის გამოყენებით.
7 შინამეურნეობების დაშინამეურნეობების მომსახურე კერძო არაკომერციული ორგანიზაციებისხარჯები საბოლოო მოხმარებაზე რე
ალურ გამოსახულებაში.
8 X12 მეთოდი წარმოადგენს აშშ მოსახლეობის აღწერის ბიუროს მიერ შექმნილ სეზონურობისა და სხვა გადახრების კორექტირების სისტემას.
9 ზოგიერთი ავტორის (Ghysels & Perron 1990, გვ. 23) დაკვირვებით, სეზონურად კორექტირებული ცვლადის მიმართ სხვადასხვა ტესტე
ბის გამოყენებით სტაციონარულობის ანალიზის დროს მატულობს მწკრივის DS პროცესად კვალიფიცირების შანსები, ამიტომ უმჯობე
სია მოუსწორებელ და გაუფილტრავ მწკრივზე ერთეულოვანი ფესვის ტესტების გამოყენება.
10 Trend_Stationary

მონაცემებიდა

ეკონომეტრიკული

მოდელი

კვლე ვის  პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლია 1996_2015 
წლე ბის კვარ ტა ლუ რი  მაჩ ვე ნებ ლე ბი5. კვლე ვა 

ეყ რდნო ბა ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ის მო დე ლის 
ფარ გლებ ში იმ პულ სზე რე აქ ცი ის ფუნ ქცი ე ბის გა
მოკ ვლე ვას:

სა დაც, Yt _ ენ დო გე ნუ რი ცვლა დე ბის ვექ ტო რი, Zt 
_ ეგ ზო გე ნუ რი ცვლა დე ბის ვექ ტო რი, Et _ ნარ ჩე ნო ბი
თი წევ რის ვექ ტო რი.

ენ დო გე ნუ რი ცვლა დე ბი სათ ვის  გა მო ყე ნე ბუ ლ იქნა  
შემ დე გი დ რო ი თი მ წკრი ვე ბი6: რე ა ლუ რი მთლი ა ნი 
ში და პრო დუქ ტი (RGDP); სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის 
ინ დექ სი (CPI); ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში სეს ხებ ზე სა შუ ა
ლო კვარ ტლის რე ა ლუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი 
(R); რე ა ლუ რი ეფექ ტუ რი გაც ვლი თი კუ რსი (REER); 
სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის მოხ მა რე ბა რე ა ლუ რ გა მო
სა ხუ ლე ბა ში7 (RC); ფუ ლის მი წო დე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლის 
და სა ხა სი ა თებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ სა მი მაჩ ვე ნე ბე ლი: 
 სა რე ზერ ვო ფუ ლი (CC); მო ნე ტა რუ ლი აგ რე გა ტი (M3), 
მო ნე ტა რუ ლი აგ რე გა ტი (M2). ეგ ზო გე ნუ რი ცვლა
დის სა ხით გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა  საზღ ვარ გა რე თი დან 
 ფუ ლა დი ან ნა ტუ რა ლუ რი  სა ხით  მი ღე ბუ ლი (მიმ დი ნა რე 
 და  კა პი ტა ლუ რი) ტრან სფერ ტე ბის (Y_tr) და საზღ ვარ გა
რე თი დან მი ღე ბუ ლი ფაქ ტო რუ ლი  შე მო სავ ლე ბის (Y_f) 
ჯა მი (TR), აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა 
იმ მო საზ რე ბით, რომ ჩვე ნი აზ რით  შე სა ფა სე ბელ პე

რი ოდ ში ეს ცვლა დი მნიშ ვნე ლოვ ნად  გან საზღ ვრავ და 
ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის კო ნი უნ ქტუ რას , აგ რეთ ვე ის, 
რო გორც ეგ ზო გე ნუ რი ფაქ ტო რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა გა
რეო შო კის მა ხა სი ა თე ბე ლი ა.

კვარ ტა ლუ რი  მო ნა ცე მე ბი ს ა ნა ლი ზის  დროს 
 მნიშ  ნვე ლო ვან  სა კითხ ს წარ მო ად გენ ს სე ზო ნუ რო
ბა. წი ნამ დე ბა რე  ნაშ რომ ში ყ ვე ლა ცვლა დი სე ზო ნუ
რად შეს წო რე ბუ ლი ა. შე სა ბა მი სად , ყვე ლა  მო ნა ცე მის 
 ტეს ტი რე ბა  მოხ და  სე ზო ნუ რი  კომ პო ნენ ტი ს არ სე ბო
ბა ზე X128 მე თო დის  გა მო ყე ნე ბით.

რაც  შე ე ხე ბა ს ტა ცი ო ნა რუ ლო ბის  სა კითხს, მი სი ანა
ლი ზის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლ იქ ნა რამ დე ნი მე ტეს ტი:  გა
ფარ თო ვე ბუ ლი  დი კიფუ ლე რის  (ADF), ფი ლიპ სპე რო
ნის  (PP), დი კიფუ ლე რის (DF_GLS), კვი ატ კოვ სკი ფი
ლიპ სშმიდ ტიში ნის (KPSS) ტეს ტე ბი. ამას თან დრო ი თი 
მწკრი ვე ბის სტა ცი ო ნა რუ ლო ბის შე მოწ მე ბა ჩა ტარ და 
სე ზო ნუ რად მო უს წო რე ბელ  და  გა უ ფილ ტრავ  მწკრივ ზე9.

ქვე მოთ  მო ცე მულ  ცხრი ლებ ში N1 და N 2 წარ მოდ
გე ნი ლი ა  ერ თე უ ლო ვა ნი  ფეს ვის  ტეს ტე ბის  შე დე გე ბი 
ს ხვა დას ხვა  ტეს ტე ბის  გა მო ყე ნე ბით  5%ი ა ნი მ ნიშ
ვნე ლოვ ნე ბის  დო ნი სათ ვის. ტეს ტე ბი ჩა ტა რე ბუ ლია 
ყვე ლა სპე ცი ფი კა ცი ი სათ ვის: ტრენ დი სა და კონ სტა
ტას თვის, მხო ლოდ კონ სტან ტას თვის და ტრენ დის და 
კონ სტან ტის გა რე შე.

სტა ცი ა ნა ლუ რო ბი ს ა ნა ლი ზის  შე დე გად:

l    ADF, PP, DF_GLS და KPSS ტეს ტე ბის მი ხედ
ვით REER პირ ვე ლი  რი გი ს ინ ტეგ რა ცი უ ლი 
პ რო ცე სი ა.

l  ADF, PP და DF_GLS ტეს ტე ბის მი ხედ ვით CPI, 
CC და M2 პირ ვე ლი  რი გი ს ინ ტეგ რა ცი უ ლი 
პ რო ცე სი ა, თუმ ცა KPSS ტეს ტის მი ხედ ვით 
TS10პრო ცე სი ა. მი ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გობ რი
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11 NonDeterministic  შეუძლებელია განსაზღვრა.
12 None  არცერთი პროცესი არ არის.

ცხრილი 2.

ერ თე უ ლო ვა ნი  ფეს ვის  ტეს ტე ბი (ADF, PP, DF_GLS, KPSS)

ცხრილი 1.

