შალვა მხატრიშვილი*
საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის
მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

ლარის გაცვლითი კურსი და
საქართველოს ეროვნული ბანკის
მონეტარული პოლიტიკის შეფასებები
მცდარი მოსაზრება #6:
„გაცვლითი კურსის მცურავი
რეჟიმი ხელს უშლის სტაბილურ
ეკონომიკურ ზრდას“

გ

აცვლითი კურსის მცურავი რე
ჟიმი (ფიქსირებ
ულისგან განსხვავებით) ამცირებს კურსის პროგ
ნოზირებადობას მოკლევადიან პერიოდში. აღნიშნული რეჟიმის ეს თვისება (რომ ვერავინ იტყვის საკმ აო
სიზუსტით ერთი კვირის შემდეგ რა იქნება გაცვლითი
კურსი) ბევრს არ მოსწონს და თვლის, რომ ამას ეკო
ნომიკაში არასტაბილურობა შემოაქვს. თუ ეს მარ
თლაც ასეა, მაშინ გაცვლითი კურსის მცურავი რე
ჟიმის დროს ქვეყნის რეალური შემოსავლები უნდა
იზრდებოდეს ხოლმე უფრო ნელი ტემპით (ან მცირდებოდეს ხოლმე უფრო ჩქარი ტემპით), ვიდრე ფიქსირებულის შემთხვევაში. არადა კვლევები აჩვენებს,
რომ ეს ასე არ არის. შესაბამისად, მოსაზრება, რომ
გაცვლითი კურსის მცურავი რე
ჟიმი ხელს უშლის
სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდას, არის მცდარი. განვიხილოთ უფრო დეტალურად თუ რატომ არის ასე.
სა
ნამ გაცვლითი კურსის რე
ჟიმის ეკო
ნომიკურ
ზრდაზე გავლენის ემპირიული (რეალურ მონაცე
მებზე დაყრდნობით) შეფასებების განხილვაზე გა
დავალთ, დავიწყოთ თეორიით. თეორიულად გაცვლითი კურსის მცურავ რეჟიმს გააჩნია თავისი უპირა
ტესობები, ხოლო ფიქსირებულს _ თავისი. ამასთან
შესაძლოა, ერთის უპირატესობა მეორის ნაკლოვა
ნებად აღვიქვათ და პირიქით, რადგან ეს ორი ერთმა
ნეთის საპირისპირო რეჟიმია. მცურავი კურსის უპირატესობები (ანუ ფიქსირებულის ნაკლოვანებები)
ასეთია, Levy-Yeyati and Sturzenegger (2003):

**

`ფიქსირების შემ
თხვე
ვაში გაცვლითი კურსის შეს
წორების შესაძლებლობის არარსებობა, ფასების
მოკლევადიან სიხისტესთან ერთად, გვაძლევს ფას
წარმოქმნაში დამახინჯებებს და რესურსების მისალ
ოკაციას (განსაკუთრებით, მაღალ უმუშევრობას) როდესაც ადგილი აქვს რეალურ შოკებს. შესაბამისად,
ასეთ დროს ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რეჟიმი
მთლიანი გამოშვების მაღალ მერყეობას განაპირობებს. ამასთან, როგორც განხილულია Guillermo Calvo
(1999)-ში, კურსის დაცვის მცდელობა უარყოფითი სა
გარეო შოკის დროს გამოიწვევს რეალური საპროცენტო განაკვეთების მნიშვნელოვან მერყეობას, რა
საც გაურკვევლობა შემოაქვს რეჟიმის შენარჩუნების
თვალსაზრისით და ინვესტიციების მიმზიდველობას
ამცირებს~.
ამრიგად, რეალური/საგარეო შოკების დროს მცურავი კურსი, ფიქსირებულისგან განსხვავებით, იცავს
ეკონომიკას მაღალი უმუშევრობისგან და მაღალი
საპროცენტო განაკვეთებისგან (რაც ინვესტიციებს
ამცირებს). აღნიშნული იქიდან გამომდინარეობს,
რომ საგარეო შოკის დროს წარმოიქმნება საგარეო
(მიმდინარე ანგარიშის) დისბალანსი. ეს კი საჭიროს
ხდის რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის კორექ
ტირებას (რათა, მარტივად რომ ვთქვათ, დაბალან
სდეს ვალუტის შემოდინება-გადინება), იხ. Benes,
Berg, Portillo and Vavra (2015):
`სავაჭრო პირობების შოკის დროს აუცილებელია
რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის კორექტირე
ბა, როგორც მაკროეკონომიკური შესწორების პროცესის აუცილებელი ნაწილი~.
შედეგად, რეალური ეფექტური კურსის კორექტირება ადრე თუ გვიან მოხდება ყველა შემთხვევაში;

წინა ნომერში გამოქვეყნებული სტატიის მეორე ნაწილი, წინამდებარე სტატიის დასკვნები წარმოადგენს ავტორის შეფასებებს და არა
აუცილებლად ჟურნალის რედკოლეგიის წევრების და საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ პოზიციას.
**
ავტორი მადლობას უხდის გიორგი ბარბაქაძეს და გიორგი ბაქრაძეს საინტერესო კომენტარებისთვის.
*
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მიუხედავად იმისა, თუ გაცვლითი კურსის რომელი
რეჟიმი აქვს ქვეყანას, ვინაიდან საბაზრო წონასწორობა მოითხოვს ამას. თუმცა ეს კორექტირება ხდება
სხვადასხვა გზების გავლით სხვადასხვა რეჟიმების
დროს. იხ. Cespedes, Chang and Velasco (2004):
`მცურავი კურსის დროს საჭირო რე
ალური გაუ
ფასურება ხდება ნომინალური გაუფასურების მეშ
ვეობით, რაც უცვლელს ტოვებს ხელ
ფა
სებს და
და
საქ
მების დონეს. ფიქსირებული კურსის დროს
კი რეალური გაუფასურება ხდება დეფლაციის მეშ
ვეობით, რაც ბერავს რეალურ ხელფასებს და ამით
იწვევს დასაქმებისა და მთლიანი გამოშვების შემ
ცირებას~.
ამ
რიგად, მცურავი კურსის რე
ჟიმის დროს რე
ალური ეფექტური კურსის კორექტირება ხდება ნომინალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებით (უარყოფითი საგარეო შოკის დროს), ხოლო ფიქსირებულის დროს კი _ დეფლაციით და შედეგად გაზრდილი
უმუშევრობით. სწორედ ესაა მცურავი კურსის რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა, რომ შოკების
დროს ეკონომიკას იცავს უმუშევრობის მკვეთრი
ზრდისაგან. აღნიშნული რეჟიმის კიდევ ერთი უპირა
ტესობაა, რომ ქვეყანას უნარჩუნებს დამოუკიდებელ
მონეტარულ პოლიტიკას. მაგალითად, იხ. Obstfeld,
Shambaugh and Taylor (2004):
`ანალიზის საბოლოო გაკვეთილი ისაა, რომ ტრილემა წარმართავს პოლიტიკას... ის ქვეყნები, რომლებიც ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რე
ჟიმს
ირჩევენ კარგავენ დამოუკიდებელ მონეტარულ პოლიტიკას~.
იგივე საკითხს ეხება Carare and Stone (2006)-იც.
დამოუკიდებელი მონეტარული პოლიტიკა კი მნიშვნელოვანია კონტრციკლური მაკროეკონომიკური
პოლიტიკის წარმოებისთვის, რაც ამცირებს ეკონომიკური ზრდის მერყეობას. ამასთან, როგორც წინა
თავში აღვნიშნეთ, მცურავისგან განსხვავებით, ფიქსირებული კურსის რე
ჟიმი შეი
ცავს მნიშვნელ
ოვან
რისკს სპეკულაციური შეტევებისა, რაც ასევე ეკო
ნომიკურ ზრდაზე აისახება უარყოფითად. იხ. Roger,
Restrepo and Garcia (2009):
`ფიქსირებული კურსის რეჟიმი მიდრეკილია სპეკუ
ლაციური შეტევებისკენ, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის
საპროცენტო განაკვეთების მერყეობას, სავალუტო
რეზერვებზე ზეწოლას, ან ორივეს~.
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მცურავის განხილვის შემდეგ (რომელიც ზემოთ
ვახსენეთ) Levy-Yeyati and Sturzenegger (2003) აგ
რძელებს ფიქსირებული კურსის რეჟიმის უპირატეს
ობებით:
`მეორე მხრივ, შეფარდებითი ფასების მერყეობის
შემ
ცირებით, ფიქსირებული კურსის რე
ჟიმი ხელს
შეუწყობს ვაჭრობასა და ინვესტიციებს, რაც ეკონომიკურ ზრდას დაეხმარება. ფასების მერყეობის ასეთ
მა შემცირებამ კი უნდა გამოიწვიოს რეალური საპ
როცენტო განაკვეთების შემცირება.~
აქედან გამომდინარე, როგორც მცურავს, ასევე
ფიქსირებულ რე
ჟიმს აქვს თავ
ისებური თვისე
ბები,
რომლებმაც შესაძლოა სხვადასხვა გზით შეუწყოს
ხელი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას. შესაბამისად,
საბოლოოდ იმის გა
დაწ
ყვე
ტა, თუ რომელი რე
ჟიმი გვაძლევს უკეთეს ეკონომიკურ ზრდას მხოლოდ
ემპირიული (რეალურ მონაცემებზე დაყრდნობით
გაკეთებული) კვლევებით შეიძლება. ასეთი კვლევები კი მრავლადაა. ამ მოტივაციით Levy-Yeyati and
Sturzenegger (2003) იკვლევს 183 ქვეყანას და ადა
რებს მცურავ და ფიქსირებულ რეჟიმებს. 183 ქვეყნის
ანალიზის შემდეგ ავტორები ასკვნიან შემდეგს:
`განვითარებადი ქვეყნებისთვის ნაკლებად მოქნი
ლი გაცვლითი კურსის რეჟიმები დაკავშირებულია
უფრო ნელ ეკონომიკურ ზრდასთან, ასევე მთლიანი
გამოშვების უფრო მაღალ მერყეობასთან... შედეგები იგივეა ენდოგენური შესწორებების და ანალიზის
მრავალი სპეციფიკაციის გათვალისწინების შემ
თხვევაშიც~.
შედეგად, როგორც კვლევა აჩვენებს, მცურავი
გაცვლითი კურსის რეჟიმი იძლევა: (1) უფრო მაღ
ალ ეკონომიკურ ზრდას და (2) ეკონომიკური ზრდის
უფრო ნაკლებ მერყეობას.
ანალ
ოგიურად Broda (2004) ახ
დენს 75 გან
ვითარებადი ქვეყნის ანალიზს გაცვლითი კურსის რე
ჟიმთან მიმართებაში და ასკვნის, რომ ისეთი ტიპის
საგარეო შოკის დროს, როგორიც საქართველომ
განიცადა (და რომელიც მცირე ზომის ღია ეკონომიკ
ებისთვის დამახასიათებელია), გაცვლითი კურსის
რეჟიმს დიდი მნიშვნელობა აქვს: მცურავის დროს
რე
ალური ეკო
ნომიკური ზრდა მცირე ზომის დარ
ტყმას ღებულობს, ხოლო ფიქსირებულის დროს კი _
საკმაოდ დიდს.

