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შემაჯამებელი მიმოხილვა 

რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი (შემდგომში გაცვლითი კურსი) მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს ეკონომიკური აგენტების ქცევებზე. შესაბამისად, მის დინამიკაზე მოქმედი ძირითადი 

ფაქტორების ანალიზს და გავლენის შეფასებას ეფექტიანი მაკროეკონომიკური პოლიტიკისათვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ქვემოთ წარმოდგენილი პუბლიკაცია მიზნად ისახავს, 

საქართველოსათვის შეაფასოს პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის - 

სახელმწიფო დანახარჯების1 ცვლილების გავლენა ლარის გაცვლით კურსზე. 

თეორიულად, გაცვლით კურსზე ფისკალური პოლიტიკის გავლენა სხვადასხვა მოდელისა და 

მიდგომის მიხედვით შესაძლოა არაერთგვაროვანი იყოს. მაგალითად, რეალური ბიზნეს 

ციკლების მოდელი მოიაზრებს, რომ მთავრობის ხარჯების ზრდა უარყოფით გავლენას ახდენს 

გამოშვებაზე, ზრდის სამუშაო ძალის მიწოდებას, ამცირებს რეალურ ხელფასებსა და კერძო 

მოხმარება. შედეგად გაცვლითი კურსი ან უფასურდება ან არ იცვლება.  ამის საპირისპიროდ კი, 

ახალი კეინზიანური მოდელის ემპირიული შედეგები აჩვენებს, რომ სახელმწიფო ხარჯების შოკი 

იწვევს სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის, რეალური ხელფასების, კერძო მოხმარებისა და მშპ-ს ზრდას 

და გაცვლითი კურსის გამყარებას. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ შეფასებულ იქნა დანახარჯების ზრდის გავლენა რეალურ 

გაცვლით კურსზე მოკლევადიან პერიოდში რამდენიმე განსხვავებული მოდელით. კერძოდ, 

უმცირეს კვადრატთა მეთოდის გამოყენებით2 მიღებული შედეგები აჩვენებს, რომ სახელმწიფო 

დანახარჯების ზრდა ხელს უწყობს გაცვლითი კურსის გამყარებას, თუმცა აღნიშნული მოდელი 

ხასიათდება ცვლადებს შორის ძალიან სუსტი, სტატისტიკურად არამნიშვნელოვანი კავშირით და 

შესაბამისად, იძლევა არასაიმედო შეფასებებს. სხვა მიდგომები, კერძოდ, სამ-ფაქტორიანი 

სტრუქტურული ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელი3, ისევე როგორც საქართველოს 

ეკონომიკისთვის დამახასიათებელი თავისებურებების გათვალისწინებით გაფართოებული ხუთ-

ფაქტორიანი სტრუქტურული ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელის შედეგები მიუთითებს, 

                                                           
1 დანახარჯებში იგულისხმება GFSM 2001 კლასიფიკაციის მიხედვით ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯების და 

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლების ჯამი. 
2 ანალოგიური მეთოდით არის შეფასებული ალბანეთისათვის მთავრობის დანახარჯების გავლენა 

გაცვლით კურსზე. Cakrani, Resulaj, Koprencka, 2013. Government Spending and Real Exchange Rate Case of 

Albania 
3 აღნიშნული მოდელით შეფასებულია ფისკალური შოკების გავლენა რეალურ გაცვლით კურსზე 

ირლანდიის ეკონომიკისათვის. Agustın S. Benetrix, Philip R. Lane 2009 The Impact of Fiscal Shocks on the Irish 

Economy 



რომ რეალურ გაცვლით კურსზე სახელმწიფო დანახარჯების გავლენა უმნიშვნელოა. 

კერძოდ, სახელმწიფო დანახარჯების ზრდა თავდაპირველად უმნიშვნელოდ აუფასურებს 

რეალურ გაცვლით კურსს, ხოლო გარკვეული პერიოდის (საშუალოდ, 4 კვარტლის) შემდეგ მცირე 

გამყარებას იწვევს. 

 

შესავალი 

ლარის რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი (შემდგომში გაცვლითი კურსი) მნიშვნელოვანი 

მაკროეკონომიკური ინდიკატორია. გაცვლითი კურსი  მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

ეკონომიკური აგენტების ქცევებზე. მისი ცვლილება, როგორც ეკონომიკაში მიმდინარე 

ცვლილებების შედეგი, თავის მხრივ გავლენას ახდენს ეკონომიკურ განვითარებაზე, იწვევს  

რესურსების რეალოკაციას სავაჭრო და არასავაჭრო სექტორებს შორის. მაგალითად, გაცვლითი 

კურსის მეტისმეტმა გამყარებამ შეიძლება საგრძნობლად შეამციროს ფასისმიერი 

კონკურენტუნარიანობა, ან პირიქით, მეტისმეტმა გაუფასურებამ წაახალისოს ეკონომიკა (Rodrik 

2008).  გაცვლითი კურსის ზედმეტი გამყარება შეიძლება  მოსალოდნელი ეკონომიკური კრიზისის  

წინმსწრებ ინდიკატორს წარმოადგენდეს (Kaminsky and Reinhart 1999).   

