
დანაზოგი, ინვესტიციები
და ფინანასური სისტემა
დანაზოგი, ინვესტიციები
და ფინანასური სისტემა



შესავალი
• მნიშვნელოვანი განსაზღვრებები

 დანაზოგი: შემოსავლის ნაწილი,
რომელსაც არ ხარჯავენ სამომხმარებლო
საქონელზე

 ინვესტიცია: ახალი კაპიტალ
დაბანდებები

• ინვესტიციის გაგება განსხვავებულია
ეკონომისტებისთვის
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• მნიშვნელოვანი განსაზღვრებები
 დანაზოგი: შემოსავლის ნაწილი,
რომელსაც არ ხარჯავენ სამომხმარებლო
საქონელზე

 ინვესტიცია: ახალი კაპიტალ
დაბანდებები

• ინვესტიციის გაგება განსხვავებულია
ეკონომისტებისთვის



მიწოდება – დანაზოგი
• რა განსაზღვრავს დანაზოგის

მიწოდებას?
1. დროში მოხმარების გამოთანაბრება
2. მოუთმენლობა
3. საპროცენტო განაკვეთები

• განვიხილოთ თითოეული მათგანი
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• რა განსაზღვრავს დანაზოგის
მიწოდებას?
1. დროში მოხმარების გამოთანაბრება
2. მოუთმენლობა
3. საპროცენტო განაკვეთები

• განვიხილოთ თითოეული მათგანი



მიწოდება – დანაზოგი
1. ადამიანები სურვობენ დროში თანაბარ

მომხარებას
 დაზოგე ახალგაზრდობისას, მუშაობის

პერიოდში და დახარჯე საპენსიო ასაკში
• მნიშვნელოვანია

 განვითარებად ქვეყნებში სადაც
სიცოცხლის ხანგძლიობა დაბალია,
დანაზოგიც დაბალია. რატომ?

 შემოსავლებში ცვლილებების
დაზღვევა.

 დაზოგე კარგ პერიოდში, გამოიყენე
ცუდ პერიოდში
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1. ადამიანები სურვობენ დროში თანაბარ
მომხარებას
 დაზოგე ახალგაზრდობისას, მუშაობის

პერიოდში და დახარჯე საპენსიო ასაკში
• მნიშვნელოვანია

 განვითარებად ქვეყნებში სადაც
სიცოცხლის ხანგძლიობა დაბალია,
დანაზოგიც დაბალია. რატომ?

 შემოსავლებში ცვლილებების
დაზღვევა.

 დაზოგე კარგ პერიოდში, გამოიყენე
ცუდ პერიოდში



მიწოდება – დანაზოგი
2. ადამიანები მოუთმენლები არიან

 დროსთან დამოკიდებულება: სურვილი
გქონდეს საქონელი და მომსახურება
ახლა ვიდრე მომავალში
• უმაღლესი განათლება
• დანაშაული მოუთმენლობის

დემონსტრირებაა
 რაც უფრო მოუთმენელია ადამიანი, მით

უფრო ნაკლებია დანაზოგი
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2. ადამიანები მოუთმენლები არიან
 დროსთან დამოკიდებულება: სურვილი

გქონდეს საქონელი და მომსახურება
ახლა ვიდრე მომავალში
• უმაღლესი განათლება
• დანაშაული მოუთმენლობის

დემონსტრირებაა
 რაც უფრო მოუთმენელია ადამიანი, მით

უფრო ნაკლებია დანაზოგი



მიწოდება – დანაზოგი
2. ადამიანები მოუთმენლები არიან

 საინტერესო კვლევა:
• 4 წლის ბავშვებს შეთავაზეს არჩევანი

გაეკეთებინათ ერთ შოკოლადს ახლა
და 20 წუთის შემდეგ 2 შოკოლადს
შორის.

• მრავალი წლის შემდეგ იგივე ბავშვები
შეისწავლეს

 შედეგი: ბავშვები, რომლებმაც 2
შოკოლადი არჩიეს 20 წუთის შემდეგ
ნაკლებ იმპულსურები იყვნენ და
ქონდათ უკეთესი ნიშნები
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2. ადამიანები მოუთმენლები არიან
 საინტერესო კვლევა:

• 4 წლის ბავშვებს შეთავაზეს არჩევანი
გაეკეთებინათ ერთ შოკოლადს ახლა
და 20 წუთის შემდეგ 2 შოკოლადს
შორის.

