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შესავალი: რა საკითხებს განვიხილავთ?

• სახელმწიფო რეგულირების ეკონომიკური
ანალიზი

• რა არის სახელმწიფო რეგულირება?

• როგორ აანალიზებენ ეკონომისტები
რეგულაციებს?
– დროდა დრო როგორ შეიცვალა მიდგომები

• სახელმწიფო რეგულირების მაგალითები

• სახელმწიფო რეგულირების ეკონომიკური
ანალიზი

• რა არის სახელმწიფო რეგულირება?

• როგორ აანალიზებენ ეკონომისტები
რეგულაციებს?
– დროდა დრო როგორ შეიცვალა მიდგომები

• სახელმწიფო რეგულირების მაგალითები
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სახელმწიფო რეგულაციები

• კანონები, პოლიტიკა, ტრადიციები ზეგავლენას ახდენენ
ინდივიდების ეკონომიკურ ქცევებზე

• მაგრამ ზოგიერთ ინდუსტრიაში ან საქმიანობაში სახელმწიფოს
ჩარევის ხარისხი ძალიან მაღალია
– სახელმწიფო ღებულობს მნიშვნელოვან ბიზნეს გადაწყვეტილებებს

• რა უნდა იყოს ფასი
• ვის აქვს უფლებადაიწყოს ბიზნესი
• როგორუნდა მოხდეს პროდუქტის წარმოება

– სახელმწიფო ფლობს და მართავს ბიზნესს

• ყურადღებას გავამახვილებთ
– ძირითადადფორმალურ ინსტიტუტებზე – მარეგულირებელი

ინსტიტუტები
• პრინციპები ყველგან ერთნაირია სადაც კი სახელმწიფო ერევა

• კანონები, პოლიტიკა, ტრადიციები ზეგავლენას ახდენენ
ინდივიდების ეკონომიკურ ქცევებზე

• მაგრამ ზოგიერთ ინდუსტრიაში ან საქმიანობაში სახელმწიფოს
ჩარევის ხარისხი ძალიან მაღალია
– სახელმწიფო ღებულობს მნიშვნელოვან ბიზნეს გადაწყვეტილებებს

• რა უნდა იყოს ფასი
• ვის აქვს უფლებადაიწყოს ბიზნესი
• როგორუნდა მოხდეს პროდუქტის წარმოება

– სახელმწიფო ფლობს და მართავს ბიზნესს

• ყურადღებას გავამახვილებთ
– ძირითადადფორმალურ ინსტიტუტებზე – მარეგულირებელი

ინსტიტუტები
• პრინციპები ყველგან ერთნაირია სადაც კი სახელმწიფო ერევა
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კითხვები რომლებზეც პასუხის გაცემას
შევეცდებით

• როგორი ტიპის ბაზრების რეგულირებას სურვობს
სახელმწიფო?

• რა ხდება მას შემდეგ რაც სახელმწიფო იწყებს
რეგულირებას?

• რა ძალები განაპირობებს ცვლილებებს?
– დერეგულაცია, პრივატიზაცია

• როგორ რეაგირებს რეგულირებადი
ინდუსტრია/ბიზნესი?

• როგორი ტიპის ბაზრების რეგულირებას სურვობს
სახელმწიფო?

• რა ხდება მას შემდეგ რაც სახელმწიფო იწყებს
რეგულირებას?

• რა ძალები განაპირობებს ცვლილებებს?
– დერეგულაცია, პრივატიზაცია

• როგორ რეაგირებს რეგულირებადი
ინდუსტრია/ბიზნესი?
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სად ჩაერევა სახელმწიფო? მცირე ისტორია

• ძველი შეკითხვა, მაგრამ ...

• ეკონომისტებს არ აქვთ ცალსახა პასუხი

• რატომ?

• ‘ნორმატიული’ v ‘პოზიტიური’ ანალიზი
– რა მოხდება (პოზიტიური) v რა უნდა მოხდეს (ნორმატიული)

– ხშირად ვაცალკევებთ ამ შკითხვებს
• როცა სახელწმიფო გაზრდის გადასახადს ბენზინზე, მისი ფასი

გაიზრდება, მოთხოვნის რაოდენობა შემცირდება
• მაგრამ უნდა გაზარდოსთუ არა გადასახადი?

– რეგულაციების შესწავლისას სხვა მიდგომებია

• ძველი შეკითხვა, მაგრამ ...

• ეკონომისტებს არ აქვთ ცალსახა პასუხი

• რატომ?

• ‘ნორმატიული’ v ‘პოზიტიური’ ანალიზი
– რა მოხდება (პოზიტიური) v რა უნდა მოხდეს (ნორმატიული)

– ხშირად ვაცალკევებთ ამ შკითხვებს
• როცა სახელწმიფო გაზრდის გადასახადს ბენზინზე, მისი ფასი

გაიზრდება, მოთხოვნის რაოდენობა შემცირდება
• მაგრამ უნდა გაზარდოსთუ არა გადასახადი?

– რეგულაციების შესწავლისას სხვა მიდგომებია
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“ნორმატიული ანალიზი როგორც პოზიტიური
თეორია”

• ორი მნიშვნელოვანი ნორმატიული შეკითხვა
1. როდისუნდა არეგულიროს სახელმწიფომ?

2. რა უნდა გააკეთოს მარეგულირებელმა?

• პასუხები:
1. როცა არის “ბაზრის ჩავარდნა” – არა რეგულირებადი

კონკურენცია არა–ეფექტიანია
2. მარეგულირებელმა უნდა აღმოფხვრას არა–ეფექტიანობა

• რა არის “ბაზრის ჩავარდნა?”