გაცვლით კურსზე მოქმედი ფაქტორები შეიძლება დაჯგუფდეს როგორც საგარეო, ისე საშინაო 

ფაქტორთა ჯგუფის კატეგორიაში, როგორიცაა: მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი, სავაჭრო 

პოლიტიკა, უცხოური ვალუტის და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადები, ეკონომიკის 

მწარმოებლურობის ცვლილება, ფისკალური და მონეტარული  პოლიტიკა და ა.შ.  აღნიშნულ 

პუბლიკაციაში ჩვენი ყურადღება გამახვილებული იქნება თუ რა გავლენა აქვს ფისკალურ 

პოლიტიკას, კერძოდ, სახელმწიფო დანახარჯების ცვლილებას ლარის გაცვლით კურსზე. 

თეორიულად, ფისკალური პოლიტიკის გავლენა გაცვლით კურსზე განსხვავებულია სხვადასხვა 

მოდელისა და მიდგომის მიხედვით. მაგალითად, რეალური ბიზნეს ციკლების (RBC) მოდელი 

გულისხმობს, რომ მთავრობის ხარჯების შოკი (იგულისხმება ხარჯების ზრდა) უარყოფით 

გავლენას ახდენს გამოშვებაზე და შესაბამისად, ამცირებს კეთილდღეობას. ეს ყოველივე ზრდის 

სამუშაო ძალის მიწოდებას, ამცირებს რეალურ ხელფასებსა და კერძო მოხმარებას და შედეგად 

გაცვლითი კურსი ან უფასურდება ან საერთოდ არ იცვლება.   

ამის საპირისპიროდ, ახალი კეინზიანური მოდელის, რომელიც მხედველობაში იღებს ფასებისა 

და ხელფასების სიხისტეს,  ემპირიული შედეგები აჩვენებს, რომ მთავრობის ხარჯების შოკი 



იწვევს სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის, რეალური ხელფასების, კერძო მოხმარებისა და მშპ-ს ზრდას 

და გაცვლითი კურსის გამყარებას. 

გაცვლით კურსზე ფისკალური პოლიტიკის გავლენის განსხვავებული მიმართულება ასევე 

შესაძლოა უკავშირდებოდეს პოლიტიკის ცვლილებების გავლენით სავაჭრო თუ არასავაჭრო 

საქონელზე მოთხოვნის სტრუქტურის ცვლილებას. ფისკალური პოლიტიკის ცვლილებებმა, 

რომლებიც ძირითადად მიმართულია არასავაჭრო საქონლის შესყიდვაზე, შესაძლოა გამოიწვიოს 

გაცვლითი კურსის გამყარება, ხოლო ცვლილებებმა, რომლებიც მიმართულია სავაჭრო 

საქონელზე - სავაჭრო ბალანსის გაუარესება, რაც თავის მხრივ იმოქმედებს გაცვლით კურსზე 

გაუფასურების მიმართულებით.  

ეკონომიკურ ლიტერატურაში არსებული ემპირიული კვლევებიდან ერთი ნაწილი აჩვენებს, რომ 

ფისკალური შოკები აუფასურებს გაცვლით კურსს (Monacelli and Perotti (2010), Kim and Roubini 

(2008), Enders et al. (2008), Corsetti et al. (2009)), ხოლო მეორე ნაწილი მიუთითებს, რომ მთავრობის 

ხარჯების ზრდა იწვევს გაცვლითი კურსის გამყარებას (Beetsma et al (2008), Benetrix and Lane 

(2009), de Castro and Fernandez (2013)). ამასთან, ერთ-ერთი საინტერესო კვლევა( de Castro and 

Garrote (2012)) ავლენს, რომ მთავრობის დანახარჯების ზრდას ევროსივრცეში მოსდევს ვალუტის 

კურის გამყარება, ხოლო აშშ-ს ეკონომიკისათვის კი პირიქით - გაუფასურება. ამასთან, 

აღსანიშნავია კიდევ ერთი კვლევა (Benetrix და Lane (2009)), რომლის ერთ-ერთი მიგნება იყო ის, 

რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რეჟიმი მოქმედებდა, ფისკალურ 

შოკებს (დანახარჯების ზრდას) მოსდევდა რეალური გაცვლითი კურსის გამყარება, ხოლო 

თავისუფლად მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმის მქონე ქვეყნებში ფისკალური შოკების პასუხი 

იყო რეალური გაცვლითი კურსის გაუფასურება. 

