
ქვეყნების სიმდიდრე და
ეკონომიკური ზრდა



შესავალი
• მსოფლიოში ყოველწლიურად 1.8

მილიონი ბავშვი იღუპება დიარეიის
გამო.

• ერთადერთი გზა რაც შეამცირებს
ბავშვთა სიკვდილიანობას არის:
ეკონომიკური ზრდა

• ჯანმრთელობა და სიმდიდრე
ერთმანეთთან დაკავშირებულია.
 რაც უფრო მაღალია ქვეყნის მშპ ბავშვთა

სიკვდილიანობა მით უფრო დაბალია

• მსოფლიოში ყოველწლიურად 1.8
მილიონი ბავშვი იღუპება დიარეიის
გამო.

• ერთადერთი გზა რაც შეამცირებს
ბავშვთა სიკვდილიანობას არის:
ეკონომიკური ზრდა

• ჯანმრთელობა და სიმდიდრე
ერთმანეთთან დაკავშირებულია.
 რაც უფრო მაღალია ქვეყნის მშპ ბავშვთა

სიკვდილიანობა მით უფრო დაბალია



შესავალი



შესავალი
• სიმდიდრე მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

სამი შეკითხვა:
 რატომ არის ზოგიერთი ქვეყანა მდიდარი,

სხვები კი ღარიბი?
 რატომ იზრდება ზოგიერთი ქვეყანა უფრო

სწრაფად ვიდრე სხვები?
 შეიძლება თუ არა გაკეთდეს რამე, რომ

ღარიბი ქვეყნები გამდიდრდეს?

• სიმდიდრე მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
სამი შეკითხვა:
 რატომ არის ზოგიერთი ქვეყანა მდიდარი,

სხვები კი ღარიბი?
 რატომ იზრდება ზოგიერთი ქვეყანა უფრო

სწრაფად ვიდრე სხვები?
 შეიძლება თუ არა გაკეთდეს რამე, რომ

ღარიბი ქვეყნები გამდიდრდეს?



ხალხთა სიმდიდრე და ეკონომიკური ზრდა
• სამი მნიშვნელოვანი ფაქტი:

1. მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
მნიშვნელოვნად განსხვავდება
ქვეყნების მიხედვით

2. ყველა ღარიბი იყო
3. არსებობს ეკონომიკური ზრდის

“საოცრებები” და “ტრაგედიები”

• სამი მნიშვნელოვანი ფაქტი:
1. მშპ ერთ სულ მოსახლეზე

მნიშვნელოვნად განსხვავდება
ქვეყნების მიხედვით

2. ყველა ღარიბი იყო
3. არსებობს ეკონომიკური ზრდის

“საოცრებები” და “ტრაგედიები”



ხალხთა სიმდიდრე და ეკონომიკური ზრდა
1. მშპ ერთ სულ მოსახლეზე განსხვავებულიაong

Nations



ხალხთა სიმდიდრე და ეკონომიკური ზრდა
2. ყველა ღარიბი იყო



ხალხთა სიმდიდრე და ეკონომიკური ზრდა
• ზრდის ტემპი
 როგორ ვითვლით ეკონომიკურ ზრდას?

 მაგალითი:
წელი რეალური მშპ ერთ ს. მოსახლეზე
2008 $15,000
2009 $15,500
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• ზრდის ტემპი
 როგორ ვითვლით ეკონომიკურ ზრდას?

 მაგალითი:
წელი რეალური მშპ ერთ ს. მოსახლეზე
2008 $15,000
2009 $15,500
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ხალხთა სიმდიდრე და ეკონომიკური ზრდა
• 70 წესი:

 მაგალითი: თუ მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
იზრდება წლიურად 3.5%, ის გაორმაგდება:

%
70 timeDoubling

inrategrowth


• 70 წესი:

 მაგალითი: თუ მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
იზრდება წლიურად 3.5%, ის გაორმაგდება:

years.20
5.3

70




• მცირედი გასხვავება ეკონომიკური ზრდის
ტემპებში → მნიშვნელოვანი განსხვავება
გრძელვადიან პერიოდში.

ხალხთა სიმდიდრე და ეკონომიკური ზრდა

• მცირედი გასხვავება ეკონომიკური ზრდის
ტემპებში → მნიშვნელოვანი განსხვავება
გრძელვადიან პერიოდში.



ხალხთა სიმდიდრე და ეკონომიკური ზრდა

3. ეკონომიკური ზრდის “საოცრებები”
და “ტრაგედიები”
 აშშ არის ერთ–ერთი ყველაზე

მდიდარი ქვეყანა გრძელვადიანი
მდგრადი ეკონომიკური ზრდით.

 სხვა ქვეყნების რეალური ზრდა
შეიძლება შევაფასოთ აშშ–თან
შედარებით

3. ეკონომიკური ზრდის “საოცრებები”
და “ტრაგედიები”
 აშშ არის ერთ–ერთი ყველაზე

მდიდარი ქვეყანა გრძელვადიანი
მდგრადი ეკონომიკური ზრდით.

