
ეკონომიქსი

ბიზნეს ფლუქტუაციები და
დინამიკური აგრეგირებული

მოთხოვნა/მიწოდების მრუდები

ეკონომიქსი

ბიზნეს ფლუქტუაციები და
დინამიკური აგრეგირებული

მოთხოვნა/მიწოდების მრუდები



შესავალი
• ეკონომიკური ზრდა არ არის გლუვი პროცესი
 აშშ–ს მშპ იზრდებოდა საშუალოდ წლიურად 3%–ით

ბოლო 50 წლის განმავლობაში. ზრდა არ იყო გლუვი.
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შესავალი
• ეკონომიკური ზრდა არ არის გლუვი პროცესი
 უმუშევროვა და ეკონომიკური ზრდა.
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მოდელი
• სოლოუს ზრდის მრუდი
 სოლოუს ზრდის ტემპი: არის ეკონომიკის

პოტენციური ზრდის ტემპი, რომელსაც
ადგილი ექნება თავისუფალი ფასებისა და
არსებული წარმოების ფაქტორების
შემთხვევაში

• მნიშვნელოვანი აზრი: თავისუფალი
ბაზრების პირობებში არსებული ზრდის
ტემპი.

Slide 4 of 51

• სოლოუს ზრდის მრუდი
 სოლოუს ზრდის ტემპი: არის ეკონომიკის

პოტენციური ზრდის ტემპი, რომელსაც
ადგილი ექნება თავისუფალი ფასებისა და
არსებული წარმოების ფაქტორების
შემთხვევაში

• მნიშვნელოვანი აზრი: თავისუფალი
ბაზრების პირობებში არსებული ზრდის
ტემპი.



მოდელი
• სოლოუს ზრდის მრუდი

ინფლა–
ცია ( )

სოლოუს ზრდის მრუდი

რატომ არის მრუდი
ვერტიკალური?

• პოტენციური ზრდის ტემპი
არ არის დამოკიდებული
ინფლაციაზე.
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რეალური მშპ
ზრდის ტემპი

3%

რატომ არის მრუდი
ვერტიკალური?

• პოტენციური ზრდის ტემპი
არ არის დამოკიდებული
ინფლაციაზე.



მოდელი
• სოლოუს ზრდის მრუდი

ინფლა–
ცია ( )

რა იწვევს მრუდის
გადაადგილებას?
• პოზიტიური საწარმოო
შოკები

–ფაქტორები, რომლებიც
განაპირობებენ
მწარმოებლურობის ზრდას

• ნეგატიური საწარმოო შოკები
–ფაქტორები, რომლებიც

განაპირობებენ
მწარმოებლურობის
შემცირებას

ნეგატიური
შოკი

პოზიტიური
შოკი
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რეალური მშპ
ზრდის ტემპი

7%

რა იწვევს მრუდის
გადაადგილებას?
• პოზიტიური საწარმოო
შოკები

–ფაქტორები, რომლებიც
განაპირობებენ
მწარმოებლურობის ზრდას

• ნეგატიური საწარმოო შოკები
–ფაქტორები, რომლებიც

განაპირობებენ
მწარმოებლურობის
შემცირებას

-1% 3%



მოდელი
• ზრდის და რეცესიის ორი მოდელი:

1.რეალური ბიზნეს ციკლების (RBC) მოდელი
2.ახალი კეინზიანური მოდელი

• ორივე მოდელს განვიხილავთ დინამიკური
აგრეგირებული მოთხოვნა/მიწოდების (AD-
AS) ჩარჩოში.
 AD-AS აქვს სამი მრუდი:

• სოლოუს ზრდის მრუდი
• დინამიკური აგრეგირებული მოთხოვნის

მრუდი
• მოკლევადიანი აგრეგირებული მიწოდების

მრუდი
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• ზრდის და რეცესიის ორი მოდელი:
1.რეალური ბიზნეს ციკლების (RBC) მოდელი
2.ახალი კეინზიანური მოდელი

• ორივე მოდელს განვიხილავთ დინამიკური
აგრეგირებული მოთხოვნა/მიწოდების (AD-
AS) ჩარჩოში.
 AD-AS აქვს სამი მრუდი:

• სოლოუს ზრდის მრუდი
• დინამიკური აგრეგირებული მოთხოვნის

მრუდი
• მოკლევადიანი აგრეგირებული მიწოდების

მრუდი



მოდელი
• დინამიკური აგრეგირებული მოთხოვნის

მრუდი
 განმარტება: კავშირი ინფლაციასა და რეალური

ეკონომიკურ ზრდას შორის
 გამომდინარეობს ფულის რაოდენობრივი თეორიის

დინამიკური მოდელიდან:

 სადაც წარმოადგენს მთლიანი
დანახარჯების ზრდას
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• დინამიკური აგრეგირებული მოთხოვნის
მრუდი
 განმარტება: კავშირი ინფლაციასა და რეალური

ეკონომიკურ ზრდას შორის
 გამომდინარეობს ფულის რაოდენობრივი თეორიის

დინამიკური მოდელიდან:

 სადაც წარმოადგენს მთლიანი
დანახარჯების ზრდას

GrowthRealInflation  RYPvM

vM 



მოდელი
• დინამიკური აგრეგირებული მოთხოვნის

მრუდი
 დანახარჯების ზრდა =

• დანახარჯების ზრდა = ინფლაცია +
რეალური ზრდა

 მნიშვნელოვანია: დანახარჯბის ზრდის
მოცემული დონისთვის AD მრუდი
გვიჩვენებს ინფლაციის და რეალური ზრდის
კომბინაციას, რომლებიც უტოლდება
აღნიშნული დანახარჯების ზრდის ტემპს

vM 

Slide 9 of 51

• დინამიკური აგრეგირებული მოთხოვნის
მრუდი
 დანახარჯების ზრდა =

• დანახარჯების ზრდა = ინფლაცია +
რეალური ზრდა

 მნიშვნელოვანია: დანახარჯბის ზრდის
მოცემული დონისთვის AD მრუდი
გვიჩვენებს ინფლაციის და რეალური ზრდის
კომბინაციას, რომლებიც უტოლდება
აღნიშნული დანახარჯების ზრდის ტემპს

GrowthRealInflation  RYPvM



მოდელი
• დინამიკური აგრეგირებული მოთხოვნის მრუდი

• კავშირი შსაძლებელია გამოვსახოთ მრუდის
სახით

დანახარჯის ზრდა = 5% დანახარჯის ზრდა = 7%
რეალური რეალური

ინფლაცია ზრდა ინფლაცია ზრდა
0 5 0 7
1 4 1 6
2 3 2 5
3 2 3 4
4 1 4 3
5 0 5 2
6 -1 6 1
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• დინამიკური აგრეგირებული მოთხოვნის მრუდი

• კავშირი შსაძლებელია გამოვსახოთ მრუდის
სახით

დანახარჯის ზრდა = 5% დანახარჯის ზრდა = 7%
რეალური რეალური

ინფლაცია ზრდა ინფლაცია ზრდა
0 5 0 7
1 4 1 6
2 3 2 5
3 2 3 4
4 1 4 3
5 0 5 2
6 -1 6 1



მოდელი
• დინამიკური აგრეგირებული მოთხოვნის მრუდი

 AD მრუდი როცა დანახარჯების ზრდა = 5%

5%

7%

ინფლაცია ( ) ინფლაციისა და რეალური
ზრდის ტემპების ჯამი
ყოველთვის უდრის
დანახარჯების ზრდის
ტემპს
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რეალური მშპ
ზრდის ტემპი

2%

-2% 0%
0%

7%5%3%

AD (ზრდის ტემპი = 5%)

ინფლაციისა და რეალური
ზრდის ტემპების ჯამი
ყოველთვის უდრის
დანახარჯების ზრდის
ტემპს

RYPvM 

5% + 0% = 5%
2% + 3% = 5%



მოდელი
• დინამიკური აგრეგირებული მოთხოვნის მრუდი
 AD მრუდი როცა დანახარჯების ზრდა = 7%

5%

7%

ინფლაცია ( ) დასკვნა:
1.დანახარჯების ზრდის ტემპის ზრდა

,
იწვევს AD მრუდის გადაადგილებას.

2.დანახარჯების ზრდის ტემპის შემცირება,
,

იწვევს AD მრუდის გადაადგილებას
.

v  /M

v  /M
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რეალური მშპ
ზრდის ტემპი

2%

-2% 0%
0%

7%5%3%

AD (ზრდის ტემპი = 7%)

დასკვნა:
1.დანახარჯების ზრდის ტემპის ზრდა

,
იწვევს AD მრუდის გადაადგილებას.

