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demur giorxeliZe. Tanamedrove (umaRlesi\) makroekonomika (ლექციების კურსი).  

წიგნი 1. თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის  უნივერსიტეტი.  2020._ 700 გვ. 
 

ლექციების სრული კურსი (ორი წიგნი) პრაქტიკულად მთელ თანამედროვე მაკ-

როეკონომიკას მოიცავს, რაც თავისთავად გულისხმობს მიკროეკონომიკური მო-

დელირების აპარატის ფართოდ გამოყენებას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთ-

მობა  თანამედროვე მაკროეონომიკის საფუძველში არსებულ ღრმა წარმოდგენებ-

სა და კონცეფციებს, აგრეთვე იმ ახალ მიმართულებას, რომელსაც საფუძვლად 

უდევს თანამედროვე მეცნიერების ერთ-ერთი ფუძე-საყრდენი 
''არაწრფივი დინა-

მიკა''. კლასიკური მიდგომებიდან განსხვავებით, რომელთა ფარგლებშიც ეკონო-

მიკა მუდმივად იმყოფება  წონასწორულ მდგომარეობაში, განხილულია ეკონომი-

კის წონასწორობის მდგრადობის საკითხები და მისი ამ მდგომარეობიდან გამოს-

ვლის შესაძლებლობები (მდგრადობის დაკარგვა). 
 

 წინამდებარე ლექციების კურსის წიგნი 1 შედგება შესავალი ნაწილისა და ხუთი 

თავისაგან: ფუნდამენტური წანამძღვრები; არაწრფივი დინამიკური ეკონომიკუ-

რი სისტემები; სოლოუს ეკონომიკური ზრდის მოდელი; მოდელები დაგეგმვის 

უსასრულო ჰორიზონტითა და მოდელები გადაფარვადი თაობებით; ენდოგე-

ნური ზრდის თეორიები (ზრდის ახალი თეორიები). პირველი თავის დანართში 

განხილულია შემთხვევითი პროცესები იმ სახითა და მოცულობით, რომელიც 

აუცილებელია განხილული საკითხების გასაგებად. 
 

ლექციების წინამდებარე კურსი განკუთვნილია მაგისტრანტებისათვის. მისი ზო-

გიერთი ნაწილი (შერჩევით) შეიძლება გამოყენებული იქნას ბაკალავრიატის ბო-

ლო კურსების სტუდენტებისათვის,  გაღრმავებული დონის შესაბამისი საგნის სწავ- 

ლებისას. ლექციების კურსი (წიგნი 1), როგორც წესი, გათვლილია ორ სემესტრზე, 

სწავლების ერთი წლის ხანგრძლივობით.  

 
 

 

 

 

 

 

© demur giorxeliZe, 2020 

საავტორო უფლებები დაცულია. 
 

თუ ავტორის წერილობითი ნებართვა არ არსებობს, წიგნის არცერთი ნაწილი არ შეიძ-

ლება იქნას გადაბეჭდილი ნებისმიერი, მათ შორის ელექტრონული ან მექანიკური 

ფორმით, ქსეროკოპირებით, ინფორმაციის შენახვისა და მოძიების ელექტრონული 

სისტემებით. 
 

წინადადებები და შენიშვნები გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:   
Facebook: Demur Giorkhelidze                                                                                        

E-mail: demurgio@yahoo.com 
Skype: demur.giorkhelidze 
ტელ.: (+995) 599 569 711 
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ყველას! ვისი აზრი, გონება და ნებისყოფა მერმისისკენ მიისწრაფვის 

და ამ სწრაფვაში საკუთარი მოვალეობების, ვალდებულებებისა და 

უდრეკი მგზნებარების ტყვეობაშია. 
 

თავისუფალი ადამიანის ბუნებრივ მდგომარეობას სიახლის ძიება და 

ამ ძიებისას აღძრულ იდეათა რეალიზაციისკენ სწრაფვა განსაზღვრავს. 

ძიების იმპულსები მის შინაგან დამოუკიდებლობაში იღებს სათავეს, 

სწორედ ეს დამოუკიდებლობაა, დროის საოცარ სწრაფად დინების შე-

გრძნებასთან ერთად რომ აიძულებს ადამიანს აქტიური და მიზანმი-

მართული მოქმედებისკენ, რასაც იგი საქმის (პროფესიის) ღრმად და-

უფლების აუცილებლობამდე მიჰყავს და საკუთარი თავისა და ძალის 

რწმენას უჩენს. ამ მდგომარეობაში მყოფი, იგი მშვიდად და მყარად მი-

დის დროში ცვალებადი საკუთარი მიზნებისკენ და ეს მიზნება არასდ-

როსაა მცდარად არჩეული. 

 

                                                            დემურ გიორხელიძე 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
avtorisagan 

 
ლექციების ეს კურსი ახალგაზრდებისთვის დაიწერა, უფრო სწორად, ახალგაზ-

რდების იმ ნაწილისთვის, რომელსაც სურს ეკონომიკა პროფესიად გაიხადოს და 

მას დროის შესაბამისი მსოფლიო პროფესიული სტანდარტების დონეზე დაეუფ-

ლოს. ახალგაზრდებს, როგორც ბუნებრივად ექსტრემალურ და მომავალსა და წარ-

მატებაზე დამიზნებულ თავისუფალ და უდრეკ ადამიანებს, არც შეიძლება ნაკ-

ლები მისწრაფება ჰქონდეთ. მაგრამ საქმისადმი პროფესიული დამოკიდებულე-

ბა განსხვავდება ზერელე ან ''წონადი'' დილეტანტური დამოკიდებულებისაგან, 

როცა ცოდნისა და პროფესიონალიზმის უკმარისობა ინიღბება იდეოლოგიური 

(შეიძლება, ვინმეს აზრით, ''მეინსტრიმულითაც'' კი) მიზანსწრაფულობითა  და 

(ანდა) კონიუნქტურული შეხედულებებით. 
 

საქმისადმი პროფესიული დამოკიდებულება ახალგაზრდობის ასაკიდანვე ადა-

მიანში ორ ფუძემდებლურ თვისებას აყალიბებს, _ პროფესიული წესიერებასა და 

მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობას. ამ უკანასკნელს სწორედ პროფესიული 

წესიერება განაპირობებს. მაგრამ საქმის საყოველთაოდ მიღებული პროფესიული 

სტანდარტების დონეზე დაუფლება იოლი არ არის და უზარმაზარ შრომასა და 

ნებისყოფას მოითხოვს. აქ პრიმიტიული ენთუზიაზმი, მარტივი ''სურვილი'' საკ-

მარისი არ არის. პროფესიულად საქმის დაუფლება ნიშნავს იცოდე მის შესახებ 

თითქმის ყველაფერი, დღიდან მისი წარმოშვებისა; იცოდე არა მხოლოდ საკმა-

რისად მაღალი დონის ინფორმაციულობის დონეზე, არამედ იცოდე ისე, რომ 

საქმის (პროფესიის) ყოველი მნიშვნელოვანი დებულება, თეზისი თუ კონცეფცია 

გააზრებული გქონდეს არსობრივად და გამოყენების პერსპექტივის შესაძლებ-

ლობით, რაც მხოლოდ რეფლექსიის გზითა და დიდი შრომის შედეგად მიიღ-

წევა. ამ ღრმა, ხანგრძლივ და ძალზე შრომატევად პროცესს მოაქვს უდიდესი რამ, 

რასაც ინტელექტუალური სიამოვნება ჰქვია, და რასაც იშვიათად თუ რამე შეედ-

რება. როცა საზოგადოებაში ასეთი ადამიანებზე  სოციალური მოთხოვნა ჩნდება,  

მაშინ ეს ცოდნა რეალურ საქმეში გარდაისახება. მაგრამ თუ საზოგადოებაში გარ-

კვეული პრობლემებია და, კრიზისული სიტუაციების გამო, დროებით, პროფე-

სიულ შრომასა და ღრმად პროფესიულ ადამიანებზე მოთხოვნა დაბალია, მაღა-

ლი პროფესიული დონის მიღწევისათვის ძალისხმევა მაინც გარდაუვალად ისა-

ხება, რადგან ამ სტანდარტებს მიღწეული ადამიანებისათვის ლოკალურად (სად-

მე) ცოდნისა და პროფესიონალიზმისადმი არაჯეროვანი და ზერელე დამოკიდე-

ბულება შემაფერხებელი არ არის, _ პროგრესული მსოფლიო ასეთი კვალიფიკა- 

ციის ადამიანების ძიებითაა დაკავებული და დასაქმებისა და თვითრეალიზა- 

ციის პრობლემის წინაშე ჭეშმარიტი პროფესიონალი არასდროს დადგება... 



საქმე, რომლის შესწავლაც თქვენ გადაწყვიტეთ, დღევანდელი გადასახედიდან 

საოცრად მომხიბლავი, საინტერესო და უსაშველოდ ღრმაა! თანამედროვე ეკო-

ნომიკა გამოდის ათწლეულების უკიდურესობებიდან, რაც იდეოლოგიური და-

პირისპირებით იყო განპირობებული, და ჭეშმარიტი მეცნიერების რელსებზე გა-

დადის, _ მეცნიერებისა, რომლის შედეგებიც საბუნებისმეტყველო-საინჟინრო  მეც- 

ნიერებების სფეროში გასაოცარი და უწყვეტად მზარდია. მაგრამ ეკონომიკა ცო-

ტა უფრო რთული მეცნიერებაა, ვიდრე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, რად-

გან მასში ადამიანური ფაქტორი დომინირებს და ადამიანის ინდივიდუალური 

სუბიექტური გადაწყვეტილებები ახდენს გავლენას.  
 

2008 წელს დაწყებული ფინანსური და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემ-

დეგ, უკანასკნელ ათწლეულში, ეკონომიკამ უზარმაზარი ცვლილებები განიცა-

და. დღეს იგი მძლავრად განვითარებადი, მყარ მეცნიერულ მეთოდოლოგიაზე 

დაფუძნებული მეცნიერების დარგია და გონივრულ, არცთუ შორეულ პერსპექ-

ტივაში ფუძემდებლური შედეგების მიღების ახალ პერსპექტივას აჩენს, რაც მო-

მავალში მოსალოდნელი ეკონომიკური რყევებისა და ეკონომიური აგენტების 

ქცევის წინასწარგანჭვრეტის (პროგნოზირების) მყარ საფუძველს შექმნის და მის 

საშუალებად იქცევა. ის, რომ დღემდე ეკონომიკურმა მეცნიერებამ ვერც ერთი ეკო-

ნომიკური და ფინანსური კრიზისის პროგნოზირება ვერ შეძლო, არის არა საკუთ-

რივ ეკონომიკური მეცნიერების ნაკლი, არამედ ამ მეცნიერებისადმი იმ მიდგო-

მების ნაკლი, რაც აქამდე იყო: როცა კვლევის მოდელებში ასეთი მიზნები და შე-

საძლებლობები ჩართული არ არის და არ გაითვალისწინება, შეუძლებელია თეო-

რიიდან იმას მიღება, რომლის მოცემის საშუალების მექანიზმი მას უბრალოდ არ 

გააჩნია.  
 

თანამედროვე ეკონომიკაში სულ უფრო მძლავრად გამოიყენება ყველა ის ინსტ-

რუმენტი და ფუნდამენტური ხედვა (ცხადია, ადამიანურ ფაქტორზე კორექტი-

რებით), რომელმაც საბუნებისმეტყველო-საინჟინრო მეცნიერებების არნახული 

წარმატებები განაპირობა. ეკონომიკაც განწირულია ამ წარმატებებისათვის. სწო-

რედ ამიტომ აუცილებელი ხდება მისი თანამედროვე დონეზე დაუფლება, რაც 

ფართო ჰორიზონტსა და არანაკლებ ფართო ხედვებს მოითხოვს, რაც სერიოზულ 

საბაზო განათლებას ეფუძნება. ცხადია, დაუძლეველი არაფერია, უფრო სწორად, 

დაუძლეველი არაფერია წარმატების მიღწევის სურვილის წინაშე. გარემო, მაღა-

ლი პროფესიული დონის ადამიანებთან ურთიერთობა და ცნობისმოყვარეობა 

არის ის ამოსავალი, რომელსაც ახალგაზრდა გარანტირებულ წარმატებამდე მიჰ-

ყავს. სწორედ ამ სტიმულის, ამ ბიძგის მიცემისათვის დაიწერა ლექციების წინა-

მდებარე კურსი.  
 

დანარჩენი თქვენზეა!  
 

მე-20 საუკუნის 70-იანი წლების შუა პერიოდიდან, წინამდებარე ლექციების კურ-

სის ავტორს ბედნიერება ჰქონდა იმ დროისათვის (და მით უმეტეს, დღეს) მეცნი-

ერების წინა ხაზის სამეცნიერო თემატიკაზე ემუშავა, რომელიც სპეცტექნიკის 

შექმნასთან იყო დაკავშირებული, _ უფრო კონკრეტულად, გარსებისა და ფირ-

ფიტების არაწრფივ თეორიასა და ამ სფეროში წარმოქმნილი არაწრფივი სასაზღ-

ვრო ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი ალგორითმების დამუშავების მიმართულე- 



ბით. პრაქტიკულად ეს სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები ოთხი მეცნიერების 

შესაყარზე იყო. ეს ის პერიოდია, როცა თანამედროვე მეცნიერების ერთ-ერთი 

დასაყრდენი ''არაწრფივი დინამიკა'' მძლავრად ფეხადგმული და ფართოდ გამო-

ყენებადია, მათ შორის ზემოაღნიშნულ სფეროშიც. გადის 40 წელი და... თანამედ-

როვე ეკონომიკაში არაწრფივი დინამიკის მეთოდები დომინირებული ხდება და 

ცენტრალურ ადგილს იკავებს. ეს ყველაფერი ბოლო რამდენიმე წლის დამსახუ-

რებაა, თუმცა, ეპიზოდურ გამოყენებებს ადრეც ჰქონდა ადგილი.  
 

ამ სამეცნიერო თემატიკაზე ჩემი მუშაობა უკავშირდება ორ უაღრესად კვალიფი-

ცირებულ და ღრმა მეცნიერ-მკვლევარს. ერთი მათგანი საერთო სამეცნიერო ხელ-

მძღვანელი ტექ. მეც. დოქ., პროფესორი ნოდარ ვალიშვილი იყო, ხოლო მეორე _ 

მეგობარი და კოლეგა, ფიზ.-მათ. მეც. დოქ., პროფესორი ავთანდილ თვალჭრე-

ლიძე. ორივე მათგანს იმ დროისათვის კლასიკური, ხოლო თანამედროვე თვალ-

თახედვით აუცილებელ ნორმად ქცეული განათლება ჰქონდა მიღებული _ დამ-

თავრებული ჰქონდათ ძალზე ცნობილი და წამყვანი მოსკოვის ტექნიკური  უმაღ-

ლესი სასწავლებლელი და, პარალელურად, მოსკოვის ლომინოსოვის სახ. უნი-

ვერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, სპეციალობით ''მათემატიკა''. ამ 

მომენტს შემთხვევით არ გავუსვი ხაზი:  ეკონომიკის პროფესიულ დონეზე დაუფ-

ლების თანამედროვე ამერიკული სტანდარტი სწორედ უნივერსიტეტის მათემა-

ტიკური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დონეზე მაინც დამთავრებას გულისხ-

მობს, შემდგომ (ან პარალელურად) ეკონომიკისა და ფინანსების სპეციალობის 

დაუფლებასთან ერთად.  
 

ამ ლექციების კურსის ავტორს ასეთი კლასიკური განათლება არ მიუღია, მაგრამ 

გარემომ, უდიდესმა სურვილმა და მონდომებამ, იმის გარანტირებულმა რწმე-

ნამ, რომ ნებისმიერ დროს შემეძლო ნებისმიერ გაურკვეველ საკითხზე მიმემარ-

თა და სრულყოფილი პასუხი მიმეღო, თავისი შედეგი გამოიღო: დამოუკიდებ-

ლად მომიწია უნივერსიტეტის მათემატიკური კურსების გავლა და მათი პრაქტი-

კაში გამოყენება. ეს ლექციების კურსი სულ სხვა სფეროში ჩემი თითქმის ორი 

ათეული წლის განმავლობაში მუშაობის გამოძახილიც არის და იმ ხალხისა და 

გარემოსადმი პატივისცემის გამოხატულებაც, სადაც რაღაც ძალზე სერიოზული 

რამ ყალიბდებოდა და იქმნებოდა. ჩემი ეკონომიკით დაინტერესებიდან რამდე-

ნიმე წლის შემდეგ, ავთანდილ თვალჭრელიძეს ეკონომიკაზე ვესაუბრე სწორედ 

იმ თვალთახედვიდან, რაშიც ორივენი ვმუშაობდით. ყურადღებით მომისმინა, 

მაგრამ არაფერი უთქვამს... გავიდა რამდენიმე თვე და სატელეფონო საუბრისას 

მითხრა: ''აქამდე რატომ არ მითხარი, თუ ეკონომიკა ასე საოცრად საინტერესო 

რამ იყო''... გადის  ერთნახევარი წელი და იგი წერს შესანიშნავ ლექციების კურსს 

''მათემატიკური მოდელები ეკონომიკაში'' (2004 წ.), _ მეტის გაკეთება ვეღარ მოას-

წრო, _ უდროოდ გარდაიცვალა მძიმე ავადმყოფობის გამო. 
 

აი, ეს არის ფუნდამენტური განათლების (ცოდნის) ფუძემდებლური ხასიათი: 

ფუნდამენტური განათლების მქონეს, საჭიროების ან დაინტერესების გაჩენის შემ-

თხვევაში, შენთვის მანამდე სრულიად უცნობ სფეროში, შეგიძლია ააგო საქმია-

ნობის ახალი ტრაექტორია. 
 

p.s. 

აქ წარმოდგენილია ლექციების კურსის მხოლოდ პირველი ნაწილი (წიგნი 1);  



 

ლექციების მეორე ნაწილი (წიგნი 2) გამოიცემა  2022 წლის ბოლომდე, ხოლო ცო-

ტა მოგვიანებით  _ მესამე ნაწილიც (წიგნი 3), რომელიც მთლიანად დაეთმობა 

ლექციების კურსის შესაბამისი ნაწილების სავარჯიშოებს, ამოცანებს თავისი პა-

სუხებითა და დეტალური ამოხსნებით, აგრეთვე დავალებებს (ამოცანებსა და სა-

ვარჯიშოებს) დამოუკიდებელი ამოხსნებისათვის და სამეცნიერო-საკვლევი ხასი-

ათის მცირე თუ დიდ სამუშაოებს, მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების 

უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და განვითარებისათვის.     

 

 

დემურ გიორხელიძე 

20 დეკემბერი, 2020 წ. 
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winaTqma 
 
Tanamedrove ekonomika sam umTavres fUuZeze dgas. Eესენია: mikroekonomika, makro-
ekonomika და ekonometrika, თუმცა, ამ უკანასკნელის მნიშვნელობა კვლევის ახა-

ლი მეთოდების განვითარების გამო, შედარებით იკლებს makroekonomika ekono-
mikas mTlianobaSi Seiswavlis. ამიტომ იგი სვამს (და პასუხობს კიდეც!) შემდეგ 

უაღრესად საინტერესო და მნიშვნელოვან კითხვებს:  

 რატომ არის ზოგიერთი ქვეყანა მდიდარი, ზოგიერთი კი ღარიბი?! 
 რატომ იზრდება ქვეყნები?! 
 რა არის დაცემების და "bum"(-eb)-ის წყაროები?! 
 რატომ არის უმუშევრობა და რა განსაზღვრავს მის დონეს?! 
 როგორია ინფლაციის წყაროები?! 

 როგორ მოქმედებს მთავრობის (სახელმწიფოს) პოლიტიკა გამოშვებაზე, 

ინფლაციასა და ზრდაზე?! 
 

makroekonomikis, როგორც damoukidebeli mecnierebis saZirkvelSi gamoSvebis, 

umuSevrobisa და inflaciis Seswavla devs. მიუხედავად იმისა, რომ განვითარე-

ბული ეკონომიკებისათვის დამახასიათებელია ეკონომიკური ზრდა, ეს ეკონომი-

კური ზრდა მდგრადობით არ ხასიათდება. დროდადრო წარმოიქმნება უმუშევ-

რობის დონის რხევებთან დაკავშირებული აღმასვლები და დაცემები. ზოგიერთი 

დაცემა დეპრესიებში ან ღრმა კრიზისებში გადაიზრდება, როგორც ეს aSS-ში, 1873-

1878 წწ.-ის კრიზისი იყო; 1930-იანი წლების "didi depresia" ან 1980-იან წლებში, 

ევროპაში მაღალი უმუშევრობის ხანგრძლივი პერიოდი; მე-19 საუკუნის ბოლო 

ორ ათწლეულში, დეფლაციის პერიოდები ფასების ხანგრძლივი შემცირების სა-

ხით. 1920-1921 წწ.-ის რეცესია და "didi depresia", თითქოსდა, საბოლოოდ წარ-

სულს ჩაბარდა, მაგრამ 2008 წელს დაწყებულმა ჯერ ფინანსურმა, შემდეგ კი ეკო-

ნომიკურმა კრიზისმა მთელი მსოფლიო მოიცვა. dReis mdgomareobiT mravali 

qveynis ekonomika ganicdis dreifs dabali, maRali და, ხშირად, Zalian maRali 

inflaciis periodebs Soris. 
 

 

makroekonomikis  ZiriTadi  amocana  სწორედ  ის არის ,  რომ  aRweros  

და  axsnas  gamoSvebis ,  umuSevrobisa  და  fasebis  dinamika .  
 

 

Sesaval   nawilSi   იმ   მთავარ საკითხებს შევეხები,  რომელსაც თანამედროვე მაკ- 

როეკონომიკა ხსნის, და იმ ძირითად განსხვავებებს, რაც მას ტრადიციული მაკ- 

როეკონომიკისგან განასხვავებს; იმ ძირითად ფაქტებს შევეხები, რომლებიც ახს-

ნას ითხოვს. განსაკუთრებული ადგილი მოდელირების ღრმა არსობრივ საკით- 



ხებს ეთმობა და იმ სიახლეს, რაც ეკონომიკის, როგორც ერთიანი დინამიკური 

სისტემის სახით წარმოდგენაა. ამის შემდეგ ლექციების კურსში კიდევ ერთი ნა-

ბიჯია გადადგმული და ეკონომიკის, როგორც დინამიკური სისტემის, დროთა 

განმავლობაში (დროში) მოძრაობის მდგრადობისა და მკვეთრი ცვლილებების შე-

საძლებლობები განიხილება. შემდეგ ლექციების კურსის საერთო მიმოხილვას, 

ბოლოს კი მიზნებსა და მასალის არჩევის პრინციპებს ჩამოვაყალიბებ.  
 

ცხადია, ზოგადი საუბარი ეკონომიკაზე, კერძოდ, მაკროეკონომიკურ მოდელი--

რებაზე, ტექნიკურ პროგრესზე, ინოვაციებსა და ეკონომიკურ ზრდაზე არასრულ-

ყოფილი და ხელოვნური იქნება, თუ ამ საგნის შესწავლის შემდეგ ხელთ არ გვექნა 

მიდგომები და მეთოდები, რომლებიც საერთოდ ეკონომიკისა და კერძოდ, საქარ-

თველოს ეკონომიკის დღევანდელი მდგომარეობის დროთა განმავლობაში ცვლი-

ლებების, ამ ცვლილებების ხასიათის შესახებ საკმარისად მაღალი სიზუსტით 

წარმოდგენის საშუალებას მოგვცემს, ვერ გავცემთ პასუხს შემდეგ მნიშვნელოვან 

კითხვებს:  

o რატომ არის საქართველო ასეთ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომა-

რეობაში?! 

o რატომ არის მისი ეკონომიკა ასეთი სუსტი, ადგილობრივი წარმოება კი 

არაკონკურენტუნარიანი და ძალზე მწირი?! 

o რა განაპირობებს ქვეყნის (საქართველო) ასეთ მდგომარეობას?!  

o რატომ ვერ იყენებს იგი არსებულ შესაძლებლობებს სრულად?! 

o როგორია საქართველოს ეკონომიკის შემდგომი განვითარების პერსპექ-    

ტივები და შესაძლებლობები?! 
  

ბუნებრივია, ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, თუ როგორი ეკონომიკუ-

რი მოდელია საქართველოსათვის მისაღები, რომელიც მისი განვითარების საუ-

კეთესო საშუალებას მოგვცემს, _  ანუ სცენარს, გავიაზროთ ქართული ეკონომიკის 

სექტორების სიცოცხლისუნარიანობა ხელისუფლების მიერ გასატარებელი ეკო-

ნომიკური პოლიტიკის სხვადასხვა ვარიანტისას. 
 

ასეთი მასშტაბური ამოცანის წარმატებით გადაწყვეტისათვის მაკროეკონომი-

კური თეორიის წანამძღვრებისა და საფუძვლების ნათლად წარმოდგენა და ღრმა 

ცოდნაა საჭირო. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში ძალიან მძლავრი განვითა-

რება სწორედ მაკროეკონომიკამ და, მათ შორის, ეკონომიკური ზრდის თეორი-

ებმა განიცადეს, რომელთა საშუალებითაც უმთავრესი საკითხების გარკვევა გახ-

და შესაძლებელი, კერძოდ:  
 

 ratom aris zogierTi qveynebi sxva qveynebTan SedarebiT mdidari 

(თანაც, ძალიან მდიდარი)?! 

 ra ganapirobebs maTi udidesi Semosavlebis zrdas xangrZlivi dro-
is ganmavlobaSi?! 

                             

winamdebare leqciebis kursi swored aseT mizans isaxavs _ Zalian Rrmad, win-

waweul (დაწინაურებულ) doneze gaverkveT Tanamedrove makroekonomikaSi, რა-

საც შევძლებთ კიდეც masze (makroekonomikaze)farTo xedvis Camoyalibebis gziT. 






 

 

 

 
Lleqciebis kursis miznebi 
 
წინამდებარე ლექციების კურსს სამი მთავარი მიზანი აქვს. Ppirveli is, რომ შეავ-

სოს ის დაუშვებელი სიცარიელე, რომელიც ქართულ აკადემიურ სამეცნიერო და 

საგანმანათლებლო სივრცეში არსებობს  _ ქართველი სტუდენტებისათვის ხელ-

მისაწვდომი გახდეს მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში გაღრმავებული 

დონის კურსებიდან აუცილებელ სასწავლო დისციპლინად ჩამოყალიბებული, 

პროფესიული ეკონომიკური განათლებისთვის ერთ-ერთი გამორჩეული და  ფუ-

ძემდებლური კურსი, რომელსაც "Advanced Macroeconomics", ანუ "winwaweul (da-

winaurebul) makroekonomikas" (ქართულად სრულიად არაჟღერად სახელწოდე-

ბას) უწოდებენ, და მის საფუძველზე Tanamedrove makroekonomikaSi (რასაც გარ-

და ზემოთ აღნიშნულისა, "Modern Economics"-საც უწოდებენ) სამეცნიერო-კვლე-

ვითი მუშაობის გააქტიურებისთვისაც მიმეცა ბიძგი. უპრიანი იქნება, თუ ამ დის-

ციპლინის სახელწოდებას გადავთარგმნოთ როგორც "umaRlesi makroekonomika", ანა-

ლოგიურად იმისა, როგორც ეს ჩვენში დამკვიდრებულია უმაღლესი მათემატი-

კის მიმართ.   
 

leqciebSi moxazulia saerTo memkvidreoba, saerTo konceptualuri mid-
gomebi და modelebis nakrebi, რომლებიც გაზიარებულია  makroekonomiste-
bis umravlesobis mier და რომლებიც თანამედროვე makroekonomikis sayr-
dens წარმოადგენს. გარდა ამისა განხილულია uaxlesi tendenciebi, _ ara-
wrfivi dinamikis meTodebi, ekonomikuri sistemis dinamikuri modelebi და 
dinamikuri wonasworobis mdgradobis sakiTxebi. 
 

Mmeore is, რომ ლექციების კურსი გამიზნულია თანამედროვე მაკროეკონომიკაში 

მიმდინარე პროცესების თაობაზე წარმოდგენის შესაქმნელად, განსაკუთრებით 

უკანასკნელ ათწლეულში მიმდინარე პროცესებისა, როცა, პრაქტიკულად, ნეო-

კლასიკური ეკონომიკური პარადიგმის ჩამოყალიბებული საფუძვლების რადიკა-

ლური გადახედვა ხდება, რამაც მაკროეკონომიკაში კვლევების ახალი მიმართუ-

ლებები გააჩინა _ ფუნდამენტი შემდგომი ინტენსიური სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობისათვის. მეცნიერული კვლევების სტიმულირება მთავარი სამეცნიერო 

მიმართულებებით, ლექციების კურსის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია: საგნის 

შესწავლის შემდეგ, პროფესიულ დონეზე, სამეცნიერო კვლევებისადმი დაინტე-

რესების გაღვივება და გადაუწყვეტელ პრობლემებზე დაფიქრებისკენ ბიძგის მი-

ცემა დაინტერესებული და წარმატებაზე ორიენტირებული ახალგაზრდა გონე-

ბებისათვის. 

Mmesame is, რომ ავტორის ამბიციური (ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით!) ჩანაფიქ- 

რით, ფუძემდებლური საგნების (გაღრმავებული დონის მიკროეკონომიკისა და 

მაკროეკონომიკის) ათვისების შემდეგ, ნიადაგის მომაზადება უმაღლესი მაკრო- 



ეკონომიკის შემდეგი საფეხურის ლექციების კურსებისათვის, როგორებიცაა eko- 
nomikuri rxevebi; GDDSGE (dinamikuri stoqastikuri saerTo wonasworoba)და mak- 
romodelebis mikrosafuZvlebi; likviduroba, sagadasaxado sistemebi და fu-
lad-sakredito politika; biznes-ciklebi; Sromis ekonomika; TamaSis ganxor- 

cieleba და koordinacia, აგრეთვე, rekursiuli makroekonomikuri Teoria, di-
namikuri optimizaciis meTodebi, ekonomikuri sistemebis dinamikuri mdgrado-
bis sakiTxebi gamoyenebebiT და სხვა.   
 

პრობლემების აღქმამდე და გააზრებამდე მისასვლელი გზებია საჭირო და იმ ინ- 

სტრუმენტების ათვისება, რომლითაც ეკონომიკური პრობლემების გადასაწყვე-

ტად გამოიყენება. შევნიშნოთ, რომ მაკროეკონომიკისადმი მეცნიერული მიდგო-

მის ფარგლებში ყველა ახალი ჰიპოთეზა შემოწმებას ექვემდებარება, მით უფრო, 

რომ უკანასკნელ პერიოდში დამუშავებული მეთოდები ნებისმიერი ჰიპოთეზის 

გადამოწმების საშუალებას იძლევია, რაც სულ რამდენიმე წლის წინათ შეუძ-

ლებელი იყო. თუ ჰიპოთეზა ტესტს ვერ გაივლის, მაშინ, ცხადია, იგი უარყოფი-

ლი იქნება. ეს არის ერთადერთი ხელუხლებელი კრიტერიუმი და არა იდეოლო-

გიზირებული ადამიანების დავა იდეოლოგიური დოქტრინების მჯობინებების 

თაობაზე, რაც საერთოდ უცხოა ჭეშმარიტი მეცნიერებისათვის. ეს მიდგომა ეკო-

ნომიკური მეცნიერებისათვისაც შეუცვლელი მიდგომაა. შევნიშნოთ ისიც, რომ 

ცნობილ ეკონომისტთა შორის ათწლეულების განმავლობაში წმინდა სახის იდეო-

ლოგიურმა მჯობინებებმა (უპირატესობების მინიჭებებმა) საკუთრივ ეკონომი-

კას საკმარისად დიდი ზიანი მიაყენა და თანამედროვე ეკონომიკა, მიუხედავად 

შთამბეჭდავი პროგრესისა, მაინც გარკვეული პრობლემების წინაშე დააყენა. რო-

გორც ჩანს, ძირითად მიზნებსა და კვლევის სტილში წარმოქმნილი ეს პრობლე-

მები, გარდაუვალ ცვლილებებს გამოიწვევს (უკვე იწვევს!).  
 

პრობლემა არა მხოლოდ ის არის, რომ თეორიულმა ეკონომიკამ ვერ შეძლო ეკო-

ნომიკური პოლიტიკის არსებითი პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტა (კერძოდ, 

რეფორმირებად ქვეყნებში (მათ შორის საქართველოშიც!) და კრიზისების პროგ-

ნოზირება, არამედ თეორიული ფაქტები საკმარისი ოდენობით დაგროვების მიუ-

ხედავად, ეკონომიკური თეორიის ღრმა პრობლემები დღემდე გადაუწყვეტელი 

რჩება. ამის საუკეთესო მაგალითია ის პრეტენზიები, რომელიც უკანასკნელი მსო-

ფლიო ფინანსური და შემდგომ ეკონომიკური კრიზისის დროს გაისმოდა, რომე-

ლსაც ბიძგი 2008 წელს მიეცა. საუბარია იმ პრეტენზიებზე, რომ ეკონომიკურმა 

თეორიამ ვერ შეძლო წინასწარ განესაზღვრა ეკონომიკური კრიზისის დაწყების 

დრო და მიზეზები.  
 

ის, რომ პროგნოზირების თვალსაზრისით თანამედროვე ეკონომიკის შესაძლებ-

ლობები შეზღუდული იყო და არის, გასაკვირი სულაც არ არის, რადგან პროგ-

ნოზირების ეს შეუძლებლობა მიუთითებს არა ეკონომიკური თეორიის, როგორც 

ასეთის, საერთო ნაკლზე, არამედ მასზედ, რომ მაკროეკონომიკურ მოდელებში 

ასეთი მექანიზმი ჩადებული არ იყო და პროგნოზიც, ცხადია, მხოლოდ ცალკე-

ული მეცნიერ-ეკონომისტის ინტუიციასა და გამოცდილებას და არა თეორიიდან 
გამომდინარე დასკვნებს ეფუძნებოდა. ეკონომიკური თეორიის განვითარების ამ 

ეტაპზე, როცა მოდელებში ასეთი პროგნოზირების შესაძლებლობა არ არსებობ-



და, მაკროეკონომიკის როგორც მეცნიერების ახალგაზრდა ასაკსა და სრულად ჩა-

მოყალიბებულობის არარსებობაზე მიუთითებს. makro¬eko¬no¬mikaSi mxolod uka-
nasknel periodSi daiwyo სრულიად ახალი სამეცნიერო მიმართულების გამო-

ყენება, რომელიც arawrfivi dinamikis სახელს ატარებს და რომელიც დაკავშირე-

ბულია principulad arawrfiv sistemebSi rxeviTi movlenebis შესწავლასთან, 

და ekonomikaSi ganviTare¬badi siste¬me¬bis Teoriis modelebis შექმნისა და შეს-

წავლის შესაძლებლობას იძლევას (იხ. თავი 2. "arawrfivi ekonomikuri di-
namikuri sistemebi"). ლექციების კურსში საკმარისად ღრმად შევეხები ამ საკითხს. 

ამ თეორიამ შესანიშნავი შედეგები აჩვენა და ემპირიული გამოცდა სრულიად სხვა 

სფეროში (დაკავშირებული სპეციალური ტექნიკის შექმნასთან) წარმატებით გაი-

არა. ასეთივე  შედეგები მოსალოდნელია მაკროეკონომიკაშიც, მაგრამ ცხადია, ეს 

ყველაფერი გარკვეულ დროს მოითხოვს. 

 

სახელმძღვანელოების დონეზე გადმოცემული მაკროეკონომიკური თეორიის ყვე- 

ლაზე ფუძემდებლური მიღწევები შეიძლება შევაფასოთ შემდეგი სახელმძღვანე-

ლოების მიხედვით:  
 

 
 

[1] David Romer. Advanced Macroeconomics. 5 

th
 Edition. Pablished by McGraw-Hill Educa-

tion. N.Y. 2018. _ 800 p.; [2] Blanchard O.J., Fisher St. Lectures on Macroeconomics. Camb-

ridge: MA.: MIT Press. 1993. 660  p.; [3] Sarjent Thomas. Dynamic Macroeconomic Theory. 

Harvard University press.1987.-384  p.(ტომას სარჯენტი 2011  წლის  ნობელის  პრემიის  

ლაურეატია ეკონომიკაში); [4] Barro R, Sala-i-Martin X. Economic Growth. New York: 

McGraw-Hill. 2003. _ 672 p.; [5] Azariadis C.Intertemporal Macroeconomics. Cambridge, 

Oxford, UK, Cambridge USA. Blackwell. 1993. _ 504 p.  

 

მიკროეკონომიკაში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი და ფუძემდებლური კუ-

რსია Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, Jerry R. Green. Microeconomic Theory.  

Oxford University Press.2012. -981 p., აგრეთვე  David M. Kreps. A Course in Microecono-

mic Theory. Princeton University Press. Oxford University Press. 1990. 864 p. 
 

ლექციების კურსის პირველი ნაწილისათვის ასევე მნიშვნელოვანია "ekonomikuri 

zrdis cnobari" filip agionisa და stiven darlofis რედაქტორობით, რომლის 

პირველი ტომის A და B  ნაწილები 2005 წელს გამოიცა: Handbook of Economic Growt. 

2005. Vol. 1, Part A, pages 1-1060. Edited by Philippe Aghion & Steven N. Durlauf; Handbook 

of Economic Growth. 2005. Vol.1, Part B, pages 1061-1822. Edited by Philippe Aghion & 

Steven N. Durlauf). 2014 წელს  კი მეორე ტომი გამოიცა: Handbook of Economic Growth. 



2014. Vol.2, pages 1-1070.  Edited by Philippe Aghion & Steven N. Durlauf.); 2016 წელს 

jon teilorisa და herald uligis რედაქტორობით გამოცემული წიგნი  (Tay-

lor, John B. (Editor)/Uhlig, Harald (Editor)) Handbook of Macroeconomics, 2016, Vol. 2A) 

არის შედეგი უკანასკნელი მიღწევებისა თეორიული და ემპირიული კვლევითი 

სამუშაოების სფეროში, რომელიც გვთავაზობს ახალ პერსპექტივებს ეკონომიკუ-

რი ზრდის მთელი რიგი მექანიზმების შესახებ, იმ როლის შესახებ, რომელსაც   და-

წესებულებები   და  ორგანიზაციები   კაპიტალის   დაგროვებისა და ტექნოლოგიუ-  

რი ცვლილებების ჩარჩოებიდან გამოსვლის გზებზე, მის ფაქტორებზე ასრულე-

ბენ, რომლებიც თავის მხრივ გავლენას ახდენს ზრდაზე . ავტორებმა განაზოგადეს 

და შეაფასეს უკანასკნელი მიღწევები და ახსნეს, თუ რა მიმართულებით იქნება 

შემდეგი კვლევები შედეგიანი. აქ არის ანალიზი, _ პროვოკაციული და სადაო, 

რადგან უშუალოდ და პირდაპირ მიეკუთვნება სახელმწიფო პოლიტიკას. სწორედ 

ekonomikuri zrdis Tanamedrove Teoriebis ganxilvas daeTmoba winamdebare 

leqciebis kursis pirveli nawilis bolo sami Tavi.   
 

ის, რასაც ჩვენ ზოგადად "ეკონომიკურ თეორიას" (კერძოდ "მაკროეკონომიკურ 

თეორიას") ვუწოდებთ, უფრო ხილული რომ გავხადოთ, მივუთითოთ ეკონომი-

კაში ძირითადი სამეცნიერო ჟურნალები, როგორებიცაა: 'American Economic Re-

view', 'Econometrica', 'Journal of Political Economy', 'Journal of Economic Theory', 'Jou-

rnal of Monetary Economics', 'Review of Economic Studies', 'Journal of Public Econo-

mics' და ათამდე სხვა ცნობილი გამოცემა. ფუძემდებლური სახელმძღვანელოე-

ბის ავტორების მიერ ახალი და უახლესი მასალები განახლებული ან ახალი სახე-

ლმძღვანელოებისათვის სწორედ ამ ჟურნალებიდან ამოიხაპება. ეჭვსგარეშეა, 

ეკონომიკური განათლებისადმი და სახელმძღვანელოების შექმნისადმი ანალო-

გიური კულტურა თანდათან საქართველოშიც ჩამოყალიბდება.  
 

და ბოლოს, წინამდებარე ლექციების კურსის ავტორის დიდი იმედითა და მო-

ლოდინით, ეს კურსი შეიძლება საქართველოში, ეკონომიკის თეორიაში თანა-

მედროვე გაღრმავებული სალექციო კურსების ჩამოყალიბებისა და ეკონომიკური 

განათლების სისტემაში მათი ფართოდ დანერგვისათვის საყრდენ პლატფორმად 

გამოდგეს და მკვლევარი-ეკონომისტებისათვის უფრო მაღალი დონის სალექციო 

კურსების შექმნასა და ჩამოყალიბებას მისცეს ბიძგი. ლექციების კურსში სწორედ 

ამ მიზნით არაერთი დანართი და საინფორმაციო მასალა იქნა ჩართული. 

 




 

 

 

 

 



 

 

 

 
LmkiTxvelisadmi  
 
ლექციების კურსი, ერთი მხრივ, ჩაფიქრებულია როგორც საბაზო კურსი მაკრო-

ეკონომიკაში და, მეორე მხრივ, მაკროეკონომიკის სფეროში სტუდენტებისათვის 

და სამეცნიერო კვლევებით დაინტერესებული პირთათვის ცნობარი და მიმარ-

თულების მიმცემი. ჩვენი განხილვის ცენტრში ყოველთვის mTlianobaSi ekono-
mika იქნება, როგორც dinamikuri sistema და არა ცალკეული ფუნქციების მქონე 

სისტემა, როგორიც ტრადიციული მიდგომით ეკონომიკა განიხილებოდა.  
 

ლექციების კურსის მსვლელობისას მკითხველი დაინახავს ამ მიდგომის სარგებ-

ლიანობასაც და მასშტაბურობასაც! xedavde ekonomikas mTlianobaSi, შეგეძლოს 

drosa და sivrceSi misi moZraobis xasiaqTze saubari – namdvilad Rirs Zalix-
mevad wminda profesiuli TvalsazrisiT! ლექციების კურსის პირველი ნაწილი, 

რომელიც დინამიკურ ეკონომიკურ მოდელსა და თანამედროვე ზრდის თეორიებს 

ეძღვნება, სასურველია ისწავლებოდეს მაგისტრანტურის პირველი კურსის პირ-

ველ სემესტრში, ხოლო მეორე ნაწილი _ "რეალური საქმიანი ციკლის თეორია",  

"ნომინალური სიხისტე", "დინამიკური სტოქასტიკური საერთო წინასწორობის 

ფლუქტუაციის მოდელები" _ პირველი წლის მეორე სემესტრში, ხოლო სწავლე-

ბის მეორე წლის განმავლობაში, პირველ სემესტრში, "მოხმარებადა", "ინვესტი-

ციები","უმუშევრობა" და  "ინფლაცია და მონეტარული პოლიტიკის" ნაწილი, და 

ბოლოს, მეორე სემესტრში, _ დარჩენილი ნაწილი და  "საბიუჯეტო დეფიციტი და 

ფისკალური პოლიტიკა".  

 

წინამდებარე ლექციების კურსის ავტორისათვის კონცეპტუალური და მასალის 

შერჩევისა და განთავსების თვალსაზრისითაც საფუძველი devid romeris სახე-

ლმძღვანელოს სტანდარტად ქცეული ტექსტი იყო, თუმცა, არა მარტო არ  იმეო-

რებს მას, არამედ, სრულიად ახალი თავებითაა შევსებული. ცხადია, უაღრესად 

მნიშვნელოვანი იყო olivie blanSarisa და stenli fiSeris ზემოთ მითითებუ-

ლი ლექციების კლასიკური კურსის ნოვატორული ტექსტი, kostas azariadisis 

ასევე ნოვატორული სახელმძღვანელო და ძალზე ღრმა ტექსტი barrosa და sala-

i-martinisa (იხ. გვ 18).  
 

ლექციების კურსის პირველ ნაწილი საკმარისად სრულ სურათსა და ობიექტურ 

წარმოდგენას ქმნის იმ მეცნიერებაზე, რომელიც Tanamedrove makroekonomikad 

(MModern (Advanced) Macroeconomics) იწოდება და არსობრივად არაფრით განსხ-

ვავდება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების ანალოგიური კურსებისაგან,  

პირიქით, ეყრდნობა იმ სასწავლო პროგრამებსა და მეთოდოლოგიას, რომელიც 

ამ უნივერსიტეტებშია დამუშავებული (უპირველეს ყოვლისა, kaliforniis uNni- 

versiteti (berkli), masaCusetsis teqnologiuri instituti, stenfordis uni- 



versiteti და სხვა) და ცოტა სცილდება კიდეც მათ ახალი თემების განსახილვის 

თვალსაზრისით.   
 

ლექციების კურსი მსმენელისაგან გარკვეული დონის მათემატიკურ მომზადებას  

მოითხოვს, თუმცა, იგი მინიმალურად აუცილებელ დონეზე იქნება. LLleqciebis 

kursis miznebidan gamomdinare, mkiTxvelisaTvis makroekonomikis problemebis 

codna sasurvelia Tanamedrove makroekonomikis Sualeduri donis kursebis   

Sesabamisad, განსაკუთრებით როგორებიცაა stiven uiliamsonis (Stephen D. Willi- 

amson. Macroeconomics. Pearson; 6th edition. 2017. _ 744 p.), garinis, lesterisa   და 

simsis სახელმძღვანელო (Julio Garin, Robert Lester, Eric Sims. Intermediate Macroeco-

nomics. University of Notre Dame. 2018. _ 796 p., Cagisa (Sanjay K. Chugh. Modern Macro-

economics. MIT Press. 2015. _ 796 p.) სრულიად ნოვატორული ტექსტი, რომელიც 

ცვლის წარმოდგენებს ტრადიციული მაკროეკონომიკის, მასში ჩამოყალიბებუ-

ლი მიდგომებისა და მოდელების შესახებ. სამივე სახელმძღვანელოში თანამედ-

როვე მაკროეკონომიკისადმი მიდგომა მიკროეკონომიკას ეფუძნება. Cagis (Chugh) 

სახელმძღვანელო მაკროეკონომიკის შესწავლას იმის განხილვით იწყებს, თუ 

მიკროეკონომიკური ერთეულები  (მომხმარებლები და ფირმები) როგორ იღებენ 

გადაწყვეტილებებს, შემდეგ კი იკვლევს, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ ისინი 

ერთმანეთთან და როგორ მიიღება შედეგი მთელი ეკონომიკის მასშტაბით. ეს 

ნოვატორული სახელმძღვანელო იმ მიდგომას იყენებს, რომელიც საფუძვლად 

უდევს თანამედროვე ეკონომიკას. ამ კურსის გაცნობის შემდეგ წინამდებარე ლექ-

ციების კურსის მიდგომების არსი და შინაარსი გაცილებით გასაგები და ნათელი 

გახდება. ყოველ შემთხვევაში, მაკროეკონომიკის ცოდნა dornbuSisa და fiSeris 

სახელმძღვანელოსა (Dornbush Rudiger end Fisher Stanley. Macroeconomics. 4th edi-

tion. N.Y.: McGraw-Hill. 1987.) და jonsis სახელმძღვანელოს (Charles I. Jones. Macro-

economics. 3rd edition.: W.W. Norton. 2014. 609 p.) დონეზე აუცილებელია. ქართულ 

ენაზე გამოცემული olivie blanSaris makroekonomika (იხ. ოლივიე ბლანშარი.  

makroekonomika. მე-5 გამოცემა. თსუ-ს გამომ. 2010._920 გვ.) მაკროეკონომიკაში 

პირველსაწყისი კურსისათვის ("makroekonomikis principebi") საუკეთესო სახე-

ლმძღვანელო იქნება. იგივე ფუნქციას, ოღონდ zrdis Teoriis პირველადი გაცნო-

ბისათის devid n. UUEUueilis სახელმძღვანელო (David N. Weil. Economic Growth. 3rd 

edition.:Parson Education.  2013.-576  p.) და მისი ქართული თარგმანი (დევიდ ნ. 

უეილი. ekonomikuri zrda. მე-3 გამოცემა. თსუ-ს გამომც. 2016. - 558 გვ.). გარდა 

ამისა, სასურველია მკითხველი ეკონომიკური ზრდის თეორიის საკითხებს იც-

ნობდეს jonsis სახელმძღვანელოს დონეზე (იხ. Charles I. Jones, Dietrich Vollrath. 

Introduction to Economic Growth. 3rd edition.: W.W. Norton. 2013. 320 p.).  
 

ლექციების კურსში მთავარი აქცენტი ინტუიციაზე და არა მკაცრ მათემატიკურ 

მტკიცებებზეა გაკეთებული, მაგრამ რაც იქნება მოტანილი, აუცილებლად იქნება 

მკაცრი და, ბუნებრივია, მსმენელს საკმარისად კარგი მათემატიკური მომზადება 

მოეთხოვება. შევნიშნავ, რომ maTematika ekonomikuri mecnierebis umTav¬resi ins-
trumentia და am instrumentis floba უბრალოდ aucilebelia. 
 

ლექციების კურსის მასალის ნათლად წარმოდგენის მიზნით, მკითხ ¬ვე¬ლი¬სათვის 

აუცილებელია შემდეგი მათემატიკური დისციპლინების ცოდნა: წრფივი ალგებ- 

რა და მატრიცების თეორია; ალბათობის თეორია; საბაზო ცოდნა სტატისტიკაში  

https://mitpress.mit.edu/contributors/sanjay-k-chugh


(განაწილებები, პირობითი განაწილებები, განსაკუთრებით ხშირად გავრცელე-

ბული განაწილებები, ბეიესის წესი); მათემატიკური ანალიზი; დიფერენციალუ-

რი და ინტეგრალური აღრიცხვა ეკონომისტებისათვის განკუთვნილი პროგრამის 

მოცულობით და ვარიაციული აღრიცხვა; ჩვეულებრივი და კერძოწარმოებული-

ანი  დიფერენციალური განტოლებები; დინამიკური პროგრამირებისა და ოპტი-

მალური მართვის ელემენტები; საბაზო ცოდნა დროითი მწკრივების   ანალიზის 

შესახებ და საბაზო წარმოდგენები ARIMA მოდელებზე. აუცილებლობის შემთხ-

ვევაში, ლექციების კურსში ანალიზის სხვა მეთოდებიც გამოიყენება, მაგრამ ეს 

მეთოდები იმ მოცულობით (მოკლედ) იქნება აღწერილი, რომელიც საკითხის 

არსში გარკვევისთვისაა საჭირო. ამ მეთოდების უფრო ფართოდ გაცნობა მკითხ-

ველს სხვა წყაროების მეშვეობით შეუძლიათ. 
 

programis saswavlo-meToduri uzrunvelyofis TvalsazrisiT, წინამდებარე 

ლექციების კურსთან ერთად მკითხველს შეუძლია გვ. 18-ზე მითითებული saba-
ziso saxelmZRvaneloebis გამოყენება (ლექციების ტექსტში, განმეორებების თა-

ვიდან აცილების მიზნით, სახელმძღვანელოების სწორედ ზემოთ მითითებული 

ნუმერაცია იქნება შენარჩუნებული). დამატებით მივუთითებ ამოცანათა შემდეგ 

კრებულებს: (ა) დევიდ რომერის სახელმძღვანელოსთვის: [1a] Jeffrey Rohaly. Uni-

versity of California. Berkeley. Solutions Manual to Accompany Advanced Macroeconomics 

(David Romer). Pablished by McGraw-Hill, N.Y. 2006. _266 p., ხოლო damxmare 

saxelmZRvaneloebad:  [6]  Aghion P., Howitt P. The Economics of Growth. Cambridge, 

Mass.: The MIT. Press. 2009. _ 520 p., [7] Aghion P., Howitt P. Endogenous Growth Theory. 

Cambridge, Mass.: The MIT. Press. 2018.  [8] Daron Acemoglu. Introduction to Modern Eco-

nomic Growth. Published by Princeton Un-ty Press. 2008. _ 1008 p.); ajemoRlus წიგნი-

სათვის იხ. ამოცანათა შემდეგი კრებული: [8a] Michael Peters & Alp Simsek. Solutions 

Manual for "Introduction to Modern Economic Growth". Student edition. 2009. _ 376 p. 
 

daron ajemoRlus   "Tanamedrove ekonomikuri zrDdis Sesavali", ერთ-ერთი წამყ-

ვანი ეკონომისტის ნოვატორული ტექსტის შესახებ დეტალურად იხ. თავი 3.B.  აქ 

მოკლედ მივუთითებ, რომ  იგი მკითხველს ზრდისა და მასთან დაკავშირებული 

მაკროეკონომიკური პრობლემების ანალიზისათვის ინსტრუმენტებთან ერთად, 

ამ აუცილებელი  ინსტრუმენტების გამოყენებით ფართო სპექტრის კითხვებზე 

პასუხის გასაცემად დიდ პერსპექტივასაც სთავაზობს.  ეს ფუძემდებლური სახელ-

მძღვანელო სავალდებულოა ყველა იმ პირისათვის, ვისაც ამ საკითხებში (მათ 

შორის, ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებში) ღრმად გარკვევა სურს.  

