
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 მგ 02/14 

         

               

მომზადებულია საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

2014 წელი 

 

 



 

მაკროეკონომიკური პროგნოზების ფაქტობრივი მაჩვენებლიდან გარკვეული დონით 

გადახრა პროგნოზირების მეთოდების კომპლექსურობისა და აღნიშნულ ცვლადებთან 

დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი ფაქტორების გავლენით მისაღებად შეიძლება 

ჩაითვალოს. მაკროეკონომიკური პროგნოზების ხარისხის შეფასება გასხვავებულ ასპექტებს 

გულისხმობს, თუმცა ქვემოთმოცემული 

განმარტება ფოკუსირებულია ხარისხის ორ 

ასპექტზე: თუ რამდენად მისაღებია 

საპროგნოზო მაჩვენებლების 

ფაქტობრივიდან გადახრის დონე და 

მიმართულება. აღნიშნული ასპექტების 

შეფასება პროგნოზების ხარისხის მარტივი 

მეთოდებით შეფასების მისაღებ 

პრაქტიკად ითვლება.  უფრო 

დეტალურად, ხარისხის აღნიშნული 

ასპექტები ეხება სტატისტიკურ 

გადახრას(Statistical Bias) და სიზუსტეს(Accuracy). სტატისტიკური გადახრა გულისხმობს 

ანალიზს, პროგნოზი თუ რომელი მიმართულებით არის გადახრილი ფაქტობრივი 

მნიშვნელობისგან, ხოლო სიზუსტე ეხება საპროგნოზო მაჩვენებლის  ფაქტობრივი 

მნიშვნელობიდან გადახრის დონეს რაოდენობრივად (მაგ. გამოსახულს თავად მაჩვენებლის 

ზომის ერთეულით ან %-ად). 

 

მაკროეკონომიკური პროგნოზები 

მოკლე და საშუალოვადიანი 

ფისკალური პოლიტიკის 

განსაზღვრის პროცესში ძირითად 

დაშვებებს წარმოადგენს, რომლებსაც  

ეყრდნობა  მომდევნო წლის 

ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი 

ფისკალური ჩარჩოს ძირითადი 

პარამეტრები.  ბიუჯეტის 

აგრეგატების დაგეგმვისას 

რეალისტურ და საიმედო 

ეკონომიკურ პროგნოზებზე დაყრდნობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფორმირებისას ეკონომიკური ინდიკატორების ზედმეტად 

მაკროეკონომიკური პროგნოზების ხარისხის 

შეფასება გასხვავებულ ასპექტებს 

გულისხმობს, თუმცა ქვემოთმოცემული 

განმარტება ფოკუსირებულია ხარისხის ორ 

ასპექტზე: თუ რამდენად მისაღებია 

საპროგნოზო მაჩვენებლების 

ფაქტობრივიდან გადახრის დონე და 

მიმართულება. 

მაკროეკონომიკური პროგნოზები მოკლე და 

საშუალოვადიანი ფისკალური პოლიტიკის 

განსაზღვრის პროცესში ძირითად დაშვებებს 

წარმოადგენს, რომლებსაც  ეყრდნობა  მომდევნო 

წლის ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი ფისკალური 

ჩარჩოს ძირითადი პარამეტრები. ამდენად, 

რეალისტურ და საიმედო ეკონომიკურ 

პროგნოზებზე დაყრდნობას განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება. 
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ოპტიმისტური პროგნოზების გამოყენებამ შესაძლოა განაპირობოს საგადასახადო 

შემოსავლებისა ან ხარჯების არარეალისტური დაგეგმვა, რაც თავის მხრივ წარმოადგენს 

საფრთხეს, როგორც მომდევნო წლის საბიუჯეტო პარამეტრების შესრულების, ისე 

საშუალოვადიანი ფისკალური მდგრადობის კუთხით. ანალოგიურად, რაც შეეხება 

ზედმეტად კონსერვატულ დაგეგმვას, აღნიშნული ნაკლებ საფრთხეს ქმნის საშემოსავლო 

ნაწილის დაგეგმვასთან დაკავშირებით, თუმცა სისტემატური გადახრა აღნიშნული 

მიმართულებითაც საბიუჯეტო პარამეტრების დაგეგმვის ეფექტიანობის ხელისშემლელი 

ფაქტორი შეიძლება გახდეს.  