ერ თე უ ლო ვა ნი  ფეს ვის  ტეს ტე ბი (ADF, PP, DF_GLS, KPSS)

11 12

კრიტიკული
მნიშვნელობები

კრიტიკული
მნიშვნელობები

კრიტიკული
მნიშვნელობები

კრიტიკული
მნიშვნელობები

კრიტიკული მნიშვნელობები

კრიტიკული მნიშვნელობები

კრიტიკული მნიშვნელობები

კრიტიკული მნიშვნელობები
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13 Difference_Stationary
14 ეს პროცედურა შემოთავაზებულია კოხრეინის ნაშრომში (Cochrane, 1988) TS და DS პროცესების იდენტიფიცირებისა და 
განსხვავებისათვის.
15 რასაც ADF, PP, DF_GLS, KPSS ტესტები პრაქტიკულად არ ითვალისიწინებენ
16 ოსტაპენკო და ტაბაღუას (2014) კვლევის მიხედვით, სადაც საოჯახო მეურნეობების მოხმარების და რეალური მთლიანი შიდა პრო
დუქტის სტაციონარულობის საკითხის შესწავლისას გამოყენებულ იქნა ერთეულოვანი ფესვის ტესტირების მეთოდები, რომლებიც 
სტრუქტურულ ძვრებს ითვალისწინებენ, საოჯახო მეურნეობების მოხმარები და რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი განისაზღვრა, 
როგორც TS პროცესი.
17 CC, M2 და M3 წარმოადგენენ ფულის მასას.

ვი შე დე გი არ გვაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას დრო ი თი 
მწკრი ვე ბი და ნამ დვი ლე ბით მი ვა კუთ ვნოთ TS 
ან DS13-პრო ცესს. ამი ტომ ჩვენს მი ერ გა მო ყე
ნე ბუ ლ იქ ნა კოხ რე ი ნის14 პრო ცე დუ რა, რომ
ლის მი ხედ ვი თაც CPI გა ნი საზღ ვრა, რო გორც 
TS_პრო ცე სი. ხო ლო CC და M2 დრო ი თი 
მწკრი ვე ბის DS_პრო ცე სი სათ ვის მი კუთ ვნე
ბა საკ მა ოდ რთუ ლი ა, თუმ ცა იგი უპი რა ტე სად 
DS_პრო ცე სი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ვა რი
ა ცი ის დი ნა მი კით ხა სი ათ დე ბა.

l  PP, DF_GLS და KPSS ტეს ტე ბის მი ხედ ვით 
M3 პირ ვე ლი  რი გი ს ინ ტეგ რა ცი უ ლი პ რო ცე
სი ა, თუმ ცა ADF ტეს ტის მი ხედ ვით იგი მე ო რე 
 რი გი ს ინ ტეგ რა ცი უ ლი პ რო ცე სი ა, რაც კოხ რე
ი ნის პრო ცე დუ რი თაც დას ტურ დე ბა.

l  ADF და PP ტეს ტე ბის მი ხედ ვით R სტა ცი ო
ნა რუ ლი პრო ცე სი ა, რა საც ეწი ნა აღ მდე გე ბა 
DF_GLS და KPSS ტეს ტე ბის შე დეგ ბი. თუმ ცა 
კოხ რე ი ნის პრო ცე დუ რით იგი უპი რა ტე სად 
სტა ცი ო ნა რუ ლი პრო ცე სი სათ ვის და მა ხა სი ა
თე ბე ლი ვა რი ა ცი ის დი ნა მი კით ხა სი ათ დე ბა.

l  ADF, DF_GLS და KPSS ტეს ტე ბის მი ხედ ვით 
RGDP და RC პირ ვე ლი  რი გი ს ინ ტეგ რა ცი უ ლი 
პ რო ცე სი ა. ხო ლო PP ტეს ტის და კოხ რე ი ნის 
პრო ცე დუ რის მი ხედ ვით TS_პრო ცე სი.

l  ADF, DF_GLS და KPSS ტეს ტე ბის მი ხედ ვით 
TR პირ ვე ლი  რი გი ს ინ ტეგ რა ცი უ ლი პ რო ცე
სი ა. ხო ლო PP ტეს ტის და კოხ რე ი ნის პრო ცე
დუ რის მი ხედ ვით TS-პრო ცე სი.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და 
აგ რეთ ვე იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ქარ თვე ლო 
1996_2015 წლებ ში მნიშ ვნე ლო ვან სტრუქ ტუ რულ 
ძვრებს გა ნიც დი და15, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ: REER, CC, M2, 
M3, TR ინ ტერ პრე ტი რე ბულ უნ და იქ ნას DS_პრო ცე
სე ბად, ხო ლო CPI, R, RGDP და CRTS_პრო ცე სე ბად16.

მა შა სა და მე, ცვლა დე ბის უმე ტე სო ბა მო ცე მულ 
დრო ით მო ნაკ ვეთ ზე გა ნი საზღ ვრა, რო გორც ტრენ
დის მი მართ სტა ცი ო ნა რუ ლი დრო თი მწკრი ვე ბი, ამი
ტო მაც ეგ ზო გე ნურ ცვლა დებ ში ჩვენს მი ერ ჩარ თულ 
იქ ნა წრფი ვი ტრენ დის ფაქ ტო რი. მო დელ ში ცვლა
დე ბი რო მე ლიც იდენ ტი ფი ცირ და, რო გორც პირ ვე ლი 
რი გის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი პრო ცე სე ბი და ისი ნი გა ნი ხი
ლე ბა პირ ვე ლი რი გის სხვა ო ბებ ში.

ტექნიკურად მხოლოდ სამი17 ცვლადი განისაზ
ღვრა, როგორც არანულოვანი რიგის ინტეგრირე ბუ
ლი პროცესი, ამიტომ კოინტეგრაციული კავშირე ბი 
საანალიზო მწკრივებისათვის არ შეიძლება გა ნისაზ
ღვროს და ჩვენ განვიხილავთ ვექტორულ ავტორეგ
რესიას შეცდომის კორექციის გარეშე. ცვლადების 
სტანდარტიზებისათვის აღებულია მათი ლოგარით
მული მნიშვნელობები.

ლა გის რი გის გან საზღ ვრი სათ ვის ჩვენ გან ვი ხი
ლეთ 0_დან 7 ლა გამ დე მო დე ლე ბის ვა რი ან ტე ბი. 
რო გორც ჩანს ცხრი ლი 3დან. კრი ტე რი უ მე ბის უმე
ტე სო ბა მი უ თი თებს, რომ სა უ კე თე სო ვა რი ანტს წარ
მო ად გენს მო დე ლი 2 ლა გით.

მო დე ლის ავ ტო რეგ რე სი უ ლი პო ლი ნო მის მა ხა სი
ა თე ბე ლი შებ რუ ნე ბუ ლი ფეს ვე ბი მო დუ ლით ერ თზე 
ნაკ ლე ბი ა, რაც VAR მო დე ლის სტა ცი ო ნა რუ ლო ბა ზე 
მი უ თი თებს. 

ცვლა დე ბის ენ დო გე ნუ რო ბის /ეგ ზო გე რო ბის ანა
ლი ზის თვის გრე ინ ჯე რის წყვი ლუ რი მი ზეზ _შე დე
გობ რი ვო ბის ტეს ტის მი ხედ ვით (ცხრი ლი 4) ჩვე ნი 
მო დე ლის თვის ჩანს, რომ ვლინ დე ბა: 1) სა მი ვე მო
დე ლი სათ ვის გრე ინ ჯე რის მი ხედ ვით კავ ში რი CC/
M2/M3→REER, REER→RGDP, CC/M2/M3→RGDP, 
RC→CPI, CPI→R; CC/M2/M3 ცვლე დე ბის ეგ ზო გე ნუ
რო ბა; R, RGDP, REER ცვლა დე ბის ენ დო გე ნუ რო ბა. 
2) პირ ვე ლი მო დე ლი სათ ვის გრე ინ ჯე რის მი ხედ ვით 
კავ ში რი CC→CPI; RC ცვლა დის ეგ ზო გე ნუ რო ბა; CPI 
ცვლა დის ენ დო გე ნუ რო ბა. 3) მე ო რე მო დე ლი სათ
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ცხრილი 3.