 




 

 

 

 



 

 

 
mMikroekonomikaze dafuZnebuli Tanamedrove 

makroekonomika  
 

Eekonomika არის socialuri mecniereba, რომელიც შეზღუდული რესურსების პი-

რობებში (ან, როცა შეზღუდულ რესურსებს ვეჯახებით) გადაწყვეტილებების მი-

ღების შესაძლებლობებს სწავლობს, _ თუ როგორ იქნას მიღებული ეს გადაწყვე-

ტილებები. კერძოდ, ekonomika ikvlevs: 

 calkeuli individebis ekonomikur qcevas, 

 ekonomikur movlenebs და, აგრეთვე, imas, თუ  

 individualuri agentebi (individual agents) როგორ akeTeben kompromisul 

arCevans (trade-off choices), რომლებიც SezRudul resursebs konkuren- 

tuli saxis gamoyenebebs Soris anawileben.  
 

რეალურად საქმე გვაქვს შეუზღუდავ ინდივიდუალურ სურვილებსა (ანუ ნდომე-

ბებასა) და დეფიციტურ (შეზღუდულ) რესურსებს შორის ფუნდამენტური ხასი-

ათის შეუსაბამობასთან (კონფლიქტთან), რასაც ეკონომიკასთან მივყავართ. მთე-

ლი ეკონომიკის ძირითადი იდეა სწორედ ისაა, რომ individebma (individualur-
ma ekonomikurma agentebma (განმარტება იხ. ოდნავ ქვემოთ)) საკუთარ შეუზღუ-

დავ სურვილებთან შედარებით, რესურსების შეზღუდულობის პირობებში, რო-

გორც ძირითადი შემაკავებელი ფაქტორის შესაბამისად, ინდივიდების მოთხოვ-

ნების მაქსიმალურად დაკმაყოფილების მიზნით, რესურსების განაწილებაში sa-
ukeTeso kompromisuli arCevani  (best trade-off choices) გააკეთონ. 
  

ekonomika swored am fundamentaluri konfliqtisa და imis Sesas¬wav-
¬¬lad gvWirdeba, თუ ეს kompromisebi yvelaze ukeT როგორ gakeTdes. 

 

 

Tanamedrove ekonomikis Teoriul safuZvels Tanamedrove mikroekonomika წარ-

მოადგენს (micro-foundation), ხოლო mikroekonomikaSi yvelaze fuZemdebluri 

Teoriebi individualuri arCevanis Teoria (moxmarebis Teoria) და firmis Teo-

riaa,რომლებიც Seswavlis ZiriTad platformasa\ \და Tanamedrove ekonomikis 

qvakuTxeds წარმოადგენენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თანამედროვე მაკროეკონომიკურ 

მოდელებში გვინდა ვხედავდეთ ინდივიდების  არჩევანს. მრავალი იმ პარამეტ-

რებიდან, რომლებიც აღწერენ ცალკეული ინდივიდის   უპირატესობის (მჯობინე-

ბების) სტრუქტურას (the preference structure of individuals) და ზემოთ აღნიშნულ 

შეზღუდვებში შედის, "Rrma struqturul parametrebs" ("deep structural parameters";  

იხ. წინამდებარე ლექციების კურსის პარაგრაფი 3.5. ekonomikuri  zrdis   Teori-
is   ganviTarebis   uaxlesi veqtori)  წარმოადგენენ იმ გაგებით, რომ ისინი   არ   შე-

იძლება  შეცვლილი იქნან  მთავრობის პოლიტიკებით  (ცხადია, თუ საუბარი არ 

არის პირდაპირ (უშუალოდ) პოლიტიკის პარამეტრებზე, როგორებიცაა გადასა-

ხადები ანდა ტრანსფერტები). 



Tanamedrove makroekonomika (Modern Macroeconomics) ღრმა სტრუქტუ-

რული  პარამეტრების  გამოვლენისა   და   გათვალისწინების მეშვეობით   პო-

ლიტიკის  ცვლილების და  სახელმწიფო ჩარევის შედეგების ანალიზისათ-

ვის ფართო საფუძველს (საბაზო სტრუქტურას, broad framework) უზრუნ-

ველყოფს.  

 

 Eekonomika როგორც erTiani dinamikuri stoqastikuri saerTo 

    wonasworobis sistema  
 

ukanasknel periodamde, სანამ ბოლო მსოფლიო ფინანსური და ეკონომიკური კრი- 

ზისი (2008) განვითარდებოდა, Tanamedrove makronomikaSi dominirebuli neok-

lasikuri ekonomikuri Teoriis farglebSi (ან როგორც მას უწოდებენ - "მეინს-

ტრიმში" ("მთავრ მიმართულებაში")) ekonomika უპირატესად aRiwereboda რო-

გორც dinamikuri stoqastikuri saerTo wonasworobis sistema _ Dynamic Stochas-

tic General Equilibrium (DSGE) system, რომელიც ასახავს individebis (ცალკეული 

ekonomikuri agentebis) mizanmimarTulad (ხშირად racionalurad) miRebuli ga-
dawyvetilebebis koleqtiur Sedegs.მაშასადამე, nawilobrivi midgomisagan გან-

სხვავებით აუცილებელი saerTo midgomaa.  
 

ეს ინდივიდეუალური გადაწყვეტილებები მთელი რიგი cvladebis მი-

მართ მიიღება, რომლებიც როგორც awmyos, ისე momavals exeba (ან წარმო-

ადგენენ). individualuri gadawyvetilebebis qveS mimdinare და momava-
li mosa¬lod¬neli keTidReobis garkveuli zomis maqsimizaciasTan Tanx-
vedrili gadawyvetilebebi igulisx¬meba, უფრო ზუსტად, mosalodneli 

mimdinare (axlandeli ან awmyos) და momavali keTildReobis diskonti-
rebuli sididis (ჯამურად) maqsimizacias ეხება mjobinebebisa (ანუ upi-
ratesobebis miniWebebisa) და SezRudvebis გათვალისწინებით (იხ. თავი1)    

 

ამდენად, droiTSorisi (intertemporal) ან dinamikuri (განსხვავებით სტატიკური-

საგან) perspeqtiva აუციებელია! ინდივიდუაური გადაწყვეტიებების კოორდი-

ნირება სხვადასხვა ურთიერთდაკავშირებული     ბაზრების    მეშვეობით    ხორციელ-

დება.  

 

ინდივიდუალური გადაწყვეტიებები ეგზოგენური ცვლადების cvlilebebs ან 

Sokebs (ანუ რყევებს) ეჯახებიან. შესაბამისად, ხშირად, დეტერმინირებული მო-

დელებისაგან  განსხვავებით, რომლებიც დეტერმინირებულ პროცესებს აღწერენ, 

SemTxveviTobis elementis Semcvel procesebTan ანუ ისეთ პროცესებთან გვაქვს 

საქმე, რომლებიც დეტერმინირებულ პროცესებს არ წარმოადგენენ. ასეთი პრო-

ცესები stoqastikur procesebad, ხოლო maTi aRmweri modelebi stoqastikur  

(stochastic) modelebad იწოდებიან (დეტალურად ამის თაობაზე იხ. თავი 1. Funda-
mentaluri wanamZvrebi. დანართი 1.-1. stoqastikuri procesebi). stoqasti-
kuri\ \\sistemis შემდგომი მდგომარეობა აღიწერება როგორც ცვლადებით, რომლე- 

ბიც შეიძლება პროგნოზირებული იქნას, ისე შემთხვევითი ცვლადებითაც, თუმ-  

ცა, შევნიშნოთ, რომ დროთა განმავლობაში (დროში) განვითარების მქონე ნების-  

მიერი პროცესი, განურჩევლად იმისა, დეტერმინირებულია იგი თუ ალბათური,  

ალბათობების ტერმინებში შემთხვევითი პროცესი იქნება, _ ანუ სხვა სიტყვებით,   

droSi ganviTarebis მქონე yvela procesi, ალბათობის თეორიის თვალსაზრი- 



სით, stoqastikurs process warmoadgens. რაკი ეკონომიკა შემთხვევითი ელე-

მენტის შემცველი დინამიკური სისტემაა, ლექციების კურსში ძირითადად ტერ-

მინად ''stoqastikuri'' იქნება გამოყენებული, თუ სპეციალურად სხვა რამ არ იქ-

ნა მითითებული.  

 

DSGE makroekonomikaSi ekonomika ganixileba როგორც uwyvetad  (mudmi-
vad) wonasworobaSi myofi, იმ გაგებით, რომ xelmisawvdomi informaciis 

gaTvaliswinebiT, individebi იღებენ gada¬w ¬yvetile¬bebs, რომლებიც მათ 

optimalurad eCvenebaT.  
 

ცხადია, შეცდომები შეიძლება მოხდეს, და გადაწყვეტილებები, რომლებიც ex ante 

(ანუ ''მოვლენის  წინ'') გონივრულად გვეჩვენებოდა, შეიძლება მცდარი აღმოჩნ-

დეს. მაგრამ ივარაუდება, რომ individebi mudmiv Secdomebs   არ  უშვებენ. მთლია- 

ნობაში, Secdomebi, როცა ისინი ხდება, შეიძლება informaciul problemebTan და 

gauTva¬lis¬winebel movlenebTan iyos  dakavSirebuli, როგორიცაა ეკონომიკისა-

თვის გაუთვალისწინებელი რხევები (unanticipaded shocks). ეს შეხედულება თან-

მიმდევრულია (თანხვედრილია) წონასწორობის დინამიკასთან მიმართებაში, გან- 

სხვავებით arawonasworobis situaciisagan,  ანუ სიტუაციისაგან, რომლებშიც  

ეკონომიკა ცვლილებებს განიცდის. არაწონასწორობის რეგულირება ძალიან მნი-

შვნელოვანია  მისი გავლენის მინიმიზაციის მიზნით.  

 

მოკლედ რომ ითქვას, yvela es mniSvnelovani Tviseba (დინამიკურობა, 

სტოქასტიკურობა, საერთო  ხასიათი და წონასწორობა) DSGE ნიშნით moi-

cema.  
 

ამდენად, მაკროეკონომიკისადმი DSGE-ს მიდგომის თავისებურება ისაა, რომ იგი 

yovelTvis (!) ekonomikas mTlianobaSi ganixilavs როგორც mudmivad wonaswo-

robaSi myof sistemas, და aqcents individualuri agentebis damoukidebel ga-

dawyvetilebebze akeTebs, განსხვავებით tradiciuli (კეინსიანური) makroeko-
nomikisagan (traditional macroeconomics), სადაც ეკონომიკა  ცალკეული  ფუნქციე-

ბის  ნაკრებად განიხილება, ხოლო ეკონომიკურ აგენტებს შორის ურთიერთობები 

ე.წ. ad hoc theorizing damokidebulebebiT (ანუ სპეციალურად მათთვის (კონკრე-

ტული მოვლენისათვის) შექმნილი თეორიებით) აღიწერება. ამასთან, tradiciu-
li makroekonomika, აგრეგირებულ ცვლადებს (aggregate variables) შორის მარტივი 

სტატისტიკურ თანაფარდობებს განიხილავს, რის გამოც პოლიტიკის ცვლილებე-

ბით გამოწვეული შედეგების პროგნოზირებისათვის კონცეპტუალურად არასაკ-

მარისად აღჭურვილი აღმოჩნდა. გასაკვირი არ არის, რომ მის საფუძველზე გაკე-

თებული ეკონომიკური პროგნოზები ძალზე არაზუსტი და არასანდო, უფრო ხში-

რად კი მცდარი იყო.  
 

 ამდენად, DSGE მაკროეკონომიკის ყურადღების ცენტრში SemTxveviT gare 

zemoqmedebebs (Sokebs) დაქვემდებარებული ekonomikaa mTlianobaSi, 

როგორც erTiani dinamikuri sistema, და ამ სისტემაში Sokebze individis 

reaqcia და ისაა, rogor SeuZlia am reaqcias imoqmedos erTdroulad 

ramdenime bazarze, როგორც awmyoSi, ისე momavalSi.       
 

ცხადია, ასეთი საერთო ხასიათის მიდგომა გადაწყვეტილებების მიღებისას და  

პოლიტიკის შემუშავებისათვის ძალიან სასარგებლოა, რადგან ნებისმიერი ცვლი-

ლების ფართო შედეგების განჭვრეტის საშუალებას იძლევა. 



 

 Eekonomika როგორც erTiani dinamikuri saerTo wonasworobis sistema 
 

წინამდებარე ლექციების კურსის პირველ ნაწილში სტოქასტიკური პროცესებისა-

გან აბსტრაგირებას მოვახდენ, თუმცა, შესაბამისი პროცესების განხილვისათვის 

მათემატიკური აპარატისა და მეთოდების შესახებ სერიოზულ საფუძველს მო-

ვამზადებ. ნაწილობრივ ამ აპარატსა და მეთოდებს პირველ ნაწილშიც გამოვი-

ყენებ, თუმცა ამას სისტემატური ხასიათი არ ექნება. ლექციების კურსის მეორე 

წიგნში კი ეს აპარატი ფართოდ იქნება გამოყენებული საქმიანი ციკლებისა და 

სხვა შემთხვევითი (სტოქასტიკური) დინამიკური პროცესების აღსაწერად. პირ-

ველ წიგნში (უმეტეს შემთხვევაში) საქმე რამდენადმე უფრო სუსტ ნიშანთან _ 

dinamikur saerTo wonasworobasTan (Dynamic General Equilibrium (DGE)) გვექნება, 

თუმცა, ამით არ შემოვიფარგლები და dinamikuri wonasworobis dakargvisa და 

Tanmxleb gardamaval procebsac ganvixilav არაწრფივი დინამიკის აპარატისა და 

მეთოდების გამოყენებით. 
 

DGE მაკროეკონომიკა ნეოკლასიკური მაკროეკონომიკური თეორიიდან და ბიზ- 
ნეს-ციკლის თეორიიდან განვითარდა. მიზანი გასაგებია: შესაძლებელი ყოფილი 
ყო ეკონომიკის, როგორც ერთიანი მთელის ყველა ასპექტის ერთად მოცვა. ესე-
ნია: Ria ekonomika და gacvliTi kursebi, ფულად-საკრედიტო და ფისკალური 
პოლიტიკა და ა.შ. იგი შეისწავლის, როგორც keinsianur, ისე axal keinsianur eko-
nomikas, ამასთან, DSGE-დან გადმოყოლილია (შენარჩუნებულია) აქცენტი mikro-
ekonomikaze და mikroekonomikuri fuZe.  
 

DGE მაკროეკონომიკის centraluri problema ასევე droiTSoris (intertemporal) 

problemas წარმოადგენს: moixmaro dRes, თუ dazogo dRes და moixmaro xval 

(ანუ momavalSi). ამათგან თითოეული წარმოადგენს შეზღუდულ არჩევანს დღე-

ვანდელ სარგებლიანობასა და ხვალინდელ სარგებლიანობას \შორის და გულისხ-

მობს დღევანდელი შემოსავლების მომავალში გამოყენებისათვის ანდა მომავა-

ლი შემოსავლების დღევანდელი გამოყენებისათვის გადაცემას (ტრანსფერტს). ეს 

ტრანსფერტები შეიძლება მიღწეული იქნას ფინანსური აქტივების შენახვით ანდა 

მომავალი შემოსავლების ხარჯზე დღეს (აწმყოში) მოსესხებით. ინდივიდების გან-

სხვავებული გადაწყვეტილებები შემდეგ, მთელი ეკონომიკაში საბაზრო სისტე-

მისა და აგრეთვე საბაზრო ფასების (აქტივებზე ფასების ჩათვლით) მეშვეობით 

ერთმანეთთან თანხმდება. სწორედ dinamikuri ekonomikuri modeli ახდენს ეკო-

ნომიკური აგენტების მიზნებისა და შესაძლებლობების თვალთახედვიდან ყვე-

ლა ამ კომპონენტის kovariaciasa  და ინტერპრეტაციას. ამისათვის კი ფართოდ 

იყენებს rekursiuli meTodebs; ეს მეთოდი დინამიკურ ამოცანას ამოცანათა (პრო-

ბლემათა) თანმიმდევრობის ფორმირების გზით ნაწილებად ყოფს, რომელთაგან 

თითოეული წარმოადგენს შეზღუდულ არჩევანს დღევანდელ სარგებლიანობა-

სა და ხვალინდელ სარგებლიანობას \შორის. idea ასეთია:'''მოიძებნოს გზა, რათა 

სისტემის მდგომარეობა აღიწერებოს ახლა, სად შეიძლება იგი იყოს ხვალ და ინ-

დივიდები როგორ ზრუნავენ ახლა, თუ სად არის ხვალ.'' რეკურსიული მეთო-

დები დინამიკას იკვლევენ ირიბად, ახასიათებენ რა წყვილ ფუნქციას:gadasvlis  

funqcis (transition function), რომელიც sistemis mdgomareobas dRes xvalis                        

mdgo mareobaSi ასახავს, და meore funqcias, რომელიც mdgomareobas sxva cvla 
debSi ასახავს. 



 SezRudvebi 
 

ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები მკაფიოდ გამოხატულ გარკვეულ შეზღუ- 

დვებს ექვემდებარებიან და შეზღუდვების დეტალები მოდელიდან მოდელზე  

გადასვლისას შეიძლება იცვლებოდნენ. ეს SezRudvebi mjobinebebsa (upirateso-
bebis miniWebebsa) და საკუთრივ SezRudvebs exeba, როგორებიცაა: 

 individualuri unarebi (SesaZl;eblobebi, endowments),  

 dros და ა.შ. და ასევე:  

 sabiujeto (ან რესურსული) Sez¬Rudvebi,  

 xelmisawvdomi teqnologiebi,  

 informacia (sainformacio qselebi, საიდანაც ინდივიდებს ინფორმაცი-

ის მიღება შეუძლიათ), და  

 molodinebis fo¬r¬¬mi¬reba.  
 

ინფორმაციის შეზღუდული მოცულობა, შეზღუდული კაპიტალი, შეზღუდული  

დრო, შეზღუდული შესაძლებლობები და შეზღუდული თავისუფლებები _ Tana-

medrove (umaRlesi) makroekonomika ანუ Modern (advanced) macroeconomics აგრე-

გირებული (ერთობლივი) ეკონომიკის ახსნას ცდილობს, რისთვისაც Zlier mik-
roekonomikur fuZes eyrdnoba. ტრადიციულ მიდგომებთან შედარებით, მაკრო-

ეკონომიკისადმი ეს მიდგომა მკვეთრად განსხვავებულია. გავიხსენოთ, რომ tra-
diciuli midgo¬me¬biT makroekonomika agregirebul sidideebs (agregatebs) aseTi 

(ანუ მიკროეკონომიკის) safuZvlis gareSe Seiswavlida.  

 

 individebi (individualuri ekonomikuri agentebi) 
 

ინდივიდების გადაწყვეტილებების განხილვა მოსახერხებელია ekonomikuri age-
ntis tipis mixedviT, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ.  
 

individualuri agentebi შეიძლება იყვნენ:: 

(ა) momxmareblebi,  

(ბ) ojaxebi ან Sinameurneobebi,  

(გ) firmebi,  

(დ) organizaciebi და  

(ვ) saxelmwifo dawesebulebebi (ან mTavroba (government)) 
 

ekonomikuri agentebi (ინდივიდები)sami ZiriTadi saxis (tipis) gadawyvetile-
bas იღებენ. ეს  gadawyvetilebebi ეხება saqonelsa და mom¬sa¬xurebas, Sromasa და 

sxvadasxva saxis aqtivebs (ანუ fizikur aq¬ti¬vebs, მაგალითად, ZiriTad kapitals, 

xangrZlivi periodis gamoyene¬bis sa¬qo¬ne¬ls, sacxovrebel sax¬le¬bs) და finansur 

aqtivebs (fuli, obli¬ga¬ci¬ebi, kapitali). თითოულ მათგანს მთელი ეკონომიკის 

მასშტაბით თავისი საკუთარი ბაზარი გააჩნია.   
 

ეკონომიკური თვალსაზრისით, გადაწყვეტილებები შეიძლება მიღებული 

იქნას KkerZo Sinameurneobebis (private households), firmebisa (firms) და 

saxelmwifo organoebis (government authorities, მაგალითად, ხაზინა და 

ეროვნული ბანკი) მიერ.  
 

ფართო აზრითა და გარკვეუწილად გამარტივების დონეზე, შეიძება ითქვას, რომ:  



Sinameurneobebi მოხმარებას, შრომის მიწოდებასა და სხვადასხვა აქტივების 

მფლობელობას განსაზღვრავენ; firmebi განსაზღვრავენ საქონლისა და მომსახუ-

რების მიწოდებას, მოთხოვნას სამუშაო ძალაზე (შრომაზე), ინვესტიციებზე, სა-

წარმოო და ფიზიკურ და ფინანსურ კაპიტალზე და აგრეთვე მოგების გამოყენე-

ბას; mTavroba განსაზღვრავს სხვადასხვა ხარჯებს, ტრანსფერებსა და გადასახა-

დებს, უზრუნველყოფს საბაზო ფულსა და უშვებს სახელმწიფო ვალს.   
 

გარდა ზემოთაღნიშნულისა, ტრადიციული მაკროეკონომიკისა და თანამედრო-

ვე მაკროეკონომიკის მიდგომებს შორის principuli gansxvaveba სწორედ indivi-
debis qcevis xasiaTs exeba. tradiciuli midgomis ფარგლებში, individis qceva 

winaswar ivaraudeba ანუ daiSveba, მაშინ, როცა Tanamedrove makroekonomikaSi 

კეთდება daSveba (ანუ ივარაუდება) calkeuli individebis miznebis Sesaxeb, ხო-

ლო maTi qceva   შემდეგ miiReba!    
 

მაკროეკონომიკისადმი მიკროეკონომიკის საფუძვლებიდან მიდგომის უპირატე- 

სობა ისაა, რომ ვიღებთ გაცილებით მეტ ეკონომიკურ ინტუიციასა (წინასწარგან-

ჭვრეტას) და უფრო ცხადად ვხედავთ არჩევანს, რომელსაც ინდივიდები აკეთე-

ბენ. კერძოდ, keinsianur makroekonomikur modelSi, მომხმარებლების ქცევა მო-

დელირებულია შემდეგი moTxovnis funqciiT:  TYMPCCC  0
, სადაც 0C  

საწყისი მოხმარებაა, ანუ მოხმარების ის დონე, რომელი დონიდანაც რეპრეზენტა- 

ციული (იდენტური) მომხმარებელი იწყებს. მოხმარების ამ დონეს avtonomiur mox-

marebas უწოდებენ; ეს მოხმარების ის ოდენობაა, რომელიც მიმდინარე შემოსავალ-

ზე დამოკიდებული არ არის. Y _ შემოსავალია, ხოლო T _ გადასახადის საერთო 

ოდენობა. ამდენად, ფრჩხილებში მოთავსებული გამოსახულება არის შემოსავა-

ლი, რომელიც მომხმარებელს გადასახადების გადახდის შემდეგ რჩება _ ანუ ხელ-

თარსებული თავისუფალი ფული ერთჯერადი გამოყენებისათვის. Kkoeficienti 

MPC არის moxmarebisadmi zRvruli midrekileba (the Marginal Propensity to Con- 

sume), ანუ moxmarebis zrdis odenoba xelTarsebuli Semosavlis erTi erTeu-
liT gazrdisas (Dornbush R., Fisher S., Startz R. Macroeconomics. 2011. იხ. გვ. 196). 

ზოგადად, შემოსავლების სხვადასხვა დონისას MPC-ის სიდიდე შეიძლება სხვა-

დასხვა იყოს. ლოგიკურია იმის დაშვება, რომ 0 < MPC < 1, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

რომელიღაც მომხმარებელი დამატებითი შემოსავლის რაღაც ნაწილს ხარჯავს (და- 

ხარჯავს), ნაწილს კი დაზოგავს. ამდენად, reprezentaciuli momxmareblis qceva 

თავისი ხასიათით wrfivia, _ შემოსავლის ნებისმიერი ზრდისას მომხმარებლის 

ქცევის ხასიათი წინასწარ ცნობილია: მომხმარებელი შემოსავლების ყოველ ფუ-

ლად ერთეულზე (დოლარი, ლარი და ა.შ.) თავის მოხმარებას ზრდის წრფივად.       
 

Tanamedrove makroekonomikaSi momxmareblebi irCeven optimalur moxmarebas  

და ამ არჩევანისას droiT და sabiujeto SezRudvebs ეჯახებიან. ამდენად, რეპრე 

ზენტაციული მომხმარებლის  ქცევა  საბიუჯეტო და დროითი შეზღუდვისას შე- 

იძლება შემდეგნაირად ჩაიწეროს:  
 

       lCU
SLlC

,max
,,,

 

როცა 
 

(ა)    twLC S  1   (sabiujeto SezRudva), და 



(ბ) hlLS   (droiTi SezRudva), 
 

სადაც,  lCU ,  _ sargeblianobis (Utility) funqcia,, რომელიც დამოკიდებულია  

moxmarebasa (C) და mocalebaze  l  (ანუ თავისუფალ დროზე, ანუ დასვენებაზე, 

leisure), ამიტომ მომხმარებლებს საკუთარი სარგებლიანობის (miznis funqciis) 

მაქსიმიზაცია სურთ! მაგრამ მომხმარებლები ეჯახებიან შეზღუდვებს და მოცა-

ლებისა და მოხმარების თვითნებურად (ნებისმიერად) არჩევა არ შეუძლიათ. საქმე 

ისაა, რომ xarjebi moxmarebaze არ შეიძლება აღემატებოდეს SromiT miRebuli Se-

mosavlebisa  SwL და ara SromiT miRebuli Semosavlebis   , ანუ mogebis (pro-

fit) jams მინუს gadasaxadebi; w _ Sromis anazRaurebis ganakveTia, ხოლო SL  _ mi-

wodebuli Sroma (შრომისათვის გამოყოფილი საათების რაოდენობა); t _ sagada-

saxado ganakveTi. გარდა შემოსავლებისა, მომხმარებებისათვის ასევე შეზღუდუ-

ლია დროც (იხ. პირობა (ბ)), ანუ მოცალების (დასვენებისა, leisure) დროისა  l და 

მუშაობის დროის  SL ჯამი drois maragis (h)  (the time endowment) ტოლი უნდა 

იყოს (მაგალითად, 24 საათის).  
 

მიაქციეთ ყურადღება: imisaTvis, რომ moxmarebazxe moTxovna miviRoT, aucile-
belia optimizaciis amocanis amoxsna. სწორედ ეს მომენტი განასხვავებს თანამე-

დროვე მაკროეკონომიკას ძველი, ტრადიციული ეკონომიკისაგან, რომელიც მოხ-

მარებაზე კონკრეტულ (სპეციფიურ) განსაზღვრულ მოთხოვნას უშვებს (ვარაუ-

დობს) და, ამდენად, წინასწარ განსაზღვრავს მომხმარებლის ქცევას.    





 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tanamedrove ekonomika და sabunebismetyvelo 

mecnierebebi 
 

ekonomikaSi, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა მეცნიერებაში, მკვლევარი დგას გარ-

დაუვალი გადაწყვეტილების მიღების წინაშე: როგორ შეისწავლოს ის, რაც მისი 

შესწავლის ინტერესებს შეესაბამება და სურვილს, მიიღოს პასუხი კითხვებზე, რო-

მელიც შესასწავლი ობიექტის შესახებ წარმოდგენას შეუქმნისა და მისი მართვის 

ანდა თავიდან არიდების საშუალებას მისცემს.  თუ მთლიანობაში ეკონომიკის 

(მაკროეკონომიკის) შესწავლა დგას დღის წესრიგში, _ ცხადია, მიდგომა არ იცვ-

ლება. ამდენად, მკვლევარს ჭირდება meTodebi და meTodologia, რომ რაღაც გარ-

დაქმნების გზით რეალური ობიექტი (ჩვენს შემთხვევაში, რეალური ეკონომიკა 

(ან მაკროეკონომიკა)) შესწავლისა და ანალიზისათვის მეცნიერული მიდგომის 

ფარგლებში მისაღები სახითა გარდაქმნას, რომლის დამუშავებაც შესაძლებელი 

იქნება ანალიზისა და გამოთვლების სათანადო მეთოდების გამოყენებით.  
 

აღსანიშნავია, რომ Tanamedrove ekonomikis  (მაკროეკონომიკის)meTodologia 

dReis mdgomareobiT arafriT gansxvavdeba sabunebismetyvelo mecnierebebis 

(მაგალითად, თეორიული ფიზიკის, მექანიკის და სხვა) meTodologiisagan, რაც 

თანამედროვე ეკონომიკის უდიდესი დამსახურება და ღირსებაა! ანუ ვითარდე-

ბოდეს იმ გზით, რა გზითაც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ვითარდებოდ-

ნენ, რომლებმაც განვითარების პროცესში უდიდეს წარმატებასა და შთამბეჭდავ 

შედეგებს მიაღწიეს, თუმცა, ყოველთვის მხედველობის არეში იქნება (და არის!) 

ის მნიშვნელოვანი gansxvaveba, რომელიც Tanamedrove konomikasa და sabunebis-
metyvelo mecnierebebs შორის arsebobs, რაც ekonomikas (მათ შორის, მაკროეკო-

ნომიკურ თეორიას) gansakuTrebiT rTulad Sesaswavl obieqtad aqcevs. გასათ-

ვალისწინებელი ის გარემოებაც, რომ mTlianobaSi ekonomikuri mecniereba jer 

kidev Zalian axalgazrda mecnierebaa (იგი 100 წელზე ოდნავ მეტს თუ ითვლის), 

ხოლო ის, რასაც Tanamedrove ekonomikas უწოდებენ, მე-20 საუკუნის 80-იანი 

წლებიდან აითვლება. 
 

თანამედროვე ეკონომიკასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს შორის განს-

ხვავებების ნათლად წარმოდგენის მიზნით, გამოვყოთ მათ შორის არსებული sami 

mTavari gansxvaveba : 
 

(1) ეკონომიკა ხშირად ინდივიდების ქცევას სწავლობს და, შესაბამისად, ინდივი-

დუალური ქცევის შესახებ დაშვებების (ვარაუდების, წანამძღვრების) გაკეთების 

აუცილებლობის   წინაშე   დგება.  საბუნებისმეტყველო   მეცნიერებები   ასეთ   რამეს           

საერთოდ არ აკეთებენ. როცა საქმე ადამიანებს ეხება, adamianebs Soris informa- 
ciis gan¬sa¬ku¬T¬¬re¬bu¬lad didi asimetriulobis გამო, adamianebi Seswavlisa და  

anali¬zisaT¬vis Zalian gansxvavebu¬lebi და rTu¬li xdebian. 



(2) ეკონომიკური პრობლემის განხილვასა და შესწავლაში Ri¬re¬¬bulebiTi msje¬-
lobis aRweriTi pozitiuri analizi და norma¬tiuli ana¬¬lizia auci¬le¬be¬li. 

რადგანაც adamianebs sxvadasxva faseulobebi gaaCniaT და sakuTari interesebi 

გააჩნიათ, ხშირად winaaRmdegobebi warmoiqmneba, მაშინ, როცა საბუნებისმეტყვე-

ლო მეცნიერებები მთლიანობაში მხოლოდ აღწერით ემპირიულ ანალიზს აკეთე-

ბენ, ხოლო დასკვნების შემოწმება პრაქტიკაში ხდება.  
 

(3) sazogadoebis eqsperimentze ayvana ar SeiZleba (!) ან ekonomikaSi arsebuli 

mravali daskvnis gamocdisaTvis, რადგან პოლიტიკას აქვს ფართო ეფექტი და 

დიდი gare efreqtebi (externalities). საბუნებისმეტყველო მეცნიერების თითქმის 

ყველა დარგისათვის ეს პრობლემა საერთოდ არ არსებობს. 
 

სწორედ აქ ჩნდება მოდელების საჭიროება, რომლებიც ობიექტის გარკვეულ მნი-

შვნელოვან თავისებურებებს ასახავენ და მრავალ სხვა თავისებურებას არ ითვა-

ლისწინებენ. მაგალითად, როცა მთელი ქვეყნის ეკონომიკა შეისწავლება, სადაც 

მილიონობით მაცხოვრებელია, ათასობით ბაზარი და მილიონობით ფირმა, ძნე-

ლია ეკონომიკურიო ქცევის გაგება მხოლოდ ყურებით (ანუ უბრალო ზედაპი-

რული დაკვირვებით). უფრო მეტიც, თუ ჩვენ სამუშაო მოდელები არა გვაქვს, ისიც 

კი არ გვეცოდინება, რა მონაცემებია შესწავლის ობიექტის შესახებ შესაკრები. მო-

დელი kontrolirebadi eqsperimentis ჩატარების საშუალებასაც იძლევა, ანუ 

რადგან რეალურ სამყაროში ბევრი რამ სწრაფად იცვლება (ტექნოლოგიები, სახე-

ლმწიფო პოლიტიკა და ა.შ.), მოდელში ექსპერიმენტის სახით, მაგალითად, ერთ-

ჯერადად ერთი რამის შევცვლით (სხვა დანარჩენის უცვლელობის პირობებში) 

შეიძლება ამ ცვლილების გავლენის შედეგებს დავაკვირდეთ. ცხადია, რეალურ 

ეკონომიკაში ამის გაკეთება შეუძლებელია.  
 

უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში Tanamedrove ekonomika ძირითადად და სის-

ტემატურად, calkeuli individebis ekonomikur qcevas (individuals ’ economic be-

havior) და სოციალ-ეკონომიკურ მოვლენებს (social economic phenomena) სწავ-

ლობს სამეცნიერო შესწავლის მეთოდისა და სხვადასხვა ანალიტიკური მიდგო-

მების გამოყენებით. samecniero meTodi სქემატურად ასე შეიძლება გამოვსახოთ: 
 

დაკვირვება→ თეორია → დაკვირვება  

(observation→ theory → observation). 

 

Tanamedrove ekonomika mecnierebis dargia, რომელიც samecniero-analitikur 

safuZvelsa (framework) და kvlevis meTodebs მოიცავს.  ერთი მხრივ, ეს Teoriis 

formas იძენს, ხოლო, მეორე მხრივ, ekonomikuri monacemebis SeswavlisaTvis 

analitikur instrumentebs იძლევა. 
 

სანამ ეკონომიკაში ძირითადი დაშვებების ხასიათს შევეხებოდე, ერთ mniSvne-

lovan aspeqtze გავამახვილებ ყურადღებას. თანამედროვე ეკონომიკური თეო-

რიის შემქმნელები შესანიშნავად გრძნობდნენ მათ წინაშე არსებულ სირთულე-

ებს. მათ ბევრი ოპონენტი ყავდათ, რომლებიც ყურადღების აქცენტირებას ეკო-

ნომიკური   ობიექტების  იმ   ობიექტებთან   პრინციპულ  განსხვავებულობაზე   აკე- 

თებდნენ, რომლებსაც, მაგალითად, ფიზიკაში შეისწავლება, _ მიუთითებდნენ  

რა ეკონომიკური ცვლადების გაზომვის საიმედო მეთოდების არარსებობაზე. 



jon fon neimani (ებრაული წარმოშობის უნგრელ-ამერიკელი მათემატიკოსი, რო-

მელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა კვანტურ ფიზიკაში, კვანტურ ლოგი-

კაში, ფუნქციონალურ ანალიზში, სიმრავლეთა თეო-

რიაში, ინფორმატიკასა და ეკონომიკაში) და oskar 

morgenSterni თავიანთ კლასიკურ მონოგრაფიაში, 

რომელმაც სათავე TamaSebis Teorias დაუდო  (John 

von Neumann, Oskar Morgenstern. Theory of games end 

economic behavior. Princeton University Press,1944. 18+ 

625 pp.),  წერდნენ:::  

 

"კონცეფციის განხილვისთვის, რომელსაც ეკონომი-
კას მივუყენებთ, ჩვენ მოგვაქვს და შემდგომშიც მო-
ვიტანთ გარკვეულ ილუსტრაციებს ფიზიკიდან. მრა-
ვალი სოციოლოგი ეწინააღმდეგება ასეთი პარალე-
ლების გატარებას მრავალი  მიზეზით, რომელთა შო 
რის  ჩვეულებრივ იმის  მტკიცება მოაქვთ, რომ ეკო-

ნომიკური თეორიები არ შეიძლება მოდელირებული იქნას ფიზიკურის მსგავსად, 

რადგან ეკონომიკურ თეორიებში სოციალური, ეკონომიკური მოვლენები გაითვა-
ლისწინება, რადგან მათში ფსიქოლოგიური ფაქტორების მხედველობაში მიღება 
გვიწევს და ა.შ. ასეთი შეხედულებები, სულ ცოტა უმწიფარია. უდავოა, გონივ-
რულად ისახება იმის გახსნა, სხვა მეცნიერებებში თუ რამ მიგვიყვანა პროგრესამ-
დე და ეკონომიკაში ამ პრინციპების შესაბამისად გამოყენებამ რატომ არ შეიძლება 

მიგვიყვანოს პროგრესამდე. მაგრამ თუ  ეკონომიკაში რაღაც სხვა პრინციპების გა-
მოყენების აუცილებლობა ნამდვილად წარმოიქმნება, ეს მხოლოდ ეკონომიკური 

თეორიის ფაქტიური განვითარების პროცესში გამოვლინდება, რაც მეცნიერებაში 

თავისთავად იქნება გადატრიალება. მაგრამ რაკი ჩვენ ამ მდგომარეობისათვის 

ჯერ არ მიგვიღწევია და არანაირად ცნობილია, რომ სრულიად ახალი სამეცნი-
ერო პრინციპების გამოყენების აუცილებლობა წარმოიქმნება, არაგონივრული იქ-
ნებოდა რაიმე სხვა განგვეხილა, ვიდრე ამოცანების განმარტებაა იმ ხერხით, რო-
მელმაც უკვე ფიზიკური მეცნიერების შექმნამდე მიგვიყვანა." 
 

თანამედროვე მაკროეკომომიკის ერთ-ერთი შემქმნელი milton fridmani (Milton  
Friedman)  უფრო  გაბედული იყო,  როცა ამტკიცებდა  შემდეგს:   
 

"… პოზიტიური ეკონომიკა წარმოადგენს ან შეიძლება გახდეს "ობი-
ექტური" მეცნიერება ზუსტად იმავე აზრით, როგორც ნებისმიერი ფი-
ზიკური მეცნიერება” (Friedman M. The Methodology of Positive Econo-

mics. In: Essay in Positive Economics. Chicago, The University of Chicago Press. 

1953. p. 4).  

 

koldueli (Caldwell) მიუთითებს, რომ fridmanis შეხედულება ფართოდ იყო გავ- 

რცელებული "მომუშავე ეკონომისტებს" შორის (Caldwell B.J. Beyond Positivism: 

Economic Methodology in the Twentieth Century. London, George Allen and Unwin.1982. 

p.173). საქმე ისაა, რომ ekonomikuri codnis iseTi organizaciis formis SeTava-
zeba, რომელიც principulad gansxvavebuli iqneboda sabunebismetyvelo mec-
nierebebSi gamoyenebuli formebisgan, praqtikulad SeuZlebelia.  
 

ეკონომიკური თეორიის მეთოდოლოგიის პრობლემებისადმი მიძღვნილია არა-

ერთი გამოკვლევა (მაგალითისათვის იხ. fridmanis (1953) და kolduelis (1982) 

ზემოთ მითითებული ნაშრომები, აგრეთვე შედარებით ახალი სტატიები ბრწყინ- 

ვალე თეორეტიკოს-ეკონომისტებისა, როგორებიც არიან aumani (Aumann R.J. What  



is game theory trying to accomplish? In: Frontiers of Economics. Eds. K. Arrow &  S. Hoka-

pohja, N.Y., Basil Blackwell,  1985. pp. 28-77) და malinvudi (Malinvaud E. Why Economists 

do not make Discoveries. 1995. pp. 18-22, Tunis – Tunisia. 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
realuri obieqti და saangariSo modeli    
 

eekonomika, ekonomikis calkeuli obieqtebi და ekonomikuri procesebi, რაღაც 

movlena ekonomikaSi და ა.შ., _ ანუ Seswavlis realuri obieqti, როგორც წესი, 

იმდენად რთულია, რომ თანამედროვე ეკონომიკის გამარტივებების გარეშე გა-

გება, მისი ყველა დეტალის გათვალისწინებით მასში მიმდინარე პროცესებისა და 

მოვლენების გარკვევა და მისი (ეკონომიკის) აღწერა (შესწავლა, გაანგარიშება) პრა-

ქტიკულად შეუძლებელია და  უახლეს და  უმძლავრეს  კომპიუტერულ ტექნიკაზე 

წვდომის შემთხვევაშიც კი ადამიანის გონების შესაძლებლობებს აღემატება. ყო-

ველდღიურად მილიონობით ადამიანი და მილიონობით ფირმა იღებს გადაწყ-

ვეტილებებს შრომის (სამუშაოს), წარმოების, ინვესტირების, ყიდვისა და გაყიდ-

ვის შესახებ და ამ გადაწყვეტილებებზე უამრავი ფაქტორი მოქმედებს. ამ ფაქტო-

რებიდან მრავალი daukvirvebad faqtorTa რიცხვს განეკუთვნება, ზოგიერთი 

ფაქტორი კი თავისი  არსით aragazomvadia, ხოლო გადაწყვეტილებების მიმღებნი 

ერთმანეთისაგან შესაძლებლობებით (ნიჭიერება, უნარები და ა.შ.), რაიმეს მიმართ 

საკუთარი უპირატესობების (მჯობინებების) სისტემითა და შემოსავლებით განს-

ხვავდებიან. გადაწყვეტილებებზე მოქმედებენ ფასები, ქვეყნის კანონები, ტექნო-

ლოგიები, ამინდი და მრავალი სხვა ფაქტორი. აქედან გამომდინარე, როგორც ნე-

ბისმიერ სხვა მეცნიერებაში მკვლევარები, ეკონომისტებიც, იმისათვის, რომ ეკო-

ნომიკისა (და, კერძოდ, მაკროეკონომიკის) უმნიშვნელოვანეს თავისებურებებს 

ჩაწვდნენ, იძულებული არიან gamartivebebs mimarTon. მაგრამ რა უნდა გამარ-

ტივდეს და რის საფუძველზე?! რას უკავშირდება გამარტივების მიზანი და რას 

ვიღებთ რეალური ეკონომიკის, ეკონომიკაში რაღაც მოვლენიბისა და ა.შ. გამარ-

ტივებით?!  
 

რადგან ეკონომიკა ურთულესი სისტემაა და როგორც შესწავლის ობიექტი, დიდ 

სირთულეებს უკავშირდება, პირველ რიგში ზუსტად გვაქვს ჩამოსაყალიბებლი, 

რა საკითხი (-ები) გვაინტერესებს შესწავლისათვის და როგორ მოვახდინოთ შეს-

წავლის საგნის ჩამოყალიბება კვლევისა და ანალიზისათვის მისაღები სახით (ანუ 

როგორ მოვახდინოთ შესწავლის ობიექტის ფორმალიზება). დასმული საკითხი-

დან გამომდინარე, იმისდა მიხედვით, თუ რისი შესწავლაა დასახული და რაზე 

გვინდა მივიღოთ პასუხი (-ები), შეიძლება საქმე გვქონდეს დეტერმინირებულ ან 

ალბათურ პროცესებთან; შეიძლება საჭირო იყოს ეკონომიკური სისტემის ევო-

ლუციას არა მხოლოდ დროზე დამოკიდებულებით, არამედ სხვა ცვლადებზე (პა-

რამეტრებზე) დამოკიდებულებითაც შესწავლა, რომლებიც ეკონომიკის ფუნქციო- 

ნირებაზე ახდენენ გავლენას. ყველა ამ კონკრეტული საკითხის შესწავლა Sesaba-

mis modelirebazea damokidebuli.  



 saangariSo modelis arsi და misi damuSavebis etapebi 

 

Seswavlis (გაანგარიშების) pirveli etapi realuri obieqtis (procesis, movle-
nis და ა.შ.) saangariSo modelis Seqmnas iTvaliswinebs. saangariSo modeli ina-
rCunebs originalis ZiriTad maxasiaTebel Tvisebebs. ცხადია, modeli origina-
lze Raribi და abstraqtulia, მაგრამ swored amitom SeuZlia mas SemecnebiTi 

funqciis Sesruleba! რადგან ზოგადად სასურველია, რომ მოდელი სამუშაოდ 

მარტივი და უბრალო იყოს და, ამასთან, პასუხს იძლეოდეს დასმულ (შესასწავლ) 

საკითხზე (-ებზე), იგი (ყველა მოდელი!) რეალური ეკონომიკის, მისი რომელიმე 

ობიექტის, მოვლენის და ა.შ., ინდივიდების (დამოუკიდებელი ეკონომიკური 

აგენტების) ურთიერთობის ამსახველ უამრავ დეტალს, ყველაფერ იმას, რაც ნაკ-

ლებ მნიშვნელოვანია (რელევანტურია), აუცილებლად ყურადღების მიღმა ტო-

ვებს.       
ამდენად, modelebs realuri samyaros zogierTi Taviseburebis axsna 

SeuZliaT, მ ა გ რ ა მ modelebi ar gveubnebian, თუ rogor gamoiyureba 

realuri samyaro, მათ შორის, ekonomikac (!). ამის ნაცვლად modelebi gva-

tyobineben, თუ ras movelodeT samyaroSi (აქ, ჩვენ შემთხვევაში, ekono-

mikaSic), samyaro (მათ შორის, ekonomika) რომ models hgavxdes. * 

gasagebia ?! 
es modelebis arsSi wvdomis fuZemdebluri momentia!  

 

saangariSo modelis Seqmna ekonomikuri procesebis Seswavlis (გაანგარიშების) 

urTulesi etapia.  ძნელია და ზოგ შემთხვევაში შეუძლებელია ორიგინალის ძი-

რითადი და მეორეხარისხოვანი თვისებების განცალკავება. ამას სათანადო გამოც-

დილება ჭირდება. ერთი და იმავე ორიგინალისთვის შეიძლება შეირჩეს რამდე-

ნიმე საანგარიშო მოდელი. მაგრამ მოდელი ოპტიმალური უნდა იყოს როგორც 

ორიგინალის ძირითადი თვისებების წარმოდგენის, ისე პრაქტიკული გაანგარი-

შების სიმარტივის თვალსაზრისითაც. აღსანიშნავია ისიც, რომ erTsa და imave mo-
dels შეიძლება ramdenime originali Seesabamebodes, მაგრამ შეიძლება modeli, 

რომელიც kargia erTi sakiTxis SeswavlisaTvis, meore (sxva) sakiTxis Seswavli-
saTvis Zalian cudi. ცხადია, ჩვენ ისეთი მოდელები გვჭირდება, რომლებიც პასუ-

ხობენ ჩვენს მიერ დასმულ მთავარ შეკითხვებს, ამდენად, კითხვა: "ra aqcevs mo- 

dels warmatebul modelad?" ლეგიტიმური კითხვაა.   წარმატებულია მოდელი, 

როცა იგი უბრალოა (მარტივია), მაგრამ ეფექტური სამყაროს (ობიექტის, პროცე-

სის, მოვლენის და ა.შ.), _ ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში, _ ეკონომიკის მთლია- 

___________________________________________________________________________  
 

*მაგალითად, მოთხოვნა მიწოდების დიაგრამა არ ჰგავს ბაზრებს რეალურ სამყაროში 
(ეკონომიკაში). იგი realuri bazrebis or Taviseburebas ასახავსდ, კერძოდ, roca fasebi 

maRla iwevs: (1) myidvelebs ნაკლების ყიდვა სურთ, ხოლო (2) gamyidvelebs, ჩვეულებ-

რივ, ბევრის წარმოება და გაყიდვა სურთ.  აღმოჩნდა, რომ მოთხოვნისა და მიწოდების 
დიაგრამა ძალიან სასარგებლოა იმის ასახსნელად, თუ სხვადასხვა საქონელზე ფასები 
რატომ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, და დროთა განმავლობაში თუ რატომ იცვლე-
ბიან ეს ფასები. რეალურ ეკონომიკაში მოთხოვნა-მიწოდებისა დამოკიდებულებასა და ამ 
მოდელით აღწერილ მოთხოვნა-მიწოდებას შორის განსხვავებების (ასევე სხვა განსხვავე-

ბების) შესახებ იხ. stiv kinis  (Steve Keen. Debunking economics.The naked amperor deth-

roned? Zed Books. 2011. _ 471 p.), რომელის შესახებაც ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებ. 



ნობაში, კონკრეტული ეკონომიკური ობიექტის, ეკონომიკური მოვლენის, ინდი-

ვიდების ქცევის, ინდივიდების ურთიერთქმედების ყველაზე მნიშვნელოვანი ას-

პექტების აღწერაში და იმის განჭვრეტაში, თუ როგორ მუშაობს მთლიანობაში მთე-

ლი სისტემა და/ან კონკრეტული შესწავლის ობიექტი. 
 

radgan modeli efuZneba gamamartivebel daSvebebs _ es daSvebebi mode-
lis daskvnebs gansazRvraven. Mmodelis analizisas Zalian mniSvnelova-

nia, gamovideT იმ daSvebebidan, რომლებიც models udevs safuZvlad, მაგ- 

რამ, ცხადია, realizmi kargi daSvebebis sakuTreba ver iqneba. 
 

ზოგადად ეკონომიკის და, მათ შორის, makroekonomikis universaluri 

swori ერთადერთი modeli  არ არსებობს (!); arsebobs მხოლოდ ისეთი mo-
delebi, რომლებიც sasargeblo aRmoCndnen konkEretul pirobebSi ko-
nkretul sakiTxebze pasuxebis gasacemad.  
 

ეკონომიკურ მოდელებს არ გააჩნიათ ფიზიკური წარმოდგენები, როგორც ეს, მაგა-

ლითად, ფიზიკაში ატომის მოდელსა და ქიმიაში მოლეკულურ მოდელებს გააჩ-

ნიათ.  

ekonomikuri modelebi უფრო abstraqtuli maTematikuri modelebia, 

რომლებიც gantolebebis meSveobiT erTmaneTTan dakavSirebuli cvla-
debisagan Sedgeba. ამდენად, თუ ახლა დავსვამთ კითხვას: "ra aris mode-
li?",  თუ მოდელს მათემატიკური აპარატის საშუალებით გამოვსახავთ, 

პასუხი ასევე ცხადი იქნება: 
 

 "modeli არის ekonomikis maTematikuri AaRweraa."  
 

ეკონომიკური მოდელი მისი ზოგიერთი ცვლადის მნიშვნელობების განსაზღვ-

რისათვისა და იმის გასარკვევად გვჭირდება, თუ როგორ გავლენას ახდენენ სხვა 

ცვლადების (ანუ ენდოგენური ცვლადების) მნიშვნელობების ცვლილებები ამ 

ცვლადების მნიშვნელობებზე. cvladebi, რომელთა mniSvnelobebi modelis ga-
reT miiRebian, ekzogenur cvladebs warmoadgenen. ივარაუდება, რომ ეკზოგენუ-

რი ცვლადები მოდელში სხვა ცვლადების ცვლილებებზე დაქვემდებარებულნი 

არ არიან. E endogenuri cvladebi is cvladebia, რომელთა qceva aRiwereba mode-  

liT.   შევნიშნოთ, რომ თანაფარდობები (კოეფიციენტები, ratios), რომლებიც ერთ-

მანეთთან აკავშირებენ ეკზოგენურ ცვლადში ცვლილებებსა და ენდოგენური 

ცვლადების ცვლილებებს, multiplikatorebad (multipliers) იწოდებიან.  
 

saangariSo modelis Seqmna ითვალისწინებს და nebismieri modelirebis lo¬¬gika 
ასეთია: 

 დაისვას საკითხი, კერძოდ ის, თუ რა უნდა იქნას შესწავლილი (მაგალი 

თად, ზრდის თეორიის ძირითადი საკითხები); 

 ჩამოყალიბდეს მოდელის წანამძღვრები (დაშვებები (ვარაუდები)). რო-

გორც წესი, ეს ეტაპი მოდელირების ყველაზე რთული ნაწილია (!); 

 მივიღოთ  შედეგები,  _   როგორც წესი, ეს ყველაზე იოლი ნაწილია (!); 

 ამის შემდეგ ბუნებრივად ჩნდება კითხვა: "პასუხობს თუ არა მოდელი იმ  

კითხვებს, რომელიც თავდაპირველად იყო დასმული?" 

 მიღებული შედეგების ემპირიულად შემოწმება, და  

 დაშვებების შემოწმება.  
 

თუ მოდელისაგან მიღებული შედეგები ემპირიულ შემოწმებას ვერ გადის, მაშინ  



დაშვებებში (ვარაუდებში) დაშვებულია უზუსტობები (ანდა შეცდომები) და ამ 

შეცდომების იდენტიფიცირება აუცილებელია. 

 დაშვებების დაზუსტების შემდეგ აიგება ახალი მოდელი და  ყველაფერი 

თანმიმდევრულად ისე განმეორდება, როგორც ზემოთაა აღწერილი.