კიდევ ერთი მსგავსი ემპირიული კვლევა გააკეთა
Edwards and Levy-Yeyati (2005)-მა, რომლის შედეგიც
იგივეა, რომ მცურავი კურსი უკეთ გვიცავს საგარეო
შოკებისგან, რადგან ნომინალური კურსი ახდენს სა
გარეო შოკის შთანთქმას და არა რეალური ეკონომიკა. შესაბამისად, არცაა გასაკვირი შემდეგი დასკვ
ნაც:
`ქვეყნები, რომელთაც აქვთ უფრო მოქნილი გაცვლითი კურსი ეკონომიკურად იზრდებიან უფრო ჩქარი ტემპებით ვიდრე ფიქსირებული კურსის მქონე
ქვეყნები, რაც ადასტურებს სხვა კვლევების შედე
გებსაც~.
საბოლოოდ, Gertler, Gilchrist and Natalucci (2007),
რომელიც მაკროეკონომიკური მოდელის საშუალებით, 1997 წლის აზიური ფინანსური კრიზისის ანალიზს აკ
ე
თებს (რომლის დროსაც მნიშვნელ
ოვანი
გაუფასურების ზეწოლა განიცადეს ქვეყნებმა) ასკვნის შემდეგს:
`ფიქსირებული გაცვლითი კურსის პოლიტიკა გვაძ
ლევს ბევრად უფრო დიდ საზოგადოებრივ დანაკ
არგს ფინანსური კრიზისის დროს, ვიდრე ინფლაციის
თარგეთირების რეჟიმი. ინფლაციის თარგეთირების
რეჟიმი ხასიათდება მცურავი გაცვლითი კურსით
და ჩამოყალიბებული ტეილორის წესით, რომელიც
გვიჩვენებს საპროცენტო განაკვეთების რეაგირებას
ინფლაციისა და გამოშვების გაპის (output gap) და
სასტაბილურებლად~.
ანალიზის შე
დეგი აქაც იგივე
ა: მცურავი გაცვლითი კურსი ხელს უწყობს სტაბილურ ეკონომიკურ
ზრდას.
ამ თავში არ განგვიხილავს ერთი მნიშვნელოვანი
საკითხი; კერძოდ, ვალდებულებების დოლარიზაც
ია. აღნიშნული საკმაოდ საინტერესო, მაგრამ ამავე
დროს კო
მპლექსური თე
მა
ა, ამიტომ ცა
ლკე თავ
შია განხილული ეს საკითხი. დოლარიზაციის დროს
ქვეყანაში ვალდებულებების ნაწილი არის უცხოურ
ვალუტაში, ამიტომ გაცვლითი კურსის გაუფასურება
ზდრის ვალის ტვირთს. შესაბამისად, დოლარიზაციის
დროს ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რეჟიმს კი
დევ ერთი უპირატესობა ემატება, რომ უცხოური ვალუტის ვალდებულებების ტვირთი არის სტაბილური
(რა თქმა უნდა მანამ, სანამ ფიქსირებული კურსის
შენარჩუნება შესაძლებელია). მიუხედავად ამისა,
კვლევები აჩვენებს, რომ აღნიშნულის გათვალისწი-

ნებითაც კი, საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში
რეალური ეკონომიკური ზრდისთვის მაინც მცურავი
კურსია უპირატესი, ვიდრე ფიქსირებული. თუ რატომ,
ამას უფრო ვრცლად შემ
დეგ თავში გან
ვიხილავთ.
მითუმეტეს რომ დოლარიზაციის დროს მცურავ რე
ჟიმსაც ემატება კიდევ ერთი უპირატესობა _ მცურავი
რეჟიმი ხელს უწყობს დოლარიზაციის შემცირებას. ეს
თემა კი მე-8 თავშია განხილული.
დასკვნა: ემპირიული კვლევები და საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი არათუ ხელს უშლის ქვეყანაში
რეალური შემოსავლების ზრდას, არამედ პირიქით _
იგი მნიშვნელოვნად უფრო მეტად უწყობს ხელს სტაბილურ (გრძელვადიან) ეკონომიკურ ზრდას, ვიდრე
ფიქსირებული კურსის რეჟიმი.

მცდარი მოსაზრება #7:
„დოლარიზებული
ეკონომიკისთვის
(გაუფასურების ზეწოლისას)
უმჯობესია კურსის ფიქსირება
ვიდრე მცურავ რეჟიმში
მიშვება“

