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გაცვლითი კურსები და მიმდინარე ანგარიში საქართველოში  

 

დასკვნა 

ბოლო დროს საქართველოს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი იზრდებოდა, რამაც 

გამოიწვია შეშფოთება და დებატები პოლიტიკოსებსა და ანალიტიკოსებს შორის. 2008-

2013 წლებს შორის მშპ-ის 22-დან 5.8%-მდე დაცემის შემდეგ, 2014 წელს ის 9.8%-მდე 

გაიზარდა. საერთაშორისო მონეტარული ფონდის (IMF) პროგნოზით, 2015 წლისთვის ის 

გახდება მშპ-ის 11.5%. 

საქართველოს სავაჭრო დეფიციტის ზრდა არის მეტწილად პასუხისმგებელი ქვეყნის 

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ზრდაზე. 2013-2014 წლებში მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტი გაიზრდა 682 მილიონი აშშ დოლარით, მაშინ, როდესაც პროდუქტების 

სავაჭრო დეფიციტი გაიზარდა 733 მილიონი აშშ დოლარით. 

ვალუტის კურსების მოვლენებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს სავაჭრო ნაკადებზე და 

ქართული ლარის გაცვლითი კურსი სხვა ვალუტებთან მიმართებაში მნიშვნელოვნად 

მერყეობს 2013 წლის შუა პერიოდიდან, განსაკუთრებით კი 2014 წლის შუა  პერიოდიდან. 

თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ აქცენტი გავაკეთოთ რეალურ და არა ნომინალურ გაცვლით 

კურსზე. ჩვენი ემპირიული ანალიზი აჩვენებს, რომ ქართული ექსპორტი და იმპორტი 

რეაგირებს რეალური გაცვლითი კურსის მოვლენებზე. 

თუმცა 2014 წლის მეორე ნახევარში რუბლთან დაკავშირებული გამონაკლისის გარდა, 

ლარი არ გამყარებულა რეალური თვალსაზრისით ქვეყნის მთავარი სავაჭრო 

პარტნიორების ვალუტებთან მიმართებაში. შედეგად, გაცვლითი კურსის  მოვლენები არ 

შეიძლება იყოს საქართველოს სავაჭრო და  მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მიმდინარე 

ზრდის მთავარი მიზეზი. თუ რამე, ბოლო წლის განმავლობაში ლარის დასუსტებამ 

სავარაუდოდ შეანელა აღნიშნული დეფიციტების ზრდა. 

საქართველოს ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საქართველოს სავაჭრო 

პარტნიორების შემოსავალსა და ეკონომიკურ ზრდაზე. ნელმა ზრდამ ევროკავშირში, 

მდგომარეობამ თურქეთში და ეკონომიკურმა ვარდნამ რუსეთში, უკრაინასა და დსთ-ის 

რამდენიმე ქვეყანაში თავისი წვლილი შეიტანა საქართველოს სავაჭრო და მიმდინარე 

ანგარიშის დეფიციტის მიმდინარე ზრდაში. ქართველ პოლიტიკოსებსა თუ ქვეყნის 

ეროვნულ ბანკს არ ძალუძთ აღნიშნულ მოვლენათა კონტროლი. 

ვინაიდან საქართველოს სავაჭრო დეფიციტის მიმდინარე ზრდა ძირითადად გამოიწვია 

არა შემცირებულმა ექსპორტმა, არამედ გაზრდილმა იმპორტმა, ეკონომიკური 

სირთულეები ევროკავშირში, თურქეთსა და დსთ-ის ქვეყნებში შეიძლება მხოლოდ 

ნაწილობრივ ხსნიდეს პრობლემას. ქართული იმპორტში მიმდინარე ზრდის სასაქონლო 

შემადგენლობის დეტალურ ანალიზს შეუძლია დამატებითი სიცხადის უზრუნველყოფა. 

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი არ არის უჩვეულო ქვეყნისთვის, რომელიც 

საქართველოს მსგავს ეკონომიკური განვითარების ეტაპზეა. მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტი არის მდგრადი, რამდენადაც უცხოელ კრედიტორებს სურთ საქართველოში 

ინვესტიციების ჩადება. გრძელვადიან პერსპექტივაში ამის უზრუნველსაყოფად ჯანსაღი 

ეკონომიკური პოლიტიკა (კარგი საინვესტიციო კლიმატი, ფისკალური პასუხისმგებლობა 

და დამოუკიდებელი ეროვნული ბანკი) არსებითია. სხვა დანარჩენთან ერთად, ეს 

გულისხმობს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უნდა გაუძლოს პოლიტიკურ 



 

 

ზეწოლას, რათა შეინარჩუნოს ნომინალური გაცვლით კურსი. 

 

ავტორი: 
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შენიშვნებისა და რეკომენდაციებისთვის, ლაშა ლაბაძეს, ქართული პოლიტიკური 

დებატების სასარგებლო განხილვისთვის, კარსტენ ჰოლსტსა და ია კაციას შესანიშნავი 

კვლევითი ასისტენტობისთვის.  
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1. შესავალი 

საქართველოს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ბოლო დროს იზრდებოდა, რამაც 

გამოიწვია შეშფოთება და დებატები ქართველ პოლიტიკოსებსა და ანალიტიკოსებს 

შორის. 2008-2013 წლების განმავლობაში, მშპ-ში 22-დან 5.8%-მდე დაცემის შემდეგ, 2014 

წელს ის მშპ-ის 9.8%-მდე გაიზარდა. 2015 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები აჩვენებს, 

რომ ეს უარყოფითი ტენდენცია გრძელდება – მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2013 

წლის პირველი კვარტლის 6.8%-დან 2014 წლისთვის 10.1, ხოლო 2015 წლისთვის 14.1%-

მდე გაიზარდა (იხ. გრაფიკი #1). 2015 წლის მაისში IMF-მა დაადგინა, რომ საქართველოს 

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2015 წელს გაიზრდება 11.5%-მდე.1 რა არის დეფიციტის 

ზრდის მიზეზები და რა უნდა გააკეთონ პოლიტიკოსებმა? 