• მრავალი წლის შემდეგ იგივე ბავშვები
შეისწავლეს

 შედეგი: ბავშვები, რომლებმაც 2
შოკოლადი არჩიეს 20 წუთის შემდეგ
ნაკლებ იმპულსურები იყვნენ და
ქონდათ უკეთესი ნიშნები



მიწოდება – დანაზოგი
3. საპროცენტო განაკვეთი

 პროცენტი არის “ჯილდო”
დაზოგვისთვის.
• ის არის დაზოგვის “საბაზრო ფასი”

 სხვა ფაქტორების უცვლელობის
შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთის
ზრდის შემთხვევაში დანაზოგის
ოდენობა იზრდება
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3. საპროცენტო განაკვეთი
 პროცენტი არის “ჯილდო”

დაზოგვისთვის.
• ის არის დაზოგვის “საბაზრო ფასი”

 სხვა ფაქტორების უცვლელობის
შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთის
ზრდის შემთხვევაში დანაზოგის
ოდენობა იზრდება



The Supply of Savings

პროცენტი
დანაზოგის მიწოდება

10%

3. საპროცენტო განაკვეთი
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დანაზოგი$200 $280

5%



მოთხოვნა
• რა განსაზღვრავს დანაზოგზე

მოთხოვნას?
1. მოხმარების გამოთანაბრება
2. ინვესტიციების განხორციელების

სურვილი
3. საპროცენტო განაკვეთი
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• რა განსაზღვრავს დანაზოგზე
მოთხოვნას?

1. მოხმარების გამოთანაბრება
2. ინვესტიციების განხორციელების

სურვილი
3. საპროცენტო განაკვეთი



მოთხოვნა
1. მოხმარების გამოთანაბრება

 დანაზოგის სასიცოცხლო ციკლის
თეორია
• ნობელის ლაურიატი მოდიგლიანი
• სესხით, გაზოგვით და დანაზოგის

დახარჯვით ადამიანები ახდენენ
მათი მოხმარების გამოთანაბრებას
სოცოცხლის მანძილზე
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1. მოხმარების გამოთანაბრება
 დანაზოგის სასიცოცხლო ციკლის

თეორია
• ნობელის ლაურიატი მოდიგლიანი
• სესხით, გაზოგვით და დანაზოგის

დახარჯვით ადამიანები ახდენენ
მათი მოხმარების გამოთანაბრებას
სოცოცხლის მანძილზე



მოთხოვნა
შემოსავალი
მოხმარება

მოხმარება
დაზოგვა
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დრო
კოლეჯი,
პირველი
სახლის
ყიდვა

ძირითადი
სამუშაო
პერიოდი

საპენსიო ასაკი

დანაზოგის ხარჯვასესხი

შემოსავალი



მოთხოვნა

შემოსავალი
მოხმარება

დაზოგვა

B

A: მოხმარება = შემოსავალი,
B: დანაზოგის გაკეთება მუშაობის
პერიოდში
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დრო

A

მუშაობის პერიოდი საპენსიო ასაკი

დანაზოგის ხარჯვა

B



სასესხო კაპიტალზე მოთხოვნა
2. დიდი საინვესტიციო პროექტებისთვის

საჭიროა სესხები
 ინვესტიციების განხორციელება საჭიროებს

სასესხო ბაზარს
 სასესხო ბაზრის გარეშე ბევრი

წარმატებული საინვესტიციო პროექტი ვერ
განხორციელდებოდა
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2. დიდი საინვესტიციო პროექტებისთვის
საჭიროა სესხები
 ინვესტიციების განხორციელება საჭიროებს

სასესხო ბაზარს
 სასესხო ბაზრის გარეშე ბევრი

წარმატებული საინვესტიციო პროექტი ვერ
განხორციელდებოდა



სასესხო კაპიტალზე მოთხოვნა
3. საპროცენტო განაკვეთი

• განსაზღვრავს სესხის დანახარჯს
• ინვესტიცია მომგებიანია თუ მოგების ნორმა
მეტია საპროცენტო განაკვეთზე

• რაც უფრო მაღალია საპროცენტო განაკვეთი
მით უფრო ნაკლებია მოთხოვნა სესხებზე:
 რადგან ცოტაა ისეთი ინვესტიციების
შესაძლებლობები, რომლებისთვისაც
მოგების ნორმა მეტი იქნება საპროცენტო
განაკვეთზე
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3. საპროცენტო განაკვეთი
• განსაზღვრავს სესხის დანახარჯს
• ინვესტიცია მომგებიანია თუ მოგების ნორმა
მეტია საპროცენტო განაკვეთზე

• რაც უფრო მაღალია საპროცენტო განაკვეთი
მით უფრო ნაკლებია მოთხოვნა სესხებზე:
 რადგან ცოტაა ისეთი ინვესტიციების
შესაძლებლობები, რომლებისთვისაც
მოგების ნორმა მეტი იქნება საპროცენტო
განაკვეთზე



