
სავაჭრო დეფიციტი
• სავაჭრო დეფიციტი (პროფიციტი) —ქვეყნის

ექსპორტის ღირებულების ნაკლეობაბა
(მეტობა) ქვყნის იმპორტთან

• დეფიციტი ცუდია, პროფიციტი კარგი, არა?
• არ არის აუცილებლად სწორი

 ყველა ჩვენგანს გვაქვს დეფიციტი სუპერმაკეტთან,
ბენზინ–გასამართ სადგურთან…

 დეფიციტს ვფარავთ იმ საშუალებებით, რომელიც
სხვებთან პროფიციტის შედეგად წარმოიშობა –
მაგალითად, შრომის გაყიდვისას

 იგივე ლოგიკა მუშაობს ქვეყნების შემთხვევაში
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• სავაჭრო დეფიციტი (პროფიციტი) —ქვეყნის
ექსპორტის ღირებულების ნაკლეობაბა
(მეტობა) ქვყნის იმპორტთან

• დეფიციტი ცუდია, პროფიციტი კარგი, არა?
• არ არის აუცილებლად სწორი

 ყველა ჩვენგანს გვაქვს დეფიციტი სუპერმაკეტთან,
ბენზინ–გასამართ სადგურთან…

 დეფიციტს ვფარავთ იმ საშუალებებით, რომელიც
სხვებთან პროფიციტის შედეგად წარმოიშობა –
მაგალითად, შრომის გაყიდვისას

 იგივე ლოგიკა მუშაობს ქვეყნების შემთხვევაში



საგადასახდელო ბალანსი
• საგადასახდელო ბალანსი: ეკონომიკური

ტრანსაქციების წლიური ანგარიში
ქვეყნის რეზიდენტებსა და არა–
რეზიდენტებს შორის. ის შედგება:
 საქონლისა და მომსახურების ბალანსი
 ფინანსური აქტივების ბალანსი: აქციები,

ობლიგაციები, სესხები და საკუთრება
 როცა არ ხდება ფულის სესხება/გასესხება,

ერთი ტიპის ვაჭრობის სალდომ უნდა
დააბალანსოს მეორე
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• საგადასახდელო ბალანსი: ეკონომიკური
ტრანსაქციების წლიური ანგარიში
ქვეყნის რეზიდენტებსა და არა–
რეზიდენტებს შორის. ის შედგება:
 საქონლისა და მომსახურების ბალანსი
 ფინანსური აქტივების ბალანსი: აქციები,

ობლიგაციები, სესხები და საკუთრება
 როცა არ ხდება ფულის სესხება/გასესხება,

ერთი ტიპის ვაჭრობის სალდომ უნდა
დააბალანსოს მეორე



საგადასახდელო ბალანსი
• სავაჭრო დეფიციტი შეიძლება ქონდეს

ქვეყანას სხვა ქვეყანასთან თუ ის თანხას
სისხულობს.
 რასაც კაპიტალის შემოდინებას ეძახიან

• სავაჭრო პროფიციტი შესაძლებელია, თუ
ქვეყანა ფულს სესხად აძლევს სხვა
ქვეყნებს
 რასაც კაპიტალის გადინება ქვია

• კაპიტალის ბალანსის პროფიციტი—როცა
კაპიტალის შემოდინება აღემატება
კაპიტალის გადინებას
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• სავაჭრო დეფიციტი შეიძლება ქონდეს
ქვეყანას სხვა ქვეყანასთან თუ ის თანხას
სისხულობს.
 რასაც კაპიტალის შემოდინებას ეძახიან

• სავაჭრო პროფიციტი შესაძლებელია, თუ
ქვეყანა ფულს სესხად აძლევს სხვა
ქვეყნებს
 რასაც კაპიტალის გადინება ქვია

• კაპიტალის ბალანსის პროფიციტი—როცა
კაპიტალის შემოდინება აღემატება
კაპიტალის გადინებას



საგადასახდელო ბალანსი
• დეფიციტის დაფინანსება ასევე

შესაძლებელია
 აქტივების გაყიდვით

• შემდეგი ტოლობა გვჩვენებს აღნიშნულ
კავშირს.
 პიროვნებისთვის:

 ქვეყნისთვის:
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• დეფიციტის დაფინანსება ასევე
შესაძლებელია
 აქტივების გაყიდვით

• შემდეგი ტოლობა გვჩვენებს აღნიშნულ
კავშირს.
 პიროვნებისთვის:

 ქვეყნისთვის:

reservesofficialaccountCapitalaccountCurrent 

reservescashassetsdebtSpending-Earning 



საგადასახდელო ბალანსი
• The Current Account—მიმდინარე ანგარიში

1. სავაჭრო ბალანსი
2. წმინდა შემოსავლები საზღვარგარეთიდან

• მოგება
• პროცენტი
• დივიდენდები

3. წმინდა ტრასფერტები, მაგ. საერთაშორისო
დახმარებები

 ყველა მაჩვენებელი მიმდინარე
ღირებულებაშია
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• The Current Account—მიმდინარე ანგარიში
1. სავაჭრო ბალანსი
2. წმინდა შემოსავლები საზღვარგარეთიდან

