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Semajamebeli mimoxilva 

ქვეყნის საგარეო მოწყვლადობის შესაფასებლად ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ 

მიღებული ინდიკატორია მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი (Current Account Balance, CAB). 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის, როგორც საგარეო სექტორის ერთი-ერთი 

ინდიკატორის მნიშვნელობა, მის შინაარს უკავშირდება. მიმდინარე ანგარიში 

წარმოადგენს საქართველოს რეზიდენტების მიერ მიმდინარე ოპერაციებს დანარჩენი 

მსოფლიოს მიმართ და მოიცავს საქონლისა და მომსახურების ბალანსს, პირველად და 

მეორად შემოსავლებს. 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი და მისი კომპონენტები ინფორმაციას იძლევა 

დანარჩენ მსოფლიოსთან მიმართებით ქვეყნის საგარეო პოზიციის შესახებ. კერძოდ: 

თუ მიმდინარე ანგარიშის სალდო დადებითია, ქვეყანა წმინდა დამზოგველია და მისი 

წმინდა საგარეო აქტივები იზრდება, ხოლო თუ მიმდინარე ანგარიშის სალდო 

უარყოფითია, ქვეყანა წმინდა მსესხებელია და მისი წმინდა საგარეო აქტივები 

მცირდება. 

განმაპირობებელი ფაქტორებიდან და მაკროგარემოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

ცალკეულ შემთხვევებში მიმდინარე ანგარიშის უარყოფითი სალდო შესაძლებელია 

ოპტიმალური პასუხიც იყოს მაკრო გარემოს არსებული განვითარებისათვის. თუმცა 

მუდმივი/ხანგრძლივვადიანი უარყოფითი სალდო ეკონომიკისათვის გრძელვადიან 

პრობლემას წარმოადგენს. აღნიშნულ შემთხვევაში ეკონომიკა არსებითად 

დამოკიდებული ხდება საგარეო კონიუნქტურაზე, რაც შესაძლოა ძლიერი 

მაკროეკონომიკური რყევების მიზეზიც გახდეს. 

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია საგარეო სექტორის ზემოაღნიშნულ 

ინდიკატორსა და სხვა მაკროინდიკატორებს შორის კავშირის არსებითი შესწავლა. 

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს ამ მიმართულებით ბიუჯეტის დეფიციტსა და 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს შორის კავშირი წარმოადგენს. ზემოაღნიშნული 

კავშირი თავად ინდიკატორების შინაარსიდან გამომდინარეობს, რამდენადაც 

მიმდინარე ანგარიშის თითოეული კომპონენტის ფორმირებაში გათვალისწინებულია, 

როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო ოპერაციები და, შესაბამისად, ფისკალური 

პოლიტიკის გადაწყვეტილებებს ასევე გავლენა აქვს მიმდინარე ანგარიშის 

დინამიკაზეც. ხშირად, მდგომარეობას, როდესაც ბიუჯეტის დეფიციტის პარალელურად 

არსებობს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტიც, ე.წ. „ტყუპი დეფიციტის“ ტერმინითაც 

მოიხსენიებენ. თუმცა აღნიშნული კავშირის სიძლიერესა და დამოკიდებულების 

მახასიათებლების შესახებ განსხვავებული თეორიული  მიდგომები და ემპირიული 

მტკიცებულებები არსებობს და კონკრეტული ეკონომიკისათვის აღნიშნული კავშირის 

მახასიათებლების სათანადო შეფასება წარმოადგენს საჭიროების შემთხვევაში, 

ფისკალური პოლიტიკის, როგორც საგარეო კორექტირების ერთ-ერთი შესაძლო 

ინსტრუმენტის ეფექტიანი გამოყენების წინაპირობას.  

მიმდინარე ანგარიშზე ბიუჯეტის დეფიციტის გავლენის ხარისხისა და მიმართულების 

ანალიზის თვალსაზრისით ეკონომიკურ თეორიაში ორი განსხვავებული მიდგომა 

გამოიყოფა: მანდელ ფლემინგის და რიკარდოს ეკვივალენტობის მოდელები. 

მანდელ-ფლემინგის მოდელის მიხედვით, ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა იწვევს 

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ზრდას, თუმცა შესაძლოა განსხვავებული 

ოდენობით, ხოლო რიკარდოს ექვივალენტობის მოდელის მიხედვით, ეს კავშირი ასე 

ცალსახა არ არის და სხვადასხვა გარემოებებზეა დამოკიდებული. უნდა აღინიშნოს, 

რომ, როგორც ემპირიული კვლევები აჩვენებს, ზემოაღნიშნული თეორიული 

მიდგომების პრაქტიკაში რეალიზება შესაძლებელია განსხვავდებოდეს გადაცემის 
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მექანიზმის სხვადასხვა მახასიათებლების, ქვეყნის სპეციფიკისა და ფისკალური შოკის 

ბუნებიდან გამომდინარე.  

საქართველოსათვის მომზადებულმა რაოდენობრივმა შეფასებამ მოგვცა 

საერთაშორისო კვლევების მსგავსი შედეგები: საქართველოში ბიუჯეტის დეფიციტის 

მშპ-ს 1%-ული პუნქტით ზრდა იწვევს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის 0.78%-ული 

პუნქტით ზრდას და პირიქით, დეფიციტის შემცირება იწვევს საგარეო ბალანსის იმავე 

სიდიდით გაუმჯობესებას. აღნიშნული შედეგების სანდოობის და მდგრადობის 

შესამოწმებლად, საბაზისო მოდელთან ერთად შესწავლილ იქნა მისი 4 სხვადასხვა 

მოდიფიკაცია და კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ ეს გავლენა მერყეობს 0.75%-0.86 

%-ულ პუნქტებს შორის და საბაზისო მოდელის შედეგები სანდოა. 
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1.  Sesavali 

ქვეყნის საგარეო მოწყვლადობის შესაფასებლად ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ 

მიღებული ინდიკატორია მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი (Current Account Balance, CAB). 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი არის ქვეყნის საგადასახდელო ბალანსის ნაწილი 

(Balance of payment, BOP), რომელიც, თავის მხრივ, ასახავს საქონლის, მომსახურებისა 

და აქტივების ოპერაციებს ქვეყნის რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის 

კალენდარული წლის განმავლობაში და მოიცავს სამ კომპონენტს: მიმდინარე, 

კაპიტალისა და ფინანსური ანგარიშები. 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის, როგორც საგარეო სექტორის ერთი-ერთი 

ინდიკატორის მნიშვნელობა, მის შინაარს უკავშირდება. მიმდინარე ანგარიში 

წარმოადგენს საქართველოს რეზიდენტების მიერ მიმდინარე ოპერაციებს დანარჩენი 

მსოფლიოს მიმართ და მოიცავს საქონლისა და მომსახურების ბალანსს, პირველად და 

მეორად შემოსავლებს1. უფრო დეტალურად:  

 პირველადი შემოსავლის ანგარიში გვიჩვენებს პირველადი შემოსავლის 

ნაკადებს რეზიდენტ და არარეზიდენტ ინსტიტუციურ ერთეულებს შორის. ის 

მოიცავს: შრომის ანაზღაურებასა და საინვესტიციო შემოსავალს. შრომის 

ანაზღაურება მოიცავს საზღვარგარეთ მომუშავე, ასევე ქვეყნის ეკონომიკურ 

ტერიტორიაზე უცხოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში დასაქმებულ 

რეზიდენტ მუშაკთა შრომის ანაზღაურებას; ასევე ქვეყანაში მომუშავე და 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში 

დასაქმებული არარეზიდენტების შრომის ანაზღაურებას. საინვესტიციო 

შემოსავლები მოიცავს შემოსავლებს პირდაპირი, პორტფელის და სხვა 

ინვესტიციებიდან. კრედიტში აისახება საქართველოს რეზიდენტების მიერ 

საზღვარგარეთ განხორციელებული ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავალი, 

ხოლო დებეტში პირიქით – არარეზიდენტების მიერ საქართველოში 

განხორციელებული ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავალი.  