მოთხოვნა
საპროცენტო

განაკვეთი

10%

რაც უფრო მაღალია
საპროცენტო განაკვეთი,
მით უფრო დაბალია
სესხებზე მოთხოვნა
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დანაზოგი

მოთხოვნა

$300$190

5%



სასესხო კაპიტალის ბაზარი
• სასესხო კაპიტალის ბაზარი

განსაზღვრავს:
 წონასწორულ საპროცენტო
განაკვეთს

 დანაზოგი/სესხის წონასწორულ
რაოდენობებს
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• სასესხო კაპიტალის ბაზარი
განსაზღვრავს:
 წონასწორულ საპროცენტო
განაკვეთს

 დანაზოგი/სესხის წონასწორულ
რაოდენობებს



სასესხო კაპიტალის ბაზარი

პროცენტი
მიწოდება

10%

5%

8%
წონასწორობა

სიჭარბე → ↓ i
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დანაზოგი/სესხი$200 $280

5%

მოთხოვნა

$300$190 $250

წონასწორობა

დეფიციტი → ↑ i



სასესხო კაპიტალის ბაზარი
• მიწოდების და მოთხოვნის ცვლილება

 ფაქტორები, რომლებიც ცვლის მიწოდებას ან
მოთხოვნას ასევე ცვლის წონასწორულ ფასს
და რაოდენობას

• მაგალითი
 აქციების ბაზარი კრიზისშია, ადამიანების

შემოსავლები შემცირდა → ადამიანები
მონდომებულნი არიან აღადგინონ თავიანთი
სიმდიდრე.

 ეკონომიკა რეცესიაშია და ინვესტორები
პესიმისტურად არიან განწყობილნი
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• მიწოდების და მოთხოვნის ცვლილება
 ფაქტორები, რომლებიც ცვლის მიწოდებას ან

მოთხოვნას ასევე ცვლის წონასწორულ ფასს
და რაოდენობას

• მაგალითი
 აქციების ბაზარი კრიზისშია, ადამიანების

შემოსავლები შემცირდა → ადამიანები
მონდომებულნი არიან აღადგინონ თავიანთი
სიმდიდრე.

 ეკონომიკა რეცესიაშია და ინვესტორები
პესიმისტურად არიან განწყობილნი



სასესხო კაპიტალის ბაზარი

პროცენტი მიწოდება

8%

ახალი
მიწოდება

შედეგი:
1.დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
2.გაზრდილი დანაზოგი/სესხები

• ადამიანები უფრო მომჭირნე გახდნენ
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დანაზოგი/სესხი

5%
მოთხოვნა

$300

8%

$250



სასესხო კაპიტალის ბაზარი

პროცენტი მიწოდება

8%

Result:
1.Lower equilibrium interest rate
2.Lower savings/borrowing

• ინვესტორები პესიმისტურად არიან განწყობილნი
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დანაზოგი/სესხი$200

5%

მოთხოვნა

8%

$250

ახალი მოთხოვნა



შუამავლები: ბანკები, ბონდები, აქციების ბაზარი

• ფინანასური შუამავალი - ამცირებს
დამზოგველს და მსესხებელს შორის
კავშირების დამყარების ხარჯებს
 ბაზრის კოორდინირებაში ღებულობს
მონაწილეობას
 ხელს უწყობს დანაზოგის იმათ ხელში
გადადინებას ვისაც ის უფრო მეტად უღირს

• განვიხილავთ 3 შუამავლს:
ბანკები
ბონდების ბაზარი
აქციების ბაზარი
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• ფინანასური შუამავალი - ამცირებს
დამზოგველს და მსესხებელს შორის
კავშირების დამყარების ხარჯებს
 ბაზრის კოორდინირებაში ღებულობს
მონაწილეობას
 ხელს უწყობს დანაზოგის იმათ ხელში
გადადინებას ვისაც ის უფრო მეტად უღირს

• განვიხილავთ 3 შუამავლს:
ბანკები
ბონდების ბაზარი
აქციების ბაზარი



შუამავლები: ბანკები, ბონდები, აქციების ბაზარი
• ბანკები

 აგროვებენ დანაზოგებს.
 ამცირებენ სესხის გადაუხდელობის რისკს.
 ანაწილებენ რისკს

• როცა მსესხებელი ვალაუვალია, ბანკები
რისკს ანაწილებენ ბევრ დამზოგველზე

 კოორდინაციის პროცესს უწყობენ ხელს
 ინფორმაციულ დანახარჯებს ამცირებენ

• დასკვნა: ბანკების მეშვეობთ ხდება
დანაზოგის აკუმულაცია და მათი
გადაცემა პროდუქტიული
მსესხებლებისთვის
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• ბანკები
 აგროვებენ დანაზოგებს.
 ამცირებენ სესხის გადაუხდელობის რისკს.
 ანაწილებენ რისკს