გრაფიკი #1  

საქართველოს მიმდინარე ანგარიშის განვითარება (2006-2015, მშპ-ის %)  

* IMF-ის დასკვნა 

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საკუთარი გამოთვლები 

  

                                           
1

 IMF, რეგიონული ეკონომიკის შეფასება – განახლება, შუა აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის 

დეპარტამენტი, IMF, ვაშინგტონი, მაისი, 2015 წელი. 
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2. მიმდინარე ანგარიში და საქართველოს სავაჭრო ბალანსი  

მონაცემების უკეთ გაცნობის შემდეგ, ცხადი ხდება, რომ საქართველოს სავაჭრო 

დეფიციტის ზრდა მეტწილად არის პასუხისმგებელი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის 

ზრდაზე. 2013 და 2015 წლების პირველი კვარტლების შედარებისას, მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტის ზრდა (229 მილიონი აშშ დოლარი) დაახლოებით ისეთივე მოცულობისაა 

როგორც საქართველოს პროდუქტების სავაჭრო დეფიციტის ზრდა (225 მილიონი აშშ 

დოლარი), მაშინ, როდესაც ცვლილებები მიმდინარე ანგარიშის სხვა კომპონენტებში 

მნიშვნელოვნად მცირე და დაბალანსებულია (იხ. გრაფიკი #2). მსგავსი ტენდენცია 

ფიქსირდება, 2013 და 2014 წლების შედარებისას: მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 

გაიზარდა 682 მილიონი აშშ დოლარით, მაშინ, როდესაც პროდუქტების სავაჭრო 

დეფიციტი გაიზარდა 733 მილიონი აშშ დოლარით. რომ არა მიმდინარე ანგარიშის 

კომპონენტების შემოსავლების მნიშვნელოვანი ზრდა (გაიზარდა 150 მილიონი აშშ 

დოლარით), მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი უფრო მეტად გაიზრდებოდა 2014 წელს. 

 

გრაფიკი #2  

სხვადასხვა კომპონენტების წვლილი საქართველოს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის 

ზრდაში (2014 vs. 2013 და Q1-2015 vs. Q1-2013, ცვლილებები მოცემულია მილიონ აშშ 

დოლარში)   

 

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საკუთარი გამოთვლები 

 

სავაჭრო მონაცემების უკეთ გაცნობა აჩვენებს გაზრდილი სავაჭრო დეფიციტის რამდენიმე 

მახასიათებელს. პირველი, ამას უფრო განაპირობებს იმპორტის ზრდა, ვიდრე ექსპორტის 

შემცირება. მართლაც, 2013-დან 2014 წლამდე საქართველოს სავაჭრო დეფიციტის ზრდის 

დაახლოებით 90% გამოიწვია გაზრდილმა იმპორტმა, მხოლოდ 10% გამოიწვია ექსპორტის 
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შემცირებამ. 2013 და 2015 წლების პირველი კვარტლების შედარებისას ჩანს, რომ სავაჭრო 

დეფიციტის ზრდის დაახლოებით 70% გამოწვეულია იმპორტის ზრდით. სავაჭრო 

დეფიციტი გაიზრდა, რადგან ექსპორტის ზრდამ ფეხი ვერ აუწყო იმპორტის ზრდას. 

მეორე, პროდუქტების ვაჭრობაში საქართველოს დეფიციტის მიმდინარე ზრდის 

გაანალიზებისას ვხედავთ, რომ თურქეთი და დსთ მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ. 

საქართველოს სავაჭრო დეფიციტის ზრდამ თურქეთსა და დსთ-ის ქვეყნებთან შეადგინა 

262 და 103 მილიონი აშშ დოლარი ჯამური 733 მილიონი აშშ დოლარიდან 2013-2014 

წლებს შორის დაფიქსირებული დეფიციტისას (იხ. გრაფიკი #3). 2013-2014 წლებში ასევე 

გაიზარდა საქართველოს სავაჭრო დეფიციტი სხვა მნიშვნელოვან სავაჭრო 

პარტნიორებთან, მათ შორის ევროკავშირთან, ჩინეთსა და იაპონიასთან. 2013 და 2015 

წლების პირველი კვარტლების შედარება ადასტურებს მნიშვნელობას, განსაკუთრებით 

დეფიციტის ზრდას დსთ-ის ქვეყნებთან. საქართველოს მთლიანი სავაჭრო დეფიციტი 

გაიზარდა 225 მილიონი აშშ დოლარით 2013 წლის პირველი კვარტლიდან 2015 წლის 

პირველ კვარტლამდე, აღნიშნული ზრდის 84% შეიძლება მივაკუთვნოთ საქართველოს 

სუფთა იმპორტის 190 მილიონიან ზრდას დსთ-ის ქვეყნებთან. 
 