 მეორადი შემოსავლის ანგარიში გვიჩვენებს სხვა დანარჩენ მიმდინარე 

ტრანსფერებს ქვეყნის რეზიდენტებსა და არარეზიდენტებს შორის. მიმდინარე 

ტრანსფერი წარმოადგენს ცალმხრივი ხასიათის ოპერაციას და არის 

მოკორესპონდენტო ჩანაწერი, საქონლის, მომსახურების, ფინანსური აქტივის 

ან სხვა არაწარმოებული აქტივების ერთი ინსტიტუციური ერთეულის სხვა 

ინსტიტუციონალურ ერთეულზე გადაცემისა, რომელსაც არ ახლავს შესაბამისი 

ეკონომიკური ღირებულების გადაცემა. საერთაშორისო ანგარიშები 

კლასიფიცირდება შემდეგი სახის მიმდინარე ტრანსფერებად: მიმდინარე 

გადასახადები შემოსავალზე, ქონებაზე და ა.შ.; სოციალური მოსაკრებლები; 

სოციალური სარგებელი; მიმდინარე საერთაშორისო თანამშრომლობა; წმინდა 

სადაზღვევო პრემია სიცოცხლის დაზღვევის გარდა; სადაზღვევო  მოთხოვნები 

სიცოცხლის დაზღვევის გარდა; პირადი გადარიცხვები; და სხვა მიმდინარე 

ტრანსფერები).2 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი და მისი კომპონენტები ინფორმაციას იძლევა 

დანარჩენ მსოფლიოსთან მიმართებით ქვეყნის საგარეო პოზიციის შესახებ: კერძოდ,  

                                                             
1  “Balance of Payments and International Investment Position Manual Sixth Edition (BPM6)”. 
International Monetary Fund 
2 საქართველოს ეროვნლი ბანკი „საგარეო სექტორი (მეთოდოლოგია)“ ხელმისაწვდომია 
ბმულზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=306   
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 რამდენადაც სავაჭრო ბალანსი წარმოადგენს სხვაობას მშპ-სა და აბსორბციას 

(მოხმარებას + ინვესტიციები) შორის, ის გვიჩვენებს, არის თუ არა შიდა 

გამოშვება საკმარისი მოხმარების და საინვესტიციო საქონელზე მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. 

 რამდენადაც მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი წარმოადგენს დანაზოგების (S) და 

ინვესტიციების (I) სხვაობას (იხ ჩანართი 1), შესაბამისად, მისი ბალანსი 

გვიჩვენებს ქვეყანა წმინდა მსესხებელია თუ წმინდა დამზოგველი. ამასთან, 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი თითქმის უტოლდება წმინდა საერთაშორისო 

საინვესტიციო პოზიციის (IIP) ცვლილებას3: თუ მიმდინარე ანგარიშის სალდო 

დადებითია, ქვეყანა წმინდა დამზოგველია და მისი წმინდა საგარეო აქტივები 

იზრდება, ხოლო თუ მიმდინარე ანგარიშის სალდო უარყოფითია ქვეყანა 

წმინდა მსესხებელია და მისი წმინდა საგარეო აქტივები მცირდება. 

მიმდინარე ანგარიშის სალდოს განმსაზღვრელი ფაქტორები განსხვავებულია, მაგ. 

მიმდინარე ანგარიშის უარყოფითი სალდო შესაძლებელია უკავშირდებოდეს შემდეგ 

ფაქტორებს: 

 ეკონომიკური განვითარების დაფინანსება - საგარეო დანაზოგები შესაძლოა  

დაბალშემოსავლიანი ქვეყნებისათვის ფინანსების მოზიდვის კარგი წყარო 

იყოს: მსგავს ქვეყნებს შესაძლებელია ჰქონდეთ მომგებიანი საინვესტიციო 

პროექტები, თუმცა არ გააჩნდეთ საკმარისი დანაზოგი მათი 

დაფინანსებისათვის.  

 გრძელვადიანი სტრუქტურული ცვლილებები - ისეთი გრძელვადიანი 

ცვლილებები, მაგალითად მოსახლეობის დაბერების ან რესურსების მოწურვის 

გავლენით, შესაძლოა იწვევდეს მიმდინარე ანგარიშის დისბალანსს. 

 დროებითი საგარეო შოკი - დეფიციტური მიმდინარე ანგარიში ოპტიმალური 

პასუხია მოკლევადიან ნეგატიურ საგარეო შოკზე, მაგალითად, საექსპორტო 

ფასების დროებითი ვარდნისას შიდა აბსორბციის ვარდნის თავიდან 

ასაცილებლად.  

 მოკლევადიანი მაკროეკონომიკური დისბალანსი - ღია ეკონომიკაში, 

გადაჭარბებულად მაღალი შიდა მოთხოვნა განაპირობებს იმპორტის მაღალ 

მაჩვენებლებს ექსპორტის შესაბამისი ზრდის გარეშე, რაც მიმდინარე 

ანგარიშის გაუარესებას იწვევს.  

განმაპირობებელი ფაქტორებიდან და მაკრო გარემოს სპეციკიდან გამომდინარე, 

ცალკეულ შემთხვევებში მიმდინარე ანგარიშის უარყოფითი სალდო შესაძლებელია 

ოპტიმალური პასუხიც იყოს მაკრო გარემოს არსებული განვითარებისათვის. თუმცა 

მიმდინარე ანგარიშის მუდმივი/ხანგრძლივვადიანი უარყოფითი სალდო 

ეკონომიკისათვის გრძელვადიან პრობლემას წარმოადგენს. მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტი შესაძლოა შენარჩუნდეს მხოლოდ მანამ, სანამ არსებობს კაპიტალის 

შემოდინება ან მცირდება საერთაშორისო რეზერვები. ქვეყანას არ შეუძლია მუდმივად 

შეინარჩუნოს დეფიციტური სავაჭრო ბალანსი (მცირე ექსპორტი და მაღალი იმპორტი). 