წ

ინა თავში განვიხილეთ თუ რატომ სჯობს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი ფიქსირებული (ან
თუნდაც აქტიურად მართული) გაცვლითი კურსის რე
ჟიმს. დავასკვენით, რომ სტანდარტულ პირობებში,
მცურავი კურსის რეჟიმის მქონე ქვეყნები უფრო მა
ღალი ეკონომიკური ზრდით (და მისი ნაკლები მერ
ყეობით) ხასიათდებიან ვიდრე ერთ ვალუტასთან (ან
ვალუტათა კალათასთან) ფიქსირებული კურსის რე
ჟიმის მქონე ქვეყნები (რა თქმა უნდა, სხვა თანაბარ
პირობებში). აღნიშნულის მიზეზი არის ის, რომ უარყოფითი საგარეო შოკის დროს (რომლის შემდეგაც
საგარეო დისბალანსის აღმოფხვრა ხდება აუცილე
ბელი) მცურავი კურსის რეჟიმი ქვეყანას იცავს მაღ
ალი უმუშევრობისგან, ხოლო ფიქსირებული _ არა.
თუმცა იმ ანალიზში არაფერი გვითქვამს იმაზე, თუ
როგორ იცვლება გაცვლითი კურსის რეჟიმის არჩე
ვანში პრიორიტეტები, თუ ქვეყანაში არის ვალდებ
ულებების დოლარიზაციის მაღალი დონე. დოლარ
იზაციის არსებობა, რა თქმა უნდა, მცურავი კურსის
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რეჟიმს გარკვეულ პრობლემებს უქმნის, ვინაიდან,
კურსის გაუფასურების პირობებში ეკონომიკურ აგენ
ტებს ეზრდებათ უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ვალდებულებების მომსახურების ტვირთი. ამ
არ
გუმენტის გამ
ოყე
ნებით, ზოგჯერ ისმოდა სებ-ის
მიმართ კრიტიკა, რომ თითქოს მცურავი კურსის რე
ჟიმის არჩევა საქართველოს მსგავსი ქვეყნისთვის
არ იყო სწორი, რადგან საგარეო შოკის დროს მცურავი რე
ჟიმით მიღ
ებული და
დებითი ეფექტი ეკო
ნომიკისთვის არის უმნიშვნელო იმ ზარალთან, რომელსაც ეკონომიკა განიცდის გაუფასურების დროს
დოლარიზაციის გამო. პირველი (დადებითი) ეფექტი
არის ის, რომელიც ქვეყანას დეფლაციისა და უმუშევრობის ზრდისაგან იცავს საგარეო შოკის დროს
(იხ. მე-6 თავი), ხოლო მეორე (უარყოფითი) ეფექტი
არის საბალანსო უწყისის (balance sheet) ეფექტი,
რომელიც გვეუბნება, რომ კურსის გაუფასურების პირობებში დოლარიზებულ ქვეყანას ეზრდება ვალის
მომსახურების ტვირთი, რაც აფერხებს ეკონომიკურ
აქტივობას.
ზემოთ აღნიშნული პირველი (დადებითი) ეფექტი, მარ
ტივად რომ ვთქვათ, ისა
ა, რომ სა
გა
რეო
მოთხოვნის შემცირებას გაუფასურება აბალანსებს
ადგილობრივი გამ
ოშვების ხელ
შეწყობით. კერძოდ, იგი, ერთი მხირვ, ეხმარება ექსპორტს აღდ
გენაში და ამცირებს მისი კლების ტემპს (რომელიც
თავდაპირველად საგარეო შოკის გამო შემცირდა), ხოლო მეორე მხრივ, ხელს უწყობს იმპორტის
ჩანაცვლებას ადგილობრივი პროდუქციით. იხ.
Melander (2009):
`სტანდარტული მცირე ზომის ღია ეკონომიკის მოდე
ლებში, როგორიცაა მაგ. Svensson (2000), რეალური
გაცვლითი კურსის გაუფასურებას აქვს ექსპანსიური ეფექტი ერთობლივ მოთხოვნაზე. გაუფასურება
ზრდის მოთხოვნას ადგილობრივ საქონელზე მათი
შეფარდებითი ფასის შემცირებით. ხარჯების ჩანაც
ვლების ასეთი ეფექტით ხასიათდება როგორც ტრადიციული Mundell-Fleming-Dornbusch-ის ტიპის მოდელები, ასევე თანამედროვე New Open Economy
Macro (NOEM) მოდელები.~
ამასთან, აღნიშნული ხარჯების ჩანაცვლების
(expenditure switching) მომენტი გულისხმობს არა
მხოლოდ მსგავსი პროდუქტების ჩანაცვლებას, არა
მედ ზოგადად იმპორტზე გაწეული ხარჯების ჩანაც
ვლებას ადგილობრივ საქონელსა და მომსახურება
ზე გაწეული ხარჯებით.
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რაც შეეხება მეორე (უარყოფით) ეფექტს; საგა
რეო შოკის შემდეგ გაცვლითი კურსის გაუფასურე
ბა ზრდის ფირმების ვალის მომსახურების ტვირთს
(რადგან ისინი უცხოურ ვალუტაშია დენომინირებული), რაც მათ ინვესტიციების შემცირებას აიძულებს:
`ვალუტის გაუფასურება ზრდის უცხოური ვალუტის
ვალდებულებებს ადგილობრივ ვალუტაში გამოხატულს, რაც ვალის მომსახ
ურების ტვირთის ზრდას
ნიშნავს, მაშინ როდესაც ფირმების შემოსავალი
ადგილობრივ ვალუტაშია დენომინირებული. შესა
ბამისად, ადგილი აქვს უარყოფით საბალანსო უწყისის ეფექტს. Bernanke-Gertler-ის ტიპის ფინანსური
ფრიქციის არსებობის შემთხვევაში ეს ზრდის რისკის
პრემიას, რაც ამრიცებს ინვესტიციებს. თუ გაუფას
ურების ეს უარყოფითი ეფექტი ჯაბნის ზემოთ განხილულ დადებით ეფექტს, მაშინ გაუფასურება არის
შემზღუდავი და არა ექსპანსიური~.
ეს ორი ერთმანეთის საპირისპირო ეფექტი ნამ
დვილად არსებობს კურსის გაუფასურების დროს
დოლარიზებული ეკონომიკებისთვის, თუმცა იმის
დადგენა, პირველი (დადებითი) ეფექტი მცირეა თუ
არა მეორე (უარყოფით) ეფექტთან შედარებით (ან
საერთოდაც პირიქით ხომ არაა), მხოლოდ სიღრ
მისეული კვლევის შემდეგ შეიძლება. ასეთი ტიპის
საერთაშორისო კვლევები კი საკმაოდ მრავლა
დაა, ვინაიდან ვალდებულებების დოლარიზაცია
(და ე.წ. currency mismatch) არც ახალი პრობლე
მაა მსოფლიოში და არც იშვიათი. განვიხილოთ
საერთაშორისო ლიტერატურაში არსებული ასეთი
კვლევები.
დავიწყოთ Cespedes, Chang and Velasco (2004)ით. ავტორები თავდაპირველად აღნიშნავენ, რომ უცხოური ვალუტის ვალდებულებების არსებობის შემ
თხვევაში საგარეო შოკის დროს გაუფასურება შესაძ
ლოა იყოს შემზღუდავი, არათუ ექსპანსიური, და ამის
შემდეგ იკვლევენ ეს მართლაც ასეა თუ არა. კვლევის
შედეგები კი ასეთია:
`პირველი შე
დეგი ისა
ა, რომ სა
ბა
ლანსო უწყისის
ეფექტი მართლაც მნიშვნელოვანია, რადგან იგი
საგარეო შოკის ეფექტს აძლიერებს... მეორე, ლიტერატურაში განხილულია, რომ მოულოდნელი
გაუფასურება უარყოფითად აისახება საბალანსო
უწყისში ვალდებულებების მხარეზე. ამ კვლევაში
განხილული მოდელის მიხედვით, არ
სებობს ეფექ
ტები საბალანსო უწყისის აქტივების მხარესაც, რო-

მელიც საპირისპირო (და
დებითი) მიმარ
თლებით
მოქმედებს. რეალური გაუფასურება ზრდის ადგილობრივ საქონლზე მოთხოვნას, როგორც ეს ტრადიციულ მოდელებშია. აღნიშნული ზრდის წარმოე
ბას და მწარმოებელთა უკუგებას... მესამე შედეგია,
რომ ფინანსური ფრიქციებისა და საბალანსო უწყისების ეფექ
ტების მიუხე
და
ვად, მცურავი გაცვლითი
კურსის უპირატესობა ფიქსირებულთან შედარებით
ნარჩუნდება, ვინაიდან მცურავი მაინც უკეთ ახდენს
საგარეო შოკის ეფექტების შერბილებას... მცურავი
კურსის დროს საჭირო რეალური გაუფასურება ხდე
ბა ნომინალური გაუფასურების მეშვეობით, რაც უცვლელს ტოვებს ხელფასებს და დასაქმების დონეს.
ფიქსირებული კურსის დროს კი რეალური გაუფას
ურება ხდება დეფლაციის მეშვეობით, რაც ბერავს
რეალურ ხელფასებს და ამით იწვევს დასაქმებისა
და მთლიანი გამოშვების შემცირებას. ჩვენი ანალიზი
ასევე გვიჩვენებს, რომ ფიქსირებული რეჟიმი იწვევს
უფრო დიდ კლებას ინვესტიციებსა და საზოგადოებრივ კეთილდღეობაში~.
ანალოგიურ დასკვნას აკეთებდნენ რამდენიმე
წლით ადრე განხორციელებულ კვლევაშიც; კერძოდ,
მცურავი კურსის რეჟიმის დროს მშპ, დასაქმება და
ინვესტიციები ბევრად უფრო ნაკლებად მცირდება
ვიდრე ფიქსირებული კურსის რეჟიმის დროს. შესა
ბამისად, მცურავი რეჟიმი უკეთ იცავს ქვეყანას საგა
რეო შოკებისგან, დოლარიზაციის პირობებშიც კი. იხ.
Cespedes, Chang and Velasco (2000).
იგივე სა
კითხს იკვ
ლევს Gertler, Gilchrist and
Natalucci (2007)-იც. ავტორები აღნიშნავენ, რომ არ
სებობს თეორიული შესაძლებლობა, მცურავი კურსი
იყოს უფრო მეტი ზიანის მომტანი ვალდებულებების
დოლარიზაციის დროს (რაც განვითარებად ქვეყნებში ხშირია), ვიდრე ფიქსირებული კურსი, და ამ მოტივაციით იკვლევენ ეს მართლაც ასეა თუ არა. მათი
დასკვნა ასეთია:
`როგორც მოსალ
ოდნელი იყო, ანალიზი აჩ
ვე
ნებს,
რომ უცხოური ვალუტის ვალდებულებების არსებობა
მცურავი კურსის რეჟიმს ბევრად უფრო ნაკლებად
მიმზიდველს ხდის. უცხოური ვალუტის ვალდებულე
ბები იწვევს ინვესტიციების ორჯერ უფრო მეტად შემ
ცირებას საგარეო შოკის დროს, ვიდრე ეს ადგილობრივი ვალუტის ვალდებულებების შემთხვევაში იქნებ
ოდა. ამ დროს გაუფასურება ამცირებს მწარმოებლის