• მოგება
• პროცენტი
• დივიდენდები

3. წმინდა ტრასფერტები, მაგ. საერთაშორისო
დახმარებები

 ყველა მაჩვენებელი მიმდინარე
ღირებულებაშია



საგადასახდელო ბალანსი
• The Capital Account (Financial Account)—

კაპიტალისა და ფინანსური ანგარიში.
მოიცავს ინვესტიციებს:

1. უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები (FDI)
2. პორტფელური ინვესტიციები
3. სხვა ინვესტიციები
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• The Capital Account (Financial Account)—
კაპიტალისა და ფინანსური ანგარიში.
მოიცავს ინვესტიციებს:

1. უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები (FDI)
2. პორტფელური ინვესტიციები
3. სხვა ინვესტიციები



საგადასახდელო ბალანსი
• სარეზერვო აქტივები—ქვეყნის მარაგები

 უცხოური ვალუტის
 ოქროს
 International Monetary Fund – Special drawing

rights (SDRs)
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• სარეზერვო აქტივები—ქვეყნის მარაგები
 უცხოური ვალუტის
 ოქროს
 International Monetary Fund – Special drawing

rights (SDRs)



საგადასახდელო ბალანსი
• როგორ მუშაობს სისტემა

 დავუშვათ, გუდვილი ყიდულობს სათამაშოებს
ჩინეთში
• ჩვენი მიმდინარე ანგარიშების დეფიციტი იზრდება
• ჩინელები მიიღებენ ლარს. თუ ჩინელები…

 იყიდიან ქართულ საქონელს→ ↓ ჩვენი
მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი.

 იყიდიან ქართულ ობლიგაციებს → ↓ ჩვენი
კაპიტალის ანგარიშის დეფიციტი

 ორმაგი აღრიცხვის პრინციპი
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• როგორ მუშაობს სისტემა
 დავუშვათ, გუდვილი ყიდულობს სათამაშოებს

ჩინეთში
• ჩვენი მიმდინარე ანგარიშების დეფიციტი იზრდება
• ჩინელები მიიღებენ ლარს. თუ ჩინელები…

 იყიდიან ქართულ საქონელს→ ↓ ჩვენი
მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი.

 იყიდიან ქართულ ობლიგაციებს → ↓ ჩვენი
კაპიტალის ანგარიშის დეფიციტი

 ორმაგი აღრიცხვის პრინციპი



საგადასახდელო ბალანსი
• ორი მხარე, ერთი მონეტა

 ძირითადი ცვლილებები ხდება მიმდინარე
ანგარიშისა და კაპიტალის ანგარიშის
მუხლებში

 თუ ქვეყანას აქვს მიმდინარე ანგარიშის
დეფიციტი, მაშინ მას უნდა ქონდეს
კაპიტალის ანგარიშის პროფიციტი
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• ორი მხარე, ერთი მონეტა
 ძირითადი ცვლილებები ხდება მიმდინარე

ანგარიშისა და კაპიტალის ანგარიშის
მუხლებში

 თუ ქვეყანას აქვს მიმდინარე ანგარიშის
დეფიციტი, მაშინ მას უნდა ქონდეს
კაპიტალის ანგარიშის პროფიციტი



საგადასახდელო ბალანსი
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საგადასახდელო ბალანსი
არის თუ არა სავაჭრო დეფიციტი პრობლემა?

→ იგივეა: არის თუ არა კაპიტალის
ანგარიშის პროფიციტი პრობლემა?

 ორი შეხედულება
• “საქართველო საუკეთესო ადგილია
ინვესტიციებისთვის”
 კაპიტალის ანგარიშის პროფიციტი →
მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი

 ინვესტიციები → ↑ სიმდიდრე
• “ქართველები ცოტას ზოგავენ”
 ცხოვრების დაბალი დონე მომავალში.
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არის თუ არა სავაჭრო დეფიციტი პრობლემა?
→ იგივეა: არის თუ არა კაპიტალის
ანგარიშის პროფიციტი პრობლემა?

 ორი შეხედულება
• “საქართველო საუკეთესო ადგილია
ინვესტიციებისთვის”
 კაპიტალის ანგარიშის პროფიციტი →
მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი

 ინვესტიციები → ↑ სიმდიდრე
• “ქართველები ცოტას ზოგავენ”
 ცხოვრების დაბალი დონე მომავალში.