• როცა მსესხებელი ვალაუვალია, ბანკები
რისკს ანაწილებენ ბევრ დამზოგველზე

 კოორდინაციის პროცესს უწყობენ ხელს
 ინფორმაციულ დანახარჯებს ამცირებენ

• დასკვნა: ბანკების მეშვეობთ ხდება
დანაზოგის აკუმულაცია და მათი
გადაცემა პროდუქტიული
მსესხებლებისთვის



შუამავლები: ბანკები, ბონდები, აქციების ბაზარი
• ობლიგაციების ბაზარი

 განმარტება: ობლიგაცია არის ფინანასური
დოკუმენტი რომელიც გვაძლევს
ინფორმაციას იმის შესახებ თუ რა თანხა
უნდა მიიღოს ობლიგაციის მფლობელმა და
როდის

 ობლიგაციების მეშვეობით ხდება
სახსრების აკუმულაცია
• გამსესხებელი: ის ვინც ყიდულობს
ობლიგაციას

• მსესხებელი: ის ვინც უშვებს ობლიგაციას
 კორპორაციები და მთავრობები ყველა

დონეზე უშვებენ ობლიგაციებს Slide 23 of 64

• ობლიგაციების ბაზარი
 განმარტება: ობლიგაცია არის ფინანასური

დოკუმენტი რომელიც გვაძლევს
ინფორმაციას იმის შესახებ თუ რა თანხა
უნდა მიიღოს ობლიგაციის მფლობელმა და
როდის

 ობლიგაციების მეშვეობით ხდება
სახსრების აკუმულაცია
• გამსესხებელი: ის ვინც ყიდულობს
ობლიგაციას

• მსესხებელი: ის ვინც უშვებს ობლიგაციას
 კორპორაციები და მთავრობები ყველა

დონეზე უშვებენ ობლიგაციებს



შუამავლები: ბანკები, ბონდები, აქციების ბაზარი
• ობლიგაციების ბაზარი

 ყველა ობლიგაცია რისკის შემცველია
 ობლიგაციები ფასდება შემფასებელი
კომპანიების მიერ
 Standard and Poor’s
 Moody’s

• შეფასების დიაპაზონი
 ძალიან დაბალი რისკი (AAA)
 ობლიგაციები დეფოლტის ქვეშ (D)

• რაც უფრო მაღალია რისკი მით უფრო მეტი
საპროცენტო განაკვეთი უნდა შთავაზო
მყიდველს
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• ობლიგაციების ბაზარი
 ყველა ობლიგაცია რისკის შემცველია
 ობლიგაციები ფასდება შემფასებელი
კომპანიების მიერ
 Standard and Poor’s
 Moody’s

• შეფასების დიაპაზონი
 ძალიან დაბალი რისკი (AAA)
 ობლიგაციები დეფოლტის ქვეშ (D)

• რაც უფრო მაღალია რისკი მით უფრო მეტი
საპროცენტო განაკვეთი უნდა შთავაზო
მყიდველს



შუამავლები: ბანკები, ბონდები, აქციების ბაზარი

• ობლიგაციების ბაზარი: მაგალითი
 Berkshire Hathaway (Warren Buffett)

• შეფასება: AAA
• პროცენტი: 4.48%

 Ford Motor Company
• შეფასება: B
• პროცენტი: 5.76%

 დასკვნა: რაც უფრო მაღალია რისკი მით
უფრო მაღალია პროცენტიც

შენიშვნა: რაც უფრო
დაბალია შეფასება,
მით უფრო მაღალია
პროცენტი
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• ობლიგაციების ბაზარი: მაგალითი
 Berkshire Hathaway (Warren Buffett)

• შეფასება: AAA
• პროცენტი: 4.48%

 Ford Motor Company
• შეფასება: B
• პროცენტი: 5.76%

 დასკვნა: რაც უფრო მაღალია რისკი მით
უფრო მაღალია პროცენტიც

შენიშვნა: რაც უფრო
დაბალია შეფასება,
მით უფრო მაღალია
პროცენტი



შუამავლები: ბანკები, ბონდები, აქციების ბაზარი

• ობლიგაციების ბაზარი
 მთავრობები უშვებენ ობლიგაციებს
 მთავრობის ამ პოლიტიკამ შესაძლო

