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წინათქმა 

saerTaSoriso ekonomika ekonomikur mecnierebaTa sistemaSi erT-erTi 
mniSvnelovani Teoriuli da gamoyenebiTi saswavlo kursia. globalizaciis 
sul ufro mzardi tempis pirobebSi Tanamedrove ekonomikuri ganaTleba 
srulyofili ver iqneba, Tu studentebs fundamenturi mecnierebebis 
(mikroekonomika, makroekonomika) garda Seswavlili ar eqnebaT saerTaSoriso 
ekonomikis ZiriTadi sakiTxebi.  

kursis mizania daexmaros studentebs ekonomikuri ganaTlebisa da 
azrovnebis srulyofaSi, saerTaSoriso ekonomikuri urTierTobebis 
Teoriebis gaazrebasa da konkretuli sakiTxebis gadaWris alternatiuli 
gzebis ZiebaSi, qveynis saerTaSoriso ekonomikuri kavSirebis ganviTarebisa 
da regulirebis instrumentebis, kvlevis meTodebis dauflebaSi. 

programa gankuTvnilia ekonomikuri profilis fakultetis მაგისტრანტი 

studentebisaTviს.  
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თემა 1  

შესავალი საერთაშორისო ეკონომიკაში  

 

saerTaSoriso ekonomika – zogadi mimoxilva 

 

saerTaSoriso ekonomikuri mdgomareba aris nebismieri qveynisaTvis 
mniSvnelovani da sayuradRebo sakiTxi, radgan igi ara marto 
saerTaSoriso ekonomikuri urTierTobebisa da saerTaSoriso 
ekonomikur politikas gansazRvravs, aramed masze didadaa 
damokidebuli nebismieri qveynis Sida ekonomikuri mdgomareoba da 
ekonomikuri ganviTarebis mimarTulebebi Tu tendenciebi. 
 saerTaSoriso ekonomika (romelsac zogjer rogorc globalur 
ekonomikas ise moixsenieben) aixsneba rogorc efeqti ekonomikur 
aqtivobebze saerTaSoriso maStabiT. igi aZlevs axsnasa da 
mimarTulebas saerTaSoriso ekonomikur urTierTobaTa 
ganviTarebas, serTaSoriso vaWrobis tendenciebs, gansazRvravs 
saerTaSoriso investiciebisa da finansuri resursebis warmarTvis 
rukas da aseve gavlena aqvs saerTaSoriso migraciaze. 
  

           
saerTaSoriso vaWroba warmoadgens saerTaSoriso ekonomikis erT 
erT sferos. saerTaSoriso vaWroba swavlobs momsaxurebisa da 
saqonelwarmoebas da Semdgom maT gayidvaTa mimarTulebas 
saerTaSoriso maStabiT, mis ganmsazRvrel moTxovnisa da miwodebis 
faqtorebs. saerTaSoriso vaWrobas didad gansazRvravs 
sagadasaxado tarifebi da sabaJo ganakveTebi ama Tu im qveyanaSi, 
aseve savaWro qvotebi, Ekonomikuri integraciisa da gaxsnilobis 
maCvenebli. 
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saerTaSoriso finansebic iseve rogorc saerTaSoriso vaWroba, 
warmoadgens saerTaSoriso ekonomikis erT-erT sferos, misi mTavari 
amocanaa gaarkvios kapitalis dinebis mimarTulebebi saerTaSoriso 
finansur bazarze da misi efeqti da gavlena savaluto kursze.  
 

   

sarTaSoriso ekonomikuri politika ki warmoadgens RonisZiebaTa da 
aqtivobaTa erTobliobas, romelic mimarTulia Seqmnas an Secvalos 
saerTaSoriso ekonomikuri urTierTobebis (saqonlis, momsaxurebisa 
da faqtorebis mimoqceva) CarCo pirobebi, aseve saSinao da sagareo 
ekonomikuri miznebis misaRwevad saerTaSoriso tranzaqciebze 
gavlena moaxdinos. aq gamoyofen sagareo savaWro politikasa da 
svaluto politikis RonisZiebebs, es ukanaskneli warmoadgens, viwro 
gagebiT, RonisZiebebs valutis sacveleli kursis stabilurobisaken.   
 

saerTaSoriso ekonomikuri irganizaciebi საერთაშორისო ეკონომიკური 

უღტიერთობების განუყოფელი ნაწილია. saerTaSoriso maსStabiT 

ekonomikuri wesrigisa da stabulirobis mdgomareobiT ara marto 
calkeuli qveynebi, aramed mTlianad msoflioa dainteresbuli. 
saerTaSoriso ekonomikis stabilurobis SesanarCunelad da misi 
ganviTarebis uzrunvelsayofad Seiqmna da asrsebobs mravali 
saerTaSoriso organizacia, romlTa saqmianoba aucilebels, 
Saucvlelsa da gardauvals warmoadgens. amgvari organizaciebidan 
gansakuTrebuli mniSvnelobiTa da ZalauflebiT gamoiyofa 

“msoflio banki”, (WB) “saerTaSoriso savaluto fondi” (IMF), 

“vaWrobis msoflio organizacia” (WTO), “ekonomikuri 

TanamSromlobisa da gabviTarebis organizacia” (OECD) da sxva  

maT mier gatarebuli RonisZiebaTa da politikis ukeT gasagebaT 
mokled mimovixiloT TviToeuli maTgani da maTi saqmianoba: 
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 “msoflio banki”  warmoadgens saerTaSoriso organizacias, romelic 
daarsda 1945 wlis 27 dekembers breton vudsis SeTanxmebis 
safuZvelze, misi moqmedebisa da interesis areals ZiriTadad 
warmoadgens ekonomikuri ganviTareba da msoflios maStabiT 
sakuTrebis uflebaTa dacva, masSi 185 qveyanaa gaerTianebuli, marTavs 
direqtorTa sabWo; amJamad aRmasrulebeli direqtoria robert b. 
zoeliki. msoflio bankis jgufi Sedgeba xuTi ZiriTadi saagentosagan; 
esenia: 

- saerTaSoriso banki rekonstruqciisa da ganviTarebisaTvis (IBRD) 

- saerTaSoriso ganvitarebis asociacia (IDA) 

- multikulturuli investiciebis garantiis saagento (MIGA) 

- saerTaSoriso centri sainvesticio davebis mogvarebisaTvis (ICSID) 
 
“vaWrobis msoflio organizacia” aseve warmoadgens saerTaSoriso 
organizacias, romelic daarsda 1995 wlis 1-el ianvars, misi Stabbina 
mdebareobs JenevaSi, (Sveicaria). vaWrobis msoflio organizaciaSi 
gaerTianebulia 153 qveyana, oficialur enebs warmoadgens inglisuri, 
franguli da espanuri; misi wliuri biujeti daaxloebiT Seadgens 182 
milion dolars. vaWrobis msoflio organizaciis generaluri 
direqtoria paskal lami. vmo-s Seqmnisa da arsebobis mTavar mizans 
warmoadgens xeli Seuwyos da ganaviTaros msoflio vaWrobis 
mdgomareoba da maStabebi, asve miiRos da danergos “generaluri 
SeTanxmeba tarifebisa da vaWrobis Sesaxeb”.  
 
“ekonomkuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizacia” aris 
aseve saerTaSoriso organizacia romelic daarsda 1948 wels da 
reformirebul iqna 1961 wlis 30 seqtembers; masSi gaerTianebulia 33 
saxelmwifo, aqedan 20 damfuZnebeli saxemlwifo. “ekonomkuri 
TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis” mTavari ofisi 
mdebareobs parizSi (safrangeTi); misi generaluri mdivania meqsikeli 
xose anjel gurria. AaRniSnuli organizaciis mTavar da amosaval 
proncips warmoadgens xeli Seuwyos demokratiisa da Tavisufali 
ekonomikis gavrcelebas, danergvasa da ganviTarebas msoflio 
maStabiT.    

 
saqarTvelo აქტიურადაა ჩართული msoflio ekonomikur 

ურთიერთობებში. bolo periodisaTvis SeiniSneba gansakuTrebuli 
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aqtivoba saqarTveloSi saerTaSoriso asparezze, es iqneba 
ekonomikuri kuTxiT Tu politikuri mimarTulebebiT, Tumca aqve 
unda aRiniSnos rom es ori sfero ganuyofladaa dakavSirebuli 
erTmaneTTan da urTierTs ganapirobeben. saqarTvelo aqtiurad 

cdilოbs გაზარდოს rogorc cxovrebis standartebi, ise 

ekonomikuri da politikuri mdgomareoba saqarTveloSi. amisaTvis 
axorcielebs mraval reformas. gansakuTrebiT unda aRiniSnos am 
bolo periodSi gaaqtiurebuli samTavrobo aqtivoba natosa da 
evrokavSirTan urTierTobis mimarTulebiT; saqarTvelo aseve 
cdilobs aqtiuri kavSiri da urTierToba iqonios mis strategiul 
mokavSiresTan, msoflioSi erT-erT wamyvan saxelmwifosTan - 
amerikasTan.  

 

 
 
 Uyovelive zemoT Tqmulis dasadastureblad unda aRiniSnos 
msoflio bankis yovelwliuri kvlevis monacemebi, romelis 
Sedegebis mixedviTac saqarTvelo aris pirveli ekonomikuri 
ganviTarebis tempebis mixedviT. rac ra Tqma unda sasixarulo 
Sedegia, magram ar wamoadgens damakmakofilebel da sakmariss 
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warmatebas imisaTvis raTa msoflios wamyvan da maRalganviTarebul 
qveynebs ara Tu gauTanabrdes aramed daewios. 
 saerTaSoriso ekonomikur aspeqtSi didi yuradReba eTmoba 
globalizacias da  globalizaciis mimarTulebis tendenciebs. am 
mxriv Cveni qveyana aqtiurad cdilobs misda sasargeblod gaxsnas 
sazRvrebi da xeli Seuwyos saqarTvelos aqtiur integracias 
saerTaSoriso procesebsa da movlenebSi. globalizaciis pirobebSi 
mniSvnelovan aspeqts warmoadgens saerTaSoriso kapitalis 
tranzaqciaTa mimarTulebebi. marTalia saqarTvelos mier gaweuli 
da ganxorcielebuli investiciebi da transzaqciebi didi maStabis 
araa, magram SesamCnevia saqarTvelosadmi daintereseba ucxoeli 
investorebis mier. saqarTvelos sakmaod didi potenciali gaaCnia 
mraval sferosa da dargSi da aucileblobas warmoadgens es 
resursebi da potenciali sworad iyos mimarTuli da efeqturad 
gamoyenebuli, sferoebidan SegviZlia gamovyoT turizmi, bunebrivi 
resursebi, mcire mrewveloba da a.S.  
 msoflio wamyvani investorebis mier saqarTveloTi dainteresebis 
saukeTeso magaliTad gamodgeboda saqarTvelos mTavrobasa da 
amerikeli magnatis donald trampis SeTanxmeba, saqarTveloSi 
samSeneblo industriaSi gansaxorcielebel investiciebTan 
dakavSirebiT.  
 Eeonomistebi erTxmad aRiareben rom globalizaciis erT-erTi 

დამახასიათებელი ნიშანია pirdapiri ucxouri investiciebis zrda, 

riTac ra Tqma unda amiT saqarTveloc sargeblobs, magram aqve unda 

aღininSnos, rom invesitciebis zrdasTan erTad saWiroa 

sakanonmdeblo bazac SesabamisobaSi modiodes arsebul 
mdgomareobasa da situcaiasTan, ekonomikis paralelurad 
ixvewebodes da rac am etapze yvelaze aqtualuria: ganxorcieldes 
ucxour invesiticaTa dacva, maTi usafrTxoebisaTvis garantiebis 
Seqmna, rac garkveul sirTulebTanaa dakavSirebuli. unda SevniSnoT 
aseve rom, saerTaSoriso ekonomikaSi  warmoebasTan erTad izrdeba 
momsaxurebis wili, romelzec Semosavlebis sakmaod didi da 
mniSvnelovani wili modis. am kuTxiTac SeimCneva saqarTveloSi 
Zvrebi. izrdeba rogorc momxmareblisaTvis SeTavazebuli 
momsaxurebis saxeebi da sferoebi, aseve Tavad momsaxurebis xarisxi 
da efeqturoba.  
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“vaWrobis msoflio organizaciis” erT-erTi mizania integrirebuli, 
funqcionirebis unaris mqone da xangrZlivi, mravalerovnuli savaWro 
sistemis Seqmna, am mimarTulebiT unda aRiniSnos “momsaxurebisa da 

vaWrobis erToblivi xelSekruleba” (GATS), romelsac momsaxurebis 
yvela sfero eqvemdebareba; igi moicavs sam ZiriTad Semadgenel 
nawils: 1) CarCo xelSekrulebas; 2) saqtorisaTvis regulirebis 
specifikur wesebs; 3) qveynebisTvis specifikur siebs, romlebic yvela 
qveynis mier aRebul liberalizaciis valdebulebebs asaxavs.  
aRniSnuli faqtorebi naTels yofs Tu raoden mniSvnelovansa da 
sayuradrebos warmoadgens igi saqarTvelosaTvis.  
 

 

saerTaSoriso eonomikuri indikatorebi მნიშვნელოვანი ქვეყნის 

პროგრესისი შესაფასებლად. zogadad msoflioSi nebismieri qveynis 

ekonomikuri mdgomareoba, saerTaSoriso donesTan mimarTebaSi 
fasdeba sxvadasxva sagareo ekonomikuri indikatorebis mier. es 
indikatorebia eqsportisa da importis mixedviT diferencirebuli 
savaWro moculoba, sagadamxdelo da savaWro balansis saldo, 
savaluto kursi da pirdapiri investiciebi; gamoyofen aseve savaWro 
pirobebs, romelic ganisazRvreba rogorc mocemuli qveynis 
ekonomikisa da ucxoeTis (danarCen msoflios) Soris realuri 
savaluto piroba.  
 qveynis poziciebsa da strategiebs saerTaSoriso ekonomikur 
procesebSi aseve gansazRvravs gadawyvetileba imis Sesaxeb Tu ra 
politikas irCevs qveyana; anu irCevs: Tavisufal vaWrobas Tu 
proteqcionizms... 
 Tavisufali vaWroba niSnavs saqonlisa da momsaxurebis gacvlas 
romelic saxelmwifo sagareo ekonomikuri politikis farglebSi, 
romelic saxvadasxva RonisZiebebiT ar izRudeba. Tavisufali 
sagareo vaWrobis SezRudvebs gnekuTvneba sagareo ekonomikuri 
politikis instrumentebi: baJebi, qvotebi, arasatarifo RonisZiebebi, 
subsidiebi da subvenciebi, aseve savaluto politikis RonisZiebebi: 
valutis konvertaciis SezRudvebis gamoyeneba da savaluto 
kontroli.  saqarTvelos ekonomikuri politikac swored am 
miarTulebas eyrdnoba da cdilobs umetes qveynebTan iqonios 
megobruli da Tavisufali, gaxsnili savaWro politika.  
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 proteqcionizmi, Tavisufali vaWrobis sawinaaRmdegod, moicavs 
saxelmwifo RonisZiebaTa erTobliobas, romlebsac adgilobrivi 
mrewvelobis an gansazRvruli ekonomikuri dargebis ucxouri 
konkurenciisagan dasacavad atareben. samwuxarod saqarTvelos 
saerTaSoriso ekonomikasa da politikaSi aaqvs adglili 
proteqcionizmis SemTxvevas, kerZod saqarTvelosa da Cveni mezobeli 
qveynis, ruseTss Soris urTierTobaSi.  
 

      
 
 aseve unda aRiniSnos savaluto kursis mniSvneloba saerTaSoriso 
ekonomikuri urTierTobebis Camoyalibebisa da warmarTvisas. 
savaluto kursis cvlilebebs mohyveba monawile qveynebSi fasTa 
Tanafardobis cvlileba, rac sasaqonlo nakadebze axdens gavlenas. 
dResdReobiT, Tavad ekonomikuri mdgomerobidan gamomdinare 
saqarTvelos erovnuli valuta lari, wina periodTan SedarebiT 
ukeTes niSnulsa da mdgomareobaSia, Tumca bunebrivia naTelia rom 
igi saerTaSoriso asparezze umniSvnelo ki ara, verviTar rols ver 
TamaSobs, rac TavisTavad saqarTvelos rogorc qveynis aseve misis 
ekonomikis maStabebiTaa ganpirobebuli da gamowveuli.    

Sejameba  
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 Tu davxedavT mocemul suraTs, romelic warmoadgens msoflio rukas 
keTildReobisa da simdidris ganawilebis mixedviT, saqarTvelo arc 
Tu ise dabal jguSia moxvedrili, Tumca aq maStabi imdenad didia rom 
damamSvidebel Sedegad ar SegviZlia miviCnioT.  
 unda aRiniSnos bolo periodSi saqarTvelos mTavrobis mier 
praqtikaSi ganxorcielebuli RonisZiebebi, proeqtebi da aqtivobebi 
qveynis ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebisa da misi 
saerTaSoriso ekonomikur urTierTibebSi integraciis amaRlebisaTvis, 
romelic warmatebiT mimdinareobs; Tumca sasurveli, aucilebeli da 
dasaxuli mdgomareobis miRwevisaTvis kvlav xangrZlivi, didi 
Zalisxmeva da aqtiuri muSaobaa aucilebeli.                 
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საერთაშორისო ეკონომიკის შესწავლისათვის 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საერთაშორისო ვაჭრობისა და ფინანსების შესწავლა  

ეკონომიკური დისციპლინის წარმოიშვებისთანავე იწყება1. ეკონომიკის ისტორიკოსები 

შოტლანდიელი ფილოსოფოსის დავიდ ჰუმის ნაშრომს „Of the Balance of Trade“ 

ეკონომიკის მოდელის პირველ რეალურ წარმოდგენად ხშირად მიიჩნევენ. ჰუმმა თავისი 

ნაშრომი 1758 წელს გამოაქვეყნა, თითქმის 20 წლით ადრე, ვიდრე მისმა მეგობარმა ადამ 

სმიტმა გამოაქვეყნა თავისი ნაშრომი „The wealthe of Nations“ (ხალხთა სიმდიდრე). მე-19 

საუკუნის დასაწყისში ბრიტანული სავაჭრო პოლიტიკის შესახებ დებატებმა დიდი 

წვლილი შეიტანა ეკონომიკის გაურკვეველი, არაფორმალური სფეროდან  იმ 

მოდელირებულ საგნად ჩამოყალიბებაში, როგორიც დღეს გვაქვს. 

საერთაშორისო ეკონომიკის შესწავლა არასდროს ყოფილა ისეთი მნიშვნელოვანი 

როგორც ახლა. 21-ე საუკუნის დასაწყისში სახელმწიფოები უფრო მჭიდროდ არიან 

ერთმანეთთან დაკავშირებული ვაჭრობით, ფულის ნაკადებით და ერთმანეთის 

ეკონომიკაში ინვესტიციებით, ვიდრე ოდესმე. რადგან ამ კავშირებით შექმნილი 

გლობალური ეკონომიკა მშფოთვარე ადგილია, ორივემ, პოლიტიკის შემომქმედებმა და 

ბიზნეს ლიდერებმა, ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის აშშ-ში, მსოფლიო მასშტაბით 

ეკონომიკის სწრაფ ცვლილებას თვალი უნდა ადევნონ. 

ძირითად სავაჭრო სტატისტიკაზე თვალის გადავლება საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთობების უპრეცენდენტო მნიშვენლობის შეგრძნებას გვიჩენს.  

 

საერთაშორისო ეკონომიკის შესწავლის ნაწილი ძველ იდეეებს ეძღვნება, რომლებიც  

ძველებურად კვლავ ღირებულია: დავით რიკარდოს მე-19 საუკუნის ვაჭრობის თეორია 

და დევიდ ჰუმის მე-18 საუკუნის მონეტარული ანალიზიც კი 21-ე საუკუნის მსოფლიო 

ეკონომიკას სრულიად შეესაბამება. ამავე დროს, ჩვენ გარკვეული ძალისხმევა გავწიეთ, 

რათა ანალიზი განგვეახლებინა. კერძოდ, ეკონომიკურმა კრიზისმა, რომელიც 2007 წელს 

დაიწყო,  გლობალურ ეკონომიკას ბევრი ახალი გამოწვევა წამოუყენა. ეკონომისტებმა 

შეძლეს არსებული ანალიზების გამოყენება ზოგიერთი გამოწვევისათვის, მაგრამ ამავე 

დროს, ისინი  იძულებულნი გახდნენ ზოგიერთი მნიშვნელოვანი კონცეფცია ხელახლა 

გაეაზრებინათ. უფრო მეტიც, ახალი მიდგომები გაჩნდა ძველი კითხვებისადმი, 

როგორიცაა მონეტარეული და ფისკალური პოლიტიკის ცვლილებების გავლენები. ჩვენ 

შევეცადეთ ბოლოდროინდელ კვლევებში გამოჩენილი ძირითადი იდეები გადმოგვეტანა 

და ამავე დროს ხაზი გაგვესვა ძველი იდეების კვლავინდებური ვარგისიანობისათვის. 

 

საერთაშორისო ეკონომიკის სფეროები 

                                                           
1 მომზადებულია კრუგმანის მიხედვით 
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საერთაშორისო ეკონომიკა ანალიზის იგივე ფუნდამენტურ მეთოდს იყენებს, რასაც 

ეკონომიკის სხვა დარგები, რადგან ინდივიდების მოტივები და ქცევა იგივეა 

საერთაშორისო ვაჭრობაში, რაც საშინაო საქმიანობაში. გასტრონომები ფლორიდაში  

მექსიკიდან და ჰავაიდან მიღებულ ყავის მარცვლებს ყიდის; მოვლენების 

თანმიმდევრობა, რამაც ამ მარცვლების მაღაზიაში გამოჩენა გამოიწვია, ძალიან არ 

განსხვავდება და იმპორტირებულმა მარცვლებმა  გაცილებით მოკლე მანძილი გამოიარა, 

ვიდრე აშშ-ში მარცვლების გადაზიდვამ. საერთაშორისო ეკონომიკა ჯერ კიდევ ახალ და 

განსხვავებულ ინტერესებს მოიცავს, რადგან საერთაშორისო ვაჭრობა და ინვესტიციები 

დამოუკიდებელ ქვეყნებს შორის მიმდინარეობს. აშშ და მექსიკა სუვენერული 

სახელმწიფოებია; ფლორიდა და ჰავაი არა. მექსიკის ყავის გადაზიდვა ფლორიდაში 

შეიძლება შეწყდეს, თუ აშშ-ის მთავრობა კვოტას შემოიღებს, რომელიც იმპორტს 

შეზღუდავს; მექსიკური ყავა შეიძლება უცებ გაიაფდეს აშშ-ის მყიდველებისათვის, თუ 

პესოს ღირებულება დოლარის მიმართ დაეცემა. ამის საწინააღმდეგოდ, არც ერთი ასეთი 

შემთხვევა არ შეიძლება მოხდეს აშშ-ის ვაჭრობაში, რადგან კონსტიტუცია  შტატებს შორის 

ვაჭრობაში შეზღუდვებს კრძავლავს და აშშ-ის ყველა შტატი ერთი და იგივე ვალუტას 

იყენებს.  

შესაბამისად, საერთაშორისო ეკონომიკის საგანი  იმ საკითხებისაგან შედგება, რომელიც 

სუვერენულ სახელმწიფოებს შორის ეკონომიკური ურთიერთქმედების სპეციალური 

პრობლემებიდან წარმოიშვება. საერთაშორისო ეკონომიკის შესწავლა შვიდ თემას 

მოიცავს: (1) მოგება ვაჭრობიდან, (2)ვაჭრობის სტრუქტურა, (3)პროტექციონიზმი, (4) 

საგადასახდელო ბალანსი, (5) გაცვლითი კურსის განსაზღვრა, (6) საერთაშორისო 

პოლიტიკის კოორდინაცია, (7) საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარი. 

მოგება ვაჭრობიდან 

ყველამ იცის, რომ საერთაშორისო ვაჭრობის ზოგიერთი სახე მომგებიანია - მაგალითად, 

არავინ ფიქრობს, რომ ნორვეგიამ უნდა მოიყვანოს საკუთარი ფორთოხალი. თუმცა, ბევრი 

ადამიანი სკეპტიკურია იმ საქონლით ვაჭრობის მომგებიანობის მიმართ, რომლის 

წარმოებაც ქვეყანას თავად შეუძლია. არ უნდა იყიდონ ამრიკელებმა ამერიკული 

საქონელი ყოველთვის, როცა შესაძლებელია, რათა აშშ-ში სამუშაო ადგილების შექმნას 

დაეხმარონ?  

ალბათ, საერთაშორისო ეკონომიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტუიციური აღქმა ისაა, 

რომ ვაჭრობიდან მოგება არსებობს - რაც ნიშნავს, რომ როცა ქვეყნები საქონელითა და 

მომსახურებით ერთმანეთთან ვაჭრობენ, ეს გაცვლა თითქმის ყოველთვის ორმხრივად 

სასარგებლოა. იმ გარემოებების ნაირსახეობა, რომლის პირობებშიც საერთაშორისო 

ვაჭრობა სარგებლიანია, გაცილებით ფართოა, ვიდრე უმრავლესობას წარმოუდგენია. 

მაგალითად, მიღებული მცდარი აღქმაა, რომ ვაჭრობა ზიანის მომტანია, თუ ქვეყნებს 

შორის მწარმოებულობისა და ხელფასების მიხედვით დიდი სხვაობაა. ერთი მხრივ, 

ბიზნესმენები ტექნოლოგიურად ნაკლებად მოწინავე ქვეყნებისა, როგორიც ინდოეთია, 
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ხშირად ღელავენ, რომ მათი ეკონომიკის გახსნა საერთაშორისო ვაჭრობისათვის 

კატასტროფას გამოიწვევს, რადგან მათ მრეწველობას კონკურენციის გაწევა არ შეუძლია. 

მეორე მხრივ, ხალხი ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყნებში, სადაც მუშაკებს მაღალი 

ხელფასები აქვს, შიშობენ, რომ ნაკლებად განვითარებულ დაბალხელფასიან ქვეყნებთან 

ვაჭრობით მათი ცხოვრების სტანდარტი დაეცემა  

საერთაშორისო ვაჭრობის სარგებლიანობა არ არის ლიმიტირებული მხოლოდ 

მატერიალური საქონლით ვაჭრობით. საერთაშორისო მიგრაცია და საერთაშორისო 

სესხება და გასესხება, ასევე, ორმხრივად სარგებლიანი ვაჭრობის ფორმებია – პირველია 

სამუშაო ძალით ვაჭრობა საქონლისა და მომსახურებისათვის, მეორეა მიმდინარე 

საქონლითა და მომავალში შეპირებული საქონლით ვაჭრობა . საბოლოოდ, ისეთი 

რისკიანი აქტივებით, როგორიცაა აქციები და ობლიგაციები, საერთაშორისო ვაჭრობა 

შეიძლება მომგებიანი იყოს ყველა ქვეყნისათვის, თუ თითოეულ ქვეყანას  საკუთარი 

სიმდიდრის დივერსიფიკაციისა  და საკუთარი შემოსავლის ცვალებადობის შემცირების 

საშუალება მიეცემა. ვაჭრობის ამ უხილავ ფორმებს ისეთივე რეალური მოგება მოაქვს, 

როგორც ვაჭრობას, რომლის საშუალებითაც ლათინური ამერიკიდან ქორფა ხილი 

ტორონტოს ბაზრებზე  თებერვალში ხვდება.  

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნები, ზოგადად,  საერთაშორისო ვაჭრობიდან იგებენ, 

სავსებით შესაძლებელია, რომ საერთაშორისო ვაჭრობამ ზიანი მიაყენოს გარკვეულ 

ჯგუფებს ქვეყნის შიგნით – სხვა სიტყვებით, საერთაშორისო ვაჭრობას მძლავრი გავლენა 

აქვს შემოსავლების გადანაწილებაზე. შემოსავლების გადანაწილებაზე ვაჭრობის  გავლენა 

ყოველთვის იყო დაინტერესების საგანი საერთაშორისო ვაჭრობის 

თეორიტიკოსებისათვის, რომლებიც მიუთითებენ, რომ:  

„საერთაშორისო ვაჭრობას შეუძლია განსხვავებულად იმოქმედოს იმ რესურსების 

მფლობელებზე, რომელიც სპეციფიკურია იმპორტთან კონკურირებადი 

დარგებისათვის, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ალტერნატიულ გამოყენებას ვერ 

პოულობენ სხვა დარგებში. მაგალითად გამოდგება სპეციალიზებული 

აღჭურვილობა, როგორიცაა საქსოვი დაზგა, რომელიც ნაკლებად ღირებული ხდება 

საფეიქრო ნაწარმის იმპორტის გამო, ან სპეციალური უნარების მქონე მუშახელი, 

მეთევზის მსგავსი, რომლებსაც თავიანთი ნადავლის ღირებულება შეუმცირდათ 

იმპორტირებული ზღვის პროდუქტების გამო.  

ვაჭრობას შეუძლია, ასევე, შეცვალოს შემოსავლის გადანაწილება ისეთ ფართო 

ჯგუფებს შორის, როგორიცაა მომუშავეები და კაპიტალის მფლობელები“. 

 

ვაჭრობის სტრუქტურა 

ეკონომისტებს არ შეუძლიათ, საერთაშორისო ვაჭრობის გავლენაზე იმსჯელონ, ან 

ვაჭრობის თაობაზე მთავრობის პოლიტიკის ცვლილებებს მისცენ რეკომენდაცია 
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დარწმუნებით, თუ მათ არ ეცოდენებათ, რომ მათი თეორია საკმარისად კარგად ხსნის 

საერთაშორისო ვაჭრობას. შედეგად, საერთაშორისო ვაჭრობის სტრუქტურის ახსნის 

მცდელობები – ვინ ვის რას მიჰყიდის – საერთაშორისო ეკონომისტების ძირითადი 

საქმიანობაა.  

ვაჭრობის სტუქტურის ზოგიერთი ასპექტი ადვილად გასაგებია. კლიმატი და რესურსები 

ნათლად ხსნის, თუ რატომ ახდენს ბრაზილია ყავის ექსპორტს და საუდის არაბეთი – 

ნავთობის ექსპორტს. თუმცა, ვაჭრობის სტუქტურის დიდი ნაწილი უფრო მეტად 

ჩახლართულია. რატომ ეწევა იაპონია ავტომობილების ექსპორტს მაშინ, როცა აშშ  

თვითმფრნავების ექსპორტს ახორციელებს? მე-19 საუკუნის დასაწყისში ინგლისელმა 

ეკონომისტმა დავით რიკარდომ  ვაჭრობის ახსნა შრომის მწარმოებულობაში 

საერთაშორისო განსხვავებებით შემოგვთვავაზა. ეს ახსნა დღესაც ძლიერი არგუმენტია. 

თუმცა, მე-20 საუკუნეში ალტერნატიული ახსნებიც იყო შემოთავაზებული. ერთ-ერთი 

ყველაზე გავლენიანი, მაგრამ კვლავ წინააღმდეგობრივი, განმარტება ვაჭრობის 

სტრუქტურას უკავშირებს ეროვნული რესურსების - შრომის, კაპიტალის და მიწის -  ერთი 

მხრივ, შეფარდებით მიწოდებას და მეორე მხრივ, ამ ფაქტორების შეფარდებით 

გამოყენებას სხვადასხვა საქონლის წარმოებაში.  

ვაჭრობიდან მოგების მიღების იდეა თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი თეორიული 

კონცეფციაა საერთაშორისო ეკონომიკაში, როგორც ჩანს, საუკუნო დებატები, რამდენი 

უნდა ივაჭროს ქვეყანამ, მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემაა. მე-16 

საუკუნეში თანამედროვე ქვეყანა-სახელმწიფოების გამოჩენიდან მოყოლებული 

მთავრობებს საშინაო მრეწველობის კეთილდღეობაზე საერთაშორისო კონკურენციის 

გავლენა აწუხებთ და ცდილობენ, დარგები უცხოელი კონკურენტებისგან იმპორტზე 

შეზღუდვების დაწესებით დაიცვან, ან  ექსპორტის სუბსიდირებით მსოფლიო 

კონკურენციაში დაეხმარონ. საერთაშორისო ეკონომიკის ერთ-ერთი ფუნდამენტური 

მისია არის, გაანალიზონ ეს ეგრეთ წოდებული პროტექციონისტური პოლიტიკის 

შედეგები - და ჩვეულებრივ, მაგრამ, არა ყოველთვის, გააკრიტიკონ პროტექციონიზმი და 

აჩვენონ უფრო თავისუფალი საერთაშორისო ვაჭრობის უპირატესობები. ვაჭრობის 

ნებადართულ მოცულობაზე მსჯელობებმა ახალი მიმართულება მიიღო 1990-იან წლებში. 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოწინავე დემოკრატიებმა, რომლებსაც სათავეში აშშ ედგა, 

საერთაშორისო ვაჭრობისათვის ბარიერების მოხსნის პოლიტიკას მიმართეს; ეს 

პოლიტიკა ასახავდა იმ თვალსაზრისს, რომ თავისუფალი ვაჭრობა არამარტო 

კეთილდღეობის გამომწვევი იყო, არამედ მსოფლიო მშვიდობის დამყარებასაც უწყობდა 

ხელს. 1990-იანი წლების პირველ ნახევარში რამდენიმე ძირითადი თავისუფალი 

ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოხდა შეთანხმება. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩრდილო 

ამერიკული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება აშშ-ს, კანადას და მექსიკას შორის, 

რომელიც 1993 წელს მიიღეს და ე.წ. ურუგვაის რაუნდის შეთანხმება, რომელითაც 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია დაარსდა 1994 წელს.  
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ამ დროიდან მოყოლებული საერთაშორისო პოლიტიკურმა მოძრაობამ, რომელიც 

„გლობალიზაციას“ უპირისპირდებოდა, ბევრი მხარდამჭერი შეიძინა. ამ მოძრაობამ 

სახელი გაითქვა 1999 წელს, როცა დემონსტატებმა, რომლებიც ტრადიციული 

პროტექციონისტებისა და ახალი იდეოლოგისტების ნაზავს წარმოადგენდნენ,  სიეტლში 

მთავარი საერთაშორისო სავაჭრო შეხვედრა ჩაშალეს. სხვა რომ არაფერი, 

ანტიგლობალისტურმა მოძრაობამ თავისუფალი ვაჭრობის დამცველები აიძულა, 

თავიანთი შეხედულების ასახსნელად ახალი გზები მოეძებნათ. 

თუმცა რეალურ მსოფლიოში მთავრობა ყოველთვის არ აკეთებს იმას, რასაც ხარჯებისა და 

შედეგების ანალიზი კარნახობს. ეს არ ნიშნავს რომ ეს ანალიზი უსარგებლოა. ეკონომიკურ 

ანალიზს შეუძლია, დაგვეხმაროს  აზრი გამოვიტანოთ საერთაშორისო ვაჭრობის 

პოლიტიკიდან იმის ჩვენებით, თუ ვინ მიიღებს სარგებელს და ვინ დაზარალდება 

მთავრობის ისეთი ქმედებებით, როგორიცაა  კვოტები იმპორტზე და ექსპორტის 

სუბსიდირება. ამ ანალიზის ძირითადი ინსტუიცია ის არის, რომ ქვეყნების შიგნით 

ინტერესთა კონფლიქტი, ჩვეულებრივ, უფრო მნიშვნელოვანია სავაჭრო პილიტიკის 

განსაზღვრისათვის, ვიდრე ინტერესთა კონფლიქტი ქვეყნებს შორის.  

საგადამხდელო ბალანსი 

1998 წელს ჩინეთსა და სამხრეთ კორეას სავაჭრო ბალანსის უზარმაზარი დადებითი 

სალდო, თითოეულს, დაახლოებით, 40 მილიარდი აშშ დოლარი ჰქონდა. ჩინეთის 

შემთხვევაში სავაჭრო სიჭარბე არ იყო ჩვეულებრივზე მეტი – ქვეყანა ამ სიჭარბეს 

რამდენიმე წლის მანძილზე განიცდიდა, რაც   სხვა ქვეყნებიდან საჩივრებს იწვევდა, მათ 

შორის აშშ-დან, რომ ჩინეთი წესების მიხედვით არ თამაშობდა. რა არის კარგი, რომ 

ვაჭრობის სიჭარბე გვქონდეს, თუ ვაჭრობის დეფიციტი? სამხრეთ კორეის შემთხვევაში, 

მათი ვაჭრობის სიჭარბე გამოწვეული იყო ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისით, და 

ისინი მკვეთრად აღუდგნენ წინ ამ სიჭარბეს. 

ეს შედარება ააშკარავებს ფაქტს, რომ ქვეყნის საგადამხდელო ბალანსი  ეკონომიკის 

ანალიზის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ, რათა მივხვდეთ, რას ნიშნავს. ეს  

სპეციფიკური კონტექსტების მრავალფეროვნებაში ვლინდება: მრავალეროვნული  

კორპორაციების პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის განხილვისას, საერთაშორისო 

ტრანსანქციების ეროვნული შემოსავლის აღრიცხვასთან დაკავშირებისას, და 

საერთაშორისო მონეტარული  პოლიტიკის ყველა ასპექტის განსხილვისას  

გაცვლითი კურსის განსაზღვრა 

მთავარი განსხვავება საერთაშორისო ეკონომიკასა და ეკონომიკის სხვა სფეროებს შორის 

არის ის, რომ ქვეყნებს, ჩვეულებრივ, თავიანთი ვალუტა აქვთ – ევრო, რომელიც რიგი 

ევროპული ქყეყნების საერთო ვალუტაა, გამონაკლისი იყო, რომელიც  წესს 

ადასტურებდა. და როგორც რეალის მაგალითი გვიჩვენებს, დროთა ვითარებაში 

ვალუტების შედარებითი ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს, ხანდახან მკვეთრადაც.   
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ისტორიული მიზეზები გამო, გაცვლითი კურსის განსაზღვრის შესწავლა საერთაშორისო 

ეკონომიკის შედარებით ახალი ნაწილია. თანამედროვე ეკონომიკურ ისტორიაში, 

უმეტესწილად, გაცვლით კურსს უფრო მთავრობის ქმედები განსაზღვრავდა, ვიდრე 

ბაზარი. პირველ მსოფლიო ომამდე მსოფლიოს ვალუტათა უმრავლესობის ღირებულება  

ოქროს მიმართ იყო. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ   ვალუტათა უმრავლესობის 

ღირებულება აშშ დოლარის მიმართ იყო დაფიქსირებული.  საერთაშორისო მონეტარული 

სისიტემის ანალიზი, რომელიც გაცვლით კურსს ადგენს, მნიშვნელოვან საკითხად რჩება. 

 საერთაშორისო პოლიტიკის კოორდინაცია 

საერთაშორისო ეკონომიკა სუვერენული ქვეყნებისაგან შედგება, რომელთაგან 

თითოეული თავისუფალია, საკუთარი ეკონომიკური პოლიტიკა აირჩიოს. სამწუხაროდ, 

ინტეგრირებულ მსოფლიო ეკონომიკაში ერთი ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, 

როგორც წესი,  სხვა ქვეყნებზეც ახდენს გავლენას. მაგალითად, გერმანიის ბუნდესბანკმა 

1990 წელს  საპროცენტო განაკვეთი გაზარდა – ეს ნაბიჯი დასავლეთ და აღმოსავლეთ 

გერმანიის გაერთიანების შედეგად შესაძლო ინფლაციური გავლენის 

გასაკონტროლებლად გადადგა – ამან დანარჩენ დასავლეთ ევროპაში რეცესია დააჩქრა. 

ქვეყნების მიზნებს შორის განსხვავებები ინტერესთა კონფლიქტს ხშირად იწვევს. იმ 

შემთხვევაშიც კი, როცა ქვეყნებს მსგავსი მიზნები აქვთ, ისინი დანაკარგებს განიცდიან, 

თუ თავიანთი პოლიტიკების კოორდინაციას ვერ ახერხებენ. საერთაშორისო ეკონომიკის 

ფუნდამენტური პრობლემას წარმოადგენს  იმის განსაზღვრა, თუ როგორ მიიღონ 

სხვადასხვა ქვეყნების საერთაშორისო ვაჭრობასა და მონეტარულ პოლიტიკას შორის 

ჰარმონიის მისაღები დონე მსოფლიო მთავრობის არ არსებობისას, რომელიც ქვეყნებს 

მიუთითებდა, რა უნდა გაეკეთებინათ.  

თითქმის 70 წლის მანძილზე საერთაშორისო ვაჭრობის პოლიტიკები საერთაშორისო 

შეთანხმებით იმართებოდა, რომელიც ცნობილია, როგორც გენერალური შეთანხმება 

ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ (GATT). 1994 წლიდან ვაჭრობის წესები განმტკიცდა 

საერთაშორისო ორგანიზაციის, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის, შექმნით, რომელსაც 

შეუძლია ქვეყნებს, მათ შორის აშშ-ს, მიუთითოს, რომ მათი პოლიტიკები წინანდელ 

შეთანხმებებს არღვევენ. ამ სისტემას მე-9 თავში განვიხილავთ და ვნახავთ, რამდენად 

მართებულია მსოფლიო ეკონომიკაში  საერთაშორისო ვაჭრობის თამაშის მიმდინარე 

წესები.  

რამდენადაც საერთაშორისო ვაჭრობის პოლიტიკების კოორდინაცია კარგად 

დამკვიდრებული ტრადიციაა, იმდენად საერთაშორისო მაკროეკონომიკური 

პოლიტიკების კოორდინაცია შედარებით ახალი და უფრო გაურკვეველი საკითხია.  

საერთაშორისო მაკროეკონომიკური კოორდინაციისათვის პრინციპების შემუშავების 

მცდელობებს  1980 წელს და 1990 წელს ჰქონდა ადგილი, და იგი კვლავ წინააღმდეგობრივ 

საკითხად რჩება.  ამის მიუხედავად, საერთაშორისო მაკროეკონომიკური კოორდინაციის 

მცდელობები სულ უფრო ხშირია რეალურ მსოფლიოში.  
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კაპიტალის საერთაშორისო ბაზარი 

ნებისიერ, კარგად განვითარებულ ეკონომიკას კაპიტალის ინტენსიური ბაზარი გააჩნია, 

რომელიც წარმოადგენს პროცედურების ნაკრებს, რომელთა მეშვეობითაც ინდივიდები 

და ფირმები ფულს ცვლიან მომავალში გადახდის დაპირების სანაცვლოდ. 1960 წლიდან 

საერთაშორისო ვაჭრობის მზარდ მნიშვნელობას კაპიტალის საერთაშორისო ბაზრის 

ზრდა ახლდა თან, რომელიც ინდივიდუალური ქვეყნების კაპიტალის ბაზრებს 

აკავშირებს. ამრიგად, 1970 -იან წლებში ნავთობით მდიდარმა ახლო აღმოსავლეთის 

ქვეყნებმა თავიანთი ნავთობის შემოსავლები ლონდონისა და ნიუ-იორკის ბანკებში 

განათავსეს, ხოლო ამ ბანკებმა, თავის მხრივ, ეს ფული აზიასა და ლათინურ ამერიკაში 

მთავრობებსა და კორპორაციებს ასესხეს. 1980-იან წლებში იაპონიამ ექსპორტის ბუმისაგან 

გამომუშავებული ფული აშშ-ში ინვესტიციებში, მათ შორის იაპონური კორპორაციების 

აშშ-ის ფილიალების დაარსებაში, მიმართა. დღესდღეობით ჩინეთი თავისი ექსპორტიდან 

მიღებულ შემოსავლებს უცხოურ აქტივებში აბანდებს, მათ შორის დოლარებში, 

რომელსაც ჩინეთის მთავრობა საერთაშორისო რეზერვებად იყენებს. 

კაპიტალის საერთაშორისო ბაზრები მნიშვნელოვნად განსხავადება კაპიტალის საშინაო 

ბაზრებისგან. მათ უწევთ, შეეგუონ  სპეციალურ რეგულაციებს, რომელსაც ბევრი ქვეყანა 

უცხოური ინვესტიციებისათვის აწესებს; მათ, ასევე, ხანდახან ეძლევათ საშუალება 

თავიდან აირიდონ საშინაო ბაზრების რეგულაციები. 1960 წლიდან კაპიტალის 

უზარმაზარი საერთაშორისო ბაზრები წარმოიშვა, მათ შორის ყველაზე გამორჩეულია 

ლონდონის ევრო-დოლარის ბაზარი, რომელზეც ყოველდღიურად მილიარდობით 

დოლარი იყიდება ისე, რომ გარიგება შეერთებულ შტატებს არც კი ეხება.  

კაპიტალის საერთაშორისო ბაზრებთან განსაკუთრებული რისკებია დაკავშირებული. 

ერთ-ერთი რისკი ვალუტის მერყეობაა: თუ ევრო დოლარის მიმართ დაეცა, ევრო 

ობლიგაციების ამერიკელი მფლობელები კაპიტალის დანაკარგს განიცდიან.  სხვა რისკი 

ეროვნულ დეფოლტს უკავშირდება: ქვეყანამ შეიძლება უარი თქვას თავისი ვალის 

გადახდაზე (ალბათ, იმიტომ, რომ არ შეუძლია), მისი კრედიტორებისათვის არავითარი 

ეფექტური გზა არ არსებობს, რომ ქვეყანა სასამართლომდე მიიყვანონ. მძიმედ 

დავალიანებული ევროპული ქვეყნების დეფოლტის შიში ბოლო პერიოდში 

დაინტერესების ძირითადი საგანია.  

კაპიტალის საერთასორისო ბაზრების მნიშვნელობის ზრდა და მათი ახალი პრობლემები 

უფრო მეტ ყურადღებას ითხოვს ვიდრე ოდესმე. ამ წიგნის ორი თავი  კაპიტალის 

საერთაშორისო ბაზრის საკითხებს ეძღვნება: პირველი, აქტივების გლობალური 

ბაზრების ფუნქციონირებაა და მეორე, განვითარებადი ქვეყნების მიერ საგარეო სესხების 

საკითხს. 

საერთაშორისო ეკონომიკა: ვაჭრობა და ფული  
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საერთაშორისო ეკონომიკის თეორია ორ ფართო ქვესფეროდ იყოფა: საერთაშორისო 

ვაჭრობის შესწავლა და საერთაშორისო ფულის შესწავლა. საერთაშორისო ვაჭრობის 

ანალიზი უმეტესად ფოკუსირებულია  საერთაშორისო ეკონომიკაში მომხდარ რეალურ 

ტრანსაქციებზე, ანუ იმ ტრანსანქციებზე რომელიც საქონლის ან ეკონომიკური 

რესურსების ხელშესახები ვალდებულებების ფიზიკურ მოძრაობას მოიცავს. 

საერთაშორისო მონეტარული ანალიზი ფოკუსირებულია საერთაშორისო ეკონომიკის 

მონეტარულ მხარეზე, ანუ  ისეთ ფინანსურ ტრანსანქციებზე, როგორიცაა აშშ დოლარის 

უცხოური შესყიდვები. საერთაშორისო ვაჭრობის საკითხის მაგალითია აშშ-სა და 

ევროპას შორის კონფლიქტი ევროპის მიერ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

სუბსიდირების თაობაზე. საერთაშორისო მონეტარული საკითხის მაგალითია 

დისკუსიები იმის შესახებ თავისუფლად უნდა შეიცვალოს აშშ-ის დოლარის გაცვლითი 

კურსი, თუ მთვარობის ქმედებებით უნდა მოხდეს მისი სტაბილიზაცია.  

რეალურ მსოფლიოში ვაჭრობისა და მონეტარულ საკითხებს შორის მარტივი გამყოფი 

ხაზი არ არსებობს. საერთაშორისო ვაჭრომის უმეტესობა მონეტარულ ტრანსანქციებს 

მოიცავს მაშინ, როცა, როგორც ამ თავში მოყვანილი მაგალითები ცხადყოფს, ბევრი 

მონეტარული მოვლენა საერთაშორისო ვაჭრობისათვის მნიშვნელოვან შედეგებს იწვევს. 

ამის მიუხედევად, საერთაშორისო ვაჭრობასა და საერთაშორისო  ფულს შორის 

განსხვავება მნიშვნელოვანია.  
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საერთაშორისო ვაჭრობის კლასიკური თეორიები: მიწოდების 

ფაქტორების გავლენა  

 

1. რიკარდოს სეფარდებითი უპირატესობის მოდელი 

2. შეფარდებითი უპირატესობის არასწორი აღქმა; 

3. ჰექშერ-ოლინის მოდელი, მისი შეზღუდულობა და გაფართოებამ ლეონწიევის პარადოქსი; 

4. წარმოების ფაქტორებზე ფასების გათანაბრება; 

 

რიკარდოს შეფარდებითი უპირატესობის სტანდარტული მოდელი და მისი გაფართოება 

საერთაშორისო ვაჭრობაში ქვეყნების ჩართვას განაპირობებს ორი მთავარი მიზეზი, 

რომელთაგან თითოეულს თავისი წვლილი შეაქვს ვაჭრობიდან მოგების მიღებაში. 

პირველი, ქვეყნები ვაჭრობენ იმიტომ, რომ ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. ქვეყნებს, 

ინდივიდების მსგავსად, სარგებლის მიღება შეუძლიათ ისეთი შეთანხმების მიღწევით, 

რომლის მიხედვით თითოეული აკეთებს იმას, რისი გაკეთებაც სხვასთან შედარებით 

უკეთესად შეუძლია. მეორე, ქვეყნები ვაჭრობენ წარმოებაში  მასშტაბის ეკონომიის 

მისაღწევად, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ თითოეული ქვეყანა აწარმოებს მხოლოდ 

შეზღუდული ასორტიმენტის საქონელს, მას შეუძლია გამოუშვას ეს საქონელი უფრო 

დიდი მასშტაბით და ამიტომ უფრო ეფექტიანდ, ვიდრე აწარმოოს ყველაფერი ერთად. 

რეალურ სამყაროში საერთაშორისო ვაჭრობის სტრუქტურა ამ ორი მოტივის 

ურთიერთქმედებას ასახავს. ვაჭრობის მიზეზებისა და შედეგების გასარკვევად, პირველ 

ეტაპზე სასარგებლო იქნება გამარტივებული მოდელის განხილვა, რომელშიც ამ 

მოტივთაგან მხოლოდ ერთ–ერთია  წარმოდგენილი. 

 

შედარებითი უპირატესობის კონცეფცია 
1996 წელს, ვალენტინობის დღეს, თითქმის ერთი კვირით ადრე გადამწყვეტ 20 

თებერვლამდე, რესპუბლიკელი პრეზიდენტობის კანდიდატი პატრიკ ბუჩანანინიუ 

ჰემპშირში სანერგესთან შეჩერდამეუღლისთვის ვარდების შესაძენად. მან ისარგებლა 

შემთხვევით, სიტყვით გამოვიდა და უკმაყოფილება გამოთქვა შეერთებულ შტატებში 

ყვავილების მზარდი იმპორტის გამო, რაც, მისი აზრით, სამუშაოს გარეშე ტოვებდა 

ამერიკელ მეყვავილეებს. მართლაც, შეერთებული შტატების ზამთრის ვარდების ბაზრის 

მზარდი წილი უჭირავს სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით კოლუმბიიდან, 

იმპორტირებულ ვარდებს. ნუთუ ეს ცუდია? 

ზამთრის ვარდების შემთხვევა იმ მიზეზების შესანიშნავი მაგალითია,თუ რატომ 

შეიძლება იყოს საერთაშორისო ვაჭრობასარგებლიანი. ჯერ წარმოიდგინეთ, რა ძნელია 

ამერიკელი შეყვარებულები ახალი ვარდებით თებერვალში მოამარაგო. ყვავილები უნდა 

გაიზარდოს დამთბარ სათბურში, რომელსაც ენერგიის, კაპიტალდაბანდებისა და სხვა 

დეფიციტური რესურსების დიდი დანახარჯები ჭირდება. ამ რესურსების გამოყენებაკი 

სხვა საქონლის საწარმოებლად შეიძლებოდა.ცხადია, აუცილებელია არჩევანის გაკეთება. 

ზამთრის ვარდების საწარმოებლად აშშ-ის ეკონომიკამ სხვა საქონლის, მაგალითად 
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კომპიუტერების, გამოშვება უნდა შეამციროს.ასეთი არჩევანისაღწერისათვის 

ეკონომისტები იყენებენ ტერმინს ალტერნატიული ღირებულება:კომპიუტერებით 

გამოხატული ვარდების ალტერნატიული ღირებულება არის კომპიუტერების ის 

რაოდენობა, რამდენისწარმოებაც შესაძლებელი იქნებოდა ამ ვარდების მოყვანისთვის 

დახარჯული რესურსებით. 

მაგალითისათვის დავუშვათ, რომ ამჟამად აშშ-ს ვალენტინის დღისთვის გასაყიდად  

მოჰყავს 10 მილიონი ვარდი, რომლისთვისსაჭირო რესურსები საკმარისი იქნებოდა 

100 000 კომპიუტერის საწარმოებლად. მაშინ ამ 10 მილიონი ვარდის ალტერნატიული 

ღირებულება იქნება 100 000 კომპიუტერი (და პირიქით, თუ მათ ნაცვლად იწარმოებოდა 

კომპიუტერები, 100 000 კომპიუტერის ალტერნატიული ღირებულება იქნებოდა 10 

მილიონი ვარდი). 

ეს 10 მილიონი ვალენტინის დღის ვარდი შეიძლებოდა კოლუმბიაში 

მოეყვანათ.უფრო მოსალოდნელია, რომ კომპიუტერებით გამოხატული ამ ვარდების 

ალტერნატიული ღირებულება, აშშ–თან შედარებით ნაკლები იქნებოდა.ერთი რამ 

ცხადია,უფრო ადვილია თებერვლის ვარდების მოყვანა სამხრეთ ნახევარსფეროში, სადაც 

თებერვალში ზაფხული უფროა, ვიდრე ზამთარი. გარდა ამისა,კოლუმბიელი მუშაკები, 

მათ ამერიკელ კოლეგებთან შედარებით, ნაკლებად ეფექტურები არიან ისეთი რთული 

საქონლის დამზადებისას, როგორიც კომპიუტერებია,რაც იმას ნიშნავს, რომ 

კომპიუტერების წარმოებაში გამოყენებული რესურსებით ნაკლებ კომპიუტერს 

დაამზადებენ კოლუმბიაში, ვიდრე შეერთებულ შტატებში. ამგვარად, კოლუმბიაში 10 

მილიონი ზამთრის ვარდის ალტერნატივა შეიძლება იყოს მხოლოდ 30 000 კომპიუტერი. 

ალტერნატიულ ღირებულებებში არსებული ეს განსხვავებები მსოფლიო წარმოების 

ურთიერთსარგებლიანადგადაწყობის საშუალებას იძლევა. უმჯობესია შეერთებულმა 

შტატებმა შეწყვიტოს ზამთრის ვარდების მოყვანა და გამოთავისუფლებულირესურსები  

კომპიუტერების წარმოებას დაუთმოს, კოლუმბიამ კი,კომპიუტერების დარგიდან 

გადმონაცვლებულირესურსებით, ვარდები მოიყვანოს.  

მიზეზი იმისა, რომ საერთაშორისო ვაჭრობა  მსოფლიო გამოშვების ზრდას იწვევს, 

ის არის, რომ იგი თითოეულ ქვეყანას საშუალებას აძლევს, დასპეციალიზდეს იმ 

საქონლის წარმოებაში, რომელშიც მას შედარებითი უპირატესობა აქვს. ქვეყანას 

შედარებითი უპირატესობააქვს საქონლის წარმოებაში, თუ ამ საქონლის ალტერნატიული 

ღირებულება, გამოხატული სხვა საქონლით, უფრო დაბალია ამ ქვეყანაში, ვიდრე სხვაგან. 

ამრიგად, ჩვენ გვაქვს არსებითი წარმოდგენა შედარებითი უპირატესობისა და 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ: ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა შეიძლება სარგებლიანი 
იყოს ორივე ქვეყნისთვის, თუ თითოეული მათგანი იმ საქონლის ექსპორტს მიმართავს, 
რომელშიც მას შედარებითი უპირატესობა აქვს. 

ეს მტკიცება შესაძლებლობას ეხება და არა იმას, რა შეიძლება რეალურად მოხდეს. 

მსოფლიოს არა ჰყავს ცენტრალური ხელისუფლება, რომელიც გადაწყვეტს _ რომელმა 

ქვეყანამ უნდა აწარმოოს ვარდები და რომელმა -კომპიუტერები; არც ისეთი ვინმე 

არსებობს, რომელიც ორივე მხარის მომხმარებელს ვარდებს და კომპიუტერებს 

შესთავაზებს. ამის მაგივრად,საერთაშორისო წარმოებას და ვაჭრობას განსაზღვრავს 

ბაზარი, რომელსაც მოთხოვნა და მიწოდება მართავს.  
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საერთაშორისო ვაჭრობის კლასიკური მოდელი თავდაპირველად შეიმუშავა 

ბრიტანელმა ეკონომისტმა დეივიდ რიკარდომ, რომელმაც შედარებითი უპირატესობის 

კონცეფცია მე-19 საუკუნის დასწყისში შემოიტანა1. ეს მიდგომა, რომლის მიხედვით 

საერთაშორისო ვაჭრობა გამოწვეულია მხოლოდ შრომის მწარმოებლურობაში 

საერთაშორისო განსხვავებებით, ცნობილია რიკარდოს მოდელის სახელწოდებით. 

 

ერთფაქტორიანი ეკონომიკა  
საერთაშორისო ვაჭრობის სტრუქტურის განსაზღვრაში შედარებითი უპირატესობის 

როლის გაცნობას ვიწყებთ იმის წარმოდგენით, რომ საქმე გვაქვს 

ეკონომიკასთან,_რომელსაც ,,სამამულო ქვეყანას“ ვუწოდებთ _რომელსაც  წარმოების 

მხოლოდ ერთი ფაქტორი აქვს.  წარმოვიდგინოთ, რომ  მხოლოდ ორი საქონელი _ ღვინო 

და ყველი_იწარმოება. სამამულო ქვეყნის ეკონომიკის ტექნოლოგიაშეიძლება შეჯამდეს 

ცალკეულ დარგში შრომის მწარმოებლურობით, რომელიც გამოხატულია ტერმინით 

პროდუქციის ერთეულზე შრომის დანახარჯი, რაცერთი გირვანქა ყველის ან ერთი 

გალონი ღვინის საწარმოებლად საჭირო საათების რაოდენობაა.მაგალითად, ერთი 

გირვანქა ყველის წარმოება შეიძლება ერთ საათ შრომას მოითხოვდეს, ერთი გალონი 

ღვინოკი _2 საათს. სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ პროდუქციის ერთეულზე შრომის 

დანახარჯს ჩვენ განვმარტავთ როგორც მწარმოებლურობის შებრუნებულ სიდიდეს_რაც 

უფრო მეტი ყველის ან ღვინის წარმოება შეუძლია მუშაკს ერთ საათში, მით ნაკლებია 

პროდუქციის ერთეულზე შრომის დანახარჯი. შემდეგში, aLW და aLC სიდიდეებით 

განვსაზღვრავთ, შესაბამისად, ღვინისა და ყველის წარმოებაში პროდუქციის ერთეულზე 

შრომის დანახარჯს.ეკონომიკის მთლიანი რესურსები გამოხატულიაL-ით, რაც აღნიშნავს 

შრომის მთლიან მიწოდებას.  

საწარმოო შესაძლებლობები. იმის გამო, რომ ნებისმიერ ეკონომიკას შეზღუდული 

რესურსების აქვს, მისიწარმოების შესაძლებლობები შეზღუდულია და ყოველთვის 

არსებობს ალტერნატივებიც; ერთი საქონლის წარმოების გასაზრდელად ეკონომიკამ 

უნდა დათმოს მეორე საქონლის წარმოება. ეს ალტერნატივები  გრაფიკულად 

გამოხატულია საწარმოო შესაძლებლობისსაზღვრით, რომელიც გვიჩვენებს ღვინის იმ 

მაქსიმალურ რაოდენობას, რომელიც შეიძლება იწარმოოს მას შემდეგ, როცა მიიღებენ 

გადაწყვეტილებას ყველის ნებისმიერი მოცემული რაოდენობის წარმოების შესახებ და 

პირიქით. 

როდესაც ეკონომიკას წარმოების მხოლოდ ერთი ფაქტორი აქვს, მისი საწარმოო 

შესაძლებლობის საზღვარი უბრალოდ სწორი ხაზია.    

 

მაგალითად, დავუშვათ, ეკონომიკის  შრომის მთლიანი მიწოდება 1 000 საათია. 

ერთი გირვანქა ყველის საწარმოებლად საჭიროა 1 საათი შრომა და ერთი გალონი ღვინის 

საწარმოებლად კი – 2 საათი შრომა. თუ წარმოებაში გამოყენებული მთლიანი შრომა არის:   

(1 X წარმოებული ყველის გირვანქები)  + (2 X წარმოებული ღვინის გალონები), იგი არ 

უნდა აღემატებოდეს არსებულ 1 000 შრომით საათს.თუ ეკონომიკა შრომას მთლიანად 

                                                           
1კ ლა ს ი კ ური  ნ ა შ რომ ი  David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation პ ი რვ ე ლა დ 
1917 წ ე ლს  გ ა მ ოქ ვ ე ყ ნ და . 
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მიმართავს  ყველის საწარმოებლად, იგი შეძლებს L/aLCგირვანქა ყველის (1 000 გირვანქა) 

გამოშვებას, როგორც ეს 3–1 ნახაზზეა ნაჩვენები. დაპირიქით, თუ ეკონომიკა შრომას 

მთლიანად მიმართავს  ღვინის საწარმოებლად, იგი შეძლებს L/aLWგალონი ღვინის 

გამოშვებას, ანუ  1000/2=500 გალონი ღვინო. ეკონომიკას შეუძლია აწარმოოს ღვინისა და 

ყველის ნებისმიერი კომბინაცია, რომელიც ამ ორი უკიდურესი წერტილის 

დამაკავშირებელ სწორ ხაზზე მდებარეობს.  

როცა საწარმოო შესაძლებლობის საზღვარი სწორი ხაზია, ღვინით გამოხატული 

ერთი გირვანქა ყველის ალტერნატიული ღირებულებამუდმივია.როგორც წინა ნაწილში 

ვნახეთ, ეს ალტერნატიული ღირებულება განსაზღვრულია როგორც ღვინის 

გალონებისის რაოდენობა, რომელიც ეკონომიკამ უნდა დათმოს დამატებითი გირვანქა 

ყველის საწარმოებლად. ამ შემთხვევაში მეორე გირვანქის საწარმოებლადსაჭირო 

იქნებოდა aLC კაც–საათი. ამ  კაც–საათთა განთითოეული, თავის მხრივ, 

შეიძლებაგამოყენებულიყო 1/aLW გალონი ღვინის საწარმოებლად. ამგვარად, ღვინით 

გამოხატული ყველის ალტერნატიული ღირებულება არის aLC/aLW. მაგალითად, თუ ერთი 

კაც–საათია საჭირო ერთი გირვანქა ყველის საწარმოებლად და ორი კაც–საათი კი ერთი 

გალონი ღვინის საწარმოებლად, ერთი გირვანქა ყველის ალტერნატიული ღირებულება 

იქნება ნახევარი გალონი ღვინო.   

შეფარდებითი ფასები და მიწოდება 
საწარმოო შესაძლებლობათა საზღვარი უჩვენებს საქონელთა სხვადასხვა 

კომბინაციას, რომლის წარმოებაც ეკონომიკას შეუძლია. იმის განსაზღვრისთვის, 

სინამდვილეში რას აწარმოებს ეკონომიკა, ყურადღება უნდა მივაქციოთ ფასებს. კერძოდ, 

უნდა ვიცოდეთ ეკონომიკაში წარმებული ორი საქონლის შეფარდებითი ფასი, რაც ერთი 

საქონლის ფასითმეორესაქონლის ფასის გამოხატვაა. 

კონკურენტულ ეკონომიკაში მიწოდების შეასახებგადაწყვეტილებები  

განსაზღვრულია ინდივიდების მისწრაფებებით, მაქსიმუმამდე გაზარდონ თავიანთი 

შემოსავლები. ჩვენს გამარტივებულ ეკონომიკაში, რადგან შრომა წარმოების ერთადერთი 

ფაქტორია,  ყველისადა ღვინის მიწოდება განისაზღვრება სამუშაო ძალის გადასვლით იმ 

დარგში, რომელიც უფრო მეტ ხელფასს სთავაზობს. 

კიდევ ერთხელ დავუშვათ, რომ ერთი გირვანქა ყველის საწარმოებლად საჭიროა 1 

საათი შრომა და ერთი გალონი ღვინის საწარმოებლად – 2 საათი შრომა. ახლა 

ვივარაუდოთ, რომ ერთი გირვანქა ყველი იყიდება 4$–ად,  ერთი გალონი ღვინო კი – 7$–

ად. რას აწარმოებენ მუშაკები? თუ ისინი ყველს გამოუშვებენ, საათში 4$ შემოსავალს 

მიიღებენ. (გახსოვდეთ, რომ რადგან შრომა წარმოების ერთადერთი დანახარჯია და 

მოგება არ არსებობს, მუშაკებიგამოშვების მთლიან  ღირებულებას იღებენ.) მეორე მხრივ, 

თუ მუშაკები ღვინოს აწარმოებენ, საათში მხოლოდ 3,50$–ს გამოიმუშავებენ, რადგან 7$–

იანი ერთი გალონიღვინის საწარმოებლად 2 საათია საჭირო. მაშასადამე, თუ ერთი 

გირვანქა ყველი გაიყიდება 4$–ად, ღვინო კი – 7$–ად, მუშაკებისთვის უკეთესი იქნება 

ყველის წარმოება და ეკონომიკა მთლიანად  ყველის წარმოებაშიდასპეციალიზდება. 

მაგრამ თუ ერთი გირვანქა ყველის ფასი 3$–მდე დაეცემა? ამ შემთხვევაში მუშაკებს 

მეტი შემოსავლის მიღება შეუძლიათ ღვინის წარმოებითდა ეკონომიკა ამის ნაცვლად 

დასპეციალიზდებაღვინის წარმოებაში. 
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უფრო ზოგადად, ვთქვათ, PCდა PW, შესაბამისად, ყველისა და ღვინის ფასებია. ერთი 

გირვანქა ყველის საწარმოებლად საჭიროა aLC კაც–საათი; რადგან ჩვენი ერთფაქტორიანი 

მოდელი მოგებას არ ითვალისწინებს, საათობრივი ხელფასი ყველის დარგში 

გაუტოლდება იმ ღირებულებას, რაც მუშაკს შეუძლია აწარმოოს ერთ საათში –PC/aLC. 

რადგან ერთი გალონი ღვინის საწარმოებლად საჭიროა aLW კაც–საათი, საათობრივი 

ხელფასის განაკვეთი ღვინის დარგში იქნება PW/aLW. ხელფასები უფრო მაღალი იქნება 

ყველის დარგში, თუ PC/PW>aLC/aLW; ხელფასები უფრო მაღალი იქნება ღვინის დარგში, თუ 

PC/PW<aLC/aLW. იმის გამო, რომ ყველა მოისურვებსიმ დარგში მუშაობას, სადაც უფრო 

მაღალი ხელფასია, ეკონომიკა დასპეციალიზდება ყველის წარმოებაში, თუ PC/PW>aLC/aLW; 

მეორე მხრივ, ეკონომიკა დასპეციალიზდება ღვინის წარმოებაში, თუ 

PC/PW<aLC/aLW.მხოლოდ მაშინ, როცაPC/PW  გაუტოლდება aLC/aLW-ს, ეკონომიკა დაიწყებს 

ორივე საქონლის წარმოებას. 

რა არის aLC/aLWრიცხვის არსი? წინა განყოფილებაში ვნახეთ, რომ ეს არის ღვინით 

გამოხატული ყველის ალტერნატიული ღირებულება.მაშასადამე, ჩვენ შევიმუშავეთ 

ფასებისა და წარმოების ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ ძირითადი დებულება: 

ეკონომიკა დასპეციალიზდება ყველის წარმოებაში, თუ ყველის შეფარდებითი ფასი 
გადააჭარბებს ღვინით გამოხატული ყველის ალტერნატიულ ღირებულებას და 
იგიდასპეციალიზდება ღვინის წარმოებაში, თუ ყველის შეფარდებითი ფასი ნაკლები 
იქნება ღვინით გამოხატული ყველის ალტერნატიულ ღირებულებაზე. 

საერთაშორისო ვაჭრობის არარსებობისასსამამულო ქვეყანას თავად მოუწევდა 

ორივე საქონლის წარმოება. მაგრამ ის ორივე საქონელს მხოლოდ მაშინ აწარმოებდა, თუ 

ყველის შეფარდებითი ფასი მისი ალტერნატიული ღირებულების ტოლი იქნებოდა. 

რადგან ალტერნატიული ღირებულება უტოლდება ყველისა და ღვინის ერთი 

ერთეულისთვის საჭიროშრომითი დანახარჯებისთანაფარდობას,საერთაშორისო 

ვაჭრობის არარსებობისას, ფასების განსაზღვრის საკითხი შეგვიძლია,შრომის 

ღირებულების მარტივი თეორიით შევაჯამოთ: საერთაშორისო ვაჭრობის არარსებობისას 
საქონელთა შეფარდებითი ფასებიმათი ერთი ერთეულის წარმოებისათვის 
საჭიროშრომის დანახარჯების შეფარდების ტოლია. 

 

ვაჭრობა ერთფაქტორიან მსოფლიოში 
ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობის სტრუქტურისა და გავლენის აღწერა, როდესაც 

თითოეულ ქვეყანას წარმოების მხოლოდ ერთი ფაქტორი აქვს, მარტივია. მიუხედავად 

ამისა, ანალიზის შედეგები შესაძლებელია გასაკვირი აღმოჩნდეს. მართლაც, მათ, ვინც 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ არ დაფიქრებულა, ეჩვენება, რომ ეს შედეგები  

საყოველთაო აზრს ეწინააღმდეგება. ვაჭრობის ამ უმარტივესმა მოდელმაც კი შეიძლება 

მნიშვნელოვანი მეგზურობა გაგვიწიოს რეალური სამყაროს ისეთ მნიშვნელოვან 

საკითხებში, როგორიცაა სამართლიანი საერთაშორისო კონკურენცია და სამართლიანი 

საერთაშორისო გაცვლა. 

სანამ ამ საკითხების განხილვას შევუდგებოდეთ, მოდი, შევიმუშაოთ მოდელი. 

ვთქვათ, არსებობს ორი ქვეყანა. ერთ მათგანს კვლავ ვუწოდოთ სამამულო ქვეყანა, ხოლო 

მეორეს – უცხოური ქვეყანა. თითოეულ ქვეყანას აქვს წარმოების ერთი ფაქტორი (შრომა) 

და შეუძლია აწარმოოს ორი საქონელი – ღვინო და ყველი. როგორც ადრე, სამამულო 
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ქვეყნის სამუშო ძალა აღვნიშნოთ L–ით, ხოლო შრომის დანახარჯი ერთეულ 

პროდუქციაზე ღვინისა და ყველის წარმოებაში, შესაბამისად იყოს aLW და aLC. უცხოური 

ქვეყნისათვის გამოვიყენოთ შესაბამისი აღნიშვნები მთელ ტექსტში: როდესაც საუბარი 

უცხოურ ქვეყანას შეეხება, იგივე სიმბოლოებს გამოვიყენებთ, რასაც სამამულო 

ქვეყნისთვის, ოღონდ ვარსკვლავით აღვნიშნავთ. ამგვარად, უცხოური ქვეყნის სამუშაო 

ძალა აღინიშნება L*–ით, ხოლო შრომის დანახარჯი ღვინისა და ყველის ერთი ერთეულის 

საწარმოებლად, შესაბამისად იქნება a*LW  და a*LC და ა.შ. 

ზოგადად, პროდუქციის ერთეულზე შრომის დანახარჯის გამოსახვისთვის 

ნებისმიერი დაშვება შეიძლება გამოვიყენოთ. მაგალითად, სამამულო ქვეყანა 

უცხოეთთან შედარებით შეიძლება ნაკლებად მწარმოებლური იყოს ღვინის წარმოებაში 

და მეტად მწარმოებლური – ყველის წარმოებაში, ან პირიქით. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ 

შეგვიძლია გავაკეთოთ მხოლოდ ერთი პირობითი დაშვება: 

aLC/aLW<a*LC/a*LW          (3-2) 

ან ეკვივალენტურად,  

aLC/a*LC<aLW/a*LW.      (3-3) 

 

სიტყვებით თუ გამოვხატავთ, ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ ერთი გირვანქა ყველის 

საწარმოებლად საჭირო შრომის შეფარდება ერთი გალონი ღვინის საწარმოებლად საჭირო 

შრომასთან უფრო დაბალია სამამულო ქვეყანაში, ვიდრე უცხოურ ქვეყანაში. უფრო 

მოკლედ, ჩვენ ვამბობთ, რომ სამამულო ქვეყნის შეფარდებითი მწარმოებლურობა ყველის 

წარმოებაში უფრო მაღალია, ვიდრე ღვინის წარმოებაში.  

მაგრამ გახსოვდეთ, რომ პროდუქციის ერთეულისათვის საჭირო შრომის 

დანახარჯების შეფარდება  ღვინით გამოხატული ყველის ალტერნატიული 

ღირებულების ტოლია. ამასთან, ისიც გახსოვდეთ, რომ ჩვენ შედარებით უპირატესობას  

ზუსტად ასეთი ალტერნატიული ღირებულების თვალსაზრისით განვსაზღვრავთ. ასე 

რომ,  შეფარდებითი მწარმოებლურობის შესახებ ვარაუდი, საშუალებას გვაძლევს 

ვთქვათ, რომ სამამულო ქვეყნას აქვს შედარებითი უპირატესობა ყველის წარმოებაში. 
ერთი  საკითხი ახლავე უნდა აღინიშნოს: პირობები, რომლის დროსაც სამამულო 

ქვეყანას აქვს აღნიშნული შედარებითი უპირატესობა, გულისხმობს შრომით 

დანახარჯებს  პროდუქციის ოთხივე და არა მხოლოდ ორ ერთეულზე. თქვენ შეიძლება 

ფიქრობთ, რომ იმის განსაზღვრისთვის, თუ ვინ აწარმოებს ყველს, საჭიროა ერთმანეთს 

შევუდაროთ ერთი ერთეული ყველის საწარმოებლად საჭირო შრომის დანახარჯები ორ 

ქვეყანაში, ანუ aLC და a*LC. თუ aLC<a*LC, მაშინ ყველის წარმოებაში სამამულო ქვეყნის შრომა 

უფრო ეფექტიანია ვიდრე უცხოური ქვეყნის. როცა ერთ ქვეყანას შეუძლია აწარმოოს 

საქონლის ერთი ერთეული ნაკლები შრომით ვიდრე მეორე ქვეყანას, ვამბობთ, რომ 

პირველ ქვეყანას აქვს აბსოლუტური უპირატესობა ამ საქონლის წარმოებაში. ჩვენ 

მაგალითში სამამულო ქვეყანას აბსოლუტური უპირატესობა აქვს ყველის წარმოებაში. 

თუმცა მოგვიანებით ვნახავთ, რომ მხოლოდ აბსოლუტური უპირატესობით არ 

შეგვიძლია ვაჭრობის სტრუქტურის განსაზღვრა. საერთაშორისო ვაჭრობის განხილვისას 

ერთ–ერთი ყველაზე ხშირი შეცდომა შეიძლება ის იყოს, რომ შედარებითი უპირატესობა 

აბსოლუტურ უპირატესობაში აგვერიოს. 
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ვაჭრობის არარსებობის დროს ყველისა და ღვინის შეფარდებითი ფასები თითოეულ 

ქვეყანაში განსაზღვრული იქნებოდა პროდუქციის ერთეულზე გაწეული შრომის 

შეფარდებითი დანახარჯებით. ამგვარად, სამამულო ქვეყანაში ყველის შეფარდებითი 

ფასი იქნებოდა aLC/aLW; უცხოურ ქვეყანაში კი – a*LC/a*LW.  

როგორც კი დავუშვებთ საერთაშორისო ვაჭრობის შესაძლებლობას, ფასები აღარ 

განისაზღვრება მხოლოდ საშინაო პირობებით. თუ ყველის შეფარდებითი ფასი უფრო 

მაღალია უცხოურ ქვეყანაში ვიდრე სამამულო ქვეყანაში, მაშინ მომგებიანი იქნება 

ყველის გატანა სამამულო ქვეყნიდან უცხოურ ქვეყანაში და ღვინის შემოტანა უცხოური 

ქვეყნიდან სამამულო ქვეყანაში. თუმცა, ეს ვერ გაგრძელდება განუსაზღვრელი დროით. 

ბოლოსდაბოლოს, სამამულო ქვეყანა განახორციელებს ყველის იმ რაოდენობის 

ექსპორტს, ხოლო უცხოური ქვეყანა – ღვინის იმ რაოდენობის ექსპორტს, რომელიც 

საკმარისი იქნება შეფარდებითი ფასების გათანაბრებისათვის. მაგრამ რა განსაზღვრავს 

ფასის ამ დონეს? 
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შეფარდებითი ფასის განსაზღვრა ვაჭრობის შემდეგ 

საერთაშორისო ვაჭრობაში ჩართული საქონლის ფასი, სხვა ფასების მსგავსად,  

მიწოდებითა და მოთხოვნით განისაზღვრება. თუმცა, შედარებითი უპირატესობის 

განხილვისას მიწოდება-მოთხოვნის ანალიზი დიდი სიფრთხილით უნდა გამოვიყენოთ. 

ზოგიერთ კონტექსტში, როგორიც მაგალითად სავაჭრო პოლიტიკის ანალიზია მე-9 – მე-

12 თავებში, მიზანშეწონილია ყურადღების გამახვილება მხოლოდ ცალკეული ბაზრის 

მიწოდებასა და მოთხოვნაზე. მაგალითად, აშშ-ის მიერ შაქარზე შემოღებული საიმპორტო 

კვოტების ეფექტის შეფასებისას გონივრულია ნაწილობრივი წონასწორობის ანალიზის 

გამოყენება, ეს ნიშნავს, რომ შევისწავლოთ ერთი ბაზარი – შაქრის ბაზარი. თუმცა, 

შედარებითი უპირატესობის შესწავლისას, მეტად მნიშვნელოვანია, თვალყური 

მივადევნოთ ბაზრებს შორის ურთიერთობას (ჩვენ მაგალითში – ღვინისა და ყველის 

ბაზრებს შორის ურთიერთობას). რადგან სამამულო ქვეყანა მიმართავს ყველის ექსპორტს 

მხოლოდ ღვინის იმპორტის სანაცვლოდ, ხოლო უცხოური ქვეყანა ეწევა ღვინის 

ექსპორტირებას ყველის სანაცვლოდ, შეიძლება დამაბნეველი იყოს ყველისა და ღვინის 

ბაზრების ერთმანეთისგან იზოლირებულად განხილვა. აქ საჭიროა, გამოვიყენოთ 

საერთო წონასწორობის ანალიზი, რომელიც  ორ ბაზარს შორის კავშირს განიხილავს.  

 

 

ერთ-ერთი სასარგებლო გზა, რომლითაც თვალს მივადევნებთ ერთდროულად ორ 

ბაზარს, არის არა უბრალოდ მიწოდებული და მოთხოვნილი ყველისა და ღვინის 

რაოდენობების განხილვა, არამედ შეფარდებითი მიწოდებისა და მოთხოვნის განხილვა, 

ანუ, მიწოდებული და მოთხოვნილი ყველის რაოდენობა, გაყოფილი  მიწოდებული და 

მოთხოვნილი ღვინის რაოდენობაზე. 

 

იმისათვის რომ ვნახოთ, რატომ ხდება ასე, გავიხსენოთ, რომ სამამულო ქვეყანა 

დასპეციალიზდება ღვინის წარმოებაში, როდესაც PC/PW<aLC/aLW. ანალოგიურად, 

უცხოური ქვეყანა დასპეციალიზდება ღვინის წარმოებაში, როცა PC/PW<a*LC/a*LW. (3-2) 

გამოსახულების შესახებ მსჯელობის დასაწყისში ჩვენ დავუშვით, რომ aLC/aLW<a*LC/a*LW. 

ამრიგად, ყველის შეფარდებითი ფასები aLC/aLW-ს ქვემოთ რომ ყოფილიყო, მსოფლიოში 

ყველის წარმოება აღარ იქნებოდა. 

მეორე, როდესაც ყველის შეფარდებითი ფასი PC/PW ზუსტად aLC/aLW-ს უტოლდება, 

ვიცით, რომ მუშაკებს სამამულო ქვეყანაში შეუძლიათ ზუსტად თანაბრად გამოიმუშაონ 

როგორც ყველის, ასევე ღვინის დარგში. ამრიგად, სამამულო ქვეყანა ამ ორი საქონლის 

ნებისმიერ შეფარდებით რაოდენობას აწარმოებს. 

ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ თუ PC/PW aLC/aLW-ს ზემოთ იქნება, სამამულო ქვეყანა 

დასპეციალიზდება ყველის წარმოებაში. ამასთან, ვიდრე PC/PW<a*LC/a*LW, უცხოური 

ქვეყანა გააგრძელებს ღვინის წარმოებაში სპეციალიზაციას. როდესაც სამამულო ქვეყანა 

დასსპეციალიზებულია ყველის წარმოებაში, ის აწარმოებს L/aLC გირვანქა ყველს. 

ანალოგიურად, როდესაც უცხოური ქვეყანა დასპეციალიზდება ღვინის წარმოებაში, ის 

აწარმოებს L*/a*LW გალონ ღვინოს. ასე, რომ ყველის ნებისმიერი შეფარდებითი ფასის 
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დროს, რომელიც aLC/aLW-სა და a*LC/a*LW-ს შორის მდებარეობს, ყველის 

შეფარდებითიმიწოდება იქნება: 

(L/aLC)/(L*/a*LW).                           

როცა PC/PW =a*LC/a*LW, უცხოური ქვეყნის მუშაკებისთვის სულ ერთია, ყველს 

აწარმოებენ თუ ღვინოს. ამიტომ მიწოდების მრუდის ნაწილი ისევ ჰორიზონტალური 

იქნება. 

დაბოლოს, როცა PC/PW>a*LC/a*LW, სამამულო ქვეყანაც და უცხოური ქვეყანაც 

დასპეციალიზდებიან ყველის წარმოებაში. ღვინის წარმოება შეწყდება და შესაბამისად, 

ყველის შეფარდებითი მიწოდება  განუსაზღვრელი გახდება. 

შესაძლოა რიცხობრივი მაგალითი დაგვეხმაროს ზემოაღნიშნულის გაგებაში. მოდი 

დავუშვათ, როგორც ადრე, რომ სამამულო ქვეყანაში ერთი გირვანქა ყველის 

საწარმოებლად საჭიროა ერთი საათი შრომა, ხოლო ერთი გალონი ღვინის საწარმოებლად 

– ორი საათი. ამასთან, ვივარაუდოთ, რომ უცხოურ ქვეყანაში ერთი გირვანქა ყველის 

საწარმოებლად საჭიროა ექვსი საათი – უცხოური ქვეყნის მუშაკები გაცილებით 

ნაკლებად მწარმოებლურები არიან, ვიდრე სამამულო ქვეყნის მუშაკები, როცა საქმე 

ყველის დამზადებას ეხება, მაგრამ ერთი გალონი ღვინის საწარმოებლად მხოლოდ სამი 

საათი ჭირდებათ.  

ამ შემთხვევაში, სამამულო ქვეყანაში ღვინით გამოხატული ყველის 

ალტერნატიული ღირებულება არის ½, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი გირვანქა ყველის 

საწარმოებლად გამოყენებული შრომით შეიძლებოდა გვეწარმოებინა ნახევარი გალონი 

ღვინო. ამრიგად, RS მრუდის ქვედა ჰორიზონტალური ნაწილი შეესაბამება შეფარდებით 

ფასს – 1/2. 

ამავე დროს, უცხოურ ქვეყანაში ღვინით გამოხატული ყველის წარმოების 

ალტერნატიული ღირებულება არის 2: ერთი გირვანქა ყველის საწარმოებლად 

გამოყენებული ექვსი საათი შრომით შეიძლებოდა გვეწარმოებინა ორი გალონი ღვინო. 

ამრიგად, RS მრუდის ზედა ჰორიზონტალური ნაწილი შეესაბამება შეფარდებით ფასს – 

2. როგორც კი ყველის შეფარდებითი ფასი იზრდება, მომხმარებლები ნაკლებ ყველს და 

მეტ ღვინოს შეიძენენ. ასე, რომ ყველზე შეფარდებითი მოთხოვნა შემცირდება. 

ყველის წონასწორული შეფარდებითი ფასი განისაზღვრება შეფარდებითი 

მიწოდებისა და შეფარდებითი მოთხოვნის მრუდების გადაკვეთით.  

რაში მდგომარეობს ამ შედეგის მნიშვნელობა? თუ ყველის შეფარდებითი ფასი 

გაუტოლდება ყველის ალტერნატიულ ღირებულებას სამამულო ქვეყანში, სამამულო 

ქვეყნის ეკონომიკას არ დაჭირდება სპეციალიზაცია მხოლოდ ღვინის, ან მხოლოდ 

ყველის წარმოებაში. რეალურად, წერტილში 2 სამამულო ქვეყანა უნდა აწარმოებდეს 

როგორც გარკვეული რაოდენობის ღვინოს, ისე გარკვეული რაოდენობის ყველს; ეს 

დასკვნა გამომდინარეობს იქიდან, რომ ყველის შეფარდებითი მიწოდება (Q’წერტილი 

ჰორიზონტალურ ღერძზე) ნაკლებია, ვიდრე იმ შემთხვევაში იქნებოდა, სამამულო 

ქვეყანა ფაქტობრივად მთლიანად ყველის წარმოებაში რომ დასპეციალიზებულიყო. 

რადგან PC/PW უცხოურ ქვეყანაში ღვინით გამოხატული ყველის ალტერნატიული 

ღირებულების ქვემოთ არის, უცხოეთი აუცილებლად მთლიანად დასპეციალიზდება 

ღვინის წარმოებაში. მაშასადამე, კვლავ სწორია დებულება, რომ თუ ქვეყანა 
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აუცილებლად სპეციალიზდება რომელიმე საქონლის წარმოებაში, ის საქონელი უნდა 

აწარმოოს, რაშიც შედარებითი უპირატესობა აქვს.  

დროებით გვერდით გადავდოთ შესაძლებლობა, როცა ორი ქვეყნიდან ერთ-ერთი არ 

არის სრულად დასპეციალიზებული. აღნიშნული შემთხვევის გარდა, ვაჭრობის 

ჩვეულებრივი შედეგი  ის იქნება, რომ ვაჭრობადი საქონლის (მაგალითად, ყველის) ფასი 

მეორე საქონელთან (ღვინოსთან) შეფარდებით ამ ორი ქვეყნის ვაჭრობამდელ დონეებს 

შორის იქნება. 

 

 

შეფარდებითი ფასების დაახლოების ეფექტი თითოეული ქვეყნის იმ საქონლის 

წარმოებაში დასპეციალიზებაა, რომელშიც მას პროდუქციის ერთეულზე შეფარდებით 

დაბალი შრომის  დანახარჯი აქვს. სამამულო ქვეყანაში ყველის შეფარდებითი ფასის 

ზრდა განაპირობებს სამამულო ქვეყნის სპეციალიზაციას ყველის წარმოებაში. უცხოურ 

ქვეყანაში  ყველის შეფარდებითი ფასის შემცირება განაპირობებს უცხოური ქვეყნის 

სპეციალიზაციას ღვინის წარმოებაში. 

 

მოგებები ვაჭრობიდან 
ჩვენ ვნახეთ, რომ ქვეყნები, რომელთა შრომის შეფარდებითი მწარმოებლურობა 

დარგების მიხედვით განსხვავებულია, დასპეციალიზდებიან სხვადასხვა საქონლის 

წარმოებაში; ახლა ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ამ სპეციალიზაციით  ორივე ქვეყანა  ვაჭრობიდან 

მოიგებს.  ამ ურთიერთმოგების ილუსტრირება შესაძლებელია  ორი ალტერნატიული 

გზით: 

სპეციალიზაციისა და ვაჭრობის სარგებლიანობის საჩვენებლად პირველი გზა არის 

ვაჭრობის მიჩნევა წარმოების არაპირდაპირ საშუალებად. სამამულო ქვეყანას პირდაპირ 

შეუძლია აწარმოოს ღვინო, მაგრამ უცხოურ ქვეყანასთან ვაჭრობა საშუალებას აძლევს, 

,,აწარმოოს“ ღვინო ყველის წარმოების მეშვეობით, რომელსაც შემდეგ გაყიდის ღვინის 

სანაცვლოდ. ერთი გალონი ღვინის ,,წარმოების“ ეს არაპირდაპირი მეთოდი უფრო 

ეფექტიანია, ვიდრე პირდაპირ წარმოება.  

კიდევ ერთხელ განვიხილოთ ჩვენი რიცხობრივი მაგალითი: ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ 

სამამულო ქვეყანაში ერთი გირვანქა ყველის საწარმოებლად საჭიროა ერთი საათი და 

ერთი გალონი ღვინის საწარმოებლად – ორი საათი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღვინით 

გამოხატული ყველის ალტერნატიული ღირებულება 1/2  -ია. მაგრამ ვიცით, რომ 

ვაჭრობის შემდეგ ყველის შეფარდებითი ფასი ამასთან შედარებით უფრო მაღალი იქნება, 

მაგალითად, 1. სწორედ ეს არის პირველი გზა, რომლის საშუალებითაც სამამულო ქვეყანა 

ვაჭრობიდან იგებს: ერთი გალონი ღვინის საწარმოებლად საჭირო ორი საათი შრომის 

ნაცვლად, სამამულო ქვეყანას შეუძლია ამ შრომის გამოყენება ორი გირვანქა ყველის 

დასამზადებლად, რომელსაც გაყიდის ორი გალონი ღვინის სანაცვლოდ.   

უფრო ზოგადად, განვიხილოთ ერთი სამუშაო საათის გამოყენების ორი 

ალტერნატიული გზა. ერთი მხრივ, სამამულო ქვეყანას შეეძლო გამოეყენებინა ერთი 

საათი პირდაპირ 1/aLW გალონი ღვინის საწარმოებლად. ალტერნატიულად, სამამულო 

ქვეყანას შეეძლო გამოეყენებინა ერთი საათი პირდაპირ 1/aLC გირვანქა ყველის 

საწარმოებლად. შემდეგ, ეს ყველი შეეძლო გაეყიდა ღვინის სანაცვლოდ, გაყიდიდა რა 
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ერთ გირვანქა ყველს  PC/PW  ფასად ისე, რომ ეს ერთი სამუშაო საათი მოიტანდა 

(1/aLC)(PC/PW) გალონ ღვინოს. ეს იქნება უფრო მეტი ღვინო, ვიდრე შეიძლებოდა ერთ 

საათში პირდაპირ ეწარმოებინა, რადგან 

(1/aLC)(PC/PW) >1/aLW,                                (3-5) 

ან 

PC/PW>aLC/aLW. 

ჩვენ ეს-ესაა ვნახეთ, რომ საერთაშორისო წონასწორობის პირობებში, თუ არც ერთი 

ქვეყანა არ აწარმოებს ერთდროულად ორივე საქონელს, უნდა გვქონდეს PC/PW>aLC/aLW.  ეს 

გვიჩვენებს, რომ სამამულო ქვეყანას შეუძლია ღვინის,,წარმოება“ უფრო ეფექტიანად, 

ყველის დამზადებით და ღვინოზე გაყიდვით, ვიდრე ღვინის პირდაპირი წარმოებით. 

ანალოგიურად, უცხოურ ქვეყანას შეუძლია ყველის ,,წარმოება“ უფრო ეფექტიანად,  

ღვინის დამზადებით და ყველზე გაყიდვით. ეს არის ერთი გზა, რომელიც გვიჩვენებს 

ორივე ქვეყნის მოგებას. 

მეორე გზა ვაჭრობის ურთიერთმომგებიანობის საჩვენებლად, არის იმის 

გამორკვევა, თუ როგორ ზემოქმედებს ვაჭრობა თითოეული ქვეყნის მოხმარების 

შესაძლებლობაზე. ვაჭრობის არარსებობისას მოხმარებისა და წარმოების 

შესაძლებლობები ერთი და იგივეა. მას შემდეგ, რაც ვაჭრობა დაიწყება, თითოეულ 

ეკონომიკას შეუძლია მოიხმაროს მის მიერ წარმოებული ყველისა და ღვინის 

კომბინაციისგან განსხვავებული ამ ორი საქონლის კომბინაცია. თითოეულ შემთხვევაში 

ვაჭრობამ გააფართოვა არჩევანის სპექტრი და შედეგად ვაჭრობამ უნდა გააუმჯობესოს 

თითოეული ქვეყნის რეზიდენტების მდგომარეობა. 

 

განმარტება შეფარდებითი ხელფასების შესახებ 
საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ პოლიტიკურ დისკუსიებში ხშირად ყურადღება 

მახვილდება სხვადასხვა ქვეყნის ხელფასის განაკვეთების შედარებაზე. მაგალითად, აშშ-

სა და მექსიკას შორის ვაჭრობის მოწინაღმდეგეები ხშირად ხაზს უსვამენ იმას, რომ  

მექსიკაში მუშაკებს საათში მხოლოდ, დაახლოებით, 6,50 $–ს უხდიან,  ჩვეულებრივი 

მუშაკი კი შეერთებულ შტატებში საათში 35$–ზე მეტს იღებს. ზევით, საერთაშორისო 

ვაჭრობის განხილვისას, ჩვენ პირდაპირ არ შეგვიდარებია ორი ქვეყნის ხელფასები, 

მაგრამ ახლა შესაძლებლობა გვეძლევა, რიცხობრივი მაგალითის მეშვეობით 

განვსაზღვროთ, როგორ შევუდაროთ ხელფასის განაკვეთები ორ ქვეყანაში. 

ჩვენ მაგალითში, რადგან ქვეყნები დასპეციალიზებულნი არიან, სამამულო 

ქვეყანაში ყველა მუშაკი დასაქმებულია ყველის წარმოებაში. რადგან ერთი გირვანქა 

ყველის საწარმოებლად საჭიროა ერთი საათი შრომა, სამამულო ქვეყნის მუშაკები მათ 

მიერ გაწეულ ერთ საათ შრომაში იღებენ ერთი გირვანქა ყველის ღირებულებას. 

ანალოგიურად, უცხოური ქვეყნის მუშაკები აწარმოებენ მხოლოდ ღვინოს და რადგან 

ერთი გალონი ღვინის საწარმოებლად საჭიროა სამი საათი, ერთ საათ შრომაში იღებენ  1/3 

გალონი ღვინის ღირებულებას. 

ეს რიცხვები დოლარებში რომ გადავიყვანოთ, საჭიროა ყველისა და ღვინის ფასები 

ვიცოდეთ. ვთქვათ, ერთი გირვანქა ყველი და ერთი გალონი ღვინო  12-12$–ად იყიდება; 

მაშინ სამამულო ქვეყნის მუშაკები საათში 12 $–ს გამოიმუშვებენ, ხოლო უცხოური 

ქვეყნის მუშაკები კი საათში – 4 $–ს. ნებისმიერი ქვეყნის მუშაკის შეფარდებითი ხელფასი 
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იქნება ამ ქვეყნის მუშაკის საათობრივი ანაზღაურების შეფარდება მეორე ქვეყნის მუშაკის 

საათობრივ ანაზღაურებასთან. ამგვარად, სამამულო ქვეყნის მუშაკების შეფარდებითი 

ხელფასი იქნება 3. 

აშკარაა, რომ შეფარდებითი ხელფასი არ არის დამოკიდებული იმაზე, ერთი 

გირვანქა ყველის ფასი 12 $ იქნება თუ 20 $, რადგან ღვინოც იგივე ფასად იყიდება. რადგან 

ყველის შეფარდებითი ფასი, – ანუ ერთი გირვანქა ყველის ფასი, გაყოფილი ერთი გალონი 

ღვინის ფასზე, – არის 1, სამამულო ქვეყნის მუშაკების ხელფასი სამჯერ მეტი იქნება 

უცხოური ქვეყნის მუშაკებთან შედარებით.  

ყურადღება მიაქციეთ, რომ ხელფასის ეს განაკვეთი მდებარეობს ორი ქვეყნის ორივე 

დარგის შეფარდებითი მწარმოებლურობის მაჩვენებლებს შორის. სამამულო ქვეყანა 

ყველის დარგში ექვსჯერ უფრო მწარმოებლურია უცხოურ ქვეყანასთან შედარებით, 

მაგრამ მხოლოდ1,5-ჯერ მეტად მწარმოებლურია ღვინის დარგში, საბოლოოდ აისახება 

იმაში, რომ ხელფასის განაკვეთი სამჯერ მეტია, ვიდრე უცხოურ ქვეყანაში. სწორედ ამის 

გამოა, რომ  შეფარდებითი ხელფასი არის შეფარდებითი მწარმოებლურობის იმ დონეებს 

შორის, რომელიც მიიღწევა თითოეულ ქვეყანაში ამა თუ იმ საქონლის ღირებულებითი 

უპირატესობით. ხელფასის დაბალი განაკვეთის გამო, უცხოურ ქვეყანას აქვს 

ღირებულებითი უპირატესობა ღვინოში მაშინაც კი, როცა დაბალი მწარმოებლურობა 

ახასიათებს. სამამულო ქვეყანას აქვს ღირებულებითი უპირატესობა ყველის დარგში, 

ხელფასის უფრო მაღალი განაკვეთის მიუხედავად, რადგან შედარებით მაღალ ხელფასს 

უფრო მაღალი მწარმოებლურობა აკომპენსირებს. 

ჩვენ ახლა განვიხილეთ საერთაშორისო ვაჭრობის მოდელთაგან ყველაზე მარტივი 

მოდელი. რიკარდოს ერთფაქტორიანი მოდელი მეტად მარტივია იმისათვის, რომ 

სრულად გავაანალიზოთ საერთაშორისო ვაჭრობის მიზეზები ან შედეგები, მაგრამ  

შრომის შეფარდებით მწარმოებლურობაზე ყურადღების გამახვილება შესაძლოა მეტად 

სასარგებლო იყოს ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვისას. კერძოდ, 

მარტივი ერთფაქტორიანი მოდელი კარგი საშუალებაა, რომ განვიხილოთ შედარებითი 

უპირატესობისა და თავისუფალი ვაჭრობიდან მოგების შესახებ ზოგიერთი 

გავრცელებული არასწორი აღქმა. ეს არასწორი აღქმები იმდენად ხშირად გაისმის 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ საჯარო დებატებსა და იმ ადამიანთა განცხადებებში, 

რომლებიც თავს ექსპერტებად მიიჩნევენ, რომ შემდეგ ნაწილში შევეცდებით, ჩვენი 

მოდელის გათვალისწინებით, გარკვეული ადგილი დავუთმოთ შედარებითი 

უპირატესობის შესახებ ყველაზე მეტად გავრცელებულ არასწორ შეხედულებებს.  

 

 

დანაკარგები ვაჭრობის არარსებობიდან 

ვაჭრობიდან მოგების შესახებ დისკუსიამ ,,სააზროვნო ექსპერიმენტის“ სახე 

მიიღო, რომელშიც ჩვენ შევუდარეთ ორი ვითარება: ერთი, რომელშიც ქვეყნები 

საერთოდ არ ვაჭრობენ და მეორე, რომელშიც ქვეყნები თავისუფლად ვაჭრობენ. ეს 

ჰიპოთეტური შემთხვევაა, რომელიც საერთაშორისო ეკონომიკის პრინციპების 

გააზრებაში გვეხმარება, მაგრამ რეალურ მოვლენებთან საერთო ბევრი არაფერი აქვს. 



14 
 

ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ქვეყნები უცებ არ გადადიან ვაჭრობის 

არარსებობიდან თავისუფალ ვაჭრობაზე ან პირიქით. ან გადადიან კი?   

ეკონომიკის ისტორიკოსმა დაგლას ირვინმა (DouglasIrwin)2 * შეერთებული 

შტატების ადრეულ ისტორიაში ყურადღება მიაქცია, რომ  ქვეყანა რეალურად 

ახორციელებდა რაღაც სააზროვნო ექსპერიმენტის მსგავს გადასვლას თავისუფალი 

ვაჭრობიდან ვაჭრობის არარსებობისკენ. ისტორიული კონტექსტი ასეთი იყო: მე-19 

საუკუნის დასაწყისში ბრიტანეთი დასაფრანგეთი ჩართული იყვნენ ნაპოლეონის 

ომების მასობრივ სამხედრო ბრძოლებში,  ორივე ქვეყანა ეკონომიკური ზეწოლას 

მიმართავდა: საფრანგეთი ცდილობდა ევროპული ქვეყნებს არ ევაჭრათ ბრიტანეთთან, 

ბრიტანეთმა კი ბლოკადა გამოუცხადა საფრანგეთს. ახალგაზრდა შეერთებული 

შტატები ნეიტრალურ პოზიციას იკავებდა კონფლიქტში, მაგრამ მნიშვნელოვნად 

დაზარალდა. კერძოდ, ბრიტანეთის ფლოტის ადმინისტრაციამ არაერთხელ ჩამოართვა 

აშშ-ს სავაჭრო გემები, და ზოგჯერ  საკუთარი ეკიპაჟის აყვანასაც აიძულებდა. 

ბრიტანეთზე ზეწოლის მიზნით, რათა შეეწყვიტა ასეთი პრაქტიკა, პრეზიდენტმა 

თომას ჯეფერსონმა  ოკეანისგადაღმა გადაზიდვებზე სრული აკრძალვა გამოაცხადა. ეს 

ემბარგო შეერთებულ შტატებსაც და ბრიტანეთსაც ვაჭრობიდან მოგებას 

დააკარგვინებდა, მაგრამ ჯეფერსონი იმედოვნებდა, რომ ბრიტანეთი უფრო მეტად 

დაზარლდებოდა და დათანხმდებოდა მათი ძარცვის შეწყვეტას.  

ირვინი ნათლად ასაბუთებდა, რომ ემბარგო საკმაოდ ეფექტიანი იყო:  

კონტრაბანდის მიუხედავად, შეერთებულ შტატებსა და დანარჩენ მსოფლიოსთან 

ვაჭრობა მკვეთრად შემცირდა. შედეგად, შეერთებულმა შტატებმა დროებით შეწყვიტა 

საერთაშორისო ვაჭრობა.  

დანახარჯები მეტად მნიშვნელოვანი იყო. მიუხედავადი მისა, რომ საკმაოდ ბევრი 

ვარაუდია გამოთქმული, ირვინის აზრით, შეერთებული შტატების რეალური 

შემოსავალი ემბარგოს შედეგად 8 პროცენტით შემცირდა. თუ იმას გაითვალისწინებთ, 

რომ ადრეულ მე-19 საუკუნეში მხოლოდ გარკვეული პროდუქციით შეიძლებოდა 

ვაჭრობა - სატრანსპორტო ხარჯები კვლავ ძალიან მაღალი იყო, მაგალითად, ატლანტის 

ოკეანის გავლით ხორბლის მსგავსი საქონლის მსხვილმასშტაბიანი გადაზიდვისას - 

ხარჯები მნიშვნელოვან თანხას შეადგენდა.  

ჯეფერსონის გეგმის საპირისპიროდ, დიდ ბრიტანეთი დიდად არ წუხდა ამ 

დანაკარგის გამო და არც აპირებდა აშშ-ის მოთხოვნებს დამორჩილებოდა. 

შემოღებიდან თოთხმეტი თვის შემდეგ ემბარგო გაუქმდა. ბრიტანეთმა გააგრძელა 

ამერიკის ტვირთებისა და მეზღვაურების ჩამორთმევა. სამი წლის შემდეგ ამ ორ 

ქვეყანას შორის ომი დაიწყო.  

                                                           
*Douglas Irwin, “The Welfare Cost of Autarky: Evidence from the Jeffersonian Trade Embargo, 1807–1809,” Review ofInternational Economics 13 
(September 2005), გ ვ . 631–გ ვ .645. 



15 
 

 

 

შეფარდებითი უპირატესობის არასწორი აღქმა 
ეკონომიკაში დამაბნეველი მოსაზრებები ხშირია. პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები და 

ეკონომისტებიც კი ხშირად აკეთებენ ისეთ განცხადებებს, რომლებიც ვერ უძლებს ღრმა 

ეკონომიკურ ანალიზს. რატომღაც ეს განსაკუთრებით  საერთაშორისო ეკონომიკას ეხება. 

გადაშალეთ რომელიმე საკვირაო გაზეთის ან ყოველკვირეული სიახლეების ჟურნალის 

ბიზნესის განყოფილება და ერთ სტატიას მაინც ნახავთ, რომელშიც საერთაშორისო 

ვაჭრობის შესახებ სულელური განცხადებებია.  განსაკუთრებით მტკიცედ მოიკიდა ფეხი 

სამმა არასწორმა აღქმამ. ამ ნაწილში შედარებითი უპირატესობის ჩვენი მარტივი 

მოდელის გამოყენებით ვნახავთ, რატომ არის ეს შეხედულებები არასწორი.  

 

მწარმოებლურობა და კონკურენტუნარიანობა 
მითი 1:თავისუფალი ვაჭრობა სარგებლიანია მხოლოდ მაშინ, თუ თქვენი ქვეყანა 

იმდენად ძლიერია, რომ  შეუძლია უცხოურ კონკურენციას გაუძლოს. ეს არგუმენტი 

ბევრს საკმაოდ დამაჯერებელი ეჩვენება. მაგალითად, ერთხელ ცნობილი ისტორიკოსი 

თავისუფალი ვაჭრობასაკრიტიკაებდა იმ მოსაზრებით, რომ მან შეიძლება ვერ 

გაამართლოს პრაქტიკაში: ,,რა უნდა გააკეთოთ, თუ არაფერი არ შეგიძლიათ აწარმოოთ 

უფრო იაფად ან ეფექტიანად სხვასთან შედარებით? მხოლოდ გამუდმებით უნდა 

შეამციროთ შრომის დანახარჯები?“ წუხდა ის.3 

ამ მიმომხილველის შეხედულების ნაკლი ის არის, რომ მას არ ესმის რიკარდოს 

მოდელის დედააზრი – ვაჭრობიდან მოგება დამოკიდებულია უფრო მეტად შედარებით 

და არა აბსოლუტურ უპირატესობაზე. ის აღნიშნავდა, რომ შესაძლოა თქვენი ქვეყანა 

ვერაფრის წარმოებაში ვერ აღმოჩნდეს უფრო ეფექტიანი სხვებთან შედარებით – ე. ი. 

თქვენ შესაძლოა, არ გქონდეთ აბსოლუტური უპირატესობა არაფერში. რატომაა ეს ასე 

საგანგაშო? ვაჭრობის ჩვენ მარტივ რიცხობრივ მაგალითში, სამამულო ქვეყანას აქვს 

უფრო დაბალი შრომის დანახარჯები პროდუქციის ერთეულზე და ამიტომ უფრო 

მაღალია მისი მწარმოებლურობა როგორ ყველის, ისე ღვინის – დარგში. თუმცა, როგორც 

ვნახეთ, ორივე ქვეყანამ ვაჭრობიდან მოიგო. 

ყოველთვის მაცდურია დაშვება, რომ საქონლის ექსპორტირების შესაძლებლობა 

დამოკიდებულია იმაზე, აქვს თუ არა თქვენ ქვეყანას აბსოლუტური უპირატესობა 

მწარმოებლურობაში. მაგრამ ნებისმიერი საქონლის წარმოებაში აბსოლუტური 

მწარმოებლური უპირატესობა არც აუცილებელი და არც საკმარისი პირობაა ამ საქონლის 

წარმოებაში შედარებითი უპირატესობის არსებობისათვის. ჩვენი ერთფაქტორიანი 

მოდელის მიხედვით, ნათელად ჩანს მიზეზი, თუ რატომ არ არის აუცილებელი და 

საკმარისი პირობა დარგში აბსოლუტური მწარმოებლური უპირატესობის არსებობა 

კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად: დარგის კონკურენტული უპირატესობა 
დამოკიდებულია არა მხოლოდ მისი მწარმოებლურობის შეფარდებაზე უცხოეთის 

                                                           
3Paul Kennedy, “The Threat of Modernization,” New Perspectives Quarterly (Winter 1995), გ ვ .31– გ ვ .33. 

Used bypermission of John Wiley & Sons, Ltd. 
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დარგების მწარმოებლურობასთან, არამედ ქვეყანაში არსებული ხელფასის განაკვეთის 
შეფარდებაზეც უცხოეთის ხელფასის განაკვეთთან. ქვეყნის ხელფასის განაკვეთი კი, 

თავის მხრივ, დამოკიდებულია სხვა დარგებში შეფარდებით მწარმოებლურობაზე. ჩვენ 

რიცხობრივ მაგალითში, უცხოური ქვეყანა, სამამულო ქვეყანასთან შედარებით, 

ნაკლებად ეფექტიანია ღვინის დამზადებაში, მაგრამ შეფარდებითი მწარმოებლურობის 

მიხედვით გაცილებით არახელსაყრელი  მაჩვენებელი აქვს ყველის წარმოებაში. თავისი 

საერთო დაბალი მწარმოებლურობის გამო უცხოურმა ქვეყანამ უნდა გასცეს უფრო 

დაბალი ხელფასები, ვიდრე სამამულო ქვეყანამ, რათა შეამციროს ხარჯები ღვინის 

წარმოებაში. ანალოგიურად, რეალურ მსოფლიოში პორტუგალია დაბალმწარმოებლურია 

შეერთებულ შტატებთან შედარებით, მაგალითად, ტანსაცმლის წარმოებაში, მაგრამ 

რადგან სხვა დარგებში პორტუგალიის  მწარმოებლურობა უფრო მეტად 

არახელსაყრელია, იგი იმდენად დაბალ ხელფასებს იხდის ტანსაცმლის წარმოებაში, რომ 

ეს საკმარისი იყოს ქონდეს შედარებითი უპირატესობა შეერთებულ შტატებთან 

შედარებით ამ დარგში.  

მაგრამ დაბალ ხელფასებზე დაფუძნებული კონკურენტული უპირატესობა 

უსამართლო ხომ არ არის? ბევრი ადამიანი ასეც ფიქრობს; მათი შეხედულებები 

შეჯამებულია მეორე არასწორ აღქმაში. 
რიცხობრივ მაგალითში, რომელსაც შედარებითი უპირატესობის შესახებ მცდარი 

წარმოდგენების უარყოფისთვის ვიყენებთ, ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ ორი ქვეყნის 

შეფარდებითი ხელფასი ასახავს მათ შედარებით მწარმოებლურობას - კერძოდ, 

სამამულო ქვეყნისა და უცხოური ქვეყნის ხელფასების შეფარდება იმ დიაპაზონშია, 

რომელიც ყოველ ქვეყანას ორი საქონლიდან ერთ-ერთში აძლევს ღირებულებით 

უპირატესობას. ეს ჩვენი თეორიული მოდელის აუცილებელი პირობაა. მაგრამ ბევრი 

ადამიანისათვის ეს მოდელი არადამაჯერებელია. კერძოდ, შრომის მწარმოებლურობის 

სწრაფი ზრდა ჩინეთის მსგავს ,,აღმოცენებად“ ეკონომიკებში  აშფოთებს დასავლეთის 

ზოგიერთ  მიმომხილველს, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ეს ქვეყნები კვლავ დაბალ 

ხელფასს გადაიხდიან მიუხედავად იმისა, რომ მათი მწარმოებლურობა იზრდება - 

ჩააყენებენ მაღალხელფასიან ქვეყნებს არახელსაყრელ ღირებულებით მდგომარეობაში 

- და უარყოფენ ორთოდოქსი ეკონომისტების საწინაარმდეგო პროგნოზებს, როგორც 

არარეალურ თეორიულ სპეკულაციას. ამ პოზიციის ლოგიკა გვერდით რომ გადავდოთ, 

რა არის ამის დამადასტურებელი ფაქტი? 

პასუხი ის არის, რომ რალურ მსოფლიოში ეროვნული ხელფასის განაკვეთები, 

ფაქტობრივად ასახავს მწარმოებლურობაში განსხვავებებს. მოცემული ნახაზი 

შერჩეული ქვეყნების მწარმოებლურობის  შეფასებებს ხელფასის განაკვეთების 

შეფასებებთან ადარებს 2011 წლისთვის (ჩინეთის გარდა, რომლის მონაცემები 2009 

წლისაა). ორივე მაჩვენებელი გამოხატულია როგორც აშშ-ის დონის პროცენტი. 

მწარმოებლურობის ჩვენეული შეფასება არის ერთ მუშაკზე გაანგარიშებული მშპ, აშშ-

ის დოლარებში. როგორც ამ ტექსტის მეორე ნახევარში ვნახავთ, ეს უნდა დაედოს 
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საფუძვლად მწარმოებლურობის შეფასებას ვაჭრობადი საქონლის წარმოებაში. 

ხელფასის განაკვეთები გაზომილია გადამმუშავებელი მრეწველობის ხელფასებით. 

ჩინეთის მწარომებლურობის დაბალი შეფასება შეიძლება უცნაურად 

მოგვეჩვენოს, იმ ნაამბობის ფონზე, რასაც გაიგონებთ ამერიკელების შესახებ, 

რომლებიც თავს მიიჩნევენ ჩინეთის ექსპორტის კონკურენტად. ამ ექსპორტის 

მწარმოებელ ჩინელ მუშაკებს ძალიან დაბალი მწარმოებლურობა როდი აქვთ.  

გაიხსენეთ, რას ამბობს შედარებითი უპირატესობის თეორია: ქვეყნები ახორციელებენ 

იმ საქონლის ექსპორტს, რომელშიც შედარებით მაღალი მწარმოებლურობა აქვთ. 

ამრიგად, მოსალოდნელია, რომ ჩინეთის საერთო შეფარდებითი მწარმოებლურობა 

გაცილებით დაბალია მისი საექსპორტო დარგების მწარმოებლურობის დონესთან 

შედარებით. 

დროის მონაცემებით ფაქტობრივად დადასტურდა ორთოდოქსი ეკონომისტების 

შეხედულება, რომ ეროვნული ხელფასის განაკვეთი ეროვნულ მწარმოებლურობას 

ასახავს. ისიც მართალია, რომ წარსულში, მზარდმა შეფარდებითმა მწარმოებლურობამ 

ხელფასების ზრდა გამოიწვია.  მაგალითად, განვიხილოთ სამხრეთ კორეის შემთხვევა. 

2011 წელს სამხრეთ კორეის შრომის მწარმოებლურობა ცოტათი ნაკლები იყო ვიდრე 

აშშ-ის მწარმოებლურობის დონის ნახევარი და ხელფასის განაკვეთი ოდნავ მეტი იყო 

ვიდრე აშშ-ის ხელფასის განაკვეთის დონის ნახევარი. მაგრამ ყოველთვის ასე არ იყო: 

არც თუ ისე შორეულ წარსულში სამხრეთი კორეა დაბალმწარმოებლური და 

დაბალხელფასიანი ეკონომიკა იყო. დიდი ხანი არაა გასული 1975 წლიდან, როდესაც 

სამხრეთ კორეაში  ხელფასები აშშ-ის ხელფასების მხოლოდ 5 % იყო. მაგრამ როცა 

სამხრეთ კორეის მწარმოებლურობა გაიზარდა, ხეფასებიც გაიზარდა. 

მოკლედ, მონაცემები მტკიცედ ადასტურებს შეხედულებას, რომელიც ეფუძნება 

ეკონომიკურ მოდელებს, რომ მწარმოებლურობის ზრდა აისახება ხელფასების ზრდაში. 

 

ღატაკი მუშაკის არგუმენტი 
მითი 2:უცხოეთის კონკურენცია, როცა ის ეფუძნება დაბალ ხელფასებს, 

უსამართლოა და ზიანს აყენებს სხვა ქვეყნებს. ეს არგუმენტი, რომელსაც ზოგჯერ ღატაკი 

მუშაკის არგუმენტს უწოდებენ, განსაკუთრებით პოპულარულია პროფკავშირებში, 

რომლებიც ცდილობენ უცხოური კონკურენციისაგან თავდაცვას. ამ მოსაზრების 

მიმდევრები ამტკიცებენ, რომ დარგებს არ უნდა უწევდეთ საქმის დაჭერა უცხოეთის იმ 

დარგებთან, რომლებიც ნაკლებეფექტურნი არიან და თან უფრო დაბალ ხელფასებს 

იხდიან. ეს თვალსაზრისი ფართოდ გავრცელებულია და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური 

გავლენაც შეიძინა. 1993 წელს, როს პეროტი – ,,სელფ-მეიდ“(რედ.self-made– ადამიანი, 
რომელმაც საკუთარი მძიმე შრომით მოიპოვა სიმდიდრე ან მიაღწია წარმატებას) 

მილიარდერი და პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, შეერთებულ შტატებსა და 

მექსიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის გამო წუხდა, რადგან მექსიკის გაცილებით 

დაბალი ხელფასები  ,,გიგანტური საქაჩი ტურბოსეფექტს“ გამოიწვევდა, რადგან აშშ–დან 
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დარგები სამხრეთისკენ გადაინაცვლებდა. იმავე წელს სერ ჯეიმს გოდსმითმა, მეორე 

,,სელფ-მეიდ“ მილიარდერმა, რომელიც ევროპარლამენტის გავლენიანი წევრი იყო, 

შეიძლება ნაკლებად ხატოვნად, მაგრამ მსგავსი შეხედულებები შემოგვთავაზა თავის 

წიგნში ,,ხაფანგი“, რომელიც ბესტსელერად  იქცა საფრანგეთში.  

ისევ ჩვენი მარტივი მაგალითით გამოვავლენთ, რომ ეს არგუმეტიც მცდარია. 

მაგალითის მიხედვით, სამამულო ქვეყანა ორივე დარგში უფრო მწარმოებლურია, ვიდრე 

უცხოური ქვეყანა, სადაც ღვინის წარმოების უფრო დაბალი დანახარჯი მთლიანად 

გამოწვეულია მისი გაცილებით დაბალი ხელფასის განაკვეთით. თუმცა, უცხოური 

ქვეყნის უფრო დაბალი ხელფასის განაკვეთის გამო სწორი არ იქნება კითხვის დასმა იმის 

შესახებ, იღებს თუ არა სამამულო ქვეყანა ვაჭრობიდან მოგებას. მნიშვნელობა არ აქვს, 

უცხოურ ქვეყანაში წარმოებული ღვინის უფრო დაბალი ღირებულება მაღალი 

მწარმოებლურობითაა გამოწვეული, თუ დაბალი ხელფასებით. სამამულო ქვეყნისთვის  

მხოლოდ ის არის მნიშვნელოვანი, რომ მისივე საკუთარი შრომით თუ გამოვხატავთ, 
სამამულო ქვეყნისათვის უფრო იაფია ყველის წარმოება და მისი გაყიდვა ღვინის 

სანაცვლოდ, ვიდრე თვით  ღვინის წარმოება. 

ეს მისაღებია სამამულო ქვეყნისთვის, მაგრამ  უცხოური ქვეყნისთვის? რაღაც 

არასწორი ხომ არ არის, რომ ქვეყნის ექსპორტი დაბალ ხელფასებს ეფუძნება? 

რასაკვირველია, ეს არ არის ხელსაყრელი პოზიცია, მაგრამ თავად აზრი, რომ ვაჭრობა 

მხოლოდ მაშინ არის კარგი, თუ მაღალ ხელფასებს იღებთ, ბოლომდე მცდარია. 

ექსპლუატაცია 
მითი 3: ვაჭრობა ექსპლუატაციას უწევს ქვეყანას და აუარესებს მის მდგომარეობას, თუ 
მისი მუშაკები გაცილებით დაბალ ხელფასებს იღებენ, ვიდრე სხვა ქვეყნის მუშაკები. ამ 

არგუმენტს ხშირად ემოციურად გამოთქვამენ. მაგალითად, ერთ–ერთმა მიმომხილველმა 

ერთმანეთს დაუპირისპირა ტანსაცმლის კომპანია გეპის (TheGap) საწარმოო ჯაჭვის 

მთავარი აღმასრულებლის მრავამილიონიანი შემოსავალი დაბალ ხელფასებს (ხშირად 

1$–ზე ნაკლები), რომელსაც ცენტრალურ ამერიკის ამ საწარმოებში მომუშავე მუშაკებს 

უხდიან.4 შესაძლოა ძალიან დიდი სასტიკეა, როცა ცდილობენ, გამართლება მოუძებნონ 

საშინლად დაბალი ხელფასებს, რომელსაც მსოფლიოს ბევრ მუშაკს უხდიან. 

თუმცა, თუ ვინმე კითხვას დასვამს თავისუფალი ვაჭრობის სასურველობის შესახებ, 

მთავარი ის კი არ არის, ვიკითხოთ – იმსახურებენ თუ არა დაბალხელფასიანი მუშაკები 

მეტის გადახდას, არამედ ის, რომ ვიკითხოთ, უარესია თუ არა, მათი და მათი ქვეყნის 

მდგომარეობა იმის გამო, რომ მათი საექსპორტო საქონელი დაბალ ხელფასებზეა 

დაფუძნებული, ვიდრე იქნებოდა მაშინ, თუ ეს ქვეყანა უარს იტყოდა მონაწილეობა 

მიეღო ასეთ დამამცირებელ ვაჭრობაში. საკითხის განხილვისას ასეთი კითხვაც უნდა 

დაისვას: რა არის ალტერნატივა? 
ძირითადი აზრი, რაზეც ჩვენი რიცხობრივი მაგალითი მიუთითებს, ის არის, რომ 

მანამდე არავინ იცის, არის თუ არა დაბალი ხელფასები ექსპლუატაცია, ვიდრე არ ვიცით, 

რა არის ალტერნატივა. ამ მაგალითის მიხედვით უცხოური ქვეყნის მუშაკებს უხდიან 

გაცილებით ნაკლებს, ვიდრე სამამულო ქვეყნის მუშაკებს და ადვილი წარმოსადგენია, რა 

                                                           
4Bob Herbert, “Sweatshop Beneficiaries: How to Get Rich on 56 Cents an Hour,” New York Times (July 

24, 1995), გ ვ . A13. 
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გაბრაზებით წერს მიმომხილველი მუშაკების ექსპლუატაციის შესახებ. თუ უცხოური 

ქვეყანა უარს იტყოდა, ,,ექსპლუატირებული“ ყოფილიყო და სამამულო ქვეყანასთან 

ევაჭრა (ან დაჟინებით მოითხოვდა გაცილებით მაღალ ხელფასებს თავისი ექსპორტის 

დარგში, რასაც იგივე შედეგი ექნებოდა), რეალური ხელფასები უფრო დაბალიც კი 

იქნებოდა: მუშაკის საათობრივი ხელფასის მსყიდველობითი უნარი 1/3 გირვანქა 

ყველიდან 1/6–მდე შემცირდებოდა. 

მიმომხილველი, რომელიც კომპანია „გეპის“აღმასრულებლისა და ტანსაცმლის 

მწარმოებელი მუშაკების შემოსავლების კონტრასტზე მიუთითებდა, აღშფოთებული იყო 

ცენტრალურ ამერიკაში მუშაკების სიღარიბის გამო. მაგრამ  ექსპორტისა და ვაჭრობის 

შესაძლებლობის უარყოფა მათ უფრო მეტი სიღარიბისთვის გაწირავდა. 

 

შედარებითი უპირატესობა მრავალი საქონლით 
აქამდე განხილვებში ვეყრდნობოდით მოდელს, რომლის მიხედვით  მხოლოდ ორი 

საქონელი იწარმოებოდა და მოიხმარებოდა. ეს გამარტივებული ანალიზი საშუალებას 

გვაძლევს, ყურადღება მივაქციოთ  შედარებითი უპირატესობისა და ვაჭრობის ბევრ 

მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც, როგორც ბოლო ნაწილში ვნახეთ, ინსტრუმენტების 

გასაოცრად ფართო დიაპაზონს იძლევა პოლიტიკის საკითხების განხილვისთვის. თუმცა, 

რეალობას რომ მივუახლოვდეთ, საჭიროა, გავიგოთ, როგორ ფუნქციონირებს 

შედარებითი უპირატესობა მრავალსაქონლიან მოდელში. 

მოდელის აგება 
კვლავ წარმოვიდგინოთ, რომ მსოფლიოში ორი ქვეყანაა: სამამულო ქვეყანა და 

უცხოური ქვეყანა. როგორც წინა შემთხვევაში, თითოეულ ქვეყანას აქვს წარმოების 

მხოლოდ ერთი ფაქტორი – შრომა. თუმცა, მოდი დავუშვათ, რომ თითოეული ეს ქვეყანა 

მოიხმარს და შეუძლია აწარმოოს საქონლის დიდი რაოდენობა  – მაგალითად,  N 

რაოდენობის სხვადასხვა საქონელი ერთდროულად. თითოეული ეს საქონელი 

აღვნიშნოთ რიცხვით  1-დან N –მდე.  

თითოეული ქვეყნის ტექნოლოგია ცალკეული საქონლისთვის შეიძლება აღიწეროს 

ერთი ერთეული პროდუქციის საწარმოებლად საჭირო შრომის დანახარჯით, რაც 

გამოიხატება იმ შრომის საათების რაოდენობით, რაც  ერთი ერთეული საქონლის 

წარმოებას ჭირდება. სამამულო ქვეყნის ნებისმიერი საქონლის ერთი ერთეულის 

საწარმოებლად საჭირო დანახარჯი აღვნიშნოთ როგორც aLi, სადაც i არის რიცხვი, 

რომლითაც აღვნიშნავთ ამ საქონელს. მაგალითად, თუ ყველს აღვნიშნავთ ნომრით 7, aL7 

იქნება ყველის ერთი ერთეულის საწარმოებლად გაწეული შრომის დანახარჯი. ჩვენი 

წესების თანახმად, უცხოურ ქვეყანაში ერთი ერთეული პროდუქციის საწარმოებლად 

გაწეული დანახარჯი, შესაბამისად, აღვნიშნოთ როგორც a*Li . 

ვაჭრობის გასაანალიზებლად კიდევ ერთ ხერხს უნდა მივმართოთ. ნებისმიერი 

საქონლისთვის შეგვიძლია გავიანგარიშოთ aLi / a*Li,  სამამულო ქვეყანაში ერთი ერთეული 

პროდუქციის საწარმოებლად გაწეული დანახარჯის შეფარდება  უცხოურ ქვეყანაში ერთი 

ერთეული პროდუქციის საწარმოებლად გაწეულ დანახარჯთან. ხერხის შინაარსი იმაში 

მდგომარეობს, რომ უფრო დაბალი რიგითი ნომერი მივანიჭოთ იმ საქონელს, რომელზეც 

დანახარჯების შეფარდება უფრო დაბალია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გადავაწყობთ 

მწკრივს,  სადაც საქონელს დავნომრავთ  შემდეგი თანმიმდევრობით: 
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                                    aL1 / a*L1 < aL2/ a*L2 < aL3/ a*L13 <...< aLN/ a*LN.                             (6) 

 

შეფარდებითი ხელფასები და სპეციალიზაცია 
ახლა ჩვენ მოვემზადეთ ვაჭრობის სტრუქტურის განსახილველად. ეს სტრუქტურა 

დამოკიდებულია მხოლოდ ერთ გარემოებაზე: სამამულო ქვეყნისა და უცხოური ქვეყნის 

ხელფასების შეფარდებაზე. როგორც კი გვეცოდინება ეს შეფარდება, შევძლებთ 

განვსაზღვროთ – ვინ რას აწარმოებს. 

დავუშვათ, სამამულო ქვეყანაში საათობრივი ხელფასის განაკვეთია w, ხოლო 

უხცოურ ქვეყანაში – w*, მაშინ ხელფასების შეფარდება იქნება w/w*. ასეთ შემთხვევაში 

მარტივად განისაზღვრება მსოფლიო წარმოების განთავსების წესი: საქონელი 

ყოველთვის იწარმოება იქ, სადაც ყველაზე იაფია მისი დამზადება. ამა თუ იმ საქონლის, 

მაგალითად i საქონლის, წარმოების ღირებულება არის  პრდუქციის ერთეულზე გაწეული 

შრომის დანახარჯის ნამრავლი ხელფასის განაკვეთზე. სამამულო ქვეყანაში i საქონლის 

წარმოება ეღირება waLi. იგივე საქონლის წარმოება უცხოურ ქვეყანაში ეღირება w*a*Li. 

უფრო იაფი იქნებოდა სამამულო ქვეყანაში საქონლის წარმოება, თუ, 

w a Li < w*a*Li, 
რომელიც შეიძლება გარდაიქმნას ასეთი სახით: 

a*Li / aLi  >  w/w* 
მეორე მხრივ, უფრო იაფი იქნება საქონლის წარმოება უცხოეთში, თუ  

waLi > w*a*Li 

რომელიც შეიძლება გარდაიქმნას ასეთი სახით: 

a*Li / aLi < w/w* 
ამგვარად, შეგვიძლია კვლავ ჩამოვაყალიბოთ განთავსების წესი: ნებისმიერი საქონელი, 

რომლისთვისაც  a*Li/aLi > w/w*, იწარმოება სამამულო ქვეყანაში, ხოლო ნებისმიერი 

საქონელი, რომლისთვისაც a*Li /aLi < w/w*,  იწარმოება უცხოურ ქვეყანაში.  

ჩვენ უკვე დავალაგეთ aLi/a*Li საქონელთა მწკრივი ზრდადი თანმიმდევრობით 

(გამოსახულება (6)). სპეციალიზაციის ეს კრიტერიუმი გვეუბნება, რომ მწკრივში 

,,წყვეტას“ განსაზღვრავს ორი ქვეყნის ხელფასის განაკვეთების შეფარდება, w*/w. ამ 

წერტილის მარცხნივ მდებარე ყველა საქონლის წარმოება შეწყდება სამამულო ქვეყანაში, 

ხოლო ამ წერტილის მარჯვნივ მდებარე ყველა საქონლის წარმოება შეწყდება უცხოურ 

ქვეყანაში. (როგორც მოგვიანებით ვნახავთ, შესაძლებელია, რომ ხელფასების 

განაკვეთების შეფარდება ზუსტად გაუტოლდეს საქონლის ერთი ერთეულის 

საწარმოებლად საჭირო  შრომის დანახარჯების შეფარდებას. ამ შემთხვევაში, ზღვარზე 

მყოფი საქონელი შეიძლება იწარმოებოდეს ორივე ქვეყანაში). 

ცხრილში 2  შემოთავაზებულია რიცხობრივი მაგალითი, რომელშიც სამამულო 

ქვეყანაც და უცხოური ქვეყანაც მოიხმარენ და შეუძლიათ აწარმოონ ხუთი საქონელი: 

ვაშლი, ბანანი, ხიზილალა, ფინიკი და ენჩილადა (რედ: მექსიკური კერძია). 
 

ცხრილი 2  პროდუქციის ერთეულზე  შრომის დანახარჯები სამამულო ქვეყანასა და 

უცხოურ ქვეყანაში 
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საქონელი 

პროდუქციის 

ერთეულზე შრომის 

დანახარჯი 

სამამულო 

ქვეყანაში (aLi) 

 

პროდუქციის 

ერთეულზე  შრომის 

დანახარჯი 

უცხოურ 

ქვეყანაში,(a*Li) 

 

სამამულო ქვეყნის 

შეფარდებითი 

მწარმოებლური 

უპირატესობა (a*Li/aLi) 

 

ვაშლი 

 

1 

 

10 

 

10 

ბანანი 5 40 8 

ხიზილალა 3 12 4 

ფინიკი 6 12 2 

ენჩილადა 12 9 0,75 

 

რომელი ქვეყანა რომელ საქონელს აწარმოებს, დამოკიდებულია სამამულო ქვეყნისა 

და უცხოური ქვეყნის ხელფასის განაკვეთების შეფარდებაზე. სამამულო ქვეყანას ექნება 

ღირებულებითი უპირატესობა ნებისმიერ იმ საქონელში, რომლის შეფარდებითი 

მწარმოებლურობა უფრო მაღალია, ვიდრე მისი შეფარდებითი ხელფასი, ხოლო უცხოურ 

ქვეყანას უპირატესობა ექნება სხვა დანარჩენში. თუ, მაგალითად, სამამულო ქვეყნის 

ხელფასის განაკვეთი ხუთჯერ მეტია უცხოურ ქვეყანასთან  შედარებით (სამამულო 

ქვეყნის ხელფასის შეფარდება უცხოური ქვეყნის ხელფასთან არის ხუთი ერთთან), ვაშლი 

და ბანანი იწარმოება სამამულო ქვეყანაში, ხოლო ხიზილალა, ფინიკი და ენჩილადა 

იწარმოება უცხოურ ქვეყანაში. თუ სამამულო ქვეყანის ხელფასის განაკვეთი მხოლოდ 3-

ჯერ აღემატება უცხოური ქვეყნისას, მაშინ სამამულო ქვეყანა აწარმოებს ვაშლს, ბანანსა 

და ხიზილალას, ხოლო უცხოური ქვეყანა – მხოლოდ ფინიკსა და ენჩილადას. 

სარგებლიანია სპეციალიზაციის ასეთი სტრუქტურა  ორივე ქვეყნისთვის? ამას 

დავინახავთ იმავე მეთოდის საშუალებით, რაც უკვე გამოვიყენეთ: ქვეყანაში საქონლის 

პირდაპირი წარმოებისთვის გაწეული შრომის დანახარჯი შევუდაროთ  არაპირდაპირი 

,,წარმოებით’’ გამოხატულ შრომის დანახარჯს, რომელიც მიიღება სხვა საქონლის 

წარმოებით და მისი გაყიდვით სასურველ საქონელზე. თუ სამამულო ქვეყნის ხელფასის 

განაკვეთი სამჯერ აღემატება უცხოური ქვეყნის ხელფასის განაკვეთს (სხვაგვარად რომ 

ვთქვათ, უცხოური ქვეყნის ხელფასის განაკვეთი სამამულო ქვეყნის ხელფასის 

განაკვეთის ერთი მესამედია), სამამულო ქვეყანა მიმართავს ფინიკისა და ენჩილადას 

იმპორტს. უცხოურ ქვეყანაში ერთი ერთეული ფინიკის საწარმოებლად საჭიროა შრომის 

თორმეტი ერთეული, მაგრამ მისი ღირებულება სამამულო ქვეყნის შრომის ერთეულებით 

რომ გამოვხატოთ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ხელფასების შეფარდება არის სამი 

ერთთან, მხოლოდ 4 კაც-საათი (12/4=3) იქნება. 4 კაც-საათის ღირებულება ნაკლებია 

ვიდრე 6 კაც-საათისა, რომელიც სამამულო  ქვეყანაში ერთი ერთული ფინიკის წარმოებას 

დაჭირდებოდა.  ფაქტობრივად, უცხოურ ქვეყანას ენჩილადას საწარმოებლად უფრო 

მაღალი მწარმოებლურობა აქვს, უფრო დაბალ ხელფასთან ერთად; ვაჭრობის მეშვეობით 

სამამულო ქვეყანას ერთი ერთეული ენჩილადას შეძენა დაუჯდება მხოლოდ 3 კაც-საათი 
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მაშინ, როცა ადგილობრივად მისი წარმოებისთვის 12 კაც-საათი იქნებოდა საჭირო. 

მსგავსი გამოთვლები გვიჩვენებს, რომ უცხოური ქვეყანაც მოიგებს; უცხოური 

ქვეყნისათვის თითოეული სქონელი, რომლის იმპორტსაც ეწევა ვაჭრობის მეშვეობით, 

უფრო იაფი აღმოჩნდება სამამულო შრომის ერთეულებში გადაყვანისას, ვიდრე 

საქონლის ადგილობრივად წარმოება. მაგალითად, ერთი ერთეული ვაშლის 

საწარმოებლად უცხოურ ქვეყნაში  საჭიროა 10 საათი შრომა; იმ შემთხვევაშიც კი, როცა 

ხელფასის განაკვეთი სამამულო ქვეყნის მუშაკების  ხელფასის განაკვეთის მხოლოდ 

ერთი მესამედია, მხოლოდ 3 საათი შრომაა საჭირო იმისათვის, რომ იგივე ერთი 

ერთეული ვაშლი შეიძინონ სამამულო ქვეყნიდან. 

ამ გაანგარიშებებისთვის ჩვენ უბრალოდ დავუშვით, რომ შეფარდებითი ხელფასის 

განაკვეთია 3. სინამდვილეში როგორ განისაზღვრება შეფარდებითი ხელფასი? 

 

შეფარდებითი ხელფასის განსაზღვრა მრავალსაქონლიან მოდელში 
ორსაქონლიან მოდელში შეფარდებითი ხელფასები განვსაზღვრეთ პირველ რიგში 

სამამულო ქვეყნის ყველით გამოხატული ხელფასების და უცხოური ქვეყნის ღვინით 

გამოხატული ხელფასების გაანგარიშებით. შემდეგ ყველის ფასის ღვინის ფასთან 

შეფარდებით გამოვიყვანეთ ორი ქვეყნის ხელფასის განაკვეთების შეფარდება. ამის 

გაკეთება იმიტომ შევძელით, რომ ვიცოდით, სამამულო ქვეყანა ყველს აწარმოებდა, 

უცხოური ქვეყანა კი – ღვინოს. მრავალი საქონლის შემთხვევაში, ვინ რას აწარმოებს, 

შეიძლება განისაზღვროს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გვეცოდინება შეფარდებითი 

ხელფასის განაკვეთი. ასე, რომ ახალი წესი გვჭირდება. მრავალსაქონლიან ეკონომიკაში 

შეფარდებითი ხელფასების განსაზღვრისათვის საჭიროა ვნახოთ, როგორ განსაზღვრავს 

საქონელზე შეფარდებითი მოთხოვნა შრომაზე შეფარდებით მოთხოვნას. ეს 

მომხმარებელთა პირდაპირი მოთხოვნის ნაწილი  არ არის; ეს უფრო წარმოებული 

მოთხოვნაა, რომელიც თითოეული ქვეყნის შრომით წარმოებულ საქონელზე 

მოთხოვნიდან გამომდინარეობს.  

შეფარდებითი წარმოებული მოთხოვნა სამამულო ქვეყანის შრომაზე შემცირდება, 

როდესაც სამამულო ქვეყნის ხელფასების შეფარდება უცხოური ქვეყნის ხელფასებთან 

გაიზრდება, ორი მიზეზის გამო. პირველი, თუ სამამულო ქვეყნის შრომა უფრო 

გაძვირდება უცხოური ქვეყნის შრომასთან შეფარდებით, სამამულო ქვეყანაში 

წარმოებული საქონელიც შეფარდებით უფრო ძვირი გახდება და  მსოფლიო მოთხოვნა ამ 

საქონლებზე დაეცემა. მეორე, თუ სამამულო ქვეყანაში ხელფასები გაიზრდება, აქ 

იწარმოება უფრო ცოტა საქონელი  და უცხოურ ქვეყანაში კი მეტი, რაც შემდეგ სამამულო 

ქვეყანაში შრომაზე მოთხოვნას შეამცირებს. 

ამ ორი შედეგის ჩვენება  შეგვიძლია ჩვენი რიცხობრივი მაგალითით, რომელიც 

წარმოდგენილია ცხრილში 2. დავუშვათ, ვიწყებთ შემდეგი ვითარებით: სამამულო 

ქვეყნის ხელფასი თავდაპირველად 3,5-ჯერ აღემატება უცხოური ქვეყნის ხელფასს. 

ხელფასის ამ დონეზე სამამულო ქვეყანა ვაშლს, ბანანსა და ხიზილალას, უცხოეთი კი 

ფინიკისა და ენჩილადას აწარმოებს. თუ სამამულო ქვეყნის შეფარდებითი ხელფასი 3,5–

დან 3,99–მდე გაიზრდება, სპეციალიზაციის სტრუქტურა არ შეიცვლება. თუმცა, როგორც 

კი სამამულო ქვეყანაში წარმოებული საქონელი შეფარდებით გაძვირდება, ამ საქონელზე 
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შეფარდებითი მოთხოვნა შემცირდება და მასთან ერთად შემცირდება სამამულო ქვეყნის 

შრომაზე მოთხოვნა. 

ახლა დავუშვათ, რომ შეფარდებითი ხელფასი ოდნავ გაიზარდა 3,99-დან 4,01-მდე. 

სამამულო ქვეყანაში შეფარდებითი ხელფასის ეს მცირე ზრდა გამოიწვევს  

სპეციალიზაციის სტრუქტურის ცვლილებას. იმის გამო, რომ ახლა სამამულო 

ქვეყანასთან შედარებით ხიზილალის წარმოება უფრო იაფია უცხოურ ქვეყანაში, 

ხიზილალის წარმოება გადაინაცვლებს სამამულო ქვეყნიდან უცხოურ ქვეყანაში. რას 

ნიშნავს ეს ცვლილება სამამულო ქვეყნის შრომაზე შეფარდებითი მოთხოვნისთვის? 

ნათელია, რომ როცა შეფარდებითი ხელფასი იზრდება 4-ზე ცოტა ნაკლებიდან 4-ზე ცოტა 

მეტამდე, შეფარდებითი მოთხოვნა მკვეთრად მცირდება, რადგან სამამულო ქვეყანაში 

ხიზილალის წარმოება ნულამდე დაეცემა და უცხოურ ქვეყანაში ახალი დარგი გაჩნდება. 

თუ ქვეყნების შეფარდებითი ხელფასი გაიზრდება, სამამულო ქვეყნის შრომაზე 

შეფარდებითი მოთხოვნა თანდათან შემცირდება, შემდეგ მკვეთრად დაეცემა 

შეფარდებითი ხელფასი 8–მდე, რომელ ნიშნულზეც ბანანის წარმოება გადაინაცვლებს 

უცხოურ ქვეყანაში.   

შეფარდებითი ხელფასების განსაზღვრის ილუსტრირება შეგვიძლია 3–5 ნახაზზე 

გამოხატული დიაგრამით. 3-3 ნახაზისაგან განსხვავებით, ამ დიაგრამის ღერძებზე 

საქონელთა შეფარდებითი რაოდენობა ან საქონელთა შეფარდებითი ფასები არ არის 

ასახული. სანაცვლოდ, იგი გვიჩვენებს შრომის შეფარდებით რაოდენობას და 

შეფარდებითი ხელფასის განაკვეთს. სამამულო ქვეყნის შრომაზე მსოფლიო მოთხოვნის 

შეფარდება უცხოური ქვეყნის შრომაზე მსოფლიო მოთხოვნასთან, ნაჩვენებია RD 

მრუდით; სამამულო ქვეყნის შრომის მსოფლიო მიწოდების შეფარდება უცხოური ქვეყნის 

შრომის მსოფლიო მიწოდებასთან,  ნაჩვენებია RS  წრფით. 

შრომის შეფარდებითი მიწოდება განისაზღვრება სამამულო ქვეყნისა და უცხოური 

ქვეყნის სამუშაო ძალის შეფარდებითი სიდიდეებით. თუ დავუშვებთ, რომ 

ხელმისაწვდომი კაც-საათების რაოდენობა არ იცვლება ხელფასებთან ერთად, 

შეფარდებითი ხელფასი გავლენას ვერ მოახდენს შრომის შეფარდებით მიწოდებაზე და 

RS იქნება ვერტიკალური ხაზი.  

 

სატრანსპორტო ხარჯებისა და არავაჭრობადი საქონლის 

დამატება 
ახლა ჩვენს მოდელს გავაფართოებთ კიდევ ერთი ნაბიჯით და რეალობასთან 

დასაახლოებლად განვიხილავთ სატრანსპორტო ხარჯების გავლენას. სატრანსპორტო 

ხარჯები არ ცვლის შედარებითი უპირატესობის ან ვაჭრობიდან მოგების  ფუნდამენტურ 

პრინციპებს. რადგან სატრანსპორტო ხარჯები დაბრკოლებას ქმნის საქონლისა და 

მომსახურების მოძრაობისათვის, მათ მნიშვნელოვანი შედეგები შიძლება მოყვეს იმასთან 

დაკავშირებით, თუ რა გზით მოახდენს გავლენას მოვაჭრე მსოფლიო ეკონომიკაზე 

ფაქტორების ისეთი მრავალფეროვნება, როგორიცაა უცხოური დახმარება, 

საერთაშორისო ინვესტიციები და საგადასახდელო ბალანსის პრობლემები. რადგან 

ჯერჯერობით ამ ფაქტორების გავლენას არ განვიხილავთ, ჩვენი ერთფაქტორიანი 
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მრავალსაქონლიანი მოდელი გამოგვადგება სატრანსპორტო ხარჯების გავლენის 

განსახილველად. 

პირველ რიგში, ყურადღება მიაქციეთ, რომ ბოლო ნაწილში მოდელით აღწერილ 

მსოფლიო ეკონომიკას ახასიათებს უკიდურესი საერთაშორისო სპეციალიზაცია. ყველაზე 

დიდი უკიდურესობა ისაა, რომ მოდელის მიხედვით, თუ ერთ საქონელს ორივე ქვეყანა 

აწარმოებს, სამაგიეროდ დანარჩენი საქონელი იწარმოება ან სამამულო  ქვეყანაში, ან 

უცხოური ქვეყანაში (და არა ორივეში). 

რეალურ საერთაშორისო ეკონომიკაში უკიდურეს სპეციალიზაციას ხელს უშლის 

სამი მთავარი მიზეზი: 

1. ერთზე მეტი საწარმოო ფაქტორის არსებობა ამცირებს სპეციალიზაციის 

ტენდენციას (როგორც ამას მომდევნო ორ თავში ვნახავთ). 

2. ქვეყნები ხანდახან იცავენ მრეწველობებს უცხოური კონკურენციისგან  

3. საქონლისა და მომსახურების ტრანსპორტირება ძვირადღირებულია; ზოგიერთ 

შემთხვევაში ტრანსპორტირების ღირებულება საკმარისია, რათა ქვეყნებს უბიძგოს 

გარკვეულ დარგებში თვითუზრუნველყოფისაკენ. 

მრავალსაქონლიან  მაგალითში ჩვენ ვნახეთ, რომ როცა სამამულო ქვეყნის 

შეფარდებითი ხელფასი 3–ია, სამამულო ქვეყანას შეუძლია ვაშლის, ბანანის და 

ხიზილალის წარმოება უფრო იაფად, ვიდრე უცხოურ ქვეყანას; უცხოურ ქვეყანას კი 

შეუძლია  ფინიკისა და ენჩილადას წარმოება უფრო იაფად, ვიდრე სამამულო ქვეყანას. 

ამიტომ, სატრანსპორტო ხარჯების არარსებობის პირობებში, სამამულო ქვეყანა ეწევა 

პირველი სამი საქონლის ექსპორტს და ბოლო ორი საქონლის იმპორტს. 

ახლა დავუშვათ, რომ საქონლის სატრანსპორტო ხარჯი არსებობს და იგი  მუდმივი 

საწარმოო ხარჯის ნაწილია, ვთქვათ, 100 პროცენტი. ეს სატრანსპორტო ხარჯი ხელს 

შეუშლის ვაჭრობას. განვიხილოთ ფინიკის მაგალითი. ამ საქონლის ერთი ერთეულის 

საწარმოებლად საჭიროა სამამულო ქვეყანაში 6 საათი შრომა ან უცხოურ ქვეყანაში 12 

საათი შრომა. როდესაც შეფარდებითი ხელფასი 3–ია,                                                                                         

უცხოური ქვეყნის 12 საათი შრომა უტოლდება სამამულო ქვეყნის შრომის მხოლოდ 4 

საათს; ასე, რომ სატრანსპორტო ხარჯების არარსებობის პირობებში სამამულო ქვეყანა 

ეწევა ფინიკის იმპორტს. თუმცა, 100%-იანი სატრანსპორტო ხარჯის შემთხვევაში ფინიკის 

იმპორტირება გაუტოლდება სამამულო ქვეყნის შრომის 8 საათს (4 სთ შრომას 

დამატებული სატრანსპორტო ხარჯის ეკვივალენტი 4 სთ). ამის მაგივრად, სამამულო 

ქვეყანა თვითონ აწარმოებს ამ საქონელს. 

ხარჯების მსგავსი შედარება გვიჩვენებს, რომ უცხოურ ქვეყანას უფრო იაფი 

დაუჯდება ხიზილალის წარმოება, ვიდრე მისი იმპორტი. ერთი ერთეული ხიზილალის 

წარმოებისათვის საჭიროა 3 საათი შრომა სამამულო ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ 

სამამულო ქვეყნის შეფარდებითი ხელფასი 3–ია, რომელიც უცხოური ქვეყნის 9 საათი 

შრომის ეკვივალენტურია, სამამულო ქვეყნისთვის ეს უფრო იაფია, ვიდრე 12 საათი, 

რომელიც უცხოურ ქვეყანას დასჭირდებოდა იმისათვის, რომ ხიზილალა თვითონ 

ეწარმოებინა. მაშინ სატრანსპორტო ხარჯების არარსებობის დროს, უცხოური 

ქვეყნისათვის უფრო იაფია ხიზილალის იმპორტირება, ვიდრე ადგილობრივად 

წარმოება. თუმცა, 100 პროცენტიანი სატრანსპორტო ხარჯების შემთხვევაში, 
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იმპორტირებული ხიზილალა ეღირებოდა უცხოური ქვეყნის 18 საათი შრომის 

ეკვივალენტი და ამიტომ ამის ნაცვლად წარმოებული იქნებოდა ადგილობრივად.  

ამ მაგალითში სატრანსპორტო ხარჯების შემოტანის შედეგი ის არის, რომ სამამულო 

ქვეყანა კვლავ ეწევა ვაშლისა და ბანანის ექსპორტს და ენჩილადას იმპორტს, მაგრამ 

ხიზილალა და ფინიკი გადაიქცევა არავაჭრობად საქონლად, რომელსაც თითოეული 

ქვეყანა თავად აწარმოებს. 

ამ მაგალითში ჩვენ დავუშვით, რომ სატრანსპორტო ხარჯი ყველა დარგში საწარმოო 

ხარჯის ტოლი ნაწილია. პრაქტიკაში სატრანსპორტო ხარჯების ფართო სპექტრი 

გვხვდება. ზოგიერთ შემთხვევაში ტრანსპორტირება ფაქტობრივად შეუძლებელია: 

მომსახურებებით, როგორიცაა თმის შეჭრა და ავტომობილის შეკეთება, საერთაშორისო 

ვაჭრობა შეუძლებელია (გარდა დიდი ქალაქებისა, სადაც ორმხრივი საზღვარია, 

მაგალითად, დეტროიტი, მიჩიგანი – უინძორი, ონტარიო).  საერთაშორისო ვაჭრობაში 

ძალიან მცირე ადგილი უკავია ისეთ საქონელსაც, რომლის სატრანსპორტო ხარჯს 

ღირებულებაში დიდი ხვედრითი წილი აქვს, მაგალითად, ცემენტი (სატრანსპორტო 

ხარჯების გაღება არც ღირს ცემენტის იმპორტირებისთვის იმ შემთხვევაშიც კი, როცა მისი 

წარმოება საზღვარგარეთ გაცილებით უფრო იაფია). ბევრი საქონელი არავაჭრობადი 

ხდება ან ძლიერი ღირებულებითი უპირატესობების ან ტრანსპორტირების მარალი 

ღირებულების გამო. 

მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნები თავიანთი შემოსავლის დიდ ნაწილს ხარჯავენ 

არავაჭრობად საქონელზე. ეს დასკვნა მეტად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო 

მონეტარული ეკონომიკის განხილვისას.      

რიკარდოს მოდელის ემპირიული დადასტურება 
საერთაშორისო ვაჭრობის რიკარდოს მოდელი მეტად სასარგებლო საშუალებაა იმ 

მიზეზების გააზრებისთვის, რატომ ვაჭრობენ ქვეყნები და რა  გავლენა აქვს 

საერთაშორისო ვაჭრობას ეროვნულ კეთილდღეობაზე. მაგრამ კარგად მიესადაგება ეს 

მოდელი რეალურ სამყაროს? ზუსტ პროგნოზებს აკეთებს რიკარდოს მოდელი  

თანამედროვე საერთაშორისო სავაჭრო ნაკადების შესახებ? 

ძნელია დადებითად უპასუხო.  აშკარაა, რომ რამდენიმე მიზეზის გამო რიკარდოს 

მოდელის პროგნოზირება შეიძლება არასწორი აღმოჩნდეს. პირველი, როგორც 

არავაჭრობადი საქონლის განხილვისას აღვნიშნეთ, რიკარდოს მარტივი მოდელი 

პროგნოზირებს უკიდურეს სპეციალიზაციას, რომელსაც რეალურ სამყაროში ვერ 

ვხვდებით. მეორე, რიკარდოს მოდელი ვარაუდობს, რომ საერთაშორისო ვაჭრობა 

ქვეყნების შიგნით გავლენას არ ახდენს შემოსავლის განაწილებაზე და ამრიგად 

პროგნოზირებს, რომ საერთო ანგარიშით ქვეყნები ყოველთვის მოიგებენ ვაჭრობიდან; 

პრაქტიკაში კი საერთაშორისო ვაჭრობა ძლიერ გავლენას ახდენს შემოსავლის 

განაწილებაზე. მესამე, რიკარდოს მოდელი ვაჭრობის მიზეზებში არ ითვალისწინებს 

რესურსებით უზრუნველყოფაში ქვეყნების განსხვავებულობის როლს და ამიტომ 

გამოტოვებულია სავაჭრო სისტემის მნიშვნელოვანი ასპექტი. დაბოლოს, რიკარდოს 

მოდელი უარყოფს მასშტაბის ეკონომიის, როგორც ვაჭრობის მიზეზის,  შესაძლებელ 

როლს, რაც აშკარად მსგავს ქვეყნებს შორის დიდ სავაჭრო ნაკადებს აუხსნელად ტოვებს . 

მიუხედავად ამ ნაკლოვანებებისა, რიკარდოს მოდელის ძირითადი პროგნოზი, რომ 

ქვეყნებმა უნდა მიმართონ იმ საქონელის ექსპორტს, რომელშიც მათი მწარმოებლურობა 
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შეფარდებით მაღალია, წლების განმავლობაში მტკიცედ დადასტურდა მრავალი 

კვლევით.   

რიკარდოს მოდელის რამდენიმე კლასიკური შემოწმება განახორციელეს მეორე 

მსოფლიო ომის შემდგომი ადრეული პერიოდის მონაცემების გამოყენებით, რომლითაც 

ერთმანეთს შეუდარეს ბრიტანეთისა და ამერიკის მწარმოებლურობა და ვაჭრობა.5 ამ 

შედარებამ არაჩვეულებრივად დაგვანახა, რომ თითქმის ყველა დარგში ბრიტანეთის 

შრომის მწარმოებლურობა უფრო დაბალი იყო ამერიკის მწარმოებლურობასთან 

შედარებით. შედეგად, შეერთებულ შტატებს ჰქონდა აბსოლუტური უპირატესობა 

ყველაფერში. მიუხედავად ამისა, ბრიტანეთის მთლიანი ექსპორტის მოცულობა თითქმის 

ისეთივე დიდი იყო, როგორიც ამერიკის ექსპორტი იმ დროისათვის. მიუხედავად 

დაბალი აბსოლუტური მწარმოებლურობისა, ბრიტანეთში უნდა ყოფილიყო ზოგიერთი 

დარგი, რომელშიც ბრიტანეთს შედარებითი უპირატესობა ჰქონდა. რიკარდოს მოდელი 

ივარაუდებდა, რომ ეს იქნებოდა ის დარგები, რომლებშიც შეერთებული შტატების 

მწარმოებლური უპირატესობა უფრო დაბალი იყო. 

 

რიკარდოს მოდელის ბოლოდროინდელი შემოწმებები ნაკლებად მკაფიო სურათს 

იძლევა. ეს ნაწილობრივ გამოწვეულია იმით, რომ მსოფლიო ვაჭრობის ზრდა და  მის 

შედეგად განპირობებული ეროვნული ეკონომიკების სპეციალიზაცია არ გვაძლევს 

საშუალებას დავინახოთ, რას აკეთებენ ქვეყნები ცუდად! 21-ე საუკუნის მსოფლიო 

ეკონომიკაში ქვეყნები ხშირად არ აწარმოებენ იმ საქონელს, რომელიც მათთვის 

შედარებით არახელსაყრელია. ამიტომ არ არსებობს გზა ამ დარგებში მათი 

მწარმოებლურობის გაზომვისათვის. მაგალითად, ბევრი ქვეყანა არ აწარმოებს 

თვითმფრინავებს, ამიტომ არ არსებობს მონაცემები, რა იქნებოდა  ამ პროდუქციის 

ერთეულზე გაწეული შრომის დანახარჯი, თუკი აწარმოებდნენ. მიუხედავად ამისა, 

ზოგიერთი შემოწმება ადასტურებს, რომ შრომის მწარმოებლურობაში ქვეყნებს შორის 

არსებული განსხვავებები კვლავ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მსოფლიო ვაჭრობის 

სტრუქტურის განსაზღვრაში.  

რიკარდოს შედარებითი უპირატესობის თეორიის ვარგისიანობის ყველაზე 

განსაცვიფრებელი მტკიცებულება შესაძლოა ის არის, რომ იგი გვთავაზობს გზას, 

რომლითაც აიხსნება ძალიან დაბალი საერთო მწარმოებლურობის მქონე ქვეყნების 

გამოჩენა ძლიერ ექსპორტიორებად ზოგიერთ დარგში. განვიხილოთ, მაგალითად, 

ბანგლადეშის ტანსაცმლის ექსპორტი. ბანგლადეშის ტანსამლის დარგს მეტად ცუდი 

რეკლამა გაუწია 2013 წლის აპრილში სამკერვალო ფაბრიკის მშენებარე შენობების 

ჩამონგრევამ, რამაც ათასზე მეტი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. თუმცა, ამ ტრაგედიას 

წინ უძღოდა ბანგლადეშის ტანსაცმლის ექსპორტის ზრდა, რომელიც სწრაფად 

უახლოვდებოდა მანამდე ტანსაცმლის დომინანტურ მიმწოდებელ ჩინეთს. მიუხედავად 

იმისა,  რომ ბანგლადეში ძალიან, ძალიან ღარიბი ქვეყანაა, უკიდურესად დაბალი საერთო 

                                                           
5 გ . დ. ა . მ ა კ დუგ ა ლი ს  ნ ოვ ა ტორული  კ ვ ლე ვ ა  თა ვ ი ს  ბ ოლოს  მ ოც ე მ ული ა  და მ ა ტე ბ ით 

ს ა კ ი თხ ა ვ ი  მ ა ს ა ლი ს  ჩ ა მ ონ ა თვ ა ლშ ი . მ ომ დე ვ ნ ო ც ნ ობ ილი  კ ვ ლე ვ ა , რომ ე ლზე ც  
ყ ურა დღე ბ ა  გ ა ვ ა მ ა ხ ვ ილე თ, ა რი ს  ბ ე ლა  ბ ა ლა ს ა ს  ნ ა შ რომ შ ი , (Bela Balassa, “An Empirical 
Demonstration of Classical Comparative Cost Theory G. D. A. MacDougall, Review of Economics and Statistics 
45 (August 1963), გ ვ . 231–238; ილუს ტრი რე ბ ი ს თვ ი ს  ვ ი ყ ე ნ ე ბ თ ბ ა ლა ს ა ს  რი ცხ ვ ე ბ ს .  
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მწარმოებლურობით, თვით ჩინეთთან შედარებითაც კი, რომელიც, თავის მხრივ, როგორც 

უკვე ვნახეთ, ჯერ კიდევ დაბალმწარმოებლურია აშშ-თან შედარებით, მან ასეთი სწრაფი 

ზრდა მაინც განიცადა. 

რა იყო ბანგლადეშის წარმატების საიდუმლო? მას საკმაოდ დაბალი 

მწარმოებლურობა აქვს ტანსაცმლის წარმოებაშიც, მაგრამ ამ დარგში მწარმოებლურობის 

არახელსაყრელობა გაცილებით დაბალია ვიდრე სხვა დარგებში. ამიტომ ამ ქვეყანას 

შედარებითი უპირატესობა აქვს ტანსაცმლის წარმოებაში. ცხრილი 3-3 ამ თვალსაზრისს 

გვიჩვენებს ზოგიერთი შეფასებით, რომელიც ეფუძნება 2011 წლის მონაცემებს.  

 

ცხრილი 3-3 ბანგლადეში ჩინეთის პირისპირ, 2011 

 ბანგლადეშის ერთი  

მუშაკის გამოშვება, 

როგორც ჩინეთის ერთი 

მუშაკის გამოშვების % 

ბანგლადეშის ექსპორტი, 

როგორც ჩინეთის 

ექსპორტის % 

ყველა დარგი 28,5 1,0 

ტანსაცმელი 77 15,5 

წყარო: McKinsey and Company, “Bangladesh’s ready-made garments industry: The challenge of growth,” 2012; 

UN Monthly Bulletin of Statistics. 

 

ჩინეთთან შედრებით ბანგლადეშში ჯერ კიდევ აბსოლუტურად არახელსაყრელია 

ტანსაცმლის წარმოება, რასაც თან ახლავს მნიშვნელოვნად უფრო დაბალი 

მწარმოებლურობა. მაგრამ იმის გამო, რომ ბანგლადეშს უფრო მაღალი შეფარდებითი 

მწარმოებლურობა აქვს ტანსაცმლის დარგში, სხვა დარგებთან შედარებით, მას ძლიერი 

შედარებითი  უპირატესობა აქვს ამ დარგში და ტანსაცმლის დარგში ჩინეთს ძლიერ 

კონკურენციას უწევს. 

დასასრულ, ვიდრე ბევრ ეკონომისტს სჯერა, რომ რიკარდოს მოდელი სრულიად 

ადეკვატურად აღწერს მსოფლიო ვაჭრობის მიზეზებსა და შედეგებს, მისი ორი მთავარი 

დასკვნა, - რომ მწარმოებლურობაში განსხვავებები  მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

საერთაშორისო ვაჭრობაში და, რომ უფრო მნიშველოვანია შედარებითი, ვიდრე 

აბსოლუტური, უპირატესობა, - როგორც ჩანს, დასაბუთებული იქნება სხვადასხვა 

მტკიცებულებებით. 
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heqSer-olinis6 Teoria 
 
SefardebiTi upiratesobebis Teoriis Camoyalibebisas david rikardo 

gamomdinareobda im mosazrebidan, rom qveynebis sawarmoo danaxarjebis 
gansxvavebebi gamowveulia bunebrivi da geografiuli pirobebiT. zogadad es 
principi aris marTebuli, magram ara amomwuravi saerTaSoriso vaWrobis 
yvela Taviseburebis mimarT. 

msoflio bazarze vaWroben ara mxolod navTobiT da forToxliT. 
saerTaSoriso gacvlaSi sul ufro did adgils ikaveben gadamamuSavebeli 
mrewvelobis saqoneli da momsaxureba. am produqciis warmoebaSi da 
vaWrobaSi, msoflio vaWrobis struqturis formirebaSi sul ufro 
mniSvnelovani roli eniWeba ara imdenad bunebriv, ramdenadac sxva 
winapirobebs. 

am winapirobebis analizisas iyo SemuSavebuli sagareo vaWrobis axali 
koncefcia (Teoria), romelic xsnida praqtikulad erTnairi teqnologiis 
gamoyenebis pirobebSi calkeul qveynebSi SefardebiTi upiratesobebis 
arsebobas. 

es koncefcia SemoTavazebulia Svedi ekonomistebis eli heqSeris da 
berTil olinis mier, romlebmac daamtkices, rom qveynebis danaxarjebis 
SefardebiTi gansxvavebebi ganpirobebulia imiT, rom pirveli – sxvadasxva 
saqonlis warmoebisas faqtorebi sxvadasxva TanafardobiT gamoiyeneba, da 
meore – sawarmoo faqtorebiT qveynebis uzrunvelyofa erTnairi ar aris. 

heqSer-olinis Teoriis Sesabamisad, qveyanas eqneba upiratesoba im 
dargebSi, sadac intensiurad gamoiyeneba qveyanaSi Warbad arsebuli 
faqtorebi. maSasadame, qveyana, romelsac, magaliTad, aqvs Warbi iafi samuSao 
Zala, moaxdens specializacias im produqciiT vaWrobaze, romelic did 
SromiT danaxarjebs iTxovs (qsovili, tansacmeli, nawarmis awyoba 
makompleqtebeli nawilebiT da sxv.). Tu ki qveyanas gaaCnia Warbi kapitali, 
maSin misTvis momgebiani iqneba kapitaltevadi produqciis importi (manqanebi, 
danadgarebi da sxv.). 

amis Sedegi aris Warbi sawarmoo faqtorebis iribi (faruli) eqsporti 
da deficituri faqtorebis aseve faruli importi; maSasadame, qveynebs Soris 
saerTaSoriso vaWrobiT xdeba sawarmoo faqtorebis dabali mobilobis 
kompensacia msoflio ekonomikuri sistemis masStabiT. Tu sxva qveynebTan 
SedarebiT qveyanaSi raime sawarmoo faqtorebi SedarebiT Warbadaa, maSin maTi 
fasi SedareiT naklebi iqneba. Sesabamisad, saqonlis warmoebaze am iafi 
faqtorebis ufro intensiuri gamoiyenebis Sedegad am saqonlis SefardebiTi 
fasi ufro dabali iqneba, vidre sxva qveynebSia. amis msgavsad iqmneba 
saerTaSoriso vaWrobis mimarTulebis gansazRvrvreli SefardebiTi 
upiratesobebi. 

                                                           
6 heqSer eli (1879-1952) – Svedi ekonomisti, romelic saerTaSoriso vaWrobis problemebiT 

iyo dakavebuli. 

olin bertili (1899-1979) – Svedi ekonomisti, heqSeris moswavle, saerTaSoriso vaWrobis 
Teoriis ganviTarebaSi miRwevebis gamo 1997 wlis ekonomikis dargSi nobelis premiis 
laureati gaxda. 
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heqSer-olinis Teoriis ZiriTadi debulebebis ganxilvamde, forma-
lizebul doneze ganvsazRvroT warmoebuli produqciis kapitaltevadobis 
da Sromatevadobis cneebi cxrilis 2.9 monacemebis gamoyenebiT. 

 
cxrili 2.9. resursebis danaxarjebi 

warmoebuli produqcia danaxarjebi warmoebul erTeulze 
Sroma (L) kapitali (K) 

qmovili, m2 6 (L1)  2 (K1) 
foladi, t 8 (L2)  4 (K2) 

 
cxrilSi 2.9 Sromatevadi produqcia aris qsovili, xolo kapitaltevadi 

– foladi. qsovili Sromatevadia faladTan SedarebiT imis gamo, rom misi 
warmoebisTvis kapitalis erTeulze saWiroa meti Sroma, vidre foladis 

warmoebisTvis (6/2>8/4): 
2

2

1

1

K

L

K

L
  

foladi ufro kapitaltevadia qsovilTan SedarebiT, radgan misi 
warmoebisTvis Sromis danaxarjTa erTeulze saWiroa meti kapitali, vidre 

qsovilis warmoebisTvis (4/8>2/6):  
2

2

1

1

L

K

L

K
  

alternatiuli danaxarjebis an SefardebiTi upiratesobis msgavsad 
faqtoris gamoyenebis intensivobac SefardebiTi cnebaa. ase, magaliTad, Tu 
Cven miviCnevT, rom qsovili ufro Sromatevadi produqtia foladTan 
SedarebiT, maSin aqedan avtomatiurad gamomdinareobs, rom foladi ufro 
kapitaltevadia qsovilTan SedarebiT. 

CamovayaliboT faqtorTa siWarbis (nametis) cneba, anu ganvsazRvroT, 
Tu ris safuZvelze xdeba klasifikacia Warbi Sromis an Warbi kapitalis 
qveynebad. 

am kiTxvaze pasuxis gasacemad gamoiyeneba ori kriteriumi: fizikuri 
siWarbe da ekonomikuri siWarbe. 

fizikuri kriteriumi gansazRvravs faqtorTa siWarbes sxvadasxva 
qveynebSi arsebuli Sromis da kapitalis fizikuri odenobis safuZvelze, anu 
warmoebis faqtorebis miwodebis safuZvelze. fizikuri kriteriumis Tanaxmad 
SeiZleba miviCnioT, rom inglisTan SedarebiT ukrainaSi Sroma ufro 
Warbadaa, Tu ukraina kapitalis erTeulze Sromis (an muSebis) meti 
erTeulebiTaa uzrunvelyofili vidre inglisi (!) 

ekonomikuri kriteriumi axdens qveynebis klasifikacias Warbi Sromis 
da Warbi kapitalis qveynebad maTi avtarquli wonasworuli Tanafardobis 
safuZvelze: 

Sromis erTeulis fasi / kapitalis erTeulis fasi 
an 

xelfasi/ saprocento ganakveTi 
 
ekonomikuri kriteriumis Tanaxmad, ukrainaSi Sroma Warbadaa inglisTan 

SedarebiT, Tu wonasworobis izolirebul mdgomareobaSi Sroma SedarebiT 
ufro iafia ukrainaSi, vidre inglisSi (anu Tanafardoba 
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„xelfasi”/„saprocento ganakveTi” ufro mcirea (naklebia) ukrainaSi, vidre 
inglisSi). 

ra aris ZiriTadi gansxvaveba faqtorTa siWarbis am or kriteriums 
Soris? fizikuri kriteriumi eyrdnoba mxolod warmoebis faqtorebis 
miwodebas da srul ignorirebas uwevs moTxovnis gavlenas. ekonomikuri 
kriteriumi iTvaliswinebs faqtorebis rogorc miwodebas, aseve moTxovnas, 
radgan, savaWro fasebis msgavsad, warmoebis faqtorebis wonasworul fasebs 
gansazRvraven moTxovnac da miwoebac. 

saerTod, zogierT SemTxvevSi, mTxovnis pirobebma SeiZleba „gadawonon” 
miwodebis pirobebi: am SemTxvevaSi ganxilulma kriteriumebma SeiZleba 
mogvcen klasifikaciis urTierTgamomricxavi Sedegebi. magaliTad, davuSvaT, 
rom ukrainaSi Tanafardoba „Sroma/ kapitali” ufro metia, vidre inglisSi, 
magram ukrainaSi momxmareblebi ufro miCveulni arian Sromatevadi 
sikeTeebis moxmarebas, vidre ingliseli momxmareblebi. 

ukrainaSi Sromatevadi sikeTeebis moxmarebis Cveva ganapirobebs 
ukrainaSi Sromaze moTxovnis elastiurobis maRal xarisxs da am Sromaze 
Sesabamis maRal fass (xelfass). 

maSasadame, izolirebul avtarqiud pirobebSi, inglisTan SedarebiT 
ukrainaSi Sroma SeiZleba iyos ufro Zviri, miuxedavad imisa, rom fizikuri 
kriteriumis Sesabamisad, romelic mxolod Sromis miwodebas iTvaliswinebs, 
ukrainaSi Sroma ufro Warbia inglisTan SedarebiT. 

heqSer-olinis standartul modelSi fizikur da ekonomikur 
kriteriumebs Soris winaaRmdegobis daZleva xdeba im mosazrebis safuZvelze, 
rom sxvadasxva qveynebSi arsebuli survilebi da gemovnebebi mniSvnelovan 
wilad emTxveva erTmaneTs. maSasadame, heqSer-olinis standartul modelSi 
Cven SegviZlia vimsjeloT faqtorTa siWarbis Sesaxeb nebismieri kriteriumis 
safuZvelze. 

unda aRiniSnos, rom faqtorTa siWarbec SefardebiTi cnebaa. Tu, 
magaliTad, ukraina SromaWarbia inglisTan SedarebiT (nebismieri 
kriteriumis mixedviT), maSin marTebulia mosazreba, rom inglisi 
kapitalWarbia ukrainasTan SedarebiT. 

ganvixiloT heqSer-olinis modeli. heqSer-olinis standartuli 
modelis arsi SeiZleba CamovayaliboT oTxi Teoremis saxiT: 

– heqSer-olinis Teorema; 
– Teorema faqtorTa fasebis gaTanabrebis Sesaxeb; 
– stolper-samuelsonis Teorema; 
– ribCinskis Teorema. 
CamovayaliboT aRniSnuli Teoremebi. 
heqSer-olinis Teorema. qveyanas gaaCnia SefardebiTi upiratesoba im 

saqonelSi, romelic intensiurad iyenebs qveynis Warb faqtors. 
magaliTad, ukrainas (Warbi Sromis qveyanas) eqneba SefardebiTi 

upiratesoba Sromatevadi saqonlis warmoebaSi, romlis importsac SemdgomSi 
moaxdens (Cvens SemTxvevaSi – qsovili). analogiurad, ingliss (Warbi 
kapitalis qveyanas) eqneba SefardebiTi upiratesoba foladis warmoebaSi 
(kapitaltevadi saqoneli), romelsac SemdgomSi gaitans qveynidan da gacvlis 
qsovilze (ganxiluli magaliTisTvis). 
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amitom heqSer-olinis Teoremis formulireba zogjer Semdgia: qveynebSi 
arsebobs tendencia miaxdinon im saqonlis eqsporti, romlis warmoebisTvis 
aqvT Warbi warmoebis faqtorebi, da piriqiT, moaxdenon im saqonlis importi, 
romlis warmoebisTvis saWiroa SedarebiT iSviaTi, deficituri faqtorebis 
asreboba. 

kidev ufro mokle formulireba Semdegia: qveynebi axdenen Warbi 
faqtorebis gamoyenebis produqtebis eqsports da deficituri faqtorebis 
gamoyenebis produqtebis imports. 

maSasadame, heqSer-olinis Teorema erTi nabijiT uswrebs SefardebiTi 
upiratesobebis klasikur Teorias: is ara mxolod miiCnevs, rom vaWroba 
eyrdnoba SefardebiT upiratesobebs, aramed gansazRvravs SefardebiTi 
upiratesobebis mizezs – warmoebis faqtorebiT qveynebis uzrunvelyofas. 

sxvadasxva qveynebSi saqonelze SefardebiTi fasebis gansxvaveba da, 
Sesabamisad, maT Soris saerTaSoriso vaWroba aixsneba warmoebis faqtorebiT 
qveynebis sxvadasxva uzrunvelyofis doniT. 

 
heqSer-olinis Teorema: მოდელი 
es Teorema amtkicebs, rom qveyana axdens im saqonlis eqsports, 

romelic intensiurad gamoiyenebs Warb faqtors. am Teoremis dasabuTebas 
daviwyebT saerTaSoriso vaWrobis mizezebis mokle mimoxilviT. 

rogorc ukve gairkva, saerTaSoriso vaWrobis uSualo mizezi aris 
qveynebSi SefardebiTi fasebis (alternatiuli danaxarjebis) doneebis 
arsebuli sxvaoba, maT Soris, savaWro urTierTobebis dawyebamde (avtarqiis 
pirobebSi). 

rogorc cnobilia, avtarqiis pirobebSi fasebi damokidebulia sawarmoo 
SesaZleblobebis da socialuri ganurCevlobis mrudebis xasiaTze, romlebic 
asaxaven sazogadoebaSi (qveyanaSi) arsebul upiratesobebs. grafikulad es 
gamoxatulia naxatze 2.10. 

radgan sawarmoo SesaZleblobebis zRvari, Tavis mxriv, saxalxo 
meurneobaSi gamoyenebul teqnologiaze da arsebuli resursebis (warmoebis 
faqtorebis) moculobazea damokidebuli, amitom saerTaSoriso vaWrobis 
ganmsazrvrel ZiriTad parametrebad SegviZlia miviCnioT: 

_ faqtorebiT uzrunvelyofa; 
_ gamoyenebuli teqnologia; 
_ momxmarebelTa upiratesobebi. 
heqSer-olinis sabazo Teoria gamomdinareobs analizis im 

gasamartivebel winapirobidan, rom sxvadasxva qveynebSi teqnologiebi da 
momxmarebelTa upiratesobebi msgavsia, ris gamoc SedarebiTi upiratesoba 
dayvanilia mxolod warmoebis faqtorebis (Sromis da kapitalis) 
uzrunvelyofaSi arsebul gansxvavebamde. 

heqSer-olinis ilustrireba movaxdinoT mocemuli modelis meSveobiT. 
ukraina da didi britaneTi iyeneben erTnair teqnologias da aqvT 

moTxovnis identuri pirobebi. qveynebi gansxvavdebian mxolod da mxolod 
warmoebis faqtorebiT uzrunvelyofis doneebiT. did britaneTs gaaCnia 
kapitalis, xolo ukrainas – Sromis (samuSao Zalis) didi maragiebi,. 
avtarqiis pirobebSi didi britaneTi miaRwevs wonasworobas, sadac misi 
warmoebis SesaZleblobebis zRvari socialuri ganurCevlobis mrudis mxebia. 
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ukraina awarmoebs da moixmars produqciis moculobebs, sadac misi 
warmoebis SesaZleblobebis zRvari aseve ganurCevlobis mrudis mxebia (ანუ 

ემთხვევა). (gamartivebis mizniT davuSvaT, rom savaWro urTierTobebis 
dawyebamde orive qveyana aRwevs socialuri ganurCevlobis erTsa da igive 
mruds ანუ ერთნაირი გემოვნება აქვთ). 

maSasadame, foladis (kapitaltevadi saqoneli) SefardebiTi fasi ufro 
dabalia did britaneTSi (Warbi kapitalis qveyana). 

Warbi kapitalis mqone did britaneTs aqvs upiratesoba kapitaltevadi 
foladis warmoebaSi, xolo Warbi Sromis mqone ukrainas – qsocilis 
warmoebaSi. 

Tavisufali vaWrobis pirobebSi foladis SefardebiTi fasi gaizrdeba 
did britaneTSi da Semcirdeba ukrainaSi iqamde, sanam orive qveyanaSi ar 
gautildeba erTmaneTs. 

Tavisufali vaWrobis pirobebSi ukraina inarCunebs foladis da 

qsovilis warmoebis doneebs, romlebic sruli dasaqmebis დონეს Seesabamebian, 

magram am pirobebSi ukrainaSi moxmareba Seesabameba დონეს, romelic 

mosaxleobis moTxovnis ufro maRali uzrunvelyofis donეs გულისხმობს. 
rogorc ukve aRiniSna, avtarqiis pirobebSi didi britaneTi awarmoebs 

da moixmars საწარმოო შესაძლებლობების Sesabamis produqciis moculobebs. 
Sedegad Warbi kapitalis qveyana axdens kapitaltevadi saqonlis eqsports, 
xolo Warbi Sromis qveyana – Sromatevadi saqonlis eqsports. 

zrdadi alternatiuli danaxarjebis mqone warmoebis SesaZleblobebis 
arawrfivi funqciebis SemTxvevaSi zemoT mocemuli analizi praqtikulad 
igive rCeba. 

Tavisufali vaWrobis pirobebSi foladis SefardebiTi fasi izrdeba 
did britaneTSi da mcirdeba ukrainaSi iqamde, sanam ar gaxdeba erTnairi 
orive qveyanaSi. rom ukraina axdens qsovilis eqsports didi britaneTidan 
foladis importis sanacvlod. da kvlav, Warbi kapitalis mqone didi 
britaneTi axdens kapitaltevadi foladis, xolo Warbi Sromis mqone ukraina 
– Sromatevadi qsovilis eqsports. 

 
3.1.hekSer-olinis koncefcia: arsi da daSvebebi 

 
sxvadasxva saqonlis warmoebas sWirdeba warmoebis faqtorTa – Sromis, 

miwis, kapitalis da a.S. – gansxvavebuli Tanafardoba. qveynebi erTnairad ar 
arian uzrunvelyofilni am faqtorebiT. erTi qveyana mdidaria miwiT da 
mineraluri resursebiT, meore _ samuSao ZaliT, xolo mesame _ kapitaliT. 
aRniSnulis gamo warmoebis faqtorebze SefardebiTi fasebi gansxvavebulia 
qveynebSi. warmoebis faqtorebze gansxvavebuli fasebis gamo erTi da igive 
saqonlis warmoebaze gaweuli danaxarjebi gansxvavebuli iqneba. qveyanas eqneba 
SefardebiTi upiratesoba im saqonlis warmoebaSi, romlis dasamzadeblad 
saWiroa im faqtoris SedarebiT meti raodenoba, romelic qveyanas gaaCnia 
Warbad. magaliTad, qveyanas, romelsac didi raodenobiT aqvs SromiTi resursi, 
eqneba SefardebiTi upiratesoba Sromaintensiuri saqonlis warmoebaSi, xolo 
qveyanas, romelsac Warbad aqvs kapitali, SefardebiTi upiratesoba eqneba 
kapitalintensiuri saqonlis warmoebaSi.      
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h-o-is koncefciis mixedviT qveynebis SefardebiT upiratesobaze gavlenas 
axdens warmoebis faqtorebiT  qveynebis sxvadasxvagvari uzrunvelyofa 
(sawarmoo faqtorebis SefardebiTi siuxve) da warmoebis teqnologia _ ama Tu im 
saqonlis warmoebisaTvis faqtorTa gamoyenebis SefardebiTi intensivoba. 
hekSer-olinis Teoria yuradRebas amaxvilebs sxvadasxva qveynebis warmoebis 
faqtorebis Sefardebebis urTierTgavlenaze, rac vlindeba calkeuli saqonlis 
warmoebaSi. am Teorias warmoebis faqtorebis Tanafardobis Teoriasac 
uwodeben. 

h-o-is modeli, nebismieri sxva saerTaSoriso vaWrobis modelis msgavsad, 
dafuZnebulia garkveul daSvebebze: 

1. gvaqs ori – C da F saqoneli, ori – A (Cveni qveyana) da  B (ucxoeTi) 
qveyana da warmoebis ori faqtori – samuSao Zala da miwa; 

2. TiToeuli saqoneli aris homogenuri, anu sxvadasxva mwarmoebeli 
awarmoebs msgavs saqonels da ar xdeba saqonlis diferenciacia; 

3. orive qveyana iyenebs warmoebis erTi da igive teqnologias; 
4. momxmarebelTa gemovnebebi da upiratesobebi msgavsia orive qveyanaSi; 
5. erT-erTi saqoneli, magaliTad C saqoneli aris Sromaintensiuri, xolo 

meore, F saqoneliY – miwaintensiuri; 
6. TiToeul qveyanas aqvs erTi da igive sawarmoo funqcia calkeuli 

konkretuli saqonlisaTvis. es niSnavs imas, saqonlis warmoebisaTvis 
aucilebeli sxvadasxva warmoebis faqtorTa proporcia msgavsia orive qveyanaSi; 

7. warmoebis yvela faqtori absoluturad mobiluria (miwis garda) qveynis 
SigniT, magram ar SeuZliaT moZraoba qveynebs Soris. rac imas niSnavs, rom Sroma 
da miwa swrafad da SeuzRudavad gadaadgildeba qveynis SigniT 
dabalSemosavliani regionebidan da dargebidan maRalSemosavlian regionebsa 
da dargebisaken Mmanam, sanam faqtoruli Semosavlebi qveynebis doneze ar 
gaTanabrdeba; 

8. srulyofili konkurencia damaxasiaTebelia rogorc sasaqonlo 
bazrebisaTvis, aseve warmoebis faqtorTa bazrebisaTvis; 

9. qveynebs Soris ar arsebobs satransporto xarjebi, aseve tarifebi da 
savaWro SezRudvebi; 

10. ekonomika funqcionirebs sruli datvirTviT. 
 

 
3.2.hekSer-olinis orfaqtoriani ekonomikis modeli 

 
hekSer-olinis modelSi CarTulia 2 qveyana, 2 saqoneli, warmoebis 2 

faqtori, amitom mas zogjer `2X2X2~ modelsac uwodeben. Cvens modelSi es 
qveynebia samamulo da ucxoeTi, 2 saqonelia _ qsovili da sakvebi da sawarmoo 
faqtorebia miwa da samuSAo Zala (Sroma). SemoviRoT Sesabamisi aRniSvnebi: 

 aTC = miwis raodenoba heqtrebSi erTi m2 qsovilis sawarmoeblad; 

 aLC = Sromis raodenoba samuSao saaTebSi erTi m2 qsovilis sawarmoeblad; 

 aTF = miwis raodenoba heqtrebSi erTi kaloria sakvebis sawarmoeblad; 

 aLF =Sromis raodenoba samuSao saaTebSi erTi kaloria sakvebis 
sawarmoeblad; 

 L = warmoebisaTvis gamoyenebadi samuSao saaTebis mTliani raodenoba; 

 T = warmoebisaTvis gamoyenebadi miwis (heqtrebSi) mTliani raodenoba. 
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modelis farglebSi vuSvebT, rom Sromis Sefardeba miwasTan qsovilis 
warmoebaSi maRalia sakvebis warmoebasTan SedarebiT: 

 aLC /aTC > aLF/aTF 

 anu  aLC /aLF > aTC /aTF 

 calkeul dargSi gamoyenebuli mTliani resursebis ganxilvisas vambobT, 
rom qsovilis warmoeba aris Sromaintensiuri da sakvebis warmoeba aris 
miwaintensiuri, Tu  LC /TC > LF /TF.  

dargSi warmoebisaTvis gamoyenebadi miwis raodenoba ar aRemateba qveynis 
mTliani miwis raodenobas: 

aTFQF + aTCQC ≤ T 
aseve, orive dargSi warmoebisaTvis gamoyenebadi Sromis(samuSAao saaTebis) 

raodenoba meti an toli iqneba qveyanaSi arsebuli mTliani samuSao saaTebisa: 
aLFQF + aLCQC ≤ L 
sawarmoo SesaZleblobis romel wertilze awarmoebs ekonomika orive 

saqonels, damokidebulia fasebze. optimaluri arCevani warmoebis maqsimalur 
RirebulebaSi gamoixateba. ekonomikis sawarmoo Rirebuleba ganisazRvreba 
qsovilisa da sakvebis fasebiT da Sesabamisad iqneba: 

V = PCQC + PFQF 
sadac PC aris qsovilis fasi, xoloPF sakvebis fasi. 
3.1 naxazze gamosaxulia fasebisa da warmoebis SesaZleblobebis 

urTierTdamokidebuleba. 

 
nax. 3.1. fasebi da warmoeba 

 
ekonomika awarmoebs maqsimalurad SesaZlebeli Rirebulebis wertilSi, rac 

Seesabameba sawarmoo SesaZleblobis mrudis da izoRirebulebis wrfis Sexebis wertils. 
am wrfis gaswvriv gamoSvebis Rirebuleba mudmivia. izoRirebulebis wrfis daxriloba 
utoldeba SefardebiT fass minusi niSniT. 

 3.1 naxazze ordinatTa RerZze asaxulia sakvebis gamoSveba _QF,  abscisaTa 
RerZze _ qsovilis gamoSveba QC. PP aris qveynis sawarmoo SesaZleblobis mrudi. 
ekonomika awarmoebs orive saqonels maqsimalurad SesaZlebeli Rirebulebis Q 
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wertilSi, sadac iziRirebulebis wrfe exeba PP  mruds. am wrfis daxriloba 
ganisazRvreba minusi niSniT gamoxatuli  qsovilis SefardebiTi fasiT (qsovilis fasis 
Sefardeba sakvebis fasTan). 

orfaqtorian ekonomikaSi danaxarjebis sxvadasxva kombinaciis gamoyenebis 
SesaZleblobaa. magaliTad, fermers SeuZlia meti sakvebi moiyvanos erT m2 miwis 
farTobze, Tu met samuSAo Zalas gamoiyenebs da piriqiT. danaxarjebis arCevani 
damokidebulia miwisa da samuSAo Zalis SefardebiT fasze. Tu miwis ijara maRalia da 
xelfasebi dabali, fermerebi amjobineben erTi kaloria sakvebis sawarmoeblad 
gamoiyenon SedarebiT mcire miwa da Warbi samuSao samuSaAo Zala da Tu ijara dabalia da 
xelfasi _ maRali, isini dazogaven samuSAo Zalas da gamoiyeneben miwis met raodenobas. 
danaxarjebis es SesaZleblobebi gamosaxulia naxazze 3.2. 

 
nax. 3.2. danaxarjis SesaZleblobebi sakvebis warmoebaSi 

 
rogorc aRvniSneT, erTeuli produqciis sawarmoeblad saWiro danaxarjis 

arCevani  damokidebulia faqtorTa fasebze. SemovitanoT aRniSvnebi faqtorebze 
fasebis gamosaxvisTvis: w _ xelfasis ganakveTi (samuSao Zalis, rogorc warmoebis 
faqtoris fasi) da r _renta (erTi ha miwis, rogorc  warmoebis faqtoris fasi). 
danaxarjis arCevani damokidebuli iqneba am ori faqtoris fasis Sefardebaze. 3.3 
naxazze naCvenebia urTierToba faqtorTa fasebis Sefardebasa (w/ r) da danaxarjis 
arCevans Soris qsovilis (CC mrudi)  da sakvebis (FF mrudi) warmoebaSi.  

 
nax. 3.3.faqtorTa fasebi da danaxarjis arCevani 

3.3.naxazze vertikalur RerZze aRniSnulia faqtorTa fasebis Tanafardoba: 
samuSao Zlis fasis Sefardeba miwis fasTan, horizontalur RerZze ki _ faqtorTa 
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Tanafardoba: miwis Sefardeba samuSao ZalasTan.  TiToeul seqtorSi warmoebaSi 
gamoyenebuli miwis Sefardeba samuSAo ZalasTan damokidebulia imaze, Tu rogoria 
SromiTi danaxarjebis Rirebulebis  miwis RirebulebasTan Sefardeba. rogorc  vxedavT,  
FF  mrudi CC mrudis marjvniv mdebareobs, rac gviCvenebs, rom faqtorTa nebismieri 
fasebis dros sakvebis warmoebas dasWirdeba miwis ufro didi (meti) Sefardeba samuSao 
ZalasTan, vidre qsovilis warmoebas. e.i. sakvebis warmoeba miwaintensiuria, qsovilis 
warmoeba ki _ Sromaintensiuri.  

Tu  ekonomika awarmoebs qsovils da sakvebs da konkurencia srulyofilia, 
calkeuli saqonlis fasi gautoldeba mis sawarmoo danaxarjebs.  es ki damokidebulia 
faqtorTa fasebze. Tu miwis saijaro gadasaxadi (renta) maRalia, maSin (sxva Tanabar 
pirobebSi) fasi im saqonlisa, romlis warmoeba miwis did (intensiur)  danaxarjs 
saWiroebs, aseve maRali iqneba. radgan sakvebis warmoebaSi gamoiyeneba bevri miwa, am 
faqtorze fasis zrda didad imoqmedebs sakvebis fasze, magram naklebad imoqmedebs 
qsovilis fasze, radgan qsovilis warmoeba mcire miwas moiTxovs. SesaZlebelia 
davaskvnaT, rom faqtorTa fasebis Sefardeba (w/r) ukavSirdeba saqonelTa fasebis 
Sefardebas (PC /PF ), rac SesaZlebelia gamoisaxos 3.4. naxazze SS mrudiT. 

 
 
 

nax. 3.4. saqonlis SefardebiTi fasis damokidebuleba faqtoris SefardebiT fasTan. 
 

3.4 naxazze vertikalur RerZze asaxulia qsovilis SefardebiTi fasi, 
horizontalur RerZze _ saxelfaso ganakveTis Sefardeba rentasTan, anu samuSao 
Zalis, rogorc faqtoris SefardebiTi fasi. radgan qsovilis warmoeba 
Sromaintensiuria, sakvebis warmoeba ki miwaintensiuri, pirdapiri 
urTierTdamokidebuleba arsebobs faqtorTa fasebis Sefardebasa (anu faqtoris 
SefardebiT fassa _ mocemul SemTxvevaSi (w/r))  da saqonelTa fasebis Sefardebas (anu 
saqonlis SefardebiT fassa _ mocemul SemTxvevaSi (PC /PF ))  Soris. rac ufro didia 
SromiTi danaxarjebis SefardebiTi fasi, miT meti unda iyos Sromaintensiuri saqonlis 
SefardebiTi fasi. es gamosaxulia SS mrudiT. 

gavaerTianoT 3.3. da 3.4. grafikebi da avagoT axali naxazi 3.5, romlis marcxena 
mxare 3.4. naxazis (SS mrudis), marjvena mxare ki _ 3.3 naxazis Sesabamisi iqneba. 
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nax. 3.5. saqonlis  fasidan danaxarjis arCevanisken 
 

3.5. naxazze Cans kavSiri qsovilis SefardebiT fassa da TiToeuli saqonlis 
wamoebaSi gamoyenebuli warmoebis faqtorebis Tanafardobas Soris. davuSvaT, qsovilis 
SefardebiTi fasia (PC/PF)1 , ekonomika awarmoebs orive saqonels da saxelfaso 
ganakveTis Sefardeba miwis saijaro ganakveTTan utoldeba (w/r)1-s, warmoebis faqtorTa 
Sefardeba ki aseTia: qsovilis warmoebaSi _ (TC/LC)1, sakvebis warmoebaSi _ (TF/LF)1. Tu 
qsovilis SefardebiTi fasi gaizrdeba (PC/PF)2 donemde, rogorc es 3.5. naxazis marcxena 
mxares aris naCvenebi, saxelfaso ganakveTis Sefardeba miwis saijaro ganakveTTan 
gaizrdeba (w/r)2–mde, rac asaxulia vertikalur RerZze. qsovilisa da sakvebis 
warmoebaSi gamoyenebuli miwis Sefardeba samuSao ZaalasTan gaizrdeba Sesabamisad, rac 
naxazis marjvena mxares aris asaxuli.  

qsovilis SefardebiTi  fasis zrda muSebis Semosavals  ufro metad gaadidebs miwis 
mflobelTa SemosavalTan SedarebiT. SefardebiTi fasebis aseTi cvlileba 
msyidvelobiT unars gaadidebs muSebSi da Seamcirebs miwis mflobelebSi, rac 
ganpirobebuli iqneba orive saqonliT gamoxatuli realuri xelfasebis zrdiT da 
realuri ijaris SemcirebiT. es Semdegnairad aixsneba: rodesac  PC /PF  izrdeba, miwis 
Sefardeba samuSAo ZalasTan orive saqonlis warmoebaSi imatebs. konkurentul 
ekonomikaSi sawarmoo faqtorebis danaxarjebi anazRaurdeba maTi zRvruli produqtiT 
_ muSakis realuri xelfasi qsovilis saxiT utoldeba samuSAo Zalis zRvrul 
mwarmoeblurobas qsovilis gamoSvebaSi. rodesac erT-erTi saqonlis warmoebaSi 
samuSao Zalis zRvruli produqti am saqonlis mimarT izrdeba _ muSakTa realuri 
xelfasi maRali iqneba orive saqonlis gaTvaliswinebiT. miwis zRvruli produqti orive 
dargSi ecema. ase, rom miwismflobelebis realuri Semosavali mcirdeba orive saqonlis 
mimarT. am modelSi SefardebiTi fasis sxvadasxvaoba Zlier gavlenas axdens Semosavlis 
ganawilebaze. qsovilis SefardebiTi fasis cvlileba Semosavlis ganawilebis iseT 
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cvlilebas iwvevs, rom samuSao Zalis mflobelebi mogebas naxuloben, miwis mflobelebi 
ki zaraldebian. 

faqtorTa damatebiTi miwodeba ekonomikaSi zegavlenas axdens sawarmoo 
SesaZleblobebze. faqtorTa gamoyenebis intensiurobis gaTvaliswinebiT SesaZlebelia 
miviRoT warmoebis SesaZleblobaTa gadaxrili gafarToeba. davuSvaT, ekonomikis 
sawarmoo SesaZleblobebi mocemulia 3.6 naxazze TT 1 mrudiT.  
 

 
nax. 3.6. resursebi da sawarmoo SesaZleblobebi 

ekonomika awarmoebs (1 ) wertilSi  Q1
F raodenobis sakvebs da Q1

C
  raodenobis qsovils. 

sawarmoo SesaZleblobata zRvris daxriloba utoldeba qsovilis SefardebiT fass 
minusi niSniT (- PC /PF). Tu ekonomikaSi miwis miwodeba gaizrdeba, sawarmoo 
SesaZleblobis zRvari gadainacvlebs TT 2-Si, e. i. ekonomikas SeuZlia awarmoos orive 
saqoneli meti raodenobiT, vidre adre, magram zRvris gadaadgileba xdeba ufro metad 
sakvebis, vidre qsovilis mimarTulebiT, anu saxezea sawarmoo SesaZleblobaTa 
gadaxrili gafarToeba. igi gvxvdeba maSin, rodesac sawarmoo SesaZleblobaTa zRvari 
gadaadgildeba ufro metad erTi da naklebad _ meore mimarTulebiT. mocemul 
SemTxvevaSi gafarToeba Zlier ixreba sakvebis warmoebisken, gamoSveba (1) wertilidan (2) 
wertilisken gadainacvlebs, rac gulisxmobs qsovilis gamoSvebis realur Semcirebas 
Q1

C
 –dan Q2

C
 –mde da sakvebis gamoSvebis did zrdas Q1

F –dan  Q2
F –mde.  

ama Tu im resursis zrdis Sedegad warmoebis gadaxrili gafarToeba mTavari 
sakiTxia imis gasagebad, Tu resursebSi arsebuli sxvaoba rogor zrdis saerTaSoriso 
vaWrobas. sakvebis warmoebisaTvis miwis miwodebis gadideba warmoebas afarToebs 
araproporciulad. ekonomika, romelSic miwis Sefardeba samuSAo ZalasTan maRalia, 
SedarebiT ukeTesad awarmoebs sakvebs, vidre ekonomika, romelSic es Tanafardoba 
dabalia. zogadad, ekonomika SedarebiT efeqtianiad awarmoebs saqonels, romelic 
intensiuria im faqtorebiT, romliTac es qveyana SedarebiT ukeTesadaa 
uzrunvelyofili. anu qveyana efeqtianad awarmoebs saqonels, romlis sawarmoeblad 
intensiurad gamoiyeneba qveyanaSi uxvad (Warbad) arsebuli faqtorebi. 