იმისათვის, რომ შევაფასოთ გაცვლით კურსზე სახელმწიფო დანახარჯების გავლენა, პუბლიკაცია 

წარმოადგენს სამი განსხვავებული მოდელის შედეგებს. საბაზო მეთოდად ვიყენებთ უმცირეს 

კვადრატთა მეთოდს(OLS).  ალტერნატიულ მეთოდს წარმოადგენს სტრუქტურული ვექტორული 

ავტორეგრესიის(SVAR) მეთოდი, რომლის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ის 

შესაძლებლობას იძლევა მაკროეკონომიკურ ცვლადებზე შოკების ზემოქმედების შეფასებისთვის 

გამოყენებულ იქნას ამხსნელი ფაქტორების თანმიმდევრობა და დაწესდეს პოლიტიკის 

გარკვეული შეზღუდვები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილი ანალიზის მიზნებისთვის, 

პუბლიკაციაში სახელმწიფო დანახარჯები მოიაზრებს ნაერთი ბიუჯეტის მიმდინარე და 

კაპიტალური ხარჯების ჯამს. რაც შეეხება რეალურ ეფექტურ გაცვლით კურსს, „ის ასახავს ლარის 



გაცვლითი კურსის ცვლილებას საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების 

ვალუტების მიმართ, სამომხმარებლო ფასების ინდექსებს შორის თანაფარდობის ცვლილების 

გათვალისწინებით. გაანგარიშებაში ჩართულია შემდეგი საგარეო სავაჭრო პარტნიორები: 

ევროზონა, თურქეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, უკრაინა, ჩინეთი, სომხეთი, აშშ, ბულგარეთი, 

იაპონია. რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი გაიანგარიშება შემდეგნაირად4: 

iw

i iePi

P
REER 
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                           (1) 

სადაც ie  არის ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი i პარტნიორი ქვეყნის ვალუტის მიმართ; 

wi  - i ქვეყნის წონა საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში; P და Pi - სამომხმარებლო ფასების 

ინდექსი საქართველოში და i პარტნიორ ქვეყანაში“. 

 

უმცირეს კვადრატთა მეთოდი და მისი შედეგები 

უმცირეს კვადრატთა მეთოდზე დაფუძნებით მარტივ განტოლებას ექნება შემდეგი ფუნქციური 

სახე:   

                                         REER=f(TOP, FDI,REM,YRC,G)5             (2)                                                                

სადაც დამოკიდებული ცვლადი არის რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, ხოლო G 

წარმოადგენს სახელმწიფო რეალური მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების ჯამს 

(გარდაქმნილია სამომხმარებლო ფასების ინდექსის (CPI) გამოყენებით). იმისათვის, რომ 

სახელმწიფო დანახარჯების გავლენა სწორად შეფასდეს, მოდელში ასევე გათვალისწინებულია ის 

მაკროეკონომიკური ცვლადები, რომლებიც მთავრობის დანახარჯებთან ერთად გავლენას ახდენს 

გაცვლითი კურსზე (მაკონტროლებელი ცვლადები): 

 ვაჭრობის გახსნილობა (TOP) - გამოიანგარიშება როგორც ექსპორტისა და იმპორტის ჯამი 

შეფარდებული მთლიან შიდა პროდუქტთან. გახსნილობის ზრდა ნიშნავს იმას, რომ 

მცირდება შეზღუდვები საგარეო ვაჭრობაზე, რასაც თვის მხრივ უნდა მოჰყვეს საშინაო 

ფასების შემცირება და შესაბამისად, გაცვლითი კურსის გაუფასურება. 

                                                           
4  საქართველოს ეროვნული ბანკი. www.nbg.ge  
5 ანალოგიური მეთოდით არის შეფასებული ალბანეთისათვის მთავრობის დანახარჯების გავლენა 

გაცვლით კურსზე. Cakrani, Resulaj, Koprencka, 2013. Government Spending and Real Exchange Rate Case of 

Albania. 

http://www.nbg.ge/


 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (FDI) - არის ფინანსური გლობალიზაციის 

გამსაზღვრელი მაჩვენებელი. როგორც სხვადასხვა კვლევები აჩვენებს, პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების ზრდა გრძელვადიან პერიოდში იწვევს გაცვლითი კურსის 

გამყარებას.   