გრაფიკი #3  

ცვლილებები საქართველოს პროდუქტების სავაჭრო ბალანსში მთავარ სავაჭრო 

პარტნიორებთან (2014 vs. 2013 და Q1-2015 vs. Q1-2013, ცვლილებები მოცემულია მილიონ 

აშშ დოლარში)  

 

* „სხვა“ მოიცავს სხვა ქვეყნებსა და შეუსაბამობებს ოფიციალურ სავაჭრო სტატისტიკასა და 
ვაჭრობას შორის, როგორც მოცემულია მიმდინარე ანგარიშში 

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საკუთარი გამოთვლები 
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3. სავაჭრო ბალანსი და გაცვლით კურსთან დაკავშირებული ცვლილებები  

როდესაც ქვეყნის სავაჭრო ბალანსი იცვლება, ხშირად ყურადღება გადადის გაცვლითი 

კურსის მოვლენებზე, როგორც ცვლილების შესაძლო ახსნაზე. თუ ქვეყნის ვალუტა 

უფასურდება, მისი ექსპორტი იაფდება სხვა ქვეყნის მომხმარებლებისთვის, მისი იმპორტი 

კი ძვირდება შიდა მომხმარებლებისთვის. ეს ეფექტები ზრდის ექსპორტს, ამცირებს 

იმპორტს და, ამგვარად, ამცირებს სავაჭრო დეფიციტს (ან ზრდის სავაჭრო ნაშთს) 

გრძელვადიან პერიოდში. ამ გრძელვადიანი ეფექტების გახსნას შეიძლება გარკვეული 

დრო დასჭირდეს. თუ ექსპორტისა და იმპორტის მონაცემები დროულად არ მოახდენენ 

რეაგირებას შეცვლილ ფასებზე (რადგან, მაგალითად, გაუფასურებამდე გაფორმებული 

ხელშეკრულებები უნდა შესრულდეს), მაშინ სავაჭრო დეფიციტი შეიძლება ჯერ 

გაიზარდოს გაუფასურების შემდეგ, სანამ შემცირდება გრძელვადიან პერიოდში. შედეგად 

მიღებული რეაქციის ნიმუშებს ხშირად მოიხსენიებენ როგორც J-curve. 

როგორ ვითარდებოდა ქართული ლარის ღირებულება ბოლო დროს? 2012 წლის 

შედარებითი სტაბილურობის პერიოდის შემდეგ, 2013 წლის პირველ ნახევარში 

გაცვლითი კურსი ლარსაა და მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტებთან (ევრო, 

აშშ დოლარი, თურქული ლირა, რუსული რუბლი) მნიშვნელოვნად შეირყა (იხ. გრაფიკი 

#4). გაცვლითი კურსი განსაკუთრებით მერყევი გახდა 2014 წლის შუა პერიოდიდან. 2012 

წლიდან ლარი დასუსტდა ევროსა და აშშ დოლართან მიმართებაში, რის გამოც აქტიურად 

აკრიტიკებდნენ საქართველოს ეროვნულ ბანკს. აშშ დოლართან მიმართებაში 

გაუფასურება განსაკუთრებით გამოიკვეთა 2014 წლის დეკემბრის შემდეგ. ამისგან 

განსხვავებით, ქართული 2012 წლის შემდეგ დაახლოებით 20%-ით გამყარდა თურქულ 

ლირასთან და 40%-ით რუსულ რუბლთან მიმართებაში. ლარისა და რუსული რუბლის 

გაცვლით კურსი განსაკუთრებით მერყეობდა 2014 წლის შუა პერიოდში, როდესაც ლარი 

რუბლთან მიმართებაში 40%-ით გამყარდა 2014 წლის მეორე ნახევარში. რუბლი 

გაძლიერდა 2015 წლის აპრილში, თუმცა შემდეგ კვლავ მკვეთრად დაეცა. 
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გრაფიკი #4 

ქართული ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსის განვითარება მნიშვნელოვანი სავაჭრო 

პარტნიორების ვალუტებთან მიმართებაში (1 იანვარი, 2012 = 100) 

 

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საკუთარი გამოთვლები 

ჯამში, ლარი გამყარდა თურქულ ლირასა და რუსულ რუბლთან მიმართებაში ბოლო 2 

წლის განმავლობაში, საქართველოს სავაჭრო დეფიციტი თურქეთსა და დსთ-ის 

ქვეყნებთან მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმავე პერიოდში. უნდა დავადანაშაულოთ თუ არა 

ლარის გამყარება ლირასა და რუბლთან მიმართებაში 2013 წლის შემდეგ დაწყებულ 

საქართველოს სავაჭრო და, შესაბამისად, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ზრდაში? 

პასუხი არის არა, რამდენიმე მიზეზის გამო. 

პირველი, საქართველოს მთელი ვაჭრობა დსთ-ის ქვეყნებთან არ ხდება რუსეთთან. 2014 

წელს საქართველოს ექსპორტის 51.2% შევიდა დსთ-ის ქვეყნებში, მხოლოდ 9.6% შევიდა 

რუსეთში. ანალოგიურად, დსთ-ის ქვეყნებზე მოდიოდა საქართველოს იმპორტის 

მხოლოდ 24.7% , ხოლო რუსეთზე – 6.7%. დსთ-ის სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობის უმეტესობა 

ხორციელდება აშშ დოლარში  ან ეროვნულ ვალუტაში, მაგალითად უკრაინულ გრივნაში. 

თუ ამ ქვეყნებში ქართველი ექსპორტიორები კონკურენციას უწევენ რუს ექსპორტიორებს, 

მაშინ ლარის გამყარება რუბლთან მიმართებაში გავლენას მოახდენს ქართუ 

კონკურენტუნარიანობაზე. სხვაგვარად ლარის გამყარება შესაბამის ეროვნულ 

ვალუტასთან მნიშვნელოვანია. უფრო მეტიც, მიუხედავად ლარის გამყარებისა რუბლთან 

მიმართებაში, გაითვალისწინეთ, რომ საქართველოს სავაჭრო დეფიციტი თავად 

რუსეთთან რეალურად დაეცა და თუ 2013 წელს 397 მილიონი აშშ დოლარი იყო, 2014 

წელს 303 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც ძირითადად განაპირობა რუსეთში 

ქართული ექსპორტის 84 მილიონი აშშ დოლარით ზრდამ. 