• როგორ რეგულირების პოზიტიურთეორიას?

• ორი მნიშვნელოვანი ნორმატიული შეკითხვა
1. როდისუნდა არეგულიროს სახელმწიფომ?

2. რა უნდა გააკეთოს მარეგულირებელმა?

• პასუხები:
1. როცა არის “ბაზრის ჩავარდნა” – არა რეგულირებადი

კონკურენცია არა–ეფექტიანია
2. მარეგულირებელმა უნდა აღმოფხვრას არა–ეფექტიანობა

• რა არის “ბაზრის ჩავარდნა?”

• როგორ რეგულირების პოზიტიურთეორიას?
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“ბაზრის
ჩავარდნა”

ბუნებრივი
მონოპოლია

გარე ეფექტებისაზოგადოებრივი
საქონელი

“ბაზრის
ჩავარდნა”

გარე ეფექტები

ასიმეტრიული
ინფორმაცია

საზოგადოებრივი
საქონელი
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მოკლე მიმოხილვა
• ბუნებრივი მონოპოლია

– კონკურენციის შედეგად შეიძლება ჩამოყალიბდეს მონოპოლია

• საზოგადოებრივი საქონელი
– ყველა სარგებლობს მაგრამ არავის არ აქვს სტიმული გადაიხადოს

(საკმარისი)
• რადგან შეუძლებელია ინდივიდის სარგებელთან არდაშვება

– ამდენად “შედარებით მცირე ოდენობით” მიეწოდება საქონელი
– მაგალითები: ჯარი, საგზაო კონტროლი

• გარე ეფექტები
– მყიდველი & გამყიდველიზიანს აყენებს მესამე მხარეს
– ამდენად “შედარებით ბევრი” იწარმოება
– მაგალითები: დაბინძურება გარემოს, ხმაური

• ბუნებრივი მონოპოლია
– კონკურენციის შედეგად შეიძლება ჩამოყალიბდეს მონოპოლია

• საზოგადოებრივი საქონელი
– ყველა სარგებლობს მაგრამ არავის არ აქვს სტიმული გადაიხადოს

(საკმარისი)
• რადგან შეუძლებელია ინდივიდის სარგებელთან არდაშვება

– ამდენად “შედარებით მცირე ოდენობით” მიეწოდება საქონელი
– მაგალითები: ჯარი, საგზაო კონტროლი

• გარე ეფექტები
– მყიდველი & გამყიდველიზიანს აყენებს მესამე მხარეს
– ამდენად “შედარებით ბევრი” იწარმოება
– მაგალითები: დაბინძურება გარემოს, ხმაური
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მოკლე მიმოხილვა

• ასიმეტრიული ინფორმაცია
– გამყიდველმა იცის უფრო მეტი ვიდრე მყიდველმა( ან

პირიქით)

– შედეგად მყიდველმა შეიძლება დატოვოს ბაზარი
– “შედარებით მცირე” სასარგებლოტრანსაქციები
– მაგალითი: The Market for Lemons (Akerlof)

• ასიმეტრიული ინფორმაცია
– გამყიდველმა იცის უფრო მეტი ვიდრე მყიდველმა( ან

პირიქით)

– შედეგად მყიდველმა შეიძლება დატოვოს ბაზარი
– “შედარებით მცირე” სასარგებლოტრანსაქციები
– მაგალითი: The Market for Lemons (Akerlof)
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სად არის კონკურენციის ადგილი ამ ისტორიაში?

• “არა–ბუნებრივი მონოპოლია”

• ტექნოლოგია არ მოითხოვს მონოპოლიას
– მაგრამ შეიძლება მოითხოვოს რამდენიმე დიდი კომპანიის

კოოპერაცია
– რაც აადვილებს მოლაპარაკებას რაოდენობის შემცირების და

ფასების გაზრდის შესახებ

• დიდი ფირმები ყოველთვის არ არიან ეფექტიანი
– მაგრამ ფირმები ერთიანდებიან რადგან ეს აადვილებს

რაოდენობის ხელოვნურ შემცირებას და ფასების გაზრდას

• კონკურენციის პოლიტიკას აქვს განსხვავებული როლი
(ამ ისტორიაში) ვიდრე რეგულაციების სხვა ფორმებს
– მოხდეს კონკურენციის აღდგენა და არა მისი ჩანაცვლება

• “არა–ბუნებრივი მონოპოლია”

• ტექნოლოგია არ მოითხოვს მონოპოლიას
– მაგრამ შეიძლება მოითხოვოს რამდენიმე დიდი კომპანიის

კოოპერაცია
– რაც აადვილებს მოლაპარაკებას რაოდენობის შემცირების და

ფასების გაზრდის შესახებ

• დიდი ფირმები ყოველთვის არ არიან ეფექტიანი
– მაგრამ ფირმები ერთიანდებიან რადგან ეს აადვილებს

რაოდენობის ხელოვნურ შემცირებას და ფასების გაზრდას

• კონკურენციის პოლიტიკას აქვს განსხვავებული როლი
(ამ ისტორიაში) ვიდრე რეგულაციების სხვა ფორმებს
– მოხდეს კონკურენციის აღდგენა და არა მისი ჩანაცვლება
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როგორ შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ პოზიტიური
თეორია “ბაზრის ჩავარდნის” არგუმენტიდან ?