თეორია სასარგებლო და მისაღებია მხოლოდ მაშინ, როცა მას შეუძლია ახსნას 

(explaining) და იწინასწარმეტყველოს (წინასწარგანჭვრიტოს, predicting) მოვლენე-

ბი, რომელი მოვლენებიც მას უნდა აეხსნა. თუ თეორია არ შეიძლება შეფასდეს 

ან შემოწმდეს ცნობილ ფაქტებთან და მონაცემებთან მისი წინასწარმეტყველების 

(წინასწარგანჭვრეტის) შედარების (შეპირისპირების) გზით, ანუ მიღებული შედე-

გების ემპირიული შემოწმების გზით, მაშინ არ ვიცით და ვერც დარწმუნებული 

ვიქნებით, არის თუ არა თეორია ნამდვილი (საფუძვლიანი, დამაჯერებელი ანუ 

ვალიდური). თუ თეორიის ემპირიულად დადასტურება შეუძლებელია, მაშინ არც 

ამ თეორიის წინასწარმეტყველებებში (წინასწარგანჭვრეტებში) შეიძლება ვიყოთ 

დარწმუნებული და ცხადია, ასეთი თეორიის გამოყენება ნაკლებ სასარგებლო 

იქნება. ხშირად სწორედ ამიტომ ამბობენ, რომ კარგი თეორია _ ეს ის თეორიაა, რო-

მელიც კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება ემპირიულად იქნას უარყო-

ფილი.  

 

 Tanamedrove ekonomikuri Teoriis ZiriTadi daSvebebi 

 

Tanamedrove ekonomikaSi yvelaze ZiriTad და sakvanZo daSvebas warmoadgens 

ის, რომ normalur situaciebSi individis (individual) qceva, მიუხედავად იმისა, 

წარმოადგენს იგი ქვეყანას (country), ერთეულს (unit), საწარმოსა (enterprise) თუ 

პირს (person), pirad/ (sakuTar) intereszea (self-interest) dafuZnebuli, ან სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვა, individi sakuTari interesebis Sesabamisad moqmedebs.   ეს 

არა მხოლოდ დაშვება (ვარაუდი), არამედ yvelaze didi realoba და Tanamedro-

ve ekonomikis qvakuTxedia.  ეს დაშვება (ვარაუდი) სამართლიანია ნებისმიერ დო-

ნეზე და განსაკუთრებით სწორია, როცა ჩვენ ქვეყნების, ერთეულების, ოჯახებისა 

და ხალხის ურთიერთობებით ვართ დაკავებული. 
 

sakuTari interesi (self-interest) _ ეს არის fardobiTi koncefcia (relative 

concept), რომელიც xSirad  gamoiyeneba, როცა sakiTxebi (problemebi) ima-
ve doneze ganixileba. თუმცა, am daSvebis (varaudis) Taobaze mravali 

adamiani cdeba, როცა იგი (ანუ ეს ფარდობითი კონცეფცია) უბრალოდ es-
mis როგორც daSveba individebisaTvis იმისდა განურჩევლად, Tu romeli 

donis sakiTxebzea saubari.        
 

ცხადია, daSvebas sakuTari interesebis Sesaxeb aqvs Tavisi sazRvrebi. შევნიშ-

ნოთ, რომ ''self-interested  '' არ ნიშნავს ''სხვებისათვის საზიანოს''. საკუთარ ინტე-

რესებზე აგებული რაციონალური ქცევისათვის სოციალური ნორმების დაცვა გა 

ნიხილება როგორც აუციებელი შეზღუდვა. თანხმობა ისაა, რომ sazogadoebrivi  

interesi individualuri racionalurobis safuZvelzea dasacavi.  

სხვა დაშვებებს შორის აღსანიშნავია resursebis ukmarisobis, informa-

ciis asimetriulobisa და gadawyvetilebebis decentralizebuli upi-
ratesobis, ekonomikuri Tavisuflebis (ანუ ნებაყოფლობითი თანამშ- 



რომლობისა და ნებაყოფლობითი გაცვლის), SezRudvebis pirobebSi ga-
dawyvetilebebis miRebis, cxadad gansazRvruli sakuTrebis uflebebisa 

და SesaZleblobaSi Tanasworobisa და resursebis alokaciuri (ganTav-

sebis, ganawilebis) efeqturobis Sesaxeb daSvebebi. 

 

 Tanamedrove ekonomikuri Teoriis analitikuri safuZveli 
 

ETanamedrove ekonomikuri Teoriis (მათ შორის, makroekonomikis) ძირითადი ana-
litikuri safuZveli xuTi aspeqtisagan Sedgeba. ესენია:  

(1) ეკონომიკური გარემოს სპეციფიკაცია (ანუ სპეციფიკურ თავისებურე- 

ბათა განსაზღვრა);  

(2) ქცევითი დაშვებების დადება;   

(3) ეკონომიკური ინსტიტუციონალური მოწყობის მიღება;  

(4) წონასწორობის განსაზღვრა და  

(5) ორგანიზებული კეთებიდან მიღებული შედეგების შეფასება.  

ეს fuZe (სტრუქტურა, ჩარჩო, Framework) წარმოადგენს საფუძველს, რომელიც გა-

მოიყენება ყოველდღიური საქმიანობისათვის და კონკრეტული ეკონომიკური სა-

კითხებისა (პრობლემებისა) და იმ კითხვების შესასწავლად, რომლებიც ეკონომი-

სტებს აინტერესებთ. TiTqmisa yvela ekonomikuri sakiTxis Seswavlisas, Taname-
drove ekonomikuri Teoriisadmi miZRvnil saxelmZ|RvaneloSi, monografiasa 

თუ Teoriul ekonomikur samecniero naSromSi, es safuZvelia (სტრუქტურა, 

ჩარჩო,  framework) miRebuli და /gaziarebuli. ამდენად, ekonomikis sferoSi Ses-
wavlisa და kvlevebis ganxorcielebaSi mtkice safuZveli და momzadeba რომ 

gqondeT, ამ sabazo analitikuri safuZvelis, კერძოდ, am xuTi safexuris dauf-
leba Zalian mniSvnelovania. მათი კარგად გააზრებისა და წარმოდგენის შემდეგ, 

ლექციების კურსში საკითხთა განხილვის ლოგიკა და გადმოცემის თანმიმდევ-

რობა გაცილებით ნათელი გახდება. გარდა ამისა, მისი დაუფლება საშუალებას 

მოგცემთ სწორად ააგოთ საკუთარი სამეცნიერო კვლევებისა ან საკურსო თუ გა-

მოსაშვები ნაშრომების (სამუშაოების) სტრუქტურა და თანმიმდევრულად მის-

დიოთ მას ცხადად წარმოდგენილი მიზნის კვალდაკვალ. წინამდებარე ლექციე-

ბის კურსის შესავალი ნაწილისა და თავი 1-ისა და თავი 2-ის გაცნობისა და ათვი-

სების შემდეგ თქვენი წარმოდგენა თანამედროვე ეკონომიკაზე (და მაკროეკონო-

მიკაზე) არა მარტო გაცილებით სრულყოფილი გახდება, არამედ, სხვა თვალითა 

და სიღრმით დაგანახებთ იმ უაღრესად საინტერესო და საოცრად მიმზიდველ 

სამეცნიერო შესწავლისა და კვლევის, აგრეთვე, პროფესიული თვალსაზრისით 

უაღრესად ღრმა და ძალზე საჭირო სფეროს, როგორსაც თანამედროვე (უმაღლე-

სი) მაკროეეკონომიკა წარმოადგენს.  

 

 Eekonomika, როგორც erTiani dinamikuri saerTo wonasworobis sistema 

    და მისი modelis  arsi  
 

წინამდებარე ლექციების კურსის პირველ ნაწილში, როგორც ზემოთ აღინიშნა,  

ekonomika განიხილება როგორც erTiani dinamikuri saerTo wonasworobis (Dynamic 

General Equilibrium (DGE) sistema. შევნიშნავ, რომ makroekonomikaSi dinamikuri 

modeli ყველაზე მნიშვნელოვან მოდელს warmoadgens, სადაც tradiciuli eko- 



nomikisaTvis damaxasiaTebeli cvladebis doneebSi cvlilebebis Seswavlis na-
cvlad, maTi droiT traeqtoriebSi cvlilebebi ganixileba. DGE მაკროეკონო-

მიკური მოდელებისათვის ამოსავალს ekonomikuri sistemis saerTo wonasworo-
ba warmoadgens. თუმცა, შევნიშნავ, რომ wonasworoba ar gulisxmeba absolutur 

masStabebSi.  
 

ივარაუდება (დაიშვება), რომ ekonomika (ეკონომიკური სისტემა) yovelT-
vis imyofeba moklevadian wonasworobaSi (small general equilibrium), ანუ 

როცა მას შეუძლია შეინარჩუნოს წონასწორობა გარკვეული გარე ზემოქმე-

დებებისას. wonasworobisa (ან mdgradobis) და misi dakargvis საკითხებს, 

mdgradobis dakargvis Semdeg dinamikuri sistemis evoluciis თანმხლებ 

ღრმა procesebs თავი 2-ში განვიხილავ.  
 

 ასეთ მიდგომას აქვს უპირატესობები, კერძოდ, გარდა იმისა, რაც ქვემოთ იქნება 

განხილული, იგი საშუალებას იძლევა ekonomikisaTvis yoveli axali funqciis 

miniWeba erTian sistemaSi iqnas ganxiluli და Seswavlili am funqciis (-ების) 

mniSvnelovneba და Sedegebi. ამასთან, რადგან მასში ხაზგასმულია ინდივიდუ-

ალური ქცევა, ამ მიდგომის ერთ-ერთი ღირსება ისიცაა, რომ უზრუნველყოფს 

შესაფერის საფუძველს ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზისათვის ეკონომიკის 

''ღრმა სტრუქტურული პარამეტრების'' გათვალისწინების გზით, თუ, ცხადია, 

ისინი პოლიტიკის პარამეტრებს წარმოადგენენ, რომლებიც შეცვლილი იქნა და 

არა ადამიანის ძვალ-რბილში გამჯდარ, ეთნოგენეზისა და სპეციფიური ისტორი-

ული პროცესებით ჩამოყალიბებულ, კულტურისა და რელიგიის ღრმა პლასტებში 

გამჯდარ ''ღრმა სტრუქტურულ პარამეტრებს'' (ამ უკანასკნელთ ამ ლექციების     

კურსში, თავი 3-ის 3.4 პარაგრაფში განვიხილავ). ეს მიდგომა ღრმად კონტრასტუ-

ლია ტრადიციული მაკროეკონომიკური მოდელების მიდგომების მიმართაც, რო-

მლებიც განისაზღვრებიან არა ღრმა სტრუქტურული პარამეტრებით, არამედ კოე-

ფიციენტებით, რომლებიც, შეიძლება, პოლიტიკით (განუსაზღვრელი ან უცნობი 

გზით) იქნან  შეცვლილი.  
 

ამდენად, რეალური ობიექტისა და მოდელის ურთიერთმიმართების, მოდელის 

არსზე და ზოგადად მოდელირებაზე ასე თუ ისე საკმარისად კარგი წარმოდგენის  

შექმნის შემდეგ, შეგვიძლია კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგათ წინ და განზოგადე-

ბული დასკვნა გავაკეთოთ, რომ: 
 

ლექციების კურსში analizis sagania არა ზოგადად ეკონომიკა, როგორც სის- 

ტემა და ობიექტი, არამედ, ekonomika როგორც dinamikuri sistema ამ ter-

minis maTematikuri gagebiT. Dამიტომ დინამიკური ეკონომიკური სისტე-

მის ქვეშ ჩვენ ყოველთვის მათემატიკურ მოდელს ვიგულისხმებთ. Ddina-

mikuri ekonomikuri sistema _ მათემატიკური აბსტრაქციაა, განკუთვნი-

ლი დროთა განმავლობაში (დროში) sistemis evoluciis aRwerisa და 

SeswavlisaTvis. იგი წარმოადგენს garkveuli obieqtis, procesis ან mov-

lenis (ჩვენს შემთხვევაში, ekonomikis, firmis, რაღაც movlenis ekonomi-

kaSi და ა.შ.) maTematikur models.  

 Mdinamikuri ekonomikuri sistemis qveS გაიგება nebismieri ekonomikuri obieqti 

ანდა ekonomikuri procesi (movlena და ა.შ.), რომლისთვისაც drois mocemul mo-

mentSi calsaxad gansazRvrulia mdgomareobis cneba, როგორც erToblioba ga- 



rkveuli sidideebisa ან funqciebisa, და მოცემულია kanoni, რომელიც droTa gan-
mavlobaSi (droSi) sawyisi mdgomareobis cvlilebas (evolucias) aRwers. ეს 
კანონი sawyisi mdgomareobis mixedviT dinamikuri ekonomikuri sistemis momava- 
li mdgomareobis winaswarganWvretis (winaswarmetyvelebis), prognozirebis   
საშუალებას იძლევა. Aam kanons evoluciis kanoni ewodeba.  სხვა სიტყვებით, რომ 

ვთქვათ, dinamikuri ekonomikuri sistema _ es aris obieqti, gamoTvliTi proce-
sebi და informaciis gardaqmnis procesebi, რომლებიც konkretuli algoriT-
mis mixedviT sruldeba. dinamikuri sistemis aRwera evoluciis kanonis mocemis 

TvalTaxedviT (azriT) did mravalferovnebas uSvebs: იგი ხორციელდება Cveu-
lebrivi ან kerZowarmoebuliani diferencialuri gantolebebis, diskretuli 

asaxvebis (მაგალითად, მაკროეკონომიკური მოდელები დისკრეტულ დროში), 

grafebis Teoriis, markovis jaWvebis Teoriisa და სხვა საშუალებებით. aRweris 

erT-erTi xerxis arCeviT მოიცემა dinamikuri ekonomikuri sistemis შესაბამისი 

maTematikuri modelis konkretuli saxe. ამასთან, ერთიდაიგივე დინამიკური 

სისტემის კვლევისას, სხვადასხვა ფაქტორების ხარისხის გათვალისწინებისდა მი-

ხედვით, ვიღებთ სხვადასხვა მათმატიკურ მოდელებს.  
 

Mmodelebi SeiZleba iyos:  

დეტერმინირებული ან ალბათური; შეიძლება აღწერდეს ეკონომიკური სისტემის 

ევოლუციას არა მხოლოდ დროში, არამედ სხვა ცვლადებზე (პარამეტრებზე) და-

მოკიდებულებითაც, რომლებიც ეკონომიკის ფუნქციონირებაზე ახდენენ გავლე-

ნას. ეკონომიკური სისტემის წონასწორობისა (მდგრადობისა) და მდგრადობის 

დაკარგვის, წონასწორობის დაკარგვის შემდეგ მისი ქცევის შესწავლაც ეკონომი-

კური სისტემის ევოლუციის თავისებურებებსა და შესაბამის მოდელირებაზეა და-

მოკიდებული.   

ის, რომ ekonomikuri sistemis evoluciis (ganviTarebis) Seswavlis amo-
cana maTematikur amocanaAaA და თეორიისა და მისი შედეგების მათემატი-

კური ფორმალიზმის გამოყენებით წარმოდგენაა შესაძლებელი, დიდი 

უპირატესობების მატარებელია და ღრმა მიზანი და მნიშვნელობა გააჩნია:  
 

მხოლოდ უწვრილმანეს დეტალებში წვდომითა და ამოცანის არსის ზუსტი წარ-

მოდგენითა და ფორმალიზებით შეიძლება მივიღოთ თეორიის ძლიერი და სუს-

ტი მხარეები, გამოვრიცხოთ ორაზროვნებები და თეორიისა და მისი შედეგების 

სხვადასხვანაირი აღქმა, რაც ბუნებრივად წარმოიქმნება მათი ვერბალური გად-

მოცემისას. საუბრის ტექსტის ასეთი მრავალმნიშვნელოვნება, მისი სხვადასხვა 

ინტერპრეტაცია ბუნებრივად დამახასიათებელია ადამიანის საუბრისა და საუ-

ბარის აღქმისათვის, რაც გამორიცხულია მათემატიკური ფორმალიზმის გამოყე-

ნებისას. ამის შესანიშნავი მაგალითია [2] (იხ. გვ. 13 ) კლასიკური წიგნი _ პირველი 

ტექნიკური სახელმძღვანელო DGE მაკროეკონომიკის განმარტებისა და გაგების-

ათვის.  
 

მათემატიკა შესწავლის საგნისა და კვლევის მიზნების ზუსტ და ცხად ფორმული 

რებას მოითხოვს. ახლა სწორედ ამას გავაკეთებ, ამ მიზნით პირველ აუცილებელ  

ნაბიჯს გადავდგა და Seswavlis obieqtsa და mis Tvisebebs ganvsazRvrav.  
 

 

dinamikuri ekonomikuri sistemis maTmatikuri modeli iTvleba mocemu-

lad, თუ შემოღებულია sistemis ინტერესის შემცველი dinamikuri makro- 



ekonomikuri cvladebi (koordinatebi), რომლებიც calsaxad (erTmniSe-
nelovnad)gansazRvraven sistemis mdgomareobas, და droTa ganmavlo-
baSi (droSi) mdgomareobis evoluciis (ganviTarebis) kanonia miTiTebu-
li. მოდელი დაფუძნებულია reprezentaciul (identur) individze (ანუ 

ერთ ინდივიდზე, რადგან ყველა ერთნაირად მოქმედებს), რომელიც აწა-

რმოებს საქონელს (good), რომელიც moixmareba ან ნაწილი daizogeba და 

investirdeba მომავალი მოხმარების გაზრდის მიზნით. ეს gadawyveti-

lebebi decentralizebulia**, რაც modelSi bazrebis CarTvas მოით-

ხოვს, რომლებიც მოქმედებენ როგორც gadawyvetilebebis koordinato-
rebi.  

 

შემდეგი ნაბიჯები შეიძლება იყოს modelSi mTavrobis CarTva, fulis SemoReba 

(რაც ნომინალურ და რეალურ ცვლადებს შორის განსხვავების გატარებას მოით  

ხოვს), sazRvargareTuli ganzomilebis დაშვება, ანუ ekonomikis ''gaxsna'', რაც 

მიმდინარე ანგარიშის, საგადამხდელო ბალანსის, რეალური და ნომინალური  

გაცვლითი კურსების შემოღებას მოითხოვს, და სხვა. ყოველ ეტაპზე ეკონომიკა 

გაანალიზდება როგორც დინამიკური საერთო წონასწორობის სისტემა. მიახლო-

ების ხარისხიდან გამომდინარე, როგორც ზემოთ აღვნიშნე, erTidaigive sistemas 

SesabamisobaSi შეიძლება sxvadasxva maTematikuri modeli SevufardoT. 
 

ამდენად, nebismier ekonomikur TeoriaSi zogadad (და კონკრეტულად 

ჩვენი შესწავლის საგანშიც _ makroekonomikaSi) ekonomikis realuri obi-
eqtis, ekonomikuri movlenebis და ა.შ. Seswavla წორედ Sesabamisi maTema-
tikuri modelebis შესწავლის gziT xdeba. MmiRebuli Sedegebi ganekuTv-
neba და ახასიათებს მხოლოდ modelis qcevas და არა realuri obieqtis, 

ekonomikaSi movlenis და ა.შ.qcevas! es naTlad unda gvesmodes! **  

 

მაკროეკონომიკის მოდელების სრულყოფა და განვითარება დაკვირვებადი შედე-

გებისა და თეორიული შედეგების შეჯერების გზით ხდება.  
 

ჩვეულებრივ, დინამიკური ეკონომიკური სისტემის მოდელირებისას განასხვა- 

ვებენ მოკლევადიან პერიოდსა და გრძელვადიან პერიოდს და შესაბამისად, mok- 

levadian wonasworobasa და grZelvadian wonasworobas (short-run and long-run 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

* თავი 4-ში განხილული იქნება ე.წ. ramseis modeli (1928), ანუ reprezentaciuli agen-
tis modeli. ეს მოდელი შეიძლება განხილული იქნას როგორც Caketili ekonomikis mo-
deli sabazro struqturis gareSe, რომელშიც gadawyvetilebebi koordinirebu-
lia centraluri mgegmavis (central planer) მიერ. რამსეის მოდელი ეკონომიკის უაღრე-

სად საინტერესო მახასიათებელია, რადგან ეკონომიკის ზოგიერთი საკვანძო თავისებუ-

რების გაანალიზების საშუალებას იძლევა, როგორებიცაა: მოხმარება და დანაზოგები, და-

ნაზოგები და ინვესტიციები, ინვესტიციები და დივიდენდები, გადახდა, ტექნოლოგიური 

პროგრესი, გადაწყვეტილებების დროითშორისი ხასიათი, ეკონომიკის მოკლევადიანი 

ქცევა (საქმიანი ციკლები) ან გრძელვადიანი ქცევა (ეკონომიკური ზრდა), ასევე ის, თუ რო-  

გორ განისაზღვრება ფასები (რეალური შრომის ანაზღაურება და საპროცენტო განაკვეთე-

ბი) მათი (ფასების) ცხადი სახით შემოტანის გარეშე. ramseisa და მისი modelis შესახებ 

იხ. თავი 4.A-ის შესავალი ნაწილი და პარაგრაფი 4.1.   
 

**შემდეგ ქვენაწილში განხლულია ამ საკითხთან დაკავშირებული პრობლემები და არსე-

ბული არასწორი წარმოდგენები.  



equilibria). როგორც ზემოთ აღვნიშნე, მოკლევადიან პერიოდში ეკონომიკური სის-

ტემა ყოველთვის წონასწორობაში მყოფად (ანუ მდგრად სისტემად) ითვლება. 

ეკონომიკური სისტემის მოკლევადიან რხევებსა და საქმიან ციკლებს ლექციების 

კურსის მეორე ნაწილში განვიხილავთ, ხოლო მოკლე თუ გრძელვადიან პერიო-

დში წონასწორობის (მდგრადობის) საკითხს და მდგრადობის დაკარგვის შესაძ- 

ლებლობებს ცოტა ქვემოთ (იხ. თავი 2) და ამდენად, გავცილდებით  იმ ჩარჩოს, რო-

ცა ეკონომიკა მუდმივ წონასწორობაში განიხილება. საქმე ისაა, რომ grZelvadian 

perspeqtivaSi, mdgradi wonasworuli mdgomareoba (ეკონომიკური სისტემის წო-

ნასწორული მდგომარება შეიძლება არამდგრადი იყოს!) წარმოადგენს makroeko-
nomikuri modelis maTematikur Tvisebas, რომელიც aRwers სისტემის traeqto-
rias (გზას), როცა წარსულში განცდილმა ყველა შოკურმა ზემოქმედებამ სისტე-

მაში სრულად დაასრულა ''მუშაობა'' (ანუ სისტემაზე სრულად აისახა მათი ზემოქ-

მედება).  

es wonasworoba შეიძლებ იყოს statikuri (static equilibrium), რომელ 

მდგომარეობაშიც yvela cvladi mudmivia (უფრო ზუსტად, როგორც წესი, 

am mdgomareobaSi ZiriTadi makroekonomikuri agregatebi erTnairi 

siCqariT izrdebian) ან, უფრო ზუსტად, ზოგადი თვალთახედვით, გვაქვს 

zrdis wonasworoba (growth equilibrium), რომლის დროსაც, Sokebis arar-
sebobisas, tendencia იმისა, რომ ekonomikuri sistema ''gavides'' mocemu-
li traeqtoriidan, ar arsebobs! 

 

ასეთ მდგომარეობასთან არაერთხელ გვექნება საქმე ეკონომიკური ზრდის ნეო-

კლასიკური მოდელების განხილვისას (იხ., თავი 4 და თავი 5). 
 

ამდენად, ივარაუდება, რომ grZelvadiani wonasworoba დამახასიათებელია ara 

realuri ekonomikisaTvis, არამედ, misi  makroekonomikuri   modelisaTvis და 
 

wonasworoba _ მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი _ აღიწერება როგორც 

saerTo wonasworoba, რადგან yvela cvladi erTdroulad და yvela 

bazari erTdroulad wonasworulad iTvleba და არა მხოლოდ ზოგიერ-

თი ცვლადი ან ზოგიერთი ბაზარი. situacia, როცა wonasworobaSia ara 

yvela, არამედ zogierTi bazari, ცნობილია nawilobrivi wonasworobis 

(partial equilibrium) სახელწოდებით. 

 
 

 Eetalonuri sistemebi, maTi arsi და gaugebrobis saTaveebi 
 

ახლა ძალზე მნიშვნელოვან საკითხს შევეხები, რომელიც მრავალი არასწორი შე-

ხედულებისა და არასწორი ინტერპრეტაციის საგანია. ამ არასწორი შეხედულე-

ბების სათავე  თანამედროვე ეკონომიკური თეორიის ღრმა მეცნიერული საფუძვ-

ლების არცოდნის შედეგია.  
 

საკითხი ეხება თანამედროვე ეკონომიკის, როგორც მეცნიერების მეთოდოლო-

გიასა და მასში idealuri, ე.წ. etalonuri ანდა Sesadarebeli sistemebis როლსა 

და ადგილს. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, ნებისმიერი ეკონომიკური თეორია ხუთი  

ასპექტისაგან შედგება. ამ ხუთი ნაბიჯის შესახებ დისკუსიები ბუნებრივად აძ-

ლიერებს იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ხუთი ასპექტის ორგანულად შეწყობა 

(კომბინირება). ამ მიზნით, თავის ანალიზში ეკონომისტები, როგორც წესი, შესწავ- 



ლის სხვადასხვა მეთოდების ინტეგრირებას (გაერთიანებას) ახდენენ. თანამედ-

როვე ეკონომიკაში გამოყენებული ori meTodi პლატფორმების (ანუ დებულება-

თა ერთობლიობების) შესწავლის სხვადასხვა დონეებსა და ასპექტებს და ეტალო-

ნური (საბაზო (საცნობარო)) სისტემის დადგენას უზრუნველყოფს. 
 

idealur mdgomareobaSi Sesadarebeli (etalonuri) sistema standar-

tul ekonomikur models მიეკუთვნება, რასაც idealur Sedegebamde miv-
ya¬varT, რომელიც რეალურ პრაქტიკაში არ დაიკვირვება და არც არასოდეს 

და არსად დაკვირვებულა და არსებულა.  
 

მაგრამ შესადარებელი (საცნობარო/ეტალონური) სისტემის შექმნას ნებისმიერი 

საგნის კონსტრუირებისა და განვითარებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, 

მათ შორის ეკონომიკის ჩათვლით. 
 

Tanamedrove ekonomika SedarebisaTvis sxvadasxva sacnobaro/ etalo-
nur sistemebs iZleva\\\  და გვიჩვენებს, ramdenad Sors aris realuri sam-
yaro idealuri statusisagan. 
   

ამრიგად, Sesadarebeli/ (etalonuri)sistema (reference system) ეკონომი-

კურ მოდელს (თეორიას) წარმოადგენს, რომელსაც სასურველ ან იდეალურ 

შედეგებამდე მივყავართ, როგორიცაა efeqturoba  ( ''pirveli saukeTeso '') 

(efficiency (the ''first best '')). 
 

მართალია, ეკონომიკური თეორიებისათვის, როგორც ეტალონური სისტემები- 

სათვის, დაშვებებსა (ვარაუდებსა) და რეალობას შორის მრავალი განსხვავება არ- 

სებობს, მაგრამ ისინი გვეხმარებიან: (1) პრობლემის (ამოცანის, საკითხის) გამარ-

ტივებასა და პრობლემის მახასიათებლების უშუალო წვდომაში (ხელის ჩავლე-

ბაში (capturing); (2) თეორიული მოდელისათვის შეფასებისათვის გაზომვის კრი- 

ტეიუმის დადგენაში,  რეალობის  გაგებასა  და შემდგომ გაუმჯობესებებში და ბო-

ლოს, (3) თეორიულ სფეროში სიახლეების შემოტანასა და შემდგომ ანალიზში. 
 

etalonuri sistemis mniSvneloba ar aris damokidebuli imaze, sworad Tu zus-
tad aRwers igi realur samyaros, მაგრამ realuri samyaros gagebisaTvis igi 

kriteriums iZleva: რეალურობის უკეთ გაგებისათვის მისი (ეტალონური სისტე-

მის) საშუალებით განზომილების  (საზომის) დადგენა ხდება. ეტალონური სისტე-

მა sarkis metaforaa, _ გვეხმარება დავინახოთ gansxvaveba (ანუ მანძილი) თეორი-

ულ შედეგებსა ან რეალისტურ ეკონომიკურ მექანიზმებსა და ეტალონური სისტე-

მის მიერ მოცემულ იდეალურ მდგომარეობას შორის. 
 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, Tanamedrove ekonomikis Teoriul safuZvels წარმო-

ადგენს Tanamedrove mikroekonomika, ხოლო mikroekonomikaSi yvelaze fuZe-
mdeblur Teorias individualuri arCevanis Teoria _ moxmarebis Teoria და 

firmis Teoria _ წარმოადგენენ, როგორც Seswavlis ZiriTad platforma და Ta-

namedrove ekonomikis qvakuTxedi. ეს თეორიები ფუძემდებლური თეორიებია, 

რომლებიც ხსნიან, თუ როგორ აკეთებენ არჩევანს მომხმარებელი და ფირმა და  

ქმნიან პლატფორმას შემდგომი ინდივიდუალური არჩევანის შესწავლისათვის.  
 

ზოგადად რომ ვთქვათ, ინდივიდის წონასწორული არჩევანი დამოკიდებულია  

არა მხოლოდ საკუთარ არჩევანზე, არამედ სხვების არჩევანზეც. ინდივიდუალუ- 

რი არჩევანის შესწავლისათვის იმის ცხადად წარმოდგენა და გაგებაა საჭირო, თუ  



როგორ აკეთებს ინდივიდი საკუთარ არჩევანს სხვა აგენტების გავლენის გარეშე. 

ამ მიდგომის საფუძველზეა მიღებული moxmarebis Teoria (The consumer theory) 

და firmis Teoria (Theory of the firm), რომლებსაც ლექციების კურსში სხვადას-

ხვა ფორმით შევეხებით (და დანართებისა და შენიშვნებისა და ჩანართების სახით 

იქნება წარმოდგენილი)და ვიმსჯელებთ მათ შესახებ. am Teoriul modelebSi 

ივარაუდება (დაშვებულია), რომ ekonomi¬kuri agentebi srulyofilad konkure-
ntul instituciona¬lurad mowyobili bazris pirobebSi imyofebian. ამდენად, 

თითეული აგენტი fasis მიმღებია _ ანუ ფასს იღებს როგორც მოცემულ პარა-

მეტრს, ხოლო individualuri arCevani სხვათა არჩევანით განპირობებული არ 

არის. Ooptimaluri arCevani subieqturi faqtorebiTa (მაქსიმალური სარგებლი-

ანობისაკენ ან მოგებისაკენ მისწრაფება) და obieqturi faqtorebiT (როგორები-

ცაა ზემოთ განხილული შეზღუდვები) ganisazRvreba.     
 

სწორედ ეს მიდგომა აბნევს თანამედროვე ეკონომიკასა და მეცნიერულ მეთოდო- 

ლოგიაში გაუცნობიერებელ ადამიანს და წარმოქმნის ზემოთ აღნიშნულ უაღრე- 

სად არასწორ შეხედულებებს, რომლებიც ორ უკიდურესობაში ვლინდება. erTi 

nawili თვლის, რომ ეკონომიკურ თეორიებში დაშვებები (ვარაუდები) რეალობას 

მოწყვეტილია და ძალზე არაპრაქტიკულად გამოიყურება, და ამდენად, ეჭვს გა-

მოთქვამენ, შეიძლება თუ არა თანამედროვე ეკონომიკა საერთოდ იქნას გამოყე-

ნებული პრაქტიკული საკითხების გადაწყვეტისათვის.  
 

Mmeore ukiduresobis გამოვლინება იდეალური თეორიული მოდელების რეალო-

ბასთან გაიგივებასა და ფაქტიურ გაფეტიშებაში ვლინდება. ეს პოზიცია ყველაზე 

რელიეფურად ბაზრის მოქმედების მექანიზმში ჩაურევლობის დეკლარირებასა 

და ცნობილ, მაგრამ ძალზე არასწორ ფრაზეოლოგიაში ვლინდება, რომ  ''ბაზარი 

ყველაფერს არეგულირებს''. საქართველოში ამ პოზიციის საკმაო მიმდევარს  ეტა-

ლონური სისტემის არსისა და მიზნის რაობის გაგებაში თანამედროვე ეკონომი-

კის საფუძვლიანი ცოდნის არქონა უშლის ხელს; სწორედ ეს არის პოპულარული 

პლატფორმის რეალობასთან გაიგივების შედეგი. სინამდვილეში ასეთი უკიდუ-

რესობები მიუთითებს, რომ ამ ადამიანებისათვის გაუგებარი რჩება სამეცნიერო 

კვლევის მეთოდოლოგია, რომელი meTodologiac Tavis TavSi gamartivebasa და 

idealizacias Seicavs, და რომელიც kvlevebis gafarToebisaTvis platformas 
წარმოადგენს. 

აღნიშნული dinamikuri saerTo wonasworobis (DGE, Dynamc General equ-

ilibrium) Teoria, რომელიც ლექციების კურსში საყრდენ თეორიადს განი-

ხილება, ცალკეული საკითხის განხილვისას სხვადასხვა მოცულობით შე-

ვეხებით, Sesadarebel სწორედ ასეთ სისტემას, ანუ etalonur sistemas 

წარმოადგენს.  
 

თანამედროვე ეკონომიკის სხვადასხვა ასპექტები უფრო დაწვრილებითა და  სრუ-

ლად შეიძლება იხილოთ: DGE მოდელების შესახებ  Wickens M. Macroeconomic The-

ory. A Dynamic General Equilibrium Approach,2nd edition, Princeton University Press, 

2012.–616p.; Krueger Dirk. Macroeconomic Theory. 2015. –1645 p. (University of Penn-  

sylvania); Lars Ljungqvist, Thomas J. Sargent. Recursive Macroeconomic Theory. 3 

rd
 Edi-

tion. 2012. – 1330 p.; Guoqiang Tian. Lecture Notes. Microeconomic Theory. 2018. –1077 

p.; Leopold von Thadden. Advanced Macroeconomics. 2013. – 241 p. (University of Mainz 



and ECB); Jeffrey Parker. Macroeconomic Theory. Edition Reed Colege. Spring 2018. –589 p.; 

Prabhath Jayasinghe. On microfoundation of Macroeconomics. Real-world economics revi-

ew, issue no.82, 13 December 2017, pp.60 –75; Sergio Da Silva. Does Macroeconomics Need 

Microeconomic. Discussion Paper. Economics (The open -Access, Open-Assessment E-Journal). 

No. 2009. pp. 13; John M. Barron, Bradley T. Ewing and Gerald J. Lynch. Understanding 

Macroeconomic Theory. 1
st

 Edition. Routledge. 2006.  – 241 p., და olivie blanSaris უაღ-

რესად საინტერესო სტატია მაკროეკონომიკის მდგომარეობის შესახებ: Olivier J. 

Blanchard. The State of Macro. NBER. Working Paper 14259. 2008.  – 32 p., და სხვა.  
 

ყველა ამ ნაშრომმა და მრავალმა სხვამ, თავისი გავლენა იქონია წინამდებარე 

ლექციების კურსის ჩამოყალიბებაზე და თავის დროზე, გაცნობისას, უაღრესად 

ღრმა შთაბეჭდილება დატოვა. 
 

2008 წელს დაწყებულმა უკნასკნელმა ფინანსურმა და შემდგომ ეკონომიკურმა 

კრიზისმა არა მხოლოდ განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკები შეარყია, არამედ 

მაკროეკონომიკის თეორიაც და, საერთოდ, ეკონომისტის (მაკროეკონომისტის) 

პროფესია. კერძოდ, მაკროეკონომიკური ნეოკლასიკური თეორიის დაშვება, რომ 

ბაზრები ყოველთვის თვითკორექტირებადია და დინამიკური საერთო წონასწო- 

რობის (DGE) თეორიით ხაზგასმული წონასწორობა ყოველთის მყარდება, ძალზე 

შეირყა, თუმცა, შევნიშნოთ, რომ სრულყოფილი თეორიისათვის, ანუ შინაგანად 

არაწინააღმდეგობრივი თეორიისათვისაც კი ემპირიული მხარდაჭერის ნაკლე-

ბობისას, სრულყოფისა და ფაქტების ინტერპრეტაციის საშუალებები ყოველთ-

ვის რჩება. ამდენად, შინაგანად არაწინააღმდეგობრივი მოდელები ამ ეტაპზე 

აუცილებლად იქნებიან შენარჩუნებული.  
  

კრიზისის შემდგომ მაკროეკონომიკურ თეორიაში მრავალი რამის გადაფასება და-

იწყო, თუმცა, საბოლოო დასკვნებს იმის შესახებ, თუ რა გაუძლებს დროსა და რა 

არის შესაცვლელი და უარსაყოფი, _ რამდენიმე წელიწადში გახდება ცნობილი, 

ამიტომ, დღეის მდგომარეობით, ლექციების კურსის ერთ-ერთი მიზანი იმის წარ-

მოჩენაც არის, თუ მაკროეკონომიკურ ანალიზში რა არის ყველაზე მნიშვნელო-

ვანი თეორიული წვლილის, მოწინავე მაკროეკონომიკური   თეორიის   ბირთვის 

თვალსაზრისით, რომელთა დაუფლებაც სავალდებულო და აუცილებელია მაკ-

როეკონომიკის შესწავლით დაინტერესებული ყველა მაგისტრანტისათვის. ამ მი-

მართულებით დამატებით შეგიძლიათ იხილოთ ola olsonis ძალზე საინტერე-

სო ახალი ტექსტი და ზემოთ ხაზგასმული საკითხების მოკლე მიმოხილვა (Ola 

Olsson.Essentials of advanced macroeconomic theory. Routledge (Teylor & Francis Group). 

2012. – 172 p.). 
 

საჭიროა, რომ მკითხველისათვის პრობლემის სათავე გასაგები და ცხადად წარ-

მოსადგენი იყოს: როგორც რეალური ობიექტისა და საანგარიშო მოდელის გან-

ხილვისას აღვნიშნე, nebismieri Teoria, მათ შორის, ekonomikuri Teoriac (მაკ-

როეკონომიკა), ara uSua¬lod realur obieqts (ekonomikas), არამედ mis mode-

lebs swavlobs. თეორიული მოდელი ვერიფიკაციას ემპირიულ მონაცემებთან 

თანხვედრითა და იმ კითხვებზე პასუხებით გადის, რომელ კითხვებზედაც იგი უნ-  

და პასუხობდეს.  

 

გზა მოდელიდან, მისგან მიღებული შედეგებიდან ისევ უკან, რეალურ  

ობიექტამდე ყოველთვის გასავლელია და შესაბამისი დასკვნები _ გასაკე- 



თებელი.  

 

მხოლოდ თეორიის (ანუ მოდელის) დონეზე დარჩენა და რეალობაზე ამ 
შედეგების ბრმა პროეცირება სასურველი არასოდეს არის.  

 

როგორ ფუნქციონირებს რეალური ეკონომიკა? რატომ წარმოიქმნება განსხვავება 

რეალურ ეკონომიკასა და მის თეორიულ მოდელებს შორის, ანუ რა არის ამ განსხ-

ვავების მიზეზები? ცხადია, ინტუიციურადაც კი გასაგებია, რომ თეორიული მო-

დელები, რომლებიც გარკვეულ დაშვებებზე (ვარაუდებზე) იგება, იმდენად ახ-

ლოს იქნება რეალობასთან და მისაღები სიზუსტის პროგნოზირების საშუალებას 

შექმნის, რაც უფრო ახლოა და რეალობის არსებითი მხარის ამსახველია ის დაშვე-

ბები, რომლებიც ამა თუ იმ მოდელს უდევს საფუძვლად.  

 

ამდენად, Teoriis (modelis) problemebi daSvebebSi devs. 
 

სწორედ რეალობასთან (მაგალითად, რეალურ ეკონომიკასთან) შეუსაბამო დაშვე-

ბები, რომლებიც, შეიძლება, მომხიბლავადაც კი გამოიყურებოდეს და მეცნიერ-

მკვლევარის მიერ შეხედულებათა გარკვეული სისტემის (მათ შორის, იდეოლოგი- 

ზირებული მსოფლმხედველობის) ფარგლებში მიიღებოდეს, ქმნის პრობლემებს.  

პრობლემები წარმოიქმნება მაშინ, როცა შეხედულებების, მისგან გამომდინარე 

დაშვებების (ვარაუდების) გაფეტიშება ხდება.  
 

მაგისტრანტებისა და მაკროეკონომიკით დაინტერესებული ყველა მკითხველი-

სათვის, ვისაც იმის გარკვევა სურს, თუ როგორ ფუნქციონირებს რეალური ეკო-

ნომიკა და რა განსხვავებაა რეალურ ეკონომიკასა და გარკვეული ეკონომიკური პა-

რადიგმის  ფარგლებში შემუშავებულ  ეკონომიკურ თეორიებს შორის, ძალზე სა-

ინტერესო იქნება ნეოკლასიკური ეკონომიკური თეორიისადმი კრიტიკულად გა-

ნწყობილი ეკონომისტის stiv kinis ძალზე გახმაურებული წიგნი (Steve Keen. De-

bunking economics. The naked amperor dethroned? Zed Books. 2011. _ 471 p.), რომელ-

შიც რეალური ლოგიკურად არამყარი დაშვებების საფუძველზე  ეკონომიკის აგე-

ბის პრობლემებსა და შეუსაბამობაზეა საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი 

არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას იწვევს, მისი გაცნობა სასურველია იმის გათ-

ვალისწინებით, რაზეც ზემოთ მივუთითე: ზუსტად გვესმოდეს ეტალონური (იდე- 

ალური) სისტემების არსი და რეალური ეკონომიკისადმი მისი მიმართების პრო-

ბლემა, აგრეთვე ის safrTxe, რომელიც etalonuri sis¬te¬mebis realur eko¬no¬mi-
kasTan gaigivebaSi devs.  

 
 nNeoklasikuri ekonomikuri paradigmis xisti birTvi  
       და misgan distancirebis Tanamedrove tendenciebi  
 

ზემოთ განხილულ საკითხებს წინამდებარე ლექციების კურსში არაერთხელ დეტა-

ლურად შევეხები. მთავარი არსი განხილულისა არა მხოლოდ იმის ხაზგასმაა, 

თუ სად არის თანამედროვე მაკროეკონომიკა და რა პრობლემებია, არამედ იმის 

ჩვენებაც, თუ რამდენად ცილდება იგი ე.წ. "მეინსტრიმული" ნეოკლასიკური ეკო-

ნომიკური პარადიგმის საფუძვლებს (მეინსტრიმი ეკონომიკაში _ ეს არის keTil- 
dReobis ekonomika (Welfare Economics) და Errou-Debre-ს საერთო წონასწორობის 

მოდელები). მეინსტრიმში აქცენტი კეთდება ალლოკაციურ ეფექტურობაზე, ხო- 

ლო სხვადასხვა ინსტიტუციონალური მოწყობა განიხილება მხოლოდ როგორც  



პარეტო-ოპტიმალურობის მიღწევისათვის პირობების უზრუნველყოფის ''ალტე-

რნატიული საშუალებები'' (შევნიშნოთ, რომ თავისი არსით ოპტიმალურობის პი-

რობა  ტექნიკური წანამძღვარია და არ გააჩნია იდეოლოგიური შინაარსი.  
 

ცნობილია, რომ ნებისმიერი თეორია ორ კომპონენტს მოიცავს _ "xist birTvs" 

(hard core) და "damcav garss" (protective belt)*. "ხისტი ბირთვის" შემადგენელი 

მტკიცებები თეორიის განვითარების თანმხლები ნებისმიერი მოდიფიკაციებისა 

და დაზუსტებებისას უცვლელი უნდა დარჩეს. ისინი წარმოქმნიან   "kvleviT para-
digmas", იმ პრინციპებს, რომლების უარყოფის უფლებაც არა აქვს ამ თეორიის თან- 

მიმდევრულად გამომყენებელ მკვლევარს, როგორი მწვავეც იყოს ოპონენტების 

კრიტიკა,  და  პირიქით, _ თეორიის "დამცავი გარსის" მტკიცებები, თეორიის გან- 

ვითარების კვალობაზე, მუდმივ კორექტირებებს ექვემდებარება. თეორია ექვემ-

დებარე კრიტიკას?! ახალი ელემენტები ჩაირთვება მისი კვლევის საგანთა შორის?! 

ყველა ეს პროცესი "დამცავი გარსის" მუდმივ ცვლილებას უწყობს ხელს. 
 

neoklasikis "xisti birTvi" sami mtkicebisagan Sedgeba:• წონასწორობა 

ბაზარზე ყოველთვის არსებობს, იგი ერთადერთია და ემთხ¬ვე ¬¬ვა paretos 

მიხედვით optimums****(valrasi-errou-debres modeli); ინდივიდები 

არჩევანს რაციონალურად აკეთებენ (რაციონალური არჩევანის მო¬დელი); 

ინდივიდების მჯობინებები (უპირატესობების მინიჭებები) სტაბილურია 

და ekzogenur xasiaTs ატარებენ, ანუ მათზე გარე ფაქტორები არ მოქმედე-

ბენ. 
 

neoklasikis "damcavi garsi" aseve sam elements moicavs: ინფორმამაციის 

მიღებაზე (მოძიებაზე) დანახარჯები არ არსებობს და ინდივიდები ინფორ-

მაციას გარიგების შესახებ (ანუ გადაწყვეტილებების მიღებისას) სრული 

მოცულობით ფლობენ; ეკონომიკური გაცვლის საზღვრები კლებადი სარ-

გებლიანობის პრინციპის საფუძველზე განისაზღვრება; ურთიერთქმედე-

ბაში მყოფ მონაწილეთა შორის რესურსების პირველსაწყისი განაწილების 

გათვალისწინებით; გაცვლის განხორციელებისას დანახარჯები არ არსე-

ბობს, _ თეორია მხოლოდ ერთადეთი სახის დანახარჯებს განიხილავს – ეს 

საწარმოო დანახარჯებია; ბაზარზე გაცვლის განხორციელებისათვის რე-

სურსებზე კერძო საკუთრება აბსოლუტური წანამძღვარია. 
 

ამდენად, neoklasikur ekonomikur TeoriaSi mxolod individi, ისიც მხოლოდ 

reprezentaciuli (ანუ identuri) individia pirveladi: ისინი (ყველა ისეთი, 

როგორც ერთ-ერთი მათგანიერთი) უშეცდომოდ და ყოველთვის რაციონალუ-

რად მოქმედებენ _ მათი გადაწყვეტილებები ყოველთვის ოპტიმალურია. insti- 

tutebs am koncefciaSi raime datvirTva ar eniWebaT. როგორც ცნობილია, ეს 

მიდგომა meTodologiuri individualizmis სახელს ატარებს. ცხადია, რომ ეს 
_____________________________________________________________________  
 

* ეს სქემა შეესაბამება თეორიის ეპისტემოლოგიურ (ანუ შემეცნების თეორიის) ანალიზს, 

რომელიც უნგრული წარმოშობის ინგლისელი ფილოსოფოსის imre lakatoSis მიერაა 

შემოთავაზებული. იგი პოსტპოზიტივიზმისა და კრიტიკული რაციონალიზმის ერთ-ერ-
თი თვალსაჩინო წარმომადგენელია. 

** სიტუაცია, როცა შეუძლებელია ერთი ჯგუფის მდგომარეობის გაუმჯობესება ერთდ-
როულად სხვების მდგომარეობის გაუმჯობესების გარეშე, ცნობილია optimaluroba pa 
retos mixedviT.  



ძალზე ძლიერი დაშვებებია! დიახ (!) _ ეს მხოლოდ დაშვებებია, მტკიცებებია, რომ-

ლებიც არსაიდან მომდინარეობენ, გარდა გარკვეული შეხედულების მქონე ადა-

მიანთა ჯგუფისა, რომელსაც მიაჩნია, რომ ეკონომიკურ ბაზრებზე ასეთი სიტუა-

ციაა და ბაზრები სწორედ ასე ფუნქციონირებენ. გასაგებია, რომ მიუხედავათ მნი-

შვნელოვანი შედეგებისა, ამ თეორიის ფარგლებში მოდელებში აუცილებლად 

გაჩნდებოდა ეს სირთულეები. ამის შესახებ, ანუ დაშვებების პრობლემატურობა-

სა და მისგან მიღებული შედეგების მეცნიერული მეთოდოლოგიის თვალთახედ-

ვით როლსა და ადგილზე ზემოთ უკვე  ვისაუბრე. ვფიქრობ, მკითხველისათვის 

ახლა უფრო გასაგებია, თანამედროვე ეკონომიკა თუ რატომ შლის ნეოკლასიკუ-

რი ეკონომიკური პარადიგმის "ხისტ ბირთვსა" და გადის მისი ჩარჩოებიდან. მაგ-

რამ ორთოდოქსალური მიდგომა მაინც ძალიან სასარგებლოა, რადგან ეკონომი-

კური ეფექტურობის საფუძვლების გახსნას უწყობს ხელს სრულყოფილი ინფორ-

მაციისა და განჭვრეტის იდეალურ-ტექნიკურ პირობებში. მიუხედავად ამისა, ამ 

თეორიის შეზღუდულობა  სახეზეა. აშკარაა, რომ მისი სუსტი მხარეები სწორედ 

ინსტიტუციონალურ ნეიტრალურობაში ან ინსტიტუციონალურ შეზღუდულო-

ბაში ვლინდება და ტრანსაკციული დანახარჯების (ანუ დანახარჯების, რომლებიც 

ტრანსაკციების განხორციელებასთანაა დაკავშირებული და რომელსაც ნეოკლა-

სიკური ეკონომიკური თეორია უგულვებელყოფს) სერიოზული ანალიზიდან თა-

ვის არიდებაა. ამიტომ ნეოკლასიკური ეკონომიკური თეორია შეიძლება გამოყე-

ნებული იქნას რესურსების ალოკაციის ანალიზისას პრობლემის ყველაზე აბსტ-

რაქტული დასმის პირობებისას. განსხვავებით ნეოკლასიკისა, axali instituci-

onaluri Teoriis ცენტრალური თეზისი ისაა, რომ ekonomikis funqcionirebis 

SedegebisaTvis institutebs aqvT mniSvneloba. ლექციების მსვლელობისას არა-

ერთხელ მოგვიწევს ნეოკლასიკის ჩარჩოებიდან გასვლა და თანამედროვე ეკონო-

მიკური თეორიის უახლესი შედე-გების დემონსტრირება. ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში ამაზე ხაზგასმა ცალსახა და მკაფიო იქნება. 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lleqciebis kursis Sinaarsis mimoxilva  
 

ლექციების კურსის საწყის ნაწილში თანამედროვე მაკროეკონომიკის საფუძვლებ-

სა და მეთოდებზე, რეალურ ეკონომიკურ პროცესზე (შესწავლის ობიექტი) და სა-

ანგარიშო მოდელებზე ვისაუბრე. აქცენტი იმაზე გაკეთდა, ეკონომიკური სის-

ტემების მრავალფეროვნება მრავალმოდელურობას გარდაუვალად როგორ განსა- 

ზღვრავს, მაგრამ arsebobs sabazo modelebi, რომლებიც aRiarebulia sayovel-
Taod და warmoadgens  Tanamedrove  makroekonomikis  safuZvels.  ეკონომიკური  

კანონების არაუნივერსალობა (საბუნებისმეტყველო კანონების უნივერსალობი-

საგან განსხვავებით) სწორედ სხვადასხვა მიდგომებისა და მოდელების აუცილებ-

ლობას ქმნის.  
 

თავი 1-ში მაკროეკონომიკის შესწავლისათვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის 

წარმოდგენებს ეხება, როგორიცაა molodinebi და მათი როლი ეკონომიკაში, sar-
geblianoba და მისი diskontireba uwyvet droSi; ფუნდამენტური წარმოდგენა 

arawrfivobaze, როგორც ეკონომიკისა და მასში მიმდინარე პროცესების შინაგან  

თვისებაზე; დეტალურად განხილულია ekonomikuri wonasworeobis koncefcia 

როგორც არსობრივად, ისე მათემატიკური აპარატის გამოყენებით; ახსნილია 

saerTo wonasworoba valrasis mixedviT (გაცვლის ეკონომიკა), აგრეთვე errou-

debres ekonomika და ekonomika transfertebiT. მეინსტრიმიდან განსხვავებით, 

რომელიც რეპრეზენტაციული ეკონომიკური აგენტის კონცეფციას ეფუძნება, შე-

მომაქვს heterogenuli agentebis cneba და აღვწერ ეკონომიკას, რომელშიც gansx-
vavebuli SesaZleblobebisa და upiratesobebis (mjobinebebis miniWebis) ინდი-

ვიდები ოპერირებენ. stoqasdtikuri procesebisa და makroekonomikis მიმარ-

თების შესახებ წარმოდგენების შექმნის შემდეგ დეტალურად განვიხილავ იმ მი-

ნიმალურად აუცილებელ თეორიის ნაწილს, რომელიც stoqastikur procesebs 

ukavSirdeba. 
 