ინ ფორ მა ცი უ ლი კრტე რი უ მე ბის მნიშ ვნე ლო ბე ბი ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ის სხვა დას ხვა რგის მო დე ლი სათ ვის

ვის გრე ინ ჯე რის მი ხედ ვით კავ ში რი RGDP→CPI1 მი
მარ თუ ლე ბით; RCცვლა დის ეგ ზო გე ნუ რო ბა; 4) მე სა
მე მო დე ლი სათ ვის გრე ინ ჯე რის მი ხედ ვით კავ ში რი 
RGDP→CPI, RGDP→RC და RC→REER2 მი მარ თუ ლე
ბით.

ვექ ტო რულ ავ ტო რეგ რე სი ულ მო დელ ში იმ პულ
სზე რე აქ ცი ის ფუნ ქცია გვიჩ ვე ნებს ენ დო გე ნუ რი 
ცვლა დე ბის რე აქ ცი ას შემ თხვე ვი თი სი დი დის ერ თჯე
რად შოკ ზე და მო უ ლოდ ნე ლი შო კუ რი ზე მოქ მე დე

ბის შემ დეგ სის ტე მის რე აქ ცი ის კვლე ვის სა შუ ა ლე ბას 
გვაძ ლევს. პრობ ლე მას ამ ტი პის მო დელ ში წარ მოდ
გენს ის, რომ სის ტე მის გან ტო ლე ბე ბის შო კე ბი კო
რე ლი რე ბუ ლია და ახ დე ნენ ერ თმა ნეთ ზე გავ ლე ნას. 
თუ შემ თხვე ვი თი წევ რე ბის ვა რი ა ცი ე ბი კო რე ლი რე
ბუ ლია მა შინ უნ და მოხ დეს მა თი გარ დაქ მნა ისე რომ 
ისი ნი არ იყ ვნენ კო რე ლი რე ბუ ლე ბი, რა თა შე საძ ლე
ბე ლი იყოს ცვლა დებს შო რის იმ პულ სის პირ და პი რი 
ინ ტერ პრე ტა ცი ა. სიმ სმა (Sims 1980) შე მოგ ვთა ვა ზა 
შო კე ბის თან წყო ბის სქე მით ამ პრობ ლე მის გა დაწყ
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ცხრილი 4.

გრე ინ ჯე რის წყვი ლუ რი მი ზეზ შე დე გობ რი ვო ბის ტეს ტის შე დე გე ბი
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ვე ტა. იმ პულ სე ბის ორ თო გო ნა ლი ზა ცი ი სათ ვის ვი
ყე ნებთ ქო ლეს კის დე კომ პო ზი ცი ას. კერ ძოდ იმის 
დაშ ვე ბით, რომ ერ თი შო კის გავ ლე ნა წარ მო ად გენს 
ნუ ლო ვანს, იმ პულ სზე რე აქ ცი ის ფუნ ქცია აჩ ვე ნებს 
შო კის ერ თი სტან დარ ტუ ლი ერ თე უ ლით ცვლი ლე ბის 
დროს რო გო რი იქ ნე ბა სის ტე მის ენ დო გე ნუ რი ცვლა
დე ბის რე აქ ცი ა. თუ და ვუშ ვებთ მიმ დევ რო ბის ცვლი
ლე ბას, მა შინ ფუნ ქცია შე იც ვლის სა ხეს. თუ ფუნ ქცია 
მნიშ ვნე ლოვ ნად იც ვლე ბა, მა შინ უნ და ვი ვა რა უ დოთ, 
რომ ად გი ლი აქვს ინო ვა ცი ე ბის მნიშ ვნე ლო ვან  ჯვა
რე დინ კო რე ლა ცი ას. 

ჩვენს მო დელ ში ცვლა დე ბი შემ დე გი რი გი თო ბით 
არის და ლა გე ბუ ლი:

CC/M2/M3 → RC → REER → CPI →R → GDP

ასე ვე მოხ და სხვა სქე მე ბის ანა ლი ზიც: CC/M2/M3 
→ RC → REER → GDP→ CPI → R და CC/M2/M3 → REER 
→ CPI → R → RC → GDP. ალ ტერ ნა ტი უ ლი სქე მე ბის 
ანა ლი ზის შე დე გად ფუნ ქცი ებს არ სე ბი თი ცვლი ლე
ბე ბი არ გა ნუც დი ათ, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ არ აქვს 
ნარ ჩე ნო ბი თი წევ რე ბის ჯვა რე დინ კო რე ლა ცი ას ად
გი ლი.

შედეგები

ჩვენ მი ერ იდენ ტი ფი ცი რე ბულ მო დე ლებ ში მთლი 
ა ნი გა მოშ ვე ბის სა ფა სო შოკ ზე იმ პულ სზე რე აქ ცი

ის ფუნ ქცი ე ბი სტა ტის ტი კუ რად არამ ნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. 
არამ ნიშ ვნე ლო ვა ნია მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის 
ვა რი ა ცი ა ში სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სის ვა
რი ა ცი აც. ამას თან გავ ლე ნა არ ატა რებს მერ ყევ ხა სი
ათს და მი სი გავ ლე ნა მე-3 კვარ ტალ ში აღ წევს მაქ
სი მუმს. მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი კი 
პრა ტი კუ ლად მო ნო ტო ნუ რად უბ რუნ დე ბა წო ნას წო
რულ მნიშ ვნე ლო ბას .ა რას რულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცი
ის გა მო, რაც ეკო ნო მი კა ში პრაქ ტი კულ პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენს, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭი რავს ექ
სცესს. ფა სე ბის სა ინ ფორ მა ციო ფუნ ქცი ის დარ ღვე ვა 
კი შე იძ ლე ბა რე ა ლურ სექ ტორ ზე და მის სტა ბი ლუ
რო ბა ზე არა ერ თგვა როვ ნად აი სა ხოს. კერ ძოდ ის 
შე იძ ლე ბა იქ ცეს საბ რუ ნავ სა შუ ა ლე ბებ ში, ძი რი თად 
სა შუ ა ლე ბებ ში და სხვა არა თა ნა ბა რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის მი ზე ზი. ეს კი, ეკო ნო მი კუ რი რყე ვე
ბის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი და დი ნა მი კუ რი არას ტა ბი ლუ
რო ბის და კარ გვის ფაქ ტო რი ა. თუმ ცა, მო ცე მულ შემ

თხვე ვა ში ეკო ნო მი კა სწრა ფად ადაპ ტირ დე ბა ასე თი 
ტი პის შო კე ბი სად მი.

მთლი ა ნი გა მოშ ვე ბის ფუ ლა დი აგ რე გა ტე ბის (CC, 
M2 და M3) ცვლი ლე ბის იმ პულ სზე რე აქ ცი ის ფუნ ქცი
ე ბი სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. მთლი ა ნი ში და 
პრო დუქ ტის ვა რი ა ცი ის დე კომ პო ზი ცია გვიჩ ვე ნებს, 
რომ მშპ_ს ვა რი ა ცია ძი რი თა დად ახ სნი ლია სა კუ თა
რი ვა რი ა ცი ით წარ სულ პე რი ოდ ში. I_II კვარ ტლის შემ
დეგ მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის ვა რი ა ცი ა ში ფუ ლის 
მა სის აგ რე გა ტე ბის ცვლი ლე ბის ვა რი ა ციაა ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი. ამას თან დი ნა მი კუ რი წო ნას წო რო ბის 
აღ დგე ნის პრო ცე სი ატა რებს მო ნო ტო ნურ ხა სი ათს 
და მი სი გავ ლე ნა მე_3 კვარ ტალ ში აღ წევს მაქ სი მუმს 
მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი მო ნო ტო ნუ
რად უბ რუნ დე ბა წო ნას წო რულ მნიშ ვნე ლო ბას.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შეგ ვიძ ლია და ვას
კვნათ, რომ ჰი პო თე ზა ფუ ლის მი წო დე ბის მთლი ა ნ 
გა მოშ ვე ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის ნე იტ რა ლო ბის შე სა ხებ 
უარ ყო ფი ლი ა. ჩვე ნი შე ხე დუ ლე ბით შე დე გე ბი აიხ
სნე ბა იმით, რომ ადაპ ტა ცი ის პრო ცე სე ბი რე ა ლურ 
სექ ტორ ში გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში სწრა ფად არ 
მიმ დი ნა რე ობს.