• სახელმწიფო რეგულირება აუცილებელია, როცა ხდება
“ბაზრის ჩავარდნა”

• რეგულაციები ამცირებს ან აღმოფხვრის “ბაზრის
ჩავარდნით” განპირობებულ არა–ეფექტიანობას
– ჩავარდნა “ძალიან ბევრი”, “ძალიან ცოტა”…
– მარიგულირებელი აწესებს ფასებს, გადასახადებს რადგან

უზრუნველყონ “სწორი” რაოდენობის წარმოება

• ეს პოზიტიურიდებულებებია – რა მოხდება

• სახელმწიფო რეგულირება აუცილებელია, როცა ხდება
“ბაზრის ჩავარდნა”

• რეგულაციები ამცირებს ან აღმოფხვრის “ბაზრის
ჩავარდნით” განპირობებულ არა–ეფექტიანობას
– ჩავარდნა “ძალიან ბევრი”, “ძალიან ცოტა”…
– მარიგულირებელი აწესებს ფასებს, გადასახადებს რადგან

უზრუნველყონ “სწორი” რაოდენობის წარმოება

• ეს პოზიტიურიდებულებებია – რა მოხდება
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ალტერნატივა: რეგულირების ეკონომიკური
თეორიები

• პოზიტიური ეკონომიკის ძირითადი წაბამძღვარი: უტილიტების
(სარგებლის) მაქსიმიზაცია
– ადამიანები მიმართავენ ქმედებებს, რადგან ისინი აუმჯობესებენ მათ

მდგომარეობას

– უტილიტების მაქსიმიზაცია გარკვეული შეზღუდვით
• უტილიტყ= ‘რისი გაკეთება უნდა გადაწყვეტილების მიმღებს’

• შეზღუდვა = რისი გაკეთება შეუძლია მას (რესურსების შეზღუდულობა )

• ეკონომიკურითეორია იყენებს იგივე მიდგომას რეგულაციების
გასაანალიზებლად

• რატომ რეგულირება? როდის? სად?
– გადაწყვეტილების მიმღების უტილიტები და შეზღუდვები

• პოზიტიური ეკონომიკის ძირითადი წაბამძღვარი: უტილიტების
(სარგებლის) მაქსიმიზაცია
– ადამიანები მიმართავენ ქმედებებს, რადგან ისინი აუმჯობესებენ მათ

მდგომარეობას

– უტილიტების მაქსიმიზაცია გარკვეული შეზღუდვით
• უტილიტყ= ‘რისი გაკეთება უნდა გადაწყვეტილების მიმღებს’

• შეზღუდვა = რისი გაკეთება შეუძლია მას (რესურსების შეზღუდულობა )

• ეკონომიკურითეორია იყენებს იგივე მიდგომას რეგულაციების
გასაანალიზებლად

• რატომ რეგულირება? როდის? სად?
– გადაწყვეტილების მიმღების უტილიტები და შეზღუდვები
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რეგულაციის ეკონომიკური თეორიები:
მიმოხილვა

• რეგულაციები არის პოლიტიკური პროცესის შედეგი

• მაშინ როდის იწყებს სახელმწიფო რეგულირებას?
– “როგორზრდის რეგულაციები პოლიტიკოსების სარგებელს?”

– რა ზღუდავს მათ ამ გზაზე?

• რას აკეთებს მარეგულირებელი?
– “რა ქმედებები უზრუნველყოფს მათი მდგომარეობის

გაუმჯობესებას/გაუარესებას?”

– რაც მაინცდამაინც არ = “…. მოქალაქეების მდგომარეობის
გაუმჯობესება/გაუარესებას”

• რეგულაციები არის პოლიტიკური პროცესის შედეგი

• მაშინ როდის იწყებს სახელმწიფო რეგულირებას?
– “როგორზრდის რეგულაციები პოლიტიკოსების სარგებელს?”

– რა ზღუდავს მათ ამ გზაზე?

• რას აკეთებს მარეგულირებელი?
– “რა ქმედებები უზრუნველყოფს მათი მდგომარეობის

გაუმჯობესებას/გაუარესებას?”

– რაც მაინცდამაინც არ = “…. მოქალაქეების მდგომარეობის
გაუმჯობესება/გაუარესებას”

13



მაგალითი

• რეგულაციები
– ელექტრო ენერგიაზე, ტელეკომი(fixed line), რკინიგზა, გაზის

/ნავთობის მილსადენები,...

• როგორ აანალიზებს რეგულაციებს ტრადიციული
მიდგომა?

• რატომ სვამს კითხვის ნიშნებს ტრადიციულ
მიდგომასთან დაკავშირებით ეკონომიკური მიდგომა?

• რეგულაციები
– ელექტრო ენერგიაზე, ტელეკომი(fixed line), რკინიგზა, გაზის

/ნავთობის მილსადენები,...

• როგორ აანალიზებს რეგულაციებს ტრადიციული
მიდგომა?