 
3.3. orfaqtorian qveynebs Soris saerTaSoriso vaWrobis Sedegebi 

3.4.  
ganvixiloT saerTaSoriso vaWrobis struqtura orfaqtorian qveynebs (Cven  

qveyanasa da ucxoeTs)  Soris. Mmsjelobis gamartivebisaTvis davuSvaT, rom  
1. orive qveynis momxmareblebs erTnairi gemovneba aqvT; 
2. sakvebsa da qsovilze Sesadari moTxovna qveynebs Soris msgavsia; 
3. orive saqonelze SEefardebiTi fasebi erTnairia; 
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4. orive qveyana orive saqonlis warmoebis erTnair teqnologias flobs; 
5.  qsovilisa da sakvebis gamoSveba orive qveyanaSi erTmaneTis tolia; 
6. Cven qveyanaSi samuSao Zalis SEefardeba miwasTan ufro maRalia, vidre ucxoeTSi. 
 

3.3.1. SeEsadari fasebi da saerTaSoriso vaWrobis struqtura 
Tu qveynis (Cveni qveyana) gankargulebaSi arsebuli samuSao Zalis Sefardeba 

miwasTan metia, vidre igive maCvenebeli sxva qveynaSi U(ucxoeTSi), maSin mocemuli qveyana 
(Cveni qveyana) SromaWQarbia, xolo meore qveyana (ucxoeTi) miwaWarbi. aRsaniSnavia, rom es 
maCvenebeli ganisazRvreba faqtorebis erTmaneTTan SefardebiT da ara absoluturi 
maCveneblebiT. Aabsolutur gamosaxulebaSi, SeiZleba, pirveli qveyana orive faqtors 
ufro meti raodenobiT flobdes, magram meore qveynisgan gansxvavdebodes TiToeul 
heqtarze muSebis raodenobiT. Cvens mier ganxilul modelSi igulisxmeba, rom Cven 
qveyanaSi TiToeul heqtarze ufro meti muSa modis vidre ucxoeTSi da piriqiT, 
ucxoeTSi TiToeul muSaze ufro meti heqtari miwa modis.  

davuSvaT, qsovili Sromintesiuri saqonelia. Ees imas niSnavs, rom TiToeuli metri 
qsovilis sawarmoeblad ufro meti Sroma da naklebi miwa gamoiyeneba.  sakvebi 
miwaintensiuri saqonelia. eE.i mis sawarmoeblad ufro meti miwa da naklebi SromiTi 
resursebi gamoiyeneba.  

Tu Cven qveyanaSi Sromis Sefardeba miwasTan ufro maRalia, Cveni qveynis warmoebis 
SesaZleblobebis zRvari gadaxrilia ufro metad qsovilis (da ara sakvebis) 
mimarTulebiT, vidre es ucxoeTSia. Ees martivad aisxneba: roca sxva yvelaferi tolia an 
msgavsia, maT Soris qveyanaSi arsebuli faqtorebis – miwisa da SromiTi resursebis _ 
raodenoba, Sromis siWarbe Cvens qveyanaSi iwvevs qsovilis warmoebis ufro met 
efeqtianobas, radgan qsovili Sromaintesiuri saqonelia.   

Cveni daSvebis Tanaxmad, orive qveyana warmoebis erTnair teqnologias 
flobs. Aradgan  ucxoeTSi miwa aris Warbi faqtori,  ucxoeTis mwarmoeblurobis 
SesaZleblobebis zRvari gadaxrilia ufro metad sakvebis mimarTulebiT da SedarebiT 
naklebad – qsovilis mimarTulebiT. Ees imitom xdeba, rom sakvebi miwaintensiuri 
saqonlia.     
saerTaSoriso vaWroba iwvevs SefardebiTi fasebis daaxloebas. radgan qveynebi 
erTYmaneTisgan gansxvavdebian  faqtorebis uzrunvelyofiT, amitom SefardebiTi fasis 
nebismieri mniSvnelobis dros, Cveni qveyana ucxoeTTan SedarebiT awarmoebs ufro met 
qsovils, vidre sakvebs. sxva sityvebiT rom vTqvaT, Cvens qveyanaSi qsovilis 
SefardebiTi miwodeba sakvebTan SedarebiT ufro metia, vidre ucxoeTSi. Cveni qveynis 
qsovilis SefardebiTi miwodebis mrudi  ucxoeTis SefardebiTi miwodebis mrudDis 
marjvniv mdebareobs (ix. nNax. 3.7.).  Nnaxazze Cveni qveynis SefardebiTi miwodebis mrudi 

gamosaxulia RS-iT, xolo ucxoeTis SefardebiTi miwodebis mrudi - RS*-iT. Cveni 
daSvebis Tanaxmad, SefardebiTi moTxovnis mrudi orive qveynisaTvis erTi da igivea da 

naxazze warmodgenilia  RD mrudiT.   
saerTaSoriso vaWrobis ar arsebobis dros wonasworobis wertils Cveni 

qveynisaTvis warmoadgens (1) wertili, xolo ucxoeTisaTvis (3) wertili. aAmrigad, 
saerTaSoriso vaWrobis ar arsebobis dros qsovilis Sesadari fasi Cvens qveyanaSi ufro 
dabalia, vidre ucxoeTSi.  

saerTASoriso vaWrobis damyarebis Semdeg qsovilis Sesadari fasi qveynebs Soris 
gaTanabrdeba. 
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nax. 3.7. vaWroba iwvevs SefardebiTi fasebis daaxloebas 
qsovilis Sesadari fasi Cvens qveyanaSi gaizrdeba, xolo ucxoeTSi Semcirdeba. 
wonasworobis axali wertili iqneba wertili (2) naxazze 3.7., romelic Cveni qveynisa da 
ucxoeTis SefardebiT fasebs Soris mdebareobs.  

qsovilis SefardebiTi fasis zrda Cven qveyanaSi gamoiwvevs qsovilis warmoebis 
gazrdas da misi Sesadari moxmarebis Semcirebas. aAmrigad, Cveni qveyana gaxdeba qsovilis 
eqsportiori da sakvebis importiori. SEesabamisad, qsovilis SefardebiTi fasis 
Semcireba ucxoeTSi iwvevs imas, rom igi xdeba qsovilis importiori da sakvebis 
eqsportiori.  

Aamrigad, Cveni qveyanaSi QWarbi resursia Sroma, xolo ucxoeTSi miwaa Warbi. 
sxvanairad rom vTqvT, Cveni qveyana SromaWarbia, xolo ucxoeTi – miwaWarbi. Qqsovilis 
warmoeba Sromaintensiuria, xolo sakvebis warmoeba miwaintensiuri. Cveni qveyana, 
romelic SromaWarbia, awarmoebs qsovilis eqsports, xolo ucxoeTi awarmoebs sakvebis 
eqsports.  

Ddaskvna:  qveynebi mimarTaven im saqonlis eqsports, romlis warmoebaSic 
intensiurad gamoiyeneba am qveyanaSi arsebuli Warbi faqtori da ewevian im saqonlis 
imports, romlis warmoebaSi intensiurad gamoiyeneba deficituri faqtori. AAanu 
qveynebi farulad ewevian Warbi faqtorebis eqsports da deficituri faqtorebis 
imports.  

 

 
2.3.6. heqSer-olinis modelis testireba.  
 
heqSer-olinis Teoriis daskvnebi sakmaod damajereblad axsnidnen XX 

saukunis 50-iani wlebis bolos saerTeSoriso vaWrobaSi monawile saqonlis 
da momsaxurebis saerTaSoriso nakadebis struqturebs da moculobebs. magram 
1960 wlebSi dawyebuli procesebi cxadyofdnen Teoriis garkveul 
SezRudulobas saerTaSoriso vaWrobis Tanamedrove etapis xasiaTis da 
Taviseburebs axsnisas. 

kerZrd, sxvadasxva qveynebis warmoebis faqtorebiT uzrunvelyofasTan 
dakavSirebuli msoflioSi momxdari cvlilebebi adasturebdnen, rom 
mimdinareobda ganviTarebuli warmoebis mqone qveynebis da warmoebis 
ganviTarebis gzaze axlad damdgari qveynebis daaxloeba. Semcirda an sulac 
gaqra 1960-ian wlebSi arsebuli mowinave qveynebisgan am qveynebis 
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CamorCeniloba kapitaliT, kvalificiuri muSakebiT da samecniero poten-
cialiT uzrunvelyofis sferoSi. warmoebis faqtorebiT uzrunvelyofis 
zrdis dabali tempebis gamo mowinave qveynebi (magaliTad, kanada da, 
gansakuTrebiT ki, aSS) kargavdnen lideris poziciebs. 

am mxriv dasavleTi evropa ufro moqnili aRmoCnda. mecnierebiT, 
kvalificiuri muSebiT da kapitaliT uzrunvelyofis doniT iaponia da axali 
industriuli qveynebi uswrebden CrdiloeT amerikas da dasavleT evropas. 
Tu es procesi momavalSic gagrZeldeba, maSin ganviTarebuli warmoebis 
qveynebSi moxdeba warmoebis faqtorebiT uzrunvelyofis struqturebis 
gaTanabreba da, amave dros, SenarCundeba naprali maT da ganklebad 
ganviTarebul qveynebs Soris. 

heqSer-olinis Teoriis Tanaxmad, amas Tan axlavs: 
1) ganviTarebul qveynebs Soris vaWrobis stimulirebis Semcireba; 
2) „CrdiloeTi–samxreTi”-s vaWrobis gafarToveba ganviTarebul 

(CrdiloeTi) da ganviTarebad (samreTi) qveynebs Soris; 
realobaSi ki, bolo wlebis saerTaSoriso vaWrobaSi amis sruliad 

sapirispiro procesebi mimdinareobs. 
pirveli, izrdeba vaWrobis xvedriTi wili erTnairad maRali 

Semosavlebis mqone qveynebs Soris (anu ganviTarebul qveynebs Soris). dRes 
es maCvenebeli 60%-is tolia. garda amisa, es qveynebi uaxlovdebian erTmaneTs 
erT sul mosaxleze Semosavlebis doniT. radgan Semosavlebis erTnairi 
done, rogorc wesi, warmoebis faqtorebiT uzrunvelyofis proporciebis 
msgavsebaze metyvelebs (ufro maRali done metad kvalificiur SromasTan, 
kapitalis met moculobasTan da a.S. asociirdeba). amitom, miuxedavad heqSer-
olinis Teoriis postulatebisa, vaWrobis koncentrireba xdeba warmoebis 
faqtorebiT uzrunvelyofis ara sxvadasxva, aramed erTnairi donis mqone 
qveynebSi. 

meore, msoflio vaWrobaSi mudmivad izrdeba msgavsi samrewvelo 
saqonlis miwodebis xvedriTi wili. 

Sesabamisad, msoflio vaWrobis simZimis centri inacvlebs „msgavs 
qveynebSi” „msgavsi saqonliT” (da ara mrewvelobis gansxvavebuli dargebis 
produqciiT) vaWrobisken. 

amis gamo aqtualuri gaxda sagareo vaWrobis ganviTarebis faqtiuri 
tendenciebiis da heqSer-olinis neoklasikuri Teoriis Teoriuli 
debulebebis Sesabamisobis specialuri Semowmeba (testireba). 

heqSer-olinis koncefciis debulebebis da daskvnebis mravalricxovan 
gamokvlevebs Soris unda SeCverdeT amerikeli ekonomistis vasili 
leontievis Sromaze, sadac is cdilobs gansazRvros im Tezisis 
marTebuloba, rom Warbi (da, Sesabamisad, iafi) warmoebis faqtorebis mqone 
qveyana axdens im saqonlis eqsports, romlis warmoebisTvis upiratesad es 
iafi faqtorebi gamoiyeneba. kerZod, v. leontievma gaanaliza mxolod oris 
faqtori – Sroma da kapitali. 

Semowmebis Sedegebi moulodneli aRmoCnda. pirobebSi, rodesac aSS-Si 
SefardebiT Warbia kapitali, xolo Sroma – deficituri, v. leontievis 
gaangariSebidan gamomdinareobda, rom aSS axdenda ZiriTadad Sromatevadi 
produqciis eqsports da kapitaltevadi produqciis imports. 

am mravaljer Semowmebul Seusabamobas „leontievis paradoqsi” ewoda. 
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mravali mkvlevari cdilobda gadaewyvita heqSer-olinis neoklasikuri 
Teoriis da konkretuli qveynebis sagareo vaWrobis kavSirebis ganviTarebis 
Seusabamobis sakiTxi, sabolood ki am Teoriis calkeuli elementebis 
„Sesworebis” da ZiriTadi debulebebis SenarCunebis gza airCies. 

met wilad am SesworebebSi igulisxmeba faqtorebis ricxvis gazrda, 
upirveles yovlisa _ damatebiTi faqtorebis SemoReba: „teqnologia”, 
„muSebis kvalifikacia”, „samewarmeo unarebi”, „mmarTveli personalis 
xarisxi” da sxv. 

warmoebis faqtorebis dawvrileba yvelaze mcire faqtorebis 
gaTvaliswinebamde zrdis heqSer-olinis Teoriis ganmartebiT mniSvnelobas, 
radgan es Teoria did yuradRebas aqcevs faqtorebs Soris arsebul 
proporciebs. rogoroc ki Cven SevZlebT warmoebis faqtorebs Soris ufro 
wvrili sazRvrebis gavlebas, maSinve sxvadasxva dargebis faqtorebiT 
uzrunvelyofa sul sxvanairad warmogvidgeba. saboloo jamSi, yoveli 
sferosTvis specifikuri faqtorebiT uzrunvelyofaSi arsebuli 
gansxvavebebi imdenad didia, rom yovelive es sakmaod warmatebulad sxnis 
saerTaSoriso vaWrobis struqturaSi arsebul gaurkvevlobebs. ganvixiloT, 
magaliTad, Tu rogor SegviZlia am midgomis gamoyenebiT avxsnaT aSS-is da 
iaponias Soris satransporto mowyobilobebiT vaWrobaSi msxvili Semxvedri 
nakadebis arseboba, rodesac orive qveyanas erTnairi proporciiT aqvT 
kapitalic da samuSao Zala. 

ratom yidulobs iaponia aSS-Si TviTmfrinavebis iseT raodenobas, da, 
amave dros, amaragebs gemebiT aSS-sac da mTel msofliosac? heqSer-olinis 
Teoria ar mogvcems pasuxs am kiTvaze, Tu Cven miviCnevT, rom satransporto 
manqanaTmSeneblobis dargis yvela warmoebaSi erTi da igive da erTnairi 
proporciis faqtorebia gamoyenebuli. magram Tu ganvasxvavebT „boingis” da 
sxva amerikuli aviamSebenebeli firmebis da „micubisis” da sxva iaponuri 
gemTmSenebeli kompaniebis mmarTvelobiT da sxva gamocdilebas, maSin 
warmoebis faqtorebiT SefardebiTi uzrunvelyofis Teoriis farglebSi 
miviRebT SefardebiTi upiratesobebis am konkretuli SemTxvevis axsnas. 

 

hექშერ-oლინის-is Teoriis empiriuli Semowmeba- leontievis paradoqsi 
 

warmoebis faqtorTa Tanafardobis Teoriis mniSvnelovani maxasiaTebelia is, 
rom misi saSualebiT SesaZlebelia qveynebs Soris vaWrobis SesaZlo struqturis 
prognozireba, romlis testireba SesaZlebelia empiriuli monacemebis gamoyenebiT. 
mocemuli Teoria mravaljer daeqvemdebara Semowmebas. erT-erTi pirveli iyo 
amerikeli ekonomisti, vasili leontievi. man gadawyvita Seemowmebina h-o Teoriis 
daskvna imis Sesaxeb, rom qveynebi iswrafian ucxoeTSi gaitanon saqoneli, romlis 
warmoebaSi intensiurad gamoiyeneba maTTvis Warbi faqtorebi, xolo 
sazRvargareTidan Semoitanon is saqoneli, romlis warmoebaSi intensiurad 
gamoiyeneba am qveynisaTvis deficituri faqtorebi. ufro zustad, mas surda 
erTdroulad Seemowmebina ori hipoTeza 1. h-o Teoriis siswore; 2. hipoTeza imis 
Sesaxeb, rom aSS-s aqvs SefardebiTi upiratesoba kapitalintensiuri saqonlis 
warmoebaSi da Sesabamisad axorcielebs am saqonlis eqsportirebas Sromaintensiuri 
saqonlis sanacvlod. 

1947 wels leontievma aiRo ZiriTadi kapitalisa da muSebis ricxovnebis 
sidideTa Tanafardoba aSS-is saeqsporto da importSemcvlel dargebSi. Mman 
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moiTxova kapitalisa da dasaqmebis gaangariSeba ara marto ganxilul ramdenime 
dargSi, aramed am dargebis produqciaSi sxva dargebis produqciis gamoyenebis 
Sedegad moxmarebuli kapitalis da Sromis aRricxvac. 

faqtobrivad, leontievma Seadara kapitalis da Sromis Tanafardoba, romelic 
aucilebelia erTeuli amerikuli importis (K/L)im warmoebisaTvis, kapitalis da 
Sromis Tanafardobas, romelic aucilebelia erTeuli amerikuli eqsportis (K/L)x 
warmoebisaTvis. am Tanafardobis Tanaxmad, romelsac ewoda ,,leontievis 
statistika~ (Leontief Statistic), qveyana SeiZleba iyos kapitaliT uzrunvelyofili, Tu: 
(K/L) im /(K/L) x < 1 

da qveyana SeiZleba iyos SromiT uzrunvelyofili Tu: (K/L) im /(K/L) x > 1. 
leontievis Sedegebma gviCvena, rom amerikuli importi iyo ufro 

kapitalintensiuri (daaxloebiT 30-iT) amerikul eqsportTan SedarebiT, rac 
srulebiT ewinaaRmdegeboda h-o-is daskvnebs. es Sedegi cnobilia rogorc 
leontievis paradoqsi. empiriulma Semowmebam warmoSva azri imis Sesaxeb, rom h-o 
Teoria araadekvaturad xsnis saerTaSoriso vaWrobis struqturas da mizezebs. 
Tumca, maSinve gamoCnda kvlevebi, sadac iyo SemoTavazebuli am paradoqsis axsnis 
sxvadasxva varianti. 

pirveli, Tavad leontievis mier iyo SemoTavzebuli 1956 wels. is varaudobda, 
rom im periodSi rodesac Catarda empiriuli Semowmeba (1947 weli), statistikuri 
monacemebi iyo damaxinjebuli da aSS-is savaWro struqtura kidev ganicdiada meore 
msoflio omis Sedegebs. Tumca, Semdgom wlebSi ganxorcielebulma kvlevam 
analogiuri daskvnebi mogvca, ramac uaryo es Sexeduleba; 

meore, warmoebis faqtorTa reversi (factor-intensity reversal): erTi da igive saqoneli 
SeiZleba iyos Sromaintensiuri Warbi SromiT uzrunvelyofil qvyanaSi da 
kapitalintensiuri, kapitaliT uzrunvelyofil qveyanaSi, rasac SeiZleba hqondes 
adgili urTierTSemcvleli warmoebis faqtorTa maRali elastikurobis pirobebSi. 
magaliTad, Warbi kapitalis mqone qveyanaSi (aSS) warmoebuli brinji aris 
kapitalintensiuri saqoneli, radganac iwarmoeba mowinave teqnologiebis 
saSualebiT. maSin, rodesac igive brinji, warmoebuli Warbi SromiT uzrunvelyofil 
qvayanaSi – vietnamSi, aris Sromaintensiuri saqoneli, radgan iwarmoeba ZiriTadad 
primitiuli teqnologiebis gamoyenebiT.       

mesame, Hh-o–is erT-erTi daSveba gulisxmobs momxmarebelTa upiratesobebisa da 
gemovnebebis identurobas. tradiciulad, amerikelebi upiratesobas aniWebdnen 
maRalteqnologiur kapitaltevad saqonels, romelic asocirdeboda maRal 
xarisxTan da romelsac yidulobdnen sazRvargareT miuxedavad imisa, rom Tavad 
qveyana iyo uzrunvelyofili kapitaliT. es ki faqtobrivad niSnavs h-o–is erT-erTi 
daSvebis uaryofas.  

meoTxe argumenti mdgomareobs imaSi, rom amerikis SeerTebuli Statebis 
samuSao Zala, sxva qveynebTan SedarebiT,  maRalkvalificiuria. Aamgvarad, 
aucilebelia samuSao Zla davyoT kvalificiurad da arakvalificiurad da 
gamovTvaloT TiToeuli jgufis mier saeqsporto saqonelze gaweuli xarjis 
xvedriTi wona. amerikelma mecnierma donald kisingma (Donald Keesing) Tavis kvlevaSi, 
romelic gamoaqveyna 1966 wels, samuSao Zala dayo 8 sxvadasxva kategoriad 
kvalifikaciis donis mixedviT, dawyebuli ,,mecnierebisa da inJinrebidan~, 
damTavrebuli ,,dabalkvalificiuri muSaxeliT~ da daamtkica, rom aSS-s hyavs Warbi 
kvalificiuri da SedarebiT arasakmarisi dabalkvalificiuri samuSao Zala. amitom 
aSS eweva kvalificiuri Sromis produqtebis eqsports, romelic, misi momzadebisa 
da swavlebaze gaweuli xarjebis gaTvaliswinebiT, SeiZleba ganvixiloT rogorc 
kapitali.  

mexuTe, aSS eweva didi raodenobiT nedleulis imports, romlis mopoveba 
kapitalis did danaxarjebTanaa dakavSirebuli. amitom, Tu saimporto saqoneli 
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moiTxovs did raodenobiT kapitalis danaxarjebs, es xdis amerikul imports 
kapitalintensiurs. ramdenime mkvlevarma ganmeorebiT Caatara leontevis mier 
ganxorcielebuli gaangariSebebi imave wlebis monacemTa bazaze dayrdnobiT, magram 
im dargebis gamoricxviT, romlebic Zlier iyvnen damokidebulni kapitalintensiur 
nedleulze. paradoqsi gaqra, hekSer-olinis Teoria swori aRmoCnda.  

 
 
stolper-samuelsonis Teorema 
 
stolper-samuelsonis7 Teoremis ganxilva daviwyoT im grafikuli 

modelis analiziT, romliTac xdeba qveynis (magaliTad, didi britaneTis) 
sawarmoo SesaZleblobebis ilustrireba. 

davuSvaT, rom qsovilis samamulo mwarmoeblebis interesebis dasacavad 
didi britaneTi awesebs sabaJo gadasaxads qsovilis importze, riTac zrdis 
qsovilis Sida SefardebiT fass, anu amcirebs foladis SefardebiT fass. 
Sedegad gaizrdeba qsovilis mwarmoeblebis mogeba, xolo foladis 
mwarmoeblebi dazaraldebian. Tavis mxriv, mogebis zrda qsovilis warmoebis 
zrdis stimuli gaxdeba, xolo zarali gamoiwvevs foladis warmoebis 
Semcirebas; cxadia, rom am pirobebSi gaizrdeba qsovilis warmoebaSi 
gamoyenebuli Sromis fasi, da Semcirdeba warmoebis sxva faqtoris – 
kapitalis8 fasi. davamtkicoT Cveni mosazreba ricxviTi monacemebis analizis 

meSveobiT. amisTvis davuSvaT, rom საწყისი დონის Sesabamisi produqciis 
warmoebis optimaluri teqnologia ganpirobebulia moyvanili sawyisi 
monacemebiT, romlebic moyvanilia cxrilSi 2.11. 

 
cxrili 2.11. resursebis danaxarjebi 

warmoebuli produqcia danaxarjebi erTeulis warmoebaze 

Sroma (L)  kapitali (K) 

qsovili y, m2 4 (L1)  1 (K1) 
foladi x, t.  2 (L2)  3 (K 1) 

 
aqedan gamomdinareobs, rom foladis warmoebis 1 toniT Semcireba 

gaaTavisuflebs Sromis 2 erTeuls da kapitalis 3 erTeuls, xolo qsovilis 
damatebiTi 1 m2 sawarmoeblad qsovilis warmoeba gamoiyenebs Sromis 4 
erTeuls da kapitalis 1 erTeuls. maSasadame, foladis warmoeba 

                                                           
7 samuelsoni pol entoni (dab. 1915 w.) – amerikeli ekonomisti-TeoreTikosi, cnobili 
saxelmZRvanelos „ekonomiqsis” avtori. misi interesebis sferos miekuTvneba ekonomikuri 
Teoriis TiTqmis yvela sfero: moxmarebis da simdidris Teoria, kapitalis Teori, 
ekonomikuri dinamika da zogadi wonasworoba, saerTaSoriso vaWroba, finansebi, 
makroekonomika, ekonomikuri analizi da sxv., aris nobelis premiis laureati ekonomikis 
dargSi. 
 
8 unda gaviazroT, rom zogadad SemTxvevaSi warmoebis SesaZleblobebis zRvarze tundac 
umniSvnelo gadanacvleba iwvevs sawarmoo struqturis srul reorganizacias: resursebi 
gadaadgildebian erTi dargidan meoreSi, icvleba warmoebis meTodebi, Sromis da kapitalis 
optimaluri proporciebi, mogebis Sida gadanawilebis struqtura. am kompleqsuri 
reorganizaciis arsis analizi xdeba stolper-samuelsonis Teoremis farglebSi. 
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gaaTavisuflebs Sromis nakleb raodenobas kapitalis erTeulze (anu 
kapitalis met raodenobas Sromis erTeulze), vidre es qsovilis warmoebas 
surs. 

magaliTad, Tu foladis warmoeba 1 toniT Semcirdeba, xolo qsovilis 
warmoeba 1 m2 gaizrdeba, maSin gaCndeba Sromaze moTxovnis nameti 2 erTeulis 
odenobiT da kapitalis miwodebis nameti aseve 2 erTeulis odenobiT. Sromaze 
moTxovna niSnavs xelfasis zrdas, xolo kapitalis Warbi miwodeba – 
saprocento ganakveTis Semcirebas. 

Teoremis ufro mkacri dasabuTebisTvis SemoviRoT Semdegi aRniSvnebi: 
P1 – saqoneli #1 (qsovilis) fasi; 
P2 – saqoneli #2 (foladis) fasi; 
w – Sromis erTeulis saxelfaso ganakveTi (Sromis fasi); 
i – saprocento ganakveTi kapitalis erTeulis gamoyenebisTvis 

(kapitalis fasi). 
maSin saqonlis fasi SeiZleba asisaxos Semdegi formuliT: 

P1 = L1 w + K1 i 

P2 = L2 w + K2 i 
Tu abscisTa RerZi xelfass (w), xolo ordinatTa RerZi – saprocento 

ganakveTs (i) gamoxatavs, maSin P1 da P2 gantolebebis gamoyenebiT SeiZleba 
aigos grafiki, romelic saqonlis Rirebulebaze damokidebuli swarmoebis 
faqtorebis fasebis urTierTdamokidebulebas asaxavs (nax. 2.14). 

radgan saqoneli #1 (qsovili) met SromiT danaxarjebs saWiroebs 
saqonelTan #2 (foladi) SedarebiT, maSin es grafikze abscisTa RerZis 
mimarT ufro daxrili xaziT iqneba gamoxatuli. wonasworoba iqneba 
miRweuli E wertilSi, romelic gansazRvravs warmoebis faqtorebis (Sromis 
da kapitalis) fass #1 da #2 saqonelze arsebuli fasebis (w0 da i0) pirobebSi. 

davuSvaT aseve, rom garkveuli mizezebis gamo saqoneli #1-is fasi P1-

dan P11-mde gaizarda. 
maSasadame, saqonelze #1 gazrdili fasis pirobebSi Sromis axali fasi 

aris w1, xolo kapitalis axali fasi – i1 . 
vaWrobis Sedegad gaizarda saqoneli #1-is warmoebaSi intensiurad 

gamoyenebuli faqtoris fasi, radgan gaizarda TviT saqoneli #1-is fasi 
(magaliTad, misi eqsportis an mis importze sabaJo gadasaxadis SemoRebis 
Sedegad). amave dros, Semcirda saqoneli #1-is warmoebaSi naklebad 
intensiurad gamoyenebuli meore faqtoris (kapitalis) fasi. 

analogiurad SegviZlia davrwmundeT, rom saqonelze #2 (foladze) 
fasis zrda gamoiwvevs kapitalze saprocento ganakvetis zrdas da xelfasis 
donis Semcirebas. 

 
2.3.4. jonsis gaZlierebis efeqti. 
 
stolper-samuelsonis Teoremis Sesabamisad, saqonlis fasis zrdis 

SemTxvevaSi saerTaSoriso vaWroba iwvevs am saqonlis warmoebaSi inten-
siurad gamoyenebadi faqtorebis fasebis zrdas, da, piriqiT, saqonlis 
warmoebaSi intensiurad gamoyenebuli faqtoris fasis Semcirebas, Tu am 
saqonelze fasi klebulobs. magram Cndeba kiTxva: aris Tu ara warmoebis 
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faqtoris fasis zrda (an Semcireba) da am faqtoris meSveobiT warmoebuli 
saqonlis fasis zrda (an Semcireba) urTierTproporciuli? 

ekonomikuri analizi gviCvenebs, rom faqtorebis fasis zrda an 
Semcireba ufro metia am faqtorebiT warmoebuli saqonlis fasis zrdasTan 
an SemcirebasTan SedarebiT. 

jonsis gaZlierebis efeqtis saxelwodebiT cnobili es efeqti niSnavs, 
rom saqonelze SefardebiTi fasebis zrda mis warmoebaSi SedarebiT ufro 
intensiurad gamoyenebuli faqtoris mflobelebs moutans araproporciulad 
did mogebas, vidre es fasebis cvlilebebidan gamomdinareobs, Sedegad ki 
absoluturad Seilaxeba warmoebis sxva faqtoris mflobelis uflebebi. 

movaxdinoT gaZlierebis efeqtis moqmedebis ilustrireba gansaxilveli 
ricxviTi magaliTis meSveobiT da davuSvaT, rom warmoebis faqtorebis – 
Sromis da kapitalis – fasebi erTnairi da 5 ful. erTeulis tolia. qsovilis 
(Sromatevadi saqonlis) fasi am SemTxvevaSi Seadgens: 

P1 = L1w1 + K1i1 = 4 x 5 + 1 x 5 = 25 ful. erT. 
 
davuSvaT, rom saerTaSoriso vaWrobis Sedegad qsovilis fasi 20%-iT 

gaizarda da 30 ful. erT. Seadgens. 
gansaxilveli Teoremis Sesabamisad, Sromatevad saqonelze fasis 

zrdis Sedegad unda gaizardos Sromis fasi, radgan is warmoebaSi SedarebiT 
ufro intensiurad gamoiyeneba, xolo kapitalis fasi Semcirdes. davuSvaT, 
rom kapitalis fasi 20%-iT anu 4 ful. erTeuliT Semcirda. maSin Sromis 
Sesabamisi fasi SeiZleba gamovTvaloT Semdegi gantolebidan: 

30 = 4w + 1 x 4 , 
saidanac w = 6,5 ful. erT, rac niSnavs Sromis fasis 30%-iT zrdas. 
gaZlierebis efeqtis mniSvneloba praqtikul saqmianobaSi unda iyos 

gaTvaliswinebuli. magaliTad, Tu mwarmoebeli zrdis saeqsporto fasebs 
Sromatevad saqonelze, maSin is unda iyos mzad imisTvis, rom am saqonlis 
warmoebaSi dasaqmebuli muSebis xelfasi kidev ufro metad gaizrdeba da 
amiT, garkveul wilad, Semcirdeba an sulac gadaifareba is dadebiTi efeqti, 
romlis miRebas mwarmoebeli elodeba eqsportis Sedegad. 

SeniSvna. unda aRiniSnos, rom jonsis gaZlierebis efeqti marTebulia 
ribCinskis TeoremaSi ganxiluli pirobebisTvisac, kerZod – warmoebis faqtorebis 
moculobis zrda iwvevs im saqonlis warmoebis moculobis araproporciulad did 
zrdas, romlis warmoebaSi es faqtori SedarebiT intensiurad gamoiyeneba. 

 
2.3.5. faqtorTa fasebis gaTanabrebis Teorema 
aRniSnuli Teorema amtkicebs, rom qveynebs Soris faqtorebis 

gadaadgilebis ararsebobis SemTxvevaSic Tavisufali vaWroba iwvevs ama Tu 
im faqtoris realuri Rirebulebis gaTanabrebas sxvadasxva qveynebSi. heqSer-
olinis modelic miuTiTebs qveynebs Soris faqtorebis arapirdapir 
gacvlebaze. kapitaltevadi saqonlis nacvlad Sromatevadi saqonlis 
eqsportiT Warbi Sromis mqone qveyana axdens garkveuli Sromis arapirdapir 
eqsports kapitalis sanacvlod, xolo Warbi kapitalis mqone qveyana amis 
sapirispirod iqceva. 

faqtorebis es arapirdapiri gacvla zrdis xelfass Warbi Sromis mqone 
qveyanaSi da amcirebs mas Warbi kapitalis mqone qveyanaSi, amcirebs kapitalze 
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saprocento ganakvets Warbi Sromis qveyanaSi da zrdis mas Warbi kapitalis 
qveyanaSi. maSasadame, Tu qveynebs Soris ar xdeba uSualod faqtorebis 
migracia, maSin es procesi xdeba arapirdapir – saqonlis eqsportis da 
importis meSveobiT, anu „Tu magomedi ar midis mTasTan, maSin mTa midis 
masTan”. 

qveynebs Soris faqtorTa realuri gaTanabreba aris msoflioSi 
resursebis efeqturi gadanawilebis piroba. daxuruli ekonomikis SigniT 
resursebis efeqturi gadanawileba moiTxovs, rom erTsa da igive homogenuri 
faqtorebis identur erTeulebs hqondes erTnairi ukucema. aseve msoflio 
ekonomikaSi resursebis efeqturi ganawileba moiTxovs srul faqtor-
fasobriv tolobas. saboloo jamSi, msoflio ekonomika aris erTaderTi 
daxuruli ekonomika, romlis Seswavlis da dakvirvebis saSualeba gvaqvs. 

Cvens irgvls arsebuli realoba gvarwmunebs, rom qveynebSi faqtorebis 
fasebi SeiZleba iyos mniSvnelovnad gansxvavebuli. amis mizezi mdgomareobs 
qveynebs Soris faqtorebis arasakmaris uSualo mobilobaSi (miuxedavad 
imisa, rom bolo wlebSi is sagrZnoblad gaizarda) da Tavisufali vaWrobis 
SezRudvebSi, romlebic droTa ganmavlobaSi mcirdeba, magram jerjerobiT 
mainc mniSvnelovania. 

zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, faqtorebis fasebis gaTanabrebis 
Teorema gviCvenebs, Tu ramdenad SegviZlia efeqturobis ganviTareba 
warmoebis erovnuli faqtorebis mobilobis zrdiT da qveynebs Soris 
Tavisufali vaWrobisTvis xelSewyobiT. 

 

განვიხილოთ მაგალითი: saerTaSoriso vaWrobis ar arsebobis dros Cvens qveyanaSi 
Sromis Semosavali naklebia, vidre ucxoeTSi, xolo miwis Semosavali metia. vaWrobis 
gareSe Cvens qveyanaSi, romelic SromaWarbia, qsovilis SefardebiTi fasi ufro dabalia, 
vidre ucxoeTSi, romelic miwaWarbia. saqonlis SefardebiT fasebs Soris sxvaoba iwvevs 
kidev ufro did sxvaobas faqtorebis SefardebiT fasebs Soris.  

roca Cveni qveyana da ucxoeTi vaWrobas iwyeben, saqonlis SefardebiTi fasebi 
erTmaneTs uaxlovdeba. es daaxloeba, Tavis mxriv, iwvevs Sromisa da  miwis SefardebiTi 
fasebis daaxloebas. amrigad, SeiniSneba faqtorebze fasebis gamoTanabrebis tendencia.   

fasebis gamoTanabrebis Teorema aris hekSer-olinis Teoriis logikuri 
gagrZeleba, vinaidan yvela daSvebis gaTvaliswinebiT, uSualod misgan 
gamomdinareobs. pirvelad es Teorema daamtkica amerikelma ekonomistma pol 
samuelsonma, da amitom mas zogjer uwodeben hekSer-olin-samuelsonis Teoremas. 

hekSer-olinis Teoriis Tanaxmad saerTaSoriso vaWroba qveyanaSi zrdis 
moxmarebis SesaZleblobebs da mis keTildReobis dones, aseve iwvevs SefardebiTi 
fasebis gamoTanabrebas im saqonelze, romliTac qveynebi vaWroben erTmaneTTan. 
magram Tu davuSvebT, rom saqonelTa SefardebiTi fasebi damokidebulia qveynebis 
warmoebis faqtorebiT uzrunvelyofasa da maT SefardebiT fasebze, maSin 
warmoiqmneba kanonzomieri kiTxva: SesaZloa, rom saqonelze SefardebiTi fasebis 
gaTanabrebam ukuzegavlena moaxdinos warmoebis faqtorTa fasebze, romlis 
saSualebiT iqna warmoebuli mocemuli saqoneli? anu, Tu Seicvleba 
Sromaintensiuri saqonlis fasi, maSin rogor Seicvleba an saerTod Seicvleba Warbi 
SromiT uzrunvelyofil qveyanaSi Sromis fasi? anda, Tu vaWrobis Sedegad 
Seicvleba kapitalintensiuri saqonlis fasi, maSin rogor Seicvleba kapitalis fasi 
Warbi kapitaliT uzrunvelyofil qveyanaSi? 

am kiTxvas pasuxi gasca pol samuelsonma XX saukunis 40-ian wlebis damlevs. 
man daasabuTa debuleba, romelic Semdegnairad JRers: saerTaSoriso vaWroba iwvevs 
absoluturi da SefardebiTi fasebis gamoTanabrebas ara mxolod saqonelze, aramed 
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warmoebis faqtorebze. es imas niSnavs, rom zemoT moyvanili yvela daSvebidan 
gamomdinare saerTaSoriso vaWrobis Sedegad fasebi gamoTanabrdeba homogenur 
warmoebis faqtorebze, romelic saqonlis warmoebaSi iyo gamoyenebuli. martivad, 
rom vTqvaT, vaWrobis Sedegad saqonelze fasebis gamoTanabreba iwvevs warmoebis 
faqtorebze SefardebiTi fasebis gamoTanabrebas. 

Kkapitalis homogenuroba niSnavs imas, rom kapitali xasiaTdeba msgavsi 
efeqtianobiT da riskis msgavsi xarisxiT, xolo Sromis homogenurobaSi 
vgulisxmobT Sromas, romlisTvisac damaxasiaTebelia momzadebis, swavlebis, 
ganaTlebis da mwarmoeblurobis erTi da igive done. 

axla ki ganvixiloT rogor iwvevs saerTaSoriso vaWroba warmoebis faqtorebze 
fasebis gamoTanabrebas. amisaTvis aucilebelia yvela zemoT CamoTvlili daSveba 
ucvleli darCes. anu vaWrobaSi monawileobs ori qveyana: SromiT uzrunvelyofili 
Cveni qveyana, romelsac saerTaSoriso bazarze gaaqvs Sromaintensiuri C saqoneli 
da miwiT uzrunvelyofili ucxoeTi, romelsac saerTaSoriso bazarze gaaqvs 
miwaintensiuri F saqoneli.  

h-o-is TeoriaSi logikuri kavSiris gageba martivia. sawyisi pirobebis Tanaxmad, 
avtarqiis pirobebSi C saqonlis SefardebiTi fasi Cvens qveyanaSi ucxoeTTan 
SedarebiT dabalia, vinaidan Cvens qveyanaSi Sromis SefardebiTi fasi – anu xelfasis 
ganakveTi – dabalia. vaWrobis Sedegad Cveni qveyana specializdeba Sromaintensiuri 
C saqonlis warmoebaze, amcirebs miwaintensiuri F saqonlis warmoebas, ris Sedegad 
izrdeba SefardebiTi moTxovna Sromaze, rac gamoiwvevs xelfasis zrdas, maSin 
rodesac miwaze SefardebiTi moTxovna mcirdeba (vinaidan miwaintensiuri saqonlis 
warmoeba mcirdeba) da Sedegad miwis fasi – renta Semcirdeba.  ucxoeTis SemTxvevaSi 
adgili aqvs sapirispiro mdgomareobas. vinaidan es qveyana specializdeba 
miwaintensiuri sqonlis warmoebaSi, miwaze moTxovna gaizrdeba, rac misi fasis 
zrdas gamoiwvevs. es aisaxeba rentis amaRlebaSi, maSin, rodesac Sromaze moTxovna 
Semcirdeba, rac ganapirobebs misi fasis – xelfasis ganakveTis Semcirebas. 

saerTaSoriso vaWrobis saSualebiT xdeba warmoebis faqtorebze fasebs Soris 
sxvaobis TandaTan Semcireba da droTa ganmavlobaSi moxdeba warmoebis faqtorebze 
fasebis gamoTanabreba. es SedegiT igive iqneba, rasac SeiZleba adgili hqonoda 
warmoebis faqtorebis saerTaSoriso gadaadgilebis Sedegad.  Teoriulad 
saerTaSoriso vaWroba SeiZleba ganviTardes manam, sanam arsebobs raime gansxvaveba 
warmoebis faqtorTa SefardebiT fasebSi. Tu SefardebiTi fasebi dabalansebulia, 
es niSnvas, rom warmoebis faqtorebzec SefardebiTi fasebi am qveynebSi iqneba 
dabalansebuli. 

Cvens modelSi daaxloebis tendencia grZeldeba manam, sanam fasebi faqtorebze ar 
gaTanabrdeba. anu saerTaSoriso vaWroba iwvevs fasebis gaTanabrebas. miuxedavad imisa, 
rom Cvens qveyanaSi Sromis Sefardeba miwasTan ufro maRalia, vidre ucxoeTSi, vaWrobis 
damyarebis Semdeg xelfasis ganakveTi da miwis renta (Semosavali) orive qveyanaSi erTi 
da igivea. davubrundeT naxazs 3.4, romelic gviCvenebs, rom qsovilisa da sakvebis 
mocemuli fasebis mixedviT, Cven SegviZlia ganvsazRvroT xelfasis ganakveTi da renta, 
miwis da Sromisa miwodebis gansazRvris gareSe. Tu Cvens qveyanasa da ucxeoTSi qsovilsa 
da sakvebze Sesadari fasebi tolia, maSin fasebi faqtorebzec toli iqneba.   

imisaTvis, rom gavigoT, rogor xdeba faqtorebze fasebis gaTanabreba, pirvel 
rigSi, unda gavacnobieroT, rom roca Cvens qveyanasa da ucxoeTs Soris vaWroba 
mimdinareobs, mxolod saqoneli ar icvleba. (gavixsenoT ,,arapirdapiri warmoebis~ 
meTodi rikardos modelidan). am SemTxvevaSic, movaWre qveynebi arapirdapiri gziT 
warmoebis faqtorebiT vaWroben. Cveni qveyana saSualebas aZlevs ucxoeTs, gamoiyenos 
Warbi Sroma, romelsac pirdapir ki ar yidis, aramed yidis saqonels, romelSic Sromis 
danaxarjis Sefardeba miwasTan ufro metia da yidulobs ucxoeTidan saqonels, 
romelSic miwis Sefardeba SromasTan metia.  
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saqoneli, romelsac Cveni qveyana yidis, moiTxovs ufro meti raodenobiT Sromas, 
vidre is saqoneli, romelsac is sanacvlod iRebs. amrigad, ufro meti Sroma aris  
gamoyenebuli mis eqsportSi, vidre mis importSi. e.i. Cveni qveyana eweva eqsports 
sakuTari SromiTi resursebisas, romelic  gamoyenebulia Sromaintensiuri saeqsporto 
saqonlis warmoebaSi. Sesabamisad, ucxoeTis saeqporto saqonelSi ufro meti miwaa 
gamoyenebuli, vidre mis importSi. amrigad, ucxoeTi arapirdapiri gziT Tavisi miwis 
eqports eweva. Tu viTarebas aseTi kuTxiT SevxedavT, gasakviri ar iqneba, rom 
saerTaSoriso vaWroba orive qveynis faqtorebis fasebis gaTanabrebas iwvevs.  

miuxedavad imisa, rom saerTaSoriso vaWrobis es zemoaRwerili modeli martivia, 
erTi mniSvnelovani problema mainc arsebobs: realur msoflioSi faqtorebis fasebi ar 
aris erTnairi. ase magaliTad, qveynebis mixedviT xelfasebi mniSvnelovnad gansxvavdeba. 
es sxvaobebi xSirad asaxavs im sxvaobas, romelic arsebobs qveynebs Soris Sromis 
xarisxsa da mwarmoeblurobis TvalsazrisiT. magram amave dros, xelfasis ganakveTebs 
Soris es sxvaoba imdenad didia, rom SeuZlebelia aixsnas mxolod mwarmoeblurobis 
doneebs Soris sxvaobiT. saqme imaSia, rom Cven mier ganxiluli modeli bevr daSvebas 
gulisxmobs, romelTagan yvelaze mniSvnelovania Semdegi: 1. orive qveyana orive 
saqonels awarmoebs; 2. orive qveyana erTnair teqnologiebs flobs da 3. saerTaSoriso 
vaWrobis Sedegad saqonlTa fasebi orive qveyanaSi Tanabrdeba.  

 imisaTvis, rom dagvedgina xelfasis ganakveTi da renta qsovilisa da sakvebis 
fasebis mixedviT, Cven davuSviT, rom TiToeuli qveyana orive saqonels awarmoebs. 
praqtikaSi ki SeiZleba es ase ar iyos. qveyana, romelSic Sromis Sefardeba miwasTan 
Zalian maRalia, SeiZleba mxolod qsovils awarmoebdes, xolo meore qveyana, romelSic 
miwa Warbi faqtoria, SeiZleba awarmoebdes mxolod sakvebs. es ki imas niSnavs, rom 
faqtorebze fasebis gaTanabreba xdeba mxolod maSin, roca qveynebSi Sesadari 
faqtorebis daaxloebiT erTnairi proporciaa.  amrigad, faqtorebis fasebi SeiZleba ar 
gaTanabrdes qveynebSi, romlebSic kapitalisa da miwis Sefardeba radikalurad 
gansxvavebulia; fasebi faqtorebze ar gaTanabrdeba, Tu qveynebSi saqonlis warmoebis 
gansxvavebuli tenologiebia. ase magaliTad, mowinave teqnologiis mqone qveyanas 
SeiZleba hqondes ufro maRali xelfasis ganakveTi da renta, vidre qveyanas, sadac 
moZvelebuli teqnologia gamoiyeneba.          

 dabolos, faqtorebze fasebis gamoTanabreba mTlianad damokidebulia saqonelze 
fasebis gaTanabrebaze. realur msoflioSi, saqonlis fasebi saerTaSoriso vaWrobis 
Sedegad mTlianad ar Tanabrdeba. es bunebrivi dabrkolebebis (mag. satransporto 
xarjebi) da xelovnuri dabrkolebebis (vaWrobaze dawesebuli tarifebi, kvotebi, 
regulaciebi dasxv.) gamo  xdeba. 

 
 

3.3.2.saerTaSoriso vaWroba da Semosavlebis ganawileba 
 

saerTaSoriso vaWroba iwvevs qveynebs Soris SefardebiTi fasebis daaxloebas. 
cvlilebebi SefardebiT fasebSi, Tavis mxriv, mniSvnelovan gavlenas axdens Sromisa da 
miwis SefardebiT Semosavalze (anazRaurebaze). Qqsovilis fasis zrda zrdis Sromis 
msyidvelobiT unars da amcirebs miwis msyidvelobiT unars orive saqonlis mimarT. 
sakvebis fasis zrdas sawinaaRmdego Sedegi moaqvs. aAmrigad, saerTaSoriso vaWroba 
mniSvnelovan gavlenas axdens qveynis SigniT Semosavlebis ganawilebaze. Cvens qveyanaSi, 
sadac qsovilis SefardebiTi fasi izrdeba, SromiTi resursebis mflobelebi 
(dasaqmebulebi) saerTASoriso vaWrobis damyarebis Sedegad igeben, xolo miwis 
mflobelebis mdgomareoba uaresdeba, maTi Semosavali iklebs. ucxoeTSi, sadac 
qsovilis SefardebiTi fasi iklebs, sawinaaRmdego viTarebaa: SromiTi resursebis 
mflobelTa Semosavali ecema da miwis mflobelebis Semosavali izrdeba.  

rogorc ukve aRvniSneT, is resursi, romelic qveyana SedarebiT meti aqvs (Sroma 
Cvens qveyanaSi da miwa ucxoeTSi) QWarb faqtorad miiCneva, xolo resursi, romlis 
miwodeba SedarebiT naklebia (miwa Cvens qveyanaSi da Sroma ucxoeTSi) deficitur 
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faqtorad miiCneva.  zogadi daskvna, qveynis SigniT Semosavlebis ganawilebaze 
saerTaSoriso vaWrobis gavlenis SEesaxeb Semdegia: Warbi faqtorebis mflobelebi 
saerTaSoriso vaWrobis Sedegad moigeben, xolo deficituri faqtorebis mflobelebi 
saerTaSoriso vaWrobis damyarebis Sedegad zaraldebian.  

importTan konkurenciaSi myofi dargi saerTaSoriso vaWrobis Sedegad 
zaraldeba. Aam modelis gaanalizebisas Cven davinaxeT, rom im warmoebis faqtorebis 
Semosavali, romelic  intensiurad gamoiyeneba  importis konkurent dargSi, 
saerTaSoriso vaWrobis SEdegad mcirdeba da misi mflobelebi zaraldebian. Tumca 
praqtikaSi  am or Tvalsazriss Soris mniSnelovani sxvaobaa: calkeuli dargisTvis 
damaxasiaTebeli faqtorebis specifikuroba mxolod droebiTia.  tansacmlis 
mrewvelobaSi dasaqmebuli muSebi  kompiuteris warmoebaSi erT dReSi ver 
gadainacvleben, magram garkveuli periodis gasvlis Semdeg, dasaqmebulebi 
mrewvelobis klebadi dargidan mrewvelobis mzard dargSi gadavlen. Aamrigad, 
Semosavlebis ganawilebis efeqti, romelic Sromisa da warmoebis sxva faqtorebis 
aramobilurobidan gamomdinareobs, droebiT xasiaTs atarebs. Tumca imas ver vityviT, 
rom aseTi efeqti mtkivneuli ar aris maTTvis, vinc samuSaos kargavs, an visi Semosavalic 
iklebs. praqtikaSi saerTaSoriso vaWrobis gavlena Sromis, miwisa da kapitalis 
mflobelta Soris Semosavlebis gadanawilebaze met-naklebad mudmivia.  

mogvianebiT,  praqtikuli magaliTebis ganxilvisas vnaxavT, _ Cveni modeli naTlad 
asaxavs im garemoebas, rom danarCen msofliosTan SedarebiT, aSS-Si Warbadaa 
maRalkvalificiuri SromiTi resursebi da dabalkvalificiuri Sroma SedarebiT 
deficituri faqtoria. Ees imas niSnavs, rom saerTaSoriso vaWroba iwvevs dabal-
kvalificiuri muSebis mdgomareobis gauaresebas  aSS-Si.  

Ffaqtorebis aramobilurobiTa da faqtorebis intensivobiT gamowveuli 
Semosavlebs Soris sxvaoba iwvevs moklevadian da grZelvadian interesTa konfliqts 
saerTaSoriso vaWrobaSi.  

ganvixiloT maRalkavlificiuri amerikeli muSa, romelic dakavebulia dargSi, 
sadac intensiurad gamoiyeneba dabalkvalificiuri Sroma. misi moklevadiani interesi 
saerTaSoriso vaWrobiT izRudeba, radgan mas ar SeuZlia samuSaos gamocvla 
moklevadian periodSi. garkveuli periodis Semdeg, grZelvadian perspeqtivaSi, igi 
SeZlebs gaiumjobesos Semosavali Tavisufali saerTaSoriso vaWrobis SeEdegad, 
romelic, rogorc wesi, kvalificiuri muSakebis Semosavlis zrdas uwyobs xels.  
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საერთაშორისო ვაჭრობის კლასიკური თეორიები: მოთხოვნის 

ფაქტორების გავლენა  

 

1. სპეციფიკური ფაქტორების მოედელი და saerTaSoriso vaWrobis standartuli modeli 

2. ekonomikuri zrda da saerTaSoriso vaWroba 

3. Semosavlebis saerTaSoriso gadaadgileba 

4. engelis kanoni da linderis hipoTeza 

წინა თემებში შემუშავებულ საერთაშორისო ვაჭრობის  სხვადასხვა მოდელში წარმოების 

შესაძლებლობების დეტერმინანტების შესახებ განსხვავებული დაშვებები იყო.  თუ საკვანძო 

საკითხებს გამოვყოფთ, ვნახავთ, რომ ყოველ  მოდელში მხედველობის მიღმაა დატოვებული 

რეალობის გარკვეული ასპექტები, რომლებზეც დანარჩენი მოდელები  ამახვილებს ყურადღებას.   

ეს მოდელებია: 

 რიკარდოს მოდელი. წარმოების შესაძლებლობები განისაზღვრება ერთადერთი 

რესურსის, სამუშაო ძალის, განთავსებით სექტორებს შორის. ეს მოდელი 

შედარებითი უპირატესობის განუყოფელი იდეის მატარებელია, მაგრამ არ 

გვაძლევს შესაძლებლობას ვისაუბროთ შემოსავლების განაწილების შესახებ. 

 სპეციფიკური ფაქტორების მოდელი. ამ მოდელში წარმოების რამდენიმე 

ფაქტორია, მაგრამ მათგან ზოგიერთი სპეციფიკურია იმ სექტორისთვის, სადაც 

გამოიყენება. ეს მოდელი, ასევე, ასახავს შემოსავლის განაწილებაზე ვაჭრობის 

მოკლევადიანი ზემოქმედების შედეგებს. 

 ჰეკსკერ-ოჰლინის მოდელი. ამ მოდელში წარმოების რამდენიმე ფაქტორი  

სექტორებს შორის მოძრაობს. ვაჭრობის სტრუქტურას რესურსების მიხედვით 

არსებული განსხვავებები (ქვეყანაში ამა თუ იმ წარმოების ფაქტორის 

ხელმისაწვდომობა) განსაზღვრავს. ეს მოდელი, ასევე,  შემოსავლის განაწილებაზე 

ვაჭრობის გავლენის გრძელვადიან  შედეგებს ასახავს.  

რეალური პრობლემების გასაანალიზებლად გვინდა ჩვენი ხედვა ამ მოდელების ნაკრებს 

ემყარებოდეს. მაგალითად, ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში მსოფლიო ვაჭრობის ერთ-

ერთი ძირითადი ცვლილებაახალი ინდუსტრიული ქვეყნების ექსპორტის დაჩქარებული  ზრდა 

იყო. ამ ქვეყნებმა  მწარმოებლურობის დაჩქარებული ზრდა განიცადეს; მწარმოებლურობის 

ზრდის შედეგების განსახილველად შეიძლება მივმართოთ მე-3 თავში მოცემულ რიკარდოს 

მოდელს. ვაჭრობის სტრუქტურის ცვლილება აშშ-ის საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფისთვის  

განსხავებული შედეგების მომტანია; რომ გავიგოთ აშშ-ში შემოსავლების განაწილებაზე 

გაზრდილი ვაჭრობის ზემოქმედების შედეგები,  შეგვიძლია გამოვიყენოთ სპეციფიკური 

ფაქტორების მოდელი (მოკლევადიანი ეფექტების დახასიათებისთვის) ან ჰეკსკერ-ოჰლინის 

მოდელი (გრძელვადიანი ეფექტებისთვის), რომლებიც  მოცემულია მე-4 და მე-5 თავებში. 
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მიუხედავად იმისა, რომ მოდელები თავისი დეტალების მიხედვით განსხვავდებიან, მათ   

გარკვეული საერთო ნიშან-თვისებები აქვთ: 

1. ეკონომიკის საწარმოო სიმძლავრე მისი წარმოების შესაძლებლობების ზღვარით 

შეიძლება შეჯამდეს, სწორედ ამ ზღვარის მიხედვით  ქვეყნების განსხვავებები ხელს უწყობს 

ვაჭრობის ზრდას. 

2. წარმოების შესაძლებლობები განსაზღვრავს ქვეყნის შეფარდებითი მიწოდების გრაფიკს. 

3. მსოფლიო წონასწორობა განისაზღვრება   შეფარდებითი  მსოფლიო მოთხოვნითა და 

შეფარდებითი მსოფლიო მიწოდებით, რომელიც  შეფარდებითი მიწოდების ეროვნულ მრუდებს 

შორის მდებარეობს. 

ამ საერთო ნიშან-თვისებების გამო, ჩვენ მიერ შესწავლილი მოდელები, შეიძლება, 

მივიჩნიოთ ვაჭრობაში ჩართული მსოფლიო ეკონომიკის უფრო ზოგადი მოდელის კერძო 

შემთხვევებად.  საერთაშორისო ეკონომიკის ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხის ანალიზი 

შესაძლებელი იქნება ამ ზოგადი მოდელის  ფარგლებში  და მხოლოდ დეტალებზე იქნება 

დამოკიდებული კონკრეტული  მოდელის შერჩევა.   ამ საკითხებში შედის ეკონომიკური ზრდით 

გამოწვეული მსოფლიო მიწოდების გადაადგილების შედეგები და ტარიფებითა და საექსპორტო 

სუბსიდიების შემოღებით განპირობებული მოთხოვნისა და მიწოდების ერთდროული 

გადაადგილებები.  

ამ თავში ხაზგასმულია საერთაშორისო ეკონომიკის თეორიის ის მიგნებები, რომლებიც 

ეკონომიკის მიწოდებისმხრივ ძალებზე ძლიერ  არ არის დამოკიდებული. ჩვენ შევიმუშავებთ 

ვაჭრობაში ჩართული მსოფლიო ეკონომიკის სტანდარტულ მოდელს, რომლის კერძო 

შემთხვევად შეიძლება მივიჩნიოთ მე-3 და მე-5 თავებში მოცემული მოდელები. სტანდარტულ 

მოდელს გამოვიყენებთ, რომ გამოვარკვიოთ  მისი პარამეტრების მრავალგვარი ცვლილებები 

მსოფლიო ეკონომიკაზე როგორ ზემოქმედებს. 

 

specifikuri faqtorebiს თეორია 

saerTaSoriso vaWroba masSi monawile yvela qveynisaTvis momgebiania. am 
faqtis miuxedavad, ekonomokis istoriis manZilze bevria SemTxveva arsebobs, roca 
erovnuli mTavrobebi importiori konkurentebisagan TavianTi ekonomikis garkveuli 
seqtorebis dacvas cdilobdnen. ase magaliTad, tavisufali vaWrobis proncipebis 
erTgulebis miuxedavad, aSS safeqiro nawarmis, Saqris, foladisa da sxva saqonlis 
improtis limitirebas cdilobs. Ti Tavisufali vaWroba yvelasaTvis momgebiania, 
maS ratom cdiloben qveynebi erovnuli ekonomikis zogierTi segmentis dacvas? am 
kiTxvas rom vupasuxoT, saWiroa ganvixiloT ara marto saerTaSoriso vaWrobis 
efeqti mnTlianad qveyanaze, aramed aseve aucilebelia, SeviswavloT ra gavlenas 
axdens saerTaSoriso vaWroba qveynis SigniT Semosavlebis gadanawilebaze.  

saerTaSoriso vaWrobis gavlena Semosavlebis gadanawilebaze ganpirobebuli 
ori faqtoriT. pirveli, resursebi erTi dargidan meore dargSi dauyovnebliv ar 
gadadis. es vaWrobis moklevadiani Sedegia. meore, dargebi erTmaneTisagan 
gansxvavdebian maT mier moxmarebuli faqtorebis raodenobiTa da proporciiT. 
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qveynis specualizaciis cvlileba grZelvadian periodSi iwvevs warmoebis 
faqtorebis erT jgufze moTxovnis momatebas da meore jgufze motxovnis 
Semcirebas. am ori garemoebis gamo vaWrobis gavlena erTgvarovani ar aris. amrigad, 
saerTaSoriso vaWroba momgebiani mtlianad qveynisaTvis magram qveynis SigniT 
garkveuli jgufebisaTvis is seizleba zianis momtani iyos.  

amrigad, vaWrobis realisturi modeli unda gacdes dikardis models da 
yuradReba unda miaqcios Semosavlebis gadanawilebas. am TavSi Cven gavaanalizebT  
Semosavlebis gadanawilebaze vaWrobis gavlenas, roca faqtorebis gadaadgileba 
erTi seqtoridan meore seqtorSi xarjebs iwvevs. modelis simartivisaTvis davuSvaT, 
rom faqtoris gadasvla erTi dargidan meore dargSi imdenad did danaxarjTan aris 
dakavSirebuli, rom  faqtori moklevadian periodSi ar gadaadgildeba. Sesabamisad,  
aseT faqtorebs Cven mocemuli dargisaTvis specifikur faqtorebs vuwodebT.   

 

specifikuri faqtorebis modeli   

specifikuri faqtorebis modeli შeimuSaves pol samuelsonma1 da ronald 

jonsma2. rikardos martivi modelis msgavsad, es modelic uSvebs, rom ekonomika 

awarmoebs mxolod or saqonels da qveynis mTliani SromiTi resursebi am or dargs 

Soris aris gadanawilebuli. rikardos modelisgan gansxvavebiT, TiToeuli dargi, 

samuSao Zalis garda, warmoebis sxva faqtorebsac iyenebs. samuSao Zala mobiluri 

faqtoria da igi  dargebs Soris gadaadgildeba, xolo danarCeni faqtorebi mxolod 

konkretuli saqonlis warmoebaSi gamoiyeneba. Sesabamisad maT specifikur faqtorebs 

vuwodebT. specifikuri faqtori dargebs soris ar gadaadgildeba.  

modelis daSvebebi 

davuSvaT gvaqvs ekonomika, romelic awarmoebs or saqonels, tansacmelsa da 

sakvebs (cloth and food). qveyanas gaaCnia warmoebis sami faqtori: Sroma (labor-L), kapitali 

(capital-K) da miwa (land-T). tansacmeli iwarmoeba kapitalisa da sakvebis gamoyenebiT. 

mis warmoebaSi miwa ar gamoiyeneba. sakvebi iwarmoeba miwisa da Sromis gamoyenebiT, 

kapitali ar gamoiyeneba. Sesabamisad, Sroma mobiluri faqtoria, romelic orive 

dargSi gamoiyeneba, xolo kapitali da miwia specifikuri faqtorebia, romlebic 

mxolod erT-erTi saqonlis warmoebaSi gamoiyeneba.  

ra raodenobis tansacmlis da ra raodenobis sakvebis warmoeba SeuZlia 

ekonomikas? tansacmlis warmoeba damokidebulia imaze, Tu ra raodenobis kapitali 

da Sromaa mocemul dargSi. es urTierTdamokidebuleba gvaZlevs warmoebis 

funqcias, romelic Semdegnairad gamoisaxeba: 

 

Qc=Qc(K, Lc)  

                                                           
1 Paul Samuelson, :Ohlin Was Right’, Swedish Journal of Economics, 73, 1971, p. 365-383 
2 Ronald Jones, “A three-Factor Model in Theory, Trade and History,”, in Jagdish Bhagwati, Trade, Balance of 

Payments and growth, 1971, p 3-21.  



5 
 

sadac  

QC aris tansacmlis gamoSveba; 

K aris tansacmlis warmoebis dargebSi gamoyenebuli kapitali; 

LC aris tansacmlis warmoebis dargebSi gamoyenebuli samuSao Zala.  

 

sakvebis warmoebis fuqnciac analogiuri iqneba: 

 

QF=QF(T, LF) 

QF aris sakvebis gamoSveba; 

T aris sakvebis warmoebis dargebSi gamoyenebuli miwa; 

LF sakvebis warmoebis dargebSi gamoyenebuli samuSao Zala.  

 

mTlian ekonomikaSi arsebuli samuSao Zala gadanawilebuli sakvebis 

warmoebasa da tansacmlis warmoebas Soris. Sesabamisad:  

LC+LF =L 

warmoebis SesaZleblobebi  

specifikuri faqtorebis modelis Tanaxmad, Titoeuli specifikuri faqtori 

(kapitali da miwa) mxlod erT dargSia gamoyenebuli (Sesabamisad, tansacmeli da 

sakvebi). mxolod Sromas iyenebs orive dargi. amrigad, ekonomikis warmoebis 

SesaZleblobebis gasaanalizeblad, unda gavarkvioT rogor icvleba warmoeba 

ToToeuli dargSi Sromis raodenobis Sesabamisad. amisaTvis avagoT tansacmlisa 

da sakvebis warmoebis funqciebi, romlebsac Semdeg gavaerTianebT, rom qveynis 

warmoebis SesaZleblobebi gamovsaxoT.  

 

naxazi 4.1. tansacmlis warmoebis funqcia 

 

 

 

 

 

 

 

samuSao Zala LC 

tansacmlis  

gamoSveba QC 

QC=QC (K, LC) 
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naxazi gviCvenebs Sromis danaxarjebsa da tansacmlis gamoSvebas Soris 

urTierTkavSirs. Tavdapirvelad Sromis raodenobis gazrdis Tanxvdenilead 

tansacmlis gamoSveba izrdeba. magram SemdgomSi yoveli damatebiTi erTeuli Sromis 

gamoyenebiT sul ufro da ufro naklebi tansacmlis warmoebaa SesaZlebeli. es 

niSnavs, rom Sromis zRvruli produqti klebadi ukugebiT xasiaTdeba. es imis gamo 

xdeba, rom kapitalis fiqsirebuli raodenobis gamo, yoveli damatebiT daqiravebuli 

momuSavis gankargulebaSi sul ufro naklebi kapitali iqneba. grafikze es viTareba 

gamosaxulia daxrili mrudiT, romelic sul marjvniv gadaadgilebisas sul ufro 

horizontaluri xdeba. amrigad, garkveuli raodenobis Semdeg yoveli damatebiTi 

momuSave sul ufro nakleb tansacmels awarmoebs. Sromis damatebiT Sromis 

zRvruli produqti klebulobs.   

gamovsaxoT mTlianad qveynis sawarmoo SesaZleblobebi:  

 

naxazi 4.3 qveynis sawarmoo SesaZleblobebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tansacmlis 
gamoSveba 

sakvebis sawarmoo 

funqcia 

sakvebis warmoeba 

QF 

samuSao Zalis 

danaxarji sakvebis 

warmoebaSi LF 

Q
2

c
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naxazze 4.3 mocemulia oTxi nawili. qveda marjvena nawili igivea gamosaxuli rac 

naxazze 4.1 – tansacmlis sawarmoo fuqncia. zeda marcxena nawili sakvebis sawarmoo 

fuqncias asaxavs. qveda marcxena nawilSi mocemuli or dargs Soris SromiTi resursebis 

ganawileba. tansacmlisa da sakvebis warmoebaSi gamoyenebuli SromiTi resursebis jami 

qveynis gankargulebaSi arsebuli SromiTi resursebis raodenobis tolia. qveyana 

srulad iyenebs SromiT resursebs, romelic dasaqmebulia tansacmlis an sakvebis 

warmoebaSi. naxazis marjvena zeda nawilSi gamosaxulia qveynis sawarmoo 

SesaZleblobebis mrudi (PP mrudi).  

tansacmlisa da sakvebis warmoebaSi gamoyenebuli SromiTi resursebis raodenobi 

mixedvit Cven SegviZlia ganvsazRvroT, rra raodenobis tansacmels da ra raodenobis 

sakvebs awarmoebs. ekonomikas. ase magaliTad, samuSao Zalis gantavsebis mrudze wertili 

2 Seesabameba QF
2-s sakvebis warmoebis fuqnciaze da QC

2-s tansacmlis warmoebis fuqnciaze. 

qveynis warmoebis SesaZleblobebi mrudze am vitarebas asaxavs wertili 2՛ .  

PP 

tansacmlis  
sawarmoo funqcia 
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Tu samuSao Zalis garkveuli raodenoba tansacmlis warmoebaSi gadainacvlebs,  

Sesabamisad sakvebis warmoebaSi dasqmebulTa raodenoba Semcirdeba. es viTareba 

Seesabameba wertil 3-s naxazze. tansacmlis gamoSveba gaizrdeba, sakvebis gamoSveba 

Semcirdeba. sawarmoo SesaZleblobebis mrudze es viTareba Seesabameba wertil 3՛ -s. 

rikardos modelSi warmoebis SesaZleblobebis zRvari sworxazovania. xolo speci-

fikuri faqtorebis modelSi warmoebis SesaZleblobebis zRvari mrudis formisaa.  es 

cvlileba gamowveulia imiT, rom am modelSi Cven warmoebis sxva faqtorebic gvaqvs.  

modiT, dawvrilebiT ganvixiloT, riT ganisazRvreba warmoebis SesaZleblobebis 

mrudis forma. rogorc ukve aRvniSneT, Tu sakvebis warmoebidan  erT kac-saaTs 

tansacmlis warmoebaSi gadavitanT, es tansacmlis warmoebas tansacmlis warmoebaSi 

Sromis zRvruli produqtiT, MPLC-iT, gazrdis. tansacmlis warmoeba erTi erTeuliT 

rom gavzardoT, samuSao Zala tansacmlis warmoebaSi unda gavzardoT 1/ MPLC erTeuliT. 

Sesabamisad, sakvebis warmoeba sakvebis warmoebaSi Sromis zRvruli produqtiT, MPLF, 

Semcirdeba. warmoebis SesaZleblobebis mrudi asaxavs tansacmlis SefardebiT 

Rirebulebas, romelic gamosaxulia sakvebiT. igi gviCvenebs, ra raodenobis sakvebze unda 

Tqvas uari qveyanam, rom tansacmlis damatebiTi erTeuli miiRos. am logikidan 

gamomdinareobs, rom  

warmoebis SesaZleblobebis mrudis daxriloba = -  MPLF/MPLC.  

rac ufro meti samuSao Zala gadava tansacmlis warmoebaSi, misi zRvruli 

produqti miT ufro Semcirdeba. yoveli damatebiTi erTeuli Sroma tansacmlis 

warmoebaSi sul ufro naklebi raodenobis zRvrul produqts mogvcems. Sesabamisad, 

samuSao Zalis kleba sakvebis warmoebaSi gamoiwvevs Sromis zRvruli produqtis 

gazrdas sakvebis warmoebaSi. samuSao Zalis gadasvla tansacmlis warmoebaSi iwvevs misi 

(samuSao Zalis) fasis/Rirebulebis Semcirebas tansacmlis warmoebaSi da misi 

fasis/Rirebulebis gazrdas sakvebis warmoebaSi.    

amrigad, Cven ganvsazvreT rogor icvleba tansacmlisa da sakvebis warmoeba am 

dargebs Soris Sromis resursebis gadanawilebis mixedviT.  

 

fasebi, xelfasebi da Sromis ganawileba  

   

SromiTi resursebis ra raodenoba iqneba gamoyenebuli TiToeul dargSi? am 

kiTxvaze pasuxis gasacemad unda ganvixiloT samuSao Zalis bazari da masze moTxovna-

miwodeba. TiTieul dargSi moTxovna Sromaze damokidebulia gamoSvebuli produqciis 

fasze (tansacmlisa da sakvebis fasze) da xelfasze. Tavi mxriv, xelfasi damokidebulia 

tansacmlisa da sakvebis mwarmoeblebis gaerTianebuli moTxovniT samuSao Zalaze. 

amrigad, Tu gvecodineba tansacmlisa da sakvebis fasi da xelfasi, SegveZleba 

ganvsazRvroT dasaqmeba TiTieul dargSi da gamoSvebis moculoba.  

Tavdapirvelad ganvixiloT moTxovna samuSao Zalaze. TiToeul dargSi 

mwarmoebeli miiswrafvis mogebis maqsimizaciisaken. es mewarmes ubiZgebs gagrZelos 
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muSaxelis daqiraveba manam, snam damatebiT kac-saaTSi warmoebuli produqciis 

Rirebuleba ar gautoldeba SromiTi resursis fass, anu xelfass. tansacmlis 

warmoebaSi yoveli damatebiTi kac-saaTis Rirebuleba aris Sromis zRvruli produqtisa 

da tansacmlis erTeulis fasis namravli: MPLC x PC. Tu xelfass aRvniSnavT - W –iT, 

maSin mwarmoebeli gaarZelebs muSaxelis daqiraveba manam, sanam tansacmlis 

warmoebaSi Sromis zRvruli produqtis Rirebuleba xelfass ar gautoldeba:  

MPLC x PC= W (4-1) 

 

amave dros Cven ukve viciT, rom tansacmlis warmoebaSi Sromis zRvruli 

produqti krebadi ukugebiT xasiaTdeba. Sesabamisad, rac ufro met muSaxels 

daiqiravebs mewarme, MPLC X PC Semcirdeba. amrigad, Sromaze moTxovnas 4-1 toloba 

gansazRvravs. Tu sxva cvladebi ucvlelia da xelfasi mcirdeba, maSin mewarmeebi 

ufro met muSaxels daiqiraveben.  

analogiurad, yoveli damatebiTi kac-saaTis Rirebuleba sakvebis warmoebaSi 

MPLF  x PCF–ia. sakvebis dargSi moTxovna Sromaze  ganisazRvreba Semdegi tolobiT:  

MPLF  x PF= W (4-2) 

 

xelfasi W orive dargSi erTi da igivea, radgan Cveni daSvebis Tanaxmad, 

SromiTi resursebi dargebs Soris Tavisuflad moZraobs. es iwvevs imas, rom dabali 

xelfasis mqone dargidan Sroma maRali xelfasis mqone dargSi gadava. es 

gagrZeldeba manam, sanam xelfasi orive dargSi erTmaneTs ar gautoldeba. xelfasis, 

Tavis mxriv, ganisazRvreba im garemoebiT, rom orive dargSi  samuSao Zalaze 

moTxovna mTlianad ekonomikaSi arsebuli samuSao Zalis miwodebis tolia: 

LC+LF =L (4-3) 

tansacmlis warmoebaSi Sromis zRvruli produqtis fasi aris damatebiTi kac-

saaTSi warmoebuli produqciis namravli tansacmlis fasze: MPLC x PC , rac 

gansazRvravs moTxovnas Sromaze tansacmlis dargSi. analogiurad ganisazRvreba 

moTxovna Sromaze sakvebis dargSi. Sesabamisad, wonasworuli xelfasis dros (anu 

roca xelfasi orive dargSi erTmaneTis tolia),  Sromis zRvruli produqtis 

erTmaneTs utoldeba:     

     

MPLC x PC= MPLF  x PF=  W 

am gamosaxulebis gardaqmniT miviRebT, rom   

 -MPLF / MPLC = - PC / PF 
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am gamosaxulebis marcxena mxare aris warmoebis SesaZleblobebis mrudis 
daxriloba, xolo marjvena mxare – tansacmlis SefardebiTi fasi gamosaxuli 
uaryofiTi niSniT. es Sedegi Semdegi daskvnis safuZvels gvaZlevs: warmoebis 
wertili warmoebis SesaZleblobebis zRvarze mdebareobs im wertilSi, sadac 
gavlebuli mxebis daxris kuTxe udris tansacmlis SefardebiT fass, gamosaxuls 
sakvebiT. es viTareba mocemuli naxazze 4.4.  

    

roca tansacmlis SefardebiTi fasia PC / PF, ekonomika awarmoebs wertilSi 1.  

ra moxdeba, Tu tansacmlisa da sakvebis fasebi Seicvala?  

magaliTi 1.proporciuli cvlileba fasebSi. davuSvaT, tansacmlis fasi 10%-iT 
gaizarda da sakvebis fasic 10%-iT gaizarda.  fasebis es Tanabarzomieri cvlileba 
gamoiwvevs moTxovnis aseve 10%-ian zrdas, romelic Sedegad mogvcems xelfasebis 
gazrdas orive dargSi 10%-iT. dargebs Soris samuSao Zalis gadanawilebas adgili 
ar eqneba. aseve ar Seicvleba tansacmlisa da sakvebis warmoebis moculoba.  

magaliTi 2. cvlileba SefardebiT fasebSi.  davuSvaT, tansacmlis fasi 7%-iT 

gaizarda, xolo sakvebis fasi ucvleli darCa. tansacmlis fasisi gazrda iwvevs 

tansacmlis dargSi Sromaze moTxovnis gazrdas igive proporciiT. xelfasisi 

ganakveTi orive dargSi izrdeba, magram ufro naklebi proporciiT vidre 

tansacmlis fasi izrdeba. es niSnavs, rom xelfasi 7%-ze naklebad gaizrdeba. meore 

Sedegi is aris, rom Sroma sakvebis warmoebidan gadadis tansacmlis warmoebaSi. 

Sesabamisad, tansacmlis gamoSveba izrdeba, xolo sakvebis gamoSveba mcirdeba. 

dasaqmeba tansacmlis dargSi izrdeba, xolo Sromis zRvruli produqti am dargSi 

ecema. swored amiT aixsneba is faqti, rom xelfasi iseve ar izrdeba rogorc 

tansacmlis fasi.    

tansacmlis SefardebiTi fasis cvlileba warmoebis SesaZleblobebze 

warmoebis wertilis SecvliT aisaxeba. ekonomika axla ufro met tansacmels da 

nakleb sakvebs awarmoebs.  - PC / PF-is mniSvneloba Secvlilia. 

radgan tansacmlis gazrdili fasi sakvebTan SedarebiT tansacmlis gamoSvebis 

gazrdas iwvevs, cven SegviZlia davxazoT SefardebiTi miwodebis mrudi QC/QF, 

rogorc SefardebiTi fasis  PC/PF funqcia. SefardebiTi miwodebis es mrudi naCvebebia 

naxazze 4. 6, rogorc RS mrudi. Cven aseve SegviZlia davxazoT daRmavali SefardebiTi 

moTxovnis mrudi RD. saerTaSoriso vaWrobis ar arsebobis pirobebSi wonaswororbis 

SefardebiTi fasi PC/PF da SefardebiTi gamoSveba QC/QF, SefardebiTi miwodebisa da 

moTxovnis urTierTqmedebiT ganisazRvreba.    

 

SefardebiTi fasebi da Semosavlis ganawileba 

 

sanam saerTaSoriso vaWrobis Sedegabs ganvixilavT, davubrundeT SefardebiTi 
fasis cvlilebis Sedegebs. rogorc ukve vnaxeT, tansacmlis SefardebiTi fasis 
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gazrda iwvevs am dargSi Sromaze moTxovnis gazrdas. xelfasic izrdeba magram ara 
im doniT ra doniTac izrdeba tansacmlis fasi. sxva sityvebiT rom vTqvaT, Tu 
tansacmlis fasi izrdeba 7%-iT, maSin xelfasebi gaizrdeba 3%-iT.  

es cvlilebebi gavlenas axdebs sami socialuri jgufis Semosavlebze: 
momuSaveebi, kapitalis mflobelebi da miwis mflobelebi. momuSveebis xelfasebi 
iardeba, magaram imaze naklebad vidre tansacmlis fasi. amrigad, maTi realuri 

xelfasis msyidvelobiTunarianoba tansacmlis mimarT W/ PC klebulobs, xolo maTi 

relauri xelfasis msyidvelobiTunarainoba sakvebis mimarT W/ PF izrdeba. am 
smjelobis safuZvelze Cven ver davaskvniT, gaumjobesda Tu gauaresda momuSaveebis 
mdgomareoba. es damokidebulia sakvebisa da tansacmlis mimarT maTi moTxovnaze.   

kapitalis mflobelebis mdgomareoba erTmniSvnelovnad gaumjobesdeba. 

realuri xelfasi gamoxatuli tansacmliT W/ PC Semcirda. kapitalis mflobelebis 
mogeba gamosaxuli tansacmliT gaizarda. es niSnavs, rom kapitalis mflobelebis 
mogeba imaze meti proporciiT gaizrda, vidre tansacmlis fasma moimata. kapitalis 
mflobelebis msyidvelobiTunarianoba orive saqonlis, tansacmlisa da sakvebis, 
mimarT izrdeba.   

analogiurad, miwis mflobelebis mdgomareoba erTmniSvnelovnad uaresdeba. 
isini ori mizezis gamo ganicdian danakargs: realuri xelfasi, gamoxatuli sakvebiT, 
izrdeba, rac amcirebs maT Semosavals, xolo tansacmlis fasis momateba nebismieri 
Semosavals amcirebs.  

Tu piriqiT moxda da tansacmlis SefardebiTi fasi Semcirda, maSin kapitalis 
mflobelebi dazaraldebian, xolo miwis mflobelebis mdgomareoba gaumjobesdeba. 
momuSaveebis mdgomareoba kvlav gaurkveveli iqneba, radgan maTi realuri xelfasi 
gamoxatuli tansacmeliT gaizrdeba, xolo realuri xelfasi  gamoxatuli sakvebiT, 
Semcirdeba.     

SefardebiTi fasis cvlilebis Sedegebi SeiZleba Semdegnairad CamovayaliboT: 

im specifikuri faqtoris mflobelebi, romlis warmoebuli produqciis fasi 
izrdeba, igeben; 

im specifikuri faqtoris mflobelebi, romlis warmoebuli produqciis fasi 
mcirdeba, ageben; 

mobiluri faqtorebis mflobelTa mdgomareoba gaurkvevelia. 

 

4.3. saerTaSoriso vaWroba specifikuri faqtorebis modelSi 

 

specifikuri faqtorebis modeli, faqtobrivad, hekSer-olinis modelis nairsaxe-

obas warmoadgens. amitom vuSvebT, rom teqnologia mocemul qveynebSi erTnairia da vaW-

roba iwyeba faqtorebis proporciebs Soris arsebuli gansxvavebebis gamo. Cvens maga-

liTSi gvaqvs warmoebis sami faqtori: samuSao Zala, miwa, romelic sakvebis warmoebaSi 

gamoiyeneba da kapitali, romelic kompiuterebis warmoebaSi gamoiyeneba. TuU davuSvebT, 

rom kompiuterebis warmoeba kapitaltevadia, xolo qveyanaSi Warbadaa kapitali, maSin, 
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avtarkiis pirobebSi, kompiuterebi qveynis SigniT iqneba ufro iafi, vidre sazRvarga-

reT, xolo sakvebi  _ ufro Zviri. Cveni qveyana aris kompiuterebis eqsportiori da sak-

vebis importiori, xolo ucxoeTi axorcielebs sakvebis eqsports da Semoaqvs kompiute-

rebi importis saxiT. 

 

 

nax. 4.5. vaWroba specifikuri faqtorebis modelSi 

 

vaWrobis Semdeg kompiuterebis SeferdebiTi msoflio miwodeba Camoyalibdeba ori 

movaWre qveynis Sefardebis miwodebebs Soris, xolo msoflio SefardebiTi fasi winasa-

vaWro fasebs Soris iqneba.  

qveyanaSi, romelic ar vaWrobs, saqonlis moxmareba utoldeba gamoSvebas. Tu sakve-

bis moxmarebas aRvniSnavT DF-Ti, xolo kompiuterebis moxmarebas – Dc-Ti, maSin Dc=Qc-s da 

DF=QF-s.  

saerTaSoriso vaWrobis Sedegad warmoebuli da moxmarebuli sakvebisa da kompiu-

terebis kombinaciebi gansxvavebulia erTmaneTisgan. amasTan, viTvaliswinebT, rom qve-

yana ver daxarjavs imaze mets, vidre iRebs Semosavlis saxiT, amitom RirebulebiT gamo-

xatulebaSi moxmareba da gamoSveba erTmaneTis tolia.  

PFDF + PcDc = PFQF + PcQc      (5) 

aqedan, 

DF-QF = (PF/Pc)  (Qc-Dc)         (6) 

DF-QF  aris sakvebis importi. am sididiT sakvebis moxmareba aWarbebs mis warmoebas. ganto-

lobis marjvena nawili aris kompiuterebis eqsporti. am gamosaxulebis Tanaxmad, sakvebis im-
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porti tolia kompiuterebis eqsporti gamravlebuli kompiuteris Sesadar fasze. igi gviCve-

nebs, rom qveyanas importis SesaZenad SeuZlia daxarjos imdeni, ramdenis SesaZleblobasac 

eqsporti iZleva. amitom am gantolebas sabiujeto SezRudvas uwodeben. 

sabiujeto SezRudva warmoadgens warmoebis SesaZleblobaTa mrudis mxebs wer-

tilSi, romelic gamosaxavs warmoebis arCevans kompiuteris mocemuli Sesadari fasis 

pirobebSi. 

 

 

 

 

 

 

nax. 4.6. sabiujeto SezRudva 

 

misi daxriloba utoldeba Pc/PF minus niSniT. es imitom, rom erTi erTeuliT nakle-

bi kompiuteris moxmareba iZleva Pc-s dazogvis SesaZleblobas. es sakmarisia tansacmlis 

erTi erTeulis SesaZenad. 

 

biujetis SezRudva 

daxriloba _ PC/PF 

DF, 

QF 

Qc
1 DC, QC 
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Cveni qveyana awarmoebs meti raodenobis sakvebs, vidre moixmars, radgan igi kompi-

uteris eqsportiori da sakvebis importioria. ucxoeTi ki piriqiT _ axorcielebs sak-

vebis eqsports da kompiuterebis imports. wonasworobis pirobebSi Cveni eqsporti zus-

tad unda utoldebodes ucxoeTis imports, rac 4.7. naxazze naCvenebia toli gaferade-

buli samkuTxedebiT.  

nax. 4.7. Cveni qveynisa da ucxoeTis eqsport-importi 

savaWro urTierTobebis damyarebis Semdeg am ori saqonlis fasi dauaxlovdeba er-

TmaneTs. kompiuteris fasis zrdis Sedegad  specifikuri faqtoris,  kapitalis ukugeba 

saeqsporto dargSi gaizrdeba, xolo dargi, romelic imports uwevs konkurencias, 

daecema.  

vaWrobis dawyebis Semdeg radgan xelfasis done saeqsporto dargSi ufro maRalia, 

vidre importTan konkurirebad dargSi, samuSao Zala Seecdeba dasaqmdes am dargSi. amis-

Tvis adamianebs SeiZleba dasWirdeT kvalifikaciis amaRleba an sxva regionSi gadaadgi-

leba. droTa ganmavlobaSi saeqsporto dargSi samuSao Zalis miwodeba gaizrdeba. fir-

mebi meti mogebis miRebis mizniT dasweven xelfasis dones da daiqiraveben sxva dargidan 

gadmosul muSaxels. firmebs Soris konkurenciis gamo saeqsporto dargSi yvela muSakis 

xelfasis done Semcirdeba. imisaTvis, rom SeinarCunon samuSao Zala, importTan konku-

rirebad dargSi firmebi asweven xelfasis dones. garkveuli drois Semdeg, rodesac dar-

gTaSoris samuSao Zalis gadaadgilebis procesebi dasruldeba, xelfasis doneebi kvlav 

gaTanabrdeba. vaWrobis zegavlenis Semdeg samuSao ZalisTvis sabolood gaurkvevelia, 

radgan muSakis msyidvelobiTi unari, gamoxatuli importuli saqonliT izrdeba, xolo 

saeqsporto saqonliT gamoxatuli realuri xelfasi mcirdeba.   

amgvarad, saerTaSoriso vaWroba iwvevs saeqsporto dargSi specifikuri faqtoris 

mflobelTa realuri Semosavlis zrdas da mis Semcirebas dargSi, romelic imports uwevs 

konkurencias. vaWrobis efeqti samuSao ZalisTvis gaurkvevelia. 

 

 

Cveni qveynis  

kompiuterebis 
eqsporti 

kompiuterebis 
raodenoba 

kompiuterebis 
raodenoba 

ucxoeTis kompiuterebis 
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Semosavlebis ganawileba  

da saerTaSoriso savaWro politika 

 

radgan saerTaSoriso vaWrobis Sedegad sazogadoebis zogierTi jgufi 

mogebulia, xolo zogierTi _ zaraldeba, vaWrobis sasargeblo Sedegi  unda Sefasdes 

imis mixedviT, gadawonis Tu ara dazaralebulTa danakargebs mogebuli jgufebis sarge-

beli, am ukanasknelTa keTildReobis donis gauaresebis gareSe. Tu es piroba Sesrulde-

ba, es niSnavs, rom vaWroba aris mogebis potenciuri wyaro.  

 

აvtarkiis pirobebSi ekonomika moixmars imas, rasac awarmoebs. moxmarebis wertili 

warmoebis SersaZleblobaTa zRvarze mdebareobs. naxazze 4.8 es 2 wertils Seesabameba. 

saerTaSoriso vaWrobis Sedegad qveyanas uCndeba SesaZlebloba, rom moixmaros orive 

saqonlis meti raodenoba. naxazze sabiujeto SezRudva gamoxatavs tansacmlisa da kom-

piuterebis yvela SesaZlo kombinacias, romlis moxmarebac SeiZleba kompiuteris moce-

muli SefardebiTi fasis pirobebSi. sabiujeto SezRudvis nawili – gaferadebuli oT-

xkuTxedi – gamosaxavs situacias, roca orive saqoneli meti raodenobiT moixmareba. es 

niSnavs, rom TiToeul individze modis meti orive saqoneli, e.i. maTi keTildReobis do-

ne maRldeba. es gvarwmunebs imaSi, rom vaWrobis Sedegad yvelas mdgomareoba umjobes-

deba.  

keTildReobis zrdis mTavari mizezi isaa, rom vaWrobis Sedegad farTovdeba eko-

nomikis arCevani. es gulisxmobs Semosavlebis imgvar gadanawilebas, roca yvelas eqmneba 

SesaZlebloba, rom naxos sargebeli.  

realur praqtikaSi suraTi gansxvavebulia da arseboben rogorc mogebulni, aseve, 

dazaralebulni. amasTan, adamianebs ara aqvT erTnairi gemovneba da Semosavlebi.  amitom 

optimaluri savaWro politikis gansazRvra ioli amocana ar aris da damokidebulia ima-

ze, konkretul SemTxvevaSi romeli jgufis interesia ufro mniSvnelovani.  

ekonomistebi, Semosavlis ganawilebis efeqtebis miuxedavad, Tavisufal vaWrobas 

emxrobian. amisTvis maT aqvT, sul cota, sami argumenti: 

1. Semosavlis ganawileba mxolod saerTaSoriso vaWrobis Sedegi araa. nebismieri 

cvlileba ekonomikaSi, magaliTad, teqnologiuri progresi, axdens Semosavlebis gada-

nawilebas;  

2. ukeTesi gamosavalia, rom vivaWroT da dazaralebul mxares avunazRauroT da-

nakargebi, vidre SevwyvitoT vaWroba;  

3. is, vinc vaWrobis Sedegad zaraldeba, Cveulebriv, ukeTaa organizebuli da Se-

uZlia xmamaRla gamoxatos protesti, rac mikerZoebuli politikuri gadawyvetilebe-

bis mizezi SeiZleba gaxdes. es gawonasworebas saWiroebs.  

   

 

saerTaSoriso vaWrobis standartuli modeli 
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klasikuri ekonomikuri Teoria ekonomikuri ganviTarebis problemebs, maT 
Soris, saerTaSoriso vaWrobasTan dakavSirebul urTules sakiTxebs ZiriTadad 
miwodebis kuTxidan ganixilavs da saTanado adgils ar uTmobs moTxovnas. arada 
msoflio bazarze saqonlis miwodebas pirdapir gansazRvravs moTxovnis masStabebi 
da struqtura. amotom saerTaSoriso vaWrobis Tanamedrove Teoria unda 
iTvaliswinebdes, rogorc miwodebis, aseve moTxovnis zemoqmedebas, iqidan 
gamomdinare Tu ra problemis gadawyvetaa aucilebeli. 

moTxovna-miwodebis wonasworobis neoklasikur koncefciaze dafuZnebuli 
saerTaSoriso vaWrobis standartuli modeli bevri ekonomistis Zalisxmevis 
Serwymis Sedegia. masSi gamoyenebuli ZiriTadi cnebebi sxvadasxva dros 

Camoyalibebul iqna irlandieli ekonomistis frencis edjuortis (Frencis Edgeworth) 

da avstriuli warmoSobis amerikeli ekonomistis goTfrid heberleris (Gottfried 

Haberler) mier.  

saerTaSoriso vaWrobis standartuli modelis sabazo principebia: 

 yvela qveyanas gansxvavebuli formis sawarmoo SesaZleblobaTa mrudi 
gaaCnia, rac saerTaSoriso vaWrobis stimuls warmoadgens; 
 sxavdasxva qveynis moqalaqeebs gansxvavebuli gemovnebebi da miswrafebebi 
aqvT, rac aseve damatebiTi stimulia saerTaSoriso vaWrobisaTvis; 
 msoflio SefardebiTi miwodeba da msoflio SefardebiTi moTxovna 
gansazRvravs msofilo SefardebiT fass da sagareo vaWrobis pirobebs 
calkeuli qveynisaTvis; 
 vaWrobis pirobebis gaumjobeseba zrdis qveynis keTildReobas, gauareseba ki 
-  amcirebs. 
 

warmoeba, moxmareba da sagareo vaWroba 

simartivisaTvis dauSvaT, rom arsebobs qveyana, sadac iwarmoeba mxolod ori 

saqoneli: Rvino (W) da Cai (T). SefardebiTi upiratesobis modelisagan gansxvavebiT 
saqonlis warmoebis alternatiuli danaxarjebi ar aris mudmivi cvladi, anu yoveli 
damatebiTi erTeuli Rvinis sawarmoeblad unda SevelioT ara mudmiv, aramed mzardi 
raodenobis Cais erTeulebs, Sesabamisad sawarmoo SesaZleblobaTa zRvaris 
gamomsaxvel grafiks wrfis forma ar gaaCnia (ix. naxazi 3-1.). 

 

 QT                               naxazi 3-1 warmoeba mocemuli 

                                 SefardebiTi fasebis pirobebSi                                                                                                                          

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                             

                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                      

                      Q                                                                                                             

sawarmoo SesaZleblo-
baTa mrudi 

ucvleli Rirebulebis 
wrfe 
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bunebrivia qveyanaSi warmoebuli Rvinis da Cais moculobis proporciebi 
damokidebuli iqneba SefardebiT fasebze. warmoebis struqtura ganisazRvreba 
ucvleli Rirebulebis wrfeebiT, romlis gaswvriv warmoebis Rirebuleba mudmivia. 

TiToeuli es wrfe SeiZleba CavweroT tolobiT PWQW + PTQT = V, an meorenairad _ QT = 

V/PT  _ (PW/PT) QW sadac V aris warmoebis RirebulebiTi moculoba. rac ufro zemoT 

mdebareobs ucvleli Rirebulebis wrfe miT ufro maRalia V. ucvleli Rirebulebis 

wrfis daxriloba toli iqneba Rvinis SefardebiTi fasisa uaryofiTi niSniT (_PW/PT). 

ekonomikaSi, Tu mas xels ar uSlis monopolia an bazris warumatebloba, 

maqsimaluri raodenobis saqoneli iwarmoeba, romelic miiRweva Q wertilSi, sadac 
sawarmoo SesaZleblobebis mrudi exeba ucvleli Rirebulebis wrfes. 

axla davuSvaT, rom PW/PT  gaizarda. maSin ucvleli Rirebulebis wrfe 
Seicvlis daxrilobas (ix. naxazi 3-2.). Rvinoze SefardebiTi fasis cvlilebamde 

ucvleli Rirebulebis mrudi imyofeba VV1 mdgomareobaSi, Rvinis SefardebiTi fasis 

zrdis Sedegad ki _ VV2-Si gadainacvlebs, xolo qveyanaSi warmoebuli Rvinisa da 

Cais moculobis ganmsazRvreli wertili Q1-dan Q2-ken gadainacvlebs. rogorc 
mosalodneli iyo Rvinis SefardebiTi fasis gadidebas mivyavarT misi miwodebis 
zrdamde da Cais miwodebis Semcirebamde. 

 

momxmareblis qcevis ekonomikuri modeli sakmaod martivia. momxmarebeli 
yovelTvis misTvis xelmisawvdom saukeTeso saqonels irCevs. amasTan, 
simartivisaTvis davuSvaT, rom sazogadoebis arCevani SeiZleba warmodgenili iyos 
individualuri arCevaniT, rom isini mdgradia drois mixedviT da Semosavlebis 
ganawilebaSi cvlilebebi ar xdeba. sxva sityvebiT Tu vityviT, arsebobs iseTi 
adamiani, romlis gemovnebisa da logikis stabilurobaze dayrdnobiT SevZlebT 
mTliani sazogadoebis qcevis gamokvlevas. rasakvirvelia es daSveba realobas 
ewinaaRmdegeba. magaliTad, Tu vinmes hgonia, rom marTla gamdidrda, imiT, rom ori 
litri Rvinis dakargvis fasad erTi kilogrami Cai miiRo, sxva vin SesZlebs amis 
uaryofas? magram SeiZleba ar daveTanxmoT mtkicebas, TiTqos sazogadoeba ufro 
mdidari gaxdeba, Tuki mis TiToeul wevrze ori litriT naklebi Rvino da erTi 
kilogramiT meti Cai mova. am SemTxvevaSi SeuZlebelia amtkico, rom Cais moyvarulTa 
mogeba gadawonis Rvinis muStrebis zarals. 

 QT             naxazi 3-2 Rvinis SefardebiTi fasis zrdis efeqti 

 

 

 

 

                

                 Q1 
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jer ganvsazRvroT ra aris momxmareblisaTvis `xelmisawvdomi~? momxmareblis 
mier saqonlis SeZenaze daxarjuli Tanxa ar unda aRematebodes im Tanxas, romlis 
daxarjvac mas SeuZlia, anu momxmareblisaTvis xelmisawvdomia yvela is 
samomxmareblo kalaTa (sruli sia im saqonlis da momsaxurebisa, rasac 
momxmarebeli SeiZens), romlis fasi ar aRemateba mis Semosavals. Tavis mxriv, 
Semosavali romelsac sazogadoeba Rebulobs damokidebulia mis mier Seqmnil 
Rirebulebaze. aRniSnulidan gamomdinare SeiZleba davaskvnaT, rom ekonomikaSi 
moxmarebis Rirebuleba utoldeba warmoebis Rirebulebas: 

PWQW  + PTQT  = PWDW + PTDT = V 

sadac DW da DT  aris Sesabamisad Rvinisa da Cais moxmarebis aRmniSvneli. es 
toloba gviCvenebs, rom warmoeba da moxmareba unda mdebareobdes erTsa da imave 
ucvleli Rirebulebis wrfeze.  

rodesac viciT, Tu ra aris momxmareblisaTvis xelmisawvdomi, unda gaverkveT 
`saukeTesos~ mniSvnelobaSi. amis gageba moiTxovs grafikuli meTodis gamoyenebas, 

romelic cnobilia ganurCevadobis mrudis (Indefferense curve) saxelwodebiT. im 
kalaTebis erToblioba, romlebic momxmareblis azriT arc ukeTesia da arc uaresi 
mocemul kalaTaze, qmnian ganurCevadobis mruds (ix. naxazi 3-3). magaliTad, 
momxmareblisaTvis SeiZleba sul erTi iyos mis gankargulebaSi oTxi litri Rvinoa 
da ori kilogrami Cai, Tu eqvsi litri Rvino da erTi kilogrami Cai. 

ganurCevadobis mrudebis damaxasiaTebeli niSnebia: 

 uaryofiTi daxriloba, anu Tu momxmarebels sTavazoben nakleb Rvinos, 
kmayoyofilebis ucvlel doneze SesanarCuneblad, mas meti Cai unda mieces;  
 momxmareblis keTildReobis sxvadasxva donis amsaxveli mrudebi erTmaeTs 
ar gadakveTen; 
 rac ufro zemoT da marjvniv mdebareobs ganurCevadobis mrudi, miT 
maRalia momxmareblis keTildReobis done, radgan mas saSualeba eZleva 
kalaTaSi Semavali yvela saqoneli ufro meti raodenobiT SeiZinos. 

 

 

naxazi 3-3-dan Cans, rom ekonomika warmoebis TvalsazrisiT Q wertilSi 
imyofeba, sadac ucvleli Rirebulebis wrfe sawarmoo SesaZleblobebis mruds exeba, 

         QT            naxazi 3-3 warmoeba, moxmareba da sagareo vaWroba 

 

                         

                    D 

   Cais                             

 importi  

                                                      Q 

  

                                  

ganurCevadobis mrudi 
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xolo moxmarebis TvalsazrisiT D wertilSi, sadac ganurCevadobis mrudi ucvleli 
Rirebulebis mruds exeba. am dros ekonomika awarmoebs met qsovils vidre moixmars 
da amitom gaaqvs saeqsportod. Sesabamisad, Cai ufro meti moixmareba vidre 
iwarmoeba, rac misi importirebis gareSe SeuZlebeli iqneba. 

 

sagareo vaWrobis pirobebi da qveynis keTildReoba 

ganvixiloT ra moxdeba PW/PT zrdis SemTxvevaSi (ix. naxazi 3-4.). Rvinis 
SefardebiTi fasis zrda stimuls miscems Rvinis warmoebas da misi miwodebis zrdas, 
amasTan resursebis gadaadgileba Cais warmoebis seqtoridan RvinisaSi Seamcirebs 

Cais miwodebas. warmoebis TvalsazrisiT ekonomika Q1
 wertilidan Q2-Si 

gadainacvlebs, xolo moxmarebis TvalsazrisiT _ D1-dan D2-Si. es niSnavs, rom 
gadaadgileba moxda keTildReobis ufro maRali donis amsaxvel ganurCevadobis 
mrudze, romelic sazogadoebis Semosavlebis zrdaze miuTiTebs. am dros qveyana 
anxorcielebs ufro meti Rvinis eqsports im pirobebSi, rodesac misi fasi CaisTan 
mimarTebiT gaizarda. es ganpirobebulia:  

1. warmoebis efeqtiT _ maRali fasi Rvinoze xels uwyofs misi warmoebis da 
eqsportis zrdas; 

2. Canacvlebis efeqtiT _ Rvinis fasis zrdis Sedegad adgilobrivi 
momxmareblebi gazrdian Cais zRvrul moxmarebas da Seamcireben Rvinisas, rac aseve 
gazrdis saeqsporto Rvinis moculobas. 

 

sapirispiro efeqti eqneboda Rvinis SefardebiTi fasis Semcirebas anu Cais 
SefardebiTi fasis zrdas.  

amrigad, rodesac qveyana anxorcielebs Rvinis eqsports, misi SefardebiTi 
fasis zrda uzrunvelyofs qveynis keTildReobis amaRlebas, xolo rodesac 
anxorcielebs Cais imports, misi SefardebiTi fasis zrda amcirebs qveynis 
keTildReobas. Cven movicavT yvela SemTxvevas Tu SemovitanT vaWrobis pirobebis 
(Terms of Trade) cnebas, rogorc saeqsporto saqonlis fasis Sefardebas importuli 
saqonlis fasTan. zogadi daskvna ki aseTia: vaWrobis pirobebis gaumjobeseba 
gazrdis qveynis keTildReobas, xolo gauareseba -  Seamcirebs. 

 QT                 naxazi 3-4 Rvinis SefardebiTi fasis zrdis efeqti 
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Tu cneba `vaWrobis pirobebi~ exeba orze met saqonels, igi unda 
ganisazRvrebodes, rogorc saeqsporto da saimporto fasebis indeqsis Tanafardoba 
(erovnuli an ucxouri valutis erTeulebSi) Semdegi saxiT: 

 

   

 

Px  _ saeqsporto fasebis indeqsia; xolo Pim _ saimporto fasebis indeqsi.  

 

  

sadac xi calkeuli (i-ri) saqonlis xvedriTi wonaa eqsportis mTlian 

RirebulebaSi sabaziso wels, xolo pi aris am saqonelze mimdinare fasis Sefardeba 
mis fasTan sabaziso wels. aseTive indeqsi SeiZleba gaviangariSoT saimporto 
fasebisTvisac: 

 

 

sadac mi  aris calkeuli saqonlis xvedriTi wona importis mTlian 

RirebulebaSi sabaziso wels, xolo pi ganisazRvreba iseve, rogorc wina tolobaSi.  

vaWrobis pirobebi qveynis sagareo ekonomikuri politikis erT-erTi 

umniSvnelovanesi orientiria. ToT=100 miuTiTebs saeqsporto da saimporto fasebis 

tolobaze. sagareo vaWrobis pirobebis mzardi indeqsi (ToT>100) gviCvenebs, rom 
saeqsporto saqonlis yovel erTeulze ufro meti importuli saqonlis SeZenaa 
SesaZlebeli, rac zrdis qveynis keTildReobas. vaWrobis pirobebis indeqsis 

Semcireba (ToT<100) ki niSnavs, rom qveyanas dasWirdeba ufro meti erTeuli 
saeqsporto saqonlis warmoeba importis moculobis ucvlel doneze 
SenarCunebisaTvis, rac mis keTildReobas Seamcirebs. 

vaWrobis pirobebis grafikuli asaxvisaTvis davuSvaT, rom msoflio Sedgeba 
mxolod ori qveynisagan: samamulo qveyana (romelic mimarTavs Rvinis eqsports da 
Cais imports) da ucxoeTi (mimarTavs Cais eqsports Rvinis imports). Sesabamisad 

samamulo qveynis vaWrobis pirobebs gviCvenebs PW/PT Tanafardoba, xolo ucxoeTisas 

_ PT/PW. QW  da QT samamulo qveynis mier warmoebuli Rvinisa da Cais raodenobaa, 

xolo QW* da QT* -  Sesabamisad ucxoeTisa. RS msoflio SefardebiTi miwodebaa, xolo 

RD msoflio SefardebiTi moTxovna. 

              Px 

ToT   

              Pm 

         n 

Px =  xipi  

            
i =1

  

         n 

Pm =  mipi  

             
i =1
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rac ufro maRalia PW/PT, miT metia Rvinis miwodeba CaisTan  SefardebiT (RS) 

da miT naklebi iqneba Rvinoze msoflio moTxovna (RD) CaisTan SefardebiT (RD). 

Sesabamisad RS mruds dadebiTi daxriloba gaaCnia, RD-s _ uaryofiTi. msoflio 
SefardebiTi moTxovnis da msoflio SefardebiTi miwodebis gadakveTis wertilSi 
ganisazRvreba msoflio SefardebiTi fasi Rvinoze anu Rvinis eqsportiori qveynis 
(samamulo) vaWrobis pirobebi.  

 

2. ekonomikuri zrda da saerTaSoriso vaWroba 

 

ekonomikuri zrda niSnavs sawarmoo SesaZleblobaTa gadaadgilebas zRvars 
miRma, rac SeiZleba ganpirobebuli iyos qveynis gankargulebaSi arsebuli 
ekonomikuri resursebis moculobis gadidebiT da maTi gamoyenebis efeqtianobis 
amaRlebiT. bunebrivia, droTa ganmavlobaSi ekonomikuri resursebis miwodeba 
izrdeba, umjobesdeba maTi gamoyenebis teqnologiebic. swrafad mimdinareobs 
mecnierul-teqnikuri progresi, grovdeba kapitali da maRldeba samuSao Zalis 
kvalifikacia.  myarad izrdeba SromiTi resursebis raodenoba. zrdis tendencia 
axasiaTebs, Tumca SedarebiT neli da rasakvirvelia, ara usazRvro, dasamuSaveblad 
vargis miwis farTobebsa da sasargeblo wiaRiseulis maragebs. amasTan, es procesi 
sxvadasxva qveyanaSi gansxvavebuli tempebiT da proporciebiT mimdinareobs, rac 
sruliad samarTlianad warmoSobs garkveul kiTxvebs ekonomikuri zrdis, 
saerTaSoriso vaWrobis da qveynis keTildReobas Soris urTierTkavSiris Sesaxeb. 
kerZod: 

1. ra gavlenas axdens qveynis keTildReobaze ucxoeTSi mimdinare ekonomikuri 
zrda? 

2. ramdenad xelsayrelia ekonomikuri zrda saerTaSoriso vaWrobaSi aqtiurad 
CarTuli qveynisaTvis? 

ucxoeTSi mimdinare ekonomikuri zrdis efeqtis gasaanalizeblad SeiZleba 
gamoviyenoT zogadi argumentebi: erTi mxriv, ekonomikuri aRmavloba danarCen 
msoflioSi dadebiTi movlenaa, radgan uzrunvelyofs saeqsporto bazris 

   PW/PT                   naxazi 3-5 vaWrobis pirobebi  

                        

                                       RS 

                           

                       

vaWrobis                                        

pirobebi                
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gafarToebas. meore mxriv, ucxoeTSi warmoebis zrdam SeiZleba gaamwvavos 
konkurencia msoflio bazarze da Seaferxos qveynis eqsporti.  

msgavsi gaurkvevloba gvxvdeba maSinac, rodesac vakvirdebiT qveynis SigniT 
mimdinare ekonomikuri zrdis Sedegebs. erTi mxriv, Sida sawarmoo simZlavreebis 
ganviTareba uzrunvelyofs ufro iafi saqonlis miwodebas saeqsportod da axali 
bazrebis aTvisebas. meore mxriv, saeqsporto saqonlis miwodebis zrdis Sedegad 
gamowveulma fasebis Semcirebam SeiZleba gaafermkrTalos warmoebis zrdasTan 
dakavSirebuli sargebeli.  

saerTaSoriso vaWrobis standartuli modeli saSualebas iZleva movxsnaT es 
winaaRmdegobebi da avxsnaT urTierTkavSiri ekonomikur zrdas, saerTaSoriso 
vaWrobasa da qveynis keTildReobas Soris. 

vTqvaT, samamulo qveyanaSi adgili aqvs warmoebis faqtorebis miwodebis zrdas 
Rvinis warmoebis seqtorSi, romelic warmoadgens saeqsporto saqonels. Rvinis 
nebismieri SefardebiTi fasis pirobebSi misi SefardebiTi miwodeba gaizrdeba, 
xolo Cais -  Semcirdeba. Rvinis msoflio SefardebiTi miwodebis mrudi 

gadaadgildeba marjvniv _ RS1-dan RS2-ken (ix. naxazi 3-6a). es gadaadgileba gamoiwvevs 

Rvinis SefardebiTi fasis Semcirebas (PW/PT)1-dan (PW/PT)2-mde, anu gaauaresebs 
samamulo qveynis vaWrobis pirobebs da gaaumjobesebs ucxoeTisas.  

 

igive Sedegs gamoiwvevda ucxoeTSi Rvinis warmoebis zrdac. maSin rodesac 
qsovilis (saimporto saqonlis) warmoebis zrda samamulo qveyanaSi, iseve rogorc 
ucxoeTSi, gaaumjobesebda samamulo qveynis vaWrobis pirobebs (ix. naxazi 3-5b).  

 

   PW/PT            naxazi 3-5a eqsportze orientirebuli zrda 

  

                                       RS1      RS2 

                           

                       

 (PW/PT)1                                                  

 (PW/PT)2                                   
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rogorc ganxiluli magaliTidan Cans ara aqvs mniSvneloba Tu romeli qveynis 
ekonomika izrdeba, mTavaria zrdis dargobrivi orientacia, anu is, Tu romeli 
saqonlis miwodeba izrdeba msoflio bazarze.  

saerTaSoriso vaWrobaze zemoqmedebis TvalsazrisiT SeiZleba ganvasxvaoT 
eqsportze orientirebuli, importSemcvleli da neitraluri ekonomikuri zrda. rac 
damokidebulia imaze, Tu romel seqtorSi (saeqsportoSi Tu saimportoSi) aqvs 
adgili warmoebis faqtorebis miwodebis zrdas da teqnologiur winsvlas. 

eqsportze orientirebuli zrda (Export-biased growth) _ saeqsporto saqonlis 
warmoebis zrda, romelsac mivyavarT qveynis vaWrobis pirobebis gauaresebamde misi 
savaWro partniorebis sasargeblod. Sesabamisad, ucxoeTSi mimdinare eqsportze 
orientirebuli zrda kargia samamulo qveynisaTvis, radgan aumjobesebs mis vaWrobis 
pirobebs. 

importSemcvleli zrda (Import-biased growth) _ saimporto saqonlis warmoebis 
zrda, romelsac mivyavarT qveynis vaWrobis pirobebis gaumjobesebamde misi savaWro 
partniorebis xarjze. bunebrivia, ucxoeTSi mimdinare importSemcvleli ekonomikuri 
zrda uaryofiTad aisaxeba qveyenis keTildReobaze, radgan gamoiwvevs misi savaWro 
pirobebis gauaresebas. 

vaWrobis neitraluri zrda (Neutral trade growth) _ saerTaSoriso vaWrobis 
fizikuri moculobis zrda vaWrobis pirobebis Seucvlelad. calkeul qveyanaSi 
mimdinare ekonomikuri zrda saerTaSoriso vaWrobis pirobebze mxolod maSin 
aisaxeba, rodesac adgili aqvs daubalansebel zrdas, anu sxvadasxva qveynebSi 
warmoebis calkeuli faqtorebi gansxvavebuli tempebiT da proporciebiT izrdeba. 
Tu warmovidgenT iseT situacias, rodesac yvela qveyanaSi warmoebis faqtorebis 
miwodeba erTnairi tempebiT icvleba, maSin adgili eqneba neitralur zrdas.  

ekonomikuri politikis formirebisas, arsebobs arCevani eqsportze 
orientirebul da importSemcvlel strategiebs Soris. aseT arCevans, mxolod maSin 
aqvs azri Tu qveynis ekonomika sakmarisad didia imisaTvis, rom Sida bazarze fasebis 
cvlilebam gavlena moaxdinos msoflio bazris fasebze. importSemcvleli 
strategiis ganxorcieleba (im dargebis ganviTarebis stimulireba, romlebic 
uSualo konkurencias uweven importul saqonels)  gamarTlebulia, radgan amcirebs 

   PW/PT              naxazi 3-5b importSemcvleli zrda 

 

                                       RS2      RS1 

                           

                       

 (PW/PT)2                                                  
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importuli saqonlis fasebs da aumjobesebs qveynis vaWrobis pirobebs. eqsportze 
orientirebuli strategia (saeqsporto saqonlis mwarmoebeli dargebis stimulireba 
sagadasaxado SeRavaTebiT, subsidiebiT da a.S.) ki amcirebs SefardebiT fasebs 
saeqsportro saqonelze da auaresebs qveynis vaWrobis pirobebs. 

 amrigad, saerTaSoriso vaWrobis standartuli modelidan gamomdinare Tu 
qveynis ekonomika sakmarisad didia imisaTvis rom gavlena moaxdinos msoflio 
fasebis formirebaze, mizanSewonilia importSemcvleli strategia da ara eqsportze 
orientirebuli. Tumca aucilebelia aqve aRvniSnoT, rom es ase iSviaTad xdeba. Cvens 
mier ganxiluli modeli iTvaliswinebs mxolod ori qveynis arsebobas, aqedan erTi 
mimarTavs im saqonlis imports, romlis eqsportsac meore qveyana anxorcielebs da 
piriqiT. realurad msoflio mravali qveynisagan Sedgeba, romlis mTavrobebi 
sagareo savaWro politikis mTavar miznad isaxaven konkurentunarianobis zrdas da 
ara vaWrobis pirobebis gaumjobesebas. amitom xSirad mimarTaven eqsportze 
orientirebul strategias, raTa gazardon erovnuli produqciis 
konkurentunarianoba msoflio bazarze. 

 

gamakotrebeli zrdis problema 

1950-ian wlebSi ekonomistebs Soris gavrcelebuli iyo mosazreba nedleulis 
eqsportiori ganviTarebadi qveynebis sagareo vaWrobis pirobebis qronikuli 
gauaresebis Sesaxeb. iTvleboda, rom ganviTarebul qveynebSi ekonomikuri zrda 
miiRweoda bunebrivi resursebis xelovnuri Semcvlelebis gamoyenebiT, xolo 
ganviTarebad qveynebSi _ ZiriTadad bunebrivi resursebis eqsportis gafarToebiT. 
e.i. ganviTarebuli qveynebis ekonomikuri zrda moiazreboda importSemcvlelad, 
xolo ganviTarebadi qveynebisa _ eqsportze orientirebulad.  

gamakotrebeli zrdis problemaze yuradReba gaamaxvila induri warmoSobis 

amerikelma ekonomistma iagdiS bhagvatim (Jagdish Bhagwati) 1958 wels gamoqveynebul 
naSromSi. eqsportze orientirebulma zrdam, rasac Tan axlavs eqsportirebul 
saqonelze msoflio fasebis mkveTri Semcireba, SeiZleba imdenad gaauaresos qveynis 
vaWrobis pirobebi, rom gadafaros ekonomikuri zrdis dadebiT efeqti. situacia, 
rodesac vaWrobis pirobebis gauaresebis uaryofiTi efeqti gadaaWarbebs 
ekonomikuri zrdis dadebiT Sedegebs cnobilia gamakotrebeli zrdis problemis 
saxelwodebiT.  

vTqvaT, braziliaSi yavis marcvlis warmoebis SesaZleblobebi ufro swrafad 
farTovdeba, vidre gadamamuSavebeli mrewvelobis simZlavreebi. es ganapirobebs 
braziliuri yavis eqsportis zrdas. magram, ramdenadac braziliis wili yaviT 
msoflio vaWrobaSi isedac didia, xolo yavaze danarCeni qveynebis moTxovna fasis 
mixedviT araelastiuria, yavis miwodebis zrda gamoiwvevs misi msoflio fasis 
dawevas da braziliis ekonomikuri mdgomareobis gauaresebas, vaWrobis pirobebis 
mniSvnelovani gauaresebis Sedegad.  

SeiZleba ugunurad mogveCvenos qveynis mTavroba, romelmac warmoebis 
gafarToeba ekonomikuri mdgomareobis gauaresebis mimarTulebiT daiwyo. magram 
realurad warmoebas da eqsports afarToeben wvrili, konkurenti fermerebi. 
TiToeuli samarTlianad varaudobs, rom piradad mis mier warmoebis gafarToeba 
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raime gavlenas ar moaxdens msoflio fasebze. individebis racionaluri qceva 
sabolood iracionalurobas iZleva. 

arsebobs gansazRvruli pirobebi, ramac SeiZleba ekonomikuri zrda negatiur 
movlenad aqcios. 

 ekonomikuri zrda dakavSirebuli unda iyos saeqsporto dargebis 
ganviTarebasTan. 
 qveynis saeqsporto saqonelze sagareo moTxovna unda iyos fasis 
mixedviT araelastiuri ise, rom miwodebis gafarToeba iwvevdes fasis 
mniSvnelovan Semcirebas.  
 qveynis mTlian eqsportSi fasis mixedviT araelastiuri moTxovnis mqone 
saqonlis xvedriTi wili maRali unda iyos.  
 qveyana aqtiurad unda iyos CarTuli saerTaSoriso vaWrobaSi, raTa 
vaWrobis pirobebis gauaresebis uaryofiTma efeqtma gadaswonos warmoebis 
gafarToebis dadebiTi Sedegebi. 

Tanamedrove pirobebSi aqtiurad mimdinare globalizaciis procesebis 
miuxedavad, rasac Tan axlavs mTavrobebis mxridan saeqsporto strategiebis 
realizaciis fonze calkeuli qveynebis aqtiuri CarTva saerTaSoriso savaWro-
ekonomikur urTierTobebSi, naklebad sarwmunoa, rom ganviTarebadi qveynebi msgavs 
pirobebSi moxvdnen. saqme isaa, rom calkeuli qveynebis eqsporti sakmaod 
diversificerebulia, xolo konkretuli qveynis saeqsporto saqonlis wili 
msoflio bazarze Zalze mcirea imisaTvis, rom qveynis saeqsporto saqonelze 
moTxovna araelastiuri gaxdes. amitom, ekonomistTa umravlesoba gamakotrebeli 
zrdis problemas ganixilavs, rogorc ufro Teoriul da ara praqtikul sakiTxs. 

 

3. Semosavlebis saerTaSoriso gadanawileba 

Semosavlebis saerTaSoriso gadanawilebas Tan axlavs erT qveyanaSi moxmarebis 
Semcireba, meoreSi ki zrda. radgan sxvadasxva qveynis momxmarebelTa gemovnebebi da 
miswrafebebi gansxvavebulia, es procesi msoflio SefardebiTi moTxovnis mrudis 
gadaadgilebas da qveynebis vaWrobis pirobebis cvlilebas gamoiwvevs. 

Semosavlebis saerTaSoriso gadanawilebas adgili aqvs, rodesac: sxvadasxa 
saerTaSoriso organizaciebi da donori saxelmwifoebi humanitarul daxmarebas 
uweven Rarib qveynebs; omSi an saerTaSoriso sasamarTlo davaSi damarcxebuli 
qveyana iZulebulia gamarjvebuls miyenebuli zarali aunazRauros da a.S. garkveuli 
TvalsazrisiT saerTaSoriso sesxic SeiZleba ganvixiloT Semosavlebis 
gadanawilebis formad. kreditis dafarvis vadis dadgomamde erTi qveynis mier 
meoresaTvis sesxis saxiT gadacemuli Tanxa, iseve rogorc vadis dadgomis Semdeg 
valis gastumreba, Semosavlebis saerTaSoriso gadanawilebis yvela niSans atarebs.  

sakiTxi, Tu ra gavlenas axdens Semosavlebis saerTaSoriso gadanawileba 
vaWrobis pirobebze wamoiWra sajaro polemikaSi cnobil ekonomistebs j. keinssa da 
b. olins Soris. kamaTis sagani iyo pirveli msoflio omis Semdeg mokavSireebis mier 
germaniisaTvis zaralis anazRaurebis moTxovna. 

keinsis azriT, aliansis SurismaZiebluri pirobebi Zalian mkacri iyo. igi 
aRniSnavda _ `moTxovnili Tanxis gadasaxdelad germaniam aucileblad unda 
gazardos eqsporti da SezRudos importi. amis miRweva ki SesaZlebelia saeqsporto 
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saqonelze fasebis SemcirebiT, rac gaauaresebs germaniis vaWrobis pirobebs da 
kidev ufro daamZimebs mis tvirTs~. 

olinma saeWvod miiCnia keisis mosazreba. misi mtkicebiT, rodesac germania 
gazrdis gadasaxadebs, raTa aanazRauros zarali, misi moTxovna importul 
saqonelze avtomaturad Semcirdeba. imavdroulad kompensaciis mimRebi qveynebis 
mTavrobebi an Seamcireben gadasaxadebs, an gazrdian saxelmwifo xarjebs, rac 
germanul saeqsporto saqonelze moTxovnis zrdas uzrunvelyobs. Sedegad germania 
SesZlebs gazardos eqsporti da Seamciros importi vaWrobis pirobebis gauaresebis 
gareSe.  

SemdgomSi sakiTxi ar gascdenia Teoriuli msjelobis farglebs, radgan 
germanias ar aunazRaurebia zarali mokavSireebisaTvis. miuxedavad amisa, 
Semosavlebis saerTaSoriso gadanawilebis sakiTxma da misma gavlenam vaWrobis 
pirobebze umniSvnelovanesi adgili daikava saerTaSoriso ekonomikis TeoriaSi, 
romlis garkvevis saukeTeso saSualebas saerTaSoriso vaWrobis standartuli 
modeli warmoadgens. 

vTqvaT, samamulo qveynidan Semosavlis gadineba xdeba ucxoeTSi, maSin 
moTxovna qveynis SigniT Semcirdeba, xolo ucxoeTSi gaizrdeba. amasTan, radgan 
adgili aqvs mxolod Semosavlebis da ara fizikuri resursebis (manqana-danadgarebi, 
samuSao Zala) gadanawilebas Rvinisa da Cais warmoeba arcerT qveyanaSi ar 

Seicvleba, anu msoflio SefardebiTi miwodebis (RS) mrudi ar gadaadgildeba. im 
SemTxvevaSi, Tu damatebiTi moTxovna Rvinosa da Caize ucxoeTSi imave proporciiT 
ganawildeba, riTac Semcirda samamulo qveyanaSi, ucvleli darCeba msoflio 

SefardebiTi moTxovnis (RD) mrudic da vaWrobis pirobebic.  

magram, rogorc ukve aRvniSneT, sxvadasxva qveynis moqalaqeebs gansxvavebuli 
gemovnebebi da miswrafebebi gaaCia, anu moTxovna ucxoeTSi gansxvavebuli 
proporciiT gaizrdeba, vidre Semcirda samamulo qveyanaSi. davuSvaT, samamulo 
qveyanaSi Rvinis moxmarebis zRvruli miswrafeba ucxoeTze maRalia, Sesabamisad 
dabalia Cais moxmarebis zRvruli miswrafeba. aseT pirobebSi Semosavlebis gadineba 
ucxoeTSi Seamcirebs Rvinis moxmarebas da gazrdis -  Caisas. Rvinoze msoflio 

SefardebiTi moTxovna Semcirdeba da RD1-dan RD2-ken gadainacvlebs (ix. naxazi 3-6). 
es cvlileba Seamcirebs Rvinis SefardebiT fass da gaauaresebs misi eqsportiori, 
samamulo qveynis vaWrobis pirobebs. es swored is SemTxvevaa, romelic keinsis mier 
aris aRwerili. 
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arsebobs sxva SesaZleblobac _ Tu samamulo qveyanaSi Rvinis moxmarebis 
zRvruli miswrafeba dabalia, vidre ucxoeTSi, maSin Semosavlis ucxoeTSi gadineba 

RD mruds marjvniv gadaaadgilebs da gaaumjobesebs vaWrobis pirobebs samamulo 
qveynisaTvis. daaxloebiT msgavs situacias varaudobda olini. 

saboloo angariSiT SeiZleba iTqvas, rom Tu donor qveyanas gaaCnia sakuTari 
saeqsporto saqonlis moxmarebis ufro maRali zRvruli miswrafeba, vidre 
recipients, maSin Semosavlebis saerTaSoriso gadaadgileba gaauaresebs donoris 
vaWrobis pirobebs; xolo Tu donor qveyanas gaaCnia sakuTari saeqsporto saqonlis 
moxmarebis ufro dabali zRvruli miswrafeba, misi vaWrobis pirobebi 
gaumjobesdeba. es daskvna Seexeba mxolod iseT qveynebs, romelTa ekonomika 
sakmarisad didia imisaTvis, rom Sida bazarze fasebis cvlilebam gavlena moaxdinos 
msoflio bazris fasebze. 

dasaSvebia iseTi paradoqsuli situaciac, rodesac Semosavlebis saerTaSoriso 
gadanawileba imdenad gaaumjobesebs donori qveynis vaWrobis pirobebs, rom misi 
keTildReoba gaizrdeba, xolo recipienti qveynis mdgomareoba gauaresdeba. aseT 
sutuaciaSi ukeTesia gasce, vidre miiRo. ukanasknelma gamokvlevebma gviCvena, rom es 
paradoqsi, iseve rogorc gamakotrebeli zrda, SesaZlebelia mxolod Teoriulad 
da praqtikaSi realizaciisaTvis sruliad gansxvavebuli mdgomareobis arsebobas 
moiTxovs. magaliTad, amerikelebi importul saqonelze sakuTari Semosavlis 
mxolod 15% xarjaven, xolo danarCens samamulo saqonelze. Semosavlebis 
saerTaSoriso gadanawilebis Sedegad aSS vaWrobis pirobebi rom gaumjobesebuliyo 
araamerikul mosaxleobas Semosavlis 85%-ze meti aSS-Si warmoebul saqonelze unda 
daexarja. reaulurad ki 5%-sac ar xarjaven. e.i. Tu aSS sakuTari Semosavlis nawils 
gadascemda ucxour saxelmwifoebs sesxis an daxmarebis saxiT, amiT gaiuaresebda 
vaWrobis pirobebs, rogorc amas keinsi amtkicebda. saqme isaa, rom savaWro 
barierebis, satransporto danaxarjebis da sirTuleebis Sedegad saqonelTa 
garkveuli jgufi ar monawileobs saerTaSoriso vaWrobaSi (mag. sacxovrebeli 
saxlebi, miwis nakveTebi, dalaqis momsaxureba da a.S.). aseTi saqonlis arsebobas ki 
mivyavarT iqamde, rom nebismieri qveyana adgilobriv saqonelze Tavisi zrvruli 
Semosavlis gacilebiT did nawils xarjavs vidre ucxourze. 

engelis kanoni da linderis hipoTeza 

   PW/PT                        naxazi 3-6 Semosavlebis saerTaSoriso 

gadanawilebis efeqti  

                                       RS 

                                             

                                        

 (PW/PT)1                                               

 (PW/PT)2                          

                                      

                                      RD1 
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Semosavlebis saerTaSoriso gadaadgileba gavlenas axdens ara mxolod 
vaWrobis pirobebze, aramed msoflio SefardebiTi moTxovnis struqturazec. 
ekonomikuri Teoriidan cnobilia, rom Semosavlebis zrdas Tan axlavs sxvadasxva 
tipis saqonelze moTxovnis araerTgvarovani cvlileba. ojaxis biujetis doneze 
pirvelma es kanonzomiereba SeamCnia XIX saukunis germanelma ekonomistma ernst 

engelma (Ernst Engel).  

engelis kanoni _ ucvleli fasebisa da demografiuli cvladebis (ojaxis 
sidide da Semadgenloba) pirobebSi Semosavlebis zrdas mivyavarT pirveladi 

moxmarebis saqonelze (Staples)  danaxarjebis wilis Semcirebamde da fufunebis 

sagnebze (Luxuries) danaxarjebis wilis zrdamde. 

engelis kanonis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom Semosavlebis 
saerTaSoriso gadaadgilebis kvalobaze recipienti qveynebis Semosavlebis zrda 
uzrunvelyobs xangrZlivi moxmarebis saqonelze da fufunebis sagnebze msoflio 
moTxovnis gafarToebas da msgavsi saqonlis eqsportiori qveynebis vaWrobis 
pirobebis gaumjobesebas. imavdroulad, gauaresdeba pirveladi moxmarebis sagnebis 
eqsportiori qveynebis vaWrobis pirobebi. 

Svedi ekonomisti da politikosi stefan linderi (Staffan Linder) gvTavazobs kidev 
erT mniSvnelovan varauds imis Sesaxeb, Tu rogor moqmedebs moTxovnasa da 
saerTaSoriso vaWrobaze Semosavlebis cvlileba. es varaudi bolomde 
damtkicebuli araa da hipoTezis saxe gaaCnia.  

linderis hipoTeza _ qveyana anxorcielebs im saqonlis eqsports, romlis 
xvedriTi wili mis Sida moxmarebaSi didia. 

linderis hipoTeza emyareba sakmaod grZel mizez-Sedegobriv jaWvs: Semosavali 
_ arCevani _ teqnologia _ sagareo vaWroba. saerTaSoriso ekonomikuri 
urTierTobebis TvalsazrisiT ki savaraudoa Semdegi procesebi: Semosavlebis 
saerTaSoriso gadaadgilebis Sedegad recipienti qveynebis Semosavlebis zrda 
uzrunvelyofs maTi moxmarebis struqturaSi fufunebis sagnebis wilis zrdas, 
moTxovnis zrda warmoSobs stimuls teqnologiuri srulyofisaTvis, romlis tempi 
gauswrebs misi ganmapirobebeli moTxovnis zrdis temps, rac uzrunvelyofs fasebis 
Semcirebas da fufunebis sagnebis eqsports, axali konkurentebis gamoCena ki 
gaauaresebs donori qveynebis vaWrobis pirobebs (radgan donori qveynebi ZiriTadad 
fufunebis sagnebis eqsportiorebi arian). 

 

 კერძო შემთხვევა შესწავლისთვის 

მიაყენა თუ არა ზიანი  განვითარებულ ქვეყნებს ახალი ინდუსტრიული ქვეყნების  

ზრდამ? 

ადრეულ 1990-იან წლებში ბევრი ანალიტიკოსი  გვაფრთხილებდა იმის შესახებ, რომ 

ახალი ინდუსტრიული ქვეყნების ეკონომიკური ზრდა საფრთხეს შეუქმნიდა წამყვანი ქვეყნების 

კეთილდღეობას.  მე-5 თავში მოცემულ სიტუაციის ანალიზში ჩრდილოეთის და სამხრეთის 

ვაჭრობის შესახებ ჩვენ განვიხილეთ ერთი ვითარება, რომლის გამოც ეს ზრდა, შესაძლოა, 

პრობლემატური იყოს: მან  წამყვან ქვეყნებში შეიძლება მაღალკვალიფიციური და 
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დაბალკვალიფიცური მომუშავეების  შემოსავლებს შორის ისედაც მზარდი უფსკრული 

გააღრმავოს. ზოგიერთ შიშით შეპყრობილ დამკვირვებელს მიაჩნდა, რომ საფრთხე კიდევ უფრო 

დიდი იყო - რომ წამყვანი ქვეყნების მთლიანი რეალური შემოსავალის დონე, და არა მისი 

განაწილება, შემცირდა ან შემცირდებოდა ახალი კონკურენტების გამოჩენის გამო. ამავე 

შეხედულებას იზიარებდა რესპონდენტების უმრავლესობა  CBS-ის 2008 წლის გამოკითხვის 

მიხედვით. კითხვას: „თქვენი აზრით, ეკონომიკური აღმავლობა ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა 

ჩინეთი და ინდოეთი ზოგადად იყო კარგი, იყო ცუდი თუ არ ჰქონია არავითარი გავლენა აშშ-ის 

ეკონომიკაზე?“  62%-მა უპასუხა, რომ იყო ცუდი. 

ამ შეშფოთებამ გარკვეული ინტელექტუალური მხარდაჭერა ჰპოვა თანამედროვე 

საერთაშორისო ვაჭრობის თეორიის დიდი ნაწილის ავტორის, პოლ სამუელსონის მიერ 2004 წელს 

გამოქვეყნებული სტატიის სახით. თავის სტატიაში სამეულსონი რიკარდოს მოდელზე 

დაყრდნობით განიხილავს მაგალითს, თუ როგორ შეიძლება განვითარებადი ქვეყნების 

ტექნოლოგიურმა პროგრესმა  წამყვანი განვითარებული ქვეყნები დააზიანოს.3 მისი ანალიზი 

უბრალოდ ჩვენ მიერ ახლახანს აღწერილი ანალიზის კერძო შემთხვევა იყო: დანარჩენ 

მსოფლიოში მიდინარე ეკონომიკური ზრდა საზიანო იქნება თქვენთვის, თუ ის იმ სექტორებში 

ხდება, რომლებიც თქვენს ექსპორტს უწევს კონკურენციას. სამეულსონმა ეს მსჯელობა მიიყვანა 

ლოგიკურ დასკვნამდე: თუ ჩინეთი საკმარისად გააუმჯობესებს იმ საქონელის წარმოებას, 

რომლის იმპორტსაც ახლა მიმართავს, შედარებითი უპირატესობა გაუჩინარდება და აშშ  მოგებას 

საერთაშორისო ვაჭრობიდან დაკაგავს. 

პოპულარული პრესა ჩაეჭიდა ამ დასკვნას და ის ისე მიიღო, როგორც რევოლუციური. 

„ძირითადი კითხვა, რომელსაც სვამდნენ სამუელსონი და სხვები, არის შემდეგი:  თავისუფალი 

ვაჭრობა ყოველთვის ისეთივე სასარგებლოა აშშ-სთვის, როგორც ხანგრძლივი დროის მანძილზე 

იყო მიჩნეული?“ წერდა BusinessWeek-ი და აგრძელებდა მსჯელობას, რომ „ამგვარმა შედეგებმა 

შეიძლება საერთოდ  დაანგრიოს შედარებითი უპირატესობის თეორი.4 პოლიტიკოსებმაც 

ისარგებლეს სამუელსონის სტატიითა და ეკონომისტთა შორის მისი მაღალი მნიშვნელობით, რომ  

პროტექციონისტული პოლიტიკის სასარგებლოდ წამოყენებული არგუმენტები გაემყარებინათ.5 

მაგრამ დებულება, რომ საზღვარგარეთ ეკონომიკური ზრდა საზიანოა ჩვენი 

ეკონომიკისათვის არ არის ახალი მოსაზრება და ის არაფერს ამბობს იმაზე, თავისუფალი ვაჭრობა 

უკეთესია თუ პროტექციონიზმი. გარდა ამისა, ეკონომიკური ზრდა ახალ ინდუსტრიულ 

ქვეყნებში, როგორიცაა ჩინეთი, ნამდვილად აყანებს თუ არა ზიანს განვითარებულ ქვეყნებს, 

ემპირიული კვლევის საკითხია.  ფაქტები ამ მტკიცებას ვერ ადასტურებს.  

საჭიროა გვახსოვდეს, რომ უცხოეთის ეკონომიკურ ზრდას ქვეყნისთვის ზიანის მოტანა 

შეუძლია ვაჭრობის პირობებზე გავლენის გამო. ასე, რომ თუ სიმართლეს შეეფერება მტკიცება 

იმის შესახებ, რომ ახალი ინდუსტრიული ქვეყნების ეკონომიკური ზრდა დააზარალებს მოწინავე 

ქვეყნებს, მაშინ   წამყვანი ქვეყნების ვაჭრობის პირობები გამოხატული უნდა იყოს დიდი 

უარყოფითი რიცხვებით, ხოლო ახალი კონკურენტების ვაჭრობის პირობები _ დიდი დადებითი 

რიცხვებით. ამ თავის მათემატიკურ დანართში ვაჩვენებთ, რომ ვაჭრობის პირობების ცვლილების  

                                                           
3 Paul Samuelson, “Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization,” Journal of 

Economic Perspectives 18 (Summer 2004), pp. 135–146. 
4 “Shaking up Trade Theory,” BusinessWeek, December 6, 2004. 
5 ი ხ . მ ა გ ა ლითა დ, “Clinton Doubts Benefits of Doha”, Financial Times, December 3, 2007. 
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გავლენა რეალურ შემოსავალზე პროცენტულად დაახლოებით ტოლია ვაჭრობის პირობების 

პროცენტული ცვლილების ნამრავლისა შემოსავლებში  იმპორტის წილზე.  რადგან მოწინავე 

ქვეყნებში შემოსავლის საშუალოდ 25% იხარჯება იმპორტის შესაძენად (აშშ-ის იმპორტზე 

დანახარჯების წილი მშპ-ში ამ საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია),  ვაჭრობის პირობების 1%-ით 

შემცირება რეალურ შემოსავალს შეამცირებს მხოლოდ 0,25%-ით. ასე, რომ ვაჭრობის პირობები  

წლის მანძილზე რამდენიმე პროცენტით უნდა შემცირდეს, რომ ქვეყანა შესამჩნევად ჩამორჩეს 

ეკონომიკური ზრდის მიხედვით. 

6-8 გრაფიკზე ნაჩვენებია ბოლო 30 წლის მანძილზე  აშშ-ს  და ჩინეთის ვაჭრობის 

პირობების ევოლუცია (რომლებიც თანაბრდება 100-თან 2000 წელს). ვხედავთ, რომ ვაჭრობის 

პირობების წლიური რყევების სიდიდე აშშ-ში დაბალია და დროში რაიმე გამოკვეთილ 

ტენდენციას არ ავლენს. არსებითად,  აშშ-ს ვაჭრობის პირობები 2011 წელს იმავე დონეზეა, 

როგორზეც იყო 1980 წელს. ამდენად, არ არსებობს თვალსაჩინო ფაქტები, რომ აშშ-მ განიცადა 

რაიმე უწყვეტი სახის ზარალი თავისი ვაჭრობის პირობების გრძელვადიანი გაუარესების გამო. 

გარდა ამისა, არ არსებობს ფაქტები, რომ ჩინეთის ვაჭრობის პირობები მუდმივად 

უმჯობესდებოდა მსოფლიო ეკონომიკაში მისი ინტეგრაციის ზრდის კვალობაზე.  საქმე ისაა, რომ 

მისი ვაჭრობის პირობები გაუარესდა  ბოლო ათწლეულის განმავლობაში.  ეს შედეგი 

დადასტურდა  ბოლოდროინდელი სტატიით, რომელშიც გამოყენებულია დაწვრილებითი 

ინფორმაცია ჩინური სამრეწველო წარმოების შესახებ6.  ავტორებმა გამოყვეს ჩინეთის სამრეწველო 

წარმოებაში მწარმოებლურობის ზრდის  გავლენა (1995-დან 2007 წლამდე) მისი სავაჭრო 

პარტნიორების ვაჭრობის პირობებზე და აღმოაჩინეს, რომ ეს გავლენა იყო დადებითი, თუმცა 

მცირე, 0,7% სიდიდის. 

განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა განიცდის ვაჭრობის პირობების ზომიერ 

რყევებს წლის განმავლობაში 1%-ის ან უფრო ნაკლების ფარგლებში (საშუალოდ), როგორც 

ნაჩვენებია 6-8 გრაფიკზე აშშ-ს შემთხვევაში. მაგრამ ზოგიერთი განვითარებადი ქვეყნის 

ექსპორტი მეტისმეტად კონცენტირებულია მინერალურ და სასოფლოსამეურნეო სექტორებზე. ამ 

საქონლის ფასები მსოფლიო ბაზარზე ძლიერ მერყეობს, რაც ვაჭრობის პირობების მკვეთრ 

რყევებს იწვევს. ეს რყევები, თავის მხრივ,  კეთილდღეობის არსებით ცვლილებებად 

გარდაისახება (რადგან ვაჭრობა კონცენტრირებულია მცირე რაოდენობის სექტორებში და მშპ-ს 

მნიშვნელოვან პროცენტულ წილს შეადგენს). ფაქტობრივად, ზოგიერთი კვლევა გვიჩვენებს, რომ 

მშპ-ს რყევების უმეტესობა სხვადასხვა განვითარებად ქვეყანაში (სადაც მშპ მნიშვნელოვნად 

მერყევია განვითარებული ქვეყნების მშპ-ს ცვალებადობასთან შედარებით), შეიძლება  მათი 

ვაჭრობის პირობების მერყეობით აიხსნას. 7 მაგალითად, 1999 წელს არეგენტინამ ვაჭრობის 

პირობების 6%-ით გაუარესება განიცადა (სასოფლოსამეურნეო პროდუქტების ფასების 

შემცირების გამო), რამაც მშპ-ს  1,4%-ით დაცემა განაპირობა. (მშპ-ს ფაქტობრივი დანაკარგი უფრო 

დიდი იყო, მაგრამ ამაში სხვა ფაქტორებმა შეიტანა წვლილი). მეორე მხრივ, ეკვადორმა 2000 წელს  

                                                           
6 ი ხ .  Chang-Tai Hsieh and Ralph Ossa, “A Global View of Productivity Growth in China,” National Bureau of 

Economic Research Working Paper 16778 (2011). 
7 ი ხ .  M. Ayhan Kose, “Explaining Business Cycles in Small Open Economies: ‘How Much Do World Prices 

Matter?’” Journal of International Economics 56 (March 2002), pp. 299–327 
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ისარგებლა ვაჭრობის პირობების 18%-თ გაუმჯობესებით (ნავთობის ფასების ზრდის გამო), რამაც 

აღნიშნულ წელს მშპ-ს ზრდის ტემპი დამატებით 1,6%-ით8 გაზარდა.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  ი ხ . Christian Broda and Cédric Tille, “Coping with Terms-of-Trade Shocks in Developing Countries,” 
Current Issues in Economics and Finance 9 (November 2003), pp 1–7. 
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თემა 4 

საერთაშორისო ვაჭრობის თანამედროვე თეორიები  
 
 
saerTaSoriso vaWrobis axali da uaxlesi Teoriebi 
 
bolo wlebSi msovlio vaWrobis mimarTulebeSi da struqturaSi 

ganxorcielda mniSvnelovani cvlilebebi, romlebic, rogorc ukve 
aRiniSna, yovelTvis ar eqvemdebareba axsnas vaWrobis klasikuri Teoriis 
farglebSi, rac aiZulebs ekonomistebs Seqmnan alternatiuli ekonomikuri 
koncefciebi. Sedegad Cndeba Teoriebi, romlebic mniSvnelovanwilad an 
sulac uaryofen heqSer-olinis ZiriTad debulebebs da qmnian axal 
midgomebs sagareo vaWrobis efeqturobis problemis mimarT. ganvixiloT 
zogierTi maTgani. 

 
qveynis sididis Teoria 
absoluturi upiratesobis Teoria ar iTvaliswinebs sxvaobas 

qveynebs Soris maTi warmoebis specializaciis mixedviT; magram zogierTi 
axali gamokvleva, romelic eyrdnoba qveynis sididis faqtoris 
gaTvalisyinebas, saSualebas gvaZleven gavarkvioT, Tu ra moculobiT da 
ra tipis produqcia iqneba vaWrobaSi CarTuli. 

resursebis mravalferovneba. qveynis sididis Teoria amtkicebs, rom 
didi farTobis mqone qveynebisTvis damaxasiaTebelia mravalferovani 
klimaturi pirobebi da bunebrivi resursebi, ris gamoc es qveynebi TviT-
myofadobasan ufro axlos arian mcire qveynebTan SedarebiT. didi qvey-
nebis umravlesoba (magaliTad, brazilia, CineTi, indoeTi, aSS, ruseTi) 
axdenen gacilebiT naklebi produqciis imports, vidre mcire qveynebi (ma-
galiTad, erayi, niderlandebi da islandia). miuxedavad imisa, rom es ur-
TierTdamokidebuleba, rogorc wesi, praqtikiTac dasturdeba, arsebobs 
gamonaklisebic: albaneTi – mcire qveyana, sadac vaWroba uzrunvelyofs 
erovnuli Semosavlis Zalze mcire nawils mkacri savaWro SezRudvebis 
Sedegad. 

satransporto xarjebi. miuxedavad imisa, rom absoluturi upira-
tesobis Teoria ar iTvaliswinebs satransporto xarjebs, isini did da 
mcire qveynebze gansxvavebul gavlenas axdenen. rogorc wesi, rac ufro 
didia manZili, miT ufro metia satransporto xarjebi. did qveynebSi 
vaWrobis saSualo manZili ufro metia, xolo konkretuli saqonlis 
gadazidvis normaluri maqsimaluri manZili 100 mils Seadgens, radgan am 
manZilis gadaWarbebisas fasebi mniSvnelovnad izrdeba. aSS-is sawarmoo 
da sabazro simZlavreebis didi nawili kanadis an meqsikis sazRvrebidan 
100 milze metadaa daSorebuli. niderlandebSi ki TiTqmis yvela sawarmoo 
da sabazro simZlavreebi sazRvrebidan 100 milis manZilze mdebareobs. 
maSasadame, dabali satransporto xarjebi mcire qveynebs vaWrobaSi 
monawileobisken ubiZgeben. 

warmoebis masStabis efeqti. miuxedavad imisa, rom dakavebuli 
farTobi aris qveynis sididis Sefasebis aSkara meTodi, qveynebis Sedareba 
SeiZleba moxdes maTi ekonomikis sididis mixedviTac. ganviTarebuli 
ekonomikis da mosaxleobis maRali Semosavlebis qveynebi, savaraudood, 
awarmoeben im saqonels, romelic saWiroebs ufro xangrZlivi sawarmoo 
procesis teqnologiebs, radgan am qveynebSi viTardeba dargebi didi Sida 



3 

 

bazrebis momsaxurebisTvis. es dargebi cdiloben konkurentunarianobis 
miRwevas saeqsporto bazrebzec. 

 
warmoebis specializaciis Teoria 
XX saukunis 80-iani wlebis dasawyisSi p. krugmanma, k. lankasterma 

da sxva ekonomistebma Seqmnes saerTaSoriso vaWrobis mizezebis klasikuri 
axsnis alternatiuli mosazreba. maTi midgomis Tanaxmad, warmoebis 
faqtorebiT erTnairi uzrunvelyofis donis qveynebs SeuZliaT 
maqsimaluri mogeba miiRon erTmaneTTan vaWrobis Sedegad im SemTxvevaSi, 
Tu moaxdenen im gansxvavebuli warmoebebis specializacias, romlebic 
masStabis efeqtiT xasiaTdebian. mikroekonomikuri Teoriidan am kargad 
cnobili efeqtis arsi imaSia, rom garkveuli teqnologiis da warmoebis 
organizaciis pirobebSi xangrZlivi mTliani danaxarjebi mcirdeba 
gamoSvebuli produqciis moculobis zrdasTan erTad, anu wamoiqmneba 
masiuri warmoebiT gamowveuli ekonomia. 

masiuri warmoebis efeqtis realizebisTvis sakmaod tevadi bazari 
aris saWiro. saerTaSoriso vaWroba am SemTxvevaSi gadamwyvet rols 
asrulebs, radgan mis Sedegad SesaZlebelia erTiani integrirebuli 
bazris Seqmna, romelic ufro tevadia nebismieri calkeuli qveynis 
bazarTan SedarebiT. Sedegad momxmareblebs sTavazoben met produqcias 
da ufro dabal fasebSi. 

Tu rogor funqcionirebs vaWroba masStabiT miRebuli ekonomiis 
pirobebSi, Tu rogor Rebuloben qveynebi mogebas, naCvenebia naxazze 2.15, 
sadac amerikul TviTmfrinavebTan da iaponur gemebTan dakavSirebuli 
magaliTi warmoebis specializaciis poziciebidanaa ganxiluli. 

vaWrobis ararsebobisas, romelime qveyanas rom daewyo 
TviTmfrinavebis da gemebis gamoSveba, es warmoeba mcire odenobis iqneboda 
da ganTavsdeboda araefeqtur wertilebSi B (aSS-Tvis) da E (iaponiisTvis). 

am SemTxvevaSi warmoebis SesaZleblobebis orive mrudi Cazneqilia, 
rac masStabiT miRebuli ekonomiis efeqts asaxavs. 

rogorc grafikuli modelidan gamomdinareobs, aSS-s warmoebis 
SesaZleblobebis mrudze moZraobisas B wertilidan A wertilamde 
(TviTmfrinavmSeneblobis warmoebis zrda, gemTmSeneblobis warmoebis 
Semcireba) yoveli TviTmfrinavis warmoebis xarjebi gadaangariSebiT im 
gemebze, romlis gamoSvebaze uari unda iTqvas, sul ufro mcire xdeba 
(mrudi sul ufro daqanebulia). savaraudood, es SeiZleba xdebodes imis 
gamo, rom TviTmfrinavmSenebloba ekonomikurad ufro efeqturi masStabiT 
mimdinareobs, xolo gemTmSenebloba ki _ pirikiT, da yoveli 
daumTavrebeli gemi sul ufro met resursebs aTavisuflebs. aseTi 
msjeloba marTebulia iaponiis warmoebis SesaZleblobebis mimarTac. 

d. rikardos modelis msgavsad, am SemTxvevaSic danaxarjebis zrdis 
ararsebobisas, qveynebs uCndebaT sruli specializaciis stimuli – aSS-
Tvis – A wertili, iaponiisTvis – D wertili. 

unda aRiniSnos, rom masStabiT miRebuli efeqtis realizeba, rogorc 
wesi, iwvevs srulyofili konkurenciis principebis darRvevas, radgan es 
dakavSirebulia warmoebis koncentraciasTan da firmebis gamsxvilebasTan, 
romlebic monopolistebi xdebian. Sesabamisad icvleba bazrebis 
struqturac. isini gardaiqmneba an erTgvarovani saqonliT dargTaSorisi 
vaWrobis oligopoliur bazrebad, an diferencirebuli saqonliT 
dargTaSorisi ganviTarebuli vaWrobis monopoliuri konkurenciis 
bazrebad. am SemTxvevaSi saerTaSoriso vaWroba sul ufro 
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koncentrirebulia giganturi saerTaSoriso firmebis, transerovnuli 
korporaciebis xelSi, rac aucileblad gamoiwvevs Sidasafirmo vaWrobis 
moculobebis zrdas. am vaWrobis mimarTulebebi xSirad ganisazrvreba ara 
SefardebiTi upiratesobebis an warmoebis faqtorebiT uzrunvelyofis 
principebiT, aramed TviT firmebis (transerovnuli korporaciebis) 
strategiuli gegmebiT. 

 
saqonlis sasicocxlo ciklis Teoria 
XX saukunis 60-iani wlebSi amerikelma ekonomistma r. vernonma Seqmna 

produqtis sasicocxlo ciklis Teoria, romliTac Seecada aexsna mza 
nakeTobebiT msoflio vaWrobis ganviTareba produqtebis sicocxlis 
etapebis specifikidan gamomdinare. cikli aris drois periodi, rodesac 
produqti sicocxlisunariania bazarze da uzrunvelyofs gamyidvelis 
miznebis miRwevas. 

saqonlis sasicocxlo ciklis Teoria gamomdinareobs iqidan, rom 
zogierTi qveyana specializdeba teqnologiurad axali saqonlis 
warmoebaze da eqsportze maSin, rodesac sxva qveynebi specializdeba ukve 
cnobli produqtebis warmoebaze. metad ganviTarebul qveynebs, romlebsac 
kapitalis da samuSao Zalis mniSvnelovani resursebi gaaCniaT, SeuZliaT 
meti investireba moaxdinon teqnologiur novaciebSi da maT safuZvelze 
awarmoon axali produqcia, riTac miiReben mudmiv (dinamiur) SefardebiT 
upiratesobas sxva qveynebTan. 

aRniSnuli Teoriis Sesabamisad saerTaSoriso vaWrobaSi saqoneli 
gadis sicocxlis xuT stadias. 

pirvel stadias axali produqtis stadia ewodeba. zrdadi 
masStabebiT axal produqts awarmoeben da moixmaren mxolod im qveyanaSi, 
sadac es produqti iyo SemuSavebuli. rogorc wesi, warmoeba iwyeba mcire 
masStabebidan da srulad orientirebulia Sida bazarze. 

meore stadias produqtis zrdis stadias uwodeben. xdeba saqonlis 
daxvewa, izrdeba misi gayidvebi Sida bazarze da eqsporti ucxoeTSi. am 
dros ar arsebobs ucxouri konkurencia da qveyanas droebiTi monopolia 
aqvs am saqonlis warmoebaSi da vaWrobaSi. 

mesame stadias saqonlis simwifis stadias uwodeben. saqonlis 
teqnologia ukve imdenadaa damuSavebuli, rom aRar aris gonivruli misi 
Semdgomi warmoeba mxolod produqtis SemmuSavebeli qveynis samuSao 
Zalis gamoyenebiT. gacilebiT ufro efeqturia ukve standartizebuli 
warmoebis nawilobrivi gadatana sxva qveynebSi, sadac samuSao Zalis 
Rirebuleba gacilebiT naklebia. sxva qveynebi iwyeben licenziiT 
aRniSnuli saqonlis warmoebas sakuTari Sida bazrisTvis. 

meoTxe stadias saqonlis warmoebis vardnis stadias uwodeben. sul 
ufro iafi samuSao Zalis gamoyenebisas licenziiT saqonlis mwarmoebeli 
qveyana ara mxolod amaragebs Sida bazars, aramed iwyebs saqonlis 
gayidvas saqonlis SemmuSavebeli qveynis bazrebzec, saidanac devnis 
adgilobriv mwarmoeblebs. teqnologiebis konkurencia gadadis fasebis 
konkurenciaSi. saqonlis SemmuSavebel qveyanaSi am saqonlis warmoeba 
swrafad mcirdeba da eqsporti wydeba. 

mexuTe stadias saqonlis Sida warmoebis Sewyvetis stadias uwodeben. 
licenziiT saqonlis mwarmoebeli qveyana imdenad uswrebs saqonlis 
SemmuSavebel qveyanas, rom ukanaskneli iZulebuli xdeba srulad 
Sewyvitos saqonlis Sida warmoeba da Tavisi bazari importiT gaajeros. 
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amave dros saqonlis SemmuSavebeli qveyana iwyebs axali, sxva qveynebisTvis 
ucnobi saqonlis Seqmnas. 

XX saukunis meore naxevris samecniero-teqnikuri revoluciis 
istoriam mravaljer daadastura saqonlis sasicocxlo ciklis modeli. 

saqonlis mier am etapebis gavlis klasikur magaliTs warmoadgens 
eleqtronikis ganviTarebis istoria. meore msoflio omis Semdgom wlebSi 
aSS-is mwarmoeblebi dominirebdnen vakuumis milakebze momuSave 
radioaparaturis msoflio bazarze. 

iafi samuSao Zalis gamoyenebiT iaponiam SeZlo vakuumis naTurebze 
momuSave ufro iafi da saTanado xarisxis radiomimRebebis da sxva 
radioxelsawyobebis warmoebis uzrunvelyofa. Tavis mxriv aSS-Si daiwyes 
tranzistorebze momuSave eleqtronuli xelsawyobebis warmoeba. ramdenime 
wlis Semdeg iaponia daewia aSS-is warmoebis am dargSic da daipyro 
eleqtronuli produqciis saerTaSoriso bazris mniSvnelovani nawili. 

am saqonlis sasicocxlo ciklis Semdgomi ganviTareba 
dakavSirebuli iyo aSS-Si integraluri sqemebis SemuSavebasTan da 
warmoebasTan da a.S. 

firmebis sagareo vaWrobis saqmianobis Teoria 
am TeoriaSi analizis obieqtad gvevlineba ara calkeuli qveyana, 

aramed saerTaSoriso firma. 
saerTaSoriso ekonomikuri integracia, romelic ZiriTadad 

xorcieldeba transevropuli kompaniebis mier, gamoixateba aqtivebis 
farTo Sidasafirmo moZraobaSi saTao kompaniebs, maTi filialebsa da 
Svilobil kompaniebs Soris. naxevradfabrikatebiT da momsaxurebiT 
Sidasafirmo vaWroba aris, ZiriTadad, ukanaskneli wlebis fenomeni, magram 
filialebidan Sualeduri produqciis miRebis tendencia sul ufro 
mkafiod gamoxatuli xdeba. 

aseTi midgomis obieqtiur safuZvels warmoadgens ekonomikuri 
mecnierebis mier aRiarebuli faqti: sagareo vaWrobis operaciebis 
mniSvnelovani nawili faqtiurad Sidasafirmo gacvlas warmoadgens – 
Sidasafirmo kavSirebis wilad modis saqonliT da momsaxurebiT msoflio 
vaWrobis TiTqmis 40%, gayiduli licenziebis da patentebis 80-90%, 
kapitalis eqsportis 40%-ze meti. 

Sidasafirmo vaWroba eyrdnoba naxevradfabrikatebis da saTadarigo 
nawilebis gacvlas, romlebic msoflio bazarze sarealizacio 
produqciis asawyobad gamoiyeneba. sagareo vaWrobis statistika 
adasturebs, rom sagareo vaWroba ufro metad viTardeba im qveynebs Soris, 
sadac umsxvilesi transerovnuli korporaciebi arsebobs. 

 
qveynis konkurentuli upiratesobebis Teoria 
warmoebis faqtorebis da firmebis sagareo vaWrobis saqmianobis 

Teoriebis xarisxobrivad axal safuZvelze gaerTianebis mcdeloba 
ganaxorciela amerikelma ekonomistma maikl porterma1. 

1980-iani wlebis bolos man Caatara masStaburi kvleva aTi 
ganviTarebuli mrewvelobis qveynis TiTqmis 100 dargSi, romlebzec 
msoflio eqsportis 50%-ze meti modis. Sedegad man SeimuSava qveynebis 
konkurentuli upiratesobebis orginaluri Teoria, romelic eyrdnoba mis 
mosazrebas, rom saerTaSoriso bazarze konkurentebi firmebia da ara 

                                                 
1 ix.: porter m. saerTaSoriso konkurencia. qveynebis konkurentuli upiratesobebi. m., 
1993. 
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qveynebi. maSasadame, saerTaSoriso konkurenciis procesSi konkretuli 
qveynis rolis dasadgenad unda gairkves Tu rogor qmnian da inarCuneben 
konkurentul upiratesobas Sesabamisi firmebi. m. porteris koncefciaSi 
centraluri adgili ukavia ideas konkurentuli makrogaremos Semqmneli 
ekonomikis oTxi ZiriTadi parametris urTierTkavSiris Sesaxeb. 

m. porteris azriT, Tanamedrove saerTaSoriso vaWrobis ganviTarebis 
ganmsazRvreli ZiriTadi parametrebia: 

1) faqtoruli pirobebi; 
2) moTxovnis pirobebi (parametrebi); 
3) monaTesave da momsaxure dargebi; 
4) firmis strategia da konkurencia. 
 
1. faqtoruli pirobebi. qveynis konkurentul upiratesobaze 

warmoebis faqtorebis gavlenis ganxilvisas m. porterma, tradiciul 
faqtorebTan erTad (Sroma, miwa, kapitali, samewarmeo unari), gamoyo iseTi 
faqtorebi, rogoricaa sabazro, teqnikuri, samecniero struqturebis 
sainformacio uzrunvelyofa; satransporto, jandacvis, kavSirgabmulobis 
sistemebis mdgomareoba; mosaxleobis sacxovrebeli fondiT 
uzrunvelyofa. 

sakmaod mravalricxovani faqtoruli pirobebis mniSvnelobis 
aRiarebiT m. porteri, saerTaSoriso vaWrobis neoklasikuri Teoriis 
Semqmnelebisgan gansxvavebiT, Tvlis, rom qveyanaSi am faqtorTa umetesoba 
memkvidreobiT ki ar gadadis, aramed iqmneba warmoebis ganviTarebis 
(gafarTovebis) procesSi. magaliTad, miwis faqtoris ukmarisoba gaxda 
iaponiaSi iseTi kompaqturi teqnologiuri procesebis Seqmnis safuZveli, 
romlebic SemdgomSi aRiarebuli iyo mTel msoflioSi. 

m. porteris azriT konkurentuli upiratesobebi, saboloo jamSi, 
aris qveyanaSi arsebuli garemoebebis da konkretuli firmis mier arCeuli 
strategiis efeqturi Tanxvedris da gamoyenebis Sedegi. ama Tu im qveyanaSi 
arsebulma pirobebma SeiZleba Seqmnan garemo, romelSic firmebi 
konkurentur upiratesobebs miaRweven saerTaSoriso TvalsazrisiT, magram 
mxolod firmis gadasawyvetia gamoiyenebs Tu ara am upiratesobas. 

2. moTxovnis pirobebi (parametrebi) – es, pirvel rigSi, aris 
moTxovnis moculoba, misi ganviTarebis dinamika, moTxovnis diferencireba 
produqciis saxeobebad, saqonlis da momsaxurebis mimarT samomxmareblo 
momTxovneloba. ganviTarebuli moTxovnis pirobebSi msoflio bazarze 
gatanamde axali nawarmis aprobireba unda moxdes Sida bazarze. 

magaliTad, mcire zomis sacxvoreblebis mqone iaponelebi 
orientirebuli iyvnen iafi energodamzogveli kondicionerebis 
moxmarebaze, romlebsac iaponuri mrewveloba awarmoebda. SemdgomSi mTel 
msoflioSi daiwyo msgavsi kondicionerebis gamoyeneba, ramac eqsoprtiT 
uzrunvelyo iaponuri kompaniebi. 

3. monaTesave da momsaxure dargebi. erovnul ekonomikaSi 
maRalganviTarebuli monaTesave da mxardamWeri dargebis arseboba, 
romlebic eqsportze orientirebuli dargebis samamulo firmebs 
aucilebeli masalebiT, naxevradfabrikatebiT, makompleqtebeli nawarmiT 
da sxva materialuri saSualebebiT da informaciiT uzrunvelyofen, 
aucilebelia msoflio vaWrobaSi Sesabamisi firmebisTvis konkurentuli 
pirobebis SeqmnisTvic da mxardaWerisTvis. 
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magaliTad, saiuveliro nawarmis mwarmoebeli italiuri firmebi 
imitomac arian warmatebulni, rom italia msoflio lideria Zvirfasi 
Tvlebis da liTonebis dammuSavebeli manqanebis warmoebaSi. 

meore magaliTi. 1960-iani wlebis bolos da 1970-iani wlebis 
dasawyisSi didi motociklebis Zalze momgebian amerikul bazarze 
iaponurma firmebma „honda”-m da „suZuki”-m mniSvnelovnad Seaviwroves 
britanuli firmebi. rogorc eqspertebma daadgines, amisi erT-erTi mizezi 
iyo iaponuri firmebis Svilobili kompaniebis arseboba, romelTa 
erTaderT amocanas warmoadgenda am firmebisTvis specialuri 
danadgarebis warmoeba, romlebSic mowinave teqnikuri miRwevebi iyo 
gamoyenebuli. britanuli firmebi ki gamoiyenebdnen zogadi daniSnulebis 
danadgarebs, romlebsac ar gaaCnda unikaluri konkurentuli 
upiratesobebi. 

4. firmis strategia da konkurencia. erovnuli konkurentuli 
upiratesobis uzrunvelyofaSi mniSvnelovan rols asrulebs firmis 
struqtura da qveyanaSi arsebuli konkurentuli garemo, romelic yalib-
deba firmebis (pirvel pirgi – samamulo) paeqrobis Sedegad. m. porteri 
kategoriulad uaryofda mosazrebas, rom potenciurad sasargebloa erT 
erovnul firmaSi warmoebis koncentracia, miT umetes Tu es firma 
saxelmwifo dacviT sargeblobs. aseTi firmebis umetesoba gamoirCeva 
dabali efeqturobiT, gamoyenebuli resursebis mflangvelobiT da dabali 
mwarmoeblurobiT. Sida bazarze mZafri konkurencia firmis ucxoeTSi 
gasvlis da sagareo bazrebis moZiebis stimuli xdeba. 

„saSinao” brZolebSi gawvrTnili warmatebuli firmebi miRebul 
konkurenciis unars iyeneben ufro mkacr (zogjer ki sastik) msoflio 
bazrebze. rac ufro sastikia brZola „saxlSi”, miT ufro mosalodnelia, 
rom es firmebi drois gamocdas gauZleben da ibatoneben ucxoeTSi. 

m. porteris TvalsazrisiT, konkurencias globaluri xasiaTi unda 
hqondes. saqonlis gayidva unda moxdes mTel msoflioSi da ara mxolod 
Sida bazarze. 

samamulo warmoebis produqciis konkurentunarianobaSi m. porteri 
mniSvnelovan adgils aniWebs firmis strategias da saorganizacio 
struqturas. m. porteris azriT, SeuZlebelia raime firmis universaluri 
strategiis an marTvis sistemis gamoyova, romlebic erTnairad 
gamoyenebadi iqneba yvela qveynis yvela firmaSi. avejis, ganaTebis 
teqnikuri mowyobilobebis, fexsacmlis mwarmoebeli italiuri 
firmebisTvis damaxasiaTebelia marTvis mkacri formebis ararseboba da 
mmarTvelobiTi struqturebis swrafi cvlileba. optikasa da zust 
manqanaTmSeneblobaSi specializirebuli germanuli firmebisTvis ki, 
piriqiT, damaxasiaTebelia centralizebuli marTvis mkacri sistema. 

garda ganxilulisa, konkurentuli upiratesobebis ganmsazRvreli 
parametrebis sistemaSi m. porterma CarTo SemTxveviTi xasiaTis movlenebis 
roli, romlebsac SeuZliaT rogorc gaaZlieron, aseve daasuston qveynis 
ukve Camoyalibebuli konkurentuli upiratesobebi. SemTxveviTia movlena, 
romelic naklebadaa dakavSirebuli qveynis ekonomikis ganviTarebis 
pirobebTan da romelzec gavlenas ver moaxdenen verc firmebi da verc 
qveynis mTavroba. aseTi xasiaTis yvelaze mniSvnelovan movlenebis ricxvs 
miekuTvneba axali gamogonebebi, didi teqnologiuri Zvrebi, resursebze 
fasebis mkveTri cvlilebebi (magaliTad, „navTobis Soki”), msoflio 
finansur bazrebze mniSvnelovani cvlilebebi, omebi da sxv. 
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erovnuli konkurentuli upiratesobis CamoyalibebaSi udides rols 
asrulebs qveynis mTavroba. Tavisi fulad-sakredito, sabiujeto-
sagadasaxado da sabaJo politikiT is pirdapir gavlenas axdens moTxovnis 
da warmoebis faqtorebis parametrebze. antimonopoliuri regulirebis 
ganxorcielebisas da optimaluri konkurentuli garemos SenarCunebis 
mizniT mTavroba zemoqmedebs erovnuli ekonomikis wamyvan dargebze da 
seqtorebze, saeqsporto dargebis monaTesave da Tanmsdevi dargebis 
ganviTarebaze da sxv. 

maSasadame, m. porteris Teoria yvelaze srulad asaxavs erovnuli 
ekonomikebis umTavress parametrebs, romelTa erToblioba gansazRvravs 
ama Tu im qveynis konkurentul upiratesobebs. 

obieqturobis mizniT unda aRvniSnoT, rom arsebobs sagareo 
vaWrobis sxva Teoriebic, magram isini, maT Soris ganxilulebic, moiTxoven 
Semdgom ganviTarebas da saerTaSoriso vaWrobis Tanamedrove dinamiur 
pirobebSi Semdgom adaptacias. 

 

 

 

გრავიტაციის მოდელი 
აშშ-ის 15 წამყვანი სავაჭრო პარტნიორიდან 3 ევროპული ქვეყანაა: გერმანია, 

გაერთიანებული სამეფო და საფრანგეთი. რატომ ვაჭრობს აშშ ამ ქვეყნებთან უფრო 

ინტენსიურად ვიდრე დანარჩენ ქვეყნებთან? პასუხი ისაა, რომ ისინი ევროპის 

უდიდესი ეკონომიკებია. ეს ნიშნავს, რომ მათი მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 

ღირებულებაც, რომელიც ეკონომიკის მიერ წარმოებული ყველა საქონლისა და 

მომსახურების მთლიანი ღირებულებით იზომება, ყველაზე მაღალია. ქვეყნის 

ეკონომიკის სიდიდესა და მისი ექსპორტისა და იმპორტის მოცულობას შორის 

ძლიერი ემპირიული ურთიერთობა არსებობს. 

2013 წელს მსოფლიოში წარმოებული საქონლისა და მომსახურების ღირებულებამ, 

მიმდინარე ფასებით, 74 ტრილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. აქედან 30% ეროვნულ 

საზღვრებს გარეთ გაიყიდა: საქონლითა და მომსახურებით მსოფლიო ვაჭრობამ 23 

ტრილიონ აშშ დოლარს გადააჭარბა. ეს ყველაფერი ექსპორტისა და იმპორტის 

საშუალებით მოხდა.  

სანამ ამ ყველაფერს განვიხილავთ, მოდი, დავიწყოთ იმის აღწერით, ვინ ვისთან 

ვაჭრობს. ემპირიული ურთიერთობა, რომელიც გრავიტაციის მოდელის სახელითაა 

ცნობილი, გვეხმარება,  ქვეყნების ნებისმიერ წყვილს შორის ვაჭრობის მოცულობა 

გავიაზროთ. ის, ასევე, ცხადყოფს დაბრკოლებებს, რომელიც დღევანდელ გლობალურ 

ეკონომიკაშიც კი საერთაშორისო ვაჭრობას კვლავ ზღუდავს.    

შემდეგ ჩვენ მსოფლიო ვაჭრობის ცვალებად სტრუქტურას მივუბრუნდებით. 

როგორც ვნახავთ, ბოლო ათწლეულები ხასიათდება საერთაშორისო ბაზრებისათვის 

განკუთვნილი მსოფლიო გამოშვების წილის მნიშვნელოვანი ზრდით, აზიის 

მიმართულებით მსოფლიო ეკონომიკური გრავიტაციის ცენტრის გადანაცვლებით და 

იმ საქონლის სახეობების მნიშვნელოვანი ცვლილებით, რომლითაც ვაჭრობენ.  

მონაცემები ცხადყოფს, რომ  აშშ-ევროპის ვაჭრობის მთლიან მოცულობაში 

თითოეული ქვეყნის წილი (წამყვენი ევროპული სახელმწიფოები), დაახლოებით, 

უტოლდება მოცემული ქვეყნის წილს დასავლეთ ევროპის მშპ-ში. გერმანიას დიდი 

ეკონომიკა აქვს, რომელიც დასავლეთ ევროპის მშპ-ის 20% შეადგენს; მისი ვაჭრობის 

წილი რეგიონის აშშ-სთან ვაჭრობაში 24%-ს აღწევს. შვედეთს გაცილებით პატარა 
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ეკონომიკა აქვს, რომელიც ევროპული მშპ-ის მხოლოდ 3,2% შეადგენს; შესაბამისად, 

მისი წილი ევროპასა და აშშ-ის შორის ვაჭრობაში მხოლოდ 2,3%-ია. 

 

მსოფლიო ვაჭრობის მთლიანობაში განხილვისას, ეკონომისტებმა დაასკვნეს, რომ 

შემდეგი ტოლობა ნებისმიერ ორ ქვეყნას შორის ვაჭრობის მოცულობას საკმაოდ 

ზუსტად განსაზღვრავს: 

Tij=A xYi x Yj/Dij                                (2-1) 

სადაც A მუდმივი სიდიდეა, Tij კი i  ქვეყანასა და j ქვეყანას შორის ვაჭრობის 

ღირებულებაა, Yi არის i ქვეყანის მშპ, Yj არის j ქვეყანის მშპ, ხოლო Dij არის მანძილი ამ 

ორ ქვეყანას შორის.  სხვა თანაბარ პირობებში, ნებისმიერ ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობის 

ღირებულება ამ ორი ქვეყნის მშპ-ის პროპორციულია და ამ ორ ქვეყანას შორის 

მანძილის უკუპროპორციულია.   

(2-1) ტოლობა ცნობილია მსოფლიო ვაჭრობის გრავიტაციის მოდელის 

სახელწოდებით. ამ სახელის მიზეზი ნიუტონის გრავიტაციის კანონთან ანალოგიაა: 

როგორც ორ საგანს შორის გრავიტაციული მიზიდულობა მათი მასების 

პროპორციულად იზრდება და მათ შორის მანძილის შესაბამისად მცირდება, ისე 

ვაჭრობა ნებისმიერ ორ ქვეყანას შორის, სხვა თანაბარ პირობებში,  მათი მშპ-ის 

პროპორციულია და მათ შორის მანძილის შესაბამისად მცირდება.  

ეკონომისტები ხშირად იყენებენ გრავიტაციის უფრო ზოგადი მოდელის 

შემდეგ ფორმას:   

Tij=A xY ai x Y bj/Dcij                 (2-2) 

ეს ტოლობა გვიჩვენებს, რომ ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობის მოცულობას განსაზღვრავს 

სამი რამ: ამ ქვეყნების მშპ-ის მოცულობები და მანძილი მათ შორის, სპეციალური 

დაშვების გარეშე, რომ  ვაჭრობა ამ ორი ქვეყნის მშპ-ის  პირდაპირპროპორციულია და 

მანძილის უკუპროპორციულია. ამის მაგივრად, a, b და c აღებულია, რათა მოხდეს 

რეალურ მონაცემებთან დაახლოება. თუ, a, b და c, ყველა1-ის ტოლია, მაშინ (2-2) 

ტოლობა იგივეა, რაც (2-1) ტოლობა. ფაქტობრივად, გაანგარიშებები ცხადყოფს, რომ 

(2-1) მხოლოდ მნიშვნელოვანი დახლოებაა.  

რატომ მუშაობს გრავიტაციის მოდელი? საერთოდ რომ ვთქვათ, დიდი 

ეკონომიკები უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი დიდი მოცულობის იმპორტისადმი, 

რადგან მათ დიდი შემოსავალი აქვთ. ისინი, ასევე, უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი, 

სხვა ქვეყნების დანახარჯების დიდი წილი მიიზიდონ, რადგან ეს ქვეყნები 

პროდუქციის ფართო სპექტრს აწარმოებენ. ამრიგად, სხვა თანაბარ პირობებში,  ორ 

ქვეყანას შორის ვაჭრობა მით უფრო დიდია, რაც უფრო დიდია მათი ეკონომიკები.   

სხვა რა ცვლადები არ არის თანაბარი? როგორც უკვე შევნიშნეთ, რეალობაში 

ქვეყნები თავის შემოსავლის დიდ ნაწილს ან თითქმის მთლიან შემოსავალს ქვეყნის 

შიგნით ხარჯავენ. შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის წილად მსოფლიო მშპ-

ის, დაახლოებით, 25 % მოდის, მაგრამ თითოეულ მათგანზე მეორის დანახარჯების 

მხოლოდ 2% მოდის. სავაჭრო ნაკადების გასააზრებლად უნდა განვიხილოთ 

ფაქტორები, რომელიც საერთაშორისო ვაჭრობას ზღუდავს. სანამ ამ საქმეს 

შევუდგებოდეთ, ჯერ თვალი გადავავლოთ იმ მნიშვნელოვან მიზეზს, რის გამოც 

გრავიტაციის მოდელი სასარგებლოა.  

 

გრავიტაციის მოდელის გამოყენება: ანომალიების ძიება 
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ნათელია, რომ გრავიტაციის მოდელი აშშ-სა და ევროკავშირს შორის ვაჭრობას 

საკმაოდ კარგად, მაგრამ არა სრულყოფილად, ესადაგება. სინამდვილეში, 

გრავიტაციის მოდელის პრაქტიკული გამოყენების ერთ-ერთ პრინციპი ის არის, რომ 

იგი ვაჭრობაში ანომალიების გამოვლენაში გვეხმარება.  მართლაც, როცა ვაჭრობა 

რომელიმე ორ ქვეყანას შორის მეტი ან ნაკლებია იმასთან შედარებით, რასაც 

გრავიტაციის მოდელი ვარაუდობს, ეკონომისტები განმარტების ძებნას იწყებენ.  

ციფრებზე თვალის შევლებისას, ვნახავთ, რომ აშშ-თან ჰოლანდიის, ბელგიისა 

და ირლანდიის ვაჭრობა იმაზე მეტია, ვიდრე ამას გრავიტაციის მოდელი 

ვარაუდობდა.  რატომაა ეს განსაკუთრებული შემთხვევა?  

ირლანდიისათვის პასუხი, ნაწილობრივ, კულტურულ მსგავსებაში უნდა 

ვეძებოთ: ირლანდიას შეერთებულ შტატებთან არამარტო ენა აკავშირებს, არამედ 

ისიც, რომ მილიონობით ამერიკელი წარმოშობით ირლანდიელი იმიგრანტია. ამ 

მოსაზრების გარდა, ირლანდია აშშ-ის ბევრი კომპანიისათვის მასპინძელი ქვეყნის 

როლს ასრულებს; მსგავსი მულტიეროვნული კოპორაციების როლს მე-8 თავში 

განვიხილავთ.  

ჰოლანდიისა და ბელგიის შეთხვევაში, შეერთებულ შტატებთან მათი ვაჭრობის 

დიდ მოცულობა, ალბათ, გეოგრაფიით და სატრანსპორტო ხარჯებით აიხსნება. ორივე 

ქვეყანა რაინის პირასაა, რომელიც ევროპის ყველაზე გრძელი მდინარეა და რომელიც 

გაივლის რურს, გერმანიის სამრეწველო ცენტრს. ამრიგად, ჰოლანდია და ბელგია, 

ტრადიციულად, ჩრდილოეთ-დასავლეთ ევროპის უდიდესი ნაწილის შესავლელის 

როლს ასრულებს. როტერდამი (ჰოლანდია), ტვირთბრუნვის მიხედვით, ევროპის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ნავსადგურია, ხოლო ანტვერპენი (ბელგია) მეორე ადგილს 

იკავებს. სხვა სიტყვებით, ბელგიისა და ჰოლანდის დიდი მოულობის ვაჭრობა 

გვიჩვენებს, რომ სატრანსპორტო ხარჯები და გეოგრაფია მნიშვნელოვანია ვაჭრობის 

მოცულობის განსაზღვრაში. ამ ფაქტორების მნიშვნელობა უფრო ნათელი გახდება, 

როცა სავაჭრო მონაცემების უფრო ფართო სპექტრს განვიხილავთ. 

 

ვაჭრობის დაბრკოლებები: მანძილი, ბარიერები და საზღვრები 
მონაცემებს გვიჩვენებს,  აშშ-ის  ვაჭრობა, როგორც დასავლეთ ევროპასთან 

მთლიანი ვაჭრობის წილი  2012 წელს და ევროკავშირის ქვეყნების მშპ-ის წილი 

რეგიონის მთლიან მშპ-ში – მაგრამ  ემატება ორი ქვეყანა: კანადა და მექსიკა. როგორც 

ხედავთ, აშშ-ის ორ მეზობელ ქვეყანას უფრო დიდი მოცულობის ვაჭრობა აქვს 

შეერთებულ შტატებთან, ვიდრე იგივე სიდიდის ევროპულ  ეკონომიკებს. 

ფაქტობრივად, შეერთებულ შტატებთან კანადის ვაჭრობის მოცულობა, რომლის 

ეკონომიკა, დახლოებით,  ესპანეთის ეკონომიკის ტოლია, შეერთებულ შტატებთან 

ევროპის მთლიან ვაჭრობას უტოლდება.  

რატომ ვაჭრობს შეერთებული შტატები თავის ჩრდილოეთ ამერიკელ 

მეზობელთან გაცილებით უფრო მეტს ვიდრე ევროპელ პარტნიორებთან? ერთი 

მარტივი მიზეზი ისაა, რომ კანადა და მექსიკა გაცილებით ახლოს მდებარეობს.  

ყველა გააგნგარიშებული გრავიტაციის მოდელი საერთაშორისო ვაჭრობაზე 

მანძილის უარყოფით ზეგავლენას უჩვენებს; ტიპური გამოთვლით, ორ ქვეყანას შორის 

მანძილის 1%-ით ზრდა იწვევს მათ შორის ვაჭრობის შემცირებას 0,7%-იდან 1 %-მდე.  

ეს ვარდნა ნაწილობრივ ასახავს საქონლისა და მომსახურების ტრანსპორტირების 

ღირებულების ზრდას. ეკონომისტები, ასევე, მიუთითებენ ნაკლებად მატერიალური 

ფაქტორების მნიშვნელოვან როლზეც: ვაჭრობა უფრო ინტენსიურია, როცა ქვეყნებს 
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მჭიდრო პიროვნული კონტაქტები აქვთ და ეს კონტაქტები მცირდება, როცა მანძილი 

იზრდება. მაგალითად, აშშ-ის გაყიდვების წარმომადგენლისათვის ადვილია 

ტორონტოში გამგზავრება, მაგრამ მისთვის გაცილებით რთულია პარიზში ჩასვლა.  

და, თუ კომპანია დასავლეთ სანაპიროზე არ არის, კიდევ უფრო რთულია ტოკიოში 

გამგზავრება.  

აშშ-თან მეზობლობის გარდა, კანადას და მექსიკას შეერთებულ შტატებთან 

სავაჭრო შეთანხმებაც, ჩრდილოეთ ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ანუ 

NAFTA აკავშირებს, რომელიც ამ სამ ქვეყანას შორის საერთაშორისო ვაჭრობის 

განხორციელებას ტარიფებისა და ბარიერების გარეშე უზრუნველყოფს.  

საერთაშორისო ვაჭრობაში არსებული ბარიერების გავლენას 8-9 თავებში, ხოლო 

NAFTA-ს მსგავსი სავაჭრო შეთანხმების როლს – მე-10 თავში გავაანალიზებთ. ახლა კი 

აღვნიშნოთ, რომ ეკონომისტები გრავიტაციის მოდელს რეალურ საერთაშორისო 

ვაჭრობაზე სავაჭრო შეთანხმების შეფასებისათვის იყენებენ: თუ სავაჭრო შეთანხმება 

ეფექტიანია, მან პარტნიორებს შორის ვაჭრობა მნიშვნელოვნად უნდა გაზარდოს, 

ვიდრე ამას მათი მშპ-ები და მათ შორის მანძილი ვარაუდობს.    

მნიშვნელოვანია, შევნიშნოთ, რომ თუმცა სავაჭრო შეთანხმებები ხშირად 

ქვეყნებს შორის ვაჭრობაში არსებულ ფორმალურ ბარიერებს სპობს, ისინი იშვიათად 

ეხებიან ეროვნულ საზღვრებს. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა საქონლისა და 

მომსახურების უმეტესობა ეროვნულ საზღვრებს ტარიფების გარეშე კვეთს და 

მხოლოდ მცირეოდენ ლეგალურ შეზღუდვებს აწყდება, ერთი და იგივე ქვეყნის 

რეგიონებს შორის ვაჭრობა გაცილებით მეტია, ვიდრე სხვადასხვა ქვეყნის ანალოგიურ 

მანძილზე მდებარე რეგიონებს შორის. კანადა-აშშ-ის საზღვარი ამ თვალსაზრისით 

კარგი მაგალითია. ორივე ქვეყანა თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების მონაწილეა 

(მართლაც, NAFTA-მდეც კი აშშ-სა და კანადას შორის თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმება არსებობდა); კანადელების უმრავლესობა ინგლისურად საუბრობს; 

დაბოლოს, ორივე ქვეყნის მოქალაქეებს თავისუფლად შეუძლიათ საზღვრის 

გადაკვეთა მინიმალური ფორმალობების დაცვით. ამის მიუხედავად, ცალკეული 

კანადური პროვინციების ერთმანეთთან ვაჭრობისა და აშშ-თან ვაჭრობის მონაცემები 

გვიჩვენებს, რომ, სხვა თანაბარ პირობებში, კანადის პროვინციებს შორის ვაჭრობის 

მოცულობა გაცილებით მეტია, ვიდრე პროვინციებსა და აშშ-ს შორის.  

ცხრილი 1 ამ სხვაობას წარმოგვიდგენს. ის გვიჩვენებს კანადის პროვინციის, 

ბრიტანული კოლუმბიის, რომელიც ვაშინგტონის შტატის ჩრდილოეთით 

მდებარეობს, მთლიან ვაჭრობას (ექსპორტისა და იმპორტის ჯამი) კანადის სხვა 

პროვინციასთან და აშშ-ის შტატებთან, რომელიც გაზომილია როგორც თითოეული 

პროვინციის ან შტატის პროცენტული წილი მშპ-ში.   კანადის თითოეული პროვინცია 

დაწყვილებულია ამერიკის შტატთან, რომელიც ბრიტანული კოლუმბიიდან, 

დაახლოებით, იგივე მანძილზე მდებარეობს: ვაშინგტონის შტატი და ალბერტა ორივე 

ბრიტანულ კოლუმბიას ესაზღვრება; ონტარიო და ოჰაიო ორივე შუა დასავლეთშია და 

ა.შ. შორეულ აღმოსავლეთ კანადის პროვინცია ნიუ ბრუნსვიკთან ვაჭრობის 

გამოკლებით, კანადის შიგნით მიმდინარე ვაჭრობა ძლიერ არის დამოკიდებული 

მანძილზე. მაგრამ ყველა შემთხვევაში, ბრიტანულ კოლუმბიასა და კანადის 

პროვინციას შორის ვაჭრობა გაცილებით მეტია, ვიდრე იგივე მანძილზე მდებარე აშშ 

შტატთან.  

ეკონომისტები 1 ცხრილში მოცემული მონაცემების მსგავს მონაცემებს და  

გრავიტაციის მოდელის მანძილის გავლენის ვარაუდებს იყენებენ, რათა დაასკვნან, 
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რომ კანადა-აშშ-ის საზღვარი, იმის მიუხედავად, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ღია 

საზღვარია მსოფლიოში, ისეთივე გავლენას ახდენს ვაჭრობაზე, თითქოს ეს ქვეყნები 

ერთმანეთისგან 1500-2500 მილით იყვნენ დაშორებული.  

 

ცხრილი 1 ვაჭრობა ბრიტანულ კოლუმბიასთან, როგორც მშპ-ის 

პროცენტი, 2009 წელი  

კანადის 

პროვინცია 

 

ვაჭრობა როგორც 

მშპ-ის პროცენტი  

ვაჭრობა როგორც 

მშპ-ის პროცენტი 

ამერიკის შტატი 

ბრიტანული 

კოლუმბიიდან 

იგივე მანძილზე   

ალბერტა 6,9 2,6 ვაშინგტონი 

სასკათჩევანი 2,4 1,0 მონტანა 

მანიტობა 2,0 0,3 კალიფორნია 

ონტარიო 1,9 0,2 ოჰაიო 

კვებეკი 1,4 0,1 ნიუ იორკი 

ნიუ ბრუნსვიკი

  

2,3 0,2 მეინი 

წყარო: Statistics Canada, US Department of Commerce 

 
 

მსოფლიო ვაჭრობის ცვალებადი სტრუქტურა 
მსოფლიო ვაჭრობა მოძრავი მიზანია. მსოფლიო ვაჭრობის მიმართულება და 

შემადგენლობა დღეს მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმისგან, რაც ერთი თაობის წინ 

იყო, უფრო მეტად განსხვავებულია იმისგან, რაც ერთი საუკუნის წინ იყო.  მოდი, 

თვალი გადავავლოთ ძირითად მიმართულებებს.  

მსოფლიო ეკონომიკის შესახებ პოპულარულ დისკუსიებში ხშირად გაისმის, რომ 

ტრანსპორტირებისა და კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებებმა მანძილი 

გააბათილა და ამრიგად, მსოფლიო პატარა გახდა. ამ მოსაზრებაში გარკვეული 
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სიმართლეა: ინტერნეტი ერთმანეთისაგან ათასობით მილით დაშორებულ ხალხს 

შორის მყისიერი და თითქმის უფასო კომუნიკაციის საშუალებას იძლევა, ამავე დროს 

საჰაერო ტრანსპორტი მსოფლიოს ყველა ნაწილში ფიზიკურად სწრაფად მისვლის 

საშუალებას იძლევა. მეორე მხრივ, გრავიტაციის მოდელი მანძილსა და 

საერთაშორისო ვაჭრობას შორის ძლიერ ნეგატიურ ურთიერთდამოკიდებულებას 

ადასტურებს. მაგრამ გაიზრდა ასეთი გავლენა დროთა ვითარებაში? გახადა მსოფლიო 

უფრო პატარა ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის პროგრესმა? 

პასუხია დადებითია – დიახ – მაგრამ ისტორია, ასევე, ადასტურებს, რომ 

პოლიტიკურმა ფაქტორებმა შეიძლება ტექნოლოგიური გავლენა გადაწონოს. 

მსოფლიო უფრო პატარა გახდა 1840 წლიდან 1914 წლამდე, მაგრამ კვლავ გაიზარდა 

თითქმის მთელი მე-20 საუკუნის განმავლობაში.   

ეკონომიკის ისტორიკოსები ამბობენ, რომ  გლობალური ეკონომიკა, 

დაშორებულ ქვეყნებს შორისაც კი მჭიდრო ეკონომიკური კავშირებით, ახალი 

მოვლენა არ არის. სინამდვილეში, გლობალიზაციის ორი დიდი ტალღა არსებობს, 

რომელთაგან პირველი თვითმფრინავებსა და ინტერნეტს კი არა, არამედ  რკინიგზას, 

ორთქლის გემებსა და ტელეგრაფს უკავშირდება. 1919 წელს დიდმა ეკონომისტმა ჯონ 

მეინარდ კეინზმა გლობალიზაციის ამ ტალღის შედეგები შემდეგნაირად აღწერა:  

ამ ეპოქის კაცობრიობის ეკონომიკური პროგრესის განსაკუთრებული 

ეპიზოდი  ის იყო, რომელიც 1914 წლის აგვისტოში დასრულდა!.. 

ლონდონის მკვიდრს, საწოლში დილის ჩაის მირთმევისას, შეეძლო 

ტელეფონით შეეკვეთა მთელი დედამიწიდან უამრავი პროდუქტი, რა 

რაოდენობითაც სურდა და საფუძვლიანი მოლოდინი ჰქონოდა, ისინი 

სახლიდან გასვლამდე მიეღო.   

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ კეინზის მოსაზრებით „ეს ერა დასრულდა“ 1914 

წელს. სინამდვილეში, ორი მსოფლიო ომის შემდგომმა პერიოდებმა, 1930-იანი წლების 

დიდმა დეპრესიამ და ფართოდ გავრცელებულმა პროტექციონიზმმა მნიშვნელოვნად 

შეამცირა მსოფლიო ვაჭრობა. ნახაზი 2-5 საერთაშორისო ვაჭრობის ერთ 

განზომილებას გვიჩვენებს: გადამუშავებული საქონლის მსოფლიო ექსპორტის 

ინდექსის შეფარდებას სამრეწველო წარმოების მსოფლიო ინდექსთან.  მსოფლიო 

ვაჭრობა სწრაფად გაიზარდა პირველ მსოფლიო ომამდე პერიოდში, მაგრამ შემდეგ 

მკვეთრად შემცირდა. როგორც ხედავთ, ამ განზომილებით გლობალიზაცია, 

დაახლოებით, 1970 წლამდე პირველ მსოფლიო ომამდე არსებულ დონეს ვერ 

დაუბრუნდა. 
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ამის შემდეგ მსოფლიო ვაჭრობა, როგორც მსოფლიო წარმოების წილი, 

უპრეცედენტოდ გაიზარდა. მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობის ზრდის უმეტესობა 

ასახავს წარმოების ე.წ. „ვერტიკალურ დეზინტეგრაციას“:  სანამ პროდუქტი 

მომხმარებლის ხელში აღმოჩნდება,  ხშირად იგი სხვადასხვა ქვეყანაში წარმოების 

მრავალ სტადიას გადის. მაგალითად, ელექტრონული პროდუქცია – მობილური 

ტელეფონები, აი-პოდები და ა.შ. – ხშირად იწყობა ისეთ დაბალხელფასიან ქვეყანაში, 

როგორიც ჩინეთია, იმ კომპონენტებისაგან, რომლებიც ისეთ მაღალხელფასიან 

ქვეყნებშია წარმოებული, როგორიც იაპონიაა. საზღვრებს შორის კომპონენტების 

ინტენსიური მიმოქცევის გამო, 100 აშშ დოლარის ღირებულების პროდუქცია 

საერთაშორისო ვაჭრობის ღირებულებას 200-300 აშშ დოლარამდე ზრდის.  