წმინდა ღირებულებას (net worth), რაც ააქტიურებს ფინანსური ამაჩქარებლის მექანიზმს. მიუხედავად ამისა,
ასეთ დროსაც კი, ეკონომიკა მაინც უფრო ნაკლ
 ებად
მცირდება, ვიდრე ფიქსირებული კურსის რეჟიმის შემ
თხვევაში შემცირდებოდა. სხვაგავარად რომ ვთქვათ,
გაუფასურების დროს უარყოფითი საბალანსო უწყისის
ეფექტი უფრო ნაკლებად საზიანოა მცურავი კურსის
დროს, ვიდრე აქტივების ფასების მკვეთრი ჩამოვარ
დნა ფიქსირებული კურსის დროს~.
შედეგად, პასუხი შემდეგია: ვალდებულებების
დოლარიზაციის დროსაც კი მცურავი გაცვლითი კურსი მაინც უმჯობესია ეკონომიკისთვის, ვიდრე ფიქსირებული გაცვლითი კურსი.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კვლევა, Batini,
Levine and Pearlman (2007):
`მოდელის სიმულაციები სხვადასხვა მონეტარული
პოლიტიკის გათვალისწინებით გვაძლევს მნიშვნელ
ოვან შე
დე
გებს. პირველი, იგი ადას
ტურებს ლიტე
რატურაში გავრცელებულ მიგნებას, რომ ფინანსური
ფრიქციები, განსაკუთრებით ვალდებულებების დოლარიზაცია, მნიშვნელოვნად ზრდის ფიქსირებული
კურსის დაცვის ხარჯებს... გაცვლითი კურსის დაცვა,
ინფლაციისა და ეკონომიკური ზრდის სტაბილურობის ხელშეწყობასთან ერთად არ არის ოპტიმალური
არც ვალდებულებების დოლარიზაციის დროს და არც
ზოგადად ფინანსური ფრიქციების არსებობის დროს...
შესაბამისად, იმ ქვეყნის ცენტრალური ბანკები, რომლებიც ასეთი თვისე
ბებით ხას
ითდებ
იან, არ უნდა
ცდილობდნენ ინფლაც
იისა და გაცვლითი კურსის
ერთდროულ სტაბილურობას... კურსის ცალსახა დაცვის მცდელობა მნიშვნელოვნად ზდრის საპროცენტო
განაკვეთების მერყეობას, რასაც ყველა მაკროეკო
ნომიკურ ცვლადზე და საზოგადოებრივ კეთილდღ
ეობაზე უარყოფითი გავლენა აქვს. ექსტრემალურ
შემთხვევაში, კურსის სრული ფიქსირების დროს შე
დეგები განსაკუთრებით მძიმეა~.
ავტორების დასკვნით, ვალდებულებების დოლარიზაციის მიუხედავად, ცენტრალურმა ბანკმა
მთელი ყურადღება მაინც ინფლაციისკენ უნდა მიმართოს, ვინაიდან საბოლოოდ ეს მოიტანს უკეთეს
შედეგს ეკონომიკისთვის.
იგივე დასკვნას აკეთებს Parrado (2004)-ის კვლევაც:
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`რაც შეეხება გაცვლით კურსს, ანალიზი აჩვენებს,
რომ სოციალური დანაკარგი უფრო დიდია მართული გაცვლითი კურსის დროს ვიდრე მოქნილი გაცვლითი კურსის დროს, თუ ადგილი აქვს საგარეო და
რეალურ შოკებს... საბალანსო უწყისის ეფექტებისა
და ვალდებულებების დოლარიზაციის მიუხედავად,
მონეტარული პოლიტიკის უპირატესობები მაინც არ
იცვლება~.
ე.ი. აქაც ვხედავთ, რომ დამოუკიდებელი მონე
ტარული პოლიტიკისა და მცურავი კურსის რეჟიმის
უპირატესობა ფიქსირებულთან შედარებით მაინც ძა
ლაშია ვალდებულებების დოლარიზაციის შემთხვე
ვაშიც კი. იგივე შედეგია მიღებული Cespedes, Chang
and Velasco (2002)-ის კვლევაშიც.
საინტერესეოა ასევე Melander (2009), რომელიც
იკვლევს მაღალ-დოლარიზებულ ქვეყანას გაცვლით
კურსთან მიმართებაში:
`აღნიშნული ნაშრომი ვექტორული ავ
ტორეგ
რესიის
(VAR) მეთოდით იკვლევს რეალური გაცვლითი კურსის გაუფასურების ეფექტს ეკონომიკაზე, რომელიც
მაღალი დოლარიზაციით ხასიათდება. ბოლივიის
ექსტრემალური ვალდებულებების დოლარიზაცია
ქვეყანას საინტერესო საკვლევს ხდის... თუ ვალდებ
ულებების დოლარიზაცია გაუფასურებას შემზღუდავს
ხდის, ეს ეფექტი განსაკუთრებით ძლიერი უნდა იყოს
ბოლივიის შემთხვევაში~.
აღსანიშნავია, რომ ბოლივიის სესხების დოლარ
იზაცია საკვლევ პერიოდში მერყეობდა 95-დან 100%მდე, მაშინ როდესაც საქართველოში იგი 65%-ის ფარგლებშია. ამ ქვეყნის კვლევამ კი ასეთი შედეგი აჩვენა:
`რეალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას არ აქვს
მნიშვნელოვანი ეფექტი ეკონომიკურ ზრდაზე, ვინაი
დან წმინდა ექსპორტზე ექსპანსიური ეფექტი ბათილდება საბალანსო უწყისებზე შემზღუდავი ეფექტით~.
ობიექტურობის მიზნით, უნდა აღვნიშნოთ, რომ
ლიტერატურაში იშვიათ გამონაკლისს წარმოადგენს
Aghion, Bacchetta and Banerjeef (2001), რომელზე
დაყრდნობითაც კრუგმანსაც აქვს სტატია დაწერილი.
ავტორები მიიჩნევენ, რომ გაუფასურების ზეწოლისას მცურავ რეჟიმში მიშვება გამოსავალი არ არის
(თუმცა არ ამბობენ, რომ ფიქსირებაა გამოსავალი).
მათი რეკომენდაციაა, მონეტარული პოლიტიკის
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ზომიერი გამკაცრება (რათა ცუდ წონასწორობაში
შესვლის ალბათობა შევამციროთ), თუმცა არა ზედ
მეტი, ვინაიდან ისინიც აღიარებენ, რომ ზედმეტად
გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა ასევე შე
ზღუდავს ეკონომიკას საშუალოვადიან პერიოდში.
ამასთან, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების ოპტიმალურობისთვის აუცილებელია, რომ კრედიტების
მიწოდება ძლიერად არ რეაგირებდეს ნომინალური
საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებაზე, რაც იმას
ნიშნავს, რომ ეს ავტორებიც კი არ უჭერენ მხარს დაკ
რედიტების მოცულობის მნიშვნელოვან შემცირებას,
თუნდაც ვალდებულებების დოლარიზაციისა და გაუ
ფასურების პირობებში.
საინტერესოა ასევე Magud (2010), რომელიც ახ
დენს აზიური ფინანსური კრიზისის ანალიზს:
`1997-ში აზიური კრიზისის დროს გან
ვითა
რე
ბად
ქვეყნებში მეწარმეებს ვალუტათა შეუსაბამობა
ჰქონდათ: ვალდებულებები იყო უცხოურ ვალუტაში,
ხოლო გაყიდვები ჰქონდათ ადგილობრივ ვალუტაში. ამ დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საბალანსო
უწყისის არხს: თუ ეკონომიკაში უეცრად ხდება გაუ
ფას
ურე
ბა, ვალის მომსახ
ურების ტვირთი იზრდე
ბა, ხოლო შემოსავლები უცვლელი რჩება. შედეგად
მცირდება მეწარმეების წმინდა ღირებულება, რაც
ამცირებს მთლიან გამოშვებას და ფირმების შესაძ
ლებლობა მოიზიდონ დამატებითი კაპიტალი. ამ სა
კითხის გამოსაკვლევად მრავალი კვლევა გაკეთდა,
რომლებიც ასკვნიან, რომ ფრიდმანის სტანდარტული შეფასება მაინც ძალაშია... ღია ეკონომიკის მქონე
ქვეყნებისთვის უმჯობესია მცურავი გაცვლითი კურსის რე
ჟიმი ვიდრე ფიქსირებული რე
ჟიმი, თუნდაც
ვალდებულებების დოლარიზაციის პირობებში~.
ასევე საინტერესო ემპირიული კვლევაა წარმოდგენილი Edwards and Levy-Yeyati (2005)-ში:
`ბოლო პერიოდში ზოგი ავტორი აღნიშნავს, რომ მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი არ იქნება ეფექტური
იმ ქვეყ
ნებში, სა
დაც კერძო და სა
ჯარო სექტორის
ვალდებულებების დიდი ნაწილი უცხოურ ვალუტაშ
ია დენ
ომინირებული (Eichengreen and Hausmann
1999). ასეთ შემთხვევაში ისიც კი არის შესაძლებელი,
რომ მცურავი კურსი საგარეო შოკის გაღრმავებას
ახდენდეს. ამის მიზეზი არის საგარეო შოკის დროს
კურსის გაუფასურებით მიღებული უარყოფითი საბა
ლანსო უწყისის ეფექტები, რაც გამოიხატება ვალის