თავი 2 -ის სახელწოდებაა ''arawrfivi dinamikuri ekonomikuri sistemebi''. იგი 

ეფუძნება arawrfivi dinamikis maTematikur aparatsa და meTodebs. ამ საკითხე-

ბის ასეთი სახით წარმოდგენა მაკროეკონომიკის თანამედროვე კურსებში ტრა-

დიციად ქცეული არ არის; მისი მხოლოდ ცალკეული საკითხები განიხილება 

მეტნაკლები დოზებით. იგი მოიცავს როგორც ეკონომიკური სისტემის დინამი-

კას (დროში ევოლუციას), ისე დინამიკური წონასწოროული მდგომარეობის მდგო- 

მარეობის დაკარგვასა და თანმხლები პროცესების აღწერას. განიხილება სისტე-

მის წინასწორობის მდგრადობა როგორც ლიაპუნოვის მიხედვით, ისე ორბიტა-

ლური და სტრუქტურული მდგრადობები.  
 

ბუნებრივია კითხვა: რატომ გავაკეთე აქცენტი ეკონომიკური სისტემის დინამი- 



კური პროცესების საერთო (ზოგად) აღწერაზე და არაწრფივი დინამიკის აპარა-

ტის გამოყენებაზე? ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ჯერ erTi is, რომ უკანასკნელ 

ათწლეულში მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და შეიცვალა ეკონომიკური თეორი-

ის კვლევის მეთოდები, მიდგომები და ინსტრუმენტარიუმი, რამაც ტრადიციუ-

ლი ნეოკლასიკური მიდგომების გადახედვამდე და ფუნდამენტური მეცნიერე-

ბებში დამუშავებული წარმატებულად გამოყენებული მეთოდებისა და მიდგო-

მების ეკონომიკაზე გავრცელებამდე მიგვიყვანა. ბუნებრივია, ამ მეთოდებისა და 

მიდგომების ცოდნა აუცილებელია! აქედან გამომდინარე, მკითხველისათვის ეს 

თავი შეიძლება იყოს შესავალი თანამედროვე არაწრფივი დინამიკის მეთოდების 

შესწავლისა და ეკონომიკაში მისი გამოყენებების გაცნობისათვის. Mmeore is, რომ 

ეკონომიკური ობიექტის სრულად აღწერისა და კვლევისათვის შექმნას უნივერ-

სალური ინსტრუმენტარიუმი, რომელიც უაღრესად პრაქტიკული და ძალზე 

რთული საკითხების გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა და mesame is, რომ swavle-
bisadmi ori midgoma არსებობს: erTi _ მარტივიდან (კონკრეტულიდან, კერძოდან) 

რთულისკენ (ზოგადისკენ, საერთოსკენ) სვლაა. ამ მეთოდს induqciis მეთოდსაც 

უწოდებენ (ლათ. Inductio _ ''gamoyvana, dayeneba''), ხოლო meore _ საერთოს (ზოგა-

დის) წარმოდგენისა და გარკვევის შემდეგ, თანდათანობით მარტივისკენ (კონკ-

რეტულისკენ, მარტივისკენ) სვლაა. ამ მეთოდს deduqciis მეთოდსაც უწოდებენ 

(ლათ. deductio _ ''gamoyvana''). თქმა იმისა, რომ ერთ-ერთ მეთოდს აქვს რაიმე გან-

საკუთრებული უპირატესობა მეორის მიმართ, სწორი არ იქნება. ყველაფერი შესას-

წავლი საგნის თავისებუებაზე, მიზნებზე, ჩამოყალიბებულ ტრადიციებზე, მეთო-

დურ გამართულობასა და სწავლების ხარისხზე და პროფესიონალიზმზეა დამო-

კიდებული. ცხადია, შესწავლასა და კვლევას ამ სიტყვათა საუკეთესო კონტექს-

ტით ვგულისხმობ და არა მათი დაკნინებული გაგებით, როცა სწავლაცა და კვლე-

ვაც ფსევდო-სწავლა/სწავლებითა და ფსევდო-კვლევა/მეცნიერებით შეიძლება 

იქნას ჩანაცვლებული.  

 

ra sjobs?!  

 

თანამედროვე (უმაღლესი) მაკროეკონომიკის შესწავლა უმარტივესი საკითხები-

დან (რომლებსაც სიტყვა ''სიმარტივე'' არც კი მიესადაგება!) დაიწყო, როცა საერ-

თოდ ვერ ხედავ და, შეიძლება, არც წარმოდგენა გაქვს საერთოსა და მთელზე, 

რასაც იგი წარმოადგენს, თუ ეცადოთ გონების დაძაბვას, ინტელექტის მობილი-

ზებასა და შესასწავლი საგნის მთლიანობაში წარმოდგენას, რომლის შემდეგაც კო-

ნკრეტული და კერძო საკითხების წარმოდგენა და გააზრება არა მარტო იოლდე-

ბა, არამედ მათზე გაცილებით ღრმა და ნათელი წარმოდგენები გექმნება?! 
 

შეიძლება, ვინმემ თქვას, რომ ეს გემოვნების საკითხია და გემოვნებაზე არ დავო-

ბენო. ინერციული, პრიმიტიული და ღრმად არასწორი სენტენციაა! პირიქით, გე-

მოვნების (ჩვენს შემთხვევაში საგნის შესწავლისადმი დამოკიდებულების) ფორ-

მირების  ეტაპები  არსებობს  და ჩავთვალოთ, ახლა სწორედ ასეთ ეტაპთან გვაქვს  

საქმე. წინამდებარე ლექციების კურსის ავტორი საუკეთესო განწყობითა და იმე-

დით გთავაზობთ იმ მიდგომებს, რაც მან სულ სხვა სფეროში, რომელშიც დამუ-

შავებული arawrfivi dinamikis midgomebisa და meTodebis ახლა ეკონომიკაში 

ტარნსფორმირება და მისადაგება ხდება. სადაც მას მუშაობის ბედნიერება ჰქონდა 

და საიდანაც რაღაც წარმოდგენები და გამოცდილება გადმოყვა,  თანამედროვეო- 



ბის არაერთი ბრწყინვა ეკონომისტი სწორედ ამ სფეროდან მოვიდა (მხოლოდ 

აერო-კოსმოსური სფეროს ყოფილი ინჟინერი, დღეს დიდი და ბრწყინვალე ეკო-

ნომისტი uiliam AaA. barneti (William  A. Barnett, დაბ. 1941) რად ღირს ან ეკონომიკაში 

ნობელის პრემიის (1988) ლაურეატი, ბრწყინვალე ფრანგი ეკონომისტი (თავდა-

პირველი პროფესიით ინჟინერი) moris alle (Maurice Félix Charles Allais (1911-

2010)), აქ სხვებზე რომ არ ვისაუბრო.  
 

თავი 2-ში თავდაპირველად საუბარია ekonomikaze როგორც arawrfiv sistemaze 
და ახსნილია მისი ფუძემდებლური მნიშვნელობა, გამოყვანილია დინამიკის 

საერთო განტოლებათა სისტემა და ახსნილია მის ამოხსნასთან დაკავშირებული 

პრობლემები. შემდეგ ვცილდები ნეოკლასიკის ''ხისტ ბირთვს'', რომლის თანახ-

მადაც ბაზრები ყოველთვის მუდმივ წონასწორობაშია და, წონასწორობის დაკარ-

გვის შემთხვევაში, მყისიერად აღიდგენენ მას. ვუშვებ, რომ დინამიკური ეკონო-

მიკური საერთო წონასწორობის სისტემა კარგავს წონასწორობას.  

რა ხდება ამ დროს?!  

ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისა და ღრმა წარმოდგენის შექმნის მიზნით შემოტა-

ნილია აუცილებელი ცნებებია და ახსნილია mdgradobis, bifurkaciebisa და ka-
tastrofebis arsi მათემატიკური აპარატის გამოყენების გარეშე. fazur sivrce-
ze წარმოდგენისა და არსის გარკვევის შემდეგ უშუალოდ dinamikuri ekono-
mikuri sistemis maTematikur models\ vixilav. შემდეგ ekonomikuri sistemis 

dinamikur modelSi ამ sistemis mdgradobis dakargvasTan და მის შემდგომ evo-
luciasTan dakavSirebul problemebs vexebi. და ბოლოს, წარმოდგენის შექმნის 

მიზნით, ასეთი ამოცანების ამოხსნის მეთოდებზე შევაჩერებ ყურადღებას, თუმცა, 

შეზღუდული მოცულობით. 
 

თანამედროვე მაკროეკონომიკის შესწავლას ზრდის თეორიებით ვიწყებთ. ამ თე-

მას ლექციების კურსის წინამდებარე პირველი ნაწილი (პირველი წიგნი) ეთმობა: 

მის სამ თავში (მე-3, მე-4 და მე-5 თავები) ეკონომიკური ზრდის მოდელებია წარ-

მოდგენილი. 
 

ეკონომიკური ზრდის მოდელების შესწავლას robert solous  (Robert Solow) mo-
deliT ვიწყებ (თავი 3), რომელიც ტრადიციულად ეკონომიკურ ზრდასთან დაკა-

ვშირებული პრობლემების ანალიზისათვის გამოიყენება. პრაქტიკულად solous 

modeli ზრდის ნებისმიერი ანალიზისათვის ამოსავალს წარმოადგენს. ის მოდე-

ლებიც კი, რომლებიც მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან სოლოუს მოდელისაგან, 

უფრო გასაგები მას შემდეგ ხდება, რაც მას სოლოუს მოდელს შევუდარებთ. ამდე-

ნად, solous modelSi garkveva და misi codna არის sabazo moTxovna საერთოდ 

zrdis Teoriis gagebisaTvis ! solous modeli (ზოგჯერ მას solou-svonis mo-

dels უწოდებენ) შემუშავებული იქნა solous  (Solow R.M. A contribution to the 

Theoryof Economic Growth  // Quarterly Journal of Economics.1956. Vol. 70. Febr., p.65-94.) 

და svonis მიერ (Swan T.W. Economic Growth and Capital Accumulation // Economic 

Record. 1956. Vol. 32. Nov., p. 334-361. იხ., აგრეთვე,Readings in the Modern Theory of Eco-

nomic Growth // J.E. Stiglitz, H. Uzawa (eds.). Cambridge, MA:MIT Press,1969.).  
 

თავი 3 ორ ნაწილად არის გაყოფილი.3.A ნაწილში ეკონომიკურ ზრდას, მის არ-

სობრივ მხარესა და ეკონომიკურ განვითარებას, მაკროეკონომიკურ ფაქტებსა და  

ქვეყნებსშორის განსხვავებებსა და წარმოქმნილ კითხვებს განვიხილავ. ცალკე  



წარმოდგენილია (იხ. თავი 3, პარაგრაფი 2.2) წინამდებარე ლექციების კურსის ავ-

ტორის მიერ გამოკვლეული და დამუშავებული საქართველოს ეკონომიკის მაკ-

როეკონომიკური ფაქტები, თავის ბოლოს კი ეკონომიკური ზრდის თეორიის გან- 

ვითარების უახლესი მიმართულებები.  3.B ნაწილში უშუალოდ robert solous 

ekonomikuri zrdis modeli (1956) განიხილება, _ ანუ ყურადღება კონცენტრირე-

ბულია grZelvadiani ekonomikuri zrdis makrosakiTxebze, კერძოდ, დანაზო-

გებს, ეკზოგენურ ტექნოლოგიურ გაუმჯობესებებს (ტექნიკურ პროგრესს), გრძე-

ლვადიან კაპიტალშეიარაღებასა (long-run capital intensity) და ერთ სულ მოსახლე-

ზე გრძელვადიან შემოსავლებს შორის კავშირებზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა, 

ეს ნაწილი ეკონომისტთა რამდენიმე ათწლეულის ძიებას ასახავს, _ გრძელვადიან 

პერიოდში თუ როგორ განისაზღვრება ეროვნული შემოსავალი კაპიტალის დაგ-

როვებისა და ტექნოლოგიური პროგრესის საფუძველზე. ამ მიმართულებით პირ-

ველი ფართო გავლენის მქონე მოდელი სწორედ solous modeli იყო. ზუსტად 

ანალოგიური მოდელი იმავე პერიოდში trevor svonis მიერაც იქნა დამუშავებუ-

ლი (დეტალურად  იხ. 3.B ნაწილი, პარაგრაფი 3.5).  
 

ეკონომიკური ზრდის განხილვისას ისმის კითხვა: კაპიტალის დაგროვებას და/ან 

ტექნოლოგიურ პროგრესს შეუძლიათ თუ არა გლობალური ეკონომიკური ლანდ-

შაფტის ძირითადი კონტურების წარმოდგენასა და გარკვევაში დახმარების გაწევა, 

უპირველეს ყოვლისა იმის გარკვევაში, რაც ცხადად ჩანს: ქვეყნებს შორის ერთ სულ 

მოსახლეზე გამოშვების მოცულობასა და შემოსავლების მიხედვით არსებულ 

უდიდეს განსხვავებებში. რა განაპირობებს ამ განსხვავებებს? გამოწვეულია თუ 

არა ეს განსხვავებები წარმოების ფაქტორების უზრუნველყოფაში არსებული გან-

სხვავებებით? ტექნოლოგიებში არსებული განსხვავებებით? იქნებ, კიდევ არის 

სხვა რამ, რაც ამ განსხვავებებს განაპირობებს? შეიძლება, es kiTxvebi zrdis Teo-
riaSi, _ და ასევე ganviTarebis ekonomikaSi, _ yvelaze saWirboroto და arsebiTi 

xasiaTis sakiTxebia!  
 

solous modeli აღწერს sruli efeqturobis pirobebSi, ekonomikaSi როგორ ვი-

თარდება ე.წ. "Natural output" ("bunebrivi gamoSveba") danazogebis mudmivi normi-
sas (დეტალურად იხ. 3.A, პარაგრაფი 3.1-ის ნაწილი ''პოტენციალური და ფაქტიუ-

რი ზრდა''). ძირითად კითხვაზე: "SeuZlia Tu ara ekonomikas kapitalis mudmivi 

zrdis xarjze xeli Seuwyos erT sul mosaxleze Semosavlebis mudmiv zrdas?" _ 

solous მიერ გაცემულია uaryofiTi პასუხი: ara! 
 

solous modelidan გამომდინარე ZiriTadi daskvna მდგომარეობს შემდე-

გში: erT sul mosaxleze gamoSvebis swrafi zrda ar SeiZleba aixsnas arc 

fizikuri kapitalis dagrovebiTa და arc regionebs Soris saSualosu-
ladobriv SemosavlebSi gansxvavebebiT.  

 

კერძოდ, ჩვეულებრივი საბაზრო არხებით კაპიტალის დაგროვება უშუალოდ ზე-

მოქმედებს გამოშვებაზე, ხოლო kapitalis anazRaureba kapitalis zRvruli mwa¬-
r¬moeblurobiT განისაზღვრება. ამ ცნების დიდი მნიშვნელობიდან გამომდინა-

რე, ღირს მასზე დეტალურად შეჩერაბა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი განმარტე-

ბის გაკეთება. გავიხსენოთ, თუ რას ნიშნავს იგი (იხ. ჩანართი №1). 
 

ამ შემთხვევაში სოლოუს მოდელი გვიჩვენებს, რომ რეალურ შემოსავლებში დაკ-

ვირვებული განსხვავებულობები ძალიან დიდია იმისათვის, რომ ამ  განსხვავებუ- 



ლობების ახსნა კაპიტალშეიარაღებაში არსებული განსხვავებებით ვეცადოთ. მო-

დელში ეკონომიკური ზრდის სხვა წყაროები მოდელს გარეთ დევს და ან ეგზო-

გენურებად ითვლებიან და, მაშასადამე, ახსნას დაქვემდებარებული არ არიან (მა-

გალითად, teqnologiuri progresi, ანდა, სხვაგვარად, _ teqnologiuri cvli-
lebebi, technological change) ან  საერთოდ ar ganixileba  (მაგალითად, კაპიტალი-

საგან წარმოქმნილი გარე ეფექტები). ამიტომ ზრდის ძირითად საკითხებზე პასუ-

ხების მისაღებად სოლოუს მოდელის საზღვრებიდან გასვლაა საჭირო.  

 

 CanarTi  №1. kapitalis zRvruli mwarmoebluroba 
 

marginal productivity of capital (kapitalis zRvruli mwarmoebluroba) მიმ-
დინარე ფასებში პროდუქციის გამოშვების (ანუ ჩვენი ტერმინოლოგიით _ 

გამოშვების (output))დამატებითი სიდიდეა, წარმოქმნილი კაპიტალის არა-
დიდი გაზრდისას, დამატებითი კაპიტალდაბანდებების ერთეულზე გაანგა-
რიშებით. კაპიტალის ზღვრული მწარმოებლურობა განსხვავდება kapitalis 

zRvruli efeqturobisagan (marginal efficiency of capital, MEC), რომელიც და-
მატებითი კაპიტალის შეძენისაგან მოსალოდნელი შემოსავლიანობის წმინდა 

ნორმას წარმოადგენს. იგი გამოითვლება როგორც მოსალოდნელი მოგება გა-
მომუშავებული დანახარჯების ღირებულებისა და კაპიტალის ცვეთის გათ-
ვალისწინებით. კაპიტალის ზღვრული მწარმოებლურობა განსაკუთრებით 

დაკავშირებულია ზღვრულ შემოსავალთან, რომელიც გამოშვების დამატები-
თი მოცულობისაგან მიიღება და   რომელიც კაპიტალის ნაზრდის შედეგად შე-
იძლება წარმოიქმნას. Tu kapitalis zRvruli mwarmoebluroba sasesxo 
kapi¬talze ga¬dasaxdel procentebze metia, maSin warmoeba mom¬ge¬biania.  

თუ პროდუქციის (გამოშვების) ფასი რეალურ გამოსახულებებში დაიკლებს ან 

რეალური შრომის ანაზღაურება  და  დანახარჯები  საწვავზე  და  სანედლეულო 

მასალებზე გაიზრდება, ასეთი მოგება დროში შეიძლება გაქრეს. ka¬pi¬talis 

zRvruli efeqturoba TavisTavad warmoad¬gens sapro¬cento ganakveTs, 

რომლითაც momavali mogebebis diskontirdeba ხდება იმ მიზნით, რომ  მათი 

mimdinare diskontirebuli Rirebuleba ("present discounted value") კაპიტა-

ლის ღირებულებას გავუტოლოთ.   
 

ლექციების კურსის თავი 4-ში და თავი 5-ში solous mode¬lis ganzogadeba და 

modificireba xdeba. თავი 4-ში წარმოდგენილია, როგორც მას ოლივიე ბლანშარი 

და სტენლი ფიშერი უწოდებენ, Tanamedrove makroekonomikis ძირითადი "muSa 

cxenebi": ramseis ekonomikuri zrdis modeli (The Ramsey Growth Model) _ მისი 

მოდიფიცირებული სახით, ანუ ramsei-kass-kupmansis modelis (The Ramsey-Cass-

Coopmans Model) სახით (წარმოდგენილი uwyvet droSi) და gadafarvadi Taobe-

bis modeli (Overlapping-Generation Model) diskretuli droSi (სიმარტივის 

გამო), რომელშიც adamianebi cxovroben ori periodis ganmavlobaSi, ანუ რო-

გორც მას უწოდებენ daimondis modeli (The Diamond Model: Diamond Peter. Nati-

onal Debt in a Neoclassical Growth Model // American Economic Review. 1965.55 (Dec.).  

1126-1150.) დანაზოგების, ინვესტიციებისა და კაპიტალის დაგროვების დინამი-

კის შესწავლა ამ მოდელში იმის გათვალისწინებით ხორციელდება, რომ ადამია-

ნები უსასრულოდ არ ცხოვრობენ და მათ, შეიძლება, აღელვებდეთ ის, თუ რა მო-

ხდება მათი სიკვდილის შემდეგ. ამდენად, ამ მოდელში დემოგრაფიის მიერ დას- 

მული საკითხების განხილვაა შესაძლებელი, მათ შორის, სახელმწიფო ვალის გავ- 



ლენის ჩათვლით. 
 

პრაქტიკულად, თავი 4-ში განხილულ modelebzea agebuli Tanamedrove makro-
ekonomikis mTeli Senoba (mzidi konstruqcia).  

 

თავი 4-ში განიხილება ekonomika, რომელშიც: ganusazRvreloba gamoric-
xulia; adamianebi cxovroben usasrulod; firmebi axdenen TavianTi Rire-
bulebis maqsimizacias; yvela bazari არის srulyofilad konkurentu-
li; yvela bazari myisierad modis wonasworobaSi; fuli ar arsebobs.  

 

aseTi srulyofilad  funqcionirebadi ekonomika iqneba  etaloni.  
 

am etalonur ekonomikas Sevu¬da¬rebT ekonomikebs, რომელთა yofaqce¬va gansx-
vavebul varaudebs (gansazR¬v¬ru¬lo¬bebs) efuZneba. თავი 4-ში გავაანალიზებთ 

ფაქტორებს, რომლებიც განსაზღვრავენ დანაზოგებსა და ინვესტიციებს. სოლოუს 

მოდელი არ შეიცავს ოპტიმიზაციის ელემენტებს, _ მასში დაზოგვის ნორმა ითვ-

ლება მუდმივად, ანუ ეგზოგენურად მოცემულ სიდიდედ. თავი 4-ში განიხილება 

ორი მოდელი, რომელშიც დაზოგვის ნორმა განისაზღვრება ენდოგენურად და შე-

იძლება დროთა განმავლობაში იცვლებოდეს. მათგან პირველ  მოდელში დაზოგ-

ვასა და მოხმარებაზე გადაწყვეტილებები უსასრულოდ მცხოვრები საოჯახო მეუ-

რნეობების მიერ მიიღება, რომელთა რაოდენობა ფიქსირებულია, ანუ სხვა სიტყ-

ვებით რომ ვთქვა, ვიხილავთ შედეგებს SorsmWvreteli (ანუ მომავალზე ორიენ- 

ტირებული, forward-looking) მომხმარებლისათვის. მეორე მოდელში გადაწყვე-

ტილებები მომხმარებელთა გადაფარვადი (გადამკვეთი) თაობების მიერ მიიღება, 

რომლებიც დროის სასრული ჰორიზონტით ცხოვრობენ.  

 

solous modelis dazogvis normis ucvlelobis Sesaxeb daSvebaze uaris Tqma 

iZleva sam upiratesobas: (1) ის, რომ   (ეს ძალიან მნიშვნელოვანია) შესაძლებელი 

ხდება ვაჩვენოთ, რომ ზრდის თეორიის ცენტრალური საკითხების შესახებ სოლო- 

უს მოდელის ძირითადი დასკვნები არ არის დამოკიდებული დაზოგვის ნორმის 

უცვლელობის დაშვებაზე. (2) ჩნდება საშუალება გაანალიზდეს კეთილდღეობის 

პრობლემები. მოდელი, ბაზირებული აგრეგირებულ ცვლადებს შორის აპრიო-

რულ დამოკიდებულებებზე, არ იძლევა საშუალებას ვიმსჯელოთ, წარმოადგენს 

თუ არა რაღაც ეკონომიკური შედეგეგები უფრო უპირატესს სხვა შედეგებთან 

შედარებით: მოდელში ადამიანების გარეშე რთულია ვთქვათ, ადამიანები უკე-

თეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან თუ არა (ანუ უკეთ თუ ცუდად ხდებიან). მო-

დელი უსასრულო ჰორიზონტით და მოდელი გადაფარვადი თაობებით შეიცა-

ვენ ინდივიდების ქცევის აღწერას და ამიტომ შეიძლება გამოყენებული იქნან კე-

თილდღეობის პრობლემის ანალიზისათვის. (3) მოდელები უსასრულო ჰორიზონ-

ტით და გადაფარვადი თაობებით არა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის ანალიზს,  

არამედ მრავალი სხვა ეკონომიკური საკითხის ანალიზსაც ემსახურებიან. ამდე-

ნად, ეს მოდელები ანალიზის ძალიან ფასეულ ინსტრუმენტებს წარმოადგენენ. 
 

თავი 4-ის დანართში განვიხილავთ ramseis მიერ (Ramsey Frank. Mathematical  

Theory of Saving //1928. 38. No. 152 (Dec.) 543-559. Reprinted in Joseph Stiglitz and Hiro- 

fumi Uzawa (eds.). Reading in the Modern Theory of Economic Growth.MIT Press.1969.) გაა- 

ნალიზებულ რესურსების ოპტიმალურ განაწილებას, ოპტიმალური სამომხმარებ-

ლო და საინვესტიციო გადაწყვეტილებებს, რომელსაც მოცემულ მოდელში რეპ-

რეზენტაციული (ანუ იდენტური, ანდა ტიპური) ინდივიდის სარგებლიანობის 



მაქსიმიზაციის მიზნით centraluri sagegmo organo. ნაჩვენები იქნება, რომ re-
sursebis ganawileba centraluri dagegmvis safuZvelze ekvivalenturia kon-
kurentul sabazro ekonomikaSi resursebis ganawilebisa, სადაც optimaluri 

samomxmareblo და sainvesticio gadawyvetilebebi miiReba individebis mier 

Sromis anazRaurebisa და saprocento ganakveTebis mimdinare და mosalodneli 

wonasworuli mniSvnelobebis mimdevrobis safuZvelze. გამოყენებული დაშვე-

ბებისას ეს ეკვივალენტურობა კანონზომიერია და ამასთან, იგი ძალიან სასარგებ-

ლო დატვირთვას იძენს: ცენტრალური დაგეგმვის ამოცანის გადაწყვეტა უფრო 

მარტივია, ვიდრე ეძიო წონასწორული გადაწყვეტა დეცენტრალიზებული ეკო-

ნომიკისათვის. ამ თავის meore danarTSi optimizaciis maTematikuri teqnikis 

დემონსტრირებას მოვახდენ იმ მათემატიკური პროგრამების ფარგლებში, რომე-

ლიც არ ცილდება სამაგისტრო პროგრამებს. 
 

თავი 5  კიდევ უფრო შორს მიდის სოლოუს მოდელის საზღვრებიდან.  განხილული 

მოდელები ზრდის თეორიის ძირითად საკითხებზე სხვა პასუხებს იძლევიან, 

ვიდრე სოლოუს მოდელი. თავი 5-ის პირველი ნაწილი uars ambobs teqnikuri 

progresis egzogenurobaze, რომელიც გამოყენებულია სოლოუს მოდელში; ნაცვ-

ლად ამისა, დაიშვება, რომ teqnikuri progresi axali teqnologiebis Seqmnis  miz- 
niT warmoebis faqtorebis gadanawilebis Sedegs, ანუ endogenur process წარ-

მოადგენს. ყურადღება გამახვილებული იქნება სამეცნიერო-კვლევით და განვი-

თარების თეორიებზე, რომლებშიც ტექნიკური პროგრესი დროთა განმავლობაში 

იცვლება ინოვაციების გზით და  ეკონომიკურ ზრდაზე ამ სახით განსაზღვრული 

ენდოგენური ტექნიკური პროგრესის გავლენასა და ინოვაციების შექმნისათვის 

რესურსების გადანაწილების ძირითად დეტერმინანტებს გავაანალიზებთ. 

ამდენად, ტექნოლოგიური ცვლილებები მოდელის შიგნით აგენტების ქცევის 

შედეგია და, შესაბამისად, am ti¬pis modelebi endogenur modelebad iwo¬debian. ამ 

ანალიზის ძირითადი დასკვნა მდგომარეობს მასში, რომ endogenuri teqnikuri 

progresi ueWvelad warmoadgens msoflio ekonomikuri zrdis umniSvnelovanes 

faqtors, მაგრამ, ალბათ, ver axdens gadamwyvet gavlenas qveynebs Soris Semosav-

lebSi sxvaobazEe. ამიტომ, თავი 5-ის მეორე 5.B ნაწილში ყურადღება ფოკუსირებუ-

ლია ამ განსხვავებულობებზე და აღმოვაჩენთ, რომ ამ განსხვავებულობების 

გაგებისათვის აუცილებელია ანალიზში ori axali faqtoris ჩართვა:  
 

 gansxvaveba ara mxolod fizikur, არამედ adamianur kapitalSic, და 
 gansxvaveba mwarmoeblurobaSi, რომელიც ar aris dakavSirebuli 

teqnologiebSi sxvaobasTan.  
 

თავი 5-ში ნაჩვენებია, თუ როგორ გვეხმარება ეს ახალი ფაქტორები საშუალო შე-

მოსავლებში ქვეყნებს შორის უზარმაზარი განსხვავებების ახსნაში, აგრეთვე ამ         

ფაქტორებში  განსხვავების პოტენციალური წყაროების ახსნაში. ამით ლექციების  

კურსის პირველი ნაწილი (ანუ ეს წიგნი) სრულდება.  

 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, Lleqciebis kursis meore nNawilSi moklevadian rxe-
vebsa (short-term fluctuations) და realuri saqmiani ciklis (biznes-ciklis) Teo- 
rias ganvixilav.  ეკონომიკური რხევებისა და რეალური საქმიანი ციკლის საბაზო 

(კლასიკური) მოდელის განხილვის შემდეგ ტექნოლოგიური შოკებისა და სახე-

ლმწიფო შესყიდვებში ცვლილებების გავლენაზე (შედეგებზე) და ემპირიულ გა- 



მოყენებებზე შევჩერდები. blanSarisa და fiSeris მოსაზრებაზე დაყრდნობით 

ავხსნით იმ მიზეზებს, თუ რატომ არ იძლევა საბაზო (კლასიკური) მოდელი მაკ-

როეკონომიკური რხევების წარმოქმნის შესახებ დამაჯერებელ ახსნას. მოდელში 

განუსაზღვრელობისა და სტოქასტიკური რხევების შეტანის შემდეგ წონასწორუ-

ლი ეკონომიკის აღწერა დასრულდება. შემდეგ განვიხილავთ მიდგომას, რომე-

ლიც იწოდება  axal keinsianelobad. გარდა ამისა, განხილული იქნება უკანასკ-

ნელი ათი წლის განმავლობაში ჩამოყალიბებული უახლესი მიდგომები და შედე-

გები. 
 

leqciebis kursis mesame nNawili inflaciasa da monetarul politikas eZRvneba. 

განხილული იქნება სხვადასხვა მიდგომები blanSarisa და fiSeris, აგრეთვე 

devid romerisa (იხ. მათი ზემოთ აღნიშნული სახელმძღვანელოები და აგრეთვე 

ნაშრომი Romer David. A General Equilibrium Version of the Baumol-Tobin Model.  Quar-

terly journal of Ecinomics. 1986.101, 4 (Nov.). 663-686) და karl uolCis (Carl E. Walsh. 

Monetary Theory end Policy. 2010._ 639 p.) მიხედვით. აღვწერ wonasworobis mdgo-
mareobas, აგრეთვე realur wonasworobaze fulisa და inflaciis gavlenas; სტა-

ბილიზაციის პოლიტიკის მიკროეკონომიკურ საფუძვლებს; მოკლევადიან მომა-

ვალზე ორიენტირებულ ოპტიმალურ მონეტარულ პოლიტიკას; დაბალინფლა-

ციური მონეტარული პოლიტიკის შეუთანხმებულობას (ანდა შეუწყობლობას, 

inconsistency); დინამიკური შეუთანხმებლობის (შეუწყობლობის) პრობლემის გა-

დაწყვეტას. ლექციების კურსის ნაწილი 3-ში აგრეთვე ფულად-საკრედიტო პო-

ლიტიკის სხვა ტრადიციული საკითხებიც იქნება განხილული.   
 

ლექციების კურსს დაასრულებს nawili 4, რომელიც ეკონომიკურ პოლიტიკას ეძ-

ღვნება, კერძოდ, biujetis deficitsa და fiskalur politikas. sabiujeto Sez-
Rudvisa და poncis TameSebis შემდეგ rikardos ekvivalenturoba და masTan da-
kavSirebuli sakiTxebi ganixileba. შემდეგ gadasaxadebis Serbilebas განვიხი-

ლავთ დეტერმინირებულ და განუსაზღვრელობის პირობებში, ასევე საბიუჯეტო 

დეფიციტის პოლიტეკონომიკურ თეორიას, ვალის სტრატეგიულ დაგროვებასა და 

გადავადებულ სტაბილიზაციას. შევეხებით დეფიციტის დანახარჯებსა და სავა-

ლო კრიზისების მოდელს. ფისკალური პოლიტიკის ტრადიციული ანალიზის შემ-

დეგ განხილვას დაასრულებს ანალიზი, დაფუძნებული თამაშების თეორიაზე.    
 

 
 





























 

 

 
 

 
 

 
 

 
1.1. molodinebi და maTi roli ekonomikaSi 
 

მე-20 საუკუნის ბოლოსათვის მაკროეკონომიკური პროცესების კანონზომიერე-

ბის შესახებ, თითქოსდა, საკმარისად მწყობრი სისტემა იყო ჩამოყალიბებული, 

ხოლო ამ კანონზომიერების შესახებ მოდელური წარმოდგენები საკმარისი სიზუ-

სტით იძლეოდნენ პროგნოზირებისა და ეკონომიკის განვითარების კორექტირე-

ბის საშუალებას. ეს ყველაფერი საბაზო მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების მიმ-

დენარე და რეტროსპექტული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე მიიღწეოდა. 

მაგრამ საუკუნეების მიჯნაზე ჩამოყალიბებულმა მიდგომებმა (რომელიც ''მეინ-

სტრიმის'' მიმართულებიდან იღებდნენ სათავეს) შეწყვიტეს მისაღები სიზუს-

ტით შედეგების მოცემა. რა მოხდა?! ვეცადოთ გავერკვეთ ამ მოულოდნელი კლა-

სიკურიმიდგომების საფუძველზე შედგენილი მოდელების მოშლის მიზეზებში. 

თავის მხრივ,   
 

ekonomikaSi makroekonomikuri parametrebis mniSvnelobebi mikrodoneze mim-
dinare procesebiT ganisazRvreba, ანუ იმით, თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებენ 

ინდივიდები (ანუ შინამეურნეობები, ფირმები და ა.შ.) და რას ეფუძნება ეს გადაწ-

ყვეტილებები, რაც განაპირობებს კიდეც ეკონომიკაში და ფინანსებში მოლოდი-

ნების მნიშვნელობას. საქმე ისაა, რომ mikroekonomikis agentebis (ანუ individe-
bis) am makroekonomikuri maCveneblebis momavali mniSvnelobebisadmi molodi-

nebi, თავის მხრივ Zalze Zlier და arsebiT gavlenas am makroekonomikuri para-
metrebis mniSvnelobebze axdens. სწორედ ამ მოლოდინების ღრმად გაგებასა და 

ხასიათის გადაფასებას უნდა გამოეწვია ფუნდამენტური ძვრები შეხედულებათა 

სისტემის ცვლილებაში. სწორედ ეკონომიკური აგენტების ქცევაზე დაკვირვებამ 

და ამ დაკვირვებების შედეგების განზოგადებამ და რეალურ მოდელებში გათვა-

ლისწინების მცდელობამ გამოიწვია თავის დროზე axali klasikuri makroeko-
nomikuri modelebis წარმოქმნა, რომელთა საერთო სახელწოდებაა ''dinamikuri 

stoqastikuri saerTo wonasworobis modelebi'', ანუ DSGE-modelebi''. ამ მო-

დელებს safuZvlad udevs ზოგიერთი მოსაზრება (varaudi/დაშვება) individebis 

qcevis Sesaxeb, დამოკიდებული ekonomikis mdgomareobasa და იმ pirobebze, რო-

მელიც  ekonomikuri saqmianobis ganxorcielebas განსაზღვრავს (ანუ საუბარია 

იმ  ეკონომიკურ გარემოზე, რომელშიც ინდივიდი ოპერირებს). Ees yvelaferi  

 

თავი 1. 
fundamenturi wanamZRvrebi 

 

 

 

 



saxeba makroekonomikuri maCveneblebis dinamikaSi. ამასთან, individebis qcevis 

aRwerisaTvis modelebis parametrebi makroekonomikuri maCveneblebis Sesaxeb 

retrospeqtuli monacemebis analizis safuZvelze ganisazRvreba.  
 

დღეის მდგომარეობით, es midgoma არის makroekonomikuri analizisa და prog-

nozirebis ერთ-ერთი sabazo instrumenti და, მიუხედავად კრიტიკისა, რომელ- 

საც აქვს საფუძველი, მაინც ვითარდება (რაციონალური მოლოდინების შესახებ 

ქვეპუნქტის ბოლოს იხილეთ, თუ რა განაპირობებს ამ მიდგომის გარდაუვალი  

ცვლილებების აუცილებლობას და მოდერნიზაციას. თუმცა, ისიც აღსანიშნავია, 

რომ ნეოკლასიკური და ნეოკეინსიანური მიდგომების სინთეზის თვალსაზრი-

სით და ასევე, როგორიცაა mikroekonomikuri fundamenti, ეს მიდგომა სწორ ფუ-

ძეზე დგას: მაკროეკონომიკურ ცვლადებს შორის ურთიერთკავშირი მყარდება ara 

korelaciuri damokidebulebebis საფუძველზე, არამედ, Sinameurneobebisa და 

firmebis qcevis mikroekonomikuri modelebis safuZvelze. როგორც შედეგი, 

modelis parametrebis Sefaseba ხდება არა makrostatistikuri monacemebis da-

muSavebiT ekonometruli meTodebis gamoyenebiT, არამედ, mcire raodenobis 

''stilizebuli faqtebis'' safuZvelze ე.წ. ''kalibrirebiT'', რომლის თაობაზეც 

ქვემოთ იქნება აღნიშნული.  
 

მნიშვნელოვანი ფუძეა ისიც, რომ მოდელებში ხდება neokeinsianuri ekonomiku-
ri Teoriisa და axali klasikuri ekonomikis midgomebis Serwyma, რაც ისეთი 

პრობლემების გავლენების გათვალისწინების საშუალებას იძლევა, როგორიცაა 

(ე.წ. ''საბაზრო ეკონომიკის ჩავარდნების'') შრომისა და საქონლის არასრულყო-

ფილად კონკურენტული ბაზრები, არამოქნილი ფასები, არასრულყოფილი ინფო-

რმაცია და ინფორმაციის ასიმეტრიულობა. racionaluri molodinebis hipoTe-
ziT კი იგულისხმება, რომ ინდივიდები გადაწყვეტილების პროცესში, საკუთარი 

კეთილდღეობის ოპტიმიზაციისათვის (მაქსიმიზაციისათვის) მაქსიმალურ ინ-

ფორმაციასა და საკუთარ წინა გამოცდილებას იყენებენ. და მაინც, რა განაპირო-

ბებს მოლოდინების ასეთ მნიშვნელობასა და ადგილს ეკონომიკაში?!         
 

ekonomikuri sistema და კერძოდ, dinamikuri ekonomikuri sistema წარმოადგენს 

ukukavSiris sistemas molodinebiT. ალბათ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

faqti, რაც განასხვავებს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ეკონომიკას, 

თუმცა, დღეს უკვე კვლევის მეთოდების პრაქტიკულ დაახლოებასთან გვაქვს საქ-

მე.  

 

ekonomikaSi individebis (ანუ ეკონომიკური აგენტების) gadawyvetilebebi eko-
nomikis momavali mdgomareobis Sesaxeb მათ (ინდივიდების) molodinebsa და Se-

xedulebebs efuZneba. მოლოდინებისა და გადაწყვეტილებების, მათი რეალიზა-

ციებისა და ეკონომიკის შედეგების urTierTmimarTeba ასეთია:   
 

ekonomikuri agentebis gadawyvetilebebis მეშვეობით molodinebi bru-
ndeba ekonomikaSi და mimdinare ekonomikuri procesebis Sedegad gavle-
nas axdens ekonomikuri cvladebis faqtiuri mniSvnelobebis miRwevaze 

(ან მათ realizaciaze). თავის მხრივ, Aam cvlilebebs axal molodinebam-
de mivyavarT, ეს უკანასკნელი კი უკვე gavlenas ekonomikuri cvladebis 

axali realizaciebis gaumjobesebaze axdens, რაც ისევ გულისხმობს 

mosalodnel ukukavSirs და ეს ukukavSiris (ანუ urTierTgavlenebis)  

procesi usasrulo TanmimdevrobiT meordeba.  



შევნიშნავ, რომ ამ პროცესმა, მაგალითად საფონდო ბაზრებზე, შეიძლება ''სპეკუ- 

ლაციური ბუშტის'' თვითრეალიზაცია (თვითწარმოქმნა) გამოიწვიოს  აქციების 

ფასის ზრდის თაობაზე  მოლოდინების გამო, როცა აქციებზე მოთხოვნა  შესამჩ-

ნევად იზრდებ. ამიტომ molodinebis formirebis Teoria ekonomikuri Teoriis  

mniSvnelovani nawilia, კერძოდ, როცა aqtivebis bazris dinamikis modelirebas 

ვახდენთ. 
 

ადრეულ დინამიკურ მოდელებში მიღებუკლი იყო მოლოდინების ''ad hoc'' მარ- 

ტივი წესები, ე.წ. gulubryvilo molodinebi (naive expectations). ამ წესების თა- 

ნახმად, ეკონომიკური ცვლადის პროგნოზი ამ ცვლადზე ბოლო დაკვირვების შე-

დეგის მიხედვით ხდება; ან, adapturi molodinebi (Adaptive expectations), სადაც 

prognozi warmoadgens wina prognozisa და bolo dakvirvebis saSualo Sewo-
nil mniSvnelobas. მაგრამ პროგნოზირების მარტივი წესების საფუძველზე გაკე-

თებული პროგნოზები ეკონომიკურ აგენტებს prognozirebis sistematur Sec-
domebs aSvebinebs, განსაკუთრებით მაშინ, როცა biznes-ciklebs regularuli 

xasiaTi aqvT. ივარაუდება, რომ gonieri ekonomikuri agenti sakuTar Secdomeb-
ze iswavlis და, შესაბამისად, sakuTari molodinebis adaptacias moaxdens. მაგ-

რამ აქ სხვა პრობლემა იჩენს თავს, კერძოდ: თუ აგენტები პროგნოზებს მარტივი 

წესების საფუძველზე აკეთებენ, სულაც არ არის ცხადი, კონკრეტულ მოდელში 

პროგნოზირების რომელი მარტივი წესია გამოსაყენებელი, რადგან წესები ''ad 

hoc'' (კონკრეტული შემთხვევისათვის) იგება და არა რაიმე ზოგადი საფუძვლი-

ანი მიდგომის ბაზაზე.  

 
o racionaluri molodinebi 
 

ბიზნეს-ციკლების ემპირიული კვლევებისა და ეკონომიკური ანალიზის განვი-

თარების კვალობაზე ცხადი გახდა, რომ molodinebis SeuzRudavi modelebi sis-

tematuri Secdomebis matarebelia და პრაქტიკულად გამორიცხავს ბიზნეს-

ციკლების (ანუ ეკონომიკური დინამიკის) სისტემურ კვლევას. სწორედ ამ მოსაზ-

რებებმა გამოიწვია racionaluri molodinebis (rational expectations) koncefciis შე-

მუშავება. 1961 წელს jon mutis მიერ შეთავაზებული იქნა გადაწყვეტა molodi-

nebiT ukukavSiris sistemis მეშვეობით (Muth J.F. Rational expectations and the the-

ory of price movements. Econometrica, 29, 1961. pp. 315-335). ეს მიდგომა შემდგომ 

ფართოდ იქნა გამოყენებული მაკროეკონომიკაში ეკონომიკაში nobelis premiis 

ორი ლაურეატის robert lukasisa (Robert Lucas Jr., 1995) და Tomas sarjentis 

(Thomas J. Sargent., 2011) მიერ. ras niSnavs racionaluri molodinebi?! 
 

racionaluri molodinebi _ ეს ნიშნავს, რომ individebi (ანუ ekonomikuri 

agentebi) sakuTari optimaluri ekonomikuri prognozebis formirebi-
saTvis (ანუ gadawyvetilebebis miRebisaTvis) iyeneben yvela xelmisawv-
dom informacias, მათ შორის, ekonomikuri Teoriidan miRebul informa-
cias, და რომ (saSualod) molodinebi emTxveva realizaciebs.   

 

determinirebul modelebSi xmauris (noise), ანუ xelisSemSleli, Semaferxebeli 

zemoqmedebebisa (იხ. ქვემოთ))  და SemTxveviTobis (randomness) გარეშე, raciona-
luri molodinebi გულისხმობს idealur winaswarganWvretas (prognozire-
bas), _ ანუ რაიმე სახის Secdoma gamoiricxeba. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_expectations


stoqastikur modelebSi racionaluri molodini ემთხვევა pirobiT maTematikur 

molodinebs (the conditional mathematical expectations), yvela arsebuli informa-
ciis gaTvaliswinebiT (საშუალოდ Secdomebis (ანუ sistemuri gadawevis (syste-

matic bias)1 gareSe). და problema swored aseT midgomaSia! საქმე ისაა, რომ mak-
roekonomikaSi, საერთო წონასწორობის დინამიკურ სტოქასტიკურ მოდელებში 
გამოყენებული racionaluri molodinebis koncefcia cvlilebas (Secvlas!) eq-
vemdebareba.  
 

''დროითშორისი ოპტიმიზაციის ეკონომიკურ თეორიებში ლოდინის თა-

ნამედროვე განმარტება შეუსაბამოა, _ შეუძლებელია იმის მტკიცება, რომ 

თანამედროვე განაწილებებზე დაფუძნებული პირობითი ლოდინი ერთ-

საფეხურიანი პრედიკატორებისათვის2
 წარმოადგენს მინიმალურ საშუა-

ლო კვადრატულ გადახრას, და ასევე, დროში განმეორებითი ლოდინის 

კანონი3
 არ სრულდება''.4  

 

ამის ერთ-ერთი შედეგი არის ის, რომ SDGE-modelebisaTvis თავისი ბუნებით 

(უფრო სწორად, არსობრივად ან შინაგანად (intrinsically)) damaxasiaTebelia ara-
struqturuloba (non-structural), ანუ ეს მოდელები ar avlens raimes struqtu-
ras (!), ar gamomdinareobs raimes struqturidan. ამდენად, daskvnebi და miRe-
buli gadawyvetilebebi დამოკიდებულია molodinebis mudmiv ganaxlebaze, რა-

საც რაციონალური მოლოდინების კონცეფცია და მის საფუძველზე დაფუძნე-

ბული დროითშორის ოპტიმიზაცია არ ითვალისწინებს.    

 
o SezRuduli racionaluroba 
 

რაციონალური მოლოდინების კონცეფციას სერიოზული ხარვეზები გააჩნდა, _ 

იგი ეკონომიკური აგენტების უშეცდომო წინასწარგანჭვრეტისა და ყოველთვის 

ოპტიმალური გადაწყვეტილებების შესაძლებლობას უშვებს და განსხვავებას არ 

აკეთებს არა მხოლოდ მომხმარებლებს შორის, არამედ, მომხმარებლებსა და ფირ-

მებს შორისაც. ამდენად, პრაქტიკულად მივიღეთ ე.წ. reprezentaciuli ekonomi-

kuri agentis koncefcia, _ yvela ekonomikuri agenti moqmedebs როგორც erTi!  
 

________________________________________________________________________________ 

1ანუ cvladi sidideebis SefasebaSi sistematuri gadaWarbebebis ან sistematuri Seu-

faseblobis (ანუ შეფასების დაკლების) tendenciis gareSe. ახლა გაცილებით გასაგები და 

ნათელი უნდა იყოს, თუ რატომ არის სისტემური შეცდომების გამომწვევი მარტივი  ''ad 

hoc'' წესები. საქმე ისაა, რომ sistematuri Secdomebi warmoiqmneba meTodisa (ბოლო შე-

დეგზე დაკვირვების ან ბოლო შედეგსა და ბოლო პროგნოზზე დაყრდნობის მარტივი 
წესი გვქონდა) და sakiTxis formulirebis gamo (ჩამოყალიბებული იყო მარტივი წესები). 

realurad მკვლევარები ცდილობენ გააკეთონ SemTxveviTi statistikuri amonakrebebi, 

რაც იძლევა SedegebSi winaswarganpirobebul Secdomebis თავიდან აცილების საშუა-

ლებას და ისწრაფვიან საკითხის ზუსტად ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც პასუხის არიდე-
ბის შესაძლებლობას აღარ ტოვებს. Tu narCeni sistematuri Secdoma cnobilia, აუცილე-
ბელია gaangariSebis meTodis Secvla, რაც racionaluri molodinebis SemotaniT გა-

კეთდა კიდეც.  
2

  predikatori (ინგლ. ''predicator'') _ ''წინასწარმეტყველი'' _ აქ prognozuli parametri; 

პროგნოზირების საშუალება ან სტრუქტურულად ორგანიზებული სისტემა, რომელიც 

პროგნოზის საშუალებას იძლევა.   
3

 ganmeorebiTi pirobiTi maTematikuri lodini albaTobis kanoni _ ასეთი სახისაა: 

𝔼{𝔼{𝑋|ℱ }} = 𝔼{𝑋} (იხ. დანართი 1.-1, გვ. 102-146).  



ამ კონცეფციის სერიოზული კრიტიკა მისი შემუშავების დღიდან დაიწყო. ჯერ 

კიდევ 1950-იან წლებში, nobelis premiis ლაურეატი ეკონომიკაში (1978) Hherbert 
saimoni (Herbert A. Simon) აღნიშნავდა, რომ racionaluroba (rationality) ekonomi- 

kuri agentebis gamoTvliTi unarebis (SesaZleblobebis) Sesaxeb ararealurad 

Zlier daSvebebs moiTxovs. რაციონალური მოლოდინების საპირისპიროდ შემო-

თავაზებული იქნა  

 

SezRuduli racionalurioba (bounded rationality), gamoTvlebis SezRu-
duli SesaZleblobebiTa და agentebiT, რომლებიც გადაწყვეტილებების 

მიღების იდეალური ოპტიმალური წესების ნაცვლად, gadawyvetilebis 

miRebis Cveulebriv empiriul wesebs iyeneben. ცხადია, ეს ადამიანური 

ქცევის გაცილებით ზუსტი აღწერაა, მაგრამ ამის მიუხედავად, 1970-იან 
და 1980-იან წლებში რაციონალური მოლოდინები დომინირებული პარა-
დიგმა იყო.  

 

მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ სწორედ ამ წლებში, რაციონალური მოლოდინების 

კრიტიკა axali klasikuri ekonomikisa და realuri biznes-ciklis modelebis 

დამუშავებით დასრულდა, რომლებიც racionalur molodinebs, droiTSorisi 

sargeblianobisa და mogebis maqsimizaciasa და ასევე, idealur konkurentul 

bazrebs efuZneboda. ეს თითქოსდა, წინგადადგმული ნაბიჯი იყო და ასრუ-

ლებდა 1950-იანი წლების ბიზნეს-ციკლის კეინსიანურ არაწრფივ მოდელებს, მაგ- 
რამ ამ მოდელებსაც სერიოზული სისუსტე და პრობლემები გააჩნდათ. ეს აშკა-

რად გამოჩნდა determinirebuli qaosis აღმოჩენისა და arawrfiv dinamikaSi მი-

ღებული შედეგების შემდეგ, რამაც არა მარტო საბუნებისმეტყველო მეცნიერე-

ბებში შეცვალა სიტუაცია, არამედ, გავლენა იქონია ეკონომიკაზეც და იქ დამუშა-

ვებული მეთოდებისა და მიდგომების თანდათან ეკონომიკაში გადმოტანას შეუწ- 

ყო ხელი. განსაკუთრებით ეს უკანასკნელი ორი ათეული წლის განმავლობაში შე-

ინიშნება, როცა კვლავ აღორძინდა ინტერესი arawrfivi endogenuri biznes-cik-
lebis modelebis მიმართ და მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი molodinebis hipo- 

Tezis arsis Rrmad gaazrebas.  
 

რას წარმადგენს დეტერმინირებული ქაოსი და რა კავშირი აქვს მას ეკონომიკას-
თან?!   

 

dDeterminirebuli qaosi _ ეს არის movlena, რომლის დროსაც moZraobis mar-
tiv kanonebs SeuZliaT warmoqmnan (ანუ generireba გაუკეთონ) arawinas-
warganWvretad (ანუ araprognozirebad) droiT mwkrivebs.  

 

ამდენად, dairRva deterministuli Sexeduleba იმის თაობაზე, რომ idealuri 

winaswarganWvretadoba ანუ prognozireba შესაძლებელი iyos. idealuri prog-
nozireba principulad SeuZlebeli (!). პარადიგმის ამ ფუძემდებლურმა ცვლი-

ლებამ მეცნიერები იმის ღრმა გააზრებამდე მიიყვანა, რომ grZelvadiani winas-
warganWvreta (winaswarmetyveleba, prognozireba) შეიძლება principulad Se-
uZlebeli iyos მაშინაც კი, Tu moZraobis kanonebi zustadaa cnobili. ეკონომის-

ტებმა (მაგალითად, riCard deim (Richard Day) და Jan-miSel grandmondtma (Jean-

Michel Grandmont)), დეტერმინირებული ქაოსის თეორიით შთაგონებულებმა, ად- 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

4
 იხ. David F. Hendy, Grayham E. Mizon. On the mathematical basis of intertemporal optimiza-  

tion. Oxford. Discussion paper series.2010, pp.15 (თარგმნა - d.g.-მ).  