საგადასახდელო ბალანსი
• სავაჭრო ბალანსი

 სავაჭრო ბალანსი იმთავითვე არ არის
პრობლემა

 სავაჭრო ბალანსი შეიძლება ნიშნავდეს
დაბალ დანაზოგებს
• ვაჭრობის შეზღუდვა ვერ მოხსნის ამ
პრობლემას
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• სავაჭრო ბალანსი
 სავაჭრო ბალანსი იმთავითვე არ არის

პრობლემა
 სავაჭრო ბალანსი შეიძლება ნიშნავდეს

დაბალ დანაზოგებს
• ვაჭრობის შეზღუდვა ვერ მოხსნის ამ
პრობლემას



გაცვლითი კურსი
• გაცვლითი კურსი: ერთი ქვეყნის

ვალუტის ფასი მეორე ქვეყნის ვალუტაში
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გაცვლითი კურსი
• დეტერმინანტი მოკლევადიან პერიოდში

$/¥
იენის მიწოდება

გაცვლითი
კურსი
განისაზღვრება
მოთხოვნა
მიწოდებით
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იენის ბაზარი იენის რაოდენობა

იენის მოთხოვნა

$0.0085

გაცვლითი
კურსი
განისაზღვრება
მოთხოვნა
მიწოდებით



გაცვლითი კურსი
• ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ

მოთხოვნის მრუდის გადაადგილებას
1. ქვეყნის ექსპორტზე მოთხოვნის ზრდა
2. რაც უფრო იზრდება ინვესტიციები

ქვეყანაში, ვალუტაზე მოთხოვნა იზრდება
3. ქვეყნის ვალუტაზე მოთხოვნის ზრდა იმის

გამო, რომ ამ ქვეყნის ვალუტას სხვა
ქვეყნები იყენებენ რეზერვებად
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• ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ
მოთხოვნის მრუდის გადაადგილებას
1. ქვეყნის ექსპორტზე მოთხოვნის ზრდა
2. რაც უფრო იზრდება ინვესტიციები

ქვეყანაში, ვალუტაზე მოთხოვნა იზრდება
3. ქვეყნის ვალუტაზე მოთხოვნის ზრდა იმის

გამო, რომ ამ ქვეყნის ვალუტას სხვა
ქვეყნები იყენებენ რეზერვებად



გაცვლითი კურსი
1a. აშშ–ს რეზიდენტები ყიდულობენ ტოიოტას

$/¥
იენის მიწოდება

$0.0090

↑ იაპონიის ექსპორტი
→ ↑ იენის ღირებულება
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იენის ბაზარი იენის რაოდენობა

$0.0085

იენის მოთხოვნა

$0.0090



გაცვლითი კურსი
1b. აშშ–ს რეზიდენტები ყიდულობენ ნაკლებ ტოიოტას

$/¥
იენის მიწოდება

↓ იაპონიის ექსპორტი
→ ↓ იენის ღირებულება
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იენის რაოდენობა

$0.0085

იენის მოთხოვნა

$0.0080



გაცვლითი კურსი
2. მექსიკა ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი გახდა

$/პესო
პესოს მიწოდება

პესო ↑ ღირებულებაში

0.090
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პესოს რაოდენობა

პესოს მოთხოვნა

0.075



გაცვლითი კურსი
3. იაპონია ↑ მოთხოვნას $–ის რეზერვებზე

¥/$
$ მიწოდება

120.000
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დოლარის რაოდენობა

$ მოთხოვნა

120.000

118.225



გაცვლითი კურსი
• მიწოდების გადაადგილება

 გაუფასურება: ვალუტის ფასის შემცირება
სხვა ვალუტასთან მიმართებაში

 ცენტრალურ ბანკებს შეუძლიათ ფულის
რაოდენობის გაზრდა

• ზიმბაბვე ბეჭდავდა ტრილიონობით
ახალ ზიმბაბვურ დოლარს
 2006: ↓ U.S.$/Z$ → 0.018 to 0.00001
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• მიწოდების გადაადგილება
 გაუფასურება: ვალუტის ფასის შემცირება

სხვა ვალუტასთან მიმართებაში
 ცენტრალურ ბანკებს შეუძლიათ ფულის

რაოდენობის გაზრდა
• ზიმბაბვე ბეჭდავდა ტრილიონობით

ახალ ზიმბაბვურ დოლარს
 2006: ↓ U.S.$/Z$ → 0.018 to 0.00001



გაცვლითი კურსი
• ფედი ზრდის დოლარის ოდენობას

€/$
$ მიწოდება
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$ რაოდენობა

$ მოთხოვნა

0.68

0.76



გაცვლითი კურსი
• გაცვლითი კურსის განსაზღვრა

გრძელვადიან პერიოდში

 ნომინალური გაცვლითი კურსი: განაკვეთი,
რომლითაც იცვლება ერთი ვალუტა
მეორეზე.

 რეალური გაცვლითი კურსი: განაკვეთი,
რითაც იცვლება ერთი ქვეყნის საქონელი და
მომსახურება მეორე ქვეყნის საქონელსა და
მომსახურებაზე
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• გაცვლითი კურსის განსაზღვრა
გრძელვადიან პერიოდში

 ნომინალური გაცვლითი კურსი: განაკვეთი,
რომლითაც იცვლება ერთი ვალუტა
მეორეზე.