მეორე, ლარი მნიშვნელოვნად დასუსტდა ევროსა და აშშ დოლართან მიმართებაში ბოლო 

ორი წლის განმავლობაში. თუ გამყარება ლირასა და რუბლთან მიმართებაში არის 

პასუხისმგებელი ამ ქვეყნებთან სავაჭრო დეფიციტის ზრდაზე, მაშინ ლარის შესუსტებას 
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ევროსა და აშშ დოლართან მიმართებაში არ უნდა გაეუმჯობესებინა საქართველოს 

სავაჭრო ბალანსი ევროკავშირსა და აშშ-თან> 

მესამე, გრაფიკ #4-ში წარმოდგენილი ნომინალურმა გაცვლითმა კურსებმა შეიძლება 

შეცდომაში შეგვიყვანოს, რადგან ისინი არ გვაწვდის საკმარის ინფორმაციას ინფლაციის 

მაჩვენებლებს შორის სხვაობებზე იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც გავლენას ახდენს 

კონკურენტუნარიანობასა და სავაჭრო ნაკადებზე. რეალური გაცვლითი კურსი იძლევა 

ინფორმაციას ინფლაციის მაჩვენებლებს შორის სხვაობებზე და, შესაბამისად, ქვეყნებს 

შორის კონკურენტუნარიანობის ცვლილებების უკეთესი ინდიკატორია, ვიდრე 

ნომინალური გაცვლითი კურსი.2 მაგალითად, ცხრილი #1 გვიჩვენებს, რომ ლარის 9.2%-

იანი ნომინალური გამყარება თურქულ ლირასთან მიმართებაში 2013 წლის პირველი და 

2015 წლის პირველ კვარტლების განმავლობაში, რეალურად ნიღბავს რბილ 0.2%-იან 

რეალურ გაუფასურებას. მართალია, რომ 2013 და 2014 წლებში ლარის ნომინალური 

გამყარების შედეგად თურქულ ლირასთან მიმართებაში, ბევრად მეტი ლირაა საჭირო 

ერთი ლარის საყიდლად და ქართული საქონელი, შესაბამისად, გაძვირდა თურქი 

მომხმარებლებისთვის (თურქული საქონელი კი გაიაფდა ქართველი 

მომხმარებლებისთვის). თუმცა იმავე დროის განმავლობაში ინფლაციის მაჩვენებელმა 

თურქეთში (7.4% 2013 წელს, 8.2% 2014 წელს, საქართველოსთან შედარებით, სადაც 2.9% 

იყო 2013 წელს, 1.4% კი 2014 წელს) თურქული საქონელი გააძვირა, ხოლო ქართული 

საქონელი გააიაფა. ძალიან მცირე ცვლილება რეალურ გაცვლით კურსში (-0.2%) აჩვენებს, 

რომ ცვლილებებმა ლარისა და ლირის ნომინალურ გაცვლით კურსში  და შესაბამისმა 

ინფლაციის მაჩვენებელმა საქართველოსა და თურქეთში მეტწილად გააბათილა 

ერთმანეთი. 
  

                                           
2
 შემდეგში ჩვენ გამოვიყენებთ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ რეალური გაცვლითი 

კურსის მაჩვენებელს. 
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ცხრილი #1 

ქართული ლარის გამყარება შესაბამის ვალუტასთან მიმართებაში 

AOP vs. AOP*↓ 

რუსული რუბლი 
თურქული 

ლირა 
აშშ დოლარი ევრო 

ნომინა

ლური 

რეალუ

რი 

ნომინა

ლური 

რეალუ

რი 

ნომინა

ლური 

რეალუ

რი 

ნომინა

ლური 

რეალუ

რი 

2014 vs. 2013 11,0 7,4 7,7 2,6 -6,1 -4,4 -6,2 -3,3 

Q1-2015 vs.  
Q1-2013 

39,3 40,1 9,2 -0,2 -24,9 -17,0 -6,8 -1,9 

* AOP ნიშნავს საშუალო ამ პერიოდის განმავლობაში 

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საკუთარი გამოთვლები 

 

გრაფიკ #4-ში მოცემული ნომინალური გაცვლით კურსის რყევების შედარება გრაფიკ #5-

ში მოცემულ რეალური გაცვლითი კურსის რყევებთან აჩვენებს, რომ ეს უკანასკნელი 

ბევრად ნაკლებად მერყევი იყო რეალური თვალსაზრისით და რომ ქართული ლარი 

საერთო ჯამში გაუფასურდა მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტებთან 

მიმართებაში, გარდა რუსული რუბლისა. შედეგად, თუ საქართველოს ექსპორტი და 

იმპორტი მართლაც რეაგირებს რეალურ გაცვლით კურსთან დაკავშირებულ 

ცვლილებებზე, ეს რეალური გაცვლითი კურსი არ შეცვლილა ისე, რომ გამოეწვია 

მნიშვნელოვანი ზრდა საქართველოს სავაჭრო დეფიციტში. ერთადერთი ვალუტა, 

რომელთან მიმართებაშიც ლარი მკვეთრად გამყარდა, არის რუსული რუბლი, მაგრამ, 

როგორც ზემოთ დავინახეთ, რუსეთზე მოდის საქართველოს ექსპორტისა და იმპორტის 

10%-ზე ნაკლები. 
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გრაფიკი #5 

ქართული ლარის რეალური გაცვლითი კურსის განვითარება მნიშვნელოვანი სავაჭრო 

პარტნიორების ვალუტებთან მიმართებაში (1 იანვარი, 2012 =100) 

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საკუთარი გამოთვლები 

 

დაბოლოს, გაცვლითი კურსის გარდა, სავაჭრო ნაკადებზე გავლენას ბევრი სხვა ფაქტორიც 

ახდენს. ეს ფაქტორები მოიცავს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს ქვეყნის შიგნითა თუ 

მის ფარგლებს გარეთ, ცვლილებებს სავაჭრო პოლიტიკაში (ტარიფები, ემბარგო და სხვ.). 