მომსახურების ტვირთის ზრდაში... როგორც ვხედავთ,
იმის მტკიცება, მცურავი გაცვლითი კურსი უკეთ იცავს
ეკონომიკას საგარეო შოკებისგან თუ არა, მხოლოდ
ისტორიული ანალიზის შემდეგ შეიძლება~.
ხოლო რასაც ისტორია გვიდასტურებს ესაა:
`კვლევა გვიდასტურებს, რომ საგარეო შოკების უარყოფითი ეფექ
ტები ძლიერ
დება უფრო ხისტი გაცვლითი კურსის მქონე ქვეყ
ნებში. სხვაგ
ვა
რად რომ
ვთქვათ, ქვეყნები, რომელთაც აქვთ მცურავი გაცვლითი კურსი უკეთ იცავენ თავს საგარეო შოკებისა
გან... მცურავი კურსის რეჟიმი ამცირებს საგარეო შოკის უარყოფით გავლენას მშპ-ზე, როგორც განვითა
რებულ ასევე განვითარებად ქვეყნებში~.
ამასთან მცურავი კურსის უპირატესობებზე საუბ
რობს Calvo, Izquierdo and Talvi (2003)-იც (კალვო,
რომელიც რამდენიმე წლით ადრე სრულ დოლარ
იზაციაზე საუბრობდა):
`(გასათვალისწინებელია სამი ფაქტორი): ექსტრე
მალურად დახურული საერთაშორისო ვაჭრობის
მიმართ (C), ვალის ძალზედ მაღალი მოცულობა (D),
დე-ფაქტო დოლარიზაციის მაღალი დონე როგორც
სა
ჯარო სექტორში ასე
ვე კერძოში (M)... მცურავი
გაცვლითი კურსი მიზანშეწონილი იქნება თუ C, D ან
M-დან (ა
ღნიშნული სამი ფაქ
ტორიდან) ერ
თ-ერთს
მაინც არ აქვს ადგილი~.
„C“-ს და „D“-ს საქართველოსთვის არ აქვს ადგილი, ასე რომ ეს კვლევაც მხარს უჭერს საქართველოს
მსგავსი მცირე ზომის ღია ეკონომიკებისთვის მცურავი კურსის რეჟიმის არსებობას.

ჟიმს დიდი მნიშვნელობა აქვს: ის ქვეყნები, რომელ
თაც ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რეჟიმი აქვთ,
ხასიათდებიან უფრო მეტად უარყოფითი საბალანსო
უწყისის ეფექტით ეკონომიკაზე~.
ანუ ფიქსირებული კურსი უფრო მე
ტად აზა
რა
ლებს ქვეყნის ეკო
ნომიკ
ას ვიდრე მცურავი კურსი
(თუნდაც ვალდებულებების დოლარიზაციის დროს).
საინტერესოა, რატომ ხდება ასე? პასუხის პირველი ნაწილი განხილულია მე-6 თავში, რომ ფიქსირებული კურსი გარდაუვალს ხდის დეფლაციასა და
უმუშევრობის ზრდას სა
გა
რეო შოკის დროს, რა
თა
საგარეო დისბალანსი აღმოიფხვრას. მეორე მხრივ
რომ შევხედოთ, ფიქსირებული კურსის დროს (მიუხე
დავად იმისა, რომ კურსი არ უფასურდება) საბალანსო უწყისის უარყოფით ეფექტებს ქმნის ძლიე
რად
გაზრდილი რეალური საპროცენტო განაკვეთები
(რაც გარ
დაუ
ვალ
ია თუ გვინდა გაცვლითი კურსის ფიქსირება გაუფასურების ზეწოლის დროს), იხ.
Batini, Levine and Pearlman (2007):
`გაცვლითი კურსის ფიქსირება, ან მისი მერყეობის
შეზღუდვა, ცენტრალურ ბანკს უკარგავს იმის შესაძ
ლებლობას, რომ განახორციელოს სტაბილური მონე
ტარული პოლიტიკა და აი
ძულებს, საპ
როცენტო
განაკვეთები მკვეთრად ცვალოს. ეს კი იწვევს უფრო
დიდ საზოგადოებრივ დანაკარგს ვინაიდან საპროცენტო განაკვეთების მკვეთრი ცვლილებები იწვევს
უარყოფით საბალანსო უწყისის ეფექტებს და ზდრის
კაპიტალის ხარჯს, რაც ამცირებს მეწარმის წმინდა
ღირებულებას და მთლიან გამოშვებას~.

და ბოლოს ძალიან საინტერესო კვლევას აკეთებს
ასევე Carranza, Galdon-Sanch
 ez and Gomez-Biscarri
(2009), რომელიც იკვლევს 100-ზე მეტ დოლარიზებულ ეკონომიკას გაცვლით კურსთან მიმართებაში:

გარდა ამისა (ფიქსირებულისგან განსხვავებით)
მცურავი კურსის რეჟიმის დამატებითი უპირატესობაა,
რომ ქვეყანას იცავს საგადასახადო ბალანსის კრიზისისგან, ვინაიდან გაცვლითი კურსის დროული რეაგ
ირება საგარეო დისბალანსის დაგროვებას უშლის
ხელს. იხ. Bank for International Settlements (2005).

`კვლევა იყენებს პანელს ასზე მეტი ქვეყნით, რომელ
თაც ახასიათებთ სხვადასხვა ზომის დოლარიზაცია
და ახდენს ემპირიულ ანალიზს იმისა, თუ რა გავლენა
აქვს გაცვლითი კურსის გაუფასურებას ისეთ ეკონომიკაზე, სადაც ვალდებულებების მაღალი დოლარ
იზაციაა... ანალიზის მიხედვით გაცვლითი კურსის რე

ამასთან, მცურავი რეჟიმის დროს, როდესაც საჭ
იროა, ადგილობრივი კაპ
იტალი უფრო კო
ნკუ
რენ
ტუნარიანი ხდება საერთაშორისო ბაზარზე, რაც ადგილობრივი მწარმოებლის გადმოსახედიდან ზრდის
მისი კაპიტალის მიმზიდველობას; Cespedes, Chang
and Velasco (2004):
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`კაპიტალის ფასი, გამოხატული ადგილობრივი ეკო
ნომიკის ერ
თეუ
ლებში, არის გაცვლითი კურსის
მზარდი ფუნქცია. კაპიტალის არასრული ცვეთის შემ
თხვევაში, კურსის რეალური გაუფასურება ზრდის
კაპიტალის აღნიშნულ ფასს და შესაბამისად, მეწარმის წმინდა ღირებულებას. ეს კი მცურავი გაცვლითი
კურსის დამატებით უპირატესობას წარმოადგენს~.
ვინაი
დან რე
ალური ეფექტური კურსის გაუ
ფას
ურების შემდგომ ადგილობრივი კაპ
იტალი უფრო
კონკურენტუნარიანი ხდება საერთაშორისო ბაზარ
ზე, ეს თავის მხრივ ხელს უწყობს უცხოური ინვეს
ტიციების შემოსვლას ქვეყანაში (რა თქმა უნდა, სხვა
თანაბარ პირობებში). მართლაც, ფინანსურ კრიზისში არსებული დოლარიზებული ეკონომიკებისთვის
Krugman (1999) გამ
ოსა
ვალს სწორედ ამ ეფექტის
გამოყენებაში ხედავს:
`მას შემდეგ რაც კრიზისი უკვე მოხდა, როგორ უნდა
დაიძრას ეკონომიკა კვლავ? დღემდე ძირითადი
ფოკუსი იყო ბანკების რესტრუქტურიზაციაზე და რე
კაპიტალიზაციაზე, თუმცა თუ ეს კვლევა სწორ გზას
ადგას, აღნიშნული არ იქნება საკმარისი... მოსაწვევი
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის შესაძლოა
იყოს ზუსტად ის, რაც ექიმმა გამოწერა~.
ბოლოს უნდა აღვნიშნოთ, რომ თა
ნა
მედ
როვე
ლიტერატურაში ფიქსირებული კურსის რეჟიმს უწოდებენ სიტუაციას, როდესაც ცენტრალური ბანკი ახ
დენს ადგილობრივი ვალუტის გაცვლითი კურსის
დაფიქსირებას ერთ უცხოურ ვალუტასთან (ან ვალ
უტათა კალათასთან) მიმართებაში. თუმცა თავის
დროზე ამ რე
ჟიმისთვის ფრიდმანი სხვა ტერმინს
იყენებდა, კერძოდ, პეგირებულ (pegged) რეჟიმს, იხ.
Friedman (1953). ამასთან, ფრიდმანიც აღნიშნავდა,
რომ პეგირებული რეჟიმი არის არასაბაზრო რეჟიმი
და მისი გამოყენება ნებისმიერ შემთხვევაში არასას
ურველია.
ყვე
ლა ამ კვ
ლევის განხილვის შემ
დეგ, ანალიზი შეგ
ვიძლია და
ვასრულოთ Batini, Levine and
Pearlman (2007)-ის მოწოდებით:
`მესიჯი მონეტარული პოლიტიკის გამტარებლების
თვის განვითარებად ქვეყნებში, რომელთაც ფრიქცი
ებისა და დოლარიზაციის პრობლემა აქვთ, შემდეგ
ია: ნუ ეცდებით ორმაგი (ინფლაციისა და ამავე დროს
გაცვლითი კურსის) მიზნის მიღწევას, ვინაიდან ამან
შესაძლოა საპასუხო დარტყმა გააკეთოს და უფრო
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დიდი საზოგადოებრივი დანაკარგი გამოიწვიოს.
უნდა გეშინოდეთ ფიქსირების, არათუ ცურვის!~
დასკვნა: საერთაშორისო ლიტერატურაში მსოფ
ლიოს წამყვანი ეკონომისტების სრული უმრავლეს
ობა, დოლარიზებული ეკონომიკების სიღრმისეული
ანალიზისას ასკვნიან, რომ ვალდებულებების დო
ლარიზაციის მიუხედავად ღია ეკონომიკებისთვის
მაინც უმჯობესია ჰქონდეთ მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, ვიდრე ერთ ან რამდენიმე ვალუტასთან
ფიქსირებული კურსის რე
ჟიმი; ვინაი
დან მცურავი
კურსის რეჟიმი ქვეყნის ეკონომიკას უკეთ იცავს შემ
ცირებისგან რეალური/საგარეო შოკების დროს. ამ
რიგად, ცენტრალურმა ბანკმა გაცვლითი კურსის გან
საზღვრა ფინანსურ ბაზარს უნდა მიანდოს და მთელი
ყურადღება ინფლაციისკენ მიმართოს, ხოლო გაუ
ფასურებით მიღებული უარყოფითი საბალანსო უწყისის ეფექტები განეიტრალებული შეიძლება იქნას
გაზრდილი კონკურენტუნარიანობის ფონზე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდის შესაძლებლობის გამოყენებით.