 ფულადი გზავნილები (REM) - თუ მას მშპ-სთან ერთად განვიხილავთ, მათი კომბინაციის 

ეფექტი გაცვლით კურზე გაურკვეველია. ფულადი გზავნილები შინამეურნეობების 

შემოსავლის დამატებითი წყაროა,  რომელიც ზრდის მოთხოვნას როგორც სავაჭრო, ისე 

არასავაჭრო საქონელზე. მაშინ, როცა სავაჭრო საქონელზე ფასები განსაზღვრულია 

(მსოფლიო ფასი), ერთი მხრივ, არასავაჭრო საქონელზე მოთხოვნის ზრდა ზრდის მასზე 

ფასებს  (შიდა ფასი) და ამ დარგს აბრუნებს უკან წონასწორობაში. აქედან გამომდინარე, 

არასავაჭრო საქონლის შედარებითი ფასის ზრდამ უნდა გამოიწვიოს გაცვლითი კურსის 

გამყარება. მეორე მხრივ, მაღალი ფასები კონკრეტულ არავასაჭრო სექტორში გამოიწვევს 

ამ სექტორში მიწოდების ზრდას, რასაც ლოგიკურად მოჰყვება რესურსების გადმოქაჩვა 

სავაჭროდან არასავაჭრო დარგებში. სავაჭრო დარგის აქტივობის შემცირება კი ნიშნავს 

ექსპორტის შემცირებასა და იმპორტის ზრდას, რაც გამოიწვევს სავაჭრო ბალანსის 

გაუარესებას და შესაბამისად,  გაცვლითი კურსის გაუფასურებას.  

 რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე (YPC) - მაღალშემოსავლიან 

ქვეყნებს ახასიათებს მაღალი ფასები (Summers და Heston 1991), შესაბამისად, 

შემოსავლების ზრდას უნდა მოჰყვეს ფასების ზრდა და რეალური გაცვლითი კურსის 

გამყარება, თუმცა იმის მიხედვით, თუ რომელ სექტორში გაიზრდება ფასები და როგორ 

შეიცვლება ნომინალური გაცვლითი კურსი, გავლენები არც ისე ძლიერია ან 

შესაძლებელია საპირისპიროც იყოს.  

იმისათვის, რომ მოდელმა წრფივი სახე მიიღოს, მოდელში არსებული ყველა ცვლადი უნდა 

ავიღოთ ლოგარითმის ქვეშ და ისე მოხდეს მისი შეფასება უმცირეს კვადრატთა მეთოდის 

გამოყენებით. გარდა ამისა, თუ გამოვლინდა აღნიშნულ ცვლადებს შორის გრძელვადიანი 

კავშირი, მაშინ სავსებით შესაძლებელია პირდაპირ გამოყენებულ იქნას ე.წ. ცდომილების 

შესწორების მეთოდი (ECM), რომელიც საშუალებას მოგვცეს დავთვალოთ როგორც 

მოკლევადიანი,  ისე გრძელვადიანი კოეფიციენტები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკანასკნელი 



ჩვენი შესწავლის ძირითად მიზანს არ წარმოადგენს6. ზემოთ აღნიშნული მოდელის 

კოინტეგრაციაზე ტესტირებამ7 გამოავლინა ცვლადებს შორის გრძელვადიანი ურთიერთკავშირი. 

გამომდინარე აქედან, შეფასებები გაკეთდა ECM-ს გამოყენებით, რომლის შედეგები შეჯამებულია 

ცხრილში 1. 

  YPCR TOP REM G FDI 

მოკლევადიანი კოეფიციენტი -0.08 -0.01 0.01 0.04 0.00 

გრძელვადიანი კოეფიციენტი -0.15 0.05 0.05 0.07 0.02*** 

ცხრილი 1. განტოლების შედეგები8 

ცხრილიდან ჩანს, რომ სახელმწიფო დანახარჯებსა და გაცვლით კურსს შორის არსებობს 

პოზიტიური კავშირი, ანუ ხარჯების ზრდა იწვევს გაცვლითი კურსის გამყარებას, თუმცა ეს 

გავლენა ძალიან სუსტია: მოკლევადიან პერიოდში 1%-ით სახელმწიფო დანახარჯების ზრდა 

გაცვლით კურსს 0.04%-ით, ხოლო გრძელვადიან პერიოდში 0.07%-ით ამყარებს.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ცვლადებს შორის მოდელის შედეგად გამოვლენილი დამოკიდებულებები 

შესაძლებელია თეორიულად აიხსნას: ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლების ზრდა როგორც 

მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერიოდში აუფასურებს გაცვლით კურსს; ვაჭრობის 

გახსნილობას მოკლევადიან პერიოდში უარყოფითი გავლენა აქვს კურსზე, ხოლო გრძელვადიან 

პერიოდში მისი ზრდა კურსის გამყარებას უწყობს ხელს. აღმოჩნდა, რომ პირდაპირ უცხოური 

ინვესტიციებიც და ფულადი გზავნილებიც ამყარებენ გაცვლით კურსს. თუმცა წარმოდგენილ 

მოდელში, გაცვლით კურსზე მოქმედი ფაქტორები სუსტ დამოკიდებულებას ავლენს. ამასთან, 

შეფასებულ მოდელში მხოლოდ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გრძელვადიანი 

კოეფიციენტი არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, მეტად საიმედო 

შეფასებებისათვის, მიზანშეწონილია სხვა მოდელების განხილვაც. 

 

 

 

                                                           
6 ECM მოდელის სპეციფიკა შეგიძლიათ იხილოთ საბიუჯეტო ოფისის კვლევით პუბლიკაციაში: 

„საგადასახადო შემოსავლების ანალიზი“, ბმულზე: 
http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Tax_Revenue_Analysis.pdf  
7 გამოყენებულ იქნა ჯოჰანსენის კოინტეგრაციის ტესტი. 
8 *** ნიშნავს, რომ კოეფიციენტი მნიშვნელოვანია 0.05 მნიშვნელოვნების დონისათვის. 