ფუ ლის მა სი სა და ფა სე ბის დო ნის ამ გვა რი და მო
კი დე ბუ ლე ბა რე ა ლუ რი მშპ_ს ზრდის  მი მართ ადას
ტუ რებს ქვე ყა ნა ში მო ნე ტა რუ ლი ფაქ ტო რე ბით სტი
მუ ლი რე ბუ ლი ბუ მის არ სე ბო ბას.

შე სას წავლ პე რი ოდ ში მი მოქ ცე ვა ში ეროვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტის მო ცუ ლო ბა და ახ. 13_ჯერ გა ი ზარ და, ხო ლო 
სა შუ ა ლო წლი ურ მა წრდის ტემ პმა და ახ. 16% შე ად გი
ნა. ფუ ლის მი წო დე ბის ტემ პი გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი 
იყო 2004_ 2007 წლებ ში. ამის ფონ ზე რე ა ლუ რი მშპ 
2.7_ჯერ, ხო ლო ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა
ცე მე ბით სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სი 2.8_ჯერ 
გა ი ზარ და, ხო ლო სა შუ ა ლო წლი ურ მა რე ა ლუ რმა 
მშპ_ს ზრდის ტემ პმა 5,8%, ხო ლო სა შუ ა ლო წლი ურ მა 
ინ ფლა ცი ამ 6% შე ად გი ნა. მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
სირ თუ ლე ე ბი და კავ ში რე ბუ ლი იყო აგ რეთ ვე უცხ ო უ რი 
ვა ლუ ტის დი დი რა ო დე ნო ბით შე მო დი ნე ბას თან, კერ
ძოდ სა ქარ თვე ლოს სა გა დამ ხდე ლო ბა ლან სის ფი ნან
სუ რი ან გა რი შის მი ხედ ვით უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
მო ცუ ლო ბამ მხო ლოდ 2002_2008 წლე ბის მან ძილ ზე 
8.5 მი ლი არდ აშშ დო ლარს მი აღ წი ა, ხო ლო ეროვ ნუ
ლი ბან კის უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის რე ზერ ვე ბი 1,372 მლნ 
აშშ დო ლა რით გა ი ზარ და. უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის დი დი 
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ნახაზი 1.

რე ა ლუ რი მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის იმ პულ სზე რე აქ ცი ის ფუნ ქცი ე ბი ფუ ლის მი წო დე ბის და სა ფა სო შო კებ ზე
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რა ო დე ნო ბით შე მო დი ნე ბა, და დე ბით ფაქ ტორ თან ერ
თად, ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი უარ ყო ფი თი ტენ დენ ცი ით 
ხა სი ათ დე ბა: პირ ვე ლი, უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის შე მო დი
ნე ბით ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის კურ სის გამ ყა რე ბა აუ ა რე
სებს სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო პი რო ბებს და აფერ ხებს 
ექ სპორ ტის ზრდის ტემ პებს; მე ო რე, უცხ ო უ რი სა ვა ლუ
ტო რე ზერ ვე ბის დაგ რო ვე ბა და ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
კურ სის სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ახ დენს ინ
ფლა ცი ურ ზე წო ლას ეკო ნო მი კა ზე და ზრდის ეროვ ნუ
ლი ვა ლუ ტის ჭარბ მი წო დებას ეკო ნო მი კა ში. ორი ვე ეს 
ტენ დენ ცია გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში და მა ხა სი ა თე ბე
ლი იყო სა ქარ თვე ლო სათ ვის. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა
მომ დი ან რე შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ სა ქარ თვე
ლო ში ად გი ლი ჰქონ და უპი რა ტე სად პერ მა ნენ ტულ 
მო ნე ტა რულ შო კებს, რაც ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მნიშ
ვნე ლო ვა ნი გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რი იყო. 

ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო დელ ში სა ო ჯა ხო მე
ურ ნე ო ბე ბის მოხ მა რე ბის ფაქ ტო რის ჩარ თვამ გა აძ
ლი ე რა ფუ ლის მა სის შო კის რე ა ლურ მთლი ან ში და 
პრო დუქ ტზე ზე მოქ მე დე ბის მნიშ ვნე ლოვ ნე ბა. რი სი 
ინ ტერ პრე ტი რე ბაც შეგ ვიძ ლია ისე, რომ ფუ ლის მა სის 
ზრდა ამ სუ ბუ ქებს გა რი გე ბე ბის და დე ბას და ზრდის 
სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის მოხ მა რე ბის ზღვრულ სარ
გებ ლი ა ნო ბას. სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის მოხ მა რე ბის 
ფაქ ტო რის მნიშ ვნე ლოვ ნე ბას ტრან სმი სი ის მე ქა ნიზ
მში დას ტურ დე ბა სხვა კვლე ვე ბი თაც (Bacchella and 
Gerlach, 1997; Sarnoand Taylor, 1998; Taylor, 1999; 
Angeloni, Kashyap, Mojon, Terlizzese, 2003). თუმ ცა 
მო ცე მუ ლი კვლე ვა არ იძ ლე ვა აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ
მის სრულ ყო ფი ლად შეს წავ ლის სა შუ ა ლე ბას ,თუმ ცა, 
სა ყუ რადღ ე ბო დას კვნე ბის სა ფუძ ველს იძ ლე ვა, რაც 
შემ დგო მი კვლე ვის სა გა ნი ა. 

ცხრილი 5.

რე ა ლუ რი მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის ვა რი ა ცი ის დე კომ პო ზი ცია
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დასკვნა

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა  რამ  
დე ნი მე მ ნიშ ვნე ლო ვა ნი  სა კითხ ი:

კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით სა ფა სო შო კი ეკო
ნო მი კურ ზრდა ზე მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას არ ახ
დენს და მის მნიშ ვნე ლოვ ნე ბა ზე მხო ლოდ მოკ ლე ვა
დი ან პე რი ოდ ში შეგ ვიძ ლია ვი სა უბ როთ, ხო ლო სა
შუ ა ლო და გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში სა ფა სო შო კის 
გავ ლე ნა შეზღ უ დუ ლი ა, რაც მი უ თი თებს ეკო ნო მი კის 
უნარ ზე სწრა ფად ადაპ ტირ დეს ასე თი ტი პის შო კე ბი
სად მი. აღ ნიშ ნუ ლი შე დე გი შე იძ ლე ბა ლუ კა სის არას
რულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცი ის მო დე ლის და დას ტუ რე
ბად გან ვი ხი ლოთ, რომ ლის მი ხედ ვი თაც რე ა ლუ რი 
შე დე გე ბი მხო ლოდ მო უ ლოდ ნელ მო ნე ტა რულ შოკს 
შე უძ ლია გა მო იწ ვი ოს.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია ფუ ლის მა სის შო კის ეკო ნო მი
კურ ზრდა ზე ზე გავ ლე ნა. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ
დი ნა რე შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ სა ქარ თვე ლო
ში ად გი ლი ჰქონ და უპი რა ტე სად პერ მა ნენ ტულ მო
ნე ტა რულ შო კებს, რაც ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მნიშ ვნე
ლო ვა ნი გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რი იყო.