 სხვა ქვეყნების რეალური ზრდა
შეიძლება შევაფასოთ აშშ–თან
შედარებით



ხალხთა სიმდიდრე და ეკონომიკური ზრდა
• ეკონომიკური ზრდის “საოცრებები”

 იაპონია:
• 1950-70 წწ საშუალო წლიური რეალური ზრდა =

8.5%
 სამხრეთ კორეა:

• 1950-70 წწ საშუალო წლიური რეალური ზრდა=
7.2%

• ეკონომიკური ზრდის “ტრაგედიები”
 არგენტინა

• 1900: მსოფლიოს ერთ–ერთი უმდიდრესი ქვეყანა
• ახლა: მშპ ერთ სულ მოსახლეზე აშშ დონის 1/3

 ნიგერია
• 1950 წლის შემდეგ თითქმის არ იზრდება
• ახლა უფრო ღარიბია ვიდრე იყო1974

• ეკონომიკური ზრდის “საოცრებები”
 იაპონია:

• 1950-70 წწ საშუალო წლიური რეალური ზრდა =
8.5%

 სამხრეთ კორეა:
• 1950-70 წწ საშუალო წლიური რეალური ზრდა=

7.2%
• ეკონომიკური ზრდის “ტრაგედიები”

 არგენტინა
• 1900: მსოფლიოს ერთ–ერთი უმდიდრესი ქვეყანა
• ახლა: მშპ ერთ სულ მოსახლეზე აშშ დონის 1/3

 ნიგერია
• 1950 წლის შემდეგ თითქმის არ იზრდება
• ახლა უფრო ღარიბია ვიდრე იყო1974



ხალხთა სიმდიდრე და ეკონომიკური ზრდა



ხალხთა სიმდიდრე
• წარმოების ფაქტორები
 ფიზიკური კაპიტალი: მანქანა–

დანადგარები, ნაგებობეი და ა.შ.
 ადამიანის კაპიტალი: ცოდნა და

უნარები, რომლებსაც ადამიანი
აგროვებს სწავლის, შრომის და
გამოცდილების გზით

 ტექნოლოგიური ცოდნა: ცოდნა იმის
შესახებ თუ “როგორ არის სამყარო
მოწყობილი”

• წარმოების ფაქტორები
 ფიზიკური კაპიტალი: მანქანა–

დანადგარები, ნაგებობეი და ა.შ.
 ადამიანის კაპიტალი: ცოდნა და

უნარები, რომლებსაც ადამიანი
აგროვებს სწავლის, შრომის და
გამოცდილების გზით

 ტექნოლოგიური ცოდნა: ცოდნა იმის
შესახებ თუ “როგორ არის სამყარო
მოწყობილი”



სტიმულები და ინსტიტუციები
• რესურსების რაოდენობა არ არის

საკმარისი ფაქტორი
 რატომ არის რომ ზოგიერთ ქვეყანას აქვს

უფრო მეტი ფიზიკური და ადამიანური
რესურსი, მაღალი ტექნოლოგიები?

 რატომ არის რომ ზოგიერთი ქვეყანა
არსებული რესურსებიდან უფრო მეტ
პროდუქციასა და მომსახურებას
აწარმოებს?

 პასუხი იმალება იმ ინსტიტუტებსა და
სტიმულების მექანიზმებში, რომლებიც
ამა თუ იმ ქვეყანაშია.

• რესურსების რაოდენობა არ არის
საკმარისი ფაქტორი
 რატომ არის რომ ზოგიერთ ქვეყანას აქვს

უფრო მეტი ფიზიკური და ადამიანური
რესურსი, მაღალი ტექნოლოგიები?

 რატომ არის რომ ზოგიერთი ქვეყანა
არსებული რესურსებიდან უფრო მეტ
პროდუქციასა და მომსახურებას
აწარმოებს?

 პასუხი იმალება იმ ინსტიტუტებსა და
სტიმულების მექანიზმებში, რომლებიც
ამა თუ იმ ქვეყანაშია.



სტიმულები და ინსტიტუციები
• ბუნების ექსპერიმენტი - ჩრდილოეთ და

სამხრეთ კორეა
 მეორე მსოფლიო ომამდე

• მსგავსი ადამიანები და კულტურა.
• ფიზიკური კაპიტალის ერთი და იმავე დონე.
• მსგავსი ტექნოლოგიები.

 ჩრდილოეთ კორეა გახდა კომუნისტური
ქვეყანა

 სამხრეთ კორეა კი – კაპიტალისტური ქვეყანა
• 50 წლის შემდეგ მათ შორის განსხვავება ძალიან

დიდია

• ბუნების ექსპერიმენტი - ჩრდილოეთ და
სამხრეთ კორეა
 მეორე მსოფლიო ომამდე

• მსგავსი ადამიანები და კულტურა.
• ფიზიკური კაპიტალის ერთი და იმავე დონე.
• მსგავსი ტექნოლოგიები.

 ჩრდილოეთ კორეა გახდა კომუნისტური
ქვეყანა

 სამხრეთ კორეა კი – კაპიტალისტური ქვეყანა
• 50 წლის შემდეგ მათ შორის განსხვავება ძალიან

დიდია



სტიმულები და ინსტიტუციები
ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეა ღამით



სტიმულები და ინსტიტუციები
• ინსტიტუციები არის “თამაშის წესები”,

რომლებიც აყალიბებენ ეკონომიკურ
სტიმულებს.

• ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი
ინსტიტუტები
1. საკუთრების უფლებები
2. კეთილსინდისიერი მთავრობა
3. პოლიტიკური სტაბილურობა
4. დამოუკიდებელი სასამართლო

სისტემა
5. კონკურენციული და ღია ბაზრები

• ინსტიტუციები არის “თამაშის წესები”,
რომლებიც აყალიბებენ ეკონომიკურ
სტიმულებს.

• ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი
ინსტიტუტები
1. საკუთრების უფლებები
2. კეთილსინდისიერი მთავრობა
3. პოლიტიკური სტაბილურობა
4. დამოუკიდებელი სასამართლო

სისტემა
5. კონკურენციული და ღია ბაზრები



სტიმულები და ინსტიტუციები
• ინსტიტუტები
1. საკუთრების უფლებები: უფლება შრომის

შედეგზე.
• ქმნის სტიმულებს მეტი შრომისთვის.
• ახალისებს ინვესტიციებს ფიზიკურ და

ადამიანის რესურსებში
• მნიშვნელოვანი ფაქტორის

ტექნოლოგიური პროგრესისთვის
• საკუთრების უფლებების გარეშე:
 შრომა და შრომის შედეგი სცილდება

ერთმანეთს → ↓ შრომის სტიმულები
 “უფასო მგზავრების” პრობლემა

• ინსტიტუტები
1. საკუთრების უფლებები: უფლება შრომის

შედეგზე.
• ქმნის სტიმულებს მეტი შრომისთვის.
• ახალისებს ინვესტიციებს ფიზიკურ და

ადამიანის რესურსებში
• მნიშვნელოვანი ფაქტორის

ტექნოლოგიური პროგრესისთვის
• საკუთრების უფლებების გარეშე:
 შრომა და შრომის შედეგი სცილდება

ერთმანეთს → ↓ შრომის სტიმულები
 “უფასო მგზავრების” პრობლემა



სტიმულები და ინსტიტუციები
• ინსტიტუტები

2. კეთილსინდისიერი მთავრობა
• საკუთრების უფლებები უშინაარსოა ვიდრე

სახელწმიფო არ ახდენს მათ გარანტირებას.
• კორუფცია აიძულებს მეწარმეებს თანხები

მიმართონ არა–მწარმოებლური
საქმიანობისკენ

• კორიფცია მთავრობის რესურსებს
მიმართავს არა–მწარმოებლური
საქმიანობისკენ

• ინსტიტუტები
2. კეთილსინდისიერი მთავრობა

• საკუთრების უფლებები უშინაარსოა ვიდრე
სახელწმიფო არ ახდენს მათ გარანტირებას.

• კორუფცია აიძულებს მეწარმეებს თანხები
მიმართონ არა–მწარმოებლური
საქმიანობისკენ

• კორიფცია მთავრობის რესურსებს
მიმართავს არა–მწარმოებლური
საქმიანობისკენ



კარგი და ცუდი



კარგი და ცუდი



სტიმულები და ინსტიტუციები
• ინსტიტუტები

3. პოლიტიკური სტაბილურობა
• მთავრობების ცვლილებები კანონის

საწინააღმდეგოდ იწვევს
გაურკვევლობას, შესაბამისად ნაკლებ
ინვესტიციებს

• ბევრ ქვეყანაში სამოქალაქო ომმა,
სამხედრო დიქტატურამ და ანარქიამ
გაანადგურა ეკონომიკური ზრდის
ხელშემწყობი ინსტიტუტები

• ინსტიტუტები
3. პოლიტიკური სტაბილურობა

• მთავრობების ცვლილებები კანონის
საწინააღმდეგოდ იწვევს
გაურკვევლობას, შესაბამისად ნაკლებ
ინვესტიციებს

• ბევრ ქვეყანაში სამოქალაქო ომმა,
სამხედრო დიქტატურამ და ანარქიამ
გაანადგურა ეკონომიკური ზრდის
ხელშემწყობი ინსტიტუტები



სტიმულები და ინსტიტუციები
• ინსტიტუტები

4. დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა
• კარგი სასამართლო სისტემა საკუთრების

უფლებების და კონტრაქტების დაცვის
მექანიზმია

• საკუთრების უფლებების დაუცველობა
შედეგია დიდი ან არა–ეფექტიანი
სახელმწიფოს არსებობისა
 მაგალითი: ინდოეთში, როცა რეზიდენტი

ყიდულობს საკუთრებას რამდენიმეჯერ
უნდა დაარეგისტრიროს ის, რადგან
საკუთრების სახელმწიფო აღრიცხვის
სისტემა ძალიან დეფექტურია

• ინსტიტუტები
4. დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა

• კარგი სასამართლო სისტემა საკუთრების
უფლებების და კონტრაქტების დაცვის
მექანიზმია

• საკუთრების უფლებების დაუცველობა
შედეგია დიდი ან არა–ეფექტიანი
სახელმწიფოს არსებობისა
 მაგალითი: ინდოეთში, როცა რეზიდენტი

ყიდულობს საკუთრებას რამდენიმეჯერ
უნდა დაარეგისტრიროს ის, რადგან
საკუთრების სახელმწიფო აღრიცხვის
სისტემა ძალიან დეფექტურია



სტიმულები და ინსტიტუციები
• ინსტიტუტები

5. კონკურენციული და ღია ბაზრები
• ხელს უწყობს რესურსების ეფექტიანი

გამოყენების ამაღლებას
• ქვეყნებს შორის განსხვავებების ნახევარი

განპირობებულია რესურსების
არაეფექტიანი გამოყენებით

• მაგალითი: ერთ–ერთი კვლევის მიხედვით
ინდოეთი მის რესურსებს იგივე
ეფექტიანობით რომ იყენებდეს როგორც
აშშ, დაახლოებით 4–ჯერ მდიდარი ქვეყანა
იქნებოდა

• ინსტიტუტები
5. კონკურენციული და ღია ბაზრები

• ხელს უწყობს რესურსების ეფექტიანი
გამოყენების ამაღლებას

• ქვეყნებს შორის განსხვავებების ნახევარი
განპირობებულია რესურსების
არაეფექტიანი გამოყენებით