დროის გარკვეულ მომენტში, მას მოუწევს შეაჩეროს წმინდა საინვესტიციო პოზიციის 

გაუარესება, რამდენადაც არარეზიდენტების სურვილი შეიძინონ საშინაო აქტივები 

ლიმიტირებულია, რაც, თავის მხრივ, გამოიწვევს გაცვლითი კურსის ან საპროცენტო 

განაკვეთის ცვლილებას. ამდენად, ეკონომიკა მიმდინარე ანგარიშის გრძელვადიანი 

                                                             
3  წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია (IIP) წარმოადგენს სხვაობას ქვეყნის 

საგარეო აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის დროის გარკვეული მომენტისათვის.  
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უარყოფითი სალდოს პირობებში არსებითად დამოკიდებული ხდება საგარეო 

კონიუნქტურაზე, რაც შესაძლოა ძლიერი მაკროეკონომიკური რყევების მიზეზი გახდეს. 

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია საგარეო სექტორის ზემოაღნიშნულ 

ინდიკატორსა და სხვა მაკროინდიკატორებს შორის კავშირის არსებითი შესწავლა. 

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს ამ მიმართულებით ბიუჯეტის დეფიციტსა და 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს შორის კავშირი წარმოადგენს. ზემოაღნიშნული 

კავშირი თავად ინდიკატორების შინაარსიდან გამომდინარეობს, რამდენადაც 

მიმდინარე ანგარიშის თითოეული კომპონენტის ფორმირებაში გათვალისწინებულია, 

როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო ოპერაციები და შესაბამისად ფისკალური 

პოლიტიკის გადაწყვეტილებებს ასევე გავლენა აქვს მიმდინარე ანგარიშის 

დინამიკაზეც. ხშირად მდგომარეობას, როდესაც ბიუჯეტის დეფიციტის პარალელურად 

არსებობს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტიც, ე.წ. „ტყუპი დეფიციტის“ ტერმინითაც 

მოიხსენიებენ. თუმცა აღნიშნული კავშირის სიძლიერესა და დამოკიდებულების 

მახასიათებლების შესახებ განსხვავებული თეორიული  მიდგომები და ემპირიული 

მტკიცებულებები არსებობს და კონკრეტული ეკონომიკისათვის აღნიშნული კავშირის 

მახასიათებლების სათანადო შეფასება წარმოადგენს საჭიროების შემთხვევაში, 

ფისკალური პოლიტიკის, როგორც საგარეო კორექტირების ერთ-ერთი შესაძლო 

ინტრუმენტის ეფექტიანი გამოყენების წინაპირობას. 

საქართველოსათვის მიმდინარე ანგარიშის სალდო ძირითადად უარყოფითია. 

დეფიციტის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი სავაჭრო დეფიციტია: საქონლისა 

და მომსახურების იმპორტის მოცულობა აჭარბებს საქონლისა და მომსახურების 

ექსპორტის მოცულობას. ამასთან. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ფორმირებაში 

მის დანარჩენ კომპონენტებს განსხვავებული წვლილი შეაქვს და, როგორც წესი, 

პირველადი შემოსავლები ზრდის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს, ხოლო მეორადი 

შემოსავლები კი - აუმჯობესებს. 

 

დიაგრამა 1. ბიუჯეტის ბალანსი და მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი (%-ულად მშპ-სთან). 
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დიაგრამა 2. მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის კომპონენტები.  

რაც შეეხება ბიუჯეტის დეფიციტსა და მიმდინარე ანგარიშს შორის კავშირს, დიაგრამა 

1 მართლაც ავლენს ამ ორ მაკროეკონომიკურ ცვლადს შორის შესაძლო კავშირს, 

თუმცა აღნიშნული კავშირის მახასიათებლები დეტალურ შესწავლას საჭიროებს. 

წარმოდგენილი კვლევა სწორედ აღნიშნული კავშირის ანალიზს ისახავს მიზნად.  

 

 

2. saerTaSoriso gamocdileba: 
Teoriuli aspeqtebi da empiriuli 
kvlevebi 

2.1. Teoriuli aspeqtebi 

ბიუჯეტის დეფიციტსა და მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს შორის კავშირის დანახვა 

ადვილია ძირითადი მაკროეკონომიკური იგივეობების მარტივი გარდაქმნით. კერძოდ, 

თუ დავწერთ (იხ. ჩანართი 1) ეროვნული განკარგვადი შემოსავლის განტოლებას(1),  

მისი სხვადასხვა კომპონენტების გარდაქმნით მივიღებთ იგივეობას(6), რომლის 

მიხედვითაც კერძო და სახელმწიფო დანაზოგების ჯამი ქვეყნის შიდა ინვესტიციებისა 

და მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის ჯამის ტოლია. აღნიშნული იგივეობიდან 

გამომდინარე,  სახელმწიფო დანაზოგი პირდაპირ უკავშირდება მიმდინარე ანგარიშის 

ბალანსს და თუ ბიუჯეტის დეფიციტი გაიზარდა, პირდაპირ, იმავე რაოდენობით იწვევს 

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ზრდას. 

თუმცა ბიუჯეტის დეფიციტის გავლენის ხარისხისა და მიმართულების ანალიზის 

თვალსაზრისით ეკონომიკურ თეორიაში ორი განსხვავებული მიდგომა გამოიყოფა: 

მანდელ ფლემინგის და რიკარდოს ეკვივალენტობის მოდელები. მანდელ ფლემინგის 

მოდელის მიხედვით, ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა იწვევს მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტის ზრდას, თუმცა შესაძლოა განსახვავებული ოდენობით, ხოლო რიკარდოს 

ექვივალენტობის მოდელის მიხედვით, ეს კავშირი ასე ცალსახა არ არის და 

სხვადასხვა გარემოებებზეა დამოკიდებული. 
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უფრო დეტალურად, მანდელ-ფლემინგის მოდელის (1963, 1962) მიხედვით, ბიუჯეტის 

დეფიციტის ზრდა, რომელიც გამოწვეულია სახელმწიფო დანახარჯების ზრდით ან 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირებით, ზრდის მთლიან შემოსავლებს (მშპ-ს) და 

შესაბამისად საპროცენტო განაკვეთებს. საპროცენტო განაკვეთების ზრდა იწვევს 

უცხოური კაპიტალის შემოდინების ზრდას. აღნიშნული იწვევს ადგილობრივ ვალუტაზე 

მოთხოვნის ზრდას, რაც შესაბამისად იწვევს გაცვლითი კურსის გამყარებას. 

გაცვლითი კურსის გამყარების და ეროვნული შემოსავლის ზრდის გამო იზრდება 

მოთხოვნა იმპორტზე, რაც აუარესებს სავაჭრო და შესაბამისად მიმდინარე ანგარიშის 

ბალანსს. თუმცა შემოსავლების ზრდა ასევე ზრდის კერძო დანაზოგებს და შესაბამისად 

ბიუჯეტის დეფიციტის ცვლილება მიმდინარე ანგარიშის ბალანსზე არ აისახება იმავე 

ოდენობით: ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა ნაწილობრივ აისახება კერძო დანაზოგების 

ზრდაში (S_p) და ნაწილობრივ კი - მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის გაუარესებაში.  

ჩანართი 1. 