2.დანახარჯების ზრდის ტემპის შემცირება,
,

იწვევს AD მრუდის გადაადგილებას
.

v  /M

AD (ზრდის ტემპი = 5%)



რეალური ბიზნეს ციკლები: სოლოუს ზრდის მრუდი

ინფლაცია ( ) სოლოუს ზრდის ტემპი

7%
წონასწორობა
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რეალური მშპ
ზრდის ტემპი

3%

7%

)10%M(  vAD

წონასწორობა



რეალური ბიზნეს ციკლები: სოლოუს ზრდის მრუდი

ინფლაცია ( )

სოლოუს ზრდის მრუდი

ნეგატიური
შოკი

პოზიტიური
შოკი

დასკვნა:
1. პოზიტიური შიკი
იწვევს რეალური ზრდის
მატებას, 7%, და დაბალ
ინფლაციას, 3%.
2. ნეგატიური შოკი
იწვევს დაბალ რეალურ
ზრდას, -1%, და მაღალ
ინფლაციას, 11%.

11%
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რეალური მშპ
ზრდის ტემპი

7%-1% 3%

3%

7%

დასკვნა:
1. პოზიტიური შიკი
იწვევს რეალური ზრდის
მატებას, 7%, და დაბალ
ინფლაციას, 3%.
2. ნეგატიური შოკი
იწვევს დაბალ რეალურ
ზრდას, -1%, და მაღალ
ინფლაციას, 11%.

)10%M(  vAD



რეალური ბიზნეს ციკლები: სოლოუს ზრდის მრუდი
• შოკი აგრეგირებულ მოთხოვნაში

ინფლაცია( )

სოლოუს ზრდის მრუდი

დასკვნა:
1. პოზიტიური შოკი აგრ. მოთხოვნაში,

,
იწვევს მაღალ ინფლაციას.

2. ნეგატიური შოკი აგრ. მოთხოვნაში,
,

იწვევს დაბალ ინფლაციას.

v  /M

v  /M
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რეალური მშპ
ზრდის ტემპი

3%

)10%M( vAD22%

7%

a

b

)5%M( vAD1

დასკვნა:
1. პოზიტიური შოკი აგრ. მოთხოვნაში,

,
იწვევს მაღალ ინფლაციას.

2. ნეგატიური შოკი აგრ. მოთხოვნაში,
,

იწვევს დაბალ ინფლაციას.
v  /M



რეალური ბიზნეს ციკლები: სოლოუს ზრდის მრუდი
• საბოლოო დასკვნები

 AD გადაადგილება არ იწვევს ცვლილებებს რელაურ
ზრდაში.
• ეს არის რასაც ფულის ნეიტრალურობას ეძახიან
• გამომდინარეობს დასკვნიდან, რომ: ფასები არის

აბსოლუტურად მოქნილი.
 ეკონომისტების უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ფულის

მასის ზრდა ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკურ
ზრდაზე მოკლევადიან პერიოდში.
• რა ხდება თუ ფასები არ არის აბსოლუტურად

მოქნილი?
• საჭიროებს ახალ მოდელს, ახალი კეინზიანური

მოდელი.
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• საბოლოო დასკვნები
 AD გადაადგილება არ იწვევს ცვლილებებს რელაურ

ზრდაში.
• ეს არის რასაც ფულის ნეიტრალურობას ეძახიან
• გამომდინარეობს დასკვნიდან, რომ: ფასები არის

აბსოლუტურად მოქნილი.
 ეკონომისტების უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ფულის

მასის ზრდა ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკურ
ზრდაზე მოკლევადიან პერიოდში.
• რა ხდება თუ ფასები არ არის აბსოლუტურად

მოქნილი?
• საჭიროებს ახალ მოდელს, ახალი კეინზიანური

მოდელი.



ახალი კეინზიანური მოდელი
• ჯონ მეინარდ კეინზი (1883-1946)
 დასაქმების, პროცენტისა და ფულის ზოგადი
თეორია, 1936.

• დიდი დეპრესიის ფონზე შექმნილი ნაშრომი.
• როცა ფასები არ არის მოქნილი, აგრ.