ბაზრიდან გამოდევნოს კერძო მსესხებლები
 გამოდევნის ეფექტი: კერძო მოხმარებასა და

სესხებში შემცირება, როცა სახელმწიფო
სესხულობს მეტს

 როგორ მუშაობს მექანიზმი:
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• ობლიგაციების ბაზარი
 მთავრობები უშვებენ ობლიგაციებს
 მთავრობის ამ პოლიტიკამ შესაძლო

ბაზრიდან გამოდევნოს კერძო მსესხებლები
 გამოდევნის ეფექტი: კერძო მოხმარებასა და

სესხებში შემცირება, როცა სახელმწიფო
სესხულობს მეტს

 როგორ მუშაობს მექანიზმი:
↑დანაზოგი
↓მოხმარება
↓ინვესტიციები

↑სესხები→ ↑პროცენტი →



პროცენტი მიწოდება

7%

9%

a

bc

↑სახელმწ. სესხები: a→b
შედეგი: a→c
1. ↑პროცენტი
2. ↓კერძო სესხები

= $50 მლრდ.

სახელწმიფო
სესხულობს 100
მლრდ.

შუამავლები: ბანკები, ბონდები, აქციების ბაზარი
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დანაზოგი/სესხი$200

7%

კერძო მოთხოვნა
+$100 მლრდ.
სახელმ. მოთხოვნა

$250

კერძო
მოთხოვნა

a

$150

↑სახელმწ. სესხები: a→b
შედეგი: a→c
1. ↑პროცენტი
2. ↓კერძო სესხები

= $50 მლრდ.



შუამავლები: ბანკები, ბონდები, აქციების ბაზარი

• ობლიგაციების ბაზარი
 ობლიგაციის ფასი და პროცენტი

• ობლიგაცია შესაძლებელია გაიყიდოს ვადის
გასვლამდე

 Face Value (FV): რა ღირს ობლიგაცია
ვადის გასვლისას

 Rate of Return (RoR): განპირობებული
საპროცენტო განაკვეთი

 ობლიგაციის ფასი
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• ობლიგაციების ბაზარი
 ობლიგაციის ფასი და პროცენტი

• ობლიგაცია შესაძლებელია გაიყიდოს ვადის
გასვლამდე

 Face Value (FV): რა ღირს ობლიგაცია
ვადის გასვლისას

 Rate of Return (RoR): განპირობებული
საპროცენტო განაკვეთი

 ობლიგაციის ფასი

100
Price

Price-FVbondcoupon-zeroaforRoR 



შუამავლები: ბანკები, ბონდები, აქციების ბაზარი

• ობლიგაციების ბაზარი

 მაგალითი: დავუშვათ ობლიგაცია
გპირდებათ $1,000 ერთი წლის შემდეგ, თუ
ფასი დღეს არის 950$, მაშინ ობლიგაციის
უკუგების ნორმა (პროცენტი) არის:
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• ობლიგაციების ბაზარი

 მაგალითი: დავუშვათ ობლიგაცია
გპირდებათ $1,000 ერთი წლის შემდეგ, თუ
ფასი დღეს არის 950$, მაშინ ობლიგაციის
უკუგების ნორმა (პროცენტი) არის:

5.26%100
$950

$950$1,000 



შუამავლები: ბანკები, ბონდები, აქციების ბაზარი

•დასკვნა:
 ვიდრე საპროცენტო განაკვეთი
ბაზარზე არის ნაკლები 5.26%,
არავინ არ იყიდის ობლიგაციას
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შუამავლები: ბანკები, ბონდები, აქციების ბაზარი
• აქციების ბაზარი

 აქცია არის კორპორაციაში საკუთრების
დამადასრურებელი სერთიფიკატი

 აქციების ყიდვა–გაყიდვა ხორციელდება
აქციების ბაზრებზე
• New York Stock Exchange (NYSE)
• Tokyo Stock Exchange (TSE)

 ახალი აქციების გაყიდვა:
• თავდაპირველი საჯარო შეთავაზება

 აქციების ბაზრები ხელს უწყობენ
ინვესტიციებსა და ეკონომიკურ ზრდას
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• აქციების ბაზარი
 აქცია არის კორპორაციაში საკუთრების
დამადასრურებელი სერთიფიკატი

 აქციების ყიდვა–გაყიდვა ხორციელდება
აქციების ბაზრებზე
• New York Stock Exchange (NYSE)
• Tokyo Stock Exchange (TSE)

 ახალი აქციების გაყიდვა:
• თავდაპირველი საჯარო შეთავაზება

 აქციების ბაზრები ხელს უწყობენ
ინვესტიციებსა და ეკონომიკურ ზრდას



რა ხდება როცა შუამავლების მექანიზმი ვერ მუშაობს ეფექტიანად?