მო დელ ში სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის მოხ მა რე ბის 
ფაქ ტო რის ჩარ თვამ  გა აძ ლი ე რა ფუ ლის მა სის შო კის 
რე ა ლურ მთლი ან ში და პრო დუქ ტზე ზე მოქ მე დე ბის 
მნიშ ვნე ლოვ ნე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ მოკ ლე ვა დი ან პე რი
ოდ ში ფუ ლის მი წო დე ბის შო კის  მი მართ მთლი ა ნი 
გა მოშ ვე ბა არ ხა სი ათ დე ბა ნე იტ რა ლო ბის თვი სე ბით 
სა ქარ თვე ლო ში. ამას თან აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ა ნა
ლი ზო პე რი ოდ ში ად გი ლი ჰქონ და უპი რა ტე სად პერ
მა ნენ ტულ მო ნე ტა რულ შო კებს.
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საქართველოს ეკონომიკის მოზაიკა

01.02.2016  

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი

ბან კი მი მოქ ცე ვა ში ლა რის

გა ნახ ლე ბუ ლი ბან კნო ტე ბის 

გაშ ვე ბას იწყ ებს

2016 წლის პირ ვე ლი თე ბერ ვლი დან სა ქარ თვე ლოს 
მთელ ტე რი ტო რი ა ზე მი მოქ ცე ვა ში ლა რის გა ნახ ლე
ბუ ლი ბან კნო ტე ბი გა მო ვი და. 

თავ და პირ ვე ლად მი მოქ ცე ვა ში გა ვი და 20 და 50 ლა
რის ნო მი ნა ლის ბან კნო ტე ბი.

რაც შე ე ხე ბა 100 ლა რის ნო მი ნა ლის გა ნახ ლე ბულ 
ბან კნო ტებს, ის წელს მოგ ვი ა ნე ბით გა ვა მი მოქ ცე ვა
ში და ამის შე სა ხებ ეროვ ნუ ლი ბან კი სა ზო გა დო ე ბის 
ინ ფორ მი რე ბას წი ნან სწარ მო ახ დენს.

ლა რის გა ნახ ლე ბულ ბან კნო ტებ ზე შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია 
კარ გად ნაც ნო ბი, ლა რის ბან კნო ტე ბის თავ და პირ ვე
ლი თე მა ტი კა, ამავ დრო უ ლად ბან კნო ტებ ზე წარ მოდ
გე ნი ლი ის ტო რი ე ბი გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბუ ლია ცალ
კე უ ლი ახა ლი ელე მენ ტე ბით. გა ნახ ლე ბუ ლი დი ზა ი ნი 

კი დევ უფ რო მე ტი სი ზუს ტით და თა ნა მედ რო ვე იერ სა
ხით წარ მო ა ჩენს სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლო ვან კულ
ტუ რულ ის ტო რი ულ მემ კვიდ რე ო ბას.

ლა რის გა ნახ ლე ბულ ბან კნო ტებს ახა სი ა თებს მკვეთ
რად გა მორ ჩე უ ლი ფე რე ბის სპექ ტრი, რო მე ლიც ჰარ
მო ნი უ ლად არის შე ხა მე ბუ ლი ძი რი თა დი სი უ ჟე ტე ბის 
დო მი ნან ტურ და კონ ტრას ტულ ფე რებ თან.

გა ნახ ლდა ლა რის ბან კნო ტის ზო მე ბიც. გა მო ყე ნე ბუ
ლია ნო მი ნა ლე ბის მი ხედ ვით ბან კნო ტე ბის ზო მე ბის 
დი ა გო ნა ლუ რი, სი მეტ რი უ ლი ზრდის პრინ ცი პი. 

ლა რის გა ნახ ლე ბუ ლი ბან კნო ტე ბი და ცუ ლია მომ ხმა
რებ ლი სათ ვის მარ ტი ვად აღ ქმა დი და ამა ვე დროს, 
თა ნა მედ რო ვე და მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ცე სის 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი დამ ცა ვი ნიშ ნე ბით. მათ შო რის 
და ტა ნი ლია ნო მი ნა ლის ამომ ცნო ბი ნი შა ნი სუს ტი 
მხედ ვე ლო ბის მქო ნე პირ თათ ვის. 

ლა რის გა ნახ ლე ბუ ლი ბან კნო ტე ბი დამ ზა დე ბუ ლია 
ისე თი მა სა ლე ბი სა და დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მე ბის გა
მო ყე ნე ბით, რომ ლე ბიც ზრდის მი მოქ ცე ვა ში მათ 
მდგრა დო ბას და ბინ ძუ რე ბი სა და ბუ ნებ რი ვი ცვე თი
სად მი.

5 და 10 ლა რის ნო მი ნა ლის ბან კნო ტე ბი გა ნახ ლდე ბა 
მოგ ვი ა ნე ბით.

ძვე ლი ემი სი ე ბის ბან კნო ტე ბი მი მოქ ცე ვა ში იქ ნე ბა 
ლა რის გა ნახ ლე ბულ ბან კნო ტებ თან ერ თად. 

გა ნახ ლე ბუ ლი 20, 50 და 100 ლა რის ნო მი ნა ლის ბან
კნო ტე ბის შე სა ხებ დაწ ვრი ლე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის მი
სა ღე ბად შე გიძ ლი ათ ეწ ვი ოთ სპე ცი ა ლურ ვებ გვერდს 

_ www.ganakhlebulilari.ge
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ქარ თუ ლი სა ზე დამ ხედ ვე ლო 

მო დე ლის გა საც ნო ბად

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ ბანკს

სომ ხე თის ცენ ტრა ლუ რი ბან კის 

წარ მო მად გენ ლე ბი ეს ტუმ რნენ

სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით გა ტა
რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის გაც ნო ბი სა და გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ ბანკს 
სომ ხე თის ცენ ტრა ლუ რი ბან კის დე ლე გა ცია ეს ტუმ რა.

სომ ხე თის ცენ ტრა ლუ რი ბან კის ზე დამ ხედ ვე ლე ბი ად
გილ ზე გა ეც ვნენ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მი
ერ და ნერ გილ რის კებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ზე დამ ხედ ვე
ლო მიდ გო მის ძი რი თად პრინ ცი პებ სა და ჩარ ჩოს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო მიდ გო მე ბის მი მართ ინ ტე რე სი 
გან სა კუთ რე ბით მას შემ დეგ გა ი ზარ და, რაც სა ერ თა
შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი სა და მსოფ ლიო ბან კის 
ერ თობ ლივ მა მი სი ამ „ფინანსური სექტორის შეფასე
ბის პროგრამის“ (FSAP) ფარ გლებ ში  ძალ ზედ პო ზი
ტი უ რი დას კვნა გა მო აქ ვეყ ნა.

ქარ თუ ლი სა ზე დამ ხედ ვე ლო მო დე ლის გა საც ნო ბად 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ ბან კში უკ ვე იმ ყო ფე ბოდ
ნენ სხვა დას ხვა ცენ ტრა ლუ რი ბან კის დე ლე გა ცი ე ბი.

24.02.2016  

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი

ბან კი ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბის 

ხელ შეწყ ო ბის მიზ ნით

სა გან მა ნათ ლებ ლო

ვი დე ორ გო ლე ბის

გან ვი თა რე ბას გა ნაგ რძობს

ინ ფლა ცი ა, სა ბან კო საქ მე, სა ბა ლან სო უწყ ი სი, მი წო
დე ბის კა ნო ნი, მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი _ ასე თია 
მო რი გი რვა სა გან მა ნათ ლებ ლო ვი დე ორ გო ლის 
ში ნა არ სი, რო მელ თა გან ვი თა რე ბაც სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნულ მა ბან კმა ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბის ამაღ
ლე ბის მიზ ნით 2015 წლი დან და იწყ ო. 