• მაგალითი: ერთ–ერთი კვლევის მიხედვით
ინდოეთი მის რესურსებს იგივე
ეფექტიანობით რომ იყენებდეს როგორც
აშშ, დაახლოებით 4–ჯერ მდიდარი ქვეყანა
იქნებოდა



სტიმულები და ინსტიტუციები
• ინსტიტუტები

 რატომ იყენებენ ღარიბი ქვეყნები
რესურსებს არაეფექტიანად?
• არაეფექტიანი და არასაჭირო რეგულაციები
იქმნება მონოპოლიები
იზღუდება ბაზრები

• მაგალითი: 2000 წლამდე, ინდოეთში
არალეგალური იყო ზედატანის
მასიური წარმოება

• არაეფექტიანი ინსტიტუტები ზრდიან
ხარჯებს

• ინსტიტუტები
 რატომ იყენებენ ღარიბი ქვეყნები

რესურსებს არაეფექტიანად?
• არაეფექტიანი და არასაჭირო რეგულაციები
იქმნება მონოპოლიები
იზღუდება ბაზრები

• მაგალითი: 2000 წლამდე, ინდოეთში
არალეგალური იყო ზედატანის
მასიური წარმოება

• არაეფექტიანი ინსტიტუტები ზრდიან
ხარჯებს



სტიმულები და ინსტიტუციები
• ინსტიტუტები და ეკონომიკური ზრდა
 ეკონომიკური ზრდა დამოკიდებულია

ინსტიტუტებზე
 როგორ ყალიბდება ინსტიტუტები?

• კულტურა?
• ისტორია?
• გეოგრაფია?
• იღბალი?

 ეკონომიკის მთავარი შეკითხვა:
ინსტიტუტების არსის გაგება, როგორ
იქმნებიან ისინი და შესაძლებელია თუ არა
მათი შეცვლა?

• ინსტიტუტები და ეკონომიკური ზრდა
 ეკონომიკური ზრდა დამოკიდებულია

ინსტიტუტებზე
 როგორ ყალიბდება ინსტიტუტები?

• კულტურა?
• ისტორია?
• გეოგრაფია?
• იღბალი?

 ეკონომიკის მთავარი შეკითხვა:
ინსტიტუტების არსის გაგება, როგორ
იქმნებიან ისინი და შესაძლებელია თუ არა
მათი შეცვლა?



ეკონომიკური ზრდა
სოლოუს მოდელი



Introduction
• 2006:
 ჩინეთი: მშპ ერთ სულ მოსახლეზე

იზრდებოდა 10%
 აშშ: მშპ ერთ სულ მოსახლეზე იზრდებოდა

2.3%
• აშშ არასდროს არ იზრდებოდა ისე

სწრაფად, როგორც ჩინეთი იზრდება
ბოლო 20 წელია.

• რატომ იზრდება ჩინეთი უფრო სწრაფად?
 პრობლემები აქვს აშშ–ს ეკონომიკას?
 ჩინელებმა ეკონომიკური ზრდის მაგიური

რეცეპტი იპოვეს?
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• 2006:
 ჩინეთი: მშპ ერთ სულ მოსახლეზე

იზრდებოდა 10%
 აშშ: მშპ ერთ სულ მოსახლეზე იზრდებოდა

2.3%
• აშშ არასდროს არ იზრდებოდა ისე

სწრაფად, როგორც ჩინეთი იზრდება
ბოლო 20 წელია.

• რატომ იზრდება ჩინეთი უფრო სწრაფად?
 პრობლემები აქვს აშშ–ს ეკონომიკას?
 ჩინელებმა ეკონომიკური ზრდის მაგიური

რეცეპტი იპოვეს?



შესავალი
• ორი ტიპის ზრდა არსებობს
 დამწევი “Catch-up” ზრდა

• უკვე არსებული ტექნოლოგიების, ცოდნის
გამოყენების გზით

 მოწინავე “Cutting-edge” ზრდა
• ახალი იდეების შექმნის ხარჯზე

• ჩინეთი უფრო სწრაფად იზრდება რადგან:
 აშშ–ს ეკონომიკა მოწინავე ტექნოლოგიების

ზღვარზეა
 ჩინეთის ეკონომიკა დამწევი ზრდის ფაზაშია
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• ორი ტიპის ზრდა არსებობს
 დამწევი “Catch-up” ზრდა

• უკვე არსებული ტექნოლოგიების, ცოდნის
გამოყენების გზით

 მოწინავე “Cutting-edge” ზრდა
• ახალი იდეების შექმნის ხარჯზე

• ჩინეთი უფრო სწრაფად იზრდება რადგან:
 აშშ–ს ეკონომიკა მოწინავე ტექნოლოგიების

ზღვარზეა
 ჩინეთის ეკონომიკა დამწევი ზრდის ფაზაშია

12.30



შესავალი
• რას შევისწავლით?
 კაპიტალის დაგროვებაზე დაფუძნებულ

ეკონომიკური ზრდის მოდელს.
• ხსნის დამწევი ზრდის არსს.
• პასუხს გავცემთ შეკითხვებს:
 რატომ იზრდება ჩინეთი უფრო სწრაფად.
 მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რატომ

იზრდებოდა წაგებული ქვეყნები უფრო
სწრაფად.

• როგორ ხდება მდიდარი და ღარიბი ქვეყნების
ეკონომიკური ცხოვრების დონეების დაახლოება.