• რატომ სვამს კითხვის ნიშნებს ტრადიციულ
მიდგომასთან დაკავშირებით ეკონომიკური მიდგომა?
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ტრადიციული მიდგომა

• ‘ბუნებრივი მონოპოლია’ მაღალი ფიქსირებული
ხარჯები
– ელექტრო ენერგია
– არაეფქტიანია 2 ან მეტი სისტემის მოწყობა
– მსგავსი მიდგომა რკინიგზის, ტელეკომის, მილსადენის

შემთხვევბთანდაკავშირებით

• ფიქსირებული ხარჯები “ბაზრის ჩავარდნა”
– არარეგულირებადი ბაზარი a) ფასი “ძალიან მაღალია” ან b)

“ბევრი” ფირმა ან c) ორივე

• ‘ბუნებრივი მონოპოლია’ მაღალი ფიქსირებული
ხარჯები
– ელექტრო ენერგია
– არაეფქტიანია 2 ან მეტი სისტემის მოწყობა
– მსგავსი მიდგომა რკინიგზის, ტელეკომის, მილსადენის

შემთხვევბთანდაკავშირებით

• ფიქსირებული ხარჯები “ბაზრის ჩავარდნა”
– არარეგულირებადი ბაზარი a) ფასი “ძალიან მაღალია” ან b)

“ბევრი” ფირმა ან c) ორივე
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მაგალითი

• სისტემის მოწყობა ჯდება 10
მლნ $. ინვესტიციების
მოსაზიდად ყოველწლიურად
უნდა გადავიხადოთ 1 მლნ $

• 5000 მომხმარებელი
• თითო მოიხმარს საშუალოდ

1000 კვტ–ს
• (მთლიანი გაყიდვები =

5,000,000 კვტ)

• გენერირების ხარჯი = 5
ცენტი/კვტ

• ფასი უნდა იყოს 25
ცენტი/კვტ
– 20ც x 5მლნ კვტ 1მლნ–ს

დასაფარად
– 5ც გენერირების ხარჯის დაფარვა

• თუ ბაზარზე კონკურენტია
– 2 ფირმა , თანაბრად იყოფენ

მომხმარებლებს
– ფასი უნდა იყოს 45ც/კვტ რათა

დაიფაროს ხარჯები

• სისტემის მოწყობა ჯდება 10
მლნ $. ინვესტიციების
მოსაზიდად ყოველწლიურად
უნდა გადავიხადოთ 1 მლნ $

• 5000 მომხმარებელი
• თითო მოიხმარს საშუალოდ

1000 კვტ–ს
• (მთლიანი გაყიდვები =

5,000,000 კვტ)

• გენერირების ხარჯი = 5
ცენტი/კვტ

• ფასი უნდა იყოს 25
ცენტი/კვტ
– 20ც x 5მლნ კვტ 1მლნ–ს

დასაფარად
– 5ც გენერირების ხარჯის დაფარვა

• თუ ბაზარზე კონკურენტია
– 2 ფირმა , თანაბრად იყოფენ

მომხმარებლებს
– ფასი უნდა იყოს 45ც/კვტ რათა

დაიფაროს ხარჯები
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რა მოხდება?: 2 სცენარი
• მონოპოლისტის ფასი 25ც

• ფასი ძალიან მაღალია
– +1 კვტ ღირს 5ც
– ის ვინც მზად არის გადაიხადოს

24ც ვერ ყიდულობს საქონელი

• ფასი ‘უნდა’= MC (5ც)

• მონოპოლისტის ფასი 25ც
მეტია

• ფასი ძალიან მაღალია

• ვინმეს შეიძლება გაუჩნდეს
სურვილი შევიდეს ბაზარზე
და ჩადოს ინვესტიციები

• მონოპოლისტის ფასი 25ც

• ფასი ძალიან მაღალია
– +1 კვტ ღირს 5ც
– ის ვინც მზად არის გადაიხადოს

24ც ვერ ყიდულობს საქონელი

• ფასი ‘უნდა’= MC (5ც)

• მონოპოლისტის ფასი 25ც
მეტია

• ფასი ძალიან მაღალია

• ვინმეს შეიძლება გაუჩნდეს
სურვილი შევიდეს ბაზარზე
და ჩადოს ინვესტიციები

ორივე სცენარში:ფასი მაღალია; ჭარბი ინვესტიციები
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რა უნდა მოხდეს?: ტრადიციული პასუხი

• სახელმწიფომ მონოპოლიის უფლება უნდა მიანიჭოს
რომელიმე კომპანიას

• ფასი დააწესოს 5ც/კვტ
– მაგრამ ხარჯებისდასაფარად საჭიროა სულ მცირე 25ც/კვტ

• სახელმწიფომ გასცეს სუბსიდია 20ც/კვტ და ბაზარზე
ფასი უნდა იყოს 5ც/კვტ

• მაგრამ არის ეს ის რაც სინამდვილეში ხდება?

• სახელმწიფომ მონოპოლიის უფლება უნდა მიანიჭოს
რომელიმე კომპანიას

• ფასი დააწესოს 5ც/კვტ
– მაგრამ ხარჯებისდასაფარად საჭიროა სულ მცირე 25ც/კვტ

• სახელმწიფომ გასცეს სუბსიდია 20ც/კვტ და ბაზარზე
ფასი უნდა იყოს 5ც/კვტ

• მაგრამ არის ეს ის რაც სინამდვილეში ხდება?
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კი, არა და არ ვიცით

• კი
– ბუნებრივი მონოპოლიები

• აშშ: ელექტრო ენერგია 1900, რკინიგზა 1880s

• არა
– ფასი=ზღვრულხაჯებს იშვიათია

• არ ვიცით—
– რა ემართება ფასებს რეგულაციის შემოღების შემდეგ?

– ხდება თუ არა ინვესტიციების დუბლირება?

• კი
– ბუნებრივი მონოპოლიები

• აშშ: ელექტრო ენერგია 1900, რკინიგზა 1880s

• არა
– ფასი=ზღვრულხაჯებს იშვიათია

• არ ვიცით—
– რა ემართება ფასებს რეგულაციის შემოღების შემდეგ?

– ხდება თუ არა ინვესტიციების დუბლირება?

19



რას არ გვეუბნება ტრადიციულითეორია?