„ხან აკა დე მი ი ს“ (Khan Academy) ფი ნან სე ბი სა და 
ეკო ნო მი კის სა კითხ ებ ზე შექ მნი ლი სა გან მა ნათ ლებ
ლო ვი დე ო გაკ ვე თი ლე ბი ყვე ლა ტი პის მსმე ნელ ზეა 
გათ ვლი ლი და გარ და ზო გა დი ფი ნან სუ რი და ეკო
ნო მი კუ რი ცოდ ნის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა, მომ ხმა რე ბელს 
უკე თე სი ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში 
და ეხ მა რე ბა. სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ცხად
ყოფს, რომ მომ ხმა რებ ლე ბის თვის სა ინ ტე რე სო, ინ
ტე რაქ ტი უ ლი ვი დე ო მა სა ლის მი წო დე ბა ფი ნან სუ რი 
ცოდ ნის გავ რცე ლე ბის ერ თერ თი ყვე ლა ზე ეფექ ტუ
რი ფორ მა ა.
 
ვი დე ო გაკ ვე თი ლე ბი გან სხვავ დე ბა ში ნა არ სი სა და 
სირ თუ ლის მი ხედ ვით. პირ ვე ლი ხუ თი ვი დეო გა
ნი ხი ლავ და მთლი ან ში და პრო დუქ ტსა (მშპ) და მის 
კომ პო ნენ ტებს, დე პო ზიტ ზე პრო ცენ ტის და რიცხ ვის 
რთულ და მარ ტივ მე თო დებს, და ასე ვე, მოთხ ოვ ნის 
კა ნონს.
 
მო მა ვალ ში და გეგ მი ლი „ხან აკა დე მი ი ს“ ვი დე ო გაკ
ვე თი ლე ბი და ეთ მო ბა ისეთ თე მებს, რო გო რი ცა ა: 
სეს ხზე პრო ცენ ტის და რიცხ ვის სხვა დას ხვა მე თო
დი, ფუ ლის ღი რე ბუ ლე ბა დრო ში, ნო მი ნა ლუ რი და 
ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი, მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კა, იპო თე კუ რი სეს ხე ბი, ბან კის მო გე ბა ზა
რა ლის უწყ ი სი, სა ვა ლუ ტო  რე ზერ ვე ბი და ა. შ. „ხან 
აკა დე მი ი ს“ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი ვი დე
ო ე ბის გარ და, მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
კუთხ ით არ სე ბულ ჩარ ჩოს თან ერ თად, რო მე ლიც უკ
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ვე მო ი ცავს მომ ხმა რებ ლე ბის თვის სა ვა ლუ ტო რის
კის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟღავ ნე ბის ვალ დე ბუ
ლე ბას, და ამ თე მა ზე შექ მნი ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
მა სა ლის გავ რცე ლე ბას, იგეგ მე ბა გან ვი თარ დეს სებ 
ის ვი დე ორ გო ლე ბი, რომ ლე ბიც და ეთ მო ბა, მათ შო
რის, უცხ ო ურ ვა ლუ ტა ში სეს ხე ბას თან და კავ ში რე ბულ 
რის კებს და სხვა, ქვეყ ნის თვის სპე ცი ფი კურ თე მებს. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მომ ხმა რებ ლე ბის გან მი ღე ბუ ლი 
შე ფა სე ბა ეროვ ნულ ბანკს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს უკეთ 
გან საზღ ვროს, თუ რა თე მებ ზე და რა მიდ გო მე ბით გა
ნაგ რძოს ვი დე ორ გო ლე ბის გან ვი თა რე ბა.

„ხან აკა დე მი ი ს“ ვი დე ო გაკ ვე თი ლე ბი ხელ მი საწ ვდო
მია რო გორც სპე ცი ა ლუ რად ამ მიზ ნის თვის შექ მნილ 
YouTube არ ხზე, ასე ვე სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან
კის მომ ხმა რე ბელ თა გვერ დზე. მომ დევ ნო ორი თვის 
გან მავ ლო ბა ში და მა ტე ბით 24 ვი დე ოს ჩა წე რაა და
გეგ მი ლი. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი ევ რო პუ ლი ფონ დის 
სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სათ ვის (EFSE) გან ვი
თა რე ბის პროგ რა მის (EFSE DF) მხარ და ჭე რით ხორ
ცი ელ დე ბა. ტექ ნი კურ დახ მა რე ბას კი სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნულ ბანკს „მედეა ჰა უს დე კო მიო უწევს.

16.03.2016   

ეროვ ნუ ლი ბან კის საბ ჭომ

სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენტს 

ეროვ ნუ ლი ბან კის პრე ზი დენ ტის 

კან დი და ტუ რა წა რუდ გი ნა

და სა ნიშ ნად

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის საბ ჭოს 2016 წლის 
3 მარ ტის სხდო მა ზე, მი ღე ბულ იქ ნა გა დაწყ ვე ტი ლე
ბა ეროვ ნუ ლი ბან კის პრე ზი დენ ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე 
კო ბა გვე ნე ტა ძის კან დი და ტუ რის წარ დგე ნას თან და
კავ ში რე ბით. 

ეროვ ნუ ლი ბან კის საბ ჭოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, კო
ბა გვე ნე ტა ძის კან დი და ტუ რა სა ქარ თვე ლოს პრე ზი
დენტს წა რედ გი ნა სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის 
პრე ზი დენ ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე და სა ნიშ ნად. 

17 მარტს სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტმა, გი ორ გი მარ
გვე ლაშ ვილ მა საბ ჭოს წარ დგი ნე ბით ეროვ ნუ ლი ბან
კის პრე ზი დენ ტად კო ბა გვე ნე ტა ძე და ნიშ ნა.

16.03.2016 

გა ნახ ლე ბულ მა ლარ მა

სა ერ თა შო რი სო ჯილ დო მო ი პო ვა

2016 წლის 15 მარტს, ბუ ქა რეს ტში HSP Europe™ის 
კონ ფე რენ ცი ა ზე ორ გა ნი ზე ბულ და ჯილ დო ე ბის ცე რე
მო ნი ალ ზე ევ რო პი სა და დსთ–ს ქვეყ ნე ბის მას შტა ბით 
სა უ კე თე სო რე გი ო ნა ლუ რი ბან კნო ტის ნო მი ნა ცი ა ში 
„2016 წლის სა უ კე თე სო რე გი ო ნა ლუ რი ბან კნო ტი“ 
ლა რის გა ნახ ლე ბუ ლი ბან კნო ტე ბის სე რი ამ (20, 50 
და 100 ლა რის ნო მი ნა ლის ბან კნო ტე ბი) გა ი მარ ჯვა.

წელს, ნო მი ნა ცი ა ზე „2016 წლის სა უ კე თე სო რე გი ო
ნა ლუ რი ბან კნო ტი“, წარ დგე ნი ლი იყო:

l  ახალი 20 ევ რო _ ევ რო პის ცენ ტრა ლუ რი ბან კი

l  შვედური კრო ნის ახა ლი სე რია _ შვე დე თის ცენ
ტრა ლუ რი ბან კი

l  ახალი 20 000 ფო რინ ტი _ უნ გრე თის ცენ ტრა ლუ
რი ბან კი

l  ახალი 200 შე კე ლი _ ის რა ე ლის ცენ ტრა ლუ რი 
ბან კი

l  20 000 ტენ გე _ ყა ზა ხე თის ცენ ტრა ლუ რი ბან კი

l  500 გრივ ნა _ უკ რა ი ნის ცენ ტრა ლუ რი ბან კი

l  100 რუბ ლი სა ი უ ბი ლეო ბან კნო ტი _ რუ სე თის ცენ
ტრა ლუ რი ბან კი

l  ბანკნოტების სე რია _ ბე ლო რუ სი ის ცენ ტრა ლუ რი 
ბან კი

l  ლარის გა ნახ ლე ბუ ლი სე რია 20, 50 და 100 ლა რი 

_ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი 
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ცნო ბი სათ ვის, ჯილ დო ასე ვე გა და ე ცა ყა ზა ხე თის 
ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ გა მოშ ვე ბულ ახალ სა ი უ ბი
ლეო ბან კნოტს 20 000 ტენ გეს.