 მოწინავე ეკონომიკური ზრდის არსი
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• რას შევისწავლით?
 კაპიტალის დაგროვებაზე დაფუძნებულ

ეკონომიკური ზრდის მოდელს.
• ხსნის დამწევი ზრდის არსს.
• პასუხს გავცემთ შეკითხვებს:
 რატომ იზრდება ჩინეთი უფრო სწრაფად.
 მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რატომ

იზრდებოდა წაგებული ქვეყნები უფრო
სწრაფად.

• როგორ ხდება მდიდარი და ღარიბი ქვეყნების
ეკონომიკური ცხოვრების დონეების დაახლოება.

 მოწინავე ეკონომიკური ზრდის არსი

12.31



სოლოუს მოდელი
• რობერტ სოლოუ – ნობელის პრემია

ეკონომიკაში
• მთლიანი წარმოება, Y, დამოკიდებულია:
 ფიზიკურ კაპიტალზე: K
 ადამიანის კაპიტალზე: ცოდნა x შრომა = eL
 იდეებზე: A

• აღნიშნული შეგვიძლია წარმოვადგინოთ
“წარმოების ფუნქცია”:
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• რობერტ სოლოუ – ნობელის პრემია
ეკონომიკაში

• მთლიანი წარმოება, Y, დამოკიდებულია:
 ფიზიკურ კაპიტალზე: K
 ადამიანის კაპიტალზე: ცოდნა x შრომა = eL
 იდეებზე: A

• აღნიშნული შეგვიძლია წარმოვადგინოთ
“წარმოების ფუნქცია”:

12.32
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სოლოუს მოდელი
• ამ ეტაპზე, სიმარტივისთვის წარმოვიდგინოთ,

რომ A, e, და L არ იცვლება. წარმოების
ფუნქციას ექნება შემდეგი სახე:

• MPK: კაპიტალის ზღვრული პროდუქტი
 კაპიტალის ერთი ერთეულით გაზრდის შემთხვევაში

მიღებული ნაზრდი წარმოებულ პროდუქციაში.
 რაც უფრო იზრდება კაპიტალის ოდენობა MPK

კაპიტალის ზღვრული პროდუქტი მცირდება
 კაპიტალის კლებადი ზღვრული პროდუქტის ცნება

• მაგალითისთვის განვიხილოთ წარმოების
შემდეგი ფუნქცია:

)F(KY 
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• MPK: კაპიტალის ზღვრული პროდუქტი
 კაპიტალის ერთი ერთეულით გაზრდის შემთხვევაში

მიღებული ნაზრდი წარმოებულ პროდუქციაში.
 რაც უფრო იზრდება კაპიტალის ოდენობა MPK

კაპიტალის ზღვრული პროდუქტი მცირდება
 კაპიტალის კლებადი ზღვრული პროდუქტის ცნება

• მაგალითისთვის განვიხილოთ წარმოების
შემდეგი ფუნქცია:

KY 12.33



• კლებადი უკუგების “რკინის ლოგიკა”

წარმოება, Y
KY

2.0
910
0.32.3





KMP

სოლოუს მოდელი

3
3.2
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კაპიტალი, K
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დასკვნა: რაც
უფრო იზრდება
კაპიტალი, MPK
მცირდება.
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სოლოუს მოდელი
• ეკონომიკური ზრდა ჩინეთსა და აშშ–ში
 “კლებადი უკუგების რკინის ლოგიკა”

დიდწილად ხსნის თუ რატომ…
• იზრდება ჩინეთის ეკონომიკა ასე სწრაფად
 საბაზრო მექანიზმების დამკვიდრება.
 კაპიტალის ოდენობა მცირე იყო.
 MPK მაღალი იყო.

• ჩინეთის ამ ტემპით ზრდა ვერ გაგრძელდება
უსასრულოდ
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• ეკონომიკური ზრდა ჩინეთსა და აშშ–ში
 “კლებადი უკუგების რკინის ლოგიკა”

დიდწილად ხსნის თუ რატომ…
• იზრდება ჩინეთის ეკონომიკა ასე სწრაფად
 საბაზრო მექანიზმების დამკვიდრება.
 კაპიტალის ოდენობა მცირე იყო.
 MPK მაღალი იყო.

• ჩინეთის ამ ტემპით ზრდა ვერ გაგრძელდება
უსასრულოდ

12.35



სოლოუს მოდელი
• რატომ შეიძლება ქვეყნის დაბომბვამ

გაზარდოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი?
• ასევე ახსნადია “რკინის ლოგიკით”…
 მეორე მსოფლიო იმოს შემდეგ კაპიტალის

დიდი ოდენობა განადგურდა. შესაბამისად,
MPK იყო მაღალი.

 ომის შემდეგ წლებში, იაპონიის და
გერმანიის ეკონომიკური ზრდის ტემპები
უფრო მაღალი იყო ვიდრე აშშ–ს.
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• რატომ შეიძლება ქვეყნის დაბომბვამ
გაზარდოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი?

• ასევე ახსნადია “რკინის ლოგიკით”…
 მეორე მსოფლიო იმოს შემდეგ კაპიტალის

დიდი ოდენობა განადგურდა. შესაბამისად,
MPK იყო მაღალი.

 ომის შემდეგ წლებში, იაპონიის და
გერმანიის ეკონომიკური ზრდის ტემპები
უფრო მაღალი იყო ვიდრე აშშ–ს.