 
რით  ვაჭრობენ ქვეყნები? მთლიანად მსოფლიოსათვის მთავარი პასუხი ისაა, რომ 

ისინი ერთმანეთს შორის გადაზიდავენ ისეთ გადამუშავებულ საქონელს, როგორიცაა 

ავტომობილები, კომპიუტერები და ტანსაცმელი. თუმცა მინერალური პროდუქციით 

ვაჭრობა – კატეგორია, რომელიც მოიცავს ყველაფერს სპილენძიდან ქვანახშირამდე, 

მაგრამ რომლის ძირითადი კომპონენტი თანამედროვე ვაჭრობაში ნავთობია -  

მსოფლიო ვაჭრობის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილად რჩება. სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქცია, როგორიცაა ხორბალი, სოიო ან ბამბა ამ სურათის სხვა 

მნიშვნელოვანი ნაწილია. ასევე, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სხვადასხვა ტიპის 

მომსახურება, რომელიც მომავალში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება.  

ნახაზი 2-6 2012 წლის მსოფლიო ექსპორტის პროცენტულ შემადგენლობას 

გვიჩვენებს. ყველა ტიპის გადამუშავებული საქონელი მსოფლიო ვაჭრობის ლომის 

წილს შეადგენს. მადნეულის ღირებულების უმეტესობა ნავთობსა და სხვა საწვავზე 

მოდის. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია, რომელიც მნიშვნელოვანია ბევრი ქვეყნის 

გამოსაკვებად, თანამედროვე მსოფლიო ვაჭრობის ღირებულების პატარა ნაწილს 

შეადგენს.   



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ამავე დროს, მომსახურების ექსპორტი მოიცავს ტრადიციულ 

ტრანსპორტირების ტარიფებს, რომელსაც საჰაერო და საზღვაო კომპანიები იღებენ, 

უცხოელებისაგან მიღებულ სადაზღვევო ტარიფებს და უცხოელი ტურისტების 

დანახარჯებს. ბოლო წლებში მომსახურებით ვაჭრობის ახალმა სახეობებმა, რომელიც 

თანამედროვე სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით გახდა შესაძლებელი, მედიის 

ყურადღება მიიპყრო. ყველაზე ცნობილი მაგალითი ოკეანთაშორისი საუბარი და 

დახმარების ცენტრებია:  თუ თქვენ 800 ნომერს უკავშირდებით ინფორმაციისათვის ან 

ტექნიკური დახმარებისათვის, სავსებით შესაძლებელია, ხაზის მეორე ბოლოს 

ადამიანი შორეულ ქვეყანაში იმყოფებოდეს (ინდოეთის ქალაქი ბანგალორი ძალიან 

პოპულარული ადგილია). ჯერჯერობით, ვაჭრობის ეს ახალი ეგზოტიკური ფორმები 

ვაჭრობის საერთო სურათის შედარებით მცირე ნაწილია, მაგრამ, როგორც ზევით 

ვახსენეთ, ეს მომდევნო წლებში შეიძლება შეიცვალოს.      

მიმდინარე სურათი, სადაც გადამუშავებული საქონელი დომინანტურია 

მსოფლიო ვაჭრობაში, შედარებით ახალია. წარსულში, პირველადი პროდუქტები – 

სასოფლო-სამეურნეო საქონელი და მადნეული – მსოფლიო ვაჭრობაში გაცილებით 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. ცხრილი 2 გვიჩვენებს გადამუშავებული საქონლის 

წილს გაერთიანებული სამეფოსა და შეერთებული შტატების ექსპორტსა და იმპორტში 

1910 და 2011 წლებში. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ბრიტანეთი, უმეტესად, პირველადი 

პროდუქტების იმპორტს ეწეოდა მაშინ, როცა მისი ექსპორტის უმეტესობას 

გადამუშავებული საქონელი შეადგენდა. დღეს გადამუშავებული საქონელი ვაჭრობის 

ორივე მხარეს (იგულისხმება ექსპორტ-იმპორტი) დომინანტურია. ამავე დროს 

შეერთებული შტატებისთვის თავდაპირველად პირველადი პროდუქტები უფრო 

მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე გადამუშავებული საქონელი როგორც იმპორტში ისე 

ექსპორტში, ხოლო შემდეგ გადამუშავებული საქონელი ორივე მიმართულებით 

(იგულისხმება ექსპორტ-იმპორტი) დომინანტური გახდა.  
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ყველაზე ბოლო ტრანსფორმაცია მესამე მსოფლიოს ექსპორტში 

გადამუშავებული საქონლის ზრდაა. ტერმინები მესამე მსოფლიო და განვითარებადი 

ქვეყნები  მსოფლიოს უფრო ღარიბი ქვეყნებისათვის გამოიყენება, რომელთა 

უმრავლესობა მეორე მსოფლიო ომამდე ევროპული კოლონიები იყო. 1970-იან 

წლებამდე ამ ქვეყნების ექსპორტის უმეტესობას პირველადი პროდუქტები 

შეადგენდა. თუმცა ამის მერე ისინი სწრაფად გადავიდნენ გადამუშავებული 

საქონლის ექსპორტზე. ნახაზი 2-7 გვიჩვენებს განვითარებადი ქვეყნების ექსპორტში 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა და გადამუშავებული საქონლის წილს 1960 

წლიდან. შედარებითი მნიშვნელობა თითქმის მთლიანად შეიცვალა. მაგალითად, 

ჩინეთის, რომელიც ყველაზე დიდი განვითარებადი ქვეყანა და მსოფლიო ვაჭრობაში 

სწარფად მზარდი ძალაა, ექსპორტის 90%-ზე მეტს გადამუშავებული საქონელი 

შეადგენს.  

 

მომსახურების გადატანა (Offshoring) 
ამჟამად საერთაშორისო ეკონომიკაში ცხარე დებატებია, გამოიწვევს თუ არა 

საერთაშორისო ვაჭრობის ახალი ფორმების მნიშვნელოვან ზრდას თანამედროვე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები, რომელიც ზოგიერთი ეკონომიკური ფუნქციის 

დისტანციურად შესრულების საშუალებას იძლევა. ჩვენ უკვე ვახსენეთ საინფორმაციო 

ცენტრების მაგალითი, სადაც ადამიანი, რომელიც გპასუხობთ, შეიძლება თქვენგან 8 

000 მილით იყოს დაშორებული.  ბევრი სხვა მომსახურებაც შეიძლება დისტანციურად 

შესრულდეს. ქვეყანის ფარგლებში გაწეული მომსახურების უცხოურ ქვეყანაში 

გადაინაცვლება ცნობილია  მომსახურების გადატანის, ანუ ოფშორინგის  (ზოგჯერ 

მომსახურების აუტსორსინგის) სახელწოდებით. ამასთან, მწარმოებლებმა უნდა 

გადაწყვიტონ, მსგავსი მომსახურების საწარმოებლად უცხოური დამხმარე საწარმო 

დააფუძნონ (და იფუქნციონირონ როგორც მულტიეროვნულმა ფირმებმა), თუ ეს 

მომსახურება სხვა ფირმებს გადასცენ. მე-8 თავში ჩვენ უფრო დეტალურად აღვწერთ, 

როგორ იღებენ ფირმები ამ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. 

 

 

 

 

ცხრილი 2 –2 გადამუშავებული საქონელი როგორც საქონლით ვაჭრობის წილი 

 გაერთიანებული სამეფო აშშ 

 ექსპორტი იმპორტი ექსპორტი იმპორტი 

1910 75.4 24.5 47.5 40.7 

2011 72.1 69.1 65.3 67.2 
წყარო: 1910 წლის მონაცემები - Simon Kuznets, Modern Economic Growth: Rate, Structure and Speed. 
New 

Haven: Yale Univ. Press, 1966. 2011 წლის მონაცემები - World Trade Organization. 

 

 

ცნობილ ჟურნალში „Foreigh Affairs“ 2006 წელს გამოქვეყნებულ სტატიაში 

პრინსტონის უნივერსიტეტის ეკონომისტი, ალან ბლინდერი  აღნიშნავს, რომ 

„მომავალში და ამჟამადაც უკვე მნიშვნელოვანწილად, საერთაშორისო ვაჭრობისათვის 

ძირითადი განსხვავება აღარ იარსებებს იმ საგნებს შორის, რომელიც შეიძლება ყუთში 
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ჩაიდოს, ან არ ჩაიდოს. ამის მაგივრად, ეს იქნება ის მომსახურება, რომელიც შეიძლება 

ელექტრონულად გადაიცეს, ან არ შეიძლება გადაიცეს დისტანციურად ხარისხის 

მცირეოდენი ან არავითარი გაუარესებით“. მაგალითად, მუშაკი, რომელიც 

ადგილობრივი გასტრონომის თაროებს საქონლით ამარაგებს, ადგილზე უნდა იყოს, 

მაგრამ ბუღალტერი, რომელიც ამავე გასტრონომის საბუღალტრო დავთრებს 

აწარმოებს, შეიძლება სხვა ქვეყანაში იყოს და კავშირი ინტერნეტის საშუალებით 

დაამყაროს. ექთანი, რომელიც პულსს გისინჯავთ, თქვენთან უნდა იყოს, მაგრამ 

რადიოლოგს, რომელიც თქვენს რენდგენს კითხულობს, შეუძლია გამოსახულება  

ელექტრონულად ნებისმიერ ადგილას მიიღოს, სადაც მაღალსიჩქარიანი კავშირია.    

ამ თვალსაზრისით, მომსახურების აუტსორსინგი დიდ ყურადღებას იმიტომ 

იპყრობს, რომ ასეთი რამ ჯერ კიდევ იშვიათია. კითხვა იმაში მდგომარეობს, თუ 

რამდენად გაიზრდება ეს და მომავალში ეს ცვლილება რამდენ მუშაკს შეეხება, 

რომლებიც ამჟამად არავითარ საერთაშორისო კონკურენციას არ განიცდიან. ერთ ხანს, 

ეკონომისტები შეეცადნენ, ამ კითხვისათვის პასუხი გაეცათ იმის გამოკვლევით, თუ 

რამდენად შესაძლებელია მომსახურებით დისტანციურად ვაჭრობა შეერთებული 

შტატების ფარგლებში. მაგალითად, ბევრი ფინანსური მომსახურება ქვეყანაში ნიუ 

იორკიდან, ქვეყნის ფინანსური დედაქალაქიდან, ხორციელდება; ქვეყნაში 

ელექტრონული პროგრამების უმრავლესობა სიეტლში, მაიკროსოფტის სამშობლოში, 

მზადდება; ამერიკის (და მსოფლიოს) ინტერნეტის საძიებო მომსახურება 

გუგლეფლექსიის მთის გადასახედიდან (კალიფორნია) ხორციელდება და ა.შ.  

 

 
 

ნახაზი 2-8 ერთ-ერთი კვლევის შედეგებს წარმოგვიდგენს, რომელიც 

სისტემატიურად იყენებდა მონაცემებს შეერთებულ შტატებში მრეწველობის 

ადგილმდებარეობის შესახებ, რათა განესაზღვრა, რომელი მომსახურებით შეიძლება  

დისტანციურად ვაჭრობა და რომლით – არა. როგორც რიცხვები მოწმობს, კვლევამ 

დაასაბუთა, რომ აშშ-ის დასაქმების, დაახლოებით, 60% შედგება სამუშაო 

ადგილებისგან, რომელიც მომხმარებელთან მჭიდრო კონტაქტში უნდა 

განხორციელდეს და ამრიგად, იგი არავაჭრობადია. მაგრამ დასაქმების 40%, რომელიც 
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ვაჭრობადი საქონლის წარმოებაშია ჩართული, შედგება სამუშაო ადგილებისგან, 

რომელიც უფრო მეტად  მომსახურების სფეროსთან არის დაკავშირებული ვიდრე 

გადამუშავებული საქონლის წარმოებასთან. ეს გვკარნახობს, რომ მსოფლიო 

ვაჭრობაში გადამუშავებული საქონლის ამჟამინდელი დომინანტობა, როგორც 2-6 

ნახაზზეა ნაჩვენები, შეიძლება მხოლოდ დროებითი აღმოჩნდეს. გრძელვადიან 

პერიოდში მომსახურებით ვაჭრობა, რომლის მიწოდება ელექტრონულად 

შესაძლებელია, მსოფლიო ვაჭრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი შეიძლება 

გახდეს. ამ ტენდენციის განხორცილების შესაძლებლობას აშშ-ის დასაქმებისათვის მე-

8 თავში განვიხილავთ.   

 
მსოფლიო ვაჭრობის მიზეზების შესახებ დისკუსიას ბრიტანელი ეკონომისტის 

დეივიდ რიკარდოს 1819 წელს წარმოდგენილი მოდელის ანალიზით დავიწყებთ მე-3 

თავში. რიკარდოს დროიდან მოყოლებული მსოფლიო ვაჭრობაში მომხდარი ყველა 

ცვლილების გათვალისწინებით, კვლავ ღირებულია ძველი იდეები? პასუხი არის 

ხმამაღალი დიახ. საერთაშორისო ვაჭრობის ბევრი ცვლილების მიუხედავად, 

გლობალური ეკონომიკის  გარიჟრაჟზე ეკონომისტების მიერ აღმოჩენილი 

ფუნდამენტური პრინციპები კვლავ ძალაშია.  

მართალაც, მსოფლიო ვაჭრობის დახასიათება მარტივი ტერმინებით 

გართულდა. საუკუნის წინ თითოეული ქვეყნის ექსპორტი აშკარად განისაზღვრებოდა 

მისი კლიმატითა და ბუნებრივი რესურსებით. ტროპიკული ქვეყნები ისეთი 

ტროპიკული პროდუქციის ექსპორტს ეწევიან, როგორიცაა ყავა და ბამბა; მიწით 

მდიდარი ქვეყნები, როგორიცაა შეერთებული შტატები და ავსტრალია, საკვების 

ექსპორტს ეწევიან მოსახლეობით მჭიდრო დასახლებული ევროპული ქვეყნებისთვის.  

ვაჭრობის შესახებ დისკუსიები, ასევე, ადვილი ასახსნელია: კლასიკური პოლიტიკური 

ბატალიები თავისუფალი ვაჭრობისა და პროტექციონიზმის შესახებ იაფი საკვების 

იმპორტისაგან დაცვის მსურველ ინგლისელ ლენდლორდებსა და გადამუშავებული 

პროდუქციის ექსპორტიორ ინგლისელ მწარმოებლებს შორის წარმოიშვა.  

თანამედროვე ვაჭრობის წყაროები გაცილებით დახვეწილია. ადამიანური 

რესურსები და ადამიანური კაპიტალით შექმნილი რესურსები (აღჭურვილობის 

სახითა და კაპიტალის სხვა სახით) უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ბუნებრივი 

რესურსები. ვაჭრობის შესახებ პოლიტიკური ბატალიები, ძირითადად, ეხება 

მუშაკებს, რომელთა უნარები იმპორტის გამო ნაკლებად ღირებული გახდა - 

ქსოვილის წარმოების მუშაკები, რომლებსაც კონკურენცია უწევთ იმპორტულ 

ტანსაცმელთან და ტექნიკური მუშაკები, რომლებსაც ბანგალორიდან  შექმნილ 

კონკურენციასთან უწევთ გამკლავება.   

როგორც მომდევნო თავებში ვნახავთ, საერთაშორისო ვაჭრობის 

განმსაზღვრელი ლოგიკა მაინც იგივე რჩება. ეკონომიკური მოდელი ბევრად ადრე 

შემუშავდა ვიდრე თვითმფრინავებს გამოიგონებდნენ, ან ინტერნეტი გახდებოდა 

მნიშვნელოვანი 21-ე საუკუნის საერთაშორისო ვაჭრობის საფუძვლების გაგებისათვის.    
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თემა 9 

ფიქსირებული სავალუტო კურსები და ინტერვენციები: 

გამოცდილება და თანამედროვე პრაქტიკა 

შესავალი 

wina ramdenime TavSi Teoriuli modelis gamoyenebiT Cven gavaanalizeT, Tu 

rogor zemoqmedebs erovnuli valutis gacvliTi kursსa da erovnul Semosavalze 

aqtivebisa da gamoSvebis bazris urTierTqmedebის შედეგად. am modelis daxmarebiT 

Cven davinaxeT, rom Tu rogor SeiZleba monetaruli da fiskaluri politikebis 

gamoyeneba sruli dasaqmebisa da fasebis stabiluri donis misaRwevad.   

msjelobis gasamartiveblad, Cven davuSviT, rom valutis gacvliTi kursebi 

sruliad elastiuria. es imas niSnavda, rom erovnuli monetaruli institutebi 

Tavad ar vaWrobdnen gacvliT kursze zegavlenis mosaxdenad. praqtikaSi es ase ar 

aris. meore msoflio omsa da 1973 wels Soris periodSi msoflio ekonomika 

dolaris fiqsirebuli gacvliTi kursis sistemis pirobebSi funqcionirebda, 

romlis drosac centraluri bankebi evrovnuli valutis gacvliTi kursis 

SeTanxmebul doneze SenarCunebas cdilobdnen. Tanamedrove etapze industriuli 

qveynebi gacvliTi kursis marTvadi curvis sistemis farglebSi moqmedeben. am 

sistemis dros erovnul mTavrobebs gacvliTi kursis cvlilebis saSualeba aqvT. 

xolo zogierTi ganviTarebadi qveyana fiqsirebuli gacvliTi kursebis sistemas 

garkveuli formiT kvlav inarCunebs.  

am TavSi SeviswavliT, rogor erevian centraluri bankebi valutis bazrebze, 

raTa valutis gacvliTi kursi Secvalon da rogor muSaobs makroekonomikuri 

politika, roca gacvliTi kursi fiqsirebulia. amave TavSi Cven gavaanalizebT 

valutis gacvliTi kursis regulirebadi curvis sistemis pirobebSi centraluri 

bankis intervenciebs, romelic gacvliTi kursis Secvlisaken aris mimarTuli. 

თუმცა სანამ ინტერვენციებზე გადავალთ საჭირო განვიხილოთ ქვეყნის საგადსამხდელო 

ბალანსი, რომელიც ამ ტრანზაქციების ერთგვარ ასახვას წარმოადგენს.  

2004-2007 wlebSi msoflio ekonomika ganuxrelad izrdeboda. mTliani reluri 
produqtis zrda yovelwliurad, daaxloebiT, 5%-s Seadgenda. 2008 wels msoflio 
gamoSvebis zrdis tempi 3%-mde Semcirda, xolo 2009 wels uaryofiTi iyo da -0.6% 
Seadgenda. Mmsoflio ekonomikis aseTi Semcireba meore msoflio omis Semdeg ar 
momxdara, Tumca es agregirebuli maCvenebeli individualur qveynebs Soris 
gansxvavebas niRbavs. 2009 wels zogierTi qveynis, magaliTad CineTis, ekonomikis 
Semcireba SedarebiT mokrZalebuli iyo maSin, roca zogierTi qveynis (magaliTad, 
aSS-is) gamoSveba ufro mkveTrad Semcirda. SeuZlia ekonomikur analizs axsnas 
globaluri ekonomikuri ryevebi da gamoavlinos is mizezebi, romlebic calkeul 
qveynebis ekonomikur ganviTarebas iwvevs? swored am sakiTxebis gaanlizebas 
SevecdebiT am wignis momdevno TavebSi.   

wina TavebSi yuradReba eTmoboda SezRuduli resursebis efeqtianad 
gamoyenebis problemas. mikroekonomika am problemas individualuri firmebis da 
momxmareblebis Tvalsazrisis perspeqtividan Seiswavlis. saerTaSoriso 



mikroekonomikis Seswavlisas Cven gavaanalizeT, Tu rogor ganisazRvreba 
saerTaSoriso vaWroba da qveynebis specializaciis struqtura individualuri  
warmoebis da moxmarebis saSualebiT. Cven, aseve, davrwmundiT, rom Tavisufali 
vaWroba resursebis efeqtianad gamoyenebas uwyobs xels, xolo mTavrobis rCeva an 
bazris gaumarTaoba (Cavardna, warumatebloba) resursebis ganiavebas iwvevs maSinac 
ki, roca warmoebis yvela faqtori sruliad gamoyenebulia. 

am nawilSi Cven SevecdebiT pasuxi gavceT kiTxvas: rogori SeuZlia ekonomikur 
politikas warmoebis yvela faqtoris srulad gamoyenebis uzrunvelyofa? Cvens 
analizSi aseve mniSvnelivani yuradReba daeTmoba imis gansazRvras, Tu ra iwvevs 
droTa viTarebaSi qveynis warmoebis  SesaZleblobebis cvlilebebs. Aam kiTxvebze 
pasuxebis gasacemad Cven viyenebT makroekonomikur analizs, romelic Seiswavlis 
dasaqmebas, warmoebasa da ekonomikur zrdas. Mmikroekonomikis msgavsad, 
makroekonomikac SezRuduli resursebis efeqtian gamoyenebaze axdens fokusirebas. 
mikroekonomika individebis ekonomikur gadawyvetilebebs swavlobs, xolo 
makroekonomika  erovnuli ekonomikis, rogorc erTi mTlianobis, cvlilebebs 
Seiswavlis. saerTaSoriso mikroekonomikaSi Cven SeviswavliT, Tu ra gavlenas 
axdens msoflio ekonomikis struqturaze sxvadasxva qveynis erTmaneTze 
urTierTqmedeba. 

 amrigad, Cven saerTSoriso mikroekonomikur analizis saSualebiT 
SeviswavleT individualuri momxmareblisa da firmebis ekonomikuri 

gadawyvetilebebis zegavlena saerTaSoriso vaWrobaze, xolo wignis ამ nawilebSi 
saerTaSoriso makroekonomikuri analizis saSualebiT Cven SeviswavliT msoflio 
ekonomikaSi mimdinare cvlilebebs, romlebic calkeuli erovnuli qveynebis 
ekonomikaSi mimdinare procesebiT ganisazRvreba. 

saerTaSoriso ekonomikis gaanalizebisas Cven veyrdnobiT makro-ekonomikas, 
romelic ekonomikuri cxovrebis ZiriTad aspeqts moicavs, magram cota gansxvavebul 
midgomas viyenebT, kerZod: 

1. umuSevroba. realur ekonomikaSi arsebobs umuSevroba. amasTan warmoebis 
yvela faqtori SeiZleba sruliad ar iyos gamoyenebuli. makroekonomika swavlobs 
faqtorebs, romlebic umuSevrobas iwvevs da im RonisZiebebs, romelsac mTavroba 
umuSevrobis aRsakveTad anxorcielebs. saerTaSoriso makroekonimika ki Seiswavlis 
saerTaSoriso vaWrobisaTvis Ria ekonomikaSi sruli dasaqmebis uzrunvelyofis 
problemebs. 

2. dagroveba. wina TavebSi, Cveni daSvebis Tanaxmad, yoveli qveyana moixmarda 
imdens, ramdeni Semosavalic hqonda. Aanu moxmareba da gamoSveba erTmaneTis toli 
iyo.  realur msoflioSi es ase ar aris. saSinao meurneobebi Tavisi Semosavlis 
nawils agroveben momavalSi warmoebis gasazrdelad an sesxuloben, raTa mimdinare 
periodSi imaze meti daxarjon vidre gamoimuSaveben. QqveynaSi arsebuli dagrovebis 
an sesxebis done gavlenas axdens saSinao dasaqmebasa da erovnuli simdidris 
momaval doneze. saerTaSoriso ekonomikis TvalsazrisiT, dagrovebis msoflio done  
sawarmoo kapitalis msoflio maragis zrdis temps gansazRvravs. 

3. vaWrobis daubalansebloba. rogorc wina TavebSi vnaxeT, qveynis importis 
Rirebuleba misi eqsportis Rirebulebis tolia, roca Semosavali da danaxarjebi 
erTmaneTis tolia. aseTi dabalansebuli saerTaSoriso vaWroba realurad ar 
arsebobs. PpiriqiT, qveynis eqsportisa da importis Rirebuleba erTmaneTs ar 
emTxveva. vaWrobis daubalansebloba saerTaSoriso  ekonomikaSi mniSvnelovan rols 
asrulebs, radgan xels uwyobs qveynebs Soris simdidris gadanawilebas.  erTi 
qveynis makroekonomikuri politika gavlenas axdens mis savaWro partnior qveynebze. 
es swored saerTaSoriso vaWrobis saSualebiT xorcieldeba. 

  4. fuli da fasebis done (inflacia). Cvens mier aqamde Seswavlili vaWrobis 
Teoriebi barterul gacvlas Seexeboda. erTi saxis saqoneli pirdapir meore saxis 
saqonelze maTi SefardebiTi fasis safuZvelze icvleboda. praqtikaSi bevrad ufro 



mosaxerxebelia fulis gamoyeneba. fulze moTxovna-miwodebis cvlilebebi 
gamoSvebasa da dasaqmebaze mniSvnelovan gavlenas axdens. saerTaSoriso ekonomikis 
Seswavlisas gansakuTrebuli yuradReba eqceva im garemoebebs, rom yvela qveyana 
sakuTar gavlenas iyenebs da erovnuli fulis masis cvlileba erT qveyanaSi 
saerTaSoriso ekonomikuri kavSirebis saSualebiT danarCen qveynebzec axdens 
gavlenas. fasebis donis stabiluroba (inflacia) saerTaSoriso ekonomikuri 
politikis mniSvnelovani amocanaa. 

mocemul TavSi Cven ganvixilavT angariSebis im koncefciebs, romelsac 
ekonomistebi qveynis warmoebis donisa da saerTaSoriso transanqciebis aRsawerad 
iyeneben. qveynebs Soris ekonomikuri kavSirebis bunebis gasaanalizeblad Cven or 
ZiriTad instruments gamoviyenebT. es aris 1. erovnuli Semosavlis angariSgeba, 
romelic yvela danaxarjs aRricxavs, romelsac qveynis Semosavlsa da warmoebaSi 
wvlili Seaqvs da 2. sagadasamxdelo balansi, romelic qveynis davalianebasa da mis 
mimarT sxva qveynebis valdebulebebs aRricxavs. sagadasamxdelo balansi, aseve, 
savaluto operaciebsa da erovnuli fulis miwodebas Soris kavSiris aRwers. 

2004-2007 wlebSi msoflio ekonomika ganuxrelad izrdeboda. mTliani reluri 
produqtis zrda yovelwliurad, daaxloebiT, 5%-s Seadgenda. 2008 wels msoflio 
gamoSvebis zrdis tempi 3%-mde Semcirda, xolo 2009 wels uaryofiTi iyo da -0.6% 
Seadgenda. Mmsoflio ekonomikis aseTi Semcireba meore msoflio omis Semdeg ar 
momxdara, Tumca es agregirebuli maCvenebeli individualur qveynebs Soris 
gansxvavebas niRbavs. 2009 wels zogierTi qveynis, magaliTad CineTis, ekonomikis 
Semcireba SedarebiT mokrZalebuli iyo maSin, roca zogierTi qveynis (magaliTad, 
aSS-is) gamoSveba ufro mkveTrad Semcirda. SeuZlia ekonomikur analizs axsnas 
globaluri ekonomikuri ryevebi da gamoavlinos is mizezebi, romlebic calkeul 
qveynebis ekonomikur ganviTarebas iwvevs? swored am sakiTxebis gaanlizebas 
SevecdebiT am wignis momdevno TavebSi.   

wina TavebSi yuradReba eTmoboda SezRuduli resursebis efeqtianad 
gamoyenebis problemas. mikroekonomika am problemas individualuri firmebis da 
momxmareblebis Tvalsazrisis perspeqtividan Seiswavlis. saerTaSoriso 
mikroekonomikis Seswavlisas Cven gavaanalizeT, Tu rogor ganisazRvreba 
saerTaSoriso vaWroba da qveynebis specializaciis struqtura individualuri  
warmoebis da moxmarebis saSualebiT. Cven, aseve, davrwmundiT, rom Tavisufali 
vaWroba resursebis efeqtianad gamoyenebas uwyobs xels, xolo mTavrobis rCeva an 
bazris gaumarTaoba (Cavardna, warumatebloba) resursebis ganiavebas iwvevs maSinac 
ki, roca warmoebis yvela faqtori sruliad gamoyenebulia. 

am nawilSi Cven SevecdebiT pasuxi gavceT kiTxvas: rogori SeuZlia ekonomikur 
politikas warmoebis yvela faqtoris srulad gamoyenebis uzrunvelyofa? Cvens 
analizSi aseve mniSvnelivani yuradReba daeTmoba imis gansazRvras, Tu ra iwvevs 
droTa viTarebaSi qveynis warmoebis  SesaZleblobebis cvlilebebs. Aam kiTxvebze 
pasuxebis gasacemad Cven viyenebT makroekonomikur analizs, romelic Seiswavlis 
dasaqmebas, warmoebasa da ekonomikur zrdas. Mmikroekonomikis msgavsad, 
makroekonomikac SezRuduli resursebis efeqtian gamoyenebaze axdens fokusirebas. 
mikroekonomika individebis ekonomikur gadawyvetilebebs swavlobs, xolo 
makroekonomika  erovnuli ekonomikis, rogorc erTi mTlianobis, cvlilebebs 
Seiswavlis. saerTaSoriso mikroekonomikaSi Cven SeviswavliT, Tu ra gavlenas 
axdens msoflio ekonomikis struqturaze sxvadasxva qveynis erTmaneTze 
urTierTqmedeba. 

 amrigad, Cven saerTSoriso mikroekonomikur analizis saSualebiT 
SeviswavleT individualuri momxmareblisa da firmebis ekonomikuri 

gadawyvetilebebis zegavlena saerTaSoriso vaWrobaze, xolo wignis ამ nawilebSi 
saerTaSoriso makroekonomikuri analizis saSualebiT Cven SeviswavliT msoflio 



ekonomikaSi mimdinare cvlilebebs, romlebic calkeuli erovnuli qveynebis 
ekonomikaSi mimdinare procesebiT ganisazRvreba. 

saerTaSoriso ekonomikis gaanalizebisas Cven veyrdnobiT makro-ekonomikas, 
romelic ekonomikuri cxovrebis ZiriTad aspeqts moicavs, magram cota gansxvavebul 
midgomas viyenebT, kerZod: 

1. umuSevroba. realur ekonomikaSi arsebobs umuSevroba. amasTan warmoebis 
yvela faqtori SeiZleba sruliad ar iyos gamoyenebuli. makroekonomika swavlobs 
faqtorebs, romlebic umuSevrobas iwvevs da im RonisZiebebs, romelsac mTavroba 
umuSevrobis aRsakveTad anxorcielebs. saerTaSoriso makroekonimika ki Seiswavlis 
saerTaSoriso vaWrobisaTvis Ria ekonomikaSi sruli dasaqmebis uzrunvelyofis 
problemebs. 

2. dagroveba. wina TavebSi, Cveni daSvebis Tanaxmad, yoveli qveyana moixmarda 
imdens, ramdeni Semosavalic hqonda. Aanu moxmareba da gamoSveba erTmaneTis toli 
iyo.  realur msoflioSi es ase ar aris. saSinao meurneobebi Tavisi Semosavlis 
nawils agroveben momavalSi warmoebis gasazrdelad an sesxuloben, raTa mimdinare 
periodSi imaze meti daxarjon vidre gamoimuSaveben. QqveynaSi arsebuli dagrovebis 
an sesxebis done gavlenas axdens saSinao dasaqmebasa da erovnuli simdidris 
momaval doneze. saerTaSoriso ekonomikis TvalsazrisiT, dagrovebis msoflio done  
sawarmoo kapitalis msoflio maragis zrdis temps gansazRvravs. 

3. vaWrobis daubalansebloba. rogorc wina TavebSi vnaxeT, qveynis importis 
Rirebuleba misi eqsportis Rirebulebis tolia, roca Semosavali da danaxarjebi 
erTmaneTis tolia. aseTi dabalansebuli saerTaSoriso vaWroba realurad ar 
arsebobs. PpiriqiT, qveynis eqsportisa da importis Rirebuleba erTmaneTs ar 
emTxveva. vaWrobis daubalansebloba saerTaSoriso  ekonomikaSi mniSvnelovan rols 
asrulebs, radgan xels uwyobs qveynebs Soris simdidris gadanawilebas.  erTi 
qveynis makroekonomikuri politika gavlenas axdens mis savaWro partnior qveynebze. 
es swored saerTaSoriso vaWrobis saSualebiT xorcieldeba. 

  4. fuli da fasebis done (inflacia). Cvens mier aqamde Seswavlili vaWrobis 
Teoriebi barterul gacvlas Seexeboda. erTi saxis saqoneli pirdapir meore saxis 
saqonelze maTi SefardebiTi fasis safuZvelze icvleboda. praqtikaSi bevrad ufro 
mosaxerxebelia fulis gamoyeneba. fulze moTxovna-miwodebis cvlilebebi 
gamoSvebasa da dasaqmebaze mniSvnelovan gavlenas axdens. saerTaSoriso ekonomikis 
Seswavlisas gansakuTrebuli yuradReba eqceva im garemoebebs, rom yvela qveyana 
sakuTar gavlenas iyenebs da erovnuli fulis masis cvlileba erT qveyanaSi 
saerTaSoriso ekonomikuri kavSirebis saSualebiT danarCen qveynebzec axdens 
gavlenas. fasebis donis stabiluroba (inflacia) saerTaSoriso ekonomikuri 
politikis mniSvnelovani amocanaa. 

mocemul TavSi Cven ganvixilavT angariSebis im koncefciebs, romelsac 
ekonomistebi qveynis warmoebis donisa da saerTaSoriso transanqciebis aRsawerad 
iyeneben. qveynebs Soris ekonomikuri kavSirebis bunebis gasaanalizeblad Cven or 
ZiriTad instruments gamoviyenebT. es aris 1. erovnuli Semosavlis angariSgeba, 
romelic yvela danaxarjs aRricxavs, romelsac qveynis Semosavlsa da warmoebaSi 
wvlili Seaqvs da 2. sagadasamxdelo balansi, romelic qveynis davalianebasa da mis 
mimarT sxva qveynebis valdebulebebs aRricxavs. sagadasamxdelo balansi, aseve, 
savaluto operaciebsa da erovnuli fulis miwodebas Soris kavSiris aRwers. 

erovnuli Semosavlis angariSgeba 

qveynis mTliani erovnuli produqti (GNP-Gross National Product) es aris qveynis 
warmoebis faqtorebiT warmoebuli saboloo saqonelisa da momsaxureobis sabazro 
Rirebuleba drois mocemul periodSi. mTliani erovnuli produqti gamoiangariSeba 
saboloo gamoSvebaze daxarjuli yvela xarjis sabazro Rirebulebis dajamebiT. 
amrigad,  mTliani erovnuli produqti moicavs iseTi saqonlis Rirebulebas, 



rogoricaa maRaziaSi gayiduli puri an wigni. igi, aseve, moicavs iseTi momsaxurebis 
Rirebulebas rogoricaa advokatis konsultacia an avtomanqanis SekeTeba. radgan 
gamoSveba warmoebis faqtorebis saSualebiT miiReba, amitom mTliani erovnuli 
produqtis Semadgeneli danaxarjebi dakavSirebulia samuSao Zalis, kapitalis da 
sxva faqtorebis gamoyenebasTan. 

ekonomistebi  mTliani erovnuli produqts oTx ZiriTad mdgenelad yofen:  
1. moxmareba, mTliani erovnuli produqtis raodenoba, romelsac kerZo 

Sinameurneobebi iZenen (consumption-C); 
2. investicia, mTliani erovnuli produqtis raodenoba, romelsac kerZo 

firmebi momavali warmoebisTvis agroveben (investment-I); 
3. saxelmwifo Sesyidvebi,  mTliani erovnuli produqtis is raodenoba, 

romelsac mTavroba saxelmwifo xarjebis dasafaravad iyenebs 
(Government expenditures-G); da  

4. mimdinare operaciebis balansi (Current account balance-CA) mTliani 
erovnuli produqtis is raodenoba, romelic saqonelsa da 
momsaxurebis eqsportsa da importis sxvaobas anu wminda eqsports 
warmoadgens. 

am oTxmagi klasifikaciis aRsawerad erovnuli Semosavlis angariSgeba (national 

income accounts) da ara erovnuli gamoSvebis angariSgeba (national output accounts) 

gamoyeneba, radgan qveynis Semosavali, faqtiurad misi gamoSvebis tolia. 
ratom vyofT mTliani erovnuli produqts moxmarebad, investiciad, mTavrobis 

xarjebaT da mimdinare operaciebis balansad? erTi ZiriTadi mizezi isaa, rom raime 
recesiis an bumis gamomwvevi faqtorebis gaanalizeba da gacnobiereba SeuZlebelia, 
Tu danaxarjebis ZiriTadi kategoriis cvlilebebs ar ganvixilavT. am yvelafris 
bunebis gageba aucilebelia, politikisaTvis rekomendaciebis SemuSavebisTvis. 

 
erovnuli produqti da erovnuli Semosavali 
 
rogorc aRvniSneT, mTliani erovnuli produqti erovnul Semosavals udris. 

am tolobis mizezi isaa, rom saqonlisa da momsaxurebis SesaZenad gamoyenebuli 
yoveli dolari avtomaturad xdeba viRacis Semosavali. ase magaliTad, Tu Tqven 
eqimis konsultaciisaTvis 75 dolari gadaixadeT, es niSnavs, rom eqimis 
momsaxurebis sabazro Rirebuleba 75 dolaria, anu Tqveni viziti eqimTan 75 
dolariT zrdis mTlian erovnul produqts. magram igive 75 dolari imavdroulad 
eqimis Semosavlis zrdis 75 dolariT. amrigad, erovnuli Semosavali 75 dolariT 
izrdeba. 

  gamoSvebisa da Semosavlis toloba marTebulia saqonlis SemTxvevaSi imisda 
miuxedavad, rom saqonlis warmoebaSi warmoebis bevri faqtori monawileobs. ase 
magaliTad, Tqvens mier wignis SeZenisas gadaxdili Tanxa warmoebis im faqtorebis 
Semosavalsac warmoadgens, romelic wignis warmoebaSi monawileobda. wignis 
mwarmoebeli momsaxureobisaTvis uxdis avtors, redaqtors, mxatvars, muSas da a.S. 
amave dros, dividendebi ericxebaT gamomcemlobis aqciebis mflobelebs, romlebmac 
warmoebaSi kapitali Cades. gamomcemeli uxdis, agreTve, qaRaldisa da saRebavis 
mimwodebels, romlebmac nedleuli miawodes wignis gamomcemels. 

  aRsaniSnavia, rom qaRaldi da saRebavi, romelic gamomcemelma SeiZina 
wignebis dasabeWdaT mTliani erovnuli produqtSi calke ar aisaxeba, radgan maTi 
wili erovnuli gamoSvebis RirebulebaSi ukve asaxulia wignis fasSi. swored 
msgavsi dublirebebis Tavidan acilebis mizniT, mTliani erovnuli produqtis 
gansazRvrebis Tanaxmad, masSi mxolod sabolooo saqonlisa da momsaxurebis 
sabazro fasebi aisaxeba. amasTan, ukve gayiduli wignis xelmeored gayidva mTliani 



erovnuli produqtis RirebulebaSi aRar Sedis. swored amitom vusvavT xazs, rom 
mTliani erovnuli produqtis Rirebulebis gaangariSebisas mxedvelobaSi viRebT 
mxolod saboloo saqonlisa da momsaxurebis Rirebulebas. amrigad, xelmeored 
gayiduli wignis Rirebuleba mTliani erovnuli produqtSi ar Seva, radgan misi 
Rirebuleba mTliani erovnuli produqtSi pirveli gayidvisTanave Sevida. 
Sesabamisad, wignis xelmeored gayidva  misi sawarmoeblad gamoyenebuli 
faqtrorebis mflobelebs Semosavals ar aZlevs. 

 
kapitalis gaufasureba da saerTaSoriso transferebi 
 
mTliani erovnuli produstis (mep) ganmartebas ori garemoeba unda davumatoT, 

rom mep-isa da erovnuli Semosavlis toloba praqtikaSic SesaZlebeli iyos: 
1. mep-i mxedvelobaSi ar iRebs manqanebisa da struqturebis 

gamoyenebisas cveTis anu amortizaciis Sedegad warmoqmnil 
ekonomikur danakargebs. am danakargebs gaufasureba ewodeba da igi 
kapitalis mflobelebis Semosavals amcirebs. amrigad, mep-is 
gaangariSebis dros, mas kapitalis cveTis Rirebuleba akldeba. 
amgvarad gamoangariSebul mep-s wminda erovnuli produqti ewodeba 
(net national product NNP).  

2. qveynis erovnuli Semosavls emateba ucxo qveynis rezidentebis mier 
gamogzavnili saCuqrebi, romelsac calmxrivi transferebi ewodeba. 
amis magaliTia, ucxo qveynis mier pensiis gadaxda, sareparacio 
gadasaxadebi daxmarebis fondidan da a.S. es calxmrivi transferebi 
qveynis Semosavlis nawilia, magram is ar aris qveynis gamoSvebis 
nawili. erovnuli Semosavlis gamoTvlisas igi unda daematos wminda 
erovnuli produqts. 

 
mTliani Sida produqti 
 
erovnuli ekonomikis gasazomad qveynebis umravlesobam mTlianad Sida 

produqts, mSp-s (Gross Domestic Product- GDP) aRricxavs da ara mep-s. mSp zomavs qveynis 
farglebSi warmoebuli produqciis Rirebulebas. mep-i udris mSp-s mimatebuli 
msoflios danarCeni nawilidan miRebuli faqtorebis Semosavali. es wminda 
Semosavali is Semosavalia, romelsac adgilobrivi rezidentebi sxva qveyanaSi 
gamoimuSaveben iq ganTavsebuli qonebidan. am Semosavals akldeba is gadasaxadebi, 
rasac adgilobrivi rezidentebi uxdian im qonebis ucxoel mepatroneebs, romelic 
mocemul qveyanaSia ganTavsebuli. ase magaliTad, espaneTSi mdebare im qarxnis 
gamoSveba, romlis mflobelebi britanelebi arian, iangariSeba espaneTis mSp-Si, 
magram warmoadgens britaneTis mep-is nawils. 

praqtikaSi mSp-sa da mep-is cvlilebebi erTmaneTisgan didad ar gansxvavdeba. 
am wignSi Cven yuradRebas mep-ze gavamaxvilebT, radgan igi ufro axlosaa erovnul 
SemosavalTan vidre mSp, xolo erovnuli keTildReoba ufro metad erovnul 
Semosavalzea damokidebuli vidre Sida produqtze. 

 
erovnuli Semosavlis toloba Ria ekonomikisaTvis 
 
daxurul ekonomikaSi firmebi, saSinao meurneobebi da saxelmwifo moixmaren 

da investiciebs ukeTeben gamoSvebis im raodenobas, romelsac mocemuli qveyana 
awarmoebs. Sesabamisad, qveynis mTliani gamoSveba (Y) udris saSinao meurneobebis 
moxmarebis (C), investiciebis (I) da mTavrobis xarjebis (G) jams: 



Y=C+I+G 
magram Ria ekonomikis pirobebSi, roca saerTaSoriso vaWroba mimdinareobs, 

qveynisa gamoSvebis raRac raodenobas ucxoelebi yiduloben. amasTan, mocemuli 
qveyanac Seisyidis sxva qveynis gamoSvebis nawils. amrigad, mTliani erovnuli 
produqtis gamoangariSebisas moxmarebas unda gamovakloT importi (IM). 
gasaTvaliswinebelia rom amave dros am qveynidan ganxorcielebuli eqsporti (EX) 
ucxouri qveynebis mep-s emateba. 

amrigad, Ria ekonomikis erovnuli Semosavali saSinao warmoebis faqtorebiT 
nawarmoebuli saqonlisa da momsaxurebis SeZenaze gaweuli saSinao da ucxouri 
danaxarjebis jamia: 

 

Y=C+I+G+EX-IM  (12-1) 
 
warmosaxviTi Ria ekonomika  

 
modiT jer ganvixiloT warmosaxviTi ekonomikis igiveoba. vTqvaT, warmosaxviTi 

qveyana agrariaSi, awarmoeben mxolod xorbals. agrarias yoveli moqalaqe xorblis 
momxmarebelia da imavdroulad xorblis mwarmoebeli fermeric. fermerebi mosavlis 
nawils saTesle maragad inaxaven, raTa momaval wels warmoeba SeZlon. es SeiZleba 
ganvixiloT rogorc investireba. agrarias mTavroba moixmars xorblis nawils, raTa 
saxelmwifo jari gamokvebos. agraria yovelwliurad 100 tona xorbals awarmoebs. 
xorblis eqsportis xarjze agraria rZis imports axorcielebs. am Cvens warmodgeniT 
ekonomikaSi saqonlis fasi maTi SefardebiT ganisazRvreba. Cvens SemTxvevaSi rZis 
fasi xorbliT ganisazRvreba. (12-1) tolobis Sesadgenad misi yvela mdgenelis 
Rirebuleba erTi da igive erTeuliT unda gamovsaxoT. es erTeuli agrarias mier 
warmoebuli xorbalia. Cven yvelafris fasi swored misi meSveobiT unda 
ganvsazRvroT. vTqvaT, 1 litri rZis fasi 0.5 tona xorbalia, am fasis pirobebSi 
agrarianelebi 40 litr rZes moixmaren, romelic importiT SemoaqvT. Sesabamisad, 
agrarias importis Rirebuleba 20 tona xorbalia. 

cxrili1 
agrarias erovnuli Semosavlis aRicxva 

Ria ekonomika(tona xorbali) 
 

Mep + moxmareba +investiciebi +mTavrobis 
Sesyidva 

+EM -IM     

100 75𝑎 +25 +10 +10 -20𝑏     

          

 
 

𝟕𝟓𝒂-aqedan agrarielebi moixmaren 55tona xorbals da 40 tona litr 
importirebul rZes, romelSic ixdian 20 tona xorbals:  

(0.5tona\1litri) X 40litri rZe = 20t. xorbali 

20𝑏 - es aris importirebuli 40 litri rZe, romelSic xorbalia gadaxdili 
(0.5 tona xobali\1litri rZe) fasis Sesabamisad. agrarielebi 40 litr rZeSi 20 tona 
xorbals ixdian. 

 amrigad, agrarias mier warmoebuli 100 tona xorbali ase nawildeba: 55 tona 
xorbals agrarielebi moixmaren TavianTvis, 25 tona xorblis investirebas axdenen, 
10 tona xorbals mTavroba yidulobs, 10 tona xorbali saeqsportod gadis: 
55+25+10+10=110  

agrarias erovnuli Semosavali (y=100) udris saSinao moxmmarebas (C+I+G=110) 

mivumatoT eqsporti (EX=10) da gamovakloT importi (IM=20):  

100=110+10-20 



 
mimdinare operaciebis angariSi da sagareo davalianeba 
 
praqtikaSi qveynis sagareo vaWroba iSviaTad aris dabalansebuli. sxvaoba 

saqonlisa da momsaxurebis eqsportsa da imports Soris mimdinare operaciebis 
angariSad anu mimdinare angariSad iwodeba da Semdegnairad gamoisaxeba:  

CA=EX-IM  
sadac 
CA- aris mimdinare operaciebis angariSi; 
EX-saqonlisa da momsaxurebis eqsporti; 
IM-saqon sa da momsaxurebis importi. 
mimdinare operaciebis angariSSi Sedis, agreTve, Semosavlis calmxrivi 

transferebi, romlis Sesaxebac zemoT gvqonda saubari. msjelobis gamartivebisTvis, 
am etapze transferebs mxedvelobaSi ar viRebT.  

roca qveynis importi mis eqsports aWarbebs, qveyanas mimdinare operaciebis 
angariSis deficiti aqvs da misi saldo uaryofiTia. xolo, roca misi eqsporti mis 
imports aWarbebs, maSin qveynis mimdinare operaciebis angariSis saldo dadebiTia. 

12-1 toloba Y=C+I+G+EX-IM gviCvenebs, Tu ratom aris mniSvnelovani mimdinare 
operaciebis angariSi saerTaSoriso ekonomikisaTvis. am tolobis marjvena mxare 
aris saSinao gamoSvebis mTliani danaxarji. Sesabamisad, cvlilebebi mimdinare 
operaciebis angariSSi ukavSirdeba mTlian gamoSvebas, rac kavSiria dasaqmebasTan. 

mimdinare opraciebis angariSi, aseve, mniSvenlovania qveynis sagareo sesxebis 
moculobisa da mimarTulebebis gasazomad. roca qveynis importi mis eqsports 
aWarbebs, es niSnavs, rom qveyana ucxoelebisgan mets yidulobs da naklebs yidis. 
Sesabamisad, man rogorRac unda daafinansos mimdinare operaciebis angariSis 
deficiti. amis ganxorcieleba ucxoelebisgan sesxis aRebiT aris SesaZlebeli. 
amrigad, qveyana, romelsac mimdinare operaciebis angariSis deficit aqvs, Tavis 
sagareo vals swored am deficitis moculobiT zrdis. 

analogurad, sagareo operaciebis angariSis dadebiTi saldos mqone qveyana 
mets yidis ucxoelebze vidre yidulobs. aseTi qveyana afinansebs Tavisi savaWro 
procentebis mimdinare operaciebis angariSis deficits maTTvis sesxis micemiT. 

Cven mimdinare operaciebis angariSi ganvsazRvreT rogorc sxvaoba qveynis 
eqsportsa da imports Soris. Tumca 12-1 tolobidan Cans, rom igi, aseve, qveynis 
erovnuli Semosavlisa(Y)  da saSinao rezidentebis danaxarjebs (C+I+G) Soris 
sxvaobis tolia:   

Y= (C+I+G)=CA 

  qveyanas mimdinare operaciebis angariSis deficitis dafinanseba mxolod 
ucxouri sesxis aRebiT SeuZlia da amrigad, imaze metis gamoyeneba vidre awarmoebs. 
Tu qveyana imaze naklebs moixmars, vidre awarmoebs, maSin mas mimdinare angariSis 
dadebiTi saldo eqneba da namets ucxoelebze gaasesxebs. saerTaSoriso sesxebas da 
gasesxebas Cven me-6 (5) TavSi droTaSorisi vaWroba vuwodeT. mimdinare angariSis 
deficitis mqone qveyana mimdinare moxmarebis imports da momavali moxmarebis 
eqsports axorcielebs. 

modiT, kvlav davubrundeT agrarias warmosaxviT ekonomikas, romelic 12-1 
cxrilSi avRwereT. misi moxmarebis, investiciisa da saxelmwifo Sesyidvebis mTeli 
Rirebuleba 110 tona xorbals Seadgens maSin, roca misi mTliani gamoSveba 100 tonaa. 
aseTi uTanabroba daxuruli ekonomikis pirobebSi SeuZlebeli iqneboda. magram Ria 
ekonomikis pirobebSi es savsebiT SesaZlebelia. agrarias importiT Semoaqvs 40 
litri rZe, rac 20 tona xorblis tolia da saeqsportod gaaqvs mxolod 10 tona 
xorbali. mimdinare operaciebis angariSis deficiti 10 tona xorbals Seadgens, 
romelic agrarias sagareo valis Rirebulebis tolia. am valis gadaxda agrarias 
momavalSi mouwevs. 



 
dagroveba da mimdinare operaciebis angariSi 
 
daxurul ekonomikaSi dagroveba investiciebis tolia.  dagroveba aris 

gamoSvebis nawili, romelic ar ixarjeba arc moxmarebaze arc saxelmfifo 
Sesyidvebze. 

S=Y- (C+G) 
sadac  
S- aris dagroveba; 
Y-gamoSveba; 
C-moxmareba; 

G-saxelmwifo Sesyidvebi.  
rogorc aRvniSneT, daxuruli ekonomikisTvis  

S=I 
xolo Ria ekonomikisTvis 

S=I+CA 
sadac 
S aris dagroveba; 
I-investiciebi; 
CA-mimdinare operaciebis angariSis saldo anu eqsport-importis sxvaoba. 

 
  amrigad, Ria ekonomikaSi dazogva xdeba an investiciebis akumulirebiT an 

ucxouri dovlaTiis dagrovebiT. xelsayreli sainvesticio SesaZleblobebis mqone 
Ria ekonomikas ar mouwevs dazogva, raTa SemdgomSi es danazogi gamoiyenos. 
zemoaRniSnuli toloba gviCvenebs, rom Ria ekonomikas SeuZlia investiciebisa da 
sagareo sesxebis gazrda dagrovebis cvlilebis gareSe. 

saeTaSoriso ekonomikuri urTierTobebi imis saSualebas iZleva, rom erTi 
qveynis danazogi meore qveyanam isesxos Tavisi sainvesticio resursebis 
gasazrdelad. Sesabamisad, qveynis mimdinare operaciebis angariSis dadebiTi saldos 
xSirad mis wminda sagareo investiciebs uwodeben. amrigad, qveyanas SeuZlia saSinao 
da ucxouri investiciebis saSualebiT mimdinare dagroveba gamoiyenos momavali 
Semosavlis gasazrdelad. 

 
kerZo da saxelmwifo dagroveba 

 
Cven msjelobaSi aqamde ar ganvasxvavebdiT dagroveba kerZo seqtoris mier 

xorcieldeboda Tu saxelmwifo seqtoris mier. kerZo dagroveba ganisazRvreba 
rogorc gankargvadi Semosavlis nawili, romelic daizoga da ar iqna 
moxmarebuli. gankargvadi Semosavali es aris erovnuli Semosavali gadasaxadebis 
(T) gareSe, anu kerZo danazogi udris erovnul Semosavals gamoklebuli 
gadasaxadebi da moxmareba: 

𝑆𝑃 = 𝑌 − (𝑇 + 𝐶) 
sadac 
𝑆𝑝 - aris kerZo dagroveba. 

  saxelmwifo dagrovebis gansazRvrisTvis jer unda gavacnobieroT, rom 
saxelmwifos “Semosavali” aris gadasaxadebi (T), xolo saxelmwifos “moxmareba” 
aris misi Sesyidvebi. bunebrivia, rom qveyanaSi danazogi kerZo da saxelwifo 
danazogebis jams Seadgens:  

S=𝑆𝑃 + 𝑆𝑔→ 

S=Y-(T+C)+(T-G)→ 

S=Y-T-C+T-G→ 



radgan S=I+CA da amave dros S=𝑆𝑃 + 𝑆𝑔 

I+CA=𝑆𝑃 + 𝑆𝑔 → 

𝑆𝑝=I+CA-𝑆𝑔 → 𝑆𝑝=I+CA-(T-G) → 

𝑆𝑝 =I+CA-T+G 

 

𝑺𝒑 =I+CA+(G-T)          
amrigad, kerZo dagroveba saSinao investiciebis, mimdinare operaciebis 

angariSis dadebiTi saldosa da saxelmwifo dagrovebis jamis tolia. 
G-T -SeiZleba ganvsazRvroT rogorc mTavrobis biujetis deficiti. 

 

 

sagadasaxadelo balansi 

sagadasaxdelo balansi aris Canaweri, romelic asaxavs qveynis gadasaxadebs 
ucxoelebis mimarT da ucxoelebis gadasaxdelebs qveynis mimarT. ucxoelebisgan 
miRebuli nebismieri gadasaxdeli sagadasaxdelo balansSi aisaxeba rogorc 
krediti dadebiTi niSniT “+” da niSnavs qveyanaSi fulis Semosvlas. analogiurad, 
qveynis nebismieri gadasaxdeli ucxoelebis mimarT aisaxeba rogorc debeti minus 
niSniT “_” da niSnavs qveynidan fulis gasvlas. sagadasaxdelo balansSi 
saerTaSoriso tranzaqciebis sami tipi aisaxeba: 

1. saqonlisa da momsaxurebis eqsport-importi, romelic mimdinare 
operaciebis angariSSi aisaxeba 

2. finansuri aqtivebis yidva-gayidva, romelic sagadasaxdelo 
balansis finansur angariSSi aisaxeba. finansuri aqtivi SeiZleba 
iyos fuli, aqcia, qarxana, saxelmwifo vali da a.S. 

3. simdidris yidva-gayidva aisaxeba kapitalur angariSSi. es SeiZleba 
iyos arawarmoebuli, arafinansuri da araxelSesaxebi aqtivebi. (mag: 
patentebi, saavtoro ufleba, savaWro niSani, saxelmwifo valis 
patieba). 

 

 

qveynis sagadasaxdelo balansis arsi 

 

sagadasaxdelo balansis gansazRvreba. sagadasaxdelo balansi (balance of payments) 
aris qveynis rezidentebsa da ararezidentebs Soris dadebuli yvela ekonomikuri 

garigebis sistematizebuli Canaweri drois garkveuli periodis (rogorc wesi, erTi 

wlis) ganmavlobaSi. Tu sistyvasityviT gadmovTargmniT am termins inglisuridan 

qarTulad, miviRebT konkretuli qveynis im gadasaxdelebis balanss (rac igivea, rac 

saldo, e. i. sxvaoba), rasac igi gascems da iRebs msoflios sxva qveynebisgan (gadasaxde-

lebi da Semosavlebi, e. i. gadasaxdeli qveynidan da gadasaxdeli qveyanaSi) sxvadasxva sa-

xis sagareo ekonomikuri operaciis (garigebis) dros. aRsaniSnavia, rom sagadasaxdelo 

balansSi aisaxeba calke aRebuli qveynis rezidentebsa da ararezidentebs Soris dade-

buli yvela garigebis Rirebuleba da sagadasaxdelo balansi yovelTvis aris qveynis sa-



gadasaxdelo balansi. mTlianad sagadasaxdelo balansis da misi struqturuli nawile-

bis mdgomareoba garkveuli orientiris rols asrulebs qveynis ekonomikuri politikis 

ZiriTadi mimarTulebebis _ sagadasaxado-sabiujeto, fulad-sakredito, savaluto 

kursis politikis da a. S.  SemuSavebaSi. sagadasaxdelo balansis arsi ufro naTeli gax-

deba, Tu ganvmartavT iseT terminebs, rogoricaa: rezidenti, ekonomikuri garigeba, 

ekonomikuri interesis centri da sxva.   

rezidentis, ekonomikuri subieqtis da ekonomikuri interesis centris gansaz-

Rvrebebi. sagadasaxdelo balansis farglebSi rezidentobis (residence) koncefcia ar 

ukavSirdeba arc ekonomikuri subieqtis romelime qveynisadmi mikuTvnebis kriteriu-

mebs, arc ama Tu im saxelmwifos rezidentis gansazRvris iuridiul kriteriumebs.  eko-

nomikuri subieqti aris mocemuli qveynis rezidenti (resident), Tu mas ekonomikuri inte-

resis centri aqvs mis ekonomikur teritoriaze.  (saerTaSoriso savaluto fondi) ssf 

yvela ekonomikur subieqts (institutional units) yofs or kategoriad: 

1. saojaxo meurneobebi da fizikuri pirebi, romlebic qmnian saojaxo meurneobebs; 

2. nebismieri organizaciul-samarTlebrivi formis iuridiuli pirebi, romlebic 

ewevian komerciul saqmianobas, arakomerciuli organizaciebi da mocemuli qveynis sa-

xelmwifo xelisuflebis organoebi. 

fizikur da iuridiul pirs mocemul qveyanaSi aqvs ekonomikuri interesis centri 

(center of economic interest), Tu igi mdebareobs mis ekonomikur teritoriaze, eweva sameur-

neo saqmianobas da axorcielebs ekonomikur saqmianobas aranakleb erTi wlisa. sakuTre-

bis floba sakmarisia imisaTvis, rom piri CaiTvalos ekonomikuri interesis centris 

mqoned mocemul qveyanaSi.  

qveynis ekonomikuri teritoria (economic territory of a country) aris misi iurisdiqciis 

qveS myofi teritoria, romlis sazRvrebSi SesaZlebelia adamianebis, saqonlis, momsaxu-

rebis da finansuri resursebis Tavisufali gadaadgileba. es teritoria yovelTvis ar 

emTxveva saxelmwifos geografiul sazRvrebs. Tu fizikuri piri imyofeba qveynis eko-

nomikuri teritoriis sazRvrebs gareT erT welze meti xnis ganmavlobaSi, igi aRar iT-

vleba rezidentad. turistebi, sezonuri an sasazRvro momuSaveebi, saerTaSoriso orga-

nizaciis personali, ucxouri saelCoebis adgilobrivi personali, gemebisa da TviT-

mfrinavebis ekipaJi rCeba im qveynis rezidentad, sadac warmoiSva.  

saerTaSoriso ekonomikuri garigebis gansazRvreba. saerTaSoriso ekonomikuri ga-

rigeba Rirebulebis gacvlis nebismieri nebayoflobiTi aqtia, romlis drosac saqonel-

ze, momsaxurebaze an aqtivze sakuTrebis ufleba erTi qveynis rezidentidan sxva qveynis 

rezidents gadaecema. ekonomikuri garigebis saxeebi metad mravalferovania. magali-

Tad, aSS-is sagadasaxdelo balansSi figurirebs 70 kategoriis garigeba, magram saswav-

lo mizniT Cven ganvixilavT ekonomikur garigebaTa klasifikaciis ufro martiv vari-

ants. kerZo pirebi da firmebi monawileoben saerTaSoriso garigebebSi, roca isini yidi-

an an yiduloben sazRvargareT saqonelsa da momsaxurebas, sesxuloben an gaasesxeben (e. 

i. yidian da yiduloben finansur aqtivebs), yidian da yiduloben Senobebs, mowyobilo-

bebs, miwas, rolebic mdebareobs sazRvargareT. saxelmwifo organizaciebi SeiZleba mo-

nawileobdnen aseTi saxis garigebebSi, aseve, isini SeiZleba monawileobdnen e. w. oficia-

lur garigebebSi, romlebzec xeli ar miuwvdebaT kerZo pirebs da firmebs. 



ormagi Caweris sistema sagadasaxdelo  

balansis angariSebSi: krediti da debeti 

 

yoveli saerTaSoriso ekonomikuri garigeba qveynis sagadasaxdelo balansis mux-

lebSi registrirdeba orjer: erTi _ rogorc aqtivis gadineba an aqtivis Semodineba da 

meore _ rogorc gadasaxdelis miReba an gadaxda, romelic mosdevs aqtivebis gadaadgi-

lebas (garda transfertebisa, rodesac piriqiT, gadasaxdeli win uswrebs aqtivebis ga-

daadgilebas). sagadasaxdelo balansis agebis dros garigebaTa registraciis aseT sis-

temas uwodeben ormagi Caweris sistemas (double-entry bookkeeping system), rodesac ekonomi-

kuri garigebis Rirebuleba aRiricxeba rogorc erTi angariSis debeti da imavdroulad 

rogorc meore angariSis krediti. amasTan, krediti gamoisaxeba `plus~ niSniT, debeti _ 

`minus~ niSniT. am TvalsazrisiT qveynis sagadasaxdelo balansi bankis, da ara sawarmos, 

balansis analogiuria. 

rogor ganvsazRvroT, romeli garigeba unda aRvricxoT rogorc krediti da rome-

li _ rogorc debeti? istoriulad ise Camoyalibda, rom saerTaSoriso garigebebi, rom-

lebic zrdida qveyanaSi oqrosa da ucxouri valutis Semodinebas, ganixileboda ro-

gorc aqtiuri sakredito operaciebi; garigebebi ki, romlebic iwvevda qveynidan oqrosa 

da valutis gadinebas, ganixileboda rogorc pasiuri sadebeto operaciebi. debetisa da 

kreditis mixedviT sagadasaxdelo balansis muxlebis registraciis zogadi sqema war-

modgenilia cxrilSi 1.1. mas gamoviyenebT am TavSi sagadasaxdelo balansis struqturi-

sa da muxlebis Sesaswavlad.   

ekonomikuri garigebebis aRricxva kreditisa da debetis mixedviT. sagadasaxdelo 

balansis kreditis mxares registrirdeba garigebebi, romlebic iwveven aqtivebis (fase-

ulobebis) gadinebas qveynidan, romelsac unda mohyves Semxvedri gadaxda arareziden-

tebis mxridan, e. i. valutis Semodineba qveyanaSi. sakredito garigebebs miekuTvneba ise-

Ti garigebebi, rogoricaa: rezidentebis saqonlisa da momsaxurebis eqsporti, ucxoeli 

moqalaqeebisaTvis aqciebisa da obligaciebis miyidva, sazRvargareTidan pensiis miReba, 

licenziebis gayidva, adgilobrivi kompaniebis mogebis gadatana sazRvargareT, grZel-

vadiani sesxebis miReba (operaciebi, romlebic iwvevs mocemuli qveynis rezidentebis 

sazRvargareTuli aqtivebis Semcirebas, anu maTi sazRvargareTuli valdebulebebis _ 

pasivebis zrdas). yvela sakredito garigeba, rogorc ukve aRvniSneT, Caiwereba `plus~ 

niSniT. 

sagadasaxdelo balansis debetis mxares registrirdeba garigebebi, romlebic iw-

vevs aqtivebis (faseulobebis) modinebas sazRvargareTidan, romelsac unda mohyves Sem-

xvedri gadaxda rezidentebis mxridan, e. i. valutis gadineba qveynidan. sadebeto gari-

gebebs ganekuTvneba iseTi garigebebi, rogoricaa rezidentebis mier saqonlisa da mom-

saxurebis importi, ucxouri kompaniebis mier mogebis gatana qveynidan, rezidentebis mi-

er licenziebis yidva, ucxouri aqciebisa da obligaciebis yidva, grZelvadiani sesxebis 

gacema (operaciebi, romlebic iwvevs rezidentebis ucxouri aqtivebis gadidebas an maTi 

sagareo valdebulebebis Semcirebas). yvela sadebeto garigeba Caiwereba `minus~ niSniT. 

cxrili 1.1 



sagadasaxdelo balansis gamartivebuli struqtura da misi muxlebis registraciis Tavi-

seburebebi debetsa da kreditSi 

 

krediti (+) debeti (-) 

I. mimdinare operaciebi angariSi 

saqonlis eqsporti saqonlis importi 

savaWro balansi 

momsaxurebis eqsporti momsaxurebis importi 

momsaxurebis balansi 

Semosavlebi  investiciebisa da Sromis anaz-

Raurebidan miRebuli Semosavlebidan 

gadasaxdelebi  investiciebisa da Sromis 

anazRaurebidan miRebuli Semosavlebisa 

calmxrivi transfertebi sazRvargareTidan calmxrivi transfertebi sazRvargareT 

mimdinare balansi 

 

II. kapitalisa da finansuri operaciebis angariSi 

kapitaluri transfertebi sazRvargareTi-

dan 

kapitaluri transfertebi sazRvargareT 

  

investiciebi sazRvargareTidan investiciebi sazRvargareT 

  

grZelvadiani da moklevadiani kreditebi 

sazRvargareTidan 

grZelvadiani da moklevadiani kreditebi 

sazRvargareT 

kapitalis (da kapitaluri transfertebis) moZraobis balansi 

wminda Secdomebi da gamotovebebi anu statistikuri cdomilebebi 

oficialur angariSsworebaTa balansi 

sarezervo aqtivebis wminda Semcireba sarezervo aqtivebis wminda gadideba 

 

  

ormagi Canaweris magaliTebi 

ganvixiloT ramdenime magaliTi, raTa vnaxoT, Tu rogoria ormagi Cawera 
praqtikaSi. 

1. vTqvaT, amerikelma italiuri kompaniisgan faqsi 1000 dolarad iyida 
da italiur kompanias CekiT gausworda. es operacia aSS-is mimdinare 
operaciebis angariSSi aisaxeba rogorc debeti minus niSniT “_” . es 



warmoadgens saqonlis imports. gamyidvelma raRac unda mouxerxos 
am Ceks. vTqvaT, man es Ceki sakuTari kompaniis angriSze Seitana 
amerikul bankSi. am SemTxvevaSi ucxoelma SeiZina da amerikulma 
bankma gayida aSS-is aqtivi, kerZod, bankis 1000 dolaris Rirebulebis 
depoziti. es tranzaqcia aisaxeba aSS-is finansur angariSSi rogorc 
krediti, dadebiTi niSniT “+”  
 

  krediti debeti 

italiuri faqsis yidva 
(aSS-is importi) 

mimdinare 
operaciebis angariSi 

 -1000 

amerikuli bankis 
depozitis gayidva  

(aSS-is aqtivis gayidva) 
finansuri angariSi +1000  

 

2. vTqvaT, amerikelma safrangeTSi mogzaurobis dros 200 dolari 
sakredito baraTiT gadaixada sadilisaTvis. es aris momsaxurebis 
importi aSS-isaTvis da aSS-is mimdinare operaciebis angariSSi 
aisaxeba debetSi minus niSniT “_”. amerikelis xelmowera sakredito 
baraTze restornis frang mflobels uflebas aZlevs, miiRos 200 
dolari (eqvivalenti erovnul valutaSi, am SemTxvevaSi evroSi) im 
kompaniidan, romelmac gasca es sakredito baraTi. es aris aqtivi - 
momavali gadaxda baraTidan. amrigad, amerikelma sazRvargareT 
sadilis safasuris sakredito baraTiT gadaxdis gziT aqtivi 
safrangeTSi gayida da aSS-is finansur angariSSi 200 dolaris 
krediti miiRo. 

  krediti debiti 

sadilis gayidva sazRvargareT  
(momsaxurebis importi) 

mimdinare operaciis 
angariSi 

 -200 

sakredito baraTze moTxovnis 
gayidva  

(aSS-is aqtivis eqsporti) 
finansuri angariSi  +200  

 

3. vTqvaT, amerikeli britiS petroliumis aqcias yidulobs 95 dolarad 
brokeris saSualebiT da mas 95 dolari CekiT gadauxada. britiS 
pertoliumma, Tavis mxriv, es 95 dolari Tavis angariSze ganaTavsa 
amerikul bankSi. amerikelis mier aqciis SeZena warmoqmnis 95 
dolaridan debets aSS-is finansur angariSSi. man SeiZina aqtivi 
ucxoelebisgan. britiS petroliumis 95 dolariani depoziti 
amerikul bankSi aisaxeba finansur angariSSi rogorc krediti, 
dadebiTi niSniT “+”. britiS petroliumma gazarda Tavis aSS-is 
aqtivebis moculoba 95 dolariT.   



  krediti debiti 
amerikis mier britiS 
petroliumis aqtivis 
Sesyidva, aqciis SeZena 

finansuri angariSi  -95 

britiS petriliumis mier 
depozitis gazrda aSS-is 

aqtivis gayidva 
finansuri angariSi +95  

 
sagadasamxdelo balansis ZiriTadi igiveoba 

saerTaSoris tranzaqciebis ormagi Canaweris sistemis gamo mimdinare 
operaciebis angariSis  balansisa da kapitalis angariSis balansis jami 
avtomaturad utoldeba finansuri angariSis balanss: 

mimdinare operaciebis angariSi+kapitalis angariSi=finansuri angariSi 

sagadasamxdelo balansis detaluri aRwera mocemulia cxrilSi 12.2, romelic 
aSS-is 2009 wlis sagadasaxdelo balanss warmoadgens. 

  cxrili 12.2 
2009 wlis aSS-is sagadasaxdelo balansi 

(mlrd dolari) 
   

mimdinare operaciebis angariSi   

(1) eqsporti 2 159.0  

maT Soris:   
saqoneli 1 068.5  
momsaxureba 502.3  
Semosavlebi 588.2  

(2) importi -2 412.5  

maT Soris:   
saqoneli 1 575.4  
momsaxureba 370.3  
saSemosavlo gadaxdebi 466.8  

(3) wminda calmxrivi gadaxdebi -124.9  

mimdinare operaciebis angariSis balansi 
(1) + (2) + (3) 

-378.4  

Kkapitalis moZraobis angariSi 

(4)  
 

-0.1  

Ffinansuri angariSi   

(5) aSS-is mier finansuri aqtivebis wminda SeZena   -140.4  

maT Soris:   
oficialuri sarezervo aqtivebi 52.3  
sxva aqtivebi 88.2  

(6) aSS-is wminda valdebulebebi 305.7  

maT Soris:   
oficialuri sarezervo aqtivebi 450.0  
sxva aqtivebi -144.3  



(7) wminda finansuri warmoebulebi -50.8  

wminda finansuri nakadebi 
(5) - (6) + (7) 

-216.0  

wminda gamotovebebis da Secdomebi 
(wminda fiannsur nakadebs – (gamoklebuli) mimdinare 
operaciebisa da kapitalis angariSebis jami) 

162.5  

wyaro: aSS-is vaWrobis departamenti, ekonomikuri analizis biuro, 2010 wlis 17 ivnisi.  

mimdinare operaciebis angariSi 

12.2 cxrili gviCvenebs, rom aSS-is eqsporti (kreditis mxare +) 2.159 mlrd 
dolars Seadgenda, xolo importi (debetis mxares _) 2 412.5 mlrd dolari iyo. 

eqsporti da importi sam ZiriTad kategoriad iyofa: 
1. saqonliT vaWroba - anu saqonlis eqsporti da importi; 
2. momsaxurebiT vaWroba - moicavs iseT momsaxurebebs rogoricaa 

gadasaxadi legalur konsultaciaze, turistuli danaxarjebi, 
gadazidvis safasuri da a.S. 

3. Semosavali – romelic, umetesad, Sedgeba saerTaSoriso saprocento 
da dividendebis gadasaxadebisagan da im Semosavlisgan, rasac 
sazRvargareT moqmedi adgilobrivi firmebi gamoimuSaveben. 
(magaliTad, Tu amerikeli flobs germanuli firmis aqcias da 
dividendis saxiT iRebs 55 dolars, misi es Semosavali aSS-is 
sagadasaxdelo balansSi investiciis Semosavlad aisaxeba. amave 
muxlSi aisaxeba xelfasi, romelsac muSaki sazRvargareT muSaobis 
Sedegad iRebs ucxoeli gadamxdelisgan). 

mimdinare operaciebis angariSi moicavs, agreTve, saerTaSoriso tranzaqciis 
kidev erT tips: es aris qveynebs Soris calmxrivi gzavnilebi (anu saerTaSoriso 
saCuqrebi), romelsac Tan ar axlavs saqonlis, momsaxurebebis an aqciis SeZena. es 
calmxrivi transferebi mimdinare operaciebs angariSis mniSvnelovan nawils 
Seadgens. igi, aseve, erovnuli Semosavlis nawilic aris. 

Y=C+I+G+CA  toloba sruldeba Tu gamoSvebas (Y) ganvmartavT rogorc 
mTliani erovnuli produqtisa (GNP)  da wminda transferebis (gzavnilebis) jams. 
2009 wels aSS-is sagadasamxdelo balansSi calmxrivma transferebma 1249 mdrd 
dolari Seadgina. 

cxrili 12.2 gviCvenebs, rom 2009 wels aSS-is mimdinare operaciebis balanss 
saldo uaryofiTi iyo da -378.4 mdrd dollars Seadgenda.  

eqsporti (dadebiTi niSniT) iyo 2 159 mdrd dolari 
importi (minus niSniT) iyo 2 412.5 mdrd dolari 
wminda gzavnilebi (minus niSniT) iyo -124.9mdrd dolari 

2159-2412.5-124.9=-378.4 
amrigad, amerikelebi mets moixmaren, vidre awarmoeben. 

 

kapitalis angariSi 

12.2 cxrilis Tanaxmad, 2009 wels aSS-ma 0.1 mdrd dolaris Rirebulebis 
kapitalis aqciebi SeiZina, rac kapitalis angariSis muxlSi uaryofiTi niSniT, 
debetSi dafiqsirda. Tu am deficits mimdinare operaciebis angariSis deficitsac 
davumatebT, e.i. aSS-ma 378.4+0.1=378.5 mdrd dolari unda gadauxados ucxoelebs. am 
deficitis dasafarad aSS-ma ucxoelebisgan unda isesxos, anu gayidos aqtivebi 
(dapireba rom momavalSi gadaixdis) sazRvargareT. 



finansuri angariSi 

finansuri angariSis balansi wamoadgens ucxoelebisaTvis aqciebis miyidvasa 
(krediti +) da sazRvargareT aqciebis yidvas (debeti _) Soris sxvaobas. roca aSS 1 
mlrd dolars sesxulobs ucxoelebisagan, amrigad igi yidis aqtivs – dapirebas, 
rom maT momavalSi gadauxdis am 1 mlrd dolars procentTan erTad. analogiurad 
xdeba, roca aSS sesxs gascems. igi yidulobs finansur aqtive – uflebas 
ucxoelisagan miiRos es Tanxa da Sesabamisi procentebi garkveuli periodis Semdeg, 
anu momavalSi. 

2009 wels mimdinare operaciebis balansSi da kapitalis moZraobis balansSi 
warmoqmnili 278,5 mlrd dolaris odenobis deficitis dasafarad aSS-s 
ucxoelebisagan sesxis aReba sWirdeboda. anu aSS-s ucxoelebisaTvis finansuri 
aqtivi unda mieyida, romlis Rirebuleba 378,5 mlrd dolari iqneboda. 

12.2 cxrili gviCvenebs aSS-is mier ucxouri aqtivebis SeZenas, romelic debetSi 
“_” niSniT aisaxeba da aseve aSS-is mier aqtivebis gayidvas, romelic “+” niSniT 
aisaxeba.  

monacemebi, romelic Seexeba aSS-is mier sazRvargareT aqciebis flobasa da 
ucxoelebis mier aSS-is aqtivebis flobas, ar moicavs finansur warmoebul 
instrumentebs (financial derivatives), romelic aqtivebis gacilebiT rTuli saxeobaa 
vidre aqciebi da obligaciebi. Tumca, maTi Rirebuleba SeiZleba damokidebuli iyos 
aqciebisa da obligaciebis Rirebulebaze. amasTan, maTi saerTaSoriso moZraoba 
sagadasaxdelo balansSi igivenairad aisaxeba, rogorc sxva Cveulebrivi aqtivebis 
saerTaSoriso moZraoba.  

12.2 cxrilis mixedviT, 2009 wels aSS sazRvargareT 140.5 mdrd Rirebulebis 
wminda aqtivs flobda. igulisxmeba, rom zogi amerikeli yidulobda aqtivebs, zogi 
yidda, magram maTi yidva-gayidvis saldo anu wminda aqtivebis Rirebuleba aSS-is 
sagadasaxdelo balansSi aisaxa kreditSi, dadebiTi niSniT “+”.  

amave wels aSS-is wminda axali valdebulebebma (liabilities)  ucxoelebis mimarT 
305.7 mlrd dolari Seadgina. bunebrivia, aSS-is rezidentebis garkveulma raodenobam 
2009 wlis ganmavlobaSi ucxoelebis mimarT TavianTi davalianeba dafares, magram 
ucxoelebisagan aRebulma axalma sesxebma valis dafarvis Tanxas 305.7 mdrd 
dolariT gadaaWarba. finansuri warmoebuli instrumentebis yidva-gayidvis saldom 
-50.8 mlrd dolari Seadgina. amrigad, finansuri moZraobis balansis anu finansuri 
angariSis balansis gamosaangariSeblad vajamebT Semdeg ricxvebs: 

               140.5 mlrd - 305.7 mlrd - 50.8 mlrd = -216 mlrd  
finansuri angariSis balansis negatiuri saldo niSnavs, rom 2009 wels aSS-m 

Tavisi wminda valdebulebebi (valdebulebebs minus aqtivebi) ucxoelebis mimarT 216 
mdrd dolariT gazarda. 
 

statistikuri cdomilebebi 

Cveni gamoTvlebis Sedegad miviReT, rom wminda finansurma nakadebma -216 mlrd 
dolari Seadgina da ara -378.5 mlrd, rogorc movelodiT. ratom miviReT aseTi 
cdomileba? amis mizezi isaa, rom informacia debetisa da kreditis muxlebis Sesaxeb 
sxvadasxva warmoebidan grovdeba. magaliTad, iaponiidan saqonlis importis Sesaxeb 
informacia aSS-is sabaJodan modis, misi Sesabamisi finansuri angariSis kreditis 
Sesaxeb informacia ki SeiZleba aSS-is bankidan wamovides, sadac iaponelma Tavisi 
depoziti ganaTavsa, romelic iaponuri saqonlis gayidviT miiRo. radgan sxvadasxva 
wyarodan miRebuli monacemebi SeiZleba erTmaneTisagan gansxvavdebodes sizustiT, 
drois periodiT da a.S., amitom sagadasaxdelo balansis angariSebi realurad 
iSviaTad wonaswordeba Teoriis Sesabamisad.  



amrigad, aRmricxvelebi balansis kreditsa da debetis muxlebs wminda 
Secdomebisa da gamotovebebis gasworebis mizniT statistikur Secdomebs (statistical 

discrepancy) umateben. 2009 wlisaTvis aSS-is sagadasamxdelo balansSi 162.5 mlrd 
dolari daemata. es aris wminda finansur nakadebsa da mimdinare operaciebisa da 
kapitalis angariSebis jams Soris aRricxuli sxvaoba.  

 
oficialuri sarezervo operaciebi  
 
finansuri nakadebis moZraobis angariSi mravali tipis tranzaqcias moicavs. 

Cven yuradRebas erT Zalian mniSnelovan saxeobaze SevaCerebT. es aris operaciebi 
oficialuri sarezervo aqtivebiT anu centraluri bankis mier oficialuri 
sarezervo aqtivebis yidva an gayidva. 

centraluri banki pasuxismgebelia qveyanaSi fulis miwodebaze. oficialuri 
saerTaSoriso rezervebi aris ucxouri aqtivebi, romelsac centraluri banki 
flobs, raTa saWiroebisamebr erovnuli ekonomikisTvis gajanasaRebis mizniT 
gamoiyenos. erT dros centraluri bankis ucxouri rezervebis did nawils oqro 
Seadgenda. amJamad, centraluri bankis ucxouri rezervebi ucxouri finansuri 
aqtivebisagan Sedgeba. ZiriTadad, es aris aSS-is dolaris aqtivebi saxazino 
Tamasuqebis saxiT. federeluri sarezervo sistema, romelic aSS-is centralur banks 
warmoadgens, oficialuri rezervebis saxiT, umeteswilad, oqros flobs. misi 
mxolod mcire nawili Seadgens ucxour aqtivebs. mis mier aSS dolaris aqtivebis 
floba saerTaSoriso rezervad ar ganixileba. 

erovnul ekonomikaze zemoqmedebis mizniT centraluri banki xSirad yidis an 
yidulobs saerTaSoriso rezervebs kerZo aqtivebis bazrebze. am tipis oficialur 
operaciebs ucxouri valutis oficialuri intervencia (official foreign exchange 

intervention) ewodeba. am Temas Semdgom TavebSi ganvavrcobT. 
12.2 cxrilSi oficialuri rezervebis moZraobac aris asaxuli. 2009 wels 

oficialuri sarezervo aqtivebi - anu federaluri sarezervo sistemis 
mflobelobaSi arsebuli saerTaSoriso rezervebi - 52.3 mlrd dolariT gaizarda. 
ucxourma centralurma bankebma TavianTi rezervebis gasazrdelad 450 mlrd. 
dolaris aqtivebi SeiZines. aSS-is oficialuri rezervebis wminda zrdas 
gamoklebuli aSS-is mimarT ucxouri oficialuri rezervebis moTxovnebis zrda (anu 
aSS-is oficialuri wminda rezervebisa da misi valdebulebebis sxvaoba) aris 
centraluri bankis finansuri moZraobis saldo, romelmac 2009 wels 52.3-450=397.7 
mlrd dolari Seadgina.  

sxva pirobiTi da krebsiTi sazomebis msgavsad, sagadasaxdelo balansis 
interpretacia sifrTxiles moiTxovs. ase magaliTad, Tu iaponiis erovnuli banki 
gadawyvets Tavisi depozitis 20 000 dolariT gazrdas, es aSS-is sagadasaxdelo 
balansis deficits 20 000 dolariT gazrdis. magram, vTqvaT, iaponiis erovnuli banki 
am 20 000 dolars didi britaneTis romelime bankSi moaTavsebs Tavis depozitze, 
xolo didi britaneTis banki, Tavis mxriv, am fuls niu-iorkSi mdebare bankis 
depozitze debs. maSin aSS-s kerZo ucxoelebis mimarT 20 000 dolaris davalianeba 
eqneba da aSS-is sagadasaxdelo balansis deficiti ar gaizrdeba. radgan am 
SemTxvevaSic aSS-is arasarezervo kapitalis Sedineba 20 000 dolariT izrdeba. 
ekonomikuri TvalsazrisiT, amis efeqti umniSvneloa aSS-isTvis, radgan misTvis 
sulerTia is iaponiis centraluri bankis fuls pirdapir misgan sesxulobs Tu didi 
britaneTis romelime bankis meSveobiT.  

 

 

mimdinare operaciebis balansi: 



dadebiTi saldo da deficiti 
 
Cven ganvixileT sagadasaxdelo balansis mimdinare operaciebis angariSis 

muxlebi maTi klasifikaciisa da Sinaarsis TvalsazrisiT. amasTan, sagadasxdelo 
balansis Sedgenisas umniSvnelovanesi amocanaa ara konkretuli, calke aRebuli 
sagadasaxdelo balansis muxlebis Seswavla (Tumca zogjer aucilebelia), ara-
med misi saldos gazomva _ anu sxvaobisa gadasaxdelebsa (valutis gadinebas) da 
Semosavlebs (valutis modinebas) Soris, sagadasaxdelo balansis ama Tu im mux-
lis an muxlebis jgufebis mixedviT. es gulisxmobs konkretuli muxlebis sade-
beto da sakredito Canawerebis dajamebas. aqtiuria (dadebiTia) saldo, Tu Semo-
savlebi aWarbebs gadasaxdelebs (krediti aRemateba debets) da pasiuria saldo 
(anu deficitia), Tu gadasaxdelebi aRemateba Semosavlebs (debeti aWarbebs kre-
dits). 

ssf qveynebs rekomendacias aZlevs Seadginon sagadasaxdelo balansi or va-
riantad: neitraluri warmodgena da analitikuri warmodgena. sagadasaxdelo ba-
lansis neitraluri warmodgena niSnavs muxlebis klasifikacias standartuli 
komponentebis Sesabamisad. meore SemTxvevaSi sagadasaxdelo balansis Sedgeni-
sas SeiZleba gadaajgufon muxlebi; magaliTad, sagadasaxdelo balansis saerTo 
saldos misaRebad, romelic neitralur variantSi yovelTvis nulis toli unda 
iyos. 

aucilebelia aRiniSnos, rom praqtikaSi miRebulia sagadasaxdelo balansis 
sxvadasxva saldos  gaangariSeba, anu SeiZleba gamoiyos sagadasaxdelo balansis 
muxlebis sxvadasxva analitikuri jgufebi. amitom, sagadasaxdelo balansis sal-
doze saubrisas aucilebelia mieTiTos, saxeldobr romeli saldoa mxedveloba-
Si, raTa mocemuli cnebis arakoreqtuli gamoyeneba Tavidan iqnes acilebuli. 
yvelaze xSirad angariSoben Semdegi saxis saldoebs anu balansebs: savaWro ba-
lansi, momsaxurebis balansi, mimdinare balansi, kapitalis moZraobis balansi, 
oficialur angariSsworebaTa balansi. 

SesaZlebelia sxva balansebis gaangariSebac, rac damokidebulia imaze, Tu 
romeli muxlebis Semosavlebi da gadasaxdelebi jamdeba.   

 
 

12.4.3. savaWro balansis saldo 
 
saqonlis  eqsportsa da saqonlis imports Soris sxvaobiT miiReba savaWro 

balansi, romelic qveynis ekonomikis erT-erTi mniSvnelovani maCvenebelia. iT-
vleba, rom eqsportis importze gadaWarbeba qveynis ekonomikis  jansaRi mdgoma-
reobis maCvenebelia: izrdeba msoflio moTxovna mocemuli qveynis saqonelze da 
myidvelebi Siga bazarze upiratesobas aniWeben adgilobrivi warmoebis saqonels 
importulTan SedarebiT. 

meore mxriv, aqtiuri savaWro balansi yovelTvis ar adasturebs ekonomikis 
normalur mdgomareobas. qveynisTvis mniSvnelovania ara marto savaWro balan-
sis dadebiTi saldo TavisTavad, aramed misi wyaroc. Tavis mxriv, qveynis savaWro 
balansis deficiti ar aris yovelTvis erovnuli ekonomikis araxelsayreli fun-
qcionirebis maCvenebeli.  

 
12.4.4. momsaxurebis balansis saldo 

 



ukanaskneli aTwleulis ganmavlobaSi momsaxurebis roli ganuxrelad iz-
rdeba erovnul ekonomikebsa da msoflio ekonomikaSi. momsaxurebis wili mSp-Si 
ganviTarebul qveynebSi aRemateba 70%-s. amasTan, izrdeba momsaxurebis roli 
msoflio vaWrobaSi. momsaxurebis balansis dadebiTi saldo niSnavs qveynis sak-
maod maRal konkurentunarianobas momsaxurebis gawevaSi. msoflio bazarze mom-
saxurebis ZiriTadi mimwodeblebi arian mrewvelobiT ganviTarebuli qveynebi.  

 
12.4.5. mimdinare sagadasaxdelo balansis saldo 

 
mimdinare operaciebis angariSTa saldo qveynis sagareo ekonomikuri kavSi-

rebis mdgomareobis umniSvnelovanesi maCvenebelia. igi aris ufro metad infor-
maciuli balansi da gaiangariSeba rogorc savaWro balansis, momsaxurebis ba-
lansis, Semosavlebis balansisa da calmxrivi transfertebis jami. Tu qveynis Se-
mosavlebi saqonlisa da momsaxurebis eqsportidan, investiciebidan da mimdina-
re sazRvargareTuli transfertebidan aRemateba mis xarjebs saqonlisa da mom-
saxurebis importze, Semosavlebis gadaricxvas sazRvargareT da mimdinare 
transfertebs ucxoeTSi, maSin amboben, rom qveyanas aqvs mimdinare sagadasaxde-
lo balansis dadebiTi saldo. winaaRmdeg SemTxvevaSi amboben, rom qveyanas aqvs 
mimdinare sagadasaxdelo balansis deficiti. Tu gavixsenebT ormagi Caweris sis-
temas, romlis mixedviT dgeba sagadasaxdelo balansis muxlebi, SegviZlia 
vTqvaT, rom dadebiTi saldo niSnavs  kreditis gadametebas debetze, sagadasax-
delo balansis deficiti ki niSnavs debetis gadametebas kreditze. Tu krediti 
niSnavs valutis modinebas qveyanaSi, debeti ki _ mis gadinebas, maSin mimdinare sa-
gadasaxdelo balansis dadebiTi saldo sxva araferia, Tu ara qveynis aqtivebis 
dagroveba, anu gadideba sazRvargareT. maSasadame, qveyana  sazRvargareT iRebs 
mets, vidre iq xarjavs da agrovebs sazRvargareTul aqtivebs; anu, akreditebs 
ucxoelebs rogorc mxares, rac ganapirobebs da uzrunvelyofs mis dadebiT sal-
dos. sxvagvarad rom vTqvaT, dadebiTi saldo miuTiTebs imas, rom qveyana aris ne-
to-investori sxva qveynebis mimarT da piriqiT, mimdinare operaciebis deficiti 
niSnavs imas, rom qveynis investiciebi sazRvargareT mcirdeba, qveyana xdeba ne-
to-movale da saWiroa gadaixados damatebiTi saqonlis, momsaxurebis, saCuqre-
bis da gzavnilebis wminda importisaTvis (cxr. 12.3). 

 
cxrili 12.3. 

 
qveynis mimdinare sagadasaxdelo balansis saldos mniSvneloba 

 
dadebiTi saldo uaryofiTi saldo 
qveynis wminda aqtivebis zrda saz-
RvargareT  

qveynis wminda aqtivebis kleba sazRvar-
gareT 

neto-kreditori sxva qveynebis mi-
marT 

neto-movale sxva qveynebis mimarT 

qveynis neto-investiciebis zrda 
sazRvargareT 

qveynis neto-investiciebis kleba saz-
RvargareT 

SeniSvna: wminda sazRvargareTuli aqtivebi aris samamulo rezidentebis saz-
RvargareTuli aqtivebis gadameteba adgilobriv aqtivebze, romlebsac flo-

ben ucxoelebi. 
 
 



apitalisa da finansuri angariSi 

kapitaluri operaciebis angariSi da finansuri angariSi (capital account and 

financial accaunt) Seicavs or ZiriTad kategorias: kapitaliT ganxorcielebul ope-
raciebis angariSebs da finansur angariSebs.  

 
 

kapitaluri operaciebis angariSis muxlebi 

 
kapitalur operaciaTa angariSebi moicavs kapitalur transfertebsa (A1) 

da sxva arawarmoebul finansur aqtivebs (A2). 
A1. kapitaluri transfertebi (capital transfers) aris muxlebi, romlebSic re-

gistrirdeba ZiriTad kapitalze sakuTrebis uflebis usasyidlo (unacvalgebo) 
gadacemis Sesaxeb garigebebi. isini ukavSirdeba ZiriTadi kapitalis SeZenas an ga-
moyenebas, an iTvaliswinebs kreditoris mier valis anulirebas. kapitaluri 
transfertebi iyofa saxelmwifo seqtoris transfertebad da sxva seqtorebis 
transfertebad. saxelmwifo seqtoris transfertebi moicavs kreditorebis mi-
er valis anulirebas an misi nawilis Camoweras da sainvesticio transfertebs 
(saSualebebs, romlebsac erTi saxelmwifo gadascems meores ZiriTadi kapitalis 
Sesyidvis gdaxdis mizniT). sxva seqtorebis kapitaluri transfertebi moicavs 
transfertebs, romlebic ukavSirdeba migracias (migrantebis qonebis Cveuleb-
rivi RirebulebiTi Sefaseba, romelic maT SemoaqvT qveyanaSi), kreditorebis mi-
er valis anulirebas (bankebis, korporaciebis da a. S. mier valebis Camowera), sxva 
transfertebi (kerZo Semowirulobebi sainvesticio mizniT). kapitalur tran-
sfertebs cvlilebebi Seaqvs aqtivebis moculobasa an donorisa da recipientis 
(mimRebis) valdebulebebSi. 

A2. arawarmoebuli arafinansuri aqtivebis SeZena/gadacema (acquisition/disposal 

of nonproduced, nonfinancial assets) moicavs materialuri aqtivebis SeZenasa da gadace-
mas, romlebic ar aris warmoebis (miwisa da misi wiaRiseulis) Sedegi; aseve, aisa-
xeba araxelSesaxebi aqtivebis (patentebis, saavtoro uflebebis, savaWro marke-
bis da sxv.) SeZena da gadacema. aucilebeblia aRiniSnos, rom araxelSesaxebi aq-
tivebis gamoyenebisaTvis gadasaxadi  aisaxeba mimdinare operaciebis angariSis 
muxlSi ,,roialti da salicenzio gadasaxdelebi”), maSin, roca gadasaxadi maT Se-
Zenasa da gadacemaze aisaxeba am muxlSi.  

 
  

finansuri angariSis muxlebi 
 

finansur angariSSi aisaxeba kapitalis moZraoba, romelic Semodis qveyanaSi (saz-

RvargareTidan sesxebis miRebis, sazRvargareT aqtivebis gayidvis da ucxouri investi-

ciebis miRebis gziT) da gadis qveynidan (sazRvargareT sesxebis gacemis, sazRvargareT 

aqtivebis SeZenis da ucxoeTSi investiciebis ganxorcielebis gziT). magaliTad, finan-

suri angariSi moicavs rezidentebis operaciebs aqtivebiT da valdebulebebiT  arare-

zidentebTan. aqtivebi da valdebulebebi klasificirdeba funqciuri niSniT. ganasxva-

veben pirdapir investiciebs (B1), portfelur investiciebs (B2), sxva investiciebs (B3) da 

sarezervo aqtivebs (B4). aqtivebiTa da valdebulebebiT ganxorcielebuli operaciebis 

Sedegad sakuTrebis ufleba gadadis mocemuli qveynis sagareo  finansur finansur aq-

tivebsa da valdebulebebze. 



B1. pirdapiri investiciebi (foreign direct investment) _ muxlebi afiqsireben investici-

ebs, romlebic xorcieldeba erTi qveynis instituciuri rezidenti-erTeulis (pirdapi-

ri investori) mier sxva qveynis sawarmoTa saqmianobaze mdgradi gavlenis mosapoveblad, 

romlebic ganTavsebulia sxva qveyanaSi (pirdapiri investirebis sawarmo). mdgradi gav-

lenis mopoveba gulisxmobs grZelvadiani urTierTobis damyarebas investorsa da miTi-

Tebul sawarmos Soris, aseve investoris arsebiT rols am sawarmos marTvaSi. dabandebu-

li saxsrebi atarebs pirdapiri investiciis xasiaTs, Tu investori flobs sawarmos Cve-

ulebrivi aqciebis 10 da met procents. operaciebis ricxvs, romlebic asaxaven pirdapir 

investiciebs, ganekuTvneba ara marto amosavali operaciebi kapitalSi monawileobis mi-

saRebad, aramed yvela Semdgomi operacia investorsa da mocemul sawarmos Soris. pir-

dapiri investiciebi, rogorc sazRvargareT, ise qveynis Siga ekonomikaSi, gamoixateba 

rogorc nakadebi wlis ganmavlobaSi sabazro fasebSi Semdegi saxiT: investiciebi aqcio-

nerul kapitalSi, reinvestirebuli Semosavlebi da sxva kapitali. 

B2. portfeluri investiciebi (portfolio investment) _ sagadasaxdelo balansis muxle-

bis es jgufi gviCvenebs urTierTkavSirs rezidentebsa da ararezidentebs Soris finan-

suri instrumentebiT vaWrobasTan dakavSirebiT, romlic ar iZleva kontrolis ufle-

bas sainvesticio obieqtze. am jgufSi ar Sedis instrumentebi, romlebic ukve CarTulia 

pirdapiri investiciebis Semadgenlobasa da sarezervo aqtivebSi. 

aRniSnul jgufSi kapitalSi monawileobasTan erTad CarTulia mimoqcevaSi myofi 

savalo finansuri instrumentebi. e. i. portfeluri investiciebi SeiZleba ori saxis 

iyos: 

fasiani qaraldebi, romlebic uzrunvelyofen monawileobas kapitalSi (equity 

securities) _ aqciebi, pai, amerikuli depozituri xelwerilebi (xelwerili uxcour aqcieb-

ze, romlebic deponirebulia aSS-is bankebSi), romlebic adastureben sawarmos kapital-

Si monawileobas; 

savalo valdebulebebi (debt securities) _ obligaciebi, fuladi bazris instrumentebi 

da finansuri derivatebi, romlebic adastureben kreditoris uflebas movalisagan va-

lis amoRebaze. 

B3. sxva investiciebi (other investment) _ kapitalis moZraobis yvela danarCeni saxe, 

romelic ar ganixileba rogorc pirdapiri, portfeluri investiciebi an sarezervo aq-

tivebiT ganxorcielebuli operaciebi, aris sxva investiciebi. isini Tavdapirvelad 

klasificirdeba finansuri instrumentebis tipebis mixedviT, Semdeg ki _ Siga ekonomi-

kis seqtorebis mixedviT. am muxlebis Sinaarsi SeiZleba sxvadasxvagvari iyos ama Tu im 

qveynis sagadasaxdelo balansSi. ssf-is meTodologiis mixedviT igi moicavs: 

moklevadian da grZelvadian savaWro kreditebs (short-term and long-term commercial 

credits); 

sesxebs (loans), ssf-is kreditebis gamoyebisa da ssf-is sesxebis CaTvliT, aseve, fi-

nansuri lizingis sesxebs; 

naRd valutasa da depozitebs (cash and deposits) da sxv. (magaliTad, SeiZleba aq gaT-

valiswinebuli iyos savaWro kreditebi, gadavadebuli davalianeba da a.S., rac ssf-is 

standartuli sqemisagan gansxvavdeba). 



 

 
kapitalis moZraobis balansi 

 

Tu SevajamebT kapitalis moZraobis muxlebs (portfeluri, pirdapiri da sxva in-

vesticiebis moZraobas), miviRebT kapitalis moZraobis balanss, e. i. monacemebs qveyanaSi 

kapitalis wminda modinebasa an qveynidan mis wminda gadinebaze. kapitalis modineba faq-

tobrivad sazRvargareTuli aqtivebis Semcirebaa qveyanaSi, anu uxcoelebis winaSe val-

debulebebis zrdaa. kapitalis gadineba qveynis sazRvargareTuli aqtivebis zrdaa, anu 

valdebulebebis Semcirebaa ucxoelebis winaSe. dadebiTi saldos dros adgili aqvs ka-

pitalis wminda modinebas qveyanaSi sazRvargareTidan, anu mocemuli qveynis saerTaSo-

riso davalianeba izrdeba. es imas niSnavs, rom rezidentebma moaxerxes gaeyidaT saz-

RvargareT meti aqtivebi, vidre iyides msgavsi aqtivebi ararezidentebma. uaryofiTi 

saldos dros aRiniSneba kapitalis wminda gadineba qveynidan, e. i. xarjebi aqtivebis Se-

Zenaze sazRvargareT aWarbebs rezidentebis mier sazRvargareT aqtivebis gayidvidan 

miRebul Semosavlebs. kapitalis moZarobis balansis Taviseburebebi Sejamebuli saxiT 

mocemulia cxrilSi 12. 4. 

cxrili 12.4. 

kapitalis moZarobis balansis Taviseburebebi 

 

kapitalis modineba qveyanaSi kapitalis gadineba qveynidan 

registrirdeba kreditSi registrirdeba debetSi 

sakuTrebis titulebis `eqsporti“ sakuTrebis titulebis `importi“ 

Semosavlebi sazRvargareT aqtivebis ga-

yidvidan  

xarjebi sazRvargareT aqtivebis SeZena-

ze 

sazRvargareT qveynis wminda aqtivebis 

Semcireba  

sazRvargareT qveynis wminda aqtivebis 

gazrda 

uxcoelebis winaSe valdebulebaTa zrda uxcoelebis winaSe valdebulebaTa Sem-

cireba 

dadebiTi saldo _ kapitalis wminda mo-

dineba 

uaryofiTi saldo _ kapitalis wminda 

gadineba 

 

B4.sarezervo aqtivebi (reserve assets) finansuri angariSebis meoTxe ZiriTadi Semad-

genelia, romelic sagadasaxdelo balansis statistikis mTavari komponenti da arsebiTi 

elementia qveynis sagareo ekonomikuri mdgomareobis analizisTvis. gamoyofen sare-

zervo aqtivebis zogierT mTavar Taviseburebas: sarezervo aqtivebi Sedgeba iseTi saz-

RvargareTuli aqtivebisagan, romlebic advilad xelmisawvdomia, anu maRallikvidu-

ria. isini imyofeba qveynis safinanso xelisuflebis, pirvel rigSi, centraluri bankis 



uSualo kontrolqveS. maTi gamoyeneba SesaZlebelia ekonomikuri politikis gansaz-

Rvruli miznebis misaRwevad: 

sagadasaxdelo balansis pirdapiri dafinansebisaTvis (rogorc wesi, sagadasaxde-

lo balansis deficitis dros); 

aseTi gauwonasworeblobis dasaregulireblad savaluto bazarze intervencii-

saTvis; 

savaluto kursebze zegavlenis mosaxdenad da a.S.  

ekonomikuri miznebis misaRwevad centraluri banki xSirad yidis an yidulobs ker-

Zo bazrebze saerTaSoriso savaluto rezervebs, e. i. axorcielebs oficialur savalu-

to intervenciebs.  

sarezervo aqtivebi SeiZleba investirdes maRallikvidur da Cveulebriv maqsima-

lurad saimedo finansur instrumentebSi msoflio finansur bazarze _ saxazino Tamasu-

qebSi, msxvili kompaniebis aqciebSi, nawili ki ubralod ideba depozitebze ucxour ban-

kebSi. 

sarezervo aqtivebis kategoria moicavs monetur oqros, sesxebis specialur ufle-

bebs, sarezervo pozicias ssf-Si, ucxouri valutis aqtivebs (romlebic Sedgeba valu-

tis, depozitebis da fasiani qaRaldebisgan), aseve, sxva moTxovnebs. fasiani qaRaldebi, 

romlebic ar moxvdebian sarezervo aqtivebis kategoriaSi, CaerTvebian pirdapir da 

portfelur investiciebSi. 

moneturi oqro (monetary gold) aris aranakleb 995/1000 sinjis oqro, romelic imyo-

feba centarluri bankis an mTavrobis sacavebSi, romelic nebismier dros SeiZleba gai-

yidos ucxour valutaze msoflio bazarze an mieyidos ucxour organizaciebs. finan-

sur xelisuflebas SeuZlia gazardos moneturi oqros sakuTari maragebi misi monetiza-

ciis gziT _ SeuZlia Seisyidos saxelmwifo rezervebSi mopovebuli oqro da SeiZinos sa-

qonluri oqro kerZo bazrebze; finansur xelisuflebas aseve SeuZlia gayidos monetu-

ri oqro maragebidan, anu moaxdinos misi demonetizacia. 

sarezervo pozicia ssf-Si (reserve position in the IMF) aris qveynis sarezervo tranSebis 

(wilis) mTliani jami ssf-Si. sarezervo tranSi Seadgens ssf-Si qveynis kvotis 25%-s. uc-

xouri valutis Sesyidva sarezervo tranSis farglebSi, romelic ar iTvleba ssf-is kre-

ditad, iwvevs Semsyidveli qveynis sarezervo aqtivebis zrdas. 

sesxebis specialuri uflebebi (Special Drowing Rights, SDR) _ saerTaSoriso saangariS-

sworebo saSualebaa raime uzrunvelyofis gareSe, romelic pirvelad mimoqcevaSi Semo-

itana ssf-ma 1970 wels saerTaSoriso likvidurobis gazrdis mizniT. 

ucxouri savaluto aqtivebi (foreign exchange assets) _ qveynis sarezervo aqtivebis Se-

darebiT mniSvnelovani nawili Sedgeba ararezidentebisadmi moTxovnebisagan naRdi uc-

xouri valutis, sabanko depozitebis da fasiani qaRaldebis saxiT (currency, deposits and 

securities). 

sxva moTxovnebi (other claims) _ danarCeni kategoria, moicavs yvela danarCen moTxov-

nas uxcour valutasa (naRd valutasa da depozitebs) da fasian qaRaldebSi, romlebic 



SeiZleba qveynis finansuri xelisuflebis mier CarTuli iyos saerTaSoriso aqtivebis 

gansazRvraSi.  

sarezervo aqtivebis asaxvas sagadasaxdelo balansis finansur angariSebSi Tavisi 

specifika aqvs (cxr. 12. 5). upirveles yovlisa, sarezervo aqtivebi aisaxeba ara rogorc 

resursebis maragebi, aramed rogorc maTi nakadebi, e. i. aisaxeba qveynis sarezervio aq-

tivebis cvlileba gansazRvruli statistikuri periodis ganmavlobaSi. cxadia, es aqti-

vebi SeiZleba gaizardos, an Semcirdes imis mixedviT, centraluri banki rogor gankar-

gavs maT drois garkveuli periodis (rogorc wesi, erTi wlis) ganmavlobaSi. meore mTa-

vari momenti imaSi mdgomareobs, rom oficialuri rezervebis zrda aisaxeba debetSi ,,mi-

nus” niSniT, radgan igi warmoadgens ,,importismsgavs” operacias, roca centraluri ban-

ki xarjavs valutas sakuTari sarezervo aqtivebis gasadideblad. rogorc gvaxsovs, va-

lutis gadineba qveynidan aRiricxeba debetSi ,,minus” niSniT. analogiurad, qveynis sa-

rezervo aqtivebis Semcireba registrirdeba kreditSi ,,plus” niSniT, radgan warmoad-

gens ,,eqsportismsgavs” operacias: am SemTxvevaSi ucxouri valutis miwodeba izrdeba. 

 

cxrili 12.5. 

sagadasaxdelo balansSi sarezervo aqtivebis asaxvis Taviseburebebi 

 

 sarezervo aqtivebis Semcireba sarezervo aqtivebis zrda 

aisaxeba ara rogorc resursebis maragebi, aramed rogorc nakadebi, e. i. cvlilebebi gansaz-

Rvrul periodSi 

registrirdeba kreditSi registrirdeba debetSi 

,,eqsportismsgavsi” operacia ,,importismsgavsi” operacia 

Semosavlebi aqtivebis sazRvargareT ga-

yidvidan 

xarjebi aqtivebis sazRvargareT yidvaze 

ucxouri valutis miwodeba izrdeba centraluri banki xarjavs valutas aqtivebis 

gasazrdelad 

 

sarezervo aqtivebis cneba gamoyenebuli iqneba oficialur angariSsworebaTa ba-

lansis ganyofilebaSi, romelic gviCvenebs qveynis oficialuri savaluto rezervebis 

wminda cvlilebas. Sesabamisad, kapitalis moZraobis balansis gaangariSebisas sarezer-

vo aqtivebis cvlileba ar gaiTvaliswineba. 

wminda Secdomebi da gamotovebebi anu statistikuri cdomilebebi 
 
sagadasaxdelo balansis Sedgena didi statistikuri problemaa, radgan yo-

velTvis aris sxvaobebi mimdinare operaciebis balansSi, kapitalis moZraobis ba-
lanssa da oficialuri dafinansebis balansis Sejamebul muxlebs Soris, romle-
bic Teoriulad unda udrides nuls, imisaTvis, rom yvela sakredito muxli Ri-



rebulebiT gautoldes sadebetos, aucilebelia gansakuTrebuli muxlis _ ,,sta-
tistikuri cdomilebebis” _ Semotana, romelic kreditsa da debets Soris arse-
buli sxvaobebis likvidirebis SesaZleblobas iZleva. 

muxli ,,wminda Secdomebi da gamotovebebi” (net errors and omissions), romelsac zogjer 

statistikur cdomilebebs (statistical discrepancy) uwodeben, aris finansur angariSSi ,,sxva 

investiciebis“ _ Semdeg da ,,sarezervo aqtivebamde“. ssf-is ,,saxelmZRvanelos“ mixed-

viT romelic gansazRvravs sagadasaxdelo balansis Sedgenis principebs, sadebeto da 

sakredito muxlebis mTliani jami (romelic aisaxeba ,,minusiT“ da ,,plusiT“) unda udri-

des nuls. magram praqtikulad, roca jamdeba yvela muxli, saboloo balansi aris dade-

biTi an uaryofiTi. aranulovani balansi aris Secdomebisa da gamotovebebis Sedegi ba-

lansis muxlebis registraciis dros, amitom sagadasxdelo balansis Sedgenisas stan-

dartuli praqtikiT qveyanaTa umravlesobaSi aris gamoyofili calke muxlebi saxelwo-

debiT ,,wminda Secdomebi da gamotovebebi“ balansSi registrirebuli garigebebis gada-

fasebisa da Seufasebeli operaciebis sakompensaciod. Tu yvela garigebis jami dadebi-

Tia (sakreditoa), maSin wminda statistikuri sxvaoba iqneba uaryofiTi, da piriqiT.  

Secdomebisa da gamotovebebis ZiriTadi mizezi mdgomareobs sagadasaxdelo balan-

sis Sesadgenad statistikuri informaciis Sekrebis arasrulyofil meTodebSi. xSirad 

gamoiyeneba monacemebi sxvadasxva wyarodan, romelic ikribeba sxvadasxva samsaxurebis 

mier; saerTaSoriso garigebebis Sesaxeb informacia aseve SeiZleba ar daemTxvas rogorc 

droiT, aseve ricxobriv gamoxatulebaSi. zogierTi Secdoma da gamotoveba SeiZleba 

warmoiSvas ssf-is rekomendaciebis dacvis gamo, rac ukavSirdeba monacemTa aproksima-

cias (miaxloebiT gamoTvlas). garda amisa, saerTaSoriso ekonomikuri garigebebis Sesa-

xeb informacia SeiZleba Segnebulad daamaxinjon kanonsawinaaRmdego operaciebis gan-

xorcielebis mizniT, romelic, magaliTad, ukavSirdevba kapitalis gatanas qveynidan 

(magaliTad, fiqtiuri saimporto kontraqtis gamoyenebiT). faseulobaTa zogierTi na-

kadi SeiZleba darCes statistikuri aRricxvis miRma, gansakuTrebiT es exeba kanonsawi-

naaRmdego garigebebs. zogjer Secdomebi da gamotovebebi, romlebic warmoiSoba mona-

cemTa Sekrebis procesSi, erTmaneTs akompensirebs. maSasadame, am darCenili muxlis zo-

ma aucileblad ar miuTiTebs balansis saerTo sizusteze.  

 

 
oficialur angariSsworebaTa balansi 

 
mimdinare balansis, kapitalis moZraobis balansisa da statistikuri cdomi-

lebebis Sejameba iZleva oficialur angariSsworebaTa balanss (official settlements 

balance). es balansi mniSvnelovania, radgan is gviCvenebs, Tu qveyana ra raodeno-
biT zrdis an amcirebs Tavis sarezervo aqtivebs, sesxulobs Tu uxdis gadasaxde-
lebs ssf-is an sazRvargareTis centralur bankebs. 

mimdinare operaciebis angariSebisa da finansuri angariSebisagan gansxvavebiT, 

oficialur angariSsworebaTa balansis farglebSi yvela garigeba xorcieldeba ,,ofi-

cialuri“ saxelmwifo organoebis mier, Cveulebriv, centraluri bankebis  da ara kerZo 

pirebis an firmebis mier. simartivisaTvis aq igulisxmeba, rom yvela garigeba warmoad-

gens cvlilebas oficialuri rezervebis moculobaSi cvlilebas ucxouri valutis baz-

rebze intervenciis Sedegad. sinamdvileSi am angariSSi asaxulia ramdenime sxva opera-



cia. Tu ucxouri centraluri banki, magaliTad iaponiis banki, Seamcirebs valutis sare-

zervo maragebs, magaliTad, evros, evros gayidvis gziT da amerikuli saxazino bileTe-

bis SeZeniT, es garigeba aisaxeba rogorc ucxouri oficialuri maragebis gadideba aSS-

is oficialur angariSsworebaTa balansSi (kreditSi), miuxedavad imisa, rom savaluto 

bazarze intervencias ar hqonda miznad ienisa da dolaris gacvliT kursze zemoqmedeba. 

garda amisa, saxelmwifo organoebi, magaliTad, aSS xazina, gacvliTi stabilizaciis 

fondis meSveobiT periodulad axorcielebs intervenciebs savaluto bazarze, magram 

am SemTxvevaSi am faqtis ignorirebas vaxdenT. 

Tu oficialur angariSsworebaTa balansis saldo miiReba uaryofiTi niSniT, e. i. 

qveynis rezidentebi mTlianobaSi xarjaven uxcour saqonelze, momsaxurebasa da aqti-

vebze mets, vidre iReben ucxoelebisagan sakuTari saqonlis, momsaxurebisa da aqtivebis 

gayidvidan; maSin davalianebis dafarva xorcieldeba centraluri bankis mier oficia-

luri savaluto rezervebis Semcirebis xarjze. Tu oficialur angariSsworebaTa ba-

lansis saldo dadebiTia, e. i. rezidentebma ucxoelebs mihyides meti saqoneli, momsaxu-

reba da aqtivebi, vidre iyides maTgan, maSin centralurma bankma saWiroa gadaiyvanos 

Warbi ucxouri valutis Semosavlebi oficialuri oqrosavaluto rezervebis nazrdSi. 

savaluto rezervebis zrda centralur bankSi aisaxeba debetSi ,,minus“ niSniT, radgan 

warmoadgens `importismsgavs~ operacias _ qveyana yidulobs, anu ucxouri savalo 

valdebulebebis ,,importirebas“ axorcielebs. oficialur angariSsworebaTa balansis 

es Taviseburebebi mocemulia cxrilSi 12.6. 

 

cxrili 12.6.  

oficialur angariSsworebaTa balansis Taviseburebebi 

mimdinare balanisis, kapitalis moZraobis balansis da ststistikuri cdomilebis Sejame-

ba 

uaryofiTi saldo dadebiTi saldo 

rezidentebi sazRvargareT xarjaven mets, 

vidre yidian 

rezidentebi sazRvargareT hyidian mets, 

vidre yiduloben 

oficialuri rezervebi mcirdeba oficialuri rezervebi izrdeba 

aisaxeba kreditSi aisaxeba debetSi 

 

axla SevajamoT miRebuli codna mimdinare ngariSTa balansis, kapitalis moZarobis 

balansisa da oficialur angariSsworebaTa balansis Sesaxeb. mimdinare balansi, kapita-

lis moZraobis balansi da oficialur angariSsworebaTa balansi jamSi utoldeba nuls: 

mimdinare balansi + kapitalis moZraobis balansi + oficialur angariSsworebaTa 

balansi = 0 

Tu mimdinare operaciebisa da  kapitalis moZraobis kombinirebuli balansi aris 

deficitSi (debeti >krediti), maSin am SemTxvevaSi saWiroa  makompensirebeli siWarbe 

(krediti > debeti) iyos oficialur angariSsworebaTa balansSi. rogorc aRvniSneT, ar-

sebobs statistikuri cdomileba da maSasadame, SeiZleba mimdinare balansis, kapitalis 



moZraobis balansisa da oficialur angariSsworebaTa balansis jami ar utoldebodes 

nuls. amitom aRniSnulis gaTvaliswinebiT SeiZleba Caiweros aseTi wesi: 

mimdinare balansi + kapitalis moZraobis balansi + oficialur angariSsworebaTa 

balansi + ststistikuri cdomileba = 0 

am wesis praqtikuli ilustracia warmodgenilia 12.7 cxrilSi hipoTeturi qveynis 

magaliTze. 

 

 
 
ra aris sagadasaxdelo balansis wonasworoba da aris Tu ara yovelTvis daculi 

 

SeiZleba warmoiSvas aseTi kiTxva: Tu sagadasaxdelo balansis Semadgenlebis jami 

yovelTvis nulia, maSin ra gvaqvs mxedvelobaSi, rodesac vsaubrobT sagadasaxdelo ba-

lansis defitsa da dadebiT saldoze? imisaTvis, rom vupasuxoT am kiTxvas, gavixsenoT, 

rom yoveli garigeba sagadasaxdelo balansSi registrirdeba orjer _ kreditsa da de-

betSi, ormagi Caweris principis Sesabamisad. amitom yvela sakredito muxli unda udri-

des yvela sadebeto muxls, muxedavad imisa, rom romelime konkretuli garigebis sakre-

dito da sadebeto Canawerebi ar aris ucilebeeli Caiweros erTsa da imave angariSSi. 

am sakiTxSi gasarkvevad saWiroa ganvasxvavoT ori tipis garigeba: 

kerZo pirebis, firmebis an saxelmwifo organizaciebis avtonomiuri garigebebi 

(autonomus, independently motivated, transactions), romlebic xorcieldeba konkretuli mizne-

bis misaRwevad da ar ukavSirdeba sagadasaxdelo balansis stabilurobis SenarCunebas 

(aseT garigebebs Seesabameba sagadasaxdelo balansis avtonomiuri muxlebi _ mimdinare 

balansis, kapitalis moZraobis balansis da statistikur cdomilebaTa muxlebi); 

damabalansebeli (makompensirebeli) garigebebi (accommodating, compensatory 

transactions), _ es oficialuri saxelmwifo qmedebebia, romlebic xorcieldeba sagadasax-

delo balansis daregulirebis mizniT (maT Seesabameba oficialur angariSsworebaTa 

ganyofilebis muxlebi, romlebic asaxaven centraluri bankis ucxouri valutis rezer-

vebSi cvlilebebs).  

sagadasaxdelo balansis avtonomiuri muxlebis jami qveynis sagadasaxdelo balan-

sia msoflios danarCen qveynebTan: 

 

mimdinare balansi + kapitalis moZraobis balansi 

 + statistikuri cdomileba = sagadasxdelo balansi  

 

 Tu balansis yvela avtonomiuri sakredito muxlis jami aRemateba yvela sadebeto 

muxlis jams, sagadasaxdelo balanss eqneba dadebiTi saldo, e. i. sagadasxdelo balansi 

> 0. Tu balansis yvela avtonomiuri sadebeto muxlis jami aRemateba yvela sakredito 



muxlis jams, sagadasxdelo balanss eqneba deficiti, e. i. sagadasxdelo balansi < 0. aqe-

dan gamomdinare: 

 mimdinare balansi + kapitaluri balansi  

+ statistikuri cdomileba = - oficialur angariSsworebaTa balansi. Sedegad mi-

viRebT:  

sagadasxdelo balansi = - oficialur angariSsworebaTa balansi; anu, avtonomiuri 

muxlebis balansi = - makompensirebeli muxlebis balansi. 

praqtikaSi sagadasaxdelo balansis dabalanseba (anu dafinanseba) SeiZleba ganxor-

cieldes Sedegi gzebiT: saerTaSoriso finansuri organizaciebidan sesxebis mozidva, 

oqros gayidva, sazRvargareTidan transfertebis miReba, sagareo valis momsaxurebis 

gadasaxdelebis gadavadeba, oqrosavaluto rezervebis moculobis Semcireba. qvemoT-

moyvanil hipoTetur magaliTSi es pozicia asaxulia oficialuri dafinansebis balansis 

punqtSi.  

 

cxrili 12.7. 

sagadasaxdelo balansi 

(hipoTeturi qveyana) 

mimdinare angariSi 

(1) saqonlis eqsporti +150  

(2) saqonlis importi -250  

(3) savaWro balansi (-) 100 (1) +(2) 

(4) momsaxurebis eqsporti +160  

(5) momsaxurebis importi -160  

(6) miRebuli procentebi, mogeba, dividendebi +20  

(7) gadaxdili procentebi, mogeba, dividendebi -10  

(8) calmxrivi gzavnilebi +40  

(9) calmxrivi gadaxdebi -20  

(10) mimdinare sagadasaxdelo balansi -70 jami (3)-dan (9)-is 

CaTvliT 

kapitalis moZraobis balansi 

(11) investiciebi sazRvargareT -30  

(12) moklevadiani dakrediteba -60  

(13) grZelvadiani dakrediteba -80  

(14) sazRvargareTuli sesxebis gadaxdebi -70  



(15) investiciebi sazRvargareTidan +170  

(16) moklevadiani sesxis aReba +40  

(17) grZelvadiani sesxis aReba  +30  

(18) gadasaxdelebi sazRvargareTeli msesxeble-

bisagan 

+50  

(19) kapitalis moZraobis balansi +50 jami (11)-dan (18)-is 

CaTvliT 

(20) statistikuri cdomileba +5 0 - [(10) + (19) + (24)] 

(21) oficialur angariSsworebaTa balansi -15 (10) + (19) + (20) 

(22) rezervebis cvlileba: zrda (-), kleba (+) +10  

(23) sesxis aReba ssf-dan (+), gadaxda ssf-isTvis (-) +5  

(24) oficialuri dafinansebis balansi +15 (22) + (23) 

 

შეჯამება 

ამრიგად, sagadasaxdelo balansi aris qveynis rezidentebsa da ararezidentebs So-

ris dadebuli yvela ekonomikuri garigebis sistematizebuli Canaweri drois garkveuli 

periodis (rogorc wesi, erTi wlis) ganmavlobaSi.  Tu sistyvasityviT gadmovTargmniT 

am termins inglisuridan qarTulad, miviRebT konkretuli qveynis im gadasaxdelebis ba-

lanss, rasac igi gascems da iRebs msoflios sxva qveynebisgan sxvadasxva saxis sagareo 

ekonomikuri operaciis (garigebis) dros. yoveli saerTaSoriso ekonomikuri garigeba 

qveynis sagadasaxdelo balansis muxlebSi registrirdeba orjer: erTi _ rogorc aqti-

vis gadineba an aqtivis Semodineba da meore _ rogorc gadasaxdelis miReba an gadaxda, 

romelic mosdevs aqtivebis gadaadgilebas (garda transfertebisa, rodesac piriqiT, 

gadasaxdeli win uswrebs aqtivebis gadaadgilebas). sagadasaxdelo balansis agebis dros 

garigebaTa registraciis aseT sistemas uwodeben ormagi Caweris sistemas, rodesac eko-

nomikuri garigebis Rirebuleba aRiricxeba rogorc erTi angariSis debeti da imavdro-

ulad rogorc meore angariSis krediti. amasTan, krediti gamoisaxeba `plus~ niSniT, de-

beti _ `minus~ niSniT. am TvalsazrisiT qveynis sagadasaxdelo balansi bankis balansis 

analogiuria. 

 2009 wlidan moqmedebs saerTaSoriso savaluto fondis mier SemuSavebuli saxel-

mZRvanelo _ `sagadasaxdelo balansisa da saerTaSoriso sainvesticio poziciis saxel-

mZRvanelo“, VI gamocema (Balance of Payments and International Investment Position Manual), romel-

sac qveyanaTa umravlesoba iyenebs meTodologiur saxelmZRvanelod sagadasaxdelo ba-

lansis Sedgenisas. standartuli sagadasaxdelo balansi Sedgeba ori ZiriTadi ganyofi-

lebisagan: mimdinare operaciebis balansi, romelic gviCvenebs realuri materialuri 

faseulobebis saerTaSoriso moZraobas da aseve, kapitalur operaciaTa angariSebi da 

finansuri angariSebi, romlebic gviCvenebs realuri materialuri faseulobebis moZra-

obis dafinansebis wyaroebs. 



sagadasaxdelo balansis mimdinare operaciebis angariSi moicavs operaciebs saqon-

liT, momsaxurebiT, SemosavlebiT da mimdinare transfertebiT. Sesabamisad, mimdinare 

operaciebis angariSSi SeiZleba gaangariSebul iqnes Semdegi saldoebi: savaWro balan-

sis saldo, momsaxurebis balansis saldo, Semosavlebis saldo, mimdinare transferte-

bis saldo da, yvelaze mTavari, sagadasaxdelo balansis mimdinare saldo. iTvleba, rom 

eqsportis gadaWarbeba importze, e. i. savaWro balansis aqtiuri saldo aris ekonomikis 

jansaRi mdgomareobis maCvenebeli: izrdeba msoflio moTxovna mocemuli qveynis saqo-

nelze da myidvelebi adgilobriv bazarze upiratesobas aniWeben adgilobrivi warmoe-

bis saqonels importulTan SedarebiT. magram aseTi Sefaseba ar aris yovelTvis samar-

Tliani. mimdinare operaciebis balansi ufro metad informaciulia; igi gaiangariSeba 

rogorc savaWro balansis, momsaxurebis balansis, Semosavlebis balansis da calmxrivi 

transfertebis balansis jami. dadebiTi saldo niSnavs imas, rom krediti aWarbebs de-

bets, sagadasaxdelo balansis deficiti ki niSnavs imas, ron debeti aWarbebs kredits. 

Tu krediti niSnavs valutis modinebas qveyanaSi, debeti _ mis gadinebas. mimdinare saga-

dasaxdelo balansis dadebiTi saldo sxva araferia, Tu ara qveynis aqtivebis dagroveba 

sazRvargareT, e. i. qveyana sazRvargareT iRebs mets, vidre iq xarjavs, rac imas niSnavs, 

rom agrovebs sazRvargareTul aqtivebs, anu akreditebs ucxoelebs rogorc mxares, 

romlebic uzrunvelyofen mis dadebiT saldos. sxvagvarad rom vTqvaT, dadebiTi sal-

do metyvelebs imaze, rom qveyana aris neto-investori sxva qveynebis mimarT. da piriqiT, 

mimdinare operaciebis deficiti niSnavs imas, rom qveynis investiciebi sazRvargareT 

mcirdeba, igi xdeba neto-movale da angariSi unda gaasworos damatebiTi  saqonlis, mom-

saxurebis, Cuqebisa da gzavnilebebis wminda importisTvis.  

kapitalur operaciaTa angariSi da finansuri angariSi Seicavs ori ZiriTadi kate-

goriis angariSebs: kapitaluri operaciebis angariSs da finansur angariSs. kapitaluri 

operaciebis angariSi iyofa Semdeg muxlebad: kapitaluri transfertebi da sxva arawar-

moebuli finansuri aqtivebi. finansuri angariSi moicavs rezidentebis mier ararezi-

dentebTan ganxorcielebul operaciebs aqtivebiTa da valdebulebebiT. aqtivebi da 

valdebulebebi klasificirdeba funqciuri niSnebiT. ganasxvaveben pirdapir ucxour 

investiciebs, portfelur investiciebs, sxva investiciebs da sarezervo aqtivebs. aqti-

vebiTa da valdebulebebiT ganxorcielebuli operaciebis Sedegad xdeba sakuTrebis 

uflebis gadacema mocemuli qveynis sagareo finansur aqtivebsa da valdebulebebze. sa-

gadasaxdelo balansis finansur angariSebSi operaciebis daregistrirebis Tavisebure-

ba imaSi mdgomareobs, rom: kapitalis gadineba registrirdeba rogorc debeti (rogorc 

Taviseburi saqonlis importi _ saqonelze sakuTrebis titulebis), kapitalis Semodine-

ba ki _ rogorc krediti (rogorc saqonlis eqsporti). kapitalis gadineba faqtobrivad 

qveynis sazRvargareTuli aqtivebis gadidebaa, anu ucxoelebis winaSe valdebulebebis 

Semcirebaa. garda amisa, am SemTxvevaSi registrirdeba ara finansuri resursebis mTli-

ani moZraoba, aramed wminda nakadebi. sagadasaxdelo balansis finansur angariSSi kapi-

talis wminda Semodinebis an gadinebis (neto) erT-erTi efeqti is aris, rom es aris bev-

rad ufro naklebi kapitaluri nakadebis registracia, vidre es aris realobaSi (Tu is 

bruto-maCveneblis mixedviT iqneba gaangariSebuli). Tu SevajamebT kapitalis moZrao-

bis (portfeluri, pirdapiri da sxva investiciebis) muxlebis jgufebs, maSin miviRebT 

kapitalis moZraobis balanss, e. i. monacemebs qveyanaSi kapitalis wminda modinebasa da 

qveynidan mis gadinebaze. dadebiTi saldos dros adgili aqvs kapitalis wminda modine-

bas qveyanaSi sazRvargareTidan, anu mocemuli qveynis sazRvargareTuli davalianebis 



zrdas. es imas niSnavs, rom rezidentebma gayides sazRvargareT meti savalo valdebule-

bebi, vidre iyides msgavsi valdebulebebi ucxoelebisgan. uaryofiTi saldos dros aRi-

niSneba kapitalis wminda gadineba qveynidan, e. i. sazRvargareT aqtivebis SeZenaze gawe-

uli xarjebi aRemateba rezidebtebis sazRvargareT gayiduli aqtivebidan miRebul Se-

mosavlebs. 

sarezervo aqtivebi finansuri angariSis erT-erTi mTavari Semadgeneli, sagadasax-

delo balansis statistikis mTavari komponenti da qveynis sagareo ekonomikuri mdgoma-

reobis analizis arsebiTi elementia. sarezervo aqtivebi Sedgeba maRallikviduri aq-

tivebisagan, romlebic qveynis `fuladi~ xelisuflebis, pirvel rigSi ki, centraluri 

bankis uSualo kontrolqveS imyofeba. sarezervo aqtivebis kategoria moicavs monetur 

oqros, SDR-s, ssf-Si sarezervo pozicias, ucxour savaluto aqtivebs (romlebic Sedgeba 

valutis, depozitebisa da fasiani qaRaldebisagan), aseve, sxva moTxovnebs. sarezervo 

aqtivebi SeiZleba gamoyenebul iqnes iseTi miznebis misaRwevad, rogoricaa sagadasaxde-

lo balansis gauwonasworeblobis pirdapiri dafinanseba, aseTi gauwonasworeblobis 

arapirdapiri daregulireba savaluto bazarze  intervenciiT, savaluto kursebze ze-

moqmedeba da sxva. sarezervo aqtivebi ar Zevs uZravad, isini investirdeba maRallikvi-

dur da Cveulebriv maqsimalurad saimedo fulad instrumentebSi msoflio finansur ba-

zarze _ saxazino TamasuqebSi, msxvili kompaniebis aqciebSi, nawilis Cadeba (dabandeba) 

ki xdeba ucxour bankebSi depozitebze. sarezervo aqtivebis asaxvas sagadasaxdelo ba-

lansis finansur angariSebSi Tavisi specifika gaaCnia. uwinares yovlisa, sarezervo aq-

tivebi aisaxeba ara rogorc resursebis maragebi, aramed rogorc maTi nakadebi, e.i. uC-

venebs qveynis sarezervo aqtivebis cvlilebas gansazRvruli statistikuri periodis 

ganmavlobaSi. meore mTavari Tavisebureba imaSi mdgomareobs, rom oficialuri rezer-

vebis zrda aisaxeba debetSi `minus~ niSniT, radgan warmoadgens `importismsgavs~ opera-

cias, maSin rodesac centraluri banki valutas xarjavs Tavisi sarezervo aqtivebis ga-

sadideblad. analogiurad, qveynis sarezervo aqtivebis Semcireba registrirdeba ro-

gorc krediti `plus~ niSniT, radgan warmoadgens `eqsportismsgavs~ operacias: am Sem-

TxvevaSi ucxouri valutis miwodeba izrdeba. 

muxli `wminda Secdomebi da gamotovebebi~, romelsac zogjer uwodeben damabalan-

sebel muxls, anu statistikur cdomilebas, aris finansur angariSSi ,,sxva investicie-

bis~ Semdeg da ,,sarezervo aqtivebamde~. ssf-is ,,saxelmZRvanelos“ mixedviT, romelic 

gansazRvravs sagadasaxdelo balansis Sedgenis principebs, sadebeto da sakredito mux-

lebis mTliani jami (romelic aisaxeba ,,minusiT“ da ,,plusiT“) unda udrides nuls. mag-

ram praqtikulad, roca jamdeba yvela muxli, saboloo balansi aris dadebiTi an uaryo-

fiTi. aranulovani balansi aris Secdomebisa da gamotovebebis Sedegi balansis muxle-

bis registraciis dros, amitom sagadasxdelo balansis Sedgenisas standartuli praq-

tikiT qveyanaTa umravlesobaSi aris gamoyofili calke muxlebi saxelwodebiT ,,wminda 

Secdomebi da gamotovebebi“ balansSi registrirebuli garigebebis gadafasebisa da Se-

ufasebeli operaciebis sakompensaciod. Tu yvela garigebis jami dadebiTia (sakredi-

toa), maSin wminda statistikuri sxvaoba iqneba uaryofiTi, da piriqiT. Secdomebisa da 

gamotovebebis ZiriTadi mizezi sagadasaxdelo balansis Sesadgenad statistikuri in-

formaciis Sekrebis arasrulyofil meTodebSi mdgomareobs. xSirad gamoiyeneba monace-

mebi sxvadasxva wyarodan, romelic ikribeba sxvadasxva samsaxurebis mier; saerTaSoriso 

garigebebis Sesaxeb informacia aseve SeiZleba ar daemTxvas rogorc droiT, aseve ric-

xobriv gamoxatulebaSi. zogierTi Secdoma da gamotoveba SeiZleba warmoiSvas ssf-is 



rekomedaciebis dacvis gamo, rac ukavSirdeba monacemTa aproksimacias (miaxloebiT ga-

moTvlas). 

mimdinare operaciaTa angariSebisa da kapitaluri da finansuri operaciebis anga-

riSebis erTianoba iZleva oficialur angariSsworebaTa balanss, romelic moicavs aseve 

muxls ,,wminda Secdomebi da gamotovebebi“. Tu oficialur angariSsworebaTa balansis 

saldo miiReba uaryofiTi niSniT, e. i. qveynis rezidentebi mTlianobaSi xarjaven uxco-

ur saqonelze, momsaxurebasa da aqtivebze mets, vidre iReben ucxoelebisagan sakuTari 

saqonlis, momsaxurebisa da aqtivebis gayidvidan; maSin davalianebis dafarva xorciel-

deba centraluri bankis mier oficialuri savaluto rezervebis Semcirebis xarjze. Tu 

oficialur angariSsworebaTa balansis saldo dadebiTia, e. i. rezidentebma ucxoelebs 

mihyides meti saqoneli, momsaxureba da aqtivebi, vidre iyides maTgan, maSin centralur-

ma bankma saWiroa gadaitanos Warbi ucxouri valutis Semosavlebi oficialuri oqrosa-

valuto rezervebis maragSi. oficialur angariSsworebaTa balansi gviCvenebs qveynis 

oficialuri savaluto rezervebis wminda cvlilebebs. mimdinare operaciebis angariSe-

bisa da finansuri angariSebisagan gansxvavebiT, oficialur angariSsworebaTa balansis 

farglebSi yvela garigeba xorcieldeba ,,oficialuri“ saxelmwifo organoebis mier, 

Cveulebriv, centraluri bankebis  da ara kerZo pirebis an firmebis mier. 

sagadasaxdelo balansi, romelic Sedgenilia ormagi Caweris principis safuZvel-

ze, gansazRvrebis mixedviT, utoldeba nuls, rac imas niSnavs, rom mimdinare operaciaTa 

angariSebis deficiti zustad unda Seesabamebodes kapitaluri da finansuri instrumen-

tebiT ganxorcielebul operaciaTa angariSebis dadebiT saldos. SeiZleba warmoiSvas 

aseTi kiTxva: Tu sagadasaxdelo balansis Semadgenlebis jami yovelTvis nulia, maSin ra 

gvaqvs mxedvelobaSi, rodesac vsaubrobT sagadasaxdelo balansis defitsa da dadebiT 

saldoze? am sakiTxSi gasarkvevad saWiroa ganvasxvavoT ori tipis garigeba. avtonomiu-

ri garigebebi _ garigebebi, romlebsac axorcieleben pirebi, firmebi an saxelmwifo or-

ganizaciebi, romlebic xorcieldeba konkretuli miznebis misaRwevad da ar ukavSirdeba 

sagadasaxdelo balansis stabilurobis SenarCunebas; aseT garigebebs Seesabameba saga-

dasaxdelo balansis avtonomiuri muxlebi _ mimdinare balansis, kapitalis moZraobis 

balansis da ststistikur cdomilebaTa muxlebi. damabalansebeli (makompensirebeli) 

garigebebi _ es oficialuri saxelmwifo qmedebebia, romlebic xorcieldeba sagadasax-

delo balansis daregulirebis mizniT; maT Seesabameba oficialur angariSsworebaTa 

ganyofilebis muxlebi, romlebic asaxaven centraluri bankis ucxouri valutis rezer-

vebSi cvlilebebs. sagadasaxdelo balansis avtonomiuri muxlebis jami _ es aris qveynis 

sagadasaxdelo balansi msoflios danarCen qveynebTan. arsebobs Semdegi wesi: sagadas-

xdelo balansi = mimdinare balansi + kapitalis moZraobis balansi + statistikuri cdo-

mileba. Tu balansis yvela avtonomiuri sakredito muxlis jami aRemateba yvela sadebe-

to muxlis jams, sagadasxdelo balanss eqneba dadebiTi saldo, e. i. sagadasxdelo balan-

si > 0. Tu balansis yvela avtonomiuri sadebeto muxlis jami aRemateba yvela sakredito 

muxlis jams, sagadasxdelo balanss eqneba deficiti, e. i. sagadasxdelo balansi < 0. aqe-

dan gamomdinare: mimdinare balansi + kapitaluri balansi + statistikuri cdomileba = 

- oficialur angariSsworebaTa balansi. Sedegad miviRebT: sagadasxdelo balansi = - 

oficialur angariSsworebaTa balansi; anu, avtonomiuri muxlebis balansi + makompensi-

rebeli muxlebis balansi = 0. 

 



 

 

 

 valutis fiqsirebuli gacvliTi kursebi da ucxouri 

valutis intervenciebi 

 

fiqsirebuli gacvliTi kursebis Seswavlis aucilebloba 

 

rogorc adre avRniSneT, valutis fiqsirebuli gacvliTi kursebis era 

warsuls Cabarda, magram maTi Seswavla kvlav mniSvenlovania. amisaTvis ramdenime 

mizezi arsebobs:  

1. marTvadi curva. centraluri bankebi xSirad erevian valutis bazrebze, 

raTa sakuTari valutis gacvliTi kursi Secvalon. miuxedavad imisa, rom 

industriuli qveynebis erovnuli valutis dolaris gacvliTi kursebi 

fiqsirebuli ar aris, isini yovelTvis Tavisuflad ar icvleba. dolaris 

mcuravi gacvliTi kursebis sistemas xSirad `WuWyiani curvis~ sistemas 

uwodeben, raTa ganasxvavon `sufTa curvis~ sistemisagan, romlis drosac 

mTavrobebi araviTar zomebs ar iReben ucxouri valutis Rirebulebaze 

gavlenis mosaxdenad. wina TavSi gaanalizebuli kursebi Tavisufali curvis 

sistema swored `sufTa curvis~ sistemis SemTxvevas warmoadgens. radgan 

Tanamedrove monetaruli sistema fiqsirebuli kursebisa da mcuravi 

kursebis sistemebis hibrids warmoadgens, fiqsirebuli kursebis sistemis 

ukeT gacnoba dagvexmareba ucxouri savaluto intervenciebis bunebis 

gagebaSi, roca aseTi intervencia mcuravi kursebis sistemis dros xdeba.     

2. valutis regionuli regulireba. zogierTi qveyana  gacvliTi kursis 

kavSiris wevria. es aris organizaciis tipi, romlis wveri qveynebi 

Tanxmdebian, rom TavianTi valutebis gacvliTi kursebi fiqsirebul doneze 

SeinarCunon, xolo aseTi kavSiris arawevri qveynebis valutebTan maTi 

gacvliTi kursi SeiZleba Tavisuflad icvlebodes.  

3. ganviTarebadi qveynebi. bevri ganviTarebadi qveyana Tavis valutis gacvliT 

kurss dolarTan mimarTebaSi gansazRvravs, xSirad aseTi qveynebi TavinTi 

valutis kurss ucxouri valutebis `kalaTas~ miabaven an evros kurss 

miabaven. amrigad, ganviTarebadi qveynebis problemebis ganxilva da 

gaanalizeba Sors ver wagviyvans, Tu kargad ar gaverkvieT fiqsirebuli 

kursebis sistemis funqcionirebaSi. 

4. gamocdileba. msoflio ekonomikas fiqsirebuli gacvliTi kursebis 

sistemis moqmedebis ramdenime periodi hqonda. dRes, roca ekonomistebis da 

politikosebi msuravi gacvliTi kursebis sistemis moqmedebis nagtiuri 

Sedegebi Tavidan aridebas cdiloben, xSirad axal saerTaSoriso 

garigebebs gvTavazoben, rac fisqirebuli gacvliTi kursebis sistemis 



garkveul formas warmoadgens. aseTi gegmebis sargeblianobis Sesaxeb 

daskvnis gamosatanad, kargad unda vicodeT rogor fuqncionirebs 

fiqsirebuli gacvliTi kursebis sitema.  

 

centraluri bankis intervenciebi da fulis miwodeba 

 

rogorc viciT, fulis masa es aris qveyanaSi arsebuli fulis mTliani masa 

da saCeko depozitebi, romelsac saSinao meurneobebi da firmebi floben. 

makroekonomikis kursidan viciT, rom centrauli banki gansazRvravs mimoqcevaSi 

arsebuli fulis masis raodenobas. ucxouri valutis bazarze centraluli bankis 

intevenciebis arsis gasagebad, jer ganvixiloT Tu rogor zemoqmedebs centaruli 

banki finansuri transaqciebi fulis masaze.    

 

centraluri bankis balansi da fulis masa.  

 

centraluri bankis balansSi aRricxulia mis mflobelobaSi arsebuli 

aqtivebi da pasivebi. sxva balansebis msgavsad, centaruli bankis balansic ormagi 

Caweris principiT moqmedebs. centraluri bankis mier aqtivebis SeZena iwvevs 

aqtivebis gazrdas, xolo bankis pasivebis zrda iwvevs balansis pasivebis zrdas.  

ganvixiloT, warmosaxviTi qveynis, pekuniis centraluri bankis balansi:  

 

cxrili .1 

pekuniis centraluri bankis balansi 

 

aqtivebi pasivebi 

ucxouri 1 000 kerZo bankebis depozitebi   500 

adgilobrivi 1 500 mimoqcevaSi arsebuli naRdi fuli 2 000 

 

      pekuniis centraluri bankis balansi ori tipis aqtivebs moicavs:   

1. ucxouri aqtivebi _ ZiriTadad Sedgeba centraluri bankis mflobe-

lobaSi arsebuli ucxouri valutiT gamoxatuli fasiani qaRaldebi-

sagan, romelic qmnis centraluri bankis oficialur saerTaSoriso 

rezervebs. maTi done icvleba aRniSnuli valutis yidviT an gayidviT. 

anu roca centraluri banki ereva ucxouri valutis bazarze. am 

magaliTSi centraluri banki 1 000 aSS dolaris ucxour aqtivebs 

flobs.  



2. adgilobrivi aqtivebi – ZiriTadad Sedgeba centraluri bankis moT-

xovnebisgan mTavrobis, komerciuli bankebisa da mosaxleobisadmi. es 

aqtivebi SeZleba iyos erovnuli saxelmwifo obligaciebi an 

adgilobrivi kerZo bankebis sesxebi. pekuniis centraluri banki  1500 

dolaris adgilobriv aqtivebs flobs.  

amrigad, pekuniis centraluri bankis gankargulebaSi 2 500 dolaris aqtivebia.  

centraluri bankis balansis marjvena mxareze Cven avRniSnavT bankis pasivebs. 

es aris kerZo bankebis depozitebi da mimoqcevaSi arsebuli erovnuli valuta. Cvens 

magaliTSi pekiniis kerZo bankebis depozitebi centralur bankSi 500 dolars 

Seadgens, xolo mimoqcevaSi arsebuli erovnuli valuta 2000 dolars Seadgens. 

amrigad, pekuniis centraluri bankis gankargulebaSi 2 500 dolaris pasivia.  

centraluri bankis mTeli aqtivis raodenoba utoldeba misi pasivis 

raodenobas. centraluri bankis aqtivebis  cvlileba avtomaturad iwvevs  pasivebis 

tolfas cvlilebas. vTqvaT, centralurma bankma  aqtivebi SeiZina. Tu am operaciis 

ganxorcilebisas centralurma bankma naRdi fuli gadaixada, es niSnavs, rom 

mimoqcevaSi arsebuli erovnuli valutis raodenoba izrdeba. am operaciiT 

centraluri bankis pasivebi aizrdeba, xolo fulis masa farTovdeba. analogiurad, 

roca centraluri banki aqtivebs yidis, maSin misi aqtivebis moculoba mcirdeba, 

xolo mimoqcevaSi arsebuli gulis raodenoba mcirdeba. es centraluri bankis 

pasivebis Semcirebas iwvevs. 

Tu centraluri banki operaciebs CekiT axorcielebs, es iwvevs cvlilebebs 

kerZo bankebis depozitebSi. Tumca saboloo jamSi, aqtivebisa da pasivebis moculoba 

erTi mimarTulebiT icvleba da maTi saboloo mniSvnelobebi erTmaneTs utoldeba.   

centraluri bankis balansis cvlilebebis ganxilva mniSvnelovania, radgan 

centraluri bankis aqtivebis moculobis cvlileba saSinao fulis miwodebis 

cvlilebas iwvevs. roca centraluri banki aqtivebs yidulobs, es avtomaturad 

iwvevs saSinao fulis miwodebis zrdas, xolo roca centraluri banki aqtivebs 

yidis, es avtomaturad iwvevs saSinao fulis miwodebis Semcirebas.   

 

intervenciebi valutis bazarze da fulis miwodeba  

 

 modiT, detalurad ganvixiloT valutis bazarze centraluri bankis mier 

ganxorcielebuli intervenciebis zemoqmedeba fulis saSinao miwodebaze. vTqvaT, 

pekuniis centraluri banki  valutis bazarze 100 dolaris aqtivebs yidis.  es mis 

ucxour aqtivebs 1000 dolaridan 900 dolaramde amcirebs. es operacia gamoiwvevs 

centraluri bankis balansis Semcirebas 2500 dolaridan 2400 dolamde.  

centraluri bankis mier ucxouri aqtivebis gayidvis sanacvlod pekuniis 

saSinao fulis mimoqcevas 100 dolari akldeba. amrigad, centraluri bankis 

pasivebic 100 dolariT klebulobs 



centraluri bankis mier ganxorcielebuli operaciis Sedegad balani Semdeg-

nairad icvleba:  

 

cxrili.2. 

 

centraluri bankis balansi 100 dolaris 

ucxouri aqtivis gayidvis Semdeg  

(gadaxda ganxorcielda naRdi fuliT) 

 

aqtivebi pasivebi 

ucxouri 900 kerZo bankebis depozitebi   500 

adgilobrivi 1 500 mimoqcevaSi arsebuli naRdi fuli 1 900 

 

rogorc cxrilidan Cans, aqtivebi kvlav pasivebis tolia, magram orives 

raodenoba 100 dolariT Semcirda.  pekuniis centraluri bankis mier ucxouri va-

lutis bazarze ganxorcilebuli intervenciebis saSualebiT mimoqcevidan amoRebu-

lia 100 dolari. 

im SemTxvevaSi, Tu bankma aqtivebSi naRdi fulis nacvlad Ceki gadaixada, maSin 

centraluri bankis sadebeto angariSze gadairicxeba amave raodenobis Tanxa myid-

velis saCeko angariSidan, ris Sedegadac kerZo bankis depozitebi, centraluri ban-

kis anabrebTan erTad 100 dolariT Semcirdeba. centraluri bankis balansi Semdeg 

saxes miiRebs: 

 

cxrili .3. 

 

centraluri bankis balansi 100 dolaris 

ucxouri aqtivis gayidvis Semdeg  

(gadaxda ganxorcielda  CekiT) 

 

aqtivebi pasivebi 

ucxouri 900 kerZo bankebis depozitebi   400 

adgilobrivi 1 500 mimoqcevaSi arsebuli naRdi fuli 2 000 

 

Tu pekuniis centraluri banki 100 dolaris ucxouri aqtivebs Seisyidis, maSin 

bankis aqtivebic da pasivebic 100 dolariT gaizrdeba da mimoqcevaSi arsebuli 

valutis raodebac 100 dolariT moimatebs.   

 



sterilizacia  

 

centraluri banki zogjer ucxouri da saSinao aqtivebis Tanabari raodenobis 

transaqciebs axorcielebs sapirispiro mimarTulebiT, raTa fulis saSinao 

miwodebaze ucxouri valutis bazris gavlena gaaneitralos. am operacias valutis 

sterilizebuli intervencia ewodeba. ganvixiloT dawvrilebiT, rogor 

xorcieldeba aseTi operacia.     

vTqvaT, qveyanaSi importze moTxovna izrdeba, ris Sedegadac mosaxleoba qvey-

nis centraluri bankisagan yidulobs 100 dolaris ucxour valutas. es niSnavs imas, 

rom pekuniis centraluri banki Tavisi ucxouri aqtivebidan 100 dolaris aqtivebs 

yidis. gadaxdis saxiT igi iRebs 100 dolaris Ceks, romelic deponirebulia kerZo 

bankSi. es operacia erTdroulad iwvevs rogorc centraluri bankis ucxouri aqti-

vebis klebas 100 dolariT, aseve misi pasivebis Semcirebas 100 dolariT. amaTan, 

adgilobrivi fulis masac 100 dolariT mcirdeba.  

Tu centralur banks am operaciis Sedegis (saSinao fulis masis gafarToeba 

100 dolariT) ganeitraleba surs, man mosaxleobisagan unda iyidos 100 dolaris 

adgilobrivi aqtivi (magaliTad, saxelmwifo obligacia). pekuniis centralur bankSi 

obligaciebis maragebi gaizrdeba.  es operacia gazrdis pekuniis centraluri bankis 

aqtivebsa da pasivebs 100 dolariT. amave moculobiT es operacia iwvevs saSinao 

fulis masis gafarToebas 100 dolariT. amrigad, pekuniis mier ucxouri aqtivis 

gayidvis Sedegad warmoqmnili Sedegi ganeitraldeba. savaluto da saSinao bazarze 

operaciebis erToblivi ganxorcilebis Sedegad saSinao fulis miwodeba ar icvleba. 

Tumca saboloo jamSi es operacia pekuniis centraluri bankis ucxouri aqtivebis 

Semcirebas iwvevs (ix. cxrili 17.4.)     

 

 

cxrili .4. 

 

centraluri bankis balansi sterilizaciamde  

 

aqtivebi pasivebi 

ucxouri 1 000 kerZo bankebis depozitebi   500 

adgilobrivi 1 500 mimoqcevaSi arsebuli naRdi fuli 2 000 

 

centraluri bankis balansi sterilizaciis Semdeg 

 

aqtivebi pasivebi 

ucxouri  900 kerZo bankebis depozitebi   500 

adgilobrivi 1 600 mimoqcevaSi arsebuli naRdi fuli 2 000 



 

 

sagadasaxdelo balansi da fulis miwodeba 

 

sagadasaxdelo balansis ganxilvis dros, Cven aRvniSneT, rom qveynis 

sagadasaxdelo balansi anu oficalur angarissworebaTa balansi es aris qveynis 

centraluri bankis mier ucxouri aqtivebis wminda Sesyidvas gamoklebuli ucxouri 

centraluri bankebis mier am qveynis saSinao aqtivebis wminda Sesyidva. meorenairad 

es ase SeiZleba ganvsazRvroT: qveynis sagadasaxdelo balansi aris mimdinare 

operaciebis angariSisa da kapitalis moZraobis angariSis jams gamoklebuli 

finansuri angariSebis arasarezervo komponentebis jami. es aris saerTaSoriso 

gadasaxdelTa sxvaoba anu sagadasaxdelo balansis deficiti. am deficitis 

dafarvas centraluri banki rezervebiT operaciebis ganxorcilebis saSualebiT 

asrulebs. sagadasaxdelo balansis deficiti niSnavs, rom qveynis wminda ucxouri 

sarezervo pasivebi izrdeba. 

aqamde Cvens mier ganxiluli urTierTdamokidebulebebi saSualebas gvaZlevs, 

davaskvnaT, sagadasaxdelo balanssa da saSinao da ucxouri fulis masis cvlilebas 

Soris mniSvnelovani kavSiri arsebobs. kerZod, Tu centraluri banki sterilizacias 

ar axdens da qveynis sagadasaxdelo balansis saldo dadebiTi, maSin centraluri 

bankis mflobelobaSi arsebuli ucxouri aqtivebis gazrda saSinao fulis 

miwodebis gazrdas iwvevs. analogiurad, Tu ucxouri centraluri bankis moTxovnebi 

mocemuli qveynis valutaze Semcirdeba, maSin ucxouri fulis masi miwodebac 

Semcirdeba. anu Tu ucxouri centraluri banki Tavis ucxouri aqtivebs yodis, maSin 

mis qveyanaSi fulis miwodeba mcirdeba.  

praqtikaSi sakmaod gaugebaria, Tu ra moculobiT axdens sagadasaxdelo 

balansis saldo ucxouri da adilobriv fulis miwodebaze gavlenas. es imis gamo 

xdeba, rom sagadasaxdelo balansis Seusabamobebis dafinanseba sxvadasxva 

centralur bankebs Soris nawildeba. ase magaliTad, mocemuli qveynis 

sagadasaxdelo balansis deficitis nawili SeiZleba dafinansdes am qveynis 

centraluri bankis mier ganxorcilebuli oficialuri intervenciiT, xolo nawili 

– ucxouri centraluri bankis mier ganxorcilebuli oficialuri intervenciiT. es 

dayofa mraval faqtorzea damokidebuli. es SeiZleba iyos centraluri bankis 

oficialuri makroekonomikuri miznebi an oficialuri intervenciebis instituciuri 

mowyoba. an SeiZleba centralurma bankebma intervencias mimarTon rezervebis 

cvlilebebis aramonetaruli efeqtebis gasaneitraleblad. zogjer centraluri 

bankis intervenciebi arapirdapir sxva qveynis sagadasaxdelo balansis deficitis 

dafinansebas xmardeba, magram es ar aisaxeba am qveynis sagadasaxdelo balansis 

gamoqveynebul muxlebSi. Tumca aseTma transaqciebma mainc SeiZleba gavlena 

moaxdinos im bankis monetarul pasivebma, romelic am operacias axorcielebs.  

 

centraluri bankis mier valutis  



gacvliTi kursis dafiqsireba 

 

rogorc vnaxeT, centraluri bankis ucxouri savaluto intervenciebi fulis 

miwodebaze gavlenas axdens. axla vnaxoT, rogor xdeba valutis gacvliTi kursis 

dafiqsireba ucxouri savaluto intervenciebis saSualebiT.   

valutis gacvliTi kursis mudmiv doneze SenarCunebis mizniT centraluri 

banki yovelTvis mzad unda iyos valutis bazris kerZo monawileebTan am 

fiqsirebuli kursiT ivaWros. ase magaliTad, Tu iaponiis centralur banks surs 

SeinarCunos kursi 1 aSS dolari =120 iaponuri ieni, maSin man am kursiT sadolaro 

rezervebis gamoyenebiT unda SeiZinos ienis is raodenoba, romelic gayidva bazris 

kerZo monawileebs surT. aseve, man unda Seisyidos amave kursiT dolaris is 

raodenoba, romlis gayidva bazris kerZo monawileebs surT. Tu iaponiis 

centraluri banki ienis Warb miwodebas an ienze Warb moTxovnas intervenciebis 

saSualebiT ver gaaneitralebs, maSin mas wonasworobis SenarCunebis mizniT kursis 

Secvla mouwevs.  

centraluri banki fiqsirebuli gacvliTi kursis SenarCunebaSi warmatebas 

aRwevs im SemTxvevaSi, Tu misi finansuri transaqciebi aqtivebis bazris 

wonasworobas uzrunvelyofs fiqsirebuli gacvliTi kursis mocemuli donis 

pirobebSi.  

 

valutis bazris wonasworoba fiqsirebuli gacvliTi kursis dros  

 

dasawyisisaTvis ganvixiloT rogor SeiZleba valutis bazarze wonasworobis 

SenarCuneba,  

naxazi. .1 

 



 

roca centraluri banki valutis gacvliT kurss fiqsirebul doneze- E0, inarCunebs. 

savaluto bazari wonasworobaSia, roca saprocento paritetis piroba sruldeba, 

anu roca  

R=𝑅∗ + (𝐸𝑒 − 𝐸) 

sadac:  

R-saSinao saprocento ganakveTia 

𝑅∗-ucxouri saprocento ganakveTi 

𝐸𝑒-mosalodneli gacvliTi kursi 

E-mimdinare gacvliTi kursi 

 roca gacvliTi kursis done fiqsirebulia, 𝐸𝑜 da bazris monawileebi mis 

cvlilebas ar moelian, maSin saprocento paritetis pirobis Tanaxmad, 𝐸𝑜 
wonasworuli gacvliTi kursi mxolod im SemTxvevaSi SenarCundeba, Tu  

R=𝑅∗ 



Sesabamisad, centralurma bankma saprocento ganakveTi im doneze unda 
SeinarCunos, romelic ucxouri saprocento ganakveTis toli iqneba. radgan saSinao 
saprocento ganakveTis done realur fulze moTxovnisa da miwodebis Sedegad 
yalbdeba, Cven fulis bazari unda ganvixiloT, raTa bolomde gavaanalizoT 
fiqsirebuli gaTvliTi kursi. 

 

fulis bazris wonasworoba fiqsirebuli gacvliTi kursis dros 

  

saSinao saprocento ganakvetis 𝑅∗ doneze SenarCunebis mizniT centraluri 

bankis savaluto intervenciebma ise unda areguliros fulis miwodeba, rom 𝑅∗ −ma 
gaaTanabros realur fulze moTxovna mis miwodebasTan: 

𝑀𝑠\P=L(R*Y) 

sadac 

𝑀𝑠- aris realuri fulis miwodeba 

P- aris saSinao fasebis done 

𝑅∗-aris ucxoeTSi saprocento ganakveTi 

Y-saSinao gamoSvebis done 

 roca P da Y ar icvleba, zemoaRniSnuli toloba miuTiTebs fulis masis 
odenobas, romelic saWiroa, raTa fiqsirebuli gacvliTi kursi aqtivebis bazris 

wonasworobas Seesabamebodes mocemuli saprocento ganakveTis, 𝑅∗, pirobebSi. 

roca fiqsirebuli kursis SenarCunebis mizniT centraluri banki 
intervenciebis anxorcielebs, man avtomaturad ise unda daareguliros saSinao 

fulis miwodeba, rom fulis bazaris wonasworobam uzrunvelyos 𝑅∗ = 𝑅  toloba. 

ganvixiloT magaliTi. davuSvaT centralurma bankma erovnuli valutis 

gacvliTi kursi 𝐸𝑜 doneze daafiqsira da aqtivebis bazrebi wonasworobaSia. 
moulodnelad gamoSveba gaizarda. imisaTvis, rom centralurma bankma SeZlos 

valutis kursis fiqsirebul doneze, 𝐸𝑜 −ze, SenarCuneba, man unda aRadginos 
wonasworoba aqtivebis bazarze. roca gamoSveba izrdeba, es zrdis moTxovnas 
fulze, rac gamoiwvevs saSinao saprocento ganakveTis zrdas. erovnuli valutis 
gaZliereba rom ar dauSvas, amisaTvis centraluri banki valutis  bazarze unda 
Caerios. es ki imas niSnavs, rom man unda iyidos ucxouri aqtivebi. mis mier ucxouri 
aqtivebis SeZena gazrdis fulis saSinao miwodebas. amgvarad igi gaabaTilebs 
realur fulze Warb moTxovnas. es imitom xdeba, rom ucxour aqtivebis SesaZenad 
centraluri banki awarmoebs fulis emisias. am gziT, centraluri banki avtomaturad 
zrdis fulis miwodebas manam, sanam aqtivebis bazrebze kvlav wonasworoba ar 
damyardeba. es niSnavs, rom valutis realuri gacvliTi kursi fiqsirebul dones 

gautoldeba E=𝐸0, xolo saSinao saprocento ganakveTi kvlav ucxouri saprocento 

ganakveTis toli gaxdeba: 𝑅∗ = 𝑅  . 



gacvliTi kursis daregulirebas es meqanizmi SeiZleba ganvixiloT wina 
TavebSi gamoyenebuli diagramebis meSveobiT. naxazi 17.1 gviCvenebs valutis bazrisa 

da fulis bazris wonasworobas, roca gacvliTi kursi 𝐸𝑜 donezea da misi Secvla 
momavalSi ar aris mosalodneli. naxazis qveda nawilSi gamosaxulia fulis bazari. 
fulis bazari wonasworobaSia 1 wertilSi. grafiki gviCvenebs, rom fasebis 

mocemuli donisa P da gamoSvebis mocemuli donis 𝑌1 pirobebSi, fulis miwodeba 𝑀1-

is tolia, xolo saSinao saprocento ganakveTi 𝑅∗-s udris. naxazis zeda nawili 

gviCvenebs aqtivebis bazaars, romlis wonasworobis wertilia 𝐿1. saprocento 

paritetis pirobebis Tanaxmad, Tu gacvliTi kursi 𝐸0 ar icvleba, maSin saSinao da 

ucxouri saprocento ganakveTebi tolia: 𝑅∗ = 𝑅 . 

davuSvaT, gamoSveba gaizarda. mosaxleobis Semosavali 𝑌1-idan gaizarda 𝑌2-
mde. am cvlilebam gamoiwvia realur fulze moTxovnis zrda. Sesabamisad, naxazze 
fulis agrerirebuli moTxovnis mrudi qvemoT gadaadgilda (wyvetili xazi naxazze). 
rogorc aRvniSneT, gacvliTi kursi fiqsirebulia da ar icvleba. Sesabamisad, 
naxazis zeda nawilSi mrudi, romelic erovnul valutaSi ucxouri aqtivebis 
ukugebas gamosaxvas, ar gadaadgildeba. 

Tu centraluri banki intervencias ar ganaxorcielebs, fulis bazarze 
wonasworobis axali wertili iqneba 3. magram am wertilSi saSinao saprocento 

ganakveTi 𝑅∗-ze metia. es ki imas niSnavs, rom erovnuli valuta unda gaZlierdes da 

aqtivebis bazris wonasworobam 31 wertilSi gadainacvlos. 

magram centralurma bankma valutis kursis es gaZliereba ar unda dauSvas, 
radgan man valutis gacvliTi kursi fiqsirebul doneze unda SeinarCunos. amrigad, 
centraluri banki ucxour aqtivebs yidulobs. es operacia bankis ucxouri aqtivebis 
gazrdas da saSinao fulis miwodebis gafarToebas iwvevs. centraluri banki manmade 

gaagrZelebs ucxouri aqtivebis Sesyidvas, sanam fulis saSinao miwodeba 𝑀2 donemde 

gafarTovdeba.  fulis miwodebis gazrda 𝑀2 donemde fulis bazris wonasworobas 
@2 wertilSi gadaiyvans, romlis drosac saSinao saprocento ganakveTi kvlav Zvel 

dones, 𝑅∗-s daubrundeba. am saprocento ganakveTis dros, valutis bazari 

wonasworobas 11 wertilSi inarCunebs. am dros valutis gacvliTi kursi ucvelelia 

da 𝐸0-s udris. 

 

stabilizaciis politika  

fiqsirebuli gacvliTi kursis dros 

 

mas Semdeg, rac gavaanalizeT centraluri bankis intervenciis Sedegebi 

gacvliTi kuris fiqsirebul doneze SenarCunebis mizniT, SegviZlia gavarkvioT, ra 

Sedegebs iZleva sxvadasxva makroekonomikuri politikebi, kerZod, monetaruli 

politika da fiskaluri politika.  

fiqsirebuli gacvliTi kursis dros centraluri banki kargavs Tavis 

SesaZleblobas, gavlena moaxdinos ekonomikaze monetaruli politikis gamoyenebiT. 



am SemTxvevaSi fiskaluri politika ufro qmediTia gamoSvebisa da dasaqmebaze 

gavlenis mosaxdenad. 

rogorc, wina TavebSi, aqac Cven DD-AA modelis gamoviyenebT ekonomikis 

moklevadiani wonasworobis aRsawerad. SegaxsenebT, rom DD mrudi aRwers gacvliTi 

kursisa da gamoSvebis kombinacias, romlis drosac gamoSvebis bazari 

wonasworobaSia. xolo AA mrudi aRwers gacvliTi kursisa da gamoSvebis im 

kombinaciebs, romlis drosac aqtivebis bazari wonasworobaSia. DD da AA mrudebis 

urTierTqmedeba ki gviCvenebs mTlianad ekonomikis moklevadian wonasworobas. Cven 

gamoviyenebT am modelis fiqsirebuli gacvliTi kursis SemTxvevas, roca 

mosalodneli gacvliTi kursi 𝐸𝑒 udris centraluri bankis mier dafiqsirebul 

kurss, 𝐸0-s. 

 

 

monetaruli politika 

 

naxazi 17.2 gviCvenebs ekonomikis moklevadian wonasworobas 1 wertilSi, roca 

centraluri banki valutis gacvliT kurss fiqsirebul doneze, 𝐸0, inarCunebs. am 

wertilSi gamoSveba aris 𝑌1. fulis mowodeba im donezea, romelic uzrunvelyofs 

saSinao saprocento ganakveTisa da ucxouri saprocento ganakveTis tolobas (𝑅∗ =

𝑅 ). davuSvaT, gamoSveba izrdeba. Sesabamisad, centraluri banki zrdis fulis 
miwodebas saSinao aqtivebis Sesyidvis gziT. 

mcuravi gacvliTi kursis dros, centraluri bankis saSinao aqtivebis gazrda 

gamoiwvevda aqtivebis bazris wonasworobis mrudis A𝐴1 gadaadgilebas marjvniv A𝐴2 

mrudamde. wonasworoba gadainacvlebda axal wertilSi 2, xolo da valuta 

gaufasurdeboda. valutis gaufasurebis aRsakveTad da mis fiqsirebul doneze 𝐸0 
SesanarCuneblad, centraluri banki savaluto bazarze gayidis ucxour aqtivebs 
erovnul fulze. fuli, romelsac banki miiRebs, mimoqcevidan amova. aqtivebis bazris 
wonasworobis mrudi Tavdapirvel mdgomareobas daubrundeba, radgan fulis saSinao 
miwodeba Semcirdeba. gacvliTi kursi mxolod maSin aRar iqneba zewolis qveS, roca 
fulis miwodeba Tavdapirvel dones daubrundeba da aqtivebis bazris wonasworobis 

mrudi kvlav A𝐴1 iqneba. Sesabamisad, ekonomika wonasworobis Tavdapirvel 
mdgomareobas (wertili1) daubrundeba. amrigad fiqsirebuli gavcvliTi kursis dros 
centraluri bankis monetaruli politikis  instrumentebi uZluria gavlena 
moaxdinos fulis miwodebaze an gamoSvebaze. 

es Sedegebi gansxvavdeba im Sedegisagan, romelic Cven me-16 TavSi ganvixileT. 
me-16 TavSi Cven davaskveniT, rom centralur banks SeuZlia monetaruli politikis 
gamoyeneba fulis miwodebisa da gamoSvebis gazrdis mizniT, roca gacvliTi kursi 
Tavisuflad icvleba. gansxvavebis mizezi, ra Tqma unda, gacvliTi kursis 
gansxvavebuli reJimebia. fiqsirebuli gacvliTi kursis dros monataruli politika 
gavlenas axdens mxolod centraluri bankis aqtivebis struqturaze. 



amrigad, fiqsirebuli gacvliTi kursis dros, centraluri banki 
makroekonomikuri stabilizaciis miRwevisaTvis monetaruli politikis gamoyenebis 
SesaZleblobas kargavs. Tumca, mTavrobas SeuZlia stabilizaciisaTvis fiskaluri 
instrumentis gamoyeneba, romelic fiqsirebuli gacvliTi kursis pirobebSi ufro 
qmediTia vidre gacvliTi kursebis dros. 

 

naxazi2 

 

 

  

fiskaluri politika 

 

naxazi 17.3 gviCvenebs eqspansiuri fiskaluri politikis Sedegebs. 
wonasworobis wertili mdebareobs 1 wertilSi, romelsac Seesabameba gacvliTi 

kursis fiqsirebuli done 𝐸0. davuSvaT, mTavroba eqspansiur fiskalur politikas 
axorcielebs da amisaTvis saSemosavlo gadasaxads amcirebs. rogorc me-16 TavSi 

vnaxeT, es gamoiwvevs gamoSvebis bazris wonasworobis mrudis DD1 is gadaadgilebas 

marjvniv DD2 mrudamde. Tu centraluri banki savaluto bazarze intervencias ar 

ganaxorcielebs, maSin gamoSveba Y1-idan Y2- mde gaizrdeba, xolo gacvliTi kursi 



gamyardeba da 𝐸2 doneze gadainacvlebs. Sesabamisad saSinao saprocento ganakveTic 
gaizrdeba.  

 

 

naxazi.3 

 

 

 

 

rogor SeinarCunebs fiskaluri eqspansiis Semdeg centraluri banki gacvliT 
kurss igive doneze? es procesi Cven 17.1 naxazis ganxilvisas avRwereT. 
Tavdapirvelad, gamoSvebis zrdis gamo fulze Warbi moTxovna warmoiSveba, raTa 
fulze Warbma moTxovnam saSinao saprocento ganakveTi ar gazardos, centralurma 
bankma ucxouri aqtivebi unda Seisyidos da amgvarad gazardos fulis saSinao 

miwodeba. naxazze 17.3 es intervencia iwvevs A𝐴1 mrudis marjvniv, A𝐴2 mrudamde 

gadaadgilebas, rac xels uwyobs gacvliTi kursis fiqsirebul doneze, 𝐸0-ze, 

SenarCunebas. wonasworobis axal wertilSi (3), gamoSveba ufro maRalia (𝑌3), vidre 
es Tavdapirvelad iyo. gacvliTi kursi ucvlelia, oficialuri saerTaSoriso 
rezervebi da fulis miwodeba ufro metia. 



monetaruli politikisagan gansxvavebiT, fiskaluri politika gavlenas 
axdens gamoSvebaze fiqsirebuli gacvliTi kursis dros. am SemTxvevaSi igi ufro 
qmediTia, vidre mcuravi gacvliTi kursebis sisitemis pirobebSi. mcuravi gacvliTi 
kursis dros eqspansionisturi fiskaluri politikas erovnuli valutis 
gaufasureba axlavs Tan, rac msoflio bazarze erovnul saqonelsa da momsaxurebas 
aZvirebs da aufasurebs\abaTilebs erTobliv moTxovnaze eqspansionisturi 
politikiT gamowveul dadebiT gavlenas. gacvliTi kursis gamyareba rom Tavidan 
aviciloT, centraluri banki, romelic gacvliTi kursis fiqsirebul doneze 
SenarCunebas cdilobs, iZulebulia, gazardos fulis miwodeba ucxouri valutis 
Sesyidvis gziT. am operaciis damatebiTi efeqti  fulis miwodebis zrdaa. swored 
amiT aixsneba, Tu ratomaa fiskaluri politika ufro qmediTunariani fiqsirebuli 
gacvliTi kursis dros vidre mcuravi gacvliTi kursebis dros. 

 

cvlilebebi gacvliT kursSi 

 

praqtikaSi qveynebs, romlebsac valutis fiqsirebuli gacvliTi kursi aqvT, 
xandaxan am kursis Secvla uxdebaT. amis SesaZlo mizezi SeiZleba iyos is, rom 
qveyana swrafad kargavs ucxour rezervebs mimdinare operaciebis angariSis didi 
deficitis gamo, romelic mniSvnelovnad aWarbebs kerZo finansuri nakadebis 
qveyanaSi Semodinebas.  

erovnuli valutis Rirebulebis Semcirebas devalvacia ewodeba. am 

SemTxvevaSi centraluri banki zrdis ucxouri valutis fass, E, erovnul valutaSi. 
erovnuli valutis Rirebulebas gazrdas revalvacia ewodeba. am dros centraluri 

banki amcirebs ucxouri valutis fass erovnul valutaSi, (E mcirdeba). valutis 
revalvaciis da devalvaciis gansaxorcieleblad sakmarisia, centralurma bankma 
gamoacxados Tavisi mzadyofna, ivaWros axali gacvliTi kursiT SeuzRudavi 
odenobis valutiT. 

naxazi 17.4 gviCvenebs ekonomikaze valutis devalvaciis efeqts. davuSvaT, 

fasebis done Cvens qveyanaSi aris P da ucxoeTSi - 𝑃∗  da moklevadian periodSi ar 

icvleba. maSin valutis fiqsirebuli gacvliTi kursis zrda (devalvacia), anu 𝐸0 -

idan 𝐸1-ze gadasvla samamulo saqonlisa da momsaxurebas ucxourTan SedarebiT 
aiafebs. valutis kursis devalvaciis Sedegad samamulo warmoebis saqoneli da 
momsaxureba ucxoelebs naklebi ujdebaT.  

 

naxazi.4 

 



 

 

 

samamulo ekonomikis gamoSveba 𝑌1 donidan 𝑌2 donemde izrdeba. es moZraoba 

DD mrudze wonasworobis 1 wertilidan wonasworobis 2 wertilze gadasvliT 

aisaxeba. Tumca, wonasworobis axali wertili 2 aqtivebis bazris wonasworobis A𝐴2 

mrudze mdebareobs. wertilSi 2 Cven gvaqvs fulze Warbi moTxovna, radgan gamoSveba 
gafarTovda. Tu centraluri banki ar Caeria savaluto bazarze fulze arsebuli 
es Warbi moTxovna saSinao saprocento ganakveTs msoflio saprocento ganakveTis 
zemoT ubiZgebs. 

gacvliTi kursis axal, 𝐸1, fiqsirebul doneze SesanarCuneblad centralurma 
bankma ucxouri aqtivebi unda iyidos da gazardos fulis miwodeba manam, sanam 

aqtivebis bazris mrudi A𝐴2-mde ar gadainacvlebs da 2 wertilSi gadakveTs DD mruds. 

amrigad, valutis devalvacia iwvevs gamoSvebis gazrdas, oficialuri 
rezervebis gazrdas da fulis miwodebis gafarToebas. devalvaciis Sedegebi 
gvixsnis, Tu ratom mimarTaven mTavrobebi mas. pirveli, efeqturi monetaruli 
politikis arsebobis miuxedavad, devalvacia mTavrobas saSualebas aZlevs 
SeebrZolos adgilobriv umuSevrobas. Tu mTavrobis danaxarjebi da biujetis 
deficiti politikurad araproporciulia an Tu sakanonmdeblo procesi dros 
moiTxovs, mTavrobam SeiZleba mimarTos devalvacias, rogorc yvelaze moxerxebul 
gzas agregirebuli moTxovnis gasazardelad. meore, mTavrobam SeiZleba mimarTos 
devalvacias, mimdinare operaciebis angariSis balansis gasaumjobeseblad. da 
bolos, mesame, devalvacias iyeneben, agreTve, centraluri bankis ucxouri 
rezervebis gazrdisaTvis. 

 



fiskaluri politikisa da gacvliTi kursis cvlilebebis urTierTqmedeba 

 

roca sruli dasaqmebis pirobebSi fiskaluri da gacvliTi kursis  cvlilebebi 

xdeba, es saSinao fasebis donis imgvar cvlilebas iwvevs, rac kvlav sruli 

dasaqmebis mdgomareobaSi dabrunebas iwvevs. modiT dawvrilebiT ganvixiloT, rogor 

xdeba es. 

vTqvaT, ekonomikaSi sruli dasaqmeba gvaqvs. am SemtxvevaSi fiskaluri eqspansia 

gamoSvebis gazrdas gamoiwvevs. sruli dasaqmebis donis zeviT gamoSvebis gazrda 

saSinao fasebis zrdas gamoiwvevs. fasebis zrda saSinao gamoSvebis produqcias 

aZvirebs. amrigad, agregirebuli moTxovna TandaTan daecema. Sesabamisad, gamoSveba 

daubrundeba sawyis, sruli dasaqmebis dros arsebul dones. rogorc ki gamoSveba 

am dones miarwevs, fasebze zewola Sewydeba. moklevadian periodSi gacvliTi kursis 

realuri gamyareba ar xdeba, rogorc es xdeba mcuravi gacvliTi kursebis dros. 

magram imis miuxedava, gacvliTi kursi mcuravia Tu fiqsirebuli, realuri gacvliTi 

kursi grZelvadian periodSi igive moculobiT myadreba. mocemul SemTxvevaSi kursis 

realuri gamyareba (EP*/P-is dacema) fasebis zrdis formas Rebulobs da ar xdeba E-

s  Semcireba.  

erTi SexedviT, fiskaluri eqspansiiT gamowveuli fasebis donis grZelvadiani 

zrda fiqsirebuli gacvliTi kursis pirobebSi me-14 TavSi mocemul daskvnebs 

ewinaaRmdegeba, romlis Tanaxmad, gamoSvebis da saprocento ganakveTis mocemuli 

donis pirobebSi (anu maTi ucvlel doneze SenarCunebis dros), fasebis done da 

fulis miwodeba proporciulad icvleba grZelvadian periodSi. realurad, 

seusabamobas adgili ar aqvs. radgan fiskaluri eqspansia fulis miwodebis gazrdas 

iwvevs imis gamo, rom es centralur bankebs aiZulebs intervencia ganaxorcielon 

valutis bazarze. gacvliTi kursis SenarCunebis mizniT, centralurma bankma 

erTmniSvnelovnad unda gazardos fulis miwodeba intervenciuli SesyidvebiT 

grZelvadiani fasebis zrdis proporciulad.  

devalvaciis SemTxvevaSi procesebi analogiurad viTardeba. radgan devalvacia 

ar cvlis gamoSvebis bazrebze grZelvadiani moTxovna-miwodebis pirobebs, fasebis 

grZelvadiani zrda, romelic devalvaciiTaa gamowveuli, gacvliTi kursis gazrdis 

proporciulia. fiqsirebuli gacvliTi kursis dros devalvaciisgrZelvadiani 

efeqti igivea, rac fulis miwodebis proporciuli gazrdis efeqti mcuravi 

gacvliTi kursis dros. devalvacia grZelvadian periodSi neitraluria im azriT, 

rom misi ertaderTi gavlena qveynis grZelvadian wonasworobaze aris yvela 

nominaluri fasisa da fulis saSinao miwodebis proporciuli gazrda.  

    

 

sagadasaxdelo balansi da kapitalis gadineba 

 



rezervebis dakargvas, romelsac devalvaciis molodini axlavs Tan, xSirad 

kapitalis gadinebas uwodeben. rezidentebi cdiloben erovnuli valuta Tavidan 

moicilon. amisaTvis isini centralur banks miyidian erovnul valutas da 

sanacvlod ucxour valutas iReben. Semdeg am ucxouri valutas sazRvargareT 

abandeben. ucxoelebic analogiurad iqcevian. isini yidian am qveynis samamulo 

aqtivebs da sanacvlod sakuTari qveynis valutas iReben.  

roca devalvaciis molodini imis gamo warmoiqmneba, rom centralur banks 

ucxouri rezervebis mcire maragi aqvs, maSin kapitalis gadineba mTavrobis 

sazrunavi xdeba. kapitalis gadineba kidev ufro amcirebs ucxour rezervebs. es ki 

centralur banks aiZulebs develvacia ufro male da da ufro didi moculobiT 

ganaxorcieleos, vidre es dagegmili hqonda.  

finansuri nakadebis qveynidan gasvla, romelsac valutis devalvacia axlavs 

Tan, kolafss aCqarebs. es kolafsi mainc moxdeboda, Tumca misi ganviTarebis tempi 

ufro mcire iqneboda. aRsaniSnavia, rom yvela krizisi am tipis ar aris. ekonomika 

SeiZleba mgrZnobiare iyos savaluto spekulaciebis mimarT im SemTxvevaSic ki, roca 

valutis fiqsirebuli gacvliTi kursis Secvla gadauvali ar aris. aseT pirobebSi 

warmoqmnili savaluto kriziss xSirad TviT-Semavsebel valutis kriziss (self-fulfilling 

crises) uwodeben. Tumca mTavroba mainc pasuxismgebelia aseTi krizisebis Seqmnaze, 

radgan igi SeiZleba loialurad udgebodes saSinao ekonomikis sisusteebs da 

Cavardnebs. es ki spekuliantebisaTvis signalia, rom valutaze spekulaciuri 

Setevebi ganaxorcielon.  

ase magaliTad, ganvixiloT ekonomika, sadac adgilobrivi komerciuli bankebis 

valdebulebebis ZiriTadi nawili moklevadiani depozitebia da sadac  biznesisaTvis 

bankis mier gacemuli valebis dafarvis albaToba mcirea, ekonomikaSi arsebuli 

recesiis gamo. Tu spekuliantebze ieWves, rom male valutis devalvacia 

ganxorcieldeba, saprocento ganakveTebi gaizrdeba da valze procentebi moimatebs. 

es gamoiwvevs/gaaZlierebs recesia da bankis aqtivebis Rirebuleba Semcirdeba. 

adgilobrivi bankebi gakotrebisagan rom gadaarCinos, centralurma bankma maT sesxi 

unda misces. amave dros igi kargavs ucxouri aqtivebs da SesaZleblobas, 

SeinarCunos valutis kursi fiqsirebul doneze. aseT SemTxvevaSi valutiT 

spekuliantebi didi albaTobiT moelian valutis devalvacias, rac ekonomikis 

kriziss iwvevs da centralur banks aiZulebs, Secvalos valutis kursi.     

 

naxazi.5 



 

 

marTvadi curva da sterilizebuli intervenciebi 

 

marTvadi curvis dros monetarul politikaze gavlens axdens  gacvliTi 

kursis cvlilebebi. Tumca monetaruli politika mTlianad ar emorCileba im 

moTxovnebs, romelTa Sesruleba aucilebeli kursis fiqsirebul doneze 

SesanarCuneblad. ami nacvlad, centralur banks uxdeba arCevani gaakeTos ekonomikis 

saSinao amocanebsa (umuSevroba, inflacia) da gacvliTi kursis stabilurobas 

Soris. davuSvaT, centraluri banki fulis miwodebis gazrdas apirebs, raTa xeli 

Seuwyos umuSevrobis Semcirebas. magram, amave dros, igi yidis ucxour qtivebs, raTa 

SeaCeros erovnuli valutis gaufasureba (romelic mis mier saSiano fulis masis 

gazrdam gamoiwvia).  valutis bazarze es intervencia Semcirebs saSinao fulis 

miwodebas, rac Seasustebs (magram ar gaaqrobs) centraluri bankis mcdelobas, 

Seamciros umuSevroba.  



xSirad praqtikaSi, valutis bazarze intervenciebi sterlizebulia, radgan 

sawinaaRmdego mimarTulebiT ganxorcielebuli transanqciebi saSinao aqtivebiT, 

xels uSlis intervencias, gavlena moaxdinos fulis miwodebaze. empiruli kvlevebi 

mowmobs, rom centraluri bankebi aseT sterilizacias erTnairad axorcieleben 

rogorc mcuravi gacvliTi kursebis dros aseve fiqsirebuli gacvliTi kursebis 

dros.  

 

aqtivebis srulyofili Senacvlebadoba da sterilizebuli intervenciebis 

arafeqturoba 

 

roca centraluri banki valutis sterilizebul intervencias axorcielebs, mi 

mier ganxorcilebuli stransanqciebis Sedegad saSinao fulis miwodeba ar icvleba. 

aseTi politikis racionalurobis axsna Znelia. Cvens mier ganxiluli magaliTebi 

da modelebi mowmobs, rom fiqsirebuli gacvliTi kursis dros sterilizaciis 

Sedegad saSinao saprocento ganakveTi da fulis miwodebis saSinao done ar icvleba. 

gavixsenoT, rom Cveni modelis ZiriTadi daSveba imaSi mdgomareobda, rom valutis 

bazari wonasworobaSia, roca saSinao da ucxouri  aqtivebis mosalodneli  

ukugebis norma tolia. am daSvebas xSirad aqtivebis srulyofil Senacvlebadobas 

uwodeben. ori aqtivi erTmaneTis sruli Semcvlelia, Tu orive erTnairi sididis 

dividends iZleva. amrigad, savaluto bazarze aqtivebis srulyofili 

Senacvlebadobis dros gacvliTi kursi saprocento paritetis pirobis tanaxmad 

ganisazRvreba.  

oraqtikaSi gvxvdeba aqtivebis arasrulyofili Senacvlebadoba, roca 

SesaZlebelia bazris wonasworoba ucxouri da saSinao aqtivebis ukugebis nirmaTa 

sxvaobis pirobebSi. rogorc me-13 TavSi vnaxeT, aqtivebis arasrulyofil 

Senacvlebadobas riski iwvevs. sxvadasxva valutaSi denominirebul obligaciebs 

riskis sxvadasxva xarisxi gaaCnia. investors SeiZleba erCivnos dabalriskiani 

obligaciebidan dabali dividendis miReba. Sesabamisad, SeiZleba investori 

maRalriskiani obligaciis flobas daTanxmdes, Tu misi ukugebis norma sakmarisad 

maRalia.  

aqtivebis srulyofili Senacvlebadobis dros valutis bazris monawileebs 

mxolod ukugebis norma ainteresebT. imis gamo, rom ukugebis es normebi monetaruli 

politikis Sedegad ganisazRvreba, iseTi qmedebebi, rogoricaa sperilizebuli 

intervencia, romelic gavlenas ar axdens fulis miwodebaze, aseve ar zemoqmedebs 

gacvliT kursze. aqtivebis arasrulyofili Senacvlebadobis dros riski da 

ukugebis norma Tanabrad miiReba mxedvelobaSi. amrigad, centraluri bankis 

qmedebebma, romelic saSinao aqtivebis riskebs cvlis, SeiZleba Secvalos gacvliTi 

kursi maSinac ki, roca fulis miwodeba ar icbleba. am procesebis gasagebad Cven 

unda SevcvaloT Cveni modeli da ise gavaanalizoT valutis bazris wonasworoba.  

 



valutis bazris wonasworoba aqtivebis arasrulyofili Senacvlebadobis 

dros 

roca saSinao da ucxouri obligaciebi erTmaneTs srulyofilad enacvlebian, 

savaluto bazari wonasworobaSia, Tu saprocento paritetis piroba sruldeba:  

 

R= R* + (Ee +E)/E                     (17-1) 

 

roca saSinao da ucxouri obligaciebi arasrulyofili SenacvlebadobiT 

xasiaTdeba, maSin zemoT moyvanili piroba ar sruldeba. am SemTxvevaSi valutis 

bazarze wonasworoba miiRweva, Tu adgilobrivi aqtivebis ukugebis norma utoldeba 

erovnul valutaSi gamoxatuli ucxouri aqtivebis ukugebis normisa da riskis 

premiis (P) jams. riskis es premia aris swored adgilobriv da ucxouri aqtivebis 

ukugebis normebs Soris sxvaoba  

 

R= R* + (Ee +E)/E + P                  (17-2) 

 

am modelis ZiriTadi daskvna imaSi mdgomareobs, romm saSinao aqtivebze riskis 

premia izrdeba, roca mosaxleobisaTvis xelmisawvdomi saxelmwifo obligaciebis 

moculoba izrdeba. Sesabamisad, riskis premia mcirdeba, roca centraluri bankis 

saSinao aqtivebi izrdeba. kerZo investorebi ufro mowyvladi xdebian adgilobrivi 

valutis gacvliTi kursis ganuWvreteli cvlilebebisadmi, roca maT gankargulebaSi 

arsebuli saxelmwifo obligaciebis moculoba izrdeba (rac ufro met obligacias 

floben, miT metad moaxdens maTze gavlenas kursis cvlileba). investorebi naklebad 

moindomeben gazardon riski imiT, rom ufro meti saxelmwifo valis mflobelebi 

gaxdnen. magram Tu adgilobriv aqtivebze ukugebis maRali norma iqneba, investorebi 

gazrdian maT mflobelobaSi arsebuli saxelmwifo obligaciebis moculobas. 

saSinao valis gazrdili moculoba gazrdis sxvaobas saSinao da ucxouri aqtivebis 

ukugebis normebs Soris. analogiurad, roca centraluri banki saSinao aqtivebs 

yidulobs, bazars aRar sWirdeba maTi floba. amgvarad, bazris kerZo monawileebi 

naklebad mgrZnobiareebi gaxdebian gacvliTi kuris cvlilebis mimarT da riskis 

premia saSinao aqtivebze Semcirdeba.  

Cveni es msjeloba saSualebas gvaZlevs davaskvnaT, rom riskis premia 

pozitiuradaa damokidebuli saSinao valis moculobisa (B) da centraluri bankis 

saSinao aqtivebis moculobis (A) sxvaobaze: 

p=p (B-A)                   17-3 

ufro martivad rom vTqvaT, rac metia saxelmwifo vali B, miT metia riski. Rac 

metia centraluri bankis aqtivebi A, miT naklebia riski.     



saSinao obligaciebze riskis premia izrdeba, roca izrdeba B-A sxvaoba. es 

urTierToba riski premiasa da centraluri bankis saSinao aqtivebis rezervebs 

Soris, banks saSualebas aZlevs gavlena moaxdinos valutis gacvliT kurze valutis 

sterilizebuli intervenciebis saSualebiT. es, aseve, gulisxmobs, rom saSinao da 

ucxouri aqtivebiT oficialuri operaciebi gansxavebul zemoqmedebas axdens 

aqtivebis bazarze.   

 

sterilizebuli intervenciis Sedegi aqtivebis arasrulyofili 

Senacvlebadobis dros 

 

naxazi 17.6 gviCvenebs aqtivebis bazris wonasworobas aqtivebis arasrulyofili 

Senacvlebadobis pirobebSi. am naxazs Cven gamoviyenebT, raTa avxsnaT, Tu rogor 

zemoqmedebs mocemul pirobebSi sterilizebuli intervencia gacvliT kursze.  

naxazis qveda nawili gviCvenebs fulis bazars, sadac wonasworobis wertilia 

1. wonasworobis es mdgomareoba ar icvleba. naxazis zeda nawili savaluto bazaris. 

is gviCvenebs, Tu rogor aris damokidebuli ucxouri aqtivebis Semosavali erovnul 

valutaSi (daRmavali mrudi) da riskis premia gacvliT kursze. mruds daRmavali 

xasiaTi aqvs, radgan riskis premia gacvliT kursze damokidebuli ar aris. 

wonaworobis wertilia 1΄, romelic Seesabameba mTavrobis saSinao vals B da 

centraluri bankis mflobelobaSi arsebul aqtivebs A1. am wertilSi saSinao 

saprocento ganakveTi utoldeba ucxouri aqtivebis Semosavlas erovnul valutaSi, 

sadac gaTvaliswinebuli riskic. es niSnavs, rom sruldeba toloba 17.2: R= R* + (Ee 

+E)/E + P.  

vnaxoT ra Sedegi moaqvs centraluri bankis mier ucxouri aqtivebis 

sterilizebul Sesyidvas. centraluri banki ucxouri aqtivebs saSinao aqtivebiT 

yidulobs, rac, fulis miwodebis Ms ucvlel doneze SenarCunebis saSualebas 

aZlevs. es niSnavs, rom naxazis qveda nawilSi cvlileba ar xdeba. saSinao aqtivebis 

gayidvis gamo, centraluri bankis aqtivebi mcirdeba A2 donemde. Sesabamisad, saSinao 

aqtivebis maragi ecema: B- A2. Sesabamisad, saSinao aqtivebis maragi1, romelic 

aucilebeli bazris wonasworobisaTvis, ufro meti xdeba vidre es Tavdapirvelad 

iyo, roca centraluri banki flobda (B-A1) raodenobis marags. es zrda riskis 

premias p zrdis da zeda naxazis daRmavali mrudi marjvniv gadaadgildeba 

(wyvetuli wiri). valutis bazris zonasworoba axla sxva wertilSi 21 myardeba, 

xolo erovnuli valuta ufasurdeba E2 donemde.   

amrigad, aqtivebis arasrulyofili Senacvlebadobis dros ucxouri aqtivebis 

sterilizebuli Sesyidvebis drosac ki saSinao valuta ufasurdeba. analogiurad 

ucxouri aqtivebis sterilizebuli gayidva erovnuli valutis gamyarebas iwvevs. es 

analizi gviCvenebs rom centralur banks SeuZlia sterilizebuli intervencia 

gamoiyenos valutis gacvliTi kursis fiqsirebul doneze SesanarCunebladEda 

                                                           
1 saSinao aqtivebis marags xSirad saSinao kredits uwodeben.  