ნო მი ნა ცი ის თვის წარ დგე ნი ლი ფუ ლის ნიშ ნე ბის შე
ფა სე ბა ხდე ბა მა თი დი ზა ი ნის, ტექ ნი კუ რი დახ ვე წი
ლო ბის, გა მარ თუ ლო ბი სა და და ცუ ლო ბის კუთხ ით 
არ სე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე მიღ წე ვე ბის გათ ვა ლის წი
ნე ბით.

ორ გა ნი ზა ცია HSP Europe™ ყო ვეწ ლი უ რად ატა
რებს სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ას, და ცუ ლი ბეჭ
დვის სფე რო ში არ სე ბულ უახ ლეს ტენ დენ ცი ებ თან 
და ტექ ნო ლო გი ებ თან და კავ ში რე ბით დის კუ სი ე ბის, 
პერ სპექ ტი ვე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის 
მიზ ნით, სა დაც მო ნა წი ლე ბას იღე ბენ ევ რო პი სა და 
დსთს ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.

გა სულ წელს HSP Europe™ის კონ ფე რენ ცი ა ზე, რო
მე ლიც უნ გრე თის დე და ქა ლაქ ბუ და პეშ ტში ჩა ტარ და, 
2015 წლის სა უ კე თე სო რე გი ო ნა ლურ ბან კნო ტად პო
ლო ნუ რი ზლო ტი და სა ხელ და.

17.03.2016  

„მიიღე მო ნა წი ლე ო ბა.

და ზო გე ჭკვი ა ნუ რად !“

- სა ქარ თვე ლომ ფუ ლის გლო ბა-

ლუ რი კვი რე უ ლი აღ ნიშ ნა

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ორ გა ნი ზე ბი თა და 
მოს წავ ლე ახალ გაზ რდო ბის ეროვ ნუ ლი სა სახ ლის 
ჩარ თუ ლო ბით გლო ბა ლუ რი ფუ ლის კვი რე უ ლი სა
ქარ თვე ლო ში წელს მე სა მედ აღი ნიშ ნა. 

ფუ ლის კვი რე უ ლი მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნა ში ყო
ველ წლი უ რად, მარ ტის თვის მე ო რე კვი რა ში იმარ თე
ბა, რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნია ხე ლი შე უწყ ოს ახალ
გაზ რდა თა ო ბის ჩარ თუ ლო ბას ფუ ლის და ზოგ ვის, 
ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის ცვლი ლე ბი სა და ფი ნან სუ რი 
მო მავ ლის შე სა ხებ დის კუ სი ა ში. ასე ვე და ეხ მა როს მათ 
ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა ში. წლე
ვან დე ლი კვი რე უ ლის დე ვი ზია „მიიღე მო ნა წი ლე ო ბა. 
და ზო გე ჭკვი ა ნუ რად !“ _ „Take Part. Save Smart!“.

ფუ ლის კვი რე უ ლის ფარ გლებ ში, მოს წავ ლე ახალ გაზ
რდო ბის ეროვ ნუ ლი სა სახ ლის ორ გა ნი ზე ბით, ჩა ტარ
და ხატ ვის, ფო ტოგ რა ფი ი სა და ეს სე ე ბის კონ კურ სი 
თე მა ზე „მიიღე მო ნა წი ლე ო ბა. და ზო გე ჭკვი ა ნუ რად !“ 
_ „Take Part. Save Smart!“ სა უ კე თე სო ნაშ რო მე ბის ავ
ტო რებს სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მა ბან კმა ყვა რელ
ში, ფუ ლის მუ ზე უმ ში უმას პინ ძლა.
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სტა ტი ის სტრუქ ტუ რა:

1. შე სა ვა ლი
 a.  გან სა ხილ ვე ლი თე მის და სა ხე ლე ბა
  და მოკ ლე აღ წე რა
 b. თე მის შერ ჩე ვის კრი ტე რი უ მე ბი
 c. სტა ტი ის და ნარ ჩე ნი ნა წი ლის
  სტრუქ ტუ რა/ ში ნა არ სი
2. ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა
 ამ ან ანა ლო გი ურ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით 
 სხვა ეკო ნო მის ტე ბის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
 სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა
3. თე ო რი უ ლი ნა წი ლი
 ეკო ნო მი კუ რი მო დე ლი/ თე ო რი ა, რო მელ საც 
 ეფუძ ნე ბა სტა ტია
4. მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი
 a. მო ნა ცე მე ბის აღ წე რა (სპე ცი ფი უ რი მო ნა ცე მე ბი
  კონ სტრუ ი რე ბის აღ წე რის ჩათ ვლით)
 b. მო ნა ცემ თა აღ წე რი თი სტა ტის ტი კა
  (გან ხი ლუ ლი თე მის შე სა ბა მი სად)
5. ემ პი რი უ ლი ანა ლი ზი (გა მომ დი ნა რე სა ჭი რო ე ბი დან)
6. შე დე გე ბი
7. შე დე გე ბის გან ხილ ვა
8. დას კვნა
 სტა ტი ის მო ცუ ლო ბა უნ და შე ად გენ დეს
 25005000 სიტყ ვას.

წყა რო ე ბის /ბიბ ლი ოგ რა ფი ის
მი თი თე ბის წე სი
(ჰარ ვარ დის სტი ლი)

1.  ჰარ ვარ დის სტი ლის და ნიშ ნუ ლე ბა.  
ჰარ ვარ დის სტი ლი არის ცი ტი რე ბის აკა დე მი უ რი 
სის ტე მა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ავ ტორს 
გა მო ი ყე ნოს სხვა პი რე ბის ინ ფორ მა ცია და აზ რე
ბი სა კუ თარ ნაშ რომ ში და ამას თან უზ რუნ ველ ყოს 

ინფორმაცია ავტორებისთვის

სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბის დაც ვა. ჰარ ვარ დის სტი
ლის გა მო ყე ნე ბა უმარ ტი ვებს ნაშ რო მის მკითხ ვე
ლებს ავ ტო რის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ
რი სა და წყა რო ე ბის მო ძებ ნას; ჰარ ვარ დის სტი
ლის გა მო ყე ნე ბა, აგ რეთ ვე, ამ ცი რებს პლა გი ა ტის 
რის კებს.

3  ჰარ ვარ დის სტი ლის გა მო ყე ნე ბი სას ნაშ რო მის 
ტექ სტში რა ი მე ავ ტო რის /წყა როს ცი ტი რე ბი სას 
ყო ველ თვის იქ ნე ბა მი თი თე ბუ ლი ცი ტი რე ბუ ლი 
ავ ტო რის სა ხე ლი და გვა რი და პუბ ლი კა ცი ის წე
ლი. გარ და ამი სა, ნაშ რო მის თვის დარ თულ ბიბ
ლი ოგ რა ფი ა ში მი თი თე ბუ ლი იქ ნე ბა რო გორც ავ
ტო რის სა ხე ლი და გვა რი და პუბ ლი კა ცი ის თა რი
ღი, ისე სხვა ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი დე ტა ლე ბი. ბიბ
ლი ოგ რა ფია და ლა გე ბუ ლი უნ და იყოს ან ბა ნის შე
სა ბა მი სად, ავ ტო რე ბის გვა რე ბის მი ხედ ვით.  

2.  წყა რო ე ბის მი თი თე ბა ნაშ რო მის ტექ სტში: პა რაფ
რა ზი და ცი ტი რე ბა.