რევე დაიწყეს arawrfivi determinirebuli modelebis Zieba, რომლებიც uwesri 
go (aramdgradi) droiTi mwkrivebis (erratic time series) generirebas მოახდენდნენ 

იმის მსგავსად, რაც realur biznes-ciklebSi daikvirveba. ამ და სხვა მსგავსი ძი-

ებების შედეგი, რაციონალური მოლოდინების პარადიგმის ფარგლებში, ბიზნეს-

ციკლის ახალი, მარტივი არაწრფივი მოდელების შექმნა იყო, ინდივიდების ქცე-

ვის ოპტიმიზაციითა და ბაზრების სრულყოფილი კონკურენციით, რომლებიც 

საქმიანი აქტიურობების ქაოსური რხევების გენერირებას ახდენენ.      
 

შეგვიძლია გავატაროთ analogia ekonomikur krizissa და dinamikur sistemebSi 

dinamikuri mdgradobis dakargvasa და qaosze gadasvlas Soris. მაგრამ paramet-
rebis Semdgomi cvlilebisas qaosidan mowesrigebul moZraobaze gadasvla, ანუ 

krizisidan gamosvlaa SesaZlebeli. დინამიკურ სისტემაში პარამეტრის (-ების) 

ცვლილებისას ამონახსნის გაორების (ანუ როგორც ამბობენ, ბიფურკაციის) სა-

კითხი ლექციების კურსის ამ თავში დეტალურად განიხილება. ამასთან, ამ გაორე-

ბის ასოცირებას ekonomikaSi cvlilebebTan მოვახდენ, როცა ekonomikis Zveli mi-
marTuleba და ekonomikuri saqmianobis Zveli meTodebiT warmarTva ararenta-
beluri xdeba, რაც განაპირობებს saqmianobisa და mimarTulebebis axali, უფრო 

momgebiani formebis Seqmnas, +_ ანდა როგორც მბობენ, iqmneba (წარმოიქმნება) axa-
li mdgradi mdgomareobebi.    

 

ინდივიდების მოლოდინებისადმი ზემოთ აღნიშნულ მიდგომებში არსებობს სირ-  

თულეები. jer erTi is, რომ მარტივი (წრფივი) მოდელებით აღწერილ mdgrad eko- 
nomikaSi (stable economy), როცა ეკონომიკა ევოლუციონირებს მდგრადი მდგომა- 

რეობის უნიკალური ტრაექტორიით (unique steady atate path), ბუნებრივად ჩანს 

(ინტეგრალურად, ასეც არის!), რომ აგენტებს შეუძლიათ ისწავლონ რაციონალუ-

რი მოლოდინები, ყოველ შემთხვევაში, გრძელვადიან პერიოდზე გათვლით მაინც. 

რეპრეზენტაციული, სრულყოფილად რაციონალური ეკონომიკური აგენტის მო-

დელი შესანიშნავად ეწერება გლობალურად სტაბილურ და სრულად პროგნოზი-

რებადი (განჭვრეტადი) ეკონომიკის წრფივ ხედვაში. მაგრამ rogor SeiZleba 

ekonomikur agentebs hqondeT racionaluri molodinebi ანდა srulyofili gan-
Wvretis unari rTul arawrfiv ekonomikur garemoSi, როცა fasebic და gamoSve-
bis raodenobebi (quantities) araregularulad moZraoben ucnaur traeqtorieb-
ze (რომელსაც ucnaur atraqtors უწოდებენ) და თანაც, Zalze mgrZnobiareni 

არიან sawyisi pirobebis mimarT, ანუ drois mocemul momentSi ekonomikis mdgo-
mareobis მიმართ?! 
 

ცხადია, აგენტების შეზღუდული რაციონალურობა, რომლებიც პროგნოზირების 

(წინასწარგანჭვრეტის, წინასწარმეტყველების) მარტივ წესებსა და სტრატეგიებს 

იყენებენ, რომლებიც შეიძლება არც იყოს იდეალური, მაგრამ მიახლოებით მაინც 

სწორ სტრატეგიებს წარმოადგენენ, არაწრფივი რთული გარემოსათვის გაცილე-

ბით საღი და ვარგისი ჩანს, ვიდრე იდეალური რაციონალური მოლოდინების 

პარადიგმა. სწორედ ამ გარემოებამ განაპირობა 1990-იან წლებში შეზღუდული 

რაციონალურობისადმი ინტერესის გაღვივება და სწრაფი ზრდა (იხ. Thomas J. Sar-

gent. Bounded Rationality in macroeconomics. Oxford: Clarendon Press. 1993, p. 200). 
 

ამდენად, რაციონალური მოლოდინის კონცეფციამ ცვლილება განიცადა და ასეთი  

სახე მიიღო: racionaluri agenti საკუთარი მოლოდინების ფორმირებას დაკვი- 



რვებად მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების საფუძველზე ახდენს, ამასთან, დამა-

ტებითი დაკვირვებების წარმოქმნის კვალობაზე, საკუთარი პროგნოზირების წე-

სის ადაპტაციასაც ახდენს. Aadaptirebuli swavlebis Sedegad შეიძლება მივი-

ღოთ molodinebis krebadoba (ანუ კონვერგენცია) ან racionaluri molodinebis 

wonasworobisken, ანდა, შეიძლება, ''racionaluri molodinebis miaxloebiTi 

wonasworobisaken'', სადაც garkveuli donis SeTanxmebulobaa (ანდა Tanxvedraa) 

molodinebsa და maT realizaciebs Soris (იხ. George W. Evans, Seppo Honkapohja. 

Learning and expectations in macroeconomics. Princeton University Press. Princeton, 2001,  

p. 424., სადაც ჩამოყალიბებულია   თანამედროვე და ფართო ხედვა მაკროეკონო- 

მიკაში ადაპტური სწავლების შესახებ.).   
 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 
 

ახლა ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხი _ სარგებლიანობის დროში დისკონტირე-

ბის საკითხი განვიხილოთ და შემდეგ დავუბრუნდეთ მოლოდინების თემას, უკ-

ვე არა რეპრეზენტაციული აგენტის კონცეფციის ფარგლებში, არამედ საკმარისად 

დეტალურად ჰეტეროგენული აგენტების კონცეფცია განვიხილოთ, რომელიც 

სარგებლიანობის დისკონტირებას გაცილებით ღრმა და რთული ფორმით იყე-

ნებს. 

 
1.2. sargeblianobis diskontireba uwyvet droSi 
 

როგორც ცნობილია, drois sxvadasxva momentSi ekonomikuri sidideebis Se- 
dareba d i s k o n t i r e b a s moiTxovs. Ddiskontireba momaval და warsul 

raodenobebs Sesadari dRevandeli  (ანუ მიმდინარე) mniSvnelobebis თვალ-

თახედვიდან gamoxatavs.  
 

Oor moxmarebas აქვს erTnairi mimdinare Rirebuleba, თუ axla  (წელს) moix-
marT Aრაღაც  odenobas (ეს შეიძლება იყოს ფულად ღირებულებებში გამოსა-

ხული მოხმარების ღირებულება), თუ, მაგალითად, erTi wlis Semdeg  +  r= 

(1 + r) .         
 

იმისათვის, რომ სარგებლიანობის დროში დისკონტირების ნიუანსებში გავე-

რკვეთ, მოდით ჯერ გავიხსენოთ, თუ როგორ ხდება ფულის გასესხებისას (მო 

სესხებისას) რთული პროცენტის დარიცხვა და მიმდინარე ღირებულების (fre 

quency of compounding and present value) გამოთვლა.  შემდეგ ეს კონცეფცია mox-  



marebaze ganvazogadoT. ვგულისხმობთ, რომ ბაზარზე შეგვიძლია ვისესხოთ 

და გავასესხოთ ერთნაირი საპროცენტო განაკვეთით. ასეთ ბაზარს (-ებს) sru-
li bazari (-ები) ეწოდება. დაყვანილი ახლანდელი ღირებულების კალკულა-

ცია, თუ მომხმარებელი სესხებზე იხდის უფრო მაღალ საპროცენტო განაკ-

ვეთს, ვიდრე ისინი იღებენ დაკრედიტებისას (ანუ როცა თავად ახდენენ სეს-

ხის გაცემას), _ უფრო რთული ამოცანაა (!); ანდა შემთხვევა, როცა არ შეუძ-

ლიათ (შეზღუდული არიან ლიკვიდურობით) სესხის აღება (ან გასასესხება) 

საერთოდ. ასეთ ბაზრებს arasrul bazrebs უწოდებენ. ამ შემთხვევასთან შემ-

დეგ პარაგრაფში გვექნება საქმე.    
 

ვთქვათ, ბანკში დეპოზიტზე შეიტანეთ რაღაც N ოდენობის sawyisi Tanxa მუ-

დმივი წლიური r saprocento ganakveTiT (სარგებელით), მაშინ, ყოველწლიუ-

რად თქვენი ფულის ღირებულოება იზრდება (1 + r)-ით. ახლა თუ ამ სარგებ-

ლის თანხასა და ძირითად თანხას ერთი წლით ისევ r საპროცენტო განაკვე-

თით  გაასესხებთ, მიიღებთ [N (1 + r)]  (1 + r) = N (1 + r)
2, და ა.შ. ეს პროცედურა 

ყოველ მომდევნო წელს, საპროცენტო სარგებლის უკან შებრუნებით რომ გავი-

მეოროთ, მათემატიკური ფორმულის ტერმინებში momavali gadaxda  (ანუ თან-

ხის სარგებელით უკან დაბრუნება), ანუ Tanxis momavali Rirebuleba  (FV) Tan- 
xis sawyis RirebulebasTan  (PV), (ანუ იგივე N საწყის თანხასთან) დაკავშირე-

ბულია ფორმულით: FV =  PV(1 + r)n, თუ gadaxda miRebuli momavalSi n 

wlis Semdeg iqneba. ამ ფორმულიდან მიიღება diskretul droSi mimdinare  

Rirebulebis გამოსათვლელი cnobili formula  : PV=FV  /(1 + r)n. მაგალი 

თად, დღეს შეტანილი $100 წლიური 10%-იანი სარგებელით, ერთი წლის შემ-

დეგ, ცხადია $110-ს მოგვცემს, ხოლო ორი წლის შემდეგ კი $121-ს, და ა.შ. ამდე-

ნად, მომავალში (ორი წლის შემდეგ) გადახდილი $121-ის ღირებულება დღეს 

$110-ს შეადგენს, როცა წლიური სარგებელი მუდმივია, 10%-ის ტოლია და 

procenti gadaxda weliwadSi erTxel xdeba.  
 

ახლა ცოტა გავართულოთ საკითხი და დავსვათ კითხვა: ''Tu procenti weli-
wadSi ramdenjerme gadaixdeba  (მაგალითად, ყოველთვიურად, ყოველკვარ-

ტალურად ან უფრო ხშირად (vigulisxmobT, რომ rTuli procentis daricxva  

xdeba)), miviRebT Tu ara igive Sedegs?'' ალბათ, იოლი მისახვედრია, რომ რაც 

უფრო გაიზრდება რთული პროცენტის დარიცხვის სიხშირე, მით ჩქარა გაიზრ-

დება თავდაპირველად შეტანილი N თანხის მომავალი ღირებულება (FV) (და-

ვიმახსოვროთ, რომ igive movlenasTan gveqneba saqme, როცა ekonomikis zrdis 

tempebs ganvixilavT).  თუ wliuri  saprocento ganakveTi r-ს შეადგენს, და 

rTuli procenti weliwadSi k-ჯერ daericxeba, მაშინ gadaxdis mimdinare 

Rirebuleba (the present value of a payment), რომელიც n wlis Semdeg iqneba mi-  

Rebuli ტოლია PVk  =  FV  /(1 +  (1/k)  r)
kn

.  ამდენად, mimdinare Rirebuleba იმა- 

ზეა damokidebuli, თუ ramdenad xSirad daericxeba rTuli procenti.  
 

დისკრეტული დროის მოდელებში, ჩვეულებრივ, საპროცენტო განაკვეთები 

ყველგან განსაზღვრულია და იგი წლიურ პროცენტს აღნიშნავს (percent per 

year), ანუ პროცენტები გადაიხდება ერთხელ და ეს პერიოდი, როგორც წესი, 

არის ერთი წელი.  მაგრამ ეკონომიკაში, დისკრეტული დროის მრავალ მოდე- 



ლში, რომელსაც ლექციების კურსში შევეხები,დროის პერიოდი ერთ წელზე 

ნაკლები ან მეტია. ამიტომ modelebSi, რომლებშიც erTi wlisagan gansxvave-
buli drois periodebia gamoyenebuli, როგორც saprocento ganakveTebi, ისე 

inflaciis tempebi, ekonomikis  zrdis tempebi  და სხვა, gamosaxuli უნდა იყოს 

''procentebSi periodis ganmavlobaSi'' (''percent per period''') და არა ჩვეულ 

წლიურ საპროცენტო განაკვეთებში. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვვარაუდობთ ფორ-

მულის PV=FV  /(1 + r)n გამოყენებას პერიოდის განმავლობაში მიმდინარე ღი-

რებულების გამოსათვლელად.  
 

ახლა თუ davuSvebT, რომ uwyveti drois modelebSi procenti ანუ interesi 

არის uwyvetad  rTuli procenti (continuously  compaunded). მაგრამ უწყვეტი 

დრო შეიძლება განვიხილოთ როგორც დისკრეტული დროის ზღვრული შემ-

თხვევა, როცა procenti daericxeba drois yovel mysier momentSi  ისევე, რო-

გორც დისკრეტული დროის შემთხვევაში, ამასთან, procentebis TiToeuli 

(usasrulod mcire) gadaxda dauyovnebliv iwyebs sargebelis mocemas, _ mas 
procentebi dauyovnebliv ericxeba. 
 

მათემატიკურად  uwyveti  rTuli axlandeli Rirebuleba  (the continuous-com- 

pounding present-value) მიიღება PVk  =  FV  /(1 +  (1/k)  r)
kn ფორმულაში ზღვარზე 

გადასვლით, როცა  .k  ეს კი ნიშნავს, რომ პროცემნტების დარიცხვა ხდება 

მყისიერად დროის მყისიერ მომენტებში უსასრულოდ. შეიძლება ვაჩვენოთ,  

რომ 
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rneFV  
        

                                                        ,rneFV                                                                                       (1.1) 
 

სადაც  e _ eqsponencialuri mudmivaa. 
 

რადგან ექსპონენციალური ფუნქცია ძალზე მოხერხებულია და კარგად მუშაობს 

მათემატიკურ გამოყენებებში, ვიდრე საწყისი PV=FV /(1 + r)n ფუნქცია, mravali 

ekonomikuri modeli, uwyveti drois yvela modelis CaTvliT, iyenebs (1.1)-ით 

განსაზღვრულ gantolebas. ამდენად, მიღებული შედეგი შეიძლება ასე ჩამოვა-

ყალიბოთ: Ggadaxdis axlandeli Rirebuleba (the present value of a payment) ტო-

ლია momavali drois gadaxdis Tanxa (the amount of the payment, ანუ gadaxdis 

momavali Tanxa) გამრავლებული e აყვანილი“minus” rn xarisxSi (ანუ გამრავლე-

ბული e-rn-ზე), სადაც r – saprocento (sargebelis) ganakveTia, ხოლო n _ perio-

debis ricxvi, რომლის შემდეგაც gadaxda miiReba.  ცხადია, (1.1)-დან მივიღებთ:  
 

FV  = PV e-rn,                                                                                                     (1.1ა) 
 

რაც ნიშნავს, რომ investirebuli Tanxis axlandeli Rirebuleba (PV) droSi uw-
yveti tempiT eqsponencialurad izrdeba (საუბარია momaval Rirebulebaze).    



 

 Sedegis ganzogadeba sargeblianobaze  
 

ზემოთ ჩამოყალიბებული მიდგომა ფულადი ნაკადების დისკონტირების მი-

მართ განხორციელდა. მიღებული Sedegi ასე CamovayaliboT: 
 

momavali fuladi gadaxda dRes (axla, ან axlandeli drois თვალთახედ-

ვით) ufro naklebi Rirs იმიტომ, რომ im fuliT, რომელსაც axla viRebT, 

procentis gamomuSaveba შეიძლება, თუ ცხადია, am Tanxas axlave ar dav-

xarjavT. 
 

(1.1)-ის მსგავ ფორმულას ekonomistebi მომავალი სარგებლიანობის გამოსათვ-

ლელად იყენებენ. ამ გამოყენებას საფუძვლად ის  mtkiceba უდევს, რომ momaval-

Si miRebuli sargeblianoba (sargebeli) ufro naklebi Rirs, vidre ის sargebli-

anoba (sargebeli), რომელსაც axla viRebT. ახლა იმ safuZvels გავეცნოთ, რომე-

ლიც სარგებლიანობის მიმართ (1.1)-ის მსგავსი ფორმულის გამოყენებას უდევს 

საფუძვლად, ანუ rogor movaxdinoT sargeblianobis diskontireba, რომლის მი-

მართ მიდგომა არ შეიძლება ზუსტად ისეთივე იყოს და ისევე აიხსნას, როგორც 

ეს ფულის შემთხვევაში გავაკეთე. ცხადია, სარგებლიანობას საფინანსო ბაზარზე 

ან სხვა რომელიმე ბაზარზე ვერც გაასესხებთ და ვერც ისესხებთ, იმის მსგავსად, 

როგორც ეს ფულთან მიმართებაში შეიძლებოდა. sargeblianobis SemTxvevaSi 

ცოტა gansxvavebuli xedva და argumentacia gvWirdeba. დავუშვათ, რომ ჩვენი 

ცხოვრებისეული მიზანდასახულობა ისაა, რომ დღეს ჩვენი კეთილდღეობა დრო-

ში შენარჩუნებული და უზრუნველყოფილი იქნას ჩვენი ცხოვრების მთელი პე-

რიოდის განმავლობაში. ეს რომ ბევრ ფულს ეხებოდეს, შეგვეძლო დღეს შეგვეტა-

ნა ბანკში (გაგვესესხებინა) ანდა ინვესტირება მოგვეხდინა რაიმე მომგებიან პრო-

ექტში (რაღაცნაირად შევარჩევდით!), ანუ უარი გვეთქვა რაღაც ოდენობის დღე-

ვანდელ შესყიდვებზე მომავალში მეტი ფულის მიღების იმედით და ამის საფუ-

ძველზე, მომავალში, მეტი შესყიდვების შესაძლებლობით. ამით თანხების დრო-

ში გაუფასურებასაც ავიცილებდით თავიდან და მომავალში მიღებული სარგებე-

ლითა და ძირი თანხით ვუზრუნველყოფდით ჩვენი მიზანდასახულობის გან-

ხორციელებას.  
 

ცხადია, შესყიდვა ინდივიდს ყოველთვის რაღაც სარგებლიანობას აძლევს (სხვა 

შემთხვევაში მისი ქცევა გაუგებარი იქნებოდა). რაკი ეს ასეა, მაშინ მას შეუძლია 

ახლანდელი სარგებლიანობა გაცვალოს მომავალში სარგებლიანობაზე ზემოთ 

განხილული ირიბი გზით. ინდივიდის მიერ მიზანდასახული დროითშორისი წო-

ნასწორობა მოხმარებასა და დაზოგვას შორის სწორედ ამგვარი სახის შენაცვლე-

ბას ეყრდნობა. მაგრამ, ცხადია, es erTidaigive ar aris! sargeblianobis dro-
iTSoris ganawilebaze procents (ანუ სარგებელს) ver gamoimuSavebT. თუ ფუ-

ლის შემთხვევაში გასესხებასთან და სარგებელის მიღებასთან გვქონდა საქმე, სარ-

გებლიანობის შემთხვევაში არანაირ გასესხებას და ამ გზით სარგებელის მიღებას 

ადგილი არა აქვს. Ees |arsebiTi momenti kargad gacnobierebas moiTxovs. ადამია-

ნის თვალთახედვითა და მისი ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე, იგი ამჯობინებს 

მიიღოს სარგებლიანობა ახლა, ვიდრე მომავალში. E\es adamianis ganwyoba, misi mi-
zandasaxulobaa. 



თუ axlandel sargeblianobasa და momaval sargeblianobas Soris Sedareba, 

gansxvavebis SemCneva და gamokveTa გვსურს, momavali sargeblianoba dRevande-

li sargeblianobis TvalTaxedviT SevafasoT. ეს კი მაშინაა შესაძლებელი, თუ 

movaxdenT momavali sargeblianobis diskontirebas (ანუ დაკლებას, შემცირებას) 

რაღაც mudmivi ganakveTiT (discaunt futur utility at a constant rate) მისი mimdinare 

Rirebulebis ekvivalentamde. მაკროეკონომიკურ მოდელებში ინდივიდები (ანუ 

ეკონომიკური აგენტები) ყოველთვის ასე იქცევიან, როცა მათ წინაშე ახლანდელი 

და მომავალი სარგებლიანობების შედარებისა და გადაწყვეტილების მიღების 

აუცილებლობა დგებია _ რა მოიხმარონ ახლა (დღეს) და რა დაზოგონ დღეს, რომ 

მოიხმარონ ხვალ. ამის გადაწყვეტა ცხოვრების მთელი პერიოდის განმავლობაში 

საერთო სარგებლიანობის მაქსიმიზაციის ამოცანას უკავშირდება, ეს კი  სარგებ-

ლიანობების დროითშორის შედარებებსა და შეფასებებს გულისხმობს. 
 

თუ ფულის შემთხვევაში მომავალი და ახლანდელი (მიდინარე) ღირებულებე-

ბის შესადარებლად დისკონტირებისას მუდმივი წლიური საპროცენტო განაკვე-

თი r გამოიყენებოდა, sargeblianobis diskontirebisas ამ საპროცენტო განაკვე-

თის ადგილს იკავებ ე.წ. ''drois diskontis ganakveTi  '' (''the rate of time discount''). 

იგი ხშირად აღინიშნება ბერძნული ''ρ'' (''რო'') ასოთი. CavTvaloT, რომ igi droSi 

mudmivi sididea. შევნიშნავ, რომ დისკონტირების განაკვეთის დროში მუდმივო-

ბის შესახებ დაშვება კეთდება analizis gaiolebis mizniT, მაგრამ, ცხადია, es daS-

veba mTlad realisturi ar aris.  
 

(ა) diskretuli drois modelebi 
 

დავუშვათ, რომ დროის დისკრეტული მმნიშვნელობა t ასოთი არის აღნიშნული, 

რომელიც იცვლება საწყისი მნიშვნელობიდან (ანუ ათვლის საწყისი წერტილი-

დან) უსასრულობამდე: 0tt  , t + 1, t + 2, t + 3, ..., t + T, … დავუშვათ, რომ დროის 

თითოეულ დისკრეტულ მომენტში sargeblianobis (u) ცვლადისა და moxmarebis 

(C) ცვლადის mniSvnelobebi შესაბამისად აღვნიშნოთ u1, ... , un და C1, ..., Cn. 

დავუშვათ, individi ცხოვრობს ori periodis  განმავლობაში: axlandel droSi 

(t1) და drois momaval periodSi (t2) (ასეთ შემთხვევასთან საქმე გვექნება თავი 4, 

ნაწილი B, daimondis gadafarvadi Taobebis modelis განხილვისას). თითოეულ 

პერიოდში მოხმარებისა და სარგებლიანობის მნიშვნელობები შესაბამისად 

იქნება u1,  C1 და u2,  C2, მაშინ მთელი სიცოცხლის პერიოდის განმავლობაში ამ  

ინდივიდის საერთო სარგებლიანობა U = 
21

uu  , ხოლო ცალკეულ პერიოდებში 

moxmarebisgan miRebuli sargeblianobebi ასე ჩაიწერება:  ,tt Cu   t =1,2,  და ე.ი.  

გვაქვს: 
1

u  = u(C1) და მეორე პერიოდის სარგებლიანობის დღევანდელი (მიმდი-

ნარე) შეფასებისათვის PV=FV /(1 + r)n
 ფორმულის ანალოგიურ ფორმულის გამო-

ყენებით (იმის გათვალისწინებით, რომ r-ის ნაცვლად გავითვალისწინებთ ρ-ს 

და n = 1) მივიღებთ u2 =    .
2

11 C    მაშასადამე, შეიძლება დავწეროთ, რომ 
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1
                                                                                (1.2) 

 



მიაქციეთ yuradReba: ზემოთ (ყველგან) sargeblianoba mxolod moxmarebas da-  
vukavSire, თუმცა, ეს ყოველთვის ასე არ არის, მაგრამ სარგებლიანობის ფუნქცი-

აში სხვა არგუმენტების გათვალისწინება პრინციპულ სირთულეს არ წარმოად-

გენს. აქ მხოლოდ არსის ილუსტრირებას ვახდენ. ცხადია, თუ გვაქვს or periodze 

meti, რაღაც sasruli raodenobis n periodi, როგორც ეს ზემოთ დროის პერიო-

დის დაყოფისას, ანდა თუ ,n  მაშინ 
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ცხადია,  (1.3) არის უსასრულო წევრთა აჯამვა.  
tt

CU -ს დროში ცვლილებისა-

გან დამოკიდებულებით, ეს ჯამი შეიძლება იყოს სასრული, ან უსასრულო. იმი-

სათვის, რომ ჯამი იყოს სასრული, აუცილებელია     .
t

t

Cu 1  ლექციების კურ- 

სში მხოლოდ სასრული ჯამის შემთხვევები განიხილება. 

 

(ა) sargeblianobis diskontireba uwyvet droSi 
 

უწყვეტ დროში სარგებლიანობის დისკონტირება ინტეგრალის ცნების გამო-

ყენებით შეიძლება, რადგან უშუალოდ (1.3) ფორმულის გამოყენება და სარ-

გებლიანობების (რომლებიც დროის ყველა წერტილის შესაბამისი იქნებიან)  

უბრალო  აჯამვა  შეუძლებელია  შესაკრებთა  უსასრულო რიცხოვნობის გამო.  

ამასთან, გვაქვს ანალოგი (1.1) ფორმულის სახით და ვიცით: როცა უწყვეტ 

დროში მომავალი ღირებულების დღევანდელი ღირებულებით შეფასება გვი- 

ნდა, მადისკონტირებელი  ექსპონენციალური გამოსახულების გამოყენებაა სა-

ჭირო;  ჩვენს შემთხვევაში ეს გამოსახულება იქნება  ,te სადაც  ρ _ sargeblia-

nobis droiTSorisi mjobinebis normaa (ანდა განაკვეთია) (ρ =  const); the rate 

of time preference).  ამდენად, drois nebismier myisier momentSi (t)გვაქვს myi-
sieri  sargeblianobebi    tCu ,  როგორც ფუნქცია დროის ამ მომენტში   tC

მყისიერი მოხმარებისა. დროის ინტერვალი წარმოვიდგინოთ ისე დაყოფი-

ლად, როგორც ეს ზემოთ გვქონდა. i-ური მონაკვეთის სიგრძე iii ttt  1 ძა-

ლიან მცირეა; ამ მონაკვეთის შიგნით ავიღოთ რაღაც  
1 iii ttt ,

~
ნებისმიერი 

წერტილი. it  მონაკვეთის სიმცირის გამო, ფუნქცია   ii tCuu
~

  ამ მონაკვეთ-

ზე ჩავთვალოთ მუდმივად. მაშინ დროის ძალიან მცირე it  მონაკვეთზე, ინ-

დივიდის სარგებლიანობა    ittCu 
~ -ს ტოლია. ჩავწეროთ ეს სარგებლიანობა 

 0t  მიმდინარე  მომენტისათვის  (ანუ  დღევანდელი ღირებულების  თვალ-

თა- ხედვიდან).  ცხადია, იგი ტოლი იქნება    .
~~

iii

t ttCue 
 შემდეგ გზა 

გასაგებია:  თუ მიღებულ გამოსახულებას დროის მთელ   ,0t ინტერვალზე 

შევკრიბავთ და გადავალთ ზღვარზე, როცა 0 it (რაც იმის ტოლფასია, რომ 

სარგებლიანობების დათვლას დროის სულ უფრო და უფრო მცირე მონაკვეთ-

ზე ვზრდით  უსასრულოდ), miviRebT {ვგულისხმობ, რომ დროის მონაკვეთე-

ბად დაყოფის წერტილებისა და ამ მონაკვეთების შიგნით წერტილების არჩე- 



ვისაგან დამოუკიდებლად, ყველა მონაკვეთის სიგრძის ნულისკენ მისწრა- 

ფებისას ზღვარი არსებობს. როგორც ცნობილია, ასეთ ზღვარს gansazRvruli 

integrali ეწოდება (rimanis აზრით)}: 
 

      













0 0
0
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tt
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ამრიგად, uwyvet droSi individis (Sinameurneobis) mTeli cxovrebis periodis  

sargeblianobis funqcias აქვს სახე: 
 

   .
0






 
t

t dttCueU                                                                                       (1.4) 

 

ცხადია, rac ufro maRalia sargeblianobis diskontirebis norma ρ, in-
dividi (Sinameurneoba) momaval moxmarebas dRevandel moxmarebasTTan 

SedarebiT მით უფრო naklebad afasebs. 
 

იოლი შესამჩნევია, რომ (1.4) aerTianebs უსასრულო ჰორიზონტის (1.3) აჯამვას 

(1.1)-ში უწყვეტ დროში დისკონტირების ფორმულასთან. ამ ფორმულით იწყება 

თანამედროვე მაკროეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი დინამიკური მოდელის 

(როგორც მას უწოდებენ "muSa cxenis") განხილვა, რომელსაც ramsei-kass-kupman-
sis models უწოდებენ (იხ. თავი 4, ნაწილი 4.A). Ddevid romeri თავის სახელმძ-

ღვანელოში (სახელმძღვანელო მითითებულია გვ. 13-ზე, ლიტ.-რა [1], რომელ-

შიც იხ. ფორმულა (2.1)) ოდნავ მოდერნიზირებული სახით, პირდაპირ (1.4) 

ფორმულით იწყებს მოდელის ანალიზს, რომელსაც ლექციების კურსშიც გამო-

ვიყენებთ. ფორმულის მოდერნიზება შინამეურნეობის ზომაზეს მის მოსარგებად 

ხდება. კერძოდ, ვთქვათ, ეკონომიკაში  H რაოდენობის შინამეურნეობა მოქმედებს 

(ცხო-ვრობს, ხოლო მოსახლეობის საერთო რიცხოვნობა  tL -ს ტოლია. მაშინ ერ-

თი შინამეურნეობის წევრების რიცხოვნობა იქნება   ,HtL ხოლო sargebliano-

bis myisieri funqcia კი  tu , რომლის მნიშვნელობაც Seesabameba sargebliano-

bas, რომელსაც დროის მოცემულ t მომენტში შინამეურნეობის თითოეული წევრი 

იღებს. დროის t მომენტში შინამეურნეობის ყოველი წევრის მოხმარება აღვნიშ-

ნოთ  tC -ით, მაშინ დროის მოცემულ t მომენტში ერთი შინამეურნეობის ერთო-

ბლივი სარგებლიანობა იქნება     .HtLtCu   მაშინ Sinameurneobis mTeli cxo-

vrebis periodis sargeblianobis funqcias აქვს სახე:  
 

  
 

.
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t

t dt
H

tL
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აქ არის კიდევ ერთი mniSvnelovani momenti: rogori funqcionaluri saxiT იქნას 

mocemuli sargeblianobis myisieri funqcia?! ამ საკითხს ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში დეტალურად მივუბრუნდები. 
 

აღსანიშნავია, რომ (1.4) ფორმულა გამოიყენება determinirebuli saxiT das-

muli uwyveti  drois  praqtikulad  yvela modelsa და amocanaSi, ხოლო op-
timaluri marTvis yvela determinirebuli amocana  Caiwereba am formulis 

gamoyenebiT.  ლექციების კურსში ოპტიმიზაციის ამოცანები ქვემოთ იქნება გან-  

ხილული. 



 

 
1.3. arawrfivoba (nonlinearity) 

 
                                                    "ჭეშმარიტი კანონები არ შეიძლება წრფივი იყოს..." 

                                                                                                             ალბერტ აინშტაინი 

 
SezRuduli racionaluroba, heterogenuloba, adapturi swavleba და evolu-
ciuri konkurencia bunebriv arawrfivobas qmnian, ამიტომ მომავალში არაწრფი-

ვობა ეკონომიკურ დინამიკაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვან და დომინინირებულ 

ადგილს დაიკავებს. რთული მრავალდონიანი და მრავალსაფეხურიანი ekonomi-
kuri sistemis gagebisaTvis, სადაც დონეები და საფეხურები ასევე რთული ურ-

თიერთქმედებებით ხასიათდებიან, arawrfiv dinamikas centraluri adgili 

uWiravs. ამ ადგილს,  რომელიც დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გამყარდება 

და გაფართოვდება, ეკონომიკის შესწავლის ამოცანათა სირთულე განაპირობებს.  
 

ეკონომიკური დინამიკის modelirebis klasikuri midgomebis farglebSi wrfi- 

vi sistemebi განიხილება, ანუ როცა შემავალ მცირე სიდიდეებს (ზემოქმედებებს) 

გამომავალი სიდიდეების (ანუ შედეგების) პროპორციული მცირე რეაქციები შე-   

ესაბამება. wrfiv sistemebs, რომლებიც წრფივი მათემატიკური აპარატით აღიწე-

რება, ar gaaCniaT SerCeviToba _ მათ მხოლოდ თანაბარზომიერი ზრდის ან თანა-

ბარზომიერი კლების აღწერა შეუძლიათ. Awrfivi sistemebisaTvis mxolod erTi _  

stacionaruli (დამყარებული, წონასწორული, მდგრადი) mdgomareobaa damaxa- 
siaTebeli (ანუ გვაქვს stacionaruli amonaxsnis calsaxoba), ამასთან, amonaxsni 

mdgradia sawyisi pirobebis mimarT (ანუ საწყისი მონაცემების მცირე სახის ცვლი-

ლებები, რომლებიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს გაზომვის შეცდომებთან, არ 

მოქმედებს ამონახსნზე). გარდა ამისა, wrfiv ekonomikur modelebSi sakvlevi 

procesebis Seswavlisas გამოყოფენ sistemis qcevis ganmsazRvrel qcevis sakva-
nZo malimitirebel faqtors. ამიტომ ეკონომიკურ სისტემას (მის რომელიმე 

ობიექტს,  მიმდინარე პროცესს და ა.შ.) პრამეტრების ცვლილებისას რომც გააჩნდეს 

სხვა შესაძლო მდგომარეობა (რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვა ფაქტო-

რით), ანუ ევოლუციის პროცესი სხვაგვარად განვითარდეს და სისტემის ფუნქ-

ციონირებაში არსებითი ხასიათის ცვლილებებს ჰქონდეს ადგილი, წრფივი მოდე-

ლებით ამის აღმოჩენა და შესწავლა შეუძლებელია.  

 

ekonomikaSi wrfiv midgomas Seesabameba ისეთი ცნებები, როგორიცაა TandaTano-
biTi progresi, sawarmoo potencialis gegmazomieri zrda, ekonomikuri zrdis 

stabiluroba და სხვა. მათი შესწავლისათვის შესაბამისი მეთოდები არსებობს. es 

meTodebi შეიძლება sam jgufad daiyos: (ა) balansuri modelebi. (ბ) operaciebis 

kvleva და (გ) ekonometrikuli meTodebi. am meTodebs ერთი saerTo didi nakli 

აქვს _ wrfivoba ! დაშვება (ვარაუდი) მოდელის წრფივობის შესახებ სინამდვილის 

ძალიან დიდ (!) გამარტივებას წარმოადგენს. sabazro და dinamikurad ganviTare 
bad ekonomikur sistemaSi mravali procesi arastacionarulad mimdinareobs,  



ამიტომ wrfivoba models ძალზე amartivebs და uxeSs xdis; შედეგად მოდელი  

imis araadekvaturad iqceva, რისი შესწავლისთვისაც შეიქმნა და რისი ანალიზი-

სათვისაცა არის მოწოდებული. 
 

უკანასკნელ პერიოდამდე ძალზე ფართოდ გამოიყენებოდა ekonometrikuli me-
Todebi. ეს მეთოდები ekonomikuri procesebis Seswavlis მიზნით regresiuli 

gantolebebis SedgenaSi მდგომარეობს. მაგრამ ekonometrikul meTodebs seri-
ozuli xarvezebi გააჩნია, კერძოდ, რეგრესიის განტოლებებში კოეფიციენტების 

მნიშვნელობები დამოკიდებულია სტატისტიკური იმ დროითი მწკრივის სიგრ-

ძეზე, რომლის აპროქსიმაციაც ხდება. ამასთან, prognozis periodi statisti-
kuri mwkrivis sigrZeze naklebi უნდა იყოს. თუ საპროგნოზო პროცესზე (სიდი-

დეზე) მრავალი ფაქტორი მოქმედებს, ეკონომეტრიკული მეთოდებით მათი გათ-

ვალისწინება სერიოზულ სირთულეებს უკავშირდება.  
   

მაშასადამე, სისტემის ქცევის შესწავლისათვის წრფივი დინამიკური სისტემების  

მოდელების გამოყენება, როცა დროში სისტემის წონასწორული მდგრადი მდგო- 

მარეობისა და სისტემის მომავალი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტ-

რების შესახებ განუსაზღვრელობასთან გვაქვს საქმე, _ არ იძლევა ადეკვატურ შე- 

დეგებს. ცხადია, არსებობენ გარკვეული რეალური პროცესები, რომელთა შესწავ-

ლაც წრფივი მოდელებით შეიძლება, მაგრამ ასეთ ამოცანათა წრე ძალიან ვიწო და 

შეზღუდულია. კერძოდ, წრფივი მოდელები წარმატებით გამოიყენება წონასწო-

რული (სტაციონარული) მდგომარეობების ანალიზისას. ეს მოდელები კარგ შედე-

გებს იძლევიან ისეთი ამოცანების გადაწყვეტისას, რომლებიც უკავშირდებიან 

სარგებლიანობის ფუნქციის, ფირმის მინიმალური დანახარჯების ანდა მისი მო-

გების მაქსიმიზაციის ამოცანებს. 
 

ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ წრფივი სისტემები ლოგიკურად გამართული,  

ცხადი და გამჭვირვალე სისტემებია, მათემატიკური აპარატი შედარებით მარ-

ტივი და იოლად გამოსაყენებელია, მაგრამ არასტაბილურ (არასტაციონარულ) 

მდგომარეობაში შედეგებს არ იძლევიან. სწორედ ამიტომ არსებული მეთოდების 

alternativa arawrfiv logikaze dafuZnebuli modelirebisa და prognozire-
bis sistemebia. ამ მეთოდების გამოყენების აუცილებლობას განაპირობებს არსე-

ბითი მომენტი: 
 

yvelaze arsebiTi ისაა, რომ ekonomikuri sistema arawrfivi sistemaa 

(ანუ მისი qceva arawrfivia) და ეს misi fundamenturi xasiaTis Tvisebaa, 

ეკონომიკის მრავალ მათემატიკურ მოდელში გამოყენებული idealize-
buli wrfivi qcevisagan განსხვავებით). arawrfivoba, მაგალითად, ნიშ-
ნავს, რომ sistemas შეიძლება არა ერთი, არამედ ramdenime mdgomareoba 

gaaCndes და am mdgomareobebidan ყველა მდგომარეობა შეიძლება ar iyos 

stacionaruli    (damyarebuli).   

 

ასეთი sistemis, მისი obieqtebis, მასში mimdinare procesebisa თუ war-
moqmnili movlenebis შესასწავლად arawrfivi maTematikur modelebi 

და ამ მოდელებიდან შედეგების მიღების saTanado meTodebi და algo-
riTmebia saWiro.  

 

Aarawrfivi dinamikis sferoSi კვლევებმა ზოგადად მეცნიერებაში და კერძოდ 

klasikur ekonomikaSi Zveli reduqciuli tendenciis koreqtireba moaxdina, 

ანუ იმ მიდრეკილებისა, როცა ekonomikuri sistema (მოვლენა, პროცესი და ა.შ.) 



მისი calkeuli elementebis erTmaneTze dadebis gziT Seiswavleboda. aseTi 

wrfivi midgoma gaumarTlebelia praqtikulad yvela dinamikuri sistemis mi-
marT. კერძოდ, ekonomikuri sistemis rTuli dinamika (კერძოდ, stoqastikuri 

dinamika) arsebiTadaa damokidebuli sistemis calkeuli elementebis urTier-
Tqmedebaze და ar SeiZleba miRebuli iqnas am elementebis erTmaneTze dadebiT _ 

დინამიკურ სისტემაში ყველა პროცესი ურთიერთკავშირშია, მისი (სისტემის) ნა-

წილების ფუნქციონირება განსაზღვრავს მთელი სისტემის ფუნქციონირების ხა-

სიათსა და პირიქით.  
 

ნებისმიერი რთული დინამიკური სისტემა, კერძოდ, ეკონომიკური სისტემა მუდ-

მივად ევოლუციონირებს და ვითარდება; ეკონომიკური სისტემის ქმედება _ ეს 

სისტემის ფუნქციონირებისა და განვითარების ფაზების მუდმივი ცვლილება, სის-

ტემის, მისი ქვესისტემებისა და ელემენტების უწყვეტი გადაწყობაა. მაგრამ ეკო- 

ნომიკური სისტემის, როგორც რთული შეუქცევადად განვითარებადი დინამი-

კური სისტემის ევოლუციის (განვითარების) სცენარების განსაზღვრა (და შექმნა, 

რომელიც ძალზე მწვავე და აქტუალური პრობლემაა) უშუალო კავშირშია არაწრ-

ფივ დინამიკასთან.  
 

დღეს Eekonomikur sistemaSi prognozis horizonti mkveTrad Semcirebulia. ამ 

ვითარებაში კვლევის წინა ხაზზე sxvadasxva bunebis arawrfiv ekonomikur siste-
maSi ganviTarebis gzebis erTiani meqanizmebis ZiebasTan  და prognozirebasTan 

დაკავშირებული arawrfivi dinamika და მისი მეთოდები გამოდის. იგი ekono-
mikuri sistemis (მისი კონკრეტული დარგისა ან დარგების ერთობლიობის) ganvi-
Tarebis mravali traeqtoriis analizisa და prognozirebis საშუალებას იძ-

ლევა. სწორედ ამიტომაა აუცილებელი ეკონომიკის ანალიზისა და პროგნოზი-

რების axal meTodebze გადასვლა, რომლებიც ზემოთ ნახსენები მეთოდების ალ- 

ტერნატივას წარმოადგენს. 
 

რაში მდგომარეობს ეს axali meTodebi?! 
 

ამ ახალი მეთოდებიდან სამი ჯგუფის მეთოდებს გამოვყოფ, ესენია: 

1. dinamikuri sistemebis Teoriis meTodebi. 
2. ANneironuli qselebis Teoriis meTodebi  

3. aramkafio (მრავალნიშნა5
) logikaze (ინგლ. fuzzy logic; რუს. Нечеткая 

(Многозначная) логика) dafuZnebuli modelirebisa და prognozirebis 

sistemebi, და 

D(1) dinamikuri sistemebis Teoria dinamikuri sistemebis determinirebuli aR-
weridan statistikur aRweraze gadasvlis საშუალებას იძლევა. lLeqciebis kur-
sSi ძირითადად dinamikuri sistemebis Teoriis meTodebs გამოვიყენებ, ამიტომ 

აქ მათზე ყურადღებას მხოლოდ arawrfivobis konteqstSi მოკლედ გავამახვი-

ლებ. aramkafio logikaze და neironuli qselebis Teoriaze დაფუძნებული მე-

თოდები ცალკე განხილვას მოითხოვს, რადგან ამ მეთოდების გამოყენებამდე 

მათ საფუძველში არსებული მიდგომის ხასიათსა და გამოყენებულ მათემატიკურ 
_______________________________________________________________________ 
 

5
 ლინგვ. "მრავალმნიშვნელობიანი". სიტყვა "მრავალნიშნა" მათემატიკაში გამოყენებული 

ფორმაა. მაგალითად, გამონათქვამი, რომელიც მრავალი მნიშვნელობით შეიძლება იქნას 
ინტერპრეტირებული. როგორც წესი, ასეთი არამკაფიოობით (მრავალმნიშვნელობიანო-

ბით) ადამიანის მეტყველება გამოირჩევა.  



აპარატში გარკვევას საჭიროებს. აქ მოკლედ შევეხები უმთავრესს. (2) neironuli 

qselebi გამოთვლითი სტრუქტურებია, რომლებსაც დადებითი და უარყოფი 

ზემოქმედებების ანალიზის გზით სწავლების უნარი გააჩნია. ნეირონული ქსე-

ლების თეორიის საფუძველზე შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტაა შესაძლებელი: 

(ა) კლასტერიზაცია და კლასიფიკაციის ამოცანები; (ბ) პროგნოზირების და (გ) 

ოპტიმიზაციის ამოცანები. ნეირონული ქსელების ძირითადი ნაკლოვანებებია ის, 

რომ Teoria neironuli qselis struqturis arCevis ჯერ-ჯერობით ar arsebobs 

და მეორე ის, რომ ukve “ "gawvrTnili”" qselidan codnis amoRebis praqtikuli 

SesaZlebloba SezRudulia. ამ მეთდის გამოყენებით სერიოზული წარმატება 

იქნა მიღწეული valutis gacvliTi kursis yoveldRiuri ganakveTis prognozi-
rebaSi. A(3) არამკაფიო მართვისა და არამკაფიო ლოგიკის მეთოდები ekonomikaSi უკვე 

10 წელია წარმატებით გამოიყენება იმ ამოცანების გადასაწყვეტად, რომლებშიც sawyisi 

monacemebi arasaimedo და cudad formalizebadia. უკანასკნელ ათწლეულში 

ეკონომიკისა და ფინანსების სფეროში ამ მეთოდების აქტუალობის ზრდის გამო, 

ამ თავის ბოლოს, დანართში №1.-2 "aramkafio logikaze dafuZnebuli meTode-
bis arsi", მათ ძირითად თავისებურებებზე შევაჩერებ ყურადღებას. 
 

არაწრფივი სისტემის ახსნა შესაძლებელი რომ გახდეს, არაწრფივი მიზეზ-შედე-

გობრივი კავშირების განხილვისათვის ჩვენი ყურადღება rTuli modelirebisa 

და daSvebebisken (hipoTezebisken) არის misapyrobi.  ამდენად, თუ ზემოთ აღნიშ-

ნულს შევაჯამებთ, შეიძლება დავასკვნათ, რომ   

 

arawrfivi efeqti aris efeqti, რომელიც garkveuli arawrfivi damoki-
debulebiT, ანუ arawrfivi maTematikuri aparatis saSualebiT aRiwe-
reba. maTematikurad aseTi saxis damokidebuleba gamoisaxeba erTi ან ram- 
denime cvladis arawrfivi funqciiT.   

 

 

ე.ი. maTe¬ma¬tikuri azriT arawrfivoba garkveuli saxis gantolebas niSnavs, რო- 

მელიც saZieb sidideebs erTze met xarisxSi Seicavs ან Sei¬cavs koe¬fi¬cien¬tebs, 

რომლებიც garemos Tvisebebzea damokidebul. არაწრფივ განტოლებებს შეიძ- 

ლება რამდენიმე (ერთზე მეტი) ხარისხობრივად განსხვავებული ამონახსნი (ფეს 

ვი) ჰქონდეს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ara¬wr¬fiv  siste¬mebs gare თუ Si¬da 

cvli¬le¬bebze arawrfivi reagirebis unari gaaCniaT, ანუ სხვა სიტყვებით, _  და-

მოუკიდებელი ცვლადის (შემავალი სიდიდის, მაგალითად, წარმოების ფაქტო-

რის) ერთნაირ ნაზრდზე (ცვლილებაზე) სისტემა შეიძლება სხვადასხვანაირ გამო-

ხმაურებას ახდენდეს იმაზე დამოკიდებულებით, დამოუკიდებელი ცვლადის 

რომელ მნიშვნელობას ეძლევა ნაზრდი. ზოგიერთ შემთხვევაში, დამოუკიდებე-

ლი ცვლადის ცვლილებისას, სისტემის რეაქცია შეიძლება განურჩეველი იყოს, მა-

შინ როცა დამოუკიდებელი ცვლადის სხვა მნიშვნელობის ცვლილებისას სისტე-

მის მგრძნობიარობის ზრდამდე  და  არსებითი   ხასიათის   გამოხმაურებამდე მივი-

დეთ და sistemis uwesrigo qceva გამოიწვიოს,  რომელი qcevac სავარაუდოდ, 

SemTxveviTia, უფრო ზუსტად, არაწრფივი დინამიკური სისტემის ქცევა შემთხვე-

ვითად გამოიყურებოდეს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი დეტერმინისტული კანო-

ნებით განისაზღვრება. სწორედ ეს მდგომარეობა განაპირობებს არაწრფივი სის-

ტემების რეაქციის სირთულესა და მრავალსახეობას და სწორედ ეს განასხვავებს 

მკვეთრად ამ სისტემებს წრფივი სისტემებისაგან.  



კერძოდ, აქედან  გამომდინარეობს, რომ ekonomikaSi sawarmoo faqtorebisa და 

institucionaluri garemos mizanmimarTuli cvlilebiT, mcire და susti eko-
nomikis (მაგალითად, როგორიცაა საქართველოს ეკონომიკა) araproporciuli 

reaqciis miReba და საკმარისად გონივრულ დროში მისი sxva mdgomareobaSi gaday-

vanaa SesaZlebeli  (იხ. თავი 2; პარაგრაფი 2.7. ekonomikuri sistemis mdgradoba). 

ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად სწორად გვესმის _ რა განაპირო-

ბებს ეკონომიკურ ზრდას, ქვეყნის სიმდიდრესა და წარმატებულობას; როგორი 

ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაა საჭირო და რა ინსტიტუციონალურ გარე-

მოშია შესაძლებელი ეკონომიკის არაპროპორციული გამოძახილის მიღება. წინა-

მდებარე ლექციების პირველ ნაწილში სწორედ ამ საკითხებს განვიხილავ. 
 

თუ ზემოაღნიშნულს განვაზოგადებთ, arawrfivobis fizikuri arsi შეიძ-

ლება ასე ჩამოვაყალიბოთ: arawrfivi gantolebis mravlobiT amonaxs-
nebs (fesvebs) am gantolebiT aRwerili arawrfivi sistemis evoluciis 

mravlobiTi traeqtoriebi (gzebi) Seesabameba. უფრო მეტიც! Ria araw-
rfiv garemoSi procesebis ganviTarebis sxvadasxva stadiebis Seswavli-
sas შეიძლება procesebis suraTis xarisxobriv cvlilebas velodoT, 

მათ შორის garemos organizaciis struqturis cvlileLEbisa, მისი gadaw-

yobis mimarTulebiT, ანუ _ garTulebasa და/ ან degradacias. ამასთან, es 

xdeba ara garemos parametrebis cvlilebisas (-iT), არამედ როგორც am 

garemoSi procesebis TviTganviTarebis Sedegi. 
  

ეკონომიკაში არაწრფივი სისტემების თეორიის (არაწრფივი დინამიკის) გამოყე- 

ნება მე-20 საუკუნის 40-50-იანი წლებიდან დაიწყო და უფრო გვიანდელ ნეოკლა- 

სიკურ მოდელებში სტაციონარული კონკურენტული წონასწორობების ანალიზის  

სფეროში მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო, თუმცა, klasikuri midgoma ეკონო- 

მიკურ შედეგებს როგორც წონასწორულ მოვლენებს განიხილავდა (და განიხი- 

ლავს), რომლებიც srulad racionaluri და identuri ekono¬mi¬kuri agentebis 

arCevanis Sedegebs warmoadgenen. მაგრამ ასეთმა მიდგომამ რეალურ სამყაროში 

მრავალი  მნიშვნელოვანი  ეკონომიკური სირთულის  თავისებურების (ეკონომი- 

კაში უეცარი ცვლილებებისა (როგორებიცაა ეკონომიკური კრიზისები) და ფინან-

სური რყევების (financial turmoils)) ახსნა და პროგნოზირება ვერ შეძლო და მისი ამ  

უუნარობის გამო მძლავრ კრიტიკას დაექვემდებარა. შედეგად გაჩნდა და გაიზა-

რდა ინტერესი alternatiuli midgomebisadmi, რომლებიც განსაკუთრებულ აქ-

ცენტს ekonomikuri agentebis SezRuduli racionalurobis rolze, agentebis 

heterogenulobaze   (ანუ  araerTgvarovnebaze), socialur   urTierTobebsa და 

swavlebis (swavlis) procesebsa და procesebis adaptirebul koreqtirebebze 

(adaptive adjustment processes) აკეთებენ. სწორედ ეს არის ekonomikuri Teoriis me-
TodologiaSi mniSvnelovani Zvris Sedegi, რომელიც უკანასკნელი სამი ათწ-

ლეულის განმავლობაში განიცადა.          
 

ამ ახალი პარადიგმის ფარგლებში firmebi, organizaciebi,bazrebi და 

ekonomikebi ganixilebian როგორც rTuli ganviTarebadi (evolucioni-
rebadi) sistemebi, რომლებიც arawrfivi urTierTqmedebebiT xasiaTde-
bian, რამაც mokle და grZelvadian perspeqtivaSi შეიძლება arawonaswo-
ruli Sedegebis (non-equilibrium outcomes) warmoqmnamde migviyvanos. 



საინტერესო ისაა, რომ arawrfivi sistemis stacionaruli mdgradi mdgo- 
mareobac ki, თვით arawrfivi sistemis tipiT, sawyisi pirobebiTa და sis 
temis parametrebiT ganisazRvreba.   