• პოზიტიური ეკონომიკა: კავშირი “ბაზრის ჩავარდნას”
და რეგულაციებს შორის
– როგორ განაპირობებს ბაზრის არა–ეფექტიანობა პოლიტიკურ

რეაქციას?

– რეგულირება თუ ნაციონალიზაცია?

• რა აიძულებს მარეგულირებლებს ფასი დაწიონ
ზღვრულ ხარჯებამდე?
– რატომ არ ხდება სუბსიდიების გამოყოფა?

• პოზიტიური ეკონომიკა: კავშირი “ბაზრის ჩავარდნას”
და რეგულაციებს შორის
– როგორ განაპირობებს ბაზრის არა–ეფექტიანობა პოლიტიკურ

რეაქციას?

– რეგულირება თუ ნაციონალიზაცია?

• რა აიძულებს მარეგულირებლებს ფასი დაწიონ
ზღვრულ ხარჯებამდე?
– რატომ არ ხდება სუბსიდიების გამოყოფა?
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რეგულაციების ეკონომიკის ისტორია

• George Stigler

(Nobel 1982)

• შეისწავლა ელ. ენერგიის რეგულირების საკითხი (აშშ)
– Stigler & Friedland, 1962
– ტრადიციულითეორია: ფასიდაბალი, წარმოების რაოდენობა

მაღალი
– კვლევის შედეგი: არანაირი ეფექტი ფასებზე ან რაოდენობაზე

• მიზეზი?
– ბუნებრივი მონოპოლიისთეზა მცდარია
– თეზა სწორია, მაგრამ პრობლემა მარეგულირებლებშია
– რეგულაციები ფასებს ამცირებენ, მაგრამ ამავდროულად

ზრდიან ხარჯებს

• George Stigler

(Nobel 1982)

• შეისწავლა ელ. ენერგიის რეგულირების საკითხი (აშშ)
– Stigler & Friedland, 1962
– ტრადიციულითეორია: ფასიდაბალი, წარმოების რაოდენობა

მაღალი
– კვლევის შედეგი: არანაირი ეფექტი ფასებზე ან რაოდენობაზე

• მიზეზი?
– ბუნებრივი მონოპოლიისთეზა მცდარია
– თეზა სწორია, მაგრამ პრობლემა მარეგულირებლებშია
– რეგულაციები ფასებს ამცირებენ, მაგრამ ამავდროულად

ზრდიან ხარჯებს
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ისტორია (გაგრძელება)

• რეგულაციების ეფექტები
– სამხილი სამივე მიდგომაზეა

– ბევრი შემთხვევა ‘მარეგულირებლების ჩავარდნებისა’ - ფასები არ
მცირდება და ხშირად იზრდება

• ტრანსპორტირების მაგალითი
– ისტორიულად ტრანსპორტირების ყველა მეთოდი რეგულირდებოდა

(რკინიგზა, სამანქანო, საჰაერო)

– სამანქანო და საჰაეროტრანსპორტი არ არის ბუნებრივი
მონოპოლიები
• რეგულირებადი ფასები უფრო მაღალია ვიდრე არა–რეგულირებადი

– რკინიგზა ბუნებრივი მონოპოლიაა
• მაგრამ ფასები მაღალია რეგულირების შემდეგ

• რეაქციები?

• რეგულაციების ეფექტები
– სამხილი სამივე მიდგომაზეა

– ბევრი შემთხვევა ‘მარეგულირებლების ჩავარდნებისა’ - ფასები არ
მცირდება და ხშირად იზრდება

• ტრანსპორტირების მაგალითი
– ისტორიულად ტრანსპორტირების ყველა მეთოდი რეგულირდებოდა

(რკინიგზა, სამანქანო, საჰაერო)

– სამანქანო და საჰაეროტრანსპორტი არ არის ბუნებრივი
მონოპოლიები
• რეგულირებადი ფასები უფრო მაღალია ვიდრე არა–რეგულირებადი

– რკინიგზა ბუნებრივი მონოპოლიაა
• მაგრამ ფასები მაღალია რეგულირების შემდეგ

• რეაქციები?
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რეგულაციები როგორც ‘მწარმოებლების დაცვა’

• რეგულაციები შეიძლება გამიზნულია “ბაზრის
ჩავარდნების” აღმოფხვრაზე

• მალევე ხდება მათი რეგულირებული ფირმების მიერ
“ხელში ჩაგდება” (Capture)

• მაგრამ
– რატომ უნდა შექმნან პოლიტიკოსებმა არა–ეეფქტიანი

რეგულაციები?

– რატომ უნდა უნდოდეთ პოლიტიკოსებს მწარმოებლების
ინტერესების გატარება?

– ზოგადად, რას უნდა ველოდეთ ამ აქტორებისგან?

• რეგულაციები შეიძლება გამიზნულია “ბაზრის
ჩავარდნების” აღმოფხვრაზე

• მალევე ხდება მათი რეგულირებული ფირმების მიერ
“ხელში ჩაგდება” (Capture)

• მაგრამ
– რატომ უნდა შექმნან პოლიტიკოსებმა არა–ეეფქტიანი

რეგულაციები?

– რატომ უნდა უნდოდეთ პოლიტიკოსებს მწარმოებლების
ინტერესების გატარება?

– ზოგადად, რას უნდა ველოდეთ ამ აქტორებისგან?

23



რატომ უნდა ველოდეთ რომ რეგულირებადი
ფირმა “ხელში ჩაიგდებს” მარეგულირბელს?:

George Stigler
• მარეგულირებლები პოლიტიკური სუბიექტები არიან

– ისინი ავტომატურად არ ზრუნავენ სოციალური
კეთილდღეობის მაქსიმიზაციაზე, ეფექტიანობაზე და ა.შ.