 რეალური გაცვლითი კურსი: განაკვეთი,
რითაც იცვლება ერთი ქვეყნის საქონელი და
მომსახურება მეორე ქვეყნის საქონელსა და
მომსახურებაზე



გაცვლითი კურსი

 Purchasing Power Parity (PPP)
მსყიდველობითი უნარიანობის პარიტეტი
თეორია: ფულის რეალური მსყიდველობა
უნდა იყოს ერთნაირი ყველა ქვეყანაში

Slide 23 of 54



გაცვლითი კურსი?

 PPP არის ერთი ფასის კანონი.
• ერთი ფასის კანონი—თუ ვაჭრობა

თავისუფალია, მაშინ იდენტური საქონელი
უნდა ღირდეს ერთი და იგივე ყველგან.

• აღნიშნულისთვის საჭიროა ფასები და
გაცვლითი კურსები იყოს მოქნილი
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 PPP არის ერთი ფასის კანონი.
• ერთი ფასის კანონი—თუ ვაჭრობა

თავისუფალია, მაშინ იდენტური საქონელი
უნდა ღირდეს ერთი და იგივე ყველგან.

• აღნიშნულისთვის საჭიროა ფასები და
გაცვლითი კურსები იყოს მოქნილი



გაცვლითი კურსი

 PPP მიახლობეით არის სწორი. რატომ?
1. სატრანსპორტო ხარჯები

 PPP მუშაობს, როცა საქონელი ადვილად
ტრანსპორტირებადია

 მომსახურეობების შემთხვევაში ეს
პრობლემურია

2. ზოგიერთი პროდუქტი არ მონაწილეობს
საერთაშორისო ვაჭრობაში
 ბინები
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 PPP მიახლობეით არის სწორი. რატომ?
1. სატრანსპორტო ხარჯები

 PPP მუშაობს, როცა საქონელი ადვილად
ტრანსპორტირებადია

 მომსახურეობების შემთხვევაში ეს
პრობლემურია

2. ზოგიერთი პროდუქტი არ მონაწილეობს
საერთაშორისო ვაჭრობაში
 ბინები



გაცვლითი კურსი

3. ტარიფები და ქვოტები.

 PPP სწორია გრძელვადიან პერიოდში
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გაცვლითი კურსი და აგრეგირებული მოთხოვნა
• მონეტარული პოლიტიკა

 ცენტრალური ბანკი ზრდის
• მოკლევადიანი პერიოდი
 დოლარის მიწოდების მრუდი ინაცვლებს
მარჯვნივ → დოლარის გაუფასურება.

 დოლარის გაუფასურება → ↑ ექსპორტი
 ↑ ექსპორტი → ↑ AD

• გრძელვადიანი პერიოდი
 ფული ნეიტრალურია → ↑ ადგილობრივი
ფასები ↑

 თუ ↑ მუდმივია → აშშ–ს იზრდება.

M
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• მონეტარული პოლიტიკა
 ცენტრალური ბანკი ზრდის

• მოკლევადიანი პერიოდი
 დოლარის მიწოდების მრუდი ინაცვლებს
მარჯვნივ → დოლარის გაუფასურება.

 დოლარის გაუფასურება → ↑ ექსპორტი
 ↑ ექსპორტი → ↑ AD

• გრძელვადიანი პერიოდი
 ფული ნეიტრალურია → ↑ ადგილობრივი
ფასები ↑

 თუ ↑ მუდმივია → აშშ–ს იზრდება.M



გაცვლითი კურსი და აგრეგირებული მოთხოვნა
• გაუფასურება ↑ AD მოკლევადიან პერიოდში

ინფლაცია

4%

7%

b

c

ახალი SRAS
( e = 7%)

გრძელვადიანი

SRAS
( e = 2%)

მოკლევადიანი:
a → b
↑ : 2% → 4%
გრძელვადიანი:
b → c
↑ : 4% → 7%
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რეალური
მშპ ზრდა

3% 6%

2%

4%

a

b

მოკლევა
დიანი

%)5 vMAD(

%)10 vMAD(

მოკლევადიანი:
a → b
↑ : 2% → 4%
გრძელვადიანი:
b → c
↑ : 4% → 7%



გაცვლითი კურსი და აგრეგირებული მოთხოვნა
• ფისკალური პოლიტიკა

 სახელმწიფო სისხულობს ფულს → ↑
მოთხოვნა სასესხო კაპიტალზე → ↑
საპროცენტო განაკვეთი

 ↑ გაზრდილი პროცენტი იზიდავს უცხოურ
სახსრებს → დოლარი ძვირდება

 დოლარის გაძვირება იწვევს ექსპორტის
შემცირებას → სავაჭრო დეფიციტი.