შემდგომი მიზეზ-შედეგობრიობა გაცვლით კურსსა თუ ვაჭრობაში არც წამიერია და არც 

ცალსახა. გაცვლით კურსთან დაკავშირებული ცვლილებების მოკლე და გრძელვადიანი 

გავლენა სავაჭრო ნაკადებზე შეიძლება განსხვავდებოდეს (ზემოხსენებული J-curve) და 

შეიძლება დაკავშირებული იყოს ზოგიერთი სავაჭრო ნაკადის სეზონურობაზე (მაგ. 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები და ელექტროენერგია), რათა შეიქმნას რთული, ე.წ. 

„lead-lag“ დამოკიდებულება. დამატებით, სავაჭრო ნაკადების ცვლილებები გავლენას 

ახდენს ეროვნული და უცხოური ვალუტის მოთხოვნა-მიწოდებაზე და ამგვარად შეუძლია 

გავლენა მოახდინოს გაცვლით კურსზე, რაც იწვევს ცალსახა მიზეზ-შედეგობრიობას 

გაცვლით კურსსა და ვაჭრობას შორის. 
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4. საქართველოს ექსპორტისა და იმპორტის განმსაზღვრელი ფაქტორები – 

ემპირიული მტკიცებულება  

აღნიშნულ ურთიერთობათა ახსნისა და საქართველოს სავაჭრო ბალანსზე გაცვლითი 

კურსისა და სხვა ფაქტორების გავლენის შესაფასებლად ჩვენ ჩავატარეთ იმპორტზე 

ქართული მოთხოვნისა და ქართულ ექსპორტზე უცხოური მოთხოვნის ეკონომეტრული 

ანალიზი. ანალიზის ჩასატარებლად გამოვიყენეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

ყოველთვიურად გამოქვეყნებული რეალური გაცვლით კურსის მონაცემები და საქსტატის 

მიერ გამოქვეყნებული ქართული ვაჭრობის ყოველთვიური მონაცემები 2000-2015 

წლებისთვის. საქართველოს ყოველთვიური ეკონომიკური ზრდის საზომად გამოვიყენეთ 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემები დღგ-ის შესახებ. საქართველოს 

სავაჭრო პარტნიორების ყოველთვიური ეკონომიკური ზრდის გასაზომად გამოვიყენეთ 

OECD-ის მონაცემები სამრეწველო პროდუქტებისთვის. ყველა მონეტარული მონაცემი 

შემცირდა და გამოყენებულ იქნა თანაინტეგრაციის მეთოდები. ძირითადი შედეგები 

მოცემულია ცხრილში #2 და #3, რომლებიც წარმოადგენს რეალური გაცვლითი კურსის 

გრძელვადიან გავლენისა და ქართული იმპორტი და ექსპორტის შემოსავლების 

ცვლილებების გამოთვლას. მთავარი შედეგები შეიძლება შეჯამდეს შემდეგნაირად: 

ა. საქართველოს ექსპორტი და იმპორტი სენსიტიურია რეალური გაცვლითი 

კურსისადმი, რეალური გაცვლით კურსის 1%-იანი გამყარება იწვევს ქართული 

ექსპორტის მოცულობის 1.26%-იან, ხოლო ქართული იმპორტის 1.45%-იან ზრდას 

გრძელვადიან პერიოდში. 

ბ. შედეგების უკეთესი შესწავლა აჩვენებს, რომ გრძელვადიანი გავლენის 

მოსახსნელად ზოგადად საჭიროა 12-18 თვე. გრაფიკი #6 არის ამისი მაგალითი. ის 

აჩვენებს, რომ საქართველოს მთლიანი ექსპორტი სწრაფად იზრდება რეალური 

გაცვლითი კურსის უეცარი გაუფასურების პასუხად, რის შემდეგაც მიაღწია ახალ 

წონასწორობას დაახლოებით 12 თვის შემდეგ. საქართველოს მთლიანი იმპორტი 

აჩვენებს J-curve-ის მსგავს ქცევას: გაუფასურების შედეგად ჯერ გაიზარდა, ვიდრე 

დაეცემა და მიაღწევს ახალ წონასწორობას დაახლოებით 18 თვის შემდეგ. 

გ. არასასოფლო-სამეურნეო ექსპორტი რეაგირებს რეალური გაცვლითი კურსის 

ცვლილებებზე, ისევე, როგორც ექსპორტი რუსეთსა და თურქეთში. თუმცა 

სასოფლო-სამეურნეო ექსპორტი არ რეაგირებს რეალურ გაცვლით კურსზე და 

ექსპორტი ევროკავშირში შედარებით არასენსიტიურია. ეს გვაფიქრებინებს, რომ 

საქართველოს ექსპორტი რუსეთსა და თურქეთში არასასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტების ექსპორტი განსაკუთრებით კონკურენტულია ფასების მიხედვით. 