Secvalos fulis miwodeba saSinao ekonomikis iseTi amocanis misaRwevad, rogoricaa 

sruli dasaqmeba.  Sedegad, gacvliTi kursisa da monetaruli politikis marTva 

erTmaneTisgan damoukideblad SeiZleba moklevadian periodSi, roca sterilizebul 

intervenicebs efeqtiania.    

 

naxazi.6 

centraluri bankis sterilizebuli Sesyidvebis efeqti aqtivebis 

arasrulyofili Senacvlebadobis dros 

 

 

 

 

sterilizebuli intervenciis Sedegebi 

 

zogi ekonomisti miiCnevs, rom radgan riski premia mniSvnelovania, sesabamisad, 

igi ase martivad damokidebuli ar aris centraluri bankis aqtivebis moZraobasTan, 

rogorc amas Cveni modeli gvTavazobs. sxvebi amtkiceben, rom sterilizebuli 

intervenciis Sedegebis gamosavlenad Catarebuli testebi unaklo ar aris.  



sterilizebuli intervenciis Sesaxeb Cveni msjeloba imas emyareboda, rom igi 

gacvliTi kursis mimarT bazris molodinebs ar cvlida. Tu bazris monawileebi 

darwmunebulebi arian makroekonomikuri politikis momavali mimarTulebebis Ssaxeb, 

maSin streilizebuli intervenciebis saSualebiT SesaZlebelia gacvliTi kursis 

cvlilebis gansazRvra. savaluto intervenciebis es sasignalo efeqti, Tavis mxriv, 

momavali fiskaluri da monetaruli politikebis Sesaxeb bazris molodinebs cvlis 

da gacvliTi kursisi dauyovnebliv cvlilebas iwvevs im SemTxvevaSic ki, roca 

sxvadasxva valutaSi dominirebuli obligaciebi srulyofili SenacvlebadobiT 

xasiaTdeba.  

es sasignalo efeqti gansakuTrebiT mniSvnelovania, roca mTavroba gacvliTi 

kursis Secvlis mizniT monetaruli an fiskaluri politikis cvlilebis Sesaxeb 

sajarod acxadebs. mTavrobas, aseve SeuZlia sasignalo efeqtis gamoyeneba droebiTi 

sargeblis miRebis mizniT im SemTxvevaSic ki, roca saerTod ar apirebs monetaruli 

an fiskaluri politikis Secvlas, magram surs gacvliTi kursis cvlileba 

grZelvadian periodSi. Tu mTavrobam aseT gancxadebebs Sesabamisi qmedebebi ar 

miayola, aseTi signalebi male araefeqtiani gaxdeba. amrigad, sasignalo 

intervenciebi ar SeiZleba ganvixiloT rogorc politikis instrumenti, romlis 

gamoyeneba monetaruli an fiakaluri politikisagan damoukideblad SeiZleba.  

 

sarezervo valutebi msoflio monetarul sistemaSi  

 

 Cvens msjelobebSi aqemde ganvixilavdiT mxolod erT qveyans valutis 

fiqsirebuli kursiT, magram realur msoflioSi bevri qveyna da bevri valuta 

arsebobs. Tanamedrove msoflioSi qveynisaTvis realurad Tavisi kursis dafiqsireba 

ramdenime ucxouri valutis mimarT aris SesaZlebeli maSin, roca sxva valutebis 

mimarT kursi Tavisuflad moZraobs.  

SemdgomSi Cven ganvixilavT or sistemas: 1. rodesac yvela valutis kuris 

erTmaneTis mimarT fiqsirebulia da gamoyenebulia sarezervo valuta da 2. rodesac 

valutis kursebi fiqsirebulia oqros mimarT. 

pirveli sistema pirvel da meore msoflio omebs Soris funqcionirebda. 

qveynebi TavianTi evrovnuli valutis kurss sarezervi valutis- aSS dolaris 

mimart afiqsirebdnen da am kursisi SenarCunebas cdilobdnen. meore sistema oqros 

standatis saxelwodebiTaa cnobili, romelic 1870-1914 ww. funqcionirebda. 

miuxedevad imia, rom orive sistema fiqsirebuli kursebs emyareboda, mniSvnelovani 

gansxvavebebi mainc arsebobda, Tu rogor inarCunebdnen qveynebi sagadasaxado 

balanss, rogor abalansebdnen mis deficits an siWarbes, rogorr marTavdnen 

ekonomikur zrdas da erovnuli fulis miwodebas.  

 

sarezervo valutis sistema 

 



sarezervo valutis sistema aSS-is dolars efuZneba. am sistemaSi qveynebi 

TavinaTi valutis kurss aSS dolaris mimarT afiqsireben, xolo centraluri 

bankebi am kursis SenarCunebas valutis bazarze erovnuli valutis dolaris 

aqtivebze vaWrobis saSualebiT cdiloben.amis gamo centrauli bankebi 

saerTaSoriso rezervebi mniSvnelovan nawils aSS dolaris saxiT flobdnen.  

imis gamo, rom yvela qveynis valutis kursi dolaris mimarT fiqsirebuli iyo, 

am qveynebis valutis kursebi erTmaneTis mimarT avtomaturad fiqsirebuli xdeboda.  

am process xels uwyobda, agreTve, arbitraJi valutis bazarze.  

sarezervo valutis sistemaSi sarezervo valutis qveyana (am SemTxvevaSi aSS) 

gansakuTrebul mdgomareobaSi imyofeboda. igi ar axorcielebda intervenciebs 

valutis bazarze. amis mizezi is aris, rom Tu gvaqvs n raodenobis qveyana, maSin 

sarezervo valutis mimarT gacvliTi kurisebis raodenoba n-1 Seadgens. Tu n-1 

raodenobis arasarezervo valutis mqone qveyana afiqsirebs Tavis kurss, maSin 

sarezervo valutis mqone qveynisaTvia aRar rCeba dasafiqsirebeli kursi.  

es sistema sarezervo valutis mqone qveyans privilegirebul mdgomareobaSi 

ayenebs. mas makroekonomikuri stablizaciis mizniT monetaruli politikis 

gamoyeneba SeuZlia. am dros sxva qveynebi iZulebulni arian sarezervo valutis 

qveynis monetaruli politikis `importi~ pasiurad ganaxorcielon. es sarezervo 

valutis qveynas did ekonomikur Zalauflebas aZlevs.  

roca erovnuli valuta wamyvani valutaa, igi monawiloebs im saerTaSoriso 

garigebebSic, sadac mocemuli qveyana (am SemTxvevaSi ar figurirebs). Sesabamisad, 

msoflio ekonomikuri zrda am valutaze, rogorc saerTaSoriso gadaxdebis 

saSaulebaze, moTxovnis zrdas iwvevs.  

sarezervo valutad dolaris miCneva, aSS-is saSualebas aZlevda hqonoda 

sagadasaxdelo balansisi deficiti `ucremlod~. imis gamo, rom mTeli msoflios 

sabanko depozitebis dolarebSi inaxeboda, amiT isini aS-is saerTaSoriso 

angariSebis deficits afinansebdnen. sxva sityvebiT, rom vTvaT aseTi viTarebis gamo, 

aSS-is saSuleba hqonda ucxouri firmebisagan  eyida ufro meti saqoneli da 

momsaxureba, vidre amis saSulebas sakuTari eqsporti aZlevda. aSS-s aSs sakuTar 

ekonomikuri problmebis mogvarebisaTvis seriozul zomebs ar iRebda.  

zemoaRniSnulma problemebma da kidev sxva obieqturma garemobebma  sistemis 

rReva gamoiwvia. 1973 wlidan dolari Tavisufal curvaze gadavida da am sistemas 

bolo moeRo.  

   

oqros standarti 

 

oris standatis dros zemoT aRweril asimetriulobas adgili ar aqvs. am 

sistemaSi yoveli qveyna Tavisi valutis kurss oqros mimarT afiqsirebs da arc 

erTi qveyana ar flobs priviligebul mdgomareobas. saerTaSoriso aqtivebi oqros 

formas Rebulobs. oqros standartis wesebi gulisxmobs, rom oqros eqsporti da 



importi Tavisuflad xorcieldeba. orqos standartis dros, sarezervo valutis 

standartis msgavsad, yvela qveynis valutis kursi erTmaneTis mimarT 

dafiqsirebulia. am sistemis dros qveynas SeuZlia SeiZinos an dakargos rezervebi 

fulis miwodebis cvlilebis gareSe. am sistemaSi yvelanas ar SeuZlia fulis 

miwodebis gazrda realur fulze moTxovnis gazrdis gareSe.  

Tumca oqros standarts Tavisi naklovanebebic gaaCnia. ase magaliTad, 

SeuZlebelia monetaruli politikis gamoyeneba umuSevrobis an recesis aRsakveTad. 

fasebis stabilurobis SenarCuneba mxolod im SemTxvevaSi xdeba, roca oqrosa da 

saqonlis/momsaxurebis SefardebiTi fasebi stabiluria. oqros standarts SeuZlia 

iseT qveyanas misces makroekonomikur pirobebze gavlenis saSuleba, romlebic 

oqros maragebs floben (ruseTi, samxreT afrika). oqros standarti saerTaSoiros 

monetaruli sistemis ganvitarebis adreuli etapisTvisaa damaxasiaTebeli. roca 

msoflio ekonomika Sedarebit stabiluri iyo. Tanamedrove etapze centraluri 

bankebi saerTaSoriso rezervebis nawils oqros saxit mainc inaxaven, magram oqros 

fasi qveynebis monetarul politikaSi gadamwyvet rols aRar asrulebs.  

 

bimetaluri standarti 

    

1870 wlamde bevri qveyana bimetalur standarts iyenebda, romelis Tanaxmadac 

qveynis erovnuli valutis kursis gansazRvra xdeboda rogorc oqroSi ise 

vercxlSi. aSS bimetalur standarts 1837 wlidan samoqalaqo omamde (1861-1865ww) 

iyenebda. Tumca yvelaze metad mas safrangeTi eyrdnoboda, sadc es sistema 1973 

wlamde funqcionirebda. am sistemaSi erovnuli qveynis valuta mibmulia oqroze an 

vercxlze. ase magaliTad, aSS-Si 371.25 greini2 vercxli an 23.22 greini oqros 

gadacvla Tavisuflad SeiZleboda, Sesabamisad, vercxlis an oqros dolarze. am 

paritetis Tanaxmad, oqro 16-jer Zviri gamodioda vercxlTan SedarebiT. 371.25 : 23.22 

= 16.  

roca es pariteti bazris SefardebiTi am liTonebis sabazro fasebisagan 

gansxvavebuli xdeboda, erT-erTi liToni mimoqcevidan gadioda. ase magaliTad, Tu 

vercxlSi gamoxatuli oqros fasi 20:1 gaxdeboda, arsebuli paritetis 16:1 is 

pirobebSi vercxlis gaufasureboda da aravis moundeboda oqros gadacvla oqros 

dolarze. bazris monawileebisaTvis ufro momgebiani iqneboda oqroTi eyidaT 

vercxli bazraze sabazro fasiT 20:1 da Semdeg miRebuli vercxli gadaecvalaT 

vercxlis dolarSi fasiT 16:1. Sedegad, oqro monetaruli mimoqcevidan 

gamoiriyeboda.   

bimetaluri sistemis upiratesoba imaSi mdgomareobda, rom igi fasebis 

stabilur doneze SenarCunebis saSualebas iZleoda. Tu oqro ufro iSviaTi da Zviri 

xdeboda, iafi da SedarebiT Warbi vercxli fulis dominanturi forma xdeboda. 

amiT deflacia mcirdeboda, rasac SeiZleba adgili hqonda, Tu mxolod oqro 

iqneboda fuli. am upiratesobis miuxedevad, me-19 saukunis bolos msoflios 

                                                           
2 wonis sazomi erTeuli aSS-Ssa da inglisSi, udris 1/480 uncias 



qveynebma didi britaneTis magaliTs mihbaZes, romelic im periodisaTvis wamyvan 

samrewvelo Zalas warmoadgenda, da mxolod oqros standartze gadavidnen.    

 

 

makroekonomikuri strabilurobის miRwevis erT-erTi 
gza – savaluto programebi 
 
savaluto programa anu sagadasaxdelo balansis an 
valutis bazris problemebis gadaWra  
 
analizis sagania – qveynis reaqcia sagadasaxdelo 
deficitsa da valutis kursis dacemaze 
 
 

savaluto strategiis xuTi varianti 
 

1. sagadasaxdelo deficitis dafinanseba 
2. savaluto kontroli; 
3. mcuravi valutis kursebi; 
4. mudmivad fiqsirebuli kursebi; 
5. valutis kursebis kompromisi. 

 
 

1. sagadasaxdelo deficitis dafinanseba 
 

a) saerTo sagadasaxdelo deficitis droebiTi 
dafinanseba:  

 igulisxmeba fiqsirebuli valutis kursebis SenarCunebis pirobebSi 
warmoqmnili defiticis dafinanseba,  

 xelsayrelia movale qveynisaTvis.  

 sezonuri disbalansis dafinanseba SeiZleba usasarulod gagrZeldes. 

 Tu oficialuri kursi ekonomikur viTarebas ver pasuxobs deficitis 
dafinanseba efeqtiani ar aris.  

b) `deficiti ucremlod~:  
 Tu erovnuli valuta im saerTaSoriso garigebaTa ZiriTadi valutaa, 

sadac mocemuli qveyana ar monawileobs, maSin defiti did problemebs ar 
qmnis.  

 grZelvadian periodSi aseTi strategia ar amarTlebs.    



 
2. savaluto kontroli 

 
savaluto kontroli, socialuri TvalsazrisiT, 
naklebad misaRebia, magram praqtikaSi yvelaze xSirad 
gamoiyeneba.  
izRureba rezidentebis SesaZlebloba iyidon 
sazRvargareTuli saqoneli da momsaxureba, imogzauron 
an gascen kreditebi. 
sistema saSualebas aZlevs saxelmwifo miiRos 
Semosavlebi amgvarad dafiqsirebuli kursidan. 
am programis naklovanebebi da danakargebi imdenad 
didia, rom ekonomistebi praqtikaSi gamoyenebas ar 
urCeven politikosebs.    
 
 
 

3. mcuravi valutis kursebi 
 

am sistemis dros valutis bazari gansazRvravs kurss 
oficialuri Carevebis gareSe 

1971 wels aSS-is prezidentma niqsonma dolaris 
mcuravi kursi SemoiRo; 
70-iani wlebidan qveynebis umravlesoba mcurav 
savaluto kursebze gadavida. 
iaponiis mcdeloba, SeenarCunebina ienis kursi 
dolaris mimarT, marcxiT damTavrda - `WuWyiani 
curvis~ magaliTi. 
1971 w. evropis ekonomikuri Tanamegobrobis qveynebma 
Seqmnes sistema, romelic cnobilia saxelwodebiT: 
`gveli gvirabSi~ 
`gvirabi~ - kursebis ryevis maqsimaluri CarCoebi 
yvelaze susti da yvelaze Zlieri valutebisaTvis; 
`gveli~ ryevis maqsimaluri  sazRvrebi yoveli wyvili 
valutisaTvis 

4. mudmivad fiqsirebuli kursebi 



oqros standartis era 1870-1914ww.  
 

oqros standartis dros yvela erovnul valutas  oqros 
fiqsirebuli Sinaarsi hqonda. 
centraluri bankebi arafers akeTebdnen ekonomikebis 
valutis kursebisaTvis misadagebis mizniT. 
rogorc wesi am periodSi  
1. qveynebis umetesobas gadaxdaTa dadebiTi saldo 
hqondaT;  
2. ar xdeboda Rrma ekonomikuri gardaqmnebi; 
3. stabilurobaSi igulisxmeboda valutis sagareo 
Rirebulebis dadgena da ar moiazreboda umuSevrobisa 
da inflaciis winaaRmdeg brZola.  
  

5. valutis kursebis kompromisi 
qveyana mimarTavs me-3 da me-4 variantebis Sexamebas 
a) valutebis cvladi paritetebi, anu breton-vudsis 
sistema (1944-1971) 
qveyana inarCunebs fiqsirebul kurss ekonomikaSi 
umniSvnelo cvlilebebis Setanis xarjze. Tu 
cvlilebebi sakmarisi ar aris icvleba valutis kursi.  
spekulaciuri TamaSebi – savaluto spekuliantebi, 
rogorc wesi, utevdnen ima valutebs, romlebsac 
arastabiluri kursi hqondaT.  
 dolaris krizisi - aSS-is sagadasaxdelo balansis 
uaryofiTi saldo izrdeboda. es ki imas niSnavda, rom 
ucxouri qveynis rezervebSi sul ufro da ufro meti 
gaufasurebuli dolari xvdeboda.   
 
 
 
b) valutebis regulirebadi curva. 
oficialuri organoebi valutis kurss TandaTan 
cvlian, sanam axal paritets ar miaRweven.  
 



`mosriale mibma~- valutis yoveldRiuri devalvireba  
winaswar dagegmili da gamocxadebuli kursiT. 
`mcocavi mibma~ - kursis devalvireba winaswar 
gamocxadebuli periodulobiT. 
`WuWyiani curva~ - kursis cvlileba winaswar 
gamoucxadebeli sididiT yoveldRe.  
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თემა 8 

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი: განვითარების ტენდენციები  

 

ვალუტის კურსები და  სავალუტო ბაზარი: აქტივებზე მოთხოვნის თეორია 

 

2012 წელს, შობას,  შინზო აბე  იაპონიის პრემიერ მინისტრი გახდა და მაშინვე პირობა 

დადო, რომ იაპონიის დაქვეითებულ ეკონომიკას გამოაცოცხლებდა მძლავრი ეკონომიკური 

ღონისძიებებით, მათ შორის, „გაბედული მონეტარული პოლიტიკით“. მომდევნო 6 თვის 

განმავლობაში ადგილობრივი ვალუტით, იენით, გამოსახული იაპონური საქონლის ფასები 

მკვეთრად შემცირდა უცხოური საქონლის ფასებთან შედარებით, რომლებიც, ასევე, იენით იყო 

გამოსახული.  ამან ერთ-ერთი პირდაპირი გავლენა ტურიზმზე მოახდინა:  იაპონიაში 2013 წლის 

გაზაფხულზე, ალუბლების ყვავილობის პერიოდში უცხოელი ტურისტების რეკორდული 

რაოდენობა ჩამოვიდა. ამავე დროს, იაპონელი მოგზაურების რაოდენობა სამხრეთ კორეაში, 

პოპულარულ ტურისტულ ადგილას, მკვეთრად შემცირდა. რა ეკონომიკურმა ძალებმა გამოიწვია 

იაპონური საქონლის ფასების ასე უცბად დაცემა? ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო იენის 

დოლარით გამოსახული ფასის შემცირება 15%-ით აბეს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომი 6 

თვის განმავლობაში. 

ერთი ვალუტის ფასს გამოსახულს მეორე ვალუტით ეწოდება ვალუტის კურსი. 2013 წლის 

7 ივნისს 4 საათზე ლონდონის დროით თქვენ დაგჭირდებოდათ 1,3221 დოლარი ერთი ერთეული 

ევროპული ვალუტის, ევროს საყიდლად, ასე, რომ დოლარის კურსი ევროს მიმართ  1,3221 $/€ 

ყოფილა. რადგან ვალუტის კურსები ძლიერ ზემოქმედებას ახდენს მიმდინარე ანგარიშსა და სხვა 

მაკროეკონომიკურ ცვლადებზე, ისინი ღია ეკონომიკაში ფასებს შორის უმნიშვნელოვანეს ფასებს 

წარმოადგენენ. 

რადგან ვალუტის კურსი, ერთი ქვეყნის ფულის ფასი გამოსახული მეორე ქვეყნის ფულით, 

ასევე,  აქტივის ფასს წარმოადგენს, ის პრინციპები, რომლებიც წარმართავს სხვა აქტივების 

ფასების ქცევას, ასევე, წარმართავს ვალუტის კურსების ქცევას. მე-13 თავიდან  გაიხსენეთ, რომ 

აქტივის განმსაზღვრელი ნიშან-თვისებაა, რომ ის არის სიმდიდრის ფორმა, მიმდინარე 

მსყიდველობითი უნარის მომავალში გადატანის საშუალება. ამიტომ აქტივის დღევანდელი ფასი 

პირდაპირ არის დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების მსყიდველობით უნართან, 

რომელიც, მყიდველის მოლოდნით, მან მომავალში უნდა მოიტანოს. მსგავსად ამისა,  ვალუტის 

დღევანდელი  კურსი, დოლარი/ევროსთან, მჭიდროდ არის დაკავშირებული ხალხის 

მოლოდინთან ამ კურსის მომავალი მნიშვნელობის შესახებ.  როგორც Google-ის აქციის ფასი 

იზრდება მაშინვე, როგორც კი  Google-ის მომავალი ხელსაყრელი პერსპექტივების შესახებ ახალი 

ამბავი გავრცელდება, ასევე რეაგირებს ვალუტის კურსები ნებისმიერ ახალ ამბავზე, რომელიც 

ვალუტის მომავალ ღირებულებას შეეხება. 

ამ თავში ჩვენი ზოგადი მიზანია, გავიგოთ ვალუტის კურსების როლი საერთაშორისო 

ვაჭრობაში და, ასევე, გავიგოთ როგორ განისაზღვრება ვალუტის კურსები. თავდაპირველად 
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შევისწავლით, როგორ იძლევა ვალუტის  კურსები  სხვადასხვა ქვეყნის საქონლისა და 

მომსახურების ფასების შედარების შესაძლებლობებს. შემდეგ აღვწერთ აქტივების საერთაშორისო 

ბაზარს, სადაც  ვალუტებით ვაჭრობა მიმდინარეობს და ვაჩვენებთ,   ამ ბაზარზე წონასწორული 

კურსი როგორ განისაზღვრება. ბოლო ქვეთავი ხაზს უსვამს აქტივებზე მოთხოვნის მიდგომას და 

გვიჩვენებს, როგორ რეაგირებს ვალუტის დღევანდელი კურსი   მომავალში ვალუტების  

მოსალოდნელი  ღირებულების ცვლილებებზე.  

 

ვალუტისკურსები და საერთაშორისო გარიგებები 

ვალუტის კურსები საერთაშორისო ვაჭრობაში ცენტრალურ როლს ასრულებს, რადგან 

ისინი შესაძლებლობას გვაძლევს შევადაროთ სხვადასხვა ქვეყანაში წარმოებული საქონლისა და 

მომსახურების ფასები. მომხმარებელმა, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს ორი ამერიკული 

მანქანიდან რომელი იყიდოს, უნდა შეადაროს მათი ფასი დოლარით, მაგალითად, 44 000$ (Lincoln 

Continental-ისთვის) და 27 000$ (Ford Taurus-ისთვის). მაგრამ იმავე მომხმარებელმა როგორ უნდა 

შეადაროს რომელიმე ეს ფასი 2 500 000 იაპონურ იენს, რაც ღირს Nissan Maxima იაპონიიდან 

ყიდვის შემთხვევაში?  ამ შედარების განხორციელებისთვის მან დოლარისა და იენის 

შეფარდებითი ფასი უნდა იცოდეს.  

ვალუტების შეფარდებით ფასებს შეიძლება თვალი ვადევნოთ რეალურ დროში 

ინტერნეტის საშუალებით. ვალუტის კურსები, ასევე, ყოველდღიურად ქვეყნდება გაზეთების 

ფინანსურ რუბრიკებში. ცხრილი 14-1 გვიჩვენებს დოლარის კურსებს, რომლითაც ხდება ვაჭრობა 

ლონდონში 2013 წლის 7 ივნისს, 4 საათზე, რომლებსაც Financial Times-ი აქვეყნებს. ვალუტის 

კურსის დადგენა ხდება ორი გზით: როგორც უცხოური ვალუტის ფასი, გამოსახული დოლარით 

(მაგალითად, $0.0102685  ერთი იენის სანაცვლოდ) ან მისი შებრუნებული სახით, დოლარის ფასი, 

გამოსახული უცხოური ვალუტით (მაგალითად, ¥97.3850 ერთ დოლარის სანაცვლოდ).  ვალუტის 

კურსების დადგენის პირველ გზას (დოლარების რაოდენობა 1 ერთეული უცხოური ვალუტის 

მიმართ) ეწოდება პირდაპირი (ანუ „ამერიკული“) კოტირება. მეორე გზას (უცხოური ვალუტის 

ერთეულები რაოდენობა 1 დოლარის მიმართ) ეწოდება არაპირდაპირი (ანუ „ევროპული“) 

კოტირება.1 

საოჯახო მეურნეობები და ფირმები ვალუტის კურსებს იყენებენ უცხოური ფასების 

ადგილობრივ ვალუტაში გადასაყვანად. როგორც კი სამამულო წარმოების საქონლისა და 

იმპორტის ფასები გამოისახება ერთსა და იმავე ვალუტაში, საოჯახო მეურნეობები და ფირმები 

შეძლებენ გამოთვალონ შეფარდებითი ფასები, რომლებიც გავლენას ახდენს საერთაშორისო 

სავაჭრო ნაკადებზე.  

ცხრილი 14-1  

                                                           
1 “შუალედური“ კურსები ნაჩვენებია, როგორც  დოლარის „შეთავაზებული“ და „მოთხოვნილი“ ფასების 

საშუალო. ზოგადად, დოლარის მყიდველი უფრო მეტს გადაიხდის („მოთხოვნილი“ ფასი), ვიდრე 

მიიღებს მისი მყიდველი („შეთავაზებული“ ფასი) საშუამავლო დანახარჯების გამო (მაგალითად, ბანკის ან 

ბროკერისთვის). განსხვავება  მოთხოვნილ და შეთავაზებულ კურსებს შორის, ანუ „ბიდ-ასკ სპრედი“  არის 

ტრანზაქციის დანახარჯების საზომი. მე-19 თავში ჩვენ შევეხებით „ეფექტური კურსების“ ინდექსებს, 

რომლებიც წარმოადგენს ინდივიდუალური მოვაჭრე პარტნიორების ვალუტის კურსების საშუალოს.  
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ვალუტის კურსების კოტირება 

 

წყარო: მონაცემები აღებულია Financial Times, June 8, 2013, გვ. 17 

სამამულო და უცხოური ფასები 

თუ ჩვენთვის ცნობილია ორი ქვეყნის ვალუტის კურსი, შევძლებთ გამოვთვალოთ ერთი 

ქვეყნის ექსპორტის ფასი, გამოსახული მეორე ქვეყნის ფულის ერთეულებით. მაგალითად, 

რამდენი დოლარი ეღირება ედინბურგის შალის ფაბრიკაში წარმოებული სვიტერი, რომელიც 50 

ფუნტი სტერლინგი (50£) ღირს? პასუხს ვიპოვით სვიტერის ფუნტით გამოსახული ფასის 

გამრავლებით ფუნტის  დოლარებით გამოსახულ ფასზე - ანუ დოლარის კურსზე ფუნტის 

მიმართ. 1,50$ ფუნტთან (ამერიკული კოტირებით) კურსის პირობებში სვიტერის ფასი დოლარით 

იქნება:  

(1,50$ /£)  X (50£)  = $75. 

დოლარი/ფუნტი კურსის ცვლილება შეცვლის სვიტერის ფასს დოლარებში. 1,25 $/£ 

კურსის პირობებში, სვიტერი ეღირება მხოლოდ  

(1,25$ /£)  X (50£)  = $62,50 

დავუშვათ, მისი ფასი ფუნტებში  უცვლელი რჩება. 1,75 $/£ კურსის პირობებში სვიტერის 

ფასი დოლარით  უფრო მაღალი იქნება და გაუტოლდება: 

(1,75$ /£)  X (50£)  = $87,50 
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ვალუტის კურსის ცვლილებებს უწოდებენ გაუფასურებას და გამყარებას. ფუნტის 

გაუფასურება დოლარის მიმართ არის ფუნტის დოლარით გამოსახული ფასის დაცემა, 

მაგალითად, ვალუტის კურსის ცვლილება 1,50$/£-დან  1,25$/£-მდე. წინა მაგალითი გვიჩვენებს, 

რომ სხვა თანაბარ პირობებში, ქვეყნის ვალუტის გაუფასურება  ამ ქვეყნის საქონელს 

უცხოელებისთვის აიაფებს. ფუნტის დოლარით გამოსახული ფასის ზრდა  - მაგალითად, 1,50$/£-

დან  1,75 $/£-მდე, არის ფუნტის გამყარება დოლარის მიმართ. სხვა თანაბარ პირობებში ქვეყნის 

ვალუტის გამყარება  ამ ქვეყნის საქონელს უცხოელებისთვის +აძვირებს.  

ამ მაგალითში განხილული ვალუტის კურსის ცვლილებები იმავდროულად ცვლის იმ 

ფასებს, რომელსაც ბრიტანელები  ამერიკულ საქონელში იხდიან. 1,50$ /£ კურსის პირობებში 

ამერიკელი დიზაინერის ჯინსის ფასი, რომელიც  45$ ღირს,  ფუნტებით იქნება ( 45$ )X(1,50$ /£) = 

30 £. კურსის ცვლილება 1,50$ /£-დან 1,25 $/£-მდე და ფუნტის გაუფასურება დოლარის მიმართ, 

ნიშნავს, ასევე, დოლარის ფასის ზრდას ფუნტში, ანუ დოლარის გამყარებას ფუნტის მიმართ. 

დოლარის გამყარება ამერიკულ ჯინსებს ბრიტანელებისთვის უფრო გააძვირებს და მისი ფუნტით 

გამოსახული ფასი 30 £-დან გაიზრდება  

( 45$ )/(1,25$ /£) = 36 £-მდე. 

ვალუტის კურსის ცვლილება 1,50$ /£-დან  1,75 $/£-მდე - ფუნტის გამყარება დოლარის 

მიმართ, მაგრამ დოლარის გაუფასურება ფუნტის მიმართ - ამცირებს ჯინსის ფასს ფუნტებში 30 

£-დან 

( 45$ )/(1,75$ /£) = 25,71£-მდე. 

როგორც ხედავთ, ვალუტის კურსების ცვლილებების განხილვა, როგორც გაუფასურება და 

გამყარება, შეიძლება, დამაბნეველი იყოს, რადგან, როცა ერთი ვალუტა უფასურდება მეორის 

მიმართ, მეორე ვალუტა, ამავდროულად, უნდა გამყარდეს პირველის მიმართ. ვალუტის 

კურსების განხილვისას დაბნეულობა რომ ავიცილოთ თავიდან,  მხედველობიდან არ უნდა 

დავკარგოთ, ორი ვალუტიდან რომლის გამყარებას ან გაუფასურებას განვიხილავთ მეორის 

მიმართ. 

თუ გვახსოვს, რომ დოლარის გაუფასურება ფუნტის მიმართ, ამავდროულად, არის 

ფუნტის გამყარება დოლარის მიმართ, მივდივართ შემდეგ დასკვნამდე: როცა ქვეყნის ვალუტა 

უფასურდება, უცხოელები ამჩნევენ, რომ ამ ქვეყნის ექსპორტი იაფდება და ამ ქვეყნის 

რეზიდენტები ამჩნევენ, რომ უცხოური იმპორტი ძვირდება. გამყარებას საწინააღმდეგო ეფექტი 

აქვს: უცხოელები ამ ქვეყნის საქონელში უფრო ძვირს იხდიან და ადგილობრივი მომხმარებლები 

იხდიან უფრო ნაკლებს უცხოურ საქონელში.  

 

ვალუტის კურსები და შეფარდებითი ფასები 

ექსპორტსა და იმპორტზე მოთხოვნა, ისევე, როგორც ყველა საქონელსა და მომსახურებაზე 

მოთხოვნა, დამოკიდებულია შეფარდებით ფასებზე, როგორიცაა სვიტერების ფასი გამოსახული 

დიზაინერის ჯინსებით. ჩვენ ეს-ესაა ვნახეთ, რომ ვალუტის კურსები  ინდივიდებს 

შესაძლებლობას აძლევს,  ადგილობრივი და უცხოური  ფულის ერთეულებით გამოსახული 

ფასები ერთმანეთს შეადარონ ერთსა და იმავე ვალუტის ერთეულებში გადაყვანით. თუ ამ 
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ანალიზს ერთი ნაბიჯით წინ  წავწევთ, ვნახავთ, რომ  ვალუტის კურსები, ასევე, ინდივიდებს 

საშუალებას აძლევს გამოთვალონ საქონლისა და მომსახურების შეფარდებითი ფასები, რომელთა 

ფულადი გამოსახულება კოტირებულია სხვადასხვა ვალუტით. 

ამერიკელმა, რომელიც ცდილობს გადაწყვიტოს, რამდენი დახარჯოს ამერიკულ ჯინსზე 

და რამდენი - ბირტანულ სვიტერზე, ფასები ერთ ვალუტაში `უნდა გადაიყვანოს, რათა სვიტერის 

ფასი გამოსახოს ჯინსის საშუალებით. როგორც ვნახეთ,  ვალუტის კურსი 1,50$ /£ ნიშნავს, რომ 

ამერიკელი იხდის 75$-ს სვიტერში, რომლის ფასი ბრიტანეთში არის 50£. 

რადგან ამერიკული ჯინსების ფასი არის 45$, სვიტერის ფასი ჯინსებით გამოსახული 

იქნება (სვიტერი 75$ )/ (45$ ჯინსი) = 1,67 ჯინსი 1 სვიტერში. ბუნებრივია, ბრიტანელი მიიღებს 

იმავე შესადარ ფასს (50£ სვიტერი) / (30 £ ჯინსი) = 1,67 ჯინსი 1 სვიტერში. 

ცხრილი 14-2 გვიჩვენებს შეფარდებით ფასებს, რომლებიც გვექნება 1,25$/ფუნტი, 

1,50$/ფუნტი და 1,75$/ფუნტი   კურსების პირობებში, იმ დაშვებით, რომ ჯინსის დოლარებით 

გამოსახულ ფასზე  და სვიტერის ფუნტებით გამოსახულ ფასზე ვალუტის კურსის ცვილებები 

გავლენას არ ახდენს  . იმისათვის, რომ შეამოწმოთ, რამდენად კარგად გაიგეთ ეს, სცადეთ თქვენ 

თვითონ გამოთვალოთ ეს შეფარდებითი ფასები და დარწმუნდეთ, რომ გამოთვლის შედეგები 

ბრიტანელისა და ამერიკელისთვის ერთი და იგივეა.  

ცხრილი გვიჩვენებს, რომ თუ საქონლის ფასები ფულადი გამოსახულებით არ იცვლება, 

დოლარის გამყარება ფუნტის მიმართ აიაფებს სვიტერებს ჯინსების მიმართ (თითოეული ჯინსით 

შეიძლება მეტი სვიტერის ყიდვა), ხოლო დოლარის გაუფასურება ფუნტის მიმართ აძვირებს 

სვიტერებს ჯინსების მიმართ (თითოეული ჯინსით ნაკლებ სვიტერს ვიყიდით). გამოთვლები 

გვიჩვენებს ზოგად პრინციპს: სხვა თანაბარ პირობებში, ქვეყნის ვალუტის გამყარება ზრდის მისი 

ექსპორტის შეფარდებით ფასს და ამცირებს მისი იმპორტის შეფარდებით ფასს. პირიქით: 

გაუფასურება ამცირებს ქვეყნის ექსპორტის შეფარდებით ფასს და ზრდის მისი იმპორტის 

შეფარდებით ფასს. 

სავალუტო  ბაზარი 

ეკონომიკაში სწორედ ისე, როგორც სხვა ფასები განისაზღვრება   მყიდველთა და 

გამყიდველთა ურთიერთქმედებით, ვალუტის კურსებიც განისაზღვრება საოჯახო 

მეურნეობების, ფირმებისა და ფინანსური ინსტიტუტების ურთიერთქმედებით, რომლებიც 

ყიდულობენ და ყიდიან უცხოურ ვალუტებს, რათა  საერთაშორისო ანგარიშსწორება 

განახორციელონ. ბაზარს, სადაც ვალუტებით საერთაშორისო ვაჭრობა მიმდინარეობს, ეწოდება 

სავალუტო ბაზარი.  

მონაწილეები 

უცხოური სავალუტო ბაზრის მთავარი მონაწილეები არიან კომერციული ბანკები, 

კორპორაციები, რომლებიც საერთაშორისო ვაჭრობაში არიან ჩაბმული; არასაბანკო საფინანსო 

ინსტიტუტები, როგორებიცაა აქტივების მმართველი ფირმები და სადაზღვევო კომპანიები;  

ცენტრალური ბანკები. ინდივიდებიც შეიძლება მონაწილეობდნენ სავალუტო ბაზარზე, 

მაგალითად, ტურისტი, რომელიც სასტუმროს მისაღებში ყიდულობს უცხოურ ვალუტას - მაგრამ 
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ასეთი ოპერაციები უცხოური ვალუტით მთლიანი ვაჭრობის მხოლოდ უმნიშვნელო წილს 

შეადგენს. 

ახლა ჩვენ დავახასიათებთ  ბაზრის ძირითად მონაწილეებს და მათ როლს. 

1. კომერციული ბანკები. კომერციული ბანკები უცხოური სავალუტო ბაზრის 

ცენტრალური მონაწილეებია, რადგან თითქმის ყველა დიდი მოცულობის საერთაშორისო 

ტრანზაქცია  სხვადასხვა ფინანსური ცენტრის კომერციული ბანკების ანგარიშებში სადებიტო  და 

საკრედიტო ჩანაწერების წარმოებას გულისხმობს. ამდენად, უცხოური სავალუტო ოპერაციების 

დიდი უმეტესობა  სხვადასხვა ვალუტით დენომინირებული საბანკო დეპოზიტების გაცვლას 

გულისხმობს.  

ვალუტის კურსები, ავტომობილების ფასები და სავალუტო ომები 

ავტომობილებით ვაჭრობა საერთაშორისო ვაჭრობის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს 

და ბევრი წამყვანი ეკონომიკა მანქანების როგორც მნიშვნელოვანი ექსპორტიორი, ასევე, 

იმპორტიორია. კონკურენცია მძაფრია - აშშ ახორციელებს Ford-ის,  შვედეთი - Volvo-ს, გერმანია 

- BMV-ს, იაპონია - Honda-ს, დიდი ბრიტანეთი - Land Rover-ის ექსპორტს. ეს მხოლოდ 

რამდენიმე მაგალითია და გაზრდილი ავტო იმპორტი სამამულო მწარმოებლების გაყიდვების 

შემცირებას ნიშნავს. 

ამიტომ ვალუტის კურსები ავტომწარმოებლებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის 

მქონეა. მაგალითად, როცა კორეის ვალუტა, უონი, მყარდება უცხოურ სავალუტო ბაზარზე, ის 

კორეელ მწარმოებლებს ზიანს აყენებს ორი, გამოკვეთილი გზით. ჯერ ერთი, იმპორტული 

მანქანების ფასები მცირდება, რადგან უცხოური ფასები, გამოსახული ვონით, უფრო დაბალი 

იქნება. ამდენად, ხდება იმპორტის მოზღვავება, რაც კორეული ავტომანქანების, როგორებიცაა 

Hyundai  და Kia,  მწარმოებლებისთვის  ქმნის უფრო კონკურენტულ გარემოს ფასების 

თვალსაზრისით. მეორე, უცხოელები (რომელთა ვალუტა უფასურდება ვონის მიმართ) 

აღმოაჩენენ, რომ კორეული ავტომანქანების ფასები სამამულო ვალუტაში გაიზრდება და ისინი 

უფრო იაფი მომწოდებლებისგან შეიძენენ მანქანებს. შედეგად, კორეის ავტო ექსპორტი 

ზარალდება.  ამ წიგნში (თავი 16) მოგვიანებით განვიხილავთ საფასო სტრატეგიებს, რომლებსაც 

სპეციალიზებული საქონლის, როგორებიცაა ავტომანქანები, მწარმოებლები იყენებენ, როცა 

ცდილობენ საკუთარი ბაზრის წილი ვალუტის კურსების ცვლილების გავლენისგან დაიცვან. 

სამრეწველო საქონლის მწარმოებლებზე ვალუტის კურსების ეს გავლენა ხსნის იმას, თუ 

რატომ გამოთქვამენ უკმაყოფილებას საექსპორტო დარგები, როცა უცხო ქვეყნები საკუთარი 

ვალუტის დასუსტებისკენ მიმართულ პოლიტიკას ატარებენ. 2010 წლის სექტემბერში, რადგან 

ბევრი სამრეწველო ქვეყნის ვალუტა გაუფასურდა ეკონომიკური ზრდის შენელების გამო, 

ბრაზილიის ფინანსთა მინისტრმა მდიდარი ქვეყნები დაადანაშაულა „სავალუტო ომების“ 

წარმოებაში ღარიბი განვითარებადი ქვეყნების წინააღმდეგ. მე-17 თავის წაკითხვის შემდეგ, 

გაიგებთ რატომ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული  ეკონომიკური ზრდის შენელება და 

ვალუტის გაუფასურება. მე-18 თავში განხილულია, რომ „კონკურენციული გაუფასურების“ 

მსგავსი მოვლენა  1930-იანი წლების დიდი დეპრესიის დროს მოხდა. 

საუბარი სავალუტო ომების შესახებ კვლავ განახლდა, როცა, 2013 წლის დასაწყისში, 

იაპონის იენი მკვეთრად გაუფასურდა (რაც აღწერილია ამ თავის პირველ აბზაცში). რა თქმა 

უნდა, სწორედ იაპონელმა ავტომწარმოებლებმა ისარგებლეს უცხოელი კონკურენტების 

ხარჯზე. Associated Press (AP)-ის 2013 წლის მაისის სტატიის მიხედვით, Nissan-მა  დოლარებით 

გამოსახული ფასების შემცირება 7 მოდელზე შეძლო იმ 18 მოდელიდან, რომლებსაც ის  აშშ-ში 

ყიდდა: იენის დოლარის მიმართ ახალი კურსის პირობებში, დოლარებში გამოსახულ 
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რამდენადმე დაბალ ფასებსაც კი  იენებით საკმარისი შემოსავალი მოჰქონდა, იმისათვის, რომ  

იაპონიაში წარმოების დანახარჯები დაფარულიყო და იენებით  მაღალი მოგება მიეღოთ. 

Nissan-მა Altima-ს ფასი  580$-ით შეამცირა, ხოლო Armada SUV-ის ფასი - 4400$-ით. როგორც 

(AP)-ი იუწყება, „მართალიაNissan-ი უარყოფს, მაგრამ დარგის ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ 

კომპანიას შეეძლო ფასების შემცირება, რადგან იაპონიაში დოლარის მიმართ იენის 

გაუფასურების მცდელობები იყო. ეს იაპონიაში წარმოებულ მანქანებსა და სათადარიგო 

ნაწილებს  აშშ-ში წარმოებულ საქონელთან შედარებით აიაფებს“.* 

* Nissan Cuts Prices on 7 of Its U.S. Models,” USA Today, May 1, 2013, available 

at:http://www.usatoday.com/story/money/cars/2013/05/01/nissan-cuts-prices-juke/2127721/ 
 

 

მოდით, ვნახოთ მაგალითი. დავუშვათ, ExxonMobil Corporation-ს სურს 160,000€ 

გადაუხადოს  გერმანელ მომწოდებელს. თავდაპირველად ExxonMobil-ისთვის ვალუტის კურსის 

კოტირებას  მისი კომერციული ბანკი, Third National Bank-ი განახორციელებს. შემდეგ  ის  Third 

National-ს მიმართავს, რომ მოახდინოს ExxonMobil-ის დოლარის ანგარიშში დებიტის ჩანაწერის 

განხორციელება და 160,000 ევრო მომწოდებლის ანგარიშზე გერმანულ ბანკში გადარიცხოს. თუ 

Third National Bank-ის მიერ ExxonMobil-ისთვის კოტირებული ვალუტის კურსი 1,2$/€, იქნება,  

192,000 $-ის (=1,2$/€ X160,000) ExxonMobil-ის ანგარიშში დებეტის მხარეს შეტანა მოხდება. ამ 

ტრანზაქციის საბოლოო შედეგი არის  Third National Bank-ში  192,000 $-ის  დეპოზიტის გადაცვლა  

(რომლის მფლობელი უკვე  გერმანული ბანკია, რომელიც   ევროებს მიაწოდებს) 160,000 ევროს 

დეპოზიტზე, რასაც  Third National Bank-ი გამოიყენებს, რომ  ExxonMobil-ის გერმანელ 

მიმწოდებელს გადაუხადოს. 

როგორც ეს მაგალითი გვიჩვენებს, ბანკები ყოველდღიულად გადიან სავალუტო ბაზარზე, 

რათა თავიანთი კლიენტების - უმთავრეასად კორპორაციების - მოთხოვნები დააკმაყოფილონ. 

გარდა ამისა, ბანკი, ასევე, სხვა ბანკებისთვის ახდენს კურსის კოტრებას, რითაც სურს რომ იყიდოს 

მათგან, ან მიჰყიდოს მათ უცხოური ვალუტა.  ბანკებს შორის უცხოური ვალუტით ვაჭრობას   

ბანკთაშორისი ვაჭრობა ეწოდება, რაც უცხოურ სავალუტო ბაზარზე საქმიანობის დიდ წილს 

შეადგენს. ფაქტობრივად, 14-1 ცხრილში მოცემული ვალუტის კურსები ბანკთაშორისი კურსებია, 

ანუ კურსები, რომლებსაც ბანკები ერთმანეთს უწესებენ. ამ კურსებით  არანაკლებ 1 მლნ $ 

ღირებულების  ტრანზაქციები ხორციელდება. კურსებს, რომლებიც განსაზღვრულია 

კორპორაციული კლიენტებისთვის, „საცალო“ კურსები ეწოდება, რომლებიც, ჩვეულებრივ, 

ნაკლებად ხელსაყრელია, ვიდრე „საბითუმო“ბანკთაშორისი კურსები. განსხვავება საცალო და 

საბითუმო კურსებს შორის არის ბანკის კომპენსაცია ამ საქმიანობისათვის. 

რადგან საერთაშორისო ოპერაციები, რომლებსაც დიდი კომერციული ბანკები 

ახორციელებენ, ასეთი დიდი მოულობისაა, ისინი კარგად ახერხებენ ვალუტის მყიდველებისა და 

გამყიდველების ერთად თავმოყრას. მრავალეროვნულ კორპორაციას, რომელსაც სურს 100 000$-

ის კონვერტაცია შვედურ კრონებში, შეიძლება, გაუჭირდეს და დანახარჯის გაღებაც მოუხდეს 

იმისათვის, რომ იპოვოს მეორე კორპორაცია, რომელსაც  ზუსტად ამ რაოდენობის კრონების 

გაყიდვა ენდომება. რადგან ბანკი ერთდროულად ბევრ კლიენტს ემსახურება კრონების ერთიანად 

დიდი მოცულობთ შესყიდვით,  იგი  ამ მოძიების ხარჯებს ზოგავს.  
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2. კორპორაციები. კორპორაციები, რომლებიც რამდენიმე ქვეყანაში ახორციელებენ 

ოპერაციებს, ხშირად  იღებენ ან ახორციელებენ გადახდებს არა მათი ბაზირების ქვეყნის,  არამედ  

სხვა ვალუტებით. მექსიკაში მომუშავეების შრომის ანაზღაურების მიზნით, მაგალითად, IBM-ს 

შეიძლება  მექსიკური პესო დასჭირდეს. თუ IBM-ს მხოლოდ დოლარების აქვს, რომელიც  აშშ-ში 

კომპიუტერების გაყიდვით მიიღო, მას შეუძლია უცხოურ სავალუტო ბაზარზე საჭირო პესოები 

დოლარებით იყიდოს .  

3. არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტები.  წლების განმავლობაში აშშ-ში, იაპონიასა და სხვა 

ქვეყნებში ფინანსური ბაზრების დერეგულირებამ  ხელი შეუწყო არასაბანკო ფინანსური 

ინსტიტუტების განვითარებას, როგორებიცაა ურთიერთდახამრების ფონდები. ისინი თავიანთ 

კლიენტებს სთავაზობენ მომსახურების ფართო სპექტრს, რომლის ბევრი სახე  ბანკების მიერ 

შეთავაზებული მომსახურებისაგან თითქმის არ გაირჩევა. მათ შორისაა სავალუტო 

ტრანზაქციები. ინსტიტუციური ინვესტორები, როგორებიცაა საპენსიო ფონდები, ხშირად 

ვაჭრობენ უცხოური ვალუტით. ასევე, იქცევიან სადაზღვევო კომპანიები. დაზღვევის ფონდები  

მორგებული არიან ძლიერ, შეძლებეულ ადამიანებს და არ ექვემდებარებიან მთავრობის 

რეგულირებას, რომელიც ურთერთდახმარების ფონდების სავაჭრო სტრატეგიებს ზღუდავს და 

სავალუტო ბაზარზე აქტიურად ვაჭრობენ.    

4. ცენტრალური ბანკები. ბოლო თავში შევისწავლეთ, რომ ცენტრალური ბანკები ზოგჯერ  

სავალუტო ბაზრების მუშაობაში ერევიან. მართალია, ჩვეულებრივ, ცენტრალური ბანკების 

ტრანზაქციების მოცულობა დიდი არ არის, მაგრამ ამ ტრანზაქციების გავლენა შეიძლება დიდი 

იყოს. ამ გავლენის მიზეზი არის ის, რომ სავალუტო ბაზრის მონაწილეები ცენტრალური ბანკის 

საქმიანობას ზედმიწევნით ადევნებენ  თვალყურს, იმისათვის, რომ  სამომავლო 

მაკროეკონომიკური პოლიტიკა განსაზღვრონ, რაც ზემოქმედებას მოახდენს ვალუტის კურსებზე. 

ცენტრალური ბანკის გარდა, სხვა სახელმწიფო ორგანოები, ასევე, შეიძლება ვაჭრობდნენ  

სავალუტო ბაზარზე, მაგრამ ცენტრალური ბანკები მისი ყველაზე რეგულარული ოფიციალური 

მონაწილეები არიან.  

ბაზრის მახასიათებლები 

უცხოური ვალუტით ვაჭრობა მრავალ საფინანსო ცენტრში მიმდინარეობს.    უდიდესი 

მოცულობით ვაჭრობა ხორციელდება ისეთ წამყვან ქალაქებში, როგორებიცაა ლონდონი 

(უდიდესი ბაზარი), ნიუ-იორკი, ტოკიო, ფრანკფურტი და სინგაპური. უცხოური ვალუტით 

მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა უზარმაზარია და უკანასკნელ წლებში მეტისმეტად გაიზარდა.  

1989 წლის აპრილში უცხოური ვალუტით გლობალური ვაჭრობა დღეში საშუალოდ   

დაახლოებით 600 მლრდ დოლარი იყო. ყველდღიურად ლონდონში მიმდინარეობდა 184 მლრდ 

დოლარის მოცულობის ვაჭრობა, 115 მლრდ $ აშშ-ში, 111 მლრდ ტოკიოში. ოცდაერთი წლის 

შემდეგ, 2010 წლის აპრილში, უცხოური ვალუტით ვაჭრობის გლობალური ყოველდღიური  

მოცულობა  დაახლოებით 4,0 ტრლნ დოლარს გაუტოლდა. ლონდონში ყოველდღიურად  1,85 

ტრლნ დოლარის მოცულობის ვაჭრობა მიმდინარეობს, 904 მლრდ $ აშშ-ში და 312 მლრდ $ 

იაპონიაში.2  

                                                           
2 1989 წლის აპრილის  მონაცემები აღებულია კვლევიდან, რომელიც ერთდროულად განახრციელეს ნიუ-

იორკის ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმა, ინგლისის ბანკმა, იაპონიის ბანკმა, კანადის ბანკმა და 

საფრანგეთის, იტალიის, ნიდერლანდების, სინგაპურის, ჰონ-კონგისა და ავსტრალიის მონეტარულმა 
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ტელეფონი, ფაქსი და ინტერნეტი  უდიდეს უცხოურ სავალუტო ცენტრებს აკავშირებს და 

თითოეულს აქცევს ერთიანი მსოფლიო ბაზრის შემადგენელ ნაწილად, სადაც მზე არასდროს 

ჩადის. ეკონომიკური სიახლეები, რომლებიც დღის ნებისმიერ დროს ქვეყნდება, დაუყოვნებლივ 

ვრცელდება მთელს მსოფლიოში და, შეიძლება, ბაზრის მონაწილეების აქტიური მოქმედებები 

განაპირობოს. მაშინაც კი, როცა ნიუ-იორკში ვაჭრობა დასრულდება, ნიუ-იორკში ბაზირებული 

ბანკებისა და კორპორაციების შვილობილი კომპანიები, რომლებიც  დროის სხვა სარტყელში 

არიან, კვლავ აქტიურები შეიძლება იყვნენ სავალუტო ბაზარზე. უცხოური ვალუტით მოვაჭრეებს 

შეუძლიათ გარიგება დადონ თავიანთი ბინიდან, როცა მათ გვიან ღამით მიღებული შეტყობინება 

აღვიძებს სხვა კონტინენტზე ფინანსურ ცენტრში მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენის გამო. 

ფინანსური ცენტრების ინტეგრაცია გულისხმობს, რომ არ იქნება მნიშვნელოვანი 

განსხვავება  დოლარი/ევრო კურსსა, რომელიც კოტირებულია  9 სთ-ზე ნიუ-იორკში და 

დოლარი/ევრო კურსს შორის, რომელიც კოტირებულია  იმავე დროს ლონდონში (რაც ლონდონის 

დროით 2 სთ-ს შეესაბამება). თუ ევრო ნიუ-იორკში  1,1$ ღირს   და 1,2$ _  ლონდონში, არბიტრაჟის 

საშუალებით შეიძლება მოგების მიღება,  რაც ვალუტის იაფად ყიდვა და მისი ძვირად გაყიდვაა. 

ზემოთ მოცემული ფასების პირობებში, მოვაჭრეს შეუძლია, მაგალითად, იყიდოს 1 მლნ € ნიუ-

იორკში 1,1 მლნ $-დ და მაშინვე გაყიდოს ის ლონდონში 1,2 მლნ $-დ და მიიღოს წმინდა მოგება 

100 000 $. მაგრამ, თუ ყველა მოვაჭრე მოისურვებს ამ შესაძლებლობით სარგებლობას, მათი 

მოთხოვნა ევროებზე ნიუ-იორკში გაზრდის ევროს ფასს დოლარის მიმართ, ხოლო მათ მიერ 

ლონდონში ევროების მიწოდება  იქ დოლარით გამოხატულ  ევროს ფასს შემაცირებს. განსხვავება 

ნიუ-იორკსა და ლონდონში არსებულ ვალუტის კურსებს შორის ძალიან სწრაფად გაქრება. 

რადგან, არბიტრაჟის შესაძლებლობით სარგებლობის მიზნით, უცხოური ვალუტით მოვაჭრეები 

კომპიუტერის ეკრანებს ყურადღებით ადევნებენ თვალს, ის განსხვავებები, რომლებიც 

წარმოიქმნება,  მცირე და ძალიან ხანმოკლეა. 

უცხოურ სავალუტო ტრანზქციებში ნებისმიერი ორი ვალუტა შეიძლება მონაწილეობდეს, 

მაგრამ  ტრანზქციების უმეტესობა (დაახლოებით 85% 2010 წლის აპრილის მონაცემებით) 

უცხოური ვალუტის აშშ დოლარზე გაცვლას მოიცავს. ეს მაშინაც ასეა, როცა ბანკის მიზანი არის 

ერთი სხვა (არა დოლარის) ვალუტის გაყიდვა და მეორე ვალუტის ყიდვა! მაგალითად, ბანკი, 

რომელსაც სურს შვეიცარიული ფრანკის გაყიდვა და ისრაელის შეკელის ყიდვა, ჩვეულებრივ, 

ფრანკებს გადაცვლის დოლარზე და შემდეგ დოლარებს გამოიყენებს შეკელის შესაძენად. 

მართალია, ეს პროცედურა შემოვლითი გზაა, მაგრამ ის რეალურად უფრო იაფია ბანკისთვის, 

ვიდრე, ამის ნაცვლად, რომ შეეცადოს, იპოვოს შეკელის მფლობელი, რომელსაც შვეიცარიული 

ფრანკის ყიდვა სურს. დოლარის მეშვეობით ვაჭრობის უპირატესობა მსოფლიო ეკონომიკაში   

აშშ-ს მნიშვნელობის შედეგია. რადგან დოლარით განხორციელებული საერთაშორისო სავაჭრო 

გარიგებების მოცულობა ასეთი დიდია, არ არის ძნელი იპოვო მხარე, ვინც მოისურვებს დოლარი 

                                                           
ორგანოებმა. 2010 წლის აპრილის კვლევა განახორციელა 53 ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა. შესწორებული 

მონაცემები გამოქვეყნდა:  “Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity 

in April 2010: Preliminary Global Results,” Bank for International Settlements, Basel, Switzerland, September 2010. 

ყოველდღიურად აშშ-ში უცხოური ვალუტით ვაჭრობა 1980 წელს საშუალოდ მხოლოდ 18 მლრდ დოლარს 

უტოლდებოდა. 
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შვეიცარიულ ფრანკზე ან შეკელზე გაცვალოს. პირიქით, შედარებით მცირე გარიგებებისთვის 

შვეიცარიული ფრანკის პირდაპირ  შეკელზე გაცვლა არის საჭირო 3.  

ასეთ მრავალ უცხოურ სავალუტო გარიგებაში მისი ცენტრალური როლის გამო აშშ 

დოლარს ზოგჯერ  წამყვან (მთავარ) ვალუტას უწოდებენ.  წამყვანი ვალუტა ისაა, რომელიც 

ფართოდ გამოიყენება იმ მხარეების მიერ დადებულ საერთაშორისო კონტრაქტებში, რომლებიც 

წამყვანი ვალუტის  ქვეყანაში არ ცხოვრობენ. ვარაუდობენ, რომ ევრო, რომლის შემოღება  1999 

წლის დასაწყისში მოხდა, დოლართან ერთად,  წამყვანი ვალუტა გახდება.   2010 წლის 

აპრილისთვის უცხოური ვალუტით ვაჭრობის 39%  ევროზე გაცვლის გარიგებებზე მოდიოდა - ეს 

დოლარის წილის ნახევარზე ნაკლებია, თუმცა, სამი წლის წინანდელ მონაცემზე  - 37%-ზე, მეტია. 

იაპონიის იენი 19%-იანი საბაზრო წილით მნიშვნელობით მესამე ვალუტაა  (200-დან). ფუნტი 

სტერლინგის მნიშვნელობა დიდად დაეცა, რომელიც ერთ დროს დოლარის შემდეგ მეორე 

ძირითადი საერთაშორისო ვალუტა იყო. 

სპოტ კურსები და ფორვარდ კურსები 

უცხოური სავალუტო გარიგებები, რომლებსაც აქამდე განვიხილავდით, სპოტ ბაზრებზე 

იდება: ორი მხარე თანხმდება  გაცვალოს საბანკო დეპოზიტები და  გარიგება  დაუყოვნებლივ 

დაასრულოს. ვალუტის კურსებს, რომლითაც წარიმართება ამგვარი ვაჭრობა „ადგილზე“,სპოტ 

კურსები ეწოდება, ხოლო გარიგებას  სპოტ გარიგება ეწოდება.  

უცხოური სავალუტო გარიგებები ზოგჯერ  გარიგების მომავალ თარიღს განსაზღვრავს - 

რაც შეიძლება იყოს 30, 90, 180 დღე ან რამდენიმე წელიც კი. ამგვარი გარიგებებისთვის 

კოტირებულ კურსს ეწოდება ფორვარდ კურსი. მაგალითად, 30 დღიანი ფორვარდული 

გარიგებისას ორი მხარე 1 აპრილს უთანხმდება ერთმანეთს 1 მაისს 100 000£-ის 155 000 $-ზე სპოტ 

გაცვლის შესახებ. ამდენად, ფორვარდ კურსი იქნება 1,55 $/£ და, საზოგადოდ, ის  განსხვავებულია 

სპოტ კურსისა და ფორვარდ კურსისგან, რომელიც სხვა თარიღებისთვის გამოიყენება მომავალში. 

როცა თქვენ თანხმდებით, გაყიდოთ ფუნტები დოლარებზე  მომავალში რაიმე თარიღისათვის 

დღეს შეთანხმებული ფორვარდ კურსით, თქვენ ყიდით ფუნტებს ფორვარდ ბაზარზე და 

ყიდულობთ დოლარებს ფორვარდ ბაზარზე.  მომავალ თარიღს, როცა ვალუტების ფაქტობრივი 

გაცვლა მოხდება,  ეწოდება ფულის ჩარიცხვის თარიღი4. 14-1 ცხრილი  ზოგიერთი ძირითადი 

ვალუტის ფორვარდ კურსებს გვიჩვენებს.  

მართალია, არაა აუცილებელი, რომ ფორვარდ და სპოტ კურსები ერთმანეთის ტოლი იყოს, 

მაგრამ ისინი  ერთმანეთთან ახლოს მოძრაობენ, რასაც 14-1 დიაგრამაზე თვეების მიხედვით 

გვიჩვენებს დოლარი/ფუნტი კურსების მონაცემები. ამ თავის დანართში განხილულია როგორ 

                                                           
3 შვეიცარიული ფრანკი/შეკელთან კურსის გააანგარიშება შეიძლება დოლარი/ფრანკი და დოლარი/შეკელი კურსების 

მიხედვით, როგორც დოლარი/შეკელი კურსი გაყოფილი დოლარი/ფრანკი კურსზე. თუ დოლარი/ფრანკი კურსი არის 

0.80$/ფრანკი და დოლარი/შეკელი კურსი არის 0.20 დოლარი/შეკელი, მაშინ ფრანკი/შეკელი კურსი იქნება 0,20 

$/შეკელი/ 0,80$/შეკელი = 0,25 ფრანკი/შეკელი. სავალუტო ბაზარზე მოვაჭრეები დოლარისგან განსხვავებულ 

ვალუტებს შორის კურსებს „კროს კურსებს“ უწოდებენ.  
4 წასრულში სპოტ სავალუტო გარიგების დასრულებისთვის ორ დღემდე იყო საჭირო. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

სპოტ ტრანზაქციის თანხის ჩარიცხვის თარიღი გარიგების დადების შემდეგ იყო ორი დღე. დღეს წამყვანი ვალუტების 

სპოტ გარიგებების უმეტესობა   იმავე დღეს სრულდება. 
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განისაზღვრება ფორვარდ კურსები და ახსნილია სპოტ და ფორვარდ კურსების მოძრაობის 

მჭიდრო ურთიერთკავშირი .  

მაგალითი გვიჩვენებს, თუ რატომ  შეიძლება მოისურვონ მხარეებმა ფორვარდ გარიგების 

დადება. დავუშვათ, Radio Shack-მა იცის, რომ 30 დღეში იაპონელ მომწოდებელს ამ 

თარიღისათვის მიწოდებული რადიოებისათვის იენები უნდა გადაუხადოს  . Radio Shack-ს 

შეუძლია  თითოეული რადიო 100$-დ გაყიდოს და მომწდებელს რადიოში   9000 ¥  უნდა 

გადაუხადოს. მისი მოგება დამოკიდებული იქნება დოლარი/იენი კურსზე.  მიმდინარე მომენტში 

არსებული სპოტ კურსით 0.0105$ იენთან Radio Shack-ს უნდა გადაეხადა ($0.0105 იენთან ) X 

(¥9,000  ) = $94.50 ერთ რადიოში და ამიტომ ყოველი იმპორტირებული რადიოდან მიიღებდა 5,50$ 

მოგებას. მაგრამ  Radio Shack-ს არ ექნება სახსრები, რომ გადაუხადოს მომწოდებელს, ვიდრე 

რადიოები არ ჩამოვა და არ გაიყიდება. თუ შემდგომი 30 დღის განმავლობაში დოლარი 

მოულოდნელად გაუფასურდება 0,0115 დოლარამდე 1 იენთან, Radio Shack-ს მოუწევსერთ 

რადიოში   (0.0115 $ 1 იენთან) X  (¥9,000  ) = 103,30 $ გადაიხადოს და ამით თითოეულ რადიოზე  

3,50$ ზარალს მიიღებს.  

ეს რისკი რომ აიცილოს, Radio Shack-ს შეუძლია დადოს 30 დღიანი ფორვარდული გარიგება Bank 

of America-სთან.  თუ Bank of America დათანხმდება მიჰყიდოს იენები Radio Shack-ს 30 დღეში 0.0107 

დოლარად, Radio Shack-მა ზუსტად იცის, რომ მომწოდებელს ერთ რადიოში (0.0107 $ 1 იენთან) X (¥9,000  ) 

= 96,30$ უნდა გადაუხადოს.  ფორვარდ ბაზარზე იენების ყიდვითა და დოლარების გაყიდვით Radio Shack-

ს ერთ რადიოზე აქვს 3,70$ გარანტირებული მოგება და დაზღვეულია იმისგან, რომ ვალუტის კურსის 

მოულოდნელი ცვლილება იმპორტის მომგებიან გარიგებას ზარალის მომტანად აქცევს. უცხოური 

სავალუტო ბაზრის პროფესიული ტერმინოლოგიით თუ ვიტყვით, Radio Shack-მა განახორციელა თავისი 

უცხოური სავალუტო რისკის ჰეჯირება.   

ამის შემდეგმ როცა ვალუტის კურსს ვახსენებთ, მაგრამ არ დავაზუსტებთ ეს სპოტ კურსია თუ 

ფორვარდ კურსი, ყოველთვის   სპოტ კურსი გვექნება მხედველობაში.  

სავალუტო სვოპები 

სავალუტო სვოპი არის ვალუტის სპოტ გაყიდვა კომბინირებული ფორვარდულ ბაზარზე 

ამ ვალუტის ხელახლა შესყიდვასთან. მაგალითად, დავუშვათ, რომ საავტომობილო კომპანია 

Toyota-მ   ამერიკაში განხორციელებული გაყიდვებიდან ახლახანს 1 მლნ დოლარი მიიღო და 

იცის, რომ სამ თვეში  ამ დოლარების გადახდა მას კალიფორნიელი მომწოდებლისთვის 

მოუხდება. ამასობაში Toyota-ს აქტივების მართვის განყოფილებისთვის  სასურველი იქნება 1 მლნ 

დოლარის  ევროობლიგაციებში ინვესტირება. დოლარის ევროში სამთვიანი სვოპის  შედეგი 

შეიძლება იყოს ბროკერების უფრო დაბალი ანაზღაურება, ვიდრე ორი ცალ-ცალკე გარიგების 

შემთხვევაში, როცა ხდება დოლარის გაყიდვა ევროებზე სპოტ კურსით  და ევროების გაყიდვა 

დოლარებზე ფორვარდ ბაზარზე. სავალუტო სვოპები მთლიანი ვაჭრობის მნიშვნელოვან წილს 

შეადგენს.  

ფიუჩერსები და ოპციონები 

სხვა ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლითაც, ფორვარდული კონტრაქტების მსგავსად,  

ვაჭრობა სავალუტო ბაზარზე მიმდინარეობს, არის ვალუტების ფიუჩერსული გაცვლა. მაგრამ 

გაცვლის დრო და პირობები შეიძლება განსხვავდებოდეს იმისგან, რაც განსაზღვრულია 
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ფორვარდული კონტრაქტებით, რაც მოვაჭრეებს  უცხოური სავალუტო რისკის აცილებისას 

დამატებით მოქნილობას ანიჭებს. 

როცა ფიუჩერსულ კონტარქტს ყიდულობთ, თქვენ ყიდულობთ დაპირებას, რომ 

უცხოური ვალუტის დადგენილი ოდენობა მომავალში დადგენილი თარიღისათვის იქნება 

მიწოდებული. ფორვარდული კონტრაქტი თქვენსა და რომელიმე სხვა კერძო მხარეს შორის 

ალტერნატიული გზაა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ განსახილველი თარიღისათვის თქვენ 

იმავე ოდენობის უცხოურ ვალუტას მიიღებთ . მაგრამ მაშინ, როცა ფორვარდული გარიგების 

დროს  თქვენ არა გაქვთ არჩევანი თქვენი ვალდებულების  შესრულებასთან დაკავშირებით, 

ფიუჩერსული კონტრაქტის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მისი გაყიდვა ორგანიზებულ 

ფიუჩერსულ ბირჟაზე და  მოგების ან დანაკარგის დაუყოვნებლივ მიღება. ამგვარი გაყიდვა 

შეიძლება უკეთესი აღმოჩნდეს, მაგალითად, თუ თქვენი შეხედულება მომავალი სპოტ კურსის 

შესახებ იცვლება. 

უცხოური სავალუტო ოპციონი მის მფლობელს აძლევს უფლებას იყიდოს ან გაყიდოს 

დადგენილი რაოდენობის ვალუტა დადგენილი ფასით ნებისმიერ დროს დადგენილი ვადის 

ამოწურვამდე. გარიგების მეორე მხარეს, ოპციონის გამყიდვლს, მოეთხოვება გაყიდოს ან იყიდოს 

უცხოური ვალუტა ოპციონის მფლობელის განკარგულებით, რომელიც არ  არის ვალდებული, 

რომ  თავისი უფლება გამოიყენოს.   

წარმოიდგინეთ, რომ არა ხართ დარწმუნებული მომავალ თვეში როდის მიიღებთ 

შემოსავალს უცხოური ვალუტით. დანაკარგის რისკი რომ აიცილოთ, შეიძლება, მოისურვოთ 

იყიდოთ პუტ ოპციონი, რაც უფლებას გაძლევთ გაყიდოთ უცხოური ვალუტა თქვენთვის 

ცნობილი კურსით თვის განმავლობაში ნებისმიერ დღეს. თუ, პირიქით, საზღვარგარეთ გადახდა 

გაქვთ განსახორციელებელი თვის განმავლობაში რომელიმე დღეს, ქოლ ოპციონი, რომელიც 

გაძლევთ უფლებას იყიდოთ უცხოური ვალუტა, რათა გადაიხადოთ თქვენთვის ცნობილი ფასი, 

შეიძლება მიმზიდველი იყოს. ოპციონები  ბევრ საფინანსო აქტივზე გამოიწერება, რომლებიც 

საფუძვლად უდევს მას (მათ შორის, უცხოურ სავალუტო ფიუჩერსებზე) და ფიუჩერსების 

მსგავსად, მათი ყიდვა და გაყიდვა თავისუფლად შეიძლება. ფორვარდები, სვოპები, ფიუჩერსები 

და ოპციონები - ყველა არის ფინანსური დერივატივების მაგალითი, რომლებიც  მე-13 თავში 

ჩამოვთვალეთ. 

მოთხოვნა უცხოური ვალუტის აქტივებზე 

ჩვენ ახლა ვნახეთ, რომ ბანკები, კორპორაციები და სხვა ინსტიტუტები ვაჭრობენ 

უცხოური ვალუტის საბანკო დეპოზიტებით მსოფლიო სავალუტო ბაზარზე, რომელიც 24 საათის 

განმავლობაში მუშაობს. რომ გავიგოთ, როგორ განისაზღვრება ვალუტის კურსები უცხოურ 

სავალუტო ბაზარზე, უნდა დავსვათ კითხვა: როგორ განისაზღვრება ძირითადი სუბიექტების 

მოთხოვნა უცხოური ვალუტის სხვადასხვა ტიპის დეპოზიტებზე. 

უცხოური ვალუტის საბანკო დეპოზიტებზე მოთხოვნა  იმავე  მოსაზრებების 

ზემოქმედებას განიცდის, რაც   ნებისმიერი სხვა აქტივის მოთხოვნაზე ახდენს გავლენას. ამ 

მოსაზრებებს შორის მთავარი არის ის, თუ რა ეღირება დეპოზიტები მომავალში. უცხოური 

ვალუტის დეპოზიტების მომავალი ღირებულება, თავის მხრივ, დამოკიდებულია ორ ფაქტორზე: 

რა საპროცენტო განაკვეთს გვთავაზობს ის და როგორია ვალუტის მოსალოდნელი კურსის 

ცვლილება სხვა ვალუტების მიმართ. 
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აქტივები დ აქტივის უკუგება 

 

გაიხსენეთ, რომ ხალხი, შეიძლება, სიმდიდრეს მრავალნაირი ფორმით ფლობდეს: აქციები, 

ობლიგაციები, იშვიათი ღვინოები, ბრილიანტები და ა. შ. სიმდიდირის მოპოვების - დაზოგვის 

ამოცანა არის მსყიდველობითი უნარის გადატანა მომავალში. ჩვენ ამას შეიძლება ვაკეთებდეთ იმ 

წლების გათვალისწინებით, როცა პენსიაზე გავალთ, ჩვენი მემკვიდრეებისთვის, ან უბრალოდ 

იმიტომ, რომ იმაზე მეტს გამოვიმუშავებთ, ვიდრე გვჭირდება დავხარჯოთ კონკრეტულ წელს და 

ვამჯობინებთ   „შავი დღისთვის“ დავზოგოთ.  

 

აქტივის უკუგების განსაზღვრა. რადგან დაზოგვის ობიექტმა მომავალი მოხმარება უნდა 

უზრუნველყოს,  აქტივის სასურველობას ჩვენ დიდწილად  მისი უკუგების ნორმის საფუძველზე 

ვაფასებთ, რაც ნიშნავს მის მიერ შემოთავაზებული ღირებულების პროცენტულ ზრდას 

გარკვეული პერიოდის მანძილზე. მაგალითად, დავუშვათ, 2015 წლის დასაწყისში თქვენ Financial 

Soothsayers, Inc.-ის მიერ გამოშვებულ აქციაში100$-ს იხდით. თუ აქცია გაძლევთ 1$-ს 2016 წლის 

დასაწყისისთვის და თუ აქციის ფასი წლის განმავლობაში  100$-დან 109$-მდე გაიზრდება, თქვენ 

აქციიდან 2015 წლის განმავლობაში 10%  უკუგების ნორმას მიიღებთ - ანუ თქვენი საწყისი 100$-

ის ინვესტიციის ღირებულება  110$-მდე გაიზარდა, 1$ დივიდენდისა და 109$-ის ჯამით, რასაც 

მიიღებთ, თუ თქვენს წილს გაყიდით. თუ Financial Soothsayers, Inc.-ი კვლავ  1$ დივიდენდს 

გადაიხდის, მაგრამ აქციის ფასი  98$-მდე დაეცემა, თქვენი 100$-ის ინვესტიცია წლის ბოლოს  

მხოლოდ 90$ ეღირება, რაც  10%-ის ტოლ უკუგების ნორმას მოგცემთ უარყოფითი ნიშნით. 

ხშირად, შეიძლება, დარწმუნებით არ იცოდეთ, რა უკუგებას მოგცემთ აქტივი 

სინამდვილეში მას შემდეგ, რაც მას შეიძენთ. როგორც აქციის წილისთვის გადახდილი 

დივიდენდის, ასევე, მაგალითად, წილის ხელახლა გაყიდვის ფასის წინასწარ განჭვრეტა 

შეიძლება რთული იყოს. ამიტომ ჩვენი გადაწყვეტილება უნდა დაეფუძნოს უკუგების 

მოსალოდნელ ნორმას. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უკუგების მოსალოდნელი ნორმის 

გამოანგარიშებით თქვენ პერიოდის ბოლოსთვის  აქტივის მთლიანი ღირებულების საუკეთესო 

პროგნოზს აკეთებთ. პროცენტული განსხვავება მომავალში მოსალოდნელ ღირებულებასა და 

აქტივში დღეს თქვენ მიერ გადახდილ ფასს შორის დროის ამ პერიოდის განმავლობაში  აქტივის 

მოსალოდნელი უკგების ნორმას უტოლდება.  

როცა აქტივის უკუგების ნორმას ვზომავთ, ერთმანეთს ვადარებთ ორ თარიღს შორის 

როგორ იცვლება აქტივში განხორციელებული ინვესტიციის მთლიანი ღირებულება. წინა 

მაგალითში ჩვენ შევადარეთ, როგორ შეიცვალა Financial Soothsayers, Inc.-ის აქციის ღირებულება 

2015 წელსა (100$) და 2016  წელს (110$) შორის, რათა გამოგვეტანა დასკვნა, რომ აქციის უკუგების 

ნორმა  წელიწადში 10% იყო. ჩვენ მას ვუწოდებთ უკუგების ნორმას, გამოსახულს დოლარით, 

რადგან ღირებულების ორი სიდიდე, რომლებსაც ჩვენ ვადარებთ, გამოსახულია დოლარებით. 

მაგრამ, ასევე, შესაძლებელია, რომ უკუგების სხვდასხვა ნორმა გამოვიანგარიშოთ ისე, რომ ეს ორი 

სიდიდე გამოვსახოთ უცხოური ვალუტით ან რაიმე საქონლით, როგორიცაა ოქრო. 

 

უკუგების რეალური ნორმა  

 

უკუგების მოსალოდნელი ნორმა, რომელსაც დამზოგველები ითვალისწინებენ ამა თუ იმ 

აქტივის შეძენის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, არის უკუგების რეალური ნორმა, ანუ 
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უკუგების ნორმა გამოთვლილი აქტივის ღირებულების განსაზღვრით პროდუქტების რაიმე 

ფართო, რეპრეზენტატული კალათის საშუალებით, რომელსაც დამზოგველები რეგულარულად 

შეიძენენ.  

 

კერძო შემთხვევა შესწავლისთვის 

ფორვარდული ვაჭრობა აზიაში ვალუტის რეალური მიწოდების გარეშე 

სტანდარტული ფორვარდული სავალუტო კონტრაქტით ორი მხარე თანხმდება 

გაცვალოს ორი სხვადასხვა ვალუტა შეთანხმებული კურსით მომავალში რომელიმე დღეს. 

მაგრამ ბევრი განვითარებადი ქვეყნის ვალუტა სრულად კონვერტირებადი არ არის, რაც 

ნიშნავს, რომ ისინი სავალუტო ბაზრებზე თავისუფლად არ იყიდება. არაკონვერტირებადი 

ვალუტის მნიშვნელოვანი მაგალითია ჩინური რენმინბი, რომელიც იყიდება ჩინეთის 

საზღვრებში (რეზიდენტების მიერ), მაგრამ არა თავისუფლად მის გარეთ (რადგან ჩინეთის 

მთავრობა ნებას არ რთავს არარეზიდენტებს შეუზღუდავად ფლობდნენ რენმინბის 

დეპოზიტებს ჩინეთში). ამდენად, ვალუტებით, როგორიცაა რენმინბი, ჩვეულებრივი 

ფორვარდული ვაჭრობა შეუძლებელია. 

არაკონვერტირებადი ვალუტების მქონე განვითარებადი ქვეყნები, როგორიცაა ჩინეთი,  

საერთაშორისო ვაჭრობისა და ინვესტიციების მსოფლიოს უდიდესი მონაწილეების 

რეიტინგებში შევიდნენ. ჩვეულებრივ, მოვაჭრეები ფორვარდულ ბაზარს იყენებენ, რათა 

თავიანთი სავალუტო რისკები დააზღვიონ, მაგრამ ისეთ შემთხვევებში, როგორიცაა ჩინეთი, 

როგორც ვნახეთ, სტანდარტული ფორვარდული ბაზარი არ არსებობს. არსებობს თუ არა რაიმე 

გზა, რომ უცხოელებმა დააზღვიონ სავალუტო რისკები, რომლებსაც  საკუთარ თავზე იღებენ, 

როცა არაკონვერტირებადი ვალუტების მქონე ქვეყნებთან ვაჭრობენ?  

1990-აინი წლებდან მოყოლებული ისეთ ცენტრებში, როგორებიცაა ჰონკონგი და 

სინგაპური, ჩამოყალიბდა ფორვარდული ბირჟები ვალუტის რეალური მიწოდების გარეშე, 

რათა  არაკონვერტირებადი აზიური ვალუტების ჰეჯირება გაადვილებულიყო.  ვალუტებს 

შორის, რომლებითაც  ფორვარდულ ბაზრებზე ვაჭრობენ ვალუტების რეალური მიწოდების 

გარეშე, არიან ჩინური რენმინბი, ტაივანური დოლარი და ინდური რუპია.  ვალუტის რეალური 

მიწოდების გარეშე ფორვარდული კონტრაქტების გამოყენებით მოვაჭრეებს შეუძლიათ 

დააზღვიონ სავალუტო რისკები ისე, რომ  არაკოვერტირებადი ვალუტებით რეალურად 

ვაჭრობა არ უხდებათ.  

რომ ვნახოთ, როგორ შეიძლება ჰეჯირების განხორციელება, შევხედოთ ჰიპოთეტურ 

მაგალითს. General Motors-მა ახლახან გაყიდა ავტომანქანების ზოგიერთი კომპონენტი 

ჩინეთში.  ჩინელ იმპორტიორთან მისი კონტრაქტით დადგენილია, რომ სამ თვეში GM-ი 

ტვირთის მიწოდების სანაცვლოდ  დოლარის ეკვივალენტ 10 მლნ იუანს მიიღებს. (იუანი არის 

ერთეული, რომლითაც რენმინბის მოცულობა იზომება, როგორც ბრიტანული სტერლინგი 

იზომება გირვანქით). ჩინეთის სახალხო ბანკი (PBC), ქვეყნის ცენტრალური ბანკი, მკაცრად 

აკონტროლებს თავისი ვალუტის კურსს ადგილობრივ რეზიდენტებთან ვაჭრობის 

საშუალებით, რაც  მისი დოლარის მარაგების რენმიბიზე გაცვლას გულისხმობს * 

*ჩინეთის სავალუტო რეჟიმი არის ფიქსირებული კურსის სისტემის მაგალითი, რომელსაც უფრო 

დეტალურად  მე-18 თავში შევისწავლით. 
PBC დღეს იყიდის ან გაყიდის 1 აშშ დოლარს 6,8 იუანით. მაგრამ დავუშვათ, რომ PBC 

თავის ვალუტას  დოლარის მიმართ თანდათანობითი გამყარების საშუალებას აძლევს და 

კურსი, რომელიც  სამ თვეში ჩამოყალიბდება, გაურკვეველია: ის შეიძლება იყოს, სადღაც, 

ვთქვათ, 6,7 და 6,5 იუანი/დოლარი კურსს შორის.  GM  მოისურვებს  6,6 იუანი/დოლარი 

ფორვარდ კურსი, დააფიქსიროს რასაც კომპანიის მთავარი ფინანსური ოფიცერი, ჩვეულებრივ,   
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მოსალოდნელი 10 მლნ იუანი შემოსავლის უბრალოდ ფორვარდულ ბაზარზე  დოლარებზე ამ 

კურსით გაყიდვით გააკეთებდა. სამწუხაროდ, რენმინბის არაკონვერტირებადობა ნიშნავს, რომ 

GM  რეალურად მიიღებს არა რენმინბის, რომლის გაყიდვაც მას ფორვარდულ ბაზარზე 

შეუძლია, არამედ 10 მლნ იუანის ეკვივალენტს დოლარებით, რომლის ყიდვას იმპორტიორი   

ჩინეთის საბანკო სისტემის საშუალებით შეძლებს. 

მაგრამ ფორვარდული ბაზარი ვალუტის რეალური მიწოდების გარეშე აყალიბებს 

„ვირტუალურ“ ფორვარდულ ბაზარს. ამით არაჩინელ მოვაჭრეებს ეძლევათ შესაძლებლობა 

ითამაშონ  რენმინბის ღირებულებაზე, რომლის გადახდა შესაძლებელია დოლარებით. რომ 

დააფიქსიროს ფორვარდ კურსი 6,6 იუანი/დოლართან, GM-ს შეუძლია ხელი მოაწეროს 

კონტრაქტს, რომელიც მას ავალდებულებს, გადაიხადოს განსხვავება დოლარების იმ 

რაოდენობას, რომელსაც ის, ფაქტობრივად,  სამ თვეში მიიღებს და იმ რაოდენობას შორის, 

რასაც მიიღებდა კურსი ზუსტად 6,6 იუანი/დოლარი რომ ყოფილიყო, რაც ეკვივალენტურია 

1/6,6 დოლარი/იუანი = 0,1515 დოალრი/იუანი (დამრგვალების შემდეგ). ამდენად, თუ 

აღმოჩნდება, რომ ვალუტის კურსი არის 6,5 იუანი/დოლარი, (რაც სხვა შემთხვევაში GM-სთვის 

ხელსაყრელი იქნებოდა), GM-ს მოუხდება,  თავისი კონტრაქტის შესაბამისად, გადაიხადოს 

(1/6,5-1/6,6 დოლარი/იუანი) X 10 000 000 იუანი) = 0.1538$/იუანი - 0.1515$/იუანი X 10 000 000 

იუანი = $23,310. 

მეორე მხრივ, ხელსაყრელი შემთხვევის შესაძლებლობაზე უარის თქმით, GM, ასევე,  

წარუმატებლობის რისკს აიცილებს. თუ ვალუტის კურსი აღმოჩნდება 6,7 იუანი/დოლარი (რაც 

სხვა შემთხვევაში GM-სთვის არახელსაყრელი იქნებოდა), GM გადაიხდის უარყოფით 

ოდენობას 0.1493 - 0.1515 X10,000,000 = - $22,614, რაც  ნიშნავს, რომ ის მიიღებს 22 614 დოლარს 

ხელშეკრულების მეორე მხარისგან. ფორვარდული კონტრაქტი ვალუტის რეალური 

მიწოდების გარეშე  GM-ს შესაძლებლობას აძლევს თავი დაიცვას სავალუტო რისკისგან, მაშინაც 

კი, როცა კონტრაქტის მხარეებს არასდროს დასჭირდებათ ჩინური ვალუტის რეალურად 

გაცვლა.  

მონაცემები გვიჩვენებს იუანის ყოველდღიურ კურსებს დოლარის მიმართ ფორვარდულ 

ბაზარზე ვალუტის რეალური მიწოდების გარეშე, სადაც თანხის ჩარიცხვის ვადაა 1 თვე, 1 წელი 

და 2 წელი (ასევე, კოტირებულია უფრო ხანგრძლივი ამოწურვის ვადის მქონე ფორვარდული 

კურსები). ეს კურსები უფრო ცვალებადია ამოწურვის ხანგრძლივი ვადის შემთხვევაში, რადგან 

ისინი   ჩინეთის სამომავლო სავალუტო პოლიტიკის შესახებ მოლოდინს ასახავს და შორეული 

მომავალი შედარებით უფრო  გაურკვეველია, ვიდრე ახლო მომავალი.  

როგორ ვითარდებოდა ჩინეთის სავალუტო პოლიტკა? 2005 წლის ივლისიდან 2008 

წლის ივლისამდე ჩინეთი  ყველასათვის გასაგებ პოლიტიკას მისდევდა, რომელიც მის 

ვალუტას აშშ დოლარის მიმართ თანდათანობითი გამყარების საშუალებას აძლევდა. ამ 

პერიოდის განმავლობაში არსებული მოლოდინის გამო, რომ იუანის კურსი დოლარის მიმართ 

დროთა განმავლობაში დაეცემოდა, ფორვარდ კურსები, რომლითაც ხალხს სურდა ვაჭრობა, 

რათა  ორი წლის შემდგომი გარიგებები დაეფინანსებინა, არის ერთწლიან ფორვარდ კურსებზე 

ნაკლები, რომლებიც, თავის მხრივ, არის ერთთვიან ფორვარდ კურსებზე ნაკლები. 

ჩინეთმა თავისი პოლიტიკა  2008 წლის ზაფხულში შეცვალა და იუანი დოლარს 

მტკიცედ მიაბა ამ პოლიტიკის დასრულების საბოლოო თარიღის რაიმე სახით გამოცხადების 

გარეშე. ამ მოქმედებამ, როგორც დიაგრამაზე შეგიძლიათ ნახოთ, შეცვალა ურთიერთობა 

მოცემულ სამ ფორვარდულ კურსს შორის.  ორი წლის შემდგომ, 2010 წლის ივნისში, ჩინეთმა 

განაცხადა იუანის შეძლებისამებრ უფრო მოქნილ კურსთან დაბრუნების შესახებ. მას შემდეგ 

იუანი  დოლარის მიმართ გამყარებას განაგრძობს, მაგრამ ზომიერი ტემპით.  

ჩინეთის სავალუტო კურსის სისტემა და პოლიტიკა ბოლო წლებში საერთაშორისო 

წინააღმდეგობების ცენტრში იყო და მასზე მომდევნო თავებში მეტს ვისაუბრებთ. 
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სწორედ მოსალოდნელ რეალურ უკუგებას აქვს მნიშვნელობა, რადგან დაზოგვის 

საბოლოოო მიზანი მომავალი მოხმარებაა და მხოლოდ რეალური უკუგება აფასებს საქონელსა და 

მომსახურებას, რომლის ყიდვა დამზოგველს შეუძლია  მომავალში დღეს გარკვეულ მოხმარებაზე 

უარის თქმის ანუ დაზოგვის სანაცვლოდ.  

ჩვენი მაგალითი რომ გავაგრძელოთ, დავუშვათ, 2015-დან 2016 წლამდე Financial 

Soothsayers-ის აქციებში ინვესტიციის დოლარით გამოსახული ღირებულება  10%-ით იზრდება, 

მაგრამ ყველა საქონლისა და მომსახურების დოლარით გამოსახული ფასი, ასევე,  10%-ით 

იზრდება. მაშინ გამოშვების მიმართ ანუ რეალური გამოსახულებით, 2015 წელს ინვესტიცია უნდა 

ღირდეს არაუმეტესი იმაზე, რაც 2016 წელს. უკუგების  ნულოვანი რეალური ნორმის პირობებში, 

Financial Soothsayers-ის აქცია არც ისე სასურველი აქტივი იქნება. 

მართალია, დამზოგველებს  უკუგების მოსალოდნელი რეალური ნორმა აინტერესებთ, 

მაგრამ სხვადასხვა აქტივის რეალური უკუგებების შესადარებლად ვალუტით გამოსახული 

უკუგების ნორმების გამოყენება მაინც შესაძლებელია. თუკი 2015-2016 წლებში დოლარით 

გამოსახული ყველა ფასი  10%-ით იზრდება, ერთი ბოთლი იშვიათი ღვინო, რომლის დოლარით 

გამოსახული ფასი  25%-ით იზრდება,  უკეთესი ინვესტიცია იქნება, ვიდრე ობლიგაცია, რომლის 

დოლარით გამოსახული ღირებულება  20%-ით იზრდება. ღვინისგან მისაღები უკუგების 

რეალური ნორმა არის 15% (25%-10%), ხოლო ობლიგაციის მიერ შემოთავაზებული უკუგების 

რეალური ნორმა არის მხოლოდ 10% (20%-10%). აღსანიშნავია, რომ განსხვავება ორი აქტივის 

დოლარით გამოსახულ უკუგებებს (25%-20%) შორის მათი რეალური უკუგებების სხვაობას უნდა 

გაუტოლდეს  . ამ ტოლობის მიზეზი ისაა, რომ როცა ორი აქტივის დოლარით გამოსახული  

უკუგება  არ იცვლება,  დოლარით გამოსახული საქონლის ფასების ზრდის ტემპის ცვლილება  

ორივე აქტივის რეალურ უკუგებას იმავე სიდიდით ცვლის. 

 განსხვავება უკუგების რეალურ ნორმებსა და უკუგების დოლარით გამოსახულ ნორმებს 

შორის დამზოგველების მიერ სხვადასხვა აქტივის შეფასების შესწავლისას  ერთ მნიშვნელოვან 

კონცეფციას წარმოაჩენს: ორი აქტივის უკუგებებს ვერ შევადარებთ, თუ ისინი გამოსახული არ 

იქნება ერთი და იმავე ერთეულებით. მაგალითად, აზრი არა აქვს პირდაპირ შევადაროთ ერთი 

ბოთლი ღვინის უკუგება (15% ჩვენს მაგალითში) ობლიგაციის უკუგებას დოლარებით (20%) ან  

ძველი ნახატის უკუგება დოლარით შევადაროთ ოქროს ევროებით გამოსახულ უკუგებას. 

მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უკუგება ერთი და იმავე საზომი ერთეულით იქნება გამოსახული - 

მაგალითად, დოლარით, შევძლებთ ვთქვათ, რომელი აქტივი იძლევა ყველაზე მაღალ 

მოსალოდნელ რეალურ უკუგებას. 

 

რისკი და ლიკვიდურობა 

 

სხვა თანაბარ პირობებში, ინდივიდები ამჯობინებენ იმ აქტივების ფლობას, რომლებიც  

რეალური უკუგების ყველაზე მაღალ მოსალოდნელ ნორმას იძლევა. მაგრამ კონკრეტული 

აქტივების შესახებ ჩვენი შემდგომი დისკუსიები გვიჩვენებს, რომ „სხვა პირობები“ ყოველთვის 

თანაბარი არ არის. დამზოგველებმა ზოგიერთი აქტივი შეიძლება შეაფასონ სხვა ნიშან-

თვისებების და არა უკუგების მოსალოდნელი რეალური ნორმის მიხედვით. გარდა მისი 
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უკუგებისა, დამზოგველებს  აქტივის ორი მთავარი მახასიათებელი აინტერესებთ: მისი რისკი, 

დამზოგველის სიმდიდრეში მისი წვლილის ცვალებადობა და ლიკვიდურობა -  რამდენად 

ადვილად შეიძლება აქტივი გაიყიდოს ან  გაიცვალოს საქონელზე. 

 

1. რისკი. ჩვეულებრივ, აქტივის რეალური უკუგება არაპროგნოზირებადია და შეიძლება 

იმისგან განსხვავებული აღმოჩნდეს, რასაც დამზოგველები მოელოდნენ, როცა აქტივს 

ყიდულობდნენ. ჩვენს ბოლო  მაგალითში დამზოგველებმა  იპოვეს ობლიგაციებში 

ინვესტირების რეალური უკუგების ნორმა (10%) ინვესტიციის დოლარებით გამოსახული 

ღირებულების ზრდის მაჩვენებლიდან (20%) დოლარით გამოსახული ფასების 

მოსალოდნელი ზრდის მაჩვენებლის (10%) გამოკლებით გამოიანგარიშეს. მაგრამ თუ 

მოლოდინი მცდარია და, ნაცვლად იმისა, რომ 20%-ით გაიზარდოს, ობლიგაციების 

ღირებულება დოლარებში  მუდმივი რჩება, დამზოგველი  10%(= 0%-10%) უარყოფით 

რეალურ უკუგებას მიიღებს. დამზოგველებს განუსაზღვრელობა არ მოსწონთ და არ სურთ 

ფლობდნენ აქტივებს, რომელიც მათი სიმდიდრის ძლიერ ცვალებადობას იწვევს. ამიტომ 

აქტივი, მაღალი მოსალოდნელი რეალური უკუგებით, შეიძლება არასასურველი 

აღმოჩნდეს დამზოგველისთვის, თუ მისი რეალიზებული უკუგების ნორმა ფართოდ 

მერყეობს. 

2. ლიკვიდურობა. აქტივები, ასევე, განსხვავდებიან იმის მიხედვით,  დამზოგველებს რა 

დანახარჯებითა და რა სისწრაფით შეუძლიათ მათი განკარგვა. მაგალითად,  სახლი არ 

არის მაინცდამაინც ლიკვიდური, რადგან მისი გაყიდვა, ჩვეულებრივ,  დროს, ბროკერისა 

და ინსპექტორის მომსახურებას მოითხოვს. იმისათვის, რომ სახლი სწრაფად გაიყიდოს, 

ადამიანს შეიძლება  მისი შედარებით იაფად გაყიდვა მოუხდეს. მისგან განსხვავებით, 

ნაღდი ფული ყველაზე ლიკვიდური აქტივია.  დამზოველებს ურჩევნიათ, ფლობდნენ 

გარკვეულ ლიკვიდურ აქტივებს მოულოდნელი დანახარჯებისგან თავდაცვის მიზნით, 

რამაც შეიძლება, აიძულოს ისინი არახელსარელად გაყიდონ ნაკლებად ლიკვიდური 

აქტივები. ამიტომ ისინი ითვალისწინებენ აქტივის ლიკვიდურობას, ისევე, როგორც 

მოსალოდნელ უკუგებასა და რისკს, როცა იღებენ გადაწყვეტილებას მოცემული აქტივის 

რა ოდენობას უნდა ფლობდნენ. 

 

საპროცენტო განაკვეთები 

 

ისევე, როგორც სხვა აქტივების ბაზრებზე, უცხოური სავალუტო ბაზრის მონაწილეებიც 

თავიანთ მოთხოვნას სხვადასხვა ვალუტის დეპოზიტებზე განსაზღვრავენ ამ აქტივების 

უკუგებების მოსალოდნელი ნორმების შედარების საფუძველზე. სხვადახვა ვალუტების 

დეპოზიტების შედარებისათვის ბაზრის მონაწილეებს ორი სახის ინფორმაცია სჭირდებათ. 

პირველი, მათ უნდა იცოდნენ, როგორ შეიცვლება დეპოზიტების ფულადი ღირებულება. მეორე, 

მათ სჭირდებათ ცოდნა იმისა, როგორ შეიცვლება ვალუტის კურსები, რომლითაც ისინი შეძლებენ 

სხვადასხვა ვალუტით გამოსახული უკუგების ნორმა გადაიყვანონ შესადარ სიდიდეებში. 

 პირველი ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა კონკრეტული ვალუტის  დეპოზიტის უკუგების 

ნორმის გასაანგარიშებლად, არის ვალუტის საპროცენტო განაკვეთი. ეს არის  ვალუტის 

რაოდენობა, რომელსაც ინდივიდი მიიღებს ამ ვალუტის ერთი ერთეულის გასესხებით ერთი 



19 
 

წლის განმავლობაში. დოლარზე  0,10 საპროცენტო განაკვეთის პირობებში (რომელიც 

განსაზღვრულია როგორც წლიურად 10%) 1$-ის გამსესხებელი მიიღებს 1,10$-ს წლის ბოლოს, 

სადაც 1$ არის პრინციპალი და 10 ცენტი არის პროცენტი. თუ გარიგებას მეორე მხრიდან 

შევხედავთ, დოლარის საპროცენტო განაკვეთი, ასევე, არის ვალუტის რაოდენობა, რომელიც 

უნდა გადავიხადოთ, რომ ვისესხოთ 1$ ერთი წლით. როცა აშშ-ს სახაზინო ობლიგაციას 

ყიდულობთ, თქვენ იღებთ დოლარის საპროცენტო განაკვეთს, რადგან თქვენ აძლევთ სესხს 

დოლარით აშშ-ს მთავრობას. 

 საპროცენტო განაკვეთები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უცხოურ სავალუტო ბაზარზე, 

რადგან დიდი მოცულობის დეპოზიტები, რომლითაც იქ ვაჭრობენ, იძლევა საპროცენტო 

განაკვეთს, რომელიც ასახავს იმ ვალუტისთვის არსებულ განაკვეთს, რაშიც დეპოზიტია 

დენომინირებული. მაგალითად, როცა საპროცენტო განაკვეთი დოლარზე არის 10% წლიურად, 

100 000$ დეპოზიტის ღირებულება ერთი წლის შემდეგ იქნება 110 000$; როცა საპროცენტო 

განაკვეთი ევროზე არის 5% წლიურად, 100 000€ დეპოზიტი ეღირება 105 000 €  ერთი წლის 

შემდეგ.  დეპოზიტებს მოაქვს სარგებელი, რადგან ისინი რეალურად არის  დეპოზიტორისგან 

ბანკისთვის მიცემული სესხი. როცა კორპორაცია ან ფინანსური ინსტიტუტი ბანკში დეპოზიტზე 

ვალუტას ინახავს, ის ამ ვალუტას სესხად აძლევს ბანკს, ნაცვლად იმისა, რომ მიმდნარე 

ხარჯებისთვის გამოიყენოს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დეპოზიტორი შეიძენს აქტივს, 

გამოსახულს იმ ვალუტით, რომელსაც  დეპოზიტზე ინახავს. 

 დოლარის საპროცენტო განაკვეთი უბრალოდ არის დოლარის დეპოზიტიდან მისაღები 

დოლარით გამოსახული უკუგების ნორმა. თქვენ დეპოზიტს „ყიდულობთ“ ბანკისთვის 100000 $-

ის სესხად მიცემით და როცა თქვენ გიხდიან 10% სარგებელს წლის ბოლოს, თქვენი აქტივი 

ეღირება 110 000 $. ეს გაძლევთ უკუგების ნორმას (110 000-100000)/100 000 = 0.10, ანუ 10%-ს 

წლიურად. მსგავსად ამისა, უცხოური ვალუტის საპროცენტო განაკვეთი ზომავს  უცხოური 

ვალუტით გამოსახულ უკუგებას ამ ვალუტის დეპოზიტებიდან. 14-2 დიაგრამა ასახავს 

დოლარისა და იაპონური იენის საპროცენტო განაკვეთების  ყოველთვიურ ქცევას 1978-2013 

წლებში. ეს საპროცენტო განაკვეთები შესადარ ერთეულებში განსაზღვრული არ არის  , ამიტომ 

მნიშვნელობა არა აქვს ისინი ახლოსაა ერთმანეთთან თუ არა და მოძრაობენ თუ არა მსგავსი 

მიმართულებით დროის განმავლობაში. 

 

ვალუტის კურსი და აქტივის უკუგება 

 

საპროცენტო განაკვეთები, რომლებსაც დოლარისა და ევროს დეპოზიტები იძლევა, 

გვამცნობს როგორ შეიცვლება მათი დოლარითა და ევროთი გამოსახული ღირებულება წლის 

განმავლობაში.  სხვა ინფორმაცია, რომელიც გვჭირდება დოლარისა და ევროს დეპოზიტების 

უკუგებების ნორმების შესადარებლად, არის დოლარი/ევროსთან კურსის მოსალოდნელი 

ცვლილება წლის განმავლობაში. რომ გაიგოთ, ევროს დეპოზიტი გვთავაზობს უფრო მაღალ 

მოსალოდნელი უკუგების დონეს თუ  _ დოლარის დეპოზიტი, უნდა დასვათ კითხვა: თუ მე  

დოლარს ევროს დეპოზიტის შესაძენად გამოვიყენებ, წლის ბოლოს რამდენი დოლარი 

დამიბრუნდება უკან? ამ კითხვას რომ უპასუხოთ, თქვენ უნდა გამოიანგარიშოთ დოლარებით 

გამოსახული ევროს დეპოზიტის უკუგების დონე, რადგან თქვენ მის დღევანდელ ფასს დოლარით   

ერთი წლის შემდეგ მის დოლარით გამოსახულ ღირებულებას ადარებთ. 

რომ ვნახოთ, როგორ განვახორციელოთ ამ სახის გაანგარიშება,  შემდეგ ვითარებას 

შევხედოთ: დავუშვათ,  ვალუტის დღევანდელი კურსი (ამერიკული კოტირებით) არის 1,10$ 
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ევროს მიმართ, მაგრამ მოელით, რომ ერთ წელიწადში კურსი იქნება 1,165 $ ევროს მიმართ 

(შესაძლოა, იმიტომ, რომ  აშშ-ს ეკონომიკაში მოვლენების არახელსარელ განვითარებას მოელით). 

ასევე, დავუშვათ, რომ დოლარის საპროცენტო განაკვეთი არის 10 % წლიურად, ხოლო ევროს 

საპროცენტო განაკვეთი არის 5% წლიურად. ეს ნიშნავს, რომ 1$ დეპოზიტი ერთი წლის შემდეგ  

1,10$-ს მოგვიტანს, ხოლო 1€ დეპოზიტი ერთი წლის შემდეგ  1,05 €-ს მოგვიტანს. ამ 

დეპოზიტებიდან რომელი გვთავაზობს უფრო მაღალ უკუგებას? 

პასუხი შეიძლება  ხუთსაფეხურიანი პროცესით ვიპოვოთ. 

ნაბიჯი 1. გამოიყენეთ დღევანდელი  დოლარი/ევრო კურსი, რომ გამოთვალოთ ვთქვათ, 

1€ დეპოზიტის ფასი დოლარით. თუ დღეს ვალუტის კურსი არის 1,10$ ევროს მიმართ, 1€ 

დეპოზიტის ფასი, გამოსახული დოლარით,  1,10$ იქნება. 

ნაბიჯი 2. გამოიყენეთ ევროს საპროცენტო განაკვეთი, რომ იპოვოთ ევროების რაოდენობა, 

რომელიც გექნებათ  ერთი წლის შემდეგ, თუ დღეს  1€ დეპოზიტს შეიძენთ. თქვენ იცით, რომ 

ევროს დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთი არის 5% წლიურად. ასე, რომ წლის ბოლოს თქვენი 

1€ დეპოზიტი  1,05 € ეღირება. 

ნაბიჯი 3. გამოიყენეთ ვალუტის კურსი, რომელიც თქვენი მოლოდინით, იქნება ერთი 

წლის შემდეგ, რომ გამოთვალოთ მე-2 ნაბიჯით განსაზღრული ევროების რაოდენობის 

ღირებულება დოლარით. რადგან თქვენ მოელით, რომ დოლარი გაუფასურდება ევროს მიმართ 

მომავალი წლის განმავლობაში, იმდენად, რომ დღეიდან 12 თვის შემდეგ ვალუტის კურსი იქნება 

1,165$ ევროს მიმართ, თქვენ მოელით,  რომ თქვენი ევროს დეპოზიტის ღირებულება დოლარით 

ერთი წლის შემდეგ იქნება 1,165$ ევროს მიმართ × 1,05€ = 1,223 $. 

ნაბიჯი 4. ახლა, როცა იცით 1€ დეპოზიტის ფასი დოლარით დღეს, (1,10$) და შეგიძლიათ 

მისი ღირებულების პროგნოზირება ერთი წლის შემდეგ (1,223 $), თქვენ შეგიძლიათ 

გამოთვალოთ ევროს დეპოზიტის მოსალოდნელი უკუგების ნორმა დოლარებით, როგორც (1,223-

1,10)/1,10 = 0,11,  ანუ 11% წლიურად. 

ნაბიჯი 5. რადგან დოლარის დეპოზიტებზე დოლარის უკუგების ნორმა (დოლარის 

საპროცენტო განაკვეთი) არის მხოლოდ 10% წლიურად, თქვენ მოელით, რომ უკეთესი იქნება 

შეინახოთ თქვენი ქონება ევროს დეპოზიტების ფორმით. მიუხედავად იმისა, რომ დოლარის 

საპროცენტო განაკვეთი ევროს საპროცენტო განაკვეთს წლიურად 5%-ით აღემატება, ევროს 

მოსალოდნელი გამყარება დოლარის მიმართ  ევროს მფლობელებს კაპიტალიდან მოგების 

მიღების პერსპექტივას აძლევს, რომელიც საკმარისად დიდია იმისათვის, რომ ევროს 

დეპოზიტები უფრო მომგებიან აქტივებად აქციოს. 

 

მარტივი წესი 

 

მარტივი წესი ამ გამოთვლებს შეამოკლებს. პირველი, განსაზღვრეთ დოლარის 

გაუფასურების დონე ევროს მიმართ, როგორც წლის განმავლობაში დოლარი/ევრო კურსის 

პროცენტული ზრდა. უკანასკნელ მაგალითში დოლარის მოსალოდნელი გაუფასურების ნორმა 

არის (1,165-1,10)/1.10 = 0,059, ან დაახლოებით, 6% წელიწადში. მას შემდეგ, რაც გამოთვლით 

დოლარის გაუფასურების დონეს ევროს მიმართ, ჩვენი წესი  ასეთი იქნება: ევროს დეპოზიტის 

უკუგების დონე, გამოსახული დოლარით, დაახლოებით არის ევროს საპროცენტო განაკვეთს 

მიმატებული დოლარის გაუფასურების ხარისხი  ევროს მიმართ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

ევროს დეპოზიტების ევროებით გამოსახული უკუგება დოლარებში რომ გადაყივანოთ, 
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დაგჭირდებათ ევროს საპროცენტო განაკვეთს დაუმატოთ სიდიდე, რომლითაც ევროს  დოლარით 

გამოსახული ფასი  წლის განმავლობაში იზრდება.  

 ჩვენს მაგალითში ევროს საპროცენტო განაკვეთისა (5%) და დოლარის მოსალოდნელი 

გაუფასურების ხარისხის (დაახლოებით 6%) ჯამი არის, დაახლოებით, 11%, რომელიც ჩვენს 

პირველ გაანაგარიშებაში დავადგინეთ, რომ არის ევროს დეპოზიტების მოსალონელი უკუგება 

დოლარებში. 

 

ჩვენს მსჯელობას შევაჯამებთ გარკვეული აღნიშვნების შემოღებით: 

R€ = ევროს ერთწლიან დეპოზიტებზე დღევანდელი საპროცენტო განაკვეთი; 

E$/€ = დღევანდელი კურსი დოლარისა ევროს მიმართ  (დოლარების რაოდენობა ერთ ევროზე) 

Ee$/ €= დოლარის კურსი ევროს მიმართ (დოლარების რაოდენობა ერთ ევროზე), რაც 

მოსალოდნელია, რომ იქნება დღეიდან ერთი წლის შემდეგ. 

 

  ვალუტის კურსთან მიწერილი (ინდექსი e აღნიშნავს, რომ ეს არის მომავალი ვალუტის კურსის 

პროგნოზი დაფუძნებული იმაზე, რაც დღეს არის ხალხისთვის ცნობილი). 

 ამ სიმბოლოების გამოყენებით ჩვენ ჩავწერთ ევროს დეპოზიტის მოსალოდნელი უკუგების 

ნორმას, რომელიც გამოსახული იქნება დოლარით, როგორც ჯამს (1) ევროს საპროცენტო 

განაკვეთისა და (2) ევროს მიმართ დოლარის მოსალოდნელი გაუფასურების ხარისხისა ნორმა/ 

ტემპი: 

R€ + (Ee$/ € - E$/€)/ E$/€ 

 

ეს მოსალოდნელი  უკუგება სწორედ ისაა, რომელიც უნდა შევადაროთ  დოლარის ერთწლიანი 

დეპოზიტის საპროცენტო განაკვეთს, R$-ს, რომ გადავწყვიტოთ  ევროს დეპოზიტები გვთავაზობს 

უფრო მაღალ მოსალონელი უკუგებას თუ დოლარის დეპოზიტები.5 ამიტომ, მოსალოდნელი 

უკუგების ნორმების განსხვავება დოლარისა და ევროს დეპოზიტებს შორის,  უტოლდება R$-ს 

გამოკლებული წინა გამოსახულება 

 

R$ -[ R€ + (Ee$/ € - E$/€)/ E$/€] = R$ - R€ -  (Ee$/ € - E$/€)/ E$/€                                                    (14-1) 

 

 

როცა ზემოთ აღნიშნული სხვაობა დადებითია, დოლარის დეპოზიტებს მოაქვს უფრო 

მაღალი მოსალოდნელი უკუგება; როცა ის უაროფითია, ევროს დეპოზიტებს ექნება უფრო 

მაღალი მოსაალოდნელი უკუგების ნორმა.  

                                                           
5 თუ ევროს დეპოზიტების დოლარებით გამოსახულ მოსალოდნელ უკუგებას გამოთვლით ხუთსაფეხურიანი 

მეთოდის საშუალებით, რომელიც არვწერეთ, ვიდრე მარტივ წესს შემოვიტანდით, ნახავთ, რომ ის სინამდვილეში 

ტოლია:  

(1 + R€) (Ee$/€/ E$/€) - 1. 

 

მაგრამ ამ ზუსტი ფორმულის გარდაქმნა შესაძლებელია, როგორც 

R$  + (Ee$/ € - E$/€)/ E$/€ + R€ X  (Ee$/ € - E$/€)/ E$/€ 

ეს გამოსახულება ძალიან ახლოსაა მარტივი წესით მიღებულ ფორმულასთან, როცა, როგორც ჩვეულებრივ, ხდება, R€ X  

(Ee$/ € - E$/€)/ E$/€  არის მცირე სიდიდე. 
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 ცხრილი 14-3 ახდენს ზოგიერთი შედარების ილუსტრირებას. 1 შემთხვევაში საპროცენტო 

განაკვეთის განსხვავება დოლარის დეპოზიტების სასარგებლოდ არის წელიწადში 4%  (R$ - R€ = 

0.10-0.06 = 0.04) და არ არის მოსალოდნელი ვალუტის კურსის არავითარი ცვლილება.  (Ee$/ € - E$/€)/ 

E$/€   =  0.00.  ეს ნიშნავს, რომ დოლარის დეპოზიტების   მოსალოდნელი წლიური რეალური 

უკუგების დონე  5%-ით უფრო მაღალია, ვიდრე ევროს დეპოზიტების უკუგება, ისე, რომ სხვა 

თანაბარ პირობებში, თქვენ ამჯობინებთ თქვენი სიმდიდრის  დოლარის და არა ევროს 

დეპოზიტებზე შენახვას. 

 2 შემთხვევაში სარგებლის განსხვავება იგივეა (4%), მაგრამ იგი დოლარის მოსალოდნელი 

4%-იანი გაუფასურებით ბათილდება. ამიტომ ორივე აქტივს   ერთი და იგივე მოსალოდდნელი 

უკუგების ნორმა აქვს. 

 3 შემთხვევა  ადრე განხილულის მსგავსია: 4%-იანი განსხვავება საპროცენტო განაკვეთში 

დოლარის დეპოზიტების სასარგებლოდ  დოლარის მოსალოდნელი 8%-იანი გაუფასურებით 

ბათილდება, ასე, რომ ბაზრის მონაწილეები უპირატესობას  ევროს დეპოზიტებს მიანიჭებენ. 

4 შემთხვევაში გვაქვს საპროცენტო განაკვეთების 2%-ის ტოლი განსხვავება ევროს 

დეპოზიტების სასარგებლოდ, მაგრამ წლიურად მოსალოდნელია დოლარის გამყარება ევროს 

მიმართ 4%-ით. დოლარის დეპოზიტების მოსალოდნელი უკუგების ნორმა, მაშასადამე, 2%-ით 

უფრო მაღალი იქნება წლიურად, ვიდრე ევროს დეპოზიტების უკუგება. 

აქამდე ჩვენ ყველა უკუგება დოლარებში გადაგვყავდა. მაგრამ უკუგების ნორმებს შორის 

სხვაობა, რომლებიც გამოვთვალეთ,  იგივე იქნებოდა, თუ ჩვენ  უკუგების გამოსახვას ევროთი ან 

რომელიმე მესამე ვალუტით ვარჩევდით.  

 

 

მაგალითად, დავუშვათ, რომ ჩვენ გვსურდა დოლარის დეპოზიტის უკუგების ნორმის 

გამოსახვა ევროთი. თუ გავყვებით ჩვენს მარტივ წესს, დოლარის საპროცენტო განაკვეთს R$-ს 

დავუმატებდით  დოლარის მიმართ ევროს მოსალოდნელი გაუფასურების ხარისხს. მაგრამ 

დოლარის მიმართ ევროს მოსალოდნელი გაუფასურების ხარისხი , დაახლოებით, არის დოლარის 

მოსალოდნელი გამყარების ხარისხი ევროს მიმართ, რაც არის დოლარის ევროს მიმართ 

გაუფასურების ხარისხი მინუს ნიშნით. ეს ნიშნავს, რომ ევროს გამოსახულებით, დოლარის 

დეპოზიტის უკუგება იქნება  

 

R$  - (Ee$/ € - E$/€)/ E$/€  . 

 

განსხვავება ზემოთ მოტანილ გამოსახულებასა და R€-ს შორის   14-1 გამოსახულების 

იდენტურია. ასე, რომ ჩვენი შედარებისთვის მნიშვნელობა არა აქვს უკუგებას დოლარებით 

გავზომავთ თუ ევროებით, რადგან ჩვენ ორივე მათგანს  ერთი და იმავე ვალუტით ვზომავთ. 

 

 

 

 

უკუგება, რისკი და ლიკვიდურობა  სავალუტო ბაზარზე 

 

ჩვენ ადრე შევნიშნეთ, რომ დამგოზგველს, რომელიც წყვეტს, რომელი აქტივი შეინახოს,  

შეიძლება, რეალურ მოსალოდნელ უკუგებასთან ერთად,  აქტივის რისკი და ლიკვიდურობა 
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აღელვებდეს. მსგავსად ამისა, უცხოური ვალუტის აქტივებზე მოთხოვნა დამოკიდებულია არა 

მხოლოდ უკუგების ნორმაზე, არამედ რისკსა და ლიკვიდურობაზეც. მაშინაც კი თუ ევროს 

დეპოზიტებზე დოლარით გამოსახული მოსალოდნელი უკუგება უფრო მაღალია, ვიდრე 

დოლარის დეპოზიტების უკუგება. ხალხმა შეიძლება არ მოისურვოს  ევროს დეპოზიტების 

ფლობა, თუ მათი ფლობით მიღებული შემოსავალი მერყეობს.  

ეკონომისტებს შორის არ არსებობს კონსენსუსი სავალუტო ბაზარზე რისკის 

მნიშვნელობის შესახებ. თვით განსაზღვრებაც „უცხოური სავალუტო რისკი“ დებატების საგანია. 

ამჯერად ჩვენ თავს ავარიდებთ ამ რთულ კითხვებს იმ ვარაუდით, რომ ყველა დეპოზიტის 

რეალური უკუგებას აქვს ერთნაირი რისკი, მიუხედავად იმისა, რომელი ვალუტითაა ისინი 

დენომინირებული. სხვა სიტვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ ვუშვებთ, რომ  რისკის განსხვავებები 

გავლენას არ ახდენს უცხოური ვალუტის აქტივების მოთხოვნაზე. უცხოური სავალუტო რისკის 

როლს ჩვენ უფრო დეტალურად მე-18 თავში განვიხილავთ.6 

 

ბაზრის ზოგიერთ მონაწილეზე შეიძლება გავლენა მოახდინოს ლიკვიდურობის 

ფაქტორებმა, როცა ისინი წვეტენ, რომელ ვალუტას ფლობდნენ. ამ მონაწილეების უმეტესობა 

არის ფირმები და ინდივიდები, რომლებიც საერთაშორისო ვაჭრობას ახორციელებენ. ფრანგული 

მოდური საქონლის ან ღვინის ამერიკელი იმპორტიორი, მაგალითად, შეიძლება მოსახერხებლად 

მიიჩნევდეს, ფლობდეს ევროს ჩვეულებრივი ანგარიშსწორებისთვის, მაშინაც კი, თუ ევროს 

მოსალოდნელი უკუგების ნორმა უფრო დაბალია, ვიდრე დოლარისა. რადგან საერთაშორისო 

ვაჭრობასთან დაკავშირებული ანგარიშსწორება მთლიანი უცხოური სავალუტო გარიგებების 

ძალიან მცირე ნაწილს შეადგენს, ჩვენ უცხოური ვალუტის ფლობის ლიკვიდურობის მოტივს 

მხედველობაში არ ვიღებთ  . 

მაშასადამე, ამჯერად ვუშვებთ, რომ  სავალუტო ბაზრის მონაწილეები თავიანთ 

მოთხოვნას უცხოური ვალუტის აქტივებზე  მხოლოდ და მხოლოდ ამ აქტივების მოსალოდნელი 

უკუგების ნორმების განსხვავების საფუძველზე განსაზღვრავენ. ამ დაშვების მთავარი მიზეზი  

ისაა, რომ ის  უცხოურ სავალუტო ბაზარზე ვალუტის კურსების განსაზღვრის ჩვენს ანალიზს 

ამარტივებს. გარდა ამისა, უცხოური ვალუტის აქტივების ფლობის რისკსა და ლიკვიდურობასთან 

დაკავშირებული მოტივები მეორეხარისხოვანი მნიშვნელობისაა შემდგომ რამდენიმე თავში 

განხილული საერთაშორისო მაკროეკონომიკის პრობლემების თვალთახედვიდან. 

 

სავალუტო ბაზრის წონასწორობა 

 

ახლა  იმას, რაც შევისწავლეთ უცხოური ვალუტის აქტივებზე მოთხოვნის შესახებ, 

გამოვიყენებთ, რომ აღვწეროთ, როგორ განისაზღვრება ვალუტის კურსები. ვაჩვენებთ, რომ 

კურსი, რომლის პირობებშიც ბაზარი მოწესრიგდება, არის ის, როცა ბაზრის მონაწილეები 

                                                           
6 სპოტ და ფორვარდ სავალუტო ტრანზაქციების განხილვისას, ზოგიერთ სახელმძღვანელოში ერთმანეთისგან 

განასხვავებენ უცხოურ სავალუტო სპეკულატორებს - ბაზრის მონაწილეებს, რომლებსაც მხოლოდ მოსალოდნელი 

უკუგება აინტერესებთ და ჰეჯერებს - ბაზრის მონაწილეებს, რომელთა ინტერესია რისკის აცილება. ჩვენ ამ წიგნში 

ვარღვევთ ტრადიციას, რადგან ის გამოუცდელ ადამიანს შეცდომაში შეიყვანს: მართალია, როგორც სპეკულაციური, 

ასევე, ჰეჯირების მოტივები პოტენციურად ძალიან მნიშვნელოვანია ვალუტის კურსის განსაზღვრაში, მაგრამ ერთი და 

იგივე ადამიანი შეიძლება, სპეკულატორიც იყოს და ჰეჯერიც, თუ მას  ორივე აინტერესებს, უკუგებაც და რისკიც.  ჩვენი 

წინასწარი ვარაუდი, რომ რისკი არ არის მნიშვნელოვანი უცხოური ვალუტის აქტივებზე მოთხოვნის განსაზღვრაში, 

ტრადიციული ენით ნიშნავს, რომ უცხოური ვალუტის ფლობის სპეკულაციური მოტივი უფრო მნიშვნელოვანია, 

ვიდრე ჰეჯირების მოტივი. 
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კმაყოფილი იქნებიან   ყველა ვალუტის დეპოზიტის არსებული მიწოდების ფლობით. როცა 

ბაზრის მონაწილეებისთვის  ყველა ვალუტის დეპოზიტის არსებული მიწოდების ფლობა 

სასურველია, ვამბობთ, რომ უცხოური სავალუტო ბაზარი გაწონასწორებულია. 

ამ ქვეთავში მოცემული ვალუტის კურსის განსაზღვრის დახასიათება მხოლოდ პირველი 

ნაბიჯია: ვალუტის კურსის მიმდინარე დონის სრული დახასიათება  შესაძლებელი იქნება 

მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ განვიხილავთ უცხოური სავალუტო ბაზრის მონაწილეებს როგორ 

უყალიბდებათ მოლოდინი ვალუტის კურსების შესახებ, რომლებიც მათი ვარაუდით,  მომავალში 

იქნება. მომდევნო ორი თავი ეხება იმ ფაქტორებს, რომლებიც მომავალი კურსების მოლოდინზე 

ახდენს გავლენას. მაგრამ,  ამჯერად, ვალუტის მომავალში მოსალოდნელ კურსს უცვლელ 

სიდიდედ განვიხილავთ. 

 

საპროცენტო პარიტეტი: წონასწორობის საბაზისო პირობა 

 

სავალუტო ბაზარი გაწონასწორებულია, როცა ყველა ვალუტის დეპოზიტი  უკუგების 

ერთსა და იმავე ნორმას გვთავაზობს. პირობას, რომლის დროსაც ორი ვალუტის დეპოზიტების 

მოსალოდნელი უკუგებები, გამოსახული ერთი და იმავე ვალუტით, ტოლია, საპროცენტო 

პარიტეტის პირობა ეწოდება. ის გულისხმობს, რომ უცხოური ვალუტის დეპოზიტების 

პოტენციური მფლობელები მათ განიხილავენ თანაბრად სასურველ აქტივებად, იმ პირობით, რომ 

მათი მოსალონელი უკუგების დონები ერთი და იგივეა. 

განვიხილოთ, რატომ არის სავალუტო ბაზარი გაწონასწორებული მხოლოდ მაშინ, როცა 

დაცულია საპროცენტო პარიტეტის პირობა. დავუშვათ, რომ დოლარის საპროცენტო განაკვეთი 

არის 10%, ხოლო ევროს საპროცენტო განაკვეთი არის 6%, მაგრამ წლის განმავლობაში 

მოსალოდნელია დოლარის გაუფასურება ევროს მიმართ 8%-ით.  (ეს არის 3 შემთხვევა  14-3 

ცხრილში). აღწერილ ვითარებაში, ევროს დეპოზიტების მოსალოდნელი უკუგების ნორმა  

წლიურად 4%-ით უფრო მაღალი იქნება,  დოლარის დეპოზიტებთან შედარებით. ბოლო ქვეთავის 

დასასრულს ჩვენ დავუშვით, რომ ინდივიდები ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებენ იმ ვალუტის 

დეპოზიტებს, რომლებიც ყველაზე მაღალ მოსალოდნელ უკუგებას გვთავაზობს. ეს გულისხმობს, 

რომ თუ ევროს დეპოზიტებზე მოსალოდნელი უკუგება 4%-ით მაღალი იქნება, ვიდრე დოლარის 

დეპოზიტების უკუგება, არავინ არ მოისურვებს შეინახოს დოლარის დეპოზიტები და დოლარის 

დეპოზიტების მფლობელები  მათ გაყიდვას ევროს დეპოზიტებზე შეეცდებიან. ამდენად,  

სავალუტო ბაზარზე  დოლარის დეპოზიტების ჭარბი მიწოდება და ევროს დეპოზიტებზე ჭარბი 

მოთხოვნა წარმოიქმნება. 

განსხვავებულიმაგალითისთვის დავუშვათ, რომ დოლარის დეპოზიტები კვლავ 10%-ის 

ტოლ საპროცენტო განაკვეთს გვთავაზობს, მაგრამ ევროს დეპოზიტები გვთავაზობს 12%-ის ტოლ 

საპროცენტო განაკვეთს და მომავალი წლის განმავლობაში მოსალოდნელია დოლარის გამყარება 

ევროს მიმართ 4%-ით. ( ეს არის 4 შემთხვევა  14-3 ცხრილში). ამჯერად დოლარის დეპოზიტების 

უკუგების ნორმა 2%-ით მაღალია. ამ შემთხვევაში ევროს დეპოზიტებსარავინ მოითხოვს, ამიტომ 

ბაზარზე მათი ჭარბი მიწოდება, ხოლო დოლარის დეპოზიტებზე  ჭარბი მოთხოვნა იქნება. 

მაგრამ როცა დოლარის საპროცენტო განაკვეთი არის 10%, ხოლო ევროს დეპოზიტები 

გვთავაზობს 6%-ს და მოსალოდნელია დოლარის გაუფასურება ევროს მიმართ 4%-ით, დოლარისა 

და ევროს დეპოზიტები გვთავაზობს ერთსა და იმავე უკუგებას და უცხოური სავალუტო ბაზრის 

მონაწილეებს ერთნაირად სურთ ორივეს ფლობა (ეს არის შემთხვევა 2 14-3 ცხრილში). 
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 მხოლოდ მაშინ, როცა ყველა უკუგების მოსალოდნელი ნორმა თანაბარია - ანუ, როცა 

დაცულია საპროცენტო პარიტეტის პირობა, ერთი რომელიმე სახის დეპოზიტების ჭარბი 

მიწოდება და სხვა სახის დეპოზიტებზე ჭარბი მოთხოვნა არ არსებობს. სავალუტო ბაზარი 

გაწონასწორებულია, როცა არცერთი სახის დეპოზიტებზე არ რასებობს ჭარბი მოთხოვნა ან ჭარბი 

მიწოდება. ამდენად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სავალუტო ბაზარზე არის წონასწორობა მხოლოდ 

მაშინ, როცა დაცულია საპროცენტო პარიტეტის პირობა.  

 დოლარისა და ევროს დეპოზიტებს შორის საპროცენტო პარიტეტის პირობა 

სიმბოლოებით რომ გამოვსახოთ, გამოვიყენებთ (14-1) გამოსახულებას, რომელიც გვიჩვენებს 

განსხვავებას ორი აქტივის მოსალოდნელი უკუგების ნორმებს შორის, გამოსახულს დოლარით. 

მოსალოდნელი უკუგების ნორმები ერთმანეთის ტოლია, როცა:  

 R$   = R€ + (Ee$/ € - E$/€)/ E$/€                     (14-2) 

 

შეიძლება დაეჭვდეთ, რომ როცა დოლარის დეპოზიტები გვთავაზობს უფრო მაღალ 

უკუგებას, ვიდრე ევროს დეპოზიტები, დოლარი გამყარდება ევროს მიმართ, რადგან 

ინვესტორები შეეცდებიან თავიანთი სახსრები დოლარებში გადაიტანონ და პირიქით, დოლარი 

უნდა გაუფასურდეს ევრო მიმართ, როცა თავდაპირველად ევროს დეპოზიტები გვთავაზობს 

უფრო მაღალ უკუგებას. ინტუიციურად ეს ზედმიწევნით სწორია. მაგრამ რომ გავიგოთ, როგორ 

მუშაობს ეს მექანიზმი, ყურადღებით უნდა შევხედოთ ვალუტის კურსების ცვლილებებს, რაც 

ხელს უწყობს უცხოურ სავალუტო ბაზარზე წონასწორობის შენარჩუნებას.  

 

ვალუტის მიმდინარე კურსის ცვლილების გავლენა მოსალოდნელ უკუგებაზე 

 

რომ გავიგოთ სავალუტო ბაზარი  როგორ პოულობს წონასწორობის წერტილს, პირველი 

ნაბიჯია უცხოური ვალუტის დეპოზიტების მოსალოდნელ უკუგებაზე  დღევანდელი კურსის 

ცვლილების გავლენის შესწავლა, როცა საპროცენტო განაკვეთი და  ვალუტის მომავალი კურსის 

ცვლილების მოლოდინი არ იცვლება. ჩვენი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ სხვა თანაბარ პირობებში, 

ჩვენი ქვეყნის ვალუტის გაუფასურება დღეს ამცირებს უცხოური ვალუტის დეპოზიტების 

მოსალოდნელ უკუგებას, გამოსახულს ჩვენი ქვეყნის ვალუტით. პირიქით, ჩვენი ვალუტის 

გამყარება დღეს, სხვა თანაბარ პირობებში, ზრდის უცხოური ვალუტის დეპოზიტების 

მოსალოდნელ უკუგებას, გამოსახულს ჩვენი ქვეყნის ვალუტით. ამ ურთიერთდამოკიდებულების 

განხილვა მაგალითის საფუძველზე ყველაზე ადვილია: სხვა თანაბარ პირობებში დოლარი/ევრო 

კურსის დღევანდელი ცვლილება როგორ შეცვლის ევროს დეპოზიტების მოსალოდნელ 

უკუგებას, გამოსახულს დოლარით? დავუშვათ, დოლარი/ევრო დღევანდელი კურსი არის 

1.00$/ევრო და მომავალ წელს მოსალოდნელი კურსი არის 1.05 $/ევრო. მაშინ დოლარის 

მოსალოდნელი გაუფასურება ევროს მიმართ არის (1.05-1.00)/1.00 = 0.05 ანუ 5% წელიწადში. ეს 

ნიშნავს, რომ, როცა ევროს დეპოზიტს ყიდულობთ, თქვენ არა მხოლოდ  R€ სარგებელს იღებთ, 

არამედ დოლარებით გამოსახულ 5% „ბონუსსაც“. ახლა დავუშვათ, რომ დღევანდელი კურსი 

მოულოდნელად იზრდება 1.03$/ევრო (დოლარის გაუფასურება და ევროს გამყარება), მაგრამ 

მოსალოდნელი კურსი კვლავ არის 1,05 $/ევრო. რა დაემართება იმ „ბონუსს“, რომლის მიღებასაც 

ელოდით დოლარის მიმართ ევროს ღირებულების ზრდის გამო? დოლარის მოსალოდნელი 

გაუფასურების ხარისხი ახლა  არის მხოლოდ (1.05-1.03)/1.03 = 0.019 ანუ 1.9%, ნაცვლად 5%-ისა. 

რადგან R€ არ შეცვლილა,  ევროს დეპოზიტების უკუგება, გამოსახული დოლარით, რაც არის R€-
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ისა და დოლარის მოსალოდნელი გაუფასურების ხარისხის ჯამი, წელიწადში  3,1 პროცენტული 

პუნქტით (5%-1,9%) შემცირდა. 

14-4 ცხრილში გამოვთვალეთ ევროს დეპოზიტების დოლარებით გამოსახული უკუგება 

დოლარის/ევრო დღევანდელი კურსის E$/€ სხვადასხვა დონის პირობებში და ყოველთვის 

ვუშვებდით, რომ ვალუტის მომავალი მოსალოდნელი კურსი რჩება ფიქსირებული წერტილში 

1.05$/ევრო  და ევროს საპროცენტო განაკვეთი არის წლიურად 5%. როგორც ხედავთ,   

დღევანდელი დოლარი/ევრო კურსის ზრდა (დოლარის გაუფასურება ევროს მიმართ) 

ყოველთვის ამცირებს ევროს დეპოზიტების დოლარებით გამოსახულ მოსალოდნელ უკუგებას 

(როგორც ჩვენს მაგალითში), ხოლო  დღევანდელი დოლარი/ევრო კურსის დაცემა (დოლარის 

გამყარება ევროს მიმართ) ყოველთვის ზრდის ამ უკუგებას. შეიძლება ინტუიციას 

ეწინააღმდეგებოდეს, რომ დოლარის გაუფასურება ევროს მიმართ ევროს დეპოზიტებს ნაკლებად 

მიმზიდველად აქცევს დოლარის დეპოზიტებთან შედარებით (ევროს დეპოზიტების დოლარით 

გამოსახული უკუგების შემცირების გამო), ხოლო დოლარის გამყარება ევროს დეპოზიტებს უფრო 

მიმზიდველად აქცევს. ეს შედეგი ნაკლებად გაგვაოცებს, თუ გავიხსენებთ ჩვენს დაშვებას, რომ  

მომავალი მოსალოდნელი დოლარი/ევრო კურსი და საპროცენტო განაკვეთები არ იცვლება. 

მაგალითად, დოლარის დღევანდელი გაუფასურება,  ნიშნავს, რომ დოლარს დღეს სჭირდება 

უფრო მცირე ხარისხით გაუფასურება, რათა მიაღწიოს ნებისმიერ მოცემულ სამომავლო დონეს. 

თუ მომავალი მოსალოდნელი დოლარი/ევრო კურსი არ იცვლება, როცა დოლარი უფასურდება 

დღეს, დოლარის მოსალოდნელი მომავალი გაუფასურება ევროს მიმართ მცირდება, ან 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, დოლარის მოსალოდნელი მომავალი გამყარების ხარისხი იზრდება, 

რადგან საპროცენტო განაკვეთები, ასევე, უცვლელია, 

 

 

 

დოლარის დღევანდელი გაუფასურება ევროს დეპოზიტებს ნაკლებად მიმზიდველად აქცევს 

დოლარის დეპოზიტებთან შედარებით.  

სხვაგვარად რომ ავხსნათ, დოლარის დღევანდელი გაუფასურება, რომელიც გავლენას ვერ 

ახდენს ვერც ვალუტის კურსის მოლოდინზე და ვერც საპროცენტო განაკვეთებზე, ევროს 

დეპოზიტებიდან მოსალოდნელ შემოსავალს, რომელიც  დოლარითაა გამოსახული იმავე დონზე 

ტოვებს, მაგრამ დეპოზიტის მიმდინარე ღირებულებას დოლარებში ზრდის. ეს ცვლილება, 

ბუნებრივია, ევროს დეპოზიტებს, დოლარის დეპოზიტებთან შედარებით,  ნაკლებად 

მიმზიდველად აქცევს.  

შეიძლება, ასევე, ინტუიციის საწინააღმდეგოა ის, რომ  ვალუტის დღევანდელი კურსი 

შეიძლება შეიცვალოს მაშინ, როცა მომავალი მოსალოდნელი კურსი არ იცვლება. ამ წიგნში 

მოგვიანებით  პრაქტიკულ სიტუაციებს განვიხილავთ, როცა ეს ორივე ცვლილება ერთდროულად 

ხდება. მიუხედავად ამისა, აქ მოცემულ მსჯელობაში სამომავლოდ მოსალოდნელ კურსს 

განვიხილავთ უცვლელად, რადგან ეს არის ყველაზე ზუსტი გზა იმისათვის, რომ ვაცვენოთ 

დღევანდელი კურსის გავლენა მოსალოდნელ უკუგებაზე. შეიძლება დაგეხმაროთ იმის 

წარმოდგენა, რომ ჩვენ ვაკვირდებით დროებითი ცვლილებების გავლენას, რომლებიც იმდენად 

ხანმოკლეა, რომ გავლენას ვერ ახდენს მომავალი წლისთვის მოსალოდნელ ვალუტის კურსზე. 

 

 

ვალუტის წონასწორული კურსი 
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ახლა, როცა გავიგეთ, საპროცენტო პარიტეტის პირობა რატომ უნდა შესრულდეს  

სავალუტო ბაზარი გაწონასწორებული რომ  იყოს  და რა გავლენას ახდენს დღევანდელი კურსი 

უცხოური ვალუტის დეპოზიტების მოსალოდნელ უკუგებაზე, შეგვიძლია, ვნახოთ  როგორ 

განისაზღვრება ვალუტის წონასწორული კურსი. ჩვენი მთავარი დასკვნა იქნება, რომ ვალუტის 

კურსები ყოველთვის კორექტირდება ისე, რომ  საპროცენტო პარიტეტი იყოს დაცული. ჩვენ კვლავ 

ვუშვებთ, რომ დოლარის საპროცენტო განკვეთი R$ , ევროს საპროცენტო განაკვეთი R€ და  

მომავალო მოსალოდნელი დოლარი/ევრო კურსი Ee$/ €  მოცემული სიდიდეებია.  

 

წონასწორული დოლარის/ევრო  კურსი არის ორი მრუდის გადაკვეთის 1 წერტილში E1$/€ . 

ამ კურსის პირობებში  ევროსა და დოლარის დეპოზიტების უკუგება ტოლია. ასე, რომ  

საპროცენტო პარიტეტის პირობა დაკმაყოფილებულია (14-2),  

 

R$  =R€ + (Ee$/ € - E1$/€)/ E1$/€ 

 

ვნახოთ, რატომ ჩამოყალიბდება ვალუტის კურსი 1 წერტილში, თუ თავდაპირველად ის არის 

ისეთ წერტილებში, როგორებიცაა 2 და 3. ჯერ დავუშვათ, რომ  2 წერტილში ვართ, სადაც 

ვალუტის კურსი  E2$/ €-ს უტოლდება. დაღმავალი მრუდი, რომელიც გვიჩვენებს ევროს 

დეპოზიტების მოსალოდნელ შემოსავალს დოლარებში, გვამცნობს, რომ E2$/ € კურსის პირობებში 

ევროს დეპოზიტების უკუგების ნორმა ნაკლებია, ვიდრე დოლარის დეპოზიტების უკუგების 

ნორმა R$. ამ ვითრებაში, ნებისმიერი, ვინც ევროს დეპოზიტებს ფლობს, მოინდომებს მათ გაცვლას  

უფრო შემოსავლიან დოლარის დეპოზიტებზე: უცხოური სავალუტო ბაზარი გაწონასწორებული 

არ არის, რადგან მის მონაწილეებს,   როგორებიცაა ბანკები და მრავალეროვნული კორპორაციები, 

არ სურთ, რომ  ევროს დეპოზიტებს ფლობდნენ. 

 როგორ ხდება ვალუტის კურსის დარეგულირება? ევროს დეპოზიტების უკმაყოფილო 

მფლობელები  მათ გაცვლას დოლარის დეპოზიტებზე შეეცდებიან, მაგრამ ვინაიდან E2$/ € კურსის 

პირობებში დოლარის დეპოზიტების უკუგება უფრო მაღალია, ვიდრე ევროს დეპოზიტების 

უკუგება, დოლარის დეპოზიტის არც ერთი მფლობელი არ მოისურვებს ამ კურსით მათ გაცვლას 

ევროს დეპოზიტებზე. რადგან ევროს მფლობელები შეეცდებიან  დოლარის მსფლობელები 

ვაჭრობით დააინტერესონ და  მათ უფრო ხელსაყრელ ფასს შესთავაზებენ, დოლარი/ევრო კურსი   

E1$/ €-მდე დაეცემა, ანუ ევრო, გამოსახული დოლარით, უფრო იაფი იქნება. როგორც კი კურსი  E2$/ 

€ წერტილს მიაღწევს, ევროსა და დოლარის დეპოზიტები  თანაბარ უკუგებას მოგვცემს და ევროს 

დეპოზიტების მფლობელებს აღარ ექნებათ სტიმული, რომ მათ გაცვლას დოლარებზე შეეცადონ.  

სავალუტო ბაზარი გაწონასწორდება. E2$/ €-დან E1$/ €-მდე შემცირებით ვალუტის კურსი 

ათანაბრებს ორი ტიპის დეპოზიტების მოსალოდნელ უკუგებას დოლარის მოსალოდნელი 

გაუფასურების ხარისხის ზრდით და ევროს დეპოზიტების მიმზიდველობის ამაღლებით. 

 

 

 

 

საპროცენტო განაკვეთები, მოლოდინი და წონასწორობა 
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ჩვენ უკვე ვნახეთ, როგორ განისაზღვრება ვალუტის კურსი საპროცენტო პარიტეტით; 

ამჯერად ვნახოთ, რა გავლენას ახდენს საპროცენტო განაკვეთებისა და მოლოდინის ცვლილება 

მიმდინარე კურსებზე. ეს ფაქტორები ჩვენს წინა მსჯელობაში მუდმივად მივიჩნიეთ. ჩვენ 

ვნახავთ, რომ ვალუტის კურსი (რომელიც ორი აქტივის შეფარდებითი ფასია) რეაგირებს იმ 

ფაქტორებზე, რომლებიც  ამ ორი აქტივის უკუგების მოსალოდნელ დონეებს ცვლიან. 

 

საპროცენტო განაკვეთების ცვლილების გავლენა ვალუტის მიმდინარე კურსზე 

 

გაზეთებში ხშირად ვკითხულობთ, რომ დოლარი ძლიერი ვალუტაა, რადგან აშშ-ს 

საპროცენტო განაკვეთი მაღალია, ანდა რომ დოლარი სუსტდება, რადგან საპროცენტო 

განაკვეთები ეცემა. შეიძლება თუ არა ეს დებულებები   სავალუტო ბაზრის ჩვენი ანალიზის 

გამოყენებით აიხსნას? 

ამ კითხვას რომ ვუპასუხოთ, კვლავ  დიაგრამას მივმართავთ. 14-5 გრაფიკი გვიჩვენებს 

დოლარის საპროცენტო განაკვეთის ზრდას R$1 -დან R$2 -მდე, რაც  დოლარის დეპოზიტების 

ვერტიკალური მრუდის მარჯვნივ გადანაცვლებით გამოისახება. თავდაპირველი E1$/ € კურსის 

პირობებში, დოლარის დეპოზიტების მოსალოდნელი უკუგება უფრო მაღალია, ვიდრე ევროს 

დეპოზიტებისა, რომელიც  1 და 1’ წერტილებს შორის მანძილის ტოლია. როგორც ვნახეთ, ეს 

განსხვავება იწვევს დოლარის გამყარებას E2$/ €-მდე.  (წერტილი 2). რადგან ევროს საპროცენტო 

განაკვეთი და მომავალში მოსალოდნელი კურსი არ შეცვლილა, დოლარის გამყარება დღეს 

ზრდის ევროს დეპოზიტების მოსალოდნელ უკუგებას, გამოსახულს დოლარებით, რადგან  ეს 

მომავალში დოლარის მოსალოდნელი გაუფასურების ხარისხს ზრდის.  

 

 

 

 

 

თავდაპირველი E1$/€ კურსის პირობებში დოლარის მოსალოდნელი გაუფასურების 

ხარისხი იგივეა, რაც იყო R€-ის ზრდამდე, ამიტომ ამჯერად ევროს დეპოზიტების მოსალოდნელი 

უკუგება დოლარის დეპოზიტების უკუგებას აღემატება. დოლარი/ევროსთან კურსი იზრდება E1$/ 

€-დან E1=2$/ €-მდე, რომ 1 წერტილში  დოლარის აქტივების ჭარბი მიწოდება გაბათილდეს. როგორც 

ადრე, დოლარის გაუფასურება ევროს მიმართ აბათილებს დოლარის აქტივების ჭარბ მიწოდებას 

ევროს დეპოზიტების დოლარებით გამოსახული მოსალოდნელი უკუგების ნორმის შემცირებით. 

ამრიგად, ევროპაში საპროცენტო განაკვეთების ზრდა  ევროს მიმართ  დოლარის გაუფასურებას 

გამოიწვევს, ანდა ევროპის გადმოსახედიდან რომ შევხედოთ, დოლარის მიმართ ევროს 

გამყარებას გამოიწვევს. 

ჩვენი დისკუსია გვიჩვენებს, რომ, სხვა თანაბარ პირობებში, ვალუტის დეპოზიტებზე 

გადახდილი საპროცენტო განაკვეთის ზრდა უცხოური ვალუტების მიმართ  ამ ვალუტის 

გამყარებას იწვევს. 

ვიდრე  დავასკვნით, რომ გაზეთის შეფასება ვალუტის კურსზე საპროცენტო განაკვეთების 

გავლენის შესახებ სწორია, უნდა გავიხსენოთ, რომ ჩვენი დაშვება მუდმივი მოსალოდნელი 

მომავალი კურსის შესახებ ხშირად არარეალისტურია. ბევრ შემთხვევაში, საპროცენტო 

განაკვეთების ცვლილებას თან ახლავს მომავალი მოსალოდნელი კურსის ცვლილება. მომავალი 

მოსალოდნელი კურსის ცვლილება, თავის მხრივ, საპროცენტო განაკვეთის ცვლილების 
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ეკონომიკურ მიზეზებზე იქნება დამოკიდებული. ჩვენ მე-16 თავში ერთმანეთს შევადარებთ  

საპროცენტო განაკვეთებსა და ვალუტის მომავალ მოსალოდნელ კურსს შორის სხვადასხვა 

შესაძლო ურთიერთდამოკიდებულებას. დაიმახსოვრეთ, რომ რეალურ მსოფლიოში არ 

შეგვიძლია ვიწინასწარმეტყველოთ მოცემული საპროცენტო განაკვეთი როგორ შეცვლის 

ვალუტის კურსს, თუ არ გვეცოდინება, რატომ შეიცვალა საპროცენტო განაკვეთი. 

 

ცვალებადი მოლოდინების გავლენა ვალუტის მიმდინარე კურსზე 

 

ვალუტის მოცემული დღევანდელი კურსის პირობებში, ევროს დოლარით გამოსახული 

ფასის მომავალში მოსალოდნელი ზრდა  დოლარის მოსალოდნელი გაუფასურების ხარისხს 

ზრდის. მაგალითად, თუ დღევანდელი კურსი არის 1,00 დოლარი/ევრო და ერთი წლის შემდეგ 

მოსალოდნელი კურსი არის 1,05 დოლარი/ევრო, დოლარის მოსალოდნელი გაუფასურების 

ხარისხი ევროს მიმართ არის  (1,05-1,00)/1,05 = 0,05. თუ მომავალში მოსალოდნელი კურსი  1,06 

დოლარი/ევრო სიდიდემდე გაიზრდება,  მოსალოდნელი გაუფასურების ხარისხი (1,06-1,00)/1,00 

= 0,06, ასევე, გაიზრდება. 

დოლარის მომავალი მოსალოდნელი გაუფასურების ხარისხი ზრდის ევროს 

დეპოზიტების მოსალოდნელ უკუგებას დოლარებში. თავდაპირველი კურსის E1$/ € დროს,  

დოლარის დეპოზიტების ჭარბი მიწოდებაა: ევროს დეპოზიტები  უკუგების უფრო მაღალ ნორმას 

(გამოსახულს დოლარებით) გვთავაზობს, ვიდრე დოლარის დეპოზიტები. ამიტომ დოლარი  

ევროს მიმართ უფასურდება, ვიდრე წონასწორობა არ მიიღწევა. 

ვასკვნით, რომ, სხვა თანაბარ პირობებში, მომავალში მოსალოდნელი ვალუტის კურსის 

ზრდა   მიმდინარე კურსს ზრდის. მსგავსად ამისა, ვალუტის მომავალი მოსალოდნელი კურსის 

შემცირება,  ვალუტის მიმდინარე კურსს ამცირებს. 

 

კერძო შემთხვევა შესწავლისთვის 

 

რით აიხსნება  ვაჭრობა ვალუტებით, რომელიც საპროცენტო განაკვეთების განსხვავებებს 

ემყარება? 

 

2000-იანი წლებში დიდი ხნის მანძილზე იაპონური იენის საპროცენტო განაკვეთები 

ახლოს იყო ნულთან (როგორც14-2 გრაფიკი გვიჩვენებს), ხოლო ავსტრალიის საპროცენტო 

განაკვეთები დადებითი იყო და ყოველწლიურად 7%-ს აღემატებოდა, ვიდრე 2008 წლის 

გაზაფხულამდე.  ამიტომ, მართალია, იენის სესხება და მისი ინვესტირება ავსტრალიური 

დოლარის ობლიგაციებში მიმზიდველი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ საპროცენტო პარიტეტის 

პირობა გულისხმობს, რომ ამგვარი სტრატეგია სისტემატურად მომგებიანი ვერ იქნება: 

საშუალოდ, ავსტრალიური დოლარის საპროცენტო უპირატესობა იენის შეფარდებითი 

გამყარებით ხომ უნდა გაბათილდეს?  

მიუხედავად ამისა, ბაზრის მონაწილეები, დაწყებული იაპონელი დიასახლისებიდან 

დამთვარებული დახვეწილი ჰეჯ-ფონდებით, სწორედაც  ამ სტრატეგიას მისდევდნენ,  

მილიარდობით ავსტრალიური დოლარის ინვესტირებას ახორციელებდნენ და გაიაფების 

ნაცვლად  ამ ვალუტას იენის მიმართ აძვირებდნენ. უფრო რომ  განვაზოგადოთ, საერთაშორისო 

ინვესტორები ხშირად სესხულობენ დაბალ საპროცენტოგანაკვეთიან ვალუტას (რასაც უწოდებენ 

დაფინანსების ვალუტას) და ყიდულობენ მაღალ საპროცენტოგანაკვეთიან ვალუტებს (რომელსაც 
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უწოდებენ ინვესტირების ვალუტას), რასაც შედეგად მოაქვს მოგება ხანგრძლივი პერიოდების 

განმავლობაში. ამ საქმიანობას უწოდებენ საპროცენტო განაკვეთების  სხვაობაზე დაფუძნებულ 

ვაჭრობას და რადგან ზოგადად შეუძლებელია ამგვარი სავაჭრო პოზიციების დოკუმენტურად 

ზუსტად წარმოდგენა, ის შეიძლბა იყოს ძალიან მასშტაბური, როცა მნიშვნელოვანი 

საერთაშორისო საპროცენტო დიფერენციალები წარმოიქმნება. არის თუ არა საპროცენტო 

განაკვეთების სხვაობაზე დაფუძნებული ვაჭრობის გავრცელება იმის მანიშნებელი, რომ 

საპროცენტო პარიტეტი მცდარია? 

გულახდილი პასუხი არის ის, რომ, მართალია, საპროცენტო პარიტეტი ზუსტად დაცული 

არ არის პრაქტიკაში - ნაწილობრივ ზემოთ აღნიშნული რისკისა და ლიკვიდურობის ფაქტორების 

გამო - ეკონომისტები კვლავ ბევრს მუშაობენ იმის გასაგებად, საჭიროებს თუ არა საპროცენტო 

განაკვეთების  სხვაობაზე დაფუძნებულ ვაჭრობა დამატებით ახსნას. მათი ნაშრომები საკუთრივ 

უცხოური სავალუტო ბაზრის  და, ზოგადად, ფინანსური ბაზრების ფუნქციონირებას, შესაძლოა, 

მეტ ნათელს მოჰფენს. 

საპროცენტო განაკვეთების სხვაობის არსებობის გამო, ვალუტით ვაჭრობის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საფრთხე არის ის, რომ ინვესტირების ვალუტამ 

(მაღალსაპროცენტოგანაკვეთიანი ვალუტა, რაც მოვაჭრეების სამიზნეს წარმოადგენს) შეიძლება  

უეცარი კრახი განიცადოს.  

 

დამატებითი ახსნა რომელიც რისკისა და ლიკვიდურობის მოსაზრებებს ეყრდნობა, ასევე, 

გაუმჯობესდა. ხშირად, ვალუტის უეცარი მოძრაობები  ფინანსური კრიზისების პერიოდში 

ხდება, რომელიც წარმოადგენს სიტუაციას, როცა სხვა სიმდიდრე იკარგება და ლიკვიდური 

საშუალებები  განსაკუთრებით ფასეული ხდება. ამ ვითარებაში საპროცენტო განაკვეთების 

სხვაობაზე  დაფუძნებული სავაჭრო პოზიციების გამო წარმოქმნილი დიდი დანაკარგები კიდევ 

უფრო მტკივნეულია და შეიძლება მოვაჭრეები აიძულოს  საკუთარი აქტივები მათთვის 

არახელსაყრელად გაყიდონ. კრიზისის შესახებ შემდგომ თავებშიმეტს ვიტყვით, მაგრამ ამჯერად 

აღვნიშნავთ, რომ ავსტრალიური დოლარის კრახი 2008 წლის ბოლოს  მწვავე გლობალური 

ფინანსური კრიზისის პირობებში მოხდა. 

როცა საპროცენტო განაკვეთების სხვაობაზე  დაფუძნებული ვაჭრობის ფართო 

შესაძლებლობები ჩნდება, საერთაშორისო ეკონომიკურ პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი 

სახელმწიფო ორგანოები ხშირად ძილს კარგავენ. თავიანთ ადრეულ ფაზაში საპროცენტო 

განაკვეთების სხვაობაზე  დაფუძნებული ვაჭრობის დინამიკა საინვესტიციო ვალუტებს აძვირებს, 

რადგან თავიდან მათ ინვესტორები მიაწყდებიან  და  საინვესტიციო ვალუტის უეცარი 

გაუფასურების კიდევ უფრო დიდ რისკს ქმნიან. ეს კრიზისს კიდევ უფრო აღრმავებს, რადგან ის 

ინვესტორები, რომელთაც არასწორი  ნაბიჯები გადადგეს, შეეცდებიან თავიანთი სესხები 

დაფარონ. ამის ზოგადი შედეგი ვალუტის კურსების უფრო მეტი მერყეობა, ასევე  დიდი სავაჭრო 

დანაკარგების წარმოქმნის შესაძლებლობაა, თავისი უარყოფითი გამოძახილით საფონდო, 

ობლიგაციებისა და ბანკთაშორისი სესხების ბაზრებზე.   

 

 

fasis doneebi da valutis gacvliTi kursi grZelvadian 

periodSi 
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1970 wlis bolosaTvis erTi amerikuli dolaris SesaZenad 358 iaponuri ieni 

iyo saWiro, xolo 1980 wlis miwuruls erTi dolari 208 ieni Rirda. 2010 wlis 

Semodgomaze ki erTi dolaris fasi 80 iens Seadgenda. bevri investorisaTvis ienis 

kursis aseTi gamyarebis prognizureba SeuZlebeli aRmoCnda, rasac ucxouri 

valutis bazarze qonebis dakargva-SeZenis gauTvaliswinebeli Sedegebi mohyva. ra 

ekonomikurma Zalebma gamoiwvia gacvliTi kursebis aseTi dramatuli grZelvadiani 

cvlilebebi?  

wina TavebSi vnaxeT, rom valutis gacvliTi kursi saprocento ganakveTebisa da 

arsebuli molodinebis mixedviT ganisazRvreba, romlebzec fulis erovnul 

bazrebze Camoyalibebuli viTareba axdens gavlenas. gacvliTi kursis grZelvadiani 

ryevebis mizezebis gasarkvevad Cveni modeli uro mimarTulebiT unda ganvavrcoT: 1. 

unda gavaanalizoT monetaruli politikis, iflaciisa, saprocento ganakveTisa da 

valutis gacvliT kursebs Soris kavSiri da 2. fulze moTxovnisa da miwodebis 

faqtorebis garda unda gavaanalizoT saqonlisa da momsaxurebis bazarze moTxovna-

miwodebis cvlilebebi, romlebic, aseve zemoqmedebe valutis gacvliT kursze.  

gacvliTi kursis grZelvadiani qcevis modeli, romelsac Cven am TavSi 

ganvixilavT, gvTavazobs im CarCos, romelsac aqtivebis bazris monawileebi 

gacvliTi kursis cvlilebebis prognozisaTvis iyeneben. imis gamo, rom bazris 

monawileebis molodinebi gacvliT kursze dauyovnebliv zemoqmedebs, amitom 

gacvliTi kursis grZelvadiani cvlilebebi moklevadian periodSic mniSvnelovania. 

sxva sityvebiT rom vTqvaT, gacvliTi kursis grZelvadiani cvlilebebis molodini 

iwvevs valutis gacvliTi kursis cvlilebas rogorc moklevadian periodSi aseve 

grZelvadian periodSi.  

grZelvadian periodSi erovnul ekonomikaSi arsebuli fasebi done mTavar rols 

asrulebs rogorc saprocento ganakveTis aseve saqonelze im Sesadari fasebis 

gansazRvraSi, romliTac qveyana vaWrobs. Sesabmisad, erovnuli fasebisa da valutis 

gacvliTi kursis urTierTqmedebis bunebis gageba mniSvnelovania, raTa 

gamovarkvioT, Tu ratom icvleba ase Zlier valutis gacvliTi kursebi wlebis 

mixedviT. analizs daviwyebT msyidvelobiTunarianobis paritetis (PPP) Teoriis 

ganxilviT, romelic ori qveynis valutis gacvliTi kursis cvlilebebs qveynebis 

fasebis doneebis cvlilebiT xsnis. amis Semdeg Cven gavaanalizebT mizezebs, Tu 

ratom ar SeiZleba yovelTvis es Teoria gamoviyenoT, rom valutebis gacvliTi 

kursebis cvlilebebi avxsnaT. da bolos, Cven vnaxavT, rogor winaswarmetyvelebs 

msyidvelobiTunarianobis paritetis Teoria, Tu ra zemoqmedebas axdens fulisa da 

gamoSvebis bazrebze mimdinare cvlilebebi valutis gacvliT kurssa da saprocento 

ganakveTebze.  

 

erTi fasis kanoni  
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sanam msyidvelobiTunarianobis Teorias7 ganvixilavT, modiT jer gavaanalizoT 

masTan dakavSirebuli, magram sakmaod gansxvavebuli Teoria: erTi fasi kanoni. am 

kanonis Tanaxmad, konkurenciul bazrebze, roca satransporto danaxarjebs da 

savaWro da savaluto SezRudvebs mxedvelobaSi ar viRebT, erTi da igive saqonlis 

fasi identuria, Tu mas erTi da igive valutiT (magaliTad, dolariT). gamovsaxavT. 

ras niSnavs es? es imas niSnavs, rom `vagneris~ jinsis Sarvali, romelic niu-iorkSi 

45 dolari Rirs, igive unda Rirdes parizSic da berlinSic. Tu dolarisa da evros 

gacvliTi kursi aris 1,50 dolari erT evroze, maSin es jinsis Sarvali parizSic 

da berlinSic 30 evro eRireba. ratom? Tu mis fass, arsebuli kursis mixedviT, 

dolarebSi gadaviyvanT, miviRebT 45$ dolars. anu: 1,50$/€ X 30€ =45$. igive kursis dros, 

Tu `mangos~ svitri evropaSi 20 evro Rirs, es svitri aSS-Si 30 dolari eRireba. 

(1,50$/€ X 20€ = 30$.)  

ratom xdeba es ase? warmovidginoT, rom dolarisa da evros gacvliTi kursi 

Seicvala da erT evroze 1,5 dolaris nacvlad axla 1,45 dolaris gadaxda gviwevs. 

`vagneris~ jinsis Sarvali evropaSi Rirs 30 evro, xolo aSS-Si 45 dolari. magram 

Tu romelime moxerxebuli importiori jinsis Sarvlebs evropaSi SeiZens, es mas 

mxolod 43,50 dolari daujdeba 1,45$/€ X 30€ =43,5$, radgan dolarisa da evros 

gacvliTi kursis cvlilebis gamo, evro gaufasurda. amrigad, amerikeli 

importiorebi da evropeli eqsportiorebi manam gaitanen am jinsis Sarvlebs 

evropidan amerikaSi, sanam fasi kvlav ar gaTanabrdeba.  

yovelive zemoTqmulis gaanalizeba saSualebas gvaZlevs davaskvnaT, rom roca 

vaWroba Tavisufalia da ar arsebosb satransporto da satarifo xarjebi, ar 

arsebobs savaluto SezRudvebi, erTnairi saqoneli erTi da igive Sesadar fasad 

iyideba imisda miuxedavad, Tu sad xdeba vaWroba.  

amrigad, Cven SegviaZlia CamovayaliboT erTi fasis kanoni:  

Pi
us = E$/€   x   Pi

€              

sadac  

Pi
us  - aris i saqonlis fasi, gamosaxuli dolarebSi; 

Pi
€  - aris i (igive) saqonlis fasi, gamosaxuli evroebSi; 

E$/€   - aris dolarisa da evros gacvliTi kursi anu evros fasi,   

    gamosaxuli dolarebSi; 

da gvaqvs Semdegi winapirobebi:  

 bazrebze absolituri konkurenciaa; 

                                                           
7 msyidvelobiTi unarianobis paritetis (PPP) Teoriis mTavari idea XIXs-is britaneli 

ekonomistebis, maT Soris david rikardos, naSromebSi figurirebs. mogvianebiT es idea gus-

tav kaselma ganavrco, romelic XX saukunis 20-ian wlebSi moRvaweobda.  
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 sagareo vaWroba Tavisufalia (ar arsebobs savaWro barierebi da tarifebi); 

 satransporto danaxarjebi nulis tolia; 

 valutebis gacvliTi kursi Tavisuflad icvleba; 
 

15-1 toloba SeiZleba gardavqmnaT da miviRoT Semdegi toloba:  

 

E$/€ = P ius/P i€      

erTi fasis kanonis mixedviT, dolarisa da evros gacvliTi kursi aris aSS-sa 

da evrokavSiris  i-saqonlis fasebis Sefardeba. erTi fasis kanoni uzrunvelyofs 

kavSirs saqonlis adgilobriv fasebsa da gacvliT kursebs Soris.  

 

msyidvelobiTunarianobis pariteti 

 

msyidvelobiTunarianobis paritetis (PPP) Teoriis Tanaxmad, ori qveynis 

valutebis gacvliTi kursi am qveynebis fasebis doneebis Sefardebis tolia.  

me-14 TavSi Cven vnaxeT, rom qveynis valutis saSinao msyidvelobiTi unari 

qveynis fasebis doneSi aisaxeba. PPP-is Teoria winaswarmetyvelebs, rom Tu qveynis 

valutis saSinao msyidvelobiT-unarianoba daecema/Semcirdeba, (rac saSinao fasebis 

donis gazrdiT gamoixateba), qveynis valuta ucxour gacvliT bazrebze am 

cvlilebis proporciulad gaufasurdeba.   

 PPP Teoria gamoisaxeba formuliT: 

E$/€   = Pus / P€   (15-1) 

sadac 

Pus  - aris tipuri samomxmareblo kalaTis fasi, gamosaxuli dolarebSi; 

P€  - aris igive tipuri samomxmareblo kalaTis fasi, gamosaxuli  

     evroebSi; 

E$/€   - aris dolarisa da evros gacvliTi kursi anu evros fasi,   

    gamosaxuli dolarebSi; 

Tu tipuri samomxmareblo kalaTa aSS-Si 500 dolari Rirs da igive   kalaTis 

fasi evroSi 400 evroa, PPP-is Teoria saSualebas gvaZlevs davaskvnaT, rom erTi 

evros fasi 1,25 dolaria. anu dolarisa da evros gacvliTi kursi 1,25$/€ -ia: E$/€ 

=1,25$/€ 

15-3 tolobis gardaqmniT miviRebT axal tolobas:  
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Pus = E$/€   X P€    

am tolobis marjvena mxare aris evropaSi SeZenili tipuri samomxmareblo 
kalaTis fasi, gamosaxuli dolarebSi. Teoria gveubneba, rom yvela qveynis fasebis 
done Tanabaria, Tu saqonlis fasebs erTi da igive valutiT gavzomavT.   

 

 

PPP-sa da erTi fasis kanonis kavSiri 

 

SeiZleba mogveCvenos, PPP-sa da erTi fasis kanons Soris gansxvaveba ar aris. 

radgan mTavari toloba orive Teoriuli koncefciisTvis fasebis donisa da 

valutis gacvliT kurs Soris erTi da igive urTierTobas exeba. gansxvaveba imaSi 

mdgomareobs, rom erTi fasis kanoni konkretuli saqonlisTvisaa – i saqoneli -  

marTebuli, xolo  xolo PPP  gacvliT kurss fasebis saerTo dones ukavSirebs.  

bunebrivia, logika gvkarnaxobs, rom Tu erTi fasis kanoni calkeuli 

saqonlisaTvis marTebulia, maSin PPP  avtomaturad sruldeba, radgan  tipuri 

kalaTa, romelic sxvadaxva qveynis fasebis donis gamosaangariSeblad gamoiyeneba, 

erTi da igivea (anu erTi da igive saqonlis fasebis nakrebs vadarebT erTmaneTs). 

magram PPP  Teoriis momxreebi amtkiceben, rom igi ufro sandoa vidre erTi fasis 

kanoni. am grZelvadiani modelis sandooba ar moiTxovs imas, rom erTi fasi kanoni 

yvela saqonlisaTvis zustad unda Sesruldes.  amrigad,  PPP Teoriis Tanaxmad, Tu 

erTi fasis kanoni yvela saqonlis mimarT marTebuli ar aris, mis ukan arsebuli 

Zalebis moqmedebis Sedegad yvela qveynis valutis msyidvelobiTunarianoba droTa 

viTarebaSi mainc Tanabrdeba.  

im SemTxvevaSic ki, roca erTi fasis kanoni yoveli calkeuli saqonlis mimarT 

ar sruldeba, fasebisa da gacvliTi kursis urTierToba PPP  Teoriis mixedviT 

nawinaswarmetyveleb urTierTobas ar scildeba.  ase magaliTad, Tu erT qveyanaSi 

fasebi Zvirdeba, moTxovna mis saqonelze da valutaze ecema, rac gacvliT kurss da 

fasebs aiZulebs Semcirdes, rogorc amas  PPP Teoria winaswarmetyvelebs. amrigad, 

PPP Teoria ufro sandoa vidre erTi fasis kanoni. aRsaniSnavia, rom PPP grZelvadian 

periodSi ufro kargad muSaobs vidre moklevadian periodSi.  

  

absoluturi PPP da SefardebiTi PPP 

 

mtkiceba, rom valutis gavliTi kursi fasebis donis Sefardebis tolia - E$/€   = 

Pus / P€   (15-1), absolituri PPP-s SemTxvevaSi gamoiyeneba. absolituri PPP-s cnebis 

garda, modelSi farTod viyenebT SefardebiTi PPP-s cnebas. SefardebiTi PPP-ewodeba 

garkveuli periodis manZilze  ori valutis gacvliTi kursis procentul 

cvlilebas, romelic igive periodSi erovnuli fasebis doneebis procentuli 
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cvlilebebis sxvaobas udris. amrigad, absolituri PPP fasisa da gacvliTi kursis 

dones exeba, xolo SefardebiTi PPP fasisa da gacvliTi kursis procentul 

cvlilebebs, romelic garkveuli periodis ganmavlobaSi xdeba. SefardebiTi PPP 

gveubneba, rom fasebi da gacvliTi kursi ise icvleba, rom TiToeuli qveynis saSinao 

da sagareo msyidvelobiTunaraianobis Sefardeba ucvleli rCeba.     

 modiT ganvixiloT magaliTi, romelic konkretuli cifrebis daxmarebiT 

naTels mohfens am mtkicebas. Tu samamulo qveyanaSi fasebis done weliwadSi 12%-iT 

izrdeba, xolo ucxour qveyanaSi – 7%-iT, SefardebiT PPP-s Teoriis 

winaswarmetyvelebis Tanaxmad, adgilobrivi valuta ucxouri qveynis valutasTan 

SedarebiT 5%-iT gaufasurdeba.  vTqvaT, aSS-Si adgili aqvs 9%-ian inflacias, xolo 

evrokavSirSi - 6%-ian inflacias, maSin aSS-dolaris gacvliTi kursi evros mimarT 

3%-iT gaufasurdeba. anu imdeni procentiT gaufasurdeba, ramdeni procentiTac aSS-

s inflaciis tempi evrokavSirSi arsebul inflaciis temps aWarbebs. SefardebiTi 

PPP-s Teoriis es mtkiceba Semdegi gantolebiT SeiZleba gamovsaxoT:  

(E$/€,t  - E$/€,t-1)/E$/€,t-1 = ∏us,t  - ∏€,t    (15-2) 

 

sadac 

∏us,t  - gamosaxavs inflaciis temps aSS-Si, romelic amave periodSi  

      fasebis donis procentul cvlilebas gulisxmobs da  

      Semdegnairad gamoiangariSeba: (Pt – Pt-1)/Pt 

∏€,t - gamosaxavs inflaciis temps evrokavSirSi igive saangariSo  

     periodSi; 

(E$/€,t  - E$/€,t-1)/E$/€,t-1 – gamosaxavs dolarisa da evros gacvliTi kursis  

      procentul cvlilebas saangariSo periodSi.  

 

 absoluturi PPP-sgan gansxvavebiT SefardebiTi PPP mxolod garkveuli periodis 

ganmavlobaSi SeiZleba ganisazRvros. swored am garkveul periodSi xdeba fasebis 

doneebisa da savaluto kursebis procentuli cvlilebebi. 

SefardebiTi PPP ufro sandoa, vidre absoluturi PPP, radgan procentuli 

cvlilebebi Sesadari fasebis doneebSi miaxloebiT aisaxeba gacvliTi kursis 

procentul cvlilebebSi.  

praqtikaSi, rogorc wesi, absolitur PPP-s ar gamoiangariSeben, radgan amisaTvis 

aucilebelia, rom kalaTebi, romelTa mixedviTac fasebis done gamoiangariSeba, 

erTi da igive iyos. SefardebiTi PPP-s cneba ufro farTod gamoiyeneba, radgan misi 

gaagariSebisas eqspertebi fasebis Sesaxeb oficialur statistikur monacemebs 

eyrdnobian. logikuria, rom erTnamneTs gacvliTi kursebis procenTuli cvlilebei 
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da inflaciebs Soris arsebuli sxvaobebi SevadaroT maSinac ki, roca qveynebi 

samamulo fasebis donis gaangariSebisas gansxvavebul samomaxmareblo kalaTebs 

iyeneben. igulisxmeba, rom sxvadasxva qveynebi gansxvavebuli struqturisa da 

moculobis samomxmareblo kalaTebs iyeneben. ase magaliTad, iaponiis 

samomxmareblo kalaTaSi brinjs gacilebiT did moculoba uWiravs vidre aSS-s 

samomxmareblo kalaTaSi.  

SefardebiTi PPP-s kidev imitom aris mniSvnelovani, rom is maSinac ki ZalaSia, 

roca absolituri PPP  ar sruldeba. faqtorebi, romlebic absolituri PPP-idan 

gadaxras iwvevs, garkveuli periodis Semdeg met-naklebad stbilurdeba.  

 

PPP-is is cnebaze dafuZnebuli 

savaluto kursis grZelvadiani modeli 

 

PPP-s midgoma gacvliTi kursisa da monetaruli faqtorebis grZelvadiani 

urTierTqmedebis praqtikul Teorias gvTavazobs. am TeoriaSi fulis moTxovna-

miwodebaze moqmedi faqtorebi aSkara rols ar asrulebs. es Teoria cnobilia 

gacvliTi kursebis mimarT monetaruli midgomis saxelwodebiT. monetarul midgomas 

Cven gamoviyenebT, rom gacvliTi kursebis grZelvadiani Teoria CamovayaliboT.  

monetaruli midgomis es Teoria grZelvadian models ganixilavs. am TeoriaSi 

mniSvnelovania daSveba, rom sruli dasaqmebisa da PPP-is SesanrCuneblad fasebi 

icvleba, rasac, cxadia, dro sWirdeba. swored amitom am cvlilebebis analizi xdeba 

grZelvadian periodSi da ara moklevadian periodSi.    

amrigad, savaluto kursis mimarT monetaruli midgoma gulisxmobs, rom fasebi 

icvleba imgvarad, raTa uzrunvelyos sruli dasaqmeba da  PPP Sesruleba.  

 

monetaruli midgomis ZiriTadi gantoleba 

 

imisaTvis, rom monetaruli midgomis CarCoebSi valutis gacvliTi kursis 

cvlilebi gavaanalizoT, Cven am modelSi vuSvebT, rom grZelvadian periodSi 

valutis ucxouri bazari valutaTa iseT gacvliT kursebs ayalibebs, rom PPP 

sruldeba.  anu sruldeba PPP-is ZiriTadi gantoleba  (15-1). 

E$/€   = Pus / P€    
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monetaruli midgomis safuZvelze Cven vvaraudobT, rom grZelvadian periodSi 

savaluto bazari  iseT savaluto kurss ayalibebs, rom  PPP-is Sesruleba uzrun-

velyofilia. 

me-14 TavSi Cven gavaanalizeT, Tu rogor icvleba saSinao fasebis done fulis 

saSinao miwodebisa da moTxovnis cvlilebebis dros. aSSi  

Pus  = Ms us / L us(R$, Yus)   (15-3) 

xolo evrokavSirSi  

P€ = Ms € / Leu(R € ,Y€)  (15-4) 

sadac  

Ms – aRniSnavs fulis miwodebas 

L(R, Y) –aRniSnavs realur fulze moTxovnas, romelic mcirdeba , roca 

saprocento ganakveTi izrdeba da izrdeba, roca realuri Semosavali izrdeba.   

PPP-is gansazRvrebis Tanaxmad, tolobaSi (15-3) evros fasi dolarebSi (E$/€) es 

ubralod aris aSS-is mSp-is Rirebuleba dolarebSi gayofili evrokavSiris mSp-is 

Rirebulebaze, romelic gamosaxulia evroebSi. es fasis doneebi mTlianad 

ganizaRvreba aSS-isa da evrokavSiris valutaze moTxovniTa da miwodebiT. anu aSS-

Si fasebis done (Pus) aris aSS-Si fulis miwodebis (Ms us) Sefardeba aSS-Si fulze 

realur moTxovnasTan (L us(R$, Yus) , rac gamosaxulia tolobaSi 15-6. amrigad,  moneta-

ruli midgoma saSulebas gvaZlevs viwinaswarmetyveloT, rom zogadad, grZelvadian  

periodSi gacvliTi kursi dolarisa evros mimarT, romelic aSS-sa da evrokavSiris 

valutebis SefardebiTi fasia, mTlianad ganisazRvreba am valutebis miwodebis Se-

fardebiT da maTze SefardebiTi realuri moTxovniT. saprocento ganakveTebisa da 

warmoebis doneTa cvlileba valutis gacliT kursze arapirdapir gavlenas axdens. 

maTi cvlileba valutis gacvliT kursze gavlena mxolod imitom axdens, rom 

aRniSnuli faqtorebis cvlileba fulze moTxovnis cvlilebas iwvevs.  

amrigad, monetaruli midomis gamoyenebisas mxedvelobaSi unda gvqondes, rom 

aq ZiriTadi arsi isaa, rom valutis gacvliTi kursi fulis masis cvlilebis 

zemoqmedebis Sedegad icvleba da ara im cvlilebebis Sedegad, rac gavlenas axdens 

fulis masis cvlilebaze. Sesabamisad, saprocento ganakveTi da gamoSveba fulis 

masaze axdebs gavlenas, xolo fulis masis cvlileba valutis gavliT kursze 

zemoqmedebs.  

monetaruli midgoma  konkretul winaswarmetyvelebebs gvaZlevs, romelic 

valutis gacvliT kursze fulis miwodebis, saprocento ganakveTisa da gamoSvebis 

moculobis cvlilebebis grZelvadian Sedegebs exeba: 

1. fulis miwodeba. aSS-Si fulis masis (Ms
us) zrda iwvevs dolaris kursis pro-

porciul grZelvadian gaufasurebas (E$/€  izrdeba). radgan, PPP-is modelis Tanaxmad,  

E$/€=Pus / P€ ,  valutis (dolaris)  kursi E$/€ grZelvadian periodSi izrdeba im 

proporciiT, ra proporciiTac aSS-is fulis miwodeba izrdeba. ase magaliTad, Tu 
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aSS-Si fulis miwodeba Ms
us 10%-iT izrdeba,  Pus da E$/€  10%-iT gaizrdeba. amrigad, aSS-

Si fulis masis miwodeba iwvevs dolaris evrosTan gacvliTi kursis grZelvadian 

proporciul gaufasurebas (E$/€   izrdeba). da piriqiT, fulis masis fiqsirebuli zrda 

evrokavSirSi iwvevs fasebis donis grZelvadian proporciul  zrdas evrokavSirSi 

da dolaris evros mimarT gacvliTi kursis Sesabamisi proporciiT gamyarebas (E$/€  

mcirdeba).   

2. saprocento ganakveTebi. R$ saprocento ganakveTis zrda aqtivebze, romlebic 

denominirebulia dolarebSi, aSS-Si realur fulze L(R$,Yus) moTxovnis Semcirebas iw-

vevs. Sesabamisad, aSS-Si grZelvadiani fasebis done amaRldeba, xolo PPP-is piro-

bebSi dolaris kursi evros kursTan SedarebiT gaufasurdeba (E$/€ izrdeba) im 

proporciiT, ra proporciiTac aSS-Si fasebis donem moimata. aSS-Si realur fulze 

moTxovnis Semcireba (Mus/ PUS) grZelvadian periodSi fasebis donis zrdas iwvevs. anu 

realur fulze moTxovna grZelvadian periodSi igive iqneba, radgan moTxovna Md
us 

koreqtirebuli iqneba fasebis donis gazrdiT (rasac garkveuli dro sWirdeba). 

evrokavSirSi saprocento ganakveTis zrdas dolaris kursze sawinaaRmdego 

grZelvadiani efeqti aqvs. imis gamo rom evrokavSirSi fulze (evroze) realuri 

moTxovna (Leu(R € ,Y€) ecema, evrokavSirSi fasebis done izrdeba (toloba 15-7). PPP-is 

pirobebSi  dolaris kursi (E$/€  mcirdeba) im proporciiT gamyardeba, ra 

proporciiTac  evrokavSirSi fasebi gaizarda.  

3. warmoebis moculoba. aSS-Si warmoebis moculobis zrda aSS-Si  realur 

fulze moTxovnis zrdas L(R$,Yus) iwvevs, rac  grZelvadian perspeqtivaSi  fasebis do-

nis Semcirebas iwvevs. (Mus/ PUS = L(R$,Yus), Tu Yus gaizrdeba, L(R$,Yus)  gaizrdeba da ucvleli 

fulis masis pirobebSi fasebi Pus Semcirdeba.   PPP-is Tanaxmad, es dolaris evros 

mimarT gacvliTi kursis gamyarebas gamoiwvevs (E$/€  mcirdeba).  analogiurad, evro-

kavSirSi warmoebis moculobis zrdas, Sesabamisad,  evros kursis gaZliereba da 

dolaris kursis gaufasureba (E$/€ izrdeba) mohyveba.  

am daskvnebis gasagebad unda gvaxsovdes, rom monetaruli midgoma, sxva 

grZelvadiani midgomebis msgavsad, varaudobs (uSvebs), rom fasebis doneebic iseve 

swrafad icvleba rogorc valutebis gacvliTi kursebi.  

monetaruli midgoma igive Sedegs gvaZlevs, romelsac me-14 YTavSi gavecaniT, 

kerZod grZelvadian periodSi valutis gacvliTi kursi misi fulis miwodebis 

proporciulad icvleba (winaswarmetyveleba #1). es Teoria sxva Sedegsac 

winaswarmetyvelebs, romelic erTi SexedviT paradoqsulia. Cvens wina magaliTebSi 

(Tavi 14) Cven yovelTvis vamtkicebdiT, rom saprocento ganakveTis zrda iwvevs 

gamoSvebis Y zrdas da Sesabamisad valutis gacvliTi kursis gaZlierebas (E 

mcirdeba). xolo Cveni meore winaswarmetyvelebis Tanaxmad, davaskveniT, rom roca 

R$ saprocento ganakveTi izrdeba, valutis gacvliTi kursi ufasurdeba (E izrdeba). 

es moCvenebiTi winaaRmdegoba imiT aisxneba, rom Cvens mier am TavSi ganxiluli 

Sedegi (winaswarmetyveleba #2) marTebulia grZelvadiani periodisaTvis. gaixseneT, 

monetaruli midgoma, xom grZelvadian periods gulisxmobs! 
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amrigad, arc erTi daskvna, romelsac vakeTebT garkveuli sididis cvlilebaTa 

mimarT, ar iqneba srulyofili manamde, sanam am cvlilebaTa mizezebi zustad ar 

iqneba dadgenili. amiT ixsneba is moCvenebiTi winaaRmdegoba, romelsac saprocento 

ganakveTebisa da savaluto kursebis cvlilebebis Sedegebis ganxilvisas vamCnevT. 

 

 

mimdinare inflacia,saprocento pariteti da PPP 

 

wina TavSi ganxiluli masalidan Cven vnaxeT, rom fulis masis permanentuli 

zrda sabolood fasebis donis proporciul zrdas iwvevs. magram es procesi sap-

rocento ganakveTis grZelvadian Rirebulebaze da realur mSp-ze ar zemoqmedebs. 

praqtikaSi monetaluri politikis Semomqmedni xSirad fulis miwodebis zrdas 

TandaTanobiT, erTnairi tempebiT axorcieleben, vTqvaT, weliwadSi 5% -iT an 7%-iT. 

ra aris aseTi politikis grZelvadiani Sedegi?  

rogorc me-14 TavSi vnaxeT, fulis masis permanentul zrdas fasebis donis 

mudmivi amaRleba, anu SeuCerebeli inflacia mohyveba. firmebi da momuSaveebi 

rogorc ki daafiqsireben rom fulis msa qveyanaSi yovelwlirad izrdeva vTqvaT 

5%-iT, isini TavianT fasebsa da xelfasebs am zrdas Seusabameben da amrigad maTi 

realuri Semosavali ar Seicvleba. sxva Tanabar pirobebSi, fulis masis mudmivi 

tempiT amaRleba iwvevs fasebis donis mimdinare zrdas igive tempiT, magram infla-

ciis grZelvadiani tempebis cvlileba warmoebis doneze (sruli dasaqmebis pirobeb-

Si) an saqonlisa da momsaxurebis  SefardebiTi fasebis grZelvadian mniSvnelobebze 

ar zemoqmedebs. ratom xdeba ase? saqme imaSia, rom ekonomikaSi ubralod fulis 

miwodeba faqtorebis miwodebaze gavlenas ar axdens. aqedan gamomdinare gamoSvebi 

done ar Seicvleba. martivadDrom vTqvaT, fulis miwodebis zrda mudmivi tempiT 

iwvevs inflacias igive tempiT, magram grZelvadian periodSi es gamoSvebaze (da 

agreTve saqonlisa da momsaxurebis SefardebiT fasebze) gavlenas ar axdens.  

magram grZelvadian periodSi saprocento ganakveTi damokidebulia fulis 

miwodebis zrdis tempze. grZelvadian periodSi saprocento ganakveTi fulis masis 

absolitur doneze damokidebuli ar aris, magram fulis miwodebis mudmivi zrda 

gavlenas axdens saprocento ganakveTze. yvelaze advili gza, rom vnaxoT Tu rogor 

zemoqmedebs mudmivi inflacia saprocento ganakveTze grZelvadian periodSi, es aris 

PPP-is kombinireba saprocento paritetTan.  

rogorc viciT, saprocento paritetis toloba Semdegnairad gamoiyureba: 

R$= R€ + (Ee
$/€ _ E$/€)/E$/€ 

vnaxoT rogor esadageba saprocento pariteti (romelic samarTliania rogorc 

moklevadiani periodisaTvis aseve grZelvadiani periodisaTvis), PPP-s. SefardebiTi 

PPP-is Tanaxmad, dolari/evros gacvliTi kursis procentuli cvlileba wlis 

ganmavlobaSi aSS-sa da evrokavSirSi inflaciis tempebs Soris sxvaobas 
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gautoldeba. Tu adamianebs am urTierTobis Sinaarsi esmiT, es imas niSnavs, rom 

isini, aseve, moelian, rom dolari/evros gacvliTi kursis cvlilebis procenti 

gautoldeba aSS-sa da evrokavSirSi inflaciis doneebs Soris sxvaobas.  

saprocento paritetis es toloba gviCvenebs, rom SefardebiTi PPP-is SenarCune-

bis molodinis pirobebSi dolarebisa da evros depozitebze saprocento ganakveTebs 

Soris sxvaoba tolia aSS-sa da evrokavSirSi inflacis mosalodnel tempebs Soris 

sxvaobisa drois momaval periodSi.  

Tu Pe aris fasebsi mosalodneli done momaval wels, mosalodneli inflaciis 

tempi  ∏e  iqneba fasebis doneebis cvlileba wlis ganmavlobaSi:  

∏e =(Pe-P)/P 

 Tu SefardebiTi PPP sruldeba, bazris monawileebi aseve, moelian, rom valutis 

gacvliTi kursi procentuli cvlilebasac eqneba adgili. amrigad,  SefardebiTi 

PPP-isa  

(Ee
$/€ _ E$/€)/E$/€= ∏e

us _ ∏e
€.  (15-6) 

 

da saprocento paritetis tolobis  

 

R$= R€ + (Ee
$/€ _ E$/€)/E$/€ 

 

kombinaciiT miviRebT:   

 

R$ = R€ +∏e
us _ ∏e

€, 

 

rac igivea  

R$ _ R€ = ∏e
us _ ∏e

€.  (15-7) 

 

maSasadame, rogorc PPP-is Teoria winaswarmetyvelebs,  valutis gacvliTi kur-

sis gaufasureba (E-s gazrda) akompensirebs ori qveynis inflaciis tempebs Soris 

sxvaobas (ise, rom dolaris mosalodneli gaufasurebis siCqare aris ∏e
us _ ∏e

€), xolo 

saprocento ganakveTebs Soris sxvaoba utoldeba inflaciis mosalodnel tempebs 

Soris sxvaobas. 
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fiSeris efeqti 

 

toloba Rs _ R€ = ∏e
us _ ∏e

€ gansazRvravs grZelvadian damokidebulebas mimdinare 

inflaciasa da saprocento ganakveTebs Soris, romelic gvWirdeba, raTa avxsnaT 

monetaruli midgomis prognozebi valutis gacvliT kursebze saprocento ganakve-

Tebis zemoqmedebis  Taobaze.  

es gantoleba gviCvenebs, rom sxva Tanabar pirobebSi inflaciis mosalodneli 

tempebis amaRlebas sabolood depozitebze saprocento ganakveTebis iseTive zrda 

mohyveba. Sesabamisad, inflaciis mosalodneli tempebis Semcireba gamoiwvevs momava-

li saprocento ganakveTebis Semcirebas.  

am grZelvadiani periodis urTierTobas inflaciasa da da saprocento 

ganakveTebs Soris fiSeris efeqti ewodeba. es toloba gviCvenebs, rom dolaris 

depozitebis ukugebis realuri norma ar icvleba. anu dolaris 

msyidvelobiTunaraianoba, gamosaxuli saqonliTa da momsaxurebiT, igive rCeba. ra 

Tqma unda, igulisxmeba rom cvlilebebi exeba mxolod fulis masas, sxva faqtorebi 

ucvlelia.  

fiSeris efeqtis Tanaxmad, xangrZliv periodSi wminda monetaruli cvlilebebi 

ekonomikis Sesadar fasebze gavlenas ar axdens. fiSEris toloba xsnis inflaciasa 

da saprocento ganakveTebs Soris urTierTdamokidebulebas grZelvadian periodSi 

monetaruli midgomis saSualebiT. es gantoleba saSualebas gvaZlevs avsxnaT 

saprocento ganakveTis gavlena valutis gacvliT kursze.  

fiSeris efeqti kidev erTi gamoxatulebaa im saerTo ideisa, romlis mixedviT 

wminda monetarulma cvlilebebma ekonomikaSi grZelvadian periodSi SefardebiT 

fasebze zemoqmedeba ar unda moaxdinon. 

 fiSeris efeqti udevs safuZvlad erTi SexedviT paradoqsul prognozs, 

romelsac monetaruli midgoma gvTavazobs. kerZod, monetaruli midgomis Tanaxmad, 

valutis gacvliTi kursi ufasurdeba, roca am qveyanaSi saprocento ganakveTi 

izrdeba ucxouri qveynis saprocento ganakveTebTan SedarebiT. grZEelvadian 

periodSi wonasworobis SeEnarCunebisaTvis, rogorc monetaruli midgoma 

prognozirebs, samamulo da ucxour saprocento ganakveTebs Soris sxvaoba izrdeba, 

Tu mosalodnelia samamulo inflaciis donis gazrda ucxour inflaciasTan 

SedarebiT.  moklevadian periodSi es ase ar xdeba.  rogorc me-14 TavSi vnaxeT, 

saprocento ganakveTi izrdeba, roca saSinao fulis miwodeba ecema. es imitom xdeba 

rom  fasebis araelastikurobis gamo realur fulze Warbi moTxovna saprocento 

ganakveTis gazrdiT balansirdeba. monetaruli midgomis dros, roca fasebi Secvlas 

aswreben,  saprocento ganakveTi ar icvleba.  

saprocento ganakveTisa da gacvliTi kursis urTierTqmedebis ukeT gasagebad 

ganvixiloT magaliTi. vTqvaT,  mocemuli t periodisaTvis aSS-Si moulodnelad 

gaizarda fulis miwodebis tempi ∏-idan   ∆∏-mde. PPP-is midgomis Tanaxmad, dolris 

gacvliTi kursi gaufasurdeba ∏ + ∆∏-iT. saprocento paritetis SesanarCuneblad 
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dolaris saprocento ganakveTi gaizrdeba R1 s  donidan R1 s + ∆∏ donemde anu R2 s = R1 

s + ∆∏. aRsaniSnavia, rom am dros evros saprocento ganakveTi ar icvleba. radgan 

evrokavSiris fulis miwodeba da gamoSvebis done ar icvleba, evros saprocento 

ganakveTi evrokavSiris fulis bazarze wonasworobas inarCunebs.  

 Tu aSS-Si erTi wlis ganmavalobaSi inflaciis tempi gaizarda ∏t+1 =∏t +∆∏, 

xolo evrokavSirSi ki gvaqvs inflacia ∏€, maSin dolaris gacvliTi kursi E€/s  gaufa-

surdeba ∏us _ ∏€ _ siCqariT da ara ∆∏-s siCqariT. t+1 periodisTvis dolaris kursis 

gaufasureba iqneba (∏us,t  + ∆∏)- ∏€, t+1  da ara mxolod ∏us,t +∆∏ t+1 periodSi. fiSeris 

efeqti SeiZleba  PPP-is gareSec gamovlindes. 

negatiuri Sedegebi (empiriuli monacemebis SeuTanxmebloba PPP-is gamovlenis 

SedegebTan), rac  savaluto kursebis cvlilebebTan dakavSirebiT PPP-is Teoriis 

prognozebis cdomilebas gulisxmobs, ganpirobebulia Semdegi garemoebebiT: 

1. rogorc wesi, saerTaSoriso vaWroba ar aris liberaluri da satransporto 

xarjebi ar aris nulovani; 

2. sasaqonlo bazrebze adgili aqvs monopolistursa da oligopolistur po-

litikas, rac sxva darRvevebTan erTad amaxinjebs saqonlisa da momsaxurebis fasebs; 

3. sxvadasxva qveyanaSi inflaciis maCveneblebi gamoiTvleba sxvadasxva samom-

xmareblo kalaTebis RirebulebaTa safuZvelze da amasTan erTad, qveynebi mimarTa-

ven savaluto politikis sxvadasxva reJims an tips. 

 

 

grZelvadiani savaluto  

kursebis modeli PPP-is koncefciis gareSe 

 

miuxedavad imisa, rom PPP-s Teoria praqtikaSi arc Tu ise gamarTulad muSaobs, 

modelSi arsebuli mTeli rigi daSvebebis gamo, igi Cveni kvlevebisaTvis karg 

safuZvels warmoadgens.  mas Semdeg rac gavaanalizeT PPP-s modeli, axla SegviZlia 

analizi kidev ufro gavarTuloT da valutis gacvliTi kursis grZelvadiani 

cvlilebis ufro zogadi modeli ganvixiloT. aRsaniSnavia, rom es ganzogadoebuli 

modeli analizSi kvlav ieyensb PPP-s midgomas, roca ekonomikuri ryevebis 

dominanturi mizezi monetaruli cvlilebebia. am dros PPP-s midgoma sakmaod zust 

prognozebs gvaZlevs grZelvadian periodSi. am modelSi Cven kvlav hrZElvadian 

periods ganvixilavs, raTa valutis gacvliTi kursis cvlilebebis mizezebi avsxnaT.  

 

realuri savaluto kursi 
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PPP-s Teoriis gansavrcobad SemovitanoT axali cneba – realuri gacvliTi 

kursi. ori qveynis valutas Soris arsebuli realuri gacvliTi kursi aris erTi 

qveynis saqonlisa da momsaxurebis meore qveynis saqonelsa da momsaxurebasTan Se-

fardebis zogadi sazomi. aRsaniSnavia, rom PPP-s teoriis Ziritadi prognozebiT, 

realuri gacvliTi kursi ar icvleba. modelis gasafarToeblad unda gavaanalizoT 

is Zalebi, romlebic gacvliTi kursis fundamentur cvlilebebs iwvevs.  

realuri gacvliTi kursi mniSvnelovania ara marto imitom, rom igi PPP-sgan 

gadaxras raodenobrivad afasebs, aramed imitomac, rom igi Ria ekonomikis pirobebSi 

moTxovnisa da miwodebis makroekonomikuri faqtorebis gaanalizebis saSualebas 

gvaZlevs. realuri gacvliTi kursisa da nominaluri gacvliTi kursis 

erTmaneTisagan gansxvavebis mizniT, Cven gamoviyenebT termins nominaluri gacvliTi 

kursi, magram Tu am or maCvenebels Soris azrobrivi sxvaoba ar aris, maSin kvlav, 

ubralod, gacvliT kurss vaxsenebT.  