– ისინი ეცდებიან საკუთარი კეთილდღეობის მაქსიმიზაციას –
მაგალითად, დაწინაურება ან პოლიტიკაშიდიდი ხნითდაჩენა

• ისინი ზრუნავენ შემოსავლების განაწილებაზე (ვინ
იგებს , ვინ აგებს) და არა მხოლოდ ეფექტიანობაზე

• მაგალითი: წარმოიდგინეთ, რომ მარეგულირებელი
მოითხოვს ფასის 10% შემცირებას
– მომხმარებლები მოიგებენ10% (+)

– მონოპოლისტიდაკარგავს შემოსავლის 10% (–)

• მარეგულირებლები პოლიტიკური სუბიექტები არიან
– ისინი ავტომატურად არ ზრუნავენ სოციალური

კეთილდღეობის მაქსიმიზაციაზე, ეფექტიანობაზე და ა.შ.

– ისინი ეცდებიან საკუთარი კეთილდღეობის მაქსიმიზაციას –
მაგალითად, დაწინაურება ან პოლიტიკაშიდიდი ხნითდაჩენა

• ისინი ზრუნავენ შემოსავლების განაწილებაზე (ვინ
იგებს , ვინ აგებს) და არა მხოლოდ ეფექტიანობაზე

• მაგალითი: წარმოიდგინეთ, რომ მარეგულირებელი
მოითხოვს ფასის 10% შემცირებას
– მომხმარებლები მოიგებენ10% (+)

– მონოპოლისტიდაკარგავს შემოსავლის 10% (–)
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Stigler

• შეამცირებს მარეგულირებელი მონოპოლისტის ფასს
სინამდვილეში?

• პასუხი: დამოკიდებულია პოლიტიკურ ძალთა
ბალანსზე
– მომხმარებლები მოიგებენ – მათ სურთ ცვლილება
– მონოპოლისტი წააგებს – მას არ სურს ცვლილება
– ორივე ეცდება ზემოქმედების მოხდენას

• სავარაუდოდ ვინ გაიმარჯვებს?

• Stigler: უფრო მონოპოლისტი

• შეამცირებს მარეგულირებელი მონოპოლისტის ფასს
სინამდვილეში?

• პასუხი: დამოკიდებულია პოლიტიკურ ძალთა
ბალანსზე
– მომხმარებლები მოიგებენ – მათ სურთ ცვლილება
– მონოპოლისტი წააგებს – მას არ სურს ცვლილება
– ორივე ეცდება ზემოქმედების მოხდენას

• სავარაუდოდ ვინ გაიმარჯვებს?

• Stigler: უფრო მონოპოლისტი
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რატომ?

• ხშირად მომხმარებლები ბევრად მეტია ვიდრე მიმწოდებლები
– აღნიშნულმა არ უნდა უბიძგოს მარეგულირებელს მომხმარებლების

მხარი დაიჭიროს?
– Stigler: პირიქით, ბევრი მომხმარებელი ნიშნავს…

• რომ ფასების შემცირება ვრცელდება მილიონობით
მომხმარებელზე

• როცა დანაკარგი მთლიანად ერთზე (მონოპოლისტზე) მოდის

• მოგებულებისდა წაგებულების რაოდენობას მნიშვნელოვანი
პოლიტიკური ეფექტები ახლავს

• ხშირად მომხმარებლები ბევრად მეტია ვიდრე მიმწოდებლები
– აღნიშნულმა არ უნდა უბიძგოს მარეგულირებელს მომხმარებლების

მხარი დაიჭიროს?
– Stigler: პირიქით, ბევრი მომხმარებელი ნიშნავს…

• რომ ფასების შემცირება ვრცელდება მილიონობით
მომხმარებელზე

• როცა დანაკარგი მთლიანად ერთზე (მონოპოლისტზე) მოდის

• მოგებულებისდა წაგებულების რაოდენობას მნიშვნელოვანი
პოლიტიკური ეფექტები ახლავს
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რა არის ჯგუფის პოლიტიკური მნიშვნელობა?

• მარეგულირებლები (პოლიტიკოსები) აკვირდებიან
ორი ჯგუფის ინტერესებს
1. მათუნდა ჩაატარონ პოლიტიკური კამპანიები, ეცადონ

პოლიტიკაშიდარჩენას
• რაც მოითხოვს ინტერესთა ჯგუფებისგან ფულის შემოწირვებს

2. ელექტორატის მხარდაჭერა (დემოკრატიულ სისტემაში)
• პოლიტიკოსი რომელიც ნიშნავს მარეგულირებელს არჩევნებში

გამარჯვებაზე არის ორიენტირებული

• ჯგუფის სიდიდე გადამწყვეტია

• მარეგულირებლები (პოლიტიკოსები) აკვირდებიან
ორი ჯგუფის ინტერესებს
1. მათუნდა ჩაატარონ პოლიტიკური კამპანიები, ეცადონ

პოლიტიკაშიდარჩენას
• რაც მოითხოვს ინტერესთა ჯგუფებისგან ფულის შემოწირვებს

2. ელექტორატის მხარდაჭერა (დემოკრატიულ სისტემაში)
• პოლიტიკოსი რომელიც ნიშნავს მარეგულირებელს არჩევნებში

გამარჯვებაზე არის ორიენტირებული

• ჯგუფის სიდიდე გადამწყვეტია
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ორი მნიშვნელოვანი ცნება:
1. “Free Riding”