𝑌 = 𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + 𝐸𝑋 − 𝐼𝑀 + 𝑃𝐼 + 𝑆𝐼                    (1) 

აღნიშნული განტოლება წარმოადგენს განკარგვადი შემოსავლის იგივეობას, სადაც: Y არის 

ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი, C-კერძო მოხმარება, G-მთავრობის მოხმარება,  I-ქვეყნის 

ინვესტიციები, E-ექსპორტი, M-იმპორტი, PI-პირველადი შემოსავლები, SI-მეორადი შემოსავლები. 

პირველ განტოლებიდან შეგვიძლია სხვადასხვა იგივეობების აღნიშვნები და შესაძლებელია 

მისი ჩვენთვის სასურველი ფორმაზე დაყვანა. თუ განკარგვადი შემოსავლიდან გამოვყოფთ 

კერძო და სახელმწიფო მოხმარებას მივიღებთ დანაზოგებს, 

 𝑌 − 𝐶 − 𝐺 = 𝑆                                                         (2) 

თუ იგივეობის მარცხენა მხარეს დავუმატებთ და გამოვაკლებთ საგადასახადო შემოსავლებს 

რომელიც თავისი მხრივ, კერძო სექტორისათვის ხარჯია, ხოლო მთავრობისათვის შემოსავალი, 

მთლიანი დანაზოგი შეგვიძლია დავყოთ კერძო და სახელმწიფო დანაზოგებად. 

(𝑌 − 𝐶 − 𝑇) + (𝑇 − 𝐺) = 𝑆                                     (3) 

მესამე განტოლებაში ტოლობის მარცხენა მხარეს, პირველი ნახევარი წარმოადგენს კერძო 

დანაზოგებს, ხოლო მეორე ნახევარი მთავრობის დანაზოგებს, ანუ: 

𝑆𝑝 + 𝑆𝑔 = 𝑆                                                                (4) 

პირველი განტოლებიდან შეგვიძლია ასევე ცალკე გამოყოთ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტიც, 

რომელიც სავაჭრო ბალანსის, პირველადი და მეორადი შემოსავლების ჯამის ტოლია. 

𝐶𝐴𝐵 = 𝐸𝑋 − 𝐼𝑀 + 𝑃𝐼 + 𝑆𝐼                                       (5) 

შესაბამისად, პირველი ფორმულა შესაძლებელია გადაიწეროს ჩვენთვის სასურველ ფორმაში და 

მივიღებთ, რომ კერძო და სახელმწიფო დანაზოგების ჯამი შიდა ინვესტიციების და მიმდინარე 

ანგარიშის ბალანსის ტოლია  

𝑺𝒑 + 𝑺𝒈 = 𝑰 + 𝑪𝑨𝑩                                                    (6) 
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რაც შეეხება რიკარდოს ეკვივალენტობის თეორიას, აღნიშნული მიდგომა მიიჩნევს, 

რომ ბიუჯეტის დეფიციტსა და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს შორის ასეთი ცალსახა 

კავშირი არ არსებობს. თეორია ჩამოყალიბებულ იქნა ბაროს მიერ (1974 წელს), და ამ 

მიდგომის მიხედვით, სხვა თანაბარ პირობებში, ბიუჯეტის დეფიციტს პირდაპირი 

გავლენა არ აქვს რეალურ ეკონომიკაზე. ბარო (1989 წელს) აღნიშნავს, რომ 

მასტიმულირებელ ფისკალურ პოლიტიკას, რომელიც ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდაში 

გამოიხატება, ეკონომიკის სუბიექტთა მოლოდინების ცვლილების გამო, გავლენა არ 

აქვს ერთობლივი მოთხოვნის ზრდაზე. კერძოდ, მას შემდეგ, რაც მთავრობა ბიუჯეტის 

დანახარჯებს გაზრდის, ადამიანებს უჩნდებათ მოლოდინი, რომ შემდეგში მთავრობას 

დასჭირდება ვალის აღება, რაც სამომავლოდ გადასახადების ზრდით დაფინანსდება. 

აღნიშნული ე.წ. რაციონალური მოლოდინი გამოხატავს კავშირს სამთავრობო და 

კერძო დანაზოგს შორის: თუ მთავრობა შეამცირებს საკუთარ დანაზოგს (ანუ გაზრდის 

დეფიციტს), ამას დააბალანსებს კერძო სექტორის მხრიდან სამომავლოდ 

გადასახადების გაზრდის მოლოდინით ახლანდელი დანაზოგების ზრდა და 

განტოლება 6-ის მარცხენა მხარე  S_p+S_g არ შეიცვლება. შესაბამისად, არ შეიცვლება 

ტოლობის მარჯვენა მხარეს მყოფი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსიც (CAB).  

 

2.2. empiriuli kvlevebi 

ზემოაღნიშნული თეორიული მიდგომების პრაქტიკაში რეალიზება შესაძლებელია 

განსხვავდებოდეს გადაცემის მექანიზმის სხვადასხვა მახასიათებლების, ქვეყნის 

სპეციფიკისა და ფისკალური შოკის ბუნებიდან გამომდინარე.  

ამ კუთხით საყურადღებოა ერთ-ერთი ემპირიული კვლევა (Abas et al 2011), რომელშიც 

გამოყენებულია 54 ქვეყნის კვარტალური მონაცემები. კვლევის შედეგებით, ქვეყნის 

სპეციფიკისა და განვითარების დონის გათვალისწინებით, ბიუჯეტის დეფიციტის 1%-

ული პუნქტით გაუმჯობესება 0.3%-0.4%-ული პუნქტით აუმჯობესებს მიმდინარე 

ანგარიშის დეფიციტს. თუმცა, გამოიკვეთა რომ ეს კავშირი ძლიერია: 

1. დაბალშემოსავლიან და განვითარებად ქვეყნებში 

2. მეტად ღია ეკონომიკის ქვეყნებისათვის 

3. როდესაც ეკონომიკის გამოშვება აღემატება მის პოტენციურ დონეს  

4. ვალის მაღალი მოცულობის პირობებში. 

ამავე კვლევით, გაცვლითი კურსის როლის ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ გაცვლითი 

კურსი,  როგორც ფისკალური პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმი მიმდინარე ანგარიშზე, 

არ თამაშობს ერთმნიშვნელოვან როლს და სხვადასხვა გაცვლითი კურსის რეჟიმის 

პირობებში გავლენა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსზე ერთნაირია. კვლევის 

შედეგებით, ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა გარკვეულწილად პირდაპირ აისახება 

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ზრდაზე, თუმცა, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის 

ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ არის განპირობებული ფისკალური 

პოლიტიკის გადაწყვეტილებებით (ბიუჯეტის დეფიციტის ცვლილებით). 

ზოგადად, ფისკალური შოკის საგარეო ინდიკატორებზე გავლენის შესასწავლად 

საერთაშორისო პრაქტიკაში ემპირიული კვლევების განსხვავებული მეთოდები 

გამოიყენება. აღნიშნული მეთოდები შეიძლება 3 ძირითად კატეგორიაში 

გავაერთიანოთ: 
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 პირველი კატეგორიის კვლევები ფისკალური შოკების საგარეო ცვლადებზე 

გავლენის შესასწავლად იყენებს ე.წ. მიზეზ-შედეგობრივ კვლევებსა და 

ვექტორული ავტორეგრესიის (VAR) მეთოდებს. 