დ. საქართველოს ექსპორტი უფრო ძლიერად რეაგირებს დანიშნულების ქვეყნების 

შემოსავლების ცვლილებებზე, ვიდრე რეალური გაცვლითი კურსის ცვლილებებზე. 

ცხრილში #2 წარმოდგენილ ყველა შემთხვევაში იმპორტიორის შემოსავლების 1%-

ით ზრდა უფრო დიდ გავლენას ახდენს საქართველოს ექსპორტზე, ვიდრე 

რეალური გაცვლით კურსის 1%-ით შეცვლა. ექსპორტი რუსეთსა და თურქეთში 

განსაკუთრებით მძიმედ არის დამოკიდებული ამ ქვეყნებში არსებულ ეკონომიკურ 

მდგომარეობაზე: თუ თურქული (რუსული) ეკონომიკა დაეცემა 1%-ით, ქართული 
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ექსპორტი თურქეთში (რუსეთში) დაეცემა საშუალოდ 4.3%-ით (6.1%) 

გრძელვადიან პერიოდში.3 

დ. ქართული იმპორტიც რეაგირებს ქართულ შემოსავლებთან დაკავშირებულ 

ცვლილებებზე. ცხრილ #3-ში მოცემული გამოთვლების მიხედვით, 1%-იანი ზრდა 

ქართლ შემოსავალში ზრდის იმპორტს 0.84%-ით. დიდი ალბათობით, ეს არის 

შემოსავლის რეალური გავლენის ქვედა ზღვრული მაჩვენებელი, რადგან ჩვენ 

ვიყენებთ დღგ-ის მონაცემებს, როგორც შემოსავლების მტკიცებულებას 

საქართველოში და ყოველთვიური დღგ-ის მონაცემები უფრო მერყევია, ვიდრე 

ყოველთვიური მშპ. 

ე. დროთა განმავლობაში ქართული ექსპორტი და იმპორტი მიყვება სუსტ, მაგრამ 

მნიშვნელოვან პოზიტიურ ტენდენციას. 2000 წლის შემდეგ, ექსპორტი იზრდება 

დაახლოებით 0.01%-ით ყოველთვიურად, გაცვლითი კურსისა და შემოსავლების 

ცვლილებების გამო. იმპორტი იზრდებოდა 0.002-დან 0.004%-მდე, მიუხედავად 

იმისა, რომ მაჩვენებელი უფრო მაღალია რუსეთისთვის. ეს შეიძლება იყოს 

მტკიცებულება, რომ ქართული ეკონომიკის საერთაშორისო ინტეგრაცია იზრდება. 

ვ. 2006-2012 წლების რუსულმა ემბარგომ საქართველოზე მნიშვნელოვანი გავლენა 

მოახდინა საქართველოს ვაჭრობაზე რუსეთთან, შეამცირა როგორც ექსპორტი, ისე 

იმპორტი ამ ქვეყნიდან. არსებობს ასევე მტკიცებულება, რომ ემბარგოს პერიოდში 

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მთლიანი ექსპორტი დაეცა. 

რუსეთს საქართველოდან იმპორტით შეაქვს დიდი რაოდენობით ღვინო და სხვა 

სასმელები და შედეგებმა შეიძლება აჩვენოს, რომ საქართველომ ემბარგოს 

პერიოდში ვერ შეძლო ალტერნატიული საექსპორტო ბაზრის პოვნა ამ 

პროდუქტებისთვის. 
  

                                           
3
ცხრილ #2 და #3-ში წარმოდგენილი ყველა შედეგი არის დათვლილი და შეიძლება მცდარი იყოს. ქართულ 

ექსპორტზე თურქეთისა და რუსეთის ეკონომიკური ზრდის გავლენის ჩვენი გამოთვლები უფრო მაღალი და 

შეიძლება გადაჭარბებული იყოს რეალურ მონაცემებზე. თუ ამ გამოთვლებთან დაკავშირებული 

სტატისტიკური გაურკვევლობები არის ფაქტორირებული, შესაძლებელია ე.წ. ნდობის ინტერვალების 

გამოთვლა. მაგალითად, ქართულ ექსპორტზე რუსეთის ეკონომიკური ზრდის 1%-იანი ზრდის გავლენის 

რეალური ღირებულება არის 3.4-8.1%-ს შორის, 95%-იანი ალბათობით. 
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5. დასკვნები და რეკომენდაციები  

რა დასკვნები შეიძლება გაკეთდეს საქართველოს სავაჭრო ბალანსსა და მიმდინარე 

ანგარიშთან დაკავშირებით? 

ა. გაცვლითი კურსის მოვლენები გავლენას ახდენს სავაჭრო ნაკადებზე. თუმცა 

მნიშვნელოვანია, ყურადღება გავამახვილოთ რეალურ და არა ნომინალურ გაცვლით 

კურსზე. 2014 წლის მეორე ნახევრის რუსული რუბლის გამონაკლისი შემთხვევის 

გარდა, ქართული ლარი არ გამყარებულა რეალური თვალსაზრისით ქვეყნის მთავარი 

სავაჭრო პარტნიორების ვალუტებთან მიმართებაში. პირიქით, რეალური 

თვალსაზრისით, ლარი დარჩა შედარებით მუდმივი და დაიწყო გაუფასურება სხვა 

ვალუტებთან მიმართებაში. შედეგად, გაცვლითი კურსის მოვლენები არ შეიძლება 

იყოს საქართველოს სავაჭრო და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მიმდინარე 

ზრდის გამომწვევი მიზეზი. თუ რამე, ბოლო წლის განმავლობაში ლარის შესუსტებამ, 

სავარაუდოდ, შეანელა აღნიშნული დეფიციტების ზრდა. 