 შედეგი: ორმაგი დეფიციტი (ბიუჯეტი +
სავაჭრო ბალანსი)
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• ფისკალური პოლიტიკა
 სახელმწიფო სისხულობს ფულს → ↑

მოთხოვნა სასესხო კაპიტალზე → ↑
საპროცენტო განაკვეთი

 ↑ გაზრდილი პროცენტი იზიდავს უცხოურ
სახსრებს → დოლარი ძვირდება

 დოლარის გაძვირება იწვევს ექსპორტის
შემცირებას → სავაჭრო დეფიციტი.

 შედეგი: ორმაგი დეფიციტი (ბიუჯეტი +
სავაჭრო ბალანსი)



ფიქსირებული თუ მცურავი
• განმარტებები:

 მცურავი გაცვლითი კურსი: ძირითადად
განპირობებულია ბაზრის მიერ

 ფიქსირებული გაცვლითი კურსი:
ცენტრალური ბანკის დაპირება
გადაცვალოს ეროვნული ვალუტა
ფიქსირებული კურსით

 დოლარიზაცია: როცა ქვეყანა იყენებს სხვა
ქვეყნის ვალუტას
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• განმარტებები:
 მცურავი გაცვლითი კურსი: ძირითადად

განპირობებულია ბაზრის მიერ
 ფიქსირებული გაცვლითი კურსი:

ცენტრალური ბანკის დაპირება
გადაცვალოს ეროვნული ვალუტა
ფიქსირებული კურსით

 დოლარიზაცია: როცა ქვეყანა იყენებს სხვა
ქვეყნის ვალუტას



გაცვლითი კურსის რეჟიმები ქვეყნების რაოდენობა

არ აქვს ეროვნული ფულადი ერთეული (22 ქვეყანა)
ოფიციალური
დოლარიზაცია 26

არ
აქ
ვთ

მო
ნე
ტ
არ

უ
ლ
ი
პო

ლ
იტ

იკ
ა

(1
19

ქვ
ეყ
ან
ა)

აქვს ეროვნული ფულადი ერთეული (4 ქვეყანა)

სავალუტო საბჭო (12 ქვეყანა) ფიქსირებული
გაცვლითი კურსის

რეჟიმები 80
ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რეჟიმები (Hard pegs)

(68 ქვეყანა)
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რბილი ფიქსაცია (11 ქვეყანა) პეგირებული
გაცვლითი კურსის

რეჟიმები
(Soft pegs)

13
რბილი მცოცავი ფიქსაცია (2 ქვეყანა)

მართვადი ცურვა (44 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო)
მცურავი გაცვლითი
კურსის რეჟიმები* 69

თავისუფალი ცურვა (დამოუკიდებელი მონეტარული
პოლიტიკა 25 ქვეყანა)

* ამ ქვეყნების ვალუტათაგან მხოლოდ 8 ვალუტას აქვს სტაბილური არსებობის ისტორია
(აშშ დოლარი, ფუნტი სტერლინგი, ევრო, იენი, კანადური დოლარი, შვეიცარიული
ფრანკი, ავსტრალიური დოლარი, ახალ ზელანდიური დოლარი)



ევროიზაცია/დოლარიზაციის დადებითი მხარეები

 სავალუტო რისკების გაქრობა
 დაბალი ინფლაცია. ფასების სტაბილურობა
 კრედიტების გაიაფება

რაც ხელს შეუწყობს:
 ეკონომიკური ზრდის მყისიერ წახალისებას
 ექსპორტის, უცხოური ინვესტიციების და დასაქმების ზრდას
 ფინანსური სისტემის სტაბილურობას
 გლობალურ ფინანსურ სისტემაში ინტეგრირებას*
 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას
 საქართველოს რეგიონულ სავაჭრო, ლოგისტიკურ და ფინანსურ
ცენტრად ჩამოყალიბებას
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 სავალუტო რისკების გაქრობა
 დაბალი ინფლაცია. ფასების სტაბილურობა
 კრედიტების გაიაფება

რაც ხელს შეუწყობს:
 ეკონომიკური ზრდის მყისიერ წახალისებას
 ექსპორტის, უცხოური ინვესტიციების და დასაქმების ზრდას
 ფინანსური სისტემის სტაბილურობას
 გლობალურ ფინანსურ სისტემაში ინტეგრირებას*
 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას
 საქართველოს რეგიონულ სავაჭრო, ლოგისტიკურ და ფინანსურ
ცენტრად ჩამოყალიბებას

*საქართველო ეკონომიკური გლობალიზაციის მაჩვენებლით მსოფლიოში 30-ე ადგილზეა,
ხოლო ჩვენი განვითარების დონის ქვეყნებიდან - პირველ ადგილზე
წყარო: http://globalization.kof.ethz.ch/static/pdf/rankings_2010.pdf
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ევროიზაცია/დოლარიზაციის ოპონენტების არგუმენტები