 

სისტემის მდგომარეობის მდგრადობა მცირე გადახრების მიმართ არ წარმოად-

გენს დინამიკური ეკონომიკური სისტემების საერთო მახასიათებელ ნიშანს. გარ-

კვეული ზემოქმედებებისას დინამიკური სისტემის შემდგომი მოძრაობა ზოგჯერ 

არაგანჭვრეტადი (არაპროგნოზირებადი) ხდება. ეს პროცესი განსაკუთრებით 

რთულია, როცა სისტემა აღწევს ისეთ მდგომარეობას, როცა იგი ძალზე მგრძნო-

ბიარეა უმცირესი შეშფოთებების მიმართაც კი. ამ დროს აუცილებელია sistemis 

(რომელზეც sxvadasxva faqtorebi moqmedebs) არა მხოლოდ mdore ცვლილებების, 

არამედ mkveTri, naxtomiseburi cvlilebebis შესწავლა. ეს კი მხოლოდ არაწრფივ 

სისტემებთან მეშვეობითაა შესაძლებელი.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური თეორია ჯერ კიდევ ანალიტიკური საშუ-

ალებებისა (მეთოდების) და რიცხვითი მეთოდების შემუშავებისა და დაგროვე-

ბის სტადიაზე იმყოფება, რაც მათემატიკური მოდელირებისადმი შესაბამის მიდ- 

გომებს მოითხოვს, ეს პროცესი განსაკუთრებით მძლავრად ვითარდება და ეკო-  

ეკონომიკური თეორიის მეთოდოლოგიაში მკვეთრი ძვრის შემდეგ აშკარად შეიმ-

ჩნევა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ekonomikaSi arawrfivobis fundamenturi 

Seswavla mxolod iw¬yeba. ცხადია, ეს მცდელობები _ არაწრფივ სისტემებთან 

მუშაობის მეთოდებისა და ხერხების დამუშავება _ საკმარისად მოკლე დროში 

ეკონომიკური სისტემების მკვეთრი, ნახტომისებური ქცევის შესწავლასა და პრო-

გნოზირებას გაცილებით უკეთ შესაძლებელს გახდის, რაზეც მივუთითე კიდეც 

ზემოთ (იხ. გვ. 8, 63-64 და ჩანართი №2 ).  
 

არაწრფივობის ახალი გააზრება ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა ევოლუ- 

ციის ტემპების (გარემოში პროცესების განვითარების სიჩქარის) იდეის, მაგალი-  

თად, ekonomikuri zrdis tem¬pe¬bis droSi cvlilebisa და evoluciis Seuqceva- 
dobis ideis თვალთახედვიდან. ეკონომიკური სისტემის არაწრფივობა ამ პრო-

ცესების სრულად წარმოდგენის საშუალებას იძლევა. სწორედ ამიტომაც იქცა იგი 

საკვანძო ფაქტორად და ეკონომიკურ მეცნიერებაში (და არა მხოლოდ მასში!) აქ-

ცენტების არაწრფივობისაკენ წანაცვლებ განაპირობა (დროში  ეს პროცესი კიდევ 

უფრო ღრმავდება)."arawrfivoba"  axali  paradigmis   fuZemdebluri konceptua-
luri kvanZi gaxda, რომელსაც შეიძლება arawrfivobis paradigma ეწოდოს, აქედან 

გამომდინარე, arawrfivi modelireba დღეს უკვე ekonomikis paradigmaa და dina-
mikis TeoriebSi (უფრო ზუსტად, ზოგადად ekonomikur mecnierebaSi) Rrmad im-
kvidrebs adgils.   

 

ამდენად, arawrfivi paradigma, arawrfivi azrovnebis ZiriTadi postulatebi 

შეიძლება ასე  Camoyalibdes: 

 cocxal Tu aracocxal bunebaSi yvela procesi arawrfivi ganto-

lebebiT აღიწერება. 

 Mmdgradobis (ან სტაციონარულობის, დამყარებულობის, ან სტაბილუ-

რობის) xasiaTi დამოკიდებულია arawrfibvobis tipze. 

 sistemis mdgradoba mcire gadaxrebis mimarT ar warmoadgens saer- 

To Tvisebas (სხვა სიტყვებით, arsebobs fazuri sivrcis areebi, სადაც  



obieqtis (ekonomikuri sistemis, procesis, movlenis და ა.შ.) moZra-

oba araprognozirebadi xdeba (დეტალურად იხ. თავი 2, პარაგრაფები 

2.5-2.9). 
 

ეკონომიკური პროცესების არაწრფივობისა და დინამიზმის გაძლიერების პირო- 

ბებში ადრე გამოყენებული სტატიკური მოდელები მისაღები ეკონომიკური გადა-

წყვეტილებების  შესაბამის ხარისხს ვეღარ უზრუნველყოფენ. ამდენად, gamoyene-
buli modelis realur procesebTan (რეალურ საბაზრო პირობებთან) adekvatu-

robis problema gansakuTrebul mniSvnelobas iZens. თავი 2; პარაგრაფი 2.5-ში 

ekonomikuri sistemis dinamikuri makroekonomikuri modeli. არაწრფივობის 

მათემატიკურ მხარესა და დინამიკური მაკროეკონომიკური მოდელის ძირითად 

განტოლებებს გამოვიყვან. 

 
1.4. wonasworoba (Equilibrium) 
 

ekonomikur sistemaze დაკვირვების შედეგად შეიძლება აღნიშნული იქნას ერთი 

Zalian mniSvnelovani Tviseba: ekonomika daq¬vem¬debarebulia gare და Sida SeS-

fo¬Te¬be¬bis (შოკების) zemoqmedebas, რომელიც ყოველთვის თან ახლავს დროთა  

განმავლობაში (დროში) მის (ეკონომიკის) მოძრაობას. რომელთა ზემოქმედების  

შედეგად ekonomika შეიძლება gamoyvanili იქნას wonasworuli mdgomareobidan. 

ეს წონასწორული მდგომარეობა შეიძლება იყოს statikuri ანდა dinamikuri).6  

უდიდესი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს იმის ცოდნასა და პროგნოზირების შე-

საძლებლობას, თუ ra mos¬dis ekonomikur sistemas, როცა იგი gamoyvanilia wona-
sworuli mdgomare¬o¬bidan:   

 

 რაღაც დროის შემდეგ იგი daubrundeba თუ dascildeba (ძალიან თუ 

არცთუ დიდად) pirvelsawyis mdgomareobas;  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 აღსანიშნავია, რომ dakvirvebadi ekonomikuri droiTi mwkrivebi
7

 mowesrigebulobiT 

ar xasiaTdebian: wonasworobis Teoriis sapirospirod, ekonomikuri fluqtuaciebis
8

 

sixSirisa და amplitudis maCveneblebi uwesrigoa და ამდენად, ფაქტობრივად  klasiku-
ri Tezisis damamtkicebeli არაფერია! ეკონომიკური დროითი მწკრივები mkafio kon-
vergencias (krebadobas, ან daaxloebas) არც raime wonasworuli (სტაციონარული) mdgo- 
mareobisaken აჩვენებენ და არც mdgradi damyarebuli (მოწესრიგებული) perioduli cik-
lebisaken (ekonomikuri rxevebisaken). ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობა უკანასკ-

ნელ პერიოდამდე (2008 წლის ჯერ ფინანსური და შემდეგ ეკონომიკური კრიზისი) ასახავ-
და ეკონომიკური პროცესების პროგნოზირების (წინასწარგაჭვრეტის) საერთო პრობლე-
მას. ასეთი პრობლემა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ყველა სფეროსათვის დამახა-
სიათებელი იყო მხოლოდ მე-20 საუკუნის დასაწყისყისისათვის. მიუხედავად ამისა, ეკო-

ნომიკაში წონასწორობის კონცეფცია ეკონომიკური თეორიის ("მეინსტრიმის") განუყოფე-
ლი ნაწილია და მას დეტალურად განვიხილავთ იმ მიზნით, რომ ღრმად გავერკვეთ ეკო-  
ნომიკური სისტემის დინამიკისა და მდგრადობის დაკარგვის უაღრესად საინტერესო და 
აქტუალურ საკითხებში.   
7

 დროითი მწკრივების შესახებ დეტალურად იხ. თავი 3, ნაწილი A, დანართი №7. გვ. 253-

255. 

8 
fluqtuacia (ლათ. Fluctuation _ rxeva) _ რომელიმე sididis nebismieri SemTxveviTi  

gadaxra.  



 rogor ganviTardeba dacilebis procesi  _ mdored (თანდათანობით) თუ 

naxtomiseburad, როცა misi maxasiaTeblebis naxtomiseburi swrafi cvla 

შედეგად მთელი ekonomikuri sistemis funqcionirebis xasiaTis Secv-
las გამოიწვევს;  

 ამ გადასვლის პროცესში ekonomika mxolod erTi traeqtoriiT imoZra-
vebs, თუ SesaZlebelia მისი ganviTareba sxva traeqtoriebiT;  

 რომელია am traeqtoriebidan ისეთი, რომლებიც ekonomikis mdgrad 

ganviTarebas uzrunvelyofs და romeli wonasworuli mdgomareoba იქ-

ნება aramdgradi;  

 როგორ გავარკვიოთ, rodis aris ekonomi¬kuri sistema iseT kriti¬kul 

mdgomareobaSi, როცა masze mcire zemoqme¬de¬bebi sistemis swraf, naxto-
misebur cvlilebebs iwvevs?! 

 

წონასწორული მდგომარეობიდან გამოყვანილი ეკონომიკური სისტემის წონასწო-  

რობის  მდგომარეობაში  დაბრუნებას  შეიძლება  შედარებითი   სირთულეები  ახლ- 

დეს. ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ადგილი აქვს histerizisis გამოვლინებას.  
 

ახლა ყველა ეს ფუნდამენტური მნიშვნელობის ცნება დეტალურად განვიხილოთ 

და სანამ მათემატიკური აპარატით მათ აღწერას დავიწყებდეთ, ამ ცნებების შინა-

არსსა და არსში გავერკვეთ. ჩვენ ეს ცნებები გვაინტერესებს სწორედ ეკონომიკას-

თან მიმართებაში. ცხადია, ყოფით დონეზე ყვალა ადამიანს ინტუიციური წარ-

მოდგენა აქვს წონასწორობის ცნებების ქვეშ ნაგულისხმებ მდგომარეობებზე, მაგ-

რამ საინტერესოა არა ყოფითი წარმოდგენები, არამედ ამ მოვლენის (-ების) მათე-

მატიკური არსი და გამოვლენის ფორმები, რომელთა მეშვეობითაც დინამიკურ 

ეკონომიკურ მოდელებში ეკონომიკური სისტემის რაობაზე ვისაუბრებთ.  
 

  
 

ekonomikuri principebis gagebisa და მათი gamoyenebisaTvis ekonomikuri wonas- 
 

worobis cnebis mniSveloba didia! ეკონომიკაში წონასწორობის შესახებ ზოგა-

დად ვსაუბრბთ როგორც nebismieri sistemis mdgomareobis maxasiaTebelze,   

რომელშიც sxvadasxva mxareebi (ინდივიდები ან მათი ჯგუფები), TiToeuli saku-
Tari და sxvebisagan gansxvavebuli interesebis Sesabamisad moqmedeben. 
 

ekonomikuri wonasworoba შეიძლება განხილული იქნას როგორც xelovnuri kon-
struqcia, რომელიც საშუალებას იძლევა im situaciaSi, როცა yvela agentis ar-
Cevani და saqmianoba TanxmobaSi modis sxva agentebis arCevanTan და saqmianobas-
Tan (ანუ ერთმანეთთან), შესწავლილის იქნა am situaciis damaxasiaTebeli Tvi-
sebebi. ამასთან ითვლება, რომ ყველა ინდივიდის ინტერესები დაკმაყოფილე-

ბულია და arcerT individs (ანუ ეკონომიკურ აგენტს) sakuTari arCevanis ან mo-
qmedebis Secvlis stimuli ar gaaCnia. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა: wonasworoba 

_ ეს sistemis iseTi mdgomareobaa, რომელიც misi mdgomareobiT dainteresebuli 

yvela mxarisaTvis misaRebia (ანუ მათ აწყობთ ეს მდგომარეობა!) im momentisaT-
vis sxva ukeTesis ararsebobis gamo.    
 

ამდენად, წონასწორობა შეიძლება განვიხილოთ იმის პოზიტიურ მაჩვენებლად, 

თუ როგორ muSaobs ekonomikuri meqanizmi (ან მისი რაღაც nawili), _ კერძოდ,  

სხვადასხვა ინდივიდების ურთიერთქმედებებისა და მათი განსხვავებული ინტე- 



რესების გამოვლენისა და შეჯახების ადგილი. ekonomikaSi ასეთი ინტერესების 

შეჯახებისა და გამოვლენის ასეთ ადგილს (სისტემას) წარმოადგენს bazari (უფრო 

სწორად, ეკონომიკაში ყველა ურთიერთდაკავშირებული ბაზრების ერთობლი-

ობა).   
 

წონასწორობის ინტუიციური აღქმა გვკარნახობს ძალიან მნიშვნელოვან მინიშ-

ნებას: wonasworobis gansazRvrebisaTvis ekonomikuri sistemiT gansazRvruli 

garemos codna iqneba aucilebeli,  რომლის ganxilvasac vapirebT. ამდენად, თუ 

ეკონომიკური სისტემის წონასწორობაზე გვინდა განვსაზღვროთ, პირველ რიგში 

იმის გავარკვევა გვმართებს, როგორ ეკონომიკურ სისტემაზე ვსაუბრობთ.  
 

როცა შვეიცარიაში, ლოზანის უნივერსიტეტში მოღვაწე ფრანგი ეკონომისტ-მა-   

მატიკოსი  leon  valrasi   (Marie-Esprit-Léon  Walras. 1834-1910) wonasworobis     სა-

კითხს აყალიბებდა (1874) (იხ. Léon Walras. Elements of Pure Economics or The Theory 

of Social Welth. Translated by William Jaffe. 1954; ანდა, Вальрас Л. Элементы чис- той 

политической экономии. – М.: Изограф, 2000. – 448 с.), იგი ისწრაფვოდა პასუხი 

გაეცა შემდეგ კითხვებზე:



როგორ ფუნქციონირებენ ეკონომიკის ბაზრები და სექტორები ყველაზე 

ზოგად (წმინდა) შემთხვევაში?  

სხვადასხვა ბაზრებზე რომელი პრინციპების საფუძველზე დგინდება 

ფასების, დანახარჯების, მოთხოვნისა და მიწოდების მოცულობების ურ-

თიერთქმედება?  

იღებს თუ არა ეს ურთიერთქმედება "წონასწორულობის" ფორმებს, თუ/ 

ან საბაზრო მექანიზმი, მოქმედებს საპირისპირო მიმართულებით?  

წარმოადგენს თუ არა ეს წონასწორობა (თუ ეს წონასწორობა მიღწევა-

დია) მდგრადს?  
 

valrasi ამოდიოდა იქედან, რომ პრობლემის გადაწყვეტა შეიძლება მიღწეული 

იქნას მათემატიკური აპარატის გამოყენების საშუალებით. mTeli ekonomikuri sam- 

yaro valrasma gayo or did jgufad: (1) firmebi და (2) Sinameurneobebi. ფირმები 

ფაქტორების ბაზარზე გამოდიან როგორც მყიდველები და სამომხმარებლო საქო- 

ნლის ბაზარზე _ როგორც გამყიდველები. შინამეურნეობები _ წარმოების საშუა- 

ლებების მფლობელები _ გამოდიან მათი გამყიდველების როლში და, ამავე დროს, 

როგორც სამომხმარებლო საქონლის მყიდველები. მყიდველებისა და გამყიდვე- 

ლების როლები მუდმივად იცვლება. გაცვლის პროცესში საქონლის მწარმოებლე- 

ბის ხარჯები გარდაიქმნება შინამეურნეობების შემოსავლებში, ხოლო შინამეურ- 

ნეობების  ყველა  ხარჯი  _  მწარმოებლების (ფირმების) შემოსავლებად. ეკონომი-

კური ფაქტორების ფასები დამოკიდებულია წარმოების ზომებზე, მოთხოვნაზე 

და, მაშასადამე, წარმოებული საქონლის ფასსზე. თავის მხრივ, საზოგადოებაში 

გამოშვებული საქონლის ფასები დამოკიდებულია წარმოების ფაქტორებზე არსე-

ბულ ფასებზე. ეს უკანასკნელი ფირმების დანახარჯებთან შესაბამისობაში უნდა 

მოდიოდეს. ამავე დროს ფირმის შემოსავლები მოსაყვანია თავსებადობაში შინამე-

ურნეობების დანახარჯებთან. ააგო რა საკმარისად რთული ურთიერთდაკავშირე-

ბული განტოლებების სისტემა, valrasma აჩვენა, რომ wonasworuli sistema შეიძ-

ლება miRweuli iqnas როგორც garkveuli "i d e a l i", რომლისკენაც konkuren- 
tuli bazari miiswrafvis. დებულება, რომელმაც მიიღო სახელწოდება valrasis  



kanoni, გვაუწყებს: wonasworobis mdgomareobaSi sabazro fasi zRvruli 

danaxarjebis tolia. ამდენად, საზოგადოებრივი პროდუქტის ღირებულება ტო-

ლია მის გამოშვებაზე გამოყენებული წარმოების ფაქტორების საბაზრო ღირებუ-

ლების; ერთობლივი მოთხოვნა ტოლია ერთობლივი მიწოდების; წარმოების ფა-

სი და მოცულობა არ იზრდება და არც იკლებს. სხვანაირად თუ ვიტყვით, valra-

sis Teorema aris fasebis iseTi nakrebi, რომლის დროსაც bazarze  yvelaferi  

srulad  gasufTavdeba!  
 

საინტერესოა, რომ ეს ურთულესი მათემატიკური თეორემა დამტკიცებადია. თა-

ვად ვალრასმა ეს ვერ შეძლო, რადგან იმ დროისათვის შესაბამისი მათემატიკური 

აპარატი დამუშავებული არ იყო. ეს მოგვიანებით გაკეთდა, რაც ე.წ. უძრავი წერტი-

ლის შესახებ braueris Teoremis დამტკიცებას უკავშირდება.9 რადგან უძრავი 

წერტილის ცნება ეკონომიკურ კვლევებში ფართოდ გამოიყენება, ქვემოთ ამ თეო-

რიის მკაცრ მათემატიკურ განმარტებაზე და მის ეკონომიკურ არსზე შევჩერდები. 

საერთო წონასწორობის პირველი მკაცრი დამტკიცება ეკუთვნის უნგრელ მათე-

მატიკოსს, ეკონომისტსა და სტატისტიკოსს abraham valds (Abraham Wald.1902-

1950). მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ეს დამტკიცება სრულყოფილი იქნა ამერი-

კელი ეკონომისტის, ნობელის პრემიის (1972) ლაურეატის kenet errousa (Kenneth 

Joseph Arrow; 1921-2017) და ფრანგული წარმოშობის ამერიკელი მათემატიკოს-

ეკონომისტის Jerar debres (Gerard Debreu;1921-2004) მიერ (იხ. Arrow K., Debreu J. 

Existence of an equilibrium for a competitive economy // Econometrica. 1954. Vol. 22. p. 

82-109.).შედეგად დამტკიცებული იქნა, რომ არსებობს ერთადერთი საერთო 

წონასწორობის მდგომარეობა არაუარყოფითი ფასებითა და რაოდენობებით, თუ 

სრულდება ორი პირობა: (1) არსებობს მასშტაბისგან მუდმივი ან კლებადი უკუ- 

გება; (2) ნებისმიერი სიამისათვის (საქონელისათვის/პროდუქციისათვის, good) 

არსებობს ერთი ან რამდენიმე სხვა სიამე (საქონელი/პროდუქცია), რომლების მას-

თან შენაცვლების ურთიერთობაშია.   
 

წონასწორობის თეორიულ კონცეფციაზე აგებული valrasis modeli არის saerTo 

ekonomikuri wonasworobis (General Equilibrium) modeli, ერთგვარად erTmomen-

turi suraTi ekonomikis „"sufTa" saxiT, ანუ როცა moTxovna, miwodeba და fasebi  

ერთდროულად wonasworobaSia მოსული. უფრო ვიწრო გაგებით, saerTo wonas- 

worobis ქვეშ იგულისხმება mocemuli ekonomikuri sistemis yvela bazris erT- 

drouli wonasworoba. რაც შეეხება წონასწორობის მდგომარეობას, ვალრასის მი- 

ხედვით, იგი გულისხმობს სამ პირობას: (1) წარმოების ფაქტორების მოთხოვნა 

და მიწოდება ტოლია; მათზე დადგენილია მუდმივი და მდგრადი ფასი; (2) საქონ-

ლის (და მომსახურების) მოთხოვნა და მიწოდება ასევე ტოლია და რეალიზდება 

მუდმივი, მდგრადი ფასების საფუძველზე; (3) საქონლის ფასები შეესაბამება წარ-

მოების დანახარჯებს.  
 

წონასწორობა წარმოადგენს მდგრადს, რადგან ბაზარზე მოქმედებენ ძალები (პირ- 


9
uZravi wertili _ ეს არის n-ganzomilebian sivrceSi moTxovnisa და miwodebis gadak- 

veTis wertilis ganzogadeba. ასევე ხდება განზოგადება განურჩევლობის ორი მრუდის 

შეხების წერტილისა. თუ წერტილი არის სისტემის უძრავი წერტილი, სისტემა ოდესმე ამ 
წერტილში (ანუ მდგომარეობაში) მოხვედრისას, მუდმივად რჩება ამ მდგომარეობაში, 

ცხადია, თუ გამოყვანილი არ იქნა ამ მდგომარეობიდან.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/1921
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004


ველ რიგში, ფასები წარმოების საშუალებებზე და საქონელზე), რომლებიც გამო-

ათანაბრებენ გადახრას და აღადგენენ "წონასწორულობას". ივარაუდება, რომ   

"არასწორი" ფასები თანდათანობით გამოირიცხება, რადგანაც ამას ხელს უწყობს 

კონკურენციის სრული თავისუფლება.  
 

მაგრგამ vin ან ra meqanizmi awesebs fasebs? იგულისხმება, რომ თავად ბაზარს 

გააჩნია ცდებისა და შეცდომების ასეთი კოორდინაციის უნარი. რაკი მოდელში 

ეკონომიკა მოქმედებს წონასწორობაში, მოთხოვნისა და მიწოდების შეთანხმება 

ხდება გარიგების დადებამდე, როგორც ეს ბირჟაზეა, როცა აუქციონერი ბოლოს 

და ბოლოს აღწევს მოთხოვნისა და მიწოდების გამოთანაბრებას. წარმოვიდგი-

ნოთ რაღაც უსხეულო, უსულო, ფიზიკური ადგილმდებარეობის არმქონე ვიღაც 

(თუ რაღაც) აბსტრაქტული სუბიექტი, ე.წ. valrasis auqcioneri _ fasebis „mosin-
jvis (ფრან. _Tatonnement; რუს. – нащупывание; ინგლ. _ groping)“ valrasis mode-
lis ZiriTadi elementi. სხვა სიტყვებით, პრაქტიკულად აქ საუბარია "წონასწო-

რობის თანდათანობითი დამწიფების პროცესზე". აუქციონერის როლი  "შეთავა-

ზებული" ფასების ნაკრების წონასწორულ ფასებამდე იტერაციულ (ანუ თანდა-

თანობით) მიახლოებაში მდგომარეობს. აუქციონერი "სინჯავს" სხვაობას ფასებსა 

(ერთი მხრივ) და მოთხოვნისა და მიწოდების მოცულობებს შორის (მეორე მხრივ); 

ამ სხვაობის ნულამდე დაყვანით ბაზარზე წონასწორობის უზრუნველყოფა ხდე-

ბა.  ასევე იტერაციული დიალოგის გზით (ანუ თავისუფალი ვაჭრობის პროცესში), 

მონაწილეებს ამ ფასების წონასწორულ დონეზე გასვლის შესაძლებლობა გააჩნი-

ათ. აუქციონერი ერთვება მაშინ, როცა აღნიშნული განსხვავება წარმოიქმნება.                      

მიღწეული წონასწორული ფასები "ცხადდება" აუქციონერის მიერ და გაცვლები 

მხოლოდ ამის შემდეგ მხოლოდ ამ ფასებით ხორციელდება. ცხადია, ფასების 

გადარჩევა (ცდებისა და შეცდომების მეთოდით) მხოლოდ გონებაში (აზრობრი-

ვად) ხდება, რადგან ეს უფრო სწრაფი პროცედურაა და უსაფრთხოც არის! ამ პრო-

ცესს კარგად მიესადაგება ცნობილი ქართული ანდაზა "ასჯერ გაზომე, ერთხელ 

გაჭერი". მოდელში გარიგებები არაწონასწორული ფასებით დაშვებული არ არის 

და ეს გასაგებია: ასე რომ იყოს, წონასწორობის მთელი კონცეფცია ირღვევა. რეა-

ლურ ცხოვრებაშიც პრაქტიკულად იგივე მდგომარეობა გვაქვს _ "მოსინჯვის" 

პროცესის პირობების ფორმირებისათვის, როგორც წესი, ყოველთვის "მოსინჯ-

ვისა და შეცდომების" მეთოდი გამოიყენება. მოსინჯვის ეს პროცესი მათემატი-

კურად ფორმალიზებულია errou-gurvicis modelSi, რომელიც ვალრასის სა-

ბაზრო წონასწორობის პოვნის პროცესს გამარტივებულად აღწერს.  
 

რატომ ვაქცევ ასე დეტალურად ამ პროცესს ყურადღებას?! სანამ მათემატიკურ  

ფორმულირებებზე გადავიდოდე, მკითხველისათვის ზუსტი წარმოდგენის შესა-

ქმნელად იმ ღრმა მოსაზრებების ცოდნა აუცილებელია, რაც წონასწორობის კონ- 

ცეფციას უდევს საფუძვლად. საბაზრო სისტემაში ფასწარმოქმნის მექანიზმი არ 

არის პრიმიტიული. ბაზრის მოდელებში განსხვავებული არის კიდევ ერთი მო-

მენტი: fuli! ამ მოდელში ფული შემოტანილი არ არის, მაგრამ როცა ვსაუბრობ 

საქონლის ღირებულებაზე, სწორედ ეს აბსტრაქტული ფული იგულისხმება, რო-

მელიც (აზრობრივად!) საშუალებას გვაძლევს სხვადასხვა საქონელი ღირებულე-

ბითი შეფასებებისათვის რაღაც საერთო ეკვივალენტამდე დავიყვანოთ.  
 



 CanarTi  №2 
sabazro faswarmoqmna 

 

ბაზარზე წონასწორობის მიღწევის სამი ხერხი (წესი) არსებობს. პირველი გა-
მოყენებული იქნა valrasis მიერ. შემდეგ მას მიუბრუნდა debre, რომელ- 

თანაც ეს არის ანგარიშსწორებიც ცენტრალიზებული სისტემა (საკომპენსა- 
ციო პალატა), რომელიც გამორიცხავს ორმხრივ გაცვლას და, მაშასადამე, ორ-
მხრივი მოთხოვნის თანხვედრის აუცილებლობას. ამდენად, ბაზრის ფუნქ-
ციონირებაში აუქციონერის ნაცვლად ცენტრალიზაციის დამატებითი ელე-

მენტი შემოდის. სხვა გადაწყვეტილება გულისხმობს "გაცვლების თანმიმდე- 
ვრობის" ორგანიზებას _ ინდივიდების (ეკონომიკურ აგენტებს) გარკვეული 

თანმიმდევრობით ერთმანეთთან დაკავშირებას. ცხადია, მსგავსი ორგანიზა- 
ცია მხოლოდ ცენტრალიზებული შეიძლება იყოს. გადაწყვეტის მესამე ხერხს 

წარმოადგენს ე.წ. fiduciaruli fuli, რაღაც საგანი, რომელსაც საკუთარი სა-

რგებლიანობა არ გააჩნია, _ იგი მხოლოდ გაცვლის ფუნქციას ასრულებს. გასაგე-
ბია, რომ sistemaSi fuli Cndeba მაშინ, როცა xdeba gacvlebis decentra-
lizacia. ვალრასს ეს მოსაზრება პარიზისა და ლონდონის ბირჟებზე დაკვირ-

ვებამ უკარნახა. მაგრამ ნეოკლასიკურ ეკონომიკურ თეორიაში ფასწარმოქმნის 
მეორე მეთოდზეც კეთდება აქცენტი. ეს არის marSalis modeli. თუ ვალრასისი 

მოდელში წონასწორობის მიღწევის პირობაა დისკრეტულად გამართვადი ორმა-
გი აუქციონები (ანუ როცა ერთმანეთს პირისპირ გამყიდველები და მყიდველები 

ეჯახებიან, რომლებსაც შეუძლიათ აუქციონიებს შორის პერიოდებში საკუთარი 

გადაწყვეტილებების კორექტირება/მოფიქრება, marSalis modeli agebulia uwy- 
veti ormagi auqcionis principze. მიუხედავად ამისა, ორივე მოდელში სამართ-

ლიანი ფასწარმოქმნის პრინციპი სრულდება. პირველ ადგილზე დაყენებულია 
მოთხოვნისა და მიწოდების ურთიერთქმედების სისრულე და საბირჟო ინფორ-
მაციის სრული გამჭვირვალობა. მარშალის მოდელში სამართლიანი ფასწარმოქ-
მნა მხარდაჭერილია ვაჭრობის წესებით. იმ პირობებში, როცა ფასიან ქაღალდებზე 
ყიდვა-გაყიდვაზე განაცხადები უწყვეტად შემოდის, ჯამური მოთხოვნისა და ჯა- 
მური მიწოდების ფუნქცია დროში ნაწილდება და უწყვეტს წარმოადგენს. ბაზარ-
ზე მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის გაჩენილი დროებითი დაუბალანსებლობა 

ფასებზე მადესტაბილიზირებელ გავლენას ახდენს და ასევე ბაზრის მონაწილეთა 
დეზორიენტაციას უწყობს ხელს. ამ ფაქტმა მარშალი მიიყვანა იმ მოსაზრებამდე,  
რომ faswarmoqmnis procesSi შემოეყვანა marketmeikeri (ანუ bazris mkeTebe- 
li, Market maker), რომელიც აგლუვებს (არბილებს) ბაზარზე შესრულებისა-  

თვის შემოსულ მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის მოცულობებსა და ფასებში 
წარმოქმნილ დროებით რხევებს. ახლა რეალურ საბაზრო ეკონომიკაში წონასწო- 
რული ფასების წარმოქმნის მექანიზმს დავაკვირდეთ და, ერთი მხრივ, ზემოთ 
ნათქვამს შევუდაროთ და, მეორე მხრივ, იმ ყალბ და ზერელე წარმოდგენებს, რო-
მელიც ჩვენში საბაზრო ფასწარმოქმნას უკავშირდება. ამისათვის  აშშ-ს წამყვან 

საფონდო ბაზარზე niu-iorkis safondo birJaze (the New York Stock Exchange, 

NISE) ფასწარმოქმნის მექანიზმი განვიხილოთ. ეს ბირჟა აუქციონი _ ბაზარია, მაგ- 
რამ იგი სახეცვლილ ბაზარს წარმოადგენს, რომელშიც ადამიანები (თავიანთი 

ბროკერების მეშვეობით) აქციებს თავაზობენ. დაახლოებით 200 წლის წინათ, პი-
რველსაწყისად, ბროკერები  პირდაპირ ყვიროდნენ: ''მე მაქვს Erie-ს 100 აქცია 
გასაყიდად; რამდენს ვყიდი მე?'', შემდეგ გაყიდიდნენ ყველაზე მაღალი ფასის 
გადამხდელ მყიდველზე. თუ ბროკერს ჰქონდა ორდერი ყიდვაზე, იგი ყვიროდა: 
''მე მინდა ვიყიდო Erie-ს 100 აქცია. ვინ გაყიდის საუკეთესო ფასად?'' ასეთი 
ზოგადი სიტუაცია ახლაც არსებობს, თუმცა ახლა ბირჟებზე არიან წევრები, სახე-

ლად ''სპეციალისტები'' (''specialists''), რომლებიც აადვილებენ სავაჭრო პროცესს; 

ისინი ინახავენ აქციების მარაგებს (inventory of shares of the stocks), რომელ აქ-
ციებშიც ისინი სპეციალიზდებიან. თუ შეკვეთა ყიდვაზე იმ მომენტზე მოდის, 

როცა არ არის ორდერი გაყიდვაზე, სპეციალისტი (the specialist) გაყიდის გარკ-
ვეულ მარაგს. ანალოგიურად, თუ შეკვეთა გაყიდვაზე მოდის, სპეციალისტი იყი- 



დის და დაუმატებს თავის მარაგებს. სპეციალისტი ადგენს მიწოდების, ანუ გა- 
ყიდვის ფასს (bid price), ანუ ფასს, რომელიც სპეციალისტმა გადაიხადა აქციის  

ყიდვისას, და მოთხოვნილ ფასს (asked price), ანუ ფასს, რა ფასითაც აქციები მა-
რაგებიდან გაიყიდება. მიწოდებისა და მოთხოვნის ფასები (The bid and asked 

prices) დგინდება იმ დონეზე, რომ ხელშეწყობილი იქნას მარაგების ბალანსი 
(the inventory in balance). თუ ხელსაყრელი/ხელშემწყობი პირობებისას შესყიდ-
ვაზე ან არახელსაყრელი/არახელშემწყობი პირობებისას გაყიდვაზე მრავალი შეკ-
ვეთა იწყებს შემოსვლას, სპეციალისტი ფასებს გაზრდის ან დაუწევს, რომ მოთ-
ხოვნა/მიწოდების ბალანსი (supply and demand in balance) დაცული იქნას. ფასი 
გაყიდვაზე ანუ მიწოდების ფასი (Bid prices) რამდენადმე დაბალია, ვიდრე მოთ-
ხოვნილი ფასი, სხვაობით ანდა სპრედით, რომელიც სპეციალისტის მოგების მარ-
ჟას წარმოადგენს. სპეციალური მომსახურება  (Special facilities) ხელმისასაწვდო-
მია, რომ ინსტიტუციონალურ ინვესტორებს, როგორიცაა ურთიერთ ფონდები ან 
საპენსიო ფონდები, დაეხმაროს აქციების დიდი ბლოკების გაყიდვაში ისე, რომ 
არ შეამცირონ მისი ფასი. თავისი არსით, საბროკერო სახლები (brokerage houses), 

რომლებიც ინსტიტუციონალურ კლიენტებს ემსახურებიან, შეისყიდიან ბლო-
კებს (განისაზღვრება როგორც 10 ათასი ან მეტი აქცია) და შემდეგ სხვა დაწესე-
ბულებებსა და ინდივიდუალურ პირებს მიყიდიან. გარდა ამისა, როდესაც ფირ-
მას აქვს დიდი განცხადება (major announcement), რომელსაც, სავარაუდოდ, გამო-
იწვევს აქციების ფასის მკვეთრ ცვლილებას, ფირმა თხოვს ბირჟას შეაჩეროს ვაჭ-
რომა ამ აქციაზე მანამ, სანამ განცხადება არ იქნება გაკეთებული და არ იქნება ეს 
განცხადება გადახარშული არ იქნება ინვესტორების მიერ (digested by investors).  
 

 
 

ვალრასის წონასწორობაში mTlianobaSi ekonomikis saerTo wonasworobazea       

საუბარი. saerTo wonasworoba mikroekonomikuri Teoriis mniSvnelovani nawi-
lia, რადგან srulyofili konkurentuli bazrebis sistema SesaniSnavi Tvisebe-
bis matarebelia _ იგი ekonomikaSi resursebis efeqtur ganlagebas/ (ganTavsebas, 

ან, როგორც ამბობენ, alokacias10
) uzrunvelyofs. saerTo wonasworobis Teo- 

ria გვეუბნება, თუ sad gadis efeqturobis sazRvrebi და როგორ შეიძლება არსე-

ბული რესურსების მაქსიმალურად ეფექტურად განთავსება. მაგრამ, ხშირად, ეკო-

ნომიკაში ცალკეულ ბაზარზე წონასწორობის საკითხი სხვა ბაზრებისგან იზო-

ლირებულად განიხილება, რასაც nawilobrivi wonasworoba ეწოდება. იგი გამო-  

იყენება ცალკეული, აზრობრივად ერთმანეთისაგან იზოლირებული კონკრეტუ- 

 

ლი, როგორც წესი, erTgvarovani siameebis (saqonlis) ან faqtorebis warmoebis 

analizisaTvis. ამასთან, ivaraudeba, რომ sxva bazrebze, რომლებიც განხილვის 

საგანს არ წარმოადგენენ, daculia principi _ "sxva Tanabari pirobebisas". მაგა-

ლითად, ხორბლის ბაზრის ანალიზისას აბსტრაგირებას ვახდენთ სასოფლო-

სამეურნეო ტექნიკის, სასუქების და ა.შ. ბაზრებიდან და სხვა. წონასწორობის თვა-

ლთახედვით, მრავალ შემთხვევაში ასეთი მიდგომა სასარგებლო გამოდის. სხვა 

შემთხვევაში შეიძლება მიზანშეწონილი იყოს არაერთგავაროვანი პროდუქციის 

ან რესურსების ბაზრების, კერძოდ, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ან შრო-

მის ბაზრების განხილვა. ამ შემთხვევაში აუცილებელია მულტისაბაზრო წონას-

წორობის მოდელების გამოყენება.  თუ სხვა ბაზრებისგან იზოლირებულად რამ-

დენიმე ბაზრის წონასწორობა ერთობლიობაში განიხილება, მაშინ მას multisa-  
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 alokacia (ინგლ.allocation, ''განაწილება“)  _ ეკონომიკაში _ შეზღუდული რესურსების 

განაწილება დასახული მიზნების შესაბამისად.  

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90


sabazro (multimarket) modeli ეწოდება.  
 

ბუნებრივია კითხვა: ''riT gansxvavdeba nawilobrivi wonasworoba saerTo wo-

nasworobisagan და saerTo wonasworobis analizis logika kerZo bazrebis wo-

nasworobis analizis logikisagan? ნაწილობრივი წონასწორობის კვლევა მთლი- 

ანობაში ეკონომიკის საერთო წონასწორობის აგების საშუალებას იძლევა, თუმცა, 

საკუთრივ ნაწილობრივი წონასწორობა, მაღალი შეზღუდვების პირობებში განი-

ხილება: განსახილველი კერძო ბაზარი იზოლირებულია სხვა ბაზრებისაგან და 

მის ფუნქციონირებაზე ვერანაირ გავლენას ვერ ახდენს. ნაწილობრივი წონასწო-

რობა კერძო ბაზარზე არსებული მდგომარეობისა და ამ ბაზრის ფუნქციონირე-

ბის მექანიზმებში გარკვევის საშუალებას იძლევა. მაგრამ რეალურ ეკონომიკაში 

yvelaferi yvelaferzea damokidebuli და urTierTdakavSirebulia (!): bazrebi 

არა მხოლოდ urTierTgavlenas axdenen, არამედ warmoqmnis urTierTSemcvlel 

saqonels; გარდა ამისა, nebismieri makroekonomikuri cvladis cvlileba mra-

vali sxva ekonomikuri cvladis cvlilebas iwvevs. კერძო ბაზრის ჩაკეტილო-

ბაზე შეზღუდვის მოხსნა წარმოქმნის უამრავ ურთულეს ურთიერთგამჭოლ გავ-

ლენას და საერთო წონასწორობის სურათი უფრო რთულდება ბაზრების ურთი-

ერთზემოქმედებითა და ერთი საქონლის მეორე საქონლით შეცვლის შესაძლებ-

ლობით, მაგრამ საერთო წონასწორობის განხილვისას პრიციპულად ახალი ურ-

თიერთკავშირები არ წარმოიქმნება _ ყველა ''ელემენტარული'' გავლენა ნაწილობ-

რივი წონასწორობის ფარგლებშია განხილული და გაანალიზებული. მთავარი 

ისაა, რომ saerTo wonasworobis gan¬xilvisas vinteresdebiT im sakiTxebiT, რომ-

ლებიც nawilobrivi wonaswo¬ro¬bis ganxilvisas interess ar warmoadgenda.  
 

როგორც ვხედავთ, ეკონომიკის საერთო წონასწორობის კონცეფციაში ფუძემდე-

ბლური  მოსაზრებებია  ჩადებული. თუ ყველაფერი ასეა, მაშინ სად არის პრობ-

ლემა?! რატომ არ მოქმედებს ვალრასის საერთო წონასწორობა საყოველთაოდ?!  
 

problema ისაა, რომ swori fasebis dadgena//mosinjva//monaxvisaTvis Zalian didi  

moculobis informacia საჭირო! სწორედ ინფორმაციის პრობლემაა დღევანდე- 

ლი ეკონომიკური თეორიის ერთ-ერთი პირველხარისხოვანი პრობლემა და კვლე-

ვის საგანია. swored informaciuli asimetriuloba, როცა bazris erTma moTama-

Seebma ician erTi saxis informacia, sxvebma კი sxva, _ არის მიზეზი, რომ რეალურ 

ეკონომიკაში ვალრასის თეორია არ მოქმედებს, თუმცა ეს ოდნავადაც არ აკნინებს 

ვალრასის გენიალურ განჭვრეტასა და მიხვედრას, თუ ასეთი რამ როგორ არის შე-  

საძლებელი. საერთო წონასწორობის კონცეფციის ღრმად წარმოდგენის გარეშე გა-

უგებარი იქნება წონასწორობის დარღვევასა და ურთულეს გარდამავალ პროცე-

სებზე საუბარი. საქმე ისაა რეალურ ეკონომიკაში ერთ ბაზარზეც კი ფასების რხე-

ვები არაყოველთვის მიილევა და ხშირად ეს რხევები რეგულარულ და ფეთქებად 

ხასიათსაც კი იძენს. კიდევ უფრო რთულად არის საქმე resursebis sivrciTi 

ganTavsebis ანდა ganawilebis საკითხებთან დაკავშირებით, როცა ganawilebis 

parametrebis garkveuli mniSvnelobebisas ხდება aglomeracia erT adgilze და 

stagnacia sxva adgilebze.11 ეს ურთულესი საკითხი საერთო წონასწორობის 
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 aglomeracia (ლათ. agglomero, ''ვუერთებ“) _ დასახლებული პუნქტების, მეტწილად    

ქალაქური ტიპის, კომპაქტური დაჯგუფება, რომლებიც ალაგ-ალაგ ერთმანეთს ერწყმის,  

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90


ფარგლებში ვერ იქნება განხილული. ეს არის ეკონომიკის წონასწორობის (უფრო 

სწორად, ekonomikis mdgradobis dakargvis შემთხვევა რომელიც ნეოკლასიკური 

ეკონომიკური პარადიგმის მიღმა დევს და არც ისე დიდი ხანია, რაც მაკროეკონო-

მიკაში ინტენსიური კვლევის საგანი გახდა. იმის დადგენა, parametrebis odnavi 

SeTamaSebiT როგორ შეიძლება mdgomareobis gamoTanabreba, სპეციალურ გან-

ხილვას მოითხოვს, რაც mdgradobasa და mdgradobis dakargvis sakiTxebs ukav-
Sirdeba. ამ საკითხებს ჩვენ თავი 2-ში განვიხილავთ. ამდენად, როგორც მოდე-

ლებში, ისე რეალობაში არსებობს ori reJimi, და parametrebis Zalian mcire 

cvlilebebisas erTi reJimi swrafad (naxtomiseburad) gadaerTveba meore re-
Jimze. სხვა სიტყვებით, sivrceSi ekonomikuri saqmiqnobis gamoTanabrebis reJi-
mi gadaerTveba katastrofaze _ fizikur aglomeraciaSi erT adgilze ანუ daik-

virveba wyveta, _ შესაბამისად, bifurkacia12. თუ ekonomikuri saqmianobis gan-

Tavsebis sakiTxis ყოველმხრივი შესწავლa გვსურს, საჭიროა არა მხოლოდ საკუთ-

რივ მაკროეკონომიკური (ეკონომიკური) თეორიის ცოდნა, არამედ კარგი წარ-

მოდგენა სხვა, ერთი შეხედვით, ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ სფე-

როებზე, როგორიცაა გეოგრაფია და სოციოლოგია, მიგრაციის თეორია და სივრ-

ცითი წარმოდგენები.  

 
1.4.1. ekonomikis klasikuri modeli. daSvebebi 
 

ვიხილავთ srulyofil (ე.წ. klasikur) bazrebs, რომლებიც შემდეგი maxasiaTeb-
lebis მატარებელია (იხ. აგრეთვე გვ. 38-40):  
 

(ა) eqsternaliebis ararseboba _ ანუ ar arsebobs erTi individis (ეკონო-

მიკური სუბიექტის) მიერ sxva individebze (ეკონომიკურ სუბიექტებზე) raimes 

meSveobiT gavlenis moxdena, გარდა bazrisa. ინდივიდების ქცევაზე სხვა ინდივი-

დების გავლენა მოქმედებს მხოლოდ iribad _ fasebis meSveobiT და fiqsirebuli  

fuladi transfertebiT (მაგალითად, momxmareblis (იგივე ინდივიდის) mier mi-
si kuTvnili firmidan (საწარმოდან)mogebis miReba).  

(ბ) arsebobs yvela siamis (საქონლის/პროდუქციის, ინგლ. goods) bazari, რო-

მელ სიამეებზეც damokidebulia momxmarebelTa sargeblianoba და/ან mwarmo-
ebelTa teqnologiuri SesaZleblobebi. 

(გ) arsebuli bazrebi gamarTulia: nebismieri siame შეიძლება gadaicvalos 

nebismier sxva siameze. 

(დ) srulyofili konkurencia: yvela individi (ekonomikuri subieqti) fa-
sebs iRebs როგორც mocemulobas (ანუ fasis mimRebia, rac იმითაც aixsneba, რომ 

იგი ''საკმარისად მცირეა'' და ამდენად, ბაზარზე არსებულ მდგომარეობაზე გავ- 
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 რის შედეგადაც წარმოიქმნება რთული მრავალკომპონენტური დინამიური სისტემა. ამ 

ანომალიის საუკეთესო მაგალითია Tbilisis aglomeracia, მისი mdgomareoba saqarTve-
los სხვა regionebTan SedarebiT resursebis (მათ შორის, ადამიანური რესურსების) gan-
Tavsebis TvalTaxedviT. 
 

12საქართველოს მაგალითის (Tbilisis) კონტექსტში სწორედ bifurkaciasTan გვაქვს     საქ-

მე. ამ ცნების შესახებ დეტალურად იხ. თავი 2, პარაგრაფები 2.5-2.6). ეკონომიკის მდგრა-

დობის შესწავლის გზითაა შესაძლებელი ამ მდგომარეობიდან თავის დაღწევა და რესურ- 

სების ეფექტურად განლაგება.  



ლენის მოხდენა არ შეუძლია). 

(ე) ar arsebobs garigebis danaxarjebi. ar arsebobs  ''sabazro xaxuni'', yidvis 

fasi და gayidvis fasi erTmaneTs emTxveva. 

(ვ) srulyofili informacia. Ffasebis done და gacvladi siameebis maxasia-
Teblebi yvela individisaTvis (ekonomikuri agentisaTvis/subieqtisaTvis) 

cnobnilia. 
 

ცხადია, realuri bazrebi Zalze Sorsaa srulyofili bazrebisagan, მაგრამ ana-
lizi avlens yvela bazrisaTvis saerTo mTel rig efeqtebs და ამდენად, წინ უსწ-

რებს arasrulyofili bazrebis analizs. შევნიშნავ, რომ keTildReobis ZiriTad 

TeoremebSi srulyofil bazrebs mivyavarT pareto-optimalur Sedegebamde 

(უფრო ზუსტად, xdomilebebamde). ცალკეული სახის sabazro arasrulyofileba 

და masTan dakavSirebuli wonasworobis pareto-optimalurobidan gadaxra 

ცნობილია bazris fiaskos (Cavardnis) (market failur) სახელწოდებით.   

 

1.4.2. ekonomikis klasikuri modeli. dasaSvebi mdgomareobebi  
 

დავუშვათ, რომ ekonomikaSi arsebobs  1 siame (წარმოებული პროდუქცია, 

საქონელი; ინგლ. goods) და m > 1 momxmarebeli. TiToeuli i-ური momxmarebeli 

iX  სიმრავლეზე <≻𝒊, ≽𝑖 , ∼𝒊> neoklasikuri mjobinebebiTa (upiratesobebis 

miniWebebiT)
13

 და მისი kuTvnili sawyisi maragebiT 𝝎𝑖  xasiaTdeba. 𝑋𝑖_ ეს არის  
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

13როგორც ცნობილია, არჩევანის გაკეთებისას, ინდივიდი ხელმძღვანელობს რაღაც მოტი-

ვებით, შინაგანი კრიტერიუმებით, რომელსაც ekonomikur TeoriaSi (მიკროეკონომიკაში) 

momxmareblis mjobinebebs (უპირატესობების მინიჭებებს) (ინგლ. preferences; რუს. пред-
почтения) _ ეს არის erTaderTi maxasiaTebeli,რომელიც misi qcevis aRwerisas (axsnisas) 

მიიღება მხედველობაში. იგულისხმება, რომ mjobinebebi akmayofilebs garkveul Sez-
Rudvebs, რომლებიც racionalurobis Sesaxeb ამა თუ იმ varauds ასახავს. ამასთან, 

  ≻𝒊  არის i-ური მომხმარებლის mkacri mjobinebis damokidebuleba, ან ის ფაქტი, რომ  

მოცემული i-ური მომხმარებელი რაღაც 𝐱𝑖  ალტერნატივას ამჯობინებს 𝐲𝑖 ალტერნატი- 

ვას; სხვა სიტყვებით, i-ური მომხმარებლისათვის 𝐱𝑖  ალტერნატივა უმჯობესია 𝐲𝑖  ალტერ- 

ნატივაზე, რაც ასე ჩაიწერება: 𝐱𝑖 ≻𝒊  𝐲𝑖 .  
  ≽𝑖  არის i-ური მომხმარებლის aramkacri mjobinebis damokidebuleba, ანუ ის ფაქტი, 

რომ მოცემული i-ური მომხმარებელი რაღაც 𝐱𝑖  ალტერნატივას არამკაცრად ამჯობინებს 

𝐲𝑖  ალტერნატივას. სხვა სიტყვებით, მომხმარებლისათვის 𝐱𝑖  ალტერნატივა არ არის უარე-

სი  𝐲𝑖 ალტერნატივაზე, რაც ასე ჩაიწერება:  𝐱𝑖  ≽𝑖 𝐲𝑖.  
 

∼𝒊  არის i-ური მომხმარებლის ganurCevlobis (ekvivalenturobis)damokidebuleba, ანუ  
 

ის ფაქტი, რომ მოცემული i-ური მომხმარებელი xasiaTdeba განურჩევლიობით რაღაც  

𝐱𝑖  და  𝐲𝑖   ალტერნატივებს შორის არჩევანის მიმართ. სხვა სიტყვებით, i-ური მომხმარებ-

ლისათვის  𝐱𝑖  ალტერნატივა ეკვივალენტურია  𝐲𝑖  ალტერნატივისა, რაც ასე ჩაიწერება:  

𝐱𝑖 ∼𝒊   𝐲𝑖. სწორედ binaruli damokidebulebebis sameuli <≻𝒊, ≽𝑖 , ∼𝒊> შეესაბამება 

neoklasikur mjobinebebs, თუ იგი akmayofilebdes შემდეგ Tvisebebs : (a) mkacri mjo-

binebis damokidebuleba   არის asimetriuli (თუ 𝐱 უმჯობესია 𝐲-ზე, მაშინ 𝐲 არ შე-

იძლება იყოს 𝐱-ზე უკეთესი და uaryofiTad tranzituli (თუ არასწორია, რომ 𝐱 უმჯო-

ბესია 𝐲-ზე და არასწორია, რომ 𝐲 უმჯობესია 𝐳-ზე, მაშინ არასწორია, რომ 𝐱 უმჯობესია 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90


𝐳-ზე; (b) aramkacri mjobinebebis damokidebuleba ≽ არის sruli (ორი  𝐱 და 𝐲 i-ური 

მომხმარებლისათვის yvela იმ nakrebis simravle, რომლის მოხმარებაც (ფიზი-

კურად) მას შეუძლია. ეს ukanaskneli mtkiceba  ერთი mniSvnelovan mosazrebas 

ეფუძნება: aq (და SemdgomaSic yvelgan) yvela azrobrivi qmedeba, რომელიც ga-
dawyvetilebis mimRebisaTvis არის xelmisawvdomi (ანუ alternativebi) აღნიშ-

ნულია X simravliT, ხოლო ამ სიმრავლიდან calkeuli alternative 𝐱-ით: 

𝐱 = (𝑥1, … , 𝑥𝓵) = ℝℓ, tipur situaciebSi individisaTvis xelmisawvdomia ara 

yvela alternativaa, არამედ, mxolod SedarebiT ufro viwro რაღაც qvesim-

ravle A (𝐴 ⊂ 𝑋). სხვა სიტყვებით, es niSnavs, რომ individis arCevani SezRudu-

lia! igi X-დან რაღაც garkveuli alternativis arCevis (arCevanis) winaSe dgas, 

რომელსაც გარკვეული აზრით, misTvis yvelaze metad misaRebad Tvlis. მიკრო- 

ეკონომიკურ მოდელებში 𝑋𝑖  სიმრავლე ჩვეულებრივ ემთხვევა arauaryofiT or- 

tants 

14, ანუ 𝑋𝑖 ∈ ℝ+
ℓ

  (ეს აადვილებს მსჯელობას, თუმცა შეიძლება ეს ასე არ    იყოს).  