 მეორე კატეგორიის კვლევები შეისწავლის ფისკალურ და საგარეო ცვლადებს 

შორის კავშირებს კორელაციურ და სხვა გრძელვადიან კავშირ-ურთიერთობებს, 

ე.წ. კოინტეგრაციის  ტექნიკის,   ერთი განტოლების ან პანელური (მრავალი 

ქვეყნის ერთდროულად)  რეგრესიების გამოყენებით. 

 მესამე კატეგორიის კვლევები ფისკალური შოკების და საგარეო სექტორის მათი 

შესაძლო გავლენების იდენტიფიცირებას ახდენს პირადი დაკვირვებების და 

თეორიული კავშირ-ურთიერთობების საფუძველზე და შემდეგ ამ კავშირებს 

შეისწავლის რეგრესიული ანალიზის საშუალებით. 

ვექტორული ავტორეგრესიული კვლევები თავდაპირველად გამოყენებულ იქნა 

განვითარებული ქვეყნებისათვის მცირე მოცულობის მონაცემების გამოყენებით, 

თუმცა ამ მეთოდის მთავარი სირთულე და გამოწვევა გახლავთ, სწორად 

განისაზღვროს ის რიგითობა, რომლითაც ცვლადები ერთმანეთზე ახდენენ გავლენას 

და სწორად შეფასდეს ე.წ. ეკონომიკის გადაცემის მექანიზმები.  

ზემოაღნიშნულ მეთოდზე დაყრდნობით განხორციელებული ემპირიული კვლევების 

ძირითად დასკვნად შეიძლება მიჩნეულ იქნას, რომ უარყოფით ფისკალურ შოკს მცირე, 

მაგრამ მაინც უარყოფითი გავლენა აქვს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე. აქ 

გამონაკლისს წარმოადგენს დიდი ქვეყნები, სადაც სხვადასხვა კვლევის შედეგად 

გამოვლენილი გავლენა არაერთგვაროვანია: უარყოფით ფისკალურ შოკს ხან 

დადებითი გავლენა აქვს მიმდინარე ანგარიშზე, ხან - უარყოფითი, ხან კი, ეს კავშირი 

საერთოდ არ იკვეთება. მაგალითისათვის: 

 გარკვეული ევროპული ქვეყნებისათვის, ბეტსმამ და სხვებმა  (Beetsma et al 2007) 

დაადგინეს, რომ ბიუჯეტის ხარჯების მშპ-ს 1%-ული პუნქტით ზრდა იწვევდა 

სავაჭრო ბალანსის გაუარესებას მშპ-ს 0.5%-ული პუნქტით, ხოლო ეს 

უარყოფითი ეფექტი 0.8%-ული პუნქტი ხდებოდა უკვე ორი წლის შემდეგ. ამ 

კვლევაში მთავარ როლს თამაშობდა რეალური გაცვლითი კურსის ეფექტი, 

რომლის გამყარება ფისკალური შოკის გავლენით, აუარესებდა სავაჭრო 

დეფიციტს. 

 აშშ-ს მონაცემებზე დაყრდნობით, 2007 წელს მონაჩელიმ და პეროტიმ (Monacelli 

and Perotti (2007)) დაადგინეს, რომ ბიუჯეტის რეალური დანახარჯების მშპ-ს 1%-

ული პუნქტით ზრდის შედეგად სავაჭრო ბალანსი ცვლილებას არ განიცდიდა და 

სამი წლის შემდეგ უმჯობესდებოდა მშპ-ს 0.5%-ული პუნქტით. თუმცა მათ „ტყუპი 

დეფიციტის“ ჰიპოთეზა დაადასტურეს გაერთიანებული სამეფოსათვის, 

კანადისათვის და ავსტრალიისათვის. 

 დაახლოებით ანალოგიური შედეგები მიიღეს კორსეტიმ და მიულერმა (Corsetti 

and Muller (2006)). მათი ზოგადი დასკვნით, შესასწავლი ქვეყნებიდან ფისკალურ 

შოკს შედარებით დიდი და გრძელვადიანი გავლენა ჰქონდა ისეთ ქვეყნებზე, 

სადაც ვაჭრობას დიდი წილი ჰქონდა მშპ-ში, ხოლო შედარებით ნაკლები და 

ხანდახან პოზიტიურიც ისეთ ქვეყნებში, სადაც საგარეო ვაჭრობა შედარებით 

ნაკლებ როლს ასრულებდა ეკონომიკურ აქტივობაში (მაგალითად, აშშ). 

რაც შეეხება მეორე კატეგორიის - გრძელვადიან კორელაციურ და კოინტეგრაციულ 

კვლევებს, ამ ტიპის კვლევები საგარეო და ფისკალურ ცვლადებს შორის კავშირის 

შესაფასებლად შედარებით იშვიათად გამოიყენება. თუმცა ამ მხრივ საინტერესოა 

მუჰამადის (Mohammadi, 2004) კვლევა, რომელიც აღნიშნულ კავშირს 43 განვითარებად 
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და 20 განვითარებული ქვეყნის მონაცემებზე დაყრდნობით შეისწავლის.  კვლევა 

საინტერესო მიგნებებს ავლენს, განასხვავებს რა ფისკალური შოკის (გაზრდილი 

დეფიციტის) გამომწვევ მიზეზებს: გადასახადების ზრდა თუ მთავრობის ფასიანი 

ქაღალდების გამოშვება. ამ კვლევის შედეგებით: 

 გადასახადების ზრდით დაფინანსებული ხარჯების მშპ-ს 1%-ული პუნქტით 

ზრდას მოსდევს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მშპ-ს 0.16%-0.29%-ული 

პუნქტით გაუარესება (0.23%-32 %-ული პუნქტი - განვითარებად ქვეყნებში, 0-

0.26%-ული პუნქტი - განვითარებულ ქვეყნებში); 

 ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით დაფინანსებული ხარჯების მშპ-ს 1%-ული 

პუნქტით ზრდას მოსდევს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მშპ-ს 0.45%-0.72%-

ული პუნქტით გაუარესება (0.55%-81%-ული პუნქტი - განვითარებად ქვეყნებში, 

0.22%-0.50%-ული პუნქტი  განვითარებულ ქვეყნებში). 

როგორც ჩანს, აღნიშნული კვლევა ნაწილობრივ ამყარებს რიკარდოს 

ეკვივალენტობის თეორიის მიდგომას, რომლის მიხედვითაც, როგორც ზემოთ 

აღინიშნა, თუ ადამიანები მოელიან ბიუჯეტის ხარჯების ზრდის გავლენით სამომავლოდ 

გადასახადების ზრდას, მაშინ ისინი მიმდინარე მოხმარებას შეამცირებენ და 

დანაზოგებს გაზრდიან. ყოველივე ამას კი ქვეყნის ეკონომიკაში შიდა და საგარეო 

ბალანსზე გავლენა არ ექნება. 