მოთხოვნაში ცვლილებებმა შესაძლებელია
გამოიწვიოს რეცესია.
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• ჯონ მეინარდ კეინზი (1883-1946)
 დასაქმების, პროცენტისა და ფულის ზოგადი
თეორია, 1936.

• დიდი დეპრესიის ფონზე შექმნილი ნაშრომი.
• როცა ფასები არ არის მოქნილი, აგრ.

მოთხოვნაში ცვლილებებმა შესაძლებელია
გამოიწვიოს რეცესია.

• ახალი კეინზიანური მოდელი
ეფუძნება კეინზის ნაშრომს.
• როცა ფასები არ არის მოქნილი,
ეკონომიკა შეიძლება
იზრდებოდეს უფრო სწრაფად ან
ნაკლებად ვიდრე სოლოუს
ზრდაა.



ახალი კეინზიანური მოდელი
• მოკლე ვადიანი აგრ. მიწოდების მრუდი
 თუ ხელფასები ნაკლებ მოქნილია ვიდრე

ფასები…
• ინფლაცია ზრდის მოგებას.
 შედეგი: გაზრდილი მოგება ახალისებს

ეკონომიკას, ანუ, რეალური მშპ ზრდას.
 ორი მიზეზი რატომ შეიძლება წაახალისოს

ინფლაციამ ეკონომიკური ზრდა მოკლე
ვადიან პერიოდში:
1.ფიქსირებული ხელფასები
2.ფიქსირებული ფასები
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• მოკლე ვადიანი აგრ. მიწოდების მრუდი
 თუ ხელფასები ნაკლებ მოქნილია ვიდრე

ფასები…
• ინფლაცია ზრდის მოგებას.
 შედეგი: გაზრდილი მოგება ახალისებს
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 ორი მიზეზი რატომ შეიძლება წაახალისოს

ინფლაციამ ეკონომიკური ზრდა მოკლე
ვადიან პერიოდში:
1.ფიქსირებული ხელფასები
2.ფიქსირებული ფასები



ახალი კეინზიანური მოდელი
• მოკლე ვადიანი აგრ. მიწოდების მრუდი

1. ფისირებული ხელფასები
• მოსალოდნელი ინფლაცია ასახულია კონტრაქტებში.
• რა ხდება თუ ინფლაცია იქნება მეტი ან ნაკლები

ვიდრე მოსალოდნელი იყო?

• შედეგი: SRAS ზრდადი მრუდია .

ინფლაცია
მაღალია ვიდრე
მოსალოდნელი

ფასები უფრო
სწრაფად
იზრდება
ვიდრე
ხელფასები

მოგება
იზრდება

ფირმები
ზრდიან
წარმოებას
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• მოკლე ვადიანი აგრ. მიწოდების მრუდი
1. ფისირებული ხელფასები

• მოსალოდნელი ინფლაცია ასახულია კონტრაქტებში.
• რა ხდება თუ ინფლაცია იქნება მეტი ან ნაკლები

ვიდრე მოსალოდნელი იყო?

• შედეგი: SRAS ზრდადი მრუდია .

ინფლაცია
მაღალია ვიდრე
მოსალოდნელი

ფასები უფრო
სწრაფად
იზრდება
ვიდრე
ხელფასები

მოგება
იზრდება

ფირმები
ზრდიან
წარმოებას

ინფლაცია
დაბალია ვიდრე
მოსალოდნელი

ფასები უფრო
ნელა
იზრდება
ვიდრე
ხელფასები

მოგება
მცირდება

ფირმები
ამცირებენ
წარმოებას



ახალი კეინზიანური მოდელი
• მოკლე ვადიანი აგრ. მიწოდების მრუდი

ინფლაცია ( )

სოლოუს ზრდის მრუდი დასკვნა:
1.ფიქსირებული ხელფასები
განაპირობებენ აღმავალ SRAS.
2.არსებობს სხვადასხვა SRAS
მრუდები სხვადასხვა
მოსალოდნელი
ინფლაციისთვის, e.
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რეალური მშპ
ზრდის ტემპი

3%

2%
)5%M(  vAD

მოკლევადიანი მიწოდების
აგრ. მრუდი (SRAS)( e = 2%)



ახალი კეინზიანური მოდელი
• მოკლე ვადიანი აგრ. მიწოდების

მრუდი
 SRAS გადაადგილება

• მოსალოდნელ ინფლაციაში ზრდა
იწვევს SRAS გადაადგილებას ზევით
და მარცხნივ.