Tavisi arsiT, realuri gacvliTi kursi aris gamoSvebis kalaTebis SefardebiTi 

fasi (anu ori qveynis produqciis SefardebiTi fasi), xolo nominaluri gacvliTi 

kursi – ori valutis SefardebiTi fasi.  

realuri gacvliTi kursi ganisazRvreba nominaluri gacvliTi kursias da 

fasebis donis saSualebiT. dolaris realuri gacvliTi kursi evros mimarT  aris:  

 

q$/€ = (E$/€ x PEU)/ PUS  (15-6) 

 

ganvixiloT magaliTi. Cven ar ganvixilavT absolitur PPP-s. amasTan, ar 

miviCnevT, rom aSS-sa da evrokavSirSi fasebis done erTi da igive samomxmareblo 

kalaTiT ganisazRvreba. amis magivrad, Cven miviCnevs, rom tiTieuli qveynis fasebis 

indeqsi im saqonliTa da momsaxurebis SesyidviT ganisazRvreba, romelic qveynis 

SigniT qmnis moTxovnas fulis miwodebaze. amrigad, aSS-is samomxamreblo kalaTa 

da evrokavSiris samomxmareblo jkalata SemadgenlobiTa da struqturiT 

erTmaneTisagan gansxvavdeba. maT Soris saerToa is, rom am kalaTaSi Semavali 

saqoneli da momsaxureba warmoSobs moTxovnas fulze.  

amrigad, am daSvebebis gaTvaliswinebiT, miviCnioT, rom PUS aris ucvleli 

samomxmareblo kalaTis fasi dolarebSi, romelic moicavs aSS-is saSinao 

meurneobebisa da firmebis mier ganxorcielebul tipiur Sesyidvebs kviris 

ganmavlobaSi. analogiurad miviCnioT PEU evrokavSiris tipiuri samomxamreblo 

kalaTis fasad, romelic gamoxatulia evroebSi.  ZiriTadi azris is aris, rom  aSS-

is fasebis donis gansazRvrisas meti xvedriTi wili modis aSS-Si warmoebul da 

moxmarebul saqonelsa da momsaxurebaze, xolo evrokavSiris fasebis donis 
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gansazRvrisas – analogiurad, evrokavSirSi warmoebul da moxmarebul saqonelsa 

da momsaxurebaze8.  

axla, mas Semdeg rac standartuli samomxmareblo kalaTis mniSvneloba 

ganvsazRvreT, ganvixiloT dolaris realuri gacvliTi kursi evros mimarT. amrigad, 

q$/€  aris evropuli samomxmareblo kalaTis fasi gamoxatuli amerikuli kalaTiT. 

dolaris realuri gacvliTi kursi aris  dolarebSi gamoxatuli evrokavSiris 

fasebis donis Sefardeba amerikis fasebis donesTan.  

davuSvaT, evrokavSirSi samomxmareblo kalaTis fasi aris 1000€ (PEU =€1000), stan-

dartuli kalaTis fasi aSS-Si ki aris $1200 (Pus =$1200), nominaluri savaluto kursi 

E$/€ = $1 - anu erTi dolari erT evroze. maSin realuri savaluto kursi q$/€ = ($1/€ x 

€1000)/$1200= 1000/1200= 5/6 aSS-is kalaTi evrokavSiris 1 kalaTze. 

ganvixiloT q$/€ - dolaris evros mimarT realuri gacvliTi kursis   zrda 

(rasac, agreTve  evrosTan mimarT dolaris realuri gaufasureba SeiZleba 

vuwodoT).  15-6 gantoleba TvalnaTliv gviCvenebs, rom es cvlileba iqneba dolaris 

msyidvelobiTunarianobis daqveiTeba evrokavSirSi aSS-sTan SedarebiT. 

msyidvelobiTunarainobis es cvlileba imitom xdeba, rom evropuli saqonlis fasebi, 

romelic dolarebSia gamoxatuli (E$/€ x PEU) amerikuli saqonlis fasebTan (Pus) Seda-

rebiT izrdeba. 

Cveni magaliTis mixedviT, Tu dolaris nominaluri kursi 10%-iT Semcirda da 

gaxda E$/€ = $1,1, maSin q$/€ = ($1,1/€ x €1000)/$1200 = $1100/$1200=11/12 anu 11/12 (nacvlad 5/6-

sa) aSS-is kalaTa 1 evropuli kalaTis sanacvlod. es ki imas niSnavs, rom dolarisa 

evros mimarT gacvliTi kursis realuri gaufasurebac, agreTve, 10%-a. igive moxde-

boda,  evrokavSiris samomxmareblo kalaTis fasi  ( PEU)  10%-iT rom gazrdiliyo. ro-

desac q$/€  izrdeba, dolari  evros mimarT realur gamosaxulebaSi gaufasurdeba. 

realuri gaufasureba nisnavs, rom dolaris msyidvelobiTi unari evropuli 

saqonlisa da momsaxurebis mimarT 10%-iT ecema mis msyidvelobiT unarTan SedarebiT 

amerikul saqonelsa da momsaxurebaze. maSasadame amerikuli dolarebiT aSS-Si 

ufro met saqonelsa da momsaxurebas SeviZenT vidre evropaSi. Tu aSS-is saqonlis 

fasebi ucvlelia, maSin dolaris nominaluri kursis gaufasureba (dacema) amerikul 

saqonels evropulTan SedarebiT ufro iafs gaxdis.  

amrigad, 15-6 toloba gviCvenebs, rom gamoSvebis fasebis ucvlelobis pirobebSi 

dolaris gacvliTi kursis nominaluri gaufasureba (an gaZliereba) iwvevs mis 

realur gaufasurebas (an gaZlierebas). Cveni es daskvna, romelic nominaluri da 

realuri gacvliTi kursis urTierTqmedebas fasebis ucvlelobis pirobebSi 

ganixilavs, erT-erT kerZo  SemTxvevaa, romelic Cven me-13 TavSi ganvixileT. kerZod, 

Tu saSinao fasebi ucvlelia, dolaris nominaluri gaufasureba amerikul saqonels 

ufro iafs xdis ucxour saqoneltan SedarebiT, xolo dolaris gacvliTi kursis 

gaZliereba amerikul saqonels ucxolebisaTvis aZvirebs.   

                                                           
8 analogiur daSvebas hqonda adgili me-5 TavSi, roca Cven sxvadasxva qveynebis gemovnebasa 
da Sesabamisad, moTxovnaze vsaubrobdiT.  
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15-6 toloba gviadvilebs gavigoT, Tu ratom ar icvleba realuri gacvliTi 

kursi, roca SefardebiTi PPP sruldeba.  SefardebiTi PPP dros, gacvliTi 

nominaruli kursis 10%-iani zrda (E$/€  izrdeba), yovelTvis dakompensirdeba 

evrokavSiris da amerikis fasebis donis Sefardebis PEU/Pus –is 10%-iani SemcirebiT, 

ris Sedegadac q$/€ ar Seicvleba. 

 

moTxovna-miwodeba da grZelvadiani realuri savaluto kursi 

 

gasakviri ar aris, rom iseT pirobebSi, roca PPP ar sruldeba, realuri 

gacvliTi kursis grZelvadiani mniSvneloba moTxovnisa da miwodebis pirobebiT 

ganisazRvreba. Tu gaviTvaliswinebT im faqts, rom realuri gacvliTi kursi ori 

qveynis samomxmareblo kalaTis SefardebiTi fasebis cvlilebis Sesabamisad 

icvleba, bunebrivia, rom masze gavlenas orive qveyenaSi arsebuli pirobebi moaxdens. 

Cven aq mxolod or specifikur SemTxvevaze SevaCerebT Cvens yuradRebas, radgan 

praqtikaSi realuri gacvliTi kursis grZelvadiani mniSvnelobis asaxsnelad 

yvelaze didi mniSvneloba swored maT eniWeba.  

1. msoflio bazarze aSS-is saqonelze SefardebiTi moTxovnis cvlileba. 
warmovidginoT, rom amerikul saqonelsa da moTxovnaze msoflios moTxovna 

gaizarda evropul saqonelsa da momsaxurebaze moTxovnasTan SedarebiT. am 

cvlilebas SeiZleba ramdenime mizezi iwvevdes: moTxovnis gadasva amerilus 

saqonelsad amomsaxurebaze, amerikis mtavrobis moTxovnis gazrda samamulo 

produqciaze. amerikul saqonelsa da momsaxurebaze moTxovnis nebismieri gazrda 

iwvevs maTze Warba moTxovnas arsebuli realuri gacvliTi kursis pirobebSi. 

wonasworobis aRsadgenad, amerikuli gamoSvebis SefardebiTi fasi, romelic 

evropuli gamoSvebiT ganisazRvreba, es iwvevs realuri gacvliTi kursis, q$/€-is, 

Semcirebas. anu es niSnavs aSS-is erTeulSi (aSS-is samomxmareblo kalaTiT)  

gamoxatuli  evrokavSiris samomxmareblo kalaTis SefardebiTi fasis Semcirebas. 

amerikuli dolaris kursi gamyardeba.  daskvna: msoflio SedardebiTi moTxovnis 

gazrda aSS-is saqonelsa da momsaxurebaze iwvevs evros mimarT dolaris kursis 

grZelvadian gamyarebas (q$/€ -s Semcirebas). da piriqiT, msoflio SedardebiTi 

moTxovnis Semcireba aSS-is saqonelsa da momsaxurebaze iwvevs evros mimarT 

dolaris kursis grZelvadian gaufasurebas (q$/€ -s gazrdas). 

2. produqciis SefardebiTi miwodebis cvlileba. davuSvaT,  aSS-Si Sromisa da 

kapitalis mwarmoebluroba gaizarda. es imas niSnavs, rom amerikelebis Semosavali 

matulobs. radgan amerikeleb TavianTi gazrdili Semosavlis nwils importirebul 

saqonelzec xarjaven aSS-is saqonlisa da momsaxurebis miwodeba gadaaWarbebs masze 

moTxovnas, ris Sedegadac moxdeba fasebis Semcireba amerikul produqciaze 

arsebuli realuri gacvliTi kursi pirobebSi. aSS-is produqciaze SefardebiTi fa-

sis dacema masze moTxovnis zrdas gamoiwvevs da moxsnis Warb miwodebas. aSS-Si 

fasebis es dacema aris evros mimarT aSS dolaris gacvliTi kursis gaufasureba. 

anu dolaris realuri kursi q$/€  izrdeba. daskvna:  aSS-is gamoSvebis SefardebiTi 
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gazrda iwvevs evros mimarT aSS dolaris realuri gacvliTi kursis grZelvadian 

gaufasurebas (q$/€ izrdeba). anu aSS dolaris fasi, gamoxatuli evroebSi, izrdeba. 

da piriqiT, evrokavSiris gamoSvebis SefardebiTi gazrda iwvevs evros mimarT aSS 

dolaris realuri gacvliTi kursis grZelvadian gamyarebas (q$/€  mcirdeba).  anu aSS 

dolaris fasi, gamoxatuli evroebSi, mcirdeba. 

 

valutis nominaluri da realuri gacvliTi kursebis grZelvadiani wonaswor-

oba 

 

ZiriTadi daskvna, romelic romelic am TavSi gaanalizebuli viTarebebidan 

miviReT is aris, rom fulze moTxovnisa da misi miwodebis cvlileba iwvevs valutis 

nominaluri gacvliTi kursebisa da fasebis saerTaSoriso donis Sefardebis 

proporciul grZelvadian cvlilebas, romelsac msyidvelobiTunarianobis Teoria 

prognozirebs (winaswarmetyvelebs). erovnuli gamoSvebis bazrebze moTxovna-

miwodebis cvlilebebi, aseve, iwvevs valutis nominaluri gacvliTi kursis 

cvlilebebs, romlis  winaswarmetyveleba  msyidvelobiTunarianobis TeoriiT 

SeuZlebelia.  

modiT, gavixsenoT valutis realuri gacvliTi kursis gantoleba:  

q$/€ = (E$/€ x PEU)/ Pus 

am gantolebidan ganvsazRvroT valutis nominaluri gacvliTi kursi:  

E$/€ = qs/€ x (Pus /PEU)   (15-7) 

am Tavis dasawyisSi Cven ganvsazRvreT valutir nominaluri gacvliTi kursi, 

rogorc adgilobrivi da ucxouri fasebis donis Sefardeba (ix. gantoleba 15-1: 

E$/€=Pus/P€ ).  erTaderTi gansxvaveba, romelic am or gantolebas Soris arsebobs da 

romelzec Cveni gacvliTi kursis mimarT monetaruli midgoma davafuZneT, es aris 

realuris gacvliTi kursi, romelic msyidvelobiTi unaris paritetidan gadaxris 

asaxsnelad gamoviyeneT. igi warmoadgens nominaluri gacvliTi kursis damatebiT 

determinants. es toloba gviCvenebs, rom valutis realur gacvliTi kursis 

mocemuli donis dros aSS-is an evrokavSiris fulze/valutaze moTxovna-miwodebis 

cvlilebebi gavlenas axdens dolari/evros grZelvadian nominalur gacvliT 

kursze, rogorc amas adgili hqonda monetaruli midgomis dros. anu realuri 

gacvliTi kursi SeiZleba ar Seicvalos, magram fulze moTxovna-miwodebis 

cvlilebebis gamo, nominaluri gacvliTi kursi Seicvalos. amasTan, grZelvadiani 

realuri gacvliTi kursis cvlilebebi, aseve, gavlenas axdens grZelvadian 

nominalur gacvliT kursze. anu  grZelvadiani realuri gacvliTi kursis cvlileba 

gardauvlad iwvevs nominalur gacvliT kursis cvlilebas.  

Tu yvela zemoxsnebul maCvenebels grZelvadian perspeqtivaSi ganvixilavT, 

SegviZlia nominaluri gacvliTi kursis mniSvnelovani determinantebi gamovyoT:   
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1. fulis SefardebiTi miwodebis cvlileba. fulis masis erTjeradi 

zrdis Sedegad grZelvadian periodSi warmoebis moculoba, saprocento 

ganakveTi da nebismieri SefardebiTi fasi (maT Soris realuri gacvliTi 

kursi qs/€ ) ar icvleba, samagierod proporciulad izrdeba fasebi da 

nominaluri savaluto kursi E$/€ . 15-7 tolobac amas gviCvenebs: Tu aSS-Si 

fasebis done gaizarda, nominaluri gacvliTi kursi gaizrdeba.  radgan 

realuri gacvliTi kursi ar icvleba, nominaluri gacvliTi kursis 

cvlileba SefardebiTi msyidvelobiTi unaris paritetTan 

SesabamisobaSi. anu igi PPP-is pirobebis dacvis Sesabamisad icvleba. aSS-

Si fulis masis zrdis erTaderTi grZelvadiani efeqti dolarebSi 

gamoxatuli yvela fasis gazrdaa. es niSnavs imas, rom dolarebSi 

gamoxatuli evros fasic fulis miwodebis gazrdis proporciulad 

izrdeba.  

2. fulis masis SefardebiTi miwodebis zrdis tempebis cvlileba. 

aSS-Si fulis masis zrdis tempis permanentuli gazrda grZelvadian 

periodSi aSS-is inflaciis tempis gazrdas gamoiwvevs. fiSeris efeqtis 

Sesabamisad, dolaris saprocento ganakveTi evros saprocento 

ganakveTTan SedarebiT gaizrdeba.    imis gamo, rom am procesis Sedegad 

aSS-Si fulze realuri moTxovna mcirdeba, 15-3 gantolebis (Pus = Ms
us/ 

L(R$,Yus)) Tanaxmad, fasebis done aSS-Si, Pus, gaizrdeba. radgan am 

cvilelebis mizezi wminda monetaruli procesia, misi efeqti 

grZelvadian periodSi neitraluria. kerZod, igi ar iwvevs evros mimarT 

dolaris grZelvadiani realuri kursis q$/€ cvlilebas. 15-7 gantoloebis,   

E$/€ = q$/€ x (Pus /PEU) Sesabamisad, nominaluri kursi, E$/€, aSS-Si fasebis donis,  

Pus-is, gazrdis proporciulad gaizrdeba.  es evros mimarT dolaris 

nominaluri kursis gaufasurebas (E$/€ izrdeba) niSnavs. amrigad, wminda mo-

netaruli cvlileba iwvevs  grZelvadiani nominaluri savaluto kursis 

cvlilebas SefardebiTi PPP-is  Sesabamisad, rac  monetaruli midgomis 

varauds savsebiT eTanxmeba. 

3. gamoSvebaze SefardebiTi moTxovnis cvlileba. am tipis cvlileba 

monataruli midgomiT ar ganixileba. aq SemTxvevaSi Cven zogad Tval-

sazriss gamovieyenebT, romlis mixedviT realuri savaluto kursic Se-

iZleba Seicvalos. radgan saqonelze SefardebiTi moTxovnis cvlileba 

(zrda an Semcireba) qveyanaSi fasebis grZelvadian doneze ar zemoqme-

debs, amitom es damokidebuli iqneba sxva faqtorze, kerZod, gamoSvebaze. 

gaixseneT 15-3 da 15-4 gantolebebi. amitom valutis grZelvadiani nomina-

luri gacvliTi kursi  realuri gacvliTi kursis msgavsad Seicvleba. 

vTqvaT, aSs-is gamoSvebaze msoflio moTxovna gaizarda. es evros mimarT 

dolaris gacvliTi kursis grZelvadian gamyarebas gamoiwvevs (q$/€ Semci-

reba). Ees ubralod aSS-is gamoSvebis SefardebiTi fasis zrdas 

warmoadgens. 16-7 gantolebidan gamomdinareobs, Tu grZelvadini 

erovnuli fasebis done ucvlelia, evros mimarT dolaris grZelvadiani 

nominaluri kursis gamyardeba (E$/€  Semcirdeba).   es varaudi xazs usvams 

im faqts, rom marTalia valutis gacvliTi kursebi nominalur fasebs 
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warmoadgenen, grZelvadian periodSi isini reagireben rogorc moneta-

rul, aseve aramonetarul cvlilebebze. 

4. saqonlis SefardebiTi miwodebis cvlileba.  aSS-is saqonlis Se-

fardebiTi miwodebis zrda iwvevs evros mimarT dolaris realuri 

gacvliTi kursis gaufasurebas, rac amcirebs aSS-is warmoebis moculo-

bis SefardebiT Rirebulebas. q$/€-is es zrda erTaderTi cvlileba ar 

aris, romelic 15-7 tolobaSi mimdinareobs. es cvlileba, aseve iwvevs   

realur fulze moTxovnis gazrdas da grZelvadian periodSi aSS-is fa-

sebis donis Semcirebas (15-3 tolobis Tanaxmad). Pus Semcireba q$/€-is 

gazrdas iwvevs. Sesabamisad, wminda zemoqmedeba E$/€ -ze erTmniSvnelovani 

ar aris.   

amrigad, Cveni saboloo daskvna aseTia: Tu yvela cvlileba monetaruli xasia-

Tisaa, maSin savaluto kursebi grZelvadian periodSi PPP-is Sesabamisad icvlebian. 

grZelvadian periodSi monetaruli cvlilebebi mxolod valutis zogad msyidvelo-

biT unarze zemoqmedebs. msyidvelobiTi unaris zrda an Semcireba Tanabari sididiT 

cvlis valutis msyidvelobiTunarianobas samamulo da ucxouri warmoebis saqonlis 

SeZenis TvalsazrisiT. rodesac cvlilebebi  saqonlis bazarze warmoiqmneba, maSin 

savaluto kursis sapasuxo cvlilebebi SefardebiTi PPP-is prognozebs ar emTxveva 

grZelvadian periodSic ki. 

 

 

saprocento ganakveTebis saerTaSoriso gansxvavebebi  

da realuri gacvliTi kursi 

 

gavixsenoT, rom SefardebiTi PPP-is Tanaxmad, roca mas saprocento 

ganakveTebTan kavSirSi ganvixilavT, saprocento ganakveTebs Soris saerTaSoriso 

ganxsxvavebebi qveyanaSi mosalodneli inflaciis tempebs Soris sxvaobas udris. 

Tumca es kavSiri praqtikaSi ufro kompleqsuria. magram ra iwvevs saprocento 

ganakveTebs Soris am saerTaSoriso sxvaobebs? praqtikaSi saprocento ganakveTebsi 

cvlilebebis damokidebuli ar aris mxolod mosalodneli inflaciis tempebze, 

rogorc amsa monetaruli midgomis Tanaxmad vuSvebT. realurad saprocento 

ganakveTis cvlileba SeiZleba aseve damokidebuli iyos valutis realuri gacvliTi 

kursis mosalodnel cvlilebazec.  

rogorc viciT, valutis realuri gacvliTi kursis q$/€  cvlileba udris  evros 

mimarT dolaris nominaluri gacvliTi kursis procentul cvlilebas gamoklebuli 

aSS-sa da evrokavSirSi inflaciis mosalodnel tempebs Soris sxvaoba:  

(qe
$/€-q$/€ )/q$/€ = (Ee

$/€  - E$/€)/ E$/€ - (∏e
us - ∏e

€ )     (15-8) 

 

Tu gavixsenebT, saprocento paritetis pirobas  
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R$ -R€ =( Ee
$/€  - E$/€)/ E$/€, 

aqedan gamomdinareobs, rom  

(qe
$/€-q$/€ )/q$/€ =( R$ -R€) – (∏e

us - ∏e
€). 

am gamosaxulebis gardaqmniT miviRebT, rom  

R$ -R€=(qe
$/€-q$/€ )/q$/€+∏e

us-∏e
€.      (15-9) 

es toloba ki gviCvenebs, rom roca bazari  SefardebiTi PPP-is dacvas elodeba, 

maSin qe
$/€=q$/€ da bolo gantolebis marjvena nawilis pirveli wevri qreba. am  

am kerZo SemTxvevaSi viRebT martiv gamosaxulebas 

R$-R€ =∏e
us-∏e

€ 

 

sadac igulisxmeba, rom SefardebiTi PPP daculia/sruldeba.  

 

saprocento ganakveTebis realuri pariteti 

 

arsebobs mniSvnelovani gansxvaveba nominalur saprocento ganakveTsa da rea-

lur saprocento ganakveTs Soris. nominalur saprocento ganakveTi es aris Semo-

savlianoba, romelic gmoiTvleba fuladi erTeulebis gamoyenebiT, xolo realur 

saprocento ganakveTi ki - Semosavlianoba, romelic gamoiTvleba realuri erTeu-

lebis (qveynis gamoSvebis) gamoyenebiT.  

am TavSi Cven vaCveneT, rom nominaluri saprocento paritetis piroba  

aTanabrebs valutebis nominaluri saprocento ganakveTebis sxvaobas valutis nomi-

naluri gacvliTi kursis mosalodnel cvlilebasTan (anu mosalodneli cvlilebis 

sididesTan),   xolo maSin realuri saprocento paritetis piroba realuri 

saprocento ganakvetebs Soris sxvaobas aTanasworebs realuri gacvliTi kursis 

mosalodnel cvlilebasTan.  

realuri saprocento ganakveTi  avRvniSnoT re –Ti. igi ganisazRvreba rogorc 

nominaluri saprocento ganakveTisa da inflaciis mosalodnel temps Soris sxvaoba.  

re =R-∏e 

 

amrigad, realuri saprocento ganakveTebs Soris saerTaSoriso gansxvaveba, 

SeiZleba Semdegnairad gamoviangariSoT:  

re
us - re

€ = (R$ - ∏e
us ) – (R€ - ∏e

€) 
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 am gamosaxulebas Tu gardavqmniT da 15-9 tolobas gamoviyenebT, maSin miviRebT 

rom:  

  

re
us - re

€ = (qe
$/€-qs/€ )/q$/€   (15-10) 

 

sxvadasxva qveyanaSi realuri saprocento ganakveTebi erTmaneTs utoldeba, Tu 

SefardebiTi PPP-is piroba sruldeba, magram zogadad grZelvadian periodSic ki 

isini toli ar aris teqnikuri progresis gansxvavebuli tempebis, sxvadsxva samom-

xmareblo kalaTebisa da sxva gansxvavebaTa gamo.  

 

ფულის მიწოდების მუდმივი ცვლილება და გაცვლითი კურსი 

 
ინფლაციის ანალიზს აშშ-ის ფულის მიწოდების მუდმივ ზრდასთან 

დოლარი/ევროს გაცვლითი კურსის შეგუების შესწავლისთვის გამოვიყენებთ. 15-12 

ნახაზი ამ წონაწორობის რღვევის როგორც მოკლევადიან (ნახაზი 15-12ა), ისე 

გრძელვადიან (15-12ბ) შედეგებს გვიჩვენებს. დაუშვათ, ეკონომიკაში ყველა ცვლადი 

გრძელვადიანი წონასწორობის დონეზეა და გამოშვება მუდმივია, რადგან ეკონომიკა 

ფულის მიწოდების ცვლილების საპასუხოდ უკვე დარეგულირდა. 
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15-12ა ნახაზზე  აშშ-ის ფასების თავდაპირველი დონე 𝑃𝑈𝑆
1 -ია. ნომინალური ფულის 

მიწოდების გაზრდა 𝑀𝑈𝑆
1 -დან 𝑀𝑈𝑆

2 -მდე გამოიწვევს რეალური ფულის მიწოდების 

გაზრდას 𝑀𝑈𝑆
1 /𝑃𝑈𝑆

1  -იდან 𝑀𝑈𝑆
2 /𝑃𝑈𝑆

1 -მდე მოკლევადიან პერიოდში, რაც საპროცენტო 

განაკვეთს 𝑅$
1-იდან (წერტილი 1) 𝑅$

2-მდე (წერტილი 2) შეამცირებს. აქამდე ჩვენი ანალიზი 

ზუსტად იგივეა, როგორც ამ თავის დასაწყისში იყო. 

ჩვენს ანალიზში პირველი ცვლილება გამოჩნდება, როცა ვიკითხავთ, როგორ 

ზემოქმედებას ახდენს ამერიკის ფულის მიწოდების ცვლილება (ნახაზის (ა) ნაწილის 

ქვედა მხარე) ვალუტის ბაზარზე  (ნახაზის (ა) ნაწილის ზედა მხარე). როგორც ადრე, აშშ-

ის საპროცენტო განაკვეთის შემცირება ნაჩვენებია დოლარის დეპოზიტებიდან დოლარის 
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უკუგების ვერტიკალური მრუდის მარცხნივ გადაადგილებით. ყველაფერი აქ არ 

მთავრდება, რადგან ფულის მიწოდების გაზრდა გაცვლითი კურსის მოლოდინზე ახდენს 

გავლენას. რადგან აშშ-ის ფულის მიწოდების ცვლილება მუდმივია, ხალხი ელოდება 

დოლარში გამოხატული ყველა ფასის მომატებას, მათ შორის გაცვლითი კურსისასაც, 

რომელიც დოლარით გამოხატული ევროს ფასია. როგორც მე-14 თავიდან ვიცით, 

მოსალოდნელი მომავალი დოლარი/ევროს გაცვლითი კურსის ზრდა (დოლარის 

მომავალი გაუფასურება) ევრო დეპოზიტების მოსალოდნელი დოლარის უკუგების 

ზრდას იწვევს. ამგვარად, ეს 15-12ა ნახაზის ზედა ნაწილში მოცემულ დაღმავალ მრუდს 

მარჯვნივ გადააადგილებს. დოლარი ევროს მიმართ უფასურდება, გაცვლითი კურსი 𝐸$/€
1  

(წერტილი 1′) იცვლება  𝐸$/€
2  -ით (წერტილი 2′). აღსანიშნავია, რომ დოლარის 

გაუფასურება უფრო მეტია, ვიდრე ის იქნებოდა, მოსალოდნელი მომავალი 

დოლარი/ევროს გაცვლითი კურსი ფიქსირებული რომ დარჩენილიყო (როგორც ეს 

იქნებოდა ფულის მიწოდების ზრდა დროებითი რომ იყოს და არა მუდმივი). მოლოდინი  

𝐸$/€
𝑒 -ის შესახებ რომ არ იცვლებოდეს, ახალი მოკლევადიანი წონასწორობა 3' წერტილში 

იქნებოდა და არა 2′ წერტილში.  

15-12ბ ნახაზი ფასების დონის გაზრდის შემდეგ ეკონომიკის გრძელვადიანი 

წონასწორობის დონემდე დარეგულირების პროცესში საპროცენტო განაკვეთისა და 

გაცვლითი კურსის ქცევას გვიჩვენებს. ფასების დონე თავდაპირველად 𝑃𝑈𝑆
1  დონიდან  𝑃𝑈𝑆

2  

დონემდე იზრდება თანდათან. რადგან ფასების დონის გრძელვადიანი ზრდა  ფულის 

მიწოდების ზრდის პროპორციული უნდა იყოს, რეალური ფულის საბოლოო მიწოდება, 

𝑀𝑈𝑆
1 /𝑃𝑈𝑆

2 , რეალური ფულის მიწოდების თავდაპირველ დონეს, 𝑀𝑈𝑆
1 /𝑃𝑈𝑆

1 , უნდა 

გაუტოლდეს. რადგან გამოშვება უცვლელია და რეალური ფულის მიწოდება თავის 

თავდაპირველ დონეს დაუბრუნდა, წონასწორული საპროცენტო განაკვეთი 

გრძელვადიან პერიოდში კვლავ 𝑅$
1 უნდა იყოს (წერტილი 4).  ამრიგად, საპროცენტო 

განაკვეთი 𝑅$
2-იდან (წერტილი 2) 𝑅$

1-მდე (წერტილი 4) იზრდება, რადგან ფასების დონეც 

𝑃𝑈𝑆
1 -იდან 𝑃𝑈𝑆

2 -მდე იზრდება. 

აშშ-ის საპროცენტო განაკვეთის ზრდა გავლენას ახდენს გაცვლით კურსზე, რაც 

ასევე ჩანს 15-12ბ ნახაზზე: დარეგულირების პროცესში დოლარი ევროს მიმართ 

გამყარდება. თუ დარეგულირების პროცესში გაცვლითი კურსის შესახებ მოლოდინი 

მეტად აღარ იცვლება, ვალუტის ბაზარი თავის გრძელვადიან მდგომარეობაში გადადის 

ევროს დეპოზიტებიდან დოლარით გამოხატული უკუგების დაღმავალი მრუდის 

გასწვრივ. ბაზარი იგივე გზას გადის, რასაც დოლარის საპროცენტო განაკვეთის 

ვერტიკალური მრუდი, რომელიც მარჯვნივ გადაადგილდება ფასების დონის 

თანდათანობითი ზრდის გამო. გრძელვადიან პერიოდში წონასწორული გაცვლითი 

კურსი, 𝐸$/€
3 , (წერტილი 4′) უფრო მაღალია, ვიდრე თავდაპირველი წონასწორული კურსი 

1′ წერტილში. ფასების დონის მსგავსად, დოლარი/ევროს გაცვლითი კურსი ფულის 

მიწოდების ზრდის პროპორციულად გაიზარდა. 

15-13 ნახაზი გვიჩვენებს დროის ტრაექტორიებს, რომლის მსგავსიც აღვწერეთ აშშ-

ის ფულის მიწოდების, დოლარის საპროცენტო განაკვეთის, აშშ-ის ფასების დონის და 

დოლარი/ევროს გაცვლითი კურსის შემთხვევაში. გრაფიკები ისეა აგებული, რომ ფასების 

დონის გრძელვადიანი ზრდა (15-13გ ნახაზი) და გაცვლითი კურსის გრძელვადიანი 

ზრდა  (15-13დ) ფულის მიწოდების ზრდის (15-13ა ნახაზი) პროპორციულია. 
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გაცვლითი კურსის გადაცდენა  

ფულის მიწოდების გაზრდის შემდეგ პირველი გაუფასურების შედეგად გაცვლითი 

კურსი 𝐸$/€
1  მნიშვნელობიდან 𝐸$/€

2  მნიშვნელობაზე „გადახტება“. ეს გაუფასურება უფრო 

მეტია, ვიდრე კურსის გრძელვადიანი გაუფასურება 𝐸$/€
1 -დან 𝐸$/€

3 -მდე (იხილეთ ნახაზი 

15-13დ). გაცვლითი კურსის მნიშვნელობის ცვლილებას, როცა ის წონასწორობის რღვევის 

საპასუხოდ დაუყონებლივ იცვლება და უფრო მეტად, ვიდრე მისი გრძელვადიანი 

მნიშვნელობაა, გაცვლითი კურსის გადაცდენას  ვუწოდებთ.  გაცვლითი კურსის 

გადაცდენა მნიშვნელოვანი ფენომენია, რადგან ის გვეხმარება, ავხსნათ, რატომ მოძრაობს 

გაცვლითი კურსი ასე მკვეთრად დღითიდღე.  

გადაცდენის ეკონომიკური ახსნა საპროცენტო პარიტეტის პირობას ემყარება.  ამ 

განმარტების გაგება გაგვიიოლდება, თუ დაუშვებთ, რომ ფულის მიწოდების გაზრდამდე 

დოლარი/ევროს გაცვლითი კურსის ცვლილება მოსალოდნელი არ არის. ამრიგად 𝑅$
1 

უტოლდება 𝑅€-ს, რომელიც ევროს დეპოზიტების არსებული საპროცენტო განაკვეთია. 

აშშ-ის ფულის მიწოდების მუდმივი ზრდა 𝑅€-ზე გავლენას არ ახდენს. ამრიგად, ეს იწვევს 

𝑅$
1-ის მნიშვნელობის შემცირებას 𝑅€-სთან შედარებით და მისი მნიშვნელობა საპროცენტო 

განაკვეთზე დაბლა რჩება (15-13ბ ნახაზი), სანამ აშშ-ის ფასების დონე არ 

დარეგულირდება მის გრძელვადიან  𝑃𝑈𝑆
2  დონემდე, რაც ნაჩვენებია 15-13გ ნახაზზე. ამ 

დარეგულირების პროცესის დროს ვალუტის ბაზარი წონასწორობაში რომ იყოს, 

საპროცენტო განაკვეთებს შორის ევროს დეპოზიტების სასარგებლოდ არსებული სხვაობა 

ევროს მიმართ დოლარის მოსალოდნელი გამყარებით, ანუ 𝐸$/€-ის, მოსალოდნელი 

შემცირებით უნდა დაკომპენსირდეს.  ევროს მიმართ დოლარის შესაბამისი გამყარების 

მოლოდინი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნებათ ბაზრის მონაწილეებს, თუ დოლარი/ევროს 

გაცვლითი კურსი  𝐸$/€
3 -ს თავდაპირველად გადასცდება. 

გადაცდენა ფასების დონის მოკლევადიანი სიხისტის პირდაპირი შედეგია. 

ჰიპოთეტურ მსოფლიოში, სადაც ფასების დონეს თავის ახალ, გრძელვადიან დონესთან 

შეგუება დაუყონებლივ შეუძლია ფულის მიწოდების გაზრდის შემდეგ, დოლარის 

საპროცენტო განაკვეთი არ შემცირდება, რადგან ფასები დაუყონებლივ რეგულირდება და 

ხელს უშლის რეალური ფულის მიწოდების ზრდას. ამრიგად, ვალუტის ბაზარზე  

წონასწორობის შესანარჩუნებლად კურსის გადაცდენის საჭირობა აღარ არსებობს. 

გაცვლითი კურსი წონასწორობას უბრალოდ თავის ახალ, გრძელვადიან დონეზე 

გადახტომით შეინარჩუნებს. 

 

კერძო შემთხვევა შესწავლისათვის  

შეუძლია უფრო მაღალ ინფლაციას ვალუტის გამყარება? მიზნობრივი ინფლაციის  

შედეგები 

გაცვლითი კურსის გადაცდენის მოდელში ჩვენ შევისწავლეთ, რომ ფულის 

მიწოდების გაზრდა უფრო მაღალ ინფლაციას იწვევს  და ვალუტა უფასურდება, 

როგორც ნაჩვენებია 15-13 ნახაზზე. მაშინ დამაფიქრებელია, რომ ფინანსური პრესის 

მკითხველებს ხშირად უწევთ ისეთი სათაურების ნახვა, როგორიცაა, მაგალითად, 2007 

წლის 24 მაისის Financial Times-ის ერთ-ერთი სათაური „ინფლაცია კანადურ დოლარს 
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ამყარებს“. ამ თავში განხილული, ერთი შეხედვით, გონივრული მოდელის მიხედვით, 

რამდენად მართებულია ამგვარი განცხადება?  

გასაღები კანადური ინფლაციის შესახებ Financial Times -ის მონათხრობშია. FT-ის 
მიხედვით: 

 „ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ კანადური დოლარის გამყარების 

ბოლოდროინდელი ბუმის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი აპრილის ინფლაციის 

მონაცემებია, რომელიც უფრო მაღალია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო აპრილის 

ინფლაციის მონაცემების მიხედვით, რომლის თანახმადაც ობლიგაციების ბაზარზე 

კანადის საპროცენტო განაკვეთები წლის ბოლოსთვის 25 საბაზისო პუნქტით 

გაიზარდა.“ 

ცენტრალური ბანკებს საპროცენტო განაკვეთი რომ გაეზარდათ, როცა  ინფლაცია 

იზრდება მაშინ, იმის გამო რომ უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთები ვალუტის 

გამყარებას იწვევს, შესაძლებელი იქნებოდა ჩვენი მოდელის აშკარა წინააღმდეგობა 

აგვეხსნა. თუმცა ასე რომ მოვიქცეთ, უნდა განვიხილოთ იმ გზის ორი ასპექტი, რომლის 

მეშვეობით ცენტრალური ბანკები შეიმუშავებენ და ატარებენ მონეტარულ პოლიტიკას.  

1. მონეტარული პოლიტიკის პირველადი ინსტრუმენტი საპროცენტო განაკვეთია და 
არა ფულის მიწოდება. დღესდღეობით, ცენტრალური ბანკების უმრავლესობისათვის 
ფულის მიწოდება არ არის სამიზნე, რათა ინფლაცია გააკონტროლონ. ამის მაგივრად, 

მათი სამიზნე საპროცენტო განაკვეთის მოკლევადიანი ნიშნულებია (როგორიცაა 

„ფედერალური ფონდების“ წინა ღამის განაკვეთი აშშ-ში). როგორ დაგვეხმარება 

ფულის ბაზრის წონასწორობის შესახებ ჩვენი დისკუსია ამ პროცესის გააზრებაში? 

განვიხილოთ 15-3 ნახაზი და დავუშვათ, რომ ცენტრალურ ბანკს სურს,  საპროცენტო 

განაკვეთი 𝑅1 დონეზე ჰქონდეს. ამის გაკეთება მას მარტივად შეუძლია იმით, რომ 

დათანხმდეს, მისცეს ან აიღოს ამ საპროცენტო განაკვეთით ნაღდი ფულის ის 

რაოდნობა, რასაც ბაზარი სთავაზობს. მაგალითად, თუ ფულის თავდაპირველი 

მიწოდება 𝑄2-ია, მაშინ 𝑅1 საპროცენტო განაკვეთის პირობებში ფულზე ჭარბი 

მოთხოვნაა. ამრიგად, ხალხი ცენტრალურ ბანკს მიყიდის ობლიგაციებს ფულის 

სანაცვლოდ (ეს რეალურად სესხებაა), სანამ ფულის მიწოდება 𝑄1 დონემდე არ 

გაფართოვდება და ჭარბი მოთხოვნა არ გაქრება. ცენტრალური ბანკები უფრო 

საპროცენტო განაკვეთს აწესებენ და არა ფულის მიწოდებას, რადგან ფულზე 

მოთხოვნის მრუდის L(R,Y) გადაადგილება წინასწარგანუჭვრეტელია რეალობაში. 

ცენტრალური ბანკები ფულის მიწოდებას რომ აწესრიგებდნენ, შედეგად უფრო მაღალ 

და ცვალებად საპროცენტო განაკვეთს მიიღებდნენ. ამრიგად, უფრო პრაქტიკულია 

საპროცენტო განაკვეთის დაფიქსირება და ფულის მიწოდებისთვის ავტომატური 

დარეგულირების საშუალების მიცემა, როცა საჭიროა9. 

                                                           
9 ცენტრალური ბანკის პოლიტიკის განხორციელების არატექნიკური ანგარიშისთვის იხილეთ მაიკლ 

ვუდფორდის „მონეტარული პოლიტიკა მსოფლიოში ფულის გარეშე“ გვ.229-260. (Michael Woodford, 

“Monetary Policy in a World without Money,” International Finance 3 (July 2000)) ვუდფორდის პროვოკაციული 

სათაური მიუთითებს საპროცენტო განაკვეთის მეორე უპირატესობაზე ცენტრალური ბანკებისათვის: 

მონეტარული პოლიტიკის გატარება იმ შემთხვევაშიც შესაძლებელია, როცა საჩეკო დეპოზიტები 

კონკურენციული განაკვეთებით იძლევიან უკუგებას. თუმცა ბევრი მიზნისთვის გონივრულია L(R,Y) 

მრუდის ცვალებადობის უგულებელყოფა და უბ რა ლოდ ი მ ი ს  და შ ვ ე ბ ა , რომ  ც ე ნ ტრა ლური  ბანკი 
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ჩვენი წინა დისკუსია ფულის მიწოდებასა და ფასების დონეს შორის პოზიტიური 

ურთიერთობების შესახებ საპროცენტო განაკვეთის ინსტრუმენტის ერთ პოტენციურ 

პრობლემაზე მიგითითებთ. თუ ფულის მიწოდება თავისუფლად იზრდება ან 

მცირდება ბაზრის კოლექტიური სურვილის შესაბამისად, როგორ შეიძლება ფასების 

დონისა და ინფლაცის გაკონტროლება? მაგალითად, თუ ბაზრის მონაწილეები ეჭვობენ, 

რომ ცენტრალური ბანკი ინფლაციის გაკონტროლებას შეძლებს და მოულოდნელად 

ფასების დონეს ზევით უბიძგებენ, რადგან მომავალში მაღალ ფასებს ელიან, მათ 

უბრალოდ შეუძლიათ მეტი ფული ისესხონ ცენტრალური ბანკიდან, ამით ფულის 

მიწოდებას გაზრდიან, რომელიც საჭიროა მაღალი ფასების შესანარჩუნებლად 

გრძელვადიან პერიოდში. წონასწორობის რღვევის ამ შესაძლებლობას თანამედროვე 

მონეტარული პოლიტიკის მეორე საყრდენამდე მივყავართ. 

2. ცენტრალური ბანკების უმრავლესობა საპროცენტო განაკვეთის პოლიტიკას განზრახ 
არეგულირებს იმგვარად, რომ ინფლაცია აკონტროლოს. ცენტრალურ ბანკს შეუძლია 

ხელი შეუშალოს ინფლაციის ძალიან გაზრდას ან ძალიან შემცირებას საპროცენტო 

განაკვეთის გაზრდით, როცა იგი შეიტყობს, რომ ინფლაცია მოსალოდნელზე მაღალია, 

და მისი შემცირებით, როცა ინფლაცია ძალიან დაბალია. მე-17 თავში, საპროცენტო 

განაკვეთის გაზრდა, რომელიც ვალუტის გამყარებას იწვევს, ამცირებს ქვეყნის 

პროდუქტებზე მოთხოვნას უცხოურ საქონელთან შედარებით მათი გაძვირების გზით. 

მოთხოვნის ეს ვარდნა, თავის მხრივ, საშინაო ფასების შემცირებას უწყობს ხელს. 

საპროცენტო განაკვეთის შემცირება, სიმეტრიულად, ხელს უწყობს საშინაო ფასების 

შემცირებას. მართლაც, ახლა ბევრი ცენტრალური ბანკი მიზნობრივი ინფლაციის 

ფორმალურ სტრატეგიას მისდევს, რომელიც დროსაც ისინი აცხადებენ მიზანს (ან 

მიზნობრივ დონეს) ინფლაციის დონისათვის და არეგულირებენ საპროცენტო 

განაკვეთს, რათა  ინფლაცია ამ მიზნობრივ დონეზე შეინარჩუნონ.  ზოგიერთი 

ცენტრალური ბანკი მიზნად ისახავს ე.წ. ძირეულ ინფლაციას, რომელიც  ფასების 

დონის ინფლაციას წარმოადგენს და  მოიცავს ისეთ ცვალებად კომპონენტებს, 

როგორიცაა ენერგიის ფასები, და არა ჯამურ ინფლაციას, რომელიც მთლიანი 

სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ინფლაციაა. მიზნობრივი ინფლაციის ფორმალური 

პრაქტიკა ინიცირებული იყო ახალი ზელანდიის ცენტრალური ბანკის მიერ 1990 წელს, 

რომელსაც ბევრი სხვა ისეთი განვითარებადი და განვითარებული რეგიონის 

ცენტრალურმა ბანკებმაც მიბაძეს როგორიცაა კანადა, ჩილე, მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა, 

შვედეთი, ტაილანდი, გაერთიანებული სამეფო და ევროს ზონა. 

ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ მოსალოდნელზე უფრო მაღალი ინფლაციის 

„პარადოქსი“, რომელიც ვალუტის გამყარებას იწვევს და არა გაუფასურებას. 

იგულისხმება, რომ ბაზრის მონაწილეები მოულოდნელად უბიძგებენ ფასებს ზევით და 

სესხულობენ ფულის მიწოდების გაზრდის მიზნით. ამრიგად, როცა კანადის მთავრობა 

ფასების ახალ მონაცემებს აქვეყნებს, ფასების დონის ამსახველი მონაცემები უფრო 

                                                           
პირდაპირ განსაზღვრავს ფულის მიწოდებას. ამ წიგნის დანარჩენ ნაწილში ჩვენ ამ გამარტივებულ დაშვებას 

გამოვიყენებთ. ძირითადი გამონაკლისი იქნება, როცა ფიქსირებულ გაცვლით კურსზე ვისაუბრებთ მე-18 

თავში. საპროცენტო განაკვეთით და არა ფულის მიწოდებთ, მონეტარული პოლიტიკის თეორიის მარტივი 

რეფორმულირებისათვის იხილეთ დევიდ რომერის ნაშრომი ამ თავის დამატებით საკითხავ მასალაში. 
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მაღალია, ვიდრე ბაზრის მონაწილეები ელოდნენ. თუ მოსალოდნელია, რომ კანადის 

ბანკი საპროცენტო განაკვეთს სწრაფად გაზრდის იმგვარად, რომ ფასების დონეს 

უბიძგოს და ფულის მიწოდება წინანდელ კალაპოტში დააბრუნოს, მომავლის 

მოსალოდნელი გაცვლითი კურსის ცვლილებისათვის არავითარი მიზეზი არ 

არსებობს. მაგრამ უფრო მაღალი კანადის საპროცენტო განაკვეთით, საპროცენტო 

პარიტეტის პირობა კანადური დოლარის მომავალ მოსალოდნელ გაუფასურებას 

მოითხოვს, რომელიც მომავალი გაცვლითი კურსის უცვლელობასთან მხოლოდ მაშინ 

არის თავსებადი, თუ კანადური დოლარი დაუყონებლივ გამყარდება. ფულისა და 

ფასების მოულოდნელ გაზრდასთან ეკონომიკის შეგუების სურათი 15-13 ნახაზზე 

გამოსახული გრაფიკის საპირისპირო იქნება (რაც ნიშნავს, რომ იგი აგებული იქნება 

მონეტარული შემცირებების და არა გაფართოების ასახვის მიზნით) - რომელსაც 

დაემატება დაშვება, რომ კანადის ბანკი თანდათანობით აბრუნებს საპროცენტო 

განაკვეთს მის თავდაპირველ დონეზე ფასების დონის მიზნობრივ მიჯნამდე 

დაბრუნების თანხვედნილად10. 

ეკონომისტები, რიჩარდ კლარიდა კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან და დანიელ 

ვოლდმანი ბარკლის კეპიტალიდან, ამ ახსნის შესაბამის გასაოცარ სტატისტიკურ 

მტკიცებულებებს გვთავაზობენ. ეს ავტორები მოულოდნელ ინფლაციას ზომავენ, 

როგორც ინფლაციის დონეს, რომელიც თავდაპირველად შეფასებულია მთავრობის 

მიერ, ნებისმიერი მონაცემების გადახედვამდე, გამოკლებული ინფლაციის 

პროგნოზირებული მედიანა ამ პერიოდისთვის, რომელიც გამოქვეყნებულია ბანკის 

სექტორის ანალიტიკოსების მიერ. ათი ქვეყნისთვის - ავსტრალია, ბრიტანეთი, კანადა, 

ევროს ზონა, იაპონია, ახალი ზელანდია, ნორვეგია, შვედეთი, შვეიცარია და 

შეერთებული შტატები - კლარიდა და ვოლდმანი სწავლობენ გაცვლითი კურსის 

ცვლილებებს, რომელიც იმ პერიოდის განმავლობაში ხდება, რაც ინფლაციის 

გამოცხადებამდე 5 წუთით ადრე იწყება და გამოცხადების მერე 5 წუთის შემდეგ 

მთავრდება. მათი ძირითადი მიგნებები შემდეგია: 

1. საშუალოდ ათი ვალუტისთვის, რომელიც მათ შეისწავლეს, ახალი ამბავი, რომ 

ინფლაცია მოულოდნელად მაღალია, ეს მართლაც იწვევს ამ ვალუტის გამყარებას და 

არა გაუფასურებას; 

2. ეს შედეგი უფრო ძლიერია ძირეული ინფლაციის, ვიდრე ჯამური ინფლაციის დროს; 

3. შედეგი გაცილებით ძლიერია იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც მიზნობრივი ინფლაცია 

აქვთ, ვიდრე აშშ-სა და იაპონიისთვის, რომლებმაც მიზნობრივ ინფლაციაზე უარი 

თქვეს. მაგალითად, კანადის შემთხვევაში, ყოველწლიური ძირეული ინფლაციის 

გამოცხადება, რაც წლიურად 1%-ია, ბაზრის მოლოდინზე მეტად იწვევს კანადური 

დოლარის დაუყონებლივ გაძვირებას 3%-ით აშშ დოლარის მიმართ. იგივე 

მიმართულებით აშშ დოლარი/ევროს გაცვლითი კურსისათვის შესაბამისი შედეგი 

მხოლოდ ¼-ია.  

                                                           
10 მკაცრად რომ ვთქვათ, ტექსტი საუბრობს ფასების დონის დარეგულირებაზე და არა ინფლაციის 

მიზნობრივ დონეზე (ხედავთ განსახვავებას?) მიზნობრივი ინფლაციის შემთხვევის დასაბუთება, 

დაახლოებით, იდენტურია, თუმცა მოულოდნელად მაღალი ინფლაციის საპასუხოდ ცენტრალური ბანკის 

მიერ საპროცენტო განაკვეთის გამოყენება მნიშვნელოვნად ძლიერია.  



58 
 

4. იმ ქვეყნებისათვის, სადაც მონაცემთა გრძელი მწკრივია ხელმისაწვდომი, 

მოულოდნელი ინფლაციის გამაძლიერებელი ზეგავლენა ვალუტაზე მიზნობრივი 

ინფლაციის დანერგვის შემდეგ არსებობს, მაგრამ არა მანამდე. რა თქმა უნდა,  

მეცნიერული თეორიები საბოლოოდ შეიძლება უარყოფილ იქნეს, მაგრამ 

არასოდეს საბოლოოდ დამტკიცებული არ იქნება. ჯერჯერობით, თეორია იმის შესახებ, 

რომ ზუსტად განსაზღვრული მიზნობრივი ინფლაცია ცუდ სიახლეებს ინფლაციის 

შესახებ ვალუტისათვის კარგ ახალ ამბებად გადააქცევს, სავსებით დამაჯერებელია. 

 

 

 

შეჯამება 

 

1. ფულს მისი ლიკვიდურობის გამო ფლობენ. თუ რეალურ მაჩვენებელში განვიხილავთ, 

ფულზე ერთობლივი მოთხოვნა ვალუტის გარკვეული რაოდენობის ერთეულებზე 

მოთხოვნა კი არ არის, არამედ ეს არის მოთხოვნა მსყიდველობითი უნარის გარკვეულ 

რაოდენობაზე. რეალურ ფულზე ერთობლივი მოთხოვნა უარყოფითადაა 

დამოკიდებული ფულის ფლობის (იზომება საშინაო საპროცენტო განაკვეთით) 

ალტერნატიულ ღირებულებაზე და დადებითადაა დამოკიდებული ეკონომიკაში 

შესრულებული ტრანსაქციების მოცულობაზე (იზომება ეეპ-ით). 

2. ფულის ბაზარი წონასწორობაშია, როცა ფულის რეალური მიწოდება რეალურ ფულზე 

ერთობლივ მოთხოვნას უტოლდება. როცა ფასების დონე და რეალური გამოშვება 

მოცემულია, ფულის მიწოდების ზრდა საპროცენტო განაკვეთს ამცირებს, ხოლო ფულის 

მიწოდების შემცირება საპროცენტო განაკვეთს ზრდის. თუ ფასების დონე მოცემულია, 

რეალური გამოშვების ზრდა საპროცენტო განაკვეთს ზრდის, ხოლო რეალური 

გამოშვების შემცირებას საწინააღმდეგო შედეგი აქვს. 

3. საშინაო საპროცენტო განაკვეთის შემცირებით ფულის მიწოდების ზრდა იწვევს 

საშინაო ვალუტის გაუფასურებას სავალუტო ბაზარზე  (იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

მომავალი გაცვლითი კურსის შესახებ მოლოდინი არ იცვლება). ანალოგიურად, საშინაო 

ფულის მიწოდების შემცირება უცხოური ვალუტების მიმართ საშინაო ვალუტის 

გამყარებას იწვევს. 

4. დაშვება, რომ მოკლევადიან პერიოდში ფასების დონე მოცემულია, რეალობასთან 

კარგი მიახლოებაა საშუალო ინფლაციის მქონე ქვეყნებისათვის, მაგრამ შეცდომაა 

გრძელვადიანი პერიოდისთვის. ფულის მიწოდების მუდმივი ცვლილებები ფასების 

გრძელვადიან  წონასწორულ დონეს იგივე მიმართულებით პროპორციულად უბიძგებს, 

მაგრამ გავლენას არ ახდენს გამოშვების გრძელვადიან ღირებულებაზე, საპროცენტო 

განაკვეთზე ან რომელიმე შეფარდებით ფასზე. ერთი მნიშვნელოვანი ფულადი ფასი, 

რომლის გრძელვადიანი წონასწორული დონე ფულის მიწოდების მუდმივი გაზრდის 

პროპორციულად იზრდება, გაცვლითი კურსია, ანუ უცხოური ვალუტის საშინაო 

ვალუტით გამოსახული ფასი. 

5. ფულის მიწოდების ზრდას შეუძლია გამოიწვიოს გაცვლითი კურსის გადაცდენა მისი 

გრძელვადიანი მნიშვნელობიდან მოკლევადიან პერიოდში. მაგალითად, თუ გამოშვება 
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თემა 5 

საერთაშორისო ვაჭრობის პოლიტიკა 

 
saerTaSoriso vaWrobis mizezebisa da Sedegebis ganxilvisas pasuxi 

gaeca kiTxvas `ratom vaWroben qveynebi~? magram es pasuxi saWiroebs 
dazustebas, qveynebis savaWro politikis ZiriTadi tendenciebisa da 
saSualebebis ganxilvis safuZvelze. amitom am nawilSi warmodgenili iqneba 
saerTaSoriso vaWrobasTan dakavSirebuli saxelmwifo politikis Teoriuli 
da praqtikuli sakiTxebi. 

 

savaWro politikis arsi, miznebi da ZiriTadi mimarTulebebi 

yoveli qveyana sxva qveynebTan sagareo savaWro urTierTobebis damyarebis, 
ganviTarebisa da regulirebis mizniT, agreTve saxelmwifo interesebidan 
gamomdinare, axorcilebs garkveul politikas, romelic iTvaliswinebs dasaxuli 
miznebis Sesabamisi meTodebisa da saSualebebis SemuSavebasa da gamoyenebas. 
msoflios arc erTi qveyana ar iZleva Tavis sazRvrebze saqonlisa da momsaxurebis 
araregulirebadi nakadebis moZraobis uflebas. SezRudvebi damaxasiaTebelia 
rogorc saqonlisa da momsaxurebis SetanisaTvis, ise gatanisaTvis. amJamad 
saxelmwifoTa umravlesoba flobs sagareo savaWro politikis farTo arsenals, 
ris Sedegad isini aqtiurad zemoqmedeben ara marto TavianTi qveynis sagareo 
vaWrobaze, aramed sxva qveynebis sagareo vaWrobasa da mTlianad saerTaSoriso 
vaWrobaze.  

savaWro politika qveynis ekonomikuri politikis mniSvnelovani Semadgeneli 
nawilia. qveynis savaWro politika gulisxmobs saSinao bazarze ucxouri 
produqtebis, agreTve ucxo qveynis bazarze mocemuli qveynis produqtebis SeRwevis 
regulirebaze gamiznul politikas,  anu esaa saxelmwifos mier ganxorcielebuli 
mizanmimarTuli zemoqmedeba sxva qveynebTan damyarebul savaWro urTierTobebze. 
farTo gagebiT savaWro politika gansazRvravs erovnuli da msoflio bazrebis 
kavSirurTierTobisa da urTierTmoqmedebis pirobebs da aregulirebs saqonliTa da 
momsaxurebiT sagareo vaWrobas. amave dros igi praqtikulad (met-naklebi zomiT) 
saerTaSoriso ekonomikuri urTierTobebis yvela aspeqtTanaa dakavSirebuli, ris 
gamoc misi sazRvrebis dadgena, faqtobrivad, SeuZlebelia. garda amisa, 
gasaTvaliswinebelia, rom ekonomikur mecnierebaSi arc erTi sakiTxi araa iseTi 
winaaRmdegobrivi, rogorc saerTaSoriso vaWrobis Teoria da politika. 

sagareo savaWro politikis ZiriTadi miznebia: 

 qveynis ekonomikuri zrdis uzrunvelyofa; 

 qveynis uzrunvelyofa saWiro resursebiT (nedleuli, energia da a.S.); 

 Sromis saerTaSoriso danawilebaSi mocemuli qveynis CarTvis donisa da 
xerxis cvlileba; 

 sagadasaxdelo balansis struqturis daregulireba; 

 erovnuli valutis stabilurobis uzrunvelyofa; 

 sagareo vaWrobis  struqturis cvlileba; 
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 saeqsporto da saimporto fasebis Tanafardobis cvlileba; 

 qveynis politikuri da ekonomikuri Tavisuflebis SenarCuneba. 
   warmodgenili miznebi SeiZleba grZel- da moklevadiani iyos. magaliTad, 

grZelvadiani xasiaTisaa Sromis saerTaSoriso danawilebaSi mocemuli qveynis 
CarTvis donisa da xerxis cvlileba, qveynis politikuri da ekonomikuri 
Tavisuflebis SenarCuneba. zogierTi miznis miRweva ki drois mokle monakveTSia 
SesaZlebeli. magaliTad, eqsportisa da importis moculobebis cvlileba. 

sagareo vaWrobis saxelmwifo regulireba, Cveulebriv, ekonomikur, socialur 
an politikur miznebs iTvaliswinebs. zogierT SemTxvevaSi isini SeiZleba 
urTierTsawinaaRmdegoc iyos, amitom sagareo vaWrobis regulirebis wesebi 
calkeul pirTa da garkveuli wreebis seriozuli debatebis sagania. 

sagareo savaWro politikis mTavari amocanaa qveynisSida wminda erovnuli 
produqtis moculobis zrda. es amocana saerToa msoflios saxelmwifoTa 
mniSvnelovani nawilisaTvis. amasTan erTad zogierT, gansakuTrebiT ki ekonomikurad 
ganviTarebul qveynebSi arsebobs sxva amocanebic, romlebic ganpirobebulia 
msoflio meurneobaSi mimdinare warmoebisa da kapitalis internacionalizaciis 
procesebiT, agreTve msoflio bazarze gamZafrebuli konkurentuli brZoliT, 
savaluto kursebis destabilizaciiT, sagadasaxdelo balansebis 
daubalanseblobiT da a.S. aRniSnulis gamo, sagareo savaWro politika ori ZiriTadi 
mimarTulebis _ proetqcionizmisa da liberalizaciis _ mudmivi urTierTqmedebiT 
xasiaTdeba. 

proteqcionizmi ewodeba ucxouri konkurenciisagan Sida bazris dacvaze 
gamiznul politikas. xSir SemTxvevaSi igi, agreTve, moicavs saerTaSoriso bazrebis 
eqspansiis politikas. misgan gansxvavebiT,  liberalizaciis (Tavisufali vaWrobis 
anu fritrederobis) politika iTvaliswinebs saerTaSoriso vaWrobis xelSemSleli 
barierebis Semcirebasa da aRmofxvras, ucxouri kapitalisa da saqonlisaTvis Sida 
bazris gaxsnas. Tavisufali vaWroba iZleva saerTaSoriso ekonomikuri gacvlisagan 
sargeblis miRebis SesaZleblobas. 

proteqecionizmisa da liberalizaciis politikaSi aisaxeba ama Tu im qveynis 
reaqcia msoflio meurneobaSi, gansakuTrebiT ki Sromis saerTaSoriso danawilebaSi 
mimdinare cvlilebebze. 

saerTaSoriso vaWrobis saxelmwifo regulirebis aucilebloba 
ganpirobebulia Semdegi mizezebiT:  

 qveynis ekonomikuri da politikuri poziciebis ganmtkiceba; 

 damatebiTi samuSao adgilebis Seqmna da umuSevrobis Semcireba; 

 axali dargebis dacva;  

 industrializaciis donis amaRleba. 
sagareo vaWrobaze saxelmwifo zemoqmedebis mniSvnelovani nawili politikur 

miznebTanaa dakavSirebuli. magaliTad, daxmareba, krediti da Sesyidvebi xSir 
SemTxvevaSi politikur valdebulebebTanaa dakavSirebuli an es RonisZiebebi miznad 
isaxavs saerTaSoriso organizaciebSi xmis miRebis uflebas. ekonomikurad 
ganviTarebuli qveynebi ganviTarebadi qveynebis sxvadasxva nedleulsa da produqts 
msoflio fasze ufro maRali fasebiT yiduloben da es maTze zegavlenis 
mosapoveblad xorcieldeba. xSirad qveyanaTa Soris xelSekrulebebis dadebisas 
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meti yuradReba eTmoba politikuri upiratesobis miRwevas da es SeiZleba 
ekonomikuri interesebis sazianod moxdes. 

realur situaciaSi saxelmwifoebi liberalizaciisa da proteqcionizmis 
politikas  wminda saxiT ver axorcieleben, amitom isini tendenciebis xasiaTs 
atarebs. saerTaSoriso vaWrobaSi gavrcelebulia sagareo savaWro politikis 
Sereuli formebis gamoyenebis praqtika, romelSic liberalizaciisa da 
proteqcionistuli  politikis Sexamebas gulisxmobs da garkveul periodebSi erT-
erTi maTganis upiratesobaSi gamoixateba. magaliTad, XX saukunis 50-60-ian wlebSi 
upiratesoba liberalur politikas eniWeboda, 70-80-ian wlebSi ki gaCnda “axali 
proteqcionizmi”, romelic saerTaSoriso vaWrobis SezRudvis tradiciul 
formebTan erTad arasasurveli importis SezRudvebis saSualebebis gamoyenebas 
gulisxmobs. eqsportiorebze damatebiTi zewolis xerxebad gamoiyeneba “eqsportis 
nebayoflobiTi SezRudvis”, “mowesrigebuli savaWro SeTanxmebebis” 
xelSekrulebiTi ekonomikuri meqanizmebi. XX saukunis 90-iani wlebidan 
saerTaSoriso vaWrobaSi wamyvan rols Tavisufali vaWrobis politika TamaSobs. 
amasTan erTad,  gaviTardeba proteqcionizmi, romelic gansakuTrebiT regionuli 
dajgufebebis savaWro politikaSi aisaxeba.    

Tanamedrove msoflio finansur-ekonomikuri krizisis pirobebSi 
gansakuTrebiT gaizarda arasatarifo barierebis gamoyenebis SemTxvevebi da 
neoproteqcionistuli tendenciebi dResac grZeldeba. 

savaWro politikis saSualebebi 

 

sabaJo tarifebis klasifikacia  

 

sagareo savaWro politikis miznebis Sesabamisad saxelmwifoebi iyeneben 
sagareo vaWrobis regulirebis sxvadasxva instrumentebs. es instrumentebi iyofa 2 
jgufad: 

1. satarifo zomebi (SezRudvebi, saSualebebi); 
2. arasatarifo zomebi (SezRudvebi, saSualebebi). 

sagareo vaWrobis saxelmwifo regulirebis formebidan yvelaze 
gavrcelebuli da klasikuri instrumentia sabaJo tarifebi.  

sabaJo tarifebi sabaJo ganakveTebis sistematizebuli CamonaTvalia, romelic 
gamoiyeneba qveynis sabaJoO sazRvrze gamavali saqonlis mimarT. baJi saxelmwifos 
mier dadgenili gadasaxadia, romelsac krefen saqonlis mier qveynis sabaJoO 
sazRvris gadakveTisas. 

sabaJo tarifebi ekonomikuri xasiaTisaa da emsaxureba Semdeg miznebs:  

1. sagareo savaWro nakadebis regulireba (tipuria ganviTarebuli 
qveynebisaTvis); 

2. erovnul mwarmoebelTa dacva (ZiriTad da Sromatevad dargebSi); 
3. saxelmwifo biujetis Sevseba damatebiT miRebuli finansuri saxsrebis 

safuZvelze (damaxasiaTebelia ganviTarebadi qveynebisaTvis);  
4. ucxour bazrebze erovnuli saqonlis SeRwevis pirobebis gaumjobeseba.  



5 

 

baJs, rogorc saxelmwifo Semosvlis miRebis saSualebas, didi mniSvneloba 
aqvs ganviTarebadi qveynebisaTvis, xolo ekonomikurad ganviTarebul qveynebSi igi 
arsebiT rols ar TamaSobs. amis mizezi ki isaa, rom ganviTarebad qveynebSi 
xelisuflebas ufro advilad SeuZlia importirebuli saqonlis moculobisa da 
xasiaTis kontroli, vidre piradi da komerciuli saSemosavlo gadasaxadebis. 

baJebi sxvadasxva saxisaa. maTi klasifikacia warmoebs sxvadasxva 
kriteriumebis safuZvelze:  

1. saqonlis moZraobis mimarTuleba. Aam kriteriumiT baJebi Semdegi saxisaa: 

 saimporto (Sesatani) baJi, romelsac awesebs da krefs saqonlis Semtani 
qveyana; 

 saeqsporto (gasatani) baJi, romelsac awesebs da krefs saqonlis 
gamtani qveyana; 

 satranzito baJi, romelsac awesebs da krefs is qveyana, romlis 
teritoriaze xdeba ucxouri saqonlis gadazidva. 

am baJebidan yvelaze gavrcelebulia Sesatani baJebi. isini ZiriTadad 
saqonlis fasis gasadideblad gamoiyeneba. aseTi qmedebis mizania konkurentuli 
erovnuli saqonlisaTvis fasSi SedarebiTi upiratesobis miniWeba da erovnul 
mewrameTa dacva ucxouri konkurenciisagan. marTalia, saqonlisagan Semosavlebze 
gadasaxdis saxiT dawesebuli tarifebi ZiriTadad importisTvisaa damaxasiaTebeli, 
magram mraval qveyanaSi nedleulis eqsportirebisas farTod gamoiyeneba gasatani 
baJebi. rac Seexeba satranzito baJebs, isini erToblivi ZalisxmeviTa da 
saerTaSoriso molaparakebebiT faqtobrivad likvidirebulia. 

2. baJis dadgenis xerxi. Aam kriteriumiT ganasxvaveben Semdegi saxis baJebs: 

 specifikuri baJebi, romelTa akrefa xdeba fuladi Tanxis saxiT 
saqonlis wonis, moculobis an calebis Sesabamisad. magaliTad, 10 lari 
yovel tona saqonelze; 

 advaluri baJebi, romelTa dadgena xdeba saqonlis fasis procentis 
saxiT dadgenili baJi. magaliTad, qurqis Rirebulebis 15%.  

 Sereuli baJebi, romlebic erTdroulad specifikuri da advaluri 
baJebis gamoyenebas (kombinirebas) iTvaliswinebs.  

yvelaze advilia specifikuri baJis dadgena, vinaidan am SemTxvevaSi araa 
saWiro saqonlis fasis gansazRvra. amasTan, fasebis zrdis SemTxvevaSi igi saqonlis 
fasis mcire procents Seadgens da amitom igi imports naklebad zRudavs. 

XX saukunis 50-ian wlebSi sabaJo tarifebis evropis qveynebsa da aSS-Si 
saSualod 30-40 %-s Seadgenda, 70-iani wlebisaTvis isini 7-10 %-mde Semcirda. amJamad 
maTi saSualo sidide ganviTarebul qveynebSi 3-5 %-s Seadgens. ganviTarebad qveynebSi 
sabaJo tarifebis saSualo done 38-40%-ia, xolo zogierT saqonelze ki 150-200 % da 
ufro meti. baJebis aseTi maRali ganakveTebi ganpirobebulia sakuTari 
saqonelmwarmoeblebis ucxouri konkurenciisagan dasacavad da industriuli donis 
asamaRleblad. 
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sabaJo tarifis koncefciuri safuZvlebi 

 
       ZiriTadi tarifis analizi 

 

saerTaSoriso vaWrobis liberalizaciis pirobebSi tarifebis mniSvneloba  
arasatarifo zomebis sasargeblod Seicvala. amis mizezi ki isaa, rom satarifo 
barierebis demontaJis pirobebSi ganviTarebuli qveynebi TavianTi bazrebis dacvas 
arasatarifo zomebis gamoyenebiT cdiloben. aRniSnulis miuxedavad, tarifis 
efeqtis Teoriuli aspeqtebis Seswavlas didi mniSvneloba aqvs savaWro politikis 
arsis gasagebad. 

saerTaSoriso vaWrobis Teoria (Tavebi 2-7) gviCvenebs, rom ekonomikis erT 
nawilSi momxdari cvlilebebi mis sxva nawilebze aisaxeba. Sesabamisad, savaWro 
politikis cvlileba romelime dargis an qveynis mimarT, UuSualo gamoZaxilis 
hpovebs. savaWro politika umeteswilad, nawilobrivi wonasworobis koncefciis 
CarCoSi ganixileba. miuxedavad amisa, rodesac efeqtebs  mTlianad ekonomikaSi 
gadamwyveti mniSvneloba eqneba, maSin saerTo wonasworobis analizs gamoviyenebT.  

 

miwodeba, moTxovna da vaWroba ekonomikis erTsaqonlian dargSi 

 

analizisaTvis unda aviRoT 2 A da B qveyana.  Oorive maTgani awarmoebs 
mzesumziras, romlis moxmarebas emateba mzesumziris is moculoba, romlis Semotana 
meore qveynidan danaxarjebis gareSea SesaZlebeli. orive qveyanaSi mzesumziris 
warmoeba martivi konkurentuli xasiaTisaa, sabazro fasis funqciebs miwodebisa da 
moTxovnis mrudebi gamosaxaven, xolo es fasebi  yoveli qveynis erovnul valutaSia 
gamosaxuli. amasTan,  unda davuSvaT, rom erovnuli valutebis kursebi savaWro 

politikis gavlenas ar eqvemdebareba da amitom orive qveynis sabazro fasebs A 
Aqveynis valutaSi gamovsaxavT.  

analizis pirobiT, qveyanaTaSorisi vaWrobis ararsebobis pirobebSi fasebi 

qveynisSida bazrebze gansxvavebulia. kerZod, mzesumziris fasi A  qveyanaSi ufro 

maRalia, vidre B qveyanaSi. Aamis gamo iwyeba qveyanaTaSorisi vaWroba da radgan 

mzesumziris fasi A  qveyanaSi aRemateba B qveynis fass, B qveyana mis eqsportirebas (A  

qveyana mis importirebas) axorcielebs. eqsportis Sedegad B qveyanaSi mzesumziris 

moculoba Semcirdeba, xolo misi fasi gaizrdeba. A  qveyanaSi ki piriqiT xdeba: 

importis Sedegad izrdeba mzesumziris miwodeba da mcirdeba fasi. A  qveyanisaTvis 

mzesumziris importi, xolo B qveyanisaTvis misi eqsporti mizanSewonilia 
wonasworobis damyardebamde anu fasebis gaTanabrebamde (fasebSi gansxvavebis 
gamoricxvamde).  

mzesumziris msoflio fasisa da misi gayiduli raodenobis gansazRvrisaTvis 

avagoT ori mrudi: A qveynis mzesumziris importze moTxovnis mrudi da B qveynis 
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eqsportis miwodebis mrudi. Ees ori mrudi A qveynis miwodebisa da moTxovnis 

mrudebiTaa warmodgenili. A qveynis moTxovna B qveynis mzesumziris importze 

ganisazRvreba A qveynis momxmareblis moTxovnasa da misi mwarmoeblebis miwodebis 

sxvaobiT. Tavis mxriv, B qveynis mzesumziris eqsportis moculoba (anu misi miwodeba 

A qveyanaSi) aris sxvaoba B qveynis mwarmoeblis miwodebasa da amave qveynis 
momxmareblis moTxovnas Soris. 

grafikze 8.1 naCvenebia importze A qveynis moTxovnis mrudis agebis principi. P1 

fasis pirobebSi A qveynis momxmareblebis moTxovnaa D1, xolo misi mwarmoeblebis 

miwodeba S1 Seadgens. Sesabamisad, A qveynis moTxovna importze aris D1-S1. Tu fasi 

P2-mde gaizrdeba, maSin A qveynis momxmareblis moTxovna D2 gaxdeba, misi 

mwarmoeblebis miwodeba ki S2-mde gaizrdeba. qveynisSidaAmiwodebis zrdis gamo, A 

qveynis moTxovna importze D2-S2-mde Semcirdeba. A qveynis saqonlis fasisa da 
raodenobis es kombinaciebi grafikze 8.1 (marjvena mxare)  1 da 2 wertilebiTaa 

warmodgenili. importze A qveynis moTxovnis mrudi MD qveviTaa mimarTuli, radgan 

fasis zrdis SemTxvevaSi importze moTxovna mcirdeba. PA fasis dros A qveynis 
miwodeba da moTxovna Tanabaria vaWrobis ararsebobis pirobebSi. amgvarad, importze 

misi moTxovnis mrudi fasis RerZs PA wertilSi gadakveTs (PA fasis SemTxvevaSi A 

qveynis moTxovna importze nulis tolia). 

 

 

             fasi P                                                                                   fasi, P 

  S  

 

          

    PA                                                         A 

                                                                                                                           1                                   

    

          P2 

  2     MD 

       P1   D 

 

 S1   S2      D2  D1 raodenoba Q                        D2 – S2            D1 – S1            raodenoba Q 

 

grafiki 8.1. importze A qveynis moTxovnis mrudis ageba 
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fasis zrdis SemTxvevaSi A qveynis momxmareblebis moTxovna mcirdeba, xolo misi 
mwarmoeblebis miwodeba izrdeba. amis gamo importze moTxovna mcirdeba. 

 

Ggrafikze 8.2 naCvenebia B qveynis eqsportis miwodebis mrudis agebis principi. 

P1 fasis dros A qveynis mwarmoeblebis miwodeba S*1 Seadgens, xolo misi 

momxmareblebis moTxovna D*1-is tolia. amgvarad, eqsportisaTvis misawodebeli 

saqonlis raodenoba S*1-D*1-s Seadgens. P2 -mde fasis gazrdis SemTxvevaSi B qveynis 

mwarmoeblebi miwodebas S*2-mde zrdian da momxmareblebis moTxovna D*2-mde 

mcirdeba. Aamis gamo, eqsportisaTvis xelmisawvdomi saqonlis raodenoba S*2-D*2-mde 
izrdeba. fasis matebis Sesabamisad eqsportisaTvis xelmisawvdomi saqonlis 
raodenobis zrda gviCenebs am ori maCveneblis pirdapirproporciul 

damokidebulebas, amitom B qveynis eqsportis miwodebis mrudi zeviTaa mimarTuli. 

P*A-s fasis dros miwodeba da moTxovna Tanabari iqneba vaWrobis ararsebobisas da 

B qveynis eqsportis miwodebis mrudi fasis RerZs P*A wertilSi gadakveTs. am dros 
eqsportis miwodeba nulis tolia. 

 

 

 

             fasi P                                                                                   fasi, P 

  S  

 

          

    PA                                                          

                                                                                                                                                              

               P2  

 

               P1 3 

                  D 

 

       D*2 D*1  S*1   S*2       raodenoba Q                         S*1 – D*1  S*2 - D*2            raodenoba Q 

 

grafiki 8.2. B qveynis eqsportis miwodebis mrudis ageba 

 

fasis zrdis SemTxvevaSi, B qveynis mwarmoeblebis mier  miwodebuli saqonlis 
raodenoba izrdeba, xolo misi momxmareblebis moTxovna mcirdeba. amis gamo, 
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eqsportisaTvis xelmisawvdomi saqonlis raodenoba anu B qveynis eqsportis 
moculoba (miwodeba) izrdeba. 

 

msoflio wonasworobas adgili eqneba  im SemTxvevaSi, rodesac A qveynis 

moTxovna importze B qveynis eqsportis miwodebas gautoldeba (grafiki 8.2). esaa 

importze A qveynis moTxovnis MD mrudisa da B qveynis eqsportis miwodebis XS mrudis 

gadakveTis wertili 1 (grafiki 8.3). wonasworobis am wertils Seesabameba PW fasi, 
romlis dros msoflio miwodeba udris msoflio moTxovnas.  

 

             fasi P                                                                                    

         XS  

  

          

                        1 

   Pw    

   

          

                

                          MD 

 

                Dw                           raodenoba Q 

 

grafiki 8.3. msoflio wonasworoba 

 

zemoaRniSnulidan gamomdinare, adgili aqvs Semdeg tolobas: 

 A qveynis moTxovna _ B qveynis miwodeba = B qveynis miwodeba _ A qveynis moTxovna. 

tolobis orive nawilSi Sekreba-gamoklebis ganxorcielebiT miviRebT  Semdeg 
gamosaxulebas:  

A qveynis moTxovna + B qveynis moTxovna = A qveynis miwodeba + B qveynis miwodeba. 

es niSnavs, rom msoflio moTxovna = msoflio miwodebas. 

 

 

 

wonasworobis msoflio fasi isaa, 

romlis drosac importze A qveynis 
moTxovna (MD mrudi) utoldeba B qveynis 

eqsportis miwodebas (XS mrudi). 
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sabaJo tarifis efeqti 

 

Eekonomikuri TvalsazrisiT sabaJo tarifis SemoRebis Sedegebi sakmaod 
mravalferovania, radgan igi zemoqmedebs warmoebaze, moxmarebaze, 
saqonelmimoqcevasa da qveynis keTiddReobaze. saqonliT movaWris TvalsazrisiT, 
sabaJo tarifi transportirebis xarjebis nairsaxeobaa.  

sabaJo tarifis SemoRebis efeqtis analizisaTvis isev unda ganvixiloT 2 
qveynis magaliTi, romlebic awarmoeben da moixmaren erTsa da imave saqonels - 
mzesumziras. vaWrobis ararsebobis pirobebSi mzesumziris fasi yoveli qveynis 
bazarze moTxovnisa da miwodebis wonasworobis wertiliT ganisazRvreba. amasTan, 
gamartivebisaTvis unda davuSvaT, rom fasebi erTi qveynis valutaSia gansazRvruli. 

Tu A qveyana Semotanili mzesumziris yovel tonaze daawesebs 5 dolarian 
gadasaxads, vaWrebi ar moisurveben mis Semotanas manamde, sanam or bazars Soris 
fasTa sxvaoba minimum 5 dolari ar iqneba. 

grafiki 8.4 gviCvenebs mzesumziris erT erTeulze t dolaris specifikuri 
tarifis efeqts. tarifis ararsebobis (avtarqiis) pirobebSi orive qveynis bazrebze 

mzesumziris fasi PW-s Seadgens. sabaJo tarifis dawesebis gamo, B qveynidan 

mzesumziris gatana ar moxdeba im momentamde, sanam A qveynis bazarze mzesumziris 

fasi B qveynis fasze minimum t dolariT meti ar gaxdeba. Tu A qveyanaSi mzesumzira 

ar Semova, am qveynis mosaxleobas eqneba Warbi moTxovna, xolo B qveyaSi Warbi 

miwodeba iqneba. aseT situaciaSi mzesumziris fasi A qveyanaSi gaizrdeba da B 

qveyanaSi ki Semcirdeba iqamde, sanam fasTa sxvaoba t dolars ar Seadgens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qveynis bazari           msoflio bazari        B qveynis bazari               

 

             fasi P                                                                        fasi, P                                                           fasi, P 

  S  
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 XS                                                 S* 

          

   PT                                         1  

   Pw                                                                       t                         2                                                           

                                                                                                                

                                                                 3                           PT
* 

                                                              D MD                                              

                                                                                                                                                                                            D*  

 

              raodenoba Q                     QT     QW          raodenoba Q                             raodenoba Q 

 

grafiki.4. tarifis efeqti 

 

tarifi zrdis fasebs A qveyanaSi da amcirebs B qveyanaSi, ris Sedegad vaWrobis 
moculoba mcirdeba. 

 

tarifis SemoRebiT ori bazris fasebs Soris zRvari farTovdeba, radgan A 

qveyanaSi fasi PT-mde izrdeba, xolo B qveyanaSi igi P*T = PT _ t mniSvnelobamde mcirdeba. 

A qveynis mwarmoeblebis miwodeba ufro metia da Zviri, xolo momxmarebelTa 

moTxovna naklebia. amis gamo, ufro naklebia importze moTxovna. 8.4Ggrafikis  MD 

mrudze es 1 wertilidan 2 wertilSi gadaadgilebiTaa warmodgenili. B qveyanaSi 
dabali fasi iwvevs miwodebis Semcirebas da moTxovnis zrdas, anu eqsportis mcire 

miwodebas, rogorc es 8.4Ggrafikis XS mrudze 1 wertilidan 3 wertilisaken 

moZraobiTaa gamosaxuli. amgvarad, A qveyanaSi Setanili mzesumziris raodenoba QW-

dan (saqonlis moculoba Tavisufali vaWrobis pirobebSi) QT-mde (saqonlis 

raodenoba tarifis SemoRebis pirobebSi) mcirdeba. QT-s pirobebSi A qveynis moTxovna 

udris B qveynis miwodebas, roca PT - P*T = t. amasTan, A qveynis bazarze PW-dan PT-mde 

mzesumziris fasis zrda tarifze naklebia, radgan tarifis nawili B qveynis 

eqsportis fasis SemcirebaSi aisaxeba da A qveynis momxmareblebs ar gadaecema. 

amitom PT _ PW < t, rac tarifis SemoRebisa da importis SemzRudavi savaWro politikis  
kanonzomieri Sedegia. praqtikaSi es garemoeba eqsportiorebis fasze xSirad Zalian 
mcire gavlenas axdens.  
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tarifis SemoRebis efeqti mcire qveyanaSi. msoflios qveyanaTa umetesi nawili 
e. w. “mcire qveyanaTa” ricxvs ganekuTvneba (am cnebaSi qveynis simcire ganixileba 
msoflio bazrebze zemoqmedebis TvalsazrisiT da ara misi farTobis Sesabamisad). 
mcire  qveynebSi tarifis daweseba da importul saqonelze moTxovnis cvlileba 
msoflio fasze nakleb gavlenas axdens.  

                 fasi P                                                                                    

  S  

 

                   

                                                          

                                                                                                                                                            

            PW +t 

               a             c 

                    b              d 

   PW       e 

                       D 

 

 S1   S2      D2  D1 raodenoba Q                         

  

 importi tarifebis gadaxdis SemTxvevaSi   

 

      importi tarifebis gareSe 

 

 

grafiki.5. tarifis SemoRebis efeqti mcire qveyanaSi 

 

qveyana importirebuli saqonlis erT erTeulze awesebs t dolaris specifikur 

tarifs, romelic zrdis Semotanili saqonlis fass PW-dan PW + t-mde. amasTan 
aRsaniSnavia, rom saqonlis qveynisSida fasi gaizrdeba, xolo msoflio fasi sawyis 

doneze (PW) darCeba, radgan mcire qveynis SemTxvevas ganvixilavT. saqonlis 

mcire qveyanaSi SemoRebuli tarifi ver 
amcirebs mis mier importirebuli 
saqonlis ucxour fass. amis gamo, 
importis fasi PW-dan PW+t-mde  izrdeba da 
importze moTxovna S1-dan S2_D2-mde  
mcirdeba. 
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qveynisSida fasis zrdis gamo, misi  warmoeba izrdeba S1-dan S2-mde, xolo  moxmareba 

mcirdeba D1-dan D2-mde. saboloo jamSi tarifis SemoRebis Sedegad importi mcirdeba 
im qveyanaSi, romelic awesebs tarifs. rogorc 8.5 grafikidan Cans, tarifis dawesebis 

Sedegad qveyanaSi importirebuli saqonlis raodenoba  S2_D2-mde Semcirda.      

sawyisi mdgomareoba xasiaTdeba moTxovnis D mrudiT, miwodebis S mrudiTa da 

PW  msoflio fasiT. am situaciaSi warmoiqmneba deficitis situacia, radgan 
momxmareblebs TavianTi moTxovnilebis dasakmayofileblad mouwevT msoflio 

fasiT mxolod sakuTari qveynis mwarmoeblebis mier miwodebuli S1 raodenobis  

saqonlis SeZena. maTi moTxovnis danarCeni nawilis dakmayofileba ki SesaZlebelia 

ucxoeTSi S1-D1 raodenobis saqonlis SeZeniT.  

 

zemoaRniSnulidan gamomdinare, mcire qveyanaSi tarifis SemoRebis dros 
adgili aqvs Semdegi saxis Sedegebs:  

1. tarifis SemomReb qveyanaSi moTxovna Semcirdeba im momxmarebelTa xarjze, 
romlebic gazrdili fasiT saqonlis SeZenas ver SeZleben; 

2. saqonlis qveynisSida warmoeba gaizrdeba, radgan moTxovnis SemcirebiT 
ganpirobebuli fasis zrda adgilobriv mwarmoeblebs meti saqonlis 
warmoebisaken ubiZgebs;  

3. adgilobrivi warmoebis zrdisa da qveynisSida moTxovnis Semcirebis gamo, 
saqonlis importis moculoba Semcirdeba;  

4. saxelmwifo miiRebs damatebiT Semosavals, romelic importirebuli saqonlis 
moculobisa da masze dawesebuli tarifis ganakveTis namravlis toli iqneba 
(8.5Ggrafikze igi c marTkuTxedis farTobs Seesabameba); 

5. uaryofiTad Seicvleba momxmarebelTa keTildReoba (8.5Ggrafikze moxmarebis 
Semcireba a, b, c da d farTobebis jamis tolia); 

6. amaRldeba adgilobrivi mwarmoeblebis keTildReobis done (8.5Ggrafikze igi 
a figuris farTobiT gamoisaxeba).  
mTlianobaSi momxmarebelTa, mwarmoebelTa da saxelmwifos mier miRebuli 

sargeblisa da danakargebis Sejerebis safuZvelze SesaZlebelia qveynisaTvis 

tarifis SemoRebiT ganpirobebuli zaralis dadgena. 8.5Ggrafikze igi b da d 

samkuTxedebis farTobebis jamis tolia.  ra Tqma unda, daSvebuli gamartivebebis 
gamo, tarifis warmodgenili Sedegi sakmaod pirobiTia. garda amisa, masSi araa 
asaxuli erTi dargis saqonelze dawesebuli tarifis gavlena misi momijnave 
dargebis saqmianobaze. aRniSnulis miuxedavad, am Teoriul analizs didi 
mniSvneloba aqvs, radgan igi gviCvenebs sazogadoebis keTildReobaze tarifis 
SemoRebis negatiur gavlenas.   

 

proteqcionizmis donis dadgena 

 

importirebul saqonelze dawesebuli tarifi zrdis adgilobrivi 
mwarmoebelis saqonlis fass, amitom xSir SemTxvevaSi tarifis mTavari amocanaa 
adgilobrivi mwarmoebelis dacva im dabali fasebisagan, romlebsac  ucxouri 
saqonlis Semotana da miwodebis zrda iwvevs. savaWro politikis Sedegebis analizis 
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dros aucilebelia gavarkvioT, dacvis ra dones  uzrunvelyofs tarifi an sxva 
damcavi zoma. dacvis done, Cveulebriv, Tavisufali vaWrobis pirobebSi arsebuli 
fasis garkveul procents Seadgens. magaliTad, saqonelze SemoRebulma saimporto 

kvotam misi mwarmoebelis fasi SeiZleba  n %-iT  gazardos. 

sabaJo tarifis SemTxvevaSi proteqcionizmis donis dadgena SedarebiT 
martivia. advaloruli sabaJo tarifis dros proteqcionizmis done importis 
Rirebulebis proporciulia da misi ganakveTi TavisTavad dacvis dones gamoxatavs. 
specifikuri tarifis SemTxvevaSi ki misi gayofa tarifis SemoRebamde arsebul fasze  
advaloris ekvivalents gvaZlevs. 

zemoaRniSnuli saxiT proteqcionizmis donis dadgenis dros Cndeba ori 
problema:  

1. Tu `mcire qveynis~ winapiroba araa sworad dadgenili, tarifis efeqti 
SeiZleba adgilobrivi fasis zrdaSi ki ara, msoflio fasis SemcirebaSi 
(Tanac arsebiTi saxiT) gamoixatos. TeoriaSi (SedarebiT iSviaTad praqtikaSi) 
baJma SeiZleba adgilobrivi mwarmoeblebis fasis Semcireba gamoiwvios. es 
situacia “mencleris paradoqsis” saxelwodebiTaa cnobili. 

2. tarifi SeiZleba sxvadasxvanairad moqmedebdes saqonlis warmoebis sxvadasxva 
stadiaze.  
8.6 grafikze S mrudi gviCvenebs X saqonlis miwodebas msoflio bazarze 

tarifis SemoRebamde, Sn+1 mrudi  – saqonlis miwodebas saimporto tarifis SemoRebis 

momentSi da Sn mrudi – saqonlis miwodebas msoflio bazarze t tarifis SemoRebis 

Semdeg, rodesac mimwodeblebi bazris dakargvis SiSiT dasweven saqonlis fass P1P2 

sididiT, romelic t tarifs aRemateba. D mrudi asaxavs X saqonelze moTxovnas misi 
fasis Sesabamisad.  

8.8 grafikidan Cans, rom fasis Semcirebisas momxmarebelTa danaxarjebis 

moculoba miwodebis Q1-dan Q2-mde zrdasTan erTad, P1D1Q1O farTobis toli sididis 

nacvlad, ganisazRvreba P2D2Q2O marTkuTxedis farTobiT.  momxmarebelTa mier 

miRebuli mogeba ki a  + b + c farTobebis jams Seadgens. fasebis aseT cvlilebaze 
eqsportiorebi midian im SemTxvevaSi, rodesac axali sabaJo tarifis damwesebel 
importior qveyanaSi an qveynebSi mocemuli saqonlis moxmareba sakmaod didia. 
`mencleris paradoqsis~ warmoSobis magaliTia karaqis miwodeba axali zelandiidan 
did britaneTSi, romelic misi ZiriTadi momxmarebelia. evrokavSirSi didi 
britaneTis Sesvlis Semdeg, axalzelandieli mimwodeblebi iZulebulni gaxdnen 
mkveTrad daewiaT karaqis fasi (mogebis Semcirebis miuxedavad), raTa SeenarCunebinaT 
britanuli bazris udidesi nawili.   
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Ggrafiki.6. `mencleris paradoqsis~ grafikuli gamosaxuleba 

 

saqonlis warmoebis sxvadasxva stadiaze tarifis gansxvavebuli moqmedeba 
SeiZleba Semdegi martivi magaliTis safuZvelze ganvixiloT. erTmaneTs unda 
SevadaroT ori qveyana: pirvel qveyanas surs ganaviTaros avtosaamwyobo mrewveloba, 
meores ukve aqvs saamwyobo mrewveloba da surs avtomobilebis kvanZebisa da 
nawilebis warmoebis Seqmna. msoflio bazarze avtomobili iyideba 8 aTas dolarad, 
xolo misi nawilebi _ 6 aTas dolarad.  

pirveli qveyana adgilobrivi avtomrewvelobis dasacavad da wasaxaliseblad 
Semotanil manqanebze awesebs 25%-ian tarifs. am tarifis dawesebiT adgilobriv 

D 

D1 

D2 

D3 

S 

Sn+1 

Sn 

D 

Q 

W 

W 

W 

a b 

c 

saqonlis 

fasi, P 

P3 

P2 

P1 

0                                                         Q1      Q2    Q 3                                         saqonlis raodenoba, 
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mwarmoeblebs eZlevaT 8 aTasi dolaris nacvlad 10 aTasi dolaris moTxovnis 
saSualeba. aRniSnul situaciaSi arasworia imis Tqma, rom adgilobrivi 
avtomwarmoeblebisaTvis proteqcionizmis done mxolod 25%-ia. tarifis dadgenamde 
sakuTar qveyanaSi avtomobilebis awyoba xelsayreli iqneboda mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu amis gakeTeba 2 aTasi dolari an masze naklebi dajdeboda (esaa 
sxvaoba mza avtomobilis Rirebulebasa da misi nawilebis Rirebulebas  Soris anu 
2000=8000_6000). Tu avtomobilis fasi 10 aTasi dolariT ganisazRvreba, maSin awyoba 
4 aTasi dolari dajdeba (10000_6000). amgvarad, 25%-iani satarifo ganakveTi 
avtoamwyobebs realuri dacvis (proteqcionizmis) 100%-iani doniT  uzrunvelyofs. 

meore qveyana adgilobrivi mwarmoeblebis wasaxaliseblad Semotanil 
nawilebze 10%-ian tarifs awesebs. amiT maTi fasi adgilobrivi amwyobebisaTvis 6000-
dan 6600 dolaramde izrdeba.  adgilze awyobili manqanebis tarifSi cvlileba araa 
gaTvaliswinebuli. miuxedavad amisa, es politika adgilobrivi saawyobo 
mrewvelobas nakleb upiratesobas aniWebs. tarifis dawesebamde adgilze manqanis 
awyoba 2 000 (8000 _ 6000) dolarad iqneboda misaRebi, magram tarifis dawesebis 
Semdeg adgilobrivi awyoba mizanSewonilia mxolod im SemTxvevaSi, Tu igi 1 400 
(8000 _ 6600) dolarze meti ar dajdeba. kvanZebsa da nawilebze tarifebis dawesebiT 
xdeba am nawarmis mwarmoebelTa dadebiTi dacvis (proteqcionizmis) uzrunvelyofa, 
magram igi iwvevs avtoamwyobebis uaryofiT realur dacvas _30%-iani ganakveTiT 
(_600/2000). 

zemoaRniSnulma msjelobam ekonomistebs misca  gamoTvlebis ganxorcielebisa 
da realuri (faqtobrivi) proteqcionizmis donis gazomvis SesaZlebloba. 
ekonomikuri ganviTarebis mxardasaWerad  gamiznul savaWro politikas xSirad 
mivyavdiT faqtobrivi proteqcionizmis iseTi normis dadgenamde, romelic SeiZleba 
TviT satarifo ganakveTebze gacilebiT maRali iyos. 

dargis dacvis (proteqcionizmis) realuri done formalurad ganisazRvreba 

Semdegi TanafardobiT: Vt – VW    

                                                                                                                     VW 

sadac VW damatebuli Rirebulebaa dargSi msoflio fasis dros;  

Vt – damatebuli Rirebuleba sabaJo zomebis miRebis Semdeg.  

davuSvaT, rom Cvens magaliTSi PA awyobili avtomobilis msoflio fasia,  PC – 

misi saamwyobo komponentebis fasi, ta  – advaluri baJis ganakveTi  importirebul 

avtomobilebze; tc  – advaluri baJis ganakveTi saamwyobo komponentebze.  SeiZleba 

gavarkvioT, rom Tu baJi msoflio fasze ar zemoqmedebs, maSin maT avtomobilebis 
amwyobebi unda uzrunvelyofen Semdegi sididis realuri dacvis doniT:  

Vt – VW –   ta + PC (ta _ tc) 

VW                            PA _ PC 

 

 

.4. sabaJo tarifebis xarjebi da mogeba 
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sabaJo tarifi saqonlis fass zrdis importior qveyanaSi da amcirebs 
eqsportior qveyanaSi. amis gamo, momxmareblebi importior qveyanaSi zaraldebian, 
xolo eqsportior qveyanaSi isini mogebaSi arian.  mwarmoebleblebTan situacia 
piriqiTaa: maT mogeba aqvT importior qveyanaSi da zarali _ eqsportior qveyanaSi. 
Tavis mxriv, tarifis damwesebeli qveynis mTavroba iRebs mogebas, radgan misi 
Semosavlebi izrdeba.  

tarifis SemoRebiT ganpirobebuli mogebisa da xarjebis Sesadareblad 
aucilebelia raodenobrivi sazomis gamoyeneba. sabaJo tarifis efeqtis gazomvis 
meTodi iTvaliswinebs mikroekonomikur analizSi sayovelTaod cnobili iseTi 
cnebebis gamoyenebas, rogoricaa: momxmareblis namati da mwarmoeblis namati. 

 

momxmareblis da mwarmoeblis namati 

 

momxmareblis namati aris is sargebeli, romelsac igi iRebs  saqonlis 
gayidvisas masze realurad gadaxdil fassa da im fass Soris sxvaobiT, romlis 
gadaxdis survilic mas eqneboda. magaliTad, Tu momxmarebels undoda gadaexada 
1500 dolari mzesumziris erT tonaze, fasi ki 1000 dolari iyo, misTvis gayidvidan 
miRebuli namati 500 dolari iqneba. 

 

fasi P 

                                                                                              

          

  

          

                       

 

   $ 12 

              $10  

          $ 9 

 

               D  

momxmareblis namati saqonlis TiToeul 
gayidul erTeulze aris sxvaoba mis 
realur fassa da im fass Soris, romlis 
gadaxdis  survili mas eqneboda.  
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                     8  9 10 11     raodenoba,QQ    

 

 

grafiki.7. momxmareblis namatis gamosaxva moTxovnis mrudiT 

 

.7 grafikze momxmareblis namati gamosaxulia sabazro moTxovnis mrudiT. 
davuSvaT, momxmarebeli yidulobs saqonlis 10 erTeuls, romelTa maqsimaluri fasi 
10 dolaria. Aam SemTxvevaSi gasayidi saqonlis me-11 erTeuli 10 dolarad iqneba 
Sefasebuli. Tu momxmareblebi mas 10 dolarze nakleb fasad Seafasebdnen, isini mas 
ar iyiddnen, magram Tu metad Seafasebdnen, saqonels  mainc iyiddnen, misi fasi 
ufro metic rom yofiliyo. axla vivaraudoT, rom momxmarebeli SeiZleba vaiZuloT 
iyidos 11 erTeuli saqoneli. am SemTxvevaSi momxmareblisaTvis  saqonlis me-11  
erTeuli mxolod 9 dolari unda Rirdes. 

Tu fasi 9 dolaria, maSin momxmareblebs survili eqnebaT, Seisyidon saqonlis 
me-11 erTeuli, romlis SesyidviT namats ar miiReben. maT survili eqnebaT, 
gadaixadon 10 dolari me-11 erTeulSi da am SenaZeniT Seqmnan namati 1 dolaris 
saxiT.  Tu me-9 erTeulSi gadaixdian 12 dolars, miiReben 3 dolaris namats da aS. 

zogadi saxiT, Tu P saqonlis fasia Q – mocemuli fasis pirobebSi saqonlze 
arsebuli moTxovnis raodenoba, maSin momxmareblis namati gaiangariSeba moTxovnis 
mrudis qveS mdebare da ordinatis RerZis paralelurad gamavali xaziT 

SemozRuduli sivrcidan P da Q namravliT gansazRvruli sivrcis gamoklebiT 

(grafiki 8.8). Tu saqonlis fasia P1, masze moTxovna iqneba Q1 da momxmareblis namati 

a sivrciT gaizomeba. Tu fasi P2-mde Semcirdeba, moTxovnili saqonlis  raodenoba 

Q2-mde gaizrdeba. aseve gaizrdeba momxmareblis namati da igi a+b sivrcis toli 
iqneba.  

 

 

             fasi P                                                                                    

    

 

          

                                                          

                a                                                                                                                                         

  

  

          P1 

 

momxmareblis namati moTxovnis mrudis 
qvemoT da fasis xazis zemoT mdebare 
sivrcis tolia. 
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    b 

     P2   D 

 

                 Q1  Q2 raodenoba Q     

 

grafiki.8. momxmareblis namatis geometriuli interpretacia 

                  

 

mwarmoeblis namatic analogiuri saxiT ganixileba. mwarmoebeli, romelsac 
unda saqoneli 5 dolarad gayidos, magram mas 7 dolarad yidis, igebs 2 dolars. 
momxmareblis namatis dasadgenad moTxovnis mrudis gamoyenebis proceduris 
msgavsad, SesaZlebelia mwarmoeblis namatis misaRebad miwodebis mrudis gamoyeneba. 

Tu P fasia da Q am fasad miwodebuli saqonlis raodenoba, maSin mwarmoeblis namati 

gaiangariSeba P da Q namravliT gansazRvruli sivrcidan miwodebis mrudis zemoT da 
ordinatis RerZis paralelurad gamavali xaziT Semofargluli sivrcis gamoklebiT 

(grafiki 8.9). Tu saqonlis fasia P1, misi miwodebuli raodenoba iqneba Q1 da 

mwarmoeblis namati gaizomeba c sivrciT. Tu fasi gaizrdeba P2-mde, miwodebuli 

raodenoba Q2-s Seadgens da mwarmoeblis namati moimatebs. igi  c + d sivrcis toli 
iqneba. 

 

 

             fasi P                                                                                   

  S  

 

          

   P2                                                                                                                                                                                     

                             d    

               P1  

           c 

       

        

 

                      Q1     Q2 raodenoba Q                         

 

grafiki.9. mwarmoeblis namatis geometriuli interpretacia 

 

mwarmoeblis namati miwodebis mrudis 
zemoT da fasis xazis qvemoT mdebare 
sivrcis tolia. 
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mwarmoeblebisa da momxmareblebis namatis koncefciasTan dakavSirebuli 
zogierTi sirTule gaangariSebis teqnikuri mxarea da SeasZlebelia misi 
ugulebelyofa. Aaq ufro mniSvnelovani imis dadgena, ramdenad sworad asaxavs 
sazogadoebriv mogebas mwarmoeblebisa da momxmareblebis pirdapiri mogeba. 
mwarmoeblebisa da momxmareblebis mogebis CarCos gareT gasuli damatebiTi 
sargebeli da danakargebi mTlianad ganekuTvneba sazogadoebrivi jgufebis 
interesebis Sejaxebis sakiTxebs, romlebic me-9 TavSi iqneba ganxiluli. 

  

sabaJo tarifis xarjebisa da mogebis gazomvა 

10 grafikze warmodgenilia tarifis xarjebi da mogeba importiori 

qveynebisaTvis. rogorc es grafiki gviCvenebs, tarifi adgilobriv fass PW-dan PT-mde 

zrdis, magram ucxoeli mwarmoeblis eqsportis fass P*W-dan P*T-mde amcirebs. 

adgilobrivi warmoeba S1-dan S2-mde izrdeba, adgilobrivi moxmareba ki D1-dan D2-mde 
mcirdeba. sxvadasxva socialuri jgufebis xarjebisa da mogebis gamoxatva xuTi 

sivrcis (a, b, c, d, e) jamiTaa SesaZlebeli. 

 

 

          fasi P                                                                                    

  S  

 

          

 PT                                                       

            a       b  c    d                                                                                                                                    

             PW 

                     e         

   PT
* 

                       D 

 

 S1   S2      D2  D1 raodenoba Q                         

  

   QT 

momxmarebelTa danakargebi _ a+b+c+d 

mwarmoebelTa mogeba _ a 

sxvadasxva socialuri jgufebis 
xarjebisa da mogebis  warmodgena 
SesaZlebelia  xuTi _ a, b, c, d da e  
sivrceebis  jamiT. 
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saxelmwifos Semosavali _  c+e 

 

grafiki .10. tarifis xarjebi da mogeba importiori qveynebisaTvis 

 

upirvelesad, ganvixiloT adgilobrivi mwarmoeblebis mogeba. fasis zrdis 

pirobebSi isini saqonels ufro maRali (P2) fasiT gayidian, amitom maTi mogeba 
gaizrdeba. rogorc 8.10 grafikidan Cans, mwarmoeblis namati miwodebis mrudis zemoT 

da P2 fasis xazis qvemoT mdebare d sivrcis tolia, anu SeiZleba davaskvnaT, rom 
tarifis SemoRebis Sedegad mwarmoebeli mogebaSia.  

erovnuli momxmareblebi saqonels maRali fasiT yiduloben da amitom isini 
zaraldebian. rogorc 8.10 grafikidan Cans,  momxmareblis namati moTxovnis mrudis 

qvemoT da fasis xazis zemoT mdebare sivrcis tolia. PW-dan PT-mde fasis zrdis 

gamo, momxmareblis namati mcirdeba da es Semcireba 8.10 grafikze a + b + c + d farTobis 
tolia. Sesabamisad, SeiZleba davaskvnaT, rom tarifis SemoRebiT zaraldeba 
momxmarebeli. 

tarifis SemoRebis efeqti mwarmoeblebisa da momxmareblebis garda, 
mTavrobazec aisaxeba, romelic tarifis dawesebiT Semosavals iRebs. igi satarifo 

ganakveTisa da saqonlis importis moculobis namravlis tolia Aanu QT = D2-S2. 

radgan t = PT - P*
T, mTavrobis Semosavali c da e sivrceTa jams udris. 

radgan mogeba da zarali mosaxleobis sxvadasxva socialur jgufebze 
nawildeba, amitom maTi saerTo Sefaseba damokidebulia TiToeuli jgufisaTvis 
mogebis yoveli erTeulis mniSvelobaze. magaliTad, Tu mogeba ZiriTadad mdidari 
resursebis mflobeli mwarmoeblebis gankargulebaSi  xvdeba da misi momxmareblebi 
ki saSualoze ufro dabali Semosavlebis jgufs ganekuTvnebian, tarifs sxva 
mniSvneloba aqvs,  vidre im SemTxvevaSi, rodesac tarifiT dabegrili 
dabalxelfasiani muSebis mier damzadebuli saqoneli mdidarTa xelSi fufunebis 
sagnad iqceva. kidev ufro bundovania mTavrobis mier miRebuli Semosavali, radgan 
warmoiSveba kiTxva, gamoiyenebs Tu ara xelisufleba miRebul Semosavals 
sazogadoebriv saWiroebebze Tu ubralod gaflangavs. zemoaRniSnulis miuxedavad, 
savaWro politikis analitikosebi cdiloben, gaiangariSon tarifis wminda efeqti 
qveynis keTildReobis uzrunvelsayofad  imis daSvebiT, rom ama Tu im socialuri 
jgufisaTvis mogebuli  an wagebuli dolaris “wonas” socialuri Sinaarsi gaaCnia. 

axla SeiZleba SevafasoT, rogoria socialur keTildReobaze tarifis 
zemoqmedebis wminda efeqti. 

tarifis SemoRebiT ganpirobebuli wminda xarjebi gamoisaxeba Semdegi saxiT: 

momxmareblis danakargebi _ mwarmoeblis mogeba _ mTavrobis Semosavali (8.1) 

Tu.1 gamosaxulebaSi monacemebs SevcvliT 8.10 grafikze aRniSnuli sivrceebiT, 
miviRebT:  

(a + b + c + d) - a - (c + e) = b + d – e     (8.6) 
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.6 gamosaxulebidan Cans, rom mis mniSvnelobas 8.10 grafikze Seesabameba ori 
`samkuTxedi~, romelTa farTobi gamosaxavs mTeli qveynis zarals da erTi 
`marTkuTxedi~, romlis farTobi mogebas gviCvenebs. am mogebisa da zaralis arsi 
SeiZleba aixsnas Semdegi saxiT: “zaralis samkuTxedebi” aRniSnaven efeqtianobis 
Semcirebas, romelsac iwvevs tarifis zemoqmedebiT ganpirobebuli ekonomikuri 

saqmianobis damaxinjeba. e marTkuTxedi vaWrobis pirobebis gaumjobesebis Sedegad 
miRebuli mogebaa, romelic tarifis mier ucxouri miwodebis (ucxo qveynis 
eqsportis) fasebis SemcirebiTaa ganpirobebuli. 

mogeba damokidebulia tarifis damwesebeli qveynis unarze Seamciros 
ucxouri miwodebis (ucxo qveynis eqsportis) fasebi. Tu qveyanas ar SeuZlia 
msoflio fasebze gavlenis moxdena (ix. 8.5 grafikze mocemuli ~patara qveynis~ 

magaliTi), vaWrobis pirobebis gaumjobesebiT miRebuli mogebis gamomsaxveli e 
sivrce gaqreba. Sesabamisad, naTeli xdeba, rom tarifi amcirebs mosaxleobis 
keTildReobas, radgan igi mwarmoeblebsa da momxmareblebs aiZulebs imoqmedon ise, 
TiTqos importi imaze ufro Zviri gaxda, vidre sinamdvileSia. erovnul ekonomikaSi 
damatebiTi erTeulis moxmarebis xarjebi aris importis damatebiTi erTeulis fasi, 
magram radgan tarifi adgilobriv fass msoflio fasze ufro metad amaRlebs, 
momxmareblebi TavianT moxmarebas Seamcireben iqamde, sanam importis zRvruli 
erTeuli maT keTildReobas tarifis Semcveli qveynisSida fasis donemde ar 
daiyvans. erovnuli ekonomikisaTvis produqciis erTi damatebiTi erTeulis 
Rirebuleba izomeba importis im erTeulis fasiT, romelsac igi zedmets xdis. 
adgilobrivi mwarmoebeli afarToebs warmoebas iqamde, sanam zRvruli xarji 
tarifis Semcvel fass ar gautoldeba. amgvarad, qveyana TviTon awarmoebs saqonlis 
damatebiT erTeuls, romlis yidvac mas sazRvargareT ufro iafad SeuZlia. 

tarifis dawesebiT miRebuli wminda mogeba warmodgenilia grafikze 8.11, 

romelzec uaryofiT efeqts b da d samkuTxedebi Seesabameba.  

 

          fasi P                                                                                    

  S  

 

          

 PT                                                       

                    b   c     d                                                                                                                                    

             PW 

                     e         

   PT
* 

                       DD 

 

 S1   S2      D2  D1 raodenoba Q                         

    

b da d samkuTxedebi sawarmoo 
danakargebia, xolo e marTkuTxedi  
vaWrobis pirobebis gaumjobesebiT 
miRebuli mogeba. 
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         importi 

danakargebi ekonomikis efeqtianobaSi (sawarmoo danakargebi) – b+d 

vaWrobebis pirobebis gaumjobesebiT miRebuli mogeba  _ e 

 

grafiki 11. tarifis SemoRebiT ganpirobebuli keTildReobis wminda efeqtebi 

 

pirveli b samkuTxedi sawarmoo danakargebia, romlebic tarifis gavleniT 
warmoebis optimaluri moculobis cvlilebasTanaa dakavSirebuli. es niSnavs, rom 

tarifi mwarmoeblebs aiZulebs gamouSvan meti saqoneli. meore d samkuTxedi  
samoxmareblo danakargebia. isini momxmarebelTa momxmarebis Semcirebis Sedegia da 
aseve tarifis gavleniTaa ganpirobebuli. am zaralis sawinaaRmdegod adgili aqvs 

vaWrobis pirobebiT ganpirobebul mogebas, romelic e marTkuTxedis tolia. 
aRniSnuli mogeba tarifis mier ucxouri miwodebis (ucxo qveynis eqsportis) fasis 
Semcirebis Sedegia. `patara qveyanaSi~, romelic ucxour fasebze mniSvnelovan 
gavlenas ver axdens, es bolo efeqti uCinardeba. amis gamo, savaraudod, tarifis 
SemoRebiT ganpirobebuli xarjebi mis mogebas gadaaWarbebs.  

 

8.4. savaWro politikis arasatarifo zomebi 

 

rogorc aRiniSna, savaWro politikis saSualebebs Soris tarifi yvelaze 
martivia, magram misi roli Tanamedrove saerTaSoriso vaWrobaSi arsebiTad 
Semcirda. samagierod gaizarda arasatarifo zomebis mniSvneloba, romelTa ricxvma 
800-s gadaaWarba. arsebuli SefasebiT, arasatarifo zomebis ricxvi yovel 15 welSi 
oTxmagdeba. amJamad msoflio vaWrobis naxevarze meti maT regulirebas 
eqvemdebareba. 

 

~saeqsporto subsidiebis Teoria 

 

saeqsporto subsidia saqonlis eqsportior firmaze an individze gacemuli 
Tanxaa. tarifis msgavsad, igi SeiZleba iyos specialuri an advaloruli. pirvel 
SemTxvevaSi subsidia ganisazRvreba saqonlis erT erTeulze fiqsirebuli TanxiT, 
meore SemTxvevaSi ki eqsportirebuli saqonlis mTliani Rirebulebis 
proporciulia. faqtobrivad, subsidiebis  meSveobiT saxelmwifo 
saqonelmwarmoeblebs uwevs dotacias sagareo bazrebze gasvlisas da faravs maT 
Semosavlebsa da xarjebs Soris sxvaobas. mTavrobis subsidiebis moculoba 
eqsportis moculobisa da subsidiis zomis namravlis tolia.  
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marTalia, subsidiebi astimulirebs eqsports, magram maTi anazRaureba 
sazogadoebis xarjze xdeba. amasTan, eqsortiorTa pirdapiri subsidireba 
ewinaaRmdegeba saerTaSoriso SeTanxmebebs. 

 

             fasi P                                                                                    

  S  

 

     PS 

                                                             

subsidia            a  b        c          d                                                                                                                                                 

               

PW  

 e       f       g 

               PS
*  

                  D 

 

              raodenoba Q                          

          eqsporti 

 

mwarmoeblis mogeba  _  a+b+c 

momxmareblis danaxarji (zarali) – a+b 

              samTavrobo subsidiebis danaxarji _ b+c+d+e+f+g 

 

nax. 12. saeqsporto subsidiis efeqtebi 

 

saeqsporto subsidiebiT gamowveuli efeqtebi warmodgenilia naxazze 8.12. fasi 

eqsportior qveyanaSi izrdeba PW-dan Ps-mde, magram radgan importior qveyanaSi  igi 

PW-dan P*
s-mde mcirdeba, amitom fasis zrda naklebia, vidre subsidiebis zoma. 

subsidiebis gamo, eqsportior qveyanaSi momxmareblebi zaraldebian, xolo 
mwarmoeblebi mogebaSi arian. aseve zaralSia mTavroba, radgan igi eqsportis 

subsidirebas axdens. 8.12 naxazze momxmareblis zarals gamosaxavs a + b sivrce, 

mwarmoeblis mogebas _ a + b + c sivrce, mTavrobis subsidias _ b+c+d+e+f+g sivrce. 

keTildReobis wminda zarali b + d + e + f + g sivrces Seadgens. aqedan b da d moxmarebisa 
da warmoebis damaxinjebiT gamowveuli imave saxis zaralia, rasac tarifi iwvevs. 
amasTan erTad, saeqsporto subsidia, tarifisagan gansxvavebiT, vaWrobis pirobebs 

 

saeqsporto subsidiebi zrdian fasebs 
eqsportior qveyanaSi da amcireben maT 
importior qveyanaSi 
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auaresebs, radgan ucxour bazarze saeqsporto fasi PW-dan P*
s-mde mcirdeba. vaWrobis 

pirobebis gauaresebiT gamowveuli damatebiTi zarali e + f + g sivrciT ganisazRvreba. 

igi  PW  da P*
s fasebis sxvaobisa da subsidirebuli eqsportis moculobis 

(raodenobis) namravlis tolia. amitom SeiZleba erTmniSvnelovnad davaskvnaT, rom 
saeqsporto subsidiiT gamowveuli xarjebi mogebas aRemateba. 

saeqsporto subsidiebis gamoyenebis praqtika, Cveulebriv, politikur 
miznebTanaa dakavSirebuli. saeqsporto subsidirebis faqtis gamovlenisas 
importior qveyanas aqvs sapasuxo zomebis gamoyenebis ufleba, rac sakompensacio 
saimporto baJebis gamoyenebas iTvaliswinebs. maTi gamoyenebiT xdeba saeqsporto 
subsidiebis moqmedebis neitralizeba. 

 

saimporto kvotebis Teoria 

 

 

saimporto kvota saimporto saqonlis raodenobis pirdapiri SezRudvis zomaa. 
Mmisi ganmtkiceba, Cveulebriv, calkeul pirebze an firmaTa garkveul raodenobaze 
licenziis gacemiT xdeba. magaliTad, iaponiaSi dawesebulia kvota brinjis Setanaze, 
aSS-Si _ yvelis Setanaze da a. S. rogorc wesi, kvotirebuli saqonlis CamonaTvals 
qveynis mTavroba adgens.  

marTalia, am paragrafis dasawyisSi Cven aRvniSneT, rom  arasatarifo zomebi 
momxmareblebze gamiznul damatebiT sagadasaxado wnexad ar aRiqmeba, magram 
saimporto kvotebis SemTxvevaSi Tavidan unda aviciloT araswori Sexeduleba, rom 
isini TiTqosda imports adgilobrivi fasebis zrdis gareSe zRudaven. unda 
gavacnobieroT, rom saimporto kvota yovelTvis zrdis adgilobriv fasebs 
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Semotanil saqonelze. rodesac importi SezRudulia, misi myisieri Sedegi isaa, rom 
sawyisi fasis dros saqonelze moTxovna aRemateba qveynisSida (adgilobrivi) 
miwodebisa da importis jams. Aamis gamo fasi imatebs manamde, sanam bazarze axali 
situacia ar daregulirdeba. bolos da bolos, saimporto kvota adgilobriv fasebs 
gazrdis imave raodenobiT, rogoriTac amas moaxdenda is tarifi, romelic imports 
imave moculobamde SezRudavs (adgilobrivi monopoliis SemTxvevis garda, romlis 
dros kvota fasebs ufro metad zrdis). 

grafikze warmodgenilia kvotis SemoRebiT Seqmnili situacia. qvotis 

SemoRebamde saqonelze erovnuli moTxovna P fasis pirobebSi 210 dolariT 
ganisazRvreboda da misi dakmayofileba erovnuli warmoebisa da importis xarjze 
xdeboda. kvotis SemoRebis Semdeg erovnuli warmoebis moculoba Seicvala da 
erovnuli moxmarebis dakmayofileba warmoebs ucxouri saqonlis kvotirebuli 
raodenobisa da erovnuli warmoebis xarjze. e.i. kvotis SemoRebam Seamcira ucxoeli 
mimwodeblebi. amasTan, saqonlis garkveuli nawili erovnul mwarmoebelTa mier ar 
iyo kompensirebuli, Tumca importirebuli saqonlis nawili erovnuliT Seicvala. 
erTeuli saqonlis fasis zrda 210-dan 418 dolaramde gviCvenebs, rom saimporto 
kvota Sida bazarze fasebis zrdi mizezia. 

grafikze d samkuTxediT gamosaxulia ucxouri miwodebis Semcirebis Sedegad 
momxmarebelTaTvis miyenebuli zarali, romelic araa Senacvlebuli visime mogebiT. 

c marTkuTxedi momxmarebelTa damatebiTi danaxarjebia, romlebmac licenziis 

mflobelTa damatebiTi Semosavlebi Seadgines. b samkuTxedi Seesabameba 
mwarmoebelTa mogebas, romlebmac fasis zrdis gamo, saqonlis warmoeba gazardes. 
Sesabamisad, SeiZleba davaskvnaT, rom saimporto kvotebi amcireben moxmarebas da 
zrdian fass. 

miuxedavad imisa, rom kvotebi da saimporto tarifebi fasebis zrdas 
ganapirobeben, isini erTmaneTisagan gansxvavdebian. Ees gansxvaveba imaSi gamoixateba, 
rom saimporto kvotis dros sabazro meqanizmi administraciuli regulirebiT 
icvleba, xolo sabaJo tarifebis gamoyenebisas xdeba sabazro meqanizmis 
koreqtireba. amasTan, kvotis gamoyenebis SemTxvevaSi mTavroba Semosavals ver iRebs, 
radgan es Semosavali saimporto licenziis mflobelze gadadis.  mas SeuZlia 
importis yidva da adgilobriv bazarze misi ufro Zvirad gayidva. saimporto 
licenziis mflobelis mier miRebuli mogeba cnobilia kvotis rentis saxelwodebiT. 
saimporto kvotis xarjebisa da mogebis Sefasebisas gadamwyvetia rentis mimRebis 
dadgena. xSir SemTxvevaSi adgilobriv bazarze gayidvis ufleba eqsportiori 
qveynebis mTavrobebs aqvT, amitom maT ucxoeTSi rentis transferi unda 
ganaxorcielon. Aamis gamo, kvotis xarjebi, Sesabamis tarifTan SedarebiT, ufro 
metad izrdeba. 

 

savaWro politikis Sedegebi: reziume 

Cvens mier ganxorcielebuli savaWro politikis analizis Sedegebi 
Sejerebulia cxrilSi 8.6.  masSi mocemulia savaWro politikis oTxi instrumentis 
_ tarifis, saeqsporto subsidiis, saimporto kvotis,   eqsportis nebayoflobiTi 
SezRudvis zemoqmedeba mwarmoeblebze, momxmareblebze, saxelmwifo Semosavalsa da 
mTlianad qveynis keTildReobaze. 
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cxrili.6. savaWro politikis zogierTi instrumentis  

gamoyenebis  Sedegebi 

 

mewarmis 
namati 

tarifi saeqsporto 
subsidia 

saimporto 
qvota 

eqsportis 
nebayoflobiTi 
SezRudva 

izrdeba izrdeba izrdeba  izrdeba 

momxmareblis 
namati 

mcirdeba mcirdeba mcirdeba mcirdeba 

mTavrobis 
Semosavali 

izrdeba mcirdeba 
(izrdeba 
samTavrobo 
xarjebi) 

ar icvleba  

(renta 
licenziis 
mflobelebis
aTvis) 

ar icvleba  

(renta ucxoele 

bisaTvis) 

erovnuli 
keTildReoba 

gaurkveveli 
(ecema patara 
qveynisaTvis) 

ecema gaurkveveli 
(ecema patara 
qveynisaTvis) 

ecema 

 

rogorc 8.6 cxrilidan Cans, savaWro politikis oTxive instruments sargebeli 
moaqvs mwarmoeblebisaTvis, magram isini momxmareblebisaTvis sazianoa. amis gamo, 
qveynis ekonomikuri keTildReobisaTvis maTi Sedegebi sakmaod orazrovani xdeba. 
magaliTad, tarifi da saimporto qvota potenciurad sasargebloa mxolod didi 
qveynisaTvis, romelsac SeuZlia msoflio fasebis Semcireba, xolo saeqsporto 
subsidiebi da eqsportis nebayoflobiTi SezRudva qveynisaTvis sazianoa. am 
daskvnebis miuxedavad, saxelmwifoebi iyeneben savaWro politikis sxvadasxva 
instrumentebs (saSualebebs), raTa SezRudon an waaxalison eqsporti.   

 

ტარიფები და საექსპორტო სუბსიდიები: RS და RD მრუდების ერთდროული 

გადაადგილება 

 

საიმპორტო ტარიფები (იმპორტზე დაწესებული გადასახადი) და საექსპორტო სუბსიდიები  

(იმ ადგილობრივი მწარმოებლების სასარგებლოდ გაღებული გადასახდელები, რომლებიც 

საქონელს საზღვარგარეთ ყიდიან), ჩვეულებრივ, იმისთვის არ გამოიყენება, რომ ქვეყნის 

ვაჭრობის პირობებზე მოახდინონ გავლენა. მთავრობის ამ სახის ჩარევა ვაჭრობაში, ჩვეულებრივ, 

შემოსავლების განაწილებისთვის ხდება, ეკონომიკის გადამწყვეტი მნიშვნელობის დარგების 

წახალისებისთვის ან საგადასახდელო ბალანსის გამო. (შენიშვნა: ჩვენ ამ მოტივაციებს მე-10, მე-
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11 და მე-12  თავებში განვიხილავთ). მაგრამ რა მოტივიც უნდა ამოძრავებდეს ტარიფებისა და 

სუბსიდიების დაწესებას,  ვაჭრობის პირობებზე ისინი  გავლენას ახდენენ, რის გაგებაც 

შესაძლებელია  ვაჭრობის სტანდარტული   მოდელის გამოყენებით. 

ტარიფებისა და საექსპორტო სუბსიდიების გამორჩეული ნიშან-თვისებაა, რომ ისინი 

წარმოქმნიან განსხვავებებს იმ ფასს, რომლითაც საქონელი იყიდება მსოფლიო ბაზარზე და იმ 

ფასს შორის, რომლითაც საქონლის შეძენა ხდება ქვეყნის შიგნით. ტარიფის პირდაპირი ეფექტია 

იმპორტული საქონლის  მეტად გაძვირება ქვეყნის შიგნით, ვიდრე ქვეყნის გარეთ. საექსპორტო 

სუბსიდია მწარმოებლებს ექსპორტისკენ უბიძგებს. ამიტომ, თუ ქვეყნის შიგნით ფასი უფრო 

მაღალი არ იქნება, მეტად მოგებიანი იქნება ქვეყნის გარეთ გაყიდვა, ვიდრე ქვეყნის შიგნით, 

შესაბამისად, ამგვარი სუბსიდია ექსპორტირებული საქონლის ფასს ზრდის ქვეყნის შიგნით. 

აღსანიშნავია, რომ ის საკმაოდ განსხვავდება წარმოებისთვის დაწესებული სუბსიდიისგან, 

რომელიც  საქონლის საშინაო საბაზრო ფასებს ამცირებს კიდეც (რადგან წარმოებისთვის 

დაწესებული სუბსიდია არ არის დისკრიმინაციული საქონლის გაყიდვის ადგილის ნიშნით). 

როცა ქვეყნები  რომელიმე საქონლის დიდი ექსპორტიორები ან იმპორტიორები არიან 

(მსოფლიო ბაზრის ზომასთან შედარებით), ტარიფებითა და სუბსიდიებით განპირობებული 

ფასის ცვლილებები მსოფლიო ბაზრებზე შეცვლიან როგორც შეფარდებით მიწოდებას, ასევე, 

შეფარდებით მოთხოვნას. ამის შედეგია ვაჭრობის პირობების შეცვლა, როგორც სავაჭრო 

პოლიტიკის ცვლილების შემომტან ქვეყანაში, ასევე, დანარჩენ მსოფლიოში.  

ტარიფის გავლენა შეფარდებით მოთხოვნასა და მიწოდებაზე 

ტარიფები და სუბსიდიები ფასებს, რომლითაც საქონლის საერთაშორისო ვაჭრობა 

მიმდინარეობს (საგარეო ბაზრის ფასები)  და ფასებს, რომლითაც ვაჭრობა ქვეყნის შიგნით ხდება 

(საშინაო ბაზრის ფასები) ერთმანეთისგან გამიჯნავს.  ეს ნიშნავს, რომ ყურადღებით უნდა 

მოვეკიდოთ ვაჭრობის პირობების განსაზღვრას, რაც იმ თანაფარდობის გაზომვას ემსახურება, 

რომლითაც ქვეყნები საქონელს ცვლიან; მაგალითად, რამდენი ერთეული საკვების იმპორტის 

განხორციელება შეუძლია სამამულო ქვეყანას ყოველი ერთეული ექსპორტირებული ქსოვილის 

სანაცვლოდ? ეს ნიშნავს, რომ ვაჭრობის პირობები შეესაბამება საგარეო და არა საშინაო ბაზრის 

ფასებს.  

ამდენად, როცა ვაანალიზებთ ტარიფის ან საექსპორტო სუბსიდიის ეფექტს, ჩვენ გვინდა 

ვიცოდეთ როგორია ამ ტარიფის ან სუბსიდიის  გავლენა შეფარდებით მიწოდებასა და 

მოთხოვნაზე, როგორც საგარეო ბაზრის ფასების ფუნქციაზე.  

მაგალითად, თუ ჩვენი ქვეყანა დააწესებს 20% ტარიფს იმპორტული საკვების 

ღირებულებაზე, საკვების საშინაო ფასი ქსოვილთან შეფარდებით, რომელიც დახვდებათ 

სამამულო მწარმოებლებსა და მომხმარებლებს იქნება 20%-ით მაღალი, ვიდრე საკვების საგარეო 

შეფარდებითი ფასი მსოფლიო ბაზარზე. მის ეკვივალენტურად, ქსოვილის საშინაო 

შეფარდებითი ფასი, რომლის საფუძველზეც  ჩვენი ქვეყნის რეზიდენტები იღებენ 

გადაწყვეტილებებს,   ნაკლები იქნება, ვიდრე შეფარდებითი ფასი საგარეო ბაზარზე.  

მაშინ, ქსოვილის ნებისმიერი  მოცემული ფასის პირობებში ჩვენი ქვეყნის მწარმოებლები 

ქსოვილის დაბალი შეფარდებითი ფასის წინაშე აღმოჩნდებიან და ამიტომ აწარმოებენ ნაკლებ 

ქსოვილს და მეტ საკვებს.  ამავე დროს, ჩვენი ქვეყნის მომხმარებლები გადაერთვებიან საკვებიდან 
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ქსოვილისკენ. მთლიანად მსოფლიოს თვალთახედვით, ქსოვილის შეფარდებითი მიწოდება 

შემცირდება (6-9 გრაფიკზე RS1-იდან RS2-მდე), ხოლო  შეფარდებითი მოთხოვნა ქსოვილზე 

გაიზრდება RD1-იდან RD2-მდე. ნათელია, რომ ქსოვილის მსოფლიო შეფარდებითი ფასი 

გაიზრდება  (PC/PF )1-იდან ( PC/PF )2-მდე, და, ამდენად, ჩვენი ქვეყნის ვაჭრობის პირობები 

გაუმჯობესდება უცხოეთის ვაჭრობის პირობების ხარჯზე.  

 ვაჭრობის პირობების აღნიშნული ეფექტის მასშტაბურობა დამოკიდებული იქნება 

ტარიფის დამწესებელი ქვეყნის ზომაზე დანარჩენ მსოფლიოსთან შედარებით: თუ ქვეყანა 

მსოფლიოს მხოლოდ მცირე ნაწილია, ის დიდ გავლენას ვერ მოახდენს მსოფლიო შეფარდებით 

მიწოდებასა და მოთხოვნაზე, და, შესაბამისად, ვერ ექნება დიდი გავლენა შეფარდებით ფასებზე. 

თუ აშშ, ძალიან დიდი ქვეყანა,  შემოიღებს 20% ტარიფს, ზოგიერთი შეფასებით, აშშ-ის ვაჭრობის 

პირობები  შეიძლება გაიზარდოს 15%-ით. ეს ნიშნავს, რომ აშშ-ის იმპორტის ფასი, ექსპორტის 

ფასთან შედარებით, მსოფლიო ბაზარზე უნდა დაეცეს 15%-ით, ხოლო იმპორტის შეფარდებითი 

ფასი გაიზრდება მხოლოდ 5%-ით აშშ-ში. მეორე მხრივ, თუ ლუქსემბურგი ან პარაგვაი 

დააწესებდნენ 10%-ის ტოლ ტარიფს, გავლენა ვაჭრობის პირობებზე, ალბათ, ვერ გაიზომება მისი 

მეტისმეტი სიმცირის გამო. 

საექსპორტო სუბსიდიის გავლენა 

ტარიფები და საექსპორტო სუბსიდიები ხშირად  პოლიტიკის მსგავს ღონისძიებებად 

განიხილება, რადგან ორივე  სამამულო მწარმოებლებს ეხმარება, მაგრამ მათ ვაჭრობის 

პირობებზე  ურთიერთსაპირისპირო გავლენა აქვთ. დავუშვათ, ჩვენი ქვეყანა გასცემს სუბსიდიას 

ქსოვილის ექსპორტისთვის მისი ღირებულების 20%-ის ოდენობით. ნებისმიერი მოცემული 

მსოფლიო ფასის პირობებში ეს სუბსიდია 20%-ით აამაღლებს ქსოვილის საშინაო ფასს საკვებთან 

შედარებით. ქსოვილის შეფარდებითი ფასის ზრდა  სამამულო მწარმოებლებს უბიძგებს  მეტი 

ქსოვილისა და ნაკლები საკვების წარმოებისკენ, ხოლო მომხმარებლებს - ქსოვილის საკვებით 

ჩანაცვლებისკენ. სუბსიდია გაზრდის ქსოვილის შეფარდებით მსოფლიო მიწოდებას (RS1-იდან 

RS2-მდე) და შეამცირებს ქსოვილზე შესადარ მსოფლიო მოთხოვნას (RD1-იდან RD2-მდე). 

სამამულო ქვეყნის საექსპორტო სუბსიდია  ჩვენი ქვეყნის ვაჭრობის პირობებს გააუარესებს და 

უცხოეთის ვაჭრობის პირობებს გააუმჯობესებს. 

ვაჭრობის პირობების გავლენის მნიშვნელობა: ვინ იგებს და ვინ ზარალდება? 

თუ სამამულო ქვეყანა  ტარიფს აწესებს, მისი ვაჭრობის პირობები უმჯობესდება 

დანარჩენი მსოფლიოს ხარჯზე. ამდენად, ტარიფი აზიანებს დანარჩენ მსოფლიოს.  ჩვენი ქვეყნის 

კეთილდღეობაზე მისი გავლენის შედეგი არც ისე ნათელია. ვაჭრობის პირობების გაუმჯობესება 

სასარგებლოა ჩვენთვის. მაგრამ ტარიფი, ასევე, გარკვეულ დანახარჯებს გულისხმობს, რადგან 

იგი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში წარმოებისა და მოხმარების სტიმულების დამახინჯებას იწვევს.  . 

ვაჭრობის პირობებიდან მიღებული სარგებელი გადაწონის ამგვარი დეფორმაციებით გამოწვეულ 

დანაკარგებს, თუკი ტარიფი ძალიან დიდი არ არის. მოგვიანებით ვნახავთ როგორ უნდა 

განისაზღვროს ოპტიმალური ტარიფის დონე, რომელიც წმინდა სარგებლის მაქსიმიზაციას 

განაპირობებს.  (ყველა მცირე ქვეყნისთვის, რომლებიც საკუთარ ვაჭრობის პირობებზე დიდ 

გავლენას ვერ ახდენენ , ოპტიმალური ტარიფის განაკვეთი  ნულთან ახლოსაა). 
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საექსპორტო სუბსიდიის ეფექტები საკმაოდ ნათელია. უცხოეთის ვაჭრობის პირობები  

ჩვენი ქვეყნის ხარჯზე უმჯობესდება, რაც მის კეთილდღეობას ცალსახად ზრდის. ამავე დროს, 

ჩვენი ქვეყანა განიცდის დანაკარგებს ვაჭრობის პირობების გაუარესებისა  და  იმ დამახინჯებების 

გამო, რაც მოსდევს მის მიერ გატარებულ პოლიტიკას. 

ეს ანალიზი ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ საექსპორტო სუბსიდიის გამოყენებას არასდროს 

არა აქვს აზრი.  სინამდვილეში, ძნელია  შეიქმნას სიტუაცია, როცა საექსპორტო სუბსიდიები 

ეროვნულ ინტერესებს ემსახურება. საექსპორტო სუბსიდიების, როგორც პოლიტიკის 

ინსტრუმენტის გამოყენება, უფრო სავაჭრო პოლიტიკის თავისებურებებს უკავშირდება, ვიდრე 

ეკონომიკურ ლოგიკას.  

არის თუ არა უცხოეთში მოქმედი ტარიფები  ყოველთვის საზიანო  და საექსპორტო 

სუბსიდიები _ ყოველთვის სასარგებლო ქვეყნისთვის? ეს ყოველთვის ასე არაა.  ჩვენ გვაქვს  

ორქვეყნიანი მსოფლიოს მოდელი, სადაც სხვა ქვეყანას საექსპორტოდ გააქვს საქონელი, რომლის 

იმპორტსაც ჩვენ ვახორციელებთ, და პირიქით. რეალურ, მრავალქვეყნიან მსოფლიოში უცხოეთის 

მთავრობამ შეიძლება  სუბსიდია იმ საქონლის ექსპორტისათვის გასცეს, რომელიც აშშ-ის 

ექსპორტს უწევს კონკურენციას. ეს უცხოური სუბსიდია აშკარად საზიანოა აშშ-ის ვაჭრობის 

პირობებისთვის. ამ გავლენის  კარგი მაგალითია სასოფლოსამეურნეო ექსპორტის ევროპული 

სუბსიდიები (იხილე თავი 9). ალტერნატიულად, ქვეყანამ შეიძლება დააწესოს ტარიფი რაიმე 

საქონელზე, რომელიც აშშ-საც შემოაქვს იმპორტის სახით, რითაც  მის ფასს შეამცირებს და  აშშ-ს 

სარგებელს მოუტანს. ამდენად, საჭიროა  ორქვეყნიანი მსოფლიოს ანალიზიდან მიღებული  

დასკვნები დავაზუსტოთ: იმ საქონლის ექსპორტისთვის გაცემული სუბსიდია, რომლის 

იმპორტსაც ეწევა აშშ, კარგია ჩვენთვის, ხოლო  აშშ-ის ექსპორტზე დაწესებული ტარიფები 

საზიანოა ჩვენთვის.  

მოსაზრება, რომ უცხოური სუბსიდირებული საქონლის გაყიდვა აშშ-ში კარგია ჩვენთვის, 

არაა პოპულარული. როცა უცხოეთის მთავრობაა პასუხისმგებელი აშშ-ში სუბსიდირებული 

საქონლის გაყიდვისთვის, პოპულარული და პოლიტიკური რეაქცია ამაზე ისაა, რომ ეს 

არასამართლიანი კონკურენციაა. ასე, რომ, როცა აშშ-ის ვაჭრობის დეპარტამენტმა 2012 წელს 

დაადგინა, რომ ჩინეთის მთავრობა მზის პანელების ექსპორტის სუბსიდირებას მიმართავდა, მან 

ამის საპასუხოდ შემოიღო ტარიფი  მზის ენერგიის ჩინური პანელების იმპორტზე . 1  

სტანდარტული მოდელი გვამცნობს, რომ მზის პანელების შედარებით დაბალი ფასები კარგია 

აშშ-ის ეკონომიკისთვის (რომელიც მზის პანელების წმინდა იმპორტიორია). მეორე მხრივ, 

ზოგიერთი, არასრულყოფილ კონკურენციასა და წარმოების  მასშტაბის ზრდად უკუგებაზე 

დაფუძნებული მოდელი, მიუთითებს ჩინური სუბსიდიით განპირობებული კეთილდღეობის 

ზოგიერთი  პოტენციური დანაკარგის არსებობას. მიუხედავად ამისა, სუბსიდიის უდიდესი 

გავლენა აშშ-ში შემოსავლების განაწილებაზე აისახება. თუ ჩინეთი აშშ-ში მზის პანელების 

ექსპორტისთვის  სუბსიდიას გაიღებს, აშშ-ის რეზიდენტები  იაფი მზის ენერგიით ისარგებლებენ. 

მაგრამ აშშ-ს მზის პანელების წარმოებაში დასაქმებული მომუშავენი და ინვესტორები  იაფი 

იმპორტის გამო დაზარალდებიან.  

 

                                                           
1 იხ. “U.S. Will Place Tariffs on Chinese Solar Panels,” New York Times, October 10, 2012 
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თემა 6 

საერთაშორისო ვაჭრობის პოლიტიკის არჩევანი: თავისუფალი 

ვაჭრობის მომხრეები და პროტექციონისტები 

 

adam smiTidan moyolebuli, ekonomistTa umetesoba icavs Tavisufali 

vaWrobis ideas, radgan igi momgebiania da qveynis keTildReobas 

uzrunvelyofs.  amasTan, bevri maTgani darwmunebulia, rom Tavisufali 

vaWroba Sorsaa srulyofili politikisagan, magram mainc Tvlis, rom igi 

mTavrobis mier gatarebul bevr sxva politikaze ukeTesia. 

ekonomistTa umetesoba Tavisufali vaWrobis mizanSewonilobis 

dasamtkiceblad iyenebs Semdeg argumentebs:  

1.Tavisufali vaWrobis principebidan gadaxris SemTxvevaSi, danaxarjebi 

(pirobiTi odenoba) Zalian didia. 

2. arsebobs Tavisufali vaWrobidan miRebuli sxva sargebeli, 

romelic gasaTvaliswinebelia proteqcionistuli politikiT 

gamowveuli danakargebis analizis dros. 

3. Tavisufali vaWrobis principebidan gadaxris nebismieri mcdeloba,  

romelic racionaluradaa dasabuTebuli, politikis formirebisas mainc 

damaxinjdeba.  

4. mcire qveynebSi, saerTod, da ganviTarebad qveynebSi 

gansakuTrebiT, arsebobs vaWrobis mniSvnelovani damatebiTi sargebeli, 

romelic xarjebisa da mogebis tradiciul analizSi ar aisaxeba. misi 

erT-erTi saxea masStabis ekonomia. sabaJo tarifebiT daculi bazrebi 

amcireben konkurencias da zrdian  mogebas. amis gamo daculi dargebi 

mravali  firmisaTvis mimzidveli xdeba da maTi raodenoba izrdeba.  

5. zogierTi ekonomistis azriT, radgan ama Tu im dargSi zedmeti 

raodenobis firmebis Sesvlisa da warmoebis araefeqtiani masStabis 

Tavidan acilebis SesaZleblobas Tavisufali vaWroba iZleva.  

6. xSirad savaWro politika emsaxureba politikur miznebs da isini 

ekonomikuri interesebis sazianod gamoiyeneba. amitom Tavisufali 

vaWrobis mxardamWeri politikuri argumenti aRiarebs im faqts, rom 
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praqtikaSi  SeiZleba arsebobdes iseTi politikuri interesi, romelic 

ekonomikur sargebelze ufro mniSvnelovani iqneba. aRniSnulidan 

gamomdinare, sworia ekonomistTa mtkicebuleba,  rom savaWro politikas 

gansazRvravs  garkveuli jgufebis interesebi da ara erovnuli mogebisa 

da xarjebis mosazreba.  

7.  marTalia, Teorulad savaWro politikis zogierT saSualebas 

SeuZlia qveynis keTildReobis gaumjobeseba, magram realur pirobebSi 

sagareo vaWrobis maregulirebeli nebismieri saxelmwifo dawesebuleba 

SeiZleba moeqces garkveuli politikuri da ekonomikuri interesebis 

mqone jgufebis zegavlenis qveS da igi Semosavlebis gadanawilebisas 

maT survilebs gaiTvaliswinebs. Aam msjelobis logikidan gamomdinare, 

Tavisufali vaWroba gamarTlebulia im SemTxvevaSic ki,  rodesac wminda 

ekonomikuri TvalsazrisiT, liberalizaciis politika araa optimaluri.  

8.  vaWrobis pirobebis gaumjobesebis arguments Tavisufali 

vaWrobis winaaRmdeg mniSvnelovani SezRudva axasiaTebs. mcire qveynebis 

umetesobas naklebi SesaZlebloba aqvs msoflio fasebze 

zemoqmedebisaTvis, amitom vaWrobis pirobebis arguments maTTvis 

praqtikulad mniSvneloba ar gaaCnia. Tavis mxriv, didi qveyebis 

(magaliTad, aSS) SemTxvevaSi vaWrobis pirobebis argumenti qveynis 

monopoliur mdgomareobaSi gadaizrdeba, rac sxva qveynebis xarjze 

sargeblis miRebis SesaZleblobas iZleva. 

9. sagareo savaWro politika, Cveulebriv, mcire da kargad 

organizebuli jgufebis interesebis dasakmayofileblad xorcieldeba. 

amas adgili aqvs im SemTxvevaSic ki, rodesac mogebisa da danaxarjebis 

analizi sawinaaRmdegos adasturebs, xolo mocemuli jgufebis 

interesebi qveynis politikur sistemaSi araa prioritetuli.   

 

zemoaRniSnulis miuxedavad, Teoriulad arsebobs Tavisufali vaWrobis 

principebidan gadaxris gasamarTlebeli argumenti, romelic  yuradRebas 

imsaxurebs.   

1. Tavisufali vaWrobidan gadaxris erT-erTi argumenti xarjebisa 

da mogebis analizidan gamomdinareobs. 8.3.3 paragrafSi  ganxilulma  
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didi qveynis magaliTma gviCvena, rom saimporto tarifi aumjobesebs 

vaWrobis pirobebs da uzrunvelyofs mogebas. es mogeba tarifis 

xarjebs upirispirdeba. Mmiuxedavad amisa,  zogierT SemTvevaSi vaWrobis 

pirobebis gaumjobesebiT miRebuli mogeba SeiZleba tarifis xarjebze 

naklebi aRmoCndes. amitom vaWrobis pirobebis gaumjobesebis 

poziciidan gamomdinare, arsebobs tarifis gamarTlebis  argumenti. 

mcire satarifo ganakveTis dros qveynis keTildReoba ufro maRalia, 

vidre Tavisufali vaWrobis pirobebSi. 

2. rogorc cnobilia,  saeqporto subsidia auaresebs vaWrobis 

pirobebs da amcirebs qveynis kaTildReobas, amitom saeqsporto 

dargebisaTvis  optimaluri politika iqneba uaryofiTi subsidia, anu 

gadasaxadi eqsportze, romelic gazrdis saeqsporto saqonlis fass 

misi ucxoeli myidvelebisaTvis. optimaluri tarifis msgavsad, 

optimaluri saeqsporto gadasaxadi yovelTvis dadebiTia, magram 

eqsportis amkrZalav gadasaxadze _ naklebi.   

3. Sida sabazro regulirebis defeqtebi  adgilobrivi bazris 

warumateblobas asaxaven. magaliTad, zogierTi saqonlis warmoeba 

garkveul gamocdilebas iZleva da erovnuli ekonomikis  gaumjobesebas 

xmardeba. miuxedavad amisa, es gamocdileba mwarmoebeli firmebis 

sakuTrebaSi ar mkvidrdeba, ris gamoc warmoebis moculobis Sesaxeb 

gadawyvetilebis miRebisas firmebi mas ver iTvaliswineben. amis gamo 

damatebiTi warmoebidan miRebuli iqneba zRvruli sazogadoebrivi 

sargebeli, romlis gazomva warmoebis namatiT SeuZlebelia. swored es  

zRvruli sazogadoebrivi sargebeli SeiZleba gamoviyenoT tarifis an 

savaWro politikis sxva zomebis gamarTlebisaTvis.  

4. sagareo savaWro politikis sakiTxebze saxelmwifo 

gadawyvetilebebis miRebis erTiani Teoria ar arsebobs. erT-erTi 

Tvalsazrisis Tanaxmad, mTavroba sagareo savaWro politikas 

axorcielebs mogebisa da xarjebis analizis principis gamoyenebiT, 

romelSic sxvadasxva socialuri jgufebis sargebeli 

diferencirebulia da gansxvavebuli wiliTaa warmodgenili, anu erTi 

jgufis interesebs ufro metad iTvaliswineben, vidre sxva jgufebisas. 



5 
 

amis gamo, Tavisufali vaWrobidan gadaxris mizania Semosavlis 

gadanawileba im jgufis sasargeblod, romelic mTavrobis 

keTilganwyobiT sargeblobs. Aes principi awon-dawonili 

sazogadoebrivi keTildReobis saxelwodebiTaa cnobili.  

5. mokle drois ganmavlobaSi savaWro politikaSi momxdari 

cvlilebebis ganxilva sasargebloa sazogadoebrivi keTildReobis 

SenarCunebis poziciidan. Eam poziciis Tanaxmad, mTavroba Semosavlebis 

ganawilebaSi cvlilebebis Setanis winaaRmdegia imisda miuxedavad, vin 

igebs da vin ganicdis zarals. Tu importuli saqonlis konkurencia 

mwarmoeblebis didi zaralis saSiSroebas ganapirobebs, isini miiReben 

sabaJo dacvas, sazogadoebrivi prioritetebis sistemaSi dakavebuli 

adgilis miuxedavad. 

 

dabolos vaWrobis mravalmxrivi liberalizaciis 

winaaRmdegobrivi Sedegebi 

1.      ukanasknel periodSi Tavisufali vaWrobis principebis 

gavrceleba ZiriTadad  mravalmxrivi savaWro SeTanxmebebiTaa 

ganpirobebuli, romelTa realizaciaSi gansakuTrebul rols vaWrobis 

msoflio organizacia asrulebs. miuxedavad amisa, mravali eqspertis 

azriT, savaWro barierebis Semcireba sagareo vaWrobis liberalizaciis 

instrumenti ki ara, vmo-is wevri qveynebis  politikuri kompromisis 

Sedegia. calkeuli qveynebis savaWro reJimebis analizSi gamoyenebuli 

saSualo maCveneblebi xSirad realur SezRudvebs ar asaxaven im dros, 

rodesac mravali saxelmwifo diskriminaciuli xasiaTis zomebs iyenebs. 

maT Sorisaa maRali satarifo ganakveTebi da farTod gavrcelebuli 

mravalricxovani arasatarifo zomebi. magaliTad, saqonelze 

standartebis moTxovna, sanitariuli wesebis dacva da a. S. 

2.  iaponiaSi arasatarifo zomebis gamoyenebis erT-erT 

magaliTi kargad aqvs aRwerili amerikel mweralsa da publicists 

stiven Slosteins, romelmac iaponur sabaJo wesebs `uxilavi tarifebi~ 

uwoda. “Tqven gsurT Cvens patara izolirebul kunZulovan qveyanaSi 

ramdenime roialis Semotana, Ees araa problema! Cven vaRiarebT vaWrobis 
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Tavisuflebas, amitom roialebze kvotebs an tarifebs ar vawesebT, 

magram Tqven unda daicvaT ramdenime sabaJo formaloba. pirveli, yvela 

dokumenti unda dadasturdes sabaJos mTavari inspeqtoris mier, is ki 

Zalian dakavebuli adamiania... meore, saWiroa yvela roialis 

daTvaliereba, arasdros ar ici, ra aris SigniT. iqneb Wiaa, romelic 

SeiZleba Cvens adgilobriv roialebs eces... samwuxarod, Cveni qveyana 

pataraa da roialebisaTvis mxolod ori kvalificiuri inspeqtori 

gvyavs da orive moxuci da avadmyofi adamiania... me mgoni, Tqven 

yvelaferi gaigeT. saerTod, CamoitaneT CvenTan imdeni roiali, ramdenic 

gindaT~. 

3.  ganviTarebuli qveynebi mxars uWeren saerTaSoriso 

vaWrobis liberalizacias ganviTarebad qveynebSi, TavianT sazRvrebze 

ki inarCuneben savaWro barierebs. Oxfam International-is kvleviT 

dadgenilia, rom farTod reklamirebuli aqciebi (magaliTad, 

evrokavSiris programa EBAI, romelic TiTqosda xsnis evropul bazrebs 

msoflios yvelaze Raribi 48 qveynis saqonlisaTvis) sinamdvileSi 

umniSvnelo efeqtisaa. maT ar SeuZliaT vaWrobis araTanabari pirobebis 

kompensireba, maT Soris sasoflo-sameurneo subsidiebiT 

ganpirobebuli. 

4.       Tanamedrove msoflio finansurma krizisma 

proteqcionizmis zrdas Seuwyo xeli. Global Trade Alert-is monacemebiT, 

2008 wlis noemberis Semdeg  erTi wlis ganmavlobaSi sxvadasxva qveynis 

mier gamoyenebulia sagareo vaWrobis damcavi 280 zoma, aqedan 192 zoma 

namdvilad, xolo 48 arapirdapir avnebs savaWro partniorebis 

interesebs. garda amisa, 140 proteqcionistuli zoma ganxilvis 

stadiaSia. unda aRiniSnos, rom 192 zomidan 121 modis G20-is qveynebze, 

xolo “saeWvo” 49 zomidan _ 24. aRniSnuli adasturebs, rom vmo-is wesebi 

araa srulyofili da msoflios wamyvani qveynebi am wesebs xSirad 

TavianT sasargeblod iyeneben. G20-is mier Tavisufali vaWrobis 

deklarirebis miuxedavad, igi proteqcionizmis “virusis” gavrcelebasa 

da sakuTari bazrebis dacvas uwyobs xels.  
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savaWro politika da ganviTarebadi qveynebi 
 

savaWro politika mravalaspeqtiani movlenaa, romelic gamiznulia 
eqsportisa da importis nakadebis regulirebaze, sagareo vaWrobis 
struqturis racionalizaciaze. wina TavebSi savaWro politikis saSualebebi 
gaanalizebulia zogadi saxiTa da abstraqtul doneze. realur pirobebSi 
savaWro politikas konkretuli qveynebi atareben da isini  erTmaneTisagan 
gansxvavdebian proteqcionizmis zomebis an vaWrobis liberalizaciis 
parametrebiT, agreTve TavianTi istoriiT, ganviTarebis doniT, kulturiT da 
a.S.  sagareo savaWro politikis gansazRvraSi didi mniSvneloba aqvs qveynis 
ekonomikuri ganviTarebis dones.  

meore msoflio omis Semdeg XX saukunis 70-ian wlebamde mravali 
ganviTarebadi qveyana miiCnevda, rom maTi ekonomikuri ganviTarebisaTvis 
saWiroa gadamamuSavebeli dargebis Seqmna, amis miRweva ki saerTaSoriso 
konkurenciisagan erovnuli gadamamuSavebeli mrewvelobis dacviT 
SeiZleboda.  

ganviTarebul qveynebSi ekonomikuri politikis mTavari sazrunavi 
Semosavlebis donis amaRlebaa, xolo ganviTarebadi qveynebisaTvis mTavari 
sazrunavia Semosavlebis gansxvaveba regionebisa da dargebis mixedviT. esaa 
ekonomikuri dualizmis problema, romelic politikis gansakuTrebuli 
sakiTxia.   

zemoaRniSnulidan gamomdinare, am TavSi ganvixilavT importis 
Semcvleli mrewvelobis ganviTarebisa da ekonomikuri dualizmis sakiTxebs. 
garda amisa, SevexebiT zogierTi qveynis “ekonomikur saswauls”. 

 
 

mrewvelobis ganviTarebaze gamiznuli sagareo savaWro politika 
mravali ganviTarebadi qveyana sakuTari ekonomikuri ganviTarebis 

mizniT, zRudavs gadamamuSavebeli mrewvelobis nawarmis imports da amiT 
sakuTari mrewvelobis ganviTarebas uwyobs xels. qveyanaSi importis 
Canacvlebis mizanSewonilobis Teoriuli dasabuTebisaTvis yvelaze metad 
`axalgazrda dargebis dacvis argumenti~ gamodgeba. 

axalgazrda dargebis dacvis argumenti 
axalgazrda dargebis dacvis argumentis Tanaxmad, ganviTarebad qveynebs 

aqvT potenciuri SefardebiTi upiratesoba gadamamuSavebel mrewvelobaSi, 
magram maT axal dargebs ar SeuZliaT konkurenciis gaweva ganviTarebuli 
qveynebis kargad ganviTarebul gadamamuSavebel mrewvelobasTan. swored 
amitom saxelmwifom  mxari unda dauWiros mrewvelobis axali dargebis 
ganviTarebas saerTaSoriso konkurentunarianobis miRwevis momentamde. Ees 
argumenti saWiroebs  droebiTi RonisZiebebis _ tarifebis, saimporto 
kvotebisa da sxva damcavi zomebis gamoyenebas.  

axalgazrda dargebis dacvis argumentis naklovanebebi. erTi SexedviT 
aSkaraa, rom axalgazrda dargebis dacvis argumenti namdvilad xels uwyobs 
erovnuli mrewvelobis ganviTarebas. miuxedavad amisa, mravali ekonomistis 
azriT, misi gamoyeneba did sifrTxiles saWiroebs Semdegi garemoebebis gamo: 
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1. yovelTvis karg Sedegs ar iZleva im dargebSi gadasvla, romelTac 
SefardebiTi upiratesoba momavalSi eqnebaT. magaliTad, davuSvaT, rom 
kapitalis dagroveba xdeba Warbi samuSao Zalis mqone qveyanaSi. kapitalis 
dagrovebis Semdeg qveyanas uCndeba fardobiTi upiratesoba kapitaltevad 
warmoebaSi, magram, Cveulebriv, kapitaltevadi dargebis swrafi ganviTareba 
SeuZlebelia. samxreTma koream manqanebis eqsporti mxolod meoce saukunis 
80-ian wlebSi daiwyo, radgan kapitalisa da samuSao Zalis simwiris gamo, am 
qveyanaSi manqanaTmSenebeli mrewvelobis ganviTareba meoce saukunis 60-ian 
wlebSi SeuZlebeli iyo. 

2. gadamamuSavebeli mrewvelobis dacva gamarTebulia mxolod im 
momentamde, sanam proteqcionistuli politika mrewvelobis 
konkurentunarianobas ar uzrunvelyofs. magaliTad, indoeTi da pakistani 
xangrZlivi drois ganmavlobaSi icavdnen TavianT gadamamuSavebel dargebs 
da mxolod ukanasknel periodSi SeZles am dargebis eqsportis mniSvnelovani 
zrda.  

3. mrewvelobis dargebis Camoyalibebas didi xarjebi da dro sWirdeba.  
adgilobrivi bazris arasrulyofileba sakmarisi argumenti ar aris, rom 
saxelmwifos Careva gavamarTloT. Tu mrewveloba iZleva sakmaod maRal 
mogebas kapitalis, samuSao Zalisa da warmoebis sxva faqtorebisaTvis, kerZo 
investorebs mTavrobis dauxmareblad unda SeeZloT mrewvelobis 
ganviTareba. amis sapirispirod amtkiceben, rom kerZo investorebi 
mrewvelobaSi iTvaliswineben mxolod mimdinare da ara momaval mogebas.  

sabazro arasrulyofileba rogorc axalgazrda dargebis dacvis 
argumenti. sawyis stadiaze mrewvelobis dacvis argumenti misaRebia, Tu 
saxezea Sida bazris regulirebis garkveuli defeqtebi. Eam defeqtebis gamo,  
sabazro meqanizmebi ver uzrunvelyofen mrewvelobis iseT swraf 
ganviTarebas, rogoric saWiroa. axalgazrda dargebis dacvis argumentis 
momxreebi Tvlian, rom sabaJo zomebis gamoyeneba aucilebelia Sida bazris 
regulirebis  Semdegi ori defeqtis  dros: kapitalis bazrebis 
arasrulyofileba da sakuTrebis problema. 

kapitalis bazrebis arasrulyofilebis gamo axalgazrda dargebis dacva 
gamarTlebulia, radgan ganviTarebad qveyanas ar gaaCnia finansuri 
institutebis Tanamedrove sistema (magaliTad, efeqtiani safondo birJebi da 
bankebi, romelTac SeuZliaT danazogebis mozidva tradiciuli dargebidan 
axal dargebSi).  dabali sawyisi mogeba investorebs daukargavs investirebis 
survils im SemTxvevaSic ki, rodesac grZelvadian periodSi maRali ukugebaa 
mosalodneli. mocemul situaciaSi “pirveli saukeTeso” gadawyvetileba 
ufro srulyofili kapitalis bazris Seqmnaa, xolo politikis “meore 
saukeTeso” variantad SeiZleba CaiTvalos axalgazrda dargebis dacva 
proteqcionistuli zomebiT, romlebic gazrdian mogebas da amiT am dargebis 
ufro swraf ganviTarebas uzrunvelyofen.  

axalgazrda dargebis dacvis gasamarTleblad sakuTrebis 
arasrulyofilebis argumentma SeiZleba miiRos sxvadasxva formebi, magram 
misi fuZemdebluri idea mudam isaa, rom axali dargi qmnis sazogadoebriv 
sargebels, romlisganac igi verafers iRebs. magaliTad, firmebs, romlebic 
pirvelebi iwyeben axal dargSi funqcionirebas, aqvT `sastarto~ danaxarjebi 
adgilobriv pirobebTan teqnologiis Seguebis an axali bazrebis gaxsnis 
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gamo. sxva firmebs SeuZlia pioneri firmebis gamocdilebis gamoyeneba am 
`sastarto~ xarjebis gareSe, xolo novatori firmebi kargaven 
danaxarjebidan mogebis miRebis SesaZleblobas. amgvarad, pioneri firmebi, 
materialuri warmoebis garda, qmnian aramaterialur sikeTes (magaliTad, 
codna da axali bazrebi), romelzec maT sakuTrebis uflebis ganxorcieleba 
ar SeuZliaT. zogierT SemTxvevaSi axali dargidan miRebuli sazogadoebrivi 
sikeTe misi Camoyalibebis xarjebs aWarbebs. amitom, kerZo firmebi xSirad 
Tavs ikaveben axal dargSi investirebisagan, radgan maT ar gaaCniaT  TavianTi 
saqmianobis Sedegebis mTlianad  miTvisebis SesaZlebloba.  

praqtikaSi  Zalian rTulia imis dadgena, Tu mrewvelobis romeli dargi 
saWiroebs gansakuTrebul dacvas. mudam arsebobs saSiSroeba, rom 
stimulirebaze gamiznuli politika viwro wreebis interesebSi moeqceva. 
istoriaSi arsebobs axalgazrda dargebis dacvis uamravi magaliTi,  
romlebic proteqcionistuli zomebis miuxedavad, didxans ver “izrdebian”  
da mxolod am proteqcionisturi politikis wyalobiT arseboben. 

 
mrewvelobis ganviTarebis xelSewyoba: importCanacvlebadi 

industrializacia  
marTalia, axalgazrda dargebis dacvis arguments eWvis TvaliT  

uyureben, magram mravali ganviTarebadi qveynis mTavroba mas sakmaod 
misaRebad miiCnevs Tavisi erovnuli gadamamuSavebeli mrewvelobis 
ganviTarebisaTvis.   

mraval ganviTarebad qveyanaSi industrializaciis mTavari strategia 
adgilobriv bazarze iyo orientirebuli da ucxouri konkurenciisagan 
savaWro SezRudvebiT daculi samamulo mrewvelobis ganviTarebas 
iTvaliswinebda. importze SezRudvebis dawesebiT adgilobrivi mrewvelobis 
waxalisebis  strategias importCanacvlebadi industrializaciis strategia  
ewodeba. 

importCanacvlebadi industrializaciis piki iyo 1950-60-ian wlebSi. 
ganviTarebadi qveynebi mas, Cveulebriv, saboloo produqciis  (magaliTad, 
kvebis produqtebis an manqanebis saawyobo warmoebis) sabaJo dacviT iwyebdnen. 
did ganviTarebad qveynebSi adgilobrivma nawarmma TiTqmis mTlianad 
Caanacvla importi (miuxedavad imisa, rom warmoeba msxvili mravalerovnuli 
firmebis xelSi iyo Tavmoyrili).  samomxmareblo saqonlis bazarze 
importCanacvlebis SesaZleblobebis Semcirebis Sesabamisad, am qveynebma  
sabaJo dacvis zomebis gavrceleba Sualedur saqonelze (manqanebis karkasi, 
foladi, navTobqimikatebi da a. S.) daiwyes. 

importCanacvlebadi gadamamuSavebeli mrewvelobis ganviTarebis 
strategiam zogierT qveyanaSi (magaliTad, aziisa da laTinuri amerikis  
zogierTi saxelmwifos industrializaciis procesSi) kargi Sedegi aCvena da 
mrewvelobis safuZvlebi Seqmna. magaliTad, amJamad laTinuri amerikis 
qveynebSi gadamamuSavebel mrewveloba didi wiliTaa warmodgenili.  

importCanacvlebis politikas mravali qveyana iyenebs, magram 
umeteswilad igi kraxs ganicdis. rogorc wesi, Sida bazris dasacavad maRali 
saimporto tarifebis gamoyenebis gamo, adgilobrivi produqcia mxolod Sida 
bazarzea konkurentunariani da misi eqsporti SeuZlebelia. radgan eqsorti 
ar xorcieldeba, ucxoeTidan dargis ganviTarebisaTvis saWiro 
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teqnologiebis, manqana-mowyobilobebis, masalebis da a. S. importisaTvis 
qveyanas Tanxebi ar gaaCnia. Sesabamisad, qveynis ekonomikuri mdgomareoba 
uaresdeba.  

importCanacvlebis politikis negatiuri mxareebia: msoflio ekonomikis 
axali tendenciebisagan qveynis TviTizolacia; ganviTarebuli qveynebisagan 
teqnologiuri da, Sesabamisad, konkurentuli CamorCeniloba, erovnuli 
mwarmoebelebisaTvis “saTburis” pirobebis Seqmnis saSiSroeba, rac iwvevs 
resursebis araefeqtian marTvasa da gamoyenebas; Sromis danawilebis 
miuxedavad, sruli sawarmoo jaWvis gamoyenebis aucilebloba, rac SeiZleba 
sxva qveynebTan SedarebiT ufro kapital- da resurstevadi aRmoCndes; 
eqsportis Semcireba, romelic saxelmwifos Semosavlis umniSvnelovanesi 
wyaro da importis dafinansebis saSualebaa. garda amisa, adgilobrivi 
momxmareblebisaTvis xelmiuwvdomeli iqneba sxva qveynebis ufro xarisxiani 
saqoneli.  

samrewvelo ganviTarebis mxardaWeris politikis Sedegebi: 
importCanacvlebadi industrializaciis problemebi 

importCanacvlebadi industrializaciis politikis kritika daiwyo 
Semdegi faqtiT: am politikis gamtarebeli bevri qveynis ekonomikuri 
mdgomareobidan gamoCnda, rom isini ganviTarebul qveynebs ver daeweodnen. 
zogierT SemTxvevaSi adgilobrivi warmoebis ganviTarebam, ekonomikuri 
zrdis nacvlad, erT sul mosaxleze Semosavlis stagnaciac ki gamoiwvia. es 
naTlad Cans indoeTis magaliTze. qveyanam, romelic  20 wlis ganmavlobaSi 
(1950-1970 ww.) importCanacvlebadi industrializaciis politikas 
axorcielebda, erT sul mosaxleze Semosavali mxolod ramdenime procentiT 
gazarda. Aanalogiuri situacia iyo argentinaSic: odesRac mdidari qveyana 
aTwleulebis manZilze kus nabijebiT viTardeboda. zogierTma qveyanam 
(magaliTad, meqsikam) miaRwia ekonomikur ganviTarebas, magram ganviTarebul 
qveynebs ver daewia.  

ratom ver SeZlo importCanacvlebadma industrializaciam dasaxuli 
miznebis miRweva? rogorc Cans, amis mTavari mizezi isaa, rom axalgazrda 
dargebis dacvis argumenti arc ise srulyofili aRmoCnda, rogorc 
dasawyisSi varaudobdnen. garkveuli periodis ganmavlobaSi gadamamuSavebeli 
mrewvelobis dacva proteqcionistuli zomebiT mis konkurentunarianobas ver 
uzrunvelyofs, Tu qveyanas mrewvelobis sferoSi raime fardobiTi 
upiratesoba ar gaaCnia. sxvadasxva qveynebis ganviTarebis praqtika gviCvenebs, 
rom importCanacvlebadi industrializaciis politikis kraxs  ufro Rrma 
mizezebi aqvs, vidre es warmoebaSi gamocdilebis naklebobaa. Raribi qveynebi 
ganicdian kvalificiuri muSaxelis, mmarTvelobiTi kadrebisa da samewarmeo 
gamocdilebis naklebobas, agreTve aqvT warmoebis momaragebis 
organizaciuli problemebi. Ees problemebi ekonomikur politikas 
ganekuTvnebian da maTi gadaWra savaWro politikiT SeuZlebelia. magaliTad, 
saimporto kvotas SeuZlia mrewvelobis araefeqtiani seqtoris gadarCena, 
magram misi efeqtianobis amaRlebas ver SeZlebs. axalgazrda dargebis dacvis 
argumenti isaa, rom tarifebisa da kvotebis meSveobiT naklebganviTarebuli 
qveynebi iReben droebiT “TavSesafars”, romelSic maTi gadamamuSavebeli 
mrewveloba TviTon unda gaxdes efeqtiani. Mmagram es mTlad ase araa. 
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rodesac importis Canacvlebis politikam sasurveli Sedegi ver moitana, 
yuradReba mis xarjebze iqna gadatanili. ganviTarebul qveynebSi dagrovilma 
faqtebma daadastures, rom proteqcionistuli politika amaxinjebs 
ekonomikuri subieqtebis qcevas. erT-erTi problema isicaa, rom mravali 
qveyana Tavisi axalgazrda dargebis dasacvad proteqcionistuli zomebis 
Zalian rTul kombinaciebs iyenebda. amis gamo rTuli aRmoCnda realuri 
dacvis donis gaangariSeba. gamokvlevebiT dadgenilia, rom dacvis done 
arsebiTad gansxvavdeba dargebisa da seqtorebis mixedviT Dda imaze bevrad 
metia, rasac mTavroba gegmavda.  

importis SezRudvis kidev erTi naklovanebaa mciremasStabiani warmoebis 
araefeqtianoba, romelsac igi ganapirobebs. yvelaze didi ganviTarebadi 
qveynebis Sida bazrebic ki aSS-sa da evrokavSiris bazrebis mcire wils 
Seadgens. xSirad qveynis mTeli adgilobrivi bazaric ki ar aris sakmarisi 
mis sazRvrebSi efeqtiani warmoebis  ganviTarebisaTvis. garda amisa, Tu aseTi 
mcire bazari proteqcionistuli zomebiTaa (magaliTad, kvotebiT) daculi 
da masze mxolod erTi firma moqmedebs,  igi monopoliur mogebas miiRebs. am 
mogebisaTvis brZolas ki ramdenime firma daiwyebs da isini erTmaneTs 
konkurencias gauweven (erTi firmisaTvis arasakmarisi masStabebis pirobebSi 
bazarze ramdenime firma gaCndeba), romlis Sedegi warmoebis araefeqtiani 
masStabebi iqneba.  mcire qveyanas warmoebis masStabisagan efeqtis miReba 
SeuZlia  warmoebis viwro specializaciis pirobebSi, magram am SemTxvevaSi 
mas danarCeni saqonlis Semotana ucxoeTidan mouwevs, rac 
importCanacvlebadi industrializaciis dros gamoricxulia. 
zemoaRniSnulis garda, importCanacvlebadi mrewvelobis ganviTarebis 
mowinaaRmdegeni amtkiceben, rom es politika  amZafrebs sxva problemebsac, 
romelTa Soris, upirvelesad, aRsaniSnavia socialuri uTanabroba da 
umuSevroba.  

 

 

dualisturi ekonomikis problemebi 

ganviTarebadi qveynebis savaWro politika ara marto ganviTarebul 

qveynebTan SedarebiT maTi CamorCenilobis Sedegia, aramed igi 

garkveulwilad maTi qveynisSida ganviTarebis uTanabrobis problemasac 

asaxavs. xSirad erTsa da imave qveyanaSi SedarebiT Tanamedrove, 

kapitaltevadi, maRalxelfasiani samrewvelo seqtorebis gverdiT 

CamorCenili da Zalian Raribi agraruli seqtoria warmodgenili. erTi 

qveynis ekonomikis or, ganviTarebis sxvadasxva donis or  seqtorad dayofa 

ekonomikuri dualizmis saxelwodebiTaa cnobili, xolo am niSniT dayofil 

ekonomikas ki ormag ekonomikas uwodeben. 

ra kavSiri aqvs dualizms savaWro politikasTan? Aam kiTxvaze erT-erTi 

pasuxi isaa, rom dualizmi bazris aradamakmayofilebel muSaobas asaxavs: 
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efeqtianad moqmedi ekonomikis pirobebSi Sromis anazRaureba dargebis 

mixedviT didad ar unda gansxvavdebodes. sabazro meqanizmebis  cudad 

funqcionirebis SemTxvevaSi adgili aqvs sabazro regulirebis defeqtebs, 

rac Tavisufali vaWrobidan gadaxris mizezi xdeba. ekonomikuri dualizmi 

xSirad ufro efeqtiani samrewvelo seqtorebis dasacavad dawesebuli 

tarifebis gasamarTleblad gamoiyeneba. savaWro politikasTan dualizmis 

kavSiris meore mizezi isaa, rom savaWro politikas TavisTavad SeiZleba 

bevri saerTo ram hqondes dualizmTan. kerZod, importCanacvlebadi 

industrializaciis politikis kritikis pirobebSi mravalma ekonomistma 

gamoTqva mosazreba, rom am politikam xeli Seuwyo ekonomikaSi dualizmis 

gaCenas an gaaZliera misi gamovlena.   

eqsportze orientirebuli industrializacia: aRmosavleT aziis 

saswauli 

rogorc ukve aRiniSna, meoce saukunis 50-60-ian wlebSi sjerodaT, rom 

ganviTarebad qveynebs samrewvelo bazis Seqmna mxolod importCanacvlebadi 

industrializaciis politikiT SeeZloT. meoce saukunis 60-iani wlebidan 

naTeli gaxda, rom mrewvelobis ganviTarebis sxva gzac arsebobda: 

samrewvelo saqonlis eqsporti ganviTarebul qveynebSi, rasac eqsportze 

(sagareo bazrebze) orientirebuli industrializaciis politika 

uzrunvelyofda. am politikis arsi eqsportze orientirebuli warmoebebis 

mxardaWeraSi gamoixateba. ZiriTadi mxardamWeri zomebi gamiznulia 

konkurentunariani saeqsporto dargebis ganviTarebasa da stimulirebaze. 

prioritetul amocanad iTvleba konkurentunariani produqciis warmoeba da 

am produqciiT saerTaSoriso bazrebze gasvla.  

 eqsportze orientirebuli industrializaciis politikiT Raribi 

qveynebis mcire jgufma SeZlo warmoebis swrafi ganviTareba da cxovrebis 

donis amaRleba. am qveynebma axalindustriuli qveynebis saxelwodeba miiRes, 

romelTa TvalsaCino warmomadgenlebi arian: samxreTi korea, honkongi, 

taivani da singapuri. am qveynebisaTvis, agreTve, damaxasiaTebelia sagareo 

vaWrobis gaxsnilobis maRali done.  

eqsportze orientirebul industrializaciis politikas mTeli rigi 

dadebiTi momentebi axasiaTebs: 
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1. igi ufro metad Seesabameba fardobiTi upiratesobis Teorias. Ria 

vaWrobis reJimis qveynebi awarmoeben mxolod im saqonels, romelSic 

maT fardobiTi upiratesoba aqvT.  

2. igi iwvevs dasaqmebis zrdas. heqSeri-olinis Teoriis 

Tanaxmad, samrewvelo saqoneli, romelSic qveyanas fardobiTi 

upiratesoba aqvs, is saqonelia, romelic Sromatevadi teqnologiebiT 

iwarmoeba. amitom eqsportis gafarToeba iwvevs Sromaze moTxovnis 

zrdas kapitalTan SedarebiT da dasaqmebas aamaRlebs. 

3. man SeiZleba gamoiwvios Semosavlebis ufro Tanabari ganawileba. 

Sromaze moTxovnis zrda xels Seuwyobs misaRebi mogebis mimarT 

xelfasis zrdis tendencias.  

4. importCanacvlebadi industrializaciis politikis 

pirobebSi menejerebi did dros xarjaven licenziebis miRebaze maTTvis 

dadgenili wesebisa da moTxovnebis Sesrulebisas an maTi gverdis 

avlis gzebis gamoZebnaze. Tu eqsportze orientirebuli 

industrializaciis politika yvela am barieris moxsnas gamoiwvevs, 

menejerebi met dros dauTmoben saqonlis warmoebis efeqtianobis 

sakiTxebs. 

5. masStabis ekonomia. Tu Sida bazari Zalian viwroa warmoebis 

masStabisagan mTliani ekonomiis misaRebad, misi miReba SesaZlebelia 

sagareo bazrebze eqspansiis gziT.  

aRniSnul dadebiT mxareebTan erTad, eqsportze orientirebul 

industrializaciis politikas axasiaTebs zogierTi naklovaneba. kerZod: 

1. samrewvelo saqonlis eqsports mravali ganviTarebuli qveyana 

ganixilavs, rogorc sakuTari dargebis seriozul saSiSroebas. amitom 

isini sapasuxo zomebis saxiT savaWro barierebs aweseben. am barierebis 

mcire zomebis SemTxvevaSic ki, ganviTarebadi qveynebi ifiqreben, rom 

maTTvis eqsportis gafarToeba saSiSi iqneba, radgan ganviTarebul 

qveynebs ufro mkacri barierebis daweseba SeuZliaT. vaWrobis msoflio 

organizacia, acnobierebs ra am problemas, cdilobs ganviTarebuli 

qveynebis bazrebze ganviTarebadi qveynebis SeRwevis gamartivebas. 
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2. samrewvelo saqonlis warmoebaSi ganviTarebadi qveynebis 

(magaliTad, samxreT korea, malaizia da a. S.) mier warsulSi miRweuli 

warmatebebi ar niSnavs, rom sxva ganviTarebadi qveynebi msgavs 

warmatebas miaRweven. rodesac yvela axali ganviTarebadi qveyana iwyebs 

mza produqciis eqsports, isini amZafreben urTierTkonkurencias da 

amis gamo maT warmatebis naklebi Sansi eqnebaT. 

3. Ria savaWro politika iwvevs savaluto kontrolis zomebisa da 

kapitalis moZraobaze  kontrolis zomebis gauqmebas an Semcirebas, 

amitom qveyana susti xdeba spekulaciuri dartymebis winaSe. Ees iyo 1998 

wlis aRmosavleT aziis finansuri krizisis erT-erTi mTavari faqtori. 

4. samrewvelo produqciis, mowyobilobis eqsporti 

ganviTarebadi qveynebisaTvis SeiZleba sarisko strategia aRmoCndes. 

SesaZlebelia, rom momavalSi ufro saimedo iyos samrewvelo 

produqciiT vaWrobis zrda ganviTarebad qveynebs Soris. aseTi saxiT 

maT SeuZliaT sargeblis miReba specializaciisa da masStabis 

ekonomiisagan. Tavis mxriv, am vaWrobis zrdis SesaZlebloba 

damokidebulia ganviTarebadi qveynebis urTierTmolaparakebebsa da 

SeTanxmebebze Ria urTierTvaWrobis politikis gatarebis Sesaxeb. Ees 

SeTanxmebebi garkveulwilad konkurenciis donezea damokidebuli.  

5. bevr qveyanaSi sustia sistemis muSaobis regulireba da 

zedamxedveloba arasaTanado doneze xorcieldeba, Zalian dabalia 

buRaltruli angariSgebisa da saqmiani praqtikis gamWvirvaloba da 

umniSvneloa aqcionirebis winaSe pasuxismgebloba.  

6. am politikis mimdevari qveynebis  kapitalisa da Sromis 

bazari mouqnelia. gakotrebuli firmebis gamosyidvas xSirad mTavroba 

axorcielebda. amis gamo iqmneboda subieqturi riski: firmebi 

agrZelebdnen araefeqtian saqmianobas an axorcielebdnen sarisko 

proeqtebs imis imediT, rom warumateblobis SemTxvevaSi maT daxmarebas 

mTavroba aRmouCenda.  

 aziis axalindustriuli qveynebis samrewvelo politika  

ukanasknel wlebSi zogierTma mecnierma gamoTqva mosazreba, rom aziis 

qveynebis ganviTarebaSi savaWro da samrewvelo politikis roli arasworadaa 
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warmoCenili, radgan, rogorc savaWro, ise samrewvelo politika qveynis 

erTiani politikis mxolod nawilia.  

mSp-Si sagareo vaWrobis (eqsportisa da importis) maRali wili, 

faqtobrivad, araa swrafadmzardi aziis qveynebis ekonomikis mTavari 

maxasiaTebeli da amitom mis Sesafaseblad ufro sxva niSani unda SevarCioT.  

kvlevebiT dadgenilia, rom “ekonomikuri saswaulis” TiTqmis yvela 

qveynisaTvis danazogis Zalian maRali normaa damaxasiaTebeli. es niSnavs, 

rom maT SeuZliaT Zalian ZviradRirebuli investiciebis dafinanseba 

(maRalia kapitaldabandebis zrdis tempi). yvela maTganma didi nabiji gadadga 

ganaTlebis srulyofis saqmeSi. ukanaskneli Sefasebebis Tanaxmad, 

aRmosavleT aziis qveynebis swrafi ganviTareba umeteswilad (Tu ara 

mTlianad) investiciis maRali normisa da saganmanaTleblo donis swrafi 

gaumjobesebis kombinaciam ganapiroba. Tu am faqts WeSmaritebad miviCnevT, 

unda vaRiaroT, rom savaWro da samrewvelo politikaze mTeli yuradRebis 

gadatana ekonomistTa seriozuli Secdomaa. marTalia, imis mtkicebac 

SeiZleba, rom aRmosavleT aziis qveynebi ganviTarebaze gamiznul politikas 

atarebdnen da ekonomikuri aRmavloba swored man gamoiwvia, magram es savaWro 

da samrewvelo politikis mniSvnelobis gadaWarbebuli Sefaseba iqneba. Ees 

daskvna, iseve rogorc aRmosavleT aziis qveynebis ganviTarebis Taobaze 

arsebuli Sefasebebi erTob winaaRmdegobrivia, amitom isini kidev didxans 

iqneba kamaTis sagani. Yyovelive aRniSnulidan naTeli mxolod isaa, rom 

aRmosavleT aziis qveynebis ganviTarebis magaliTma uaryo ekonomikis 

ganviTarebis farTod gavrcelebuli da aRiarebuli zogierTi norma. kerZod: 

      1. varaudi, rom industrializacia da ganviTareba unda emyarebodes 

importis Canacvlebis strategias, arasworia. Warmatebas ganapirobebs 

sagareo bazrebze mimarTuli industrializacia, romelic gadamamuSavebeli 

mrewvelobis nawarmis eqsports emyareba.  

      2. pesimisturi Sexeduleba, rom msoflio bazari axali Semsvlelebis 

winaaRmdegaa mimarTuli da xels uSlis Raribi qveynebis gamdidrebas, 

arasworia. ganviTarebadi qveynebis “ekonomikuri saswaulis” Sedegebma 

uzrunvelyo uamravi adamianis keTildReobis iseTi swrafi aRmavloba, 

romelsac  kacobriobis istoriaSi arasodes aravin ar moswrebia.   
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ganviTarebuli qveynebis 

strategiuli savaWro politika 

 

zogierTi ganviTarebadi qveynis swrafi zrdis miuxedavad, msoflios 

Semosavlis udides nawils ganviTarebuli qveynebi qmnian. riT SeuZlia 

qveyanas Tavisi ekonomikis efeqtiani funqcionirebis uzrunvelyofa? Aam 

kiTxvaze erT-erTi pasuxi SeiZleba iyos: strategiuli savaWro politikiT, 

romelic xels uwyobs eqsportis ganviTarebas an importis SezRudvas 

gansazRvrul dargebSi. strategiuli savaWro politika SeiZleba 

ganvixiloT, rogorc  ekonomikis ganviTarebis saxelmwifo strategiis, 

saxelmwifosa da sameurneo subieqtebis urTierTobis optimizaciis, 

ekonomikuri da socialuri TvalsazrisiT gamarTlebuli sabazro 

meqanizmebis regulirebis instrumenti.  

strategiuli savaWro politikis koncefcia emyareba arguments, rom 

SefardebiTi upiratesobebis icvleba qveynis evoluciis procesSi da 

saxelmwifos SeuZlia am procesebis regulireba. strategiuli savaWro 

politikis gamoyenebiT saxelmwifo resursebs ekonomikuri zrdis 

TvalsazrisiT perspeqtiul dargebSi anawilebs. sabazro ekonomikis 

pirobebSi zogierTi dargi ganviTardeba, zogierTi ki piriqiT, Seikveceba. 

amitom saxelmwifom unda SeZlos ara marto perspeqtiuli dargis SerCeva, 

aramed, agreTve, imis gansazRvra, Tu romeli dargebi SeZleben imaze ufro 

swrafad ganviTarebas an Sekvecas, vidre es sabazro Zalebis zemoqmedebiTaa 

SesaZlebeli.  
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saxelmwifos Carevis gamarTleba sabazro regulirebis defeqtebis 

arsebobiT unda moxdes. aRniSnulidan gamomdinare, am TavSi ganvixilavT 

strategiuli savaWro politikis sadiskusio sakiTxebs, romlebic sxvadasxva 

Sexedulebas efuZneba.    

 

strategiuli savaWro politikis sasargeblo argumentebi 

strategiuli savaWro politikis mxardamWeri bevri argumenti  

problematuria. amis mizezi ki isaa, rom saxelmwifo Carevis SemTxvevebs 

arasdros ar ukavSireben im konkretul defeqtebs, romelTa mizezad 

Caurevlobis principi gamodis.  

sabazro regulirebis defeqtebiT saxelmwifo Carevis aucileblobis 

gasamarTlebeli argumentis mTavari naklovaneba am defeqtebis dadgenis 

sirTulea.  ekonomistebi, romlebic swavlobdnen ganviTarebul qveynebs, 

daadgines maTi ekonomikis Semdegi ori defeqti: 

1. maRalteqnologiur dargebSi moqmedi firmis uunaroba SeinarCunos mis 

mier Seqmnili axali codnis safuZvelze miRebuli sargeblis is nawili, 

romelic sxva firmebis xelSi xvdeba.  

2. maRali koncentraciis oligopoliur dargebSi monopoliuri mogebis 

arseboba. 

 

teqnologia da gare efeqtebi  

                 

wina TavSi  axalgazrda dargebis dacvis argumentis ganxilvisas, 

aRvniSneT, rom sabazro regulirebis defeqtebis erT-erTi mizezia codnaze 

sakuTrebis dadgenis sirTuleebi. Tu romelime dargSi moqmedi firma qmnis 

axal codnas, romlis gamoyeneba sxva firmebs ufasod SeuZliaT, es dargi  

realurad awarmoebs damatebiT produqts _ codnis zRvrul socialur 

(sazogadoebriv) sargebels, romelsac am dargis firmebisaTvis araviTari 

mogeba ar moaqvs.  aseTi gare efeqtebi (sargebeli, romelic ergeba mocemuli 

firmebis mimarT gare mxareebs) SeiZleba mniSvnelovani iyos da amitom es 

kargi argumenti iqneba mocemuli dargis subsidirebisaTvis.  



18 
 

maRalteqnologiur dargebSi firmebi TavianTi resursebis mniSvnelovan 

nawils xarjaven teqnologiebis srulyofaze,  kvlevebisa da damuSavebebis 

dasafinanseblad, an xdebian pionerebi produqtebis warmoebaSi an axali 

teqnologiebis  danergvaSi. amis gamo isini Tavdapirvelad seriozul zarals 

ganicdian.  aseTi saqmianoba nebismier dargSi xorcieldeba, amitom rTulia 

zRvris gavleba maRalteqnologiur dargsa da ekonomikis danarCen dargebs 

Soris.  

maRalteqnologiuri dargebis saxelmwifo mxardaWeris mizezi  isaa, rom 

firmebs SeuZliaT codnaSi dabandebuli sakuTari investiciebidan sargeblis 

garkveuli nawilis miReba (winaaRmdeg SemTxvevaSi isini investirebas ar 

ganaxorcielebdnen), sargeblis mTlianad miReba ki maT ar SeuZliaT. am 

sargeblis nawili gadava sxva firmebSi, romlebsac SeuZliaT wamyvani 

firmebis ideebisa da teqnikuri miRwevebis imitireba.  

maRalteqnologiurma dargebma SeiZleba Seqmnan damatebiTi socialuri 

sargebeli axali codnis generirebis safuZvelze. magram  xSirad imas, rac 

xdeba Tundac maRalteqnologiur dargebSi,  araferi aqvs saerTo codnis 

dagrovebasTan. ar arsebobs mizezi maRalteqnologiuri dargebSi kapitalis 

mozidvis an muSebis daqiravebis subsidirebisaTvis, Tu es axali teqnikis 

momsaxurebasTan araa dakavSirebuli.  meore mxriv, gamogonebisa da 

teqnologiuri siaxleebis gadadineba garkveul donemde xdeba mrewvelobis 

iseT dargebSic, romlebic maRalteqnologiuri dargebis ricxvs ar 

miekuTvnebian.  mTavari principi isaa, rom savaWro da samrewvelo politika 

unda tardebodes ara saerTod maRalteqnologiur dargebSi, aramed mxolod 

iq, sadac sabazro regulirebis defeqtebs aqvs adgili. am politikis Sedegad 

unda moxdes im axali codnis generirebis subsidireba, romelzec 

SeuZlebelia sakuTrebis uflebis dadgena.  

maRalteqnologiuri dargebisaTvis subsidiebis moculobis gansazRvra 

damokidebulia rTul empiriul kiTxvaze gacemul pasuxze: raodenobrivad 

ramdenad mniSvnelovania teqnikuri miRwevebis gadadenis argumenti 

maRalteqnologiuri dargebis priotetulobis dasadgenad? romelia 

optimaluri subsidia: 10%, 20% Tu 100%? Uunda vaRiaroT, rom am kiTxvaze 

pasuxi aravin icis. gare efeqtebis sargeblis gazomva Zalian Znelia,   radgan 
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am sargebels sabazro fasi ar gaaCnia. Uufro metic, maRalteqnologiuri 

dargis mier Seqmnili gare sargebeli didic rom iyos, erTi qveynis 

farglebSi misi mxardaWeris Zlieri stimuli mainc ar arsebobs. amis mizezi 

ki isaa, rom erT qveyanaSi codnisagan miRebuli sargeblis mniSvnelovani 

nawili sxva qveynebis firmebs ergebaT.  magaliTad, Tu iaponuri firma 

SeimuSavebs telemauwyeblobis axal meTods, misi gamoyeneba sxva qveynebis 

firmebsac SeuZliaT.  msoflio mTavroba rom arsebobdes, igi am siaxlis 

Semqmnels daajildoebda, iaponis mTavrobam ki SeiZleba es saWirod ar 

CaTvalos. siaxleze sakuTrebis uflebis aRiarebis sakiTxi calkeuli firmis 

doneze ufro mtkivneulia, vidre qveynis doneze, magram igi didi 

saxelmwifoebisaTvisac (magaliTad, aSS-saTvis) ki metad mniSvenlovania.  

teqnikuri codnis gadadinebis argumentis arasrulyofilebis 

miuxedavad, igi strategiuli savaWro politikis logikuri  dasabuTebis 

saukeTeso variantia. amasTan, igi gansjis safuZvels iZleva. 

 

arasrulyofili konkurencia da strategiuli savaWro politika 

XX saukunis 80-ian wlebSi britanuli kolumbiis universitetis 

ekonomistebma barbara spenserma da jeims brenderma Camoayalibes 

strategiuli savaWro politikis axali argumenti.  maT arasrulyofili 

konkurencia  gamoacxades sabazro regulirebis im defeqtad, romelic 

saxelmwifo Carevas saWiroebs. maTi azriT, zogierT dargSi mxolod 

ramdenime firma ganicdis erTmaneTis konkurencias. Aamitom srulyofili 

konkurencia ar arsebobs, ris gamoc dargSi  aucileblad iqneba damatebiTi 

Semosavali, anu firmebi miiReben imaze met mogebas, romlis miRebac SeeZloT 

sxva dargebSi imave donis riskis pirobebSi. saxeze iqneba saerTaSoriso 

konkurencia am mogebas misaRebad. 

 j. brenderma da b. spenserma CaTvales, rom am SemTxvevaSi mTavrobas 

SeuZlia TamaSis wesebis Secvla, raTa es damatebiTi mogeba ucxouri 

firmebidan erovnul firmebze gadanawildes. umartives SemTxvevaSi 

mTavrobis mier dargebis subsidireba daafrTxobs ucxoel konkurentebs da 

gazrdis erovnuli firmebis mogebas subsidiis zomaze meti odenobiT. 

momxmareblebze subsidiebis zemoqmedebis Sedegebis gaTvaliswinebis gareSe 
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(davuSvaT, rom firmebi produqcias mxolod ucxour bazrebze yidian), 

ucxoeli konkurentebisgan mogebis “warTmeva” niSnavs, rom subsidiebi zrdian 

erovnul Semosavals sxva qveynebis xarjze.  

 

 

strategiuli savaWro politika praqtikaSi 

strategiuli savaWro politikis praqtikuli realizacia advili araa, 

radgan sxvadasxva qveynebis miznebi da, agreTve, misi Sedegebi sakmaod  

gansxvavebulia. strategiuli politikis mravalferovani modelebis 

analizis safuZvelze gamoyofilia misi ori ZiriTadi tipi: 

dasavleTevropuli da iaponuri. dasavleTevropul tipSi ZiriTadi aqcenti 

keTdeba struqturul politikaze da iTvaliswinebs TandaTanobiT 

gaumjobesebas, arsebuli struqturis koreqtirebas perspeqtiuli dargebis 

mxardaWeriTa da zaraliani dargebis SekveciT. politikis es tipi msxvili 

dasavleTevropuli saxelmwifoebis ekonomikuri struqturebis maRali 

diversifikaciis Sedegia. iaponuri tipi gamiznulia maRalteqnologiuri 

dargebis koncentrirebul mxardaWeraze, amitom mas teqnologiurs uwodeben. 

mis safuZvelSi Cadebulia idea, rom Tanamedrove pirobebSi zrda, 

upirvelesad, mecnierul-teqnikuri miRwevebis (inovaciebis) aTvisebazea 

damokidebuli. 

iaponiis strategiuli savaWro politika 

iaponia ganviTarebuli samyaros TvalsaCino warmomadgenelia, romelmac 

did ekonomikur zrdas miaRwia. ganviTarebuli qveynebidan igi yvelaze aSkara 

strategiul savaWro politikas atarebda. iaponeli eqspertebi am qveynis 

savaWro strategiaSi or etaps gamoyofen: 1950 wlidan 1970 wlis dasawyisamde, 

rodesac iaponiis saxelmwifo uwyebebi resursebis ganawilebas umeteswilad 

uSualod akontrolebdnen. 1970-iani wlebis Sua xanebidan ki mTavrobis roli 

ufro daxvewili da SeniRbuli gaxda. amasTan unda aRiniSnos, rom Secdoma 

iqneboda eleqtronikisa da kompiuterebis warmoebaSi iaponiis mTavrobis 

amJamindeli rolis imave konteqstSi ganxilva, rasac adgili hqonda 

warsulSi foladis, gemTmSeneblobisa da mZime mrewvelobis sxva dargebSi.   
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iaponiis strategiuli savaWro politikis prioritetebi dinamikurad 

icvleboda: sabazo dargebis ganviTareba da warmoebis racionalizacia, 

dargebisa da sasaqonlo bazrebis regulirebidan maRalteqnologiuri 

dargebis regulirebaze gadasvla (isini ekonomikuri zrdisa da sainvesticio 

potencialis SemarCunebis mTavar faqtorad gadaiqcnen), mrewvelobis 

mecnierebatevadi dargebis blokis Seqmna (XX saukunis 70-80-iani wlebi), 

erovnuli ekonomikis liberalizacia.   

iaponiis strategiuli savaWro politika pirvel etapze. II msoflio omis 

dasasrulidan 1970-ian wlebamde iaponia viTardeboda, rogorc ,,deficitis 

ekonomika”. ucxouri valutis gacvliTi kursi da saprocento ganakveTi 

wonasworulis qveviT iyo SenarCunebuli, amitom savaluto da sakredito 

resursebi normirebuli iyo. am mwiri resursebis ganawilebas ki mTavroba 

akontrolebda upirvelesad, finansTa saministrosa da mrewvelobisa da 

sagareo vaWrobis saministros zedamxedvelobiT. deficitur resursebze 

kontrolis uflebam am saministroebs misca erovnuli ekonomikis 

ganviTarebis mimarTulebebis gansazRvris SesaZlebloba. maTi Zalaufleba 

Semdgom gaZlierda mrewvelobis SerCeuli dargebis dasacavad gankuTvnili 

tarifebisa da importis SezRudvis sxva saSualebebis gamoyenebisas. 1963 wels 

iaponiis samrewvelo struqturis sabWom SeimuSava struqturuli politikis 

erTiani koncefcia. 