• პოლიტიკური ქმედებით მიღებული ბენეფიტი ვრცელდება
ჯგუფის ყველა წევრზე

• მაგრამ ხარჯები ხშირად გაღებულია მხოლოდ ინდივიდების
მიერ

• ჯგუფის ყველა წევრს აქვს სტიმულიუარითქვას
კონტრიბუციაზე

• უარი კონტრიბუციაზე რაც უფროდიდიჯგუფია
– 1/N პრობლემა

• პოლიტიკური ქმედებით მიღებული ბენეფიტი ვრცელდება
ჯგუფის ყველა წევრზე

• მაგრამ ხარჯები ხშირად გაღებულია მხოლოდ ინდივიდების
მიერ

• ჯგუფის ყველა წევრს აქვს სტიმულიუარითქვას
კონტრიბუციაზე

• უარი კონტრიბუციაზე რაც უფროდიდიჯგუფია
– 1/N პრობლემა
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2. “რაციონალური იგნორი”

• რეგულაციის შესახებ ცოდნის შეძენა ხარჯებს
მოითხოვს

• სტიმული რომელიც ამ ხარჯის გაღებისკენ გიბიძგებს
არის ბენეფიტის მოცულობა, რომელსაც სავარაუდოდ
მიიღებ

• თუ შენი წილი ამ ბენეფიტში მცირეა, არც კი ეცდები

• რეგულაციის შესახებ ცოდნის შეძენა ხარჯებს
მოითხოვს

• სტიმული რომელიც ამ ხარჯის გაღებისკენ გიბიძგებს
არის ბენეფიტის მოცულობა, რომელსაც სავარაუდოდ
მიიღებ

• თუ შენი წილი ამ ბენეფიტში მცირეა, არც კი ეცდები
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Free Riding & Rational Ignorance ეფექტები

• რეგულაციაზე იფიქრეთ როგორც შეჯიბრიდიდდა
პატარა ჯგუფებს შორის
– მწარმოებლები
– მომხამრებლები

• ვინ გაიმარჯვებს?

• Stigler: მწარმობლები – რადგან Free Riding და
რაციონალური იგნორის ფაქტორებით მათი
მდგომარეობა უფრო მომგებიანია

• რეგულაციაზე იფიქრეთ როგორც შეჯიბრიდიდდა
პატარა ჯგუფებს შორის
– მწარმოებლები
– მომხამრებლები

• ვინ გაიმარჯვებს?

• Stigler: მწარმობლები – რადგან Free Riding და
რაციონალური იგნორის ფაქტორებით მათი
მდგომარეობა უფრო მომგებიანია
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Free Riding & Rational Ignorance – ეფექტები

• რომელჯგუფს ძალუძს კონტრიბუციების გაკეთება
პოლიტიკური კამპანიისთვის…?
– Free Riding პრობლემა მწამროებლებში ნაკლებია, რადგან

ხშირად ისინი ცოტანი არიან

• რომელჯგუფს შეუძლია მეტი ხმების მობილიზება
– რა თქმა უნდა მომხმარებლებს
– მაგრამ რამდენმა მათგანმა იცის თუ ვინ ვნებს მას?

• ხშირად, სწორედ მცირე ჯგუფი, სადაც თითოეულ
წევრს დიდი წილი აქვს მოსალოდნელ სარგებელში
მოახერხებს მარეგულირებელის “ხელში ჩაგდებას”

• რომელჯგუფს ძალუძს კონტრიბუციების გაკეთება
პოლიტიკური კამპანიისთვის…?
– Free Riding პრობლემა მწამროებლებში ნაკლებია, რადგან

ხშირად ისინი ცოტანი არიან

• რომელჯგუფს შეუძლია მეტი ხმების მობილიზება
– რა თქმა უნდა მომხმარებლებს
– მაგრამ რამდენმა მათგანმა იცის თუ ვინ ვნებს მას?

• ხშირად, სწორედ მცირე ჯგუფი, სადაც თითოეულ
წევრს დიდი წილი აქვს მოსალოდნელ სარგებელში
მოახერხებს მარეგულირებელის “ხელში ჩაგდებას”
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Stigler’s Capture Theory

• გვეხმარება პასუხები გავცეთ რიგ შეკითხვებს:
– ვინ უჭერს მხარს/ეწინააღმდეგება

დერეგულაციას/პრივატიზაციას?

– რეგულაციებს მოაქვს დადებითი შედეგები
მომხმარებლებისთვის?

• მაგრამ არის კითხვები, რომლებიც პასუხგაუცემელია
– რატომ ხდება რომ მომხმარებლები ხშირად იხდიან ერთსა და

იმავე ფასს, მიუხედავად იმისა რომ ხარჯები განსხვავებულია?
• “cross subsidies”

– რატომ იზრდება “სოციალური რეგულაციები” ბოლოდროს?
• მაგალითი: გარემოს დაცვითი რეგულაციები

• გვეხმარება პასუხები გავცეთ რიგ შეკითხვებს:
– ვინ უჭერს მხარს/ეწინააღმდეგება

დერეგულაციას/პრივატიზაციას?

– რეგულაციებს მოაქვს დადებითი შედეგები
მომხმარებლებისთვის?