 

 

საერთაშორისო პრაქტიკით, მაკროეკონომიკური პროგნოზების ხარისხის შეფასების 

სხვადასხვა მიდგომები არსებობს. ქვემოთ წარმოდგენილია რამოდენიმე მარტივი 

ინდიკატორი (საშუალო პროგნოზირების ცდომილება, საშუალო აბსოლუტური ცდომილება 

და თეილის უთანაბრობის 

კოეფიციენტი), რომელთა 

გამოყენებაც საერთაშორისო 

პრაქტიკით მიღებულ მიდგომად 

ითვლება მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების ხარისხის პირველადი 

შეფასებისათვის. ცალკეული 

ინდიკატორი  ხარისხის განსხვავებული ასპექტების შესაფასებლად შეიძლება იქნას 

გამოყენებული.  

 

პროგნოზირების საშუალო ცდომილება (Average forecasting Error - AFE) ასახავს პროგნოზების 

საშუალო გადახრას ფაქტიური მაჩვენებლებისგან.  AFE-ს დადებითი სიდიდე უჩვენებს 

საპროგნოზო მაჩვენებლის გადაჭარბებაზე ფაქტობრივ მაჩვენებელთან მიმართებაში, ხოლო 

AFE -ს ნეგატიური მაჩვენებელი მიუთითებს ფაქტობრივ მაჩვენებლებთან შედარებით 

პროგნოზების დაბალ მაჩვენებლებზე. AFE-ს მაჩვენებელი ასე განისაზღვრება:  

     
∑        

 
   

 
  (1) 

სადაც    არის ფაქტიური მნიშვნელობა t დროის ინტერვალის განმავლობაში,     არის t  

პერიოდის პროგნოზი და T არის დაკვირვებათა რაოდენობა.  

პროგნოზირების საშუალო ცდომილება (Average 

Forecasting Error) ფაქტიური მნიშვნელობიდან 

პროგნოზების გადახრის მიმართულების 

შესაფასებლად შეიძლება იქნას გამოყენებული. 
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საშუალო აბსოლუტური ცდომილება (Mean Absolute Error - MAE)  გამოხატავს პროგნოზის 

საშუალო აბსოლუტურ ცდომილების სიდიდეს ფაქტიურ მაჩვენებელთან შედარებით. იგი 

გვიჩვენებს, თუ რამდენად ახლოს 

არის პროგნოზი ფაქტიურ 

შედეგებთან, ამავე მაჩვენებლის 

საზომ ერთეულში. MAE შემდეგი 

სახით განისაზღვრება:                                             

 

    
 

 
∑ |  |

 
    

 

 
∑ |   

 
   

  |  
∑ |     |

 
   

 
  (2) 

 

როგორც დასახელებიდან ჩანს, საშუალო აბსოლუტური ცდომილების გაანგარიშებისას 

გამოითვლება თითოეული დაკვირვებისათვის პროგნოზის ცდომილება, ხდება მისი 

გამოსახვა აბსოლუტური მნიშვნელობით -    |     |, სადაც    არის პროგნოზი, ხოლო    

ფაქტიური მაჩვენებელი. (რათა შემდგომ არიდებულ იქნას უარყოფითი და დადებითი 

ცდომილებების მიერ საშუალო მაჩვენებლის გაანგარიშებისას ერთმანეთის გაბათილება) და 

ხდება აბსოლუტურ ცდომილებათა საშუალო მაჩვენებლის კალკულაცია. 