• მოსალოდნელ ინფლაციის შემცირება
იწვევს SRAS გადაადგილებას ქვევით
და მარჯვნივ.
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• მოკლე ვადიანი აგრ. მიწოდების
მრუდი
 SRAS გადაადგილება

• მოსალოდნელ ინფლაციაში ზრდა
იწვევს SRAS გადაადგილებას ზევით
და მარცხნივ.

• მოსალოდნელ ინფლაციის შემცირება
იწვევს SRAS გადაადგილებას ქვევით
და მარჯვნივ.



ახალი კეინზიანური მოდელი

ინფლაცია ( ) (SRAS2)
( e = 4%)

(SRAS1)
( e = 2%)

4%

6%

• თუ = 2% და e = 2%,
ეკონომიკა არის a.

• თუ = 4% და e = 2%,
ეკონომიკა გადადის b.
რეალური ზრდა ↑  7%

• თუ = 4% და e = 4%,
SRAS გადაადგილდება c
წერტილში.
economy stays at pt. c

• თუ = 6% და e = 4%,
ეკონომიკა გადადის d.
რეალური ზრდა ↑  7%

b

d

Slide 22 of 51

რეალური მშპ
ზრდის ტემპი

3%

2%

4%

7%

• თუ = 2% და e = 2%,
ეკონომიკა არის a.

• თუ = 4% და e = 2%,
ეკონომიკა გადადის b.
რეალური ზრდა ↑  7%

• თუ = 4% და e = 4%,
SRAS გადაადგილდება c
წერტილში.
economy stays at pt. c

• თუ = 6% და e = 4%,
ეკონომიკა გადადის d.
რეალური ზრდა ↑  7%

a

bc



ახალი კეინზიანური მოდელი
• მოკლე ვადიანი აგრ. მიწოდების მრუდი
 SRAS მრუდი ნაკლებ დამრეცია სოლოუს

ზრდის მრუდის მარცხნივ.
• რადგან ფასები და ხელფასები

განსაკუთრებით ფიქსირებულია
შემცირების თვალსაზრისით
 რაც განპირობებულია ე.წ. endowment
effect
• საწყის პოზიციას მნიშვნელობა აქვს.
• მისი დაკრგვა ფსიქოლოგიურად უფრო

მტკივნეულია
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• მოკლე ვადიანი აგრ. მიწოდების მრუდი
 SRAS მრუდი ნაკლებ დამრეცია სოლოუს

ზრდის მრუდის მარცხნივ.
• რადგან ფასები და ხელფასები

განსაკუთრებით ფიქსირებულია
შემცირების თვალსაზრისით
 რაც განპირობებულია ე.წ. endowment
effect
• საწყის პოზიციას მნიშვნელობა აქვს.
• მისი დაკრგვა ფსიქოლოგიურად უფრო

მტკივნეულია



მოკლე ვადიანი აგრ. მიწოდების მრუდი

SRAS მრუდი უფრო დამრეცია სოლოუს
ზრდის მრუდის მარჯვნივ.
 მიზეზი:

ხელფასები ნაკლებ ფიქსირებულია
ზრდის თვალსაზრისით
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SRAS მრუდი უფრო დამრეცია სოლოუს
ზრდის მრუდის მარჯვნივ.
 მიზეზი:

ხელფასები ნაკლებ ფიქსირებულია
ზრდის თვალსაზრისით



ახალი კეინზიანური მოდელი

 რა იწვევს ფიქსირებულ ფასებს?
• მენიუს ხარჯები: ფასების ცვლილების ასახვის

ხარჯები.
 დაბეჭვდის ფასები
 მომხმარებლების ნდობის დაკარგვა

• თუ ფასები მუდმივად იცვლება, როგორ
გაარკვიონ მომხარებლებმა ჰქონდათ თუ
არა წარმატებული ვაჭრობა?