 დამოუკიდებელი მონეტარული პოლიტიკის დაკარგვა
რაც ბევრ განვითარებად ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, ისედაც შეზღუდულია მაღალი
არაოფიციალური დოლარიზაციისა და გაცვლითი კურსის ცვლილებისადმი საზოგადოების მგრძნობიარე
დამოკიდებულების გამო.
მონეტარული პოლიტიკის დაკარგვის არგუმენტი ასევე დაკავშირებულია, ვალუტის გაუფასურების
გზით, ექსპორტის წახალისების შესაძლებლობის დაკარგვასთან, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია
საქართველოში მაღალი არაოფიციალური და საბანკო სექტორის დოლარიზაციის გამო

 ბოლო ინსტანციის კრედიტორის ფუნქციის (LOLR) დაკარგვა
ფუნქცია შეუძლია შეასრულოს ფინანსთა სამინისტრომ ან სახეშეცვლილმა ეროვნულმა ბანკმა

Slide 34 of 54Slide 34 of 34

 დამოუკიდებელი მონეტარული პოლიტიკის დაკარგვა
რაც ბევრ განვითარებად ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, ისედაც შეზღუდულია მაღალი
არაოფიციალური დოლარიზაციისა და გაცვლითი კურსის ცვლილებისადმი საზოგადოების მგრძნობიარე
დამოკიდებულების გამო.
მონეტარული პოლიტიკის დაკარგვის არგუმენტი ასევე დაკავშირებულია, ვალუტის გაუფასურების
გზით, ექსპორტის წახალისების შესაძლებლობის დაკარგვასთან, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია
საქართველოში მაღალი არაოფიციალური და საბანკო სექტორის დოლარიზაციის გამო

 ბოლო ინსტანციის კრედიტორის ფუნქციის (LOLR) დაკარგვა
ფუნქცია შეუძლია შეასრულოს ფინანსთა სამინისტრომ ან სახეშეცვლილმა ეროვნულმა ბანკმა



მითები ევროიზაცია/დოლარიზაციასთან დაკავშირებით

 არ შეიძლება ქვეყანას ქონდეს სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი
პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ დოლარიზირებულ ქვეყნებს აქვთ სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი. მაგალითად, ეკვადორი,

ელ სალვადორი, პანამა, მონტენეგრო

 არ შეიძლება ქვეყანას ქონდეს ბიუჯეტის დეფიციტი
დოლარიზაცია არ ზღუდავს ქვეყანას ქონდეს დეფიციტი, პირიქით სახელმწიფოს უფრო ადვილად შეუძლია აიღოს

ვალი, რადგან სავალუტო რისკები აღარ არსებობს და საგარეო ვალის მომსახურების ხარჯები მცირდება შემცირებული
საპროცენტო განაკვეთების ხარჯზე. ბიუჯეტის დეფიციტი დოლარიზებულ ქვეყნებში უცხო არ არის. მაგალითად ელ
სალვადორს, პანამას, ეკვადორს დოლარიზაციის შემდეგ, სხვადასხვა პერიოდში ჰქონდათ დეფიციტური ბიუჯეტი

 ეკონომიკური ზრდის ტემპი არ შეიძლება იყოს მაღალი
პანამის რეალური ეკონომიკა 1996–2010 წლებში იზრდებოდა საშუალოდ 6%–ით, ხოლო ეკვადორის რეალური

ეკონომიკა 2000–2010 წლებში იზრდებოდა საშუალოდ 4,5%–ით

 საქართველოში დაიწყებენ რუბლის, დრამის, მანათის, ლირის გამოყენებას
ამ ვალუტებს შეეძლოთ აქამდე ჩაენაცვლებინათ დოლარი ან ევრო, რაც არ მოხდა, პირიქით

ევროიზაცია/დოლარიზაციის შემთხვევაში მათი გამოყენების ალბათობა კიდევ უფრო მცირდება. მაგალითად ზიმბაბვეში
2009 წლის აპრილიდან თავისუფალ მიმოქცევაში დაუშვეს აშშ დოლარი, სამხრეთ აფრიკული რანდი, ბოტსვანას პულა,
ფუნტი სტერლინგი. უკვე 2010 წლის დასაწყისიდან ძირითადად გამოიყენებოდა მხოლოდ დოლარი.

პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე შესაძლებელია გარკვეული ვალუტების თავისუფალ მიმოქცევაში
დაშვების აკრძალვა

 ეროვნული ვალუტის გაქრობით იკარგება ეროვნული ფასეულობა
შესაძლებელია ეროვნული ვალუტის შეზღუდული შენარჩუნება. მაგალითად პანამა ინარჩუნებს ბალბოას, როგორც

ეროვნულ ვალუტას, თუმცა მიმოქცევაში გამოიყენება მხოლოდ მონეტების სახით. ეკვადორში ოფიციალური ვალუტა
არის დოლარი, მაგრამ ქვეყანა უშვებს ეროვნულ ვალუტას მხოლოდ მონეტების სახით
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 არ შეიძლება ქვეყანას ქონდეს სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი
პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ დოლარიზირებულ ქვეყნებს აქვთ სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი. მაგალითად, ეკვადორი,