• მაგრამ არის კითხვები, რომლებიც პასუხგაუცემელია
– რატომ ხდება რომ მომხმარებლები ხშირად იხდიან ერთსა და

იმავე ფასს, მიუხედავად იმისა რომ ხარჯები განსხვავებულია?
• “cross subsidies”

– რატომ იზრდება “სოციალური რეგულაციები” ბოლოდროს?
• მაგალითი: გარემოს დაცვითი რეგულაციები
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მაგალითი: “Cross Subsidies”

• ზოგიერთი მომხმარებლის მომსახურება ხდება წაგების
სანაცვლოდ

• მაგალითი: მომსახურების გაწევა სხვა და სხვა ადგილებზე
– იზოლირებული მომხმარებლის მომსახურება ელ. ენერგიით ან

ტელეფონით ბევრად ძვირია ვიდრე მჭიდროდდასახლებულ
პუნქტში მომხმარებლების მომსახურება

– მაგრამ ფასები ერთნაირია ყველგან
– ფირმები წაგებაზე მიდიან ზოგჯერ
– მაგრამ წაგებას აქვს პოლიტიკური ბენეფიტი

• მომხმარებლებმა არაფერი იციან ფასების , ხარჯების შესახებ
• იზოლირებულმომხმარებლებს არ აქვთ ბრძოლის სტიმული

• ზოგიერთი მომხმარებლის მომსახურება ხდება წაგების
სანაცვლოდ

• მაგალითი: მომსახურების გაწევა სხვა და სხვა ადგილებზე
– იზოლირებული მომხმარებლის მომსახურება ელ. ენერგიით ან

ტელეფონით ბევრად ძვირია ვიდრე მჭიდროდდასახლებულ
პუნქტში მომხმარებლების მომსახურება

– მაგრამ ფასები ერთნაირია ყველგან
– ფირმები წაგებაზე მიდიან ზოგჯერ
– მაგრამ წაგებას აქვს პოლიტიკური ბენეფიტი

• მომხმარებლებმა არაფერი იციან ფასების , ხარჯების შესახებ
• იზოლირებულმომხმარებლებს არ აქვთ ბრძოლის სტიმული
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მარეგულირებლის კოალიცია

• დანაკარგების და ამონაგების ისე განაწილება რომ
მოახდინო მხარდაჭერის მაქსიმიზაცია/ოპოზიციის
მინიმიზაცია

• მწამროებლები &  (რიგი) მომხმარებლები

• “Share the gain and share the pain”
– შეინარჩუნო ოპონენტების რაციონალური იგნორი
– და შეზღუდე ოპოზიციის ფორმირება

• დანაკარგების და ამონაგების ისე განაწილება რომ
მოახდინო მხარდაჭერის მაქსიმიზაცია/ოპოზიციის
მინიმიზაცია

• მწამროებლები &  (რიგი) მომხმარებლები

• “Share the gain and share the pain”
– შეინარჩუნო ოპონენტების რაციონალური იგნორი
– და შეზღუდე ოპოზიციის ფორმირება
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მაგალითი

• ნავთობი, აშშ: წარმოება & მოხმარება ორივე
მნიშვნელოვანია
– 1930 – 1973: ახლო აღმოსავლეთში ნავთობის წარმოება

იზრდება
• აშშ მარეგულირებლების პასუხი: ტარიფები, საიმპორტო ქვოტები

– 1973 დან – : ნავთობის კარტელი სერიოზულადზრდის ფასებს
• აშშ მარეგულირებლების პასუხი : ტარიფები და საიმპორტო ქვოტები

მოხსნეს
– ფასისზედა ზღვარისდაწესება, გადასახადები მოგებაზე

– ასე რომ რომელს ანიჭებს უპირატესობას მარეგულირებლები?
• ორივეს - სხვა და სხვა სიტუაციებში

• ნავთობი, აშშ: წარმოება & მოხმარება ორივე
მნიშვნელოვანია
– 1930 – 1973: ახლო აღმოსავლეთში ნავთობის წარმოება

იზრდება
• აშშ მარეგულირებლების პასუხი: ტარიფები, საიმპორტო ქვოტები

– 1973 დან – : ნავთობის კარტელი სერიოზულადზრდის ფასებს
• აშშ მარეგულირებლების პასუხი : ტარიფები და საიმპორტო ქვოტები

მოხსნეს
– ფასისზედა ზღვარისდაწესება, გადასახადები მოგებაზე

– ასე რომ რომელს ანიჭებს უპირატესობას მარეგულირებლები?
• ორივეს - სხვა და სხვა სიტუაციებში
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რეგულაციები და პოლიტიკა

• რეგულაციების ეკონომიკური თეორია არის
პოლიტიკის თეორია
– პრინციპები ეხება სხვა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს

• რაციონალური პოლიტიკური აგენტი ცდილობს
ბენეფიტები გაანაწილოს ისე
– რომ შეინარჩუნოს რაციონალური იგნორი
– იმ ჯგუფების ინტერესები გაითვალისწინოს, სადაც Free Riding

პრობლემა არ დგას

• მაგრამ არა
– რომდაზარალებულებმა გაიაზრონთავიანთიზარალი
– დაზარალებულებმა შეძლონ ოპოზიციის ორგანიზება

• რეგულაციების ეკონომიკური თეორია არის
პოლიტიკის თეორია
– პრინციპები ეხება სხვა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს

• რაციონალური პოლიტიკური აგენტი ცდილობს
ბენეფიტები გაანაწილოს ისე
– რომ შეინარჩუნოს რაციონალური იგნორი
– იმ ჯგუფების ინტერესები გაითვალისწინოს, სადაც Free Riding

პრობლემა არ დგას

• მაგრამ არა
– რომდაზარალებულებმა გაიაზრონთავიანთიზარალი
– დაზარალებულებმა შეძლონ ოპოზიციის ორგანიზება
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