საშუალო აბსოლუტური პროცენტული ცდომილება (Mean Absolute Percentage Error- MAPE) 

რომელიც აგრეთვე ცნობილია როგორც საშუალო აბსოლუტური პროცენტული გადახრა 

(Mean Absolute Percentage Deviation- 

MAPD) წარმოადგენს პროგნოზირების 

ცდომილების გაზომვის ყველაზე 

გავრცელებულ მაჩვენებელს. საშუალო 

აბსოლუტური პროცენტული 

ცდომილება  პროგნოზირების (Mean 

Absolute Percentage Error)   საშუალო 

აბსოლუტურ ცდომილების სიდიდეს 

გამოხატავს   პროცენტულად და  არ 

არის დამოუკიდებული ზომის 

ერთეულზე და ამდენად, პროგნოზების 

ხარისხის შესაფასებლად უფრო 

მისაღებად ინდიკატორად შეიძლება 

ჩაითვალოს. აღნიშნული ინდიკატორი წარმოდგენილია შემდეგი ფორმულით:  

      
   

 
 ∑ (

|  |

  
)   

   
   

 
∑

|     |

  

 
      (3) 

საშუალო აბსოლუტური ცდომილება (Mean Absolute 

Error) პროგნოზის საშუალო აბსოლუტურ 

ცდომილების სიდიდეს გამოხატავს  ფაქტიურ 

მაჩვენებელთან შედარებით. შესაბამისად, 

აღნიშნული მაჩვენებელი აფასებს ფაქტობრივი 

მაჩვენებლებისაგან პროგნოზების გადახრის 

საშუალო სიდიდეს და არა მიმართულებას. 

საშუალო აბსოლუტური პროცენტული 

ცდომილება  პროგნოზების (Mean Absolute 

Percentage Error)   საშუალო აბსოლუტურ 

ცდომილების სიდიდეს გამოხატავს   

პროცენტულად ფაქტობრივ მაჩვენებელთან 

შედარებით, ამდენად დამოუკიდებელია 

მაჩვენებლის ზომის ერთეულისაგან და 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას 

განსხვავებულ ზომის ერთეულში გამოსახული 

პროგნოზების ხარისხის შედარებისას. 
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თეილის უთანაბრობის კოეფიციენტის - Theil’s Coefficient შინაარსი გულისხმობს საანალიზო 

პროგნოზების შეფასებას მათი სხვა საბაზისო მარტივ პროგნოზებთან (მაგ. ე.წ. „პრიმიტიულ“ 

პროგნოზებთან უცვლელობის დაშვებით) შედარების საფუძველზე. თეილის უთანაბრობის 

კოეფიციენტის ორი ინტერპრეტაცია 

გამოიყენება. თეილის უთანაბრობის 

კოეფიციენტის პირველ ვერსიას,  

როგორც პროგნოზების ხარისხის 

საზომს შემდეგი სახე აქვს:  

   
[
 

 
∑        

  
   ]

 
 

[
 

 
∑   

  
   ]

 
  [

 

 
∑   

  
   ]

 
 

    (4) 

 

სადაც    წარმოადგენს ფაქტიურ დაკვირვებებს, ხოლო    შესაბამის პროგნოზებს.  

თეილის უთანაბრობის კოეფიციენტის მეორე ვერსიას, როგორც პროგნოზირების ხარისხის 

საზომს შემდეგი სახე აქვს:  

   
[
 

 
∑        

  
   ]

 
 

[
 

 
∑   

  
   ]

 
 

      (5) 

ფორმალური განსხვავება (4) და (5) ფორმულებს შორის F ცვლადის არსებობა ან არ არსებობაა 

ფორმულის მნიშვნელში. აღნიშნული ცვლადის არსებობა იწვევს (4) ფორმულით მიღებული 

შედეგების შემოსაზღვრულობას 0-დან 1-ის ფარგლებში, ხოლო (5) ფორმულით მიღებული 

მაჩვენებლებისათვის,  შედეგთა სიმრავლე ზემოდან არ არის შემოსაზღვრული.  

თეილის (4) ფორმულის შესაბამისად, U=0  მაშინ, როდესაც     და    ცვლადები ერთმანეთის 

ტოლია         ყველა   - სთვის. ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს სრულყოფილი 

პროგნოზის შემთხვევასთან.     (მაქსიმალური უთანასწორობის შემთხვევა), მაშინ 

როდესაც არსებობს ნეგატიური ურთერთდამოკიდებულება ან თუ ერთ-ერთი ცვლადი 

ნულის ტოლია.  