 1950-1960 wlebis ganmavlobaSi mTavroba Tavis resursebs warmarTavda 

erT muSakze maRali damatebuli Rirebulebis mqone mZime mrewvelobis 

dargebSi tradiciuli Sromatevadi  dargebis (magaliTad, safeiqro 

mrewvloba) xarjze. mTavroba cdilobda im dargebis mxardaWeras, romlebsac, 

misi azriT, momavalSi SedarebiTi upiratesoba eqneboda. gansakuTrebuli 

mxardaWeriT sargeblobdnen mrewvelobis Sualeduri saqonlis mwarmoebeli 

dargebi. saxelmwifo Carevis am politikis Sedegi warmatebuli aRmoCnda: 

iaponiis ekonomika araCveulebrivad swrafad ganviTarda. swored iaponiis 

magaliTma  damajerebeli gaxada zemoT ganxiluli argumentebi.  

   iaponiis Tanamedrove politika. XX saukunis 70-iani wlebis daswyisSi 

iaponiis ekonomikis warmatebebis miuxedavad, qveynis mTavroba acnobierebda, 

rom mrewvelobis ganviTarebis eqstensiurma faqtorebma Tavisi 
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SesaZleblobebi amowura da saWiro iyo ekonomikuri zrdis axal tipze 

gadasvla. 1971 wlis maisSi gamoqveynebul specialur moxsenebaSi “rogori 

unda iyos struqturuli da sagareo savaWro politikis mTavari 

mimarTulebebi 70-ian wlebSi?” pirvelad iyo dasabuTebuli axali kursi, e. 

w. warmoebis inteleqtualuri struqturis Sesaqmnelad, romelic 

mecnierebatevad da rTul saamwyobo dargebze, informaciul industriaze 

iyo orientirebuli. Sesabamisad, amitom mecnierebatevadma da 

maRalteqnologiurma dargebma prioritetuli  mxardaWera miiRes. 

strategiuli politikis iaraRs warmoadgenda teqnologiebis ganviTarebaze, 

agreTve  saxelmwifosa da korporaciebis erTobliv kvleviTi proeqtebze 

gamoyofili subsidiebi. 

ramdenad seriozulia axal politikis Sedegi? prioritetulad 

aRiarebuli dargebis wili iaponiis ekonomikaSi meore etapzec mcirea, radgan 

arc avtomSenebloba da arc sayofacxovrebo eletronikis warmoeba 

(televizorebi, audio- da videoteqnika da a. S.) maRalteqnologiur dargebs 

ar miekuTvnebian. amitom iaponiis samomxmareblo produqcia, romelmac 

iaponiis eqsportis warmateba  uzrunvelyo, strategiuli savaWro politikis 

Sedegi araa. amave dros iaponia gaxda zogierTi iseTi nawarmis msxvili 

mwarmoebeli, romelTa warmoebaSi strategiuli savaWro politika mTavar 

rols TamaSobda. am nawarmTa Soris gansakuTrebuli adgili naxevargamtar 

Cipebs ukaviaT.   

 zemoaRniSnuli qmnis garkveul warmodgenas iaponiis strategiuli 

savaWro politikis realobis Sesaxeb. iaponias xSirad Tvlian sazogadoebad, 

romelSic ekonomikuri miznebis misaRwevad TiTqmis samxedro principebia 

gamoyenebuli. es Sexeduleba azviadebs iaponiis mTavrobis rols, rogorc 

misi yvelaze didi gavlenis periodSi, ise Tanamedrove etapzec. 

 

strategiuli savaWro politika sxva qveynebSi 

omisSemdegom periodSi strategiul savaWro poltikas sxva qveynebic  

axorcielebdnen, magram arc erT maTgans ise farTod ar gamouyenebia 

saxelmwifo kontrolis sistema da ar miuRwevia iseTi warmatebisaTvis, 

rogorc iaponias. safrangeTma aseTi politika gaatara sxvadasxva periodSi 
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da sxvadasxva ZalisxmeviT. garkveuli politika, magram industrializaciis 

strategiis gareSe, aqvs aSS-sac (ZiriTadad soflis meurneobasa da samxedro 

SesyidvebSi), romelic, zogierTi damkvirveblis azriT, strategiul savaWro 

politikas hgavs. 

safrangeTis strategiuli savaWro politika. safrangeTis strategiuli 

savaWro politika gulisxmobs ucxour firmebTan teqnologiur brZolaSi 

franguli firmebis saxelmwifo mxardaWeras. XX saukunis 60-iani wlebidan 

safrangeTis mTavrobas awuxebda is problema, rom teqnologiebis sferoSi 

gabatondnen aSS-sa da iaponiis kompaniebi. am mdgomareobis gamosasworeblad 

mTavrobam daiwyo zrunva  msoflio bazrebze konkurentunariani franguli 

firmebis, e. w. `erovnul Cempionebis~ Seqmnaze. amisaTvis igi mxars uWerda 

mcire firmebis Serwymas ufro msxvili erTeulebis Sesaqmnelad. Mman aseve 

gamoiyena Tavisi gavlena privilegirebuli bazrebis Sesaqmnelad. magaliTad, 

saxelmwifos mmarTvelobaSi arsebul satelefono kompanias mosTxova, rom 

telekomunikaciebis saSualebebi da kompiuteruli mowyobilobebi mxolod 

franguli firmebidan Seesyida. zogierT SemTxvevaSi ZiriTadi dargebis 

(magaliTad, aviamSeneblobaSi) xelSesawyobad msxvili samTavrobo 

subsidiebic iyo gamoyenebuli.  

safrangeTis strategiuli savaWro politika sakmaod kargad moqmedebda 

1970-iani wlebis bolomde, Mmagram dawyebulma  umuSevrobam (man evropis 

TiTqmis yvela qveyana moicva) am politikas safuZveli Seuryia. safrangeTis 

gamocdilebaSi aRsaniSnavi isaa, rom saxelmwifo mxardaWeris mqone dargebma 

warmatebas ver miaRwies. amis gamo, safrangeTis strategiulma savaWro 

politikam ekonomikuri zrdis mamoZravebeli Zalis roli ver Seasrula 

aSS-s startegiuli savaWro politika. aSS aRiarebs Tavisufali vaWrobis 

princips, amitom am qveyanaSi gamoricxulia iaponiis msgavsi zomebis 

gamoyeneba. miuxedavad amisa, aSS-is mTavrobam aqtiuri roli Seasrula 

zogierTi dargis stimulirebaSi. maT Soris  aRsaniSnavia soflis meurneoba 

da Tavdacva.  

rogorc aRiniSna, axal codnaze sakuTrebis uflebis aRiarebis 

problemam SeiZleba gamoiwvios ama Tu im dargSi saxelmwifo Carevis 

aucilebloba. soflis meurneobaSi, romelic ZiriTadad saojaxo fermebis 
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saqmianobas efuZneba, es problema gansakuTrebiT mwvavea: nebismieri siaxle 

aTasobiT fermis mier iqneba tiraJirebuli, romlebic pionerebisagan 

gansxvavebiT, sargebels riskis gareSe miiReben. am problemis Sesamcireblad 

aSS-is mTavroba didi xania monawileobs soflis meurneobis kvlevebis 

organizaciaSi da maT Sesaxeb miRebuli informaciis gavrcelebaSi. am mizniT 

Seqmnilia soflis meurneobis ganviTarebis samsaxuri. garda amisa, mTavroba 

wamyvani rols TamaSobs  mraval farTomasStabian proeqtSi (magaliTad, 

sairigacio nagebobebis mSenebloba). mTavrobis mier  soflis meurneobis 

aseTi mxardaWera aixsneba sabazro regulirebis defeqtebiT da 

rekomendebulia ekonomistebis mier, romlebic Cveulebriv skeptikurad 

ekidebodnen mTavrobis Carevas.  

meore mTavari dargi, romelic aSS-is mTavrobis seriozuli mxardaWeriT 

sargeblobs, aris Tavdacva. aSS-s sxva qveynebze didi erovnuli Semosavali 

aqvs da amitom metsac xarjavs Tavdacvaze. igi msoflioSi samxedro teqnikisa 

da iaraRis udidesi bazaria. amitom gasakviri araa, rom aSS-s gabatonebuli 

mdgomareoba uWiravs zogierTi samxedro saqonlis warmoebaSi. maT Soris 

aRsaniSnavia samxedro TviTmfrinavebi, romelTa gamoSvebas didi masStabis 

ekonomia sWirdeba. xSirad samxedro danaxarjebi aSS-is firmebs exmareba 

samoqalaqo saqonlis bazrebze upiratesobis miRebaSi. magaliTad, erT-erTi 

yvelaze warmatebuli samoqalaqo TviTmfrinavi, boingi-707 (pirveli 

egzemplari aigo 1960 wels) Tavis warmatebas unda umadlodes samxedro 

TviTmfrinavis (bombdamSeni B-52) gamomgoneblebs. samxedro Sesyidvebis bazari 

amerikul firmebs aZlevs  masStabis efeqtis gamoyenebis SesaZleblobas. 

magaliTad,  samoqalaqo bazrebze  boingi-707-is miwodebis Sewyvetis Semdeg 

igi didi xnis ganmavlobaSi  miewodeboda samxedro uwyebas, masze mzveravi 

TviTmfrinavis AWACS-is sistemis dasayeneblad. samxedro kvlevebi da 

konstruqciuli damuSavebebi aSS-is firmebs amdidrebs codniT, romlis 

gamoyeneba maT sxvaganc SuZliaT. Cveulebriv, strategiuli savaWro 

politikis sakiTxebSi am efeqtebis raodenobrivi mniSvneloba sakamaTo 

sakiTxia. evropeli analitikosebi aSS-sa da iaponiisagan maTi CamorCenis 
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asaxsnelad, xSirad xazs usvamen im faqts, rom praqtikulad aSS-s iseTive 

efeqtiani strategiuli savaWro politika aqvs, rogorc iaponias.           
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თემა 7 

სამუშაო ძალის საერთაშორისო მიგრაცია და შედეგები 

ქვეყნებისათვის  

 

წარმოების ფაქტორების საერთაშორისო გადაადგილება 

 

საქონლის საერთაშორისო ვაჭრობის განხილულ საბაზო მოდელებში იგულისხმებოდა, რომ 

შესაძლებელია საქონლის და მომსახურეობის თავისუფალი ექსპორტი და იმპორტი მაშინ, 

როდესაც ყოველივე ამის მწარმოებელ საწარმოო ფაქტორებს მხოლოდ შიდა და არა 

საერთაშორისო მობილობა გააჩნიათ. რეალობაში ხდება უცხოეთში კაპიტალის აქტიური 

ინვესტირება, ადამიანებიც მაღალანაზღაურებადი სამუშაოს ძიებაში გადაადგილდებიან ერთი 

ქვეყნიდან მეორეში; ასევე ხდება სამეცნიერო-ტექნიკური მიღწევების ექსპორტი და იმპორტი. 

პრინციპში, საქონლის საერთაშორისო მოძრაობა და საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო 

გადაადგილება შესაძლოა ურთიერთშემცვლელი გახდეს. მაგალითად, ჭარბი კაპიტალის მქონე 

ქვეყანამ შეიძლება მოახდინოს ან კაპიტალტევადი საქონლის, ან თვით კაპიტალის ექსპორტი. 

ჭარბი სამშუაო ძალის მქონე ქვეყანამ შესაძლოა მოახდინოს შრომატევადი საქონლის ექსპორტი, 

ანდა მის მოქალაქეებს შეუძლიათ წავიდნენ ქვეყნიდან და საზღვარგარეთ იმუშაონ. 

საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო გადაადგილება ექვემდებარება საქონლით საერთაშორის 

ვაჭრობის მსგავს კანონებს: საწარმოო ფაქტორები გადაადგილდებიან იმ ქვეყნებში, სადაც მათ 

უფრო მეტი ფასი აქვთ (სადაც უფრო მაღალია საპროცენტო განაკვეთი, ხელფასი, სალიცენზიო 

გადასახადები). 

მაშ რაშია განსხვავება საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო მობილობას და საქონლის 

საერთაშორისო მობილობას შორის საერთაშორისო ვაჭრობის შესაბამისი თეორიის ფარგლებში? 

 

7.1. საწარმოო ფაქტორების მობილობა და საერთაშორისო ვაჭრობის თეორიები 

 

7.1.1. საწარმოო ფაქტორების მობილობა და შედარებითი უპირატესობების თეორია 

 

დავუშვათ, რომ ორი ქვეყნისგან (მაგალითად, რუსეთი და გერმანია) შემდგარ მსოფლიო 

ეკონომიკურ სისტემაში პროდუქციის ორ სახეობას _ საქონელს #1 და საქონელს #2 _ აწარმოებენ. 

ორივე ქვეყნის შესაბამისი შრომითი დანახარჯები ცხრ. 7.1-შია მოცემული. 

 

ცხრილი 7.1. შრომითი დანახარჯები პროდუქციის ერთეულზე 
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ქვეყნები Sromis danaxarjebi 

საქონელი 1 საქონელი 2 
რუსეთი 3 1/3 

6 2 
გერმანია 1 1 

1 1 

  
 

შედარებითი უპირატესობების თეორიის შესაბამისად, რუსეთი მოახდენს საქონელი #2-ის 

ექსპორტს გერმანიაში, ხოლო გერმანია – საქონელი #1-ის ექსპორტს რუსეთში, ამით მოხდება 

შესაბამისი სპეციალიზაციის და საქონლის 1 : 1 თანაფარდობით გაცვლის განხორციელება. 

საქონელი #1-ის 1 ერთეულის წარმოებაზე რუსეთის უარის თქმა გამოიწვევს მის მიერ საქონელი 

#2-ის წარმოების ზრდას 3 ერთეულით. 

საქონელი #2-ის ერთი ერთეულის წარმობაზე გერმანიის უარის თქმა გაზრდის მის მიერ 

წარმოებული საქონელი #1-ის მოცულობას 1 ერთეულით. 

მსოფლიოს ეკონომიკაში მთლიანად წარმოებული პროდუქციის მოცულობების შემაჯამებელი 

ბალანსი ცხრ. 7.2-შია მოცემული. 

 

ცხრილი 7.2. საწარმოო მოცულობების შემაჯამებელი ბალანსი 

 

ქვეყნებიq 

წარმოებაში მომხდარი ცვლილებები საქონლით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შედეგად 

 
საქონელი  საქონელი  

რუსეთი – 1 + 3 

გერმანია + 1 – 1 
მსოფლიო ეკონომიკა 0 2 

   
 

მაშასადამე, შედარებითი უპირატესობების თეორიის პრინციპების გამოყენების საფუძველზე 

საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობა მსოფლიო ეკონომიკას უზრუნველყოფს საქონელი #2-ის ორი 

ერთეულით ნამატით ყოველი საერთაშორისო საქონელბრუნვის ოპერაციის დროს. 

წარმოვიდგინოთ, რომ რუსეთში პირველი დარგის მუშაკები, რომლებიც საქონელ #1-ს 

აწარმოებენ, იმის ნაცვლად, რომ გადასულიყვნენ საქონელი #2-ის მწარმოებელ დარგში, 

რომელშიც ქვეყანას უპირატესობა გააჩნია, მიდიან გერმანიაში, სადაც მათი შრომა ორივე 

საქონლის წარმოებაში შესაძლოა უფრო ნაყოფიერად იყოს გამოყენებული. 



4 

 

ამ სიტუაციაში რუსეთის მიერ საქონელი #1-ის ერთი ერთეულის წარმოებაზე უარის თქმა 

გაათავისუფლებს ექვს მუშას, რომლებიც გერმანიაში წასვლის შემდეგ შეძლებენ საქონელი #1-ის 

ერთი ერთეულის და საქონელი #2-ის 5 ერთეულის (6 – 1) წარმოებას. 

ამ შემთხვევაში პროდუქციის წარმოების მოცულობის შემაჯამებელი ზრდა ცხრ. 7.3-შია ასახული.  

 

ცხრილი 7.3. წარმოების მოცულობების შემაჯამებელი ზრდა 

 

 

cxrili 7.3. warmoebis moculobebis Semajamebeli zrda 

 

ქვეყნებიq 

წარმოებაში მომხდარი ცვლილებები საქონლით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შედეგად 

 
საქონელი  საქონელი  

რუსეთი – 1 0 

გერმანია + 1 + 5 
მსოფლიო ეკონომიკა 0 + 5 

   
 

ცხრ. 7.2-ის და ცხრ. 7.3-ის შედარება გვიჩვენებს, რომ შედარებითი უპირატესობების თეორიის 

პრინციპების თვალსაზრისით, წარმოების ფაქტორების მოძრაობის შედეგები გაცილებით უფრო 

მაღალია საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის შედეგებთან შედარებით. 

 

7.1.2. ფაქტორების მობილობა საწარმოო ფაქტორების თანაფარდობის თეორიაში 

დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ჰექშერ-ოლინის თეორიაშიც (საწარმოო ფაქტორების თანაფარდობის 

თეორია) საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო მობილობის შედეგს, როგორც წესი, 

წარმოადგენს ერთობლივი წარმოების უფრო მეტი ნამეტი, ვიდრე ეს ვაჭრობის შედეგად ხდება. 

ვითარების უკეთ გასაგებად, განვიხილოთ მოდელი: გვაქვს ორი ქვეყანა, (გერმანია და რუსეთი) 

და ისინი აწარმოებენ ორ საქონელს (#1 და #2). დავუშვათ, რომ არ ხდება ქვეყნებს შორის საწარმოო 

ფაქტორების გადაადგილება. 

ამ შემთხვევაში ქვეყნები აწარმოებენ ორივე საქონელს, რაც ჰექშერ-ოლინის თეორიის 

შესაბამისად, ორივე ქვეყანაში გამოიწვევს საწარმოო ფაქტორებზე ფასების გათანაბრებას. 

გერმანიაში ხდება სრული სპეციალიზაცია კაპიტალტევადი საქონელი #1-ის წარმოებაზე, ხოლო 

რუსეთი სპეციალიზდება შრომატევადი საქონელი #2-ის წარმოებაზე. რაც უფრო 

დაუახლოვდებიან ერთმანეთს ქვეყნები საწარმოო ფაქტორებით უზრუნველყოფის 

თვალსაზრისით, მით უფრო ნაკლები იქმება ვაჭრობის საფუძველი. 
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პირველ უკიდურეს შემთხვევაში, თუ გერმანიაში კაპიტალის ოდენობა ერთ მუშაზე სრულად 

დაემთხვევა კაპიტალის ოდენობას ერთ მუშაზე რუსეთში, მაშინ ორივე ქვეყანაში მოხდება ორივე 

საქონლის წარმოება. 

მეორე უკიდურეს შემთხვევაში, თუ ქვეყნები მკვეთრად განსხვავდებიან საწარმოო ფაქტორებით 

უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, მაშინ ორივე ქვეყანა სპეციალიზდება თავისი შედარებითი 

უპირატესობის მქონე საქონლის წარმოებაზე და საწარმოო ფაქტორების ფასები ერთმანეთს არ 

გაუტოლდება. 

წარმოვიდგინოთ, რომ წარმოების ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგალითად კაპიტალი, არის მობილური 

და შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდეს ქვეყნებს შორის. ეს არანაირად არ აისახება 

ვაჭრობაზე, რადგან აქ ორივე ქვეყნისთვის წარმოების ფაქტორების ფასი ისედაც ერთნაირია. 

მაგრამ თუ ფაქტორებით უზრუნველყოდა სხვადასხვანაირია, მაშინ ხდება კაპიტალის გადინება 

ჭარბი კაპიტალის მქონე გერმანიიდან, სადაც მისი ღირებულება უფრო დაბალია, რუსეთში, 

სადაც მისი ღირებულება მაღალია. კაპიტალის მწარმოებლურობა გაიზრდება, და ორივე 

ქვეყანაში კაპიტალის ღირებულება გათანაბრდება. 

გარდა ამისა, საქონლის და კაპიტალის ფასების გათანაბრება აუცილებლად იწვევს წარმოების 

სხვა ფაქტორის – შრომის _ ფასის გათანაბრებასაც. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ უფრო 

მაღალი ხელფასის ქვეყანაში მწარმოებელი ვერ აწარმოებს კონკურენტუნარიან საქონელს, თუ 

საქონლის საბაზრო ფასი და წარმოებისთვის დახარჯული კაპიტალის ფასი ერთნაირი იქნება 

ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. საწარმოო შესაძლებლობების ახალი ზღვარი ასახავს საქონელი 

#1-ის და საქონელი #2-ის წარმოებების ახალ თანაფარდობებს, რომლებიც ჩნდებიან არამხოლოდ 

სპეციალიზაციის და საქონლით ვაჭრობის, არამედ კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის 

შედეგადაც. 

მაშასადამე, საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო მობილობა იწვევს საქონელზე ფასების 

გათანაბრებას, რომლებიც ამ საქონლის დახმარებითაა წარმოებული, და უფრო დიდ ეკონომიკურ 

ზრდას საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობასთან შედარებით. 

 

7.1.3. საერთაშორისო ვაჭრობის და ფაქტორების მოძრაობის ურთიერთკავშირი 

 

საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო მოძრაობა ჩაანაცვლებს საერთაშორისო ვაჭრობას იმ 

შემთხვევაში, თუ მის მიზეზს ქვეყნების საწარმოო ფაქტორებით უზრუნველყოფაში არსებული 

განსხვავებები წარმოადგენს. დავუშვათ, რომ ჭარბი კაპიტალის მქონე გერმანია მოახდენს 

კაპიტალტევადი საქონლის ექსპორტს. ამავე დროს იგი გაიტანს კაპიტალს, რომელიც 

განთავსდება უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთების მქონე ქვეყანაში. საექსპორტო საქონლის 

წარმოების ზრდა ასევე ზრდის მოთხოვნას კაპიტალზე, რომლის დახმარებით ამ საქონელს 

აწარმოებენ, რაც თავის მხრივ იწვევს მისი ფასის ზრდას. საპროცენტო განაკვეთის გაზრდა 

ზღუდავს საზღვარგარეთ კაპიტალის ექსპორტს, რადგან გერმანიაში მისი ფასი მსოფლიო ფასს 

უახლოვდება. ამით საქონლის ექსპორტი ზღუდავს კაპიტალის მოძრაობას (ექსპორტს). 
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საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო მოძრაობა ავსებს საერთაშორისო ვაჭრობას იმ 

შემთხვევაში, თუ ვაჭრობის საფუძველია არა განსხვავება საწარმოო ფაქტორებით 

უზრუნველყოფაში, არამედ რაიმე სხვა მიზეზები (შედარებითი უპირატესობები, მასშტაბის 

ეფექტი, ტექნოლოგიური განსხვავებები და ა.შ.). თუ ქვეყნებში ერთნაირია საწარმოო 

ფაქტორებით უზრუნველყოფა და ფასები, მაშინ გერმანიაში საექსპორტო წარმოების გაზრდა 

გამოიწვევს კაპიტალზე მოთხოვნის და, შესაბამისად, ფასის ზრდას, რომელიც ამის შედეგად 

გადააჭარბებს მსოფლიო დონეს, რაც გერმანიაში უცხოური კაპიტალის მიდინებას გამოიწვევს. 

საქონლით ვაჭრობის შედეგად მოხდა საწარმოო ფაქტორის ფასის ცვლილება, რამაც გამოიწვია 

მისი გადაადგილება ქვეყნებს შორის. ამით საქონლის ექსპორტმა ხელი შეუწყო კაპიტალის 

მოძრაობას (იმპორტს). 

საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო მოძრაობა ანაცვლებს საერთაშორისო ვაჭრობას და ავსებს 

დართაშორის ვაჭრობას საწარმოო ფაქტორებით ქვეყნების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი 

განსხვავების პირობებში. როდესაც მნიშვნელოვნად განსხვავებულია საწარმოო ფაქტორებით 

ცალკეული ქვეყნების უზრუნველყოფის ხარისხი, მაშინ ყოველი ქვეყანა სპეციალიზდება ერთი 

საქონლის წარმოებაზე, არ არსებობს საწარმოო ფაქტორებით საერთაშორისო მოძრაობა, და 

ქვეყნებს შორის მხოლოდ დართაშორისი ვაჭრობაა შესაძლებელი. თუ დაიწყება საწარმოო 

ფაქტორების საერთაშორისო მოძრაობა, მაშინ ამის საფუძველზე ორივე ქვეყანაში თანდათან 

დაიწყება ორივე საქონლის წარმოება, რის შედეგად შესაძლებელი იქნება დარგის შიგნით 

ვაჭრობაც. მსოფლიო წარმოების მოცულობა უფრო მეტად გაიზრდება საწარმოო ფაქტორების 

საერთაშორისო გადაადგილების და არა საერთაშორისო ვაჭრობის შედეგად, რადგან არა 

საქონელი, არამედ საწარმოო ფაქტორები გადაადგილდებიან იმ ქვეყნებში, სადაც მათი 

გამოყენება უფრო ეფექტური იქნება. უმეტეს შემთხვევაში, ეკონომიკური ზრდის უფრო მძლავრ 

წყაროს ფაქტორების საერთაშორისო მობილობა და არა საერთაშორისო ვაჭრობა წარმოადგენს. 

საერთაშორისო ვაჭრობასა და საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო გადაადგილებას შორის 

მთავარ განსხვავებას წარმოადგენს ის, რომ პირველ შემთხვევაში ხდება წარმოებაში საწარმოო 

ფაქტორების გამოყენების შედეგად მიღებული საბოლოო პროდუქტების საერთაშორისო 

მოძრაობა, ხოლო მეორეში – თვით იმ ფაქტორების საერთაშორისო გადაადგილება, რომლის 

მეშვეობით ეს საბოლოო პროდუქტები შეიძლება იყოს წარმოებული. 

გარდა ამისა, საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობასთან შედარებით საწარმოო ფაქტორების 

საერთაშორისო მოძრაობა უფრო მკაცრი სახელმწიფო რეგულირების საგანს წარმოადგენს. 

მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში არსებობს ძალზე სერიოზული შეზღუდვები კაპიტალის 

მოძრაობაზე და სამუშაო ძალის მიგრაციაზე. 

საქონლით მსოფლიო ვაჭრობას და საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო მოძრაობას მსგავსი 

გავლენა აქვთ ქვეყნის შიგნით შემოსავლების განაწილებაზე. ჰექშერ-ოლინის თეორიიდან 

ცნობილია, რომ ყოველი ქვეყანა ახდენს იმ საქონლის ექსპორტს, რომლის წარმოებისთვის მას 

შედარებით ჭარბი საწარმოო ფაქტორები გააჩნია, და ახდენს იმ საქონლის იმპორტს, რომლის 

წარმოებისთვის ის საწარმოო ფაქტორების შედარებით ნაკლებობას (დეფიციტს) განიცდის. ჭარბი 

საწარმოო ფაქტორების მფლობელებისთვის ვაჭრობა მომგებიანია, ხოლო შედარებით 

არასაკმარისი საწარმოო ფაქტორების მფლობელებისთვის _ ზარალის მომტანი. 
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დავუშვათ, რომ გერმანიაში კაპიტალი არის შედარებით ჭარბი საწარმოო ფაქტორი, ხოლო შრომა 

– შედარებით არასაკმარისი. ქვეყანა მოახდენს კაპიტალტევადი საქონლის ექსპორტს. 

ამავე დროს, საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო მოძრაობის გზაზე დაუძლეველი 

წინააღმდეგობები არსებობს და ამის გამო საწარმოო ფაქტორები ვერ გადაადგილდებიან ქვეყნებს 

შორის. ამ შემთხვევაში კაპიტალტევადი საქონლის მწარმოებლები მიიღებენ მოგებას ვაჭრობის 

შედეგად. მაგრამ ამავე დროს, ქვეყანაში ჭარბი კაპიტალის არსებობა ნიშნავს იმას, რომ კაპიტალის 

ფასი (საპროცენტო განაკვეთი) გერმანიაში უფრო დაბალია, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. და თუკი 

მოიხსნება წინააღმდეგობები კაპიტალის საერთაშორისო მოძაობის გზაზე, მაშინ აუცილებლად 

დაიწყება გერმანიიდან კაპიტალის გადინება სხვა ქვეყნებში, სადაც საპროცენტო განაკვეთი უფრო 

მაღალია. კაპიტალის გადინება გაგრძელდება საპროცენტო განაკვეთის დონეების 

გათანაბრებამდე. 

იმის გამო, რომ კაპიტალი განთავსებულია საზღვარგარეთ, სადაც მისი ფასი უფრო მაღალია, 

კაპიტალის მფლობელების მოგება იზრდება. გერმანიიდან კაპიტალის გადინების შედეგად შრომა 

შედარებით ჭარბი ფაქტორი ხდება და მისი ფასი კლებულობს. 

შედეგად, საერთაშორისო ვაჭრობის ანალოგიურად, საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო 

მოძრაობა შემოსავლებს გადაანაწილებს შედარებით ჭარბი საწარმოო ფაქტორების მფლობელების 

სასარგებლოდ. 

 

7. 1 სამუშაო ძალის საერთაშორისო მიგრაცია 

 

სამუშაო ძალა, როგორც წარმოების ერთ-ერთი ფაქტორი გადაადგილდება როგორც დარგებს 

შორის, ასევე ქვეყნებს შორის. სამუშაო ძალის გადაადგილებას ქვეყნებს შორის შრომის 

საერთაშორისო მიგრაცია ეწოდება.  

 ისტორიიდან ცნობილია, რომ მიგრაციის პირობად ძირითადად ომები, სტიქიური 

უბედურებები და სხვა გარემოებები გვევლინებოდა. Mმოსახლეობის მიგრაციამ თვალსაჩინო 

როლი ითამაშა კონტინენტების დასახლებაში, მსოფლიოს ქვეყნების მოსახლეობის ფორმირებაში. 

მიახლოებითი გათვლებით 90-იანი წლების შუა პერიოდში 125 მილიონი ადამიანი იმყოფებოდა 

იმ ქვეყნების ფარგლებში, რომელთა მოქალაქეებიც ისინი არ იყვნენ. უკანასკნელ წლებში 

წელიწადში 20 მილიონი ადამიანი გადაადგილდება ქვეყნიდან ქვეყანაში. აშშ-ში უცხოელი 

მუშების რიცხვი 7 მილიონს შეადგენს, დასავლეთ ევროპაში _ 6,5 მილიონს; ლათინურ ამერიკაში 

_ 4 მილიონს; ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში _ 3 მილიონს.  

 ეკონომიკური მიზეზებით გამოწვეული მიგრაციის საფუძველს, ხშირ შემთხვევაში, 

დაბალშემოსავლიანი ქვეყნებიდან მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში გადასვლა წარმოადგენს. 

Mმეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეკონომიკური პირობების ტრანსფორმაციის გამო მიგრაციის 

ნაკადები მუდმივად იცვლება. არასაიმედო სტატისტიკის არსებობა და არალეგალური მიგრაციის 

ზრდა მიგრაციის ძირითადი მიმართულებების გარკვევაში სირთულეებს წარმოშობს.  
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 შრომის საერთაშორისო მიგრაციის პრობლემის აქტიური თეორიული კვლევა 20-ე 

საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს დაიწყო ეკონომიკური ზრდის მოდელის ფარგლებში. Mმისი 

ძირითადი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ სამუშაო ძალის, როგორც წარმოების ფაქტორის  

საერთაშორისო გადანაცვლება, გავლენას ახდენს ეკონომიკური ზრდის ტემპებზე და მის მიზეზს 

შრომის ანაზღაურებაში არსებული სახელმწიფოთაშორისი განსხვავება წარმოადგენს. 

ნეოკლასიკური მიმართულების მომხრეები აღნიშნავენ, რომ ემიგრაცია იწვევს ემიგრანტთა 

მიმღები ქვეყნის კეთილდღეობის ზრდას და იმ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუარესებას, საიდანაც ხორციელდება ემიგრაცია.  

ნეოკეინსიანელები აღიარებენ მიგრაციის შედეგად სამუშაო ძალის ექსპორტიორი ქვეყნის 

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებას, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ემიგრირდებიან 

მაღალკვალიფიციური მუშები. ამასთან დაკავშირებით ფართო განსჯის საგანი გახდა `ტვინების 

გადინებაზე~ გადასახადების შემოღების საკითხი. აქედან მიღებული შემოსავლები უნდა 

გადასულიყო გაეროს განკარგულებაში განვითარების პრობლემათა მოსაგვარებლად. მიგრაციის 

ანალიზისას ბოლო პერიოდში აქცენტი გადატანილია ადამიანური კაპიტალის აკუმულაციის 

კვლევაზე, რადგანაც ის გვევლინება ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთ ფაქტორად. Aაქედან 

გამომდინარე, დაგროვილი ადამიანური პოტენციალი გვევლინება ეკონომიკური განვითარების 

უმნიშვნელოვანეს წინაპირობად, ხოლო საერთაშორისო მიგრაცია _ ქვეყნების ეკონომიკური 

ზრდის ტემპებს შორის არსებული განსხვავების მიზეზად.   

 

7.2. მოსახლეობის ქვეყნებს შორის მიგრაცია და შრომის საერთაშორისო ბაზარი 

ქვეყნებს შორის საწარმოო ფაქტორების გადაადგილებასთან დაკავშირებული მსოფლიო 

ეკონომიკის ძირითადი პრობლემების განხილვას დავიწყებთ შრომის საერთაშორისო ბაზრით, 

რომელიც ფაქტორებს შორის ყველაზე მობილური ფაქტორის – ‘სამუშაო ძალის” _ მიგრაციის  

ფორმით არსებობს. 

სამუშაო ძალის მიგრაციის მიზეზს წარმოადგენს როგორც ეკონომიკური, ისე არაეკონომიკური 

ხასიათის ფაქტორები. არაეკონომიკური ხასიათის მიზეზებს მიეკუთვნება: პოლიტიკური, 

ეროვნული, რელიგიური, ბუნებრივი (სტიქიური) უბედურებები, ომები, ეკოლოგიური 

პრობლემები, პირადი ხასიათის პრობლემები და სხვ. ეკონომიკური ხასიათის მიზეზები, 

უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია ცალკეული ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების 

განსხვავებული დონით. ობიექტურად, ეკონომიკური მიზეზებით გამოწვეული მიგრაცია ჩნდება 

შრომის ანაზღაურების (ხელფასის) პირობებში არსებული ეროვნული განსხვავებების გამო. 

როგორ გავლენას ახდენს სამუშაო ძალის მიგრაცია ქვეყნებზე, რომლებიც მის იმპორტს და 

ექსპორტს ახორციელებენ? 

ანალიზის გამარტივების მიზნით, მსოფლიო მეურნეობა წარმოვიდგინოთ ორქვეყნიანი 

მოდელის სახით და დავუშვათ, რომ სამუშაო ძალის საერთაშორისო მოძრაობის მთავარ და 

ერთადერთ მიზეზს წარმოადგენს ამ ქვეყნებში არსებული რეალური საშუალო ხელფასის 

განსხვავებული დონე. 
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შრომის საერთაშორისო გადაადგილების დადებითი და უარყოფითი შედეგების ანალიზი 

შესაძლებელია 7.1 ნახაზზე დაყრდნობით. 

 

Sedegebis analizi SesaZlebelia 7.1 naxazze dayrdnobiT. 
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ნახ. 7.1. შრომითი მიგრაციის ეკონომიკური ეფექტები 

 

მიგრაციის ეკონომიკური მიზეზების და  ეფექტების ანალიზისთვის დავუშვათ, რომ მსოფლიოში 

არის ორი ქვეყანა _ I, რომლის შრომითი რესურსებია  A და  II, რომლის შრომითი რესურსებია A 

(ნახ.7.1.).Qორივე ქვეყანა ფლობს L შრომით რესურსებს.   

  და  მრუდები გვიჩვენებენ წარმოების იმ მოცულობას, რომელიც დამოკიდებულია I და II 

ქვეყანაში გამოყენებული სამუშაო ძალის რაოდენობაზე. თუ სამუშაო ძალის საერთაშორისო 

მიგრაცია არ იარსებებს, I ქვეყანა გამოიყენებს ქვეყნის შიგნით არსებული შრომითი რესურსების 

რეზერვს და უზრუნველყოფს რეალური ხელფასის საშუალო დონეს (Lჩ). II ქვეყანა ასევე 

გამოიყენებს მთელი შრომითი რესურსების მარაგს ქვეყნის შიგნით და უზრუნველყოფს 

რეალური ხელფასის საშუალო დონეს ( D). I ქვეყნის წარმოების მოცულობა საკუთარ შრომით 

სამუშაო ძალის რაოდენობა 
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რესურსებზე დაყრდნობით შეადგენს ა + ბ + ც + დ + ე + ფ , ხოლო II ქვეყნის წარმოების მოცულობა 

_ ი + ჯ + კ. ანუ, Lჩ< D ნიშნავს, რომ I ქვეყანაში სამუშაო ძალის ფასი ნაკლებია, ვიდრე II ქვეყანაში.  

ვთქვათ, ორივე ქვეყანამ მოხსნა შეზღუდვა სამუშაო ძალის ქვეყანათაშორის  გადაადგილებაზე. 

რადგანაც  ქვეყნებში რეალური საშუალო ხელფასი განსხვავებულია, მშრომელთა AB რაოდენობა  

გადაინაცვლებს I ქვეყნიდან II ქვეყანაში, რის შედეგადაც ორივე ქვეყანაში ხელფასი 

დაბალანსდება  Bღ   დონეზე. ერთი მხრივ, Qწარმოების მოცულობა I ქვეყნის შრომითი 

რესურსებით (დარჩენილი და ემიგრირებული) შეადგენს ა + ბ + ც +დ + ე + ფ + ჰ, აქედან ა + ბ + ც + 

დ იწარმოება  მოცემული ქვეყნის მოქალაქეების მიერ, ხოლო ე + ფ + ჰ II ქვეყანაში 

ემიგრირებულების მიერ. Aამასთან, შრომითი რესურსების უფრო ნაყოფიერი გამოყენებით II 

ქვეყანაში გადადინებისას ერთობლივი პროდუქტი, წარმოებული იმავე მოცულობის შრომით,  

უფრო მეტია ჰ სეგმენტის სიდიდით, ვიდრე საწყის ქვეყანაში. მშრომელთა შემოსავლები 

გაიზრდება (ა + ბ + დ + ე + ფ + ჰ) -მდე, მაშინ როცა დანარჩენი ფაქტორების შემოსავალი მცირდება   

ც   სეგმენტამდე. 

 მეორე მხრივ, I ქვეყნიდან II ქვეყანაში შრომითი მიგრანტების ნაკადმა გამოიწვია აქ 

რეალური ხელფასის შემცირება   D-დან   F=BP-მდე. თუმცა, ამავე დროს, საკუთარი შრომითი 

რესურსების და I ქვეყნიდან ჩასულთა მიერ ქვეყნის შიდა წარმოება ფართოვდება ი + ჯ + კ- დან  ი 

+ ჯ + კ + გ + ჰ + ე + ფ -მდე. ჰ + ე + ფ  სეგმენტი იწარმოება  I ქვეყნიდან  ემიგრირებულების მიერ და 

იგი, საშემოსავლო გადასახადების გამოკლებით, უცხოური სამუშაო ძალის ხელფასს 

წარმოადგენს. II ქვეყანაში საშუალო შემოსავალი ჯ + კ-დან მცირდება კ-მდე, ხოლო სხვა 

ფაქტორების მფლობელთა შემოსავლები ი-დან ი + გ + ჯ-მდე იზრდება. მთლიანად მსოფლიოს 

თვალსაზრისიდან, შრომის საერთაშორისო მიგრაციის შედეგად წარმოების ერთობლივი 

მოცულობა იზრდება [ა + ბ + ც + დ + ე + ფ]+ [კ + ჯ + ი]-დან   [ა + ბ + ც + დ]+ [ე + ფ + გ + ჰ + ი + ჯ + 

კ]  -მდე, ანუ გ + ჰ-ით,         საიდანაც ჰ  I ქვეყანას ეკუთვნის და წარმოიშობა I ქვეყანიდან 

ემიგრირებული შრომითი რესურსების უფრო ეფექტიანი გამოყენებით  II ქვეყანაში, გ - კი II 

ქვეყანას ეკუთვნის I ქვეყნიდან II-ში ემიგრაციის შედეგად შრომითი რესურსების ზრდით არის 

გამოწვეული. 

1S  da 2S mrudebi gviCveneben warmoebis im moculobas, romelic 

damokidebulia I da II qveyanaSi gamoyenebuli samuSao Zalis raodenobaze. 
Tu samuSao Zalis saerTaSoriso migracia ar iarsebebs, I qveyana gamoiyenebs 
qveynis SigniT arsebuli SromiTi resursebis rezervs da uzrunvelyofs 
realuri xelfasis saSualo dones (LC). II qveyana aseve gamoiyenebs mTeli 
SromiTi resursebis marags qveynis SigniT da uzrunvelyofs realuri 

xelfasis saSualo dones ( 'L D). I qveynis warmoebis moculoba sakuTar 
SromiT resursebze dayrdnobiT Seadgens a + b + c + d + e + f , xolo II qveynis 

warmoebis moculoba _ i + j + k. anu, LC<
'L D niSnavs, rom I qveyanaSi samuSao 

Zalis fasi naklebia, vidre II qveyanaSi.  
vTqvaT, orive qveyanam moxsna SezRudva samuSao Zalis qveyanaTaSoris  

gadaadgilebaze. radganac  qveynebSi realuri saSualo xelfasi gansxvavebulia, 
mSromelTa AB raodenoba  gadainacvlebs I qveynidan II qveyanaSi, ris Sedegadac 
orive qveyanaSi xelfasi dabalansdeba  BR   doneze. erTi mxriv, Qwarmoebis 
moculoba I qveynis SromiTi resursebiT (darCenili da emigrirebuli) Seadgens a 

+ b + c +d + e + f + h, aqedan a + b + c + d iwarmoeba  mocemuli qveynis moqalaqeebis mier, 
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xolo e + f + h II qveyanaSi emigrirebulebis mier. AamasTan, SromiTi resursebis 
ufro nayofieri gamoyenebiT II qveyanaSi gadadinebisas erToblivi produqti, 
warmoebuli imave moculobis SromiT,  ufro metia h segmentis sididiT, vidre 
sawyis qveyanaSi. mSromelTa Semosavlebi gaizrdeba (a + b + d + e + f + h) -mde, maSin 
roca danarCeni faqtorebis Semosavali mcirdeba   c   segmentamde. 
 meore mxriv, I qveynidan II qveyanaSi SromiTi migrantebis nakadma 

gamoiwvia aq realuri xelfasis Semcireba  'L D-dan  
'L F=BP-mde. Tumca, amave 

dros, sakuTari SromiTi resursebis da I qveynidan CasulTa mier qveynis 
Sida warmoeba farTovdeba i + j + k- dan  i + j + k + g + h + e + f -mde. h + e + f  segmenti 
iwarmoeba  I qveynidan  emigrirebulebis mier da igi, saSemosavlo 
gadasaxadebis gamoklebiT, ucxouri samuSao Zalis xelfass warmoadgens. II 
qveyanaSi saSualo Semosavali j + k-dan mcirdeba k-mde, xolo sxva 
faqtorebis mflobelTa Semosavlebi i-dan i + g + j-mde izrdeba. mTlianad 
msoflios Tvalsazrisidan, Sromis saerTaSoriso migraciis Sedegad 
warmoebis erToblivi moculoba izrdeba [a + b + c + d + e + f]+ [k + j + i]-dan   [a 

+ b + c + d]+ [e + f + g + h + i + j + k]  -mde, anu g + h-iT,         saidanac h  I qveyanas 
ekuTvnis da warmoiSoba I qveyanidan emigrirebuli SromiTi resursebis 
ufro efeqtiani gamoyenebiT  II qveyanaSi, g - ki II qveyanas ekuTvnis I qveynidan 
II-Si emigraciis Sedegad SromiTi resursebis zrdiT aris gamowveuli. 
 

 

შრომითი რესურსების საერთაშორისო მიგრაციის შედეგად უცხოეთში გადანაცვლდება 

განსაკუთრებული თვისების მქონე საქონელი _ სამუშაო ძალა. სხვა საქონლისგან განსხვავებით, 

იგი გვევლინება წარმოების ფაქტორად. ქვეყანა, რომელიც ახორციელებს სამუშაო ძალის 

ექსპორტს, იღებს შემოსავალს ემიგრანტების შემოსავლის ნაწილის სამშობლოში გზავნილების 

სახით. შრომითი რესურსების შედარებითი სიჭარბის გამო ზოგიერთ ქვეყანაში სამუშაო ძალის 

ექსპორტი ამცირებს უმუშევრობის დონეს; მეორე მხრივ, მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალის 

გადინება ექსპორტიორი ქვეყნის ტექნოლოგიურ პოტენციალს, მის სამეცნიერო და კულტურულ 

დონეს ადაბლებს.  

ამრიგად, მიგრაცია დიდ გავლენას ახდენს სამუშაო ძალის როგორც ექსპორტიორი, ასევე 

იმპორტიორი ქვეყნის ეკონომიკაზე. შესაბამისად, შრომითი რესურსების საერთაშორისო 

მოძრაობა ზეგავლენას ახდენს მთელ მსოფლიოზე.  

შესაბამისად, თუ სამუშაო ძალის მიგრაციით გამოწვეულ სტანდარტულ სტატიკურ შედეგებს 

გავაანალიზებთ, შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა იმის შესახებ, რომ ამ პროცესის შედეგად 

მიმღები ქვეყნები და თვით მიგრანტები მოიგებენ, ხოლო ემიგრაციის ქვეყნები – წააგებენ. 

მთლიანობაში მსოფლიო მეურნეობა, უეჭველად, მოიგებს, რადგან მიგრაციის თავისუფლება 

ადამიანებს იმ ქვეყნებში გადაადგილების საშუალებას აძლევს, სადაც ისინი შეძლებენ უფრო 

მეტი წვლილის შეიტანას პროდუქციის და მომსახურეობის მსოფლიო წარმოებაში. 

სამუშაო ძალის მიგრაციის ყველა (და არა მხოლოდ სტანდარტული ეკონომიკური) შედეგების 

ანალიზისას ამ რთული მოვლენის ყველა ”პლუსის” და ”მინუსის” შეფასება სხვა ფაქტორების 

გათვალისწინებასაც საჭიროებს. 
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კერძოდ, მიგრაციის პირობებში სამუშაო ძალის მიმღებ ქვეყანაში: 

1) იზრდება წარმოებული საქონლის კონკურენტუნარიანობა, რაც სამუშაო ძალის უფრო დაბალი 

ფასით გამოწვეული წარმოების დანახარჯების შემცირების შედეგია; 

2) უცხოელი მუშები ქმნიან დამატებით მოთხოვნას საქონელზე და მომსახურეობაზე და იწვევენ 

წარმოების და დამატებითი დასაქმების მოცულობების ზრდას; 

3) კვალიფიციური სამუშაო ძალის იმპორტის შედეგად ხდება განათლებაზე და პროფესიულ 

მომზადებაზე გაწეული ეკონომიკური დანახარჯების მნიშვნელოვანი ეკონომია; 

4) უცხოელი მუშები ხშირად განიხილებიან როგორც თავისებური ამორტიზატორი კრიზისების 

და თანმდევი უმუშევრობის დროს (ისინი პირველები კარგავენ სამუშაოს); 

5) უცხოელი მუშები არ არიან უზრუნველყოფილნი პენსიებით და არ არიან გათვალისწინებულნი 

სოციალურ პროგრამებში; 

6) იმიგრანტები აუმჯობესებენ დემოგრაფიულ ვითარებას განვითარებულ ქვეყნებში, რომლებსაც 

ხანდაზმული ადამიანების დიდი ხვედრითი წილი ახასიათებს. 

ცხადია, არ შეიძლება არ გავითვალისწინოთ ის უარყოფითი მომენტები, რომლებიც 

დაკავშირებულია ქვეყანაში სამუშაო ძალის იმპორტთან (მიღებასთან). ასე მაგალითად, 

უცხოული მუშების მხრიდან დამატებითი კონკურენცია შრომის ბაზარზე იწვევს უმუშევრობას 

ზოგიერთ დარგში (უფრო ხშირად კი იმიგრანტები ავსებენ ვაკანსიებს, რომლებზეც ადგილობრივ 

მოსახლეობას პრეტენზიები არა აქვთ). მაგალითად, სამუშაო ძალის აქტიურ იმპორტიორ 

ქვეყნებში – საფრანგეთში, დიდ ბრიტანეთში, სკანდინავიის ქვეყნებში – უმუშევრობის დონე 10%-

ს აღემატება, რასაც ხშირად ამ ქვეყნებში საზღვარგარეთიდან დიდი ოდენობით მუშა-ხელის 

მიდინებას უკავშირებენ. 

გადასახადების გადამხდელებისთვის დამატებითი ტვირთის გარდა, რომელიც ამ დროს ჩნება, 

სამაუშაო ძალის იმპორტი სხვა უარყოფით შედეგებსაც იწვევს. კერძოდ, საყოველთაოდ 

ცნობილია, რომ მასობრივ იმიგრაციას მოჰყვება საზოგადოებაში სოციალური დაძაბულობის 

ზრდა, კონფლიქტები რასობრივ, ეროვნულ ან რელიგიურ ნიადაგზე, დანაშაულის ზრდა და სხვა 

ნეგატიური მოვლენები. 

ამ მოვლენებში ძირითადია: 

1. ზოგიერთ ქვეყანაში  სამუშაო ძალის ექსპორტი განიხილება როგორც ქვეყანაში ვალუტის 

შემოსვლის მნიშვნელოვანი წყარო. და ეს გასაკვირი არ არის: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 

მონაცემებით, საქონლის ექსპორტიდან მოგების საშუალო ნორმა 20%-ს შეადგენს, ხოლო სამუშაო 

ძალის ექსპორტიდან – იგი საშუალოდ თითქმის 100%-ია. 

კერძოდ, სამუშაო ძალის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს სასაქონლო ექსპორტის 

25-50%-ს ისეთ განვითარებად ქვეყნებში, როგორიცაა ბანგლადეში, ეგვიპტე, საბერძნეთი, 

მაროკო, პაკისტანი, პორტუგალია, შრი-ლანკა, სუდანი, თურქეთი. იორდანიაში, ლესოტოში, 

იემენში სამუშაო ძალის ექსპორტით მიღებული შემოსავლები ეშპ-ს 10-50%-ს შეადგენს. 
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2. სამუშაო ძალის ექსპორტი ნიშნავს ქვეყნის ეკონომიკაზე ჭარბი შრომითი რესურსების წნეხის 

და, შესაბამისად, საზოგადოებაში სოციალური დაძაბულობის შემცირებას. 

3. ექსპორტირი ქვეყნისთვის უფასო ხდება სამუშაო ძალის მომზადება, ახალი პროფესიული 

უნარ-ჩვევების განვითარება, მოწინავე ტექნილოგიების და შრომის ორგანიზაციის გაცნობა. ასე, 

ინდოეთში დაბრუნებული მეცნიერები, რომლებიც რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდნენ 

მაღალტექნოლოგიურ ამერიკულ კორპორაციებში, გახდნენ ინდური მრეწველობის 

განვითარების და ახალი კომპიუტერული ტექნოლოგიების ფუძემდებლები. 

ამავე დროს, სამუშაო ძალის ექსპორტიორი ქვეყნები აწყდებიან მისი ექსპორტის ზოგიერთ 

უარყოფით შედეგებს, რომელთა შორის მთავარია ”ტვინების გადინება”, როდესაც ხდება 

ეროვნული ეკონომიკისთვის აუცილებელი, ყველაზე კვალიფიციური, ინიციატივიანი კადრების 

გადინება. 

შრომითი რესურსების საერთაშორისო მობილურობის შედეგები 

განვიხილოთ შრომითი რესურსების საერთაშორისო მობილურობის შედეგები ყველა მონაწილე 

მხარისათვის, რომელთაც შეიძლება გააჩნდეთ როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ხასიათი: 

 

1. შრომითი რესურსების მიმწოდებელი მხარისათვის ნიშანდობლივია შემდეგი უარყოფითი 

შედეგები: 

- საკუთარი სამუშაო ძალის ნაწილის (როგორც წესი, საუკეთესო ნაწილის)  დაკარგვა, რამდენადაც 

ქვეყანას ხშირად ტოვებენ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები. განსაკუთრებით 

ზარალდებიან განვითარებადი ქვეყნები, რამდენადაც კარგავენ  განვითარებისათვის აუცილებელ 

კადრებს, რომელთა მომზადებისათვის ადრე დაიხარჯა გარკვეული სახსრები: 

- მუდმივად მიმდინარე ემიგრაციის შედეგად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში ადგილი აქვს 

ეფექტს, რომელიც საბოლოო ანგარიშით იწვევს მოცემული ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების 

დონის შემცირებას;' 

- `ტვინების გადინების~ შედეგად მსოფლიო ბაზარზე ძლიერდება ისედაც ძლიერი 

კონკურენტების პოზიციები; 

- ექსპორტიორი ქვეყანა არ იღებს ეროვნული შემოსავლისა და საგადასახადო შენატანების 

განსაზღვრულ ნაწილს ეროვნულ ბიუჯეტში. 

შრომითი რესურსების ექსპორტიორი ქვეყანა იღებს შემდეგ დადებით შედეგებს: 

- საზღვარგარეთ უმუშევარი სამუშაო ძალის გადინებით და დასაქმებით ქვეყანაში სოციალური 

დაძაბულობა მცირდება; 

- ხორციელდება საგადასახდელო ბალანსის დეფიციტის შევსება საკუთარი მოქალაქეების მიერ 

საზღვარგარეთიდან განხორციელებული ფულადი გზავნილების ხარჯზე; 

- ემიგრანტებს სამშობლოში დაბრუნებისას ხშირად თან ჩამოაქვთ ფულადი სახსრები, 

ავტომობილები, გრძელვადიანი მოხმარების საგნები; 
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- ემიგრანტები საზღვარგარეთ აგროვებენ ცოდნას, გამოცდილებას, ფულად და მატერიალურ 

სახსრებს და სამშობლოში დაბრუნებისას ისინი უფრო კვალიფიციურები არიან. 

2. უცხოური შრომითი რესურსების მიმღები მხარისათვის თავს იჩენს შემდეგი უარყოფითი 

შედეგები: 

- დამატებითი კონკურენცია შრომის ბაზარზე, რომელიც ზრდის უმუშევრობას; 

- საზოგადოებაში სოციალური დაძაბულობის ელემენტები ეროვნულ, რელიგიურ საფუძველზე 

აღმოცენებული კონფლიქტების სახით, აგრეთვე დანაშაულობის (კრიმინალის) ზრდა და სხვა. 

დადებითი შედეგები კი შემდეგია: 

- დამატებითი სამუშაო ძალის შემოსვლით, საბოლოო ანგარიშით, მაღლდება შრომის 

მწარმოებლურობისა და წარმოების ეფექტიანობა იმპორტიორ  ქვეყანაში; 

- იმიგრაციის ქვეყანა იღებს ეკონომიას  განათლებისა და პროფესიული მომზადების ხარჯებში; 

- ლიცენზიების, პატენტების, ნოუ-ჰაუს საზღვარგარეთ შეძენის ხარჯების შემცირება და მათი 

გაყიდვა მსოფლიო ბაზარზე; 

- იმიგრაციის ქვეყანა ამაღლებს საკუთარი საქონლის კონკურენტუნარიანობას წარმოების 

ხარჯების შემცირებისა და უცხოური სამუშაო ძალის დაბალი ფასის შედეგად; 

- იმიგრაციის ქვეყანაში მიმდინარეობს საკუთარი წარმოების სტიმულირება და დასაქმების ზრდა 

შემოსული სამუშაო ძალის მიერ საქონელსა და მომსახურებაზე დამატებითი  მოთხოვნის 

ხარჯზე; 

- იმიგრაციის ქვეყანა იღებს მოგებას უცხოური სამუშაო ძალის სხვადასხვა სახის სოციალური 

პროგრამების თავიდან აცილების შედეგად; 

- უმჯობესდება ქვეყანაში დემოგრაფიული სიტუაცია, ნელდება მოსახლეობის დაბერების ტემპი. 
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თემა 10 

საერთაშორისო მონეტარული სისტემები და ცალკეული ქვეყნების 

გამოცდილება 

შესავალი 

საერთაშორისო მონეტარული სისტემები: ისტორიული მიმოხილვა  

 

წინა ორ თავებში ვნახეთ როგორ შეუძლია ერთ ქვეყანას მონეტარული, ფისკალური და გაცვლის 

კურსის პოლიტიკების გამოყენებით ქვეყანაში დასაქმების და წარმოების დონეები შეცვალოს. ეს 

ანალიზი გულისხმობს, რომ ჩვენს მიერ შესწავლილი ქვეყნის ქმედებები დანარჩენი მსოფლიოს 

მაკროეკონომიკურ პირობებზე ზეგავლენას არ ახდენს; თუმცა ასეთი დაშვება, ზოგადად, არ არის 

სწორი: ერთი ქვეყნის ადგილობრივი ვალუტის გაცვლის რეალური კურსის ნებისმიერი 

ცვლილება ავტომატურად გულისხმობს საპირისპირო ცვლილებას უცხოური ვალუტის გაცვლის 

რეალურ კურსში, ხოლო ნებისმიერი ცვლილება მთლიან ადგილობრივ დანახარჯებში იწვევს 

ცვლილებას უცხოურ პროდუქტებზე ადგილობრივ მოთხოვნაში. თუ მშობლიური ქვეყანა ძალიან 

პატარა არ არის, მის ფარგლებს შიგნით მომხდარი ცვლილებები გავლენს მის ფარგლებს გარეთ 

არსებულ მაკროეკონომიკურ პირობებზე ახდენს და შესაბამისად, უცხო ქვეყნების პოლიტიკის 

შემმუშავებლებს საქმეს ურთულებს. 

 

ურთიერთდამოკიდებულება, რომელიც ღია ეროვნული ეკონომიკებისთვის არის 

დამახასიათებელი, ზოგჯერ მთავრობებს ისეთი პოლიტიკური მიზნების მიღწევას ურთულებს, 

როგორებიცაა სრული დასაქმება ან ფასების დონის სტაბილურობა. 

ურთიერთდამოკიდებულების არხები, თავის მხრივ, ქვეყნების მონეტარულ, ფისკალურ და 

გაცვლის კურსის სისტემებზეა დამოკიდებული, ანუ, ინსტიტუციების ნაკრებზე, რომელსაც 

საერთაშორისო მონეტარულ სისტემას უწოდებენ. წინამდებარე თავში გაანალიზებულია, თუ 

როგორი გავლენა იქონია საერთაშორისო მონეტარულმა სისტემამ მაკროეკონომიკური 

პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაზე გასული და ახლანდელი საუკუნეების ოთხი 

პერიოდის განმავლობაში. ეს პერიოდებია: ოქროს სტანდარტის ხანა (1870 - 1914); პერიოდი 

პირველი მსოფლიო ომის დასასრულიდან მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე (1918 – 1939); მეორე 

მსოფლიო ომის შემდგომი წლები, რომელთა დროსაც გაცვლის კურსები ფიქსირებული იყო 

ბრეტონ ვუდსის შეთანხმების შესაბამისად (1946 – 1973); და ბოლო პერიოდი, რომლის დროსაც 

ძირითადად თავისუფლად მერყევი გაცვლის კურსის იყო გაბატონებული (1973 - დღემდე). 

როგორც დავინახავთ, ალტერნატიულმა საერთაშორისო მონეტარულმა სისტემებმა 

მაკროეკონომიკური პოლიტიკა სხვადასხვა კომპრომისული არჩევანის წინაშე დააყენა. 

 

saerTaSoriso savaluto 
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sistemebi 1870-1973 wlebSi 

 

Ria ekonomikaSi makroekonomikur politikas ori ZiriTadi mizani aqvs _ saSi-

nao balansisa (sruli dasaqmeba da fasebis stabiluroba) da sagareo balansis (sa-

erTaSoriso gadasaxadelebSi Seusabamobis aRmofxvra) miRweva. am makroekonomikuri 

amocanebis miRweva gavlenas axdens sxva saxelmwifoebis mcdelobaze, romlebic, 

agreTve, sakuTari miznebis (saSinao da sagareo balansis) miRwevas cdiloben. Ria 

ekonomikebis urTierTdamokidebuleba am gadajaWvuli miznebis erTdroulad rea-

lizebas mniSvnelovnad arTulebs.   

urTierTdamokidebulebis erT-erTi forma saerTaSoriso savaluto sistemebia. 

am TavSi ganxilulia makroekonomikuri politikis gavlena saerTaSoriso savaluto 

sistemis funqcionirebaze sami periodis ganmavlobaSi: oqros standartis era (1870-

1914ww.), periodi or msoflio oms Soris (1918-1939ww.), da meore msoflio omis Sem-

dgomi periodi, romlis ganmavlobaSic savaluto kursebis moZraoba breton-vudsis 

SeTanxmebis Tanaxmad xdeboda (1945-1973ww.).  

 

Ria ekonomikis makroekonomikuri miznebi 

 

rogorc aRvniSneT, Ria ekonomikaSi saxelmwifo moxeleebi saSinao da sagareo 

balansis miRwevas cdiloben. martivad rom vTqvaT, saSinao balansi gulisxmobs 

qveynis yvela resursis srulad gamoyenebas da samamulo fasebis stabilurobas. 

sagareo balansi im SemTxvevaSi miiRweva, roca mimdinare operaciebis balanss mniS-

vnelovani arc deficiti aqvs (roca qveyenas ar SeuZlia sakuTari sagareo valebi 

gaistumros)  da arc proficiti (roca gadaxdisuunaro mdgomareobaSi sxva qveynebi 

arian).  

praqtikaSi es gansazRvreba mTlianad ver asaxavs makroekonomikuri politikis 

mimarTulebaTa diapazons. ase magaliTad, zemoxsenebuli amocanebis garda, erovnu-

li mTavrobebi zrunaven Semosavlebis gadanawilebaze, eqsportis xelSewyobaze, mim-

dinare operaciebis balansis mkverTi cvlilebebis Tavidan acilebaze da a.S. mdgo-

mareobas kidev ufro arTulebs is garemoeba, rom saSinao da sagareo miznebs Soris 

kavSiri xSirad naTeli ar aris. Tumca nebismieri makroekonomikuri politika moi-

cavs im miznebs, romlebsac Cvens mier gansazRvruli saSinao da sagareo balansi 

moicavs imisgan damoukideblad, Tu ra gansakuTrebuli ekonomikuri viTarebaa qve-

yanaSi.  

შინდა ბალანსი: სრული დასაქმება და ფასის დონის სტაბილურობა 

 

როდესაც ქვეყნის პროდუქტიული რესურსები სრულად არის დასაქმებული და ფასის დონე 

სტაბილურია, ქვეყანა შიდა ბალანსის მდგომარეობაშია. დანაკარგი და გაჭირვება, რომელიც 
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რესურსების არასრული დასაქმების დროს ჩნდება, აშკარაა. თუ ქვეყნის ეკონომიკა 

„გადახურებულია“ და მისი რესურსები გადაჭარბებით დასაქმებული, ჩნდება სხვა ტიპის (თუმცა, 

ნაკლებ საზიანო) დანაკარგი.  მაგალითად, თანამშრომლებს, რომლებიც დამატებით სამუშაო 

საათებსაც მუშაობენ, შესაძლოა ერჩივნოთ, ნაკლები იმუშაონ და მეტი თავისუფალი დრო 

ჰქონდეთ გართობისა და დასვენებისთვის, მაგრამ დასაქმების კონტრაქტებით მათ მოეთხოვებათ, 

დამატებითი საათები იმუშაონ იმ პერიოდებში, როდესაც მოთხოვნა მაღალია. მანქანები, 

რომლებსაც ჩვეულებრივზე უფრო ინტენსიურად ამუშავებ, უფრო ხშირად ფუჭდება და უფრო 

სწრაფად ცვდება.  

 

არასრული და გადაჭარბებული დასაქმება ასევე იწვევს ფასის ზოგადი დონის ცვლილებებს, რაც 

ეკონომიკის ეფექტიანობას ამცირებს, რადგან მონეტარული ერთეულის რეალურ ღირებულებას 

საიმედოობას უკარგავს, რაც, თავის მხრივ, ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად ამ 

ღირებულებით ხელმძღვანელობის სარგებელს ამცირებს. რადგან ადგილობრივი ხელფასები და 

ფასები იზრდება, როდესაც მუშახელსა და მწარმოებლურობაზე მოთხოვნა სრული დასაქმების 

დონეებს აჭარბებს, ხოლო საპირისპირო შემთხვევაში მცირდება, ფასების სტაბილური, 

პროგნოზირებადი დონეების შესანარჩუნებლად ხელისუფლებამ თავიდან უნდა აიცილოს 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები მთლიან მოთხოვნასა და სრული დასაქმების დონის შეფარდებაში.  

 

ინფლაცია ან დეფლაცია სრული დასაქმების პირობებშიც კი შეიძლება გაჩნდეს, თუ 

დასაქმებულებისა და ფირმების მოლოდინებს მომავალ მონეტარულ პოლიტიკასთან 

დაკავშირებით ხელფასი-ფასის აღმავალ ან დაღმავალ სპირალთან მივყავართ.  ასეთი სპირალი 

გაგრძელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ცენტრალური ბანკი ამ მოლოდინების შესაბამისად 

იმოქმედებს და ფულის ინექციებს ან ბრუნვიდან ამოღებას გააგრძელებს. 

 

ფასის არასტაბილური დონის ერთი განსაკუთრებით უარყოფითი შედეგი არის მისი გავლენა 

საკრედიტო კონტრაქტების რეალურ ღირებულებაზე. ვინაიდან სესხები, ჩვეულებრივ, 

დენომინირებულია მონეტარულ ერთეულში, ფასის დონის მოულოდნელი ცვლილებები იწვევს 

შემოსავლის გადანაწილებას კრედიტორებსა და დებიტორებს შორის. მაგალითად, აშშ-ის ფასის 

დონის მოულოდნელი მატება აუმჯობესებს იმათ მდგომარეობას, ვისაც ვალი აქვს დოლარებში, 

ვინაიდან ის ფული, რომელიც მათ კრედიტორებს უნდა გადაუხადონ, ახლა ნაკლები ღირს 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის თვალსაზრისით. ამავე დროს, ფასის დონის ზრდა 

აუარესებს კრედიტორების მდგომარეობას. რადგან შემოსავლის ასეთმა შემთხვევითმა 

გადანაწილებამ, შესაძლოა, მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენოს იმათ, ვისაც ის შეეხება, ეს კიდევ 

ერთ მიზეზს წარმოადგენს იმისა, რომ მთავრობებმა ფასების დონის სტაბილურობა 

შეინარჩუნონ.1   

                                                           
1 სიტუაცია განსხვავებულია, როდესაც მთავრობა არის მთავარი დებიტორი ადგილობრივ ვალუტაში. ასეთ 

შემთხვევაში, მოულოდნელი ინფლაცია, რომელიც ამცირებს მთავრობის ვალის რეალურ ღირებულებას, 

შესაძლოა საზოგადოების დაბეგვრის ხელსაყრელი საშუალება იყოს. დაბეგვრის ეს მეთოდი წარსულში 

საკმაოდ გავრცელებული იყო განვითარებად ქვეყნებში (იხილეთ თავი 22), თუმცა სხვა ქვეყნებში ამ 
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თეორიულად, ფასების ზრდის ან შემცირების ტენდენციის სრულყოფილი პროგნოზირება  არ 

დაჯდებოდა ძალიან ძვირი, ვინაიდან ყველა შეძლებდა ადვილად გამოეანგარიშებინა ფულის 

რეალური ღირებულება კონკრეტული მომენტისთვის მომავლში. თუმცა, როგორც ჩანს, რეალურ 

სამყაროში არ არსებობს ისეთი რამ, როგორც ინფლაციის პროგნოზირებადი მაჩვენებელი 

იქნებოდა. მართლაც, გამოცდილებამ აჩვენებს, რომ ფასის ზოგადი დონის 

არაპორგნოზირებადობა განსაკუთრებით ძლიერდება ფასის დონის სწრაფი ცვლილებების დროს. 

ომისშემდგომ პერიოდში ინფლაციის ფასი განსაკუთრებით აშკარა ისეთ ქვეყნებში იყო, 

როგორებიცაა არგენტინა, ბრაზილია, სერბეთი და ზიმბაბვე, სადაც ფასის დონის 

ასტრონომიულმა ზრდამ პრაქტიკულად ადგილობრივი ვალუტების, როგორც ანგარიშგების 

ერთეულის ან დაზოგვის საშუალების, ფუნქციონირების გაჩერება გამოიწვია.  

 

ამიტომ, ფასის დონის არასტაბილურობის პრევენციისთვის, მთავრობამ პროდუქციაში დიდი 

რყევების უნდა აიცილოს თავიდან, რომლებიც თავისთავად  სასურველი არ არის. გარდა ამისა, 

მთავრობამ თავიდან უნდა აიცილოს ინფლაცია და დეფლაცია იმით, რომ უზრუნველყოს ფულის 

მასის არც ძალიან სწრაფი და არც ძალიან ნელი ზრდა. 

 

საგარეო ბალანსი: მიმდინარე ანგარიშის ოპტიმალური დონე   

 

საგარეო ბალანსის ცნების განსაზღვრა უფრო რთულია, ვიდრე შიდა ბალანსის, ვინაიდან მას არა 

აქვს ისეთი მკაფიო პარამეტრები, როგორებიცაა „სრული დასაქმება“ და „სტაბილური ფასები“, 

რომლებიც ეკონომიკის საგარეო ტრანზაქციებთან მიმართებაში იქნებოდა გამოყენებული. ქმნის 

თუ არა ერთი ქვეყნის ეკონომიკის საგარეო ვაჭრობა მაკროეკონომიკურ პრობლემას 

დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე, მათ შორის ამ კონკრეტული ეკონომიკის 

მდგომარეობაზე, დანარჩენი მსოფლიოს პირობებზე და იმ ინსტიტუციურ სისტემებზე, 

რომლებითაც რეგულირდება ამ ქვეყნის ეკონომიკური ურთიერთობები უცხო ქვეყნებთან. 

მაგალითად, ქვეყანამ, რომელსაც ვალდებულება აქვს აღებული, გაცვლის კურსი მიაბას უცხოურ 

ვალუტას, თავისუფლად შეუძლია საგარეო ბალანსის განსხვავებული განსაზღვრება მიიღოს, 

ვიდრე იმ ქვეყანამ, რომლის ვალუტის გაცვლის კურსიც მერყევია. 

 

საერთაშორისო ეკონომიკის სახელმძღვანელოებში საგარეო ბალანსს ხშირად ქვეყნის მიმდინარე 

ანგარიშების ბალანსთან აიგივებენ. ასეთი განსაზღვრა ზოგ შემთხვევაშია შესაბამისი, მაგრამ 

შეუსაბამოა როგორც ზოგადი წესი. გავიხსენოთ, რომ ქვეყანა, რომელსაც მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტი აქვს, რესურსებს დანაჩენი მსოფლიოსგან სესხულობს და ეს სესხი მან მომავალში 

                                                           
მეთოდის გამოყენებისგან, ჩვეულებრივ, თავს იკავებენ და მას მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში 

მიმართავენ (მაგალითად, ომის დროს ან ომისშემდგომ პერიოდში). ინფლაციით საზოგადოების 

გაკვირვების პოლიტიკა ხელისუფლებისადმი ნდობას ძირს უთხრის და ფიშერის ეფექტით აუარესებს იმ 

პირობებს, რომლებზეც მთავრობას მომავალში ვალი შეუძლია აიღოს. 
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უნდა დაფაროს. თუმცა, ასეთი ვითარება ყოველთვის აუცილებლად არასასურველი არ არის. 

მაგალითად, ამ ქვეყნის შესაძლებლობები, რომ ნასესხები რესურსები დააბანდოს შესაძლოა 

უფრო მიმზიდველი იყოს ვიდრე დანარჩენ მსოფლიოში ხელმისაწვდომი შესაძლებლობები. ამ 

შემთხვევაში, უცხოელებისგან ნასესხები კრედიტების დაფარვა პრობლემას არ წარმოადგენს, 

რადგან მომგებიანი ინვესტიცია იმდენად მაღალ უკუგებას მოიტანს, რომ ამ კრედიტების 

ძირითადი თანხაც დაიფარება და მასზე დარიცხული პროცენტიც. ანალოგიურად, მიმდინარე 

ანგარიშის პროფიციტი შესაძლოა პრობლემას არ წარმოადგენდეს, თუ ადგილობრივი 

დანაზოგები უფრო მომგებიანად არის უცხოეთში დაბანდებული, ვიდრე მათი მშობლიურ 

ქვეყანაში დაბანდება იქნებოდა შესაძლებელი.   

 

მიმდინარე ანგარიშის დისბალანსზე უფრო ზოგადად კიდევ ერთი მაგალითის მოტანით 

შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომელიც გვიჩვენებს, როგორ სარგებელს იღებენ ქვეყნები ვაჭრობიდან. 

ამ შემთხვევაში ვაჭრობის ისეთი ფორმაა აღებული, რომელსაც ჩვენ ინტერტემპორალური 

ვაჭრობა ვუწოდეთ, ანუ მოხმარების გაცვლა დროთა განმავლობაში (იხილეთ მე-6 და მე-17 

თავები).  დროის გარკვეულ მომენტში საქონლის წარმოების სხვადასხვა შესაძლებლობების მქონე 

ქვეყნების მსგავსად, რომლებიც სარგებელს იმ პროდუქციაზე კონცენტრირებიდან იღებენ, რის 

წარმოებასაც და რომლით ვაჭრობასაც ყველაზე უკეთ ახერხებენ, ქვეყნები სარგებელს 

ღებულობენ მსოფლიო ინვესტიციების იმ ეკონომიკებში კონცენტრირებით, რომლებსაც ყველაზე 

უკეთ შეუძლიათ მიმდინარე პროდუქციის მომავალ პროდუქციად გარდაქმნა. ქვეყნებმა, 

რომლებსაც სუსტი საინვესტიციო შესაძლებლობები აქვთ, სახლში ცოტა უნდა დააბანდოდნ და 

თავიანთი დანაზოგები უცხოეთში უფრო პროდუქტიული საინვესტიციო საქმიანობებისკენ 

მიმართონ. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, ქვეყნები, სადაც ინვესტიციები შედარებით 

დაბალპოდუქტიულია, ხელმისაწვდომი პროდუქციის წმინდა ექსპორტიორები უნდა იყვნენ (და 

ჰქონდეთ მიმდინარე ანგარიშის პროფიციტი), ხოლო ქვეყნები სადაც ინვესტიციები შედარებით 

პროდუქტიულია, ხელმისაწვდომი პროდუქციის წმინდა იმპორტიორები უნდა იყვნენ (და 

ჰქონდეთ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი). როდესაც ინვესტიციების გადახდის დრო დგება, 

მეორე კატეგორიის ქვეყნები, უცხოური ვალების გასასტუმრებლად, პირველი კატეგორიის 

ქვეყნებში პროდუქციის ექსპორტირებას ახდენენ და ამით არსებული პროდუქციის მომავალ 

პროდუქციაში გადაცვლა ხორციელდება.  

 

დაუბალანსებელი მიმდინარე ანგარიში შესაძლოა სხვა მოსაზრებებითაც იყოს გამართლებული. 

ქვეყანამ, რომლის პროდუქციაც დროებით მცირდება (მაგალითად, განსაკუთრებულად ცუდი 

მოსავლის გამო), შესაძლოა უცხოლებისგან ვალის აღება მოისურვოს, რათა თავიდან აიცილოს 

მოხმარების მკვეთრი დროებითი ვარდნა, რაც, ასე თუ არ მოიქცა, მოხდება. ასეთი ვალის აღების 

შესაძლებლობის არარსებობის შემთხვევაში, არსებული პროდუქციის ფასი მომავალ 

პროდუქციასთან მიმართებაში უფრო მაღალი იქნება დაბალპროდუქტიულ ქვეყანაში, ვიდრე 

უცხოეთში; ამრიგად, ინტერტემპორალურ ვაჭრობას, რომელიც ფასებში ამ განსხვავებას 

აღმოფხვრის, ორმხრივი სარგებელი მოაქვს.  
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ამტკიცებენ, რომ ყველა ქვეყანას მიმდინარე ანგარიში დაბალანსებული რომ ჰქონდეს, 

ინტერტემპორალური ვაჭრობიდან ამ მნიშვნელოვანი სარგებლის მიღების საშუალება არ 

იქნებოდა. ამრიგად, არც ერთ პოლიტიკის რეალისტ შემმუშავებელს არ მოუნდება, მიზნად 

დაისახოს დაბალანსებული მიმდინარე ანგარიში როგორც ყველა ვითარებისთვის შესაფერისი 

პოლიტიკა. 

 

ზოგადად, პოლიტიკის შემმუშავებლები მიმდინარე ანგარიშის რაღაც საპროგნოზო მაჩვენებელს 

ადგენენ და ეს მაჩვენებელი მათი საგარეო ბალანსის მიზანს განსაზღვრავს. მაშინ, როდესაც 

მიმდინარე ანგარიშის დაგეგმილი დონე, ჩვეულებრივ, არ არის ნულის ტოლი, მთავრობები 

ცდილობენ, თავიდან აიცილონ ძალიან დიდი საგარეო პროფიციტები ან დეფიციტები; 

გამონაკლისი სემთხვევებია, როდესაც მტავრობებს მყარი საფუძველი აქვთ, მიიჩნიონ, რომ დიდი 

დისბალანსი ინტერტემპორალური ვაჭრობის პოტენციური სარგებლით არის გამართლებული. 

მთავრობები სიფრთხილით ეკიდებიან ამ საკითხს, ვინაიდან მიმდინარე ანგარიშის ზუსტი 

ბალანსის გამოთვლა, რომელიც ინტერტემპორალური ვაჭრობის სარგებელს მაქსიმალურად 

გაზრდიდა, შეუძლებელი თუ არა, ძალიან ძნელია. გარდა ამისა, მიმდინარე ანგარიშის ეს 

ოპტიმალური ბალანსი შესაძლოა ადგილობრივ და გლობალურ ეკონომიკაში მომხდარი 

ცვლილებების კვალდაკვალ მოულოდნელად შეიცვალოს. თუმცა, მიმდინარე ანგარიშის ისეთი 

ბალანსი, რომელიც რეალობისგან ძალიან შორს დგას, სერიოზულ პრობლემებს იწვევს.  

 

მიმდინარე ანგარიშის ჭარბი დეფიციტის პრობლემები. რატომ ურჩევნიათ მთავრობებს, თავიდან 

აიცილონ მიმდინარე ანგარიშის დიდი დეფიციტები? როგორც აღინიშნა მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტი (რაც ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკა უცხოეთიდან სესხულობს) არანაირ პრობლემას არ 

ქმნის, თუ ნასესხები თანხები პროდუქტიულ საინვესტიციო პროექტებისკენ მიემართება, 

რომლებიც დანახარჯს მომავალში მიღებული შემოსავლებით ამოიღებენ. თუმცა, მიმდინარე 

ანგარიშის დიდი დეფიციტი, ზოგჯერ, დროებითი მაღალი მოხმარების მაჩვენებელია, რომელიც 

არასწორი სამთავრობო პოლიტიკიდან ან ეკონომიკაში სხვა არასწორი ქმედებებიდან 

გამომდინარეობს. შესაძლებელია, ასევე, რომ საინვესტიციო პროექტები, რომლებიც უცხოური 

ფონდებით ფინანსდება, არასწორად იყოს დაგეგმილი ანდა მომავალი მოგების ზედმეტად 

ოპტიმისტურ მოლოდინებს ემყარებოდეს. ასეთ შემთხვევებში მთავრობამ, შესაძლოა, მიმდინარე 

ანგარიშის დეფიციტის დაუყოვნებლივ შემცირება ამჯობინოს მოგვიანებით უცხოლებისთვის 

ვალის დაბრუნებაში პრობლემების წინაშე აღმოჩენას. კერძოდ, მიმდინარე ანგარიშის დიდი 

დეფიციტი, რომელიც ისეთი ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკის შედეგია, რომელმაც 

იმავდროულად ადგილობრივი საინვესტიციო შესაძლებლობები უფრო მომგებიანი არ გახადა, 

შესაძლოა სიგნალი იყოს მთავრობისთვის, რომ საჭიროა საგარეო ბალანსის აღდგენა 

ეკონომიკური კურსის შეცვლის გზით. ყველა ღია ეკონომიკა ინტერტემპორალური საბიუჯეტო 

შეზღუდვის წინაშე დგას, რომელიც დროთა განმავლობაში მის ხარჯებს ისეთ დონეებამდე  

ზღუდავს, რომელიც მას შესაძლებლობა აძლევს, გადაიხადოს საგარეო ვალის ძირითადი თანხა 

და მასზე დარიცხული პროცენტი. ასეთი საბიუჯეტო შეზღუდვის მარტივი ვარიანტი 

განხილული იყო მე-6 და მე-17 თავებში, ხოლო უფრო რეალისტური ვარიანტი განხილულია 

ქვემოთ მოცემულ ჩანართში, რომელიც ახალი ზელანდიის უცხოურ კრედიტსა და ვალს ეხება. 
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ზოგჯერ, საგარეო ბალანსის საპროგნოზო დონე უფრო უცხოეთიდან არის თავს მოხვეული, 

ვიდრე ადგილობრივი მთავრობის მიერ შერჩეული. როდესაც ქვეყნებს წარსულში აღებული 

უცხოური კრედიტების გადახდაში პრობლემები ექმნებათ, უცხოელი კრედიტორები ნაკლებ 

მზაობას გამოხატავენ მათთვის ახალი კრედიტების გაცემაზე და შესაძლოა, ძველი კრედიტების 

დაუყოვნებლივ დაფარვაც კი მოითხოვონ. ამ მოვლენას ეკონომისტები უცხოური დაკრედიტების 

მყისიერ შეწყვეტას უწოდებენ. ასეთ შემთხვევებში ადგილობრივ მთავრობას შესაძლოა მკაცრი 

ზომების მიღება მოუწიოს, რათა უცხოელებისგან ქვეყნის სესხების შესაძლებლობა რეალისტურ 

დონემდე შეამციროს და ასევე, რათა გადაიხადოს ის კრედიტები, რომელთა განახლებაც 

უცხოელებს არ სურთ. მიმდინარე ანგარიშის დიდმა დეფიციტმა შეიძლება ქვეყნისადმი 

უცხოელი ინვესტორების ნდობა შეარყიოს და დაკრედიტების მყისიერი შეწყვეტა გამოიწვიოს. 

მყისიერი შეწყვეტის შემთხვევაში კი, რაც უფრო დიდია თავდაპირველი დეფიციტი, მით უფრო 

მკვეთრი და მტკივნეულია ადგილობრივი დანახარჯების შემცირება, რაც იმისათვის არის 

საჭიროა, რომ ეკონომიკამ მხოლოდ საკუთარი შესაძლებლობების ფარგლებში იფუნქციონიროს.  

მიმდინარე ანგარიშის ჭარბი პროფიციტის პრობლემა. მიმდინარე ანგარიშის ჭარბი პროფიციტი 

ისეთ პრობლემებს წარმოშობს, რომლებიც დეფიციტის მიერ წარმოშობილი პრობლემებისგან 

განსხვავდება. პროფიციტი მიმდინარე ანგარიშში გულისხმობს, რომ ქვეყანა აგროვებს უცხოეთში 

განთავსებულ აქტივებს. რატომ წარმოადგენს საერთოდ პრობლემას უცხოეთში სიმდიდრეზე 

ადგილობრივი მოთხოვნის უფლების ზრდა? ერთ-ერთი პოტენციური მიზეზი გამომდინარეობს 

იმ ფაქტიდან, რომ ეროვნული დანაზოგების მოცემული დონისთვის, მიმდინარე ანგარიშის 

მზარდი პროფიციტი ადგილობრივ მანქანა-დანადგარებსა და აღჭურვილობაში ნაკლები 

ინვესტიციებს გულისხმობს. (ეს გამომდინარეობს ეროვნული შემოსავლის იდენტობიდან, S = CA 

+ I, რომლის თანახმადაც მთლიანი ადგილობრივი დანაზოგი, S, უცხოური აქტივების 

აკუმულირებასა, CA, და ადგილობრივ ინვესტიციებს, I, შორის ნაწილდება.) რამდენიმე 

ფაქტორმა შესაძლოა უბიძგოს პოლიტიკის შემმუშავებლებს, რომ უპირატესობა ადგილობრივი 

დანაზოგები შიდა ინვესტიციების ზრდისკენ მიმართონ, ვიდრე უცხოურ ინვესტიციებისკენ. ჯერ 

ერთი, ადგილობრივი კაპიტალიდან მიღებული უკუგების დაბეგვრა უფრო ადვილია, ვიდრე 

უცხოეთში განთავსებული აქტივებიდან მიღებულისა. მეორე, ადგილობრივი კაპიტალის 

ფონდების მატებამ შეიძლება შეამციროს ადგილობრივი უმუშევრობის დონე და შესაბამისად, 

ეროვნული შემოსავალი უფრო მეტად გაზარდოს, ვიდრე ამავე რაოდენობით დამატებითი 

უცხოური აქტივები გაზრდიდა. ბოლოს, ერთი ფირმის მიერ განხორციელებულ ადგილობრივ 

ინვესტიციას შეიძლება სასარგებლო „გადამდები“ ტექნოლოგიური ეფექტი ჰქონდეს სხვა 

ადგილობრივ მწარმოებლებზე. 

 

თუ ქვეყნის მიმდინარე ანგარიშის დიდი პროფიციტი ასახავს იმას, რომ მისგან უცხოელებმა 

დიდი თანხები ისესხეს, ქვეყანამ შეიძლება მომავალში ვერ შეძლოს ამ გასესხებული თანხების 

უკან დაბრუნება. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, ქვეყანამ შეიძლება დაკარგოს თავისი უცხოური 

სიმდიდრის ნაწილი, თუ უცხოელები აღმოაჩენენ, რომ იმაზე მეტი ისესხეს, ვიდრე დაბრუნებას 

შეძლებენ. ამის საპირისპიროდ, ადგილობრივი რეზიდენტების მიერ კრედიტის გადაუხდელობა 

ეროვნული სიმდიდრის ქვეყნის შიგნით გადანაწილებას  იწვევს, მაგრამ ეროვნული სიმდიდრის 
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დონეს უცვლელად ტოვებს.2 მიმდინარე ანგარიშის დიდი პროფიციტი შეიძლება პოლიტიკური 

მიზეზებითაც იყოს არასასურველი. დიდი პროფიციტის მქონე ქვეყნები იმპორტის 

დისკრიმინაციული ბარიერების სამიზნეები ხდებიან, რომლებსაც საგარეო დეფიციტის მქონე 

სავაჭრო პარტნიორები უწესებენ. ადრე  იაპონია იყო ასეთ დგომარეობაში, ხოლო ჩინეთის 

დღევანდელი პროფიციტი აშკარად ახალისებს პროტექციონისტულ საფრთხეებს. ასეთი საზიანო 

შეზღუდვების თავიდან ასაცილებლად, პროფიციტურმა ქვეყნებმა უნდა თავიდან აიცილონ 

თავიანთი პროფიციტების  დიდი ზრდა.  

ამრიგად, საგარეო ბალანსის მიზანია მიმდინარე ანგარიშის ისეთი დონე, რომელიც შესაძლებელს 

ხდის ინტერტემპორალური ვაჭრობიდან მნიშვნელოვანი სარგებლის რეალიზებას იმ 

პრობლემების წარმოშობის გარეშე, რომლებზეც ზემოთ ვისაუბრეთ. ვინაიდან მთავრობებმა არ 

იციან, ზუსტად რა დონეა ეს, ისინი ცდილობენ, თავიდან აიცილონ დიდი დეფიციტიცა და 

პროფიციტიც გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს ინტერტემპორალური ვაჭრობიდან 

დიდი მოგების მიღების აშკარა შესაძლებლობა. 

 

თუმცა, ფუნდამენტური ასიმეტრია არსებობს იმ ზეწოლებს შორის, რომლებიც უბიძგებს 

დეფიციტურ და პროფიციტურ ქვეყნებს, შეამცირონ თავიანთი საგარეო დისბალანსები. მაშინ 

როდესაც საკმაოდ ხანგრძლივი და დიდი დეფიციტის იძულებით აღმოფხვრა დაკრედიტების 

მოულოდნელი შეწყვეტით არის შესაძლებელი, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ მსესხებელ ქვეყნებს 

უცებ გაუქრეთ სურვილი, შთანთქან ის თანხები, რომლებსაც უცხოელები ვალის სახით აძლევენ! 

ამრიგად, შესწორების ზეწოლები, რომლებსაც დეფიციტური ქვეყნები განიცდიან, ბვერად უფრო 

ძლიერია, ვიდრე ის ზეწოლები, რომელთა წინაშეც პროფიციტული ქვეყნები დგანან. 

 

Ria ekonomikis trileმa 

 

me-19 saukunidan moyolebuli saerTaSoriso monetaruli sistema ramdenjerme 

Seicvala. 1870-1914 wlebSi oqros standartis era funqcionirebda, rasac omebs Soris 

periodis, 1918-1939 wlebis, gardamavali monetaruli sistema moyva. meore msoflio 

omis Semdeg msoflio fiqsirebuli gacvliTi kursebis e.w. Bbreton-vudsis sistemaze 

gadavida, romlemac funqcionireba 1973 wels daasrula. amis Semdeg wamyvani qveynebis 

valutebi Tavisuflad mcurav kursebzer gadavidnen.  

Cvens mier ukve Seswavlili masalidan cxadia, rom am sistemebs Soris 

fundamentuli gansxvavebebia. aseve gansxvavebuli is ekonomikuri, politikuri da 

socialuri faqtorebi, romelic qveynas ama Tu im sistemis arCevanisaken ubiZgebs. 

Ria ekonomikaSi politikis Semomqmedni gardauval trilemas awydebian im 

monetaruli sistemis arCevis dros, romelic yvelaze ukeT daexmareba qveyanas 

saSinao da sagareo balanss miaRwios.   

                                                           
2 ე ს  ს ა კ ი თხ ი  ჯონ  მ ე ი ნ ა რდ კ ე ი ნ ს მ ა  ა ღნ ი შ ნ ა  ნ ა შ რომ შ ი  “Foreign Investment and National 
Advantage,” The Nation and Athenaeum 35 (1924), გ ვ . 584–587. 
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me-17 TavSi Cven vnaxeT, rom Tu fiqsirebuli gacvliTi kursis mqone qveyana 

kapitals Tavisufali saerTaSoriso moZraobis saSualebas aZlevs, igi amave dros 

saSinao monetaruli politikis kontrolis saSualebas kargavs. es daTmoba imis 

maniSnebelia, rom sami SesaZlo variantidan qveyanas SeuZlia erTdoulad mxolod 

ori SesaZlebloba airCios. es SesaZleblobebia:  

1. gacvliTi kursis stabiluroba; 

2. saSinao amocanebze orientirebuli monetaruli politika; 

3. kapitalis saerTaSoriso moZraobis Tavisufleba. 

ekonomikuri politikis TvalsazrisiT, am CamonaTvalidan yvela sasurvelia, 

magram politikis Semomqmedebs erTdroulad mxolod ori maTganis arCeva SeuZliaT. 

swored amaSi mdgomareobs monetaruli reJimis arCevanis trilema da ara dilema, 

radgan SesaZlebeli airCes 1 da 2, an 1 da 3, an 2 da 3.  

rogorc vnaxeT, fiqsirebuli gacvliTi kursis mqone qveyana, romelic 

kapitalis saerTaSoriso moZraobis Tavisuflebas irCevs, am CamonaTvalidan me-2 

variantis Sesrulebis SesaZleblobas kargavs. meore mxriv, Tu fiqsirebuli 

gacvliTi kursis mqone qveyana saerTaSoriso finansuri nakadebis moZraobas 

zRudavs, mas SeuZlia aRar izrunos saprocento paritetis R=R* dacvis 

aucileblobis Sesaxeb. amrigad, mas me-3 punqtze uxdeba uaris Tqma. anu igi uars 

ambobs kapitalis Tavisufal saerTaSoriso moZraobaze. amave dros mas SeuZlia 

saSinao saprocento ganakveTis done ise Secvalos, rom saSinao ekonomikaze 

moaxdinos gavlena. ase magaliTad, qveynas SeuZlia Seamciros ekonomikis 

`gadaxureba~ saprocento ganakveTis gazrdis saSualebiT. anu mas SeuZlia 

uzrunvelyos saSinao balansis dacva. amave dros kursis gaZlierebis/gaZvirebis 

gamo, igi aRkveTs eqsportis Rirebulebis Semcirebas. Tumca mas finansuri nakadebis 

gakontroleba mouwevs.  

da bolos, mcuravi savaluto kursis mqone qveyanas SeuZlia ekonomikis 

samarTavad monetaruli politikis gamoyeneba finansuri nakadebis Tavisuflad 

moZraobis pirobebSic ki. Tumca mas mouwevs uaris Tqma erovnuli valutis gacvliTi 

kursis stabilurobaze, rac, Tavis mxriv, eqportiorTa da importiorTa ekonomikur 

gegmebs gaarTulebs.  

aRsaniSnavia, rom trilema ar gulisxmobs, rom raime Sualeduri monetaruli 

reJimebis arseboba gamoricxuli. მაგალითად, გაცვლის კურსის სამართავად უფრო 

აგრესიული მონეტარული ინტერვენციის განხორციელება გაცვლის კურსის მერყეობას 

შეამცირებს, მაგრამ, ამავე დროს, შეზღუდავს მონეტარული პოლიტიკის უნარს, შეასრულოს 

ნებისმიერი სხვა მიზანი გაცვლის კურსის მიზნის გარდა. ანალოგიურად, ფინანსური ანგარიშის 

ნაწილობრივი გახსნა გარკვეულწილად შესაძლებელს გახდის საერთაშორისოა სესხებას და 

გასესხებას. თუმცა, ამავე დროს, გაცვლის კურსის ფიქსირება ადგილობრივი საპროცენტო 

განაკვეთის ცვლილებების მიუხედავად მოითხოვს უფრო მასშტაბურ ინტერვენციას და  

უცხოური სავალუტო რეზერვების პოტენციურად უფრო დიდ გადინებას, ვიდრე საჭირო 

იქნებოდა საერთაშორისო ფინანსური ტრანზაქციების სრულად აკრძალვის შემთხვევაში. 

შესაბამისად, შემცირდება ცენტრალური ბანკის უნარი, უზრუნველყოს გაცვლის კურსის 

სტაბილურობა (გაუფასურების და კრიზისების თავიდან აცილების გზით). 
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es analizi ubralod imas cxadyofs, rom ekonomikuri politikis Semomqmedebs 

sxvadasxva amocanebs Soris arCevanis gakeTeba uwevT da yvelafris erTad miRweva 

SeuZlebelia.  

 

saerTaSoriso makroekonomikuri politika 

oqros standartis epoqaSi 

 

oqros standartis epoqaSi - 1870-1914 ww. makroekonomikuri politikis amocanebi 

gansxvavdeboda XX saukunis makroekonomikuri politikis amocanebisagan.  oqros 

standartis sistema warmoiSva oqros monetebis gamoyenebis safuZvelze, romlebic 

mimoqcevis, Rirebulebis sazomisa da dagrovebis saSualebis funqciebs asruleb-

dnen. oqro uZvelesi droidan gamoiyeneba fulad, magram oqros standartis SemoRe-

bis oficialur TariRad 1819 welia miCneuli, roca britaneTis parlamentma miiRo 

e.w. ganaxlebis kanoni (Resumption Act). am kanonis Tanaxmad, parlamentma ganaaxla fiq-

sirebuli kursiT qaRaldis fulis niSnebis oqroze gacvlis praqtika, romelic 

Sewyvetili iyo napoleonis omebis dros 1793-1815 ww. am kanoniT gauqmda SezRudvebi 

oqros monetebisa da zodebis eqsportze didi britaneTidan.   

XIX saukunis meore naxevridan germaniam, iaponiam da ramdenime sxva qveyanam 

SemoiRo oqros standartis sistema. am periodSi didi britaneTi wamyvani ekonomi-

kuri Zala iyo. danarCeni qveynebi imedovnebdnen, rom isinic miaRwevdnen ekonomikur 

warmatebas, Tu did britaneTs mibaZavdnen. aSS oqros standartis sistemas 1879 wels 

SeuerTda. 1900 wels aSS-Si oficialurad miiRes kanoni, romliTac myardeboda kav-

Siri dolaris Rirebulebasa da oqros Rirebulebas Soris. didi britaneTi msof-

lio vaWrobaSi liderobda. misi finansuri institutebi maRali ganviTarebiT gamo-

irCeodnen. Sesabamisad, londoni bunebrivad gadaiqca oqros standartze dafuZnebu-

li saerTaSoriso fuladi sistemis centrad.  

 

sagareo balansi oqros standartis pirobebSi 

oqros standartis funqcionirebisas centraluri bankis mTavari amocanaa Sei-

narCunos oficialuri pariteti samamulo valutasa da oqros fass Soris. amrigad, 

mocemuli valutis kursis SenarCunebisaTvis centralur banks unda gaaCndes oqros 

adekvaturi maragi. amitom saxelmwifo moxeleebi sagareo balanss ganixilavdnen ara 

rogorc mimdinare operaciaTa angariSis nulovan saldos, aramed rogorc viTare-

bas, roca centraluri banki arc iRebda oqros sazRvargareTidan da arc yidda 

ucxoelebze dabali kursiT.  

Tanamedrove terminologiiT (Tavi 12), centraluri bankebi cdilobdnen ar da-

eSvaT sagadasaxdelo balansis mkveTri meryeoba. am periodSi saerTaSoriso rezer-

vebs oqro warmoadgenda. amitom qveynis sagadasaxdelo balansis proficits an de-

ficits qveynebs Soris oqros monetebis an oqros zodebis gadadineba ganapirobebda. 
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aRsaniSnavia, rom centraluri bankebi rezervebad ucxour valutas 1914 wlamdec 

iyenebdnen. am dros funti sterlingi yvelaze sasurveli valuta iyo, Tumca rezer-

vebi ZiriTadad oqros saxiT inaxeboda. oqros didi moculobiT gadinebis Tavidan 

acilebis mizniT, centraluri bankebi kapitalis moZraobis angariSsa da mimdinare 

operaciaTa angariSs Soris Sesabamisobis miRwevas cdilobdnen. qveyanis sagadasax-

delo balansis gawonasworebulia maSin, roca misi mimdinare operaciaTa angariSe-

bisa da  kapitalis moZraobis arasarezervo angariSebis Tanxa nulis tolia. anu 

midinare operaciebis angariSis balansi mTlianad finansdeba saerTaSoriso kredi-

tebis xarjze da ar exeba rezervebs.  

bevri mTavroba cdilobda ar Careuliyo mimdinare operaciebis balansis koreq-

tirebaSi. ase magaliTad, mimdinare operaciebis balansis proficiti did britaneTSi 

1870-1914 ww. mTliani erovnuli produqtis sidides 5,2%-iT aWarbebda, rac XX sauku-

nis meore naxevris standartebiT Zalian maRali maCvenebelia. zogierTi movale qve-

yana problemebs ar ganicdida valebis gastumrebisas. albaT imitom, rom im periodSi 

didi britaneTi iyo umsxvilesi savaWro partniori da kapitalis  eqsportiori.  

 

meqanizmi: fasi-moneta-nakadi 

oqros standarts gaaCnia mZlavri avtomaturi regulatori, romelic uzrun-

velyofs sagadasaxdelo balansis wonasworobas yvela qveyanaSi. es meqanizmia: fasi-

moneta-nakadi, romelic jer kidev XVIII saukuneSi gamovlinda. vTqvaT, didi brita-

neTis mimdinare operaciebis balansis proficiti aWarbebs misi kapitalis moZraobis 

arasarezervo angariSebis deficits. radgan wminda importi didi britaneTidan sxva 

qveynebSi mTlinad ar finansdeba inglisuri kreditebis xarjze, amitom balansi 

uzrunvelyofili unda iqnes saerTaSoriso rezervebis nakadebis xarjze, anu oqros 

moZraobiT. oqros es nakadebi avtomaturad amcirebs fulis masas sazRvargareT da 

zrdis fulis masas britaneTSi. amiT igi xels uwyobs sazRvargareTuli fasebis 

Semcirebas da inglisuri fasebis gazrdas. britaneTis fasebis zrda da ucxoeTSi 

qveynebSi fasebis imavdrouli Semcireba amcirebs ucxour moTxonas britaneTis sa-

qonelsa da momsaxurebaze. es, Tavis mxriv, zrdis britaneTis moTxovnas ucxour 

saqonelsa da momsaxurebaze. moTxovnis es cvlileba amcirebs britaneTis mimdinare 

operaciebis balansis proficits da ucxouri qveynis  mimdinare operaciebis balan-

sis deficits. saboloo angariSiT, rezervebis anu oqros gadineba Sewydeba da orive 

mxare sagadasaxdelo balansis wonasworobas miaRwevs.      

 

ოქროს სტანდარტის „თამაშის წესები“: მითი და რეალობა 

 

თეორიულად, ფასების და ოქროს მონეტების დინების მექანიზმს ავტომატურად შეუძლია 

ფუნქციონირება. თუმცა, ცენტრალური ბანკების რეაქციებმა ოქროს ქვეყანათაშორ დინებებზე 

კიდევ ერთი პოტენციური მექანიზმი გააჩინა საგადამხდელო ბალანსის თანაფარდობის 

აღსადგენად. ის ცენტრალური ბანკები, რომლებიც მუდმივად კარგავდნენ ოქროს, აღმოჩნდნენ 
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რისკის წინაშე, რომ ვეღარ შეძლებდნენ ბანკნოტების გამოსყიდვის ვალდებულებების 

შესრულებას. ამიტომ, როდესაც ოქროს კარგავდნენ, ისინი მოტივირებული იყვნენ, გაეყიდათ 

ადგილობრივი აქტივები, რაც ადგილობრივ საპროცენტო განაკვეთებს ზრდიდა და უცხოეთიდან 

ფინანსურ ნაკადებს იზიდავდა. იმ ცენტრალურ ბანკებს კი, რომლებიც ოქროს იგებდნენ, ბევრად 

ნაკლები მოტივაცია ჰქონდათ, ამ ლითონის თავიანთი იმპორტი აღმოეფხვრათ. მთავარი 

მოტივატორი საპროცენტო შემოსავლის მომტანი ადგილობრივი აქტივების უფრო მაღალი 

მომგებიანობა იყო „შიშველ“ ოქროსთან შედარებით. ცენტრალურ ბანკს, რომელიც ოქროს 

აგროვებდა, შესაძლოა ვერ გაეძლო ცდუნებისთვის და ადგილობრივი აქტივები ეყიდა, რაც 

გამოიწვევდა ადგილობრივი საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას, ფინანსური ნაკადების 

გადინების ზრდას და უცხოეთში ოქროს გატანას.  

 

ცენტრალური ბანკების მიერ ამ ადგილობრივი საკრედიტო ზომების განხორციელება 

აძლიერებდა ფასების და ოქროს მონეტების დინების მექანიზმს იმით, რომ ყველა ქვეყანას 

საგადამხდელო ბალანსის თანაფარდობისკენ უბიძგებდა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, 

დეფიციტის შემთხვევაში ადგილობრივი აქტივების გაყიდვის, ხოლო პროფიციტის შემთხვევაში 

ადგილობრივი აქტივების შესყიდვის პრაქტიკას ოქროს სტანდარტის „თამაშის წესები“ შეარქვეს 

- ფრაზა, რომლის ავტორობაც კეინსს მიეწერება. ვინაიდან ასეთი ზომები აჩქარებდა ყველა 

ქვეყნის მოძრაობას საკუთარი საგარეო ბალანსის მიზნებისაკენ, მათ იმ ავტომატური შესწორების 

პროცესების ეფექტიანობა გაზარდეს, რომლებიც ოქროს სტანდარტისთვის იყო 

დამახასიათებელი. 

 

შედარებით გვიანდელმა კვლევამ აჩვენა, რომ ოქროს სტანდარტის „თამაშის წესები“ ხშირად 

ირღვეოდა 1914 წლამდე. როგორც უკვე აღინიშნა, წესების დამორჩილების სტიმულები უფრო 

მძლავრად დეფიციტის მქონე ქვეყნების მიმართ გამოიყენებოდა, ვიდრე პროფიციტის მქონე 

ქვეყნების და ამიტომ, პრაქტიკაში, ყველა ქვეყნის საგადამხდელო ბალანსების თანაფარდობაში 

მოყვანის ტვირთი დეფიციტის მქონე ქვეყნებს აწვებოდა. არ იღებდნენ რა ყოველთვის ზომებს 

ოქროს გადინების შესამცირებლად, პროფიციტიანმა ქვეყნებმა გააუარესეს საერთაშორისო 

პოლიტიკის კოორდინირების პრობლემა, რომელიც ამ სისტემისთვის იყო დამახასიათებელი: 

დეიფიციტის მქონე ქვეყნებს, რომლებიც ერთმანეთს კონკურენციას ოქროს რეზერვების 

ლიმიტირებული მარაგის მოპოვებისთვის უწევდნენ, შეეძლოთ ზედმეტად შემზღუდველი 

მონეტარული პოლიტიკები გაეტარებინათ, რაც დასაქმებას დააზარალებდა და თან დიდად ვერ 

გამოასწორებდა მათი რეზერვების პოზიციებს.   

 

ფაქტობრივად, ქვეყნები ხშირად არღვევდნენ წესებს და ოქროს ნაკადების სტერილიზებას 

მიმართავდნენ, ანუ ადგილობრივ აქტივებს ყიდდნენ უცხოური რეზერვების ზრდის დროს და 

ყიდულობდნენ უცხოური რეზერვების შემცირების დროს. მთავრობის ჩარევა კერძო ოქროს 

ექსპორტში ასევე არყევდა სისტემას. ამიტომ, საგადამხდელო ბალანსის შეუფერხებელი და 

ავტომატური შესწორების სურათი, რომელიც პირველ მსოფლიო ომამდე არსებობდა, ყოველთვის 
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რეალობას არ ასახავდა. მთავრობები ზოგჯერ უგულებელყოფდნენ როგორც „თამაშის წესებს“, 

ასევე საკუთარი ქმედებების სხვა ქვეყნებზე გავლენას.3 

 

saSinao wonasworoba oqros standartis pirobebSi 

valutis oqros Semcvelobis dafiqsirebiT oqros standartis sistema msoflio 

ekonomikaSi fuladi masis zrdis SezRudvas da fasebis stabilurobis miRwevas cdi-

lobda. 1870-1914 ww. im qveynebSi, romlebmac oqros standarti miiRes, fasebi ise 

swrafad ar izrdeboda, rogorc meore msoflio omis Semdeg. magram  amis miuxedavad, 

moklevadian periodSi fasebis donis cvlilebebi sxvadasxva qveyanaSi winaswarga-

nuWvreteli iyo. inflaciisa da deflaciis periodebi erTmaneTs cvlida. problemas 

is warmoadgenda, rom SefardebiTi fasebi oqrosa da sxva saqonelze icvleboda. 

amasTan, oqros standartis gamoyeneba naklebad uwyobda xels umuSevrobis proble-

mis gadaWras. ase magaliTad, aSS-Si umuSevrobis done 1890-1913 ww. 6,8%-s aRwevda, 

xolo 1946-1972 ww. _ 5,7%-s.  

oqros standartis epoqaSi saSinao moklevadiani arastabilurobis ZiriTadi 

mizezi is iyo, rom ekonomikuri politika sagareo miznebs ufro met yuradRebas 

aqcevda. 1914 wlamde mTavrobebi iseT yuradRebas ar uTmobdnen saSinao balansis 

SenarCunebis problemas, rogorc meore msoflio omis Semdgom periodSi xdeboda. 

saSinao politikis amocanebis mniSvneloba pirveli msoflio omis Semdeg gaizarda, 

roca msoflio 1918-1945 wlebSi globalurma ekonomikurma arastabilurobam moicva.  

 

მაგალითი:  

გაცვლითი კურსის რეჟიმების პოლიტიკური ეკონომიკა: კონფლიქტი ამერიკის მონეტარული 

სტანდარტის ირგვლივ 1890-იან წლებში. 

როგორც ვიცით, შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ომამდე ბიმეტალიზმის, ანუ 

ორლითონიანი მონეტარული სტანდარტი მოქმედებდა და ბრუნვაში იყო როგორც ვერცხლი, 

ასევე ოქრო. ომის დაწყების შემდეგ ქვეყანა ქაღალდის ფულსა (რომელსაც ქაღალდის დოლარი 

ერქვა) და გაცვლის თავისუფლად მერყევ კურსზე გადავიდა, თუმცა 1879 წელს წმინდა ოქროს 

სტანდარტი (და გაცვლის ფიქსირებული კურსი ოქროს სტანდარტის ისეთ სხვა ვალუტებთან 

მიმართებით, როგორიც ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი იყო) შემოიღო. 

1849 წელს კალიფორნიაში ოქროს აღმოჩენის შემდეგ, მსოფლიოში ოქროს მარაგი მკვეთრად 

გაიზარდა; თუმცა 1879 წელს დოლარის ოქროსთან დაბრუნებამ სამოქალაქო ომის წინანდელი 

პარიტეტით აშშ-ში დეფლაცია გამოიწვია. გარდა ამისა, ამერიკაში ოქროს აღდგენიდან დიდი ხნის 

შემდეგ, ოქროს დეფიციტმა მსოფლიოში ფასის დონეებზე ხანგრძლივი დაღმავალი ზეწოლა 

წარმოშვა. 1896 წლისთვის, აშშ-ის ფასის დონე 40%-ით ნაკლები იყო 1869 წლის დონეზე. 

                                                           
3 თა ნ ა მ ე დროვ ე  ა ვ ტორიტე ტული  კ ვ ლე ვ ი ს თვ ი ს  ოქ როს  ს ტა ნ და რტი ს  პ ი რობ ე ბ შ ი  
ც ე ნ ტრა ლური  ბ ა ნ კ ი ს  პ რა ქ ტი კ ე ბ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  ი ხ ილე თ Arthur I. Bloomfield, Monetary Policy 
under the International Gold Standard: 1880–1914 (New York: Federal Reserve Bank of New York, 1959). 
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ეკონომიკური გაჭირვება საყოველთაო იყო და განსაკუთრებით 1893 წლის საბანკო პანიკის 

შემდეგ გაღრმავდა. ამან განსაკუთრებით ფერმერები დააზარალა, რადგან ფასები სასოფლო 

სამეურნეო პროდუქციაზე უფრო სწრაფად ეცემოდა, ვიდრე ფასის ზოგადი დონე. 

1890-იან წლებში ფართო სახალხო კოალიციამ, რომელშიც აშშ-ის ფერმერები, მაღაროელები 

და სხვები შედიოდნენ, ვერცხლი-ოქროს ბიმატელიზმის სისტემის აღდგენა მოითხოვეს, როგორც 

ეს სამოქალაქო ომამდე იყო. მათ მოისურვეს ოქროსა და ვერცხლის ძველი, 16:1 შეფარდებითი 

მონეტარული პარიტეტით აღდგენა, მაგრამ 1890-იანი წლების დასაწყისში ოქროს საბაზრო ფასი 

ვერცხლთან მიმართებაში თითქმის 30-მდე იყო გაზრდილი. სახალხოელებმა განჭვრიტეს, რომ 

ვერცხლის 16:1 პარიტეტით მონეტიზება ვერცხლის ფულის მარაგის გაზრდას და სავარაუდოდ, 

დეფლაციის შემობრუნებას გამოიწვევდა, რადგან ხალხი ოქროს დოლარებს იყენებდა ბაზარზე 

ვერცხლს იაფად საყიდლად და შემდეგ მონეტების მოსაჭრელად მიჰქონდათ. ფერმერების და 

მათი მოკავშირეების აზრით ასეთი ნაბიჯები გარკვეულ დადებით შედეგებს მოიტანდა, 

მაგალითად, წინა ათწლეულების სავაჭრო ტენდენციების უარყოფითი პირობების გაუქმებას და 

ფერმერების იპოთეკური ვალების რეალური ღირებულების შემცირებას. ამის განსაკუთრებული 

მომხრეები დასავლელი ვერცხლის მაღაროების მფლობელები იყვნენ. ქვეყნის მეორე მხარეს, 

აღმოსავლელ ფინანსისტებს კი უმნიშვნელოვანესად „ლითონის ფული“ - ანუ ოქრო და მხოლოდ 

ოქრო - მიაჩნდათ მსოფლიო ბაზრებში ამერიკის უფრო სრული ინტეგრირებისთვის. 

ვერცხლის მოძრაობამ პიკს 1896 წელს მიაღწია, როდესაც დემოკრატიულმა პარტიამ 

პრეზიდენტობის კანდიდატად უილიამ ჯენინგს ბრაიანი დაასახელა პარტიის ყრილობაზე მისი 

გამოსვლის შემდეგ, რომელშიც მან თქვა „ნუ ვაცვამთ კაცობრიობას ოქროს ჯვარზე!“  მაგრამ იმ 

დროისთვის,  სამხრეთ ამერიკაში, ალასკასა და სხვაგან ოქროს ახალი საბადოების აღმოჩენებმა 

ხელი შეუწყო წინა დეფლაციური ტენდენციების შემობრუნების დაწყებას, რაც ვერცხლის 

პოლიტიკური საკითხის აქტუალობას ანელებდა. ბრაიანმა 1989 და 1900 წლების არჩევნები 

რესპუბლიკელ უილიამ მაკკინლისთან წააგო და 1900 წლის მარტში კონგრესმა ოქროს 

სტანდარტის აქტი მიიღო, რითიც დოლარის საფუძველი ოქროს გახდა.  

ლ. ფრენკ ბაუმის 1900 წლის საბავშო კლასიკის „ოზის ჯადოქრის“ თანამედროვე 

მკითხველები ჩვეულებრივ ვერც კი ხვდებიან, რომ ამ წიგნში მოთხრობილი დოროთის, ტოტოს 

და მათი მეგობრების ამბავი ოქროს თაობაზე აშშ-ის პოლიტიკური ბრძოლის ალეგორიული 

გამოხატვაა. ყვითელი აგურის გზა ოქროს ყალბ დაპირებას ნიშნავს, სახელი „ოზი“ ოქროს საზომი 

ერთეულის სახელიდან - უნცია - გამომდინარეობს, ხოლო დოროთის ვერცხლისფერი 

ფეხსაცმელები (რომლებიც ამ ნაწარმოების ჰოლივუდის ცნობილ ეკრანიზაციაში ლალისფერი 

ფეხსაცმელებით შეიცვალა) კანზასის ვალებით დამძიმებული ფერმერული შტატისკენ  მიმავალი 

გზაა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ფერმერების ვალს ხშირად 1890-იანი წლების ვერცხლის აჟიოტაჟის 

ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად ასახელებენ, პოლიტიკის მკვლევარი ჰარვარდის უნივერსიტეტიდან 

ჯეფრი ფრიდენი გვიჩვენებს, რომ უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ფერმერების და 

მაღაროელების ინტერესები, რომ თავიანთი პროდუქტების ფასი არასაბაზრო საქონელთან 

შედარებით გაეზარდათ.მწარმოებლებმა, რომლებიც იმპორტთან კონკურირებდნენ, შეძლეს 
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დეფლაციის საპირწონედ სატარიფო დაცვა მიეღოთ. მათ, როგორც ჯგუფს, ნაკლები ინტერესი 

ჰქონდა სავალუტო სტანდარტის შეცვლისადმი. ვინაიდან შეერთებული შტატები თითქმის ყველა 

პირველადი პროდუქტის ექსპორტიორი იყო, იმპორტის ტარიფები არაეფექტიანი იქნებოდა 

ფერმერების და მაღაროელების დახმარების საქმეში. თუმცა, აშშ დოლარის გაუფასურება 

პირველად პროდუქტებზე დოლარში ფასების ზრდას მოასწავებდა არასაბაზრო საქონელთან 

შედარებით. მონეტარულ სისტემასთან დაკავშირებული კანონების მიღებისას კონგრესის ხმების 

სტატისტიკური ანალიზის მეშვეობით ფრიდენი გვიჩვენებს, რომ ვერცხლის საკანონმდებლო 

მხარდაჭერა ვალის დონეებს კი არ უკავშირდებოდა, არამედ მაღალ კორელაციაში იყო 

სახელმწიფო დასაქმებასთან სოფლის მეურნეობასა და სამთო მრეწველობაში.  

 

msoflio omebs Soris periodi: 1918-1939 ww. 

 

qveynebis umravlesobam oqros standartze uari Tqva pirveli msoflio omis 

dros. isini TavianTi uzarmazari samxedro danaxarjebis dafinansebas fulis emisiis 

xarjze axdendnen. amave wlebSi omis gamo saxelmwifoebma samuSao Zalisa da sam-

rewvelo simZlavreebis mniSvnelovani nawili dakarges. Sedegad, 1918 wlisaTvis fa-

sebis done yvelgan gaizarda.  

qveynebis mTavrobebi saxelmwifo xarjebis gazrdiT Seecadnen ekonomikis aRor-

Zinebas. aRniSnulma RonisZiebam am qveynebSi inflaciis arnaxuli tempebi gamoiwvia, 

radgan es qveynebi  gazrdili xarjebis dasafarad ubralod fulis emisias mimar-

Tavdnen, rogorc amas omis periodSi akeTebdnen.  

 

 

hiperinflacia germaniaSi 

 

omebs Soris periodSi inflaciis yvelaze didi done germaniaSi dafiqsirda.  

1919 wlis ianvridan 1923 wlis dekembramde fasebis indeqsi 262-idan 126 160 000 000 

000-mde gaizarda, anu 481 miliardjer.  

versalis SeTanxmeba, romelic pirveli msoflio omis dasrulebisaTvis gafor-

mda, germanias avaldebulebda uzarmazari reparaciebi gadaexada mekavSireebisaTvis. 

magram germaniis mTavrobam, gadasaxadebis gazrdis nacvlad, fulis emisias mihyo 

xeli. inflacia gansakuTrebiT maRali tempiT izrdeboda 1923 ianvridan, roca saf-

rangeTma, versalis SeTanxmebis Tanaxmad, jarebi Seiyvana rurSi – germaniis samrew-

velo centrSi. franguli okupaciis winaaRmdeg mimarTuli protestis niSnad germa-

neli muSebi gaificnen, xolo germaniis mTavrobam, gaficulebisaTvis materialuri 

mxardaWeris mizniT, banknotebi dabeWda. Sedegad mxolod erTi wlis ganmavlobaSi 

fasebis done 452 998 200-jer gaizarda. germanul valutas, faqtobrivad, fasi ar 

hqonda.  
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hiperinflacia SeCerda 1923 wlis bolos, roca germaniam fulis reforma gaa-

tara. amasTan, man miiRo mcireodeni SeRavaTi reparaciis gadaxdisas. mTavroba da-

banalsebuli saxelmwifo biujetis formirebasac Seecada.  

 

moklevadiani dabruneba oqros standartTan 

 

1919 wels aSS oqros standarts daubrunda. 1920 wlis daswyisisaTvis bevri 

qveyana ganicdida sul ufro da ufro Zlier nostalgias im finansuri stabiluro-

bisadmi, romelic oqros standartis epoqaSi arsebobda. 1922 wels italiaSi, genuis 

konferenciaze qveynebis jgufma (didi britaneTi, safrangeTi, italia, iaponia) ga-

dawyvita dabrunebodnen oqros standarts, romlis drosac centraluri bankebi iTa-

namSromlebdnen saSinao da sagareo finansuri amocanebis misaRwevad. qveynebi acno-

bierebdnen, rom oqros miwodeba CamorCeboda saerTaSoriso rezervebisaTvis saWiro 

raodenobas. amitom maT miiRes nawilobrivi oqros standarti, rac gulisxmobda 

imas, rom patara qveynebs SeeZloT rezervebad hqonodaT im msxvili saxelmwifoebis 

valuta, romelTa saerTaSoriso rezervebi mTlianad oqrosgan Sedgeboda.   

1925 wels didi britaneTi daubrunda oqros standarts. man funtis kursi oq-

rosTan mimarTebSi omamde periodSi arsebul doneze daafiqsira. maSindeli finansTa 

ministriuin ston CerCili amtkicebda, rom nebismieri gadaxra omamde arsebuli fa-

sebis donidan Searyevda ndobas inglisuri finansuri institutebis stabilurobi-

sadmi, romlebic oqros standartis epoqaSi wamyvan rols asrulebdnen. fasebis done 

inglisSi omis dros arsebul donesTan SedarebiT Semcirda, Tumca is kvlav maRali 

iyo omamde arsebul donesTan SedarebiT. Sesabamisad, oqros fasi funtebSi rom 

daebrunebinaT omamdeli periodisaTvis, didi britaneTis centralur banks unda 

Seemcirebina fulis masa, rac umuSevrobis gazrdas uwyobda xels. 

oqros standartisadmi mibrunebas didi britaneTis ekonomikis depresia mohyva, 

rac keinsma da sxva ekonomistebma iwinaswarmetyveles. Tumca qveynis istoriaSi es 

pirveli SemTxveva ar iyo. daaxloebiT 100 wlis win, inglisi daubrunda oqros 

satandarts da funtis kursi napoleonis omamdeli doniT gansazRvra. aRniSnuls 

inglisis ekonomikis Rrma da xangrZlivi depresia mohyva. orive SemTxvevaSi im gac-

vliT kursTan dabrunebam, romelic omis periodSi fasebis zrdis gamo aRar Seesa-

bameboda realobas, funtis revalvacia gamoiwvia. Sedegad, msoflio moTxovna in-

glisis saqonelsa da momsaxurebaze Semcirda.  

1920-iani wlebis ekonomikis stagnaciis Sedegad didma britaneTma dakarga wam-

yvani msoflio finansuri centris roli. inglisuri mrewvelobis dacemam mniSvne-

lovnad gaarTula oqros standartis sistemis aRdgena. genuis konferenciis reko-

mendaciebis Sesabamisad, bevri qveyana rezervebad funt sterlings inaxavda. ingli-

sis oqros maragi SezRuduli iyo. misi mrewvelobis dacema ki imaze miuTiTebda, 

rom inglisi ver SeZlebda Tavisi saerTaSoriso finansuri valdebulebebis Sesru-

lebas. 1929 wels didi depresiis dawyebam mTel msoflioSi sabanko sistemis kraxi 

gamoiwvia. 1931 wels didi britaneTi iZulebuli gaxda uari eTqva oqros standartze, 
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roca funtebis ucxoelma mflobelebma (maT Soris ramdenime centralurma bankma) 

daiwyes TavianTi funti sterlingis rezervebis oqroSi konvertireba.    

 

saerTaSorio ekonomikuri dezintegracia 

 

depresiis mimdinareobis gamo bevrma qveyanam uari ganacxada Seesrulebina oq-

ros standartidan gamomdinare valdebulebebi. maT sakuTar valutis kurss viTare-

bis Sesabamisad  Tavisuflad Secvlis saSualeba misces. aSS-ma uari Tqva oqros 

standartze 1933 wels, magram kvlav daubrunda 1934 wels da uncia oqros fasi 20,67 

dolaridan 35 dolaramde gazarda. qveynebi, romlebmac uari ar Tqves oqros stan-

dartze da amasTan, ar moaxdines sakuTari valutis kursebis devalvacia, didi dep-

resiis periodSi yvelaze metad dazaraldnen.  

ZiriTadi ekonomikuri danakargebi gamowveuli iyo saerTaSoriso vaWrobisa da 

saerTaSoriso gadaxdebis SezRudviT. yvelaferTan erTad qveynebi cdilobdnen Se-

ezRudaT importi da samamulo warmoebis produqciiT dakmayofilebuliyvnen.  aSS-

is mier 1930 wels SemoRebulma e.w. smut-houlis tarifma damangrevelad imoqmeda 

danarCeni qveynebis dasaqmebaze. am qveynebma sapasuxod sakuTari savaWro SezRudvebi 

SemoiRes. moqmedebam, romelic mimarTuli iyo erovnuli keTildReobis amaRlebisa-

ken sazRvargareT ekonomikuri pirobebis gauaresebis xarjze, `mezoblis gakotrebis 

politikis~ saxelwodeba miiRo (ix. Tavi11). saboloo angariSiT, umetesi qveynis mdgo-

mareoba gauaresda. 1930-iani wlebisaTvis msoflio ekonomika daiyo calkeul avtar-

kiul (damoukidebel) erovnul gaerTianebebad.  

1930 wlidan saerTaSoriso ekonomikuri TanmSromlobis gamosworebis zogierTi 

calkeuli mcdelobis miuxedavad, msoflio bazrebis aramdgradoba 1939 wlamde gag-

rZelda. didi depresiis pirobebSi saSinao da sagareo balansis problemis gadaW-

risas bevrma qveyanam danarCen msofliosTan savaWro kavSirebis gawyvita da mniSvne-

lovani sagareo disbalansebis administraciuli gziT gadaWra amjobina.  

vaWrobidan Semosavlebis Semcirebam msoflio ekonomikis ganviTareba Seaferxa. 

qveynebis umravlesoba depresiidan Zalian nela gamodioda. yvela qveyana moigebda 

Tavisufali vaWrobis damyarebiT im SemTxvevaSi, Tu saerTaSoriso TanamSromloba 

TiToeul maTgans daexmareboda SeenarCunebina sakuTari sagareo balansi da finan-

suri stabiluroba da amasTan, ar Seaferxebda saSinao ekonomikuri amocanebis gan-

xorcielebas. swored es principebi daedo safuZvlad omis Semdgom saerTaSoriso 

fulad sistemas, romelic Seiqmna breton-vudsis SeTanxmebis xelmoweriT.  

მაგალითი  

ოქროს სტანდრტი და დიდი დეპრესია 

1929 წელს დაწყებული ათწლიანი დიდი დეპრესიის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი 

ნიშანი მისი გლობალური ხასიათი იყო. ნაცვლად იმისა, რომ მხოლოდ შეერთებულ შტატებსა და 

მის წამყვან სავაჭრო პარტნიორებს შეხებოდა, კრიზისი სწრაფად და მძლავრად გავრცელდა 
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ევროპაში, ლათინურ ამერიკასა და სხვაგან. რით აიხსნება დიდი დეპრესიის თითქმის 

უნივერსალური ხასიათი? ბოლოდროინდელი კვლევა გვიჩვენებს, რომ მე-20 საუკუნის ამ 

უდიდესი ეკონომიკური კრიზისის დაწყებაში, გაღრმავებასა და გავრცელებაში მთავარი როლი 

ოქროს სტანდარტმა ითამაშა. 

1929 წელს საბაზრო ეკონომიკების უმეტესობა ისევ ოქროს სტანდარტზე იყო. თუმცა, იმ 

დროისთვის შეერთებული შტატები, რომელიც მონეტარული შეზღუდვით ცდილობდა 

საკუთარი ზედმეტად სწრაფად მზარდი ეკონომიკის ტემპის შენელებას, და საფრანგეთი, 

რომელმაც ის იყო ინფლაციური პერიოდი დაასრულა და ოქროს მიუბრუნდა, მსხვილი 

ფინანსური ნაკადების შედინებას განიცდიდნენ. ამის შედეგად ორივე ქვეყანას საგადამხდელო 

ბალანსის პროფიციტი ჰქონდა და მსოფლიოს ოქროს მარაგს წარმოუდგენელი სისწრაფით 

ითვისებდა. (1932 წლისთვის მხოლოდ ამ ორ ქვეყანას მსოფლიო ოქროს მარაგის 70%-ზე მეტი 

ჰქონდა!) ოქროს სტანდარტის სხვა ქვეყნებს ადგილობრივი აქტივების გაყიდვის და საპროცენტო 

განაკვეთების გაზრდის გარდა სხვა არჩევანი არ რჩებოდათ, რათა თავიანთი ოქროს მარაგი, 

რომელიც იცლებოდა, შეენარჩუნებინათ. შედეგად გამოწვეულმა მსოფლიო მასშტაბის 

მონეტარულმა შეზღუდვამ და 1929 წლის ოქტომბერში ნიუ იორკის საფონდო ბირჟის კრახით 

გამოწვეულმა შოკმა მსოფლიო ღრმა რეცესიაში შეიყვანა. 

ბანკებნის გაკოტრების კასკადმა მთელ მსოფლიოში მხოლოდ დააჩქარა გლობალური 

ეკონომიკის დაღმასვლა. მთავარი დამნაშავე ისევ ოქროს სტანდარტი იყო. ბევრ ქვეყანას 

საკუთარი ოქროს რეზერვების დაცვა სურდა, რათა ოქროს სტანდარტზე დარჩენილიყო. ამ 

სურვილის გამო ქვეყნების ცენტრალური ბანკები ხშირად პრობლემების მქონე კერძო 

ბანკებისთვის სესხების მიცემისგან თავს იკავებდნენ, რაც ამ ბანკებს ბიზნესში დარჩენის 

შესაძლებლობას გაუჩენდა. ბოლოს და ბოლოს, ადგილობრივი ცენტრალური ბანკების მიერ 

კერძო ბანკებისთვის მიცემული ნებისმიერი ნაღდი ფული გაზრდიდა პოტენციურ კერძო 

მოთხოვნას მთავრობის ძვირფას ოქროს მარაგებზე. 

ოქროს სტანდარტის როლის ყველაზე ნათელი მაჩვენებელი, ალბათ, მწარმოებლურობის და 

ფასების დონის კონტრასტული ქცევაა იმ ქვეყნებში, რომლებმაც ოქროს სტანდარტს თავი 

შედარებით ადრე დაანებეს, მაგალითად, ბრიტანეთში, და იმ ქვეყნებში, რომლებმაც ტრილემაზე 

სხვაგვარი პასუხის გაცემა არჩიეს და ჯიუტად გააგრძელეს ოქროს სტანდარტზე ყოფნა. ქვეყნებმა, 

რომლებმაც ოქროს სტანდარტი მიატოვეს, შეძლეს უფრო ექსპანსიური მონეტარული 

პოლიტიკების განხორციელება, რომლებიც ზღუდავდა (ან არ უშვებდა) როგორც ადგილობრივ 

ინფლაციას, ასევე პროდუქციის შეზღუდვას. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც 1929-1935 წლებში 

ყველაზე დიდი დეფლაცია და პროდუქციის შეზღუდვა განიცადეს იყვნენ საფრანგეთი, 

შვეიცარია, ბელგია, ჰოლანდია და პოლონეთი, რომლებიც 1936 წლამდე ოქროს სტანდარტზე 

 breton-vudsis sistema da saerTaSoriso savaluto fondi 

 

1944 wlis ivlisSi breton-vudsSi (niuhempSiri, aSS) xeli moewera SeTanxmebas 

saerTaSoriso savaluto fondis Seqmnis Sesaxeb. germaniis SeiaraRebuli winaaRmde-
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gobis miuxedavad, mokavSireebi ukve msoflios ekonomikuri ganviTarebisaTvis piro-

bebis Seqmnaze fiqrobdnen. isini Seecadnen SeemuSavebinaT iseTi saerTaSoriso fu-

ladi sistema, romelic xels Seuwyobda sruli dasaqmebisa da fasebis stabiluro-

bis miRwevas saerTaSoriso vaWrobis SezRudvis gareSe.  

breton-vudsis SeTanxmebiT Camoyalibebuli sistema moiTxovda aSS-is dolaris 

mimarT valutis kursebis dafiqsirebas da oqros ucvlel fass dolarSi – 35 do-

lari erTi uncia oqrosTvis. am SeTanxmebis xelmomweri qveynebis saerTaSoriso 

rezervebs amieridan oqro an dolari Seadgenda. maT hqondaT ufleba gaeyidaT do-

lari oqroze fiqsirebuli kursiT. amrigad, es sistema oqro-dolaris standarts 

efuZneboda, xolo misi ZiriTadi sarezervo valuta aSS dolari iyo. aSS interven-

ciebs savaluto bazarze sakmaod iSviaTad axorcielebda.  

 

saerTaSoriso savaluto fondis miznebi da struqtura 

 

saerTaSoriso savaluto fondis (ssf) wesdebaSi asaxuli iyo is negatiuri ga-

mocdileba, romelic qveynebma miiRes omebs Soris periodSi, kerZod, finansuri aras-

tabiluroba, fasebis meryeoba, umuSevrobis zrda, saerTaSoriso ekonomikuri dezin-

tegracia. misi calkeuli muxlebi mimarTuli iyo iqiT, rom ar daeSva msgavsi mov-

lenebis ganviTareba momavalSi. 

SeTanxmebis Tanaxmad, savaluto kursebi mkacrad fiqsirebuli iyo dolaris 

mimarT, romlis Rirebuleba, Tavis mxriv, oqrosTan iyo mibmuli. Tu romelime cen-

traluri banki (federaluri sarezervo sistemis garda) mniSvnelovnad gazrdida 

fulis masas Tavis qveynaSi, amiT igi Seamcirebda sakuTar saerTaSoriso rezervebs 

da sabolood, veRar moaxerxebda sakuTari valutis gacvliTi kursis fiqsirebul 

doneze SenarCunebas. radgan fulis masis swrafi zrda aSS-Si gamoiwvevda sazRvaga-

reTis centralur bankebSi dolarebis dagrovebas, amitom federaluri sarezervo 

sistemac SezRuduli iyo Tavisuflad gaetarebina sakuTari monetaruli politika 

qveynis SigniT. winaaRmdeg SemTxvevaSi mas mouwevda sazRvargareTis qveynebis mimarT 

arsebuli Tavisi finansuri valdebulebis  (dolaris gadacvla oqroze fiqsirebu-

li kursiT) Sesruleba. es ki mis interesSi naklebad Sedioda. oqros oficialuri 

fasi (35 dolari erTi uncia oqrosTvis) aSS-is monetaruli politikis kidev erT 

SemzRudvel faqtors warmoadgenda, radgan fulis masis zrdis gamo es fasic gaiz-

rdeboda.  valutis fiqsirebul kursebs monetaruli disciplinis SenarCunebis me-

Todad miiCnevdnen. omebs Soris periodSis miRebuli gamocdilebis safuZvelze, 

mmarTvelebi miiCnevdnen, rom mcuravi gacvliTi kursebi arastabilurobis, spekula-

ciuri operaciebis da saerTaSoriso vaWrobis Semaferxebeli mizezi iyo.  

omTaSorisi periodis gamocdilebam cxadhyo, rom erovnuli mTavrobebi ar da-

uWerdnen mxars vaWrobis Tavisuflebasa da valutis kursebis dafiqsirebas qveyanaSi 

grZelvadiani umuSevrobis SenarCunebis xarjze.  didi depresiis damTavrebis Semdeg 

mTavrobebis umTavresi amocana sruli dasaqmebis uzrunvelyofa iyo. Sesabamisad, 

ssf-is wesdebaSi arsebobda muxlebi, romlebic saSualebas aZlevda qveyenas mieRwia 
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sagareo balansisaTvis ise, rom ar Seeferxebina saSinao amocanebis ganxorcieleba 

da SeenarCunebina valutis kursebi fiqsirebul doneze.  

ssf-is Sesaxeb SeTanxmeba moicavda or mniSvnelovan meqanizms, romelic saSua-

lebas aZlevda qveynebs moqniloba gamoeCinaT sagareo balansis miRwevisas: 

1. ssf-is mier kreditis gacemis SesaZlebloba. ssf yovelTvis mzad iyo mieca 

kreditebi Tavisi wevrebisaTvis ucxouri valutaSi, raTa daxmareboda maT mimdinare 

operaciebis balansis deficitis gadalaxvaSi; radgan iseTi RonisZiebebi, rogoricaa 

monetaruli an fiskaluri politikis gamkacreba, uaryofiTad moqmedebda dasaqmeba-

ze.  oqrosa da valutis maragi, romelic wevri qveynebis SenatanebiT iqmneboda, ssf-

s msgavsi operaciebis gatarebisaTvis saWiro resursebiT uzrunvelyofda.  

2. koreqtirebadi paritetebi. miuxedavad imisa, rom TiToeuli qveynis valutis 

gacvliTi kursi fiqsirebuli iyo, misi devalvacia an revalvacia dolaris mimarT 

SesaZlebeli iyo, Tu ssf aRiarebda, rom qveynis sagadasaxdelo balansi `wonaswo-

robis fundamenturi darRvevis~ mdgomareobaSi imyofeboda. am cnebis gansazRvreba 

ssf-is wesdebaSi ar iyo mocemuli. igi gamoiyeneboda im qveynebis mimarT, romelTa 

produqciaze ucxouri moTxovna ganuxrelad mcirdeboda. devalvaciis gareSe aseT 

qveyanas umuSevrobis ufro maRali done da mimdinare operaciebis balansis ufro 

mniSvnelovani deficiti  eqneboda manam, sanam samamulo fasebis done ise ar daece-

moda, rom uzrunvelyo saSinao da sagareo balansis aRdgena.  Tu qveyana devalvacias 

gaatarebda, viTareba umuSevrobisa da balansis deficitis TvalsazrisiT, ufro 

mokle vadaSi gamoswordeboda. amiT qveyana Tavidan aicilebda xangrZlivi da mtkiv-

neuli regulirebis process,  romlis drosac qveyana Tavis rezervebs mainc dakar-

gavda.  

 

konvertirebuloba da kerZo finansuri nakadebi 

 

erovnuli valtebis gamoyeneba saerTaSoriso vaWrobaSi msoflio ekonomikis 

fuqncioirebas ufro efeqtians xdis. nayofieri  saerTaSoriso vaWrobis 

uzrunvelsayofad  ssf mis wevrebs mouwodebda, erovnuli valuta konvertirebadi 

gaexadaT, konvertirebadi valuta es aris valuta, romelic tavisuflad icvleba 

sxva ucxour valutebze. aSS dolari da kadaduri dolari 1945 wlidan 

konvertirebadi valutebi gaxdnen.  

valutis arakonvertuloba saerTaSoriso vaWrobas Zalian arTulebs. ase 

magaliTad, Tu germaniis mTavroba daawesebda garkveul SezRudvebs markis romelime 

valutaSi gadacvlasTan dakavSirebiT. tavisi saqonlis sanacvlod markis miRebis 

mmsurveli cota Tu aRmoCndeboda. radgan aravis endomeba saqonlis sanacvlod 

iseTi valutis miReba, romlis gadacvla sasurvel valutaze SemdgomSi garTuldeba.  

valutis konvertulobis aSkara upiratesobis miuxedevad, evropis umravlesma 

qveynebma TavianTi valutebis konvertuloba mxolod 1958 wels uzrunvelyves. 1964 

wels maT magaliTs iaponiamac mibaZa.  
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im faqtma, rom aSS-ma yvelaze adre ganaxorciela dolaris konvertuloba da 

im garemoebam, rom breton-vudsis sistemaSi aSS dolars gansakuTrebuli 

mdgomareoba eWira da msoflio ekonomikaSi ekonomikuri da politikuri dominantoba 

aSS-s ekuTvnoda, uzrunvelyo omis Semdgom periodSi dolaris wamyvan valutad 

gadaqceva. dolaris konvertulobis gamo, eqportiorebi da importiorebi savaWro 

transanqciebisaTvis dolars SeuzRudavad iyenebdnen. Sedega, dolari msoflio 

fulad gadaiqca. igi asrulebda gacvlis saSualebis, aRricxvis erTeulis, 

Rirebulebis sazomisa da Senaxvis saSualebis fuqnciebs.    

1958 wlidan evropis wamyvani qveynebis valutebis konvertirebulobis aRdgenam 

xeli Seuwyp saerTaSoriso vaWrobis gafarToebas. sxvadasxva qveynebis finansuri 

bazrebi ufro metad integrirebuli gaxda. finansuri nakadebis sazRvrebs Soris 

tavisuflad gadaadgilebis SesaZleblobebis gazrdam erovnuli saprocento 

ganakveTebi ufro mWidrod daakavSira erTmaneTTan. Sesabamisad, politikis 

cvlilebis saSualebiT qveynebis mier saerTaSoriso rezervebis dakargvis an SeZenis 

siCqare gaizarda.  

ra Tqma unda, valutebis konvertulobis aRdgenam dauyovnebliv ar gamoiwvia 

saerTaSoriso finansuri integracia. piriqiT, bevri qveyana SezRudvebs inarCunebda 

finansuri angariSebis transanqciebze, ris saSualebasac ssf-ic mkafiod da cxadad 

iZleoda. magran SeniRbuli kapitalis nakedebis moZraobisaTvis SesaZleblobebi 

mkveTrad gaizarda.  

 

spekulaciuri nakadebi da krizisebi 

 

mimdinare operaciebis angariSis deficitma an misma siWarbem meti 

mniScvneloba SeiZina kerZo finansuri nakadebis  gazrdili mobilurobis pirobebSi. 

mimdinare operaciebis angariSis didi da mudmivi deficitis mqone qveyana 

SeiZleboda mieCniaT, rom ssf-is SeTanxmebis miexdviT, igi imyofeboda 

`wonasworobis fundamenturi darRvevis~ pirobebSi da amrigad, misTvis valutis 

devalvaciis neba miecaT. mosalodneli devalvaciis eWvi ki sagadasaxdelo balansis 

krizisis dawyebis mizezi gamxdariyo. ase magaliTad, Tu vunme flobda funtebs im 

dros, roca misi devalvacia xdeboda, funtebis mflobeli izaralebda, radgan 

funtis gacvliTi kursi moulodnelad Semcirdeboda da Sesabamisad, misi 

Rirebulebac daiklebda. amrigad, mtavrobebi Zalian frTxilobdnen gacvliTi 

kursis cvlilebebis ganxorcielbisas, raTa spekulaciuri Setevebi ar gamoewviaT.  

mTavrobis sifrTxilis miuxedavad, 1960-1970-ian wlebSSi sagadasaxdelo 

balansis krizisebi xSiri iyo. 1964 wels britaneTis sagadasaxdelo balansis 

krizisma satave daudo spekulaciur Setevebs guntze, ramac mritaneTis mtavroba 

aiZula1967 wels funtis devalvacia moexdinaT. aseve spekulaciuri Setevebis gamo 

safrangeTma da germaniam 1969 wels erovnuli valutebis revalvacia moaxdines. 

safrangeTi spekulaciuri finansuri nakadebis qveynidan gaqcevis problemas Seejaxa, 

xolo germania - spekulaciuri finansuri nakadebis qveynaSi Semodinebis  problemas. 
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es krizisebi ise gaxSirda, rom 1970-iani wlebis dasawyisSi maT Ziri gamouTxares 

breton-vudsis sistemas. mTavrobebis umravlesobisaTvis ufro aqtualuri sagareo 

wonasworobis dacva gaxda.  

შიდა და საგარეო ბალანსის მიღწევის პოლიტიკის ვარიანტების ანალიზი 

 

როგორ შეეძლოთ ინდივიდუალურ ქვეყნებს შიდა და საგარეო ბალანსის მიღწევა ბრეტონ ვუდსის 

სისტემის წესების პირობებში? მარტივი დიაგრამა დაგეხმარებათ თვალნათლივ დაინახოთ 

არსებული ეკონომიკური პოლიტიკის ვარიანტები. (ბრეტონ ვუდსის სისტემის პირობებში 

შეერთებული შტატების პრობლემა გარკვეულწილად განსხვავებული იყო იმისგან, რასაც ქვემოთ 

აღვწერთ.) იმ მიახლოებითი პირობების შესაბამისად, რომლებიც მოგვიანებით ბრეტონ ვუდსის 

სისტემაში იყო, ჩვენ დავუშვებთ ფინანსური კაპიტალის ქვეყანათაშორის მობილურობის მაღალ 

ხარისხს ისე, რომ ადგილობრივი საპროცენტო განაკვეთის დადგენა გაცვლის კურსისგან 

დამოუკიდებლად არ იყოს შესაძლებელი.  

 

ჩვენი დიაგრამული ჩარჩოს გამოყენება შეიძლება მიუხედავად იმისა, გაცვლის კურსი 

ფიქსირებულია, როგორც ამას ბრეტონ ვუდსის სისტემა მოითხოვს, თუ თავისუფლად მერყევი. 

დიაგრამა გვიჩვენებს, თუ როგორ არის ქვეყნის პოზიცია მის შიდა და საგარეო მიზნებთან 

დაკავშირებით დამოკიდებული ქვეყნის გაცვლის კურსის დონეზე, E,  და ადგილობრივ 

დანახარჯებზე; და რომ არ არის აუცილებელი, პოზიცია შეზღუდული იყოს გაცვლის კურსის 

რეჟიმით. E არის უცხოური ვალუტის (დოლარი ბრეტონ ვუდსის სისტემაში) ფასი ადგილობრივ 

ვალუტაში. ანალიზი ფარავს დროის მოკლე პერიოდს, ვინაიდან ადგილობრივი და უცხოეთის 

ფასების დონეები (შესაბამისად, P და P*) ფიქსირებულია.  

 

შეერთებული შტატების საგარეო ბალანსის პრობლემა ბრეტონ ვუდსის დროს 

 

ბრეტონ ვუდსის სისტემის დროს, აშშ-ის საგარეო ბალანსის პრობლემა განსხვავდებოდა სხვა 

ქვეყნების ამავე პრობლემისგან. როგორც N ვალუტის გამომშვები, აშშ არ იყო პასუხისმგებელი 

დოლარის გაცვლის კურსების ფიქსირებაზე. მისი მთავარი პასუხისმგებლობა იყო ოქროს 

დოლარის ფასის ერთ უნციაზე 35 აშშ დოლართან შენარჩუნება და გარანტირება, რომ უცხოეთის 

ცენტრალური ბანკები თავიანთი დოლარების ოქროში გადაცვლას ამ ფასად შეძლებდნენ. ამ 

მიზნის განსახორციელებლად, მას საკმარისი ოქროს რეზერვები უნდა ჰქონოდა.  

  

ვინაიდან აშშ-ს მოეთხოვებოდა უცხოურ ცენტრალურ ბანკებთან დოლარები ოქროში გაცვლა, 

იმის შესაძლებლობა, რომ სხვა ქვეყნებს დოლარებში საკუთარი რეზერვები ოქროში შეიძლება 

გადაეცვალათ, პოტენციური საგარეო შეზღუდვა იყო აშშ-ის მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაზე. 

თუმცა, პრაქტიკაში, უცხოეთის ცენტრალურ ბანკებს დაგროვილი დოლარების შენარჩუნება 

სურდათ, ვინაიდან დოლარს საპროცენტო მოგება მოჰქონდა და მთავარ საერთაშორისო ფულს 
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წარმოადგენდა. ოქროს გაცვლის სტანდარტის ლოგიკა კი უცხოურ ცენტრალურ ბანკებს 

კარნახობდა, რომ მათ დოლარების დაგროვება უნდა გაეგრძელებინათ. ვინაიდან მსოფლიოს 

ოქროს მარაგები საკმარისად სწრაფად ვერ იზრდებოდა, რომ ეკონომიკური ზრდისთვის აეწყო 

ფეხი, ერთადერთი გზა იმისა, რომ ცენტრალურ ბანკებს რეზერვის ადეკვატური საერთაშორისო 

დონეები შეენარჩუნებინათ (დეფლაციის შესაფერხებლად) დოლარში აქტივების დაგროვება იყო. 

ოქროს ოფიციალური კონვერტაცია დრო და დრო ხდებოდა, რამაც ამერიკის ოქროს მარაგი 

შეამცირა და შეშფოთება გამოიწვია. თუმცა, ვინაიდან ცენტრალური ბანკების უმეტესობას 

თავიანთი რეზერვებისთვის დოლარების დამატება სურდა და თავს იკავებდა ამ დოლარების 

ამერიკულ ოქროში გადაცვლის უფლების გამოყენებისგან, აშშ-ის საგარეო შეზღუდვა უფრო 

მსუბუქი ჩანდა იმ შეზღუდვასთან შედარებით, რომელთა წინაშეც სხვა ქვეყნები ამ სისტემის 

დროს იდგენ.  

 

ავტორიტეტულ წიგნში, რომელიც 1960 წელს გამოქვეყნდა, იელის უნივერსიტეტის ეკონომისტმა 

რობერტ ტრიფინმა ყურადღება მიაქცია ბრეტონ ვუდსის ფუნდამენტურ, გრძელვადიან 

პრობლემას - ნდობის პრობლემას.4 ტრიფინმა გაიაზრა, რომ დროთა განმავლობაში ცენტრალური 

ბანკების საერთაშორისო რეზერვების საჭიროებების ზრდა მოიტანდა იმას, რომ მათი დოლარები 

აუცილებლად გაიზრდებოდა მანამ, სანამ ისინი აშშ-ის ოქროს მარაგს არ გადააჭარბებდა. 

ვინაიდან აშშ-მ დაპირება გასცა, რომ ამ დოლარებს 35 აშშ დოლარად ერთ უნცია ოქროში 

გადაცვლიდა, იგი ვეღარ შეძლებდა მისი ვალდებულების შესრულებას თუ დოლარის ყველა 

მფლობელი ერთდროულად მოისურვებდა მათი დოლარების ოქროში გადაცვლას. ეს ნდობის 

პრობლემას წარმოქმნიდა: ცნეტრალურ ბანკებს, რომლებსაც ეცოდინებოდათ, რომ მათი 

დოლარები აღარ არის „ოქრო ტოლფასი“, შესაძლოა დაკარგვოდათ დამატებითი დოლარების 

დაგროვების სურვილი და იმ დოლარების განაღდებით, რომლებიც მათ ჰქონდათ, სისტემაც კი 

დაენგრიათ. 

იმ დროს, ერთ-ერთი გამოსავალი ოქროს ოფიციალური ფასის გაზრდა იყო დოლარსა და ყველა 

სხვა ვალუტასთან მიმართებით. მაგრამ, ასეთი ზრდა ინფლაციური ხასიათისა იქნებოდა და 

პოლიტიკურად არასახარბიელო შედეგებს მოიტანდა - ოქროს ძირითადი მიმწოდებელ ქვეყნებს 

გაამდიდრებდა. გარდა ამისა, ოქროს ფასის გაზრდით ცენტრალურ ბანკებში მოლოდინი 

გაჩნდებოდა, რომ მათი დოლარების ოქროს ფასი კიდევ უფრო დაიწევდა მომავალში, რაც ნდობის 

პრობლემას, სავარაუდოდ, გადაჭრის ნაცვლად უფრო გააღრმავებდა! 

მაგალითი 

 

ბრეტონ ვუდსის დასასრული, მსოფლიო ინფლაცია და გაცვლის თავისუფლად მერყევ კურსებზე 

გადასვლა 

 

1960-იანი წლების ბოლოს გაცვლის ფიქსირებული კურსის ბრეტონ ვუდსის სისტემის ის 

ხარვეზები გამოვლინდა, რომლებმაც მალე მისი კოლაფსი გამოიწვია. ეს ხარვეზები მჭიდროდ 

                                                           
4 ი ხ ილე თ, Gold and the Dollar Crisis (New Haven: Yale University Press, 1960).  
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უკავშირდებოდა შეერთებული შტატების საგანგებო პოზიციას, სადაც ინფლაცია ძლიერდებოდა 

მაღალი მონეტარული ზრდის და მაღალი სამთავრობო ხარჯების გამო ახალ სოციალურ 

პროგრამებზე, როგორებიცაა „მედიქეარი“ და ასევე, არაპოპულარულ ვიეტნამის ომზე.  

 

ამერიკის ინფლაციის აქსელერაცია 1960-იანი წლების ბოლოს მსოფლიო მასშტაბის ფენომენი 

იყო. 19-1 ცხრილი გვიჩვენებს, რომ 1970-იანების დასაწყისისთვის ინფლაცია ევროპულ 

ეკონომიკებშიც დაიწყო.5 ინფლაციის პრობლემის მსოფლიო ხასიათი არ იყო შემთხვევითი. მე-18 

თავში განხილული თეორიის თანახმად, როდესაც სარეზერვო ვალუტის ქვეყანა თავისი 

მონეტარული ზრდის ტემპს აჩქარებს - როგორც ეს 1960-იანი წლების მეორე ნახევარში აშშ-მ 

გააკეთა - ამის ერთ-ერთი შედეგი არის მონეტარული ზრდის ტემპების და ინფლაციის 

ავტომატური მატება უცხოეთში, რადგან უცხოეთის ცენტრალური ბანკები სარეზერვო ვალუტას 

იმისთვის ყიდულობენ, რომ ამ პროცესში თავიანთი გაცვლის კურსები შეინარჩუნონ და 

თავიანთი ფულის მასა გაზარდონ. ბრეტონ ვუდსის სისტემის კოლაფსის ერთ-ერთი 

ინტერპრეტაციით, უცხო ქვეყნები იძულებული იყვნენ აშშ-ის არასასურველი ინფლაციის 

იმპორტი განეხორციელებინათ იმ მექანიზმების მეშვეობით, რომლებიც მე-18 თავშია აღწერილი. 

საკუთარი ფასების დონეების სტაბილიზების და შიდა ბალანსის აღდგენის მიზნით, მათ 

მოუხდათ, მიეტოვებინათ გაცვლის ფიქსირებული კურსის და დაეშვათ ვალუტების 

თავისუფალი მერყეობა. მონეტარული ტრილემა გულისხმობს, რომ ამ ქვეყნებს არ შეეძლო 

ერთდროულად გაცვლის კურსების ფიქსირება და ადგილობრივი ინფლაციის გაკონტროლება. 

 

ცხრილი 19-1 ინფლაციის მაჩვენებლები ინდუსტრიულ ქვეყნებში, 1966 – 1972 (% წელიწადში) 

ქვეყანა 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

ბრიტანეთი 3.6 2.6 4.6 5.2 6.5 9.7 6.9 

საფრანგეთი 2.8 2.8 4.4 6.5 5.3 5.5 6.2 

გერმანია 3.4 1.4 2.9 1.9 3.4 5.3 5.5 

იტალია 2.1 2.1 1.2 2.8 5.1 5.2 5.3 

                                                           
5 1971 და  1972 წ ლე ბ ი ს  ა შ შ -ი ს  ი ნ ფლა ც ი ი ს  მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ლე ბ ი  ხ ე ლოვ ნ ურა დ ა რი ს  
შ ე მ ც ი რე ბ ული , ვ ი ნ ა იდა ნ  პ რე ზიდე ნ ტმ ა  ნ ი ქ ს ონ მ ა , 1971 წ ლი ს  ა გ ვ ი ს ტოშ ი , 
ხ ე ლფა ს ე ბ ს ა  და  ფა ს ე ბ ზე  ს ა მ თა ვ რობ ო კ ონ ტროლი  შ ე მ ოი ღო. პ რი ნ ც ი პ შ ი , ა შ შ -ი ს  
ვ ა ლდე ბ ულე ბ ა ს , და ე ფი ქ ს ი რე ბ ი ნ ა  ოქ როს  ს ა ბ ა ზრო ფა ს ი , ა შ შ -შ ი  ი ნ ფლა ცი ა  უნ და  
შ ე ე ზღუდა , მ ა გ რა მ  პ რა ქ ტი კ ა შ ი , შ ე ე რთე ბ ულმ ა  შ ტა ტე ბ მ ა  დროთა  გ ა ნ მ ა ვ ლობ ა შ ი  
შ ე ძ ლო ა მ  ვ ა ლდე ბ ულე ბ ი ს  შ ე ს უს ტე ბ ა , რი ს  შ ე დე გ ა და ც  ოქ როს  ს ა ბ ა ზრო ფა ს ი  
გ ა იზა რდა , თუმ ც ა  თვ ითონ  გ ა ნ ა გ ძ ობ და  პ ი რობ ი ს  და ც ვ ა ს , ც ე ნ ტრა ლური  
ბ ა ნ კ ე ბ იდა ნ  დოლა რე ბ ი  გ ა და ე ც ვ ა ლა  35 ა შ შ  დოლა რა დ ე რთ უნ ცი ა  ოქ როშ ი . ა მ ი ტომ , 
1960-ი ა ნ ი  წ ლე ბ ი ს  ბ ოლოს , ა შ შ  ა მ  ს ი ს ტე მ ა შ ი  უნ ი კ ა ლური  ქ ვ ე ყ ა ნ ა  ი ყ ო ი მ ით, რომ  ი ს  
ს რული  მ ონ ე ტა რული  ტრილე მ ი ს  წ ი ნ ა შ ე  ა რ იდგ ა . ქ ვ ე ყ ა ნ ა ს  გ ა ც ვ ლი ს  ფი ქ ს ი რე ბ ული  
კ ურს ი  ჰ ქ ონ და  ი მ ი ტომ , რომ  ს ხ ვ ა  ქ ვ ე ყ ნ ე ბ ს  ჰ ქ ონ და თ თა ვ ი ა ნ თი  ვ ა ლუტე ბ ი  
მ ი ბ მ ული  დოლა რთა ნ , თუმ ც ა  მ ა ს  მ ა ი ნ ც  შ ე ე ძ ლო მ ონ ე ტა რული  პ ოლიტი კ ი ს  
ა დგ ილობ რი ვ  მ ი ზნ ე ბ ზე  ორი ე ნ ტი რე ბ ა . 1970-ი ა ნ ი  წ ლე ბ ი ს  ი ნ ფლა ც ი ი ს  
ბ ოლოდროი ნ დე ლი  შ ე ფა ს ე ბ ე ბ ი ს თვ ი ს  ი ხ ილე თ, Michael Bordo და  Athanasios Orphanides, eds., 
The Great Inflation (Chicago: University of Chicago Press, 2013).   
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აშშ 2.9 3.1 4.2 5.5 5.7 4.4 3.2 

წყარო: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია. ძირითადი ეკონომიკური 

ინდიკატორები: ისტორიული სტატისტიკა, 1964-1983. პარიზი: OECD, 1984. ციფრები წარმოადგენს 

პროცენტულ ზრდას ყოველი წლის სამომხმარებლო ფასის საშუალო ინდექსში წინა წელთან 

შედარებით. 

 

ამ დაძაბულობას დაემატა ის, რომ 1970 წელს აშშ-ის ეკონომიკა რეცესიაში შევიდა და 

უმუშევრობის ზრდასთან ერთად ბაზრები სულ უფრო რწმუნდებოდნენ, რომ დოლარი 

გაუფასურდებოდა ყველა წამყვან ევროპულ ვალუტასთან მიმართებით. სრული დასაქმების და 

დაბალანსებული მიმდინარე ანგარიშის აღსადგენად, შეერთებულ შტატებს რამენაირად 

დოლარის რეალური გაუფასურება უნდა გამოეწვია. ამ რეალური გაუფასურების გამოწვევა ორი 

გზით იყო შესაძლებელი: პირველი ვარიანტი იყო აშშ-ის ფასების დონის კლება ადგილობრივი 

უმუშევრობის საპასუხოდ და უცხოური ფასების დონეების მატება უცხოეთის ცენტრალური 

ბანკების მიერ დოლარების უწყვეტი შესყიდვის საპასუხოდ. მეორე ვარიანტი იყო დოლარის 

ნომინალური ღირებულების შემცირება უცხოურ ვალუტებთან მიმართებაში. პირველი გზა - 

უმუშევრობა აშშ-ში და ინფლაცია უცხოეთში - მტკივნეული ჩანდა, რომ პოლიტიკის 

შემმუშავებლები ამ გზას დასდგომოდნენ. ბაზრებმა სწორად გამოიცნეს, რომ დოლარის 

ღირებულებაში ცვლილება გარდაუვალი იყო. ამის გათვითცნობიერებას უცხოური ვალუტის 

ბაზარზე დოლარის მასობრივი გაყიდვა მოყვა. 

 

სისტემის სტაბილიზების რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ (მათ შორის 1971 წლის 

აგვისტოში აშშ-ის ცალმხრივი გადაწყვეტილება, შეეწყვიტა დოლარის მიბმა ოქროსთან), 

წამყვანმა ინდუსტრიულმა ქვეყნებმა, 1973 წლის მარტში, თავიანთი დოლართან გაცვლის 

კურსების თავისუფალი მერყეობა დაუშვეს.6 იმ დროს, თავისუფალი მერყეობა სპეკულაციური 

კაპიტალის უმართავ მოძრაობაზე დროებით რეაგირებად მიიჩნეოდა. თუმცა შიდა მექანიზმები, 

რომლებიც 1973 წლის მარტში იქნა მიღებული, მუდმივი აღმოჩნდა და ფიქსირებული კურსის 

დასასრულის და საერთაშორისო მონეტარული ურთიერთობების ახალი ბობოქარი პერიოდის 

დასაწყისის ნიშანი იყო.  

 

ადგილობრივი ფასების ზრდა, რომელიც ხდება როდესაც არანაირი გადაფასება არ 

ხორციელდება, მოითხოვს ადგილობრივი ფულის მასის ზრდას, რადგან ფასები და ფულის მასა 

პროპორციულად იცვლება გრძელვადიან პერსპექტივაში. მექანიზმი, რომელიც ამ ზრდას იწვევს 

არის ადგილობრივი ცენტრალური ბანკის მიერ უცხოური სავალუტო ინტერვენცია. ვინაიდან 

ადგილობრივი წარმოება და ფასები P*-ის ზრდის კვალდაკვალ მატულობს, რეალური ფულის 

                                                           
6 ბ ე ვ რმ ა  გ ა ნ ვ ითა რე ბ ა დმ ა  ქ ვ ე ყ ა ნ ა მ  გ ა ა გ რძ ე ლა  დოლა რი ს  ფი ქ ს ი რე ბ ა , ხ ოლო 
რა მ დე ნ ი მ ე  ე ვ როპ ულმ ა  ქ ვ ე ყ ა ნ ა მ  თა ვ ი ა ნ თი  ორმ ხ რი ვ ი  გ ა ც ვ ლი ს  კ ურს ე ბ ი ს  
ფი ქ ს ი რე ბ ა  გ ა ა გ რძ ე ლა , როგ ორც  ი მ  ა რა ფორმ ა ლური  მ ე ქ ა ნ ი ზმ ი ს  ნ ა წ ილი , 
რომ ე ლს ა ც  „გ ვ ე ლს “ უწ ოდე ბ დნ ე ნ . გ ვ ე ლი  ე ვ როპ ი ს  მ ონ ე ტა რულ ს ი ს ტე მ ა შ ი  
ჩ ა მ ოყ ა ლი ბ და  (გ ა ნ ხ ილული ა  21-ე  თა ვ შ ი ) და  ს ა ბ ოლოოდ, ე ვ როპ ი ს  ე რთი ა ნ ი  ვ ა ლუტი ს  
- ე ვ როს  შ ე ქ მ ნ ა  მ ოი ტა ნ ა . 
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მასა მცირდება, ხოლო რეალურ ფულზე მოთხოვნა იზრდება. იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს 

აცილებული ვალუტის გამყარებით გამოწვეული აღმავალი ზეწოლა ადგილობრივ საპროცენტო 

განაკვეთზე, ცენტრალურმა ბანკმა საერთაშორისო რეზერვები უნდა შეისყიდოს და 

ადგილობრივი ფულის მასა გაზარდოს. ასეთ შემთხვევაში, სარეზერვო ცენტრის მიერ 

გატარებული ინფლაციური პოლიტიკები უცხოეთის ქვეყნების ფულის მასებზე გადავა. 

 

შეფასება 

  

ბრეტონ ვუდსის სისტემის კოლაფსი ნაწილობრივ შეერთებული შტატების არათანაბარმა 

მაკროეკონომიკურმა უფლებამოსილებამ გამოიწვია, რამაც მას გლობალური ინფლაციის 

გენერირების შესაძლებლობა მისცა. თუმცა, ეს დიდწილად იმანაც გამოიწვია, რომ დანახარჯების 

გადანაცვლების მთავარმა ინსტრუმენტმა, რომელიც შიდა და საგარეო ბალანსისთვის იყო საჭირო 

- გაცვლის კურსის შეხედულებისამებრ შესწორებამ - სპეკულაციური შეტევები წაახალისა, 

რომლებმაც სულ უფრო გაართულა შიდა და საგარეო ბალანსის მიღწევა. ამრიგად, სისტემა 

ტრილემის მსხვერპლი აღმოჩნდა. როდესაც საერთაშორისო ფინანსური ნაკადების შეკავება სულ 

უფრო გართულდა, პოლიტიკის შემუშავებლები გაცვლის კურსის სტაბილურობასა და 

ადგილობრივ მონეტარულ მიზნებს შორის არჩევანის გაკეთების რთული ამოცანის წინაშე 

აღმოჩნდნენ. თუმცა, 1970-იანი წლებისთვის ინდუსტრიული ქვეყნების ამომრჩევლები 

მთავრობისგან მოელოდნენ, რომ ისინი პრიორიტეტს ადგილობრივ ეკონომიკას მიანიჭებდნენ. 

ამრიგად, არჩევანი ფიქსირებული კურსის საწინააღმდეგოდ გაკეთდა. 

 

breton-vudsis sistemis dacema da daSla 

(situaciuri analizi) 

 

fiqsirebuli savaluto paritetebis sistema qveynebs saSinao da sagareo ba-

lansis erTdroulad miRwevas gacvliTi kursebis koreqtirebis gareSe urTulebda. 

sazRvargareT saxsrebis gagzavnis gaiolebam da valutaTa kursebis realuri Sec-

vlis SesaZleblobam kapitalis spekulaciuri nakadebi warmoSva. aRniSnulma gare-

moebam kidev ufro gaarTula saSinao da sagareo wonasworobis erTdroulad miR-

wevis amocana, romelic mTavrobebis winaSe idga.  

 

simSvide qariSxlis win: 1958-1965ww. 

 

1958 wels evropaSi valutebis konvertirebadobis aRdgenasTan erTad aSS-Si 

mimdinare operaciebis balansis dadebiTi saldo mkveTrad Semcirda. 1959 wels ki 

saldo uaryofiTi gaxda. balansis mdgomareoba 1960 wels gamosworda, roca aSS-Si 

recesiis periodi iyo. imave wels ucxourma centralurma bankebma 2 mlrd dolaris 
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sakuTari rezervebis oqroSi konvertireba ganaxorcieles. 1958-1959 ww. maT 3 mlrd 

dolaris oqroSi konvertireba moaxdines.  1960 wels dasrulda `dolaris defici-

tis~ epoqa da daiwyo nerviuli molodinis periodi, rac ukavSirdeboda oqros mi-

marT dolaris mkveTr  devalvacias, anu dolarebSi gamoxatuli oqros fasis zrdas.    

saerTo angariSiT, 1961-1965 ww. aSS-saTvis mSvidi iyo. misi mimdinare operaciebis 

balansis proficiti gaizarda. ucxouri centraluri bankebis mxridan  oqroSi do-

laris msxvilmasStabiani konvertaciis safrTxe Sesustda. magram kerZo kapitali 

aSS-dan gadioda, xolo ucxouri bankebis rezervebSi dolaris raodenoba matulob-

da. amitom 1963 wlidan aSS-ma daiwyo kapitalis gadinebis SezRudva. am mizniT man 

amerikelebisaTvis, romlebic ucxour aqtivebs yidulobdnen, gadasaxadi dawesda.   

amave periodSi germaniis federaciuli respublika saSinao da sagareo wonas-

worobis problemas Seejaxa, romelic gansakuTrebiT gaZlierda 1960-iani wlebisaT-

vis. qveyanam dasaqmebis piks miaRwia, rasac Tan axlda saerTaSoriso rezervebis 

zrda. am bumis SeCerebis mcdelobam fulis masis Semcirebis saSualebiT kidev ufro 

gazarda bundesbankis (germaniis centraluri bankis) rezervebi. bundesbanki iZule-

buli iyo germanuli marka dolarze gaeyida, raTa ar daeSva misi Semdgomi gaZvireba. 

markis umniSvnelo revalvaciam (5%-iT) 1961 wlis martSi sagareo da saSinao wonas-

worobis problema ramdenadme gadaWra: warmoebis zrda qveyanaSi Senelda, mimdinare 

operaciebis balansis proficiti Semcirda. am SemTxvevaSi saerTaSoriso savaluto 

sistemam ufro seriozuli krizisi Tavidan aicila, am RonisZiebis warmateba ganpi-

robebuli iyo imiT, rom savaluto bazarma markis revalvacia miiRo rogorc germa-

niis da ara rogorc aSS-is makroekonomikuri problemebis asaxva.   

 

vietnamis omi: 1965-1968 ww. 

 

1965 wels vietnamSi aSS-is saomari moqmedebebis gafarToebis gamo mniSvnelov-

nad gaizarda samxedro Sesyidvebi. gaizarda, agreTve, sxva saxelmwifo danaxarjebi, 

maT Soris e.w. `diadi sazogadoebis~ programis realizaciisaTvis, rac sazogadoeb-

rivi ganaTlebis ganviTarebasa da qalaqebis infrastruqturis modernizacias gu-

lisxmobda. saxelmwifo xarjebis zrdis kompensireba gadasaxadebis Sesabamisi 

zrdiT ar xdeboda. 1966 weli arCevnebis weli iyo da prezident jonsons ar surda 

gadasaxadebis gazrda, raTa saxelmwifo xarjebis struqturas kongresis yuradReba 

ar miepyro.    

 yovelive amis gamo aSS-Si mkveTrad Sesustda fiskaluri politika: qveyanaSi 

fasebi gaizarda da mimdinare operaciebis balansis proficiti mniSvnelovnad Sem-

cirda. Tavdapirvelad monetaruli politika mimarTuli iyo fulis masis Semcire-

bisken, romelic warmoebis zrdis fonze mimdinareobda. samSeneblo warmoebaSi gaz-

rdili saprocento ganakveTebis gamo federaluri sarezervo sistema iZulebuli 

gaxda Seerbilebina monetaruli politika. 1968-1969 ww. fasebi gaizarda. 1960-iani 

wlebis bolos inflaciis tempi weliwadSi 6%-s Seadgenda.    
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krizisi da Cavardna: 1968-1973 ww. 

 

krizisis momaswavebeli pirveli signali londonis oqros birJaze gaCnda. 1967 

wlis bolos da 1968 wlis dasawyisSi kerZo spekulantebma daiwyes oqros Sesyidva. 

isini misi fasis (dolarSi) gazrdas elodnen. am dros bevri fiqrobda, rom speku-

laciuri operaciebis ricxvis zrda inglisuri funtis devalvaciiT iyo ganpirobe-

buli, romelic 1967 wlis noemberSi gaxorcielda. Tumca savaraudoa, rom aSS-Si 

fulis masis mkveTrma zrdam da inflaciis tempis zrdam mTeli 1967 wlis manZilze, 

aseve, gavlena iqonia spekuliantebis qcevaze. mas Semdeg, rac federalurma sarezer-

vo sistemam da evropis ramdenime centralurma bankma oqros msxvili partiebi gayi-

des, 1968 wlis 15 marts didi britaneTis bankma oqros birJis daxurvis Sesaxeb miiRo 

gadawyvetileba. ori dRis Semdeg centralurma bankebma ordoniani oqros bazris 

Seqmnis Sesaxeb gaakeTes gancxadeba: erTi done gankuTvnili iyo kerZo operaciebi-

saTvis, xolo meore done – oficialuri operaciebisaTvis. kerZo movaWreebs miecaT 

saSualeba, evaWraT oqroTi londonis bazarze mcuravi kursiT. amave dros centra-

luri bankebi agrZelebdnen sakuTari garigebebis ganxorcielebas oficialuri mtki-

ce kursiT: 35 dolari uncia oqrosaTvis.    

ordoniani bazris Seqmna breton-vudsis sistemis istoriaSi gadamwyveti movle-

na aRmoCnda. am sistemis ZiriTadi mizani iyo inflaciis aRkveTa oqros fasis do-

larSi fiqsirebis meSveobiT. sistema cdilobda ar daeSva oqros fasis gazrda 

dolarebSi.   centraluri bankebi aregulirebdnen dolaris miwodebasa da oqros 

fiqsirebul fass, ris gamoc sistemis Tavdacvis unari inflaciis winaaRmdeg Sesus-

tebuli iyo. axali RonisZiebebi ver axerxebda im winaaRmdegobebis aRmofxvras, ro-

melic aSS-is winaSe idga, radgan centralur bankebs ufleba hqondaT SeeZinaT oqro 

dolariT federaluri sarezervo sitemisagan. oqros oficialuri fasi Semcirda. 

magram igi veRar uwevda avtomatur winaaRmdegobas msoflioSi mimdinare fulis 

zrdas. anu oqro veRar asrulebda avtomaturi regulatoris funqcias, rasac oqros 

standarti asrulebda.  

recesiis miuxedavad 1970 wels aSS-Si inflacia gaizarda. aRniSnulma gavlena 

moaxdina xelfasebis zrdazec. saerTo moTxovna Semcirda, Tumca aman mimdinare 

operaciebis angariSis balansis aRdgenas Seuwyo xeli. aRsaniSnavia, rom es gaumjo-

beseba xanmokle aRmoCnda. sagadasaxdelo balansis uaryofiTma saldom aSS-s saSu-

aleba misca didi raodenobiT Seesyida germanuli marka 1971 wels, rac imiT iyo 

motivirebuli, rom mosalodneli iyo markis gaufasureba dolaris mimarT. mxolod 

erT dRes, 1971 wlis 4 maiss bundesbanki iZulebuli iyo 1 mlrd dolari SeeZina, 

raTa SeenarCunebina markis fiqsirebuli kursi. meore dRes ki mxolod erTi saaTis 

vaWrobis Sedegad kvlav 1 mlrd dolaris SeiZina. amis Semdeg bundesbankma amao 

mcdelobas Tavi daaneba da saSualeba misca markas Tavisuflad Secvliliyo, riTac 

germanuli fulis masis zrdis Tavidan acileba SeZles.  

SemdgomSi yvela darwmunda, rom dolari evropis ZiriTadi valutebis mimarT 

gaufasurdeboda. aSS-Si kvlav maRali iyo umuSevrobis done. inflaciac izrdeboda. 
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sagareo da saSinao balansis misaRwevad aSS iZulebuli iyo dolaris gaufasureba  

ganexorcielebina.  

1971 wlis 15 agvistos prezidentma niqsonma gamoacxada, rom aSS aRar mihyidida 

ucxour centralur bankebs oqros. garda amisa, aSS-Si importi 10%-iani ganakveTiT 

ibegreboda. es gagrZeldeboda iqamde, vidre aSS-is savaWro partniorebi ar moaxden-

dnen dolaris mimarT TavianTi valutebis kursis xelaxal gansazRvras.   

saerTaSoriso SeTanxmeba valutaTa kursebis Secvlis Sesaxeb miRweul iqna 1971 

wlis dekemberSi, vaSingtonSi, smitsonis institutSi. dolari ZiriTadi valutebis 

mimarT, saSualod, 8%-iT gaufasurda. importis 10%-iani baJic gauqmda. oqros ofi-

cialuri fasi 38 dolaramde gaizarda. aRniSnul garemoebas ekonomikuri mniSvne-

loba ar hqonda, radgan aSS aRar iyo Tanaxma ucxouri centraluri bankebisaTvis 

mieyida oqro. smitsonis SeTanxmebam naTlad aCvena, rom oqros standarti sabolood 

gauqmda. 

miuxedavad imisa, rom smitsonis SeTanxmeba erT-erT yvelaze mniSvnelovan mo-

netarul SeTanxmebad miiCnies msoflio istoriaSi, misi realizacia 15 Tvis manZilze 

Wianurdeboda. aSS-is fulis masa gaizarda. mimdinare operaciebis balansi gauares-

da. 1972 wlis ganmavlobaSi dolarze aqtiuri spekulaciuri Setevebi xorcieldebo-

da. kapitalis nakadi, ZiriTadad, germanul markebsa da iaponur ienebSi miemarTeboda. 

germaniam gaamkacra kontroli kapitalis Semodinebaze, raTa Tavidan aecilebina 

fulis masis zrda.  

1973 wlis TebervalSi dolarze kidev erTi spekulaciuri Seteva ganxorcielda. 

valutis bazari daixura, raTa aSS-sa da mis savaWro partniorebs dolaris dasaca-

vad raime zomebis Sesaxeb gadawyvetileba mieRoT. 12 Tebervals dolaris 12%-iani 

gaufasureba gamocxadda, magram savaluto bazrebis gaxsnisTanave dolarze speku-

laciuri Setevebi kvlav ganaxlda. mas Semdeg, rac evropulma centralurma bankebma 

1 marts 3,6 mlrd dolari SeiZines, raTa erovnuli valuta revalvaciisagan (Rire-

bulebis gazrdisgan) daecvaT, valutis bazrebi kvlav daixura.  

19 marts, valutis bazrebis gaxsnis Semdeg, iaponiisa da evropis umetesi qvey-

nebis valutis kursebi dolaris mimarT ukve Tavisuflad ganisazRvreboda. anu va-

lutebis kursebi Tavisufal curvaze gadavidnen.  im periodisaTvis `Tavisufali 

curva~ kapitalis spekulaciuri umarTavi nakadebis winaaRmdeg mimarTul droebiT 

RonisZiebad iyo miCneuli. magram 1973 wlis martSi miRebuli RonisZiebebi mudmivi 

aRmoCnda: fiqsirebuli kursebis era damTavrda da saerTaSoriso savaluto urTi-

erTobebSi kursebis Tavisufali curvis mSfoTvare periodi daiwyo.  

 

 

msoflio inflacia da mcurav kursebze gadasvla 
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aSS-Si inflaciis tempebis zrda saerTo tendenciebs asaxavda. 1960-ian wlebSi 

evropis qveynebSic gaizarda inflaciis tempi. breton-vudsis sistemis kolafsis 

erT-erTi axsna imaSi mdgomareobs, rom sazRvargareTis qveynebi iZulebulni iyvnen 

aSS-idan inflaciis importi moexdinaT. TavinTi fasebis donisa da saSinao balansis 

aRdgenis mizniT, maT uari unda eTqvaT fiqsirebul savaluto kursebze da saSua-

leba miecaT kursebisaTvis Tavisuflad Secvliliyvnen.  

sxvadasxva qveyanaSi inflacia sxvadasxva periodSi da gansxvavebuli tempebiT 

ganviTarda. es imaze miuTiTebs, rom erovnuli ekonomikis Taviseburebebi mniSvnelo-

van rols TamaSobs. magaliTad, inflacia didi britaneTSi mkveTrad gaizarda 1968 

wels, funti sterlingis devalvaciis Semdeg. 1968 wels safrangeTSi gaficvebis gamo 

xelfasebi gaizarda, warmoiqmna safrangeT-germaniis savaluto krizisi da 1969 wels 

frankma devalvacia ganicada. yovelive aRniSnulma xeli Seuwyo 1968-1969ww. infla-

ciis zrdas safrangeTSi. 

aSS-is monetarulma politikam udidesi zegavlena moaxdina sxva qveynebSi in-

flaciis gaZlierebaze, radgan igi pirdapir moqmedebda maTi fasebis donesa da 

fulis masis moculobaze. aRniSnulma xeli Seuwyo valutaTa fiqsirebuli kursebis 

sistemis daSlas, radgan sistema ucxour saxelmwifoebs ayenebda arCevanis winaSe: 

an SeenarCunebinaT kursi fiqsirebul doneze, an moexdinaT inflaciis importi.  aSS-

is fiskalur politikas, romelic, aseve, xels uwyobda dolaris devalvacias, Tavisi 

wvlili Sehqonda sxva qveynebSi inflaciis gaZlierebaSi.  

amrigad, breton-vudsis sistemis kraxi nawilobriv gamoiwvia sazRvargareTis 

qveynebze aSS-is makroekonomikuri politikis gavlenam. nawilobriv ki iman, rom sis-

tema xels uwyobda spekulaciuri Setevebis provocirebas, rac arTulebda saSinao 

da sagareo balansis miRwevas. breton-vudsis sistemis Semoqmedni imedovnebdnen, rom 

msoflio savaluto sistemis gavleniani wevrebi msoflio ekonomikis interesebs 

sakuTari qveynis intersebze win daayenebdnen. 1960-iani wlebis bolos, roca aSS-ma 

uari Tqva aseTi pasuxismgebloba aeRo sakuTar Tavze, breton-vudsis sistema daiSa-

la.  

 

saerTaSoriso savaluto  sistemebi მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში  

 

1960-iani wlebis bolos valutaTa fiqsirebuli kursebis breton-vudsis sistema 

ukve aRar Seesabameboda drois moTxovnebs. savaluto bazarze gacvliTi kursis 

Tavisuflad gansazRvris upiratesobebi ekonomistTa aqtiuri debatebis sagani gax-

da. 1973 wlis dasawyisSi ganviTarebuli qveynebis mTavrobebma valutaTa mcuravi 

kursebis sistema SemoiRes. Tavdapirvelad es nabiji droebiT RonisZiebad ganixi-

leboda, Tumca praqtikam aCvena, rom valutaTa fiqsirebuli kursebis sistemaSi dab-

runeba SeuZlebeli iyo. industriulad ganviTarebuli qveynebis valutaTa KUkursebi, 

romlebic aSS-is dolarebSia gamoxatuli, ukve Tavisuflad icvleba bolo 40 wlis 

ganmavlobaSi.  
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axali sistemis damcvelebi miiCnevdnen, rom valutaTa mcuravi kursebis siste-

mis pirobebSi SesaZlebeli iyo saSinao da sagareo wonasworobis miRweva, rac xSi-

rad rTuli iyo breton-vudsis SeTanxmebiT gansazRvruli mkacri moTxovnebis gamo. 

magram 1980-iani wlebis Sua xanebSi ekonomistebi da politikosebi ukve eWvqveS aye-

nebdnen mcuravi kursebis saerTaSoriso fuladi sistemis Rirsebebs. zogierTi kri-

tikosi miiCnevda, rom 1973 wlis Semdeg miRebuli savaluto SeTanxmebebiT Seiqmna 

saerTaSoriso fuladi `antisistema~, anu qveynebis Tavisufali gaerTianeba, sadac 

erovnuli makroekonomikuri politikis amocanebi ignorirebuli iyo. Tumca amJamad 

bevri ekonomisti miiCnevs, rom Tavisufali savaluto kursebis sistemas seriozuli 

refomireba sWirdeba.  

breton-vudsis sistemi kolafsi nawilobriv gamowveuli iyo aSS-is calmxrivi 

makroekonomikuri ZalauflebiT, romelmac mas globaluri inflaciis gamowvevis 

saSualeba misca. aseve, aranaklebi mniSvnelobis mizezi iyo calkeul valutebze 

ganxorcielebuli spekulaciuri Setevebi, rac saSinao da sagareo balansis miRwevas 

arTulebda. amrigad, sistema trilemis msxverpli aRmoCnda. 1970 iani wlebisaTvis 

industriulad wmyvani qveynebis eletorati upiratesoba saSinao ekonomikur 

stabilurobas aniWebda. sul ufro da ufro rTuldeboda finansuri nakadebis 

saerTaSoriso moZraobis SezRudva an gakontroleba. amrigad, mtavrobebma gacvliTi 

kursebis stabilurobis daTmoba amjobines.  

 

 

valutaTa mcuravi kursebi 

 

1960-iani wlebis bolos msoflio ekonomikaSi gaxSirda savaluto krizisebi. 

ekonomistebma  gacvliTi kursebis ufro moqnili sistemis SemoRebis upiratesobaze 

daiwyes saubari. bevri maTgani amtkicebda, rom valutaTa mcuravi kursebis sistema, 

roca centraluri banki ar axorcielebs intervenciebs  savaluto bazarze erovnu-

li valutis fiqsirebuli kursis SesanarCuneblad, erTi mxriv, uzrunvelyofs va-

lutaTa kursebis moqnilobas, xolo meore mxriv, sxva ekonomikur mogebasac iZleva. 

valutaTa mcuravi kursis sistema oTx ZiriTad princips eyrdnoba:  

1. monetaruli politikis avtonomiuroba. radgan valutis mcuravi kursis sis-

temis dros centraluri banki ar aris valdebuli ganaxorcielos savaluto inter-

venciebi fiqsirebuli kursis SesanarCuneblad, amitom erovnul mTavrobas SeuZlia 

monetaruli politika saSinao da sagareo wonasworobis misaRwevad gamoiyenos. gar-

da amisa, qveynebs ar mouwevs inflaciis/deflaciis importireba, rogorc es xdeboda 

fiqsirebuli kursebis sistemis dros.  

2. simetriebi. valutaTa mcuravi kursebis gamoyenebis dros Tavidan aris aci-

lebuli asimetriuloba, rac damaxasiaTebeli iyo Bbreton-vudsis sistemisaTvis. ama-

ve dros, aSS-s aRar aqvs saSualeba ukarnaxos msoflios monetaruli pirobebi. aSS-

s da sxva qveynebs dolaris kursze zemoqmedebis erTnairi SesaZleblobebi aqvT. 
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3. valutaTa kursebi rogorc avtomaturi stabilizatorebi. aqtiuri monetaru-
li politikis gareSec ki valutaTa mcuravi kursebis swrafi sabazro koreqtirebis 

meqanizmi saSinao moTxovnis Secvlis pirobebSi qveynebs saSinao da sagareo wonas-

worobis SeEnarCunebis saSualebas aZlevs. spekulaciuri Setevebi valutaTa kurseb-

ze Tavisufali curvis pirobebSi SeuZlebeli xdeba. 

4. gacvliTi kursebi da sagareo balansi. bazris mier gansazRvruli gacvliTi 

kursebi avtomaturad ise icvleba, rom SesaZlebeli xdeba Tavidan iqnes acilebuli 

mumdinare operaciebis angarisi didi deficiTi an didi dadebiTi saldo.   

 

monetaruli politikis avtonomiuroba 

 

valutaTa fiqsirebuli kursebis dros saSinao da sagareo wonasworobis mi-

saRwevad calkeuli qveynis (aSS-is garda) mier monetaruli politikis gamoyenebis 

SesaZlebloba SezRuduli iyo.  es imiT aixsneboda, rom qveynebs TavinaTi valutis 

gacvliTi kursis SenarCuneba mxolod im SemTxvevaSi SeeZloT, Tu maTi saSinao 

saprocento ganakveTi aSS-is saprocento ganakveTTan iyo TanxvedraSi. amrigad, 

centraluri bankebi saerTaSoriso gadaxdebze mkacr SezRudvebs awesebdnen, raTa 

saprocento ganakveTze da fulis miwodebaze kontroli SeenarCunebinaT. Tumca es 

SezRudvebi mxolod nawilobriv iyo efeqtiani. maTi gevrdiTi uaryofiTi efeqti am 

SezRudvebis gamo saerTaSoriso vaWrobis garTuleba iyo.  

garda amisa, am qveynebis monetarul politikas asustebda kapitalis nakadebis 

kompensaciis meqanizmi (ganxilulia me-17 TavSi). magaliTad, centraluri bankis mier 

samamulo aqtivebis SeZena iwvevda samamulo saprocento ganakveTis droebiT Semci-

rebas da erovnuli fuladi erTeulis dasustebas savaluto bazarze. amitom valu-

tis kursi unda gazrdiliyo centraluri bankis mier oficialuri savaluto rezer-

vebis gayidvis Sedegad. magram zewola saprocento ganakveTsa da gacvliT kursze 

mxolod maSin qreboda, roca savaluto rezervebis Semcireba Tavdapirvel doneze 

abrunebda samamulo fulad masas. amrigad, breton-vudsis sistemis funqcionirebis 

bolo wlebSi centraluri bankebi sul ufro da ufro mkacr SezRudvebs awesebdnen 

saerTaSoriso gadaxdebze, raTa SeenarCunebinaT kontroli samamulo fulad masaze.  

rogorc aRvniSneT, es negatiur gavlenas axdenda saerTaSoriso vaWrobaze.  

mcuravi kursebis damcvelebi miuTiTebdnen, rom valutis Rirebulebis Senar-

Cunebis (fiqsirebis) valdebulebisagan gaTavisuflebam centralur bankebs moneta-

ruli regulirebis funqcia daubruna. ase rom, valutaTa mcuravi kursebis momxreTa 

pirveli arguments monetaruli politikis avtonomiuroba warmoadgens. magaliTad, 

Tu centraluri banki umuSevrobis problemis gadaWras fuladi masis gazrdis sa-

SualebiT Seecdeba, mas Tavisuflad SeuZlia erovnuli valutis Rirebulebis Sem-

cireba. rogorc me-16 TavSia ganxiluli, valutis Rirebulebis Semcireba gamoiwvevs 

umuSevrobis Semcirebas samamulo saqonlis Rirebulebis SedarebiT Semcirebisa da 

masze msoflio moTxovnis gazrdis xarjze.  

mcuravi kursebis momxreebi amtkicebdnen, rom es sistema qveyanas saSualebas 

aZlevs airCios fasebis zrdis grZelvadiani, misTvis misaRebi  da sasurveli done, 
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sazRvargareT arsebuli inflaciis tempis pasiuri importis naclad. wina TavSi Cven 

vnaxeT, rom gazrdili sazRvargareTuli fasebis pirobebSi erovnuli ekonomika ga-

modis wonasworobidan da iZulebuli xdeba moaxdinos inflaciis importireba, Tu 

agrZelebs sakuTari valutis kursis SenarCunebas fiqsirebul doneze. 1960-iani wle-

bis bolos bevrma qveyanam igrZno, rom isini axdenen aSS-dan inflaciis imports. 

erovnuli valutis kursis gazrdiT qveyanas SeuZlia erovnuli ekonomikis sruli 

izolireba, sazRvargareTuli fasebis inflaciuri zrdisagan da amrigad, saSinao 

da sagareo wonasworobis SenarCuneba.  

es izolacia uzrunvelyofilia msyidvelobiTi unaris partitetis xarjze (ix. 

Tavi 15). roca msoflio ekonomikaSi yvela cvlilebas monetaruli xasiaTi aqvs, 

msyidvelobiTi unaris pariteti muSaobs grZelvadian periodSi: valutis kursebi 

saboloo angariSiT imgvarad icvleba, rom abaTilebs sxvaobebs sxvadasxva qveynis 

inflaciis tempebs Soris. magaliTad, aSS-Si fuladi masis zrda grZelvadian peri-

odSi iwvevs amerikuli fasebis gaormagebas maSin, roca germaniaSi fasebi ucvleli 

rCeba.  msyidvelobiTi unaris pariitetis moqmedebis meqanizmis Tanaxmad, dolaris 

fasi markebSi orjer Semcirdeba grZelvadian periodSi. nominaluri gacvliTi kur-

sis es cvlileba dolarsa da markas Soris realur gacvliT kurss ucvlel doneze 

datovebs. es ki uzrunvelyofs germaniis saSinao da sagareo wonasworobis SenarCu-

nebas. amgvarad, valutis kursis grZelvadiani Secvla, romelsac msyidvelobiTi 

unaris partitetis  meqanizmis moqmedeba iwvevs, moxdeba ise, rom germania daculi 

aRmoCndeba aSS-is inflaciisgan. Sesabamisad, germania ar moaxdens aSS-is inflaciis 

imports.  

mcuravi kursebis pirobebSi, aSS-Si fasebis zrda, romelic fuladi masis 

zrdiT aris ganpirobebuli, iwvevs dolaris mimarT sazRvargareTuli valutebis 

Rirebulebis dauyovnebliv matebas. moklevadian periodSi es zrda SeiZleba gan-

sxvavdebodes msyidvelobiTi unaris partitetis Teoriis winaswarmetyvelebisgan. 

magram savaluto spekulantebi daaCqareben mcuravi kursebis koreqtirebas, radgan 

maT ician, rom grZelvadian periodSi sazRvargareTuli valutebis Rirebulebis 

zrda msyidvelobiTi unaris partitetis Teoriis Tanaxmad moxdeba. Sesabamisad, isi-

ni TavianTi molodinis Tanaxmad moqmedeben da valutaTa kursebs Rirebulebis im 

mniSvnelobisaken ubiZgeben, romelic maT eqnebaT grZelvadian perspeqtivaSi.       

breton-vudsis sistemis periodSi qveynebi iZulebulni iyvnen arCevani gaekeTe-

binaT or arcTu saxarbielo variants Soris: an aerCiaT amerikuli inflacia da 

SeenarCunebinaT sakuTari valutis kursi dolaris mimarT, an moexdinaT sakuTari 

valutis revalvacia im proporciiT, ra proporciiTac moxda amerikuli fasebis 

zrda. mcuravi savaluto kursebis dros savaluto bazari avtomaturad uzrunvel-

yofs valutaTa kursebis cvlilebas, rac qveyanas amerikuli inflaciisagan icavs. 

am Sedegis miRweva ar moTxovs raime samTavrobo gadawyvetilebis miRebas. es ki 

revalvaciuri krizisebisagan icavs qveyanas, rac valutaTa fiqsirebuli kursebis 

sistemis dros xdeba.  

 

simetriebi 
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mcuravi kursebis sistemis momxreebis meore argumenti imaSi mdgomareobs, rom 
breton-vudsis sistemaze uaris Tqma im asimetriebs gamoricxavs, rasac saerTaSori-

so fulad sistemaSi dolaris upiratesi mdgomareoba warmoSobda. es uTanasworoba 

mravalricxovan debatebs iwvevda 1960-1970-ian wlebSi. asimetriis pirveli tipi ga-

mowveuli iyo imiT, rom centraluri bankebi afiqsirebdnen erovnuli valutis Ri-

rebulebas dolarSi  da saerTaSoriso rezervebad amerikul valutas agrovebdnen. 

federaluri sarezervo sistema gansazRvravda fulis msoflio miwodebas, xolo 

ucxouri qveynebis centraluri bankebs erovnuli fuladi masis Secvlis SezRuduli 

SesaZlebloba hqondaT. asimetriis meore tipi warmoiSoboda imis gamo, rom ucxour 

qveyanas SeeZlo sakuTari valutis devalvacia dolaris mimarT `wonasworobis fun-

damenturi darRvevebis~ pirobebSi, magram breton-vudsis sistemiT aSS-s ar SeeZlo 

dolaris devalvacia sxva valutebis mimarT. 1971 wels dolaris pirveli devalvacia 

xangrZlivi ekonomikuri Sedegebis mqone mravalmxrivi mopalarakebebis Sedegi iyo.  

mcuravi kursebis sistemis momxreebis mtkicebiT, am sistemam asimetriis es ori-

ve tipi mospo. radgan qveynebs aRar sWirdebaT arc dolaris mimarT erovnuli va-

lutis kursis dafiqsireba da arc am mizniT dolaris saxiT aqtivebis Senaxva. 

nebismier maTgans damoukideblad SeuZlia samamulo fuladi masis regulireba. amave 

mizeziT aSS-s aRar hqonda aranairi SezRudva dolaris  gacvliTi kursis Sesac-

vlelad monetaruli Tu fiskaluri politikis saSualebiT.  calkeuli qveynis va-

lutis kursi ganisazRvreba savaluto bazarze saerTo pirobebis zemoqmedebiT da 

ara mTavrobebis gadawyvetilebiT.  