მცდარი მოსაზრება #8:
„მცურავი გაცვლითი
კურსი ხელს უშლის
დოლარიზაციის შემცირებას“

წ

ინა თავში დავასკვენით, რომ მცურავი გაცვლითი
კურსის რეჟიმი უკეთ იცავს ქვეყნის ეკონომიკურ
ზრდას საგარეო შოკების დროს, ვიდრე ფიქსირებული კურსის რეჟიმი, თუნდაც ქვეყნაში არსებობდეს
ვალდებულებების ნაწილობრივი დოლარიზაცია.
ამის საპირისპიროდ, გამოითქვა მოსაზრებები, რომ
სამაგიეროდ მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი არ
ყევს ნდობას ეროვნული ვალუტის მიმართ, როდესაც
ადგილი აქვს კურსის გაუფასურებას; რითაც ხელს უშლის ვალდებულებების დოლარიზაციის შემცირებას,
რაც ეკო
ნომიკის მოწყვლადობის შემ
ცირებისთვის
აუცილებელია. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. მიუხე
დავად იმისა, რომ შესაძლებელია მცურავი კურსის
რეჟიმის დროს დოლარიზაცია მართლაც გაიზარდოს,
ეს არ ნიშნავს, რომ ამ ზრდას მცურავი კურსის რეჟიმის
არსებობა იწვევს. ეს იქნებოდა იმის ნიშანი, რომ სხვა
პირობები არ სრულდება, რომლებიც საჭიროა მის პა
რალელურად არსებობდეს. თუ ეს პირობები სრულდება, მაშინ მცურავი კურსის რეჟიმი არათუ ხელს უშ-

ლის დოლარიზაციის შემცირებას, არამედ პირიქით _
ხელს უწყობს მას. შესაბამისად, მცურავი გაცვლითი
კურსის რეჟიმი ეხმარება არა მხოლოდ მიმდინარე
ეკონომიკურ ზრდას, არამედ ასევე შოკების მიმართ
ეკონომიკის მდგრადობის ზრდას გრძელვადიან პერიოდში (დოლარ
იზაციის შემ
ცირების გზით). ეს კი
მცურავი გაცვლითი კურსის რე
ჟიმის კი
დევ ერთი
უპირატესობაა. განვიხილოთ თუ რატომაა ასე და რა
არის საჭირო მცურავი კურსის რეჟიმთან ერთად, რომ
ხელი შევუწყოთ დედოლარიზაციის პროცესს.
დავიწყოთ იმით, რომ დოლარიზაციის არსებობა,
როგორც წესი, იწვევს მცურავი კურსის რეჟიმის მიმართ გარკვეულ შიშებს. ლიტერატურაში ეს ცნობილია „ცურვის შიშის“ (fear of floating) სახელით. ცურვის შიშის ძირითადი მიზეზი არის ვალდებულებების
დოლარიზაცია. მაგ. იხ. Calvo and Reinhart (2000) ან
Cespedes, Chang and Velasco (2004):
`როგორც წარმოდგენილია Hausmann et al (2000)-სა
და Calvo and Reinhart (2002)-ში, საბალანსო უწყისის
ეფექტები არის ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ ცენტრალური ბანკები ცდილობენ კურსის დაცვას საგარეო
შოკების დროს~.
მიზეზი იმისა, თუ რატომ აჩენს დოლარ
იზაც
ია

გაცვლითი კურსის ფიქსირების სურვილს ცხად
ია
და ბევრ ახსნას არ საჭიროებს: როდესაც ქვეყანაში
ვალდებულებების ნაწილი უცხოურ ვალუტაშია დენ
ომინირებული გაუ
ფას
ურე
ბა ზრდის მათი მომსახ
ურების ტვირთს. ეს კი კურსის ფიქსირების ცდუნებას
აჩენს. მართალია, წინა თავში ვნახეთ, რომ მცურავი
კურსი მაინც უკეთეს შედეგს იძლევა ვიდრე ფიქსირებული კურსი, თუნდაც ვალდებულებების დოლარ
იზაციის დროს, მაგრამ, ამის მიუხედავად, „ცურვის
შიში“ _ რაციონალურია ეს თუ არა _ განვითარებად
ქვეყნებში მაინც ხშირია.
გასაგებია, რომ დოლარიზაცია იწვევს ცურვის
შიშს, თუმცა პრობლე
მა იმაში მდგომა
რეობს, რომ
ცურვის შიში კი, თავის მხრივ, დოლარიზაციის ზრდას
უწყობს ხელს. იხ. Calvo and Reinhart (2000):
`მანამ სანამ არსებობს ცურვის შიში (მიუხედავად იმისა თუ როგორ დავასტაბილურებთ გაცვლით კურსს)
ვალდებულებების დოლარიზაციისკენ მიდრეკილება
ყოველთვის იარსებებს~.
ანალოგიური არგუმენტისთვის იხ. Herrera and
Valdes (2004). თუ რატომ იწვევს ცურვის შიში დოლარიზაციის ზრდას, ბევრნაირად შეიძლება აიხსნას.
მაგ. Bank for International Settlements (2005):
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`თუ ხელისუფლება გააკეთებს გაცვლითი კურსის
სტაბილურობის მყარ დანაპირებს, ამან შესაძლოა
გააჩინოს დაფარული დაზღვევა და ხელი შეუშალოს
ჰეჯირების ბაზრის განვითარებას~.
როდესაც ცენტრალური ბანკი თავს არიდებს კურსის მცურავ რე
ჟიმში მიშვე
ბას, ეკო
ნომიკურ აგენ
ტებს უქმნის მოლოდინს, რომ კურსი იმართება და
თითქოს გაცვლითი კურსის რისკი
სგან თავის არ
იდება საჭირო აღარ არის. სხვაგვარად რომ ვთქვათ,
Canales-Kriljenko (2003):
`გაცვლითი კურსის დასტაბილურება შესაძლოა კონტრპროდუქტიული იყოს ისეთ ქვეყნებში, რომელთა
კერძო სექტორსაც უცხოური ვალუტის სესხება შეუ
ძლია, ვინაიდან ასეთ დროს კერძო სექტორმა შესაძ
ლოა არასათანადოდ შეაფასოს მომავალში გაცვლითი კურსის რისკები. ეს კი უცხოური ვალუტის ვალის
ზედმეტ ზრდას იწვევს~.
ან კიდევ სხვაგვარად _ Moron and Winkelried
(2005):
`თუ ცენტრალური ბანკი იხსნის ბანკებს ან ფირმებს
ფინანსური სიძნელეებისგან გამუდმებით, მაშინ ისინი კიდევ უფრო მეტ რისკს აიღებენ (შემდეგ გამოხსნის იმედით), რაც საბალანსო უწყისის პრობლემას
გაამძაფრებს. იგივე ხდება, როდესაც ცენტრალური
ბანკი იცავს გაცვლით კურსს ინფლაციის თარგეთ
ირების ჩარჩოში~.
ამ მომენტს მორალური რისკის პრობლემას უწოდე
ბენ. უფრო კონკრეტულად _ Eichengreen and Hausman
(1999):
`არსებობს სამი შეხედულება გაცვლით კურსსა და
ფინანსურ სიძნეელებს შორის კავშირის შესახებ.
პირველი, რომელიც ყველაზე მეტად განხილულია,
ეხე
ბა მორალური რისკის პრობლე
მას, კერძოდ,
არაპირდაპირი გარანტიების სავალალო შედეგებს...
პეგირებული გაცვლითი კურსი არის არაპირდაპირი
გარანტიების ერთ-ერთი სახეობა. იგი ხელს უწყობს
უცხოურ ვალუტაში არაჰეჯირებული ვალდებულებების ზრდას... ეს არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის მოკლევადიანი ვალდებულებები წარმოადგენს
ბომბს, რომელიც აფეთქებას ელოდება. შესაბამისად,
უფრო თავისუფლად მცურავი გაცვლითი კურსის რე
ჟიმი სასურველია~.
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შესაბამისად, ადგილი აქვს მანკიერ წრეს: დოლარიზაცია იწვევს ცურვის შიშს, ხოლო ცურვის შიში
იწვევს დოლარიზაციას. ვინაიდან დოლარიზაციის
შემცირება მოკლევადიან პერიოდში პრაქტიკულად
შეუძლებელია, ამიტომ აღნიშნული მანკიერი წრიდან
დაღწ ევის პირველი ეტაპი არის ცურვის შიშის დაძ
ლევა. როგორც ზემოთ მოყვანილ ციტატებშია ახსნილი, ცურვის შიშის დაძლევა და კურსის მცურავ რე
ჟიმში მიშვება გამოიწვევს მორალური რისკის პრობლემის შემცირებას, რაც დოლარიზაციის შემცირებას
შეუწყობს ხელს. ამას მოწმობს საერთაშორისო გამ
ოცდილებაც. მაგ. Ozatay (2004):
`თურქეთის ეკო
ნომიკ
ას ჰქონდა ორი მნიშვნელ
ოვანი მახასიათებელი: მაღალი კურსის გაუფას
ურების ინფლაციაზე გადაცემა (pass-through) და
მაღალი დოლარიზაცია და შესაბამისად ვალუტა
თა შეუსაბამობა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი
მახასიათებელი ცურვის შიშის მიზეზად მიიჩნევა,
თურქეთში კრიზისის შემდგომ შექმნილი სტაბილიზაც
იისა და სტრუქტურული პროგრამის ცენტრში
იყო სწორედ მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი...
თუმცა ზუსტად ასეთ დროს, ბუნებრივად მოსალოდნელია პირველ ეტაპზე უცხოური ვალუტის აქტივებ
ზე ახალი მოთხოვნის შემცირება (ნაკადის ეფექტი),
ხოლო შემდეგ დროთა განმავლობაში ნაშთების
შემცირება. ამ პროცესს შესაძლოა დავარქვათ დე-
დოლარიზაცია~.
თურქეთს რომ ამით დოლარ
იზაციის შემ
ცირებისთვის არ მიეღწია, ლირის ბოლო დროიენდელი
გაუფასურება მათთვის ბევრად უფრო მტკივნეული
იქნებოდა. საინტერესოა ასევე ჩილესა და ისრაელის
გამოცდილებაც (ცხადია, ორივეს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი გააჩნია) _ Leiderman, Maino and
Parrado (2006):
`ისეთი ქვეყნების გამოცდილება, როგორიცაა ჩილე
და ისრა
ელი, გვიჩვე
ნებს, რომ პოლიტიკის გამ
ტა
რებლებს შეუძლიათ პირდაპირი როლი ჰქონდეთ ამ
პროცესში ადგილობრივი ფინანსური ბაზრების გან
ვითარებისა და გაღრმავების ხელშეწყობით. მაგალ
ითად, საშ
უალო და გრძელ
ვად
იანი ადგილობრივ
ვალუტაში დენომინირებული ფასიანი ქაღალდების
არსებობა შესანიშნავი საშუალებაა. სხვა სასარგებლო პოლიტიკის ნაბიჯები მოიცავს ისეთი ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარების ხელშეწყობას,
რომელიც გაცვლითი კურსის რისკის ჰეჯირებისთვის