ბ. საქართველოს ექსპორტი ძლიერ არის დამოკიდებული ქვეყნის სავაჭრო 

პარტნიორების შემოსავლებსა და ეკონომიკურ ზრდაზე. ნელმა ზრდამ ევროკავშირში, 

სტაგნაციამ თურქეთში და ეკონომიკურმა ვარდნამ რუსეთში, უკრაინასა და დსთ-ის 

სხვა ქვეყნებში თავისი წვლილი შეიტანა საქართველოს სავაჭრო და მიმდინარე 

ანგარიშის დეფიციტის მიმდინარე ზრდაში. ქართველ პოლიტიკოსებსა და 

საქართველოს ეროვნულ ბანკს არ შეუძლიათ აღნიშნული მოვლენების კონტროლი. 

გ. ვინაიდან საქართველოს სავაჭრო დეფიციტის მიმდინარე ზრდა ძირითადად 

გამოიწვია არა შემცირებულმა ექსპორტმა, არამედ გაზრდილმა იმპორტმა, 

ეკონომიკური პრობლემები ევროკავშირში, თურქეთსა და დსთ-ის ქვეყნებში 

მხოლოდ ნაწილობრივ ხსნის პრობლემას. შეიძლება ამ ქვეყნის ექსპორტიორები 

უმიზნებდნენ უცხოურ ბაზრებს, მათ შორის საქართველოს, ბევრად უფრო 

აგრესიულად, რადგან მათი შიდა ბაზრები ჩერდება და მცირდება. საქართველოს 

იმპორტის მიმდინარე ზრდის სასაქონლო შემადგენლობის დეტალურ ანალიზს 

შეუძლია დამატებით სიცხადე შეიტანოს საკითხში. 

დ. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი არ არის უჩვეულო ქვეყნისთვის, რომელიც 

საქართველოს მსგავს ეკონომიკური განვითარების ეტაპზეა. მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტი მანამდეა მდგრადი, სანამ უცხოელ კრედიტორებს  სურთ საქართველოში 

ინვესტიციების ჩადება. გრძელვადიან პერიოდში უზრუნველყოფის მიზნით, ჯანსაღი 

ეკონომიკური პოლიტიკა (კარგი საინვესტიციო კლიმატი, ფისკალური 

პასუხისმგებლობა და დამოუკიდებელი ეროვნული ბანკი) არის არსებითი. სხვა 

საკითხებთან ერთად, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 

წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოს პოლიტიკურ ზეწოლას, რათა დაიცვას ნომინალური 

გაცვლით კურსი. 
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ცხრილი #2 

რეალური გაცვლითი კურსისა და ქართლ ექსპორტზე იმპორტიორების შემოსავლების გრძელვადიანი გავლენა 

გავლენა ↓ 

% ცვლილება ექსპორტში 

მთლიანი 

ექსპორტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

ექსპორტი 

სასოფლო-

სამეურნეო 

ექსპორტი 

ექსპორტი 

ევროკავშირში 

ექსპორტი 

რუსეთში 

ექსპორტი 

თურქეთში 

რეალური გაცვლითი კურსის 1%-

იანი გამყარება 
-1,26*** -1,46*** 0,19*** -0,50*** -2,02*** -2,17*** 

იმპორტიორების შემოსავლების 1%-

იანი ზრდა 
2,16*** 2,48*** 2,25*** 3,19*** 6,09*** 4,34*** 

ტენდენცია (ყოველთვიური % 

ცვლილება ექსპორტში) 
0,009*** 0,009*** 0,010*** 0,010*** 0,007*** 0,012*** 

რუსული ემბარგო (03/2006 – 12/2012) - 0,13*** -0,26*** - -1,93*** - 

შენიშვნები: *** და ** გულისხმობს 1% და 5% დონეზე სტატისტიკურ მნიშვნელობას. მთლიანი ექსპორტის, არასასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების და 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ექსპორტის, OECD-ის ქვეყნების სამრეწველო პროდუქტებისთვის გამოიყენება იმპორტიორების შემოსავლები და 

შეწონილი რეალური გაცვლითი კურსი. ევროკავშირში, რუსეთსა და თურქეთში ექსპორტისთვის გამოყენებულია შესაბამისი ეროვნული სამრეწველო 

პროდუქტები და ლარის რეალური გაცვლითი კურსი ევროს, რუბლსა და ლირასთან მიმართებაში. ყველა გამოთვლა ჩატარდა შემცირებული ყოველთვიური 

მონაცემებით 2000 წლის იანვრიდან 2015 წლის მაისის პერიოდისთვის. 

წყარო: საქსტატის, საქართველოს ეროვნული ბანკის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და OECD-ის მონაცემების საკუთარი გამოთვლები 
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ცხრილი #3 

რეალური გაცვლითი კურსისა და ქართულ ექსპორტზე შიდა შემოსავლების გრძელვადიანი გავლენა 

გავლენა ↓ 

% ცვლილება იმპორტში 

მთლიანი 

იმპორტი 

არასასოფლო-

სამეურნეო 

იმპორტი 

სასოფლო-

სამეურნეო 

იმპორტი 

იმპორტი 

ევროკავშირი

დან 

იმპორტი 

რუსეთიდან 

იმპორტი 

თურქეთიდან 

რეალური გაცვლით კურსის 1%-იანი 

გამყარება 

1,45*** 0,89*** 0,77*** 1,56*** 3,05*** -0,28*** 

ქართული შემოსავლების 1%-იანი 

ზრდა 

0,84*** 0,92*** 0,74*** 0,96*** 1,37*** 0,89*** 

ტენდენცია (ყოველთვიური % 

ცვლილება იმპორტში) 