მესამე მეთოდის გამოყენება რაოდენობრივ კვლევებში საკმაოდ დიდ რესურსს 

მოითხოვს. ამ მხრივ გამოიყოფა რომერის და რომერის (Romer and Romer 2007) 

კვლევა, რომელშიც შეფასებულ იქნა საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა 

ეკონომიკურ აქტივობაზე აშშ-სათვის. ავტორების მიერ შესწავლილ იქნა მეორე 

მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში საგადასახადო პოლიტიკასთან დაკავშირებული 

მასალების მთელი სპექტრი, კერძოდ, ზეპირი ჩანაწერები, პრეზიდენტების 

გამოსვლები, კონგრესის მიერ გამოცემული აქტები და სხვა. აღნიშნული კვლევის 

დასკვნით, გადასახადების დამოუკიდებელ ზრდას (დისკრეციულ ზრდას, რომელიც არ 

იყო დაკავშირებული მაგ. მიმდინარე მაკროსტაბილიზაციის მიზნებთან) ჰქონდა 

საკმაოდ მკაცრი შემზღუდველი ეფექტი ეკონომიკაზე, მნიშვნელოვნად ამცირებდა რა 

ინვესტიციებს. თავის მხრივ, საინვესტიციო დანახარჯები იყო მიმდინარე ანგარიშის 

ბალანსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ამიტომ ასეთი ფისკალური 

პოლიტიკა პირდაპირ აუმჯობესებდა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს. 

როგორც განხილული კვლევები აჩვენებს, ფისკალური პოლიტიკის გავლენა საგარეო 

ინდიკატორებზე არსებითად არის დამოკიდებული ქვეყნის სპეციფიკაზე, 

განვითარების ტემპსა და ფისკალური შოკის ტიპზე. 

3. empiriuli Sedegebi saqarTvelosaTvis 

საქართველოს მონაცემების, საერთაშორისო კვლევების გამოცდილებისა და 

სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბიუჯეტის დეფიციტსა და მიმდინარე ანგარიშს შორის 

კავშირის ანალიზისათვის შერჩეულ იქნა VAR (ვექტორული ავტორეგრესიის) მოდელის 

რამდენიმე სპეციფიკაცია 2000-2017 წლებისათვის, კვარტალურ მონაცემებზე 

დაყრდნობით. ზემოაღნიშნულ ინდიკატორებს შორის კავშირის შესახებ არსებული 

სხვადასხვა თეორიებიდან გამომდინარე, მოდელისათვის შეირჩა 4 ძირითადი 

მაკროეკონომიკური ცვლადი, რომელთა საშუალებითაც განხორციელდა ფისკალური 

შოკის შედეგების ანალიზი და ერთი მაკონტროლებელი ცვლადი - რეალური მთლიანი 
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შიდა პროდუქტი და მისი სხვადასხვა მოდიფიკაცია. მოდელში გამოყენებული 

ცვლადებია:  

1. რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი (Y) 

2. ბიუჯეტის ბალანსის ფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან (BB) 

3. მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის ფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან (CAB) 

4. მოკლევადიანი დეპოზიტების რეალური საპროცენტო განაკვეთი (IR) 

5. რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი (ER) 

ძირითადი ცვლადების (2-5) ანალიზი აჩვენებს, რომ ეს ცვლადები სტაციონალურია და 

მათ შორის ვლინდება გრძელვადიანი კავშირიც (კოინტეგრაცია) 4 . კვლევაში 

განხილულია საბაზისო მოდელი და მისი შედეგების მდგრადობის შესაფასებლად 

ასევე გამოყენებულია დამატებით მისი 4 მოდიფიკაცია. 

 

3.1. sabaziso modeli 

საბაზისო მოდელისათვის გამოყენებულია ზემოაღწერილი ცვლადები წარმოდგენილი 

თანმიმდევრობით. როგორც ცნობილია, ფისკალური შოკების შესაფასებლად კარგი 

მიდგომაა კვარტალური მონაცემების გამოყენება და იგი ეყრდნობა რეკურსიულ 

თანმიმდევრობას. კვლევის მთავარი მიზანია, შევაფასოთ ეგზოგენური, სხვა 

ფაქტორებისაგან დამოუკიდებელი, ფისკალური შოკის ეფექტი მიმდინარე ანგარიშის 

ბალანსზე. თუმცა როგორც სხვადასხვა კვლევებში ვკითხულობთ, მოდელში ასევე 

აუცილებელია გავითვალისწინოთ ეკონომიკის განვითარების ციკლურობა. ამისათვის 

უმჯობესია ფისკალურ შოკად ავიღოთ მთავრობის რეალური მოხმარება (Abas et al, 

2011), რადგან ის ყველაზე ნაკლებად ექვემდებარება ციკლის ფაზებს. თუმცა თუ 

პირდაპირ დეფიციტი წარმოადგენს მოდელის ფისკალურ შოკს, მაშინ შესაძლებელია 

ეგზოგენურ ცვლადად რეალური მშპ-ს ლოგარითმის ან მშპ-ს გაპის გამოყენება. 

საბაზისო მოდელში პირველ ცვლადად გამოყენებულია რეალური მშპ-ს ლოგარითმი5.  

შოკის შესაფასებლად გამოყენებულია ე.წ. ჩოლესკის დეკომპოზიცია (Choleski 

decomposition). როგორც ცნობილია, ჩოლესკის დეკომპოზიცია გულისხმობს A 

მატრიცის ორთოგინალურ ფორმას, რომელსაც ჩვენს შემთხვევაში ექნება შემდეგი 

სახე6: 

𝐴0 =

[
 
 
 
 

1 0    0            0         0  
−𝑎𝑏𝑏𝑦 1  0           0        0
−𝑎𝑐𝑎𝑏𝑦

−𝑎𝑖𝑟𝑦

−𝑎𝑒𝑦

−𝑎𝑐𝑎𝑏𝑏
−𝑎𝑖𝑟𝑏𝑏

−𝑎𝑒𝑏𝑏

 1             0        0
−𝑎𝑖𝑟𝑐𝑎𝑏

−𝑎𝑒𝑐𝑎𝑏

  1        0
−𝑎𝑒𝑖𝑟   1 ]

 
 
 
 

 

შესაბამისი რეკურსიული რიგითობის დაცვით შეფასებულია ფისკალური შოკის 

გავლენა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსზე. 

                                                             
4 იხილეთ საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი პუბლიკაცია „საგადასახადო შემოსავლების 
ანალიზი“. 
5 იგივე მეთოდი არის გამოყენებული მიმდინარე ანგარიშის ბალანსზე ფისკალური შოკების 
შესაფასებლად  პაკისტანისათვის. 
6  იხილეთ საბიუჯეტო ოფისის კვლევა: „სახელმწიფო დანახარჯების გავლენა ლარის 
რეალურ გაცვლით კურსზე“ 



 

14 
 

შედეგი: საბაზისო მოდელის შედეგებით, ბიუჯეტის დეფიციტის 1%-ული პუნქტით 

გაუმჯობესება 0.78%-ული პუნქტით აუმჯობესებს მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს და 

პირიქით. 