გამოიყენება. ეს ყოველივე ხელს შეუწყობს „ცურვის
შიშის“ დაძლევას~.
შესაბამისად, მაშინ, როდესაც მცურავი კურსის რე
ჟიმის დროს მორალური რისკის პრობლემა მცირდე
ბა და ეკონომიკური აგენტები გაცვლითი კურსის ჰეჯ
ირებაზე იწყებენ ზრუნვას, მცურავი კურსის არსებობა
საკმარისი პირობა შეიძლება არ იყოს. როგორც გამ
ოცდილება აჩვენებს, მასთან ერთად აუცილებელია
ასევე ადგილობრივი ფინანსური ბაზრების განვითა
რება. იხ. ასევე Yilmaz (2005):
`ეფექტური დედოლარიზაციის სტრატეგია მოიცავს
ორმაგ მიდგომას (carrot and stick). ეს სტრატეგია გულისხმობს უცხოური ვალუტის გამოყენების ხარჯის
ზრდას, ხოლო ადგილობრივის ფინანსური ინსტრუმენტების შემოღებას, როგორც ალტერნატივას~.
ან Alvarez-Plata and García-Herrero (2007):
`მთლიანობაში, დოლარიზაციის შემცირების პოლიტიკა უნდა მოიცავდეს შემდეგ სამ სვეტს: (i) ადგილობრივ
ვალუტაში შუამავლობა უნდა იყოს ხელშეწყობილი,
ან უკიდურეს შემთხვევაში არ უნდა იყოს ხელშეშლილი; (ii) ადგილობრივი ვალუტის, ან ინდექსირებული
მაინც, ინსტრუმენტები უნდა იქნას ხელშეწყობილი; (iii)
ინსტიტუციური აღნაგობა ცენტრალური ბანკისა უნდა
იყოს მიმართული გაურკვევლობის შემცირებისკენ.
ეს ცხადია გულისხმობს, რომ ფასების სტაბილურობა
უნდა იყოს ცენტრალური ბანკის ძირითადი მიზანი და
მას უნდა გააჩნდეს დამოუკიდებლობა ამ მიზნის მიღ
წევაში~.
ამ
რიგად, მცურავ გაცვლით კუ
რსთან ერ
თად,
დოლარიზაციის შემცირებისთვის აუცილებელია
ცენტრალურმა ბანკმა უზრუნველყოს ადგილობრივ
ვალუტაში შუამავლობის სიმარტივე, რისთვისაც აუ
ცილებელია ადგილობრივ ვალუტაში ლიკვიდობის
მართვის ინსტრუმენტების შეუფერხებლად მუშაობა.
ასევე აუცილებელია ცენტრალური ბანკის დამოუკი
დებლობა, რათა მან კონცენტრირება მოახდინოს ინფლაციის კონტროლზე. იგივეს მოწმობს Eichengreen
and Hausman (1999)-იც:
`ქვეყნებს შეუძლიათ ცურვის შიშის დაძლევა _ ღრმა
და ლიკვიდური გრძელვადიანი ადგილობრივი ბაზ
რების განვითარებით, ადგილობრივ ვალუტაში დენ
ომინირებული ფასიანი ქაღალდების ხელშეწყობით...

ეს ნიშნავს მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის
იმგვარ რეფორმირებას, რაც აძლიერებს მათ დამ
ოუკიდებლობას, გამჭვირვალობას და ხელისუფლების სანდოობას, ასევე პოლიტიკის ნაბიჯების სტაბ
ილურობას~.
Ize and Levy-Yeyati (2001)-იც ასევე იმას მოწმობს,
რომ ცენტრალური ბანკის მხრიდან ინფლაციაზე კო
ნცენ
ტრირე
ბა და კურსის მცურავ რე
ჟიმში მიშვე
ბა
დოლარიზაციის შემცირებას უწყობს ხელს:
`სტაბილური ინფლაცია და მცურავი რეალური გაცვლითი კურსი დაკავშირებულია დოლარიზაციის
შემცირებასთან. კერძოდ, ინფლაციის თარგეთირების (როგორც ფასების სტაბილურობის საშუალების)
და მცურავი გაცვლითი კურსის (როგორც რეალური
გაცვლითი კურსის მოქნილობის) კომბინაცია ხელს
შეუწყობს ადგილობრივ ვალუტაში შუამავლობას...
სანდო, სრულფასოვანი ინფლაციის თარგეთირება,
როდესაც გაცვლითი კურსი თავისუფლადაა მიშვებული და ლიმიტირებულია მხოლოდ ფასები სტაბილურობის თვალსაზრისით, არის ეტაპობრივად დოლარ
იზაციის შემცირების საშუალება~.
ფისკ
ალური პოლიტიკის მხრიდან ადგილობრივი ფინანსური ბაზრების გამოყენება ასევე უწყობს
ხელს დოლარიზაციის შემცირებას _ Galindo and
Leiderman (2005):
`ამ მხრივ მთავრობის სტრატეგიაა ფიქსირებულ საპ
როცენტო განაკვეთიანი 3, 5 და 10 წლიანი ფასიანი
ქაღალდების გამოშვება. ამ გზით მცირდება არამარტო საპროცენტო განაკვეთების რისკი, არამედ ასევე
იგება შემოსავლიანობის მრუდიც, რაც სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარებას უწყობს ხელს~.
ამასთან, როგორც ზემოთ მოყვანილ ციტატებშია
აღნიშნული ადგილობრივი ვალუტის სახელმწიფო
ფასიანი ქაღალდების ლიკვიდურობის უზრუნველ
ყოფა აუ
ცილე
ბელ
ია მათი მიმზიდველობის გაზრდისთვის. შესაბამისად, ლიკვიდობის ინსტრუმენტების შეზღუდვას (გარდა იმისა, რომ შემოსავლიანობის მრუდს ზემოთ წევს და სახელმწიფო ბიუჯეტს უქმნის პრობლემებს) ფართომასშტაბიანი დანაკარგიც
აქვს _ იგი ხელს უშლის დედოლარიზაციის პროცესს
და ამით აფერხებს გრძელვადიან პერიოდში შოკ
ების მიმართ ეკონომიკის მდგრადობის გაუმჯობე
სებას.
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დასკვნა: მცურავი გაცვლითი კურსი ამცირებს მორალური რისკის პრობლემას და ამით ხელს უწყობს
დოლარიზაციის შემცირებას. ამასთან, მაშინ როდე
საც მცურავი კურსი დედოლარიზაციისთვის აუცილე
ბელია, იგი საკმარისი არ არის. ასევე აუცილებელია
არ
სებ
ობდეს ლიკვიდური ადგილობრივი ვალუტის
ბაზარი. აგრეთვე მნიშვნელოვანია ცენტრალური ბა
ნკის დამოუკიდებლობა, რათა კონცენტრირება მოახდინოს ინფლაციაზე, ვინაიდან რაც დოლარიზაციის
შემცირებას უწყობს ხელს ეს სტაბილური ინფლაც
იისა და მცურავი გაცვლითი კურსის ერთობლიობაა.