• დანაზოგს და ინვესტიციებს შორის
კავშირი იშლება

• ეკონომიკური ზრდა ნელდება.
• ჩავარდნის ოთხი მიზეზი:

1. დაუცველი საკუთრების უფლებები
2. საპროცენტო განაკვეთისა და ინფლაციის

კონტროლი
3. პოლიტიზირებული სესხები
4. ბანკების ჩავარდნა და საბანკო პანიკა
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• დანაზოგს და ინვესტიციებს შორის
კავშირი იშლება

• ეკონომიკური ზრდა ნელდება.
• ჩავარდნის ოთხი მიზეზი:

1. დაუცველი საკუთრების უფლებები
2. საპროცენტო განაკვეთისა და ინფლაციის

კონტროლი
3. პოლიტიზირებული სესხები
4. ბანკების ჩავარდნა და საბანკო პანიკა



რა ხდება როცა შუამავლების მექანიზმი ვერ მუშაობს ეფექტიანად?

1. დაუცველი საკუთრების უფლებები
 მთავრობა ვერ ახერხებს საკუთრების

უფლებების დაცვას
• დანაზოგები არ არის დაცული კონფისკაციისგან,

“გაყინვისგან” და ა.შ.
• შედეგი: ადამიანები არ დებენ ფულს ეროვნულ

ინსტიტუტებში

 მაგალითი: არგენტინა და ბრაზილია
• ორივე ქვეყანას აქვს საბანკო ანგარიშების

გაყინვის გამოცდილება
• არგენტინელები და ბრაზილიელები ზოგავენ

ცოტას
• შედეგი: ნაკლები ინვესტიცია და ეკონომიკური

ზრდის დაბალი ტემპები
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1. დაუცველი საკუთრების უფლებები
 მთავრობა ვერ ახერხებს საკუთრების

უფლებების დაცვას
• დანაზოგები არ არის დაცული კონფისკაციისგან,

“გაყინვისგან” და ა.შ.
• შედეგი: ადამიანები არ დებენ ფულს ეროვნულ

ინსტიტუტებში

 მაგალითი: არგენტინა და ბრაზილია
• ორივე ქვეყანას აქვს საბანკო ანგარიშების

გაყინვის გამოცდილება
• არგენტინელები და ბრაზილიელები ზოგავენ

ცოტას
• შედეგი: ნაკლები ინვესტიცია და ეკონომიკური

ზრდის დაბალი ტემპები



რა ხდება როცა შუამავლების მექანიზმი ვერ მუშაობს ეფექტიანად?

2. საპროცენტო განაკვეთისა და
ინფლაციის კონტროლი
 კანონები პროცენტების შესახებ: აწესებს

ჭერს საპროცენტო განაკვეთზე.
• შედეგი: ნაკლები დანაზოგი და ინვესტიციები
• ბევრ ამერიკულ შტატში მოქმედებს მსგავსი

კანონები:
 ხშირად არ ეხება საკრედიტო ბარათებს
 ჭერი ხშირად ძალიან მაღალია და

არანაირი ეფექტი არ აქვს ბაზარზე
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2. საპროცენტო განაკვეთისა და
ინფლაციის კონტროლი
 კანონები პროცენტების შესახებ: აწესებს

ჭერს საპროცენტო განაკვეთზე.
• შედეგი: ნაკლები დანაზოგი და ინვესტიციები
• ბევრ ამერიკულ შტატში მოქმედებს მსგავსი

კანონები:
 ხშირად არ ეხება საკრედიტო ბარათებს
 ჭერი ხშირად ძალიან მაღალია და

არანაირი ეფექტი არ აქვს ბაზარზე



პროცენტი
მიწოდება

ჭერი

8%
შდეგი:
1.დანაზოგის დეფიციტი
2.ნაკლები
დანაზოგი/ინვესტიციები

საბაზრო
წონასწორობა

10%

რა ხდება როცა შუამავლების მექანიზმი ვერ მუშაობს ეფექტიანად?
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დანაზოგი/სესხი$190

ჭერი

მოთხოვნა

$300$250

დეფიციტი

კანონის ეფექტები



რა ხდება როცა შუამავლების მექანიზმი ვერ მუშაობს ეფექტიანად?