12.36



სოლოუს მოდელი
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სოლოუს მოდელი
• კაპიტალის ოდენობის ზრდა უდრის

ინვესტიციებს გამოკლებული
ამორტიზაცია
 კაპიტალი არის წარმოების ის

მოცულობა რომელიც ინვესტირდება
 იყოს წარმოების ის ნაწილი, რომელიც

ინვესტირდება
• შემდეგი გრაფიკი გვიჩვენებს როგორ იყო

წარმოება მოხმარებასა და ინვესტიციებს
შორის. დავუშვათ

= 0.3.
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• კაპიტალის ოდენობის ზრდა უდრის
ინვესტიციებს გამოკლებული
ამორტიზაცია
 კაპიტალი არის წარმოების ის

მოცულობა რომელიც ინვესტირდება
 იყოს წარმოების ის ნაწილი, რომელიც

ინვესტირდება
• შემდეგი გრაფიკი გვიჩვენებს როგორ იყო

წარმოება მოხმარებასა და ინვესტიციებს
შორის. დავუშვათ

= 0.3.
12.38



სოლოუს მოდელი
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მოხმარება= (1- 0.3) x 10 = 7

ინვესტიციები= (0.3) x 10 = 3



სოლოუს მოდელი

 ამორტიზაცია: კაპიტალის ის ნაწილი,
რომელიც ცვდება

 ამორტიზაციის ნორმა
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 ამორტიზაცია: კაპიტალის ის ნაწილი,
რომელიც ცვდება

 ამორტიზაციის ნორმა

12.40
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ამორტიზაცია
ამორტიზაცია = 0.02∙K8
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სოლოუს მოდელი
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სოლოუს მოდელი
• მხოლოდ კაპიტალი ვერ იქნება ეკონომიკური

ზრდის დეტერმინანტი
 ასევე, “კლებადი უკუგების რკინის ლოგიკა”

ხსნის ამ დაკვირვებას.
 კაპიტალის ზრდის შედეგად,

• ამორტიზაცია იზრდება მუდმივი ტემპით = .
• წარმოება იზრდება კლებადი ტემპით.
• რადგან ინვესტიცია არის წარმოების მუდმივი

წილი, რაღაც დროს ამორტიზაცია
გაუტოლდება ინვესტიცია.
 კაპიტალის ოდენობა არ გაიზრდება.
 წარმოება არ გაიზრდება.
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• მხოლოდ კაპიტალი ვერ იქნება ეკონომიკური
ზრდის დეტერმინანტი
 ასევე, “კლებადი უკუგების რკინის ლოგიკა”

ხსნის ამ დაკვირვებას.
 კაპიტალის ზრდის შედეგად,

• ამორტიზაცია იზრდება მუდმივი ტემპით = .
• წარმოება იზრდება კლებადი ტემპით.
• რადგან ინვესტიცია არის წარმოების მუდმივი

წილი, რაღაც დროს ამორტიზაცია
გაუტოლდება ინვესტიცია.
 კაპიტალის ოდენობა არ გაიზრდება.
 წარმოება არ გაიზრდება.

12.42
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ამორტიზაცია = 0.02∙K

ინვესტიცია= 0.3∙Y

K = 400, ინვ.< ამორ. → ↓ K

სოლოუს მოდელი
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ინვესტიცია= 0.3∙Y

K = 100,
ინვ. > ამორ.
→ ↑ K

შედეგი:
წონასწორობა
K = 225
Y = 4.5
ინვ. = ამორ.
=4.5



• K = 225, Y =√225 =15
• ამორტ.= 0.02x225 = 4.5
• ინვესტიცია= 0.3x15 = 4.5
• ინვ.= ამორტ.
შედეგი:
1. ინვ.= ამორტ.
2. Kდა Y მუდმივია.

ეს არის წონასწორობა.

• K = 100, Y =√100 = 10
• ამორტ.= 0.02x100 = 2
• ინვესტიცია= 0.3x10 = 3
•ინვ.> ამორტ.
შედეგი: K და Y იზრდება.

სოლოუს მოდელი
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• K = 400, Y =√400 = 20
• ამორტ.= 0.02x400 = 8
• ინვესტიცია= 0.3x20 = 6
•ინვ.< ამორტ.
შედეგი: K და Y მცირდება.

• K = 225, Y =√225 =15
• ამორტ.= 0.02x225 = 4.5
• ინვესტიცია= 0.3x15 = 4.5
• ინვ.= ამორტ.
შედეგი:
1. ინვ.= ამორტ.
2. Kდა Y მუდმივია.

ეს არის წონასწორობა.

• K = 100, Y =√100 = 10
• ამორტ.= 0.02x100 = 2
• ინვესტიცია= 0.3x10 = 3
•ინვ.> ამორტ.
შედეგი: K და Y იზრდება.



სოლოუს მოდელი
• კაპიტალი არ არის საკმარისი

დეტერმინანტი ეკონომიკური ზრდისთვის
 “კლებადი უკუგების რკინის ლოგიკის”

თანახმად კაპიტალის გარკვეული დონის
შემდეგ ეკონომიკური ზრდა არ ხდება

 შესაბამისად, გრძელვადიანი ეკონომიკური
ზრდისთვის მნიშვნელოვანია სხვა
ფაქტორები.