 (5) ფორმულის შემთხვევაში გვექნება შემდეგი  განზოგადება: U=0 როდესაც     და    

ცვლადები ერთმანეთის ტოლია         ყველა   - სთვის, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ. ამ 

შემთხვევაში, კვლავ სრულყოფილი პროგნოზირების  შემთხვევას აქვს ადგილი.      მაშინ 

როდესაც პროგნოზირების მეთოდი წარმოადგენს „პრიმიტიულ“ უცვლელ პროგნოზს ან თუ 

მას მივყავართ პროგნოზირების ცდომილების იგივე სტანდარტულ გადახრასთან, როგორც ამ 

მეთოდს. 

თეილის უთანაბრობის კოეფიციენტი - Theil’s 

Coefficient პროგნოზირების ხარისხის საზომია, 

რომელიც ყურადღებას ამახვილებს 

პროგნოზირებისას დიდი ცდომილების 

არსებობაზე და ასევე შედარებას ახდენს სხვა 

მარტივ  „გულუბრყვილო“ პროგნიზირების 

თეილის უთანაბრობის კოეფიციენტის - Theil’s 
Coefficient შინაარსი გულისხმობს საანალიზო 

პროგნოზების შეფასებას მათი სხვა საბაზისო 

მარტივ პროგნოზებთან შედარების საფუძველზე.  
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თეილის უთანაბრობის კოეფიციენტს - 

TIE ერთ-ერთი კერძო ვარიანტი, 

რომელიც ფართოდ გამოიყენება 

პრაქტიკაში, გულისხმობს საანალიზო 

პროგნოზების ხარისხის შეფასებას ე.წ. 

„პრიმიტიულ პროგნოზებთან“ (Naïve 

Forecasts) შედარების გზით. 

„პრიმიტიული პროგნოზი“ ეს არის 

პროგნოზირების უმარტივესი მიდგომა, 

სადაც წინა პერიოდის ფაქტიური 

მონაცემის უცვლელად გამოყენება 

ხდება შემდგომი პერიოდის 

საპროგნოზო მაჩვენებლად. 

 

    
∑        

  
   

∑           
 
   

    (6) 

თეილის აღნიშნული კოეფიციენტის 1-თან ტოლობა მიუთითებს, რომ საანალიზო 

პროგნოზები  ფაქტობრივ მაჩვენებლებთან მიმართებაში ავლენს იმავე გადახრებს, რასაც ე.წ. 

„პრიმიტიული პროგნოზი“, ხოლო 1-ზე მაღალი მაჩვენებლები - რომ საანალიზო 

პროგნოზები  ფაქტობრივ მაჩვენებლებთან მიმართებაში უფრო დიდ გადახრებს ავლენს, 

ვიდრე ე.წ. „პრიმიტიული პროგნოზი“ და შესაბამისად, მათი ხარისხი მისაღებად ვერ 

ჩაითვლება. შედეგების ინტერპრეტირებისას, აუცილებელია მხედველობაში იქნეს 

მიღებული ის ფაქტი, რომ ეს მაჩვენებელი უფრო დიდად აჩენს იზოლირებულ, 

მნიშვნელოვნად ცუდ შედეგს ე.წ. „პრიმიტიულ“ პროგნოზთან შედარებით და 

საპირისპიროდ, იგი დიდ წონას ანიჭებს პროგნოზირებისას კარგად გამოთვლილ უცაბედ 

შედეგებს. 
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თეილის უთანაბრობის კოეფიციენტს - TIE ერთ-

ერთი კერძო ვარიანტი, რომელიც ფართოდ 

გამოიყენება პრაქტიკაში, გულისხმობს 
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ე.წ. „პრიმიტიულ პროგნოზებთან“ (Naïve 

Forecasts) შედარების გზით. „პრიმიტიული 
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