განუსაზღვრელობით გამოწვეული დანაკარგები
• შოკი მუდმივია თუ დროებითი
• მოთხოვნის ზრდა რეალურია, თუ

ინფლაციით გამოწვეული
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 რა იწვევს ფიქსირებულ ფასებს?
• მენიუს ხარჯები: ფასების ცვლილების ასახვის

ხარჯები.
 დაბეჭვდის ფასები
 მომხმარებლების ნდობის დაკარგვა

• თუ ფასები მუდმივად იცვლება, როგორ
გაარკვიონ მომხარებლებმა ჰქონდათ თუ
არა წარმატებული ვაჭრობა?

განუსაზღვრელობით გამოწვეული დანაკარგები
• შოკი მუდმივია თუ დროებითი
• მოთხოვნის ზრდა რეალურია, თუ

ინფლაციით გამოწვეული



შოკები კეინზიანურ მოდელში
• რეალური ბიზნეს ციკლების მოდელში

აგრ. მოთხოვნის ცვლილება ზეგავლენას
არ ახდენს რეალურ ზრდის ტემპზე
 რადგან მიიჩნევა, რომ ფასები მოქნილია

• რა ხდება ამ დროს ახალ კეინზიანურ
მოდელში?
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• რეალური ბიზნეს ციკლების მოდელში
აგრ. მოთხოვნის ცვლილება ზეგავლენას
არ ახდენს რეალურ ზრდის ტემპზე
 რადგან მიიჩნევა, რომ ფასები მოქნილია

• რა ხდება ამ დროს ახალ კეინზიანურ
მოდელში?



შოკები კეინზიანურ მოდელში
• მოულოდნელი ზრდა ფულის მასაში

ინფლაცია ( ) (SRAS2)
( e = 7%)

(SRAS1)
( e = 2%)

4%

7%

b

c

M

მოკლევადიანი: a → b
1. რეალური ზრდა ↑  6%

↑  4%
გრძელვადიანი: b → c

1. რეალური ზრდა↓ to 3%
↑  7%
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3%

2%

4%

6%

a

b

რეალური მშპ
ზრდის ტემპი

)10%M( vAD2

)5%M( vAD1



შოკები კეინზიანურ მოდელში
• შემცირება მოხმარების შემცირების კვალობაზეv C

ინფლაცია ( )

(SRAS1)
( e = 7%)

7% a

მოკლევადიანი: a → b
1. რეალური ზრდა ↓ -1%

↓  6%
გრძელვადიანი: b → a

1. რეალური ზრდა ↑ 3%
↑  7%
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-1%

6%

7%

3%

a

b

რეალური მშპ
ზრდის ტემპი

)10%M( vAD1

)5%M( vAD2

0%



კაპიტალის თეორია და ავსტრიული ბიზნეს ციკლების თეორია

• კაპიტალი არ არის ჰომოგენური და ის არ შეიძლება განვიხილოთ
როგორც მთლიანობა

• წარმოება დროში გაწელილი პროცესია

• კაპიტალი განსხვავდება იმის მიხედვით წარმოების რომელ სტადიაზე
გამოიყენება იგი

• ეკონომიკის ციკლური განვითარება მონეტარული პოლიტიკით არის
განპირობებული
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• კაპიტალი არ არის ჰომოგენური და ის არ შეიძლება განვიხილოთ
როგორც მთლიანობა
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გამოიყენება იგი

• ეკონომიკის ციკლური განვითარება მონეტარული პოლიტიკით არის
განპირობებული
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დიდი დეპრესია
• დიდი დეპრესია (1929-1940)
 ყველაზე დიდი ეკონომიკური ჩავარდნა

ამერიკის ისტორიაში.
• მშპ შემცირდა 30%.
• უმუშევრობა აღემატებოდა 20 %.
• ფასიანი ქაღალდების ბაზარი შემცირდა

75%.
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დიდი დეპრესია

 1929 – 1933 წწ. ინვესტიციები შემცირდა
75%.
• ამორტიზირებული კაპიტალის განახლება

ვერ ხდებოდა.
• 1940 წელს აშშ კაპიტალის ოდენობა იგივე

იყო რაც 1930 წელს.
• ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ

ფულის მასა შეამცირა 1/3 –ით.
• გადასახადები გაიზარდა
 ყველაზე დიდი ნეგატიური შოკი აშშ–ს

ისტორიაში
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ფისკალური პოლიტიკა
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დიდი დეპრესია
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