ელ სალვადორი, პანამა, მონტენეგრო

 არ შეიძლება ქვეყანას ქონდეს ბიუჯეტის დეფიციტი
დოლარიზაცია არ ზღუდავს ქვეყანას ქონდეს დეფიციტი, პირიქით სახელმწიფოს უფრო ადვილად შეუძლია აიღოს

ვალი, რადგან სავალუტო რისკები აღარ არსებობს და საგარეო ვალის მომსახურების ხარჯები მცირდება შემცირებული
საპროცენტო განაკვეთების ხარჯზე. ბიუჯეტის დეფიციტი დოლარიზებულ ქვეყნებში უცხო არ არის. მაგალითად ელ
სალვადორს, პანამას, ეკვადორს დოლარიზაციის შემდეგ, სხვადასხვა პერიოდში ჰქონდათ დეფიციტური ბიუჯეტი

 ეკონომიკური ზრდის ტემპი არ შეიძლება იყოს მაღალი
პანამის რეალური ეკონომიკა 1996–2010 წლებში იზრდებოდა საშუალოდ 6%–ით, ხოლო ეკვადორის რეალური

ეკონომიკა 2000–2010 წლებში იზრდებოდა საშუალოდ 4,5%–ით

 საქართველოში დაიწყებენ რუბლის, დრამის, მანათის, ლირის გამოყენებას
ამ ვალუტებს შეეძლოთ აქამდე ჩაენაცვლებინათ დოლარი ან ევრო, რაც არ მოხდა, პირიქით

ევროიზაცია/დოლარიზაციის შემთხვევაში მათი გამოყენების ალბათობა კიდევ უფრო მცირდება. მაგალითად ზიმბაბვეში
2009 წლის აპრილიდან თავისუფალ მიმოქცევაში დაუშვეს აშშ დოლარი, სამხრეთ აფრიკული რანდი, ბოტსვანას პულა,
ფუნტი სტერლინგი. უკვე 2010 წლის დასაწყისიდან ძირითადად გამოიყენებოდა მხოლოდ დოლარი.

პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე შესაძლებელია გარკვეული ვალუტების თავისუფალ მიმოქცევაში
დაშვების აკრძალვა

 ეროვნული ვალუტის გაქრობით იკარგება ეროვნული ფასეულობა
შესაძლებელია ეროვნული ვალუტის შეზღუდული შენარჩუნება. მაგალითად პანამა ინარჩუნებს ბალბოას, როგორც

ეროვნულ ვალუტას, თუმცა მიმოქცევაში გამოიყენება მხოლოდ მონეტების სახით. ეკვადორში ოფიციალური ვალუტა
არის დოლარი, მაგრამ ქვეყანა უშვებს ეროვნულ ვალუტას მხოლოდ მონეტების სახით



რეალობა საქართველოში

 საქართველოში ევროიზაცია/დოლარიზაცია დე ფაქტო მომხდარია

 შედარებით ძვირადღირებული საქონლის ფასები გამოსახულია
ევროში/დოლარში (ბინა, ავტომობილი, ავეჯი, სწავლის საფასური და ა.შ)

 ეროვნული ბანკის მონაცემებით, დეპოზიტების და საბანკო სესხების
უდიდესი ნაწილი განთავსებულია უცხოურ ვალუტაში

 ფიზიკური პირების ერთ წელზე მეტი ვადის დეპოზიტების
89.3% უცხოურ ვალუტაშია. იურიდიული პირების შემთხვევაში
ეს მაჩვენებელი 91.3%-ს შეადგენს

 გრძელვადიანი სესხების 81.1% ასევე გაცემულია უცხოურ
ვალუტაში
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 საქართველოში ევროიზაცია/დოლარიზაცია დე ფაქტო მომხდარია

 შედარებით ძვირადღირებული საქონლის ფასები გამოსახულია
ევროში/დოლარში (ბინა, ავტომობილი, ავეჯი, სწავლის საფასური და ა.შ)

 ეროვნული ბანკის მონაცემებით, დეპოზიტების და საბანკო სესხების
უდიდესი ნაწილი განთავსებულია უცხოურ ვალუტაში

 ფიზიკური პირების ერთ წელზე მეტი ვადის დეპოზიტების
89.3% უცხოურ ვალუტაშია. იურიდიული პირების შემთხვევაში
ეს მაჩვენებელი 91.3%-ს შეადგენს

 გრძელვადიანი სესხების 81.1% ასევე გაცემულია უცხოურ
ვალუტაში



ოპტიმალური მოდელი საქართველოსთვის

 საჭიროა დე ფაქტო ევროიზაცია/დოლარიზაციის ოფიციალური
აღიარება, რაც ხელს შეუწყობს ამ რეჟიმთან დაკავშირებული დადებითი
ეფექტების ამოქმედებას