აღნიშნული შეესაბამება საერთაშორისო კვლევების შედეგად გამოვლენილ 

ინტერვალს, რომელიც დაახლოებით 0.1-დან 0.8-მდე მერყეობს. თუმცა უნდა აღნიშნოს, 

რომ მიღებული შედეგისაკმაოდ ახლოა საერთაშორისო კვლევებით გამოვლენილ 

ზედა ზღვართან. ეს შესაძლებელია აიხსნას იმ ფაქტითაც, რომ საქართველო 

განვითარებადი  და საკმაოდ ღია ეკონომიკისქვეყანაა. 2016 წლის მდგომარეობით, 

მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, 172 ქვეყანას შორის ეკონომიკის გახსნილობის 

მიხედვით საქართველოს 50-ე ადგილი ეკავა, საგარეო ვაჭრობის მთლიან შიდა 

პროდუქტთან ფარდობით 103%-ის დონეზე.  

როგორც მოდელიდან ჩანს, გარკვეულ როლს თამაშობს ასევე გაცვლითი კურსის 

არხიც: მიუხედავად იმისა,  რომ ფისკალურ შოკს პირდაპირი გავლენა არ აქვს 

გაცვლით კურსზე, ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა (ეს შეიძლება იყოს ხარჯების ზრდა ან 

გადასახადების შემცირება) ზრდის მშპ-ს, მშპ-ს ზრდა კი ამყარებს გაცვლით კურსს და 

აუარესებს მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს (იხ. დანართი 2). 

3.2. modeli 2 

მოდელის პირველი მოდიფიკაცია ეხება მთლიანი შიდა პროდუქტის, როგორც 

მაკონტროლებელი ცვლადის ცვლილებას. რადგან მთლიან ხუთცვლადიან მოდელში 

იგი იყო არასტაციონალური მწკრივი, მის მაგივრად გამოყენებულ იქნა მშპ-ს წლიური 

ზრდის ტემპი.  

შედეგი: მეორე მოდელის შედეგებით, ბიუჯეტის დეფიციტის 1%-ული პუნქტით 

გაუმჯობესება 0.88%-ული პუნქტით აუმჯობესებს მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს და 

პირიქით. 

3.3. modeli 3 

მოდელის მეორე მოდიფიკაცია ეხება კვლავ მთლიანი შიდა პროდუქტის, როგორც 

მაკონტროლებელი ცვლადის ცვლილებას: მის მაგივრად, როგორც აღნიშნული იყო 

სხვადასხვა კვლევებში, გამოყენებულ იქნა მთლიანი შიდა პროდუქტის გაპი, რომელიც 

შეფასებულია საბიუჯეტო ოფისის მიერ „კალმანის ფილტრის“ გამოყენებით. 

შედეგი: მოდელში გაპის ჩართვის შედეგად, ბიუჯეტის დეფიციტის 1%-ული პუნქტით 

გაუმჯობესება 0.86%-ული პუნქტით აუმჯობესებს მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს და 

პირიქით. 

3.4. modeli 4 

საბაზისო მოდელის მესამე მოდიფიკაცია გულისხმობს ჩვეულებრივი ვექტორული 

ავტორეგრესიის (VAR) მაგივრად ე.წ. ვექტორული ცდომილების შესწორების მოდელის 

გამოყენებას (VECM), როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მოდელის ცვლადებს შორის 

არსებობს გრძელვადიანი კავშირი, რაც საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ 

აღნიშული მეთოდი. 

შედეგი: ვექტორული ცდომილების შესწორების მოდელის(VECM) შედეგებით, ბიუჯეტის 

დეფიციტის 1%-ული პუნქტით გაუმჯობესება 0.84%-ული პუნქტით აუმჯობესებს 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს და პირიქით. 
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3.5. modeli 5 

საბაზისო მოდელის მეოთხე მოდიფიკაცია გულისხმობს, სტრუქტურული მოდელის 

ჩოლესკის დეკომპოზიციის და რეკურსიული რიგითობის ნაცვლად მოდელში 

დამატებითი ეკონომიკური შინაარსის ჩართვას.  

ამისათვის გამოყენებულ იქნა საბიუჯეტო ოფისის მიერ გამოქვეყნებული კვლევების 

შედეგები: 

 საბიუჯეტო ოფისის პუბლიკაცია „ექსპორტისა და იმპორტის განმსაზღვრელი 

ფაქტორები“7 ასკვნის, რომ ქვეყნის სავაჭრო ბალანსი საკმაოდ ელასტიკურია 

გაცვლით კურსის მიმართ. ამიტომ სტრუქტურული მოდელის  პირველი დაშვება 

შესაძლებელია იყოს, რომ გაცვლით კურსს გავლენა აქვს მიმდინარე ანგარიშის 

ბალანსზე. 

 საბიუჯეტო ოფისის პუბლიკაცია „სახელმწიფო დანახარჯების გავლენა რეალურ 

ეფექტურ გაცვლით კურსზე“8 ასკვნის, რომ ფისკალურ პოლიტიკას უმნიშვნელო 

გავლენა აქვს რეალურ გაცვლით კურსზე. ამიტომ სტრუქტურული მოდელის 

მეორე დაშვება შესაძლებელია იყოს, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი გავლენას არ 

ახდენს გაცვლით კურსზე. 

აღნიშნული დაშვებების გათვალისწინებით იცვლება მოდელის სტრუქტურა და 

სტრუქტურული მოდელის A მატრიცას ექნება შემდეგი ფორმა: 

𝐴0 =

[
 
 
 
 

1 0    0            0         0  
−𝑎𝑏𝑏𝑦 1  0           0        0
−𝑎𝑐𝑎𝑏𝑦

−𝑎𝑖𝑟𝑦

−𝑎𝑒𝑦

−𝑎𝑐𝑎𝑏𝑏
−𝑎𝑖𝑟𝑏𝑏

0

   1             0 −𝑎𝑐𝑎𝑏𝑒
−𝑎𝑖𝑟𝑐𝑎𝑏

−𝑎𝑒𝑐𝑎𝑏

 1        0
−𝑎𝑒𝑖𝑟   1 ]

 
 
 
 

 

აღნიშნული სტრუქტურის ცვლილების გათვალისწინებით უმნიშვნელოდ შეიცვალა 

კვლევის შედეგიც. 

შედეგი: ზემოაღნიშნული დამატებითი დაშვებების გათვალისწინებით მოდელის 

შედეგებით, ბიუჯეტის დეფიციტის 1%-ული პუნქტით გაუმჯობესება 0.75%-ული პუნქტით 

აუმჯობესებს მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს და პირიქით. 

როგორც შედეგებიდან ჩანს ვექტორული ავტორეგრესიის მიდგომით გაკეთებული 

მოდელები თითქმის ერთნაირ შედეგებს გვაძლევს და მნიშვნელოვნად არ 

განსხვავდება ერთმანეთისაგან (იხ. ცხრილი 1). კერძოდ, როგორც კვლევის 

შედეგებიდან ჩანს, საქართველოს ეკონომიკა უფრო მანდელ-ფლემინგის მოდელის 

პირობებს აკმაყოფილებს და რიკარდოს ეკვივალენტობის თეორია და რაციონალური 

მოლოდინი ამ კონკრეტული მიმართულებით არც ისე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. 