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Tax_Revenue_Analysis.pdf


ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელი და მისი შედეგები 

გაცვლით კურსზე ფისკალური პოლიტიკის შეფასებისთვის მთლიან ხარჯებთან ერთად სხვა 

კომპონენტების ზეგავლენის შესწავლისთვის მიზანშეწონილია გამოყენებულ იქნას 

საერთაშორისო პრაქტიკაში ფართოდ აპრობირებული მეთოდი - სტრუქტურული ვექტორული 

ავტორეგრესიის (SVAR) მოდელი, რომელიც საშუალებას იძლევა შეფასდეს გაცვლითი კურსის 

ცვლილება დანახარჯების შოკის გავლენით. 

დავიწყოთ მოდელის აგება იმგვარად, რომ გამოყენებულ იქნას მხოლოდ 3 ცვლადი - სახელმწიფო 

დანახარჯები (G), რეალური მშპ (Y) და რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი (E)9. 

სტრუქტურულ მოდელში მონაცემების სიხშირე წარმოადგენს კვარტალურს (2001Q1-2015Q4) და 

ეყრდნობა რეკურსიულ თანმიმდევრობას10. მოდელი ეფუძნება ეკონომიკურ დაშვებებს, რომ 

ფისკალური პოლიტიკის შოკს გავლენა ექნება როგორც რეალურ მშპ-ზე, ისე გაცვლით კურსზე, 

ხოლო რეალური მშპ-ს შოკი გავლენას მოახდენს მხოლოდ გაცვლით კურსზე. ამასთან, არც 

რეალური მშპ-ს და არც გაცვლითი კურსის შოკს არ აქვს გავლენა სახელმწიფო დანახარჯებზე. 

იმისათვის, რომ ფისკალური შოკის შეფასება მოხდეს აღნიშნული მექანიზმით, მოდელში 

ვიყენებთ ჩოლესკის დეკომპოზიციის მეთოდს (Choleski decomposition)11. 

3-ფაქტორიანი სტრუქტურული ვექტორული ავტორეგრესია (SVAR) 
 

3-ფაქტორიანი სტრუქტურული ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელი შეიძლება აღიწეროს 

შემდეგნაირად:  𝐴0𝑍𝑡 = 𝐴(𝐿)𝑍𝑡−1 + 𝐶𝑋𝑡 + 𝜀𝑡                                                                     (3) 

სადაც: 

 𝑍𝑡 არის ენდოგენური (დამოუკიდებელი) ცვლადების ვექტორი, როგორიცაა 

სახელმწიფო დანახარჯები (𝐺𝑡), რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი (𝑌𝑡) და 

რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი (𝐸𝑡); 

 𝑋𝑡  არის თავისუფალი წევრისა და ტრენდის ვექტორი; 

 𝐴0 მატრიცა აფიქსირებს მყისიერ კავშირს ენდოგენურ ცვლადებს შორის; 

                                                           
9 აღნიშნული მოდელით შეფასებულია ფისკალური შოკების გავლენა რეალურ გაცვლით კურსზე 

ირლანდიის ეკონომიკისათვის. Agustın S. Benetrix, Philip R. Lane 2009. The Impact of Fiscal Shocks on the Irish 

Economy* 
10 როგორც რობერტ პეროტი თავის შრომებში აღნიშნავს, რეკურსიული თანმიმდევრობის დროს ყველაზე 

საუკეთესო  ვარიანტია კვარტალური მონაცემების გამოყენება.  
11 ჩოლესკის მეთოდის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვით Blanchard and Perotti (2002), 

Perotti (2004) და Beetsma (2006, 2008). 



 A(L) მატრიცა ე.წ. დროითი დაყოვნების ოპერატორი და აფიქსირებს ენდოგენურ 

ცვლადების კავშირს თავის თავთან გარკვეული დაყოვნების შემდეგ; 

 C მატრიცა შეიცავს თავისუფალი წევრების კოეფიციენტებს და ტრენდს; 

 𝜀𝑡 მატრიცა შეიცავს თითოეული VAR განტოლების ნარჩენობით წევრებს (ე.წ. 