შემდგომში ვივარაუდებთ, რომ მომხმარებლის მჯობინებები წარმოდგენილია 

sargeblianobis funqciiT 𝑢𝒊(. )15 შევნიშნავ,  რომ zemoT ganxiluli SezRudvebi  
 

yvela fizikur (და ზოგიერთ ინსტიტუციონალურ) SezRudvas asaxavs _ ამ შეზ-

ღუდვებით მოიცემა pirveladi sazRvrebi, რომელიც SemosazRvravs im ares, რო-

მელშიც individis samomxmareblo arCevani keTdeba. გარდა ამისა, momxmareblis 

qceva (qmedeba) daqvemdebarebulia სხვადასხვა გვარის ekonomikur SezRudvebs. 

bazris pirobebSi მოცემული (არსებული) sabazro fasebis pirobebSi, momxmareb-
lis xarjebi SezRudulia მისი SemosavlebiT. ეს არის ის, რასაც sabiujeto Sez-
Rudvebs უწოდებენ. ივარაუდება, რომ მომხმარებელი თავის Semosavlebsa და sa-
bazro fasebs განიხილავს როგორც mocemuls (mocemulobas), რომლის შეცვლაც 

მას არ შეუძლია _ ანუ individi არის fasebis mimRebi. ეკონომიკური შეზღუდვე-

ბის შესახებ იხ. ქვემოთ (ქვეპარაგრაფში 1.5.1, momxmareblis modeli).  
________________________________________________________________________________________  

ნაკრებისათვის ან  𝐱 არ არის უარესი 𝐲-ზე, ან  𝐲 არ არის უარესი 𝐱-ზე) და tranzitiuli 

(თუ 𝐱 არ არის უარესი 𝐲-ზე და  𝐲 არ არის უარესი 𝐳-ზე, მაშინ  𝐱 არ არის უარესი 𝐳-ზე); 

(g) ganurCevlobis damokidebuleba ∼ არის refleqsiuri (თუ 𝐱 ეკვივალენტურია 𝐲-ის, 

მაშინ 𝐲 ეკვივალენტურია 𝐱-ის), simetriuli (სიამეების ნებისმიერი ნაკრები საკუთარი 

თავის ეკვივალენტურია) და tranzitiuli (თუ 𝐱 ეკვივალენტურია 𝐲-ის და 𝐲 ეკვივა-

ლენტურია 𝐳-ის, მაშინ 𝐱 ეკვივალენტურია 𝐳-ის). ამასთან, damokidebulebebi erT-
maneTT̂an dakavSirebulia შემდეგნაირად: (a) 𝐱 ≽ 𝐲 მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა 

arasworia, რომ  𝐲  𝐱 (რაც იმის ეკვივალენტურია, რომ 𝐱   𝐲 მხოლოდ და მხო-

ლოდ მაშინ, როცა arasworia 𝐲 ≽ 𝐱); (b) 𝐱 ∼ 𝐲 მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა რო-

გორც 𝐱   𝐲, ისე arasworia; (g) 𝐱 ∼ 𝐲 მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა როგორც  𝐱 

≽ 𝐲, ისე 𝐲 ≽ 𝐱 arasworia. შევნიშნავ, რომ ყველა muqi asos ქვეშ Sesabamisi ganzomi-
lebis veqtori იგულ;ისხმება.   
14არაუარყოფითი ორტანტი (ინგლ. non-negative orthant) n-განზომილებიანი ევკლიდეს 

სივრცის ქვესივრცე, როგორც n-ურთიერთპერპენდიკულარული ნახევარსივრცეების კვე- 
თა, რომელიც წარმოადგენს organzomilebiani kvadrantisa და samganzomilebiani oq- 
tantis ganzogadebas. 
15თუ neoklasikuri mjobinebebi (upiratesobebis miniWebebi) uwyvetia, მაშინ debres  
Teoremis თანახმად, არსებობს ამ მჯობინებების წარმომდგენი sargeblianobis uwyveti  
funqcia 𝑢𝒊(. )   



SeniSvnebSi 11 და 13 მოტანილი განსაზღვრებების გააზრების შემდეგ შეიძლება მკაც- 
რად ჩამოვაყალიბოთ sargeblianobis funqciis შემდეგი gansazRvreba: 
 

 

FFFfunqcia 𝑢: 𝑋 → ℝ  წარმოადგენს sargeblianobis funqcias, რომელიც Se-

esabameba <≻𝒊, ≽𝑖 , ∼𝒊> mjobinebebs (upiratesobebis miniWebebs), ან 
სხვა სიტყვებით, warmoadgens am mjobinebebs, თუ nebismieri wyvili sa-
momxmareblo nakrebisaTvis 𝐱 ∊ X, 𝐲 ∊ X თანაფარდობა 𝐱 ≽ 𝐲 Sesrule-
bulia  მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა 𝑢(𝐱) ≥ 𝑢(𝐲).  

 

აღსანიშნავია ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი: neoklasikuri ekonomikuri Teo-
ria განიხილავს aragajerebul bazrebs და შესაბამისად aragajerebul mjobine-
bebs (უპირატესობების მინიჭებებს). M 

Mmjobinebebi (upiratesobebis miniWebebi) იწოდება lokalurad aragaje-
rebulad, თუ nebismieri dasaSvebi 𝐱 ∊ X nakrebisaTvis, mis midamoSi mo- 

iZebneba sxva dasaSvebi nakrebi �̂� ∊ X, ისეთი, რომ  �̂�  𝐱.  
 

სხვა სიტყვებით, მჯობინებების არაგაჯერებულობა ნიშნავს, რომ ბაზარზე არ არის 

შექმნილი ისეთი სიტუაცია, როცა სიამეს (პროდუქციას, საქონელს) მყიდველი 

(მომხმარებელი) აღარ ყავს და მომხმარებელიც არ არის მისული ''მოყირჭების'' 

მდგომარეობამდე, როცა მას მეტი სიამის შეძენის სურვილი აღარ აქვს. 

ratom iqna es sakiTxebi ase dawvrilebiT (თუმაცა, არასრულად!)16
 და yuradRe-

biT ganxiluli?! ამის მიზეზი ისაა, რომ neoklasikuri mjobinebebis (upirate- 
sobebis miniWebebis) Tvisebebi mWidrodaa dakavSirebuli momxmareblis raci- 

onalurobis cnebasTan, მისი gemovnebis arawinaaRmdegobriobasTan, arCevanis17
 

Sinagan safuZvlianobasTan. ზემოთ განხილული მჯობინებები (უპირატესობე-

ბის მინიჭებები) აკმაყოფილებს ყველა იმ თვისებას, რომელსაც cxovrebiseuli და 

ekonomikuri intuiciidan gamomdinare, უნდა akmayofilebdes racionaluri mo-

mxmareblis mjobinebebi (upiratesobebis miniWebebi).   
 

 

ვთქვათ, ekonomikaSi არის n mwarmoebeli (firma), რომელთაგან თითოეული ხა-

სიათდება ტექნოლოგიური სიმრავლით 𝐴𝑗  რომელსაც შემდგომში ხშირად  ჩავ-

წერთ როგორც aracxad sawarmoo funqcias 𝐹𝑗(. ). შევნიშნოთ, რომ განსაზღვრე-

ბის თანახმად  𝐹𝑗(. ) იწოდება aracxad sawarmoo funqciad, თუ teqnologia 𝒂𝑗 

მიეკუთვნება 𝐴𝑗  teqnologiur simravles მხოლოდ და მხოლოდ maSin, როცა 

𝐹𝑗(𝒂𝑗) ≥ 0. სიმარტივის მიზნით, და პრაქტიკულადაც, მომავალში მხოლოდ ska-

larul sawarmoo funqciebs ganvixilav. ყველა ქვემოთ განხორციელებული 

მსჯელობის გადაფორმირება ვექტორული არაცხადი საწარმოო ფუნქციებისათ-

ვის (ანუ ტექნოლოგიური სიმრავლეებისათვის, რომლებიც რამდენიმე შეზღუდ-

ვით მოიცემა) არ არის დაკავშირებული რაიმე კონცეპტუალურ სირთულესთან.     
____________________________________________________________________________________ 
 

16 individualuri gadawyvetilebis miRebis Sesaxeb დეტალურად იხ. Мас-Коллел А., 

Уинстон М., Грин Д. 2016; Чпсть I, глав 1 _ глава 6 (იხ. გვ.. 5-291), და Бусыгин В.П., Жело-
бодько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика: третий уровень: в 2 томах: том I: учебник. _ 

Новосибирск: Издательство СО РАН, 2008. _ 525 с. (იხ. გვ. 17-101 ). 
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 რეალურ ცხოვრებაში მომხმარებელი გემოვნებების ხშირ ცვალებადობასა და წინააღმდე- 

გობრიობას ავლენს და აქედან გამომდინარე, თავისი არჩევანის გაკეთებისას მჯობინებე- 
ბის ცვალებადობით ხასიათდება. კლასიკური ეკონომიკური თეორია ამ მომენტს არ ითვა-

ლისწინებს.  



Sinagan safuZvlianobasTan. ზემოთ განხილული მჯობინებები (უპირატესობე-

ბის მინიჭებები) აკმაყოფილებს ყველა იმ თვისებას, რომელსაც cxovrebiseuli და 

ekonomikuri intuiciidan gamomdinare, უნდა akmayofilebdes racionaluri mo-

mxmareblis mjobinebebi (upiratesobebis miniWebebi).   
 
 

ვთქვათ, ekonomikaSi არის n mwarmoebeli (firma), რომელთაგან თითოეული ხა-

სიათდება ტექნოლოგიური სიმრავლით 𝐴𝑗  რომელსაც შემდგომში ხშირად  ჩავ-

წერთ როგორც aracxad sawarmoo funqcias 𝐹𝑗(. ). შევნიშნოთ, რომ განსაზღვრე-

ბის თანახმად  𝐹𝑗(. ) იწოდება aracxad sawarmoo funqciad, თუ teqnologia 𝒂𝑗 

მიეკუთვნება 𝐴𝑗   teqnologiur simravles მხოლოდ და მხოლოდ maSin, როცა 

𝐹𝑗(𝒂𝑗) ≥ 0. სიმარტივის მიზნით, და პრაქტიკულადაც, მომავალში მხოლოდ 

ska-larul sawarmoo funqciebs ganvixilav. ყველა ქვემოთ განხორციელებული 

მსჯელობის გადაფორმირება ვექტორული არაცხადი საწარმოო ფუნქციებისათ-

ვის (ანუ ტექნოლოგიური სიმრავლეებისათვის, რომლებიც რამდენიმე შეზღუდ-

ვით მოიცემა) არ არის დაკავშირებული რაიმე კონცეპტუალურ სირთულესთან.     
 

ამრიგად, ekonomikis klasikuri modeli moicema შემდეგი komponentebiT: 

- \\momxmarebelTa simravle  I = {1, 2, …, m}; 

- \firmebis (მწარმოებლების) simravle  J = {1, 2, …, n}; 

- siameebis (საქონლის, პროდუქციის, goods) simravle K = {1, 2, …, }; 

- i-ური momxmarebelis dasaSvebi nakrebebis simravle 𝑋𝑖 ⊂ ℝℓ;  

- i-ური momxmarebelis mjobinebebi <≻𝒊, ≽𝑖 , ∼𝒊> ანდა 𝑢𝒊(. ) _ momxma-

reblis sargeblianobis funqcia  (𝑢𝑖: 𝑋𝑖 → ℝ); 

- 𝜔𝑖𝑘  _ i-ური momxmarebelis k-ური siamis sawyisi maragi (გაცვლამდე;  

- 𝐴𝑗 ⊂ ℝℓ − i-ური firmis (მწარმოებლების) teqnologiuri simravle ანუ 

dasaSvebi teqnologiebis simravle; 

-  𝐹𝑗(. )  _ aracxadi sawarmoo funqcia ( 𝐹𝑗: ℝℓ  ℝ).   
 

ekonomikis mdgomareobis აღწერისათვის გამოვიყენოთ Semdegi cvladebi: 

- ikx i-ური momxmarebelis მიერ k-ური siamis moxmareba (𝑘 ∈ 𝐾);  

- i-ური momxmarebelis samomxmareblo nakrebi 𝐱𝑖 = (𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖ℓ);  
- yvela momxmarebelis samomxmareblo nakrebi 𝐱 = (𝐱1, … , 𝐱𝑚); 

- iky j-ური firmis (მწარმოებლის) მიერ  k-ური siamis warmoeba (ეს არის 

wmninda gamoSveba, ანუ უარყოფითი კომპონენტებიც დანახარჯებს შეესა-

ბამება); 

-  j-ური firmis (მწარმოებლის) teqnologia 𝐲𝑗 = (𝑦𝑗1, … , 𝑦𝑗ℓ) 

- Yyvela firmebis (მწარმოებლის) teqnologia 𝐲 = (𝐲1, … , 𝐲𝑛). 
 

(𝐱, 𝐲) = ⟨{𝑥𝑖}𝑖∈𝐼 , {𝑦}𝑗∈𝐽⟩ nakrebs ekonomikis mdgomareoba ეწოდება. ცხადია,-

ბუნებრივი იქნება  არა ყველა ასეთი ნაკრების, არამედ ekonomikis მხოლოდ (fizi-

kurad) dasaSvebi mdgomareobebis განხილვა.  
 

შემოვიღოთ შემდეგი ekonomikis dasaSvebi mdgomareobis gansazRvreba: 
 

ekonomikis dasaSveb mdgomareobad gagebuli iqnas ისეთი wyvili (𝐱, 𝐲), რომ 

ყველა 𝑖 ∈ 𝐼 ვექტორი 𝑋𝑖 წარმოადგენს i-ური momxmareblisaTvis dasaSveb nak-
rebs (𝐱𝑖 ∈ 𝑋𝑖), 



 ყველა 𝑗 ∈ 𝐽 ვექტორი 𝒚𝑗 წარმოადგენს dasaSveb teqnologias j-ური 

firmisaTvis  (მწარმოებლისათვის)  (ანუ  𝒚𝑗 ∈ 𝐴𝑗),  

 მთლიანობაში ekonomikisaTvis sruldeba balansebi, ანუ ekonomi-

kaSi TiToeuli 𝑘 ∈ 𝐾  siamis მიხედვით moxmarebis saerTo moculo-

ba ტოლია warmoebis saerTo moculobisa და sawyisi maragebis jamis, 

ანუ სრულდება შემდეგი პირობა:  
 

  
  


I

i

I

i

J

j

jkikik yx
1 1 1

.                                                          (1.6)                                          

 

ზოგჯერ საერთო წონასწორობის მოდელებში გამოიყენება ე.წ. naxevarbalansebi, 

ანუ sabalanso SezRudvebi, რაც მათემატიკურად (1.6)-ში ტოლობის უტოლობის 

ნიშნით    შეცვლით გამოიხატება. შევნიშნავ, რომ mkacri utoloba   ნიშნავს, 

რომ ekonomikaSi rCeba (darCa) aramoxmarebuli (mouxmarebeli) siame (საქონელი, 

პროდუქცია).  

 

ekonomikuri subieqtebis gadawyvetilebebis koordinaciis nebismierma meqa-
nizmma ekonomikis dasaSveb mdgomareobamde უნდა migviyvanos. ახლა სრულყო-

ფილი ბაზრების საფასო კოორდინაციის მექანიზმი განვიხილოთ. 

 
1.5. saerTo wonasworoba valrasis mixedviT 
 

ახლა saerTo wonasworobis (უფრო ზუსტად, saerTo konkurentuli wonaswo-
robis) cneba SemovitanoT და განვიხილოთ is fundamenturi roli, რომელსაც 

იგი neoklasikur analizSi ასრულებს. მაგრამ ლექციების კურსში ამ საკითხების 

ასე დეტალურად განხილვას გაცილებით ღრმა მიზანი აქვს: roca neoklasikuri 

paradigmis CarCos gavcildebiT და ekonomikis mdgradobis, ანუ ekonomikuri 

sistemis მიერ wonasworobis dakargvis SesaZleblobebsa და წონასწორობის  

დაკარგვის შემდეგ ekonomikuri sistemis evoluciis შესაძლო tareqtoriebis 

gansazRvris urTules sakiTxebs Sevexebi (იხ. თავი 2, პარაგრაფები 2.5-2.8), ყველა 

ის ღრმა safuZveli და mosazreba, რომელიც საერთო წონასწორობის იდეალურ 

(იდეალიზირებულ) კონცეფციას უდევს საფუძვლად, კარგად გააზრებული უნდა 

იყოს. 

 
1.5.1. ekonomikis subieqtebi saerTo wonasworobis modelebSi 

 

 momxmareblis modeli 
 

ქვემოთ  ყველგან k-ური siamis (საქონლის, პროდუქციის) fasi აღნიშნული იქნება 

𝑝𝑘-თი, ხოლო veqtori 𝐩 = (𝑝1, … , 𝑝ℓ) = =არის yvela fasis veqtori. ვთქვათ, 𝑖 ∈ 𝐼   

(ანუ i = 1, 2, …, m) momxmarebeli dgeba მის მიერ SeZenili siameebis psabazro       

fasebis winaSe. როგორც ზემოთ ვნახეთ (იხ. 78), ეკონომიკურ შეზღუდევბის გამო 

momxmareblis qceva სხვადასხვა გვარის ekonomikur SezRudvebs eqvemdebareba. 

bazris pirobebSi მოცემულ (არსებული) sabazro fasebisas, momxmareblis xar-
jebi SezRudulia მისი SemosavlebiT, რომელსაც sabiujeto SezRudvebs უწო-

დებენ. დავუშვათ (ვივარაუდოთ), რომ momxmarebeli თავისი mjobinebebis (upi- 



ratesobebis miniWebebis) (იხ. ზემოთ ქვეპარაგრაფი 1.4.2, გვ. 76) Sesabamisad, 

sabiujeto simravles mikuTvnebuli samomxmareblo nakrebidan ირჩევს misTvis 

xelmisawvdom saukeTeso samomxmareblo nakrebs. sabiujeto simravle_  

ეს არის samomxmareblo nakrebebis 𝐱𝑖 ∈ 𝑋𝑖   dasaSvebi simravle, რომელიც აკმაყო-
ფილებს sabiujeto SezRudvas 
 

 





1

,
k

iikki xp xp   i = 1, 2, …, m (ანუ 𝑖 ∈ 𝐼)                                               (1.7) 

სადაც  , ii  ხოლო  i  არის funqcia, რომელიც momxmareblis Semosavals 

გამოხატავს. Semosavlis formirebis meTodi დამოკიდებულია ekonomikis konk-
retul variantze (ანუ ეკონომიკის მოდელში რა სახის ეკონომიკა განიხილება, 

რაც განაპირობებს იმ წყაროების არსებობას,საიდანაც მომხმარებელმა შემოსა-

ვალი შეიძლება მიიღოს). მაგალითად, გაცვლით ეკონომიკაში (როგორსაც ვალ-

რასის ეკონომიკა წარმოადგენს)მომხმარებლის შემოსავალი ფორმირდება მხო-

ლოდ მისი საწყისი მარაგების გაყიდვის ხარჯზე18: 

  𝛽𝑖(𝐩, 𝝎𝑖) = 𝐩𝝎𝑖 = 




1

.
k

ikkp    

მაშასადამე, sabiujeto simravles აქვს სახე: 
 

   ,, i iiiii XB   xpxp  i = 1, 2, …, m  (ანუ Ii ).                       (1.8) 
 

შევნიშნოთ, რომ ganxiluli Teoriis farglebSi individis (ეკონომიკური აგენ-

ტის, სუბიექტის) Semosavlebis მიმართ ganusazRvreloba ar arsebobs! სხვა სიტ-

ყვებით, am Semosavlebs momavalSi araferi emuqreba _ ინდივიდი ყოველთვის 

გარანტირებული შემოსავლებით არსებობს, რაც მას რაციონალურ არჩევენისა და 

საკუთარი სარგებლიანობის მაქსიმიზაციის საშუალებას აძლევს. მისი ეს შესაძ-

ლებლობა im daSvebidan (varaudidan) გამომდინარეობს, რომ klasikuri bazrebis 

modelebSi individebis sawyisi maragebi 𝝎𝑖 , fasebi და sxva wyaroebidan Semo-
savlebi momxmareblis arCevanze damokidebuli ar aris _ isini egzogenurad 

ganisazRvreba (მოიცემა!). სწორედ ამიტომ momxmareblis arCevanis aRwerisas,  

misi Semosavlebi ჩათვლილია როგორც fiqsirebuli.   
 

 ცხადია, ეს Zalian didi daSvebaa (varaudia): რეალურად, momavalSi, individs 

Semosavlebi garantirebuli arasdros aqvs, რადგან იგი სერიოზულ რისკებს 

ექვემდებარება: ეს riskebi individualuria და erTgvarovani arasdrosaa.. სწო-

რედ Semosavlebis ამ garantirebulobas davayenebT kiTxvis niSnis qveS, როცა 

(იხ. პარაგრაფი 1.6. ''heterogenuli agentebi'') individualur riskebs განვიხი- 

ლავ, რომელშიც მომხმარებლის მომავალი შემოსავლები შემთხვევით ხასიათის 

მატარებელია და ეს შემთხვევითობა ასევე მრავალი შემთხვევითი ფაქტორით 
 

________________________________________________________________________ 
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 შევნიშნავ, რომ ინგლისურენოვან ეკონომიკურ ლიტერატურაში ''miwodebas maragi-

dan'' აქვს სპეციალური ტერმინი offer curve (OC), მაშინ, როცა supply ნიშნავს miwodebas 

უშუალოდ warmoebidan. ქართულენოვან ლიტერატურაში თუ orive termins ''miwo-
debad'' ვიგულისხმებთ, movlenis arsi daikargeba. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ლექ-

ციის მსვლელობისას, ტერმინ ''მიწოდებას'' გამოვიყენებ, თუმცა, გავითვალისწინოთ რომ 

ეს მიწოდება მარაგებიდან ხდება.  



არის განპირობებული. 
 

ამრიგად, თუ momxmareblis mjobinebebi (უპირატესობების მინიჭებები) aRiwe-

reba sargeblianobis  𝑢𝒊(. )  funqciiT, მაშინ misi arCevanis modelireba xdeba რო-

გორც sargeblianobis funqciis maqsimizaciis amocanis gadawyveta (amoxsna) 

ii Xx -ის მიმართ, sabiujeto SezRudvis gaTvaliswinebiT. 
 

მაშასადამე, moxmareblis amocanas აქვს სახე:   
 

   ,max
i

iiu
x

x      i = 1, 2, …, m  (ანუ 𝑖 ∈ 𝐼)                                                        (1.9) 
 

 

 ., iii B px                                                                                                            (1.9ა)      
 

Mთუ sargeblianobis funqcia 𝑢𝒊(. ) diferencirebadia, მაშინ momxmareblis ამ amo-

canis gadawyveta, ანუ ყოველი i-ური მომხმარებლისათვის ოპტიმალური  𝐱𝒊
∗

 ამო-

ნახსნის მიღება, შეიძლება optimizaciis meTodebis გამოყენებით, კერძოდ, kuni-

takeris Teoremis საშუალებით, რომელიც განხილული იქება ოპტიმიზაციის 

ამოცანების შესწავლისას. 

 
 mwarmoeblis modeli 

 

ყოველი 𝑗 ∈ 𝐽 firma, warmoebis moculobis arCevisas 𝐲𝑗 = (𝑦𝑗𝑘)𝑘=1,…,ℓ, (ანუ 

𝑘 ∈ 𝐾) SemosazRvrulia Tavisi teqnolgiuri simravliT 𝐴𝑗. შეგახსენებთ, რომ აქ 

საუბარია wminda gamoSvebaze, ანუ 𝐲𝑗  teqnologiis uaryofiTi elementebi dana-

xarjebs Seadgens. კლასიკური თეორიის შესაბამისად, mwarmoeblis miznobriv 

funqciad აიღება misi mogeba. 
 

მაშასადამე, mwarmoeblis amocanas აქვს სახე:   
 

𝜋𝑗 = 𝐩𝒚𝑖 =




1

.
k

jkk yp   j = 1, 2, …, n  (ანუ 𝑗 ∈ 𝐽).                                          (1.10) 

 

srulyofili konkurenciis პირობებში mwarmoebels,როგორც მომხმარებელს, 

ar SeuZlia fasebze zemoqmedeba (იგი ფასის მიმღებს წარმოადგენს). ამდენად, 

mwarmoeblis amocanaa  teqnologiuri SezRudvebis გათვალისწინებით mogebis 

maqsimizacia 
 

,max
j

j
y

yp     j = 1, 2, …, n  (ანუ 𝑗 ∈ 𝐽).                                                            (1.10) 

.jj Ay                                                                                                                       (1.10ა) 
 

თუ teqnologiuri simravle მოცემულია 𝐹𝑖(. )aracxadi sawarmoo funqciis 

saxiT, მაშინ (1.10ა)-ის ნაცვლად mwarmoeblis amocanaSi გვექნება 
  

  𝐹𝑖(𝐲𝒋) ≥ 0.                                                                                     (1.10ბ) 
 

ამ ამოცანის გადაწყვეტა შეიძლება ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენებით. 

 𝐹𝑖(. )  საწარმოო ფუნქციის დიფერენცირებადობისას mwarmoeblis amocanis dife-
rencialuri saxiT amoxsna ასევე შეიძლება kuni-takeris Teoremis საფუძველზე. 

 



 
1.5.2. saerTo wonasworobis modeli 
 

ახლა ცალკეული ეკონომიკური სუბიექტების (მომხმარებლებისა და მწარმოებ-

ლებისა) მოდელები გავაერთიანოთ bazris (ekonomikis) klasikur modelSi. განვი-

ხილოთ ეკონომიკის zogadi modeli, რომელსაც ეწოდება ekonomika transfer-
tebiT.  შემოვიღოთ ამ  ეკონომიკის ცნება და აღვწეროთ იგი. ვთვლით, რომ ამ ეკო-

ნომიკის ფარგლებში sruldeba momxmareblisa და mwarmoeblis amocanebi. ამის 

გათვალისწინებით ჩამოვაყალიბოთ წონასწორობის პირობა. 
 

მასასადამე, ვუშვებთ (ვვარაუდობთ), რომ ekonomika xasiaTdeba:  

(ა) momxmarebelTa simravliT, momxmarebelTa dasaSvebi samomxmareblo nak-

rebebis simravliT, მათი mjobinebebiT (upiratesobebis miniWebebiT) და i-ური  

momxmareblis sawyisi maragebiT, 𝝎𝑖 , 𝑖 ∈ 𝐼.   

(ბ) sawarmoo seqtoriT., ანუ firmebis (საწარმოების) (იხ. გვ. 78) simravliT.    

მოდელის Tavisebureba არის ისიც, რომ მასში siameebis (საქონლის, პროდუქცი-

ის) mwarmoebel firmebze (საწარმოებზე) მოცემულია sakuTebis uflebebis speci-
fikacia, ანუ ivaraudeba, რომ yvela sawarmo viRacis mflobelobaSia, რაც ნიშ-

ნავს, რომ yoveli i-ური momxmarebeli flobs sawarmos wils  𝛾𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖 ∈ 𝐼; 𝑗 ∈ 𝐽. 

ამასთან,  

 



I

i

ij

1

.1                                                                                                                   (1.11) 

 

საწარმოო სექტორის არსებობა გავლენას ახდენს მომხმარებლის ამოცანის დასმა-
ზეც, რადგან უკვე moxmareblis Semosavali Sedgeba: (1) sakuTari sawyisi mara-
gebidan miwodebiT (gayidviT) მიღებული amonagebisagan და (2) firmebis mogebaSi 

monawileobis Sedegad მიღებული Semosavlisagan.  

(გ) fiqsirebuli transfertebiT, 𝑆𝑖, ანუ Semosavlebis ganawileba momxma-
reblebs Soris. ცხადია, ეს სიტუაცია გაცილებით ახლოა რეალურ ეკონომი-

კასთან.19
 transfertis sidide შეიძლება იყოს როგორც dadebiTi, ისე uaryofi-

Ti. modelSi ivaraudeba (დაშვებულია), რომ 𝑆𝑖 transferti momxmareblis arCe-
vanze damokidebuli ar aris. yvvela momxmareblis მიხედვით transfertebis 

jami nulis toli უნდა იყოს, rac შეიძლება gagebuli იქნეს როგორც saxelmwi-
fo biujetis dabalansebuloba: 

 

.0
1
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i

iS                                                                                                                (1.12) 

 

მაშასადამე, momxmareblis Semosavali Sedgeba :  \  (ა) 𝐩 ფასებისას sakuTari sawyisi 

maragebis gayidviT მიღებული amonagebis,  (ბ) firmebis 𝜋𝑗  mogebaSi 𝛾𝑖𝑗  wilisa 

და (გ) 𝑆𝑖 transfertebisagan: 
 

         
 




1 1

,
k

n

j

ijijikki Sp      i = 1, 2, …, m  (ანუ 𝑖 ∈ 𝐼)                                (1.13) 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 

19ეკონომიკაში ტრანსფერტების არსებობა სახელმწიფოს უკავშირდება, მაგრამ ახლა ამა-

ზე ყურადღება არ იქნება გამახვილებული. აქ უბრალოდ ვუშვებთ ტრანსფერტების არსე-
ბობის შესაძლებლობას.  



eEkonomika transfertebiT აღვნიშნოთ სიმბოლოთი ''E : ''. მასასადამე, ekonomika 
transfertebiT მთლიანობაში xasiaTdeba momxmarebelTa simravliT, momxma-

rebelTa dasaSvebi samomxmareblo nakrebebis simravliT, მათი mjobinebebiT 
(upiratesobebis miniWebebiT) და sawyisi maragebiT, mwarmoeblebis simravliT, 

maTi sawarmoo simravleebiTa და firmebis mogebaSi momxmareblebis wilebiT, აგ-  
რეთვე transfertebiT, ანუ transfertebiT ekonomikis zogadi modeli შემ-
დეგი parametrebiT moicema: 
 

 E
): ⟨𝐼, (𝑋𝑖 , , ≽𝑖 , 𝝎𝑖 , 𝑆𝑖)𝑖∈𝐼 , 𝐽, (𝑌𝑗)

𝑗∈𝐽
, (𝛾𝑖𝑗)𝑖∈𝐼,𝑗∈𝐽⟩.                               (1.14) 

 

მაშინ 

ᴥ E : transfertebiT ekonomikaSi saerTo wonasworobad (wonasworoba 

valrasis მიხედვით)  იწოდება ისეთი  (𝐩∗, 𝐱∗, 𝒚∗) nakrebi, რომელიც 
akmayofilebs შემდეგ pirobebs: 
 

o Yyoeeli veqtori 𝐱𝒊
∗ წარმოადგენს i-ური moxmareblis amocanis 

amonaxsns 𝐩∗
 fasebisas და Semosavlisas  





n

j

ijijii S
1

;***
ypp  ω                                       (1.15)   

o Yyoeeli veqtori 𝐲𝑗
∗ წარმოადგენს j-ური mwarmoeblis amocanis 

amonaxsns 𝐩∗
 fasebisas;  

o (𝐱∗, 𝒚∗) − არის E): ekonomikis dasaSvebi mdgomareoba, მაშასა-

დამე, yoveli k siamisaTvis sruldeba toloba:  
 

  
  


m

i

m

i

n
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jkikik yx
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** . ∎                                                         (1.16) 

 

აღსანიშნავია, რომ (𝐱∗, 𝒚∗) dasaSvebi mdgomareobebis piroba ნიშნავს balansebis 

Sesrulebas, რაც saerTo wonasworobis konteqstSi განიმარტება moTxovnisa და 

miwodebis toloba. შევნიშნავ, რომ თუ საერთო წონასწორობის განხილვისას 

გამოვიყენებდით მოდელის ვარიანტს, რომელიც balansebs utolobebis saxiT 

(naxevarbalansebi) შეიცავს, მაშინ wonasworobaSi moTxovna შეიძლება miwode-
baze dabali yofiliyo. ასეთ შემთხვევაში wonasworobis ganmartebas unda da-
ematos piroba, რომ aseTi siameebis fasebi nulis tolia. უფრო ზუსტად რომ ით-

ქვა, saWiroa wonasworobis ganmartebaSi valrasis kanonis CarTva : 
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i ypxp                                                                               (1.17) 

 

წინააღმდეგ შემთხვევაში ararealisturi wonasworoba iarsebebda ეკონომი-
კაში ''ფულის დანაკარგებით''.  
 

და ბოლოს, saerTo wonasworobis ზოგიერთ Tvisebaze დასკვნის სახით გავამახ-

ვილებ ყურადღებას. მხედველობაში ვიქონიებ ekonomikas transfertebiT: 
 

saerTo wonasworobis umartivesi Tviseba ისაა, რომ yvela momxmareblis 

sabiujeto SezRudva sruldeba როგორც toloba, ანუ yvela momxmare-
blis Semosavlebis jami erToblivi samomxmareblo danaxarjebis to-
lia. ეს იგივეობა სრულდება ekonomikis nebismieri dasaSvebi mdgomare-
obisaTvis fasebis nebismieri veqtorisas.  

 

თუ ერთი მომხმარებელიც კი თავის შემოსავლებს არასრულად დახარჯავს, მა- 



შინ საბიუჯეტო შეზღუდვების შეკრებით, მივიღებთ უტოლობას 
 

,
1

** 
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i xp                                                                          (1.18)   

 

და მივდივართ წინააღმდეგობამდე. ამდენად, wonasworobaSi, nebismieri  i-ური 

momxmareblisaTvis  ii **xp . 

მეორე თვისება garkveul siameebze fasebis nulTan tolobas exeba, რაც 
ზემოთ იქნა აღნიშნული. აქედან გამომდინარეობს, რომ wonasworobaSi 

nebismieri ori s და k siamisaTvis Senacvlebis (transformaciis) zRvru-
li normebi yvela ekonomikuri subieqtisaTvis erTmaneTs emTxveva.  

 

აღსანიშნავია, რომ ამ  (𝐩∗, 𝐱∗, 𝒚∗) nakrebisaTvis am ori pirobis Sesruleba, სადაც  

(𝐱∗, 𝒚∗) ეკონომიკის დასაშვები მდგომარეობაა, ხოლო 𝐩∗ფასების ვექტორია, ar 

iZleva imis garantias, რომ es nakrebi wonasworobas warmoadgens. Aaucilebeli 

pirobebi moiTxovs meore rigis pirobebis damatebas, მაგალითად, sargebliano-
bis funqciisa და aracxadi sawarmoo funqciis Sezneqilobis შესახებ, რომ ზემოთ  

განხილული ori piroba sakmaris pirobebad gadaiqcnen.20 , 

 
 kerZo SemTxvevevbi  
 

1. errou-debres ekonomika 
 

დავუშვათ ეკონომიკის მოდელში transfertebi ar gvaqvs, ანუ 𝑆𝑖 = 0, 𝑖 ∈ 𝐼.    
მაშინ ვიღებთ ekonomikas, რომელიც ხასიათდება momxmarebelTa simravliT, 

momxmarebelTa dasaSvebi samomxmareblo nakrebebis simravliT, მათი mjobine-
bebiT (upiratesobebis miniWebebiT) და sawyisi maragebiT, mwarmoeblebis simrav-
liT, მათი sawarmoo simravleebiTa და firmebis mogebaSi momxmareblebis wile-
biT. ასეთ ეკონომიკას ეწოდება errou-debres ekonomika. ამ ეკონომიკის ყველა 

მახასიათებელი იოლად მიღება (1.11)- (1.16) გამოსახულებებიდან. 

 
2. gacvlis ekonomika 

 

თუ ახლა დავუშვებთ, რომ ერროუ-დებრეს ეკონომიკის მოდელში mwarmoeblebi 

ar arian, ანუ  მაშინ ვიღებთ ekonomikas, რომელიც ხასიათდება momxmarebelTa 

simravliT, momxmarebelTa dasaSvebi samomxmareblo nakrebebis simravliT, მა-

თი mjobinebebiT (upiratesobebis miniWebebiT) და sawyisi maragebiT, ასეთ ეკო-

ნომიკას ეწოდებაgacvlis ekonomika. ამ ეკონომიკის ყველა მახასიათებელი ასევე 

იოლად მიღება (1.11)- (1.16) გამოსახულებებიდან. 

 

 

 
____________________________________________________ 
20ეს საკითხები დიფერენცირებადი ფუნქციებისათვის სრულად გაანალიზებულია keTi-

ldReobis meore Teoremis damtkicebisas, მაგრამ მისი განხილვა ცილდება წინამდებარე 

ლექციების კურსის მიზნებს.  



 
 

1.6. heterogenuli agentebi 
 

მიუხედავად იმისა, რომ 1950-იანი წლებიდან რეპრეზენტაციული რაციონალუ-

რი აგენტის მოდელი ეკონომიკაში საკვანძო როლს ასრულებდა და  დომინირე-

ბული ადგილი ეკავა21, ბოლო ორ ათეულ წელზე მეტია ამ მიდგომამ სერიოზუ-

ლი დაეჭვება გამოიწვია22, _ ზემოაღნიშნული ცვლილებების შემდეგ, თანდათა-

ნობით, ჯერ შეზღუდული რაციონალურობის რეპრეზენტაციული აგენტის მო-

დელით ჩანაცვლდა, ხოლო შემდეგ, განსაკუთრებით ბოლო 10 წელია, ekonomi-

kuri agentebis heteregoneli modelebi23
 სულ უფრო მეტად popularuli xde-

ba.  

აუცილებლობა იმისა, რომ არაერთგვაროვნებასთან, ანუ ჰეტეროგენულ აგენტებ-

თან გვქონდეს საქმე, ძალიან ხშირია. კერძოდ, ასაკში არაერთგვაროვნებასთან 

(heterogeneity), როცა გადაფარვად თაობებს ვიხილავთ (იხ. თავი 4, ნაწილი 4.B), 

როცა რეპრეზენტაციული ეკონომიკური აგენტის მოდელი აღარ მუშაობს; ინდი- 

ვიდების მჯობინებების (უპირატესობების მინიჭებების) სისტემაში არაერთგვა- 
 

___________________________________________________________________________ 
 

21რეპრეზენტაციული აგენტის მოდელის დომინირება fridmanis (Milton Friedman) მცდე- 

ლობებით იწყება: იგი ამტკიცებდა, რომ არარაციონალური აგენტები ბაზრიდან განიდევ-
ნებიან რაციონალური აგენტების მიერ, რომლებიც მათ წინააღმდეგ ივაჭრებენ და უბრა-
ლოდ რაღაც უფრო მაღალ მოგებას მიიღებენ. magram es ase ar aRmoCnda! 
 

22 რეპრეზენტაციული აგენტის მოდელებისადმი კრიტიკისათვის იხ. Kirman A. Whom or 

What does the representative individual represent? Journal of Economic Perspective. Vol. 6, No. 

2 (spring, 1992), pp. 117-136.  
 

ცხადია, რაციონალურობას აქვს თავისი მომხიბლაობა. მისი ძალიან კარგი თავისებურება 
ისაა, რომ იგი აგენტების პროგნოზირების წესებზე მკაცრს წესებს აყალიბებს და, რაც მთა-
ვარია, დინამიკურ ეკონომიკურ მოდელებში თავისუფალი პარამეტრების მინიმიზაციას 

ახდენს. ამის საპირისპიროდ, ''შეზღუდული რაციონალურობის''ძალზე ფართო სივრცე 
მოდელებში ტოვებს ბევრ თავისუფლების ხარისხს (დამოუკიდებელი მიმართულებებით 
ოპერირების საშუალებას) და ცხადი სულაც არ არის, ჩვეულებრივი ემპირიული დიდი 
სიმრავლიდან რომელი წესია უფრო გონივრული. ფილოსოფია, რომელიც დევს evolu-

ciur midgomaSi მდგომარეობს prognozirebis martivi wesebis gamoyenebaSi, რომლებიც 

ეფუძნება axlo warsulSi maT efeqturobas. ამ ტიპის მოდელებში ''evolucia wyvets, 
vin aris marTali'' ( ''Evolution decides who is right.'').  

23ეკონომიკაში heterogenuli agentebi (heterogeneous agents) (ან უფრო ფართოდ, hete-
rogenuli garemo ან /sistema) გაგებული უნდა იქნას როგორც araerTgvarovani, erTmane-
Tisagan gansxvavebuli agentebi (არაერთგვაროვანი, განსხვავებული გარემო ან სისტემა) 

(ბერძ. ἕτερος _ სხვადასხვა (სხვადასხვანაირი); γένω _ ჩვენ შემთხვევაშიამ სიტყვის გადა-

ტანითი მნიშვნელობით _ წარმოქმნა წარმოშობა). მაგალითად, მომხმარებლებს შორის, 

რომლებიც ერთგვაროვანი საქმიანობით (მოხმარებით) არიან დაკავებულნი, რეპრეზენტა-
ციული აგენტის კონცეფცია არანაირ განსხვავებას არ უშვებს, გინდ რაციონალური აგენტი 

იყოს და გინდ შეზღუდული რაციონალურობის. ჰეტეროგენული აგენტის მოდელში ისი-
ნი ერთმანეთისაგან განსხვავებულები არიან რაც, მაგალითად, შინამეურნეობებს შორის 

ურთიერობისა და ურთიერთქმედებების გაცილებით სრულად აღწერისა და მათი გადაწ-
ყვეტილებების ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, ეკონომიკური თუ მონეტარული პოლიტის 

ღონისძიებებზე გავლენის სრულყოფილი ანალიზის შესაძლებლობაა აჩენს.  



როვნებასთან, როცა ვახდენთ რისკების განაწილების ანალიზის; არაერთგვაროვ- 

ნებასთან შესაძლებლობებში, _ შრომის ბაზრის განხილვისას, ხშირად წარმოიქმ-

ნება. არაერთგვაროვნება წარმოიქმნება სახელმწიფოს მიერ პროგრესული საგადა-

სახადო სისტემის შემოტანისას, როცა ინდივიდების ცალკეულ ჯგუფებზე განსხ-

ვავებული ზღვრული საგადასახადო განაკვეთები წესდება და ა.შ.    
 

მარტივ მოდელებში, როგორიცაა რეპრეზენტაციული აგენტის მოდელი, რთუ-

ლი და პრაქტიკულად შეუძლებელია მიკროეკონომიკაში მოქმედი ეკონომიკ-

ური აგენტების მრავალფეროვნების ერთიან საფუძველზე აღწერა. გასაგებია, რომ 

მოდელის გართულებისა და მოდელში ეკონომიკური აგენტების ახალ-ახალი 

ჯგუფების შემოტანის კვალობაზე ახალი sirTule წარმოიქმნება _ მკაცრი მოთხ-

ვნები საწყისად არსებული მონაცემებით ახალი ჯგუფის შემადგენლობისა და 

ხარისხის  აღწერის მიმართ (ანუ ეს ჯგუფი რამდენად არსებით  გავლენას ახდენს 

საერთო საქმიანობის შედეგზე). თუ ახალი ჯგუფის აღწერისათვის მონაცემები 

არასაკმარისია, მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების შედარებით შეზღუდული 

მონაცემებით ერთობლივი საქმიანობის შედეგში ცალკეული ჯგუფის წვლილის 

გამოყოფა შეუძლებელი ხდება.  

 

ცხადია, ისიც გასაგებია, რომ ერთი ჯგუფის შიგნითაც კი, ცალკეული აგენტების 

რეაქცია დაკვირვებადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების მიმართ  შეიძლება 

დიამეტრალურად საპირისპირო იყოს. რაკი ეკონომიკა შინამეურნეობების, ფირ-

მებისა და სახელმწიფო სექტორის ურთიერთობს აგრეგირებული მაკროეკონო-

მიკური მაჩვენებლების სიდიდეებზე (როგორიცაა, ინფლაციის ტემპი (the rate of 

inflation), დასაქმების დონე (the level of employment) და ეკონომიკის ზრდის ტემ-

პები (the growth rate of the economy)) გავლენის აქცენტით იკვლევს, ეკონომიკურ 

აგენტებს შორის არსებული განსხვავებულობა უმნიშვნელოვანესი და არსებითი 

ხასიათის მატარებელი ხდება.  
 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ekonomika ganixileba როგორც rTuli evolu-
cionirebadi sistema, რომელიც Sedgeba mravali araerTgvarovani, SezRudu-
lad racionaluri, urTierqmedebaSi myofi individisagan (ekonomikuri agente-
bisagan), sakuTari strategiebiT, molodinebiTa და realizaciebiT, და ერთობ-

ლივად TanaganviTarebadni (co-evolving) (იხ., მაგალითად, Anderson P.W., Arrow 

K.J., Pines D. (eds). The economy as a complex evolving system. SantaFe Institute, Addison-

Wesley, Radwood City. 1988.).   

ekonomikaSi agregirebuli ganusazRvreloba რომც ar iyos, და yvela 

makroekonomikuri agregirebuli cvladi Tavis mdgrad mdgomareobaSi 

იმყოფებოდეს, Sinameurneobebi (და ფირმები), რომლებიც erTnairiebi 

arian ex ante (ანუ ''მოვლენებამდე''), განსაკუთრებულ idiosinkretul 

dauzRvevel riskebs (Sokebs) (idiosyncratic uninsurable risck (Shocks))
24

 ejaxe- 

bian  _ araerTgvarovnebis dazRveva ar SeiZleba (SeuZlebelia ), _ რომლის 

შემდეგაც (ანუ ex post (ანუ ''ფაქტიური მოვლენის'' შემდეგ) ისინი (indi-
videbi) gansxvavdebian erTmaneTisagan. ამასთან, ისინი ერთმანეთისაგან 

განსხვავდებიან (არაერთგვაროვანი არიან) sawyisi SesaZleblobebiTac, 

ერთმანეთთან  ურთიერთობენ arasrul bazrebze25
 და ურთიერთქმედე- 

ბას    moxmarebis ან/და Semosavlebis შედარების გზით ახდენენ.  



ამდენად, ჰატეროგენული აგენტების კონცეფციის თანახმად, ეკონომიკაში ფუნქ- 

ციონირებს რაღაც m რაოდენობის Sinameurneoba და  ყოველ  i-ურ (i = 1,2,…,m) შინა 

მეურნეობას გააჩნია მოლოდინების საკუთარი განცდა, მაკროეკონომიკური აგ-

რეგირებული პარამეტრების ინდივიდუალური აღქმა და გადაწყვეტილებების  

მიღების საკუთარი მექანიზმი. იგივე შეიძლება ითქვას firmebis შესახებ, რომელ-

თა რაოდენობა აღვნიშნოთ n-ით ( j = 1,2,…, n). ამდენად, როგორც წინა პარაგ-

რაფში, აქაც Ii და .Jj   

 

heterogenuloba მოქმედებს makroekonomikuri cvladebis როგორც doneze,    

ისე agregirebuli wonasworuli sidideebisa და fasebis dinamikaze. იდიოსინ-

კრეტული დაუზღვეველი შემოსავლის რისკი, სიფრთხილის მოტივით, დაზოგ-

ვას გულისხმობს (რაზეც ზემოთ მივუთითე კიდეც), რომელიც ზრდის აგრეგი-

რებულ სიმდიდრეს, მაგრამ ამცირებს წონასწორულ საპროცენტო განაკვეთს 

(Huggett M. The risk-free rate in heterogeneous-agent incomplete-insurance economies. 

Journal of Economic Dynamics and Control. 1993. 17(5-6). p. 953—969.) და სხვა. აღნიშ-

ნულ საკითხზე მიმოხილვა შეიძლება იხ. Jonathan Heathcote, Kjetil Storesletten, Gio-

vanni L. Violante. Quantitative Macroeconomics with Heterogeneous Households. Federal 

Reserve Bank of Minneapolis.Research Department Staff. Report 420. January 2009. p. 55.       
 

ეს მიდგომა პირველად შემოთავაზებული იყო kidlandisa და preskotis მიერ 1982 

წელს (Kydland F.E., Prescott E.C.Time to build and aggregate fluctuations. Econometrica: 

Journal of the Econometric Society.1982, p. 1345-1370.). შემდგომ, საწყის ეტაპზე, ჰეტე-

როგენული აგენტების თემამ განვითარება პოვა ძალზე ცნობილ ნაშრომებში, როგო-

რებიცაა: Aaiagari (1994): Aiyagari S.R. Uninsured idiosyncratic risk and aggregate saving. 

The Quarterly Journal of Economics. 1994. 109(3), p. 659-684; Abiuli (1986): Bewley T. 

Stationary monetary equilibrium with a continuum of independently fluctuating consu-

mers. In: Werner Hildenbrand and Andreu Mas-Colell, Editors, Contributions to Mathematical 

Economics in Honor of Gerard Debreu, North-Holland. 1986, pp. 79-102, და hageti (1993): 

Huggett M. The risk-free rate in heterogeneous-agent incomplete-insurance economies. Jour-

nal of economic Dynamics and Control. 1993.17(5), pp. 953-969. ამ პიონერულ სამივე 

ნაშრომებში ჰეტეროგენული აგენტების მოდელია გამოყენებული, ეკონომიკის გა- 
 

_________________________________________________________________________________ 
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 ამ სიტყვის სამეცნიერო გაგებით: unikaluri, gansakuTrebuli, gamorCeuli, Tavisebu-

ri., individualuri. ყველა ინდივიდს რეალობის აღქმის თავის (კერძო) იდეოსინკრეტუ-

ლი კონსტრუქცია აქვს, რომლის საფუძველზეც გამოაქვს აზრი (დასკვნა) და საგნებს (მოვ-
ლენებს) სუბიექტურ პერსპექტივაში აფასებს.   
 

25
bazrebi arasrulia (incomplecte markets), თუ ბაზრის ფორმირებისათვის აუცილებელი 

პირობებიდან, ამ ბაზრებზე მხოლოდ ზოგიერთი (მაგრამ არა ყველა) პირობა არსებობს. 
არასრული ბაზრების შემთხვევაში, ზოგიერთ მეწარმეს (entrepreneurs) შეუძლია გავიდეს 
ბაზარზე, რადგან არსებობს მოგების მიღების შესაძლებლობა. მაგრამ ფირმები, რომლებიც 
თავიანთ საქმიანობას იწყებენ, პოტენციალური მოთხოვნის მხოლოდ მცირე ნაწილს აკ-
მაყოფილებენ. ამ არასრულ ბაზრებზე მიწოდების საერთო მოცულობა (total supply) არა-
საკმარისია მომხმარებლების მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ასეთ შემთხვევაში, ბაზა-
რი შეიძლება შეიქმნას, მაგრამ ვერ შეძლებს სრულად განვითარებას. სხვა სიტყვებით, ასე-
თი ბაზარი არასრულ ბაზარს წარმოადგენს, რაც ზღუდავს ადამიანებს სასურველი სიმ-
დიდრის გადაადგილებაში. Aarasrulyofil bazrebze dazogvis erTaderTi xerxi kapi-
talis mflobelobaSi dakaveba. ამასთან, ასეთ ბაზრებზე mosesxeba SezRudulia (borro-

wing constraint).  



რემოა ფორმულირებული, სადაც ისინი ფუნქციონირებენ, ოღონდ, აგრეგირე- 

ბული შოკების გარეშე. Kkruselisa და smitis (1998) ნაშრომი აგრეგირებული შო-

კების გავლენას ასახავს (იხ. Krusell P., A.A. Smith Jr. Income and wealth heterogeneity in 

the macroeconomy. Journal of political Economy. 1998. 106(5), 867-896.  

 

უკანასკნელი წლების ლიტერატურის საკმარისად სრული ჩამონათვალი და მიმო-

ხილვა იხ. შემდეგ ნაშრომებში: Yves Achdou, Yves Achdou, Pierre-Louis, Benjamin 

Moll.Heterogeneous Agent Models in Continuous Time. November 3, 2013.-p.37; Benja- 

min Moll. Heterogeneous Agent Models in Continuous Time. Part I. Princeton. Rochecter,  

1 March. 2017._ p.44; Yves Achdou, Jiequn Han, Jean-Michel Lasry, Pierre-Louis Lions,  

Benjamin Moll. Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time 

Approach. November 4, 2017.-p. 57, და Ying Tung Chan. Three esseys in Macroeconomics 

with heterogeneous agents. Economic Department, McGill University, Monreal. 2017. – p.195. 

მათზე დაყრდნობით ჩამოვაყალიბებ heterogenuli Sinameurneobebis ZiriTad 

amocanas. დავუშვათ, რომ Sinameurneobebs gansxvavebuli sawyisi SesaZleblo-
bebi (maragebi) aqvT (initial Endowments) და pirispir ejaxebian idiosinkretul 

Sokebs, მაშინ, როცა firmebi SeiZleba gansxvavdebodnen sawarmoo danaxarjebis 

mixedviT.  
 

Sinameurneobebi gadawyvetilebebs იღებენ moxmarebisa (consumption) და 

danazogebis (saving) შესახებ და awodeben kapitalsa და Sromas (სამუშაო 

ძალას, supply capital and labor). Aam faqtorebze moTxovna განსაზღვრავს sap- 

rocento ganakveTsa (the interest rate) და saxelfaso ganakveTs (the wage 

rate).  
 