 საქართველოსთვის საუკეთესო ვარიანტია ევროიზაცია/დოლარიზაცია
ლარის შეზღუდული შენარჩუნებით, პანამის და ეკვადორის
გამოცდილების მსგავსად, რადგან:
 მარტივია განხორციელების თვალსაზრისით
 დანახარჯები მინიმალურია
 ვალუტის ეროვნულობის პრობლემა არ წარმოიშობა
 გააჩნია ევროიზაცია/დოლარიზაციის დამახასიათებელი ყველა
ბენეფიტი

 ქართული რეალობის გათვალისწინებით, ლარი სწრაფად გაიდევნება
მიმოქცევიდან და ლარის გაუქმება/არ გაუქმების საკითხი არ იქნება
დაკავშირებული ,,ეროვნული ფასეულობების” დაკარგვასთან
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 საჭიროა დე ფაქტო ევროიზაცია/დოლარიზაციის ოფიციალური
აღიარება, რაც ხელს შეუწყობს ამ რეჟიმთან დაკავშირებული დადებითი
ეფექტების ამოქმედებას

 საქართველოსთვის საუკეთესო ვარიანტია ევროიზაცია/დოლარიზაცია
ლარის შეზღუდული შენარჩუნებით, პანამის და ეკვადორის
გამოცდილების მსგავსად, რადგან:
 მარტივია განხორციელების თვალსაზრისით
 დანახარჯები მინიმალურია
 ვალუტის ეროვნულობის პრობლემა არ წარმოიშობა
 გააჩნია ევროიზაცია/დოლარიზაციის დამახასიათებელი ყველა
ბენეფიტი

 ქართული რეალობის გათვალისწინებით, ლარი სწრაფად გაიდევნება
მიმოქცევიდან და ლარის გაუქმება/არ გაუქმების საკითხი არ იქნება
დაკავშირებული ,,ეროვნული ფასეულობების” დაკარგვასთან



დოლარიზაციის ბოლო მაგალითი – ზიმბაბვე
 ზიმბაბვემ 2009 წლის აპრილში უარი თქვა საკუთარ ვალუტაზე

და დაუშვა რამდენიმე ვალუტის თავისუფალი მიმოქცევა
• 1999 წლიდან დოლარიზაციამდე, ეკონომიკური ზრდის ტემპი

იყო უარყოფითი და მშპ შემცირდა 47%–ით.
• ინფლაცია 2008 წელს იყო 231 000 000%–ი
• დოლარიზაციამდე, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი იყო 625

მილიონი დოლარი
 დოლარიზაციის შემდეგ:
• 2009 წელს ეკონომიკა გაიზარდა 4%, 2010 წელს კი 8%
• ინფლაცია გახდა ერთნიშნა
• დეპოზიტების მოცულობა გაიზარდა 6–ჯერ
• მიმდინარე ანგარიში პროფიციტულია –29 მილიონი დოლარი

2009 წელს
აღნიშნული ცვლილებები სწორედ
დოლარიზაციის შედეგია, რადგან არავითარი სხვა
რეფორმა ქვეყანაში არ განხორციელებულა
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2009 წელს
აღნიშნული ცვლილებები სწორედ
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რეფორმა ქვეყანაში არ განხორციელებულა



ფაქტები

 2000–2010 წლების მსოფლიოს 50 ყველაზე სწრაფად მზარდი
ქვეყნებიდან, 34 ქვეყანას აქვს დოლარიზებული/ფიქსირებული გაცვლითი
კურსის რეჟიმები. მართვადი ცურვის გაცვლითი კურსის რეჟიმი აქვს 14
ქვეყანას და მხოლოდ 2 ქვეყანას აქვს თავისუფლად მცურავი გაცვლითი
კურსის რეჟიმი

 ტურისტების ვიზიტების რაოდენობის მიხედვით, 50 მოწინავე
ქვეყნიდან 28 ქვეყანას აქვს დოლარიზებული/ფიქსირებული გაცვლითი
კურსის. მართვადი ცურვის გაცვლითი კურსის რეჟიმი აქვს 7 ქვეყანას და
მხოლოდ 16 ქვეყანას აქვს თავისუფლად მცურავი გაცვლითი კურსის
რეჟიმი, რომელთაგან 8 მაღალგანვითარებული ქვეყანაა

ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები დოლარიზაცია/ფიქსირებული გაცვლითი კურსის
რეჟიმის არჩევით ქმნიან სტაბილურ გარემოს ტურიზმის განვითარებისთვის, რადგან
სავალუტო რისკების გაქრობა ხსნის ვალუტის კურსის ცვლილებებთან დაკავშირებულ
ტურისტულ ხარჯებს
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კურსის რეჟიმი

 ტურისტების ვიზიტების რაოდენობის მიხედვით, 50 მოწინავე
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რეჟიმის არჩევით ქმნიან სტაბილურ გარემოს ტურიზმის განვითარებისთვის, რადგან
სავალუტო რისკების გაქრობა ხსნის ვალუტის კურსის ცვლილებებთან დაკავშირებულ
ტურისტულ ხარჯებს



ფიზიკური პირების დეპოზიტების
დოლარიზაცია
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სესხების დოლარიზაცია
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