სტრუქტურულ შოკებს); იგი წარმოადგენს ორთოგონალურ მატრიცას, Var(𝜀𝑡)=Ω 

ანუ: 

𝑍𝑡 = (
𝐺𝑡

𝑌𝑅𝑡

𝐸𝑡

)   𝐴0 = (

1 −𝛼𝑦𝑔 −𝛼𝑒𝑔

−𝛼𝑔𝑦 1 −𝛼𝑒𝑦

−𝛼𝑔𝑒 −𝛼𝑦𝑒 1
)    𝑋𝑡 = [

𝑐
𝑡𝑡

]      𝜀𝑡 = [

𝜀𝑡
𝑔

𝜀𝑡
𝑦

𝜀𝑡
𝑒

]   (4) 

თუ სტრუქტურული მოდელის ტოლობის ორივე მხარეს გავამრავლებთ 𝐴0-ს შებრუნებულ  𝐴0
−1  

მატრიცაზე მივიღებთ:  

𝑍𝑡 = 𝐴0  𝐴(𝐿)𝑍𝑡−1 + 𝐴0
−1 𝐶𝑋𝑡 + 𝐴0

−1 𝜀𝑡                                                              (5) 

იმისათვის, რომ დავიცვათ პოლიტიკის გავლენის სასურველი თანმიმდევრობა და ასევე 

შევძლოთ განტოლების ამოხსნა, საჭიროა  𝐴0 მატრიცის საშუალებით გამოვთიშოთ სახელმწიფო 

დანახარჯებზე სხვა ენდოგენური ფაქტორების და რეალურ მშპ-ზე გაცვლითი კურსის გავლენა. 

ამისთვის, უნდა გამოვიყენოთ შეზღუდვები, რაც გულისხმობს, რომ  𝛼𝑦𝑔 = 𝛼𝑒𝑔 = 𝛼𝑒𝑦 = 0 , 

შედეგად მივიღებთ მატრიცას, რომელსაც აქვს შემდეგი სახე: 

𝐴0 = (

1 0 0
−𝛼𝑔𝑦 1 0

−𝛼𝑔𝑒 −𝛼𝑦𝑒 1
)                                                                          (6) 

თუ მე-3 განტოლებაში გავითვალისწინებთ ჩვენს მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს, იგი სრულად 

გაიმეორებს იმ სტრუქტურულ მოდელს, რასაც ჩოლესკის დეკომპოზიციის მეთოდი გვთავაზობს 

შესაბამისი თანმიმდევრობის დაცვით.  
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დიაგრამა N1: გაცვლითი კურსის პასუხი სახელმწიფო დანახარჯების, სტრუქტურული  ინოვაციის 1 

სტანდარტული გადახრის შოკზე 
 

როგორც მოდელის შედეგები მიუთითებს, სახელმწიფო დანახარჯების გავლენა გაცვლით 

კურსზე უმნიშვნელოა, თუმცა განსხვავებულია გავლენის მიმართულება დროითი პერიოდის  

გათვალისწინებით: როგორც დიაგრამაზე N1 ჩანს, უმნიშვნელო გაუფასურების ეფექტი 

გრძელდება 5 კვარტლის განმავლობაში, ხოლო შემდეგ მცირე გამყარების ტენდენცია შეინიშნება.  

 

5-ფაქტორიანი სტრუქტურული ვექტორული ავტორეგრესია (SVAR) 

ზემოთ განხილული 3-ფაქტორიანი SVAR-ის ნაკლოვანებად შეიძლება მივიჩნიოთ ის, რომ 

მოდელში ფისკალური პოლიტიკის ცვლილებასთან ერთად არ არის გათვალისწინებული 

მონეტარული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები. შესაბამისად, მოდელში ამ 

ინდიკატორების გათვალისწინებამ განსხვავებული და შესაძლოა, უფრო საფუძვლიანი 

შეფასებები წარმოადგინოს.  

გამომდინარე აქედან, ფისკალური შოკების გაცვლით კურსზე გავლენის უკეთ ასახსნელად 3-

ფაქტორიანი სტრუქტურული მოდელი შეიძლება გავაფართოვოთ სამომხმარებლო ფასების 

ინდექსისა (CPI) და მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის (i) დამატებით. შედეგად, მივიღებთ 

ახალ მოდელს, რომელსაც ექნება შემდეგი სახე: 

𝑋𝑡 = 𝐴(𝐿)𝑋𝑡−1 + 𝑈𝑡                                                                                                         (7) 



 სადაც, 𝑋𝑡 ≡ (𝑔𝑡, 𝑦𝑡, 𝑐𝑝𝑖𝑡, 𝑖𝑡, 𝑒𝑡) არის ენდოგენური ცვლადების ვექტორი; 𝐴(𝐿)  წარმოადგენს ე.წ. 

დროითი დაყოვნების ოპერატორის მატრიცას; 𝑈𝑡 ≡ (𝑢𝑡
𝑔, 𝑢𝑡

𝑦, 𝑢𝑡
𝑐𝑝𝑖

𝑡
, 𝑢𝑡

𝑖 , 𝑢𝑡
𝑒) არის დაყვანილი 

განტოლების ნარჩენობითი წევრების ვექტორი, რომელთა შორის რაღაც კავშირები არსებობს. 