 

valutaTa kursebi rogorc avtomaturi stabilizatorebi 

 

mesame argumenti mcuravi kursebis sistemis sasargeblod imaSi mdgomareobs, 

rom Teoriulad maT SeuZliaT swrafi da umtkivneulo reagireba moaxdinon garkve-

uli tipis ekonomikur cvlilebebze.  

ganvixiloT magaliTi: valutaTa mcuravi kursebis sistemis dros samamulo eq-

sportze moTxovnis Semcireba amcirebs moTxovnas erovnul valutaze. warmoebis 

done mcirdeba. gaufasurebuli valuta zRudavs (aferxebs) moTxovnis Semdgom da-

cemas samamulo saqonelze, radgan maTi fasi ucxour valutaSi ucxoeli importio-

rebisaTvis mimzidveli xdeba da astimulirebs moTxovnas samamulo saqonelze. sxva 

sityvebiT rom vTqvaT, radgan saqonelze moTxovna da warmoeba mcirdeba, fulze 

moTxovnac mcirdeba, amitom fulis bazris wonasworobis SesanarCuneblad samamulo 

saprocento ganakveTic mcirdeba. saprocento ganakveTis es Semcireba iwvevs 

erovnuli fuladi erTeulis gaufasurebas savaluto bazarze.  

valutaTa fiqsirebuli kursebis sistemis dros, roca samamulo eqsportze moT-

xovna mcirdeba, centralurma bankma unda daicvas valuta gaufasurebisagan (rac 
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valutaTa mcuravi kursebis sistemis dros ar xdeba). amitom centraluri banki iw-

yebs samamulo valutis Sesyidvas ucxouri valutiT. Sedegad samamulo fuladi masa 

mcirdeba. warmoebis done ki mcirdeba ufro metad, vidre mcuravi savaluto kursebis 

sistemis pirobebSi.  

amrigad,  valutis kursis cvlileba ekonomikis stabilizacias (saSinao wonas-

worobis dacvas) emsaxureba. roca eqsportze moTxovna mcirdeba da warmoebis done 

ecema, igi xels uSlis umuSevrobis zrdas, romelsac gacilebiT didi masStabebi 

eqneboda fiqsirebuli kursebis sistemis pirobebSi. valutaTa mcuravi kursebis sis-

tema aseve dadebiTad moqmedebs sagareo wonasworobis SenarCunebaze. valutis gau-

fasureba saerTaSoriso bazrebze samamulo saqonlis konkurentunarianobis zrdis 

xarjze amcirebs mimdinare operaciebis balansis deficits, rac warmoiqmneba fiqsi-

rebuli kursebis sistemis dros.  

Cven ganvixileT SemTxvevebi, roca eqsportze moTxovnis Semcirebas droebiTi 

xasiaTi hqonda. roca eqsportze moTxovnis Semcirebas mudmivi xasiaTi aqvs, valutis 

gaufasureba ufro seriozul saxes iRebs. amitom valutis kursis Secvla ufro 

metad icavs warmoebis dones dacemisagan.  

breton-vudsis sistemis dros eqsportze moTxovnis mudmivi Semcireba iwvevs 

e.w. `wonasworobis fundamentur darRvevas~.  es iTxovs adgilobrivi valutis de-

valvacias an sakmaod xangrZliv umuSevrobas. am dros, roca gaurkvevelia ras moi-

moqmedebs mTavroba, mosalodnelia valutis kursze spekulaciuri Setevebi. es kidev 

ufro auaresebs mdgomareobas. qveyanaSi arsebuli umuSevrobis fonze centraluri 

bankis rezervebi da fulis masa mcirdeba.  

mcuravi kursebis sistemis damcvelebi miuTiTeben, rom valutis bazari avtoma-

turad uzrunvelyofs realuri fulis Rirebulebis Semcirebas nominaluri gacvli-

Ti kursis Secvlis xarjze. valutis kursis es cvlileba fasebis donis Semcirebas 

(rac umuSevrobis zrdis xarjze xdeba) naklebad, an saerTod ar moiTxovs.  radgan 

gacvliTi kursis es cvlileba dauyovnebliv xdeba, spekulaciuri Setevebi naklebad 

mosalodnelia, rac aucileblad xdeba valutaTa fiqsirebuli kursebis sistemis 

dros.  

 

gacvliTi kursebi da sagareo balansi 

 

gacvliTi kursebis sasrgeblo bolo argumenti is aris, rom isini aRkveTen 

mimdinare opreaciebis balansis didi dadebiti an uaryofiTi saldo warmoqmnis 

SesaZleblobas. ganvixilot rofor xdeba es. qveyana, romelsac mimdinare 

operaciebis angariSis didi deficiti aqvs, ucxoelebisagan sexulobs. misi sagareo 

vali iardeba. amitom mas uwevs importTan SedarebiT eqportis gazrda, raTa valis 

procenti gadaixados. importze eqsportis es siWarbe, Tavis mxriv, valutis 

gaufasurebas iTxovs. mcuravi gacvliTi kursis damcvelebi amtkiceben, rom 

spekuliantebi, romlebic am gaufasurebas elian, valutas winaswar gayidian. 

moklevadian periodSi es ki eqports ufro konkurentunarians gaxdis, xolo importi 
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ufro gaZvirdeba. amgvari stabilizaciuri spekulacia xels SeuSlis mimdinare 

operaciebis angariSis deficitis gazrdas.  

am Sexedulebis daskvna imaSi mdgomareobs, rom gacvliTi kursebi Zalin 

cvalebadi ar iqneba, radgan stabilizaciuri spekulaciebi maT sabazro 

wonasworobasTan daabrunebs da sagareo balansis SenarCunebas Seuwyobs xels.  

 

 

mcuravi gacvliTi kursebis sistemis  

gamoyenebis sawinaaRmdego argumentebi 

 

mcuravi kursebis sistemis gamoyenebis gamocdileba or msoflio oms Soris 

periodSi da 1973 wlis merec cxadyofs, rom es sistema unaklo ar aris. zogierTi 

ekonomisti miiCnevda, rom am sistemis gamoyeneba msoflio ekonomikisaTvis negatiu-

ria. maT poziciebs Semdegi argumentebi amyarebs: 

1. avtonomiurobis gaZlierebis iluzia; 
2. finansuri disciplinis Sesusteba; 
3. destabilizaciuri spekulacia da mkveTri cvlilebebi fulis bazarze; 
4. negatiuri gavlena saerTaSoriso vaWrobasa da saerTaSoriso investici-

ebze; 
5. simetriebi; 
6. gacvliTi kursebi rogorc avtomaturi stabilizatorebi; 
7. sagareo balansi; 
8. ekonomikuri politikis koordinaciis ar arseboba. 

 

avtonomiurobis gaZlierebis iluzia 

 

mcuravi kursebis kritikosebis bolo argumentis Tanaxmad, makroekonomikuri 

politikis gatarebis meti Tavisufleba iluziur xasiaTs atarebs. Teoriulad mcu-

ravi kursebis sistemis dros qveyanas sazRvargareTuli inflaciisagan samamulo 

ekonomikis izolireba SeuZlia; centraluri banki sakuTari Sexedulebisamebr gan-

sazRvravs samamulo fulis masis moculobas; realurad, valutaTa kursi iseTi 

mniSvnelovani makroekonomikuri maCveneblia, rom mTavrobas ar SeuZlia airCios 

erovnuli monetaruli politika da mxedvelobaSi ar miiRos misi gavlena valutis 

kursze.  

am TavalsazrisiT, gansakuTrebiT mniSvnelovania valutis kursis roli sama-

mulo inflaciis ganviTarebaSi. erovnuli valutis gaufasurebis gamo, rac impor-

tul saqonelze fasebis zrdas iwvevs, muSakebma SeiZleba xelfasis momateba moiT-

xovon. ufro maRali xelfasebi fasebis saerTo donis zrdas iwvevs. amrigad, mcuravi 
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kursebi aCqarebs fasebis donis zrdas fulis masis zrdis sapasuxod. miuxedavad 

imisa, rom mcuravis kursebis gamoyeneba nominalur fulad masaze (M3) centraluri 

bankis ufro mkacr kontrols gulisxmobs, es yvela SemTxvevaSi ar gulisxmobs 

kontrolis gaZlierebas dasaqmebis doneze moqmed an sxva ekonomikur maCveneblebze. 

valutis kursis cvlilebaze samamulo fulis masis reaqcia ufro swrafi iqneba im 

qveynebSi, sadac importirebuli saqoneli erovnuli samomxmareblo kalaTis mniS-

vnelovan nawils Seadgens. am qveynebSi valutis kursis cvlilebebi mniSvenlovan 

zegavlenas axdenda muSaTa xelfasis msyidvelobiTunarianobaze.  

mcuravi kursebis sistemis kritikosebi aseve amtkiceben, rom misi damoukidebe-

li (maizolirebeli) xasiaTi sakmaod sustia. isini aRiareben, rom valutis kursis 

koreqtireba namdvilad xdeba im farglebSi, romelic Warbi monetaruli miwodebiT 

gamowveuli sazRvargareTuli fasebis zrdis kompensacias axdens (anu ucxouri in-

flaciis importi ar xdeba). magram fasebis araelastikurobis dros ekonomika ga-

nicdis sagareo monetarul cvlilebebsac, romelic moklevadian periodSi gavlenas 

axdens saprocento ganakveTebsa da valutis realur kursze. garda amisa, SeuZlebe-

lia vivaraudoT (Teoriuladac ki), rom erTi qveynis fiskaluri politika araviTar 

reaqcias ar iwvevs sazRvargareT.  

amgvarad, mcuravi kursebis sistemis kritikosebi amtkiceben, rom misi potenci-

uri sargebeli aSkarad aWarbebs mis danaxarjebs. erovnuli mTavrobebi makroekono-

mikuri politikis gatarebisas mxedvelobaSi iReben im garemoebas, rom kursis mkveT-

ri meryeoba dauSvebelia. magram fiqsirebul kursebze uaris TqmiT maT SeiZleba 

saerTaSoriso vaWrobasa da saerTaSoriso investiciebs is mogebebi daakargvinon, 

romelic uzrunvelyofilia valutebis Rirebulebebis SefardebiTi mniSvnelobebis 

winaswar codniT.              

 

finansuri disciplina 

 

mcuravi kursebis sistemis momxreebi amtkiceben, rom es sistema mTavrobas mo-

netaruli politikis gamoyenebisaTvis met Tavisuflebas aniWebs. zogierTi kriti-

kosi miiCnevs, rom es Tavisufleba ki ara, ufro metad  misi borotad gamoyenebaa. 

roca mTavroba gaTavisufldeba valdebulebisagan, rom SeinarCunos kursi fiqsire-

bul doneze da izrunos savaluto rezervebis maragze, igi Zalian rbil monetarul 

da fiskalur politikas atarebs. Sedegad qveyana inflacias  iRebs (ix. Tavi 16). es 

gamowveulia sxvadasxva faqtorebiT: 1. SeiZleba mTavrobas gaaCndes politikuri 

amocanebi, rogoricaa arCevnebis win ekonomikuri zrdisaTvis stimulebis Seqmna, an 

2. arakompetenturi Careva ekonomikaSi. am argumentis momxreebs magaliTad mohyavT 

1920-iani wlebis hiperinflacia germaniaSi, rac mcuravi kursebis gamoyenebis Sede-

gad miRebuli monetaruli arastabilurobis naTeli dadasturebaa.  

am argumentis sapasuxod mcuravi kursebis momxreebi acxadeben, rom samagierod 

inflaciuri procesebi im qveynis gareT ar gadis, sadac araswori gadawyvetileba 



39 

 

iqna miRebuli da Semdeg arCevnebze es mTavroba amomrCevelTa mxardaWeras ver moi-

povebs.  

Bbreton-vudsis SeTanxmeba aSS-s gacilebiT nakleb mkacr valdebulebebs akis-

rebda, rac, udavod, aCqarebda msoflio inflaciis tempebs 1960-iani wlebis bolos. 

Tu valutasa da oqros Soris kavSiri fiqsirebuli kursebis sistemis arss warmo-

adgens, igi pirovnebebis (mTavrobis) Carevis mimarT yovelTvis mgrZnobiare iqneba.  

rogorc me-17 TavSia naCvenebi, saqonlis Rirebulebis gamoyenebaze dafuZnebuli mo-

netaruli standartebi seriozul naklovanebebs Seicavs. amitom maTi gamoyeneba ara-

sasurvelia.   

 

destabilizaciuri spekulacia da cvlilebebi fulis bazarze 

 

omebs Soris periodSi qveynebis gamocdileba cxadyofs, rom spekuliantebi gac-

vliTi kursebis mniSvnelovan meryeobas iwveven savaluto bazarze. Tu ucxoeli 

valutis dilerebi (vaWrebi) samamulo valutis Rirebulebis Semcirebis tendencias 

SeamCneven, isini am valutis gayidvas daiwyeben, radgan momavalSi mis gaufasurebas 

elian. am SemTxvevaSi, zogierTi ekonomistis mtkicebiT, isini ar iTvaliswineben 

valutis grZelvadian perspeqtivebs. rac ufro meti vaWari Seecdeba am valutis 

gayidvas, valutis Rirebulebis Semcirebis albaToba miT ufro  gaizrdeba. aseTi 

destabilizaciuri spekulacia gaaZlierebs valutis kursis meryeobis tendencias 

gacvliTi kursis grZelvadiani  mniSvnelobis garSemo, romelic ekonomikaSi mom-

xdari  moulodneli cvlilebebis Sedegad bunebrivad damyardeba. susti valutis 

destabilizaciuri gayidva negatiur gavlenas axdens saerTaSoriso vaWrobaze. gar-

da amisa, es aZlierebs inflaciis zrdis molodins da SeiZleba gamoiwvios samamulo 

fasebisa da xelfasebis zrda, rac momavalSi am valutis gaufasurebas uwyobs xels. 

yovelive aRniSnulis Sedegad qveyana SeiZleba aRmoCndes erTdroulad ori prob-

lemis winaSe: erovnuli valutis gaufasureba da inflacia.  

mcuravi kursebis sistemis momxreebi realur biznesSi destabilizaciuri spe-

kulantebis didxans arsebobis SesaZleblobas eWvqveS ayeneben. nebismieri vaWari, 

romelic agrZelebs valutis gayidvas kursiT, romelic valutis kursis grZelvadi-

an Rirebulebaze naklebia, an piriqiT, yidulobs valutas kursiT, romelic igive 

grZelvadian Rirebulebaze metia, saboloo angariSiT, wagebuli rCeba. amrigad, ba-

zarze rCebian mxolod is monawileebi, romlebmac moaxerxes grZelvadiani danakar-

gebis Tavidan acileba gacvliTi kursis daCqarebuli koreqtirebis xarjze, gaiTva-

liswines ra valutis kursis grZelvadiani realuri prognozi.   

mcuravi kursebis sistemis damcvelebi im garemoebaze miuTiTeben, rom kapita-

lis nakadebs destabilizaciuri efeqti fiqsirebuli kursebis sistemis drosac Se-

iZleba hqondes. centraluri bankis rezervebis moulodneli Semcireba devalvaciis 

molodins warmoSobs. es momavalSi rezervebis Semdgom Semcirebas iwvevs, radgan 

spekulantebi samamulo valutaSi arsebuli aqtivebis Tavidan mocilebas cdiloben. 

Tu erovnuli valutis mimarT ndobis aRdgenisaken mimarTuli zomebi (romelsac 
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mTavroba axorcielebs) araefeqtiani aRmoCndeba, kapitalis aseTma nakadma SeiZleba 

devalvacia gamoiwvios, romelic ekonomikis realuri moTxovnilebiT ar iqneba mo-

tivirebuli.  

mcuravi kursebis sawinaaRmdego gacilebiT Zlieri argumenti imaSi mdgomare-

obs, rom samamulo fulis bazarze mimdinare procesebis mimarT ekonomika gacilebiT 

ufro mgrZnobiarea am sistemis pirobebSi. ganvixiloT magaliTi: vTqvaT, mcuravi 

kursebis sistemis pirobebSi ekonomikaSi gaizarda moTxovna realur samamulo ful-

ze. anu momxmarebelTa gankargulebaSi arsebuli realuri Tanxa gaizarda saprocen-

to ganakveTisa da Semosavlis nebismieri donis pirobebSi. Tu qveyanaSi arsebuli 

fulis masis moculoba ar icvleba, warmoeba mcirdeba da valutis kursi mcirdeba. 

fulze moTxovnis gazrdas igive efeqti aqvs, rac fulis masis Semcirebas, rac 

xangrZliv periodSi samamulo fasebis Semcirebas iwvevs. magram fiqsirebuli kur-

sebis sistemis pirobebSi fulze moTxovnis cvlileba araviTar gavlenas ar axdens 

ekonomikaze. erovnuli valutis Rirebulebis (kursis) gazrdis Tavidan acilebis 

mizniT centraluri banki Seisyidis sazRvargareTul rezervebs samamulo fuliT 

manam, sanam realuri fulis miwodebis zrda ar gauTanabrdeba fulze moTxovnis 

zrdas. es intervencia saSulebas iZleva aRikveTos warmoebis moculobisa da fase-

bis donis nebismieri cvlileba.  

amrigad, valutis fiqsirebuli kursi avtomaturad icavs ekonomikas fulis ba-

zarze momxdari mkveTri cvlilebebisgan. fiqsirebuli kursebis momxreTa es argu-

menti damajerebelia, Tu ekonomikaze gavlenas, ZiriTadad, fulis bazarze mimdinare 

cvlilebebi axdens. magram rogorc wina nawilSi vnaxeT, fiqsirebuli gacvliTi 

kursi saerTo makroekonomikur viTarebas auaresebs, Tu ekonomikaze zemoqmedeba 

saqonlis bazarze mimdinare movlenebiT aris ganpirobebuli.  

 

negatiuri gavlena saerTaSoriso vaWrobasa da saerTaSoriso investiciebze 

 

mcuravi kursebis gamoyenebis sawinaaRmdego es argumenti efuZneba mtkicebas, 

rom valutaTa kursebis winaswar gansazRvris sirTule (zogjer ki SeuZlebloba) 

uaryofiT gavlenas axdens saerTaSoriso vaWrobasa da saerTaSoriso investiciebze. 

kursebis meryeoba eqsportiorebsa da importiorebs saSualebas ar aZlevs zustad 

gansazRvron fasebi. es ganusazRvreloba  iwvevs danaxarjebs, rac sagareo vaWrobis 

moculobas amcirebs da Sesabamisad, vaWrobis Sedegad miRebuli mogebac mcirdeba. 

analogiurad, investiciebidan miRebuli Semosavlebis moculobis ganuWvretloba 

kapitalis saerTaSoriso nakadebis mimarTulebebis gansazRvras arTulebs.  

mcuravi kursebis sistemis damcvelebi am SeniSvnis sapasuxod amtkiceben, rom 

saerTaSoriso masStabiT vaWrobaSi CarTul kompaniebs savaluto riskis Tavidan 

acileba SeuZliaT, Tu garigebebs forvardul bazarze dadeben (ix. Tavi 13), romelic 

mcuravi kursebis msoflio sistemis pirobebSi ufro xelmisawvdomi da efeqtiani 

xdeba. maTi oponentebi ki pasuxoben, rom forvarduli bazris momsaxureba Zviri 

jdeba da monawileebs yvela savaluto riskisagan ar icavs.  
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ufro farTo azriT, mcuravi kursis mowinaaRmdegeebi miiCneven, rom erovnuli 

valutis kursis maCvenebeli, romelic racionaluri dagegmvisa da nebismieri gaT-

vlebis instrumentad gamoiyeneba, SeiZleba naklebad sasargeblo aRmoCndes. valuta, 

garkveuli TvalsazrisiT, Rirebulebis sazomis funqcias dakargavs, Tu misi msyid-

velobiTunarianobis winaswarmetyveleba naklebad SesaZlebelia, rac ganusaz-

Rvrels xdis saerTaSoriso savaWro operaciebis Rirebulebas.   

 

simetriebi 

 

imis gamo, rom centraluri bankebi kvlav inarCuneben dolerebs rezevebis saxit 

da intervenciebs axorcielebsn, saerTaSoriso monetaruli sistema 1973 wlis merec 

ar gaxda simetriuli. evrom, rogorc saerTaSoriso sarezervo valutam, 

mniscvenloba seiZina, funtis zalauFleba Sesustda, magram dolari kvlav rCeba 

centraluri bankebis oficialuri rezervebis upirveles mTavar komponentad.  

stanfordis universitetis ekonomisti, Ronald makkinoni amtkicebs, rom 

arsebuli mcuravi kursebis sistema, daaxloebiT, iseTive asimetriulia, rogorc es 

breton-vudsis sistemis dros iyo. misi mtkicebiT, msoflio fulis miwodebis 

cvlilebebi ufro Sesustdeboda (ufro naklebad sagrZnobi iqneboda) monetaruli 

regulaciis ufro simetriuli meqanizmebi rom arsebobdes. 2000 wels CineTis 

politikam,  romelic CineTis valutis dolaris mimarT gaZvirebis aRkveTisaken iyo 

mimarTuli, qveyanaSi (CineTSi) dolaris uzarmazari rezervebis dagroveba gamowivia. 

am garemoebam, SesaZloa, gaaZliera msoflio ekonomikuri bumi, romelic win 

uswrebda 2007-2009 wlebis finansur kriziss. Sedegad, zogierTma ekonomistma 2000-

iani wlebis adreuli da Sua periodi daaxasiaTa rogorc `breton-vudsis sistemis 

aRdgena~.   

 

gacvliTi kursebi rogorc avtomaturi stabilizatorebi 

 

1973 wlidan msoflio ekonomikaSi bevri struqturuli cvlileba moxda. imis 

gamo, rom am cvlilebebma erovnuli gamoSvebis SefardebiTi fasebis Secvala, 

saeWvoa, rom fiqsirebuli gacvliTi kursebis raime modeli sicocxlisunariani 

aRmoCeniliyo paritetis mniSvnelovani cvlilebebis gareSe. industriul qveynebs 

ar mouwevdaT navTobis ori Sokis gadatana, rogorc es mouwiaT, roca fiqsirebuli 

gacvliTi kursebis dacvas cdilobdnen. rogorc gamocdilebam aCvena, kapitalis 

kontrolis ar arsebobis pirobebSi, im spekulaciuri Setevebis msgavsi Setevebi, 

romelmac breton-vudsis sistemas gamouTxara Ziri,   periodulad moxdeboda. 

mcuravi kursebis sistemis dros, bevrma qveyanam kapitalis moZraobis kontroli 

Seasusta, ramac globaluri finansuri industriis swrafi zrda gamoiwvia da 

qveynebs droTaSorisi vaWrobidan da aqtivebis vaWrobidan ufro meti mogebis 

miRebis saSualeba misca.   
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1981 wlis Semdeg aSS-is fiskaluri eqspansiis Sedegebi mcuravi gacvliTi 

kursebis stabilitazoruli funqciis damadasturebelia. dolaris gaZvirebis 

Tanxvdenilad aSS-Si inflacia Sesustda, misi vaWrobis pirobebi gaumjobesda da 

ekonomikuri gajansaReba sazRvargareTac gavrcelda.   

Tumca 1981 wlis Semdeg dolaris gaZvireba amerikis soflis meurneobisaTvis 

arasaxarbielo gamodga, romelsac mTavrobis gazrdili moTxovniT ar usargeblia.   

amrigad, realuri gacvliTi kursis cvlilebebma SeiZleba zogierTi seqtoris 

Cavardna gamoiwvios.  

saqonlis bazris pirobebis mudmivi cvlilebebi realuri gacvliTi kursis 

saboloo SeTanwyobas/koreqtirebas iTxovs, rac SeiZleba  mcuravi gacvliTi 

kursebis sistemiT daCqardes. ucxour intervenciebs, romelic nominaluri gacvliTi 

kursis SenarCunebisaken aris mimarTuli, ar ZaluZs am saboloo koreqtirebis 

aRkveTa, radgan grZelvadian periodSi fuli neitraluria da mas SefardebiTi 

fasebis mudmivi Secvla ar SeuZlia.  

1980-ian wlebSi ganviTarebulma am movlenebma cxadyo, rom Tu warmoebis 

faqtorebisaTvis ekonomikis seqtorebs Soris gadaadgileba ZviradRirebulia, maSin 

gamoSvebis bazrebis droebiT SokebTan gasamklaveblad fiqsirebuli gacliTi 

kursebis sistema ufro upriania. samwuxarod, politikis SemomqmedebisaTvis rTuli 

dasadgenia bazrebis es areuloba droebiTi Tu mudmivi.   

 

sagareo balansi 

 

mcuravi gacvliTi kursebi sistemas sagareo wonasworobidan did da mumivi 

gadaxris Tavidan acileba ar SeuZlia. ase magaliTad, CineTis mier erovnuli 

valutis Tavisufal curvaze uaris Tqmam, 2000-ian wlebSi globalur disbalanesbs 

daudo saTave. magram Tu CineTis valuta Tavisuflad gamyardeboda valutis 

bazarze, CineTis siWarbe da Sesabamisi deficiti danarCen msoflioSi ufro naklebi 

iqneboda. igive SeiZleba iTqvas germanul valutaze. evro, romlis gacvliTi kursi 

dolaris mimarT Tavisuflad icvleba, magram romlis kursi fiqsirebulia 

evrozonis deficitis mqone qveynebis (portugali, aespaneTi, da saberZneTi) 

valutebis mimarT. 

CineTis, rogorc msoflio ekonomikur Zalis, gamoCenamdec da evros Seqmnamdec 

ki mimdinare operaciebis angariSis didi deficiti an siWarbe msoflio 

ekonomikasaTvis ucxo ar iyo.  ase magaliTad, 1980 wlebSi aSS-is gaaCnda didi  

deficiti, xolo iaponia mimdinare operaciebis angariSis mudmivi siWarbis 

problemas waawyda. finansur bazrebs, udavod, SeeZloT gacvliTi kursis 

mniSvnelovani gadaxra gamoewviaT im Rirebulebidan, romelic sagareo banalss 

uzrunvelyofda. mcuravi gacvliTi kursebis sistemis dros gacvliTi kursebis 

daregulirebamde sagareo disbalansebi wlebis manZilze arsebobda. realuri 
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gacvliTi kursidan grZeli gadaxrebs, rac qveynebs sagareo balansis miRwevis 

saSulebas ar aZlevs, `orientaciis darRvevebi~ ewodeba. 

  

ekonomikuri politikis koordinaciis ar arseboba 

 

breton-vudsis sistemis damcvelebi fiqrobdnen, rom misi wesebi saerTaSoriso 

vaWrobis ganviTarebas mizanmimarTulad astimulirebda, radgan konkurent valutebs 

gaufasurebis saSualebas ar aZlevda, rac didi depresiis dros xdeboda. maTi az-

riT, valutis kursebis Tavisufali curva ekonomikuri krizisis ganmeorebis saSiS-

roebas qmnis. Tu TiToeuli qveyana iseT makroekonomikur politikas gaatarebs, ro-

melic sakuTari da ara mezoblis interesebisadmi iqneba mimarTuli, maSin, saboloo 

angariSiT, mTeli msoflio ekonomika wagebuli aRmoCndeba.   

amis sapasuxod, mcuravi kursebis momxreebma ganacxades, rom valutis koreqti-

rebis wesebi breton-vudsis sistemaSi Zalian CaxlarTuli da arasamarTliani iyo. 

praqtika im qveynebis SezRuduli makroekonomikuri politikis gatarebas da valutis 

devalvacias moiTxovda, romlebsac sagadasaxdelo balansis deficiti hqondaT. fiq-

sirebuli kursebis sistema saerTaSoriso monetaruli politikis problemas mxo-

lod aSS-saTvis gansakuTrebuli mdgomareobis miniWebis xarjze Wrida.  

amasTan, aRsaniSnavia, rom saerTaSoriso politkis koordinaciis problema 

mcuravi gacvliTi kursebis pirobebSi kvlav aqtualuri rCeba. deficitis mqone 

qveynebis calmxrivi qmedebebi, romelic maTi sagareo disbalansis Semcirebisaken 

iyo mimarTuli, globaluri deflaciis gamowvevis safrTxes warmoadgenda. Warbi 

saldos mqone qvyensb ki mcire stimuli aqvT, rom aseTi Sedegis Tavidan acilebis 

mizniT saSinao moTxovna gazardon da sakuTari valuta gaaZviron.  

mravali magaliTi moyvana SeiZleba imis dasadastureblad, rom qveynebi aSkarad 

moigebdnen, TavianTi politikis koordinireba rom moexdinaT. ase magaliTad, 1980 

ian wlebSi deflaciis dros, industriul qveynebs TavianTi makroekonomikuri 

miznebis miRweva ufro efeqtianaT SeeZloT, Tu saerTo amocanebisadmi erTobliv 

midgomebs SeimuSavebdnen.  

meore magaliTi 2007-2009 wlebis krizisis Sedegad gamowveul recesiaze 

globalur fiskalur reaqcias exeba. rogorc Cvens mier Seswavlili masalidan 

viciT, roca qveyana mTavrobis danaxarjebs zrdis, am gamafarToebeli fiskaluri 

politikis zegavlenis nawili sazRvargareTac ileqeba. amgvari politikis fasi 

saxelmwifo biujetis gazrdili deficitia. qveynebi TavianT fiskalur 

eqpansionisturi politikis yvela mogebas ver iReben (ver iTviseben), magram mis fass 

mTlianad ixdian. Sesabamisad, globaluri recesiis pirobebSi maTi mogeba mcirdeba.  

Tu qveynebi moilaparakebdnen, rom erToblivad ewarmoebinaT eqspansionisturi 

fiskaluri politika, isini ufro efeqtianad SeZlebdnen recesiis winaaRmdeg 

brZolas da SesaZloa, ufro naklebi finansuri xarjic gaeRoT. 2007-2009 wlebis 
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krizisis sapasuxo qmedebebs G207-is qveynebi periodulad ganixilavdnen. am krizisis 

adreul etapebze G20-is wevrebs Soris fiskalur pasuxebTan dakavSirebiT SeTanxmeba 

iyo. mogvianebiT, roca qveynebSi aRorZinebis tempebi Senelda, politikis 

koordinacia garTulda da G20 Sexvedrebi ukve xelSesaxeb konkretul Sedegebs 

aRar iZleoda.   

 

fiqsirebuli gacvliTi kursebi Tu mcuravi gacvliTi kursebi?! 

 

arsebobs mcuravi gacvliTi kursebis alternativa, roca finansuri bazrebi  

saerTaSoriso vaWrobisaTvis Riaa? breton-vudsis gamocdileba gvkarnaxobs, rom 

facvliTi kursebis xangrZlivi fiqsireba SeuZlebelia. finansurad integrirebul 

msoflioSi, sadac finansuri nakadebi Tavisuflad gadaadgildeba qveynebs Soris, 

gacvliTi kursis dafiqsireba xangrZlivad SeuZlebelia, Tu qveyana kapitalis 

moZraobaze ar daamyarebs kontrols an Tu saerTo valuta ar eqneba Tavis 

monetarul mezoblebTan (rogorc es evrokavSirSia).  

es pesimisturi Sexeduleba valutis spekulaciuri krizisebis Teorias efuZneba 

am Teoriis mixedviT, myari monetaruli da fiskaluri politikis mqone qveynis 

valutis fiqsirebuli gacvliTi kursic ki ar aris daculi valutaze spekulaciuri 

Setevebisgan. Tanamedrove ekonomiaSi, fiqsirebul gacvliT kursze spekulaciuri 

Setevebi, rogorc Cans, gaxSirda. am krizisebis raodenobam da winapirobebma 

damajerebloba Semata arguments/mosazrebas, rom  valutis Rirebulebis didi xniT 

mibma SeuZlebelia kapitalis Ria bazrebisa da erovnuli politikebis 

suverenulobis pirobebSi. ufro metic, bolo wlebSi bevrma ganviTarebadma qveyanam 

sakuTari valutis gacvliT kurss cvlilebis meti Tavisufleba mianiWa da aSkarad 

moigo amiT. zogierTma qveyanam finansuri nakadebis saerTaSoriso nakadebis 

gakontroleba scada an gadaWriT Tqva uari  monetaruli politikis 

avtonomiurobaze (magaliTad, evros miRebiT). mosalodnelia, rom politikebis 

koordinaciis sakiTxi winaaRmdegobas waawydeba momavalSi im sistemis pirobebSi, 

sadac sxvadasxva qveyana politikis sxvadasxva reJims irCevs trilemas mier 

SemoTavazebuli daTmobebis gaTvaliswinebiT.  

                                                           

                                                                                

situaciuri analizi 

 

valutaTa kursebi navTobze fasebis mkveTri matebis periodSi  

                                                           
7 G20 aris wamyvani industriurli qveynebisa da ganviTarebadi qveynebis araformaluri dajgufeba. 
wamyvani insdustriuli qveynebis garda, aq gaerTianebuli iseTi qveynebic rogoricaa argentina, 
brazilia, CineTi, indoeTi ruseTi da sxv.  
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1973-1980-iani wlebi 

  

miuxedavad imisa, rom mcuravi kursebis sistemis bevri argumentis siswore mo-

mavalSi ganviTarebulma movlenebma daadastura, mainc bundovani rCeba, ramdenad 

efeqtianad imuSavebda fiqsirebuli kursebis sistema 1973 wlis Semdgom periodSi 

msoflio meurneobaSi mimdinare ekonomikuri Zvrebis pirobebSi.  

 

pirveli sanavTobo Soki da misi Sedegebi, 1973-1975ww.  

 

1973 wlis martis Semdeg, roca industriulad ganviTarebuli qveynebis valuta-

Ta kursebs Tavisuflad curvis saSualeba miecaT, saerTaSoriso savaluto fondis 

oficialur warmomadgenelTa jgufma daiwyo msoflio finansuri wesrigis aRdgenis 

gegmis SemuSaveba. es jgufi 1972 wlis Semodgomaze Seiqmna. igi `oceulis komitetis~ 

saxelwodebiTaa cnobili. misi amocana iyo SeemuSavebina valutaTa fiqsirebuli 

kursebis axali sistema, romlisTvisac ar iqneboda damaxasiaTebeli breton-vudsis 

sistemiseuli asimetriuloba. roca 1974 wlis ivlisSi jgufma `reformebis proeq-

tis~ saboloo varianti waradgina, navTobis msoflio bazarze iseTi movlenebi gan-

viTarda, ramac fiqsirebuli kursebis sistemaSi dabruneba SeuZlebeli gaxada.    

 

energoresursebis fasebi da recesia 1974-1975 ww. 

 

1973 wlis oqtomberSi israelsa da arabeTis zogierT qveyanas Soris omi daiwyo. 

aSS da holandia am omSi israels uWerdnen mxars. protestis niSnad arabeTis qvey-

nebma, romlebic neqo8-s wevrebi iyvnen,  aSS-sa da holandiaSi navTobis Setanaze 

embargo daaweses. navTobis Semsyidvelebma maragebis Seqmna daiwyes da gasayidi fasi 

sagrZnoblad gazardes, radgan SiSobdnen, rom navTobis miwodebaSi Seferxeba kidev 

moxdeboda. am mdgomareobiT isargebles neqo-s wevrebma da navTobze fasebis gazrda 

daiwyes. Sedegad, 1974 wlis martSi navTobis fasi 4-jer gaizarda. omis dawyebamde 

igi barelze9 3 dolars Seadgenda, xolo am periodisaTvis igi 12 dolars gautolda.  

navTobze fasebis mkveTrma matebam MmTel rigi produqciis TviTRirebulebis 

gazrda gamoiwvia. navTobis am Soks igive zemoqmedeba hqonda ekonomikaze, rogorc 

gadasaxadebis erTdroul gazrdas mwarmoeblebsa da momxmareblebze. moxmareba da 

investiciebi Semcirda, msoflio ekonomika recesias ganicdida. navTobis importiori 

qveynebis sagadasaxdelo balansis saldo gauaresda.  

 

                                                           
8 neqo navTob-eqsportiori qveynebis organizacia 
9 bareli -  moculobis sazomi, 1 amerikuli bareli = 138,97 litri  
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inflaciis daCqareba 

 

me-13-17 TavebSi ganxiluli modelis Tanaxmad, inflaciis zrda mosalodnelia 

ekonomikuri bumis dros da misi Semcireba ekonomikis recesiis pirobebSi. magram 

roca 1974 wels msoflio ekonomikaSi Rrma recesia ganviTarda, bevr qveyanaSi in-

flacis tempebi gaizarda. gaizarda umuSevrobac. amis umTavresi mizezi sanavTobo 

krizisi iyo. garda amisa, es iyo 60-iani wlebis bolos msoflio ekonomikaSi gaviTa-

rebuli inflaciuri zewolis Sedegi. 1972 wlidan sasoflo-sameurneo produqciis 

bazrebze fasebi gamudmebiT izrdeboda.  

 

stagflacia 

 

1974-1975 wlebis uCveulo ekonomikuri pirobebis aRsawerad ekonomistebma Semo-

iRes axali cneba – stagflacia, romelic niSnavs viTarebas, romlis drosac war-

moebis stagnacias Tan axlavs maRali inflacia.  stagflacia warmoiqmneba ori 

faqtoris zemoqmedebiT: 

1. im saqonelze fasebis zrdiT, romelic aucileblad gamoiwvevs inflaciis 

zrdas, magram amave dros amcirebs erTobliv moTxovnas da miwodebas; 

2. momavali inflaciis molodiniT, romelic aisaxeba xelfasebsa da fasebze, 

ekonomikuri vardnisa da umuSevrobis zrdis miuxedavad.  

navTobis krizisis dawyebamde valutaTa kursebis Tavisufali cvla ganviTare-

bul qveynebs mkacri monetaruli da fiskaluri politikis gatarebis saSualebas 

aZlevda, romelic inflaciis Sekavebisken iyo mimarTuli. germaniaSi bundesbankma 

fulis masis miwodebaze kontrolis dawesebiT inflaciis tempis Semcireba SeZlo. 

inflaciis tempi 1972 wels 14,7% Seadgenda, xolo ukve 1973 wels 2,6%-mde daeca. 

fulis masis sagrZnobi cvlileba ganxorcielda SeerTeEbul StatebSic. federa-

lurma sarezervo sistemam moaxerxa misi Semcireba 1973 wels 5,6%-mde da 1974 wels 

4,4%-mde maSin, roca 1972 wels es maCvenebeli 9,2%-s Seadgenda. makroekonomikuri 

politikis am SemzRudavma zomebma xeli Seuwyo 1974-1975 wlebis krizisis gaRrmave-

bas.  

 

saSinao da sagareo balansis aRdgena 

 

sasaqonlo bazrebze fasebis mkveTrma cvlilebam navTobis importior qveyanaTa 

umravlesobaSi saSinao da sagareo balansis gauareseba gamoiwvia. am qveynebma 1973 

wlidan valutaTa mcuravi kursebis sistemis gamoyeneba daiwyes. 1975 wlis dasawyi-

sidan mTavrobebma SedarebiT rbili fiskaluri da monetaruli politikis gamoyene-
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ba daiwyes. 1974-1975 ww. fuladi masa gaizarda, radgan centaruli bankebi iZulebul-

ni iyvnen amgvarad moexdinaT reagireba umuSevrobis zrdaze. Sedegad, 1975 wlis 

meore naxevridan saqonlis gamoSveba am qveynebSi gaizarda, inflaciis tempi Semcir-

da. magram umuSevrobis done krizisamdel periodSi arsebul dones mainc ver daub-

runda.   

1974 wels aSS-is mimdinare sagadasaxdelo balansis saldo uaryofiTi iyo, 1975 

wels – dadebiTi, xolo 1976 wels praqtikulad nuls gautolda. neqo-s qveynebis 

mimdinare sagadasaxdelo balansis saldo dadebiTi iyo, amave dros ganviTarebadi 

qyveynebis mimdinare sagadasaxdelo balansis saldo uaryofiTi sidide iyo.  

ekonomistebisa da politikosebis umravlesoba koreqtirebebs, romlebic pir-

vel sanavTobo kriziss mohyva, valutaTa mcuravi kursebis sistemis warmatebad mi-

iCnevs.  

 

 

 saerTaSoriso savaluto fondis  

wesdebis  gadaxedvis 1975-1976 ww. Semdgomi periodi 

 

valutaTa mcuravi kursebis sistemam warmatebiT imuSava krizisis pirobebSi. 

industriulad ganviTarebuli qveynebis mTavrobebma aRiares, rom saWiro iyo momza-

debuliyvnen misi ufro xangrZlivi da ganusazRvreli droiT gamoyenebisaTvis. pa-

rizTan axlos, rambuies cixe-simagreSi 1975 wlidan safuZveli Caeyara yovewliur 

ekonomikur samitebs. aq, am Sexvedrebze industriulad ganviTarebuli qveynebis mTav-

robebi ganixilavdnen Tavisuflad mcuravi kursebis gamoyenebis realiebs. isini 

cdilobdnen ar daeSvaT kursebis uwesrigo meryeoba oRond ise, rom ar mibrunebod-

nen fiqsirebuli kursebis sistemas.  

1975 wels Semdgar Sexvedraze miRebuli rekomendaciebis Sesabamisad, 1976 wlis 

ianvarSi kingstonSi (iamaika) saerTaSoriso savaluto fondis (ssf) direqtorTa 

sabWo Seikriba, raTa fondis wesdebis meoTxe muxlis cvlileba mieRoT. axali re-

daqciis Tanaxmad qveynebs SeeZloT, Tavisuflad mcuravi kursebis sistemis gamoye-

neba. ssf-is wevr yovel qveyanas SeeZlo gamoeyenebina mcuravi kursebis gansazRvris 

is sistema, romelic mas yvelaze ufro xelsayrelad miaCnda. amasTan, MmTavrobebs 

miecaT rekomendacia, gamoeyenebinaT iseTi makroekonomikuri politika, romelic uz-

runvelyofda fasebis stabilurobasa da warmoebis moculobis zrdas. ssf raime 

konkretul SezRudvebs qveynebs ar uwesebda.  

Sesworebuli meoTxe muxli ssf-s avaldebulebda kontroli gaewia qveynebis 

mier im meTodebis gamoyenebaze, romelic adgenda gacvliT kursebs, raTa uzrunve-

leyo maTi (meTodebis) Sesabamisoba axal wesebTan. Tumca araviTari meqanizmi ar 

iyo Seqmnili qveynebis politikaze gavlenis mosaxdenad. praqtikulad axali muxli 
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mxolod iwonebda/iRebda im zomebs, rac ukve sami welia funqcionirebda: decentra-

lizebuli politikis gamoyeneba, roca yoveli qveyana cdilobs miaRwios im mizans, 

romelic mis erovnul interesebs pasuxobs.     
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susti dolari 1976-1979ww. 

 

1974-1975 ww. recesiis Semdeg ekonomika jansaRdeboda. Tumca 1976 wlis bolos 

amerikis ekonomikis aRdgenis tempebi Semcirda. umuSevrobis donec sakmaod maRali 

iyo. Sedegad, aSS-ma germaniasa da iaponias, danarCen or industriul gigants, mos-

Txova SeesustebinaT fiskaluri da monetaruli politika, rac msoflio ekonomikas 

depresiidan gamosvlaSi daexmareboda. 1978 wlis ivlisSi, bonSi gamarTul Sexvedra-

ze iaponia da germania daTanxmdnen aSS-Tan erTad etvirTaT `msoflio ekonomikis 

lokomotivis~ roli. am droisaTvis maTTvis ufro naklebad saxifaTo iyo infla-

ciis tempis momateba, vidre ori wlis win. Tumca aSS-is mcdelobis Sedegad, rome-

lic mimarTuli iyo umuSevrobis Semcirebisaken (1978 wels aSS-Si umuSevroba 6%-

mde Semcirda maSin, roca 1975 wels is 8,3%-s Seadgenda), gaizarda inflacia da 

mimdinare sagadasaxdelo balansis saldo uaryofiTi gaxda. amave dros, 1978 wels 

inflaciis done germaniasa da iaponiaSi SedarebiT dabali iyo (Sesabamisad, germa-

niaSi 2,7%, iaponiaSi 3,8% da aSS-Si 7,6%) (ix. cxr. 19.1). 

fiskaluri da monetaruli politikis Sesustebis xarisxis Seusabamobam aSS-sa 

da sazRvargareTis qveynebSi dolaris gaufasureba gamoiwvia, romelic 1976 wels 

daiwyo. saerTaSoriso investorebi SiSobdnen, rom dolaris gaufasureba gagrZel-

deboda, radgan aSS-sa da sazRvargareTis qveynebSi inflaciis tempebi sxvadasxva 

iyo. dolaris gaufasurebas uwyobda xels, agreTve, importze fasebis zrda da in-

flaciuri molodini, romelic Tavis mxriv, Sromis anazRaurebis gazrdis moTxov-

nebs iwvevda. dolaris mimarT ndobis SenarCunebis mizniT, prezidentma karterma 

federaluri sarezervo sistemis direqtorTa sabWos Tavmjdomared pol volkeri 

daniSna, romelsac didi gamocdileba gaaCnda saerTaSoriso finansebis sferoSi. 

1979 wlis oqtombramde dolari susti valuta iyo. am periodSi volkerma monetaru-

li politika gaamkacra da fuladi masis zrdaze ufro mkacri kontroli daawesa.  

cxrili 19.1. 

 

inflaciis tempebi msoflios wamyvan qveynebSi 1973-1980 ww. 

(procenti wliwadSi) 

 

qveyana 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

aSS 6,2 11,1 9,1 5,7 6,5 7,6 11,3 13,5 

didi britane-

Ti 

9,2 16,0 24,2 16,5 15,8 8,3 13,4 18,0 

kanada 7,6 10,9 10,8 7,5 8,0 8,9 9,2 10,2 

safrangeTi 7,3 13,7 11,8 9,6 9,4 9,1 10,8 13,6 
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germania 6,9 7,0 6,0 4,5 3,7 2,7 4,1 5,5 

italia 10,8 19,1 17,0 16,8 17,0 12,1 14,8 21,2 

iaponia 11,7 24,5 11,8 9,3 8,1 3,8 3,6 8,2 

wyaro: OECD Economic outlook: Historical Statistics, 1960-1980, Paris, 1987 

 

 

meore sanavTobo krizisi 1979-1980ww. 

 

1979 wels iranSi Sahis xelisuflebis damxobam navTobze fasebis gazrda gamoiwvia. 

iranidan navaTobis eqsporti mkveTrad Semcirda. bareli navTobis fasi 1979 wlis 13 

dolridan 1980 wels 32 dolaramde gaizarda. navTob-importiori qvynebi stagflaciis 

problemas isev Seejaxnen. industriulad ganviTarebul qveynebSi inflacia mkveTrad 

gaizarda, warmoebis zrdis tempi daeca, umuSevroba gaizarda. Tumca meore sanavaTobo 

krisizis Sedegebi arc iseTi erTgvarovani iyo da arc iseTi Rrma, rogorc es pirveli 

sanavTobo krizisis dros iyo.  

1975 wels sanavTobo krizisis sapasuxod industriulad ganviTarebulma qveynebma 

fiskaluri da monetaruli politika Seasustes. xolo meore sanavTobo krizisis dros 

fuladi masis zrda SezRuduli iyo (mkacri monetaruli politika), raTa gazrdili 

infalciis kompensireba moexdinaT. inflaciasTan amgvar brZolas umuSevrobis gazrda 

da warmoebis zrdis tempis Semcireba mosdevs. 1982 wels umuSevrobis done gaizarda, 

xolo mkacrma makroekonomikurma politikam warmoebis saboloo gajansaReba Seaferxa 

(cxr. 19.2).  

 

cxrili 19.2. 

 

umuSevrobis done msoflios wamyvan qveynebSi 1979-1996ww. 

(procentebSi) 

 

weli aSS didi bri-

taneTi  

kanada safrange-

Ti 

germania italia iaponia 

1978 6,1 5,7 8,4 4,7 3,0 5,3 2,2 

1979 5,8 4,7 7,5 5,3 2,7 5,8 2,1 

1980 7,2 6,2 7,5 5,8 2,6 5,6 2,0 

1981 7,6 9,7 7,6 7,0 4,0 6,2 2,2 
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1982 9,7 11,1 11,0 7,7 5,7 6,8 2,4 

1983 9,6 11,1 11,9 8,1 6,9 7,7 2,7 

1984 7,5 11,1 11,3 9,7 7,1 8,1 2,7 

1985 7,2 11,5 10,5 10,1 7,2 8,4 2,6 

1986 7,0 11,5 9,6 10,2 6,5 9,2 2,8 

1987 6,2 10,6 8,8 10,4 6,3 9,9 2,8 

1988 5,5 8,7 7,8 9,8 6,2 10,0 2,5 

1989 5,3 7,3 7,5 9,3 5,6 10,0 2,3 

1990 5,6 7,1 8,1 9,0 4,8 9,1 2,1 

1991 6,8 8,8 10,4 9,5 4,2 8,8 2,1 

1992 7,5 10,1 11,3 10,4 4,5 9,0 2,2 

1993 6,9 10,5 11,2 11,7 7,9 10,3 2,5 

1994 6,1 9,6 10,4 12,3 8,4 11,4 2,9 

1995 5,6 8,8 9,5 11,7 8,2 11,9 3,1 

1996 5,4 8,2 9,7 12,4 8,9 12,0 3,4 

         

wyaro: OECD Economic outlook 62, December, 1997gv. 12 

 

 

inflaciis tempebis Semcireba, 

industriuli zrda da krizisi (1980-1993ww.) 

 

1980 wlis Semdeg msoflio ekonomikaSi bevri mniSvnelovani cvlileba moxda. 

industriulad ganviTarebul qveynebSi inflaciis tempebi Semcirda (cxr. 19.3), fase-

bic stabiluri gaxda. Tumca negatiuri movlenebi imdenad seriozuli iyo, rom sag-

rZnob safrTxes uqmnida SedarebiT Ria msoflio ekonomikas da finansur sistemas. 

bevri ekonomisti da politikosi miiCnevda, rom arastabilurobis ZiriTadi mizezi 

valutaTa  mcuravi kursebi iyo da kursebis cvlilebis Tavisuflebis SezRudvas 

moiTxovda.  

 

 

cxrili 19.3 



52 

 

 

inflaciis tempebi msoflios wamyvan qveynebSi 1981-1997ww.  

da 1961-1971 ww.  saSualo maCvenebeli  

 

weli aSS 
didi bri-

taneTi 
kanada safrangeTi germania 

ita-

lia 
iaponia 

1981 10,4 11,9 12,5 13,4 6,3 19,5 4,9 

1982 6,1 8,6 10,8 11,8 5,3 16,5 2,7 

1983 3,2 4,6 5,8 9,6 3,3 15,0 1,9 

1984 4,3 5,0 4,3 7,4 2,4 10,6 2,2 

1985 3,5 6,1 4,0 5,8 2,2 8,6 2,0 

1986 1,9 3,4 4,2 2,7 -0,1 6,1 0,6 

1987 3,7 4,1 4,4 3,1 0,2 4,6 0,1 

1988 4,1 4,9 4,0 2,7 1,3 5,0 0,7 

1989 4,8 7,8 5,0 3,6 2,8 6,6 2,3 

1990 5,4 9,5 4,8 3,4 2,7 6,1 3,1 

1991 4,2 5,9 5,6 3,2 3,5 6,4 3,3 

1992 3,0 1,7 1,5 2,4 4,0 5,1 1,7 

1993 3,0 1,3 1,9 2,1 4,1 4,2 1,3 

1994 2,5 0,7 0,2 1,7 3,0 3,9 0,7 

1995 2,8 3,4 2,1 1,7 1,8 5,2 -0,1 

1996 2,9 2,5 1,6 2,0 1,5 4,0 0,1 

1997 2,4 3,1 1,6 1,2 1,8 2,1 1,8 

1961-1971 3,1 4,6 2,9 4,3 3,0 4,2 5,9 

wyaro: OECD Main Economic Indicators, 1982 

 

 

inflaciis tempis Seneleba da recesia 1981-1983 ww. 
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1979 wels federaluri sarezervo sistemis direqtorTa sabWos Tavmjdomarem, 

pol volkerma (Paul Volcker) aSS-is monetaruli politika gaamkacra, raTa in-

flacia daeZlia da dolaris gaufasureba SeeCerebina. 1980 wels, roca aSS-is pre-

zidentad ronald reigani airCies, romlis winasaarCevno programa inflaciis wina-

aRmdeg aqtiur brZolas iTvaliswinebda, dolaris Rirebulebam zrda daiwyo. 1979-

1981 ww. dolaris Rirebulebis zrdam germanuli markis mimarT 23,2% Seadgina. amave 

periodSi dolarze saprocento ganakveTebic gaizarda.  

mkacrma monetarulma politikam gamoiwvia warmoebis Semcireba da umuSevrobis 

zrda amerikaSi. amasTan, gaZvirebuli dolari sazRvargareTis qveynebs sakuTar in-

flaciasTan brZolas urTulebda, radgan importze fasebi izrdeboda, ris Sedega-

dac warmoiqmna moTxovna xelfasebis gazrdaze. amrigad, SeerTebulma Statebma sa-

kuTari problemis gadaWra (inflaciis Semcireba) sxva qveynebis interesebis xarjze 

moaxdina, radgan faqtobrivad ganxorcielda amerikuli inflaciis nawilobrivi eq-

sporti danarCen qveynebSi.  

ucxouri qveynebis centralurma bankebma savaluto bazrebze rigi intervenci-

ebi ganaxorcieles, raTa dolaris Rirebulebis zrda SeenelebinaT. dolaris re-

zervebis gayidviTa da samamulo valutebis SeZenis gziT zogierTma centralurma 

bankma moaxerxa sakuTari fuladi masis zrdis Seneleba, Tumca amas saprocento 

ganakveTebis zrda mohyva.  

aSS-sa da sazRvargareTis qveynebSi fuladi masis sinqronulad Semcirebam, 

romelic navTobze fasebis meorejer momatebas mohyva, msoflio ekonomikis krizisi 

gamoiwvia. umuSevrobis done yvela qveyanaSi gaizarda. aseTi krizisi msoflios ar 

axsovda 1930-iani wlebis didi depresiis Semdeg.  

 

fiskaluri politika, wminda eqsporti da proteqcionizmis aRorZineba 

 

ronald reiganis winasaarCevno kampania gadasaxadebis Semcirebas da federa-

luri biujetis dabalansebas iTvaliswinebda. 1981 wels man Seamcira gadasaxadebi: 

kongresma miiRo kanoni moqalaqeTa Semosavlebis dabegvris Semcirebis Sesaxeb da 

SeRavaTebi mianiWa firmebs, romlebic warmoebaSi axdendnen investirebas. amave dros 

gaizarda xarjebi Tavadacvaze da Semcirda socialuri programebze. Sedegad saxel-

mwifo biujetis deficiti gaizarda, Tumca Seiqmna stimulebi ekonomikis ganviTare-

bisaTvis.  

 aSS-is sagadasaxado politika da germaniisa da iaponiis mkacri fiskaluri 

politika dolaris Rirebulebis gazrdas uwyobda xels. 1985 wels 1979 welTan 

SedarebiT dolaris Rirebuleba germanuli markis mimarT 47,9 %-iT gaizarda. 1982 

wels ekonomikurma dacemam aSS-Si piks miaRwia, ris Semdegac daiwyo ekonomikis 

aRmavloba ara marto aSS-Si, aramed sazRvargareTac. fiskalurma stimulebma moqme-

deba daiwyo da maTi gavlena aSS-is farglebs gareTac gavrcelda, rasac xels 

uwyobda rogorc ekonomikis aRorZineba, aseve , federaluri sarezervo sistemis 
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mier gatarebuli ufro rbili monetaruli politika. 1982 wlisaTvis saprocento 

ganakveTi aSS-Si Semcirda. 1984 wlisaTvis umuSevrobis donec Semcirda, xolo war-

moebis moculoba swrafad izrdeboda. amave dros, sazRvargareTis qveynebSi umuSev-

robis done kvlav maRali iyo, xolo warmoebis zrdis tempebi maSindeli periodi-

saTvis dabali iyo. amasTan, sabiujeto deficiti izrdeboda, xolo misi kompensireba 

kerZo dagrovebis gazrdis an investiciebis Semcirebis xarjze ar xdeboda. amitom 

mimdinare sagadasaxdelo balansis saldo gauaresda. 1987 wlisaTvis aSS ucxouri 

saxelmwifoebis mimarT savalo valdebulebebs flobda, xolo mimdinare sagadasax-

delo balansis uaryofiTi saldo mSp-is 3,6%-s Seadgenda.  

dolaris Rirebulebis gazrdam inflaciis Semcireba gamoiwvia. momxmareblebi 

axla ufro met importul saqonelsa da momsaxurebas yidulobdnen, radgan dola-

rebSi gamoxatuli fasi ufro dabali da mimzidveli iyo maTTvis. Tumca iyvnen iseTi 

jgufebic, romlebmac dolaris Rirebulebis gamo danakargebi ganicades. es jgufebi 

kargad organizebuli iyvnen da aSS-is mTavrobazec flobdnen gavlenas. isini mTav-

robisagan saeqsporto dargebisa da importTan konkurirebadi dargebis dacvas iT-

xovdnen. reiganis administracia savaluto bazarze Caurevlobas amjobinebda, magram 

1985 wlisaTvis Zlieri dolaris gamo ukmayofilo proteqcionizmis momxreebis ig-

norireba SeuZlebeli gaxda.  

 

sastumro `plazadan~ luvramde: valutaTa kursebis regulirebis mcdeloba 

 

1985 wels amerikis fuladi masis zrdis tempebis daCqarebam dolaris garkveu-

li gaufasureba gamoiwvia. 1985 wlis 22 seqtembers niu-iorkSi, sastumro `plazaSi~ 

xuTi wamyvani qveynis (G5: aSS, iaponia, didi britaneTi, safrangeTi, germania) ekono-

mikis ministrebi Seikribnen, raTa dolaris Rirebulebis Semcirebis mizniT savalu-

to bazrebze erTdrouli intervenciebi moexdinaT. ukve momdevno dRes dolari 

mkveTrad gaufasurda da misi vardna 1987 wlis dasawyisamde gagrZelda, radgan aSS 

agrZelebda rbili monetaruli politikis gatarebas da saprocento ganakveTebis 

Semcirebas cdilobda.  

1986 wlis bolosaTvis amerikuli valutis kursis sakiTxi industriulad gan-

viTarebuli qveynebis mTavrobebs Soris winaaRmdegobebis mizezi gaxda. gacvliT 

kursebze zemoqmedebis axali mcdelobebis ganxorcielebis mizniT 1987 wlis 22 Te-

bervals luvrSi didi xuTeulisa da kanadis finansTa ministrebi da centraluri 

bankis prezidentebi Sexvdnen erTmaneTs. miRweuli SeTanxmebis Tanaxmad, Mdaaweses 

kursebis zeda da qveda sazRvrebi: mTavrobebi valdebulebas iRebdnen, intervencie-

bis meSveobiT SeenarCunebinaT kursebi dawesebul sazRvrebSi.   

ramdenime Tvis manZilze saxelmwifoebi axerxebnen kursis SenarCunebas, magram 

aSS-is deficiti kvlav didi iyo. dolaris Rirebuleba SeiZleboda nebismier wuTs 

davardniliyo savaluto bazrebze misi masobrivi gayidvis gamo. amrigad, miRweuli 

SeTanxmebis Sesruleba SeiZleboda mxolod im SemTxvevaSi, Tu amerikuli fuladi 

masa nela gaizrdeboda da saprocento ganakveTebi ganuwyvetliv amaRldeboda.   
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1987 wlis oqtomberSi aSS-Si safondo birJaze aqciebis kursi mkveTrad daeca, 

ramac valutis kursebis stabilurobis xanmokle periods wertili dausva. sxva 

qveynebis safondo birJebis umravlesobamac igive bedi gaiziara. aSS-ma ufro Rrma 

ekonomikur kriziss Tavi imiT daaRwia, rom federaluri sarezervo sistemis direq-

torTa sabWos Tavmjdomared alan grinspeni dainiSna, romelmac ganacxada, rom fe-

deraluri sistema mzad iyo likviduri saxsrebis aucilebeli raodenoba miewode-

bina rTul mdgomareobaSi Cavardnili finansuri institutebisaTvis. sazRvargareTis 

centraluri bankebic analogiurad moiqcnen. amave dros, amerikam saSualeba misca 

dolars imaze ufro metad gaufasurebuliyo, vidre es luvrSi iyo SeTanxmebuli. 

Sedegad kursebis ryevis axali sazRvrebi daadgines, Tumca maTi mniSvneloba ram-

denjerme Seicvala. 1990-iani wlebis dasawyisisaTvis mTlianad uari iTqva kursebis 

ryevis sazRvrebze.  

 

morigi krizisi, aRorZineba da axali krizisi 

 

1980-iani wlebis bolos inflacia kvlav sagrZnob gavlenas axdenda wamyvani 

industriuli qveynebis ekonomikaze. es inflacia gamowveuli iyo erovnul ekonomi-

kaTa ganviTarebis TaviseburebebiT da ara raime saerTo ZvrebiT msoflio ekonomi-

kaSi. inflacia sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxva dros gaZlierda da sxvadasxva tempiT 

ganviTarda.   

1985-1986 ww. aSS-Si fuladi masis zrdam inflacia gaaZliera. 1987-1988 ww. fede-

ralurma sarezervo sistemam gaamkacra monetaruli politika, ramac ukve 1990 wli-

saTvis saqmiani aqtivobis Semcireba gamoiwvia. 1992 wels daiwyo aSS-is ekonomikis 

gajansaReba, rasac Tan axlda inflaciis Semcireba.  

1990 wlis 1 ivliss germaniis gaerTianebam inflaciuri procesebis ganviTare-

bas Seuwyo xeli. 1989 wels gaZlierda inflacia iaponiaSic, rac gamowveuli iyo 1986-

1988 ww. rbili monetaruli politikiT.  gaizarda iaponuri firmebis aqciebis Rire-

buleba da fasebi uZrav qonebaze. iaponiam gaamkacra monetaruli politika, Tumca 

miRebulma zomebma iaponiis sabanko sistemis krizisi gamoiwvia 1992 wels, ramac 

ekonomikur aRmavlobas SeuSala xeli. iaponiis ekonomikis zrda mxolod 1996 wels 

daiwyo. didi saxelmwifo valis gamo iaponiaSi gaizarda gadasaxadebi, ris Sedega-

dac 1997 wels ekonomikis zrdis tempi daeca. finansuri institutebis problemebi 

aSkarad gaizarda. ienis kursi dolaris mimarT mkveTrad daeca. iaponiis ekonomika 

krizisma moicva 1999 wlidan: mSp Pdaeca da umuSevroba gaizarda.  

iaponiis ekonomikis problemebi gavrcelda aRmosavleT aziis ganviTarebad 

qveynebzec. es qveynebi cdilobdnen gaezardaT TavianTi valutis (romelic aSS-is 

dolarze iyo mibmuli) Rirebuleba ienis mimarT. aRmosavleT aziis saqonelze moT-

xovna iaponiis ekonomikis krizisis gamo daeca. 1997 wels daiwyo spekulaciuri 

Setevebi aRmosavleT aziis qveynebis (tailandi, malaizia, indonezia, samxreTi korea) 

valutebze.  es qveynebi Rrma ekonomikur krizisSi aRmoCndnen, rac Tavis mxriv, 
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aZlierebda iaponiis ekonomikur kriziss. am regionis sxva qveynebsa (singapuri, hon-

kongi, CineTi) da laTinur amerikaSi ekonomikuri zrda Seferxda. ruseTma defolti 

gamoacxada Tavis saSinao da sagareo valebze. 1998 wlis bolos saxifaTo simptomebi 

gamoCnda amerikasa da evropaSi. federalurma sarezervo sistemam Seamcira sapro-

cento ganakveTebi aSS-Si.  evropis TerTmetma qveyanamac igive RonisZiebas mimarTa, 

raTa momzadebuliyvnen saerTo evropul valutaze gadasasvlelad. daaxloebiT 1999 

wlis Sua periodSi msoflio finansuri krizisis aRmofxvra moxerxda.  

 

 

მაგალითი 

 

გაცვლი კურსის თავისუფალი მერყეობის პირველი წლები, 1973 – 1990 

 

მსოფლიო ეკონომიკის 1973 წლის შემდგომი მაკროეკონომიკური ისტორიის მიმოხილვა 

გვთავაზობს ძირითად მონაცემებს, რომლითაც შესაძლებელია თანამედროვე საერთაშორისო 

მონეტარული პოლიტიკის წარმატებებსა და ნაკლოვანებებზე ვიმსჯელოთ. დავიწყოთ გაცვლის 

კურსის თავისუფალი მერყეობის სისტემის შემოღების პირველი ტურბულენტური წლებით. 

 

ინფლაცია და დეზინფლაცია, 1973-1982 

 

გაცვლის კურსის თავისუფალი მერყეობის პირველი შედეგი 1973 წლის ბოლოდან და 1974 წლის 

დასაწყისამდე ნავთობზე მსოფლიო ფასის გაოთხმაგება იყო, რომელიც მოაწყო შედარებით 

ახლად შექმნილმა ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციამ (OPEC), საერთაშორისო 

კარტელმა, რომელიც ნავთობის მსხვილ მწარმოებლებს აერთიანებს. მომხმარება და 

ინვესტიციები მთელ მსოფლიოში შენელდა და მსოფლიო ეკონომიკა რეცესიაში აღმოჩნდა. 

ნავთობის იმპორტიორი ქვეყნების მიმდინარე ანგარიშის ბალანსები გაუარესდა. 

 

ცხრილი 19-2 წამყვანი ინდუსტრიული რეგიონების მაკროეკონომიკური მონაცემები, 1963-2012 

პერიოდი 1963 -1972 1973 - 1982 1983 - 1992  1993 - 2006 2007 - 2009 2010 - 2012 

ინფლაცია (% წელიწადში) 

აშშ 3.3 8.7 4.0 2.7 2.1 2.3 

ევროპა 4.4 10.7 5.1 2.4 2.3 2.5 

იაპონია 5.6 8.6 1.8 0.2 0.0 -0.3 
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უმუშევრობა (სამუშაო ძალის %) 

აშშ 4.7 7.0 6.8 5.3 6.6 8.9 

ევროპა 1.9 5.5 9.4 9.4 7.8 10.0 

იაპონია 1.2 1.9 2.5 4.0 4.3 4.7 

რეალური მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (% წელიწადში) 

აშშ 2.8 0.9 2.4 2.1 -0.9 1.4 

ევროპა 3.9 2.0 3.0 2.1 0.6 0.8 

იაპონია 8.5 2.9 3.4 1.0 -3.8 2.1 

წყარო: საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროსტატი 

 

იმ მოდელი მიხედვით, რომელიც ჩვენ 14-18 თავებში შევიმუშავეთ, ინფლაცია ეკონომიკური 

ბუმის პერიოდებში იზრდება და რეცესიის დროს მცირდება. როდესაც 1974 წელს მსოფლიო 

რეცესიაში შევიდა, ინფლაციის ტემპმა უმეტეს ქვეყანაში მოიმატა. 19-2 ცხრილი გვიჩვენებს, თუ 

როგორ ავარდა ინფლაცია მთავარ ინდუსტრიულ რეგიონებში 1973 წლიდან 1982 წლამდე 

პერიოდში მიუხედავა იმისა, რომ უმუშევრობაც იზრდებოდა.   

 

რატომ მოხდა ეს? მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი თავად ნავთობის შოკი იყო: ნავთობის 

ფასის მატებამ, რომელიც ნავთობპროდუქტების ფასები და ენერგომომხმარებელი 

ინდუსტრიების ხარჯები გაზარდა, ფასების დონეების ავარდნა გამოიწვია. გარდა ამისა, 

ინფლაციური ზეწოლები, რომლებიც მსოფლიოში 1960 წლების ბოლოდან მატულობდა, 

ხელფასების განსაზღვრის პროცესს შეეზარდა, რაც ასევე უწყობდა ხელს ინფლაციას მიუხედავად 

დასაქმების სურათის გაუარესებისა. ინფლაციური მოლოდინები, რომლებიც დასაქმების  ახალ 

კონტრაქტებზე აისახებოდა, დამატებით აღმავალ ზეწოლას ახდენდა საქონლის ფასებზე, რადგან 

სპეკულანტები აგროვებდნენ იმ საქონლის მარაგებს, რომლებზეც ფასების ზრდის მოლოდინი 

ჰქონდათ. მომდევნო წლებში ცენტრალური ბანკები თავს იკავებდნენ, გამკლავებოდნენ ამ 

ინფლაციურ ზეწოლებს უმუშევრობის დონის კიდევ უფრო გაუარესების ხარჯზე. 

 

1974-1975 წლების მაკროეკონომიკური პირობების აღსაწერად ეკონომისტებმა ახალი ტერმინი 

მოიგონეს, რომელიც მას შემდეგ საყოველთაოდ გავრცელდა: სტაგფლაცია, მწარმოებლურობის 

სტაგნაციის და მაღალი ინფლაციის კომბინაცია. სტაგფლაცია ორმა ფაქტორმა გამოიწვია: 

 

1. საქონლის ფასების მატებამ, რამაც უშუალოდ შეუწყო ხელი ინფლაციის ზრდას და ამავე დროს 

შეამცირა აგრეგირებული მოთხოვნა და მიწოდება; 
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2. მომავალი ინფლაციის მოლოდინები, რაც აისახა ხელფასებსა და სხვა ფასებზე არსებული 

რეცესიის და მზარდი უმუშევრობის მიუხედავად. 

 

მთავრობებმა, რომლებიც თავისუფალი იყვნენ გაცვლის ფიქსირებული კურსის შენარჩუნების 

საჭიროებისგან, რეაგირება ექსპანსიური პოლიტიკით მოახდინეს, რამაც ინფლაცია კიდევ უფრო 

გაზარდა. ბევრმა ქვეყანამ, რომლებიც ტრილემის სხვა პოლუსებისკენ გადაიხარნენ, კაპიტალზე 

იმ კონტროლის შესუსტებაც კი შეძლეს, რომელიც 1974 წლამდე თავად დააწესეს. ამ შესუსტებამ 

განვითარებად ქვეყნებს შესწორების პრობლემა გაუადვილა, რომლებსაც შესაძლებლობა მიეცა, 

უფრო ადვილად აეღოთ სესხები განვითარებული ქვეყნების ფინანსური ბაზრებიდან, რათა 

თავინათი ხარჯების და ეკონომიკის ზრდა შეენარჩუნებინათ. თავის მხრივ, განვითარებადი 

ქვეყნების შედარებით მძლავრმა მოთხოვნამ ინდუსტრიული ქვეყნების ექსპორტზე ხელი შეუწყო 

1974-1975 წლების რეცესიის შემსუბუქებას. თუმცა, მიუხედავა ამისა, როგორც ეს 19-2 ცხრილიდან 

ჩანს, ინდუსტრიულ ქვეყნებში უმუშევრობა მკვეთრად გაიზარდა და ასეთად დარჩა. 

 

1970-იანი წლების შუა პერიოდში შეერთებულმა შტატებმა ამ უმუშევრობის დაძლევა 

ექსპანსიური მონეტარული პოლიტიკის მეშვეობით სცადა, სხვა ქვეყნებს კი, როგორებიცაა 

გერმანია და იაპონია, უფრო ინფლაცია ადარდებდათ. ეკონომიკური პოლიტიკის ამ დისბალანსმა 

- ენერგიულმა ექსპანსიამ შეერთებულ შტატებში, რომელიც არ იყო გამყარებული უცხოეთში 

ექსპანსიით - შედეგად დოლარის მკვეთრი გაუფასურება გამოიწვია 1976 წლის შემდეგ. აშშ-ში 

ინფლაციამ ორნიშნა მაჩვენებლებს მიაღწია (ისევე, როგორც რამდენიმე სხვა ქვეყანაში, მათ შორის 

კანადაში, საფრანგეთში, იტალიასა და დიდ ბრიტანეთში). დოლარის გაუფასურება ამ წლებში 19-

6 ნახატშია ასახული, სადაც ნაჩვენებია დოლარის  მოქმედი გაცვლის კურსის ნომინალური და 

რეალური ინდექსები. ამ ინდექსებით, შესაბამისად, იზომება დოლარის ფასი უცხოური 

ვალუტების კალათაში და აშშ-ის პროდუქციის ფასი უცხოური პროდუქციის კალათაში. ამრიგად, 

ამ ორიდან  ნებისმიერი ინდექსის ზრდა ნიშნავს (ნომინალური და რეალური) დოლარის 

გამყარებას, ხოლო კლება - გაუფასურებას. 

 

დოლარისადმი ნდობის აღსადგენად, აშშ-ის პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა ფედერალური 

რეზერვის დირექტორთა საბჭოს ახალ თავმჯდომარედ პოლ ა. ვოლკერი დანიშნა, რომელსაც 

საერთაშორისო საფინანსო საქმეებში დიდი გამოცდილება ჰქონდა. დოლარმა გამყარება 1979 

წლის ოქტომბრიდან დაიწყო, როდესაც ვოლკერმა აშშ-ის მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება 

გამოაცხადა და ფედერალურმა რეზერვმა ფულის მასის ზრდის კონტროლისთვის უფრო მკაცრი 

პროცედურები შემოიღო.  

 

1979 წელს ირანის შაჰის ჩამოგდებამ ნავთობის ფასის ზრდის მეორე რაუნდი გამოიწვია, რადგან 

ქვეყნიდან ნავთობის ექსპორტი შეფერხდა. 1975 წელს ინდუსტრიული ქვეყნების 

მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შემმუშავებლებმა ნავთობის გაძვირების პირველ შოკს 

ექსპანსიური მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკებით უპასუხეს. ნავთობის გაძვირების 
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მეორე შოკზე მათი რეაგირება განსხვავებული იყო. 1979 და 1980 წლებში წამყვანი ინდუსტრიული 

ქვეყნების უმეტესობაში მონეტარული ზრდა პრაქტიკულად შეიზღუდა ინფლაციის 

გასანეიტრალებლად, რომელიც ნავთობის ფასების მატებას ახლდა თან. ამ პოლიტიკურმა 

მიდგომამ ინფლაციის მკვეთრი მატების პრევენცია მოახდინა, მაგრამ მსოფლიო რეცესიაში 

შეიყვანა. 

 

 

 

 

1980 წლის ნოემბერში აშშ-ში პრეზიდენტად რონალდ რეიგანი აირჩია, რომელმაც საარჩევნო 

კამპანია ინფლაციის დაძლევის დაპირებაზე ააგო. არჩევნების შედეგის და ვოლკერის 

მონეტარული შენელების გათვალისწინებით დოლარის ღირებულება ავარდა (იხილეთ ნახატი 

19-6). აშშ-ის საპროცენტო განაკვეთებიც მკვეთრად გაიზარდა 1979 წლის ბოლოს; 1981 წლისთვის 

შეერთებულ შტატებში მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთები, 1978 წლის დონეებთან 

შედარებით, თითქმის გაორმაგდა. 

 

აშშ-ის საპროცენტო განაკევთის აწევით და ინვესტორებს შორის მომავალში უფრო ძლიერი 

დოლარის მოლოდინის გაჩენით აშშ-ის ქმედებამ დოლარის მყისიერი გამყარება გამოიწვია. ამ 

ა შ შ  დოლა რი ს  მ ოქ მ ე დი  გ ა ც ვ ლი ს  კ ურს ი ს  

ი ნ დე ქ ს ი  (2005 = 100) 

რე ა ლური  

ი ნ დე ქ ს ი  

ნ ომ ი ნ ა ლური  

ი ნ დე ქ ს ი  

ნ ა ხ ა ტი  19-6 

დოლა რი ს  გ ა ც ვ ლი ს  მ ოქ მ ე დი  კ ურს ი ს  ნ ომ ი ნ ა ლური  და  რე ა ლური  

ი ნ დე ქ ს ე ბ ი , 1975-2013 

 

ი ნ დე ქ ს ე ბ ი  წ ა რმ ოა დგ ე ნ ს  უცხ ოური  ვ ა ლუტე ბ ი ს  კ ა ლა თა შ ი  ა შ შ  

დოლა რი ს  ნ ომ ი ნ ა ლური  და  რე ა ლური  ღირე ბ ულე ბ ი ს  ს ა ზომ ე ბ ს . 

ი ნ დე ქ ს ე ბ ი ს  ზრდა  ნ ი შ ნ ა ვ ს  დოლა რი ს  გ ა მ ყ ა რე ბ ა ს , ხ ოლო კ ლე ბ ა  - 
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გამყარებამ აშშ-ის საქონელი გააძვირა უცხოურ საქონელთან შედარებით, რამაც აშშ-ის 

პროდუქცია შეამცირა. 

 

თუმცა, დოლარის გამყარებას უცხოეთი არ მიესალმა მიუხედავად იმისა, რომ ამას, ნელი 

ეკონომიკური ზრდის პერიოდში, შეეძლო, თეორიულად, უცხოეთის ეკონომიკებისთვის 

გარკვეული პოზიტიური სტიმული მიეცა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ გამყარებული დოლარი 

აფერხებდა უცხო ქვეყნების ბრძოლას საკუთარ ინფლაციასთან, ვინაიდან ის ზრდიდა იმპორტის 

ფასს და ახალისებდა დაქირავებულთა მოთხოვნებს უფრო მაღალ ხელფასზე. გამყარებულ 

დოლარს შეერთებულ შტატებში საპირიპირო ეფექტი ჰქონდა, აჩქარებდა რა იქ ინფლაციის 

კლებას. ამიტომ, აშშ-ის მკაცრ მონეტარულ პოლიტიკას საზღვარგარეთ მეზობლის გაღარიბების 

ეფექტი ჰქონდა, რადგან ამ პოლიტიკამ ამერიკაში ინფლაცია ნაწილობრივ ინფლაციის უცხო 

ეკონომიკებში ექსპორტირებით შეამცირა.   

 

დოლარის ზრდის შესანელებლად უცხოეთის ცენტრალურმა ბანკებმა სავალუტო ბაზრებზე 

ინტერვენცია განახორციელეს. დოლარებში დენომინირებული რეზერვების გაყიდვის და 

საკუთარი ვალუტის შესყიდვის პროცესის მეშვეობით, ზოგმა ცენტრალურმა ბანკმა საკუთარი 

მონეტარული ზრდის ტემპები შეამცირა 1980 და 1981 წლებში, რამაც საპროცენტო განაკვეთები 

გაზარდა. სინქრონიზებულმა მონეტარულმა შეკუმშვამ შეერთებულ შტატებსა და უცხოეთში, 

რომელიც მეორე ნავთობის შოკს მალევე მოყვა, მსოფლიო ეკონომიკა ღრმა რეცესიაში შეიყვანა - 

ყველაზე მკაცრ რეცესიაში 1930-იანი წლების დიდ დეპრესიასა და 2007-2009 წლების კრიზისს 

შორის პერიოდში. 1982 და 1983 წლებში უმუშევრობამ მთელ მსოფლიოში მეორე მსოფლიო ომის 

შემდეგ უპრეცედენტო სიმაღლეებს მიაღწია. მაშინ, როდესაც აშშ-ში უმუშევრობა მალე 

დაუბრუნდა რეცესიამდე არსებულ დონეს, იაპონიასა და განსაკუთრებით, ევროპაში ის 

მუდმივად მაღალი დარჩა (იხილეთ ცხრილი 19-2). თუმცა, მონეტარულმა შეკუმშვამ და მისგან 

გამოწვეულმა რეცესიამ ინდუსტრიულ ქვეყნებში ინფლაციის მაჩვენებლების დრამატული კლება 

მოიტანა. 

  

ძლიერი დოლარი და პლაზას შეთანხმება 

 

საარჩევნო კამპანიის დროს აშშ-ის პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი ამომრჩევლებს გადასახადების 

შემცირებას და ფედერალური ბიუჯეტის დაბალანსებას ჰპირდებოდა. ამ ორიდან პირველი 

დაპირება მან 1981 წელს შეასრულა. ამავე დროს, რეიგანის ადმინისტრაციამ თავდაცვის ხარჯები 

გაზარდა. ამ და კონგრესის სხვა მომდევნო ნაბიჯების შედეგი იყო აშშ-ის სამთავრობო ბიუჯეტის 

დეფიციტის გაბერვა და ეკონომიკის მკვეთრი ფისკალური სტიმული. აშშ-ის ფისკალურმა 

პოზიციამ დოლარის მიმდინარე გამყარება წაახალისა (იხილეთ ნახატი 19-6). 1979 წლის 

ბოლოდან 1985 წლის თებერვლამდე დოლარი გერმანული ვალუტის მიმართ  47.9%-ით 

გამყარდა. 1982 წლის დეკემბერში,  შეერთებულ შტატებში რეცესია ყველაზე დაბალ ნიშნულზე 

დავიდა და დაიწყო პროდუქციის ზრდა როგორც ქვეყანაში, ასევე უცხოეთში, რადგან აშშ-ის 
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ფისკალური სტიმული უცხოურ ქვეყნებს დოლარის თანმიმდევრული გამყარების მეშვეობით 

გადაედო.   

 

მაშინ, როდესაც აშშ-ის ფისკალურმა ექსპანსიამ ხელი მსოფლიო ეკონომიკის გაუმჯობესებას 

შეუწყო, მსოფლიო ეკონომიკის მომავალ სტაბილურობათან დაკავშირებით სერიოზულ 

შეშფოთებას ფედერალური ბიუჯეტის მზარდი დეფიციტი იწვევდა. ვინაიდან მზარდ 

სამთავრობო დეფიციტს კერძო დანაზოგების ზრდა ან ინვესტიციების კლება არ ანეიტრალებდა, 

ამერიკის მიმდინარე ანგარიშების ბალანსი მკვეთრად გაუარესდა. 1987 წლისთვის, შეერთებული 

შტატები უცხო ქვეყნების წმინდა დებიტორი გახდა და მისი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი იმ 

დროისთვის ომისშემდგომ რეკორდულ დონეზე იყო - მთლიანი ეროვნული პროდუქტის 3.6%. 

ზოგი ანალიტიკოსი წუხდა, რომ უცხოელი კრედიტორები ნდობას დაკარგავდნენ დოლარში 

დენომინირებული აქტივების მომავალი ღირებულებისადმი, რომლებსაც ისინი აგროვებდნენ და 

ამ აქტივებს გაყიდდნენ, რაც დოლარის მოულოდნელ და მკვეთრ გაუფასურებას გამოიწვევდა.   

 

ანალოგიურად საფიქრალი იყო ძლიერი დოლარის ზეგავლენა შეერთებულ შტატებში 

შემოსავლის განაწილებაზე. დოლარის გამყარებამ აშშ-ის ინფლაცია შეამცირა და მომხმარებლებს 

შესაძლებლობა მისცა, იმპროტი უფრო იაფად ეყიდა, მაგრამ ისინი, რომლებიც ვაჭრობის 

პირობების ცვლილებამ დააზარალა, უკეთ იყვნენ ორგანიზებული და უფრო მეტს 

უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ, ვიდრე ისინი, ვინც ამით ისარგებლა. 1980-იან წლებში 

ეკონომიკის განგრძობითმა არასახარბიელო ფუნქციონირებამ მთავრობაზე ზეწოლა გაზარდა, 

რომ მას ინდუსტრიები დაეცვა იმპორტთან კონკურირებად სექტორებში. პროტექციონისტური 

ზეწოლა გაძლიერდა.   

 

რეიგანის ადმინისტრაციამ თავიდანვე  უცხოური სავალუტო ბაზრების მიმართ „ჩაურევლობის“ 

პოლიტიკა აირჩია და უარს ამბობდა ინტერვენციაზე გარდა არაორდინარული ვითარებების 

შექმნისას (მაგალითად, პრეზიდენტ რეიგანზე თავდასხმის შემდეგ). თუმცა, 1985 წლისთვის 

ძლიერ დოლარსა და მოახლოებულ პროტექციონისტულ შეტევას შორის კავშირის იგნორირება 

აღარ შეიძლებოდა. 

 

საერთაშორისო სავაჭრო სისტემის კატასტროფის შიშით, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, 

საფრანგეთის, გერმანიისა და იაპონიის ეკონომიკური სფეროს მესვეურებმა 1985 წლის 22 

სექტემბერს, ნიუ იორკის სასტუმრო „პლაზაში: განაცხადეს, რომ ისინი ერთობლივად 

მოახდენდნენ უცხოურ სავალუტო ბაზარში ინტერვენციას, რათა დოლარის გაუფასურება 

გამოეწვიათ. დოლარი მეორე დღესვე მკვთრად დაეცა და მთელი 1986 წლის და 1987 წლის 

დასაწყისის განმავლობაში უფასურდებოდა, რადგან შეერთებულმა შტატებმა შერბილებული 

მონეტარული პოლიტიკა გაატარა და დოლარის საპროცენტო განაკვეთი უცხოური ვალუტის 

საპროცენტო განაკვეთებთან შედარებით შეამცირა (იხილეთ ნახატი 19-6). 
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თემა 11 

გლობალური ფინანსური ოპერაციები და პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები   

 
კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობა 
 

სხვადასხვა ქვეყნის კრედიტორებსა და მსესხებლებს, მფლობელებსა და მათ უცხოურ 

ფირმებს შორის ფინანსური ნაკადების მოძრაობა ქმნის კაპიტალის საერთაშორისო 

მოძრაობას. კაპიტალი, როგორც წესი, გადაადგილდება მოგების მაღალი ნორმის 

ქვეყანაში და ჩვეულებრივ ხორციელდება ფინანსური ოპერაციებით.  

კაპიტალის გატანა განვითარებულმა ქვეყნებმა მისი ჭარბი დაგროვების პირობებში 

დაიწყეს. დასაწყისში კაპიტალი განვითარებული ქვეყნებიდან განვითარებად ქვეყნებში 

გადიოდა. უკანასკნელ პერიოდში გაძლიერდა მისი მოძრაობა განვითარებულ ქვეყნებს 

შორის და ახალი ტექნოლოგიების, წარმოებისა და გასაღების ორგანიზაციის, მართვის 

მოწინავე მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა.    

თანამედროვე ეკონომიკურ თეორიაში კაპიტალის მოძრაობა საერთაშორისო ვაჭრობის 

ერთ-ერთ სახედ განიხილება.   

კაპიტალის მოძრაობის შედეგად ხდება უცხოეთში ღირებულების ცალმხრივი 

გადაადგილება ფულადი ან სასაქონლო ფორმით პროცენტების ან სამეწარმეო მოგების 

მიღების მიზნით. აღნიშნულის შედეგად, ადგილი აქვს კაპიტალის მოძრაობას სასესხო და 

სამეწარმეო კაპიტალის ფორმებით. სასესხო კაპიტალის მოძრაობაში შედის სესხი, 

კრედიტი, საბანკო და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ანგარიშებზე არსებული სახსრები 

(დეპოზიტები, საკრედიტო დაწესებულებებისათვის გადაცემული ფასიანი ქაღალდები). 

სამეწარმეო კაპიტალი იყოფა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებად და პორტფელურ 

ინვესტიციებად. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები კერძო სამეწარმეო კაპიტალის 

ექსპორტის ძირითადი ფორმაა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საზღვარგარეთის 

საწარმოებში კაპიტალის გრძელვადიანი დაბანდებაა, რომელიც კაპიტალის დაბანდების 

ობიექტზე ინვესტორის კონტროლს უზრუნველყოფს. საერთაშორისო სტატისტიკის 

მეთოდოლოგით, ეს არის ის  ინვესტიციები, რომლებშიც უცხოელი ინვესტორის ხელშია 

კომპანიის არანაკლებ 10 %. პორტფელური ინვესტიციები კაპიტალის გრძელვადიანი და 

მოკლევადიანი დაბანდებებია აქციებსა და სხვა ფასიან ქაღალდებში, რომლებიც 

ინვესტორს ინვესტირების ობიექტზე კონტროლს შესაძლებლობას არ აძლევს.  

ვადების მიხედვით განასხვავებენ მოკლე- და გრძელვადიან კაპიტალ- დაბანდებებს. 

მოკლევადიანია კაპიტალი, რომლის დაბანდებების ვადა 1 წლამდეა. ჩვეულებრივ, ესაა 

სავაჭრო კრედიტები, რომლებიც ექსპორტის ან იმპორტის სტიმულირებისათვის 

გამოიყენება. გრძელვადიანი კაპიტალდაბანდებების ვადა 1 წელზე მეტია. იგი, 

ჩვეულებრივ, პირდაპირი და პორტფელური ინვესტიციების, სახელმწიფო სესხის 

სახითაა წარმოდგენილი. ზოგიერთ შემთხვევაში გამოყოფენ საშუალოვადიან კაპიტალს, 

რომლის დაბანდების ვადა 3-5 წლამდეა.  

კაპიტალის მსოფლიო ბაზრის ჩამოყალიბება დაიწყო მსოფლიო მეურნეობის 

ფორმირებასთან ერთად, თვით ეს პროცესი კი გამოვლინდა საერთაშორისო საკრედიტო 
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ურთიერთობებში ყველა ქვეყნის ჩართვისა და სასესხო კაპიტალის ეროვნული ბაზრების 

ურთიერკავშირების დამყარების შედეგად.  

      ზოგადად, კაპიტალის თავისუფალი საერთაშორისო მოძრაობა მომგებიანია 

როგორც მსოფლიოსათვის, ისე იმ ქვეყნებისათვის, რომელთათვისაც ეს თავისუფლება 

დამატებით შესაძლებლობებს იძლევა. 

      სასესხო კაპიტალის მსოფლიო ბაზარი დამყარებულია სასესხო კაპიტალზე 

სხვადასხვა ქვეყნის მსესხებელთა მოთხოვნასა და კრედიტორთა მიერ მის მიწოდებაზე. 

მისი მეშვეობით წარმოებს ფინანსური რესურსების აკუმულირება და მათი 

გადანაწილება მსოფლიო მასშტაბით. 

       კაპიტალის მსოფლიო ბაზარი მოიცავს მთელ რიგ საერთაშორისო ფინანსურ 

ცენტრებს, რომლებიც განლაგებულნი არიან ეკონომიკური განვითარების მაღალი 

დონის, განვითარებული საბანკო სისტემის, ლიბერალური სავალუტო და საგადასახადო 

კანონმდებლობის, მსოფლიო ვაჭრობაში აქტიურად მონაწილე პოლიტიკურად 

სტაბილურ, განვითარებული ინფრასტრუქტურის, გეოგრაფიულად მოხერხებული 

ადგილმდებარეობის ქალაქებსა და ქვეყნებში. 

 

კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის მიზეზები და ფორმები 

 

კაპიტალი არის ერთ-ერთი ძირითადი საწარმოო ფაქტორი და წარმოადგენს საწარმოო, 

ფულად და სასაქონლო მთლიან მარაგს, რომელიც მატერიალური სიკეთეების 

წარმოებისთვისაა საჭირო. 

ქვეყნიდან კაპიტალის გატანის ძირითად მიზეზს და წინაპირობას წარმოადგენს 

აღნიშნულ ქვეყანაში ამ კაპიტალის შედარებით ჭარბი ოდენობა, ანუ მისი ზედანაზოგი. 

ამ შემთხვევაში, სამეწარმეო მოგების ან პროცენტის მისაღებად მიმდინარეობს 

საზღვარგარეთ კაპიტალის გადანა (გადარიცხვა). გარდა აღნიშნულისა, კაპიტალის 

გატანის მიზეზი შეიძლება იყოს: 

1) მსოფლიო მეურნეობის სხვადასხვა ლოკაციებზე კაპიტალზე მოთხოვნის და 

კაპიტალის მიწოდების მოცულობების უტოლობა. 

2) მიმღები ქვეყნის ადგილობრივი ბაზრის მონოპოლიზების შესაძლებლობა; 

3) უფრო იაფი ნედლეულის და სამუშაო ძალის არსებობა იმ ქვეყნებში, სადაც 

კაპიტალის ექსპორტი ხდება. მაგალითად, გერმანულ გადამამუშავებელ მრეწველობაში 

მუშა ”ღირს” 4-ჯერ უფრო ძვირი, ვიდრე ტაივანში, 9–ჯერ ძვირი, ვიდრე ბრაზილიაში, 54-

ჯერ ძვირი, ვიდრე რუსეთში; 

4) მიმღებ ქვეყანაში უფრო სტაბილური პოლიტიკური ვითარება და ხელსაყრელი 

”საინვესტიციო კლიმატი” დონორ-ქვეყანასთან შედარებით. 

საწარმოო ფაქტორების საერთაშორისო მოძრაობის თეორიაში საინვესტიციო კლიმატის 

ცნება გარკვეული სირთულეებით და კომპლექსურობით გამოირჩევა. იგი მოიცავს ისეთ 

პარამეტრებს, როგორიცაა: 

ა) სახელმწიფო პოლიტიკა უცხოური ინვესტიციების მიმართ: საერთაშორისო 

შეთანხმებების დაცვა, სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგრადობა, ძალაუფლების 

მემკვიდრეობითობა და სხვ.; 
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ბ) ეკონომიკური პირობები: ეკონომიკის ზოგადი მდგომარეობა (ზრდა, ვარდნა, 

სტაგნაცია); ქვეყნის სავალუტო, ფინანსურ და საკრედიტო სისტემების მდგომარეობა; 

საბაჟო და სამუშაო ძალის გამოყენების რეჟიმები; ქვეყანაში გადასახადების დონე და სხვ.; 

გ) ქვეყნის მოქმედი კანონმდებლობა კომპანიების შესახებ: მათი შექმნის, საქმიანობის, 

ანგარიშგების, სხვა ქვეყანაში გადაყვანის, ლიკვიდა-ციის წესები; მათი საქმიანობის 

შემზღუდველი ან მარეგულირებელი ზომები.  

პრაქტიკაში უცხოური ინვესტირების აუცილებლობა განპირობებულია ჩამოთვლილი 

მიზეზების კომპლექსით საინვესტიციო კლიმატის, ცალკეული ბაზრების შედარებითი 

უპირატესობების პრინციპის ყველა შემადგენელი ელემენტების სავალდებულო 

გათვალისწინებით. 

კაპიტალის საერთაშორისო გადაადგილების ძირითადი ფორმებია: 

1) პირდაპირი ინვესტიციები სამრეწველო, სავაჭრო და სხვა უცხოურ საწარმოები; 

2) პორტფელური (სპეკულაციური) ინვესტიციები უცხოურ ობლიგაციებში, აქციებში, 

სხვა ფასიან ქაღალდებში; 

3) სასესხო კაპიტალის საერთაშორისო კრედიტები (სესხები) სამრეწველო და სავაჭრო 

საწარმოებისთვის, ბანკებისთვის და სხვა ფინანსური დაწესებულებებისთვის; 

4) ეკონომიკური დახმარება _ უფასო ან შეღავათიანი კრედიტების სახით. 

 

დროთაშორისი საწარმოო შესაძლებლობები და შეფარდობითი 

უპირატესობა 
 

ფინანსური საშუალებების საერთაშორისო მოძრაობა შეიძლება განვიხილოთ, როგორც 

საერთაშორისო ვაჭრობის განსაკუთრებული სახეობა. მასში საქონლის საქონელზე 

გაცვლის ნაცვლად იგულისხმება დღევანდელი საქონლის გაცვლა მომავალ საქონელზე. 

ამის გამო მას დროთაშორის ვაჭრობას უწოდებენ.  

კაპიტალის საერთაშორისო მიგრაციის არარასებობის შემთხვევაშიც კი, ეროვნულ 

ეკონომიკაში არსებობს არჩევანის პრობლემა მიმდინარე და მომავალ მოხმარებას შორის. 

ჩვეულებრივ, ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის მთლიანი მოცულობის მოხმარება 

ერთდროულად შეუძლებელია, ამიტომ მისი ნაწილი მწარმოებლური კაპიტალის  

(ინვესტიციები  მანქანა-მოწყობილობებში,  შენობა-ნაგებობებში და ა. შ.) ფორმას იღებს. 

მიმდინარე მომენტში მეტი ინვესტიციის განხორციელებით მომავალში მეტი 

პროდუქციის  წარმოება და, შესაბამისად, მოხმარებაა შესაძლებელი. ინვესტირება 

გამოთავისუფლებულ რესურსებს საჭიროებს, რაც მოხმარების შემცირებასთანაა 

დაკავშირებული (ამ შემთხვევაში ვგულისხმობთ,  რომ ეკონომიკაში გამოუყენებელი 

რესურსები არ არსებობს).    

დროთაშორისი საწარმოო შესაძლებლობების განსახილველად დავუშვათ, რომ 

ქვეყანაში იწარმოება მხოლოდ ერთი საქონელი და იგი არსებობს ორ პერიოდში: 

`ამჟამინდელსა~ და `მომავალში~. ამ შემთხვევაში საჭიროა არჩევანის გაკეთება 

ამჟამინდელ და მომავალ წარმოებას შორის, რომელიც შეიძლება გამოისახოს ე. წ. 

დროთაშორისი საწარმოო შესაძლებლობების ზღვრით. ასეთი ზღვარი მოცემულია 

ნახაზზე 11.2. გარეგნულად მისი სახე იგივეა, რაც საწარმოო შესაძლებლობების ზღვარი 

ორსაქონლიანი მოდელისათვის, რომელიც გამოსახულია დროის ერთ სექტორში.  
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დავუშვათ, არსებობს ორი ქვეყანა _ საქართველო და თურქეთი სხვადასხვა 

დროთაშორისი საწარმოო შესაძლებლობებით. საქართველოს საწარმოო 

შესაძლებლობების მრუდი უფრო მეტადაა ამოზნექილი ამჟამინდელი გამოშვების 

მხარეს, თურქეთის _ მომავალი გამოშვების მხარეს.  

 

ნახ. 11.2. დროთაშორისი საწარმოო შესაძლებლობების ზღვარი 

 

მომავალი მოხმარება 

 
 

                                                              მიმდინარე მოხმარება  

 

 

ქვეყანას შეუძლია გაყიდოს მიმდინარე მოხმარება მომავალი მოხმარებაზე გაცვლით  

იმის მსგავსად, როგორც მას შეუძლია ერთი საქონლის წარმოების გაზრდა მეორე 

საქონლის წარმოების შემცირებით  

 

 

სავარაუდოდ, საერთაშორისო კრედიტის არარსებობის შემთხვევაში მოხმარების ფასი 

მომავალში უფრო მაღალი იქნება საქართველოში, ვიდრე თურქეთში. Aამიტომ 

დროთაშორისი ვაჭრობის შემთხვევაში საქართველო მოახდენს მიმდინარე მოხმარების 

`ექსპორტს~ და მომავალი მოხმარების `იმპორტს~. მაგრამ გაურკვეველია, რა არის 

მომავალი მოხმარების შეფარდებითი ფასი და როგორ შეიძლება დროთაშორისი 

ვაჭრობის  განხორციელება. 

დროთაშორისი ვაჭრობის არსი იმაშია, რომ ქვეყანას, ადამიანის მსგავსად, შეუძლია 

კრედიტით ივაჭროს. Aახლა განვიხილოთ სიტუაცია, როდესაც ადამიანი იღებს სესხს. მას 

ამ შემთხვევაში ეძლევა შემოსავალზე მეტი თანხების ხარჯვის შესაძლებლობა, ანუ იგი 

იმაზე მეტს მოიხმარს, ვიდრე აწარმოებს. ამის გამო მომავალში მას მოუწევს კრედიტით 

აღებული თანხისა და მასზე დაწესებული პროცენტის გადახდა, ანუ მომავალში მისი 

მოხმარება წარმოებულზე ნაკლები იქნება. როდესაც ადამიანი იღებს სესხს, იგი ყიდის 

თავის მომავალ მოხმარებას ამჟამინდელის ხარჯზე. იგივე შეიძლება ითქვას მსესხებელი 

ქვეყნის მიმართ.  
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რა თქმა უნდა, ამჟამინდელი მოხმარების მოცულობით გამოხატული მომავალი 

მოხმარების ფასი გარკვეულწილად საპროცენტო განაკვეთს ემსგავსება. საპროცენტო 

განაკვეთის უფრო გართულებული საკითხი წიგნის მომდევნო თავებში იქნება 

განხილული, აქ კი ვვარაუდობთ, რომ სესხი გაიცემა `ნატურალურ ფორმაში~: როდესაც 

ქვეყანა იღებს სესხს, იგი იღებს მოსახმარი დოვლათის მეტი რაოდენობით ყიდვის 

უფლებას ამ მეტი რაოდენობის მომავალში გადახდის პირობით. მომავალში 

გადასახდელი დოვლათის რაოდენობა ტოლი იქნება ამჟამინდელი მოხმარებისა და (1+ r) 

ნამრავლისა. სადაც r კრედიტის  რეალური საპროცენტო განაკვეთია. გარდა ამისა, რადგან 

ხდება ამჟამინდელი მოსახმარი დოვლათის ერთეული მოცულობის გაცვლა მომავლის 

(1+ r) ერთეულზე, მომავალი მოხმარების შეფარდებითი ფასი ტოლია 1/(1+ r). ასეთი 

სახით ჩვეულებრივი ვაჭრობის მოდელის სრულ ანალოგიას აქვს ადგილი. 

საერთაშორისო საკრედიტო ურთიერთობების შემთხვევაში, მომავალი მოხმარების 

შეფარდებითი ფასი და, შესაბამისად, რეალური მსოფლიო საპროცენტო განაკვეთი 

მსოფლიო შეფარდებითი მიწოდებითა და მომავალ მოხმარებაზე მოთხოვნით 

განისაზღვრება. საქართველო, რომლის საწარმოო შესაძლებლობების მრუდი უფრო 

მეტადაა ამოზნექილი ამჟამინდელი მოხმარების მხარეს, მოახდენს მიმდინარე 

მოხმარების სიკეთის `ექსპორტს~ მომავალი მოხმარების სიკეთის `იმპორტის~ 

სანაცვლოდ. ამიტომ ამჟამინდელ ეტაპზე საქართველოს  თურქეთი  მისცემს სესხს და 

მომავალში გადასახდელებს მიიღებს.  

 

კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის ეკონომიკური ეფექტი 

 

კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის ეფექტი პრინციპულად არ განსხვავადება 

საგარეო ვაჭრობის ან სამუშაო ძალის მიგრაციის შედეგებისაგან. კაპიტალის 

საერთაშორისო მოძრაობის ეფექტი შეიძლება განვიხილოთ ორი ქვეყნის მაგალითზე (ნახ. 

7.3). გამარტივების მიზნით დავუშვათ, რომ: 

• ყოველი ქვეყანა მხოლოდ ერთ საქონელს აწარმოებს; 

• წარმოების მოცულობა ყოველ ქვეყანაში განისაზღვრება ორი ფაქტორის _ 

კაპიტალისა და შრომის გამოყენებით, მასშტაბის უცვლელი უკუგების პირობებში; 

• სახეზეა სრულყოფილი კონკურენციის ბაზარი, ფასების მყისიერი შეთანხმება 

უზრუნველყოფს ყველა ბაზრის სრულ გაწმენდას, ეკონომიკური აგენტები ფლობენ 

სრულ და სრულყოფილ ინფორმაციას; 

• გამოყენებული რესურსების ზღვრული პროდუქტები მცირდება. წარმოების ერთ-

ერთი ფაქტორის ზრდა იწვევს მეორე ფაქტორის ზღვრული პროდუქტის  ზრდას; 

• კაპიტალის ცვეთას (ამორტიზაციას) ადგილი არ აქვს; 

• გადასახადები არ არსებობს; 

• ტექნოლოგიების დონე ყოველ ქვეყანაში მოცემულია; 

• ყოველი ქვეყნის საზოგადოებრივი კეთილდღეობა მისი ეროვნული პროდუქტით 

განისაზღვრება. 
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A  ქვეყანა                                     B ქვეყანა 

 

 
 

 

 

ნახ. 11.3. კაპიტალის საწყისი ზღვრული მწარმოებლურობა  

და საპროცენტო განაკვეთი А და В ქვეყნებში 

 

ნახ. 11.3 გვიჩვენებს, რომ ეროვნულ საზღვრებზე კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობის 

დაწყებამდე, ქვეყნებს ჰქონდათ კაპიტალის სხვადასხვა რაოდენობა და საპროცენტო 

განაკვეთის სხვადასხვა დონე. AA ქვეყანა ფლობდა კაპიტალის მეტ მოცულობას (КA0),  

რომელიც  უზრუნველყოფდა დაბალ უკუგებას იA0 დონეზე. B ქვეყანაში კაპიტალის 

მოცულობა შედარებით მცირეა (KB0), მაგრამ იგი იძლევა უფრო მაღალ იB0 მოგებას. 

 ორი ქვეყნის ზღვრული პროდუქტების შესაბამისი მრუდების ქვეშ განლაგებული 

ფართობები ასახავენ წარმოებული პროდუქციის საშიგაო მოცულობის სიდიდეებს: A 

ქვეყანაში (ა+ბ) ფართობი და B ქვეყანაში _ (ც+დ) ფართობი. ამასთან, კაპიტალის უკუგება 

მოცემულ ქვეყნებში გამოისახება ბ და დ ფართობებით, ა  და ც ფართობები კი შრომის 

ფაქტორით მიღებული შემოსავალია. ესაა А და В ქვეყნების საწყისი ვითარება კაპიტალის 

მოძრაობის დაწყებამდე. 

  
 

A                    A qveyana               B qveyana 
                             i                                                  i  
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ნახ.117.4. საპროცენტო განაკვეთების გათანაბრება კაპიტალის საერთაშორისო 

მოძრაობის შედეგად  

 

კაპიტალის მოძრაობის გზაზე ბარიერების მოხსნის შემთხვევაში იწყება მისი 

გადადინება A ქვეყნიდან B ქვეყანაში, რადგან იქ მისი უკუგების დონე უფრო მაღალია. 

Kკაპიტალის გადადინება საპროცენტო განაკვეთების ან მოგების  გათანაბრებამდე 

გაგრძელდება (ნახ. 11.4). A ქვეყნიდან კაპიტალის ექსპორტის შედეგად КA1-მდე 

შემცირდება მისი მთლიანი მოცულობა, ხოლო B ქვეყანაში იგი KB1-მდე გაიზრდება. A 

ქვეყნიდან (КA0- КA1) მოცულობის გადადინებული კაპიტალი B ქვეყანაში შესული (KB1-

KB0) კაპიტალის ტოლია. Aკაპიტალის ასეთი მოძრაობის შედეგად A ქვეყნის შიდა 

წარმოების მოცულობა (გ+კ) ფართობით შემცირდება, ხოლო B ქვეყანაში (ნ+ქ) ფართობით 

გაიზრდება. ვინაიდან ქ=ჰ+გ+კ, ხოლო ჰ+გ+კ>ქ+კ, შეიძლება ვთქვათ, რომ მსოფლიო 

წარმოების მოცულობა (ნ+ჰ) სიდიდით გაიზრდება და ეს A ქვეყანაში შიდა წარმოების 

შემცირების ფონზე მოხდება. მაგრამ A ქვეყნის რეზიდენტები (KB1-KB0)  B ქვეყანაში 

კაპიტალის გატანით მასზე იB1 საპროცენტო განაკვეთს მიიღებენ. აქედან გამომდინარე,  

ქ ფართობი A ქვეყნის რეზიდენტების მიერ თავიანთი უცხოური აქტივებიდან სესხის 

პროცენტის, მოგებისა და დივიდენდების ფორმით მიღებული შემოსავალია. Aმიტომ A 

ქვეყნის ეროვნული პროდუქტი ქ ფართობით გაიზრდება და ეს ზრდა (გ+კ) სიდიდით 

გადაფარავს ქვეყნის შიდა პროდუქტის შემცირებას. ამგვარად, A ქვეყნის ეროვნული 

პროდუქტი მთლიანობაში ჰ ფართობით გაიზრდება, რადგან (გ+კ)>ქ. 

აღსანიშნავია, რომ B ქვეყნის ეროვნული პროდუქტი ასევე გაიზრდება, მაგრამ მხოლოდ 

ნ ფართობით. Aამის მიზეზი კი ისაა, რომ (ნ+ქ) სიდიდით შიგა პროდუქტის მთლიანი 

მატებიდან ქ მოცულობა უცხოეთში გადავა. 

A ქვეყნის განკარგულებაში არსებული კაპიტალი (КA1) იძლევა მოგების იმავე ნორმას, 

რასაც უცხოეთში. КA1 კაპიტალზე მიღებული მთლიანი მოგება (ფ+ჯ)-ს შეადგენს. ე 

ფართობი შეესაბამება A ქვეყნის შიდა პროდუქტს, B ქვეყანა კი მიიღებს მ ფართობზე 

ნაკლებ შემოსავალს. მაგრამ დროთა განმავლობაში ყოველი ქვეყნის საზოგადოებრივი 

კეთილდღეობა გაუტოლდება მის ეროვნულ პროდუქტს და, შესაბამისად, ორივე ქვეყანა 

კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობისაგან მიიღებს სარგებელს: A ქვეყნის 

კეთილდღეობა ჰ-ით გაიზრდება, ხოლო  B ქვეყნის _ ნ-ით.  

 
kapitalis moZraobis gzaze barierebis moxsnis SemTxvevaSi iwyeba misi 

gadadineba A qveynidan B qveyanaSi, radgan iq misi ukugebis done ufro 
maRalia. Kkapitalis gadadineba saprocento ganakveTebis an mogebis  
gaTanabrebamde gagrZeldeba (nax. 7.4). A qveynidan kapitalis eqsportis 
Sedegad КA

1-mde Semcirdeba misi mTliani moculoba, xolo B qveyanaSi igi 

KB
1-mde gaizrdeba. A qveynidan (КA

0- КA
1) moculobis gadadinebuli kapitali 

B qveyanaSi Sesuli (KB
1-KB

0) kapitalis tolia. Akapitalis aseTi moZraobis 
Sedegad A qveynis Sida warmoebis moculoba (g+k) farTobiT Semcirdeba, 
xolo B qveyanaSi (n+q) farTobiT gaizrdeba. vinaidan q=h+g+k, xolo 

h+g+k>q+k, SeiZleba vTqvaT, rom msoflio warmoebis moculoba (n+h) sididiT 
gaizrdeba da es A qveyanaSi Sida warmoebis Semcirebis fonze moxdeba. 
magram A qveynis rezidentebi (KB

1-KB
0)  B qveyanaSi kapitalis gataniT masze iB

1 
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saprocento ganakveTs miiReben. aqedan gamomdinare,  q farTobi A qveynis 
rezidentebis mier TavianTi ucxouri aqtivebidan sesxis procentis, mogebisa 
da dividendebis formiT miRebuli Semosavalia. Amitom A qveynis erovnuli 
produqti q farTobiT gaizrdeba da es zrda (g+k) sididiT gadafaravs 
qveynis Sida produqtis Semcirebas. amgvarad, A qveynis erovnuli produqti 
mTlianobaSi h farTobiT gaizrdeba, radgan (g+k)>q. 

aRsaniSnavia, rom B qveynis erovnuli produqti aseve gaizrdeba, magram 
mxolod n farTobiT. Aamis mizezi ki isaa, rom (n+q) sididiT Siga produqtis 
mTliani matebidan q moculoba ucxoeTSi gadava. 

A qveynis gankargulebaSi arsebuli kapitali (КA
1) iZleva mogebis imave 

normas, rasac ucxoeTSi. КA
1 kapitalze miRebuli mTliani mogeba (f+j)-s 

Seadgens. e farTobi Seesabameba A qveynis Sida produqts, B qveyana ki miiRebs 
m farTobze nakleb Semosavals. magram droTa ganmavlobaSi yoveli qveynis 
sazogadoebrivi keTildReoba gautoldeba mis erovnul produqts da, 
Sesabamisad, orive qveyana kapitalis saerTaSoriso moZraobisagan miiRebs 
sargebels: A qveynis keTildReoba h-iT gaizrdeba, xolo  B qveynis _ n-iT.  

 

 

ამგვარად, კაპიტალის საერთაშორისო ნაკადები მიემართება იქ, სადაც საინვესტიციო 

პროექტების უკუგება მეტია. სწორედ ეს გარემოება იძლევა კაპიტალის საერთაშორისო 

მოძრაობიდან ქვეყნების მიერ სარგებლის მიღების შესაძლებლობას.   

 

შესაბამისად, კაპიტალის საერთაშორისო გადაადგილება ისევე, როგორც საქონლის 

საერთაშორისო მოძრაობა, იწვევს მსოფლიო ერთობლივი წარმოების მოცულობის ზრდას 

საწარმოო ფაქტორების უფრო ეფექტური გადანაწილების და გამოყენების შედეგად. 

აღვნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში მოგების და ზარალის სტრუქტურა იდენტურია 

მოგების და ზარალის სტრუქტურას, რომელიც საერთაშორისო ვაჭრობის და სამუშაო 

ძალის მიგრაციის ანალიზის შედეგადაა დადგენილი: წინააღმდეგობების გაუქმება 

მოგებას მოუტანს მთლიანად მსოფლიო მეურნეობას და იმ ჯგუფებს, ვისთვისაც 

თავისუფლება დამატებით შესაძლებლობებს ნიშავს, ხოლო დააზარალებს იმ ჯგუფებს, 

ვისთვისაც თავისუფლება უფრო მკაცრ კონკურენციას ნიშნავს. 

მაგრამ აღნიშნულით არ ამოიწურება კაპიტალის მიგრაციის მნიშვნელობა როგორც 

ექსპორტიორი ქვეყნებისთვის, ისე იმპორტიორი ქვეყნებისთვის. 

პირდაპირი ეფექტის გარდა შეიმჩნევა მეორადი (ირიბი) ეფექტიც, რომელიც 

გამოიხატება თანხლები წარმოების განვითარებაში. ჯ. კეინსის მულტიპლიკატორის 

თეორიის შესაბამისად, ამ ეფექტის ოდენობა შესაძლოა რამდენჯერმე არემატებოდეს 

პირდაპირი უშუალო ეფექტის ოდენობას. 

ამავე დროს, კაპიტალის იმპორტის განხორციელებისას, ქვეყანას უწევს კაპიტალის 

ეფექტურად გამოყენებასთან დაკავშირებული მრავალი რთული პრობემის გადაწყვეტა. 

მისი გამოყენების ეფექტურობა უშუალოდ დაკავშირებულია წარმოების 

სტრუქტურასთან და სპეციალიზაციასთან, ფინანსური ბაზრების მდგომარეობასთან, 

კონკურენციის დონესთან, მდგომარეობასთან სოციალურ სფეროში, ეროვნული 

ვალუტის კურსის მოძრაობასთან და სხვ. 
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ამა თუ იმ პირობებიდან გამომდინარე, კაპიტალის იმპორტი შეიძლება გახდეს ან 

საერთაშორისო თანამშრომლობის ქმედითი ფორმა, ან სახელმწიფოებს შორის მწვავე 

ეკონომიკური უთანხმოების გამომწვევი ფაქტორი, განსაკუთრებით თუ ეს 

სახელმწიფოები ეკონომიკური განვითარების სხვადასხვა საფეხურებზე იმყოფებიან. 

ამიტომ ეროვნულ ეკონომიკაში უცხოური კაპიტალის ეფექტური გამოყენების 

შესაძლებლობა დამოკიდებულია შემდეგ პრინციპულ კითხვებზე წინასწარ გაცემულ 

პასუხებზე: 

– რა მასშტაბითაა მიზანშეწონილი უცხოური ინვესტიციების გამოყენება? 

– რა დარგებში და რა ფორმით უნდა იყოს მოზიდული უცხოური ფირმები? 

– როგორ უნდა მოხდეს ამ კომპანიების საქმიანობის მიმართვა შიდა სოციალური 

პრობლემების გადასაწყვეტად? 

– როგორ უნდა მოხდეს ფინანსური ნაკადების რეგულირების ეკონომიკური და 

ადმინისტრაციული ფორმების ოპტიმალური შეხამება? 

კაპიტალის საერთაშორის მოძრაობის განხილული გრაფიკული მოდელი ასევე 

შეიძლება იყოს გამოყენებული კაპიტალის მიგრაციის უფრო რთული ვარიანტის – 

დაბეგვრის პირობებში კაპიტალის მიგრაციის შედეგების ანალიზისთვის. 

თუ ქვეყნის ფინანსური სიმძლავრე იმდენად დიდია, რომ შეძლებს გავლენა იქონიოს 

კაპიტალის საერთაშორისო ბაზრის საპროცენტო განაკვეთის დონეზე, მაშინ ეს 

სიმძლავრე აუცილებლად იქნება გამოყენებული ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. 

საერთაშორისო დაკრედიტების დაბეგვრის ანალიზი. 

 

დავუშვათ, A ქვეყანამ შემოიღო 2%-იანი წლიური გადასახადი რეზიდენტების მიერ 

საზღვარგარეთ გატანილი აქტივების მოცულობაზე (ღირებულებაზე). ეს გაზრდის 

უცხოელი მსესხებლების მიერ გადასახდელ საპროცენტო განაკვეთს, და შეამცირებს 

განაკვეთს ადგილობრივი (ევრონული) მსესხებლებისთვის. წონასწორობა იქნება, როცა 

უცხოური და ადგილობრივი მსესხებლების მიერ გადახდილი საპროცენტო განაკვეთების 

სხვაობა შეადგენს 2 საპროცენტო პუნქტს.  

 

როგორც ვხედავთ, ამ შემთხვევაში დაბეგვრის შედეგად კრედიტორმა ქვეყანამ წმინდა 

ცალმხრივ მოგებას მიაღწია. მან აიძულა მსესხებელი ქვეყანა 5%-ს ნაცვლად გადაიხადოს 

წლიური 6% ყველა ვალის მიმართებაში. კრედიტებზე გადასახადის გაზრდით 

მიღებული შედეგი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ აჭარბებს მომგებიანი უცხოური 

კრედიტებით მიყენებულ ზარალს. 

დაბეგვრას შეიძლება მიმართოს კაპიტალის მსესხებელმა ქვეყანამაც, თუ მას შესაბამისი 

საბაზრო ძალაუფლება გააჩნია. განსახილველ მოდელში B ქვეყანა, თავისი სესხების 

შეზღუდვით, აიძულებს A ქვეყნის კრედიტორებს გადავიდნენ მომგებიანობის უფრო 

დაბალ დონეზე. 

რა მოხდება, თუ იგივე საერთაშორისო აქტივებზე მსესხებელი ქვეყანა შემოიღებს 2 

პროცენტული პუნქტის ტოლ გადასახადს? 

მაშინ ყველა აღწერილი შედეგი იქნება ისეთივე, როგორც A ქვეყნის მიერ დაბეგვრის 

შემოღების შემთხვევაში, განსხვავება კი ისაა, რომ მეორე ქვეყანა ამ შემთხვევაში მიიღებს 

მოგებას, რომელიც A ქვეყნის და მთლიანად მსოფლიო მეურნეობის ხარჯზე მიიღება. 
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თუ ორივე ქვეყანა შეეცდება დაბეგვრის შემოღებას ერთსა და იგივე საერთაშორისო 

კაპიტალზე, მაშინ საერთაშორისო ეკონომიკა ფინანსურ ავტარქიამდე დაეშვება, ანუ 

დაუბრუნდება წონასწორობის ისეთ წერტილებს, რაც ყველასთვის (მთლიანად მსოფლიო 

მეურნეობისთვის) ზარალს ნიშნავს. 

 

პირდაპირი ინვესტიციები და საერთაშორისო კორპორაციები. 

 დღეისათვის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ფორმით კაპიტალის გატანის 

ძირითად სუბიექტს წარმოადგენს ტრანსეროვნული კორპორაციები: განმარტებიდან 

გამომდინარე, კორპორაცია საერთაშორისო ხდება კაპიტალის გატანის შედეგად. 1980-

იანი წლების შუა პერიოდიდან ტრანსეროვნული კორპორაციების პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ზრდა მიმდინარეობდა ტემპებით, რომლებიც მნიშვნელოვნად 

უსწრებდნენ ეშპ-ს და ვაჭრობის ზრდის ტემპებს. 

აქტივების ოდენობის მიხედვით განასხვავებენ ტრანსევრონული კორპორაციების 

სტრატეგიებს საერთაშორისო ინვესტირების სფეროში. პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ბაზარზე შეღწევისას გლობალური ტრანსეროვნული კორპორაციების 

სტრატეგია ინაცვლებდა საერთაშორისო ვაჭრობიდან პირდაპირი საერთაშორისო 

ინვესტირებისკენ. ამ დროს იგულისხმებოდა: 

_ უცხოური ფილიალების გამოყენება; 

_ ნულიდან ინვესტირება; 

_ სტრატეგიული ალიანსები და შთანთქმა; 

_ ერთობლივი საწარმოების შექმნა. 

რეციპიენტ-ქვეყნებში ერთობლივი საწარმოები თანამშრომლობის უფრო სასურველ 

ფორმად ითვლება, ვიდრე უცხოელი ინვესტორისთვის ეროვნული ბაზრის დათმობა. 

მაგალითად, ერობლივი საწარმოები განსაკუთრებით პოპულარულია აზიის მრავალ 

ქვეყანაში. 

საშუალო ტრანსეროვნული კომპანიების სტრატეგია უფრო ფრთხილია. ისინი, როგორც 

წესი, ერიდებიან კაპიტალტევად ოპერაციებს (ახალი ქარხნების მშენებლობა და 

ადგილობრივი ფირმების შთანთქმა) და ძალზე იშვიათად განახორციელებენ 

ადგილობრივი ბაზრის დაპყრობასთან დაკავშირებულ სტრატეგიულ ინვესტირებას. 

რადგან მათი შეზღუდული ფონდები საჭიროებენ მცირე ვადებში ანაზღაურებას, ამიტომ 

საშუალო ტრანსეროვნული კომპანიები ცდილობენ სწრაფი მოგება მიიღონ სპეციფიკურ 

მაღალტექნოლოგიურ სფეროებში. როგორც წესი, ისინი მუშაობენ ადგილობრივ 

ფირმებთან მჭიდრო კავშირში, სხნიან საკუთარ წარმომადგენლობებს და მონაწილეობენ 

საერთო პროექტებში. როგორც წესი, საშუალო ტრანსეროვნული კომპანიები 

ინვესტირებას მცირე მოცულობიდან იწყებენ და ბიზნესის მასშტაბის განვითარებასთან 

ერთად თანდათან ზრდიან ამ მოცულობას. 

ტრანსეროვნული კომპანიების სტრატეგიების შესწავლა მოწმობს, რომ რეციპიენტი 

ქვეყანა უნდა იყოს ორიენტირებული არა მხოლოდ გლობალური, არამედ საშუალო და 

მცირე ტრანსეროვნული კომპანიების მოზიდვაზე. საშუალო და მცირე ტრანსეროვნულ 

კომპანიებს შეუძლიათ სწრაფად შეავსონ ეროვნულ ბაზარზე არსებული თავისუფალი 

ადგილები, და მათ მოქმედებას აქვს ნაკლებად გამოხატული მონოპოლიური ხასიათი 

მსხვილ ტრანსეროვნულ კომპანიებთან შედარებით. 
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მცირე ტრანსეროვნული კომპანიების სწრაფვა დაბანდებული სახსრების ჩქარი 

ანაზღაურების მიღებისკენ განსაზღვრავს მათ სექტორიალურ პროფილს. მათი 

შემოყვანით ეროვნულ ბაზარზე ქვეყანა ხელს უწყობს საერთაშორისო კოოპერაციას 

მრავალ სექტორში: სამომხმარებლო საქონელი, კვების მრეწველობა და ნაწილობრივ 

მანქანათმშენებლობა. 

ტრანსეროვნული კომპანიების საინვესტიციო საქმიანობის აქტივიზაციამ სრულიად 

ახალი იმპულსი მისცა მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე ინტეგრაციულ პროცესებს, 

უპირველეს ყოვლისა იმის გამო, რომ მათი უცხოური ფილიალები ცდილობენ გახდნენ 

მიმღები ქვეყნების ეროვნული ეკონომიკების განუყოფელი ნაწილი, რისთვისაც ისინი 

”ფესვებს იდგავენ” სხვა ქვეყნების ეროვნულ ბაზრებზე. მაგალითად, აშშ-ში 

ავტომანქანების წარმოების 15%-ი არის იაპონური და ამრიკულ-იაპონური კომპანიების 

პროდუქცია; საყოველთაოდ ცნობილი იაპონური კომპანიების სავაჭრო ნიშნების მქონე 

იაპონური ვიდეომაგნიტოფონების 62% და ტელევიზორების თითქმის 70% 

წარმოებულია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ (არა მხოლოდ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, 

არამედ ლათინურ ამერიკაშიც); იაპონიის საწარმოო სიმძლავრეების 5%, აშშ-ს 

სიმძლავრეების 20%, დასავლეთ ევროპის სიმძლავრეების 30-40% განთავსებულია 

ეროვნულ საზღვრებს გარეთ. 

თანამედროვე ტრანსეროვნული კორპორაციების თავისებურებას წარმოადგენს 

კორპორაციების ეროვნული და უცხოური კომპლექსების გაერთიანება ერთობლივ 

გლობალურ კომპლექსად, სადაც სხვადასხვა ქვეყნებში განლაგებული ავტონომური 

ცენტრები მოქმედებენ ერთიანი გლობალური სტრატეგიის ფარგლებში. 

ტრანსეროვნული კორპორაციების სხვა თავისებურებას წარმოდაგენს მათი სასტიკი 

კონკურენცია არა მხოლოდ საქონლის და მომსახურების, არამედ კაპიტალის, 

მაღალკვალიფიცირებული სამუშაო ძალის, ინფორმაციის და სხვ. მსოფლიო ბაზრებზე. 

 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და მრავალეროვნული ფირმები 

  

კაპიტალის საერთაშორისო მიგრაციის არსებითი ნაწილი პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების სახით ხორციელდება. როგორც უკვე აღინიშნა, პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები იძლევა საწარმოზე კონტროლის უფლებას, ამიტომ შვილობილ კომპანიებს 

მეთაური კომპანიის მიმართ არა მარტო ფინანსური ვალდებულებები აქვთ, არამედ ისინი 

მათი ორგანიზაციული სტრუქტურის შემადგენელი ნაწილია.  

ხშირ შემთხვევაში მრავალეროვნული ფირმები სასესხო კაპიტალის საერთაშორისო 

მოძრაობის მამოძრავებელი ძალაა, რადგან კაპიტალის კონცენტრაციისა და 

ცენტრალიზაციის პირობებში გაჩნდა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასვლის აუცილებლობა.  

მრავალეროვნული კომპანიები არაა მხოლოდ თანამედროვეობის მახასიათებელი 

ნიშანი, რადგან ბევრი მათგანი დიდი ხანია არსებობს. მაგალითად, Muscovy Company 

(1555 г.), East India Company (1600 r.), Hudsons Bay Company და ზოგიერთი სხვა კომპანია 

რამდენიმე საუკუნის წინ გაჩნდა.  

მრავალეროვნული კომპანიები შეიძლება იყოს: 
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1. ჰორიზონტალურად ინტეგრირებული პროდუქციის უმეტესი ნაწილის 

გამომშვები საწარმოებით. მაგალითად, აშშ-ის ავტომობილების წარმოება, სწრაფი კვების 

საწარმოთა ჯაჭვი და ა. შ. 

2. ვერტიკალურად ინტეგრირებული, რომლებიც ერთი მფლობელისა და ერთიანი 

კონტროლის ქვეშ აერთიანებენ საბოლოო პროდუქტის წარმოების მნიშვნელოვან 

რგოლებს. მაგალითად, ნავთობის მრეწველობაში ნედლი ნავთობის მოპოვება ხდება ერთ 

ქვეყანაში, რაფინირება – მეორეში, საბოლოო ნავთობპროდუქტების გაყიდვა – მესამეში.  

3. დივერსიფიცირებული მრავალეროვნული ფირმები, რომლებიც მოიცავენ 

ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად ინტეგრირებულ ერონულ საწარმოებს. ამ ტიპის 

მრავალეროვნული ფირმების თვალსაჩინო მაგალითია შვედური კორპორაცია Nესტლე. 

მისი წარმოების 95 %-ზე მეტი უცხოეთშია განლაგებული და მოიცავს რესტორნების 

ბიზნესს, კვების პროდუქტების, ღვინოების, კოსმეტიკის და ა. შ. წარმოებებს.   

   პრაქტიკაში განასხვავებენ 3 ძირითადი ტიპის საერთაშორისო კორპორაციას: 

• ტრანსნაციონალური კორპორაციები (ტნკ). Aამ ტიპს მიეკუთვნებიან კომპანიები, 

რომლებიც შექმნილია ერთი ქვეყნის კაპიტალითა და მმართველობითი კონტროლით,  

საქმიანობის ინტერნაციონალური სფეროთი. ტნკ-ის მეთაური კომპანია განლაგებულია 

ბაზირების ქვეყანაში, ხოლო შვილობილი კომპანიები და ფილიალები _ მთელ 

მსოფლიოში. Aამის ტიპური წარმომადგენლები არიან ̀ ფორდი~, ̀ ექსონი~, ̀ ნესტლე~ და 

ა. შ.  

• მულტინაციონალური (მრავალეროვნული) კორპორაციები (მნკ). ეს 

კორპორაციები ინტერნაციონალურია კაპიტალით, კონტროლითა და საქმიანობის 

სფეროთი. Mმნკ აერთიანებს  ორი და მეტი ქვეყნის ეროვნულ კომპანიებს. ამ ჯგუფის 

ტიპური წარმომადგენლები არიან `ფიატი-სიტროენი~, `იუნილევერი~, `როიალ დატჩ-

შელი~ და ა. შ.. 

• საერთაშორისო კორპორაციული კავშირები. Eესაა სამრეწველო, საბანკო და სხვა 

კონცერნების გაერთიანებები, რომლებიც იქმნება მსხვილი ეკონომიკური ამოცანების 

გადასაწყვეტად. ასეთი კავშირები ძირითადად დამახასიათებელია ელექტრონული, 

ელექტროტექნიკური, ქიმიური, ნავთობის, ავტომობილ- და ავიამშენებელი, 

ინფორმატიკის სფეროებისათვის. მისი მაგალითია დასავლეთ-ევროპული კონცერნი 

`ეარბას ინდასტრი~. 

     უკანასკნელ პერიოდში ეკონომიკურ ლიტერატურაში გამოიყენება ტერმინი 

`გლობალური კორპორაცია~. მასში იგულისხმება ისეთი კორპორაცია, რომელიც თავის 

საქმიანობას  მსოფლიოს მასშტაბით ახორციელებს. საერთაშორისო კორპორაციების 

ყველა ზემოთ დასახელებული ტიპი მეტ-ნაკლები ზომით გლობალურია. მაგალითად, 

`კოკა-კოლას~ თავისი ფილიალები 190-ზე მეტ ქვეყანაში აქვს, `ექსონს~ _ 100-ზე მეტში 

და ა.შ. 

     
aRsaniSnavia, rom inglisur termins “transnational” sxvadasxva Targmani gaaCnia da ami-

tom xSirad ekonomikur literaturaSi saerTaSoriso korporaciis yvela tipi transna-

cionalur korporaciad moixseneba. termini “transnacionaluri korporacia~ gansa-

kuTrebiT farTod gamoiyeneba gaeros CarCoSi. gaeros mier SemuSavebuli transnacio-

naluri korporaciebis kodeqsis Tanaxmad, tnk-is maxasiaTebeli niSnebia: 
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 wliuri brunva (gayidvebis moculoba) 1 mlrd dolarze meti; 

 filialebi aranakleb 6 qveyanaSi; 

 ucxouri aqtivebis wili yvela aqtivis mTlian RirebulebaSi _ ara nakleb 25-30 

%; 

 sagareo operaciebis moculoba saqonelbrunvis mTlian moculobaSi anu reali-

zacia rezidenti qveynis farglebs gareT _ ara nakleb 1/5 –1/3.  

tnk-ebi iqmnebian mTeli rigi faqtorebis zemoqmedebiT. maT Soris aRsaniSnavia: 

 warmoebisa da kapitalis internacionalizacia sawarmoo Zalebis ganviTarebis Se-

degad; 

 kapitalis eqspansia ucxoeTSi da sakuTari filialebis Seqmna; 

 zemogebis miRebis survili; 

 mkacri konkurencia, romelic iwvevs warmoebisa da kapitalis koncentracias mra-

valerovnuli masStabiT; 

 geoekonomikuri sazRvrebis mniSvnelobis Semcireba. 

XIX saukuneSi Casaxulma tnk-ebma Tavisi arsebobis periodSi seriozuli evolucia 

ganicades.  

pirveli Taobis tnk-ebi moqmedebdnen XIX saukunis bolosa da XX saukunis dasawyis-

Si. isini koloniur-sanedleulo xasiaTis iyvnen da kartelebis, sindikatebis, pirveli 

trestebis formas atarebdnen. maTi mTavari mizani iyo nedleulis iafi wyaroebis xelSi 

Cagdeba. 

meore Taobis tnk-ebi I da II msoflio omebs Soris moqmedebdnen da samxedro-teqni-

kur xasiaTs atarebdnen. isini SeiaraRebis, sabrZolo masalebis, amuniciebis warmoebas 

axorcielebdnen.  

mesame Taobis tnk-ebi gaCndnen XX saukunis 60-iani wlebis dasawyisSi. isini mecnie-

rul-teqnikuri progresis ganviTarebisa da moTxovnis zrdis Sedegia. maTi miznebia ga-

saRebis bazrebis, nedleulis wyaroebis da kapitalis gamoyenebis sferoebis dapyro-

ba. MmaTi Camoyalibeba  xdeboda saerTaSoriso konkurenciis gamZafrebisa da dasavleT 

evropis integraciis dawyebis, cxovrebis donis mkveTri amaRlebisa da qveyanaTaSorisi 

kooperaciis ganviTarebis pirobebSi. mesame Taobis korporaciebis saqmianoba  masobriv 

samomxmareblo bazarzea gamiznuli da isini teqnikur-samomxmareblo xasiaTisaa.   

meoTxe Taobis korporaciebma  XX saukunis 80-ian wlebSi daiwyes Camoyalibeba da 

maTma saqmianobam globaluri xasiaTi miiRo. maTi maxasiaTebeli niSnebia:  

 bazrebisa da konkurenciis planetaruli xedva; 

 msoflio bazris dayofa ramdenime tnk-is mier da, Sesabamisad, misi oligopoliu-

ri struqturis Camoyalibeba; 

 saerTaSoriso operaciebis marTva axali informaciuli teqnologiebis bazaze, 

moqnili da adaptirebuli organizaciuli struqturebis Camoyalibeba, buRaltruli 

aRricxvisa (ekautingis) da auditis erTiani wesebis gamoyeneba; 

 tnk-ebis integrireba marTvis erTian msoflio qselSi; 

 ekonomikuri da politikuri zegavlena tnk-ebis qselis adgilsamyofel saxelmwi-

foebze. 

globaluri koporaciebis strategiisaTvis damaxasiaTebelia inovaciuri agresiu-

loba da dinamikuroba, dargobrivi sazRvrebis waSla, Sidakorporaciuli struqture-
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bis mudmivi srulyofa, bazris ara calkeuli segmentebis, aramed produqciis warmoebi-

sa da realizaciis msoflio sakvanZo poziciebis dapyroba, Serwymebisa da STanTqmebis 

procesebis gaZliereba, strategiuli aliansebis ganviTareba. 

amJamad viTardebian mexuTe Taobis tnk-ebi, romlebic ara marto msoflio meurne-

obis damoukidebeli subieqtebi arian, aramed, agreTve, saxelmwifosagan damoukideb-

lad moqmedeben. maTTvis damaxasiaTebelia gansakuTrebuli ekonomikuri siZliere da 

teqnologiuri agresiuloba, biznes-sistemebis virtualizacia.  

Tanamedrove tnk-ebis maxasiaTebeli Taviseburebebia: 

 qveyanaTaSorisi upiratesobebis gamoyeneba; 

 kapitalis moZraoba korporaciis bazirebis qveyanaSi mimdinare procesebisagan 

damoukideblad; 

 maRalteqnologiur da mecnierebatevad dargebSi SeRweva, romlebic did inves-

ticiebsa da maRalkvalificiur personals saWiroeben; 

 mZlavri sawarmoo bazis Seqmna; 

 globaluri sawarmoo-savaWro politika; 

 saqmianobis diversifikacia; 

 bazrebis monopolizacia; 

 strategiuli dagegmva; 

 firmisSida vaWrobis gaZliereba. 

msoflioSi mravali tnk arsebobs, magram eqspertebi Cveulebriv, 1 mlrd dolarze 

meti saqonlisa da momsaxurebis mwarmoebel korporaciebs ikvleven. aseTi miliarderi 

korporaciebi aweseben kontrolsa da zRudaven konkurencias msoflio bazarze. tnk-is 

interesebi kosmopolituria, amitom isini axorcieleben sagareo ekonomikuri eqspansi-

is politikas da cdiloben yovelgvari SezRudvebis gauqmebas imisda miuxedavad, avnebs 

es erovnul ekonomikas Tu ara. 

avtoritetuli gazeTis ~Financial Times~ (igi yovelwliurad aqveynebs msoflios um-

sxvilesi 500 korporaciis reitings) 2008 wlis IV kvartlis reitingSi pirvel adgilzea 

Exxon Mobil, romlis  sabazro kapitalizacia 406,067 mln aSS dolaria. meore adgilzea Ci-

neTis navTobisa da gazis kompania Petrochina sabazro kapitalizaciiT 259,836 aSS dolari.  

mesame adgili ukavia aSS-s sacalo vaWrobis liders Wal-Mart-s. misi sabazro kapitaliza-

ciaa 219,898 mln dolari.  

“Financial Times” garda, tnk-ebis reitingebs adgenen “Fortune” da “Forbes”. ~Fortune”-s 

2008 wlis reitingSi Semosavlebis moculobiT pirveli sami adgili amerikul kompaniebs 

ukaviaT. pirvel adgilzea Exxon Mobil Corp.,  romlis   Semosavalma 390.3 mlrd aSS dolari 

Seadgina,  xolo sabazro kapitalizaciam _ 452,505 mlrd  aSS dolari. meore adgilzea 

Wal-Mart Stores, Inc. 374.5 mlrd  aSS dolari Semosavlebis moculobiT, mesameze - Royal Dutch 

Shell 355.8 mlrd  aSS dolariT.  

Forbes-is reitingSi gayidvebis moculobiT liderobs britanuli  HSBC Holdings _ 

146.5 mlrdaSS dolari. meore adgilzea General Electric-i _ 172.7 mlrd aSS dolari da mesa-

meze amerikuli banki Bank of America _ 119.2 mlrd aSS dolari. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Exxon_Mobil
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrochina
http://en.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=0540528
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2380498
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2295677
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tnk-ebis saqmianobis masStabebis zrdas xels uwyobs Serwymebi da STanTqmebi. 2007 

wels aseTi garigebebis moculobam  1 637 mlrd aSS dolariD Seadgina, rac 21 %-iT aRema-

teba wina rekordul (2000 w.) maCvenebels1. 

2007 wels daaxloebiT 79 aTasi tnk-isa da 790 aTasi ucxouri filialis mier warmo-

ebuli saqonlisa da momsaxurebis moculobas zrdis tendencia axasiaTebs. UNCTAD-is 

SefasebiT, tnk-ebis mTlianma gayidvebma 31 trln aSS dolari Seadgina, rac 21 %-iT aRe-

mateba 2006 wlis maCvenebels. ucxouri filialebis damatebulma Rirebulebam msofli-

os yvela qveyanaSi msoflio mSp-is 11 % Seadgina. amasTan, muSakTa raodenoba daaxloe-

biT 82 mln-iT gaizarda.2   

2007 wels, mis meore naxevarSi dawyebuli finansuri da sakredito krizisebis miu-

xedavad, pirdapiri ucxouri investiciebis (pui) moculoba arsebiTad gaizarda da msof-

lioSi mozidulma maTma moculobam 1833,3 mlrd dolari Seadgina. es 3-jer aRemateba  

2002 wlis maCvenebelsa da 120%-iT _ 2000 wlis rekordul maCvenebels (1,5 trln dola-

ri). pui-s zrda dafiqsirda yvela ZiriTad dajgufebaSi – ganviTarebul, ganviTarebad 

da gardamavali ekonomikis qveynebSi (cxrili 7.1). 2007 wels  

 

                                                 
1 World Economic Outlook, 2008, p. 4 
2 World Economic Outlook, 2008, p. 8 
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cxrili 7.1  
 

moziduli pirdapiri ucxouri investiciebis nakadebi regionebisa 
da calkeuli qveynebis mixedviT, 1995-2007 ww.(mlrd Adolari) 

 

regioni/qveyana 

 

1995-2000ww. 

saSualo 

wliuri maC-

venebeli 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ganviTarebuli qveynebi 539,3 442,9 361,1 403,7 611,3 940,9 1247,6 

evropa 327,9 316,6 279,8 218,7 505,5 599,3 848,5 

evrokavSiri  314,6 309,4 259,4 214,3 498,4 562,4 804,3 

iaponia  4,6 9,2 6,3 7,8 2,8 -6,5 22,5 

aSS  169,7 74,5 53,1 135,8 104,8 236,7 232,8 

sxva ganviTarebuli  

qveynebi 
37,1 42,6 21,8 41,3 -1,7 111,3 143,7 

ganviTarebadi qveynebi 188,3 171,0 180,1 283,6 316,4 413,0 499,7 

afrika  9,0 14,6 18,7 18,0 29,5 45,8 53,0 

laTinuri amerika da  

karibis auzi 
72,9 57,8 45,9 94,4 76,4 92,9 126,3 

azia da wynari okeaneTi 106,4 98,6 115,5 171,2 210,6 274,3 320,5 

azia 105,9 98,5 115,1 170,3 210,0 272,9 319,3 

dasavleTi azia 33 5,5 12,0 20,6 42,6 64,0 71,5 

aRmosavleTi azia  70,7 67,7 72,7 106,3 116,2 131,9 156,7 

CineTi 41,8 52,7 53,5 60,6 72,4 72,7 83,5 

samxreTi azia 3,9 7,1 5,9 8,1 12,1 25,8 30,6 

samxreT- aRmosavleTi azia 28,0 18,1 24,6 35,2 39,1 51,2 60,5 

okeaneTi 0,5 0.1 0,4 0,9 0.5 1,4 1,2 

samxreT-aRmosavleTi evropa da 

dsT (gardamavali ekonomikis  

qveynebi) 

7,3 11,3 19,9 30,4 31,0 57,2 85,9 

samxreT-aRmosavleTi  

evropa 
1,2 2,2 4,1 3,5 4,8 10,0 11,9 

 dsT 6,1 9,1 15,8 26,9 26,1 47,2 74,0 

msoflios yvela qveyana 734,9 625,2 561,1 717,7 958,7 1411,0 1833,3 

wili msoflio pui-Si        

ganviTarebuli qveynebi,% 73,4 70,8 64,4 56,2  63,8 66,7 68,1 

ganviTarebadi qveynebi,% 25,6 27,4 32,1 39,5 33,0 29,3 27,3 

samxreT-aRmosavleTi  

evropa da dsT 

(gardamavali ekonomikis  

qveynebi) 

1,0 1,8 3,5 4,2 3,2 4,1 4,7 

wyaro:  World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, , annex table 

B.1 and FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) 

 

ganviTarebul qveynebSi mozidulia 1247,6 mlrd dolaris pui, ganviTarebad qvey-

nebSi _ 499,7  mlrd dolaris da gardamavali ekonomikis qveynebSi _ 85,9 mlrd dolaris. 

am qveyanaTa jgufebze Sesabamisad modioda msoflio pirdapiri ucxouri investiciebis 
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68,1; 27,3 da 4,7 %. aRsaniSnavia, rom 2002-2007 ww. Mmsoflio pui-Si ganviTarebul qveynebs 

yvelaze maRali wili ekavaT 2002 wels (70,8 %) da yvelaze dabali _ 2004 wels (56,2 %), 

ganviTarebul qveynebs _ Sesabamisad 2007 (39,5 %) da 2004 (27,3 %) wlebSi, gardamavali 

ekonomikis qveynebSi _ Sesabamisad 2007 (4,7 %) da 2002 (1,8 %) wlebSi.  

2007 wels moflioSi gadinebuli investiciebis moculobam 1996,5 mlrd  dolari   

Seadgina  (cxrili 7.2).  aqedan  ganviTarebuli qveynebis wilad modioda 84,8 % (1692,1 

mlrd dolari), ganviTarebad qveynebze _ 12,7 % (253,1 mlrd dolari) da gardamavali 

ekonomikis qveynebze _ 2,6 % (51,2 mlrd dolari).  

cxrili 7.2  

gadinebuli pirdapiri ucxouri investiciebis nakadebi regionebisa da  

calkeuli qveynebis mixedviT, 1995-2007 ww.(mlrd Adolari) 

 

 

 

regioni/qveyana 

 

 

1995-2000 

saSualo 

wliuri maC-

venebeli 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

 

2006 

 

2007 

ganviTarebuli qveynebi 631,0 483,2 507,0 786,0 748,9 1087,2 1692,1 

evropa   450,9 279,9 307,1 402,2 689,8 736,9 1216,5 

evrokavSiri  421,6 265,6 285,2 368,0 609,3 640,5 1142,2 

iaponia  25,1 32,3 28,8 31,0 45,8 50,3 73,5 

aSS  125,9 134,9 129,4 294,9 15,4 221,7 313,8 

sxva ganviTarebuli  

qveynebi 
29,2 36,0 41,8 58,0 -2,1 78,4 88,3 

ganviTarebadi qveynebi 74,4 49,6 45,0 120,0 117,6 212,3 253,1 

afrika  2,4 0,3 1,2 2,0 2,3 7,8 6,1 

laTinuri amerika da  

karibis auzi 
21,1 12,1 21,3 28,0 35,8 63,3 52,3 

azia da wynari okeaneTi 51,0 37,3 22,5 89,9 79,5 141,1 194,8 

azia 51,0 37,2 22,5 89,9 79,4 141,1 194,7 

dasavleTi azia 0,9 3,2 -1,9 7,7 12,3 23,2 44,2 

aRmosavleTi azia 39,6 27,6 17,4 62,9 49,8 82,3 102,9 

CineTi 2,0 2,5 2,9 5,5  12,3 21,2 22,5 

samxreTi azia 0,3 1,8 1,6 2,3 3,5 13,4 14,2 

samxreT-aRmosavleTi azia 10,2 4,7 5,3 17,0 13,8 22,2 33,5 

okeaneTi -0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

samxreT-aRmosavleTi evropa da 

dsT (gardamavali ekonomikis  

qveynebi) 

2,0 4,6 10,7 14,1 14,3 23,7 51,2 

samxreT-aRmosavleTi   

evropa 
0,1 0,5 0,1 0,4 0,3 0,4 1,4 

 dsT 1,9 4,1 10,6 13,8 14,0 23,3 49,9 

msoflios yvela qveyana 707,4 537,4 562,8 920,2 880,8 1323,2 1996,5 

wili msoflio pui-Si        

ganviTarebuli qveynebi,% 89,2 89,9 90,1 85,4 85,0 82,2 84,8 

ganviTarebadi qveynebi,% 10,5 9,2 8,0 13,0 13,3 16,0 12,7 



19 

 

samxreT-aRmosavleT evropa da 

dsT (gardamavali ekonomikis 

qveynebi) 

0,3 0,9 1,9 1,5 1,6 1,8 2,6 

wyaro:  World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, , annex table 

B.1 and FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) 

 

rogorc cnobilia, Tanamedrove tnk-ebis saqmianoba diversificirebulia. maTi me-

Tauri kompania axorcielebs sazRvargareTuli filialebis finansur marTvas, akon-

trolebs  maCveneblebs (produqciis raodenobasa da asortiments, mis Sesabamisobas xa-

risxis standartebTan, warmoebis xarjebs), anawilebs resursebsa da gansazRvravs baz-

rebs. tnk-is centri, Cveulebriv, srul informacias flobs msoflioSi firmis mier war-

moebuli saqonlis gasaRebis bazrebis, sxvadasxva qveynis valutebis kursebis, bankebis 

sesxebis ganakveTebis, axali teqnologiebisa da a.S. Sesaxeb, ris safuZvelze sabazro 

strategiasa da taqtikas amuSavebs.  

tnk-is sagareo eqspansiis mTavari formaa kapitalis gatana. sxvadasxva  qveyanaSi 

ganxorcielebuli investiciebi  kapitalis Semxvedr nakadebs ganapirobebs. erovnuli 

da ucxoeli aqcionerebis kapitalis gaerTianebiTa da TavianTi filialebis, Svilobili 

kompaniebis meSveobiT tnk-ebi sxvadasxva qveyanaSi moqmedeben. aseTi saxiT maT eZlevaT 

sxva qveynebis ekonomikur struqturebSi SeRwevis damatebiTi SesaZlebloba. maT SeuZ-

liaT sakuTar interesebSi gamoiyenon sxva qveynebis bunebrivi, sawarmoo, teqnologiu-

ri da SromiTi resursebi, gaaRrmavon Sromis firmisSida danawileba ucxoeTSi ukve ar-

sebuli an axlad Sesaqmneli viwrospecializebuli warmoebis bazaze. 

tnk-ebi dasawyisSi, Cveulebriv, saqonlis eqsports  afarToeben, Semdeg gadadian 

warmoebisaTvis saWiro mowyobilobis eqsportze da, bolos, qmnian filialebs, ris Sede-

gad sagareo vaWroba firmisSida vaWrobiT icvleba. e. i. sasaqonlo nakadebi marTalia, 

kveTen saxelmwifoTa sazRvrebs, magram maTi moZraoba erTi da imave kompaniis fargleb-

Si xorcieldeba anu saqonlis mflobelis Secvla ar xdeba. aRniSnulis gamo, iqmneba e. w. 

Caketili bazrebi, sadac operaciaTa mniSvnelovani nawili transferuli garigebebis xa-

siaTisaa an SezRuduli raodenobis firmaTa monawileobiT xorcieldeba. transferuli 

fasebis  farTo gamoyenebiT isini axdenen mogebis maqsimizacias. sagareo ekonomikuri 

operaciebis Secvla firmisSida operaciebiT iZleva axal teqnologiebsa da nou-hauze 

monopoliis SenarCunebis, sabaJo barierebis acilebis, saerTaSoriso konkurenciis Se-

sustebis, produqciis TviTRirebulebis Semcirebis da sxva SesaZleblobas, radgan 

transferuli fasebi msoflio fasebze 3-4-jer dabalia. 

tnk-ebis sagareo vaWroba da misi organizaciuli formebi viTardeba kapitalis ga-

tanis zemoqmedebiT. amis gamo, maTi sagareo vaWrobis dasaxasiaTeblad, eqsportis nac-

vlad, gamoiyeneba ~ucxouri operaciebis“ cneba. ucxour operaciebSi, samrewvelo fir-

mis meTauri kompaniis sabaziso qveynidan ganxorcielebul eqsportTan erTad, igulis-

xmeba mis kuTvnilebaSi myofi ucxouri sawarmoebis mier warmoebuli produqciis gayid-

va.  

transnacionalizaciis procesebSi monawileobs tnk da minimum ori qveyana: bazire-

bis (donori) qveyana, romelSic ganlagebulia meTauri kompania da mimRebi (recipienti) 

qveyana, romelSic moqmedeben misi filialebi da Svilobili kompaniebi. 

tnk-is sabaziso qveynis rolSi, Cveulebriv, ekonomikurad ganviTarebuli qveynebi 

gamodian, amitom maTi kapitali uSualod moqmedebs mimRebi qveynis ekonomikasa da po-
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litikaze, romelTa rolSi umeteswilad ganviTarebadi qveynebi arian. tnk-ebi eZeben ia-

fi Sromis, ekologiurad mavne warmoebebze dabali sajarimo sanqciebis, saxelmwifo re-

gulirebis naklebi masStabebisa da stabiluri politikuri mdgomareobis mqone qvey-

nebs. ucxouri warmoeba tnk-ebs aZlevs bazirebis da recipienti qveynebis gansxvavebebiT 

ganpirobebuli iseTi upiratesobebis gamoyenebis SesaZleblobas, rogorebicaa: buneb-

rivi resursebiT uzrunvelyofa da Rirebuleba, xelfasis ganakveTebi, dabegvra, saa-

mortizacio normebi, antitrestuli (antimonopoliuri) da SromiTi kanonmdebloba, sa-

muSao Zalis kvalifikacia, valutis kursi, ekologiuri standartebi da sxva.    

donori qveynebi, Cveulebriv, cdiloben sakuTari qveynebis kanonebis gavrcelebas 

ucxour filialebze (aseTi situacia cnobilia eqsteritorialobis saxelwodebiT), xo-

lo recipienti qveynebi ki uaryofiTad aRiqvamen donori qveynis aseT moqmedebas, rad-

gan am SemTxvevaSi isini kargaven ucxour sawarmoebze kontrolis SesaZleblobas. amas-

Tan erTad, garTulebulia TviT donori qveynis mier ucxouri filialebis kontroli. 

aRniSnulis miuxedavad, tnk-is saqmianobisagan recipient qveynebs sargebeli aqvT, ami-

tom isini xels uwyoben maT: aZleven SeRavaTebs gadasaxadebsa da kreditebSi, uzrunvel-

yofen saxelmwifo SekveTebiT, gamodian kerZo kapitalis garantis rolSi, rodesac eq-

sportireba xdeba arastabiluri politikuri mdgomareobis qveynebSi da a.S. qveyanaSi 

arajansaRi ekonomikuri da politikuri pirobebis SemTxvevaSi, tnk-ebs SeuZliaT Tavi-

anTi kapitalisGgatana sxva qveynebSi, rac gamoiwvevs saxelmwifo biujetSi sagadasaxado 

Semosavlebis Semcirebas, umuSevrobis zrdas, erovnuli valutis kursis dawevas. 

tnk-ebis saqmianobis Sefasebis ZiriTadi maCvenebelia transnacionalizaciis in-

deqsi, romelic gaiangariSeba Semdegi fardobiTi maCveneblebis saSualos saxiT: ucxo-

uri aqtivebis wili aqtivebis mTlian moculobaSi; ucxoeTSi ganxorcielebuli gayidve-

bis wili gayidvebis mTlian moculobaSi; ucxour filialebSi dasaqmebulTa wili dasaq-

mebulTa mTlian raodenobaSi. rac ufro maRalia transnacionalizaciis indeqsi, miT 

ufro didia ucxouri  filialebis roli tnk-s saqmianobaSi. 

tnk-ebi TavianT saqmianobaSi biznesis sxvadasxva saxeebs iyeneben. zogierTi maTgani 

sxva firmebTan aliansSi Sedis. Sedegad axal formebsa da ganzomilebebs iRebs transna-

cionaluri korporaciebis saqmianoba, cvlebebi Sedis kacobriobis sulier cxovrebaSi, 

Zlierdeba kosmopolitikuri interesebi, izrdeba warmoebisa da gacvlis internaciona-

lizaciis done.  

 

 

 

მრავალეროვნული კომპანიების თეორია 

 

მრავალეროვნული კომპანიების თეორიის ძირითადი ელემენტების მეშვეობით უნდა 

პასუხი გავცეთ კითხვას: რატომ ხდება, რომ ერთი და იგივე ფირმები წარმოებას 

სხვადასხვა ქვეყნებში ახორციელებენ? მრავალეროვნული კომპანიების თეორია ამ  

კითხვას ორ ნაწილად ყოფს: 1. რატომ იწარმოება საქონელი სხვადასხვა და არა ერთ 

ქვეყანაში? 2. რატომ აწარმოებს პროდუქციას ერთი და არა რამდენიმე ფირმა სხვადასხვა 

ქვეყანაში წარმოების ორგანიზაციის დროს? კითხვის პირველი ნაწილი ასახულია 

გაადგილების თეორიაში, მეორე კი ინტერნალიზაციის თეორიაში.   

 განთავსების თეორია, თავისი არსით, წინა თავებში ჩამოყალიბებული ვაჭრობის 

თეორიის გაგრძელებაა. წარმოების განთავსების საკითხი ჩვეულებრივ რესურსების 
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არსებობასთანაა დაკავშირებული. M ინტერნალიზაციის თეორიას კი განსხვავებული 

ვითარება აქვს. უპირველესად, უნდა აღვნიშნოთ, რომ  სხვადასხვა ქვეყანაში 

მრავალეროვნული კომპანიების საქმიანობა მუდამ ურთიერთდაკავშირებულია. ფირმის 

ერთი ფილიალის პროდუქცია შეიძლება იყოს მეორის რესურსი. ტექნოლოგია შეიძლება 

დამუშავდეს ერთ ქვეყანაში, მაგრამ მისი გამოყენება მოხდეს სხვა ქვეყანაში. სხვადასხვა 

ქვეყანაში განლაგებული კომპანიების ეფექტიანი მართვა შეიძლება განხორციელდეს 

ერთი ქვეყნიდან. ამ კავშირურთიერთობის საფუძველზე ყალიბდება კორპორაციული 

სტრუქტურის ჩონჩხი. თვით ფირმა ძირითადად ამ კავშირების დამყარების 

გასამარტივებლად არსებობს. ფირმისშიდა კავშირების არსებობისას საერთაშორისო 

კავშირები არაა სავალდებულო: მაგალითად, მოწყობილობის ნაწილები შეიძლება 

გაიყიდოს ბაზარზე, ხოლო ტექნოლოგიები სხვა ფირმებს მიეყიდოს სალიცენზიო 

შეთანხმებების საფუძველზე. მრავალეროვნული კომპანიები არსებობენ იმის გამო, რომ 

ასეთი კავშირების დამყარება უფრო ხელსაყრელია ერთი ფირმის შიგნით და არა 

სხვადასხვა ფირმებს შორის.     

  ერთი ფირმის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყანაში განხორციელებული საქმიანობის 

ასახსნელად მრავალი კონცეფციაა შემუშავებული, მაგრამ არც ერთი მათგანი არაა 

თეორიულად დამაჯერებელი და პრაქტიკით დადასტურებული. ამასთან, აღსანიშნავია, 

რომ ერთი ფირმის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყანაში განხორციელებული საქმიანობის 

გაერთიანების უმნიშვნელოვანეს წანამძღვრებად მიჩნეულია: 

1.  ტექნოლოგიების გადაცემის შესაძლებლობა; 

2.  ვერტიკალური ინტეგრაციის პოტენციალის რეალიზაციის შესაძლებლობა.  

ზოგადად, ტექნოლოგიაში იგულისხმება წარმოების პროცესში გამოყენებული 

მასალების დამუშავების, დამზადების, მათი ფორმისა და ათვისების ცვლილებათა 

მეთოდები. ეკონომისტთა ცნებით კი ტექნოლოგია წარმოების ფაქტორების პროდუქტად 

გარდაქმნის ხერხია. ტექნოლოგია სპეციფიკური საქონელია, რომელიც 

ინტელექტუალურ საკუთრებას მიეკუთვნება. 

ინტერნალიზაცია იძლევა ვერტიკალური ინტეგრაციის პოტენციალის რეალიზაციის 

შესაძლებლობას. თუ საწარმოო პროცესის დასაწყისში მყოფი ერთი ფირმა აწარმოებს 

ნაწარმს, რომელიც საწარმოო ჯაჭვის ბოლოს მდგომი სხვა ფირმის რესურსია, შეიძლება 

წარმოიშვას პრობლემა. მაგალითად, თუ ორივე ფირმა მონოპოლისტია, მათ შორის 

შეიძლება წარმოიშვას კონფლიქტი. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ ტექნოლოგიური ჯაჭვის 

დასაწყისში მყოფი ფირმა ცდილობს ფასის აწევას, ხოლო ბოლოში მყოფი კი, პირიქით, 

მის დაწევას ცდილობს. აგრეთვე შეიძლება წარმოიშვას არსებული საწარმოო ჯაჭვის 

საქმიანობის კოორდინაციასთან დაკავშირებული პრობლემები, მოთხოვნის ან 

მიწოდების განუსაზღვრელობის გამო. გარდა ამისა, ფასების მერყეობამ ერთ-ერთი მხარე 

შეიძლება დამატებით რისკს დაუქვემდებაროს. თუ ეს ორი ფირმა ერთ ვერტიკალურად 

ინტეგრირებულ კომპანიაში გაერთიანდება, აღნიშნული პრობლემები მთლიანად, ან 

თუნდაც ნაწილობრივ იქნება გადაჭრილი.   

      საგარეო ვაჭრობის ანალიზისაგან განსხვავებით, ტექნოლოგიების გადაცემის და 

ვერტიკალური ინტეგრაციის პოტენციალის რეალიზაციის შესაძლებლობების 

კონცეფციები არასათანადო დონეზეა დამუშავებული. ორგანიზაციის ეკონომიკური 
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თეორია, რომელსაც ჩვენ ვეყრდნობით მრავალეროვნული კომპანიების თეორიის 

განვითარების მიზნით, მხოლოდ ახლა იდგამს ფეხს.  

      დისკუსიები მრავალეროვნული კომპანიების საქმიანობის შესახებ ეკონომიკურ 

ლიტერატურაში ძირითადად შემდეგ სამ ძირითად თემასთანაა დაკავშირებული:  

1. მრავალეროვნული კომპანიების საქმიანობის ეკონომიკური ეფექტიანობა; 

2. სამართლიანობა პირ¬და¬პი¬რი უც¬ხო¬უ¬რი ინ¬ვეს¬ტი¬ცი¬ე¬ბისაგან 

მიღებული სარგებლის განაწილებაში; 

3. სუვერენიტეტი. 

       1. მრავალეროვნული კომპანიები ჭარბი რესურსების მქონე ქვეყნიდან მათი 

დეფიციტის მქონე ქვეყნებში გატანით ხელს უწყობს მსოფლიო წარმოების ფაქტორების 

ეფექტიან განლაგებას და, შესაბამისად, მსოფლიო წარმოების ზრდას. Aამ თვალსაზრისს 

პრაქტიკულად საერთაშორისო ეკონომიკის ყველა მკვლევარი იზიარებს;      

       2. პირ¬და¬პი¬რი უც¬ხო¬უ¬რი ინ¬ვეს¬ტი¬ცი¬ე¬ბით  მსოფლიო წარმოების ზრდის 

მიღწევის შემდეგ, ჩნდება სარგებლის სამართლიანი განაწილების პრობლემა, რომელსაც  

ორი ასპეტი აქვს.  

ა. პირ¬დაპირი უც¬ხო¬უ¬რი ინ¬ვეს¬ტი¬ცი¬ე¬ბი ზემოქმედებს როგორც 

მრავალეროვნული კომპანიების საბაზო (დონორ) ქვეყანაზე, ისე მიმღებ ქვეყანაზე. 

მაგალითად, საბაზო ქვეყნების პროფკავშირები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები 

ითხოვენ პირ¬დაპირი უც¬ხო¬უ¬რი ინ¬ვეს¬ტი¬ცი¬ე-ბის შეზღუდვას, რადგან ისინი 

სამუშაო ადგილების შემცირებასა და უმუშევრობის ზრდას იწვევენ. მიმღებ ქვეყანაში 

პირ¬დაპირი უც¬ხო¬უ¬რი ინ¬ვეს-ტი¬ცი¬ე¬ბის წინააღმდეგ გამოდიან მეწარმეები, 

რადგან მცირდება მათი კაპიტალის უკუგება (ზემოქმედებს იშვიათობის ფაქტორი) და 

მისი წილი მთლიან შემოსავალში.   

ბ. საბაზო და მიმღებ ქვეყნებს შორის მოგების განაწილების პრობლემა. მიმღები 

ქვეყნები ჩვეულებრივ თვლიან, რომ მრავალეროვნული კომპანიების მიერ მიღებული 

მოგება ძალიან დიდია. ისინი უცხოურ კომპანიებს ადანაშაულებენ ფასების 

მანიპულირებასა და მოგების უდიდესი ნაწილის მითვისებაში. Aამ სადავო საკითხში 

მთავარი როლი მრავალეროვნული კომპანიების დაბეგვრას ენიჭება. ხშირად მიმღები 

ქვეყნები უკმაყოფილონი არიან მიღებული გადასახადების მოცულობით: ისინი 

დარწმუნებულნი არიან უფრო მეტი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობაში, თუ 

მრავალეროვნული კომპანიები თავიანთ მოგებას დაბეგვრის დაბალი დონის ქვეყნებში არ 

განაცხადებენ.  

 

3. ხშირად უმსხვილეს მრავალეროვნულ კომპანიებს აქვთ გლობალური მასშტაბის 

ისეთი ძალაუფლება, რომ მიმღები სახელმწიფოები  მათ კონტროლს ვერ ახორციელებენ. 

ზოგიერთი ქვეყნის მთავრობა ცდილობს მრავალეროვნულ კომპანიაზე კონტროლის  

დაწესებასა და ზეწოლას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩნდება იმის საშიშროება, რომ კომპანია 

თავის წარმოებას უფრო ლიბერალური მოთხოვნების მქონე ქვეყანაში გადაიტანს. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მრავალეროვნული კომპანიების თეორიისა და პრაქტიკის 

ფუნდამენტურ პრობლემას მათი მონოპოლიური ძალაუფლებისა და სახელმწიფოს 

სუვერენიტეტის თანაფარდობა წარმოადგენს.  მრავალი ეკონომისტის აზრით, ესაა 
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უთანაბრო ბრძოლა, რომელიც მომავალში კიდევ უფრო გამძაფრდება და სახელმწიფოს 

გავლენას კიდევ უფრო შეამცირებს. 

 
erTi firmis CarCoSi sxvadasxva qveyanaSi ganxorcielebuli saqmianobis asaxsnelad 

mravali koncefciaa SemuSavebuli, magram arc erTi maTgani araa Teoriulad damajere-

beli da praqtikiT dadasturebuli. amasTan aRsaniSnavia, rom erTi firmis CarCoSi sxva-

dasxva qveyanaSi ganxorcielebuli saqmianobis gaerTianebis umniSvnelovanes wanam-

ZRvrebad miCneulia: 

1.  teqnologiebis gadacemis SesaZlebloba; 

2.  vertikaluri integraciis potencialis realizaciis SesaZlebloba.  

zogadi saxiT teqnologiaSi igulisxmeba warmoebis procesSi gamoyenebuli masale-

bis damuSavebis, damzadebis, maTi formisa da aTvisebis cvlilebaTa meTodebi. ekonomis-

tTa cnebiT ki teqnologia warmoebis faqtorebis produqtad gardaqmnis xerxia. teqno-

logia specifikuri saqonelia, romelic inteleqtualur sakuTrebas miekuTvneba. 

ekonomikur literaturaSi ”teqnologias” sxvadasxva gansazRvreba aqvs. es gansaz-

Rvrebebi pirobiTad sam jgufadaa dayofili. pirveli jgufis gansazRvrebebSi teqno-

logia gaigivebulia mis materialur matareblebTan an konkretul sawarmoo intereseb-

Tan, meoreSi teqnologiad miCneulia informaciis damuSaveba da sazogadoebrivi gamo-

yeneba anu igi gaigivebulia im codnasTan, romelsac adamiani iyenebs sawarmoo saqmiano-

basa da samecniero kvlevebSi. mesame jgufis gansazRvrebebSi teqnologia sakmaod far-

To cnebaa da samecniero-teqnikuri codnis erTobliobas warmoadgens, romelsac aseve 

emateba mis danergvasTan dakavSirebuli Tanamdevi efeqtebi.  

pirvel SemTxvevaSi teqnologiebis gadacema an gayidva SesaZlebelia salicenzio 

SeTanxmebis safuZvelze. salicenzio SeTanxmebis mizania samecniero-teqnikuri kavSi-

rebis damyareba warmoebaSi samecniero kvlevis Sedegebis danergvis mizniT. masSi Cveu-

lebriv aisaxeba salicenzio produqciis an licenzirebuli procesis gamoyenebaze da-

fuZnebuli, warmoebis organizaciis procesTan dakavSirebuli urTierTobebis mTeli 

kompleqsi: samecniero-teqnikuri, finansuri, sawarmoo urTierTobebi, agreTve, pro-

duqciis realizaciasTan, sawarmos marTvasTan dakavSirebuli da sxva urTierTobebi. 

 teqnologiebis gadacemas an gayidvas mravali Semaferxebeli faqtori axlavs. es, 

upirvelesad, gamoixateba saqonlisagan gansxvavebuli fasis gaangariSebis wesiT. ro-

gorc cnobilia, saqonlis Rirebuleba misi warmoebis xarjebiT ganisazRvreba. misgan 

gansxvavebiT, teqnologiis Rirebuleba damokidebulia misi gamoyenebis Sedegad miRe-

bul Semosavalze. teqnologiis realizaciis Sedegad miRebuli damatebiTi mogebis si-

dide, Tavisi arsiT, miwis rentis analogiuria, amitom xSirad am maCvenebels teqnologi-

ur rentas uwodeben. amasTan, misi miRebis SesaZlebloba ganpirobebulia mflobelis 

teqnologiuri monopoliiT. Zalian Znelia inteleqtualur sakuTrebaze sakuTrebis 

uflebis dadgena da sxva problemebi. Aam problemebis nawilobriv gadawyveta SesaZlebe-

lia misi gayidvis nacvlad ucxoeTSi filialis SeqmniT. 

axali teqnologiebis SemuSavebisa da danergvis Sedegad, ukanasknel periodSi arse-

biTad izrdeba SeZenili upiratesobebis roli, romlis mniSvneloba ganxilulia brita-

neli profesoris j. daningis  mier  SemuSavebul  ekleqtikur paradigmaSi. j. daningma ga-

aerTiana tnk-ebis kvlevis principulad sxvadasxva midgomebis calkeuli elementebi  da 

determinantuli faqtorebis Sesabamisad, gamoyo warmoebis Semdegi 5 tipi: 
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1. resursul bazaze kapitalis, teqnologiebis, damatebiTi aqtivebis, bunebrivi re-

sursebis, infrastruqturis, bazrebis erToblivi gamoyenebis Sedegad ganviTarebuli 

warmoebebi; 

2. bazris safuZvelze ganviTarebuli warmoebebi, romlebic erToblivad floben ka-

pitals, teqnologiebs, informacias,   iyeneben menejmentsa da organizaciul gamocdi-

lebas, axorcieleben rekonstruqciasa da modernizacias, moqmedebaSi SehyavT axali sa-

warmoo simZlavreebi, iReben ekonomiis efeqts warmoebis masStabis gafarToebis, materi-

alur da SromiT resursebze gaweuli danaxarjebis Semcirebis, saxelmwifo politikis 

mastimulirebeli RonisZiebebis gatarebis Sedegad;  

3. produqtebis an teqnologiuri procesebis racionalur specializaciaze dafuZ-

nebuli warmoebebi, romlebSic Sexamebulia saerTaSoriso warmoebis zemoaRniSnuli ori 

tipi, maTi maxasiaTeblebi da Taviseburebebi, agreTve bazarze SeRwevis, masStabis ekono-

miisa da geografiuli diversifikaciis Taviseburebebi. am tipis warmoebebSi ekonomia 

ganpirobebulia warmoebis specializaciisa da koncentraciis, SromiTi danaxarjebis 

Semcirebis, recipient qveyanaSi sawarmoTa gaadgilebis Sedegad; 

4. saqonliT vaWrobasa da ganawilebasTan dakavSirebuli warmoebebi, romlebSic  

ekonomias adgili aqvs warmoebis xarjebis Semcirebisa da adgilobriv bazrebze damkvid-

rebis, SemkveTTan siaxlovis, gayidvis Semdgomi momsaxurebis organizaciis Sedegad; 

5. zemoT aRniSnuli oTxi tipis warmoebis kombinaciis safuZvelze Camoyalibebuli 

warmoebebi, romlebSic ekonomiis CamoTvlil wyaroebTan erTad, adgili aqvs bazrebisa 

da portfeluri investiciebis upiratesobebiT ganpirobebul ekonomias. 

saerTaSoriso warmoebis sxvadasxva tipebis sinTezis Sedegad xdeba Semdegi sami 

jgufis _ sakuTrebis, warmoebis gaadgilebisa da internalizaciis upiratesobaTa rea-

lizacia. es damatebiTi upiratesobebi aqtivebis erToblivi gamoyenebisa da transnaci-

onaluri moqmedebebis Sedegia. 

meore SemTxvevaSi internalizacia iZleva vertikaluri integraciis potencialis 

realizaciis SesaZleblobas. Tu sawarmoo procesis dasawyisSi myofi erTi firma awar-

moebs nawarms, romelic sawarmoo jaWvis bolos mdgomi sxva firmis resursia, SeiZleba 

warmoiSvas problema. magaliTad, Tu orive firma monopolistia, maT Soris SeiZleba 

warmoiSvas konfliqti. Aamis mizezi ki isaa, rom teqnologiuri jaWvis dasawyisSi myofi 

firma cdilobs fasis awevas, xolo boloSi myofi ki, piriqiT, mis dawevas cdilobs. ag-

reTve SeiZleba warmoiSvas arsebuli sawarmoo jaWvis saqmianobis koordinaciasTan da-

kavSirebuli problemebi, moTxovnis an miwodebis ganusazRvrelobis gamo. garda amisa, 

fasebis meryeobam erT-erTi mxare SeiZleba damatebiT risks dauqvemdebaros. Tu es ori 

firma erT vertikalurad integrirebul kompaniaSi gaerTiandeba, aRniSnuli probleme-

bi mTlianad an Tundac nawilobriv iqneba gadaWrili.   

sagareo vaWrobis analizisagan gansxvavebiT, teqnologiebis gadacemis da vertika-

luri integraciis potencialis realizaciis SesaZleblobebis koncefciebi arasaTana-

do donezea damuSavebuli. organizaciis ekonomikuri Teoria, romelsac Cven veyrdno-

biT mravalerovnuli kompaniebis Teoriis ganviTarebis mizniT, mxolod axla idgams 

fexs.  

diskusiebi mravalerovnuli kompaniebis saqmianobis Sesaxeb ekonomikur litera-

turaSi ZiriTadad Semdeg sam ZiriTad TemasTanaa dakavSirebuli:  

1. mravalerovnuli kompaniebis saqmianobis ekonomikuri efeqtianoba; 

2. samarTlianoba pirdapiri ucxouri investiciebisagan miRebuli sargeblis gana-

wilebaSi; 



25 

 

3. suvereniteti. 

mravalerovnuli kompaniebi Warbi resursebis mqone qveynidan maTi deficitis mqo-

ne qveynebSi gataniT xels uwyobs msoflio warmoebis faqtorebis efeqtian ganlagebas 

da, Sesabamisad, msoflio warmoebis zrdas. Aam Tvalsazriss praqtikulad saerTaSoriso 

ekonomikis yvela mkvlevari iziarebs.      

pirdapiri ucxouri investiciebiT  msoflio warmoebis zrdis miRwevis Semdeg, 

Cndeba sargeblis samarTliani ganawilebis problema, romelsac  ori aspeti aqvs.  

1. pirdapiri ucxouri investiciebi zemoqmedeben rogorc mravalerovnuli kompa-

niebis bazirebis qveyanaze, ise mimReb qveyanaze. heqSer-olinis Teoriis Tanaxmad, bazi-

rebis qveyanaSi izrdeba kapitalis ukugeba Sromis mimarT, radgan kapitalis moculoba 

mcirdeba samuSao Zalis ucvleli raodenobis pirobebSi. mimReb qveyanaSi, piriqiT, kapi-

talis ukugeba Sromis mimarT mcirdeba. magram yovel qveyanaSi calkeuli kategoriis 

ekonomikuri agentebis specifikuri interesebi SeiZleba ewinaaRmdegebodes mravale-

rovnuli kompaniebis saqmianobas. magaliTad, bazirebis qveynebis profkavSirebi da sa-

zogadoebrivi organizaciebi iTxoven pirdapiri ucxouri investiciebis SezRudvas, 

radgan isini samuSao adgilebis Semcirebasa da umuSevrobis zrdas iwveven. mimReb qveya-

naSi pirdapiri ucxouri investiciebis winaaRmdeg gamodian mewarmeebi, radgan mcirdeba 

maTi kapitalis ukugeba (zemoqmedebs iSviaTobis faqtori) da misi wili mTlian Semosa-

valSi.   

2. bazirebisa da mimRebi qveynebs Soris mogebis ganawilebis problema. mimRebi qvey-

nebi Cveulebriv Tvlian, rom mravalerovnuli kompaniebis mier miRebuli mogeba Zalian 

didia. isini ucxour kompaniebs adanaSauleben fasebis manipulirebasa da mogebis udi-

desi nawilis miTvisebaSi. Aam sadavo sakiTxSi mTavari roli mravalerovnuli kompaniebis 

dabegvras eniWeba. xSirad mimRebi qveynebi ukmayofiloni arian miRebuli gadasaxadebis 

moculobiT: isini darwmunebulni arian ufro meti Semosavlis miRebis SesaZleblobaSi, 

Tu mravalerovnuli kompaniebi TavianT mogebas dabegvris dabali donis qveynebSi ar ga-

nacxadeben.  

xSirad umsxviles mravalerovnul kompaniebs aqvT globaluri masStabis iseTi Za-

laufleba, rom mimRebi saxelmwifoebi  maT kontrols ver axorcieleben. zogierTi qvey-

nis mTavroba cdilobs mravalerovnul kompaniaze kontrolis  dawesebasa da zewolas, 

magram am SemTxvevaSi Cndeba imis saSiSroeba, rom kompania Tavis warmoebas ufro libe-

raluri moTxovnebis mqone qveyanaSi gadaitans. aRniSnulidan gamomdinare, mravalerov-

nuli kompaniebis Teoriisa da praqtikis fundamentur problemas maTi monopoliuri Za-

lauflebisa da saxelmwifos suverenitetis Tanafardoba warmoadgens.  mravali ekono-

mistis azriT, esaa uTanabro brZola, romelic momavalSi kidev ufro gamZafrdeba da sa-

xelmwifos gavlenas kidev ufro Seamcirebs.  
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თავი 20 

ფინანსური გლობალიზაცია: 

შესაძლებლობები და კრიზისი 

 

ფინანსისტ რიპ ვან უინკლის 1960-იან წლებში რომ დაეძინა და 50 წლის შემდეგ გაეღვიძა, მას შოკს 

მოჰგვრიდა ცვლილებების ის ხასიათი და მასშტაბი, რასაც საერთაშორისო საფინანსო საქმიანობაში 

აღმოაჩენდა. 1960-იან წლებში საბანკო საქმიანობა ძირითადად წმინდად ადგილობრივი ბიზნესი იყო, 

რომელიც მშობლიური ქვეყნის ვალუტით ოპერირებდა და ადგილობრივი მომხმარებლები ჰყავდა. 50 

წლის შემდეგ კი, ბევრი ბანკი მოგების დიდ ნაწილს საერთაშორისო ოპერაციებიდან იღებდა. თავისდა 

გასაკვირად რიპი აღმოაჩენდა, რომ მას შეეძლო გაეხსნა სითიბანკის ფილიალები ბრაზილიის ქალაქ სან 

პაულოში, ხოლო ბრიტანული ბარკლაი ბანკის ფილიალები - ნიუ იორკში. ის ასევე აღმოაჩენდა, რომ 

ლონდონში მდებარე ამერიკული ბანკისთვის შვედური კომპანიისგან იაპონურ იენაში დენომინირებული 

დეპოზიტების მიღება ანდა ჰოლანდიელი მწარმოებლისთვის შვეიცარიული ფრანკების სესხება 

ჩვეულებრივ ოპერაციებს წარმოადგენდა. და ბოლოს, ის შენიშნავდა არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტების 

ბევრად აქტიურ ჩართულობას საერთაშორისო ბაზრებში და ასევე, გლობალური ტრანზაქციების 

მოცულობის მკვეთრ ზრდას.  

 

ბაზარს, რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნის რეზიდენტები აქტივებით ვაჭრობენ საერთაშორისო კაპიტალის 

ბაზარი ეწოდება. საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარი რეალურად ერთი ბაზარი არ არის; ის ერთმანეთთან 

მჭიდროდ დაკავშირებული ბაზრების ჯგუფია, სადაც საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე აქტივების 

გაცვლა ხდება. ვალუტით საერთაშორისო ვაჭრობა სავალუტო ბაზარზე ხდება, რომელიც საერთაშორისო 

კაპიტალის ბაზრის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრის მთავარი 

აქტორები სავალუტო ბაზრის აქტორებიც არიან (თავი 14): კომერციული ბანკები, მსხვილი კორპორაციები, 

არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტები, ცენტრალური ბანკები და სხვა სამთავრობო უწყებები. სავალუტო 

ბაზრის მსგავსად, საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრის საქმიანობა მსოფლიო საფინანსო ცენტრების ქსელით 

ხორციელდება, რომლებიც ერთმანეთთან რთული და დახვეწილი საკომუნიკაციო სისტემებით არიან 

დაკავშირებული. აქტივები, რომლებითაც საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარზე ვაჭრობენ, მოიცავს 

სხვადასხვა ქვეყნის აქციებს და ობლიგაციებს და მათ ეროვნულ ვალუტებში დენომინირებულ 

დეპოზიტებს. 

 

ამ თავში საერთაშორისო კაპიტალის ბაზართან დაკავშირებული ოთხი მთავარი კითხვაა განხილული. 

პირველი, როგორ ზრდის ეს საათივით აწყობილი გლობალური ფინანსური ქსელი ქვეყნების სარგებელს 

საერთაშორისო ვაჭრობის მეშვეობით? მეორე, რამ გამოიწვია საერთაშორისო საფინანსო აქტივობის სწრაფი 

ზრდა ადრეული 1960-იანი წლებიდან? მესამე, რა საფრთხეები ახლავს ინტეგრირებულ მსოფლიო 

კაპიტალის ბაზარს, რომლისთვისაც ეროვნული საზღვრები არ არსებობს? და მეოთხე, როგორ შეუძლიათ 

პოლიტიკის შემმუშავებლებს მინიმუმამდე შეამცირონ პრობლემები, რომლებსაც გლობალური კაპიტალის 

ბაზარი წარმოშობს ისე, რომ არ მოხდეს იმ სარგებლის მკვეთრი შემცირება, რომელიც მას მოაქვს? 
 
 

საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარი და ვაჭრობის სარგებელი 

 
წინა თავებში შემოთავაზებული მსჯელობა, რომელიც საერთაშორისო ვაჭრობიდან მიღებულ სარგებელს 

ეხებოდა, ფოკუსირებული იყო საქონლის და მომსახურების გაცვლაზე. ასეთი გაცვლებით საერთაშორისო 

კაპიტალის ბაზარზე მოქმედი ბანკები, გადახდების ისეთი მსოფლიო სისტემის უზრუნველყოფით, 

რომელიც ოპერაციების ხარჯებს ამცირებს, ვაჭრობის სარგებელს ზრდიან. გარდა ამისა, საერთაშორისო 

კაპიტალის ბაზარზე თავს იყრიან სხვადასხვა ქვეყნის მსესხებლები და გამსესხებლები, რათა მიმდინარე 

ანგარიშის დისბალანსების გლობალური სტრუქტურა დაფინანსდეს. თუმცა, საერთაშორისო კაპიტალის 

ბაზარზე წარმოებული გარიგებების უმეტესობას სხვადასხვა ქვეყნების რეზიდენტებს შორის აქტივების 

გაცვლები წარმოადგენს, მაგალითად, IBM-ის აქციების წილი იცვლება ბრიტანეთის მთავრობის 

ობლიგაციებში. მიუხედავად იმისა, რომ აქტივების ასეთ გაცვლას ზოგჯერ აკრიტიკებენ როგორც 
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არაპროდუქტიულ „სპეკულაციას“, მას ნამდვილად მოაქვს ვაჭრობის სარგებელი, რაც მომხმარებლების 

მდგომარეობას აუმჯობესებს, სადანაც არ უნდა იყვნენ ისინი.   

 
ვაჭრობის სარგებლის სამი ტიპი 

 
ნებისმიერი ტრანზაქცია, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის რეზიდენტებს შორის ხორციელდება, სამი 

კატეგორიიდან ერთ-ერთს განეკუთვნება: საქონლის ან მომსახურების გაცვლა საქონელსა ან 

მომსახურებაში, საქონლის ან მომსახურების გაცვლა აქტივებში, და აქტივების გაცვლა აქტივებში. 

ნებისმიერ მომენტში ქვეყანა  ერთ-ერთ ამ კატეგორიაში ახორციელებს ვაჭრობას. ნახატი 20-1 (რომელიც 

აგებულია ვარაუდზე, რომ არსებობს ორი ქვეყანა - მშობლიური და უცხო) ასახავს სამი ტიპის 

საერთაშორისო ტრანზაქციას, რომელთაგან თითოეული ვაჭრობის შესაძლო სარგებლის განსხვავებულ 

ვარიანტს გულისხმობს. 

 

აქამდე ამ წიგნში ვაჭრობის სარგებლის ორი ტიპი განვიხილეთ. მე-3-დან მე-8 თავის ჩათვლით ნაჩვენები 

იყო, რომ ქვეყნებს სარგებელი შეუძლიათ მიიღონ ისეთ  საწარმოო აქტივობებზე კონცენტრირებით, 

რომლებშიც ისინი ყველაზე ეფექტიანები არიან და თავიანთი პროდუქციის რაღაც მოცულობის 

გამოყენებით უცხოეთიდან სხვა პროდუქტების იმპორტირების ფასის გადასახდელად. ამ ტიპის ვაჭრობის 

სარგებელი გულისხმობს საქონლის ან მომსახურების გაცვლას სხვა საქონელსა ან მომსახურებაში. ნახატში 

20-1 ზედა ჰორიზონტალური ისარი გვიჩვენებს საქონლის და მომსახურების გაცვლას მშობლიურ და უცხო 

ქვეყნებს შორის. 

 

  
 ნახატი   20-1  

საერთაშორისო ტრანზაქციის 

სამი ტიპი  

. საქონლის ან 

მომსახურების გაცვლა 

საქონელსა ან 

მომსახურებაში, საქონლის 

ან მომსახურების გაცვლა 

აქტივებში (ანუ, მომავალ 

საქონელსა და 

მომსახურებაში) და 

აქტივების გაცვლა 

აქტივებში. სამივე ტიპის 

გაცვლას ვაჭრობის 

სარგებელი მოაქვს. 

 

მშობლიური ქვეყანა                                                     უცხო ქვეყანა  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
  
 
 

ვაჭრობის სარგებლის მეორე ვარიანტი ინტერტემპორალური ვაჭრობის შედეგია, რაც ნიშნავს საქონლის და 

მომსახურების გაცვლას მომავალი საქონლის და მომსახურების მოთხოვნის უფლებაში, ანუ აქტივებში 

(თავები 6 და 19). როდესაც განვითარებადი ქვეყანა სესხულობს უცხოეთში (ანუ ყიდის ობლიგაციას 

უცხოელებზე), რომ მოახდინოს მასალების იმპორტირება ადგილობრივი საინვესტიციო პროექტისთვის, 

იგი ინტერპოლარულ ვაჭრობაში ერთვება - ვაჭრობაში, რომელიც შეუძლებელი იქნებოდა საერთაშორისო 

კაპიტალის ბაზრის გარეშე. ნახატში 20-1 მოცემული დიაგონალური ისრები მიუთითებს საქონლისა და 

მომსახურების აქტივებში გაცვლაზე. თუ, მაგალითად, მშობლიურ ქვეყანას მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტი აქვს უცხო ქვეყანასთან, იგი უცხო ქვეყანაში აქტივების წმინდა ექსპორტიორია და უცხო 

ქვეყნიდან საქონლის და მომსახურების წმინდა იმპორტიორი.  

 

საქონელი და 

მომსახურება 

 

საქონელი და 

მომსახურება 

 

აქტივები 

 

აქტივები 
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20-1 ნახატის ქვედა ჰორიზონტალური ისარი საერთაშორისო ტრანზაქციის ბოლო კატეგორიას - აქტივების 

გაცვლას აქტივებში წარმოადგენს, მაგალითად, საფრანგეთში მდებარე უძრავი ქონების გაცვლა აშშ-ის 

სახელმწიფო ობლიგაციებში. 330 გვერდზე მოცემულ ცხრილში 13-2, რომელშიც 2012 წლის აშშ-ის 

საგადამხდელო ბალანსის ანგარიშია მოცემული, ნახავთ როგორც აშშ-ის რეზიდენტების მიერ 97.5 

მილიარდი აშშ დოლარის უცხოური აქტივების შესყიდვას, ასევე უცხოელი რეზიდენტების მიერ 543.9 

მილიარდი დოლარის აშშ-ის აქტივების შესყიდვას. (ეს ციფრები არ მოიცავს დერივატივებს; BEA აღნუსხავს 

მხოლოდ წმინდა ვაჭრობას დერივატივებში.) ამრიგად, მაშინ, როდესაც აშშ-ს შეეძლო საკუთარი მიმდინარე 

ანგარიშის დეფიციტი დაეფინანსებინა აქტივების უცხოელებისთვის მხოლოდ  მიყიდვით და მათგან არც 

ერთი აქტივის ყიდვით, აშშ-ის და უცხოელმა რეზიდენტებმა აქტივების წმინდა სვოპი განახორციელეს. 

ქვეყნებს შორის აქტივებით ასეთი დიდი მოცულობის ვაჭრობა ნაწილობრივ იმიტომ ხდება, რომ აქტივების 

საერთაშორისო გაცვლას, როგორც საქონლისა და მომსახურების გაცვლას, ყველა მონაწილე ქვეყნისთვის 

სარგებელი მოაქვს. 

 
ზემოთ აღწერილი განსხვავებები კატეგორიებს შორის შეიძლება თეორიულად ცხადი იყოს, მაგრამ 

რეალურ სამყაროში სხვადასხვა ტიპის ვაჭრობა შესაძლოა ერთდროულად ხორციელდებოდეს, ვინაიდან 

ისინი ერთმანეთს ავსებენ. მაგალითად, იმპორტიორებმა შეიძლება უცხოური საქონელი 

გამყიდველებისგან კრედიტით იყიდონ და მისი ფასი მას შემდეგ გადაუხადონ, რაც საქონელს 

ადგილობრივ მომხმარებლებს მიჰყიდიან. ასეთ შემთხვევაში იმპორტიორის შესაძლებლობა, დღეს მიიღოს 

საქონელი ფასის ახლო მომავალში გადახდის დაპირებით - რაც ვაჭრობის ინტერტემპორალური ფორმაა - 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქონლის და მომსახურების საერთაშორისო გაცვლის ხელშეწყობისთვის. 

მეორე მაგალითი, ექსპორტიორებს შეიძლება დასჭირდეთ ფორვარდულ სავალუტო ბაზრებზე იმ 

მომავალი შემოსულობების ჰეჯირება, რომელსაც უცხოურ ვალუტაში მიიღებენ. ამ შემთხვევაში აქტივების 

გაცვლა აქტივებში - მომავალი უცხოური ვალუტა მომავალ ადგილობრივ ვალუტასთან მიმართებით - 

ამცირებს ექსპორტიორებისთვის საქონლისა და მომსახურების გაცვლის ხარჯებს.  

 
რისკის თავიდან აცილება 

 
აქტივების შერჩევისას ინდივიდების გადაწყვეტილებებში მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს 

თითოეული აქტივიდან მისაღები მოგების რისკი (თავი 14). სხვა პრობლემების არარსებობის შემთხვევაში, 

ადამიანებს რისკის გაწევა არ უყვართ. ადამიანების ამ თვისებას ეკონომისტები რისკის თავიდან აცილებას 

უწოდებენ. მე-18 თავში ნაჩვენები იყო, რომ ინვესტორები, რომლებიც უცხოურ ვალუტაში აქტივების 

რისკის თავიდან აცილებას ცდილობენ, რომელიმე კონკრეტულ აქტივზე გადაწყვეტილებას ამ აქტივიდან 

მოსალოდნელი მოგების გარდა, მისი რისკიანობის მიხედვით იღებენ (რომელიც რისკის პრემიით 

იზომება).   

 

ქვემოთ მოყვანილი მაგალითი რისკის თავიდან აცილების მნიშვნელობას უფრო გასაგებს გახდის. ვთქვათ, 

გთავაზობენ სარისკო საქმეს, რომელშიც შანსები მოიგოთ და წააგოთ 1,000 აშშ დოლარი 50-50-ზეა. 

ვინაიდან 1,000 აშშ დოლარის მოგების და წაგების შანსები თანაბარია, ამ სარისკო საქმიდან საშუალო 

მოგება - ანუ მისი მოსალოდნელი სიდიდე იქნება  X ($1,000) + X (- $1,000) = 0. თუ რისკის თავიდან 

აცილება გინდათ, ამ საქმეს ხელს არ მოკიდებთ, ვინაიდან 1,000 აშშ დოლარის წაგების შესაძლებლობა 

გადაწონის მოგების შესაძლებლობას მიუხედავად იმისა, რომ ორივე შედეგის შანსები თანაბარია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ ადამიანს (რომლებსაც რისკიანებს უწოდებენ) რისკის გაწევა უყვარს და 

ისინი ამ საქმეს ხელს მოკიდებდნენ, მონაცემებით დასტურდება, რომ რისკის თავიდან აცილება ქცევის 

ნორმაა. მაგალითად, რისკის თავიდან აცილებით აიხსნება სადაზღვევო კომპანიების მომგებიანობა, 

რომლებიც პოლისების გაყიდვით შესაძლებლობას აძლევენ ადამიანებს, დაიცვან თავიანთი თავი ან 

ოჯახები ძარცვის, ავადმყოფობის და სხვა უსიამოვნებების ფინანსური რისკებისგან. 
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თუ ხალხი მიდრეკილია რისკის თავიდან აცილებისკენ, ისინი აქტივების ნაკრებს (ანუ პროტფელს) 

აფასებენ არა მხოლოდ მისგან მოსალოდნელი მოგების, არამედ ამ მოგების მიღებასთან დაკავშირებული 

რისკების მიხედვითაც. რისკის თავიდან ასაცილებლად ადამიანებმა შესაძლოა, მაგალითად, რამდენიმე 

სხვადასხვა ვალუტაში დენომინირებული ობლიგაციების ქონას მიანიჭონ უპირატესობა მაშინაც კი, 

როდესაც ამ ობლიგაციებზე შემოთავაზებული საპროცენტო განაკვეთებს არ ეხება საპროცენტო განაკვეთის 

პარიტეტის მდგომარეობა, მაგრამ აქტივების ასეთი პორტფელი მფლობელს მოგებისა და რისკის სასურველ 

კომბინაციას სთავაზობს. ზოგადად, იმ პორტფელის ქონა, რომლის მოგებაც წლიდან წლამდე მკვეთრად 

მერყეობს, ნაკლებ სასურველია იმ პორტფელთან შედარებით, რომელიც წლიდან წლამდე თანაბარ 

საშუალო მოგებას იძლევა უმნიშვნელო ცვალებადობითი. ეს დაკვირვება მნიშვნელოვანია იმის გასაგებად, 

თუ რატომ ხდება აქტივების გაცვლა ქვეყნებს შორის.  

 
პორტფელის დივერსიფიკაცია როგორც აქტივების საერთაშორისო გაცვლის მოტივაცია 

 
აქტივების საერთაშორისო გაცვლა მასში მონაწილე ორივე მხარისთვის მომგებიანია, რადგან ეს მათ 

შესაძლებლობას აძლევს საკუთარ სიმდიდრეზე ამონაგების რისკიანობა შეამცირონ. გაცვლა რისკს იმით 

ამცირებს, რომ მხარეებს პორტფელის დივერსიფიკაციის საშუალებას აძლევს, ანუ შესაძლებლობას, 

გაანაწილონ თავიანთი ქონება აქტივების ფართო სპექტრში და ამით, ფულის ის რაოდენობა შეამცირონ, 

რომელიც ცალკეულ აქტივზეა დამოკიდებული. იელის უნივერსიტეტის აწ გარდაცვლილმა ეკონომისტმა, 

ჯეიმს ტობინმა, რომელიც რისკის თავიდან აცილების გზით პორტფელის შერჩევის თეორიის 

ფუძემდებელია, პორტფელის დივერსიფიკაციის იდეა ერთხელ ასე აღწერა - „არ ჩააწყოთ ყველა კვერცხი 

ერთ კალათაში.“ როდესაც ეკონომიკა საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრისთვის ღიაა, მას შეუძლია თავისი 

სიმდიდრის რისკიანობის შემცირება ზოგი მისი „კვერცხის“ უცხოურ „კალათებში“ მოთავსებით. რისკის ეს 

შემცირება აქტივებით ვაჭრობის მთავარი მოტივაციაა.  