 განვიხილოთ:
• ადამიანის კაპიტალი: ცოდნა, უნარები,

გამოცდილება
• ტექნოლოგიური ცოდნა: უკეთესი იდეები
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• კაპიტალი არ არის საკმარისი
დეტერმინანტი ეკონომიკური ზრდისთვის
 “კლებადი უკუგების რკინის ლოგიკის”

თანახმად კაპიტალის გარკვეული დონის
შემდეგ ეკონომიკური ზრდა არ ხდება

 შესაბამისად, გრძელვადიანი ეკონომიკური
ზრდისთვის მნიშვნელოვანია სხვა
ფაქტორები.

 განვიხილოთ:
• ადამიანის კაპიტალი: ცოდნა, უნარები,

გამოცდილება
• ტექნოლოგიური ცოდნა: უკეთესი იდეები

12.45



სოლოუს მოდელი
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სოლოუს მოდელი
• უკეთესი იდეები განაპირობებს გრძელვადიან

ეკონომიკურ ზრდას
 ადამიანის კაპიტალი

• როგორც ფიზიკური კაპიტალი, მასაც
ახასიათებს კლებადი უკუგების პრინციპი
და ამორტიზაცია.

• შესაბამისად, ვერც ადამიანის კაპიტალი
ვერ იქნება გრძელვადიანი ეკონომიკური
ზრდის გარანტი

 ტექნოლოგიური ცოდნა?
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• უკეთესი იდეები განაპირობებს გრძელვადიან
ეკონომიკურ ზრდას
 ადამიანის კაპიტალი

• როგორც ფიზიკური კაპიტალი, მასაც
ახასიათებს კლებადი უკუგების პრინციპი
და ამორტიზაცია.

• შესაბამისად, ვერც ადამიანის კაპიტალი
ვერ იქნება გრძელვადიანი ეკონომიკური
ზრდის გარანტი

 ტექნოლოგიური ცოდნა?

12.47



სოლოუს მოდელი
• უკეთესი იდეები განაპირობებს გრძელვადიან

ეკონომიკურ ზრდას
 ტექნოლოგიური ცოდნა

• იმავე რესურსებიდან მეტის წარმოება.
• შეგვიძლია ცავრთოს ტექნოლოგიური ცოდნა

ჩვენს მოდელში:
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სოლოუს მოდელი
• A–ს ზრდა იწვევს წარმოების ზრდას,
კაპიტალის უცვლელობის პირობებშიც კი
 დასკვნა:

• ტექნოლოგიური ცოდნა, უკეთესი იდეები
არის გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის
მთავარი დეტერმინანტი.

• სოლოუს მიხედვით გაზრდილი
ცხოვრების დონის ¾ განპირობებულია
ტექნოლოგიური ცოდნის ზრდით.
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• A–ს ზრდა იწვევს წარმოების ზრდას,
კაპიტალის უცვლელობის პირობებშიც კი
 დასკვნა:

• ტექნოლოგიური ცოდნა, უკეთესი იდეები
არის გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის
მთავარი დეტერმინანტი.

• სოლოუს მიხედვით გაზრდილი
ცხოვრების დონის ¾ განპირობებულია
ტექნოლოგიური ცოდნის ზრდით.
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სოლოუს მოდელი – დასკვნები
• რა ვიცით:
 თუ ინვ. > ამორტ. → K და Y იზრდება.
 თუ ინვ. < ამორტ. → K და Y მცირდება.
 თუ ინვ. = ამორტ. → K და Y უცვლელია.

• ორი მნიშვნელოვანი დასკვნა:
 წონასწორობა გვაქვს როცა ინვესტიცია

უტოლდება ამორტიზაციას
 როცა K წონასწორობაშია, Y

წონასწორობაშია.
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სოლოუს მოდელი – დასკვნები

Y
8
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4.5
4
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0

ამორტ. = 0.02∙K

ინვ.= 0.3∙Y

When K is in steady state equilibrium, Y
is in steady state equilibrium.
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სოლოუს მოდელი – დასკვნები
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• ზრდა ინვესტიციებში – ეფექტები?
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სოლოუს მოდელი
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სოლოუს მოდელი
• ინვესტიციების ზრდა ზრდის წარმოების

წონასწორულ რაოდენობას
 მნიშვნელოვანი იდეა

• ინვესტიციების განაკვეთის ზრდა = ↑
წარმოების წონასწორული რაოდენობა

• ახალ წონასწორობაში გადასვლა = ↑
ეკონომიკური ზრდის ტემპს

• მაგრამ ეს დორებითი მოვლენაა.
 დასკვნა: ↑ინვესტიციის განაკვეთი = ↑

წონასწორული წარმოება მაგრამ არ ზრდის
გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის ტემპს.
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• ინვესტიციების ზრდა ზრდის წარმოების
წონასწორულ რაოდენობას
 მნიშვნელოვანი იდეა

• ინვესტიციების განაკვეთის ზრდა = ↑
წარმოების წონასწორული რაოდენობა

• ახალ წონასწორობაში გადასვლა = ↑
ეკონომიკური ზრდის ტემპს

• მაგრამ ეს დორებითი მოვლენაა.
 დასკვნა: ↑ინვესტიციის განაკვეთი = ↑

წონასწორული წარმოება მაგრამ არ ზრდის
გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის ტემპს.
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სოლოუს მოდელი
•სამხრეთ კორეა
 1950, სამხრეთ კორეა უფრო ღარიბი იყო

ვიდრე ნიგერია
 1950 წწ: ინვესტიციის განაკვეთი < 10%.
 1970 წწ: ინვესტიციების განაკვეთი თითქმის

გაორმაგდა.
 1990 წწ: ინვესტიციის განაკვეთმა

გადააჭარბა 35%.
 სამხრეთ კორეიის მშპ სწრაფად იზრდებოდა.
 როგორც კი მიუახლოვდა დასავლეთის

დონეს, ზრდის ტემპი შემცირდა
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 როგორც კი მიუახლოვდა დასავლეთის

დონეს, ზრდის ტემპი შემცირდა
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სოლოუს მოდელი – რა განაპირობებს მაღალ ინვესტიციის განაკვეთს?