0,004*** 0,002*** 0,003*** 0,003*** 0,012*** 0,004*** 

რუსული ემბარგო (03/2006 – 12/2012) - - - - -0,63*** - 

შენიშვნები: *** და ** გულისხმობს 1% და 5% დონეზე სტატისტიკურ მნიშვნელობას. ყველა გამოთვლაში გამოყენებულია ყოველთვიური დღგ-ის 

მონაცემები საქართველოში, როგორც ქართული შემოსავლების მაჩვენებელი. მთლიანი იმპორტის, არასასოფლო-სამეურნეოდა სასოფლო-სამეურნეო 

იმპორტისთვის გამოყენებულია შეწონილი რეალური გაცვლითი კურსი. ევროკავშირიდან, რუსეთისა და თურქეთიდან იმპორტისთვის გამოყენებულია 

ლარის რეალური გაცვლითი კურსი ევროსთან, რუბლსა და ლირასთან მიმართებაში. ყველა გამოთვლა ჩატარდა შემცირებული ყოველთვიური მონაცემებით 

2000 წლის იანვრიდან 2015 წლის მაისის პერიოდისთვის. 

წყარო: საქსტატის, საქართველოს ეროვნული ბანკის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და OECD -ის მონაცემების საკუთარი გამოთვლები. 
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გრაფიკი #6 

ქართული იმპორტისა და ექსპორტის სავარაუდო პასუხი* ქართული ლარის შეწონილი 

რეალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებაზე 

 
 

* ხაზები აღწერს სავარაუდო ცვლილებებს ქართული ექსპორტისა და იმპორტის ლოგარითმებში, 
ქართული ლარის შეწონილი რეალური გაცვლითი კურსის ჰიპოთეტური, მოულოდნელი 
სტანდარტული გაუფასურების შემდეგ. 

წყარო: საკუთარი გამოთვლები #2 და #3 ცხრილების შედეგებზე დაყრდნობით. 
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მიმდინარე კვლევითი ნაშრომების ჩამონათვალი 

 საქართველოში  ღვინის წარმოების მოკლევადიანი რისკები და გრძელვადიანი გამოწვევები. 

სტეფან ვონ კრამონ-ტაუბადელი და დავიდ საჰა, კვლევითი ნაშრომი PP/03/2015 

 შეიძლება ელექტროენერგიის დაბალი ფასები გახდეს საქართველოს შედარებითი 

უპირატესობა? გეორგ ზაჩმანი, კვლევითი ნაშრომი PP/02/2015 

 საქართველოს ეკონომიკური სპეციალიზაცია: აწმყო და მომავალი. გეორგ ზაჩმანი, დავიდ საჰა 

და მიქელე პერუცი, კვლევითი ნაშრომი PP/01/2015 

 საქართველოში გზების მოვლის დაფინანსება. იურგენ ერკე და დავიდ საჰა, კვლევითი ნაშრომი 

PP/03/2014 

 საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ექსპორტი. სტეფან ვონ კრამონ-ტაუბადელი, კვლევითი 

ნაშრომი PP/02/2014 

 

მიმდინარე კვლევითი ბრიფინგების ჩამონათვალი 

 გაცვლითი კურსი და საქართველოს მიმდინარე ანგარიში – დასკვნების შეჯამება – სტეფან ვონ 

კრამონ-ტაუბადელი, კვლევითი ბრიფინგი PB/10/2015 

 ეკონომიკური ანალიზის გაძლიერება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროში – დავიდ საჰა, კვლევითი ბრიფინგი PB/09/2015 

 სოფლის მეურნეობისა და საკვების წარმოება: საქართველოს პოტენციალი. დავიდ საჰა, ია 

კაცია. კვლევითი ბრიფინგი PB/08/2015 

 ბიზნეს-სერვისები: საქართველოს პოტენციალი. დავიდ საჰა და ლევან ფავლენიშვილი, 

კვლევითი ბრიფინგი PB/07/2015 

 საინჟინრო პროდუქტები: საქართველოს პოტენციალი. დავიდ საჰა და ოლგა აჟგიბეცევა. 

კვლევითი ბრიფინგი PB/06/2015 

 ენერგო-ინტენსიური წარმოება: საქართველოს პოტენციალი. დავიდ საჰა, ლევან 

ფავლენიშვილი და გეორგ ზაჩმანი. კვლევითი ბრიფინგი PB/05/2015 

 საქართველოში  ღვინის წარმოების მოკლევადიანი რისკები და გრძელვადიანი გამოწვევები. 

სტეფან ვონ კრამონ-ტაუბადელი და დავიდ საჰა, კვლევითი ბრიფინგი PB/03/2015 

 შეიძლება ელექტროენერგიის დაბალი ფასები გახდეს საქართველოს შედარებითი 

უპირატესობა? გეორგ ზაჩმანი, კვლევითი ნაშრომი PB/02/2015 

 საქართველოს ეკონომიკური სპეციალიზაცია: აწმყო და მომავალი. გეორგ ზაჩმანი, დავიდ საჰა 

და მიქელე პერუცი, კვლევითი ნაშრომი PB/01/2015 

 

ყველა ნაშრომის, პრეზენტაციისა და მომავალი პუბლიკაციის ჩამოტვირთვა უფასოდ შესაძლებელია http://www.get-

georgia.de/publikationen/policy-papers/. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მიმართოთ გერმანელ ეკონომისტთა ჯგუფი 

საქართველოს შემდეგ ელ-ფოსტაზე: info@get-georgien.de. 

http://www.get-georgia.de/publikationen/policy-papers/
http://www.get-georgia.de/publikationen/policy-papers/
mailto:info@beratergruppe-ukraine.de