 

ორი ქვეყნის მარტივი მაგალითი გვიჩვენებს, როგორ ზრდიან ქვეყნები სიმდიდრეს აქტივების გაცვლი 

გზით. ვთქვათ, არის ორი ქვეყანა - მშობლიური და უცხო - და თოთეული ქვეყნის რეზიდენტებს მხოლოდ 

თითო-თითო აქტივი აქვთ - კივის ყოველწლიური მოსავალი. 

 

თუმცა, ამ მოსავლის მოცულობა სტაბილური არ არის. მშობლიურ ქვეყანაში 50% შემთხვევაში კივის 

მოსავალი 100 ტონას უდრის მაშინ, როდესაც ამავდროულად უცხო ქვეყანაში 50 ტონა კივი მოდის. მეორე 

50%-ის შემთხვევაში შედეგი საპირისპიროა - უცხო ქვეყნის მოსავალი 100 ტონაა, ხოლო მშობლიურის - 

მხოლოდ 50 ტონა. ამრიგად, თითოეული ქვეყნის კივის წლიური მოსავლის საშუალო მოცულობაა 
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X (50) – 75 ტონა; თუმცა, ამ ქვეყნების მოქალაქეებმა არ იციან მომდევნო წელი რას მოუტანს მათ 

- დაპურებას თუ შიმშილს. 

 

ვთქვათ, ამ ორ ქვეყანას შეუძლია ერთმანეთთან მათ მფლობელობაში მყოფი აქტივების აქციები გაცვალონ. 

მაგალითად, მშობლიური ქვეყნის რეზიდენტი, რომელიც უცხო ქვეყანაში მიწის აქციების 10%-ს ფლობს, 

მიიღებს უცხო ქვეყნის წლიური კივის მოსავლის 10%-ს, ხოლო უცხო ქვეყნის რეზიდენტი, რომელიც 

მშობლიურ ქვეყანაში ფლობს მიწის აქციების 10%-ს, მიიღებს მშობლიური ქვეყნის წლიური კივის 

მოსავლის 10%-ს. რა მოხდება თუ დაშვებული იქნება ამ ორი აქტივით საერთაშორისო ვაჭრობა? 

მშობლიური ქვეყნის რეზიდენტები უცხო ქვეყნის მიწის აქცების 50%-ს იყიდიან და ამის ფასს გადაიხდიან 

უცხო ქვეყნის რეზიდენტებისთვის მშობლიური ქვეყნის მიწის აქციების 50%-ის მიცემით. 

 

რომ გავიგოთ, თუ რატომ მოხდება ასე, დავფიქრდეთ იმ ამონაგებზე, რომელსაც მშობლიური და უცხო 

ქვეყნები თავიანთ პორტფელებზე მიიღებენ მშობლიური და უცხო ქვეყნების მიწების საკუთრების 

თანაბარი განაწილების შემთხვევაში. მშობლიურ ქვეყანაში კარგი მოსავლის (და შესაბამისად, უცხო 

ქვეყანაში ცუდი მოსავლის) დროს, თითოეული ქვეყანა თავის პორტფელზე თანაბარ მოგებას მიიღებს: 
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მშობლიური ქვეყნის მოსავლის (100 ტონა კივი) ნახევარს პლუს უცხო ქვეყნის მოსავლის (50 ტონა კივი) 

ნახევარი, ანუ 75 ტონა კივის. საპირისპირო შემთხვევაშიც - როდესაც მშობლიურ ქვეყანაში ცუდი 

მოსავალია, ხოლო უცხო ქვეყანაში კარგი მოსავალი - თითოეული ქვეყანა კვლავ 75 ტონა კივის მიიღებს. 

თუ ქვეყნის პორტფელები თანაბრად იყოფენ ორ აქტივს, თითოეული ქვეყანა იღებს  გარანტირებულ 

ამონაგებს 75 ტონა ხილის სახით - ანუ საშუალო ან მოსალოდნელ მოსავალს, რასაც თითოეული ქვეყანა 

ელოდა აქტივებით საერთაშორისო ვაჭრობის დაშვებამდე. 

 

ვინაიდან ორი ხელმისაწვდომი აქტივის - მშობლიური და უცხო ქვეყნების მიწების - ამონაგები საშუალოდ 

ერთნაირია, ნებისმიერი პორტფელი, რომელიც ამ აქტივებს მოიცავს, მიიღებს მოსალოდნელ (ან საშუალო) 

75 ტონა კივის. ხალხი, სადაც არ უნდა ცხოვრობდნენ ისინი, რისკის თავიდან აცილებას ცდილობს, აქედან 

გამომდინარე, ყველას ურჩევნია, ჰქონდეს ზემოთ აღწერილი 50-50-ზე პორტფელი, რომელიც 

ყოველწლიურად 75 ტონა ხილის გარანტირებულ ამონაგებს მოიტანს. ამიტომ, ვაჭრობის დაწყების შემდეგ 

ამ ორი ქვეყნის რეზიდენტები მიწის საკუთრებას ერთმანეთთან გაცვლიან მანამ, სანამ 50-50-ზე შედეგს არ 

მიაღწევენ. ვინაიდან ეს ვაჭრობა ანეიტრალებს ორივე ქვეყნის წინაშე არსებულ რისკს ისე, რომ არ ცვლის 

საშუალო ამონაგებს, ამ აქტივების გაცვლით ორივე ქვეყნის მდგომარეობა უმჯობესდება.  

 

ზემოთ მოყვანილი მაგალითი ზედმეტად გამარტივებულია, ვინაიდან აქტივების საერთაშორისო გაცვლით 

ქვეყნები ვერასდროს გაანეიტრალებენ ყველა რისკს. (ამ მაგალითში აღწერილი სამყაროსგან განსხვავებით, 

რეალური სამყარო, ზოგადად, რისკიანი ადგილია!) თუმცა, ეს მაგალითი იმას აჩვენებს, რომ ქვეყნებს მაინც 

შეუძლიათ თავიანთი დოვლათის რისკიანობის შემცირება საკუთარი აქტივების პორტფელების 

საერთაშორისო დივერსიფიკაციით. საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრის მთავარი ფუნქციაა, ეს 

დივერსიფიკაცია შესაძლებელი გახადოს.3  

 
საერთაშორისო აქტივების მენიუ: ვალის შეფარდება ძირითად კაპიტალთან 

 

აქტივებით საერთაშორისო ვაჭრობა შეიძლება მრავალი სხვადასხვა ტიპის აქტივების გაცვლას 

წარმოადგენდეს. ასეთ აქტივებში, რომლებითაც ვაჭრობა საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარზე ხდება, 

შედის სხვადასხვა ვალუტაში დენომინირებული ობლიგაციები და დეპოზიტები, აქციათა წილები და 

უფრო რთული ფინანსური ინსტრუმენტები, როგორებიცაა სააქციო ან სავალუტო ოფციონები.  

საერთაშორისო დივერსიფიკაციის სხვა ფორმებს შორისაა უცხოეთში უძრავი ქონების შეძენა და საწარმოს 

პირდაპირი შესყიდვა სხვა ქვეყანაში. 

 

აქტივებით ვაჭრობაზე ფიქრისას ხშირად სასარგებლოა, ერთმანეთისგან განვასხვავოთ სავალო 

ინსტრუმენტები და წილობრივი ინსტრუმენტები. სავალო ინსტრუმენტებს ობლიგაციები და საბანკო 

დეპოზიტები წარმოადგენს, ვინაიდან მათში მითითებულია, რომ ამ ინსტრუმენტების გამცემმა, 

ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად, უკან უნდა დააბრუნოს თანხის განსაზღვრული მოცულობა 

(ძირითადი თანხისა და საპროცენტო განაკვეთის ჯამი). ამის საპირისპიროდ, სააქციო წილი კაპიტალში 

წილობრივ ინსტრუმენტს წარმოადგენს: ეს არის ფირმის მოგების და არა ფიქსირებული თანხის მოთხოვნის 

უფლება, რომლის მოცულობაც სხავდასხვა იქნება არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. ამრიგად, ჩვენს 

                                                 
3 ამ თავის „მათემატიკური პოსტკრიპტი“ ადგენს პორტფელის საერთაშორისო დივერსიფიკაციის 

დეტალურ მოდელს. ალბათ შეამჩნიეთ, რომ ჩვენ მაგალითში ქვეყნებს რისკის შემცირება აქტივების 

გაცვლის გარდა სხვა სახი ტრანზაქციებითაც შეუძლიათ. მაღალმწარმოებლურ ქვეყანას შეიძლება ჰქონდეს 

მიმდინარე ანგარიშის პროფიციტი და, მაგალითად, სესხი მისცეს დაბალმწარმოებლურ ქვეყანას, რითიც 

ნაწილობრივ გაათანაბრებს განსხვავებას ქვეყანათაშორის მოხმარებაში მსოფლიო ეკონომიკის ნებისმიერ 

მდგომარეობაში. ამრიგად, ინტერტემპორალური ვაჭრობის და აქტივების წმინდა სვოპის ეკონომიკური 

ფუნქციები ერთმანეთს გადაფარავენ. გარკვეულწილად, დროთა განმავლობაში ვაჭრობამ შეიძლება 

შეანაცვლოს სახელმწიფოთაშორისი ვაჭრობა და პირიქით, უბრალოდ იმიტომ, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა 

ეკონომიკური მდგომარეობები სხვადასხვა დროს ჩნდება. თუმცა, ზოგადად, ვაჭრობის ეს ორი ტიპი არ 

წარმოადგენს ერთმანეთის საუკეთესო შემნაცვლებელს. 
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მიერ განხილულ კივის მაგალითში მოცემული აქციები წილობრივი ინსტრუმენტია. საკუთარი 

პორტფელების სავალო და წილობრივ ინსტრუმენტებს შორის განაწილებისას, ინდივიდებსა და ერებს 

შეუძლიათ ამ ორი ტიპის ინსტრუმენტების ისეთი კომბინაცია შეარჩიონ, რომ მეტ-ნაკლებად შეინარჩუნონ 

სასურველი მოხმარების და ინვესტიციის დონეები მიუხედავად სხვადასხვა მოვლენებისა, რომლებიც 

შესაძლოა განვითარდეს. 

 

პრაქტიკაში, ვალსა და სააქციო წილს შორის გამყოფი ხაზი მკაფიო არ არის. მაშინაც კი, როდესაც 

ინსტრუმენტის ფულის უკან დაბრუნება ერთნაირია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, მისი რეალური 

უკან დაბრუნება კონკრეტულ ქვეყანაში დამოკიდებულია ფასების ეროვნულ დონეებსა და გაცვლის 

კურსებზე. გარდა ამისა, მოცემული ინსტრუმენტით დაპირებული ფულის უკან დაბრუნება შეიძლება არ 

მოხდეს გაკოტრების, ხელისუფლების მიერ უცხოელების საკუთრებაში მყოფი აქტივების ჩამორთმეევის ან 

სხვა მოვლენების გამო. ისეთი აქტივები, როგორებიც დაბალრეიტინგიანი კორპორატიული ობლიგაციებია, 

რომლებიც ზედაპირულად ვალს ჰგავს, შეიძლება სინამდვილეში სააქციო წილი იყოს თანხის უკან 

დაბრუნებისას, რაც დამოკიდებულია გამცემის საეჭვო ფინანსურ სიმდიდრეზე. იგივე შეიძლება ითქვას 

ბევრი განვითარებადი ქვეყნის ვალზეც, რასაც ჩვენ 22-ე თავში შევეხებით. 

  
საერთაშორისო საბანკო საქმიანობა და საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარი 

 
მშობლიურ და უცხო ქვეყნებში კივის მოსავლის ზემოთ აღწერილი მაგალითი წარმოსახვით სამყაროს 

ასახავს, რომელშიც მხოლოდ და მხოლოდ ორი აქტივია. თუმცა რეალურ სამყაროში უზარმაზარი 

რაოდენობის აქტივებია ხელმისაწვდომი და ამიტომ, შეიქმნა სპეციალიზებული ინსტიტუტები, რათა თავი 

მოეყარა სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული აქტივების მყიდველებისა და გამყიდველებისთვის. 

 

საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრის სტრუქტურა 

 
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრის მთავარი აქტორები კომერციული ბანკები, 

კორპორაციები, არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტები (როგორებიცაა სადაზღვევო კომპანიები, ფულადი 

ბაზრის ფონდები, ჰეჯირების ფონდები და საპენსიო ფონდები), ცენტრალური ბანკები და სხვა სამთავრობო 

უწყებები არიან. 

 
1. კომერციული ბანკები. კომერციულ ბანკებს საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარზე ცენტრალური 

ადგილი უკავიათ არა მხოლოდ გადახდების საერთაშორისო მექანიზმის მართვის, არამედ ფართო 

სპექტრის ფინანსურ საქმიანობების გამო, რომლებსაც ისინი ასრულებენ. ბანკის ვალდებულებები 

ძირითადად მოიცავს სხვადასხვა ვადიანობის დეპოზიტებს, ასევე სხვა ფინანსური 

ინსტიტუტებისგან აღებულ ვალს და მოკლევადიან სესხებს, ხოლო ბანკის აქტივები მოიცავს 

კრედიტებს (კორპორაციებისთვის და მთავრობებისთვის გაცემული), სხვა ბანკებში       

განთავსებულ დეპოზიტებს (ბანკთაშორისი დეპოზიტები) და სხვადასხვა ფასიან ქაღალდებს, მათ 

შორის ობლიგაციებს. მულტინაციონალური ბანკები ასევე აქტიურად მონაწილობენ აქტივებით 

სხვა ტიპის ტრანზაქციებში. მაგალითად, ბანკები შესაძლოა კორპორაციის მიერ გამოშვებული 

აქციების და ობლიგაციების ბაზარზე განთავსების გარანტორები იყვნენ. ამ დროს ისინი, 

განსაზღვრული საფასურის სანაცვლოდ, თანხმდებიან, მოიძიონ ამ ფასიანი ქაღალდების ისეთი 

მყიდველები, რომლებიც მათ გარანტირებულ ფასად შეიძენენ. საერთაშორისო საბანკო საქმიანობის  

ერთ-ერთი ასპექტი არის ის, რომ ბანკებს ხშირად შეუძლიათ ისეთი საქმიანობები განახორციელონ 

საზღვარგარეთ, რომლის უფლებაც მშობლიურ ქვეყნებში არ ექნებოდათ. რეგულირების ასეთმა 

ასიმეტრიამ ხელი შეუწყო საერთაშორისო საბანკო საქმიანობის ზრდას ბოლო 50 წლის 

განმავლობაში.  

 

2. კორპორაციები. კორპორაციები, განსაკუთრებით მულტინაციონალური კორპორაციები, 

როგორებიცაა კოკა-კოლა, IBM-ი, ტოიოტა და ნაიკი, თავიანთ ინვესტიციებს, ჩვეულებრივ, 

უცხოური დაფინანსების წყაროებიდან მოზიდული თანხებით აფინანსებენ. ამ თანხების 
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მოსაპოვებლად, კორპორაციებმა შესაძლოა აქციები გაყიდონ, რაც ამ აქციების მფლობელებს 

კორპორაციის აქტივების მოთხოვნის უფლებას ანიჭებს, ანდა გამოიყენონ ვალის დაფინანსება. 

ვალის დაფინანსება ხშირად საერთაშორისო ბანკებისგან  ან სხვა საკრედიტო ინსტიტუტების 

მეშვეობით ვალის აღების ფორმით ხდება; კომპანიები, ასევე, ყიდიან მოკლევადიან კომერციულ 

თამასუქებს და კორპორატიულ სავალო ინსტრუმენტებს საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარზე. 

ხშირად კორპორაციების ობლიგაციები დენომინირებულია იმ საფინანსო ცენტრის ვალუტაში, 

რომლის მეშვეობითაც ხდება ამ ობლიგაციების შეთავაზება. თუმცა, კორპორაციები სულ უფრო 

ხშირად იყენებენ დენომინირების ახალ სტრატეგიებს, რომლებითაც მათი ობლიგაციები უფრო 

მიმზიდველი ხდება პოტენციური მყიდველების უფრო ფართო სპექტრისთვის. 

 

3. არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტები. არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტები, როგორებიცაა 

სადაზღვევო კომპანიები, საპენსიო ფონდები, საინვესტიციო ფონდები და ჰეჯირების ფონდები, 

საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრის მნიშვნელოვან მოთამაშეებად იქცნენ, რადგან მათ უცხოური 

აქტივებით დაიწყეს თავიანთი პორტფელების დივერსიფიცირება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

საინვესტიციო ბანკებია, რომლებიც სინამდვილეში არ არიან ბანკები; მათი სპეციალიზაცია, სხვა 

ფუნქციებთან ერთად, მოიცავს კორპორაციების და (ზოგ შემთხვევაში) მთავრობის მიერ 

გამოშვებული აქციების და ობლიგაციების გაყიდვების გარანტირებას, რჩევების მიცემას შერწყმასა 

და შესყიდვებზე, კლიენტების დახმარებას ტრანზაქციების განხორციელებაში. საინვესტიციო 

ბანკები შეიძლება დამოუკიდებელი ინსტიტუტები იყოს, თუმცა უმეტეს შემთხვევებში ისინი 

მსხვილი ფინანსური კონგლომერატების შემადგენელი ერთეულებია, რომლებიც კომერციულ 

ბანკებსაც მოიცავენ. ამის ცნობილი მაგალითებია გოლდმა საკსი, დოიჩე ბანკი, სითიგრუპი და 

ბარკლაი კაპიტალი. 
 

4. ცენტრალური ბანკები და სხვა სამთავრობო უწყებები. ცენტრალური ბანკები ყოველდღიურად 

მონაწილეობენ საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებში უცხოური სავალუტო ინტერვენციების გზით. 

გარდა ამისა, სხვა სამთავრობო უწყებები სესხს ხშირად უცხო ქვეყანაში იღებენ. განვითარებადი 

ქვეყნების მთავრობებს და სახელმწიფო საწარმოებს საკმაოდ დიდი სესხები აქვს აღებული 

უცხოური კომერციული ბანკებისგან და რეგულარულად ყიდიან ობლიგაციებს უცხოეთში. 
 

1970-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული, საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარზე ტრანზაქციების 

მასშტაბი, ნებისმიერი საზომით,  ბევრად უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე მსოფლიო მშპ.  ამის ერთ-ერთი 

მთავარი ხელშემწყობი ფაქტორი ის არის, რომ ქვეყნები სულ უფრო ინტენსიურად აუქმებენ ბარიერებს 

კერძო კაპიტალის ნაკადებისთვის. 

 
ასეთი განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი გაცვლის კურსის სისტემებს უკავშირდება. მე-19 

თავში განხილული მონეტარული ტრილემის თანახმად, 1970-იანი წლების დასაწყისიდან მოქნილი 

გაცვლის კურსის ფართოდ დანერგვამ ქვეყნებს შეაძლებინა ღია კაპიტალის ბაზრები ადგილობრივ 

მონეტარულ ავტონომიასთან შეეთავსებინათ. ევროპის ეკონომიკური და მონეტარული კავშირის 

ცალკეულმა წევრმა ქვეყნებმა (თავი 21) თავიანთ ორმხრივ გაცვლის კურსებთან დაკავშირებით სხვა გზა 

აირჩიეს. თუმცა, ევრო თავისუფლად მერყეობს სხვა ვალუტებთან მიმართებაში და ევროზონას, როგორც 

ერთობლიობას, თავისი მონეტარული პოლიტიკა შიდა მაკროეკონომიკურ მიზნებზე აქვს 

ორიენტირებული და ამავე დროს, ქვეყანათაშორისი გადახდების თავისუფლებას უშვებს.   

 

ოფშორული საბანკო სისტემა და ვალუტით ოფშორული ვაჭრობა 

 
დღევანდელი კომერციული საბანკო ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული თვისება საბანკო 

საქმიანობის გლობალიზებაა - ბანკებმა თავიანთი ფილიალები მშობლიური ქვეყნების გარეთ, უცხოურ 

ფინანსურ ცენტრებში გახსნეს. 1960 წელს მხოლოდ რვა ამერიკულ ბანკს ჰქონდა ფილიალები უცხო 

ქვეყნებში, მაგრამ ახლა ასეთი ფილიალები ასობით ბანკს აქვს. შესაბამისად, უცხოურმა ბანკებმა თავიანთი 

ოფისები ამერიკაში გახსნეს და მათი რიცხვი განუხრელად იზრდება. 
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ტერმინი ოფშორული საბანკო სისტემა აღწერს ბიზნესს, რომელსაც ბანკების უცხოური ფილიალები 

ახორციელებენ თავიანთი მშობლიური ქვეყნების ფარგლებს გარეთ. უცხო ქვეყნებში ბანკებს ბიზნესის 

წარმოება ქვემოთ ჩამოთვლილი სამი ტიპის ინსტიტუტის მეშვეობით შეუძლიათ: 

 

1. სააგენტო უცხო ქვეყანაში, რომელიც ახორციელებს სესხების გაცემას და თანხების გადარიცხვას, 

მაგრამ არ ღებულობს დეპოზიტებს. 

 

2. შვილობილი ბანკი უცხო ქვეყანაში. უცხო ქვეყნის ბანკის შვილობილი ბანკი იმით განსხვავდება 

მშობლიური ქვეყნის ბანკისგან, რომ შვილობილი ბანკის აქციათა საკონტროლო პაკეტის 

მფლობელი უცხოური ბანკია. შვილობილ ბანკები ისევე რეგულირდება, როგორც ადგილობრივი 

ბანკები, მაგრამ შვილობილი ბანკები მშობელი ბანკის ქვეყნის რეგულირებას არ ექვემდებარებიან. 

 

3. ფილიალი უცხო ქვეყანაში არის მშობლიური ქვეყნის ბანკის ოფისი, რომელიც სხვა ქვეყანაში 

მდებარეობს. ფილიალები იმავე ბიზნესს ახორციელებენ რასაც ადგილობრივი ბანკები და 

ჩვეულებრივ, ისინი ექვემდებარებიან როგორც ადგილობრივ, ასევე მშობლიური ქვეყნის 

რეგულაციებს. თუმცა, ფილიალებს რეგულაციებში ქვეყანათაშორისი განსხვავებების 

უპირატესობით შეუძლიათ ისარგებლონ. 

 
ვალუტით ოფშორული ვაჭრობა ისევე სწრაფად იზრდება როგორც ოფშორული საბანკო საქმიანობა. 

ოფშორული დეპოზიტი უბრალოდ საბანკო დეპოზიტია, რომელიც დენომინირებულია ნებისმიერ სხვა 

ვალუტაში გარდა იმ ქვეყნის ვალუტისა, რომელშიც ბანკი მდებარეობს - მაგალითად იაპონურ იენაში 

დენომინირებული დეპოზიტები ლონდონის ბანკში ან დოლარში დენომინირებული დეპოზიტები 

ციურიხში. ბევრი დეპოზიტი, რომლითაც ვაჭრობა უცხოური ვალუტის ბაზარზე ხდება, ოფშორული 

დეპოზიტია. დეპოზიტებს ოფშორულ ვალუტაში ჩვეულებრივ ევროვალუტებს უწოდებენ, რაც ზოგჯერ 

არასწორი ტერმინია, ვინაიდან ევროვალუტით ვაჭრობა ისეთ არაევროპულ ცენტრებშიც ხდება, 

როგორებიცაა ხინგაპური და ჰონგ კონგი. დოლარებში დენომინირებულ დეპოზიტებს, რომლებიც აშშ-ის 

გარეთ არის განთავსებული, ევროდოლარებს უწოდებენ. ბანკები, რომლებიც ევროვალუტებში (მათ შორის 

ევროდოლარში) დენომინირებულ დეპოზიტებს იღებენ ევრობანკები ეწოდება. ახალი ევროპული 

ვალუტის - ევროს შემოღებამ ეს ტერმინოლოგია კიდევ უფრო დამაბნეველი გახადა.  
 
ოფშორული საბანკო საქმიანობის და ვალუტით ვაჭრობის სწრაფი ზრდის ერთ-ერთი მოტივატორი 

საერთაშორისო ვაჭრობის ზრდა და კორპორატიული საქმიანობის სულ უფრო მულტინაციონალური 

ხასიათია. მაგალითად, საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილე ამერიკულ ფირმებს ფინანსური მომსახურება 

სჭირდებათ საზღვარგარეთ და ამიტომ, ამერიკულმა ბანკებმა, ბუნებრივია, ამ ფირმებთან ერთად 

თავიანთი ადგილობრივი საქმიანობა უცხო ქვეყნებში გააფართოვეს. უფრო სწრაფი ანგარიშსწორების და 

მოქნილი მომსახურების შეთავაზებით, ასევე იმ ნდობით, რომელიც წინა საქმიანობით დაიმსახურეს, 

ამერიკული ბანკები იმ უცხოურ ბანკებს უწევენ კონკურენციას, რომლებსაც შეუძლიათ ამერიკელ 

კლიენტებს მოემსახურონ. ევროვალუტით ვაჭრობა საქონლითა და მომსახურებით მსოფლიო ვაჭრობის 

კიდევ ერთი ბუნებრივი განშტოებაა. მაგალითად, ამერიკული საქონლის ბრიტანელ იმპორტიორებს 

ხშირად დეპოზიტები დოლარებში სჭირდებათ და ბუნებრივია, რომ ლონდონში ბაზირებული ბანკები 

ცდილობენ, მოიზიდონ ამ იმპორტიროების ბიზნესები. 

 
თუმცა, მხოლოდ მსოფლიო ვაჭრობის ზრდით ვერ აიხსნება საერთაშორისო საბანკო საქმიანობის 

გაფართოება 1960-იანი წლებიდან. მეორე ფაქტორია ბანკების სურვილი, თავი დააღწიონ ადგილობრივი 

მთავრობების მიერ ფინანსურ აქტივობაზე დაწესებულ რეგულაციებს (და ზოგჯერ გადასახადებს) და 

თავიანთი ოპერაციების გარკვეული ნაწილი უცხოეთში და უცხოურ ვალუტაში გადააქვთ. კიდევ ერთი 

ფაქტორი გარკვეულწილად პოლიტიკურია: ზოგი დეპოზიტორის სურვილი, ვალუტები შეინახოს იმ 

ქვეყნების იურისდიქციების გარეთ, რომლებიც ამ ვალუტებს გამოსცემენ. ბოლო წლების ტენდენციამ, 
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რომლის მიხედვითაც ქვეყნები თავიანთ საფინანსო ბაზრებს უცხოელებისათვის ხსნიან, შესაძლებლობა 

მისცა საერთაშორისო ბანკებს, ჩაერთონ გლობალურ კონკურენციაში ახალი ბიზნესებისთვის. 

 

ევროვალუტაში ვაჭრობის მომგებიანობის მთავარი ფაქტორი მარეგულირებელი ფაქტორია: საბანკო 

რეგულაციების შემუშავებისას ევროვალუტის მთავარი ცენტრების მთავრობები განსხვავებულ მიდომება 

იყენებენ ადგილობრივ ვალუტაში დენომინირებულ დეპოზიტების და სხვა ვალუტაში დენომინირებულ 

დეპოზიტების მიმართ, ასევე ადგილობრივ კლიენტებთან ტრანზაქციებისა და უცხოელ კლიენტებთან 

ტრანზაქციების მიმართ. ადგილობრივ ვალუტაში დენომინირებულ დეპოზიტებზე ვრცელდება უფრო 

მკაცრი რეგულაციები, როგორც ადგილობრივი ფულის მასაზე კონტროლის ერთ-ერთი საშუალება, ხოლო 

უცხოურ ვალუტებში ოპერაციების განხორცილებაში ბანკებს მეტი თავისუფლება ენიჭებათ. 

 
მარეგულირებელი ასიმეტრიებით აიხსნება ის, თუ რატომ იქცა საფინანსო ცენტრები, რომელთა 

მთავრობებიც ისტორიულად უფრო ლიბერალურ რეგულაციებს აწესებენ უცხოურ ვალუტაში საბანკო 

საქმიანობაზე, ევროვალუტის წამყვან ცენტრებად. ამ თვალსაზრისით ლონდონი ლიდერია, რომელსაც 

მოყვება ლუქსემბურგი, ბაჰრეინი, ჰონგ კონგი და სხვა ქვეყნები, რომლებიც ერთმანეთს საერთაშორისო 

საბანკო ბიზნესისთვის კონკურენციას თავიანთი ქვეყნების ფარგლებში უცხოურ საბანკო ოპერაციებზე 

შეზღუდვებისა და გადასახადების შემცირებით უწევენ.  

 
ჩრდილოვანი საბანკო სისტემა 

 
ბოლო ათწლეულებში მნიშვნელოვანი მარეგულირებელი ასიმეტრია წარმოიშვა ბანკებსა და ეგრეთ 

წოდებულ ჩრდილოვან საბანკო სისტემას შორის. დღეს, მრავალი საფინანსო სისტემა ისეთსავე 

საგადასახადო და საკრედიტო მომსახურებას უწევს მომხმარებლებს, როგორსაც ბანკები. მაგალითად, აშშ-

ის ფულადი ბაზრის საინვესტიციო ფონდები მომხმარებლებს ჩეკის გამოწერის მომსახურებას სთავაზობენ;  

ასევე, ისინი წამყვანი მოთამაშეები არიან ფირმების დაკრედიტებაში (კომერციული ქაღალდების ბაზრის 

მეშვეობით) და აშშ-ის ფარგლებს გარეთ ბანკებისთვის დოლარების სესხებაში. საინვესტიციო ბანკებიც, 

გადახდის მომსახურებასთან ერთად, კრედიტებს სთავაზობენ სხვა უწყებებს. ჩრდილოვანმა საბანკო 

სისტემამ ბანკების მიერ სუბსიდირებული საინვესტიციო არხებიც კი მოიცვა, მაგრამ, სავარაუდოდ, 

ბანკების საბალანსო ანგარიშგებებისგან დამოუკიდებლად. თუმცა, ბანკებთან შედარებით, ჩრდილოვანი 

ბანკები, ჩვეულებრივ, მინიმალურ რეგულირებას ექვემდებარებიან.  

 

რატომ ხდება ასე? ისტორიულად, ბანკები მონეტარული პოლიტიკის შემმუშავებლების მთავარ საზრუნავს 

წარმოადგენს, ვინაიდან ბანკებს ცენტრალური ადგილი უკავია გადახდების სისტემაში, ფირმებისა და 

სამომხმარებლო მსესხებლებისთვის საკრედიტო ნაკადების უზრუნველყოფაში და მონეტარული 
პოლიტიკის განხორციელებაში. თუმცა, ჩრდილოვანი საბანკო სისტემა დრამატულად გაიზარდა და 

ტრადიციული საბანკო სისტემის ბევრი ფუნქცია აითვისა. მთლიანი ჩრდილოვანი საბანკო სექტორის 

აქტივების ზუსტად გაზომვა ძნელია, თუმცა დღეს, აშშ-ში, ეს აქტივები ალბათ ტრადიციული საბანკო 

სექტორის აქტივებს უტოლდება. 

 

გარდა ამისა, ჩრდილოვანი ბანკები, როგორც კრედიტორები და მსესხებლები, მჭიდროდ არიან ბანკებთან 

გადაჯაჭვული. შედეგად, ჩრდილოვანი საბანკო ქსელის სტაბილურობას ადვილად ვერ გავმიჯნავთ 

ბანკების სტაბილურობისგან: თუ ჩრდილოვან ბანკს პრობლემები შეექმნა, პრობლემა შესაძლოა შეექმნას 

ტრადიციულ ბანკსაც, რომელმაც მას ფული ასესხა. ეს მტკივნეულად ცხადი 2007-2009 წლების 

გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა გახადა, რის შესახებაც შემდეგ თავში ვისაუბრებთ. ამ თავში კი 

საუბარი საბანკო რეგულირებას შეეხება, ოღონდ მკითხველმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ბანკები 

საერთაშორისო საფინანსო ბაზრების მოთამაშეთა მხოლოდ ერთ-ერთ კატეგორიას წარმოადგენს და მათი 

ბედი მნიშვნელოვანწილად არის სხვა მოთამაშეებზე დამოკიდებული. იმის უმეტესობა, რასაც ქვემოთ 

ბანკების შესახებ ვიტყვით, ჩრდილოვან ბანკებსაც ეხება. 

 
საბანკო და ფინანსური არამდგრადობა 
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ბევრ დამკვირვებელს მიაჩნია, რომ გლობალური საბანკო საქმიანობის შეუზღუდავმა  ხასიათმა მსოფლიო 

ფინანსური სისტემა მოწყვლადი გახადა მასშტაბური საბანკო კრახის წინაშე. ამ მოსაზრებას ამყარებს 2007-

2009 წლების ფინანსური კრიზისი, რომელზეც ქვემოთ ვისაუბრებთ. იმისათვის, რომ გავიგოთ, რა მოხდა 

არასწორად ფინანსურ გლობალიზაციაში, პირველ რიგში საბანკო საქმიანობის თანდაყოლილი სისუსტეები 

უნდა მიმოვიხილოთ, თუნდაც ჰოპოთეტური დახურული ეკონომიკის მაგალითზე, და ასევე განვიხილოთ 

ის დამცავი მექანიზმები, რომლებიც ეროვნულმა ხელისუფლებებმა ბანკების გაკოტრების თავიდან 

ასაცილებლად შემოიღეს. 

 
ბანკის გაკოტრების პრობლემა 

 
ბანკი კოტრდება, როდესაც იგი დეპოზიტორების და სხვა კრედიტორების წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს 

ვერ ასრულებს. ბანკები ნასესხებ თანხებს კრედიტების გასაცემად და სხვა აქტივების შესაძენად იყენებენ, 

მაგრამ ბანკის ზოგმა კრედიტორმა შესაძლოა ვერ დაფაროს სესხი, ანდა ბანკის აქტივების ღირებულება 

რაიმე სხვა მიზეზით შეიძლება შემცირდეს. როდესაც ასეთი რამ ხდება, ბანკებმა შესაძლოა ვერ შეძლონ 

თავიანთი მოკლევადიანი ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის უვადო დეპოზიტების გადახდა, 

რომელთა დაფარვას მეანაბრეები ძირითადად დაუყოვნებლივ, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე 

ითხოვენ. 

 
საბანკო საქმიანობის ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისება არის ის, რომ ბანკის ფინანსური ჯანმრთელობა 

დამოკიდებულია ბანკის აქტივების ღირებულებისადმი მენაბარეთა (და სხვა კრედიტორთა) ნდობაზე. თუ, 

მაგალითად, მეანაბრეები დაინახავენ, რომ ბანკის აქტივების ღირებულება შემცირდა, მათ გაუჩნდებათ 

მოტივი, გამოიტანონ თავიანთი ანაბრები და ისინი სხვა ბანკში განათავსონ. ბანკი, რომელიც 

მოულოდნელად დაკარგავს დიდი მოცულობის ანაბრებს, ანუ ანაბრების პანიკური გატანის პრობლემის 

წინაშე აღმოჩნდება, სავარაუდოდ, დახურავს თავის კარს მაშინაც კი, თუ მისი საბალანსო ანგარიშგების 

აქტივების მხარე ძირეულად ჯანსაღია. ამის მიზეზი ის არის, რომ ბანკის ბევრი აქტივი არალიკვიდურია 

და მათი სწრაფად გაყიდვა იმ ფასად, რომ ბანკმა სადეპოზიტო ვალდებულებების დაკმაყოფილება შეძლოს 

დიდი ზარალის განცდის გარეშე, ვერ მოხერხდება. ფინანსური პანიკის ატმოსფეროს გაღრმავების 

შემთხვევაში, ბანკის გაკოტრება შესაძლოა არ შემოიფარგლოს მხოლოდ იმ ბანკებით, რომლებმაც 

არასწორად მართეს თავიანთი აქტივები. ნებისმიერი მეანაბრე დაინტერესებული იქნება, გაიტანოს 

ბანკიდან საკუთარი თანხა, თუ ყველა მეანაბრე ასე იქცევა მაშინაც კი, როდესაც ბანკს საკმარისი აქტივები 

აქვს, სრულად დაფაროს საბანკო ვალდებულებები მათი ვადიანობის დაცვის შემთხვევაში.    

 

სამწუხაროდ, როდესაც პრობლემა ერთ ბანკს ექმნება, შესაძლოა ეჭვის ქვეშ სხვა ბანკებიც დადგეს, 

რომლებმაც მას ფული ასესხეს: თუ ეს ბანკები მათ მიერ გაცემულ სესხებზე მნიშვნელოვან ზარალს 

იწვნევენ, შესაძლოა მათ საკუთარი ვალდებულებების შესრულება ვეღარ შეძლონ. როდესაც ბანკები 

ურთიერთკრედიტებით მჭიდროდ არიან გადაჯაჭვული,  ანაბრების პანიკური გატანა შეიძლება ძალზე 

გადამდები აღმოჩნდეს. თუ პოლიტიკის შემმუშავებლები სწრაფად ვერ მოახერხებენ პანიკის შეკავებას, 

ერთი ბანკის პრობლემების დომინოს ეფექტმა შეიძლება ზოგადი, ანუ სისტემური საბანკო კრიზისი 

გამოიწვიოს.      

 

იმის გაგება, თუ რამდენად მოწყვლადია ბანკი, ძალიან ადვილად შეიძლება ბანკის საბალანსო 

ანგარიშგების შესწავლით. ქვემოთ წარმოდგენილი საბალანსო ანგარიშგება გვიჩვენებს ბანკის აქტივებს, 

ვალდებულებებს და ამ ორს შორის განსხვავებას - ანუ, ბანკის კაპიტალს (ანუ, ბანკის არა ნასესხები, არამედ 

ბანკის მფლობელების, რომლებიც ბანკის აქციებს ფლობენ, მიერ მიწოდებული რესურსები): 

 
ბანკის საბალანსო ანგარიშგება 

 

აქტივები 
 

 ვალდებულებები  
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კრედიტები $1,950 უვადო ანაბრები $1,000 

ლიკვიდური ფასიანი ქაღალდები $1,950 ვადიანი ანაბრები და გრძელვადიანი 

ვალი 

$1,400 

რეზერვები ცენტრალურ ბანკში $75 მოკლევადიანი ვალდებულებები $1,400 

ნაღდი ფული ხელზე $25 კაპიტალი $200 

   

ამ მაგალითში ბანკის მთლიანი აქტივები (რომლებიც საბალანსო ანგარიშგების აქტივების მხარეს არის 

ჩამოთვლილი) 4,000 აშშ დოლარს შეადგენს. ისინი შედგება მცირე მოცულობის ნაღდი ფულის ($25) და 

რეზერვისგან ($75, რომელიც ადგილობრივ ცენტრალურ ბანკშია შეტანილი), ასევე ბიზნესებისა და 

შინამეურნეობებისათვის გაცემული პოტენციურად ნაკლებლიკვიდური კრედიტებისგან ($1,950) და სხვა 

ფასიანი ქაღალდებისგან (როგორებიცაა სამთავრობო ან კორპორატიული ობლიგაციები, სულ $1,950). 

ბანკის საცავებში არსებული ნაღდი ფულის და ცენტრალურ ბანკში განთავსებული რეზერვის გამოყენება 

ნებისმიერ დროს შეიძლება მეანაბრეთა წინაშე ვალდებულებების დასაფარად; მაგრამ საკუთარი 

სურვილისამებრ სესხების (მაგალითად იპოთეკური სესხების) ნაადრევად დაფარვის მოთხოვნა 

შეუძლებელია და ამიტომ, ისინი, ჩვეულებრივ, არალიკვიდური აქტივებია. ამის საპირიპიროდ, 

შესაძლებელია ლიკვიდური ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა, თუმცა თუ ბაზარზე პირობები 

არახელსაყრელია, ბანკს შესაძლოა მათი წამგებიანად გაყიდვა მოუხდეს, თუ იძულებული იქნება ეს 

სწრაფად გააკეთოს. მაგალითად, ფინანსური პანიკის დროს სხვა ბანკებმაც შეიძლება ერთდროულად 

სცადონ მსგავსი ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა, რაც საბაზრო ფასებს შეამცირებს.  

 

ბანკი მოგებას რისკის გაწევით იღებს - მან იცის, რომ მისი აქტივების ღირებულება შეიძლება შემცირდეს, 

თუმცა ამავე დროს მენაბრეებს და სხვა მოკლევადიან კრედიტორებს ჰპირდება, რომ ისინი თავიანთ ფულს 

დაიბრუნებენ, როცა კი მოისურვებენ. ბანკის მიერ კრედიტორებისთვის ლიკვიდურობის უზრუნველყოფა 

ასახულია საბალანსო ანაგრიშგების ვალდებულებების მხარეს. ვადიანი ანაბრები და გრძელვადიანი ვალი 

($1,400) ბანკის დაფინანსების წყაროებია, რომლებსაც კრედიტორები საკუთარი სურვილის შესაბამისად 

ვერ გაიტანენ და შესაბამისად, ბანკი ამ ვალდებულებებზე უფრო მაღალ საპროცენტო განაკვეთს იხდის, 

ვიდრე მოკლევადიანი დაფინანსების საკუთარ ორ წყაროზე - (ფიზიკური პირების) უვადო დეპოზიტებზე 

($1,000) და მოკლევადიან კომერციულ ვალდებულებებზე ($1,400). ეს უკანასკნელი სხვადასხვა ფორმით 

გამოიხატება, მათ შორის სხვა ბანკებიდან (ცენტრალური ბანკის ჩათვლით) ერთდღიანი სესხების აღებით 

ან უზრუნველყოფილი გამოსყიდვის ხელშეკრულების (რომელიც ცნობილია „რეპოს“ სახელით) სახით, 

რომლის თანახმადაც ბანკი კრედიტორისგან მისაღებ ნაღდ ფულს აქტივით უზრუნველყოფს და 

კრედიტორს ჰპირდება, რომ ამ აქტივს მოგვიანებით (ხშირად მეორე დღესვე) ოდნავ მაღალი ფასით 

გამოისყიდის. თუმცა, თუ ყველა კომერციული კრედიტორი უარს ეტყვის ბანკს მოკლევადიანი 

კრედიტების გაცემაზე, მაშინ ბანკს მოუწევს ფულის შეგროვება აქტივების გაყიდვით სცადოს, როგორც ეს 

ფიზიკური პირების მიერ ანაბრების გატანის პანიკის დროს ხდება. ზოგადად, ბანკების საბალანსო 

ანგარიშგებებისთვის დამახასიათებელია აქტივების და ვალდებულებების დაფარვის ვადიანობის 

შეუსაბამობა - მათ უფრო მეტი ვალდებულება აქვთ შეტყობინებიდან მოკლე ვადაში დასაფარი, ვიდრე ასეთ 

აქტივებს ფლობენ - სწორედ ეს ხდის მათ დაუცველს ანაბრების გატანის პანიკის დროს. 

 
ბანკის კაპიტალი (ამ მაგალითში $200) არის სხვაობა აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის და ის თანხა, 

რომელიც შეიძლება ბანკმა თავის აქტივებზე იზარალოს სანამ იგი გადახდისუუნარო გახდება - ანუ, 

საკუთარი აქტივების გაყიდვით ვალების გადახდას ვერ შეძლებს. თუ ბანკს არა აქვს სარეზერვო მარაგი, 

ანუ ერთგვარი ბუფერი, საბანკო კაპიტალის სახით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბანკს არა აქვს შეცდომის დაშვების 

რეზერვი და ასეთი ბანკისადმი კრედიტორებს არასდროს ექნებათ ნდობა, რომ ის ყოველთვის შეძლებს 

ვალდებულებების დაფარვას. ასეთ შემთხვევაში, ბანკი ვერ შეასრულებს თავის საქმიანობას, გამოიყენოს 

სხვაობა საპროცენტო განაკვეთში, ანუ „ამონაგები“, მის ლიკვიდურ აქტივებსა და ნაკლებად ლიკვიდურ 

აქტივებს შორის. ვინაიდან ბანკი კრედიტორების ნდობაზეა დამოკიდებული, ეჭვმაც კი, რომ ის შეიძლება 

გადახდისუუნარო იყოს, შესაძლოა კრედიტორებს უბიძგოს, მოითხოვონ ვალდებულებების 

დაუყოვნებლივ დაფარვა; ეს ბანკს აიძულებს, წამგებიანად გაყიდოს აქტივები, რაც მას მართლაც 

გადახდისუუნაროდ აქცევს. ამ სცენარის ალბათობა ყველაზე მაღალი სისტემური ფინანსური კრიზისის 
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დროს არის, როდესაც იმ ლიკვიდური აქტივების ფასები, რომელთა გაყიდვაც ბანკს, ჩვეულებრივ, 

ადვილად შეუძლია, შემცირებულია იმტომ, რომ მრავალი საფინანსო ინსტიტუტი ასეთივე აქტივებს 

იძულებით ყიდის.4 

 

რაც უფრო მცირეა ბანკის კაპიტალი, მით უფრო მაღალია ბანკის გადახდისუუნაროდ ქცევის შანსი იმ 

ზარალის გამო, რომელსაც ბანკი აქტივების ღირებულების შემცირების გამო განიცდის დამოუკიდებლად 

იმისგან, ეს შემცირება გარე, ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებმა გამოიწვია, თუ კრედიტორების მიერ 

ვალდებულებების დაფარვის მოთხოვნამ. ამიტომ, შესაძლოა უცნაურად მოგეჩვენოთ, რომ წარსულში, 

მსხვილი გლობალური ბანკები კაპიტალის საკმაოდ მცირე მარჟით ოპერირებდნენ. ჩვენ მაგალითში, 

რომელიც არარეალისტურია, ბანკის კაპიტალის შეფარდება მის მთლიან აქტივებთან არის მხოლოდ 

$200/$4,000 = 5%, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბანკს შეუძლია გაუძლოს მაქსიმუმ 5%-იან დანაკარგს აქტივებზე 

მანამ, სანამ გაკოტრდება. ბევრი მსხვილი გლობალური ბანკი კაპიტალის კიდევ უფრო დაბალი მარჟის 

პირობებში ოპერირებდა! მიუხედავა იმისა, რომ ბანკები, ჩვეულებრივ, თავს არიდებენ მსხვილ პოზიციებს 

ძალზე რისკიან აქტივებში, როგორებიცაა აქციები ძირითად კაპიტალში, ასევე, არაჰეჯირებულ ან „ღია“ 

პოზიციებს უცხოური ვალუტაში, უამრავ ბანკს მაინც შეექმნა პრობლემები 2007-2009 წლების გლობალური 

ფინანსური კრიზისის დროს. ამ გამოცდილების გამო, პოლიტიკის საერთაშორისო შემმუშავებლები 

ცდილობენ, უზრუნველყონ ბანკების მიერ კაპიტალის მაღალი დონეების შენარუნება მთელ მსოფლიოში, 

რაზეც ამ თავში მოგვიანებით ვისაუბრებთ.   

 

ბანკის გაკოტრება, ცხადია, სერიოზულ ფინანსურ ზიანს აყენებს ინდივიდუალურ მეანაბრეებს, რომლებიც 

საკუთარ ფულს კარგავენ. თუმცა, გარდა ამ ინდივიდუალური ზარალისა, ბანკის გაკოტრებას ეკონომიკის 

მაკროეკონომიკური სტაბილურობის დაზარალება შეუძლია. ერთი ბანკის პრობლემები შეიძლება 

ადვილად გავრცელდეს უფრო მყარ ბანკებზე, თუ არსებობს ეჭვი, რომ ამ უკანასკნელებმა პრობლემურ 

ბანკს სესხი მისცეს. ბანკებისადმი ასეთი ზოგადი ნდობის დაკარგვა აზიანებს საკრედიტო და 

საგადამხდელო სისტემას, რომელზეც დგას ეკონომიკა. ბანკების გაკოტრების სერია მკვეთრად ამცირებს 

საბანკო სისტემის შესაძლებლობას, დააფინანსოს ინვესტიციები, ხანგრძლივი მოხმარების სამომხმარებლო 

საქონლის ხარჯები, სახლის შესყიდვები, რაც საერთო მოთხოვნას ამცირებს და ეკონომიკას ვარდნას იწვევს. 

მყარი მონაცემებით დასტურდება, რომ აშშ-ის ბანკების დახურვის სერიამ ხელი შეუწყო დიდი დეპრესიის 

დაწყებას და გაღრმავებას 1930-იანი წლების დასაწყისში, ხოლო ფინანსურმა პანიკამ ნამდვილად გააღრმავა 

მწვავე გლობალური რეცესია, რომელიც 2007 წელს დაიწყო.5 

                                                 
4 ცენტრალურ ბანკებსაც აქვთ კაპიტალის მარაგის პოზიცია, თუმცა მე-18 თავში ჩვენ ამაზე ყურადღება არ 

გაგვიმახვილებია. ცენტრალური ბანკის აქტივები, ჩვეულებრივ, ვალდებულებებს აღემატება და შედეგად 

მიღებული მოგება ბანკის ხარჯების დასაფარად გამოიყენება - მაგალითად, თანამშრომელთა ხელფასების 

და ცენტრალური ბანკის ფიზიკური ინფრასტრუქტურის საოპერაციო ხარჯების დასაფარად. ამ ხარჯების 

ზემოთ არსებული ნებისმიერი მოგება, ჩვეულებრივ, ეროვნულ ხაზინას გადაეცემა. ზოგადად, 

ცენტრალური ბანკის კაპიტალის აქციები საჯაროდ არ იყიდება (მისი მფლობელი ხელისუფლებაა), თუმცა, 

ისტორიულად, ეს ყოველთვის ასე არ იყო. (ერთ-ერთი ცნობილი მაგალითია ინგლისის ბანკი, რომელიც 

კერძო მფლობელობაში მისი დაარსებიდან, ანუ 1694 წლიდან, 1946 წლამდე იყო.) თუ ცენტრალური ბანკი 

საკმაოდ იზარალებს, მაგალითად, უცხოურ სავალუტო ბირჟაზე ინტერვენციების დროს, ამან შეიძლება ისე 

შეამციროს მისი კაპიტალი, რომ ცენტრალური ბანკი იძულებული გახდეს, დაფინანსება 

ხელისუფლებისგან მოითხოვოს. ცენტრალურ ბანკებს ურჩევნიათ, არ აღმოჩნდნენ ამ მდგომარეობაში, 

რადგან ხელისუფლებამ შესაძლოა ისეთი პირობებით მისცეს დაფინანსება, რომლებიც ცენტრალური 

ბანკის დამოუკიდებლობას შეზღუდავს. 

5 1930-იანი წლების შეფასებისთვის იხილეთ, Ben S. Bernanke, “Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in 

the Propagation of the Great Depression,” მე-2 თავი მის ნაშრომში Essays on the Great Depression (Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 2000). საბანკო კრიზისმა შეიძლება საგადამხდელო ბალანსის კრიზისიც 

გამოიწვიოს. მაკროეკონომიკურმა პოლიტიკებმა, რომლებიც საჭიროა საბანკო სისტემის კოლაფსის 

თავიდან ასაცილებლად, შეიძლება გაართულოს ფიქსირებული გაცვლის კურსის შენარჩუნება (როგორც ეს 

ევროზონის კრიზისმა აჩვენა, რომელსაც ამ წიგნში მოგვიანებით განვიხილავთ). იხილეთ კლასიკური 
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ფინანსური არასტაბილურობისგან დაცვის სამთავრობო ღონისძიებები 

 
ვინაიდან საბანკო კოლაფსის პოტენციური შედეგები დიდი ზიანის მომტანია, ხელისუფლებები ბანკების 

გაკოტრების თავიდან აცილებას ეროვნული საბანკო სისტემების რეგულირებით ცდილობენ. კარგად 

მართვადი ბანკები თავად, რეგულირების არარსებობის პირობებშიც კი, იღებენ ზომებს გაკოტრების 

წინააღმდეგ. თუმცა, გაკოტრებით გამოწვეული ზიანი ბანკის მფლობელების დანაკარგით არ 

შემოიფარგლება, იგი ბევრად უფრო მასშტაბურია. ამრიგად, ბანკებს, რომლებიც მხოლოდ საკუთარ 

ინტერესს ითვალისწინებენ და ბანკის გაკოტრების შედეგად საზოგადოებისთვის მიყენებულ ზარალს 

უგულებელყოფენ, შესაძლოა ოპტიმალურზე მაღალ რისკის აღება მოუწიოთ საკუთარ თავზე. გარდა ამისა, 

ფინანსური პრობლემების შესახებ ჭორების გავრცელების შემთხვევაში შესაძლოა ის ბანკებიც კი 

გაკოტრდნენ, რომლებიც ფრთხილ საინვესტიციო სტრატეგიებს ახორციელებენ. დღეისათვის არსებული 

მარეგულირებელი ღონისძიებების უმეტესობა, რომლებიც მთავრობებმა ბანკების დასაცავად შემოიღეს, 

დიდი დეპრესიის დროს მათი ქვეყნების გამოცდილებიდან გამომდინარეობს.  

 

ბანკის გაკოტრების რისკის შესამცირებლად ქვეყნების უმეტესობას ვრცელი „უსაფრთხოების ბადე“ აქვს 

შექმნილი. მთავარი დამცავი ღონისძიებებია: 

 

1. ანაბრების დაზღვევა. ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელიც 1930-იანი წლების დიდი დეპრესიის 

გამოცდილებიდან გამომდიანრეობს, ანაბრების დაზღვევაა. აშშ-ში ანაბრების დაზღვევის 

ფედერალური კორპორაცია საბანკო დეპოზიტებს მაქსიმუმ 250,000 აშშ დოლარამდე ზარალისგან 

აზღვევს. ამ დაზღვევის ხარჯების დასაფარად ბანკებს მოეთხოვებათ, შენატანები გადაიხადონ 

ანაბრების დაზღვევის ფედერალურ კორპორაციაში. ანაბრების დაზღვევის ფედერალური 

კორპორაციის დაზღვევა მცირე მეანაბრეების მიერ ბანკებიდან ანაბრების პანიკური გატანის 

პრევენციას ემსახურება. იციან რა, რომ მათ ზარალს სახელმწიფო აანაზღაურებს, მცირე 

მენაბრეებს არა აქვთ მოტივაცია, გაიტანონ თავიანთი ანაბრები მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვებიც ასე 

იქცევიან. 1989 წლიდან, ანაბრების დაზღვევის ფედერალურმა კორპორაციამ დანაზოგებისა და 

საკრედიტო ასოციაციებში განთავსებული ანაბრების დაზღვევაც დაიწყო.6  სახელმწიფო 

დაზღვევის არქონა ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ, ზოგჯერ, პოლიტიკის შემმუშავებლები 

შედარებით რბილ რეგულაციებს აწესებენ ბანკების ოფშორულ ოპერაციებზე და ჩრდილოვან 

საბანკო სისტემაზე. 
 

2. სავალდებულო რეზერვის მოთხოვნა. სავალდებულო რეზერვის მოთხოვნები მონეტარული 

პოლიტიკის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც ზეგავლენას ახდენს მონეტარულ ბაზასა და 

მონეტარულ აგრეგატს შორის ურთიერთობებზე. ამავე დროს, სავალდებულო რეზერვის 

მოთხოვნები აიძულებს ბანკს, მისი აქტივების რაღაც ნაწილი ჰქონდეს ისეთ ლიკვიდურ ფორმაში, 

რომლის მობილიზებასაც ადვილად შეძლებს ანაბრების მოულოდნელი გადინების 

დასაკმაყოფილებლად. შეერთებულ შტატებში ბანკები ცდილობენ უფრო მაღალი რეზერვი 

ჰქონდეთ, ვიდრე მოეთხოვებათ; ასე, რომ სავალდებულო რეზერვის მოთხოვნები არ არის 

მნიშვნელოვანი. საბალანსო ანგარიშგების ზემოთ მოყვანილ მაგალითში ბანკის მთლიანი 

ლიკვიდური რეზერვი (ნაღდი ფულის ჩათვლით) 100 აშშ დოლარს შეადგენს, რაც მთლიანი 

აქტივების მხოლოდ 2.5%-ა. 
 

                                                 
კვლევა ამ თემაზე: Graciela L. Kaminsky and Carmen M. Reinhart, “The Twin Crises: The Causes of Banking and 

Balance-of-Payments Problems,” American Economic Review 89 (ივნისი 1999), გვ. 473–500. 

6 250,000 აშშ დოლარზე მეტი თანხის მქონე მეანაბრეებს მაინც რჩებათ მოტივი, ბანკის პრობლემების 

შესახებ ეჭვის არსებობის შემთხვევაში გაიტანონ თავიანთი ანაბრები, ისევე როგორც ბანკის დაუზღვეველ 

(და არაუზრუნველყოფილ) კრედიტორებს, მათ შორის სხვა ბანკებს რჩებათ ეს მოტივი.  
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3. სავალდებულო კაპიტალის მოთხოვნები და შეზღუდვები აქტივებზე. აშშ-ის და უცხოური 

ბანკების მარეგულირებლები ბანკის კაპიტალის მინიმალურ სავალდებულო დონეებს აწესებენ, 

რათა შემცირდეს სისტემის მოწყვლადობის დონე გაკოტრების წინაშე. სხვა წესები ბანკებს „ძალიან 

სარისკო“ აქტივების ფლობისგან იცავს, როგორიც, მაგალითად, ჩვეულებრივი აქციებია, რომელთა 

ფასებსაც მერყეობა ახასიათებს. ბანკები ასევე უნდა  დაემორჩილონ წესებს, რომლებიც აქტივების 

ძალიან დიდი ნაწილის ერთი კერძო მომხმარებლისთვის ან ერთი უცხოელი სამთავრობო 

მსესხებლისთვის სესხებას კრძალავს. 
 

4. ბანკის შემოწმება. სამთავრობო ზედამხედველებს უფლება აქვთ, შეამოწმონ ბანკის საბუღალტრო 

ანგარიშები, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს ბანკის შესაბამისობა საბანკო კაპიტალის 

სტანდარტებთან და სხვა რეგულაციებთან. ბანკები შესაძლოა აიძულონ, გაყიდონ ის აქტივები, 

რომლებსაც შემმოწმებელი საკმაოდ რისკიანად მიიჩნევს ანდა შეასწორონ თავიანთი 

საბუღალტრო ანგარიშგება ისეთი კრედიტების ჩამოწერით, რომლებსაც, შემმოწმებლის აზრით, 

არ დააბრუნებენ. ზოგ ქვეყანაში მთავარი ზედამხედველი ცენტრალური ბანკია, სხვებში კი ამ 

საქმეს დამოუკიდებელი ფინანსური ზედამხედველობის ორგანო ასრულებს. 

 

5. ბოლო ინსტანციის კრედიტორი. ბანკებს სესხის აღება ცენტრალური ბანკის დისკონტრიების 

ფანჯრის ან სხვა იმ მექანიზმის მეშვეობით შეუძლიათ, რომლებსაც ცენტრალური ბანკი 

ხელმისაწვდომს გახდის (ჩვეულებრივ, მას შემდეგ, რაც მსესხებლები სესხს მსგავსი ან უფრო 

მაღალი ღირებულების აქტივებით უზრუნველყოფენ). გარდა იმისა, რომ ბანკების დაკრედიტება 

მონეტარული მენეჯმენტის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, ცენტრალურ ბანკს დისკონტირება 

შეუძლია ასევე გამოიყენოს საბანკო პანიკის პრევენციის ან განეიტრალების მიზნით.  ვინაიდან 

ცენტრალურ ბანკს აქვს შესაძლებლობა, შექმნას ვალუტა, მას შეუძლია ბანკებს, რომლებიც 

ანაბრების მასობრივი გადინების პრობლემის წინაშე დგანან, ასესხოს იმდენი, რამდენიც მათ 

მეანაბრეთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად სჭირდებათ. როდესაც ცენტრალური ბანკი ასე 

იქცევა, იგი მოქმედებს როგორც ბოლო ინსტანციის კრედიტორი. მართლაც, ფედერალური 

სარეზერვო სისტემა 1913 წელს შეიქმნა როგორც ფინანსური პანიკისგან დაცვის მექნიზმი. 

როდესაც მეანაბრეებმა იციან, რომ ცენტრალური ბანკი ბოლო ინსტანციის კრედიტორია, მათ 

უფრო სჯერათ, რომ კერძო ბანკი შეძლებს, გაუძლოს პანიკას და შესაბამისად, ნაკლებ სავარაუდოა, 

რომ ფინანსური პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში მეანაბრეებმა ანაბრები გაიტანონ. თუმცა, 

ბოლო ინსტანციის კრედიტორის მექანიზმების ადმინისტრირება რთულია. თუ ბანკები 

ჩათვლიან, რომ ცენტრალური ბანკი ყოველთვის გადაარჩენს მათ, ისინი ძალიან მაღალ რისკებს 

გასწევენ. ამიტომ, ცენტრალურმა ბანკმა ბოლო ინსტანციის კრედიტორის სერვისებით 

სარგებლობის პირობად ფინანსების რაციონალური მართვა უნდა დააწესოს. რომ დაადგინოს, 

აღმოჩნდნენ თუ არა პრობლემური ბანკები ამ მდგომარეობაში არაგონივრული რისკის გაწევის 

შედეგად, ბოლო ინსტანციის კრედიტორი, იდეალურ შემთხვევაში, ბანკის შემოწმების პროცესში 

აქტიურად უნდა იყოს ჩართული. 

   

6. მთავრობის მიერ ორგანიზებული რესტრუქტურიზაცია და კრიზისიდან გამოყვანა. ცენტრალური 

ბანკის როგორც ბოლო ინსტანციის კრედიტორის როლი ითვალისწინებს პანიკიორი 

კრედიტორების გამო ლიკვიდურობის  დროებითი პრობლემების მქონე ბანკების დახმარებას, 

გადალახონ  დროებითი სიძნელეები. ბანკი გადახდისუნარიანი დარჩება, თუ ცენტრალური ბანკი 

მისცემს მას საკმარის დროს, მისი აქტივები სასურველ ფასად გაყიდოს: ეს თუ ასე მოხდა, 

ცენტრალური ბანკი  თანხას ამ ინტერვენციის შედეგად არ დაკარგავს. თუმცა, კრედიტორები 

ხშირად პანიკას უმიზეზოდ არ ტეხენ და აქტივებზე დიდი ზარალი გარდაუვალია. ასეთ 

შემთხვევაში, ეროვნული ფისკალური ორგანოები მოქმედებას გადასახადების გადამხდელების 

ფულით იწყებენ. ცენტრალურ ბანკს და ფისკალურ ორგანოებს შეუძლიათ პრობლემური ბანკის 

უფრო ჯანმრთელი ინსტიტუტების მიერ შესყიდვის ორგანიზება და ზოგჯერ ამ გარიგებაში 

საკუთარ ფულსაც დებენ, რათა მისი მიმზიდველობა გაზარდონ. ფისკალურ ორგანოებს საჯარო 

თანხებით ბანკის რეკაპიტალიზაციაც შეუძლიათ, რის შედეგადაც მთავრობა ბანკის სრული ან 
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ნაწილობრივი მფლობელი ხდება მანამ, სანამ ეს ბანკი ფეხზე არ დადგენა და მის საჯარო აქციებს 

კერძო მყიდველები არ შეიძენენ. ასეთ შემთხვევებში გაკოტრება თავიდან იქნება აცილებული 

მთავრობის როგორც კრიზისის მმართველის ინტერვენციის წყალობით, თუმცა, სავარაუდოდ, 

ხალხის ხარჯზე. თუმცა, მთავრობამ შესაძლოა გადასახადების გადამხდელების დაცვა არჩიოს და 

დანაკარგები დააკისროს არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციების მფლობელებს და დაუზღვეველ 

მეანაბრეებს - ამას ზოგჯერ „გაკრეჭას“ ეძახიან.7  

 

რამდენად წარმატებულია დაცვის ასეთი მექანიზმები? 20-2 სურათზე ნაჩვენებია 1970 წლიდან 2011 

წლამდე ეროვნულ საბანკო სისტემებში წარმოქმნილი კრიზისების სიხშირე - ანუ სისტემური კრიზისები, 

რომლებმაც ქვეყნების დიდი ნაწილის საბანკო სისტემებზე იმოქმედა.8 საბანკო კრიზისები შედარებით 

ღარიბ განვითარებად და აღმოცენებად საბაზრო ეკონომიკებში ლურჯი ფერით არის აღნიშნული, ხოლო 

წითელი ფერით - ინდუსტრიულ ეკონომიკებში, მათ შორის აშშ-ში. აშკარაა, რომ ასეთი სისტემური 

კრიზისები იშვიათობა არ არის! როგორც 22-ე თავში ვისაუბრებთ, ბოლო პერიოდის ისტორიამ აჩვენა, რომ 

შედარებით ღარიბ ქვეყნებში საბანკო სისტემების რეგულირება ნაკლებად ეფექტიანად ხდება, ვიდრე 

მდიდარ ქვეყნებში; ეს კი განვითარებად მსოფლიოში ფინანსური არასტაბილურობის ბევრად მაღალ 

სიხშირეს გულისხმობს. თუმცა, 2007-2009 წლებში ეს ზოგადი სურათი შეიცვალა, რადგან ბევრად მეტი 

წარმატებული ეკონომიკების ბანკებს დასჭირდა ფართო სამთავრობო დახმარება, რომ გადარჩენილიყო. 

2007-2009 წლების კრიზისმა საბანკო სისტემის უსაფრთხოების ბადეში სერიოზული ხარვეზები 

გამოვლინა. ამ ხარვეზებს ქვემოთ განვიხილავთ.  

 

აშშ-ის კომერციული ბანკის უსაფრთხოების ბადე საკმაოდ კარგად მუშაობდა 1980-იანი წლების ბოლომდე, 

მაგრამ დერეგულირების, 1990-1991 წლების რეცესიისა და კომერციული ქონების ღირებულებების 

მკვეთრი ვარდნის გამო,  დახურული ბანკების რიცხვი დრამატულად გაიზარდადა ანაბრების დაზღვევის 

ფედერალური კორპორაციის სადაზღვევო ფონდი ამოიწურა. აშშ-ის მსგავსად, სხვა ქვეყნებიც, რომლებმაც 

1980-იან წლებში ადგილობრივი საბანკო სისტემის დერეგულირება მოახდინეს, მათ შორის იაპონია, 

სკანდინავიის ქვეყნები, გაერთიანებული სამეფო და შვეიცარია, ათი წლის შემდეგ სერიოზული 

პრობლემების წინაშე აღმოჩნდენ. შედეგად, ბევრმა ქვეყანამ ბანკის დაცვის საკუთარი მექანიზმები 

სრულიად შეცვალა, მაგრამ როგორც ვნახავთ, დაცვის ეს მექანიზმები ოდანავადაც კი არ აღმოჩნდა 

საკმარისი 2007-2009 წლების მასშტაბური ფინანსური კრიზისის თავიდან ასაცილებლად.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციების მფლობელები არიან კრედიტორები, რომლებმაც არ მოითხოვეს 

თავიანთი სესხების უზრუნველყოფა. ისინი, რომლებიც უზრუნველყოფას ითხოვენ, უფრო დაბალ 

საპროცენტო განაკვეთს იღებენ, ვინაიდან მათი სესხები ნაკლებ რისკიანია. 

8 კრიზისების ქრონოლოგია აღებულია შემდეგი ნაშრომიდან: Luc Laeven and Fabián Valencia, “Systemic 

Banking Crises Database,” IMF Economic Review 61 (ივნისი 2013), გვ. 225–270. 
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მორალური რისკი და პრობლემა „საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ გაკოტრება დაუშვას“ 

 
ბანკის ზემოჩამოთვლილი დაცვის მექანიზმები ორ კატეგორიად იყოფა: ბანკების ან მათი კლიენტებისთვის 

გადაუდებელი ფინანსურის დახმარების გაწევის საშუალებები და შეზღუდვები ბანკების მიერ 

არაგონივრული რისკის გაწევაზე. 

 

მნიშვნელოვანია, გავიაზროთ, რომ ორი ტიპის დაცვის საშუალებები ერთმანეთის შემავსებელია და არა 

ჩამნაცვლებელი. ბანკებმა, რომლებსაც პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში ბოლო ინსტანციის 

კრედიტორის დახმარების ანდა კრიზისიდან გამოყვანის სამთავრობო პაკეტის მიღების იმედი აქვთ, 

შესაძლოა ზედმეტად სარისკო სესხები გასცენ და არაადეკვატურად უზრუნველყონ საინვესტიციო 

მოწინავე 

აღმოცენებადი/ 

განვითარებადი 

მიმდინარე საბანკო კრიზისების რაოდენობა 

ნახატი 20-2 

სისტემური საბანკო კრიზისების სიხშირე, 1970-2011 

1970-იანი წლების შუა პერიოდიდან უამრავი ზოგადი საბანკო კრიზისი მოხდა მსოფლიოში, 

თუმცა ბოლო წლებში  კრიზისები მდიდარ ქვეყნებშია კონცენტრირებული. 

წყარო: Laeven and Valencia, op. cit. 
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დანაკარგები. ანაბრების დაზღვევით მეანაბრეები გარანტიას იღებენ და ბანკის მენეჯმენტის 

გადაწყვეტილებებს მონიტორინგს აღარ უწევენ; ხოლო როდესაც ანაბრების გატანის პანიკის საფრთხე არ 

არსებობს, რაც ბანკს დისციპლინებულს გახდიდა, ბანკის მმართველები შეცდომის მარჟის უფრო სარისკო 

სტრატეგიას ახორციელებენ, მათ შორის იმით, რომ კაპიტალის არადეკვატურ რეზერვს და არასაკმარის 

ნაღდ ფულს იტოვებენ.  

 

შესაძლებლობას, რომ ინციდენტის თავიდან აცილებას ნაკლებად შეეცდები, თუ ამ ინციდენტისგან 

დაზღვეული ხარ, მორალური რისკი ეწოდება. ადგილობრივი საბანკო ზედამხედველობა და საბალანსო 

ანგარიშგებაზე დაწესებული შეზღუდვები აუცილებელია იმ მორალური რისკის შესამცირებლად, 

რომელიც ანაბრების დაზღვევიდან და ბოლო ინსტანციის კრედიტორის ხელმისაწვდომობიდან 

გამომდინარეობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბანკები ზედმეტად რისკიან კრედიტებს გასცემდნენ და 

არაადეკვატურად უზრუნველყოფდნენ მათ შესაძლო დანაკარგებს.   

 

ანაბრების დაზღვევის ფედერალური კორპორაციის მიერ დაზღვეულ დეპოზიტებზე 250,000 აშშ დოლარის 

ლიმიტის დაწესება ემსახურება მორალური რისკის შემცირების მიზანს. ეს უბიძგებს მსხვილ მეანაბრეებს 

და ბანკის სხვა კრედიტორების, მათ შორის ბანკთაშორის კრედიტორებს, ზედამხედველობა გაუწიონ 

ბანკის მენეჯერების ქმედებებს. პრინციპში, ამ კრედიტორებს შეუძლიათ, თავიანთი ბიზნესები სხვაგან 

გადაიტანონ, თუ მათი ბანკი არაგონივრულ რისკებს იღებს საკუთარ თავზე. თუმცა პრობლემა ის არის, რომ 

ზოგი ბანკი იმდენად გაიზარდა გლობალურ ბაზრებზე და ისე მჭიდროდ არის სხვა ბანკებსა და 

ჩრდილოვან ბანკებთან გადაჯაჭვული, რომ მათმა გაკოტრებამ შესაძლოა ჯაჭვური რეაქცია გამოიწვიოს, 

რაც მთელ ფინანსურ სისტემას კრიზისში შეიყვანს.  

 

როდესაც 1984 წლის მაისში ჭორები გავრცელდა, რომ ილინოისის კონტინენტურმა ნაციონალურმა ბანკმა 

დიდი ოდენობით უიმედო კრედიტები გასცა, ბანკიდან მსხვილი, დაუზღვეველი ანაბრების გატანა 

დაიწყო. იმ დროს ეს ბანკი სიდიდით მეშვიდე იყო აშშ-ში და ბევრი მისი მეანაბრე უცხოური ბანკი იყო; 

ამრიგად, მის გაკოტრებას უფრო მასშტაბური გლობალური ფინანსური კრიზისის გამოწვევა შეეძლო. 

დახმარების პაკეტის ერთ-ერთი ღონისძიების სახით, ანაბრების დაზღვევის ფედერალურმა კორპორაციამ 

ილინოისის კონტინენტური ბანკის ყველა მეანაბრე, მათი ანაბრების მოცულობის მიუხედავად, 

სადაზღვევო დაფარვით უზრუნველყო. ამან და მომდევნო ეპიზოდებმა ხალხი დაარწმუნა, რომ აშშ-ის 

მთავრობა „საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ გაკოტრება დაუშვას“ პოლიტიკას მისდევს, რაც უმსხვილესი 

ბანკების ყველა კრედიტორის სრულ დაცვას გულისხმობს. 

 

როდესაც ფინანსური ინსტიტუტი სისტემურად მნიშვნელოვანია - ანუ „საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ 

მისი გაკოტრება დაუშვა“ ანდა „საკმაოდ გადაჯაჭვულია იმისთვის, რომ მისი გაკოტრება დაუშვა“ - 

მენეჯერები და კრედიტორები მოელიან, რომ მთავრობას სხვა გზა არ დარჩება გარდა იმისა, რომ ამ 

ფინანსურ ინსტიტუტს, პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში, დაეხმაროს. ამრიგად, მორალური რისკი 

მანკიერ წრეს ქმნის: რადგან ინსტიტუტი მთავრობის დახმარების ქოლგის ქვეშ მყოფად მოიაზრება, მას 

შეუძლია იაფად ისესხოს და სარისკო სტრატეგიები განახორციელოს, რომლებსაც (სანამ კარგი დროა) 

მაღალი მოგება მოაქვს. მიღებული მოგება ინსტიტუტს შესაძლებლობას აძლევს უფრო დიდი და მჭიდროდ 

გადაჯაჭვული გახდეს, რაც მეტი მოგების, მეტი ზრდისა და მეტი მორალური რისკის მომტანია. შედეგად 

მთელი ფინანსური სისტემა ნაკლებ სტაბილური ხდება. 

 
მორალური რისკის მარტივი ალგებრა 
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მორალურმა რისკმა, რომელიც მთავრობის 

გარანტიების არსებობის აღქმის და 

გარანტირებული ინსტიტუტის სუსტი 

რეგულირების კომბინაციის შედეგად 

წარმოიშვება, ბევრ ეკონომიკაში 

სპეკულაციური ინვესტიციების ზრდას 

შეუწყო ხელი. იმის გასაგებად, თუ როგორ 

ხდება ეს, წარმოიდგინეთ მსხვილი 

პოტენციური ინვესტიცია, მაგალითად, 

დიდი მშენებლობა, რომელიც ავანსად 

გადახდის შემთხვევაში 70 მილიონი აშშ 

დოლარი ჯდება. თუ ყველაფერი კარგად 

წავიდა, პროექტი 100 მილიონი აშშ 

დოლარის ამონაგებს მოიტანს, თუმცა ამის 

შანსი მხოლოდ ერთი მესამედია; შანსების 

ორი-მესამედით ეს ინვესტიცია მხოლოდ 

25 მილიონ აშშ დოლარის ამონაგებს 

მოიტანს. ასეთ შემთხვევაში, 

მოსალოდნელი   უკუგება იქნება მხოლოდ 

(1/3 X $100 მილიონზე) + (2/3 X $25 

მილიონზე) = $50 მილიონი, რაც წინასწარ 

გადახდილ $70 მილიონზე ბევრად 

ნაკლებია. ჩვეულებრივ, ასეთი ინვესტიცია 

უბრალოდ არასდროს განხორციელდება. 

 

თუმცა, მთავრობის კრიზისიდან 

გამოყვანის გარანტიები აღნიშნულ შედეგს 

ცვლის. ვთქვათ, მშენებელი $70 მილიონს 

მთლიანად სესხულობს, რადგან 

კრედიტორებს დაარწმუნებს, რომ  

 მას მთავრობა დაეხმარება, თუ პროექტი 

წარუმატებელი აღმოჩნდა და ვალის დაფარვას 

ვერ შეძლებს. მისი თვალთახედვით მას ერთი 

მესამედი შანსი აქვს, მოიგოს $30 მილიონი (= 

$100 მილიონი - $70 მილიონი). სხვა 

შემთხვევაში, ის უბრალოდ გადის 

პროექტიდან. მოკლედ, თუ პროექტი გამოვიდა 

ის მოგებული რჩება, თუ არა და წაგებული 

გადასახადის გადამხდელი რჩება.  

 

ეს მაგალითი შეიძლება გაზვიადებული 

მოგეჩვენოთ, მაგრამ ამ ტიპის ლოგიკამ ბევრ 

ქვეყანაში ფინანსური კატასტროფა გამოიწვია. 

2007-2009 წლების ფინანსური კრიზისი ამის 

ყველაზე ბოლო - და დღემდე არსებულთაგან 

ყველაზე ძვირი - მაგალითია, თუმცა მას ბევრი 

პრეცედენტი უძღოდა წინ. 1980-იან წლებში, 

აშშ-ის დანაზოგებისა და კრედიტების 

ინდუსტრიას მიენიჭა ისეთი რამ, რასაც 

პრივილეგია პასუხისმგებლობის გარეშე 

შეიძლება ეწოდოს - ანაბრების დაფარვაზე 

სამთავრობო გარანტიები რისკი გაწევაზე 

მკაცრი რეგულაციების გარეშე. ამის შედეგი, 

მოგვიანებით, აშშ-ის გადასახადების 

გადამხდელებს 150 მილიარდი აშშ დოლარი 

დაუჯდათ. ფინანსური სექტორის 

ანალოგიურმა არასწორმა მენეჯმენტმა 1990-

იან წლებში უფრო დიდი საბანკო დანაკარგი 

მოუტანა ინდუსტრიულად ისეთ 

განსხვავებულ ქვეყნებში როგორებიც, 

მაგალითად,  შვედეთი და იაპონიაა.    

 
ამის გამო, ეკონომისტები სულ უფრო ემხრობიან ფინანსური ფირმების სიდიდეზე შეზღუდვების 

დაწესებას, მიუხედავად იმისა, რომ ამან შესაძლოა მასშტაბის ეფექტიანობა აზარალოს. როგორც ამერიკის 

ფედერალური სარეზერვო სისტემის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალან გრინსპენმა თქვა, „თუ ისინი საკმაოდ 

დიდია იმისათვის, რომ მისი გაკოტრება დავუშვათ, ესე იგი ისინი ძალიან დიდია“. ბევრი ეკონომისტი 

ასევე ემხრობა მსხვილი კომპლექსური ბანკების და ჩრდილოვანი ბანკების იძულებას, შეიმუშავონ 

„წინასწარი ანდერძები,“ რომლებიც, მათი გადახდისუუნარობის შემთხვევაში, შესაძლებელს გახდის მათ 

დახურვას ან ლიკვიდაციას მინიმალური შეფერხებითა და გადასახადის გადამხდელისთვის მინიმალური 

ხარჯით. ბანკის დახურვის რეალური საფრთხის არსებობა აუცილებელია მორალური რისკის 

შესამცირებლად - ბანკის მენეჯერებმა უნდა იცოდნენ, რომ თუ არასწორად მოიქცევიან, ისინი შეიძლება 

ბიზნესიდან განიდევნონ; თუმცა კონკრეტული პროცედურების შემუშავება არ არის ადვილი საქმე, 

განსაკუთრებით საერთაშორისო კონტექსტში.  

 

როგორც ქვემოთ ვნახავთ. მორალური რისკის პრობლემა ცენტრალურია როგორც 2007-2009 წლების 

გლობალური ფინანსური კრიზისის გასააზრებლად, ასევე იმ ღონისძიებების გასაგებად, რომლებიც 

შემოთავაზებული იქნა მომავალში კრიზისების თავიდან ასაცილებლად. თუმცა, ამ კრიზისის და მისი 

საერთაშორისო გავრცელების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი საბანკო სისტემის გლობალიზებული 

ხასიათი იყო. 

 



44 

 

საერთაშორისო საბანკო სექტორის რეგულირების გამოწვევა 

 
ამ ნაწილში შეიტყობთ, თუ როგორ ასუსტებს საბანკო საქმიანობის (და უფრო ზოგადად, ფინანსური 

ინსტიტუტების) ინტერნაციონალიზაცია ბანკის კოლაფსისგან დაცვის ეროვნულ მექანიზმებს. ამავე დროს, 

გლობალურმა ფინანსურმა ურთიერთდამოკიდებულებამ მეტი სიმწვავით დააყენა ეფექტიანი დაცვითი 

მექანიზმების საჭიროება. ამის შედეგი არის მეორე ტრილემა პოლიტიკის საერთაშორისო 

შემმუშავებლებისთვის.9 

 
ფინანსური ტრილემა 

 
ოფშორული საბანკო სისტემა მოიცავს ბანკთაშორისი დეპოზიტების უზარმაზარ მოცულობას. მაგალითად, 

მთლიანი ევროვალუტის დეპოზიტების თითქმის 80%, კერძო ბანკების ხელშია. დეპოზიტების 

ბანკთაშორისი განთავსება გულისხმობს იმას, რომ პრობლემები, რომლებიც ერთ ბანკს წარმოექმნება, 

შეიძლება ძალიან გადამდები იყოს და სწრაფად გავრცელდეს იმ ბანკებში, რომლებთანაც ამ ბანკს, 

სავარაუდოდ, ბიზნეს ურთიერთობები აქვს. ამ დომინოს ეფექტით, ლოკალურმა პრობლემამ შეიძლება 

საბანკო პანიკა გლობალურ დონეზე გამოიწვიოს, როგორც ეს 2007-2009 წლების კრიზისის შემთხვევაში 

მოხდა, რაზეც ქვემოთ ვისაუბრებთ. 

 

მიუხედავად ამ ძალიან მაღალი ფსონებისა, იმ ტიპის საბანკო რეგულაციები, რომლებიც აშშ-სა და სხვა 

ქვეყნებში გამოიყენება კიდევ უფრო ნაკლებეფექტიანია საერთაშორისო გარემოში, სადაც ბანკებს 

შეუძლიათ თავიანთი ბიზნესების სხვადასხვა მარეგულირებელ იურიდიქციაში გადატანა. ერთ-ერთი 

კარგი გზა იმის გასააზრებლად, თუ რატომ არის საერთაშორისო საბანკო სისტემის რეგულირება უფრო 

რთული, ვიდრე ეროვნული სისტემის, არის დაკვირვება იმაზე, თუ როგორ ამცირებს ოფშორული საბანკო 

საქმიანობები აშშ-ის იმ დაცვითი მექანიზმების ეფექტიანობა, რომლებიც ზევით აღვწერეთ (გვ. 608-609).  

 

1. საერთაშორისო საბანკო საქმიანობაში დეპოზიტის დაზღვევა პრაქტიკულად არ არსებობს. 

დეპოზიტის დაზღვევის ეროვნულ სისტემებს ერთნაირად შეუძლიათ ადგილობრივი და უცხოელი 

მეანაბრეების დაცვა, მაგრამ დაზღვევის ხელმისაწვდომი თანხა შეუდარებლად მცირეა იმ 

დეპოზიტების მოცულობასთან შედარებით, რაც საერთაშორისო საბანკო სისტემისთვის ჩვეული 

მოცულობაა. კერძოდ, ბანკთაშორისო დეპოზიტები და დაფინანსების სხვა დიდი წყაროები 

დაუცველია. 

 

2. უცხოეთში სავალდებულო რეზერვის მოთხოვნების არარსებობა ისტორიულად მთავარი ფაქტორი, 

რამაც ხელი შეუწყო იყო ევროვალუტით ვაჭრობის გაფართოებას. მაშინ როდესაც ევრობანკები 

კონკურენტულ უპირატესობას სავალდებული რეზერვის გადასახადის თავიდან აცილებით 

ღებულობდნენ, ამის სოციალური ხარჯი საბანკო სისტემის სტაბილურობის შემცირება იყო. ვერც 

ერთ ქვეყანამ ვერ შეძლო პრობლემის ერთპიროვნულად გადაჭრა ბანკების უცხოურ ფილიალებზე 

სავალდებულო რეზერვის მოთხოვნების დაწესების გზით. ერთობლივი საერთაშორისო ქმედების 

განხორციელება კი ვერ მოხერხდა იმ პოლიტიკური და ტექნიკური სირთულეების გამო, რაც 

ზოგად საერთაშორისო რეგულაციებზე შეთანხმების მიღწევას უკავშირდებოდა; ასევე იმის გამო, 

რომ ზოგ ქვეყანას არ სურდა საბანკო ბიზნესის დაფრთხობა რეგულაციების გამკაცრებით. 

დღეისათვის, სავალდებულო რეზერვის მოთხოვნები ბევრ ქვეყანაში ნაკლებად მნიშვნელოვანია. 

ამის მიზეზი ნაწილობრივ ის არის, რომ მთავრობებმა უბრალოდ გაიაზრეს ამ მოთხოვნების ფუჭი 

ხასიათი საბანკო საქმიანობის გლობალიზების პირობებში. 

 

                                                 
9 როგორც ნახავთ, ფინანსური ტრილემა, რომელზეც ამ თავში ვისაუბრებთ, განსხვავდება მონეტარული 

ტრილემისგან, რომელიც მე-19 თავში განვიხილეთ და ამ თავის დასაწყისშიც ვახსენეთ. თუმცა, ორივე 

ტრილემა ეხება კავშირებს საერთაშორისო ფინანსურ ინტეგრაციასა და სხვა პოტენციურ პოლიტიკურ 

მიზნებს შორის. 



45 

 

3. და 4. ბანკის შემოწმება კაპიტალის მოთხოვნების და აქტივებზე შეზღუდვების შესრულების 

მიზნით სულ უფრო ძნელი ხდება საერთაშორისო გარემოში. ბანკის ეროვნული 

მარეგულირებლები ჩვეულებრივ ამოწმებენ ადგილობრივი ბანკების და მათი უცხოური 

ფილიალების კონსოლიდირებულ საბალანსო ანგარიშგებებს. თუმცა, ისინი ნაკლებ მკაცრი არიან 

ბანკების უცხოეთში შვილობილი კომპანიების ანგარიშების შემოწმებაში, რომლებიც, 

თეორიულად, უფრო სუსტად არიან მიბმული მშობელ ბანკთან, მაგრამ რომელთა ფინანსურმა 

მდგომარეობამ შეიძლება სერიოზული ზეგავლენა მოახდინოს მშობელი ბანკის 

გადახდისუნარიანობაზე. ბანკები ხშირად სარგებლობდნენ ამ ნაკლები სიმკაცრით და ის სარისკო 

ბიზნესები, რომლებიც შესაძლოა ადგილობრივ მარეგულირებლებს ეჭვის ქვეშ დაეყენებინათ, 

გადააქვთ ისეთ მარეგულირებელ იურისდიქციებში, სადაც ნაკლები კითხვები ისმება. ამ პროცესს 

მარეგულირებელი არბიტრაჟი ეწოდება. გარდა ამისა, ხშირად არ არის ნათელი, თუ 

მარეგულირებლების რომელი ჯგუფი უნდა იყოს პასუხისმგებელი მოცემული ბანკის აქტივების 

ზედამხედველობაზე. ვთქვათ, იტალიური ბანკის შვილობილი კომპანია ლონდონში უმთავრესად 

ევროდოლარებით ოპერირებს. ამ კომპანიის აქტივები ვისი საზრუნავი უნდა იყოს - ბრიტანელი, 

იტალიელი თუ ამერიკელი მარეგულირებლების? 

 

5. არსებობს გაურკვევლობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი ცენტრალური ბანკია, ან არის კი 

საერთოდ ცენტრალური ბანკი პასუხისმგებელი ბოლო ინსტანციის კრედიტორის დახმარების 

გაწევაზე საერთაშორისო საბანკო საქმიანობაში. ეს პრობლემა იმ პრობლემის იდენტურია, 

რომელიც საბანკო ზედამხედველობაზე პასუხიმგებლობასთან დაკავშირებით წარმოიშობა. 

დავუბრუნდეთ იტალიური ბანკის ლონდონში არსებული შვილობილი კომპანიის მაგალითს. 

დოლარში დენომინირებული დეპოზიტების მოულოდნელი გადინებისგან შვილობილი კომპანიის 

დაცვაზე პასუხისმგებლობა ფედერალურ სარეზერვო სისტემას უნდა ეკისრებოდეს? ინგლისის 

ბანკმა უნდა იმოქმედოს? თუ ევროპის ცენტრალური ბანკი უნდა იყოს ამაზე პასუხისმგებელი? 

ბოლო ინსტანციის კრედიტორის დახმარებას უზრუნველყოფის დროს ცენტრალური ბანკები 

თავიანთ ადგილობრივ ფულის მასას ზრდიან და შესაძლოა ადგილობრივი მაკროეკონომიკური 

მიზნები დააზარალონ. საერთაშორისო სისტემაში ცენტრალური ბანკი შესაძლოა აწვდიდეს 

რესურსებს საზღვარგარეთ მდებარე ბანკსაც, რომლის ქცევას ის ვერ აკვირდება. ამიტომ, 

ცენტრალური ბანკები თავს იკავებენ ბოლო ინსტანციის კრედიტორის სერვისის მიწოდებისგან. 

 

6. როდესაც ბანკს ბევრ ქვეყანაში აქვს აქტივები და ვალდებულებები, ზოგ მთავრობას შეიძლება 

მოუხდეს საოპერაციო და ფინანსური პასუხისმგებლობების გაზიარება ამ ბანკის გადარჩენის და 

რეორგანიზაციის მიზნით. აქედან გამომდინარე გაურკვევლობებმა შეიძლება შეანელოს ან 

საერთოდ, შეაფერხოს ფუნქციონირება. მსხვილმა, კომპლექსურმა და მჭიდროდ გადაჯაჭვულმა 

გლობალურმა ბანკებმა იციან, რომ მთავრობებისთვის მათი დახურვა და რეორგანიზება ბევრად 

უფრო რთული იქნება, ვიდრე მათი კრიზისიდან გამოყვანა; ამან კი შეიძლება ბანკებს მაღალი 

რისკის გაწევისკენ უბიძგოს. 

 
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების რეგულირებაში არსებული ზემოაღნიშნული სირთულეები 

გვიჩვენებს, რომ ფინანსური ტრილემა ზღუდავს იმას, რისი მიღწევაც პოლიტიკის შემმუშავებლებს ღია 

ეკონომიკაში შეუძლიათ. ქვემოთ ჩამოთვლილი სამი მიზნიდან, ერთდროულად მაქსიმუმ ორის მიღწევა 

არის შესაძლებელი: 
 
1. ფინანსური სტაბილურობა. 

 

2. ფინანსური დაცვის პოლიტიკაზე ეროვნული კონტროლი. 

 

3. საერთაშორისო კაპიტალის მოძრაობის თავისუფლება. 
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მაგალითად, თუ ქვეყანა დანარჩენი მსოფლიოსგან ფინანსურად ჩაიკეტება, ის ისე  განახორციელებს 

თავისი ბანკების რეგულირებას, რომ არ კი იფიქრებს ქვეყანათაშორის მარეგულირებელ არბიტრაჟზე, 

რითიც ადგილობრივ ფინანსურ სტაბილურობას გააძლიერებს მიუხედავად იმისა, თუ რას აკეთებენ 

უცხოელი მარეგულირებლები. მეორე მხრივ, ქვეყნებმა ფინანსური დამცავი მექანიზმების შემუშავება და 

განხორციელება გლობალურ მარეგულირებელ ორგანოს რომ ანდონ, რომელსაც დაცულია ეროვნული 

პოლიტიკური ზეწოლისგან, ისინი ერთდროულად ფინანსურად უფრო სტაბილურიც იქნებოდნენ და 

ღიაც.10 

 

საყოველთაო გლობალური ფინანსური ორგანოს უტოპიური მიზანი, რა თქმა უნდა, შორია. თუმცა, მისი 

არარსებობის პირობებში, ეროვნული მარეგულირებლები ოთხი ათეული წელია ცდილობენ მზარდი 

ფინანსური ინტეგრაცია ფინანსურ სტაბილურობასთან შეათავსონ მუდმივად მზარდი საერთაშორისო 

თანამშრომლობის გზით. შემთხვევითი არ არის, რომ ეს პროცესი სწორედ მაშინ დაიწყო, როდესაც კურსის 

თავისუფალი მერყეობის ახალმა სისტემამ ქვეყნებს საშუალება მისცა, მისულიყვნენ მონეტარული 

ტრილემის (თავი 19) ახალ ზღვართან საერთაშორისო კაპიტალის მოძრაობის ლიბერალიზების მეშვეობით.  

 

საერთაშორისო მარეგულირებელი თანამშრომლობა 2007 წელს 

   

1970-იანი წლების დასაწყისში, თავისუფლად მერყევი კურსის ახალმა რეჟიმმა პრობლემის ახალი წყარო 

გააჩინა: გაცვლის კურსში დიდი, მოულოდნელი ცვლილებები, რასაც შეეძლო დაუცველი ბანკის 

კაპიტალის სრული ამოწურვა მოჰყოლოდა. 

 

ამ საფრთხის საპასუხოდ, 1974 წელს, 11 ინდუსტრიული ქვეყნის ცენტრალური ბანკების მმართველებმა 

ჩამოაყალიბეს ჯგუფი, რომელიც ბაზელის კომიტეტის  სახელითაა ცნობილი, და რომლის ამოცანაც 

„ეროვნული ორგანოების მიერ საერთაშორისო საბანკო სისტემაზე განხორციელებული ზედამხედველობის 

უკეთესი კოორდინირების“ მიღწევა იყო (ამ ჯგუფს ეს სახელი დაერქვა იმიტომ, რომ ცენტრალური ბანკის 

მმართველების შეხვედრა შვეიცარიის ქალაქ ბაზელში, საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკში შედგა). 

ბაზელის კომიტეტი სხვადასხვა ქვეყნის საბანკო საქმის მარეგულირებლების თანამშრომლობის წამყვან 

ფორუმად რჩება. 

 

1975 წელს, ბაზელის კომიტეტმა შეთანხმებას მიაღწია, რომელსაც კონკორდატი ეწოდა. ეს შეთანხმება 

მულტინაციონალურ საბანკო დაწესებულებებზე ზედამხედველობის პასუხისმგებლობას ბანკების 

წარმომავლობის და მასპინძელ ქვეყნებს  შორის ანაწილებს. გარდა ამისა, კონკორდატი მოუწოდებს 

წარმომავლობის და მასპინძელი ქვეყნების მარეგულირებლებს, გაუზიარონ ერთმანეთს ინფორმაცია 

ბანკების შესახებ და „წარმომავლობის ქვეყნის ორგანოებს ინსპექტირების უფლება მასპინძელი ქვეყნის 

ტერიტორიაზე მისცენ“.11 1988 წელს, ბაზელის კომიტეტმა განსაზღვრა საბანკო კაპიტალის გონივრული 

მინიმალური დონე (ზოგადად, აქტივების 8%) და კაპიტალის გაზომვის სისტემა. ეს სახელმძღვანელო 

პრინციპები, რომლებიც ფართოდ იქნა მთელ მსოფლიოში დანერგილი, ბაზელი I-ის სახელით არის 

ცნობილი. 2004 წელს კომიტეტმა შეასწორა ბაზელი I-ის ჩარჩო და საბანკო კაპიტალის ახალი წესები 

გამოაქვეყნა, რომელსაც ბაზელი I I ეწოდა. 

 

საერთაშორისო საფინანსო ურთიერთობებში ერთ-ერთი მთავარი ცვლილებას წარმოადგენს ახალი 

აღმოცენებადი ბაზრების როგორც კერძო კაპიტალის ნაკადების წყაროების და დანიშნულების ადგილების 

სწრაფად მზარდი მნიშვნელობა. აღმოცენებადი ბაზრები იმ ინდუსტრიალიზებადი ქვეყნების კაპიტალის 

                                                 
10 ფინანსური ტრილემის კონტექსტში საერთაშორისო საბანკო სისტემის ერთ-ერთი ბოლო შემოწმების 

შესახებ იხილეთ, Dirk Schoenmaker, Governance of International Banking: The Financial Trilemma (Oxford: 

Oxford University Press, 2013). 

11 ამ თვალსაზრისით, კონკორდატი შეაჯამა ინგლისის ბანკის ვ. პ. კუკმა, ბაზელის კომიტეტის 

მაშინდელმა თავმჯდომარემ, ნაშრომში “Developments in Co-operation among Banking Supervisory 

Authorities,” Bank of England Quarterly Bulletin 21 (ივნისი 1981), გვ. 238–244. 
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ბაზრებია, რომლებმაც მოახდინეს თავიანთი ფინანსური სისტემების ლიბერალიზება, რათა შესაძლებელი 

გაეხადათ უცხოელებთან კერძო აქტივებით ვაჭრობა. 1990 წლის შემდეგ, ისეთი ქვეყნები როგორებიცაა 

ბრაზილია, მექსიკა, ინდონეზია და ტაილანდი, ინდუსტრიული ქვეყნებიდან კერძო კაპიტალის ნაკადების 

მსხვილი მიმღებები იყვნენ. 

 

თუმცა, აღმოცენებადი ბაზრის ფინანსური ინსტიტუტები სუსტი აღმოჩნდა. ამ სისუსტემ განაპირობა 1997-

1999 წლების აღმოცენებადი ბაზრების მწვავე ფინანსური კრიზისი (თავი 22). სხვა პრობლემებთან ერთად, 

განვითარებად ქვეყნებს არ ჰქონდათ საბანკო რეგულირების გამოცდილება, მათი სააღრიცხვო 

სტანდარტები ნაკლებად მკაცრი იყო, ვიდრე განვითარებული ქვეყნებისა და მათთვის დამახასიათებელი 

იყო მორალური რისკის, რადგან ადგილობრივ ბანკების აძლევდნენ გარანტიებს, რომ პრობლემების 

შემთხვევაში კრიზისიდან გამოიყვანდნენ. 

 

ამრიგად, ბაზელის კომიტეტის პრიორიტეტად იქცა აღმოცენებადი ბაზრის ქვეყნებისთვის 

საერთაშორისოდ აღიარებული მარეგულირებელი სტანდარტების „საუკეთესო პრაქტიკის“ შეთავაზება. 

1997 წლის სექტემბერში, კომიტეტმა გამოაქვეყნა თავისი „ეფექტიანი საბანკო ზედამხედველობის 

ძირითადი პრინციპები“, რომელიც ბევრი განვითარებადი ქვეყნის წარმომადგენლებთან 

თანამშრომლობით შემუშავდა (და 2006 წელს შესწორდა). მიიჩნეოდა, რომ ამ დოკუმენტში განსაზღვრული 

25 პრინციპი აღწერდა ეფექტიანი საბანკო  ზედამხედველობის მინიმალურ სავალდებულო მოთხოვნებს, 

რომლებიც მოიცავდა ბანკების ლიცენზირებას, ზედამხედველობის მეთოდებს, ბანკების 

ანგარიშვალდებულების მოთხოვნებს და ქვეყანათაშორის საბანკო საქმიანობას. 2007 წელს, გლობალური 

ფინანსური კრიზისის წარმოშობის დროს, ბაზელის კომიტეტი და საერთაშორისო საფინანსო ფონდი 

მონიტორინგს უწევდნენ „ძირითადი პრინციპების“ და ბაზელი II-ის საერთაშორისო განხორციელებას. 

კრიზისმა  ბაზელი II-ის სისუსტეები გამოავლინა, რამაც ბაზელის კომიტეტი ახალ ჩარჩოზე - ბაზელი III-

ზე შეთანხმებამდე მიიყვანა, რომელსაც ქვემოთ განვიხილავთ. მეორე პოტენციური პრობლემური ასპექტი 

არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტების საერთაშორისო საქმიანობაა. ჩრდილოვან საბანკო სისტემაში 

წამყვანი აქტორის გაკოტრებამ, როგორც ჩვეულებრივი ბანკის გაკოტრებამ, შეიძლება სერიოზულად 

შეაფერხოს ეროვნული გადახდების და საკრედიტო ქსელები. მზარდმა სეკურიტიზაციამ, ანუ აქტივების 

ლიკვიდურ ფასიან ქაღალდებად გარდაქმნამ (რომელშიც ბანკის აქტივების გადაფუთვა ხდება ადვილად 

ლიკვიდირებად ფორმებში და იყიდება) და ოპციონებით და მეორადი ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობამ 

მარეგულირებლებს ბანკის საბალანსი ანგარიშგებების შემოწმებით გლობალური ფინანსური ნააკდების 

ზუსტი სურათის დანახვა გაურთულა. მართლაც, როგორც ამას ვნახავთ, სეკურიტიზაცია და მეორადი 

ფასიანი ქაღალდები 2007-2009 წლების კრიზისის მთავარი მიზეზი იყო, რაც ქვემოთ გაანალიზებული 

პრაქტიკული მაგალითის თემაა. 
 

პრაქტიკული მაგალითი.  

 
2007-2009 წლების გლობალური ფინანსური კრიზისი 

 

2007-2009 წლების გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ეკონომიკის ვარდნა ყველაზე ღრმა კრიზისი 

იყო დიდი დეპრესიის შემდეგ.  მთელ მსოფლიოში ბანკები ან გაკოტრდნენ ან მათ გადასარჩენად 

მთავრობის მასშტაბური ჩარევა გახდა საჭირო; გლობალური ფინანსური სისტემა გაიყინა და მთელი 

მსოფლიოს ეკონომიკა რეცესიაში აღმოჩნდა. ზოგი რეცესიისგან განსხვავებით, ეს რეცესია ფინანსური 

ბაზრის შოკის პირობებში წარმოიქმნა და ფინანსური ბაზრების მეშვეობით, ეს შოკი ერთი ქვეყნიდან 

მეორეში ელვისებური სისწრაფით გადადიოდა. 

 

კრიზისი, ერთი შეხედვით, ნაკლებმოსალოდნელმა მიზეზმა გამოიწვია: აშშ-ის იპოთეკური კრედიტის 

ბაზარმა.12 2000-იანი წლების შუა პერიოდში, როდესაც აშშ-ში საპროცენტო განაკვეთები ძალიან დაბალი 

                                                 
12 კრიზისის შესახებ საინტერესო ანგარიშებისთვის იხილეთ Markus Brunnermeier, “Deciphering the Liquidity 

and Credit Crunch of 2007–2008,” Journal of Economic Perspectives 23 (ზამთარი 2009), გვ. 77–100; Gary B. Gorton, 
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იყო, ხოლო ადგილობრივი უძრავი ქონების ფასები იზრდებოდა (გაიხსენეთ მე-19 თავი), იპოთეკარები 

სესხებს ისეთ მსესხებლებს აძლევდნენ, რომლებსაც საეჭვო საკრედიტო ისტორია ჰქონდათ. უმეტეს 

შემთხვევაში მსესხებლებს სახლების ყიდვა და შემდეგ, მათი უფრო მომგებიანად მალევე გაყიდვა ჰქონდათ 

გეგმაში. ბევრმა ვალი ისეთი საპროცენტო განაკვეთით აიღო, რომელიც დაფარვის ვადის საწყის პერიოდში 

დაბალი საპროცენტო განაკვეთით დაბრუნებას ითვალისწინებდა; თუმცა საპროცენტო განაკვეთის 

გაზრდის შემთხვევაში, მათ კრედიტის დაფარვის ფინანსური შესაძლებლობები ფაქტობრივად არ 

ჰქონდათ. შემდეგ კი,  როდესაც ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ ინფლაციისგან თავის დასაცავად 

მონეტარული პოლიტიკა თანდათანობით გაამკაცრა, აშშ-ის საპროცენტო განაკვეთები თანდათანობით 

გაიზარდა. აშშ-ში უძრავი ქონების ფასების კლება 2006 წლიდან დაიწყო. 

 

აშშ-ის არამყარი სუბსტანდარტული იპოთეკური კრედიტის მთლიანი მოცულობა არ იყო ძალიან დიდი 

აშშ-ის მთლიან ფინანსურ სიმდიდრესთან შედარებით. თუმცა, თავდაპირველმა კრედიტორებმა სწრაფად 

მოახდინეს სუბსტანდარტული კრედიტების სეკურიტიზება და გაყიდვა, ხშირ შემთხვევებში სხვა 

აქტივებთან ერთად. ამან ძალიან გაართულა იმის ზუსტად დადგენა, თუ რომელ ინვესტორს ემუქრებოდა 

სუბსტანდარტული იპოთეკური კრედიტების გადაუხდელობის რისკი. გარდა ამისა, ბანკები მთელ 

მსოფლიოში, განსაკუთრებით კი აშშ-სა და ევროკავშირში, ხარბად ყიდულობდნენ სუბსტანდარტულ 

კრედიტებთან დაკავშირებულ სეკურიტიზებულ აქტივებს და ამ მიზნით, ზოგ შემთხვევებში, საბალანსო 

ანგარიშსწორების მიღმა გაუმჭვირვალე ინსტრუმენტებსაც კი ქმნიდნენ, რომელიც 

მარეგულირებლებისთვის მიუწვდომელი იყო. ძირითადი მოტივატორი მარეგულირებელი არბიტრაჟი 

იყო. ბანკები ცდილობდნენ, ესარგებლათ იმ ხვრელებით, რომლებიც მკაცრ წესებში, მათ შორის ბაზელი II-

ის სახელმძღვანელო პრინციპებში არსებობდა, იმისათვის, რომ მინიმუმამდე შეემცირებინათ კაპიტალის 

ის მინიმალური მოცულობა, რომელიც მათ აქტივებთან შეფარდებით უნდა ჰქონოდათ და ამით 

მაქსიმუმამდე გაეზარდათ თანხის ის მოცულობა, რომელსაც სეკურიტიზებული საკრედიტო 

პროდუქტების შესაძენად ისესხებდნენ. ამ ბანკების სეკურიტიზებული აქტივების შესყიდვებისთვის 

დაფინანსება აშშ-ის კრედიტორებისგან მოდიოდა, მათ შორის ფულადი ბაზრის საინვესტიციო 

ფონდებიდან.13 ევროპული ბანკების მოთხოვნა ძირითადად აშშ-ის პროდუქტებზე იყო ფოკუსირებული 

მაგრამ, როგორც მე-19 თავში აღვნიშნეთ, 2000-იანი წლების უძრავი ქონების ბუმი გლობალური ფენომენი 

                                                 
Slapped in the Face by the Invisible Hand: The Panic of 2007 (New York: Oxford University Press, 2010); თავი 9 

Frederic S. Mishkin-ის, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, მე-10 გამოცემა (Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall, 2013); და ბლაინდერის წიგნი, რომელიც მითითებულია დამატებითი 

ლიტერატურის ჩამონათვალში. 

13 აშშ-სა და ევროკავშირს შორის კრიზისამდელ პერიოდში არსებული ორმხრივი ფინანსური ნაკადების 

შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ S. Bernanke, Carol Bertaut, Laurie Pounder DeMarco, and Steven Kamin, 

“International Capital Flows and the Returns to Safe Assets in the United States, 2003–2007,” Financial Stability 

Review, Banque de France 15 (2011), გვ. 13–26. მარეგულირებელი არბიტრაჟის აღწერა იხილეთ Viral V. 

Acharya and Philipp Schnabl, “Do Global Banks Spread Global Imbalances? Asset-Backed Commercial Paper during 

the Financial Crisis of 2007–09,” IMF Economic Review 58 (August 2010), გვ. 37–73. ბევრი სეკურიტიზებული 

აშშ-ის იპოთეკით გამყარებული ფასიანი ქაღალდები მათი გამცემების მიერ ისე იყო პაკეტებად 

დაჯგუფებული, რომ მათი დაფარვა სრულად იქნებოდა შესაძლებელი გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 

იპოთეკური კრედიტების გადაუხდელობა ძალიან მასშტაბურ ხასიათს მიიღებდა - პრაქტიკულად, თუ 

მწვავე უძრავი ქონების ბაზრის კოლაფსი აშშ-ის უმეტეს რეგიონს შეეხებოდა. ვინაიდან სარეიტინგო 

სააგენტოები ასეთი სცენარის ალბათობას ძალზე ნაკლებ სავარაუდოდ მიიჩნევდნენ, მათ  იპოთეკით 

გამყარებულ ფასიან ქაღალდებს უმაღლესი რეიტინგები მიანიჭეს. ამავე დროს, კაპიტალის შესახებ 

ბაზელის სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით, ბანკებს ასეთ, თითქოსდა ტყვიაგაუმტარ აქტივებთან 

მიმართებით შედარებით ნაკლები სავალდებულო კაპიტალის ქონა მოეთხოვებოდათ. ამრიგად, 

ევროპულმა ბანკებმა აქტიურად მოახდინეს ინვესტირება იპოთეკით გამყარებულ ფასიან ქაღალდებსა და 

მათთან დაკავშირებულ ფასიან ქაღალდებში როგორც მათი ოდნავ მაღალი უკუგების გამო ასევე იმის გამო, 

რომ შეეძლოთ ფულის სესხება და გასესხება კაპიტალის უფრო მცირე სავალდებულო მოცულობის 

საფუძველზე. 
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იყო (გაიხსენეთ ნახატი 19-7) და შესაბამისად, ევროპული ბანკები აშშ-ის ფარგლებს გარეთ 

ძვირადღირებული უძრავი ქონების ბაზრებზე ფასების ვარდნის წინაშეც საკმაოდ დაუცველები იყვნენ. 

უძრავი ქონების ფასები ამ ბაზრებზე მალე აშშ-ში ფასების ვარდნას გაიმეორებდა. (მომდევნო თავში ჩვენ 

განვიხილავთ, თუ როგორ გამოიწვია ევროპის ბანკების პრობლემებმა ევროზონის კრიზისი). 

  

როდესაც 2007 წლის განმავლობაში მევალეები სუბსტანდარტულ კრედიტებს სულ უფრო ხშირად აღარ 

აბრუნებდნენ, კრედიტორებმა გაიაზრეს ის რისკები, რომელთა წინაშეც აღმოჩნდნენ და ბაზრებიდან 

გავიდნენ. შეუძლებელი იყო იმის თქმა, თუ ვინ იყო მოწყვლადი სუბსტანდარტული კრედიტების რისკის 

წინაშე ანდა რამდენად მოწყვლადი იყო ამ რისკის წინაშე. ვალის აღების ხარჯი გაიზარდა, ხოლო 

ფინანსური ბაზრების ბევრ მონაწილეს ნაღდი ფულის მისაღებად აქტივების გაყიდვის გარდა სხვა გზა აღარ 

დარჩენოდა. დერივატივების ნაწილი, რომელიც გასაყიდად იყო შემოთავაზებული, იმდენად ცუდად 

აღიქვა ბაზრებმა, რომ პოტენციურმა მყიდველმა მათი შეფასება ვერ შეძლო.  

 

 
 

2007 წლის 9 აგვისტოს კვირის განმავლობაში ცენტრალურმა ბანკებმა ბაზრებს ისეთი დიდი 

ლიკვიდურობის დახმარება გაუწია, რაც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერირორისტული აქტების შემდეგ არ 

გაუწევია. 9 აგვისტოს წამყვანმა ფრანგულმა ბანკმა, BNP Paribas-მა განაცხადა, რომ მისი სამი საინვესტიციო 

ფონდი პოტენციური პრობლემის წინაშე იდგა სუბსტანდარტულ სესხებთან დაკავშირებული 

ინვესტიციების გამო. საკრედიტო ბაზრები პანიკამ მოიცვა და მთელ მსოფლიოში ბანკთაშორისი 

საპროცენტო განაკვეთები ცენტრალური ბანკის საპროგონოზო განაკვეთებზე მეტად გაიზარდა. ბანკებს 

შეეშინდათ, რომ სხვა ბანკები გაკოტრდებოდნენ და გადახდას ვერ შეძლებდნენ და იმის შიშით, რომ თავად 

ვერ შეძლებდნენ ბანკთაშორისი დაფინანსების მოპოვებას, ყველამ ნაღდი ფულის შენახვა დაიწყო. 

ევროპულმა ცენტრალურმა ბანკმა ბოლო ინსტანციის კრედიტორის როლი იკისრა ევროპულ ბანკთაშორის 

ბაზარზე, ფედერალურმა სარეზერვი ბანკმაც იგივე გააკეთა აშშ-ში და განაცხადა, რომ ის მიიღებდა 

იპოთეკით გამყარებულ ფასიან ქაღალდებს, როგორც ბანკებისთვის გასაცემი კრედიტების 

უზრუნველყოფას.  საფონდო ბირჟები ყველგან დაეცა. 2007 წლის ბოლოს აშშ-ის ეკონომიკა რეცესიაში 

შევიდა, რასაც კრედიტის გაქრობამ და უძრავი ქონების ბაზრის კოლაფსმა შეუწყო ხელი. 

 

თუმცა, პრობლემები ჯერ კიდევ წინ იყო. 2008 წლის მარტში, ინსტიტუციურმა კრედიტორებმა უარი თქვეს, 

გაეხანგრძლივებინათ მოკლევადიანი კრედიტების ვადა სიდიდით მეხუთე საინვესტიციო ბანკისთვის, 

Bear Stearns-სთვის, რომელსაც სუბსტანდარტულ სესხებთან დაკავშირებული დიდი მოცულობის 

ინვესტიციები ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ Bear Stearns-ი ბანკი არ იყო, მისგან კრედიტორები გაიქცნენ. 

სასწრაფო გადარჩენის პაკეტის ორგანიზების მიზნით, ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმა Bear Stearns-ის 30 

მილიარდის „პრობლემური“ აქტივები შეისყიდა, რათა დაეყოლიებინა ბანკი J.P. Morgan Chase, შეეძინა Bear 

Stearns-ი დაკლებულ ფასად. ფედერალური სარეზერვო ბანკი გააკრიტიკეს იმისათვის, რომ არ გააკოტრა 

Bear Stearns-ის აქციონერები (რომ მორალური რისკის შეეკავებინა) და გადასახდელის გადამხდელების 

ფული რისკის ქვეშ დააყენა. 
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თუმცა, ფინანსური სტაბილურობა ამ გამოსყიდვის მერეც არ აღმდგარა. მატულობდა აშშ-ის იპოთეკური 

სესხების გადაუხდელობის გამო დაგირავებული ქონების გამოსყიდვის უფლების დაკარგვის რიცხვი, 

უძრავ ქონებაზე ფასები კვლავ მცირდებოდა და მაინც, ბანკებს და ჩრდილოვან ბანკებს თავიანთ ბალანსზე 

პრობლემური აქტივები რჩებოდათ, რომელთა შეფასება და გაყიდვა ძნელი იყო. ამ ფონზე, აშშ-ის 

მთავრობამ თავისი კონტროლის ქვეშ კერძო მფლობელობაში მყოფი მაგრამ მთავრობის მიერ 

სპონსორირებულ ორი მსხვილი იპოთეკური სააგენტო  Fannie Mae და Freddie Mac. 

 

2008 წლის 15 სექტემბერს, აშშ-ის ხაზინის და ფედერალური სარეზერვო ბანკის მიერ მყიდველის მოძიების 

ენერგიული მაგრამ უშედეგო მცდელობების შემდეგ, საინვესტიციო ბანკმა Lehman Brothers-მა თავი 

გაკოტრებულად გამოაცხადა. დღემდე კამათობენ აშშ-ის ხელისუფლების სამართლებრივ მდგომარეობაზე, 

თავიდან აეცილებინა ამ ბანკის კოლაფსი; მართლაც, ხელისუფლება Bear Stearns-ის გამო ჯერ კიდევ მწვავე 

კრიტიკას განიცდიდა და იმედი ჰქონდა, რომ Lehman-ის გაკოტრების შეჩერება შეიძლებოდა. ამის 

ნაცვლად, სიტუაცია სწრაფად გამოვიდა კონტროლიდან. Lehman-ის მიერ გაკოტრების გამოცხადების 

მეორე დღეს უმსხვილესი სადაზღვევო ფირმა American International Group-ი ანუ, AIG (რომლის აქტივები 

$1 ტრილიონს აჭარბებდა) ვალდებულებათა მასობრივი დაფარვის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა. როგორც 

ჩანს, ზედა მენეჯმენტის თანხმობის გარეშე, ფირმის დილერებმა 400 მილიარდ აშშ დოლარზე მეტი გასცეს 

მეორად ფინანსურ ინსტრუმენტებში, რომლებსაც საკრედიტო დეფოლტის სვოპი ეწოდება, რაც 

წარმოადგენს სადაზღვევო პოლისებს კრედიტების  (მათ შორის Lehman-ისთვის მიცემული კრედიტების 

და ასევე იპოთეკით გამყარებული ფასიანი ქაღალდების) გადაუხდელობის წინააღმდეგ. იმ ვითარებაში, 

როდესაც მსოფლიო ფინანსური სისტემა მცირდებოდა, საკრედიტო დეფოლტის სვოპების დაწყება სულ 

უფრო მოსალოდნელი იყო, თუმცა AIG-ს მათ დასაფარად ფინანსები არ ჰქონდა. ფედერალური სარეზერვო 

სისტემა დაუყოვნებლივ ჩაერია $85 მილიარდიანი კრედიტით და შემდეგ, აშშ-ის მთავრობამ AIG-ს კიდევ 

ერთი მილიარდი აშშ დოლარის კრედიტი გამოუყო. 

 

იმავე თვეში ამერიკული ფულის ბაზრის საინვესტიციო ფონდები (რომელთაგან ზოგს პრეტენზია Lehman-

თან ჰქონდა) ვალდებულებათა მასობრივი დაფარვის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ და აშშ-ის ხაზინამ 

მათი ვალდებულებების გარანტირება განახორციელა; Washington Mutual Bank-ი (აშშ-ში სიდიდით მეექვსე 

ბანკი) გაკოტრდა; პრობლემების მქონე Wachovia (სიდიდით მეოთხე ბანკი) და საინვესტიციო ბანკი Merrill 

Lynch-ი, შესაბამისად, Wells Fargo Bank-მა და Bank of America-მ შეისყიდეს; აშშ-ის ბოლო ორი  

დამოუკიდებელი  საინვესტიციო ბანკი, Goldman Sachs-ი და Morgan Stanley საბანკო ჰოლდინგური 

კომპანიები გახდნენ, რომლებიც ფედერალური სარეზერვო სისტემის ზედამხედველობის ქვეშ არიან, 

მაგრამ ხელი მიუწვდებათ ფედერალური სარეზერვო სისტემის საკრედიტო ინსტრუმენტებისადმი; 

სამთავრობო ობლიგაციების განაკვეთებზე ბანკთაშორისი დაკრედიტების სხვაობამ ისტორიულ დონეებს 

მიაღწია; მსოფლიო საფონდო ბირჟები კოლაფსში იყო. ცხარე დებატების შემდეგ აშშ-ის კონგრესმა კანონი 

მიიღო, რომლის თანახმადაც 700 მილიარდი აშშ დოლარი გამოიყო ბანკებისგან პრობლემური აქტივების 

შესასყიდად იმ იმედით, რომ ეს ბანკებს შესაძლებლობას მისცემდა, ნორმალური დაკრედიტება 

განეახლებინათ - თუმცა, საბოლოოდ, ეს თანხები ამ მიზნით არ იქნა გამოყენებული. Lehman-ის შემდგომი 

არეულობა ევროპას გადაედო, სადაც რამდენიმე ფინანსური ინსტიტუტი გაკოტრდა და ევროკავშირის 

მთავრობებმა ანაბრების დაფარვის გარანტიები გასცეს, რათა ბანკებისთვის თავიდან აეცილებინათ  

ვალდებულებათა მასობრივი დაფარვის პრობლემა. გარდა ამისა, რამდენიმე ქვეყანამ ბანკთაშორისი 

კრედიტების გარანტირება მოახდინა. თუმცა იმ დროისთვის ეკონომიკის შემცირებამ გლობალური 

მასშტაბი მიიღო, რამაც გამანადგურებელი ზეგავლენა იქონია მწარმოებლურობასა და დასაქმებაზე მთელ 

მსოფლიოში.  

 

მიმოხილვის შეზღუდული ფორმატი არ იძლევა ბევრი იმ ფინანსური, ფისკალური და არატრადიციული 

მონეტარული პოლიტიკების დეტალური მიმოხილვის საშუალებას, რომლებიც ცენტრალურმა ბანკებმა და 

მთავრობებმა განახორციელეს იმისათვის, რომ გლობალური ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, თავისუფალი 
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ვარდნა შეეჩერებინათ  2008 წლის ბოლოსა და 2009 წლის პირველ ნახევარში.14 (შემდეგ გვერდზე მოცემულ 

ჩანართში განხილულია პოლიტიკური რეაგირების ერთ-ერთი ასპექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია 

საერთაშორისო მონეტარული ეკონომიკისათვის.) ინდუსტრიულ ქვეყნებში უძრავი ქონების ბაზრების 

ვარდნის პირობებში ფინანსური და შინამეურნეობათა სექტორის საბალანსო ანგარიშგებების 

გაუმჯობესების ტემპი, ისევე როგორც მთლიანი მოთხოვნის ზრდის ტემპი, ძალიან ნელი იყო.  

 

 

გაცვლის კურსის არასტაბილურობა და ცენტრალური ბანკის სვოპის ხაზი 

 

ტრადიციულად ბოლო ინსტანციის კრედიტორი ლიკვიდურ საშუალებებს საკუთარ ვალუტაში გასცემს, 

რომელსაც ის თავისუფლად ბეჭდავს. თუმცა, 2007-2009 წლების კრიზისმა აჩვენა, რომ გლობალიზებული 

ფინანსების თანამედროვე სამყაროში ბანკებს ლიკვიდური საშუალებები შეიძლება სხვა ვალუტებშიც 

დასჭირდეთ და არა მხოლოდ მათი ადგილობრივი ცენტრალური ბანკის ვალუტაში. ერთ-ერთი ინოვაცია, 

რომელშიც ცენტრალურმა ბანკებმა კრიზისის დროს შემოიღეს, იყო ის, რომ მათ ასეთი დახმარება 

ხელმისაწვდომი უცხოური ცენტრალური ბანკებისთვის გახადეს. შედეგად, ფედერალური სარეზერვო 

ბანკი, რომელმაც ეს მიდგომა შემოიღო, ბოლო ინსტანციის გლობალური კრედიტორი გახდა აშშ 

დოლარებისთვის.  

 

რატომ იყო ეს აუცილებელი? ეს საჭირო გახდა აშშ-ის საკრედიტო ბაზრების, განსაკუთრებით, 

ბანკთაშორისი ბაზრების დესტაბილიზაციის გადმოდინების ეფექტის გამო. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ 

კრიზისამდელ წლებში, ევროპულმა ბანკებმა დიდი ინვესტიციები განახორციელეს აშშ-ის იპოთეკით 

გამყარებულ ფასიან ქაღალდებსა და სხვა მსგავს სეკურიტიზებულ აქტივებში. თუმცა, ევროპულ ბანკებს არ 

სურდათ, გაეწიათ სავალუტო რისკი ამ დოლარში დენომინირებული ვალდებულებების ქონაზე. ვინაიდან 

დოლარებს ფიზიკური პირების დეპოზიტების გზით ვერ იღებდნენ, ისინი დოლარებს მოკლე ვადით 

კომერციული ბაზრებისგან (აშშ-ის ბანკებისა და ფულის ბაზრის ფონდებისგან) სესხულობდნენ აშშ-ის 

იპოთეკით გამყარებული ფასიანი ქაღალდების შესყიდვის დასაფინანსებლად. 

 

შემდეგ კრიზისი დაიწყო და ბანკთაშორისმა საკრედიო ბაზრებმა ფუნქციონირება შეწყვიტეს. ევორპულ 

ბანკებს არ სურდათ თავიანთი იმ დროის პრობლემური აშშ აქტივების გაყიდვა წამგებიანად (იმ 

შემთხვევაშიც კი, ამის გაკეთება რომ შესაძლებოდათ) და ამიტომ, მოკლევადიანი კრედიტების დასაფარად 

და დოლარებში თავიანთი ჰეჯირებული პოზიციების დასაცავად დოლარების სესხება სჭირდებოდათ. 

მიუხედავად იმისა, რომ ქაღალდზე ბანკების დოლარებში დენომინირებული ვალდებულებები 

დაბალანსებული იყო დოლარებში დენომინირებულ აქტივებთან, აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის 

ლიკვიდურობის შეუსაბამობამ ვალუტის შეუსაბამობა წარმოქმნა როგორც კი აქტივები ნომინალურ ფასად 

სწრაფად ვეღარ გაიყიდა. საიდან შეძლებდნენ ეს ბანკები დოლარებში სესხების სწრაფად აღებას, როდესაც 

კერძო საკრედიტო ბაზრები გაყინული იყო? ზოგმა, თუმცა არა ყველამ, შეძლო სესხის აღება ფედერალური 

სარეზერვო ბანკისგან აშშ-ში ფილიალების მეშვეობით. სხვა ბანკებს არ ჰქონდათ ისეთი უზრუნველყოფა, 

რომელიც ფედერალური სარეზერვო ბანკისთვის იქნებოდა მისაღები. საქმეს ისიც ართულებდა, რომ 

ევროპაში დილის ვაჭრობის დროს ფედერალური სარეზერვო ბანკი დახურული იყო. 

 

ევროპის ცენტრალურ ბანკს ევროების დაბეჭდვა და ბანკებისთვის სესხება შეეძლო, მაგრამ აშშ დოლარებს 

ვერ დაბეჭდავდა. ამრიგად, ევროპულმა ბანკებმა სცადეს ნასესხები ევროების დოლარებში გაცვლა 

(ევროებს ყიდდნენ დოლარებზე სპოტ ბაზარზე და გამოისყიდდნენ მოკლე ვადით ნაყიდი დოლარებით 

სწრაფი ოპერაციების ბაზარზე). გარანტირებული  საპროცენტო პარიტეტის პირობებში (თავი 14), ეს 

რთული ოპერაცია იმდენივე ღირდა, რაც პირდაპირი კრედიტი დოლარებში. მაგრამ გრანტირებული 

                                                 
14 კრიზისის დროს ფედერალური სარეზერვო სისტემის პოლიტიკების შესახებ იხილეთ David Wessel, In 

Fed We Trust: Ben Bernanke’s War on the Great Panic (New York: Crown Business, 2009). სამთავრობო 

პოლიტიკის რეაგირებაზე უფრო ვრცელი მიმოხილვისთვის იხილეთ ბლაინდერის წიგნი, რომელიც 

მითითებულია დამატებითი ლიტერატურის ჩამონათვალში. 
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საპროცენტო პარიტეტი ირღვეოდა ვინაიდან ბანკებს არ უნდოდათ ერთმანეთისთვის დოლარების სესხება. 

ევროების დოლარებში გაცვლა ძალიან ცოტა სპოტ დოლარს და ძალიან ცოტა ვადიან ევროს იძლეოდა. 

კერძოდ, დოლარის ამ დეფიციტმა დოლარის მკვეთრი გამყარება გამოიწვია სპოტ ბაზარზე. 

 

ფედერალური სარეზერვო ბანკის სვოპ ხაზები, რომლებიც პირველად, 2007 წლის დეკემბერში, ევროპის 

ცენტრალური ბანკისა და შვეიცარიის ეროვნული ბანკისთვის გაიხსნა, გამიზნული იყო ამ დეფიციტის 

შემსუბუქების და უცხოური ვალუტის ბაზრებზე უწესრიგო ვითარების პრევენციისთვის. ხაზებმა ევროპის 

ცენტრალურ ბანკსა და შვეიცარიის ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობა მისცა, პირდაპირ ფედერალური 

სარეზერვო ბანკისგან აეღოთ ვალი დოლარებში და ესესხებინათ ის ადგილობრივი ბანკებისთვის. 

 

მაგრამ 2008 წლის სექტემბეში Lehman-ის კოლაფსის შემდეგ დოლარის დეფიციტი კიდევ უფრო გამწვავდა. 

ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმა სვოპები უფრო მეტ ცენტრალურ ბანკს გაუხსნა, მათ შორის ოთხი 

აღმოცენებადი ქვეყნისას (ბრაზილია, მექსიკა, კორეა და სინგაპური), ხოლო რამდენიმე ინდუსტრიული 

ქვეყნის ცენტრალური ბანკებისთვი (მათ შორის ევროპის ცენტრალური ბანკისა და შვეიცარიის ეროვნული 

ბანკისთვის) სვოპ ხაზები ულიმიტო გახადა, რითიც მან სრულად მოახდინა ბოლო ინსტანციის 

კრედიტორის თავისი ფუნქციის სხვებისთვის გადაცემა. საბოლოო ჯამში, ფედერალურმა სარეზერვო 

ბანკმა ამ გზით ასობით მილიარდი დოლარის სესხი გასცა.*  

 

* დამატებითი მსჯელობისთვის იხილეთ Maurice Obstfeld, Jay C. Shambaugh, and Alan M. Taylor, “Financial 

Instability, Reserves, and Central Bank Swap Lines in the Panic of 2008,” American Economic Review 99 (მაისი 

2009), გვ. 480–486; Patrick McGuire and Götz von Peter, “The US Dollar Shortage in Global Banking and the 

International Policy Response,” BIS Working Papers No. 291, ოქტომბერი 2009; და Linda S. Goldberg, Craig 

Kennedy, and Jason Miu, “Central Bank Dollar Swap Lines and Overseas Dollar Funding Costs,” Economic Policy 

Review, Federal Reserve Bank of New York (May 2011), გვ. 3–20. 
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საერთაშორისო მარეგულირებელი ინიციატივები გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ 

 
2007-2009 წლების კრიზისის სიმკაცრემ და მასშტაბმა ეროვნული ფინანსური სისტემების და 

საერთაშორისო სისტემის რეფორმირების ინიციატივები წარმოშვა. ახლა განვიხილავთ რამდენიმე ასეთ 

ღონისძიებას, რომელთა მიზანი იყო არსებულ მარეგულირებელ ჩარჩოში ნაკლოვანებების აღმოფხვრა და 

ამავე დროს, მეტი ყურადღების მიქცევა საბანკო პრობლემების წარმომქმნელი მაკროეოკონომიკური 

მიზეზებისა და  მათი შედეგებისთვის. 

 

ბაზელი III. ფინანსურმა კრიზისმა ბაზელი II მარეგულირებელი ჩარჩოს არაადეკვატურობები გამოავლინა 

და ამიტომ, 2010 წელს, ბაზელის კომიტეტმა საერთაშორიოს ბანკებს სავალდებულო კაპიტალის უფრო 

მკაცრი სტანდარტები და მარეგულირებელი დაცვითი მექანიზმები, ანუ, ბაზელი III შესთავაზა. კაპიტალის 

კუთხით, ბაზელის ახალი ჩარჩო ბანკებს ურთულებს სავალდებული კაპიტალის მოთხოვნებისთვის თავის 

არიდებას (მაგალითად, უფრო კომპლექსურად უყურებს ბანკების მიერ გაწეულ რისკებს, მათ შორის 

არასაბალანსო ინსტიტუტებს, და ასევე ბანკებისგან მოითხოვს, უფრო პესიმისტურ სცენარებზე გათვალონ 

დაცვის მექანიზმები, ვიდრე ამას ადრე აკეთებდნენ). თუმცა ბაზელი II-ის მსგავსად ბაზელი III კვლავ 

იყენებს რისკის წონებს სხვადასხვა აქტივების მიმართ და ნაკლებად რისკიანად მიჩნეულ აქტივებს 

სავალდებულო კაპიტალის უფრო დაბალ მოთხოვნას უწესებს. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ბაზელი III 

ლიკვიდურობის დაფარვის კოეფიციენტის შემოღებას ითვალისწინებს, რომლის თანახმადაც ბანკი 

ვალდებული იქნება ჰქონდეს ნაღდი ფულის ანდა ძალიან ლიკვიდური ობლიგაციები ის ოდენობა, 

რომელიც საკმარისი იქნება 30-დღიანი ნაღდი ფულის გადინების დასაფარად სპეციფიკურ კრიზისულ 

პირობებში. წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი გამიზნულია იმისთვის, რომ შეამციროს 

ბანკების დამოკიდებულება მოკლევადიან კომერციულ დაფინანსებაზე (ფიზიკური პირების 

დეპოზიტებისგან განსხვავებით). 2013 წლის მარტის ბოლოსთვის მხოლოდ 11 ქვეყანას (რომელშიც არ 

დანიის ეროვნული ბანკი 

Norges Bank 

ისლანდიის ცენტრალური 

ბანკი 

პოლონეთის  ეროვნული 

ბანკი Mgyar Nemzeti Bank 

ცენტრალური ბანკის სვოპ ხაზები 2007-2009 წლების კრიზისის დროს 

ღია ფერის ისრები აჩვენებს სესხებს დოლარებში, მუქი ისრები სესხებს სხვა ვალუტაში. 

ისრის მიმართულება სესხის მიმართულებას აღნიშნავს, როდესაც ეს ცნობილია. ისრის 

სისქე სვოპ ხაზის მოცულობის პროპორციულია ან, სადაც ხაზი ულიმიტოა, გასესხებული 

ფულის მოცულობას. 
წყარო: Patrick McGuire and Götz von Peter, “The US Dollar Shortage in Global Banking and the International 

Policy Response,” BIS Working Papers No. 291, October 2009, from http://www.bis.org/publ/work291.pdf © 

Bank for International Settlements (“BIS”) 

ცენტრალურმა ბანკებმა, გარდა ფედერალური რეზერვისა, ასევე შესთავაზეს ერთმანენთს სვოპ ხაზები 

თავიანთ ვალუტაში, თუმცა, ჩვეულებრივ, ამათი მასშტაბი ფედერალური რეზერვის მასშტაბტან შედარებით 

უფრო შეზღუდული იყო. ზემოთ მოცემული ნახატი აჩვენებს სვოპ ხაზების ქსელს, რომელიც შეიქმნა. 

 

ფედერალურმა რეზერვმა 2010 წლის თებერვალში დახურა თავისი სვოპ ხაზები, თუმცა ზოგი ისევ 

გაააქტიურა, როდესაც ევროპული სავალო კრიზისი წარმოიშვა და ბანკთაშორისი ბაზრები ისევ პანიკამ მოიცვა 

(თავი 21). ბოლო გამოცდილებამ ნათლად აჩვენა ბოლო ინსტანციის კრედიტორების სხვადასხვა ვალუტაში 

არსებობის საჭიროება, თუმცა საეჭვოა, რომ ეროვნულმა ცენტრალურმა ბანკებმა შეძლონ ამ როლის მუდმივად 

შესრულება.  ერთ-ერთი შესაძლებლობაა, რომ ეს ფუნქცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მიენიჭოს, 

რომლის საკრედიტო რესურსები გასამმაგდა მსოფლიოს მთავრობების მიერ კრიზისზე რეაგირების შედეგად. 
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შედის აშშ და ევროკავშირი) ჰქონდა სრულად განხორციელებული ბაზელი III-ის წესები, თუმცა ბევრი 

ქვეყანა ამ წესების მიღების პროცესში იყო. 2011 წლის დეკემბერში აშშ-ის ფედერალურმა სარეზერვო 

სისტემამ განაცხადა თავისი გაზრახვის შესახებ, გამოიყენოს ბაზელი III-ის წესები არა მხოლოდ ბანკების, 

არამედ სხვა იმ ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ, რომელთა აქტივებიც 50 მილიარდს აღემატება.15 
  
ფინანსური სტაბილურობის საბჭო. 1999 წელს რამდენიმე ინდუსტრიული ქვეყნის პოლიტიკის 

შემმუშავებლებმა დაარსეს ფინანსური სტაბილურობის ფორუმი, რომელიც (ბაზელის კომიტეტის 

მსგავსად) საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკში იყო განთავსებული. ფორუმი მიზნად ისახავად 

საერთაშორისო კოორდინირების გაძლიერებას ფინანსური სტაბილურობის საკითხების უფრო ფართო 

სპექტრზე (მათ შორის საბანკო რეგულირებასა და მის მიღმა არსებულ საკითხებზე) და მაკროეკონომიკური 

პოლიტიკის შემმუშავებლების პოტენციურად უფრო ფართო ჯგუფს შორის. 2009 წლის აპრილში, 

გლობალური კრიზისის პიკის დროს, ფინანსური სტაბილურობის ფორუმი ფინანსური სტაბილურობის 

საბჭოდ გარდაიქმნა, რომელსაც უფრო მეტი წევრი (მათ შორის აღმოცენებადი ბაზრის ეკონომიკები) და 

უფრო მრავალრიცხოვანი თანამშრომლების მუდმივი შტატი ჰქონდა. ფინანსური სტაბილურობის საბჭოს 

საქმიანობას წარმოადგენს გლობალური ფინანსური სისტემის მონიტორინგი და რეკომენდაციების 

შემუშავება გლობალური პოლიტიკის კოორდინირებისა და რეფორმისთვის, რასაც ზოგჯერ სხვა 

საერთაშორისო სააგენტოებთან  მაგალითად, საერთაშორისო საფინანსო ფონდთან თანამშრომლობით 

ახორციელებს. 

 

ეროვნული რეფორმები. ინდივიდუალური ქვეყნები არ შემოიფარგლნენ ბაზელი III-ის წესების 

განხორციელებით. ზოგ შემთხვევაში, მათ შორის ევროზონაში, გაერთიანებულ სამეფოში და აშშ-ში, 

ქვეყნებმა ადგილობრივი ფინანსური სისტემების შორსმიმავალი რეფორმები წამოიწყეს. 2010 წელს, აშშ-ის 

კონგრესმა დოდ-ფრენკის აქტი მიიღი, რომელიც, სხვა საკითხებს შორის, მთავრობას აძლევს ისეთი 

არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტების რეგულირების უფლებას, რომლებიც „სისტემურად მნიშვნელოვან“ 

ინსტიტუტებადაა მიჩნეული (როგორიც არის Lehman-ი ან AIG) და ნებას რთავს მთავრობას, მართვაში 

აიღოს ეს ფირმები იმავე მეთოდით, როგორითაც ანაბრების დაზღვევის ფედერალური კორპორაცია 

მართვაში იღებს პრობლემურ ბანკებს.16  

 
მაკროპრუდენციული პერსპექტივა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რაც გლობალური ფინანსური 

კრიზისისგან მივიღეთ არის ის, რომ ფინანსური მარეგულირებლების მიერ იმის უზრუნველყოფა, რომ 

თითოეული ინდივიდუალური ფინანსური ინსტიტუტი იყოს მდგრადი, არ არის საკმარისი. ეს 

თავისთავად არ უზრუნველყოფს ფინანსური სისტემის, როგორც მთლიანის მდგრადობას; და 

ფაქტობრივად, ღონისძიებებმა, რომლებიც ინდივიდუალურ ინსტიტუტს უფრო მოქნილს გახდიდა ფართო 

ფინანსური სისტემის სიჯანსაღის პირობებში, შეიძლება საფრთხეში ჩააგდოს უფრო ფართო სისტემა, თუ 

ამ ღონისძიებებს ყველა ინსტიტუტი ერთდროულად განახორციელებს. ფინანსურ რეგულირების ეს 

მაკროპრუდენციული ხედვა მიზნად ისახავს ასეთი მცდარი განზოგადების თავიდან აცილებას 

აგრეგირებულ დონეზე.17  

 

მაგალითისთვის განვიხილოთ სავალდებულო კაპიტალის ბაზელის სტანდარტები, რომლებიც სხვადასხვა 

აქტივს სხვადასხვა რისკის წონას ანიჭებს იმისათვის, რომ განსაზღვრონ კაპიტალის ის ოდენობა, რომელიც 

ბანკს უნდა ჰქონდეს. თუ ორ A და B აქტივს ერთნაირი უკუგება აქვს, მაგრამ B აქტივს ბაზელის უფრო 

დაბალი რისკის წონა აქვს მინიჭებული, ყველა ბანკი უპირატესობას B აქტივის ფლობას მიანიჭებს, ვიდრე 

A აქტივის. თუმცა, ასეთ შემთხვევაში სისტემა როგორც მთლიანი უფრო მოწყვლადი იქნება B აქტივის 

ფასის კლების მიმართ, ვიდრე ბანკების მიერ ორივე აქტივის ფლობის შემთხვევაში. ზუსტად ეს მოხდა 2007 

                                                 
15 ბაზელი III ჩარჩო დოკუმენტის (და მისი განხორციელების) შესახებ ნახეთ ლინკი: 

http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm?ql=1, საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკის ვებგვერდზე. 

16 იხილეთ მიშკინი, op. cit.  
17 არაჩვეულებრივი მიმოხილვა მოცემულია ბრუნერმეიერის და სხვების მონოგრაფიაში დამატებითი 

ლიტერატურის ჩამონათვალში.  
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წელს, როდესაც აშშ-ის და ევროპის ბანკებს აშშ-ის უძრავი ქონების ბაზართან მიბმულ ფასიან ქაღალდებში 

ჰქონდათ უმეტესად ინვესტიციები დაბანდებული და შესაბამისად, აშშ-ის უძრავი ქონების ბაზრის 

შემცირების წინაშე ყველა დაუცველი აღმოჩნდა. მთავარი პრობლემა, რაც ბაზელის ახალ წესებს 

უკავშირდება არის ის, რომ ისინი საკმარისად არ აუმჯობესებენ ამ სისტემურ პრობლემას.  

 

თუმცა, სხვა მხრივ ბაზელი III-ის წინადადებები ითვალისწინებს მაკროპრუდენციულ პრობლემას. 

მაგალითად, ბაზელის კომიტეტმა ბანკებს კრედიტების ბუმის დროს კაპიტალის კოეფიციენტის გაზრდა 

შესთავაზა, რათა სისტემა უფრო მოქნილი იყოს დაღმავლობის შემთხვევაში, რა დროსაც კაპიტალის 

მოთხოვნები შერბილდება. რატომ არის „კაპიტალის კონტრციკლური ბუფერის“ ეს გეგმა სასარგებლო? თუ 

ფინანსური კრიზისის დროს ყველა ბანკი ერთდროულად დაიწყებს აქტივების გაყიდვას, რათა გაზარდონ 

თავიანთი კაპიტალის ბუფერი - რისკენაც შეიძლება მიკრო პრუდენციულმა მიდგომამ უბიძგოს - შედეგად 

აქტივები დაბალ ფასად გაიყიდება, რაც შეამცირებს ფასიანი ქაღალდების ფასებს და შესაბამისად, 

საფრთხეს შეუქმნის მთლიანი სისტემის გადახდისუნარიანობას. 

 

შეერთებულ შტატებში დოდ-ფრანკის აქტით შეიქმნა ფინანსური სტაბილურობის ზედამხედველობის 

საბჭო, რომელშიც ფედერალური რეზერვის თავმჯდომარე და ფინანსთა მინისტრი შედიან, რათა 

მონიტორინგი გაუწიონ ფინანსური სტაბილურობის მაკროეკონომიკურ ასპექტებს, მათ შორის 

ჩრდილოვანი საბანკო სისტემისგან მომავალ რისკებს. ფინანსური სტაბილურობის ზედამხედველობის 

საბჭოს უფლება აქვს განსაზღვროს ცალკეული ფინანსური ინსტიტუტები როგორც სისტემისთვის 

მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები და დაუქვემდებარონ ისინი გაძლიერებულ ზედამხედველობას. მას ასევე 

შეუძლია რეკომენდაცია გაუწიოს ისეთი ინსტიტუტების გაყოფას, რომლებიც იმდენად მსხვილები 

ანდა ურთიერთგადაჯაჭვულები არიან, რომ საფრთხეს უქმნიან ეკონომიკას. თუმცა, ფინანსური 

კრიზისის შემდეგ, უმსხვილესი ფინანსური ინსტიტუტები კიდევ უფრო გამსხვილდნენ და ბევრი 

დამკვირვებელი შეშფოთებულია, რომ აშშ-მ და სხვა ქვეყნებმა საკმარისი ძალისხმევა არ გასწიეს 

იმისათვის, რომ გადაეჭრათ „საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ მისი გაკოტრება დავუშვათ“ პრობლემა და 

შეემცირებინათ მორალური რისკი ფინანსურ ბაზრებზე. Lehman-ის გაკოტრების შედეგების ნახვის შემდეგ 

პოლიტიკის შემმუშავებლებს შესაძლოა კვლავ აშინებთ დომინოს ეფექტი და არ დაუშვებენ წამყვანი 

საერთაშორისო ბანკის გაკოტრებას.  
 
ეროვნული სუვერენიტეტი და გლობალიზაციის შეზღუდვები. ეროვნული ფინანსური მარეგულირებლები 

ხშირად ძლიერ ლობისტურ ზეწოლას განიცდიან ადგილობრივი ფინანსური ინსტიტუტებისგან, 

რომლებიც ამტკიცებენ, რომ გამკაცრებული წესები მათ წამგებიან მდგომარეობაში ჩააყენებს უცხოელ 

კონკურენტებთან შედარებით (გარდა იმისა, რომ არაეფექტიანს გახდის უცხოური კონკურენციის გამო). 

ბაზელის მრავალმხრივი პროცესი, როგორც ვაჭრობის მრავალმხრივი ლიბერალიზაცია GATT-სა და WTO-

ს თანახმად, არსებით როლს თამაშობს იმაში, რომ საშუალებას აძლევს მთავრობებს, გადალახონ 

წინააღმდეგობა, რომელსაც მას ადგილობრივი პოლიტიკური ძალები უწევენ ფინანსურ სექტორზე 

ადეკვატური ზედამხედველობის და კონტროლის გამო. ეს პროცესი ნაწილობრივ ეხება ფინანსურ 

ტრილემას იმით, რომ აადვილებს ფინანსურ პოლიტიკაზე ეროვნული სუვერენიტეტის გარკვეულ 

დელეგირებას. თუმცა, ტრილემის შეზღუდვები მაინც მნიშვნელოვანია. მაგალითად,  ქვეყანას, რომელსაც 

უძრავი ქონების ადგილობრივი ბუმის გაკონტროლება უნდა, შეუძლია აუკრძალოს თავის ბანკებს დიდი 

სესხების მიცემა უძრავი ქონების პერსპექტიულ მყიდველებისთვის, მაგრამ არ შეუძლია ასეთი სესხების 

გაცემა უცხოურ ბანკებს აუკრძალოს. ამ შემთხვევაში არჩევანი კეთდება ფინანსურ სტაბილურობასა და 

ფინანსურ ინტეგრაციას შორის და ქვეყნებს შეიძლება გაუჩნდეთ ცდუნება, რეაგირება კაპიტალის 

კონტროლის ან სხვა ისეთი ზომების მიღებით მოახდინონ, რომლებიც ადგილობრივი ფინანსური ბაზრების 

სეგრეგაციას იწვევს. თუ მთავრობები ვერ შეძლებენ ფინანსური ბაზრების რისკების წარმატებით შეკავებას, 

ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ფინანსური გლობალიზაცია გაგრძელდეს ისე, როგორც ეს ბოლო ათწლეულებში 

ხდებოდა.  

 
რამდენად კარგად ანაწილებენ საერთაშორისო ფინანსური ბაზრები კაპიტალსა და რისკს? 
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საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრის არსებული სტრუქტურა ფინანსური არასტაბილურობის რისკს შეიცავს, 

რომლის შემცირებაც მხოლოდ ბევრი ქვეყნის ბანკების და ფინანსური ზედამხედველების მჭიდრო 

თანამშრომლობით შეიძლება. თუმცა, მოგების მოტივი, რომელიც მულტინაციონალურ ფინანსურ 

ინსტიტუტებს ინოვაციებისკენ უბიძგებს, მნიშვნელოვან სარგებელს უზრუნველყოფს 

მომხმარებლებისთვისაც. როგორც უკვე ვნახეთ, საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარი სხვადასხვა ქვეყნის 

რეზიდენტებს შესაძლებლობას აძლევს, მოახდინონ პორტფელებისს დივერსიფიკაციას რისკიანი 

აქტივებით ვაჭრობის მეშვეობით. გარდა ამისა, მსოფლიოში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების 

შესახებ ინფორმაციის  სწრაფი გავრცელებით, ეს ბაზარი ხელს უწყობს მსოფლიო დანაზოგების 

განთავსებას ყველაზე პროდუქტიული გამოყენებისთვის. რამდენად კარგად ოპერირებს საერთაშორისო 

კაპიტალის ბაზარი ამ თვალსაზრისით? 

 

პორტფელის საერთაშორისო დივერსიფიკაციის მასშტაბი 

 

ვინაიდან ქვეყნის რეზიდენტების მთლიანი პორტფელის პოზიციების შესახებ ზუსტი მონაცემების 

მოგროვება ზოგჯერ შეუძლებელია, უშუალო დაკვირვების გზით პორტფელის საერთაშორისო 

დივერსიფიკაციის მასშტაბის შეფასება რთული იქნება. მიუხედავად ამის, შეიძლება გამოვიყენოთ აშშ-ის 

გარკვეული მონაცემები, რათა მიახლოებითი წარმოდგენა შევიქმნათ ბოლო წლებში საერთაშორისო 

დივერსიფიკაციაში მომხდარი ცვლილებების შესახებ.   

 

1970 წელს, აშშ-ის რეზიდენტების მფლობელობაში არსებული უცხოური აქტივების ღირებულება აშშ-ის 

ძირითადი ფონდები 6.2%-ს (მათ შორის, საცხოვრებელი სახლები). შეერთებულ შტატებში უცხოელების 

მფლობელობაში არსებული  აქტივები აშშ-ის ძირითადი ფონდების 4%-ს შეადგენდა. 2008 წლისთვის, აშშ-

ის კუთვნილი აქტივები უცხოეთში აშშ-ის კაპიტალის 46.6%-ს აღწევდა, ხოლო აშშ-ში უცხოური აქტივები 

აშშ-ის კაპიტალის  54.7%-მდე გაიზარდა.  

 

ბოლოდროინდელი პროცენტული წილები ბევრად მეტია 1970 წლის წილებზე, მაგრამ მაინც პატარა ჩანს. 

პორტფელის სრული საერთაშორისო დიევრსიფიკაციის პირობებში ისინი აშშ-ის ეკონომიკის ზომას უნდა 

ასახავდეს დანარჩენ მსოფლიოსთან შედარებით. ამრიგად, სრულად დივერსიფიცირებულ მსოფლიო 

ეკონომიკაში აშშ-ის ძირითადი კაპიტალის 80%-მდე უცხოელების საკუთრებაში იქნება, ხოლო აშშ-ის 

რეზიდენტების საკუთრებაში უცხოეთში არსებული აქტივების ღირებულება აშშ-ის ძირითადი აქტივების 

დაახლოებით 80%-ის ტოლი იქნება. გარდა ამისა, წინა პარაგრაფში მოყვანილი ციფრები მთლიან უცხოურ 

აქტივებს ასახავს - აქციებს, პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს და ობლიგაციებს - და არა მარტო აქციებს და 

პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, რომლებიც კაპიტალის მოთხოვნაზე უფლებას წარმოადგენს. (აშშ-ის 

შემთხვევაში უცხოური აქტივების ნახევარზე მეტს აქციები და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 

შეადგენს, ხოლო უცხოური ვალებულებების ერთ მესამედზე ნაკლებს აქციები და პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები.) კაპიტალის პორტფელის საერთაშორისო დივერსიფიკაციის ეს აშკარად არასრული 

მასშტაბი კიდევ უფრო გაუგებარი ხდება, თუ ვივარაუდებთ (და ამას ეკონომისტების უმეტესობა 

გააკეთებდა), რომ დივერსიფიკაციიდან მისაღები პოტენციური მოგება დიდია. მაგალითად, ფრანგი 

ეკონომისტის ბრუნო სოლნიკის გავლენიან კვლევაში გამოანგარიშებულია, რომ აშშ-ის ინვესტორს, 

რომელსაც მხოლოდ ამერიკული აქციები აქვს, შეუძლია თავისი პორტფელის რისკის მინიმუმ განახევრება 

ევროპული ქვეყნების აქციებით დივერსიფიცირების მეშვეობით.18 ამრიგად, აქციების ფლობაში ეს 

ხილული  სახლისადმი მიკერძოება ძნელი გასაგები ფენომენია.  

 

თუმცა, მონაცემები გვიჩვენებს, რომ საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრის ზრდის კვალდაკვალ აქტივებით 

საერთაშორისო ვაჭრობა მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. გარდა ამისა, საერთაშორისო აქტივების ფლობა 

აბსოლუტურ გამოხატულებაში დიდია. მაგალითად, 2012 წლის ბოლოს, აშშ-ის უფლება უცხო აქტივებზე 

აშშ-ის იმ წლის მთლიანი ეროვნული პროდუქტის 138%-მდე იყო, ხოლო უცხოელების უფლება ამერიკის 

                                                 
18 ი ხ ილე თ ს ოლნ ი კ ი , “Why Not Diversify Internationally Rather Than Domestically?” Financial Analysts 
Journal (ი ვ ლი ს ი –ა გ ვ ი ს ტო 1974), გ ვ . 48–54 
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აქტივებზე აშშ-ის მთლიანი ეროვნული პროდუქტის 163%. (გაიხსენეთ სურათი 13-3, გვ. 336.) საფონდო 

ბირჟებმა მთელ მსოფლიოში მჭიდრო საკომუნიკაციო კავშირები დაამყარეს, კომპანიები კი მეტ 

მზადყოფნას აჩვენებენ, გაყიდონ თავიანთი აქციები უცხოურ საფონდო ბირჟებზე. დღემდე მიღწეული 

საერთაშორისო კაპიტალის თითქოსდა არასრული დივერსიფიკაციის მასშტაბი არ არის აუცილებელი, რომ 

მსოფლიო კაპიტალის ბაზრის საბრალდებო განაჩენი იყოს. ბოლო ათწლეულებში ბაზარმა უდაოდ შეუწყო 

ხელი აქტივებით ვაჭრობის განსაცვიფრებელ ზრდას. გარდა ამისა, აშშ-ის გამოცდილება არ არის 

აუცილებლად ტიპური. ცხრილში 20-1 წარმოდგენილია ბოლო 20 წლის ტენდენცია რამდენიმე 

ინდუსტრიულ ქვეყანაში და ნაჩვენებია ამ ქვეყნების მთლიანი უცხოური აქტივების და ვალდებულებების 

პროცენტული წილები მათ მშპ-ებთან შედარებით. გაერთიანებული სამეფო, რომელიც უკვე 1980-იანი 

წლების დასაწყისში მსოფლიო ფინანსური ცენტრი იყო, აქტიურად იყო მაშინ ჩართული საერთაშორისო 

ფინანსურ ბაზრებში და ახლა უფრო მეტად არის ჩართული. ისეთ პატარა ქვეყანას როგორიც ჰოლანდიაა 

უცხოური აქტივების და ვალდებულებების საკმაოდ მაღალი დონე აქვს, ხოლო ევროზონის ყველა ქვეყანამ 

(ჰოლანდიის ჩათვლით) 1993 წლის შემდეგ მთლიანი უცხოური ინევსტიციების პოზიციები გაზარდა 

ევროპული კაპიტალის ბაზრის გაერთიანების შედეგად. იგივე ტენდენცია ჩანს, თუმცა შედარებით 

ზომიერი, ავსტრალისა და აშშ-ის შემთხვევებშიც. ზოგმა აღმოცენებადი ბაზრის ქვეყანამაც კი აქტივებით 

მნიშვნელოვანი ვაჭრობა დაიწყო.  

 
ცხრილი 20-1 ცალკეული ინდუსტრიული ქვეყნების მთლიანი უცხოური აქტივები 

და ვალდებულებები, 1983-2011 (მშპ-ის %) 

 

  1983 1993 2011 

ავსტრალია     

 აქტივები 12 34 83 

 ვალდებულებები 43 87 140 

საფრანგეთი     

 აქტივები 63 80 256 

 ვალდებულებები 46 89 289 

გერმანია     

 აქტივები 38 64 230 

 ვალდებულებები 31 54 205 

იტალია     

 აქტივები 22 43 106 

 ვალდებულებები 26 55 131 

ჰოლანდია     

 აქტივები 93 148 450 

 ვალდებულებები 72 133 
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გაერთიანებული სამეფო     

 აქტივები 150 202 694 

 ვალდებულებები 134 198 711 

აშშ     

 აქტივები 31 40 146 

 ვალდებულებები 26 46 173 

 

წყარო: Philip R. Lane and Gian Maria Milesi-Ferretti, “The External Wealth of Nations, Mark II:Revised and 

Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970–2004,” Journal of International Economics 73 

(ნოემბერი 2007), pp. 223–250. ცხრილის ციფრები 2011 წლისთვის აღებულია განახლებული 

მონაცემებიდან, რომლებიც გამოქვეყნებულია ფილიპ ლეინის ვებგვერდზე: 

http://www.philiplane.org/EWN.html  

 

http://www.philiplane.org/EWN.html
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ამ ციფრების მნიშვნელობა კეთილდღეობისთვის არ არის ნათელი. ვინაიდან ისინი ეკონომიკური რისკების 

უფრო მეტი დივერსიფიცირების მაჩვენებელია, როგორც ამაზე წინამდებარე თავის დასაწყისში მოცემულ 

ანალიზში ვისაუბრეთ, ისინი უფრო სტაბილური მსოფლიო ეკონომიკისკენ მიგვითითებენ. მაგრამ ამ 

საგარეო აქტივებისა და ვალდებულებების უმეტესობა სავალო ინსტრუმენტია, მათ შორის ბანკის ვალები, 

რომლებიც ზოგ შემთხვევაში მარეგულირებელი არბიტრაჟით არის განპირობებული. სავარაუდოა, რომ 

ისინი სისტემურად რისკიან სესხებსაც მოიცავენ, მაგალითად, როდესაც ბანკი გაერთიანებულ სამეფოში 

მოკლევადიან ფონდებს სესხულობს იმისთვის, რომ უცხო ქვეყანაში ნაკლებად ლიკვიდურ ფასიან 

ქაღალდებში დააბანდოს. ამრიგად, მართალია, ეს მონაცემები გვიჩვენებს, რომ ბოლო ათწლეულებში 

აქტივებით საერთაშორისო ტრანზაქციების მოცულობა ძალიან გაიზარდა, ისინი ამავე დროს გვახსენებენ, 

რომ არ არსებობს უცხოური ინვესტიციების სოციალურად ოპტიმალური მოცულობის გარანტირებული 

საზომი.  
 
  

ინტერტემპორალური ვაჭრობის მასშტაბი 

 

მსოფლიო კაპიტალის ბაზრის ფუნქციონირების შეფასების ალტერანტიული გზა ეკონომისტებმა მარტინ 

ფელდშტაინმა და ჩარლზ ჰორიოკამ შეიმუშავეს. ფელდშტაინმა და ჰორიოკამ მიუთითეს, რომ  

გამართულად ფუნქციონირებადი საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარი შესაძლებელს ხდის ქვეყნების 

ადგილობრივი საინვესტიციო განაკვეთები მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს მათი დანაზოგების 

განაკვეთებისაგან. ასეთ იდეალიზებულ მსოფლიოში დანაზოგი ყველაზე პროდუქტიული გამოყენების 

შესაძლებლობას ეძებს მსოფლიოში, მიუხედავად იმისა თუ სად მოხდება მათი გამოქყენება. ამავე დროს, 

ადგილობრივი ინვესტიცია არ არის შეზღუდული ნაციონალური დანაზოგით, ვინაიდან მათ 

დასაფინანსებლად ფონდების გლობალური ბაზარია ხელმისაწვდომი. 

 

თუმცა, ბევრ ქვეყანაში ეროვნული დანაზოგებისა და ადგილობრივი ინვესტიციის განაკვეთებს შორის 

განსხვავება (ანუ, მიმდინარე ანგარიშების ბალანსები) დიდი არ ყოფილა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ: იმ 

ქვეყნებში, რომლებშიც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში დანაზოგის მაღალი განაკვეთები იყო, 

ჩვეულებრივ, საინვესტიციო განაკვეთებიც მაღალი იყო, როგორც ეს 20-3 ნახატიდან ჩანს. ამ მონაცემების 

მიხედვით ფელდშტაინმა და ჰორიოკამ დაასკვნეს, რომ კაპიტალის ქვეყანათაშორისი მობილურობა 

დაბალია იმ თვალსაზრისით, რომ ეროვნული დანაზოგების მდგრად ზრდას უმეტეს შემთხვევაში 

ქვეყანაში კაპიტალის აკუმულირება მოაქვს. ამ მოსაზრების თანახმად, მსოფლიო კაპიტალის ბაზარი 

ქვეყნებს დიდ სამსახურს არ უწევს ინტერტემპორალური ვაჭრობისგან გრძელვადიანი მოგების მიღებაში.19 

 

ფელდშტაინის და ჰორიოკის არგუმენტის მთავარი პრობლემა ის არის, რომ შეუძლებელია გაზომო 

რამდენად სრულია ინტერტემპორალური ვაჭრობა, თუ არ იცი არსებობს თუ არა  გამოუყენებელი ვაჭრობის 

მოგება, ხოლო ეს რომ იცოდე რეალურ ეკონომიკებზე იმაზე მეტი ცოდნაა საჭირო, ვიდრე ჩვენ ზოგადად 

გაგვაჩნია. მაგალითად, ქვეყნის დანაზოგი და ინვესტიცია ჩვეულებრივ შეიძლება ერთნაირად 

ვითარდებოდეს იმ უბრალო მიზეზით, რომ ფაქტორები, რომლებიც დანაზოგის მაღალ განაკვეთს 

წარმოშობს (როგორიც მაღალი ეკონომიკური ზრდაა) ასევე წარმოშობს ინვესტიციის მაღალ განაკვეთს. 

ასეთ შემთხვევებში ქვეყნის მოგება ინტერტემპორალური ვაჭრობიდან შესაძლოა უბრალოდ მცირე იყოს. 

დანაზოგების და ინვესტიციის მაღალი კორელაციის ალტერნატიული ახსნა არის ის, რომ მთავრობები 

ცდილობენ მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მართვას, რათა თავიდან აიცილონ მიმდინარე ანგარიშის 

დიდი დისბალანსი. ნებისმიერ შემთხვევაში, მოვლენები, როგორც ჩანს, წინ უსწრებენ ამ კონკრეტულ 

დებატს. ინდუსტრიული ქვეყნებისთვის იმ ემპირიულმა კანონზომიერებამ, რომლებიც ფელდშტაინმა და 

ჰორიოკამ შენიშნეს, როგორც ჩანს ბოლო დროს ძალა დაკარგა, თუ გავითვალისწინებთ აშშ-ის, იაპონიის, 

შვეიცარიის და ევროზონის რამდენიმე ქვეყნის მაღალ საგარეო დისბალანსს.  

 

                                                 
19 იხილეთ Martin Feldstein and Charles Horioka, “Domestic Savings and International Capital Flows,” Economic 

Journal 90 (ივნისი 1980), გვ. 314–329. 
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განსხვავებები ონშორულ-ოფშორულ საპროცენტო განაკვეთში 

 
საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრის ფუნქციონირების საკმაოდ განსხვავებული ბარომეტრია განსხვავება 

ონშორულ და ოფშორულ საპროცენტო განაკვეთებს შორის ერთსა და იმავე ვალუტაში დენომინირებულ 

ერთსა და იმავე აქტივებზე. თუ მსოფლიო კაპიტალის ბაზარი გლობალური საინვესტიციო 

შესაძლებლობების შესახებ ინფორმირების საკუთარ საქმეს ასრულებს, ეს საპროცენტო განაკვეთები 

ერთნამენთთან ახლოს უნდა იდგეს და ძალიან არ უნდა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. საპროცენტო 

განაკვეთების დიდი განსხვავებები ვაჭრობიდან არარეალიზებული მოგების მკაფიო მჩვენებელი უნდა 

იყოს. 

  
 ნახატი 20-3  

24 ქვეყნის დანაზოგის და 

ინვესტიციის განაკვეთები, 

1990–2011  

საშუალო 
ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

და განვითარების ორგანიზაციის 

ქვეყნების დანაზოგის და 

ინვესტიციის შეფარდება 

მწარმოებლურობასთან პოზიტიურ 

კორელაციაშია. ამ ქვეყნების 

ჯგუფის მაგალითზე 

გრაფიკზენაჩვენები  რეგრესიის 

სწორი ხაზი სტატისტიკოსის მიერ 

ინვესტიციის დონის 

კოეფიციენტის საუკეთესო 

ვარაუდს წარმოადგენს, რომელსაც 

განაპირობებს დანაზოგის 

კოეფიციენტი,  
 

წყარო: მსოფლიო ბანკი, მსოფლიო განვითარების 
ინდიკატორები. 

 

ინვესტიცია/მშპ 

0.35 
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ნახატში 20-4 ნაჩვენებია 1990 წლის ბოლოდან საპროცენტო განაკვეთის განსხვავება ორ 

მსგავს საბანკო ვალდებულებაზე  - დოლარში დენომინირებულ სამთვიან დეპოზიტებზე 

ლონდონში და აშშ-ში გაცემულ სამთვიან სადეპოზიტო სერტიფიკატებზე. ეს მონაცემები 

არასრულყოფილია, ვინაიდან შედარებული საპროცენტო განაკვეთები არ იზომება ზუსტად ერთსა და 

იმავე დროს. მიუხედავად ამისა, ისინი დიდი არარეალიზებული მოგების რაიმე ნიშანს არ გვიჩვენებს 

ნორმალური ვითარების დროს. ონშორულ-ოფშორული საპროცენტო განაკვეთებში განსხვავების ეს ნიმუში 

იდენტურია სხვა ინდუსტრიულ ქვეყნებში. 

 

ლონდონსა და აშშ-ს შორის საპროცენტო განაკვეთის განსხვავება მატებას 2007 წლის აგვისტოში, 

გლობალური ფინანსური პრობლემების წარმოქმნასთან ერთად იწყებს და პიკს 2008 წლის ოქტომბერში 

აღწევს, ანუ Lehman Brothers-ის კოლაფსიდან ერთი თვის შემდეგ. აშკარაა, რომ ინვესტორებმა გაიაზრეს, 

რომ აშშ-ის ბანკებში განთავსებულ დოლარებში დენომინირებულ ანაბრებს დახმარებას აშშ-ის ხაზინა და 

ფედერალური რეზერვის სისტემა აღმოუჩენდა, თუმცა ლონდონში განტავსებული დოლარებში 

დენომინირებული ანაბრებისთვის შესაძლოა ასეთივე დახმარება არ გაეწიათ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

უცხოური ვალუტის ბაზრის ეფექტიანობა 

  

% წელიწადში 

ლონდონის სამთვიანი ევროდოლარის 

განაკვეთი მინუს აშშ-ის სამთვიანი 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის განაკვეთი 
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ნახატი 20-4 

დოლარის ონშორული და ოფშორული საპროცენტო განაკვეთების შედარება 

 

დოლარში დენომინირებულ დეპოზიტზე ლონდონის და აშშ-ის საპროცენტო განაკვეთებში 

განსხვავება ჩვეულებრივ ნულთან ახლოა, მაგრამ 2008 წლის შემოდგომაზე ის მკვეთრად 

გაიზარდა, როდესაც საინვესტიციო ბანკი Lehman Brothers-ი გაკოტრდა. 

 

წყარო: ფედერალური სარეზერვო სისტემის მმართველთა საბჭო, თვიური მონაცემები. 
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უცხოური ვალუტის ბაზარი საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრის ცენტრალური ელემენტია და გაცვლის 

კურსები, რომლებსაც ის აწესებს, გვეხმარება განვსაზღვროთ ყველა ტიპის საერთაშორისო ტრანზაქციის 

მომგებიანობა. შესაბამისად, გაცვლის კურსები მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სიგნალებს უგზავნის 

შინამეურნეობებსა და ფირმებს, რომლებიც საერთაშორისო ვაჭრობასა და ინვესტირებაში არიან ჩართული. 

თუ ეს სიგნალები არ ასახავს საინვესტიციო ვალდებულებებზე ყველა ხელმისაწვდომ ინფორმაციას, 

რესურსების არასწორი განაწილება მოხდება. ამიტომ, უცხოური სავალუტო ბაზრის მიერ ხელმისაწვდომი 

ინფორმაციის გამოყენებაზე კვლევები პოტენციურად მნიშვნელოვანია იმის შესაფასებლად, სწორ 

სიგნალებს უგზავნის თუ არა ბაზრებს საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარი. ჩვენ სამი ტიპის ტესტს 

განვიხილავთ: საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტის ტესტებს, რისკის პრემიის მოდელირების ტესტებს და 

გაცვლის კურსის მკვეთრი მერყეობის ტესტებს. 

 

საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტის შესწავლა. საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტის მდგომარეობა, 

რომელიც წარმოადგენდა გაცვლის კურსის განსაზღვრაზე მე-14 თავის დისკუსიის საფუძველს, იმის 

შესასწავლადაც გამოიყენება, მოიცავს თუ არა გაცვლის საბაზრო კურსები ყველა ხელმისაწვდომ 

ინფორმაციას. გაიხსენეთ, რომ საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტი ნარჩუნდება, როდესაც საპროცენტო 

განაკვეთების განსხვავება ორ სხვადასხვა ვალუტაში დენომინირებულ დეპოზიტზე წარმოადგენს ბაზრის 

პროგნოზს იმ საპროცენტო განაკვეთზე, რომლითაც ამ ორ ვალუტას შორის გაცვლის კურსი შეიცვლება. 

უფრო ფორმალურად თუ ვიტყვით, როდესაც Rt არის თარიღი, t საპროცენტო განაკვეთი ადგილობრივ 

ვალუტაში დენომინირებულ დეპოზიტზე,  საპროცენტო განაკვეთი უცხოურ ვალუტაში 

დენომინირებულ დეპოზიტზე, Et გაცვლის კურსი (განსაზღვრული როგორც უცხოური ვალუტის ფასი 

ადგილობრივ ვალუტაში) და საპროცენტო განაკვეთი უცხოურ ვალუტაში დენომინირებულ 

დეპოზიტზე, რომელსაც ბაზრის მონაწილეები ელოდებიან როდესაც პროცენტის მომტანი დეპოზიტების 

Rt და  დადგება, საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტის მდგომარეობა იქნება   

 

 
 

(20-1) განტოლება შესაძლებლობას გვაძლევს მარტივი გზით შევამოწმოთ, კარგად იყენებს თუ არა 

სავალუტო ბაზარი არსებულ ინფორმაციას გაცვლის კურსების პროგნოზირებისთვის. ვინაიდან 

საპროცენტო განაკვეთის განსხვავება - წამოადგენს ბაზრის პროგნოზს, ამ პროგნოზირებული 

გაცვლის კურსის შედარება ფაქტობრივ გაცვლის კურსთან, რომელიც მომავალში იქნება, ბაზრის 

პროგნოზირების უნარის მაჩვენებელია.20  

 

სტატისტიკური კვლევები, რომლებიც სწავლობს საპროცენტო განაკვეთებს შორის განსხვავებებსა და მათი 

შემდგომი გაუფასურების განაკვეთებს შორის კორელაციას, გვიჩვენებს, რომ საპროცენტო განაკვეთების 

განსხვავება ძალიან ცუდი წინასწარმეტყველია, ვინაიდან მან ვერ გაითვალისწინა ვერც ერთი დიდი 

ცვლილება გაცვლის კურსებში. ეს სისუსტე ჩვენ მე-14 თავში „კერი ტრეიდის“ (ანუ სავალუტო საპროცენტო 

განაკვეთებით სპეკულაციების) განხილვის დროს აღვნიშნეთ. მეტიც, როგორც იქ ვთქვით, საპროცენტო 

განაკვეთში განსხვავება, ხშირად, გაცვლის კურსში ცვლილების მიმართულებასაც ვერ პროგნოზირებს. 

                                                 
20 სავალუტო ბაზრის ეფექტიანობის კვლევების უმეტესობა სწავლობს იმას, თუ რამდენად წარმატებულია 

ფორვარდული გაცვლის კურსის პრემია როგორც მომავალი სპოტ გაცვლის კურსის ცვლილებების 

წინასწარმეტყველი. ეს პროცედურა ეკვივალენტურია იმისა, რომელსაც მივყვებით, თუ გარანტირებული 

საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტის მდგომარეობა ნარჩუნდება ისე, რომ საპროცენტო განსხვავება 

ფორვარდული პრემიის ტოლია (იხილეთ მე-14 თავის დანართი). როგორც მე-14 თავში აღინიშნა, 

გარანტირებული საპროცენტო განაკვეთების პარიტეტი ნარჩუნდება, როდესაც ის საპროცენტო 

განაკვეთები, რომელთა შედარებაც ხდება, გამოიყენება დეპოზიტებზე ერთსა და იმავე ფინანსურ ცენტრში, 

მაგალითად, ლონდონის ევროვალუტის განაკვეთები.   
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საპროცენტო განაკვეთში სხვაობა არც თუ სანდო მაგრამ მიუკერძოებელი წინასწარმეტყველი რომ იყოს, 

შეიძლება გვეკამათა, რომ ბაზარი გაცვლის კურსს განსაზღვრავს საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტის 

მიხედვით და თავის საქმეს შეძლებისდაგვარად კარგად აკეთებს ამ სწრაფად ცვალებად მსოფლიოში, სადაც 

პროგნოზირება თავისთავად ძნელი საქმეა. თუმცა, მიკერძოებულობის აღმოჩენა მონაცემების ასეთ 

ინტერპრეტაციასთან შეუსაბამობაში მოდის.  

 
საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტის მდგომარეობა ასევე გამოიყენება იმ ჰიპოთეზის მეორე პირობის 

ტესტირებისთვის, რომლის თანახმადაც ბაზარი გაცვლის კურსების განსაზღვრისას ყველა ხელმისაწვდომ 

ინფორმაციას იყენებს. ვთქვათ, Et+1 არის მომავალი ფაქტობრივი გაცვლის კურსი, რომლის გამოცნობასაც 

ხალხი ცდილობს; მაშინ, პროგნოზირების ცდომილება, რომელსაც ისინი დაუშვებენ მომავალი 

გაუფასურების გამოცნობაში, ut+1, შეიძლება გამოიხატოს  როგორც ფაქტობრივს გამოკლებული 

მოსალოდნელი გაუფასურება: 

 

 
თუ ბაზარი ყველა ხელმისაწვდომ ინფორმაციას იყენებს, მისი პროგნოზის ცდომილება, ut+1, 

სტატისტიკურად არ უნდა უკავშირდებოდეს მონაცემებს, რომლებიც ბაზრისთვის ცნობილი ყო t თარიღზე, 

როდესაც მოლოდინების განსაზღვრა მოხდა. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, არ უნდა არსებობდეს 

შესაძლბლობა ბაზრისთვის, გამოიყენოს ცნობილი მონაცემები თავისი შემდგომი პროგნოზის 

ცდომილებების შესამცირებლად. 

 

საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტის შემთხვევაში, ამ ჰიპოთეზის ტესტირება შეიძლება თუ ut+1 -ს 

დავწერთ როგორც ფაქტობრივი ვალუტის გაუფასურება მინუს საერთაშორისო საპროცენტო განაკვეთის 

სხვაობა: 

 

 
სტატისტიკური მეთოდები გამოიყენება იმისათვის, რომ შემოწმდეს, არის თუ არა, საშუალოდ, 

პროგნოზირებადია ut+1  წარსული ინფორმაციის საფუძველზე. მკვლევართა ნაწილმა აღმოაჩინა, რომ 

პროგნოზის ცდომილებების პროგნოზირება, როდესაც ისე განისაზღვრება როგორც ზემოთ ვთქვით, 

შესაძლებელია. მაგალითად, წარსული პროგნოზის ცდომილებები, რომლებიც საყოველთაოდ არის 

ცნობილი, სასარგებლოა მომავალი ცდომილებების პროგნოზიებისთვის.21  

  

რისკის პრემიების როლი. ზემოთ აღწერილი კვლევის შედეგების ერთ-ერთი ახსნა არის ის, რომ გაცვლის 

კურსების განსაზღვრის დროს სავალუტო ბაზარი უბრალოდ  უგულებელყოფს ადვილად ხელმისაწვდომ 

ინფორმაციას.  ასეთი შედეგი ეჭვის ქვეშ აყენებს საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრის უნარს, მიაწოდოს 

ხალხს სწორი სიგნალები ფასების შესახებ. თუმცა, ამ დასკვნის გამოტანამდე გავიხსენოთ, რომ როდესაც 

ხალხი რისკის თავიდან არიდებას ცდილობს, საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტის მდგომარეობა შესაძლოა 

სრულად არ ასახავდეს იმას, თუ როგორ განისაზღვრება გაცვლის კურსები. თუ სხვადასხვა ვალუტაში 

დენომინირებული ობლიგაციები არასრულყოფილი შემნაცვლებელია ინევსტორებისთვის, საერთაშორისო 

საპროცენტო განაკვეთის განსხვავება ტოლია ვალუტის მოსალოდნელ გაუფასურებას პლუს რისკის პრემია, 

pt: 

 

 

                                                 
21 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ, Robert E. Cumby and Maurice Obstfeld, “International Interest 

Rate and Price Level Linkages Under Flexible Exchange Rates: A Review of Recent Evidence,” in John F. O. Bilson 

and Richard C. Marston, eds., Exchange Rate Theory and Practice (Chicago: University of Chicago Press, 1984), გვ. 

121–151; and Lars Peter Hansen and Robert J. Hodrick, “Forward Exchange Rates as Optimal Predictors of Future 

Spot Rates: An Econometric Analysis,” Journal of Political Economy 88 (ოქტომბერი 1980), გვ. 829–853. 
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(თავი 18). ამ შემთხვევაში, არ არის აუცილებელი, რომ საპროცენტო განაკვეთში განსხვავება მომავალი 

გაუფასურების ბაზრის პროგნოზი იყოს. ამრიგად აქტივის არასრულყოფილი შენაცვლების დროს, ის 

ემპირიული შედეგები, რომლებიც ახლა განვიხილეთ, არ გამოიყენება მონაცემთა დამუშავებაში სავალუტო 

ბაზრის ეფექტურობის შესახებ დასკვნების გამოსატანად.  

 

ვინაიდან ხალხის მოლოდინებზე დაკვირვება შეუძლებელია, (20-4) განტოლებასა და საპროცენტო 

განაკვეთის პარიტეტის მდგომარეობას შორის არჩევანის გაკეთების მარტივი გზა არ არსებობს, რაც 

განსაკუთრებული შემთხვევაა, რომელიც წარმოიშვება როდესაც pt ყოველთვის ნულის ტოლია. რამდენიმე 

ეკონომეტრიკულ კვლევაში იყო მცდელობა, რომ რისკის პრემიის კონკრეტულ თეორიებზე დაყრდნობით 

აეხსნათ საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტიდან გადახრა, მაგრამ არც ერთი ეს კვლევა წარმატებული არ 

აღმოჩნდა.22 

 

შერეული ემპირიული მასალები შემდეგ ორ შესაძლებლობას ტოვებს: ან რისკის პრემია მნიშვნელოვანია 

გაცვლის კურსის განსაზღვრაში, ან სავალუტო ბაზარი უგულებელყოფს შესაძლებლობას, მიიღოს მოგება 

ადგილად ხელმისაწვდომი ინფორმაციიდან. მეორე ვარიანტი ნაკლებ სავარაუდოს, თუ 

გავითვალისწინებთ ვალუტით ვაჭრობაში მონაწილეთა ძლიერ მოტივაციას, მიიღონ მოგება. პირველი 

ალტერნატივა მყარ სტატისტიკურ დადასტურებას საჭიროებს. მას არ ამყარებს ის მონაცემები, რომლებიც 

მე-18 თავში იქნა განხილული და რომელთა თანახმადაც გაცვლის კურსში სტერილიზებული ინტერვენცია 

არ არის გაცვლის კურსის მართვის ეფექტიანი ინსტრუმენტი. უფრო დახვეწილი თეორიები კი იმაზე 

მიუთითებს, რომ სტერილიზებული ინტერვენციები აქტივის არასრულყოფილი შემნაცვლებლის დროსაც 

კი არაეფექტიანია. ამრიგად, იმის აღმოჩენა, რომ  სტერილიზებული ინტერვენცია არაეფექტიანია 

აუცილებლად არ ნიშნავს იმას, რომ რისკის პრემიები არ არსებობს. კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომელიც 

მე-14 თავის კერი-ტრეიდის მაგალითში იქნა განხილული არის დიდი, თუმცა იშვიათი, მოსალოდნელი 

ცვლილება ვალუტის ტენდენციებში, რომლის დაფიქსირებასაც სტანდარტული სტატისტიკური 

მეთოდოლოგიები ვერ  ახერხებს.  

 

ტესტები გაცვლის კურსის მკვეთრი მერყეობისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე შემაშფოთებელი მიგნება არის ის, 

რომ გაცვლის კურსის პროგნოზირების სტატისტიკური მოდელები, რომლებიც ეფუძნება ისეთ 

სტანდარტულ „საბაზისო“ ცვლადებს, როგორებიცაა ფულის მასა, სამთავრობო დეფიციტი და წარმოება, 

არასწორ შედეგებს იძლევა მაშინაც კი, როდესაც მომავალი საბაზისო ცვლადების ფაქტობრივი (და არა 

პროგნოზირებული) სიდიდეები გამოიყენება გაცვლის კურსის პროგნოზირებისათვის! მართლაც, Barclays 

Global Investors-ის რიჩარდ ა. მისის და ჰარვარდის უნივერსიტეტის კენეთ როგოფის ცნობილმა კვლევამ 

აჩვენა, რომ ის გულუბრყვილო „ალალბედზე სიარულის“ მოდელი, რომელიც უბრალოდ იღებს 

დღევანდელ გაცვლის კურსს ხვალინდელი კურსის პროგნოზირებისთვის, უფრო სწორია. ზოგმა ეს მიგნება 

იმის დასტურად მიიჩნია, რომ გაცვლის კურსებს თავიანთი ცხოვრება აქვს, რომელიც არ არის 

დაკავშირებული იმ მაკროეკონომიკურ დეტერმინანტებთან, რომლებზეც ჩვენ მოდელებში გავამახვილეთ 

ყურადღება. თუმცა, უფრო ახალმა კვლევამ დაადასტურა, რომ ალალბედზე სიარულის მოდელი დახვეწილ 

მოდელებს სჯობს ერთ წლამდე პერიოდის პროგნოზირებისთვის, მაგრამ ეს დახვეწილი მოდელები უფრო 

სწორ პროგნოზებს იძლევა ერთ წელზე უფრო ხანგრძლივი პერიოდებისთვის და შეუძლია გაცვლის 

კურსებში გრძელვადიანი ცვლილებები განმარტოს.23  

                                                 
22 საინტერესო კვლევებისთვის იხილეთ Charles Engel, “The Forward Discount Anomaly and the Risk Premium: 

A Survey of Recent Evidence,” Journal of Empirical Finance 3 (1996), გვ. 123–192; Karen Lewis, “Puzzles in 

International Finance,” in Gene M. Grossman and Kenneth Rogoff, eds., Handbook of International Economics, Vol. 

3 (Amsterdam: North-Holland, 1996); and Hanno Lustig and Adrien Verdelhan, “Exchange Rates in a Stochastic 

Discount Factor Framework,” in Jessica და, Ian W. Marsh, and Lucio Sarno, eds., Handbook of Exchange Rates 

(Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012), გვ. 391–420. 
23 მისი-როგოფის კვლევის სახელწოდებაა “Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out of 

Sample?” Journal of International Economics 14 (თებერვალი 1983), გვ. 3–24. გრძელვადიანი პროგნოზებისათვის 

იხილეთ Menzie D. Chinn and Richard A. Meese, “Banking on Currency Forecasts: How Predictable Is Change in 
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სავალუტო ბაზრის კვლევის კიდევ ერთი დამატებითი ხაზი სწავლობს იმას, ხომ არ იწვევს გაცვლის კურსის 

მკვეთრ მერყეობას სავალუტო ბაზრის „გადაჭარბებული რეაგირება“ მოვლენებზე. მკვეთრი მერყეობის 

აღმოჩენა იმას დაადასტურებდა, რომ სავალუტო ბაზარი დამაბნეველ სიგნალებს უგზავნის მოვაჭრეებსა 

და ინვესტორებს, რომლებიც თავიანთ გადაწყვეტილებებს გაცვლის კურსებზე დაყრდნობით იღებენ. 

მაგრამ რამდენად მერყევი უნდა იყოს გაცვლი კურსი, სანამ ის მკვეთრ მერყეობად ჩაითვლება? როგორც მე-

14 თავში ვნახეთ გაცვლის კურსი უნდა იყოს მერყევი, რადგან ფასებზე სწორი სიგნალები რომ გააგზავნოს, 

ის სწრაფად უნდა რეაგირებდნენ ეკონომიკის სიახლეებზე. გაცვლის კურსები, ჩვეულებრივ, ნაკლებ 

მერყევია ვიდრე აქციების ფასები. თუმცა, მაინც შესაძლებელია, რომ გაცვლის კურსები ბევრად უფრო 

მერყევი იყოს, ვიდრე ის ფაქტორები, რომლებიც ამ მერყეობას იწყვევენ, როგორებიცაა, მაგალითად, ფულის 

მასა, ეროვნული წარმოება, და ფისკალური ცვლადები. თუმცა, გაცვლის კურსის მერყეობის და მისი 

დეტერმინანტების მერყეობის შედარების მცდელობების შედეგები დასკვნის გამოტანის საშუალებას არ 

იძლეოდა. მკვეთრი მერყეობის ტესტების პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ შეუძლებელია ყველა იმ 

ცვლადის რაოდენობრივად განსაზღვრა, რომლებიც ეკონომიკის მომავალზე გვაწვდიან ინფორმაციას. 

მაგალითად, რა ციფრით შეიძლება განისაზღვროს პოლიტიკური მკვლელობის მცდელობა, წამყვანი ბანკის 

გაკოტრება ან ტერორისტულ შეტევა? 

 
საბოლოო დასკვნა. ბუნდოვანი მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენად კარგად მუშაობს უცხოური 

სავალუტო ბაზარი ფხიზელი და ფართო ხედვის შენარჩუნების გარანტიაა. შეფასება, რომ ბაზარი თავის 

საქმეს კარგად ასრულებს, ხელს შეუწყობდა ხელისუფლების მხრიდან ჩაურევლობის მიდგომას და 

გააგრძელებდა ინდუსტრიულ მსოფლიოში მზარდი ქვეყანათაშორისი ფინანსური ინტეგრაციის ამჟამად 

არსებულ ტენდენციას. მეორე მხრივ, შეფასება, რომ ბაზარი თავის საქმეს კარგად ვერ ასრულებს, შესაძლოა 

გულისხმობდეს ცენტრალური ბანკების მხრიდან გაცვლის კურსში მეტი ინტერვენციის საჭიროებას და 

საგარეო ფინანსური ლიბერალიზაციის გლობალური ტენდენციის შემობრუნებას. ფსონები მაღალია და 

რაიმე მყარი დასკვნის გამოტანამდე საჭიროა მეტი კვლევის ჩატარება და მეტი გამოცდილების დაგროვება. 

 

შეჯამება 

 

1. როდესაც ხალხი რისკის თავიდან იცილებას ცდილობს, ქვეყნებს სარგებელი მირება რისკიანი 

აქტივების გაცვლის მეშვეობით შეუძლიათ. ვაჭრობის სარგებელი თითოეული ქვეყნის მოხმარების 

რისკიანობის შემცირებით გამოიხატება. პორტფელის საერთაშორისო დივერსიფიკაცია შეიძლება 

მოხდეს სავალო ინსტრუმენტების ან საფონდო ინსტრუმენტების გაცვლის გზით.  

 

2. საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარი არის ბაზარი რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნის რეზიდენტები 

აქტივებით ვაჭრობენ. მისი ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი სავალუტო ბაზარია. ბანკები 

საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარზე ცენტრალურ როლს თამაშობენ, და ბევრი მათგანი ოფშორში 

ფუნქციონირებს, ანუ იმ ქვეყნების ფარგლებს მიღმა, სადაც მათი სათავო ოფისები მდებარეობს. 

 

3. მარეგულირებელმა და პოლიტიკურმა ფაქტორებმა ოფშორულ საბანკო საქმიანობას შეუწყვეს ხელი. 

ამავე ფაქტორებმა წაახალისეს ოფშორული სავალუტო ვაჭრობა, რაც ნიშნავს საბანკო დეპოზიტებით 

ვაჭრობას, რომლებიც დენომინირებულია სხვადასხვა ქვეყნის ვალუტებში, გარდა იმ ქვეყნის 

ვალუტისა, რომელშიც ბანკი მდებარეობს. ევროვალუტით ასეთ ვაჭრობას მძლავრი ბიძგი 

ევრობანკებში განთავსებულ დეპოზიტებზე სავალდებული რეზერვის მოთხოვნების არასებობამ 

მისცა. 

                                                 
Money?” Journal of International Economics 38 (თებერვალი 1995), გვ. 161–178; და Nelson C. Mark, “Exchange Rates 

and Fundamentals: Evidence on Long-Horizon Predictability,” American Economic Review 85 (მარტი 1995), გვ. 201–

218. ბოლოდროინდელი კვლევა კი არის Pasquale Della Corte and Ilias Tsiakas, “Statistical and Economic Methods 

for Evaluating Exchange Rate Predictability,” in Jessica James, Ian W. Marsh, and Lucio Sarno, eds., Handbook of 

Exchange Rates (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012), გვ. 221–263. 
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4. ევროვალუტაში დეპოზიტის შექმნა არ ხდება, ვინაიდან ეს ვალუტა ტოვებს თავისი წარმოშობის 

ქვეყანას; ამისათვის ერთადერთი საჭიროა, რომ ევრობანკმა მიიღოს ამ ვალუტაში დენომინირებულ 

სადეპოზიტო ვალდებულება. ამიტომ, ევროვალუტები საფრთხეს არ უქმნიან ცენტრალური ბანკების 

კონტროლს თავიანთ ადგილობრივ მონეტარულ ბაზებზე და შიში იმისა, რომ, მაგალითად, ერთ 

მშვენიერ დღეს ევროდოლარების „ნიაღვარი“ შევა აშშ-ში უსაფუძვლოა.  

 

5. ოფშორულ საბანკო საქმიანობას არ ეხება დაცვის ის მექანიზმები, რომლებსაც ეროვნული მთავრობები 

ადგილობრივი ბანკების გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად აწესებენ. გარდა ამისა, იმის 

შესაძლებლობამ, რომ ბანკებმა თავიანთი ოპერაციები ოფშორში გადაიტანონ და ამით 

მარეგულირებელი არბიტრაჟისგან სარგებელი მიიღონ, ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის 

ეფექტიანობა შეარყია. ეს პრობლემები ფინანსურ ტრილემას წარმოშობს, რის შემსუბუქებასაც 

საერთაშორისო პოლიტიკის შემმუშავებლები ამბიციური ქვეყანათაშორისო მზარდი 

თანამშრომლობის მეშვეობით ცდილობენ. ინდუსტრიული ქვეყნების საბანკო ზედამხედველებისგან 

შემდგარი ბაზელის კომიტეტი 1974 წლიდან მუშაობს გლობალური მარეგულირებელი 

თანამშრომლობის, მათ შორის, ბანკის სავალდებულო კაპიტალის საერთაშორისო სატნდარტების 

გაძლიერებაზე. მესამე თაობის მკაცრი რეგულაციები (ბაზელი III) 2010 წელს იქნა შემოთავაზებული 

და ამჟამად ეროვნული მარეგულირებლები მათ განხორციელებაზე მუშაობენ. თუმცა, კვლავ 

გაურკვევლობაა ცენტრალური ბანკების, როგორც საერთაშორისო ბოლო ინსტანციის კრედიტორების 

მოვალეობებთან დაკავშირებით. ეს გაურკვევლობა შესაძლოა ასახავდეს საერთაშორისო ორგანოების 

მცდელობას, შეამცირონ მორალური რისკი. სეკურიტიზაციის ტენდენციამ გაზარდა საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საჭიროება არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტების მონიტორინგისა და 

რეგულირების საქმეში. იგივე შეიძლება ითქვას აღმოცენებადი ბაზრებისა და მსხვილი ჩრდილოვანი 

საბანკო სისტემების თვალსაზრისითაც. 2007-2009 წლების გლობალური ფინანსური კრიზისის დროს 

გლობალური ფინანსური უსაფრთხოების ქსელში არსებული ხარვეზები გამოვლინდა. კრიზისიდან 

მიღებული ერთ-ერთი მთავარი გაკვეთილი არის ის, რომ ფინანსური რისკების შეფასებისას 

მთავრობებმა ცალკეული ინსტიტუტების სიჯანსაღეზე ზრუნვის ნაცვლად მაკროპრუდენციული 

ხედვა უნდა გამოიყენონ 

 

6. ფინანსური კრიზისებით გამოწვეული დანაკარგების შეფასება იმ მოგებასთან მიმართებით უნდა 

მოხდეს, რომლებსაც საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრები პოტენციურად იძლევიან. 1970 წლებიდან 

დაწყებული, საერთაშორისო კაპიტალის ბაზარმა პორტფელის საერთაშორისო დივერსიფიკაციის 

ზრდას შეუწყო ხელი, თუმცა დივერსიფიკაციის მასშტაბი კვლავ  არასრული ჩანს იმასთან შედარებით, 

რასაც ეკონომიკური თეორია პროგნოზირებს. ამის მსგავსად, ზოგი დამკვირვებელი აცხადებს, რომ 

ინტერტემპორალური ვაჭრობის მასშტაბი, რომელიც ქვეყნების მიმდინარე ანგარიშის ბალანსებით 

იზომება, ძალიან მცირეა. ასეთი განცხადებების შეფასება შეუძლებელია მსოფლიო ეკონომიკის 

ფუნქციონირების შესახებ იმაზე უფრო დეტალური ინფორმაციის გარეშე, ვიდრე ახლაა 

ხელმისაწვდომი. ნაკლებ ბუნდოვანია მონაცემებს იძლევა საერთაშორისო საპროცენტო განაკვეთების 

შედარებები და ეს მონაცემები კარგად ფუნქციონირებად ბაზარზე მიუთითებს (გარდა საერთაშორისო 

ფინანსური კრიზისის იშვიათი პერიოდებისა). უკუგების განაკვეთები მსხვილ ფინანსურ ცენტრებში 

გაცემულ იდენტურ დეპოზიტებზე, ჩვეულებრივ, საკმაოდ ახლოა ერთმანეთთან. 

 

7. არაერთგვაროვანია მონაცემები სავალუტო ბაზრის მიერ მოვაჭრეებისა და ინვესტორებისთვის 

ფასების შესახებ სათანადო სიგნალების გაგზავნის შესახებ. საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტის 

მდგომარეობაზე დაფუძნებული ტესტები, რომლებზეც მე-14 თავში ვისაუბრეთ, გვაფიქრებინებს, რომ 

გაცვლის კურსის განსაზღვრის დროს ბაზარი ადვილად ხელმისაწვდომ ინფორმაციას 

უგულებელყოფს; მაგრამ, ვინაიდან საპროცენტო განაკვეთის პარიტეტის თეორია უგულებელყოფს 

რისკის თავიდან აცილების მცდელობას და აქედან გამომდინარე რისკის პრემიას, ეს თეორია შესაძლოა 

რეალობის ზედმეტად გამარტივებას წარმოადგენდეს. თუმცა, რისკის ფაქტორების ემპირიული 

მოდელირების მცდელობები წარმატებული არ აღმოჩნდა. გაცვლის კურსის მკვეთრი მერყეობის 

ტესტებიც არაერთგვაროვან შედეგებს იძლევა სავალუტო ბაზრის მუშაობის შესახებ. ბოლო დროის 
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ფინანსურ კრიზისებთან ერთად, ეს არ არის კარგი ამბავი იმათთვის, ვინც ფინანსურ გლოაბლიზაციაში 

მთავრობის ჩაურევლობის მომხრეა.  

 

 
 
 
 

 