2. საპროცენტო განაკვეთისა და ინფლაციის კონტროლი
 ინფლაცია

• საპროცენტო განაკვეთის კონტროლთან ერთად
ინფლაცია ამცირებს დაზოგვის სტიმულებს

 ნომინალური და რეალური საპროცენტო განაკვეთი:
• ნომინალური პროცენტი: საბაზრო პროცენტი
• რეალური პროცენტი: პროცენტი ინფლაციის

გამოკლებით

• რეალური პროცენტი = ნომინალურ პროცენტს –
ინფლაცია
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2. საპროცენტო განაკვეთისა და ინფლაციის კონტროლი
 ინფლაცია

• საპროცენტო განაკვეთის კონტროლთან ერთად
ინფლაცია ამცირებს დაზოგვის სტიმულებს

 ნომინალური და რეალური საპროცენტო განაკვეთი:
• ნომინალური პროცენტი: საბაზრო პროცენტი
• რეალური პროცენტი: პროცენტი ინფლაციის

გამოკლებით

• რეალური პროცენტი = ნომინალურ პროცენტს –
ინფლაცია



•

Country Years
Real Interest

Rate (%)
Per capita
growth (%)

Argentina 1975-1976 -69 -2.2
Bolivia 1982-1984 -75 -5.2
Chile 1972-1974 -61 -3.6
Ghana 1976-1983 -35 -2.9
Peru 1976-1984 -19 -1.4

რა ხდება როცა შუამავლების მექანიზმი ვერ მუშაობს ეფექტიანად?
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Peru 1976-1984 -19 -1.4
Poland 1981-1982 -33 -8.6
Sierra Leone 1984-1987 -44 -1.9
Turkey 1979-1980 -35 -3.1
Venezuela 1987-1989 -24 -2.7
Zaire 1976-1979 -34 -6.0
Zambia 1985-1988 -24 -1.9
Source: Easterly (2002, p. 228)



რა ხდება როცა შუამავლების მექანიზმი ვერ მუშაობს ეფექტიანად?

3. პოლიტიზირებული სესხები და
სახელმწიფოს ჩარევა
 მაგალითი: იაპონია 1990 – 2005 წწ.

• ბევრი ბანკი გაკოტრდა
• სესხებს გასცემდნენ არა ეფექტიანობის,

არამედ პოლიტიკური ნიშნით
• ბანკებს აიძულებდნენ სესხები გაეცათ

პოლიტიკური ნიშნით
• შედეგი: ნულოვანი ეკონომიკური ზრდა
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3. პოლიტიზირებული სესხები და
სახელმწიფოს ჩარევა
 მაგალითი: იაპონია 1990 – 2005 წწ.

• ბევრი ბანკი გაკოტრდა
• სესხებს გასცემდნენ არა ეფექტიანობის,

არამედ პოლიტიკური ნიშნით
• ბანკებს აიძულებდნენ სესხები გაეცათ

პოლიტიკური ნიშნით
• შედეგი: ნულოვანი ეკონომიკური ზრდა



რა ხდება როცა შუამავლების მექანიზმი ვერ მუშაობს ეფექტიანად?

4. ბანკების ჩავარდნა და საბანკო პანიკა
 სისტემურ კრიზისები იწვევს ეკონომიკის

დეპრესიას
 1929-1933 წწ. დიდი დეპრესია:

• 11,000 ბანკი გაკოტრდა (თითქმის ნახევარი)
• ეფექტები:

 ბიზნესები ვერ ახერხებდნენ სამუშაო
კაპიტალის მოძიებას

 ბევრმა ადამიანმა დაკარგა დანაზოგი
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4. ბანკების ჩავარდნა და საბანკო პანიკა
 სისტემურ კრიზისები იწვევს ეკონომიკის

დეპრესიას
 1929-1933 წწ. დიდი დეპრესია:

• 11,000 ბანკი გაკოტრდა (თითქმის ნახევარი)
• ეფექტები:

 ბიზნესები ვერ ახერხებდნენ სამუშაო
კაპიტალის მოძიებას

 ბევრმა ადამიანმა დაკარგა დანაზოგი



ობლიგაციების შეფასება და არბიტრაჟი
• მიმდინარე, მომავალი ღირებულება, და

პროცენტი
 ინვესტირებთ $100 შემნახველ ანგარიშზე 10%

• მიმდინარე ღირებულება (PV): ინვესტირების თანხა
• მომავალი ღირებულება(FV): თანხა რომელსაც გამოიტანთ

ერთი წლის შემდეგ
• r წლიური საპროცენტო განაკვეთი
• კაცშირი მიმდინარე და მომავალ ღირებულებებს შორის
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• მიმდინარე, მომავალი ღირებულება, და
პროცენტი
 ინვესტირებთ $100 შემნახველ ანგარიშზე 10%

• მიმდინარე ღირებულება (PV): ინვესტირების თანხა
• მომავალი ღირებულება(FV): თანხა რომელსაც გამოიტანთ

ერთი წლის შემდეგ
• r წლიური საპროცენტო განაკვეთი
• კაცშირი მიმდინარე და მომავალ ღირებულებებს შორის

FVr)(1PV 

$1100.10)(1$100 



ობლიგაციების შეფასება და არბიტრაჟი

(1)FVr)(1PV 
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(3)
PV
FVr)(1 

(2)
r)(1

FVPV






ობლიგაციების შეფასება და არბიტრაჟი
• ობლიგაციის შეფასება

 ობლიგაცია არის დაპირება. მისი გასაყიდი
ფასი დღეს = PV

 10% ობლიგაცია $100–ის ღირებულების FV
დღეს ეღირება $90.90.