დაყვანილი განტოლების ნარჩენობით წევრებსა და ე.წ. სტრუქტურულ შოკებს შორის კავშირი 

შეიძლება დაიწეროს შემდეგნაირად: 

𝑢𝑡
𝑔

= 𝑎𝑔𝑦𝑢𝑡
𝑦

+ 𝑎𝑔𝑐𝑝𝑖𝑢𝑡
𝑐𝑝𝑖 + 𝑎𝑔𝑖𝑢𝑡

𝑖 + 𝑎𝑔𝑒𝑢𝑡
𝑒 + 𝜀𝑡

𝑔 

𝑢𝑡
𝑦

= 𝑎𝑦𝑔𝑢𝑡
𝑔

+ 𝑎𝑦𝑐𝑝𝑖𝑢𝑡
𝑐𝑝𝑖 + 𝑎𝑦𝑖𝑢𝑡

𝑖 + 𝑎𝑦𝑒𝑢𝑡
𝑒 + 𝜀𝑡

𝑦                                                                 (8)  

𝑢𝑡
𝑐𝑝𝑖 = 𝑎𝑐𝑝𝑖𝑔𝑢𝑡

𝑔
+ 𝑎𝑐𝑝𝑖𝑦𝑢𝑡

𝑦
+ 𝑎𝑐𝑝𝑖𝑖𝑢𝑡

𝑖 + 𝑎𝑐𝑝𝑖𝑒𝑢𝑡
𝑒 + 𝜀𝑡

𝑐𝑝𝑖 

𝑢𝑡
𝑖 = 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑡

𝑔
+ 𝑎𝑖𝑦𝑢𝑡

𝑦
+ 𝑎𝑖𝑐𝑝𝑖𝑢𝑡

𝑐𝑝𝑖 + 𝑎𝑖𝑒𝑢𝑡
𝑒 + 𝜀𝑡

𝑖 

𝑢𝑡
𝑒 = 𝑎𝑒𝑔𝑢𝑡

𝑔
+ 𝑎𝑒𝑦𝑢𝑡

𝑦
+ 𝑎𝑒𝑐𝑝𝑖𝑢𝑡

𝑐𝑝𝑖 + 𝑎𝑒𝑖𝑢𝑡
𝑖 + 𝜀𝑡

𝑒 

 

ამ ტოლობებს თუ გამოვსახავთ  მატრიცის ფორმით და განვახორციელებთ მათემატიკურ 

გარდაქმნებს, ჩვენ განტოლებას ექნება ასეთი სახე: 

 

[
 
 
 
 
 
𝑢𝑡

𝑔

𝑢𝑡
𝑦

𝑢𝑡
𝑐𝑝𝑖

𝑢𝑡
𝑖

𝑢𝑡
𝑒 ]

 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 

1 −𝑎𝑔𝑦 −𝑎𝑔𝑐𝑝𝑖
−𝑎𝑔𝑖 −𝑎𝑔𝑒

−𝑎𝑦𝑔 1 −𝑎𝑦𝑐𝑝𝑖
−𝑎𝑦𝑖 −𝑎𝑦𝑒

−𝑎𝑐𝑝𝑖𝑔

−𝑎𝑖𝑔

−𝑎𝑒𝑔

−𝑎𝑐𝑝𝑖𝑦

−𝑎𝑖𝑦

−𝑎𝑒𝑦

       1  −𝑎𝑐𝑝𝑖𝑖 −𝑎𝑐𝑝𝑖𝑒

−𝑎𝑖𝑐𝑝𝑖

−𝑎𝑒𝑐𝑝𝑖

  1     −𝑎𝑖𝑒

−𝑎𝑒𝑖   1 ]
 
 
 
 
 
−1

[
 
 
 
 
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0
0
0

0
0
0

1 0 0
0
0

1 0
0 1]

 
 
 
 

[
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𝑐𝑝𝑖

𝜀𝑡
𝑖

𝜀𝑡
𝑒 ]

 
 
 
 
 

          (9) 

ამ განტოლებაში, 𝜀𝑡 = (𝜀𝑡
𝑔
, 𝜀𝑡

𝑦
, 𝜀𝑡

𝑐𝑝𝑖
, 𝜀𝑡

𝑖, 𝜀𝑡
𝑒) წარმოადგენს ორთოგონალურ სტრუქტურულ შოკებს 

(სტრუქტურული ინოვაციებს). ჩვენ ვაფასებთ დაყვანილ განტოლებას, ხოლო იმისათვის რომ იგი 

მოვარგოთ ჩვენთვის მისაღებ სტრუქტურულ მოდელს, საჭირო იქნება შემოვიტანოთ სხვადასხვა 

დაშვებები და შეზღუდვები  საქართველოს ეკონომიკის სპეციფიკის გათვალისწინებით. თუ  

დავუშვებთ, რომ გაცვლით კურსის ცვლილებას არ ექნება პირიქით გავლენა სახელმწიფო 

დანახარჯებზე, მაშინ 𝑎𝑔𝑒=0 (De Castro and Garrote, (2012)). იქიდან გამომდინარე, რომ მოდელის 