•რა განაპირობებს ინვესტიციების მაღალ
განაკვეთს?
 სტიმულები, რომლებიც მოიცავს

• დაბალ რეალურ საპროცენტო განაკვეთებს
• დაბალი გადასახადები

 ინსტიტუტები, რომლებიც მოიცავს
• კეთილსინდისიერ მთავრობას
• დაცული საკუთრების უფლებები
• ეფექტიანი ფინანსური შუამავლები
• მდგრადი მონეტარული სისტემა
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•რა განაპირობებს ინვესტიციების მაღალ
განაკვეთს?
 სტიმულები, რომლებიც მოიცავს

• დაბალ რეალურ საპროცენტო განაკვეთებს
• დაბალი გადასახადები

 ინსტიტუტები, რომლებიც მოიცავს
• კეთილსინდისიერ მთავრობას
• დაცული საკუთრების უფლებები
• ეფექტიანი ფინანსური შუამავლები
• მდგრადი მონეტარული სისტემა
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სოლოუს მოდელი
•სოლოუს მოდელი და გამოთანაბრება

 გამოთანაბრება: ღარიბი ქვეყნები უფრო
სწრაფად იზრდებიან ვიდრე მდიდარი
ქვეყნები.

 სოლოუს მოდელის მიხედვით ეკონომიკა მით
უფრო სწრაფად გაიზრდება რაც უფრო შორის
არის ის მისი წონასწორობიდან.
• დასკვნა: ერთი და იმავე წონასწორობის

მქონე ქვეყნებში გამოთანაბრება უნდა
მოხდეს.
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•სოლოუს მოდელი და გამოთანაბრება
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სწრაფად იზრდებიან ვიდრე მდიდარი
ქვეყნები.

 სოლოუს მოდელის მიხედვით ეკონომიკა მით
უფრო სწრაფად გაიზრდება რაც უფრო შორის
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• დასკვნა: ერთი და იმავე წონასწორობის
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მოხდეს.
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სოლოუს მოდელი
• დამწევი ზრდიდან მოწინავე ზრდამდე
 სოლოუს მოდელის გარკვეული დასკვნები

თანხმობაშია რეალობასთან.
• ქვეყნებს მაღალი ინვესტიციების განაკვეთით

შედარებით მაღალი მშპ აქვთ.
• ქვეყნები უფრო სწრაფად იზრდებიან რაც

უფრო შორს არის წონასწორობის
წერტილიდან.

• ერთი დასკვნა არ არის რეალობასთან
თანხვედრაში:
 “Steady state”: გრძელვადიანი ზრდა = 0

• მაშინ რა განაპირობებს გრძელვადიან ზრდას?
 პასუხი: უკეთესი იდეები, ტექნოლოგიური და
ტექნიკური პროგრესი
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• დამწევი ზრდიდან მოწინავე ზრდამდე
 სოლოუს მოდელის გარკვეული დასკვნები

თანხმობაშია რეალობასთან.
• ქვეყნებს მაღალი ინვესტიციების განაკვეთით

შედარებით მაღალი მშპ აქვთ.
• ქვეყნები უფრო სწრაფად იზრდებიან რაც

უფრო შორს არის წონასწორობის
წერტილიდან.

• ერთი დასკვნა არ არის რეალობასთან
თანხვედრაში:
 “Steady state”: გრძელვადიანი ზრდა = 0

• მაშინ რა განაპირობებს გრძელვადიან ზრდას?
 პასუხი: უკეთესი იდეები, ტექნოლოგიური და
ტექნიკური პროგრესი 12.61



• სოლოუ და იდეები ერთ დიაგრამაზე
 ახალი იდეების გენერირება განაპირობებს

ეკონომიკურ ზრდას.
 როგორ მუშაობს მექანიზმი:

• ჩავთვალოთ, რომ ეკონომიკა
წონასწორობაშია.

• ახალი იდეები → ↑A→ ↑K–ს ნებისმიერი
დონისთვის წარმოება იზრდება

• ↑ წარმოება → ↑ინვესტიციები →
ინვესტიციები > ამორტიზაცია →↑ K→ Y↑.

• ახალი იდეების ზრდა განაპირობებს
ეკონომიკის მუდმივ ზრდას

სოლოუს მოდელი – განვრცობა
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• სოლოუ და იდეები ერთ დიაგრამაზე
 ახალი იდეების გენერირება განაპირობებს

ეკონომიკურ ზრდას.
 როგორ მუშაობს მექანიზმი:

• ჩავთვალოთ, რომ ეკონომიკა
წონასწორობაშია.

• ახალი იდეები → ↑A→ ↑K–ს ნებისმიერი
დონისთვის წარმოება იზრდება

• ↑ წარმოება → ↑ინვესტიციები →
ინვესტიციები > ამორტიზაცია →↑ K→ Y↑.

• ახალი იდეების ზრდა განაპირობებს
ეკონომიკის მუდმივ ზრდას
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b

c

უკეთესი იდეები

სოლოუს მოდელი და ახალი იდეები

KY )5.1(
↑A ზრდა 1–დან to 1.5–მდე

Y↑

KY )1(
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