 რა ხდება თუ საპროცენტო განაკვეთი
შემცირდება 5%?

 დასკვნა: ↓ r → ↑ ობლიგაციის ფასი
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• ობლიგაციის შეფასება
 ობლიგაცია არის დაპირება. მისი გასაყიდი
ფასი დღეს = PV

 10% ობლიგაცია $100–ის ღირებულების FV
დღეს ეღირება $90.90.

 რა ხდება თუ საპროცენტო განაკვეთი
შემცირდება 5%?

 დასკვნა: ↓ r → ↑ ობლიგაციის ფასი

$95.24.
(1.05)
$100PV 



ობლიგაციების შეფასება და არბიტრაჟი
• არბიტრაჟი

 ერთნაირი რისკიანობის ობლიგაციების
ყიდვა–გაყიდვა არის არბიტრაჟი

 ობლიგაციის უკუგების ნორმა შეგვიძლია
დავთვალოთ შემდეგნაირად
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• არბიტრაჟი
 ერთნაირი რისკიანობის ობლიგაციების
ყიდვა–გაყიდვა არის არბიტრაჟი

 ობლიგაციის უკუგების ნორმა შეგვიძლია
დავთვალოთ შემდეგნაირად

1.10
$90.90
$100

PV
FVr)(1 



ობლიგაციების შეფასება და არბიტრაჟი
• არბიტრაჟი
 ინვესტორები ადარებენ უკუგების
ნორმას მოცემული რისკის დონისთვის
• ირჩევენ იმ ინსტრუმენტს, რომელსაც
უკუგების უფრო მაღალი ნორმა აქვს

• შედეგი: არბიტრაჟის შედეგად
ფასები გამოთანაბრდება
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• არბიტრაჟი
 ინვესტორები ადარებენ უკუგების
ნორმას მოცემული რისკის დონისთვის
• ირჩევენ იმ ინსტრუმენტს, რომელსაც
უკუგების უფრო მაღალი ნორმა აქვს

• შედეგი: არბიტრაჟის შედეგად
ფასები გამოთანაბრდება



ობლიგაციების შეფასება და არბიტრაჟი
• არბიტრაჟ

 როგორ მუშაობს მექანიზმი

 დასკვნა: არბიტრაჟი გრძელდება ვიდრე
RoR1 = RoR2.












1RoR1Priceasset1sell
2RoR2Priceasset2buy

(asset2)2RoR(asset1)1RoR












2

1
21 RoRPrice2asset2sell

RoR1Priceasset1buy
(asset2)RoR(asset1)RoR
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• არბიტრაჟ
 როგორ მუშაობს მექანიზმი

 დასკვნა: არბიტრაჟი გრძელდება ვიდრე
RoR1 = RoR2.












1RoR1Priceasset1sell
2RoR2Priceasset2buy

(asset2)2RoR(asset1)1RoR



ობლიგაციების შეფასება და არბიტრაჟი

• ობლიგაციები რამდენიმე წლის
პერიოდით
 ობლიგაცია, რომელიც იძლევა 100$ 2 წლის

შემდეგ, დღეს ღირს 82.64$
 შესაბამისად:

 ზოგადი ფორმულა:

 PV?:

  $100.10)(1.10)(1$82.64 
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• ობლიგაციები რამდენიმე წლის
პერიოდით
 ობლიგაცია, რომელიც იძლევა 100$ 2 წლის

შემდეგ, დღეს ღირს 82.64$
 შესაბამისად:

 ზოგადი ფორმულა:

 PV?:
  FV)2r(1)1r(1PV 

  $100.10)(1.10)(1$82.64 

$82.64
.10).10)(1(1

$100
)2r)(11r(1

FVPV 









ობლიგაციების შეფასება და არბიტრაჟი
• N წლიანი ობლიგაციის ფასის

განსაზღვრა

n
n

r
pmt

r
pmt

r
pmtpmt

)1(
...

)1()1( 3
3

2
21













r)(1
PV
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