მთავარი მიზანია ფისკალური პოლიტიკის გავლენის შეფასება, ჩვენ ასევე უნდა დავუშვათ, რომ 

ინფლაციისა და მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ცვლილებას არ ექნება მნიშვნელოვანი 

გავლენა  სახელმწიფო დანახარჯებზე, ანუ,  𝑎𝑔𝑐𝑝𝑖 = 𝑎𝑔𝑖 = 0. გარდა ამისა, როგორც ბლანშარი და 

პეროტი (2002) განმარტავენ, 𝑎𝑔𝑦 კოეფიციენტი სახელმწიფო დანახარჯების ავტომატური პასუხია 

მთლიანი შიდა პროდუქტის ცვლილებაზე, რაც ე.წ. ავტომატურ სტაბილიზატორს წარმოადგენს, 

ამიტომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ფისკალური პოლიტიკის  მყისიერი (მოკლევადიანი) 



პასუხი ნულს უტოლდება, ანუ  𝑎𝑔𝑦 = 0. რაც შეეხება ეკონომიკის პასუხს სახელმწიფო 

დანახარჯების ცვლილებაზე, ანუ ელასტიკურობას, იგი შესაძლებელია მოდელში შემოტანილი 

იყოს გარედან (ეგზოგენურად) სხვა მოდელის გამოყენებით. აღნიშნული კოეფიციენტი მოდელში 

განხილულია, როგორც კვარტალურ მულტიპლიკატორის (პირველი კვარტალი უდრის 0.8-ს)12 

ფარდობა მშპ-ში სახელმწიფო დანახარჯების წილთან და ელასტიკურობის კოეფიციენტი 

𝑎𝑦𝑔 =0.23. ამასთან, მოდელის სპეციფიკიდან გამომდინარე ვუშვებთ, რომ საპროცენტო 

განაკვეთის, ინფლაციის და გაცვლითი კურსის მყისიერი გავლენა მშპ-ზე უმნიშვნელოა, 

შესაბამისად 𝑎𝑦𝑐𝑝𝑖=𝑎𝑦𝑖=𝑎𝑦𝑒=0 და 𝑎𝑐𝑝𝑖𝑖=𝑎𝑐𝑝𝑖𝑒=0. 

შესაბამისი შეზღუდვების დაწესებით, მივიღეთ შემდეგი სტრუქტურული კავშირი ცვლადებს 

შორის: პირველადი გადაწყვეტილება მიიღება სახელმწიფო დანახარჯებთან დაკავშირებით, 

რომელიც თავისუფალია სხვა ცვლადებში მიმდინარე ცვლილებებისაგან, (მასზე მოქმედებს 

მხოლოდ საკუთარი სტრუქტურული შოკი), ხოლო იგი გავლენას ახდენს ყველა სხვა დანარჩენ 

ცვლადზე განსხვავებული გადაცემის მექანიზმებით. მშპ-ზე მოკლევადიან პერიოდში გავლენა 

აქვს მხოლოდ სახელმწიფო დანახარჯებს, რომლის ეფექტიც წარმოადგენს მოდელის ძირითად 

ეგზოგენურ სტრუქტურულ შეზღუდვას. მშპ-ს და მთავრობის პოლიტიკის ცვლილებები 

მყისიერად აისახება სამომხმარებლო ფასებზე, ხოლო გაცვლითი კურსსა და მონეტარული 

პოლიტიკას სამომხმარებლო ფასებზე მყისიერი გავლენა არ აქვს. მოდელში მონეტარული 

პოლიტიკის განაკვეთის რიგითობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ საქართველოსათვის 

მონეტარული პოლიტიკის რეაგირება ხდება ეკონომიკური აქტივობის ფაზებისა და ინფლაციის 

შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ.  

წინა მოდელის მსგავსად, წარმოდგენილი მოდელის შედეგებიც(დიაგრამა N2) მიუთითებს, რომ 

სახელმწიფო დანახარჯების ზრდის მოკლევადიანი ეფექტი გაცვლით კურსზე უმნიშვნელოა: ა) 

მიმდინარე პერიოდში არსებული ფისკალური პოლიტიკის შოკი 4 კვარტლის განმავლობაში 

უმნიშვნელოდ აუფასურებს გაცვლით კურსს, ხოლო მე-5-მე-9 კვარტლების პერიოდში  

უმნიშვნელოდ ამყარებს. 

                                                           
12 ფისკალური მულტიპლიკატორი: არსი და შეფასება.  

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Fiscal_Multiplier_Updated.pdf 

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Fiscal_Multiplier_Updated.pdf
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სტანდარტული გადახრის შოკზე 

 

ხაზი უნდა გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ გაფართოებული 5-ფაქტორიანი სტრუქტურული მოდელი 

თითქმის იმავე შედეგებს აჩვენებს, რაც 3-ფაქტორიანი  მოდელის შემთხვევაში გვქონდა, რაც 

მოდელის საიმედოობაზე მიუთითებს. 
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