მთავარი და არსებითი მომენტი აქ ისაა, რომ ჩვენ ვუშვებთ ამ შინამეურნეობები- 

სა და ფირმების ურთიერთქმედების შესაძლებლობას. მაკროეკონომიკაში ტრადი-

ციული და ერთ-ერთი უმთავრესი ვარაუდი (დაშვება), რომ ფირმები სრული კონ- 

კურენციის (ან მონოპოლიის) პირობებში ფუნქციონირებენ, გამორიცხავს და უმ-

ნიშვნელოს ხდის ფირმებს შორის სტრატეგიული ურთიერთქმედების აუცილებ-

ლობას. დაშვებას (ვარაუდს), რომ ფირმები ეჯახებიან მოთხოვნის ფუნქციებს 

(demand functions), რომლებიც, თავის მხრივ, დამოკიდებული არიან მხოლოდ 

აგრეგირებულ ცვლადებზე და არა სხვა ფირმების მოქმედებაზე, _ აქვს შემზღუდ-

ველი (restrictive) ხასიათი და srul winaaRmdegobaSi modis faqtebTan და ასევე, 

sawarmoo organizaciebSi strategiuli gadawyvetilebebis miRebis meqanizmis 

SeswavliT dadgenil faqtebTan. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ 

ekonomikis mraval seqtorSi არიან bazris liderebi, რომლებიც sakmarisad di-

debi arian იმისათვის, რომ gavlena moaxdinon sxva firmebze. es gavlena და zemo-

qmedeba sxva firmebze (ანუ, გლობალურად, zemoqmedeba ekonomikur garemoze) 

gadaecema mTel ekonomikas26.   
 

სამეცნიერო ნაშრომებში, ჰეტეროგენული აგენტების კონცეფციის გაჩენისთანავე, 

შინამეურნეობების არაერთგვაროვნება  აღიარებული იქნა. პრაქტიკულად აქცენ- 

ტი კეთდებოდა ერთმანეთისგან იზოლირებულ აგენტებზე, რომლებიც ფაქტი- 
 

_______________________________________________________________________________________ 

26 საქართველოს ეკონომიკის სექტორების მოკლე ანალიზის საფუძველზე, ეცადეთ მოახ-

დინოთ ეკონომიკური სექტორებისა და ფირმების იდენტიფიცირება ამ ნიშნის მიხედვით 
და გააკეთეთ დასკვნა, თუ დღევანდელი ქართული რეალობის პირობებში, რამდენად აქ-

ტუალურია ასეთი მიდგომა.  



ურად ჩაკეტილი არიან საკუთარ თავში და ორიენტირებული არიან მომავალზე 

(iyurebian win (forward looking _ კომერციული ტერმინი, რომელიც მომავალში 

საქმიანობის პირობების პროგნოზირებას აღნიშნავს), და არა outward-looking _ ანუ  

sakuTari Tavis gareT xedviT არ არიან dakavebulni. ცხადია, aseTi midgoma igno-
rirebas ukeTebs Sinameurneobebs Soris ekonomikuri qcevis zogierT Zalze mni-

Svnelovan aspeqtebs, როგორიცაა Suri (envy), emulacia (emulation)27, uTanaswo-

robis miuReblloba (inequality aversion) და ა.შ.    
 

განვიხილოთ heterogenuli Sinameurneobebi, რომლებიც urTierTqmedeben erT- 

maneTTan მათი moxmarebisa და Semosavlebis Sedarebis გზით; heterogenuli 

firmebi erTmaneTTan strategiulad urTierTqmedeben. ganvixiloT ekonomika 

aseTi agentebis erTobliobiT (kontinuumiT). დრო განიხილება უწყვეტი, ხოლო 

აგენტები (drois periodebis მიხედვით) ინდექსირებული  არიან ასე: 𝑖 ∈ [0,1].  

თითოეულ SinameurneobaSi (სიმარტივისათვის) ვიგულისხმოთ erTi individi 

(ekonomikuri agenti).28  

 

ვთქვათ, ყოველ  i-ურ (i = 1,2,…,m ) Sinameurneobas  sawyis  0–periodSi gaaCnia 

pirvelsawyisi SesaZlebloba (initial endowment; ან simdidre (wealth))
29,00 i  

და აგრეთვე, pirvelsawyisi Sromis SesaZlebloba (initial labor endowment) (ან do-  

 

___________________________________________________________________________________ 
 

27 emulacia _ ტერმინი ნასესხებია გამოთვლითი ტექნიკიდან და ეკონომიკასთან მიმარ-

თებაში გაგებული უნდა იქნას, ერთი შინამეურნეობის მიერ (რომელიც განსხვავდება მეო-
რე შინამეურნეობისაგან) მეორე შინამეურნეობის ფუნქციის (მისი აპარატული საშუალე- 
ბების ან მათი ნაერთის) კოპირება ისე, რომ ემულირებული ქცევა რაც შეიძლება ახლოს 
იყოს (შეესაბამებოდეს) ორიგინალური (მისაბაძი) შინამეურნეობის ქცევისა. ამ შემთხვე-
ვაში მიზანი არის რაც შეიძლება მაქსიმალურად ზუსტი განმეორება (ასახვა).   
28

 შინამეურნეობაში erTze meti ekonomikuri agentis არსებობისას damatebiTi kvleve-
bia საჭირო, თუმცა, შინამეურნეობაში რამდენიმე წევრის გათვალისწინება Aarsobrivad   

განსხვავებული არ არის და უფრო ტექნიკური ხასიათის სირთულეს უკავშირდება. 
29ანალოგიურად იმისა, როგორც ეს ეკონომიკის კლასიკურ მოდელშია (იხ. პარაგრაფი 1.5, 

გვ. 84), ჰეტეროგენული აგენტების მოდელის შემთხვევაშიც ინდივიდს შეიძლება გააჩნ-

დეს შემოსავალი aqtivebidan და transfertebidan, რომელიც შედგება: (ა) sawyisi mara-
gebidan Semosavlisgan, დროის t მომენტში ნაწილი მარაგების  𝑝𝑘(𝑡) fasiT (𝑘 = 1, … , ℓ) 

gayidviT მიღებული Semosavlisgan; (ბ)Semosavlidan firmebis mogebidan 𝜋𝑗(𝑡) მათში 

რსებული wilis 𝛾𝑖𝑗  შესაბამისად და (გ) transfertebisgan 𝑆𝑖; (დ) saprocento gadax-
debisagan, რომელსაც იღებს 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑠 saprocento ganakveTiT სარგებელის მიღების 

მიზნით გაცემული  kapitalidan (K). მაშასადამე, მთლიანობაში, drois  t momentisaTvis 
i-ური (i = 1,2,…,m) Sinameurneobis Semosavali ანუ misi simdidris done (wealth level) 

𝑊𝑖(𝑡) aqtivebidan და transfertebidan იქნება 
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   𝑖 ∈ 𝐼.                     (1.19) 

 

ცხადია, თუ ჩვენ გვეცოდინება დროში ფასებისა და ფირმის მოგებების ცვლილების კანო-
ნი, აგრეთვე ტრანსფერტების გადახდის მდგომარეობა, ყველაფერი იოლად დაითვლება. 
მაგრამ რა იქნება მომავალში, ამის პროგნოზირება ძალიან რთული საქმეა. ამიტომ რაკი 
ანალიზში შემოგვაქვს შემთხვევითობის ელემენტი, simartivisTvis heterogenuli agen-
tis sawyisi jamuri simdidre აღვნიშნე W ასოთი. droSi სწორედ მის cvlilebas davak-
virdebiT.  



ne (level), ან Sromis maragi, ან resursi), რომელიც აღვნიშნოთ iz0 სიმბოლოთი:  

.00 iz  ვთქვათ, saprocento ganakveYTi r და saxelfaso ganakveYTs w მოცემულია 

ekzogenurad და droSi ar icvleba30(დროში მუდმივი სიდიდეებია). ეს ნიშნავს, 

რომ განვიხილავ მხოლოდ nawilobrivi wonasworobis შემთხვევას, როცა wona-
sworoba erTdroulad ara yvela bazarze, არამედ mxolod kapitalisa და 

Sromis bazrebze არსებობს. საერთო წონასწორობის შემთხვევაში r და w იცვლება 

და ფირმებისა და შინამეურნეობების ურთიერთქმედების შედეგად ერთობლი-

ვად განისაზღვრება. zemoT aRniSnuli midgomebis farglebSi saerTo wonaswo-
robis ganxilva moiTxovs damatebiT kvlevebs.  
 

კლასიკურ მოდელის შემთხვევაში gvaqvs determinirebuli procesi, ამასთან 

  ,0 consttzz ii  რაც ნიშნავს, რომ ინდივიდის შრომა (მისი სამუშაო ძალა) და-

საქმებულია სრულად. თუ ჩავთვლით, რომ იგი მოცემულია ekzogenurad და 

droSi ar icvleba, მაშინ individi დროის ნებისმიერ t momentSi იღებს გარანტი-

რებულ SromiT Semosavals  ,twz i რაც მის რაციონალურ მოხმარებას უზრუნ-

ველყოფდა, ეს უკანასკნელი კი მას სარგებლიანობის ფუნქციის მაქსიმიზაციის 

(ანუ მომხმარებლის ამოცანის) წარმატებით გადაჭრის საშუალებას აძლევდა. ისევ 

დეტერმინირებული მოდელის ფარგლებში ვიმსჯელოთ, მაგრამ ოდნავ gavar-
TuloT modeli: დავუშათ, რომ მშრომის შესაძლებლობა დროში წრფივი კანონით 

იცვლება:  
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                                                                                  (1.20) 

სადაც  
 

𝑧̅ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡აგენტის შრომის შესაძლებლობის რაღაც saSualo mniSvnelobaa, 

რომლისგანაც დროთა განმავლობაში გადაიხრება აგენტის შესაძლებლობა;  

_პარამეტრია, რომელიც gavlenas ახდენს wvlilis Setanis (ან მინიჭების) 

procesze (the endowment process, процесс наделения). 


მაშასადამე, drois t momentSi i-ური (i = 1,2, …,m) agenti simdidris  tr i  doni-  

Ta (wealth level) და SromiTi SemosavliT (labor endowment level)  twzi  დგება gada- 

wyvetilebis miRebis winaSe _ ramdeni moixmaros axla და ramdeni dazogos Sem-
dgomi periodisTvis (ანუ შემდგომ პერიოდში moxmarebisaTvis). გასაგებია, რომ 

ეს პრობლემა უკავშირდება mosalodnel sargeblianobas. ცხადია, შრომის 

შესაძლებლობა დროში (1.20)-გან განსხვავებული კანონით იცვლებოდეს, არა-

ფერი შეიცვლებოდა _ რაკი პროცესი დეტერმინირებულია, შინამეურნეობას სა-

შუალება ექნებოდა ზუსტად დაეგეგმა საკუთარი შემოსავლები.   
 

ახლა kidev ufro gavarTuloT modeli და სამუშაო ძალის ეს მაქსიმალური გარა-

ნტირებული დასაქმება გარკვეულ riskebs davuqvemdebaroT, რაც იმას ნიშნავს, 

რომ მომავალში შინამეურნეობას საკუთარი სამუშაო შესაძლებლობის რეალიზა-

ციის შესაძლებლობა შეიძლება არ მიეცეს და ამ mdgomareobas SemTxveviTi (sto- 
qastikuri) xasiaTi ჰქონდეს.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

30
 განაკვეთები მუდმივად ჩავთვალეთ მხოლოდ სიმარტივის თვალსაზრისით.  



დეტერმინირებულ შემთხვევაში, reprezentaciuli agentis (შინამეურნეობის) 

(1.4) დისკონტირებული სარგებლიანობის ფუნქცია U  დროში მხოლოდ მოხმარე-

ბაზეა დამოკიდებული, მოხმარების დონე კი მის შრომით შემოსავალსა და (მუდ-

მივ) საპროცენტო განაკვეთზეა დამოკიდებული (იხ. გვ. 91) და ამოცანის მიზნე-

ბიდან და ხასიათიდან გამომდინარე, შეიძლება მისი ცვლილების კანონი არჩე-

ული ან მიღებული იქნას ანალიტიკურად: ეს იქნება რაღაც ცხადი სახის t დროზე 

დამოკიდებული ფუნქცია (იხ. თავი 4). თუ რა განსაზღვრავს დაზოგვის ნორმას, 

ramseim მომხმარებლის ოპტიმალური ამოცანის ფარგლებში დაზოგვის ნორმის  

განსაზღვრით უპასუხა. Hheterogenuli agentebis SemTxvevaSi, რადგან თითოე-

ული მათგანი დაქვემდებარებულია idiosinkretul riskebs, რისკების მოდე-

ლირების ფორმალური აპარატის აღწერა, შემდეგ ამ მიდგომის mraval sarisko 

alternativebis simravleze mjobinebebis (უპირატესობების მინიჭებების) kvle-

va და ამ სიტუაციებში mosalodneli sargeblianobis უმნიშვნელოვანესი საკი-

თხის დეტალური გაცნობა შეიძლება ფუნდამეტურ სახელმძღვანელოში: Андреу 

Мас-Коллел, Майкл Д. Уинстон, Джерри Р. Грин. Микроэкономическая теория. 

Книга 1. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. _ 736 с. (იხ. გვ. 224-274).  

 

ჰეტეროგენული აგენტების მოხმარება მიბმულია მათ შემოსავლებთან და ეს შე- 

მოსავლები, თავის მხრივ, დასაქმებასა და კაპიტალიდან პროცენტის მიღების შესა- 

ძლებლობასთან. თუ დასაქმებას შეექმნა პრობლემა და ამასთან, არასრული ბაზ-  

რების გამო კაპიტალიდან სარგებელი ვერ იქნა მიღებული, სარგებლიანობა სა-

სურველ დონეზე შენარჩუნებული ვერ იქნება. ეს მოსალოდნელი უარყოფითი 

შოკი (დასაქმების შოკი) სარგებლიანობის ფუნქციაში რომ ავსახოთ, მოხმარებას-

თან ერთად მასში ამ მოვლენის აღმწერი წევრი უნდა გავაჩინოთ. სანამ ჰეტერო-

გენული აგენტების ამოცანას ჩამოვაყალიბებდე, აუცილებელია იმის აღნიშვნა, 

რომ makroekonomikaSi (და ეკონომიკაში ზოგადად!) yvela sidide და yvela faq- 
tori, რომელსაც სისტემაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია, ძირითადად არის  

SemTxveviTi ან arawinaswarganWvretadi (araprognozirebadi) ხასიათისა. SemT- 
xveviTi sidideebis maTematikur models SemTxveviTi procesebi წარმოადგენს, 

რომელთა საფუძველშიც SemTxveviTi movlenebi devs. კერძოდ, განსახილველ მო-

დელში თითოეული ჰეტეროგენული აგენტი იქნება (არა) დასაქმებული თუ არა, 

დამოკიდებულია   tz i -ზე. ცხადია ეს სიდიდეები, ისევე როგორც სხვა მაკრო -

ეკონომიკური ცვლადები, განიცდიან სისტემაზე მოქმედი გავლენის უნარის მქო-

ნე პარამეტრებისა და სისტემის სხვა ცვლადებისაგან შემთხვევითი (სტოქასტი-

კური) ხასიათის ''დარტყმებს''(ან  ''ბიძგებს''), რომელთა ზემოქმედბითაც მათი 

ტრაექტორიების ტეხილობის ხარისხი იმდენად დიდია, რომ maTi cvlilebebis 

gansazRvra droiT warmoebulis gamoyenebiT ar SeiZleba (რადგან წარმოებუ-

ლისათვის აუცილებელი გარკვეული ზღვარისკენ  კრებადობა არ გვაქვს) და ხდე-

ბა ცვლილებების (ანუ სიჩქარეების) უშუალო მოდელირება. სწორედ ამ მოსაზ-  

რებიდან გამომდინარე, ჩნდება აუცილებლობა, რომ ამ და სხვა სიდიდეების გა-

მოსათვლელ ტოლობებსა თუ განტოლებებში დამატებული იქნეს SemTxveviTi Se- 
SfoTeba (ზოგადად) რაღაც  t SemTxveviTi procesis სახით. მაგრამ აქ პრობლემა 

ისაა, რომ ამ პროცესის ხასიათის არცოდნის გამო, პროცესის მიმართ მისი ნების-

მიერი სტატისტიკური თვისების (მაგალითად, კორელაციური ფუნქციის) მითი- 



თების შესაძლებლობა არა გვაქვს. ამიტომ, ამ შემთხვევითი, ეკონომიკაში ცვლი-

ლებების აღსაწერად საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში კარგად შესწავლილ და 

დამუშავებულ შემთხვევით პროცესებსა და მათი ანალიზის მეთოდებს იყენებენ. 

ასეთი პრცესების რიგს განეკუთვნება vineris procesi  და ornStein-ulenbekis 

procesi _ რომლებიც brounis moZraobas აღწერენ. vinerisa და ornStein-ule-

nbekis procesebis, brounis moZraobisa  და აგრეთვე, makroekonomikur Teori-

aSi SemTxveviTi procesebis Teoriis გამოყენების შესახებ, ლექციების კურსის 

მიზნებისა და ამოცანების ფარგლებში, იხილეთ მინიმალურად აუცილებელი მო-

ცულობით: თავი 1, დანართი 1.-1 : ''stoqastikuri procesebi''.  
 

ვივარაუდოთ, რომ ყოველი i-ური (i = 1,2,…,N )SinameurneobisaTvis sawyisi sim-
didre oi  და Sromis SesaZleblobis sawyisi done iz0 შეიძლება aviRoT ზოგი-

ერთი ცნობილი simkvrivis funqciidan  31

0,, 00 zg   (დეტალურად იხ. Achdou Y., 

Han J., Lasry J.-M., Lions P.-L., Moll B. Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: 

A Continuous-Time Approach. Princetone, 2017.  pp. 57.). 
 

დროის ნებისმიერი 𝑡 ≥ 0 მომენტისათვის  ti -სა და  tz i -ის erToblivi sim-k-

vrive აღვნიშნოთ  tzg tt ,, . ამდენად, (1.4) ფორმულისა და ზემოთ მოტანილი 

განმარტებების გათვალისწინებით, Sinameurneobis problema შეიძლება ასე Camo-
vayaliboT:  
 

drois nebismieri  𝑡 ≥ 0momentisaTvis, sawyisi (თავდაპირველი) simdidrisa 

i0 და Sromis Tavdapirveli SesaZleblobis (samuSao Zalis) iz0 -ის doneebis 

mixedviTa და gaTvaliswinebiT, Sinameurneoba moxmarebis dones  tci და 

simdidris dones  ti -ს ისე irCevs, რომ moaxdinos საკუთარი mTeli cxovrebis 

sargeblianobis funqciis maqsimizacia (the lifetime utility function) 
 

E0     


 
0

, maxdtmZtcue i

t                                                              (1.21) 

საკუთარი sabiujeto SezRudvisa (the budjet constraint) და mosesxebis Sez-

Rudvis (the borrowing constraint) gaTvaliswinebiT: 
 

         ,dttctzwtrtd iiii                                                                                                                                                          (1.22)                                                                                                                                              
  

  .min ti ∎                                                                                                     (1.23)                                 
 

(1.21)-(1.23)-ში:  
 

E0_ lodinis operatoria; 

 _ diskontirebis norma (discount rate);  

0min  _ mosesxebis norma (limiti);  
 

 

უწყვეტი შემთხვევისათვის albaTobis ganawilebis simkvrive _ ეს ganawilebis funq-
ciis warmoebulia (იხ. დანართი 1.-1)) 
_________________________________________________________________________________________ 
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 albaTobis simkvrive _ ერთ-ერთი ხერხია  ℝn

 ევკლიდეს სივრცეზე albaTuri zomis  

მოცემისათვის. როცა ალბათობის ზომა შემთხვევითი სიდიდის განაწილებას წარმოად-

გენს, საუბრობენ SemTxveviTi sidids simkvriveze. იდეა ისაა, რომ albaTobis cvlileba 

simravlis konkretul elementze  აისახოს  (ანალოგიურად აჩქარებისა სიჩქარისათვის  



ℝ+  + ℝ→ ℝ _ არის   i-ური (i = 1, 2, ..., m) Sinameurneobis sargeblianoba,რო-  

                       მელიც izrdeba და Sezneqilia (concave)  tci -ში;  

   tcmZ , დროის t პერიოდში  moxmarebis simkvrivis funqcionalia  (the     

                               consumption density)  .,tcm   
     

დავუშვათ, რომ Sromis SesaZleblobebis procesi (the labor endowment process) 

მისდევს OornStein-Uulenbekis process (the Ornstein-Uhlenbek process):32 
 

     tii dWdttzztdz                                                               (1.24) 
 

(1.24)-ში: 

_პარამეტრია, რომელიც ახასიათებს პროცესის დაბრუნების ტემპს (სიჩქა-

რეს) მისი საშუალო მნიშვნელობისკენ; იგი ასევე marTavs (control) miniWebis pro-
cesis SenarCunebadobas (the persistence of the endowment process). ეს არის მაჩვე-

ნებელი, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას თუ რამდენად "ძლიერად" ახდენს სის-

ტემა შოკებზე რეაგირებას; 
 

z _პროცესის საშუალო წონასწორული მნიშვნელობაა;  


 > 0_ difuziis koeficientia (diffusion coefficient);  
 

    2,~ zNtzi   ასიმპტოტურად. ამ განაწილებაში 𝑧̅ saSualoa, ხოლო     
 

 2
_ dispersia; 

tdW _ standartuli vineris procesi (standard Wiener process).  
 

ამდენად, ,z პარამეტრები გავლენას ახდენენ წვლილის შეტანის (ან მინიჭების) 

პროცესზე (the endowment process, процесс наделения), საშუალოზე და დისპერსი-
აზე.  

შევნიშნოთ, რომ არსებობს 𝜃-ს გაზომვის პორბლემა! ras warmoadgens sidide 

 tzz i ? რადგან  𝜃=const, ვიღებთ, რომ  tz i  SemTxveviTi sididis dreifi 

_cvlilebis (gadaxris) proporciulia (ნახ. 1.1).  
 

                            

ნახ. 1.1.   შემთხვევითი  tz i სიდიდის გადახრა საშუალო მნიშვნელობიდან 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

32ორნშტეინ-ულენბეკის მოდელი პირველად გამოყენებული იქნა aiagaris სტატიაში (იხ.  

Aiyagari S.R. (1994). Uninsured idiosyncratic risk and aggregate saving. The Quarterly Jour-

nal of Economics 109 (3), pp. 659-684.. იხ. აგრეთვე, ჩანართი №5 (გვ. 100) და 6.11 (გვ.157)  



დეტერმინირებულ პროცესში 𝜎 ≡ 0; E ≡ 0 და ვიღებთ (1.20) გამოსახულებას.  

(1.21)- (1.24) გამოსახულებებში: 
 

ვუშვებთ, რომ funqcionali 𝑧[. ]: C  

2(ℝ+  x ℝ ) → ℝ, სადაც C 

2(ℝ+  x ℝ) წარმოად-

გენს (ℝ+  x ℝ) არეში განსაზღვრულ ორჯერ უწყვეტად დიფერენცირებადი ფუნქ-

ციების სიმრავლეს.  სიმარტივისათვის იგი  აღვნიშნოთ  mz -ით. M moxmarebis op-

timaluri arCevani   დამოკიდებულია simdidris simkvriveze   (the wealth density) 
 

   R
21

2Ctzg ,, ,                                                             (1.25) 

სადაც 
 

 ,, maxmin 
1

  ., maxmin ZZ
2

   
 

თეორიულად 𝜔𝑚𝑎𝑥 = ∞, 𝑧𝑚𝑖𝑛 = −∞ და 𝑧𝑚𝑎𝑥 = ∞, მაგრამ sasruli diapazo-

nis modelebisaTvis (for simulation), როგორც წესი, მათი დადგენა ხდება. AanalizSi 

შეიძლება ganxiluli iqnas gare zemoqmedebis saxis (eqsternalurobis; ინგლ. 

Externality (არსებ. სახ. _ გარეგნობა. ტექსტში გამოყენებულია როგორც სიტყვა 

''სახე'') სხვადასხვა tipebi, მაგალითად, koeficientebis (Tanafardobebis) Seda-
reba (the ratio comparisons, RC) და sargeblianobebis aditiuri Sedarebebi (the 

additive comparisons, AC) რომლებსაც აქვთ შემდეგი სახის mocemuli funqciona- 

luri formebi : 

      
 mZcmZcu ,  და        ., 


mZcmZcu                             (1.26) 

 

riskis fardobiTi miuReblobis koeficienti (the coefficient of relative risk aver-

sion) განისაზღვრება როგორც რადგან riskis miuReblobis mqone agen-

tebisaTvis 0, და აქცენტს ვაკეთებ აგენტებზე, რომლებიც რისკისადმი მიდ-

რეკილნი არ არიან (the case of riskaverse agent), შემდგომში შეიძლება ვივარაუ-

დოთ, რომ  1, . სარგებლიანობის ორივე სპეციფიკაცია (თეორიული და 

რიცხვითი ანალიზებისას) ტოლფასი დამოკიდებულებით შეიძლება გაანალიზ-

დეს. შევნიშნავ, რომ am modelis sakvanZos elements  mz  funqcionali warmo-

adgens. (1.6)-(1.8) ამოცანის ამონახსნს იძლევა. 
 

aAmoxsna heterogenuli agentis modeli _ ეს ნიშნავს ამოხსნა ori kerZowarmoe-
buliani diferencialur gantolebaTa sistema, რომელიც შედგება: 

1. Hhamilton-iakob-belmanis gantolebisgan (Hamiltonian-Jiacobi-Bellman equa-

tion) individualuri arCevanisaTvis (რომელსაც ოპტიმიზაციის ამოცანების 

ანალიზისას განვიხილავ), და  
2. kolmogorovis pirdapiri gantolebisagan ganawilebis evoluciisaTvis. 

 

ამ განტოლებათა სისტემის ანალიზისა და ამოხსნისათვის კარგად დამუშავებუ-

ლი მეთოდები და ალგორითმები არსებობს.  

 

 CanarTi  №3.  
    riskis miuReblobis Sesaxeb 

 

თუ სარგებლიანობის ფუნქცია ცნობილია, შეგვიძლია გამოვთვალოთ მი-
სი პირველი და მეორე წარმოებულები და დავასკვნათ, Tu romel tips mi-
ekuTvneba gadawyvetilebis mimRebi piri:  



(ა) riskis miuRebeli, neitraluri თუ riskis mimRebi, აგრეთვე,  
 
(ბ) ramdenad Zlierad iRebs risks ან ramdenad Zlierad ar iRebs risks.   

 

(როგორც ცნობილია, უწყვეტი ფუნქციის პირველი წარმოებული ფუნქ-
ციის მრუდის (გრაფიკის) წერტილში ამ წერტილში მრუდისადმი გავლე 
ბული მხების დახრას ახასიათებს, ხოლო მეორე წარმოებულის ნიშანი 

მრუდის შეზნექილობის მიმართულებას (ზემოთაა თუ ქვემოთ შეზნექი- 
ლი) განსაზღვრავს.ფუნქციის პირველი და მეორე წარმოებულების მონა- 
ცემებზე დამოკიდებულებით, sxvadasxva gadawyvetilebebis mimRebi pi-
rebis riskisadmi  damokidebulebis  მიხედვით ერთმანეთთან შედარები-
სათვის შეიძლება აიგოს fardobiTi koeficientebi. ამ კოეფიციენტს er-
rou-prattis koeficienti ეწოდება. არსებობს ორი სახის მაჩვენებელი: 

(1) riskis absoluturad miuReblobis koeficienti და (2) riskis fardobi-
Tad miuReblobis koeficienti. როგორც ერთი, ისე მეორე კოეფიციენტი 

ითვალისწინებს პირველ და მეორე წარმოებულებს, მაგრამ ამ კოეფიციენ-
ტებს სხვადასხვა განზომილება გააჩნიათ სხვადასხვანაირად ითვალისწი-
ნებენ სიმდიდრის აბსოლუტურ მნიშვნელობებს, კერძოდ, riskis absolu-
turad miuReblobis koeficienti     tutuRA  22 , და koefi-

cienti     ,22 tututRR AB  რომელსაც riskis fardobi-

Tad miuReblobis koeficients უწოდებენ. riskis neitraluroba ekviva-
lenturia u(t) funqciis wrfivobis, ანუ როცა t-ს ნებისმიერი მნიშვნელო-

ბისათვის 𝑢2(𝑡)/𝜕𝑡2 =0.ბუნებრივია, რისკის მიუღებლობა გაიზომოს u(t) 

ფუნქციის სიმრუდით ანუ შეზნექილობის ხარისხით. u(t)-ის სიმრუდის 

შესაძლო ზომა შეიძლება ყოფილიყო u(t) ფუნქციის მეორე წარმოებულის 
სიდიდე, მაგრამ ასეთი მაჩვენებელი შესაბამისი არ იქნებოდა იმ უბრალო 

მიზეზის გამო, რომ  u(t) funqciis (რომელიც sargeblianobis funqcias წარ-

მოადგენს) meore warmoebuli არ არის invariantuli ამ u(t) სარგებლიანო-
ბის ფუნქციის mzardi wrfivi transformaciis mimarT. კერძოდ, რისკი-
სადმი ნეიტრალური ინდივიდის რისკის მიუღებლობის ზომა სარგებლი-
ანობის ფუნქციის ნებისმიერი დახრის კუთხისათვის და მისი (ფუნქციის) 
მუდმივი სიდიდით ნებისმიერი დაძვრისათვის ერთი და იგივე უნდა 

იყოს. იმისათვის, რომ riskis zoma invariantuli gaexadaT, იგი Sefardebu-
li iqna  tu  -ზე, რაც განხორციელებულია კიდეც errou-pretis koe-

ficientSi.   
 

რაკი რისკის მიღება/მიუღებლობის შესახებ გარკვეულობა გვაქვს, დავუბ-
რუნდები (1.5) formulas, რომლითაც შინამეურნეობის მთელი ცხოვრების 
უსასრულო ჰორიზონტის განმავლობაში (ფორმულაში ინტეგრალის ზედა 

საზღვარი (∞) სწორედ ამაზე მიუთითებს) სარგებლიანობის ფუნქცია. ამ 

ფორმულაში Uu(C(t)) sargeblianobis myisieri \\funqcia, როგორც თავი 3. ნა-
წილი 3.B-ში ვნახავთ, მოიცემა ე.წ. riskis mudmivi fardobiTi miuReblobis 
(constant-relative-risk-aversion, CRRA) ფუნქციის სახით. იგი განისაზღვრე-

ბა          constttCuttCu  22 დიფერენციალური განტო- 

ლებიდან, ანუ იგი დამოკიდებული არ არის C-ზე და მისთვის -ს ტოლია. 
 

 
 

 

 



 
 

1.7. stoqastikuri procesebi და makroekonomika *33
 

  
 

SemTxveviTi sidideebis maTematikur modelebs stoqastikuri procesebi წარ--

მოადგენს, რომლის საფუძველშიც SemTxveviTi movlenebi დევს. მაგალითად,               

aqtivze fasebis zrda, saprocento ganakveTebis zrda, sakredito riskebi, eko-
nomikis gamoSvebis moculobebi, kapitalis dinamikuri marTva, SemTxveviT mov-
lenebs ganekuTvnebian. ინდივიდები (ეკონომიკური   აგენტები) დაქვემდებარე-

ბული არიან dasaqmebis Sokebs, რომლებიც შემთხვევითობის მატარებელია და 

ინდივიდუალური ხასიათი გააჩნიათ, რაც გავლენას ახდენენ individis SesaZ-
leblobaze  (იხ. პარაგრაფი 1.6. heterogenuli agentebi) და მრავალი სხვა.  

 

სანამ ამ საკითხებს განვიხილავდეთ (heterogenuli agentebis modelSi სტოქას-

ტიკური პროცესის მხოლოდ დემონსტრირება მოვახდინე), stoqastikuri pro-
cesebis analizis შესახებ საკმარისად ღრმა წარმოდგენის შექმნაა აუცილებელი, _ 

ყოველ შემთხვევაში, მინიმალურად აუცილებელის მაინც! danarTi 1.  ''stoqasti- 

kuri procesebi'' სწორედ ამ მიზანს ემსახურება.  
 

შემთხვევითი პროცესები განხილული იქნება statistikuri TvalsazrisiT; 

შევეხები, აგრეთვე, stacionarulobisa (stationarity) და ergodulobis (ergodisity) 

Tvisebebs, რომლებიც პრაქტიკაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. სიმარტივისა  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

33ეკონომიკაში შემთხვევითი (ანდა, როგორც მას სხვანაირად უწოდებენ, სტოქასტი-

კური) პროცესების შესწავლისა და ანალიზისათვის სპეციალური სასწავლო კურსის 
არსებობა აუცილებელია, რომელსაც შეიძლება  ეწოდოს  ''stoqastikuri analizi  

ekonomikaSi''. ამ კურსის შემოღება უახლოესი პერიოდის საქმეა. ეკონომიკური სპე-

ციალობის სტუდენტებს სტოქასტიკური პროცესების შესწავლისა და კვლევის მეთო-
დების დაუფლებისათვის აუცილებლად სჭირდებათ არა მხოლოდ უმაღლესი მათე-
მატიკისა და ალბათობისა და მათემატიკური სტატისტიკის საბაზო კურსების ცოდნა, 
არამედ, ასევე, ისეთი საკითხებისა, როგორიცაა ჩვეულებრივი და კერძოწარმოებუ-
ლებიანი დიფერენციალური განტოლებები და ინტეგრალური გარდაქმნები (ფურიეს, 
ლაპლასისა და სხვა). danarTSi 1 სტოქასტიკური პროცესები იმ მოცულობითა და სა-

ხითაა განხილული, რაც წინამდებარე ლექციების კურსის მიზნებსა და შინაარს შეე-
საბამება, ამასთან, ამ თეორიის შინაარსი და გადმოცემის მეთოდური მხარე ჩემი წარ-
მოდგენების შესაბამისადაა შერჩეული, თუმცა, ეს დანართი არაფრით ცვლის სისტე-
მატურ კურსებს. თავდაპირველი ცნობები ალბათობის თეორიის შესახებ იხ. albaTo-
bis Teoria da maTematikuri statistika ekono0istebisaTvis. ნ. ლაზრიევას რედაქ-

ციით. ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, უმაღლესი სასწავლებელი 

"ESM-თბილისი", ფონდი "ევრაზია". თბილისი. 2000. – 661 გვ.; omar furTuxia. Alba-
Tobis Teoria da statistika ekono0istebisaTvis. თსუ. 2012. – 215 გვ. (იხ. $$16-24, 

გვ.  65-215),  აგრეთვე ძალზე დახვეწილი და მეთოდურად გამართული სახელმძღვა-

ნელო Гмурман В.Е.  Теория вероятностей и математическая  ста - тистика.12-

ое издание.  Изд.-во  Юрайт,  2018.-479 с.მკითხველისათვის  უაღრესად საინტერესო  

იქნება ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამოცემა: Grimmett G.,  Welsh D. Probability. An 

Introduction. 2rd edition. Oxford un-ty press. 2014. p.281., და სტოქსასტიკური პრო-
ცესების პირველსაწყისი გაცნობისათვის  _  Mauro  R.Traffic and random  processes.  An 

Introduction.  Springer.  2015. p.120, აგრეთვე Волков И.К., Зуев С.М.,  Цветкова Г.М. 

Случайные процессы.  Уч.для ВУЗов.  М., МГТУ им. Н.Э.  Баумана.1999. - 448 с.,აგ-

რეთვე,   Основы теории случайных процессов.  Уч. Пос.  /  сост.  Жуковский М.Е.,  Роди-
онов И.В.,  Шабанов Д.А. М., МФТИ.  2016. - 121 с., და სხვა.  



და სიცხადისათვისაც uwyvet droSi uwyvet procesebs განვიხილავ. Aუწყვეტი 

დროის სტოქასტიკური პროცესებისათვის მიღებული შედეგები იოლად განზო-

გადდება სხვა ტიპის შემთხვევით პროცესებზეც.  
 

სტოქასტიკური პროცესების აღწერისათვის (მოცემისათვის) იგივე ალბათური 

მახასიათებლები გამოიყენება, რაც ალბათობის თეორიაში შემთხვევითი სი-

დიდეების მიმართ, კერძოდ: ალბათობების განაწილების ფუნქციები, ალბა-

თობის სიმკვრივეები, მახასიათებელი ფუნქციები, მომენტური და კორელაცი-

ური ფუნქციები, მაგრამ ცხადია, ეს ყველაფერი სტოქასტიკური პროცესებზე 

მისადაგებითა და შესაბამისი არსების გათვალისწინებით. 
 

mravali sxvadasxva tipis stoqastikuri procesi arsebobs. ეკონომიკაში მრა-

ვალი რეალური პროცესი რთული კანონით ვითარდება, რომ შესაძლებელი იყოს 

მათი ზუსი აღწერა. ამდენად, ამ მოდელებისათვის კარგი ალბათური მოდელე-

ბის მიღება შეიძლება ძალიან რთული იყოს. ჩვენ განვიხილავთ შედარებით მარ-

ტივ პროცესებს, რომლებიც ეკონომიკურ გარემოში გარე თუ შიდა ფაქტორების 

(მათ შორის, შემთხვევითი ფაქტორების) ზემოქმედებისას საკმარისად კარგად 

აღწერს ეკონომიკური ცვლადების დინამიკურ (შემთხვევით) ცვლილებებს.  

 

stoqastikuri procesebis zogadi Teoria (the general theory of stochastic proces-

ses) ცილდება წინამდებარე ლექციების კურსის საგანს, თუმცა, ეკონომიკური პრო- 

ბლემების შესწავლისა და გამოყენებებისათვის მნიშვნელოვანი სახის სტოქასტი-

კური პროცესების განხილვას მაინც შევძლებ, მართალია არასრულყოფილად და 

არაყოვლისმომცველად, მაგრამ საკმარისად ცხადად.      

 

როგორც ვნახეთ (იხ. პარაგრაფი 1.6. heterogenuli agentebi) ეკონომიკური პრო-

ცესების მოდელირება მნიშვნელოვნად იოლდება, თუ მათ განვიხილავთ ornS-
tein-ulenbekis procesis (The Ornshtein-Uhlenbek process) პროცესის სახით, რო-

მელიც vineris procesis მეშვეობით გამოისახება (ამ პროცესების წარმოქმნის 

შესახებ იხ. ჩანართები №4 და №5 (გვ. 99-100)). ასეა სხვა ეკონომიკური ამოცანე-

ბის განხილვის შემთხვევებშიც.  
 

ასევე აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური ცვლადების ალბათური სივრცე შემოსა-  

ზღვრულია, ხოლო მრავალი ცვლადის სტატისტიკური განაწილება ექსპონენცი-

ალურ ოჯახს განეკუთვნება. სწორედ ასეთ სივრცეში ოპერირებისათვის იქნება 

შემოტანილილი albaTuri sivrcis ( ℱ, ℙ) ცნება. ეკონომიკური ცვლადების 

ალბათობების ექსპონენციალური განაწილების თვისებას კი ზრდის თეორიების 

განხილვისას გამოვიყენებ, როცა ეკონომიკაში გადაფარვად თაობებს განვიხილავ 

(ანუ ჰეტეროგენულობას (არაერთგავროვნებას) ეკონომიკურ აგენტებში) (იხ. თავი 

4. ნაწილი B). 
 

n-განზომილებიანი განაწილების  კანონებისაგან თავის დასაღწევად stoqasti-
kuri procesebis უფრო martivi და moxerxebuli maxasiaTeblebis შემოტანა იქ-

ნება აუცილებელი, რომლებიც, miuxedavad amisa, aranakleb SeZleben მრავალი 

პრაქტიკული ამოცანის შედარებით iolad gadawyvetas. 
 

შეიძლება გამოიყოს სტოქასტიკური პროცესების რამდენიმე კლასი, რომლებიც 

ეკონომიკური ამოცანების განხილვისას დომინირებულ ხასიათს ატარებს. ესენია: 

stacionaruli სტოქასტიკური პროცესები, რომელთა ალბათობის მახასიათებ- 



ლები არ არის დამოკიდებული დროზე; normaluri (ანუ gausis) სტოქასტიკური 

პროცესები; markovis სტოქასტიკური პროცესები (ანუ პროცესები შედეგის გარე-

შე), როცა დროის ყოველ მომენტში მდომარეობა დამოკიდებულია მხოლოდ წინა 

მდგომარეობაზე და დამოკიდებული არ არის წინა მდგომარეობებზე (ანუ მდგო-

მარეობების წინა ისტორიაზე). markovis jaWvi _ ეს არის სტოქასტიკური პროცე- 

სის კვეთების მიმდევრობა, და TeTri xmauris xmauris (white noise)tipis proce-
sebi.  TeTri xmauri _ ეს droiTi mwkrivebia, რომლებშიც dakvirvebebi სრულიად 

damoukidebelia, როგორი droiTi lagic34
 ar unda qnas mxedvelobaSi miRebu- 

li. ეკონომიკური მოდელები გაცილებით იოლად აიგება, როცა ყველა სტოქას- 

ტიკური კომპონენტი იღებს თეთრი ხმაურის ფორმას. მაგალითად, ზოგადად, xma-
uris (noise) წყარო. ხმაური ხშირად შეიძლება მოდელირებული იქნას რო-გორც 

სტოქასტიკური პროცესი, უფრო სწორად, gausis stoqastikuri procesi (Gaus-

sian random process) (იხ. დანართი 1).  
 

 CanarTi  №4.  
    vineris procesis warmoqmna  

 

ძალიან საინტერესოა ვინერის პროცესის გაჩენის ისტორია ფიზიკასა და 
მათემატიკაში, საიდანაც, შემდგომ ეკონომიკაშიც იჩინა თავი. საქმე შემ-
დეგშია: 1828 წელს ბრიტანელმა ბოტანიკოსმა robert brounma (Robert 

Brown. (1773-1858)) პირველმა აღწერა movlena, რომელსაც შემდგომ bro-

unis moZraoba ეწოდა: სითხეში ყვავილის მტვერის (ფსინის) ქაოსური მოძ-
რაობა. აღმოჩნდა, რომ ეს მოძრაობა გამოწვეულია მოლეკულების დარტ-
ყმებით. ამ მოდელის პირველი ფიზიკური მოდელი 1905 წელს შეიმუშა-

ვა გენიალურმა ფიზიკოსმა albert ainStainma (Albert Einstein. (1879-

1955)) და პოლონელმა თეორეტიკოს-ფიზიკოსმა  marian smoluxovskim 
(Marian Smolochoqwski (1872-1917)). 50 წლის შემდეგ (მანამდე ალბერტ 

აინშტაინი ბროუნის მოძრაობის ფიზიკო-მათემატიკური თეორიის პიო-
ნერად ითვლებოდა) ხელახლა აღმოჩენილი იქნა ფრანგი მათემატიკო-

სის lui Jan-batist alfons baSelies (Louis Jean-Baptiste Alphonse Bache-

lier (1870-1946)) 1900 წელს გამოქვეყნებული მისი სადოქტორო დისერ-

ტაცია "Théorie de la Spéculation" ("spekulaciis Teoria"). მე-20 საუკუ-

ნის 50-იან წლებამდე ეს ნაშრომი შეუმჩნეველი რჩებოდა. ამ ნაშრომში 
baSEliem frangul bazarze fasiani qaRaldebis modelirebisaTvis 

ფაქტიურად vineris procesi გამოიყენა. მისი დისერტაცია, რომელშიც 
განხილულია ბროუნის მოძრაობის გამოყენება ofcionis fasis gamosaT-
vlelad (ofcioni ანუ ხელშეკრულების, რომლის მიხედვითაც ოფციონის 

მყიდველი იღებს უფლებას (მაგრამ არა ვალდებულებას) მომავალში, 

დროის გარკვეულ მომენტში (ანდა დროის რაღაც მონაკვეთში), განახორ-
ციელოს მოცემული (შეთანხმებული) აქტივის შესყიდვა ან გაყიდვა ხელ-
შეკრულებით განსაზღვრული წინასწარშეთანხმებული ფასით). baSelie 
ითვლება pirvel adamianad, ვინც ბროუნის მოძრაობის, ანუ stoqasti-
kuri procesis modelireba SeZlo. ამასთან, ეს ნაშრომი ისტორიულად 

პირველი სამეცნიერო ნაშრომია, რომელშიც finansebis TeoriaSi ძალ-

ზე წინწასული, ანუ  უმაღლესი მათემატიკური ტექნიკა გამოიყენეს.       
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lagi (ინგლ. Lag – "ჩამორჩენა (დაშორება), დაყოვნება (დაგვიანება)") _ ეკონომიკის კონ-

ტექტში _ ekonomikuri maCvenebeli, რომელიც axasiaTebs droiT intervals or urTi-
erTdakavSirebul ekonomikur movlenas Soris, რომელთაგანაც ერთი მათგანი mizezs  
წარმოადგენს, ხოლო მეორე _ Sedegs.  



 CanarTi  №5 

 ornStein-ulenbekis procesi 
 

კლასიკური ornStein-ulenbekis procesi (The Ornshtein-Uhlenbek pro-

cess) ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და შესწავლილი სტაციონარული სტო- 
ქასტიკური პროცესია. ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია საბუნებისმე-
ტყველო მეცნიერებებში, განსაკუთრებით ფიზიკაში (საიდანაც გადმოტა-
ნილი იქნა კიდეც ეკონომიკაში), რადგან იგი ქმნის საფუძველს წრფივი 
არაწონასწორული თერმოდინამიკისათვის, თუმცა ბოლო წლებში ორნშ-
ტეინ-ულენბეკის პროცესი ინტენსიურად გამოიყენება finansebis Teori-
asa (როგორც ძირითადი აქტივების შეფასების (ფასების) პროცესის ვო-

ლატილობის მოდელი (the volatility of the underlyinding asset price pro-

cess)) და საკუთრივ makroekonomikaSi. მის ერთ გამოყენება წინა პარაგ-

რაფში გვქონდა.   
 

ორნშტეინ-ულენბეკის პროცესი (The Ornshtein-Uhlenbek process) _ ეს არის 

difuziis35
 procesi (diffusion process), რომელიც შემოტანილი იქნა nawi- 

lakis siCqaris modelis სახით, რომელიც გადის (განიცდის) brounis 

moZraobas (BBrownian motion). შევნიშნავ, რომ ორნშტეინ-ულენბეკის პრო-

ცესის ქვეშ მათემატიკოსების მიერ გაიგება ბროუნის ნაწილაკის სიჩ-
ქარის შემთხვევითი პროცესი (უფრო სწორად, კოორდინატთა რომელი-
მე ღერძზე სიჩქარის ვექტორის პროექციის ერთგანზომილებიანი პროცე-
სი), ხოლო ფიზიკოსების მიერ _ ორგანზომილებიანი პროცესი (სიჩქარი-
სა და გადაადგილებისა). 
 

ნიუტონის ფიზიკიდან ცნობილია, რომ ნაწილაკის მოძრაობის სიჩქარე 
(კლასიკური) მისი მდებარეობის (განვლილის მანძილის წარმოებული 
დროით გამოითვლება ასე:     .dttdstv  ekonomikaSi ფუნქციის პირვე-

ლი წარმოებული ფართოდ გამოიყენება, როცა რაიმე (მაკრო-) ეკონომი-
კური ცვლადის ცვლილება გვინდა გამოვსახოთ (ცხადია, არა მხოლოდ 

დროის t არგუმენტზე დამოკიდებულებით). შევნიშნავ, რომ სიჩქარის 
ფორმულა ისეა გამოყვანილი, რომ ნაწილაკის მოძრაობაზე რაიმე შემა-
ფერხებელი (ვთქვათ, ტურბულენტობა, ან რაღაც სხვა სახის გარემო) არ 
მოქმედებს. ე.ი. ეკონომიკური ცვლადის ცვლილების უშუალოდ ამ ფორ-
მულის სახით ჩაწერისას, იგულისხმება, რომ მის ცვლილებას არაფერი 

(რაიმე სხვა ცვლადი ან ეკონომიკურ სისტემაზე მოქმედი რაიმე სხვა მედი 

რაიმე სხვა პარამეტრი) უშლის ხელს. თუ ნაწილაკის მოძრაობას რაღაც 
უშლის ხელს, მაშინ (მაგალითად, თუ ნაწილაკი მოთავსებულია ბლანტ 
სითხეში, მაშინ ხახუნის ძალა ნაწილაკის მასისა და აჩქარების (ანუ სი-

ჩქარის წარმოებული t დროთი) ტოლი იქნება. ე.ი. ვწერთ: ,adtdv   

სადაც a = ძალა/მასა (ეს არის ე.წ. stoqsis kanoni). იგივე შეიძლება ითქ-
ვას (მაკრო-) ეკონომიკურ ცვლადებზე, კერძოდ, თუ ეკონომიკურ პრო-
ცესზე და ამ ცვლადის (-ების) ცვლილებებზე რაიმე შემაფერხებელი მო- 
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35difuziia (ლათ. diffusio _ gavrceleba/მოფენა, ganTxeva, gabneva, urTierTqmedeba), 

იგულისხმება "gabneva/gavrceleba" _ ერთი ნივთიერების მოლეკულებისა ან ატომების 

მეორე ნივთიერების მოლეკულებსა ან ატომებს შორის  ურთიერთშეღწევადობა (ერთმა-
ნეთთან ურთიერთქმედება), რის შედეგადაც ხდება მათი კონცენტრაციების სპონტანური 
(თვითნებური) გათანაბრება მთელი მოცულობით. ეკონომიკასთან მიმართებაში ეს ტერ-
მინი გაგებული უნდა იქნას როგორც რომელიმე ეკონომიკურ ცვლადზე სხვა ცვლადების 
ცვლილების გავლენა, გავლენის ხარისხი. Ddifuziis procesi ყველაზე ღრმად, შეიძლე-

ბა, გაგებული იქნას brounis moZraobis  ენაზე.    



ქმედებს (იხ., მაგალითად, ზრდის განტოლებები თავი 2-ის დასაწყისში).  
 

მაგრამ როგორ მოვიქცეთ იმ შემთხვევაში, თუ შემთხვევით სიდიდეებ-

თან გვაქვს საქმე? Tu nawilakis moZraoba aRiwereba brounis moZraobiT, 
მაშინ droiT warmoebuli ar arsebobs! ბუნებრივია, თუ მაკროეკონომი-

კური პროცესის აღწერისათვის ბროუნის მოძრაობას (ანუ ვინერის პრო-
ცესს, ან ორნშტეინ-ულენბეკის პროცესს) ვიყენებთ, მაკროეკონომიკური 
ცვლადის ცვლილების ჩასაწერად დროით (ან სხვა ნებისმიერი არგუმენ-
ტით) წარმოებულს ვერ გამოვიყენებთ. swored aq aris problema! ornS-
tein-ulenbekis procesi არის siCqaris uSualo modelirebis gziT სწო-

რედ am problemis daZlevis mcdeloba. 
 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ brounis moZraoba არის martivi SemTxve-

viTi xetialis (simple random walk) (იხ. დანართი 1) masStabirebis
36

zRva-
ri (the scaling limit), ასევე ornStein-ulenbekis procesi წარმოადგენს eren-
festis urnis modelis masStabirebis zRvars. Eerenfestis urnis modeli 

აღწერს nawilakis difuzias SeRwevadi (gamtari) membranis gavliT.  
 

 

 
 

სხვადასხვა კლასის შემთხვევითი პროცესებისათვის ძალზე მნიშვნელოვანი ამო- 

ცანაა ანალიტიკური აპარატის პოვნა, რომელიც ალბათური მახასიათებლების    

გამოთვლის საშუალებას მოგვცემს. აღსანიშნავია ისიც, რომ შემთხვევითი პროცე-

სების სხვადასხვა გარდაქმნების შესწავლა ერთ-ერთი რთული ამოცანაა. 
 

და ბოლოს, შევნიშვნავ, რომ ეკონომიკაში სიდიდეები ყოველთვის განზომილე-

ბიანი სიდიდეებია, _ ეს არსებითი მხარეა! ეს მათემატიკურ ფიზიკაშია ყველა-

ფერი უგანზომილებო. 
 

ახლა შემოვიღოთ SEemTxveviTi procesebis aRwerisaTvis (mocemisaTvis) აუცი-

ლებელი ZiriTadi cnebebi (იხ. დანართი 1), რის შემდეგაც ამ საკითხებს ისევ და-

ვუბრუნდები, როცა თავი 2, პარაგრაფი 2.7-ში ekonomikuri sistemis stoqasti-
kur dinamikas ganvixilav. 
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 masStabireba (ინგლ. The scaling) _ რაღაცის პროპორციულ ცვლილებას (შეცვლას) 

ნიშნავს. საუბარი პროპორციულ ზრდაზე თუ პროპორციულ შემცირებაზეა _ ეს კონკრე-
ტული საკითხის კონტექსტიდან გამოდის. ქართულ ენაში ამ ტერმინს ინგლისურის მექა-

ნიკური "გაქართულებული“ სახით იყენებენ _ "skalireba", რაც ძალზე პრიმიტიულ მო-

დურ ქცევად ჩანს, ვიდრე გააზრებულ თარგმანად.    



 

[გაცნობითი ფრაგმენტის დასასრული] 