3  ყო ველ თვის, რო დე საც თქვენს ნაშ რომ ში იყე ნებთ 
სხვა ავ ტო რის /ავ ტო რე ბის /ორ გა ნი ზა ცი ის ინ ფორ
მა ცი ას, აუ ცი ლებ ლად უნ და მი უ თი თოთ ავ ტო რე ბის 
სა ხე ლე ბი და გა მო ყე ნე ბუ ლი ნაშ რო მის პუბ ლი კა
ცი ის წე ლი. ეს ეხე ბა რო გორც პა რაფ რაზს (სხვი სი 
აზ რის /შე დე გე ბი სა კუ თა რი სიტყ ვე ბით გად მო ცე
მას), ისე ცი ტი რე ბას (სხვი სი ტექ სტის უც ვლე ლად 
გად მო ტა ნას). აღ ნიშ ნუ ლი დე ტა ლე ბი უნ და გან თავ
სდეს წი ნა და დე ბის ბო ლოს, მა გა ლი თად:

3  „Volunteer programmes are successful when 
volunteers are working in positions they look forward 
to undertaking and want to fill“ (McCurley, Lynch & 
Jackson 2012, p. 78).

3   ერ თი წი ნა და დე ბის ცი ტი რე ბი სას, ჩას ვით ის ბრჭყა
ლებ ში. თუ ახ დენთ ორი ან მე ტი წი ნა და დე ბის ცი ტი
რე ბას, ცი ტი რე ბუ ლი ტექ სტი ცალ კე აბ ზა ცად გა მო
ყა ვით. თუ წყა როს არ გა აჩ ნია გვერ დე ბის ნუ მე რა
ცია (მა გა ლი თად ინ ტერ ნეტ ში გან თავ სე ბუ ლი სტა

სტატიების სტრუქტურირების და წყაროების/

ბიბლიოგრაფიის მითითების წესები
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ტი ე ბი), საკ მა რი სია მხო ლოდ ავ ტო რის სა ხე ლე ბი სა 
და პუბ ლი კა ცი ის წლის მი თი თე ბა. იმ შემ თხვე ვა ში, 
თუ ავ ტო რის სა ხე ლი ცნო ბი ლი არაა (რაც გან სა
კუთ რე ბით ზედ მი წევ ნით უნ და გა და მოწ მდეს) მი
თი თე ბუ ლი უნ და იყოს პუბ ლი კა ცი ის და სა ხე ლე ბა 
(რო მე ლიც იტა ლი კით უნ და იყოს აკ რე ფი ლი), წე ლი 
და შე სა ბა მი სი გვერ დი, მა გა ლი თად:

3  Decapsulation of brine shrimp cysts is not necessary 
but has been carried out by dedicated aquarists for 
many years as they claim it improves hatching rates 
(Hatching and raising brine shrimp 2010, p. 2).

3.    წყა რო ე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი/ ბიბ ლი ოგ რა ფია.
3  წყა რო ე ბის სია არის ყვე ლა იმ სა ინ ფორ მა ციო წყა

როს სი ა, რო მე ლიც თქვენ გა მო ყე ნე ბუ ლი/ ცი ტი
რე ბუ ლი გაქვთ ნაშ რომ ში. ბიბ ლი ოგ რა ფია ამ გვარ 
წყა რო ებ თან ერ თად მო ი ცავს ყვე ლა იმ წყა როს, 
რო მელ საც თქვენ გა ე ცა ნით ნაშ რომ ზე მუ შა ო ბის 
დროს, მაგ რამ შე იძ ლე ბა უშუ ა ლოდ ნაშ რო მის ტექ
სტში გა მო ყე ნე ბუ ლი არ გაქვთ. ჟურ ნალ ში ნაშ რო
მის გა მოგ ზავ ნი სას სა სურ ვე ლია მი უ თი თოთ მხო
ლოდ წყა რო ე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი. 

4.    ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი დე ტა ლე ბი.
 a. წიგ ნე ბი:
 წიგ ნე ბის თვის ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი 
 დე ტა ლე ბი უნ და მო ი ცავ დეს შემ დეგს
 ზუს ტად ამ თან მიმ დევ რო ბით:
 1. ავ ტორ (ებ )ი _ პი როვ ნე ბე ბი ან ორ გა ნი ზა ცია 
 _ ან რე დაქ ტორ (ებ )ი, ჯერ გვა რე ბი,
 შემ დეგ სა ხე ლე ბი;
 2. პუბ ლი კა ცი ის წე ლი;
 3. სა თა უ რი (ქვე სა თა უ რის ჩათ ვლით, ასე თის 
 არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში), იტა ლი კით;
 4. სე რი ის და სა ხე ლე ბა და ტო მის ნო მე რი
 (ა სე თე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში);
 5. გა მო ცე მა _ თუ ეს არ არის წიგ ნის
 ერ თა დერ თი გა მო ცე მა;
 6. გა მომ ცე მე ლი;
 7. პუბ ლი კა ცი ის ად გი ლი (ქა ლა ქი/ რა ი ო ნი).

მა გა ლი თად:
 Rosen, MR & Kunjappu, JT 2012, Surfactants 
 and interfacial phenomena,
 4th edn, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

 b. სტა ტი ე ბი გა ზე თე ბი სა და ჟურ ნა ლე ბი დან 
 (გარ და იმ სტა ტი ე ბი სა, რომ ლე ბიც თა ვი სუფ ლად
 ხელ მი საწ ვდო მია გა ზე თე ბი სა და
 ჟურ ნა ლე ბის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დებ ზე).
 ამ შემ თხვე ვა ში ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი დე ტა ლე ბი უნ 
 და მო ი ცავ დეს შემ დეგს ზუს ტად
 ამ თან მიმ დევ რო ბით:
 1. ავ ტორ (ებ )ი _ თუ მი თი თე ბუ ლი ა;
 2. პუბ ლი კა ცი ის წე ლი;
 3. სა თა უ რი (ბრჭყა ლებ ში);
 4. გა ზე თის /ჟურ ნა ლის და სა ხე ლე ბა (ი ტა ლი კით);
 5. ტო მის /გა მო ცე მის ნო მე რი;
 6. თვე და რიცხ ვი (გა ზე თის თვის) ან
 თვე/ კვარ ტა ლი (ჟურ ნა ლის თვის) _ თუ არ არის 
 ტო მის /გა მო ცე მის ნო მე რი;
 7. გვერ დი.

მა გა ლი თად:
 Fei, W & Wu, B 2011, ‘Equalarea theorem based 
direct digital sinusoidal pulsewidth modulation method for 
multilevel voltage inverters’, Australian Journal of Electrical 
& Electronics Engineering, vol. 8, no. 2, pp. 129136.

 c. ინ ფორ მა ცია ინ ტერ ნე ტი დან.
 ამ შემ თხვე ვა ში ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი დე ტა ლე ბი 
 უნ და მო ი ცავ დეს შემ დეგს:  
 1. ავ ტორ (ებ )ი ან ორ გა ნი ზა ცი ა,
 პა სუ ხის მგე ბე ლი ვებ გვერ დზე; 
 2. ინ ფორ მა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბის ან
 უახ ლე სი მო დი ფი კა ცი ის წე ლი;
 3. ვებ გვერ დის /დო კუ მენ ტის სა თა უ რი;
 4. თა რი ღი, რო დე საც პირ ვე ლად ეწ ვი ეთ
 ამ გვერდს _ დღე/ თვე/ წე ლი;
 5. URL (ვებ მი სა მარ თი). მოყ ვა ნი ლი უნ და 
 იყოს <>ში. ლინ კე ბი არ უნ და იყოს აქ ტი უ რი.

მა გა ლი თად:
 AusIndustry 2013, Certain inputs to manufacture 
(CIM), AusIndustry, viewed 21 January 2013, <http://
www.ausindustry.gov.au/programs/manufacturing/cim/
Pages/default.aspx>.

 ჰარ ვარ დის სტი ლის შე სა ხებ და მა ტე ბი თი ინ ფორ
მა ცი ის თვის ეწ ვი ეთ, მა გა ლი თად, შემ დეგ ვებ გვერდს:
http://www.swinburne.edu.au/lib/studyhelp/harvard_style.html 