 

 

                                                             
7 საბიუჯეტო ოფისის პუბლიკაცია „ექსპორტისა და იმპორტის განმსაზღვრელი ფაქტორები“ 
8 საბიუჯეტო ოფისის პუბლიკაცია „სახელმწიფო დანახარჯების გავლენა რეალურ ეფექტურ 

გაცვლით კურსზე“ 
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N მოდელის ტიპი შოკის ტიპი გავლენა მიმდინარე 
ანგარიშის ბალანსზე 

1 VAR საბაზისო 
მოდელი 

ბიუჯეტის ბალანსის მშპ-ს 1% ული 
პუნქტით ზრდა 

მშპ-ს 0.78%-ული პუნქტით 
ზრდა 

2 VAR მშპ ზრდის 

ტემპით 

ბიუჯეტის ბალანსის მშპ-ს 1% ული 
პუნქტით ზრდა 

მშპ-ს 0.88%-ული პუნქტით 
ზრდა 

3 VAR მშპ-ს გაპით ბიუჯეტის ბალანსის მშპ-ს 1% ული 
პუნქტით ზრდა 

მშპ-ს 0.86%-ული პუნქტით 
ზრდა 

4 VECM ბიუჯეტის ბალანსის მშპ-ს 1% ული 
პუნქტით ზრდა 

მშპ-ს 0.84%-ული პუნქტით 
ზრდა 

5 VAR, დამატებითი 

დაშვებებით 

ბიუჯეტის ბალანსის მშპ-ს 1% ული 
პუნქტით ზრდა 

მშპ-ს 0.75%-ული პუნქტით 
ზრდა  

ცხრილი 1 . ფისკალური შოკის გავლენა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსზე საქართველოში. საბიუჯეტო ოფისის 

შეფასება. 

აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ ხუთიდან ოთხი მოდელის შედეგების მიხედვით, ფისკალური 

შოკს მიმდინარე ანგარიშის ბალანსზე ყველაზე დიდი ეფექტი პირველ კვარტალში 

აქვს. ეს ეფექტი გრძელდება 4 კვარტლის განმავლობაში, მეორე წლიდან კი გავლენა 

ძალიან მცირდება და უკუპროპორციული ხდება. ეს ნიშნავს, რომ უკვე მეორე წლიდან  

უარყოფითი ფისკალური შოკი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსზე გავლენას ან არ 

ახდენს ან ბალანსს ძალიან უმნიშვნელოდ აუმჯობესებს (იხ დანართი 2). გამონაკლისი 

იყო ვექტორული ცდომილების შესწორების მოდელი, რომლის მიხედვითაც მეორე 

წლიდან ეფექტი უმნიშვნელო, თუმცა სტაბილურად დადებითი რჩება.  
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danarTi 1: saerTaSoriso kvlevebis Sedegebi 

 kvleva 
SerCevis moculoba da 
meTodologia 

fiskaluri Sokis tipi gavlena mimdinare angariSis deficitze 

Beetsma et al 
(2007) 

14 ევროკავშირის ქვეყანა, 
წლიური მონაცემი, 
პანელური VAR 

ბიუჯეტის ხარჯების მშპ-ს 1% 
ული პუნქტით ზრდა, 

პირველ წელს სავაჭრო ბალანსი უარესდება მშპ-ს 
0.5%-ული პუნქტით, ხოლო მეორე წელს -0.8%-ული 
პუნქტით 

Dewald and Ulan 
(1990) 

აშშ. წლიური მონაცემი, 
1961-85,  ერთი განტოლება 

ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-ს 1% 
ული პუნქტით ზრდა, 

ბიუჯეტის დეფიციტის ზრა იწვევს მიმდინარე 
ანგარიშის დეფიციტის მშპ-ს 0.61%-ული პუნქტით 
ზრდას 

Monacelli and 
Perotti (2007) 

აშშ, ბრიტანეთი, კანადა 
ავსტრალია,  კვარტალური 
მონაცემი, 1975-2006, VAR 

ბიუჯეტის ხარჯების მშპ-ს 1% 
ული პუნქტით ზრდა, 

სავაჭრო ბალანსი უარესდება სწრაფად (მშპ-ს 0.6 %-
ული პუნქტზე მეტად ბრიტანეთში (5 კვარტლის 
შემდეგ) და ავსტრალიაში (3 კვარტლის შემდეგ), 
ხოლო კანადაში და აშშ-ში გავლენა ძალიან 
უმნიშვნელო იყო 

Corsetti and Miller 
(2006) 

აშშ, ბრიტანეთი, კანადა 
ავსტრალია,  კვარტალური 
მონაცემი, 1980-2006 

ბიუჯეტის ხარჯების მშპ-ს 1% 
ული პუნქტით ზრდა, 

სავაჭრო ბალანსი უარესდება  მშპ-ს 0.5 %-ული 
პუნქტით დიდ  ბრიტანეთში, 0.17%-ული პუნქტით 
კანადაში, ხოლო აშშ-ში და ავსტარალიაში 
მნიშვნელოვანი კავშირი არ იკვეთება 

Kim and Roubini 
(2004) 

აშშ, კვარტალური მონაცემი  
1973-2004, VAR 

ბიუჯეტის პირველადი 
დეფიციტის მშპ-ს 1% ული 
პუნქტით ზრდა, 

პირველ წელს მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 
უმჯობესდება მშპ-ს 0.1%-ული პუნქტით, ხოლო 
შემდეგი წლიდან ეს ეფექტი ქრება 

Abas et al (2011) 124 ქვეყნის  წლიური 
მონაცემი. 1985-2007 წლები. 
პანელური VAR რეგრესია 

ბიუჯეტის ბალანსის მშპ-ს 1% 
ული პუნქტით გაუარესება 

ბიუჯეტის დეფიციტის ზრა იწვევს მიმდინარე 
ანგარიშის დეფიციტის მშპ-ს 0.3%-ით ზრდას (ეს 
კავშირი თანდათნ კლებულობს და ქრება 2 წლის 
სემდეგ) 

Roubini (1988) OECD-ის 18 ქვეყანა წლიური 
მონაცემები 1961-85 და 1971-
85 წლები, ერთი განტოლება 

ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-ს 1% 
ული პუნქტით ზრდა 

ბიუჯეტის დეფიციტის ზრა იწვევს ქვეყნების 
მიხედვით მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ზრდას 
მშპ-ს 0.14-დან 0.61 %-ულ პუნქტამდე 
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danarTi 2: sabaziso modelis Sedegebi saqarTvelosaTvis 
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დიაგრამა 1 ბიუჯეტის ბალანსის ზრდა მშპ-ზე დიაგრამა 2. მშპ-ს ზრდა რეალურ გაცვლით კურსზე 
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დიაგრამა 3. მშპ-ს ზრდა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსზე  
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danarTi 3: fiskaluri Sokebis gavlena mimdinare angariSis 
balansze saqarTvelosaTvis (modelebi 1-5) 
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დიაგრამა 1 საბაზისო მოდელის შედეგი დიაგრამა 2 მშპ-ს ზრდის ტემპის მოდელის შედეგი 
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დიაგრამა 3  მშპ-ს გაპის მოდელის შედეგი 
დიაგრამა 4 ვექტორული ცდომილების შესწორების მოდელის 
შედეგი 
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დიაგრამა 5 PBO-ს სტრუქტურული მოდელის შედეგი  

 