მცდარი მოსაზრება #9:
„მინიმალური სარეზერვო
მოთხოვნების შემცირებით
სებ-ს ლარის გამყარება შეეძლო“

შ

ემდეგი კრიტიკა, რომელიც ხშირად გამოთქმულა სებ-ის მიმართ ლარის ბოლოდროინდელ
გაუფასურებასთან დაკავშირებით, ეხება მინიმალურ
სარეზერვო მოთხოვნებს. კერძოდ, არსებობს მოსაზ
რება, რომ სებ-ს უცხოურ ვალუტაში მოზიდული სახ

სრებისთვის მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების
შემ
ცირებით შე
ეძლო, სა
ვალუტო ბაზრისთვის დოლარი გამოეთავისუფლებინა და ამით ლარის გამყა
რებისთვის შეეწყო ხელი. სინამდვილეში ესეც მცდარი მოსაზრებაა და განვიხილოთ, რატომ?
პირველ რიგში, მარ
ტივად რომ ვთქვათ, მინი
მარული სარეზერვო მოთხოვნა არის ცენტრალური
ბანკის რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც კომერც
იულმა ბანკებმა მათ მიერ მოზიდული დეპოზიტების
გარკვეული ნაწილი სავალდებულოდ უნდა შეინახონ
რეზერვად (არათუ სესხად გასცენ). შესაბამისად, თუ
გვინდა გავიგოთ, მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების ცვლილება რა გავლენას მოახდენს მაკროე
კონომიკაზე (მათ შორის გაცვლით კურსზე), პირველ
რიგში უნდა ვნახოთ ეს ცვლილე
ბა რა გავ
ლე
ნას
მოახდენს კომერციული ბანკების საქმიანობაზე. ამიტომ განვიხილოთ ის მექანიზმი, თუ როგორ მოქმე
დებენ ბანკები მინიმალურ სარეზერვო მოთხოვნებ
თან და სავალუტო ბაზართან დაკავშირებით.
ნახაზზე 1 წარმოდგენილია ორი რეპრეზენტა
ტ
იული ბა
ნკი. ბა
ნკ
ების უცხოური ვალუტის ვალ
დებულებებს დავარქვათ დოლარის დეპოზიტები,
ხოლო ადგილობრივი ვალუტისას _ ლარის დეპოზი-

ნახაზი 1.

დეპოზიტარი
(დოლარი)
დეპოზიტარი
(ლარი)

ექსპორტიორი

100
100

100

აქტივები
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100

ბანკთაშორისი
სავალუტო
ბაზარი

იმპორტიორი

ბანკი #1
ვალდებულებები

100

100

ბანკი #2
აქტივები

დეპოზიტარი
(დოლარი)
100
100

დეპოზიტარი
(ლარი)

ვალდებულებები

15 (1) რეზერვები (ა) დეპოზიტები
(დოლარი)
(დოლარი)
100

15 (1) რეზერვები (ა) დეპოზიტები
(დოლარი)
(დოლარი)
100

15 (2) რეზერვები (ბ) დეპოზიტები
(ლარი)
(ლარი)		
100

15 (2) რეზერვები (ბ) დეპოზიტები
(ლარი)
(ლარი)		
100

85 (3) სესხები
(დოლარი)

85 (3) სესხები
(დოლარი)

85 (4) სესხები
(ლარი)

85 (4) სესხები
(ლარი)

ekonomika da sabanko saqme

ნახაზი 2.

1) მივიღეთ საგარეო შოკი

2) სავალუტო ბაზარზე წონასწორობა დაირღვა
(დოლარზე მოთხოვნა აჭარბებს მის მიწოდებას)

30%

დეპოზიტარი
(დოლარი)
დეპოზიტარი
(ლარი)

ექსპორტიორი

100
100

აქტივები

70

70

ბანკთაშორისი
სავალუტო
ბაზარი

იმპორტიორი

ბანკი #1
ვალდებულებები

100

100

ბანკი #2
აქტივები

დეპოზიტარი
(დოლარი)
100
100

დეპოზიტარი
(ლარი)

ვალდებულებები

15 (1) რეზერვები (ა) დეპოზიტები
(დოლარი)
(დოლარი)
100

15 (1) რეზერვები (ა) დეპოზიტები
(დოლარი)
(დოლარი)
100

15 (2) რეზერვები (ბ) დეპოზიტები
(ლარი)
(ლარი)		
100

15 (2) რეზერვები (ბ) დეპოზიტები
(ლარი)
(ლარი)		
100

85 (3) სესხები
(დოლარი)
85 (4) სესხები
(ლარი)

3) შესაძლებელია
სავალუტო ბაზარზე
არსებული დოლარის
ეს დანაკლისი ბანკებმა
საკუთარი დოლარის
რეზერვების გაყიდვით
დააკმაყოფილონ???

ტები. ასევე, ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების წყაროებს დავარქვათ ექსპორტიორი, ხოლო
გადინების წყაროებს _ იმპორტიორი. ამასთან დავ
უშვათ, რომ მინიმალური სა
რე
ზერვო მოთხოვნა
არის 15%, როგორც ადგილობრივი ვალუტისთვის
ასევე უცხოურისთვის (თუმცა კონკრეტულ რიცხვებს
აქ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა არ აქვს, მთავარია
მოქმედების მექანიზმი). ასევე, მოვახდინოთ თანხების ნორმალიზება: თითოეული ტიპის დეპოზიტარს
ბა
ნკში აქვს 100 ერ
თეული, ექსპორტიორს სურს
100 ერთეული უცხოური ვალუტის გაყიდვა, ხოლო
იმპორტიორს _ 100-ს ყიდვა. ასე
ვე მოვახდინოთ
გაცვლითი კურსის ნორმალიზება 1-ზე (საწყის პერიოდში 1 უცხოური ვალუტა უდრის 1 ადგილობრივ
ვალუტას).
ბანკმა რომ მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა
დააკმ აყოფილოს, მოზიდული დეპოზიტის 15% უნდა
შეინახოს, ხოლო დანარჩენი 85% შეუძლია სესხად
გასცეს. დავუშვათ ასეც აკეთებენ ბანკები და ზედმეტ
რეზერვებს არ ინახავენ, რადგან თუ ბანკს ზედმეტი

85 (3) სესხები
(დოლარი)
85 (4) სესხები
(ლარი)

რეზერვი აქვს, მაშინ მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის შემცირებასაც აზრი ეკარგება. ამრიგად, ბა
ნკები დეპოზიტად მოზიდული 100 დოლარიდან 85-ს
სესხად გასცემენ, ხოლო 15-ს ინახავენ, როგორც სა
ვალდებულო რეზერვს. ანალოგიურად ლარისთვის.
სანამ საგარეო შოკის განხილვაზე გადავალთ,
უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბანკებს მოეთხოვებათ მათი
სავალუტო პოზიცია იყოს დახურული (უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ ნორმის ფარგლებში), რაც იმას
ნიშნავს, რომ რეგულაციის მიხედვით ბანკებს არ
შეუძლიათ ჰქონდეთ ბევრად უფრო მეტი (ან უფრო
ნაკლები) უცხოური ვალუტის ვალდებულებები ვიდრე უცხოური ვალუტის აქტივები. ნახაზზე 1 ეს იმას
ნიშნავს, რომ თითოეული ბანკის დოლარის დეპოზიტი უნდა იყოს იმდენი რამდენიცაა მისი დოლარის აქ
ტივები (ნახაზზე: დოლარის რე
ზერ
ვები +
დოლარის სესხები). აქედან გამომდინარე, შეუძლია
თუ არა ბანკს, მაგალითად, მისი ლარის რეზერვები
გადაიყვანოს დოლარში? თუ ის ასე იზამს, მას სა
ვალუტო პოზიცია გაეხსნება. ნახაზი 1-ის მაგალით2016. tomi 4, N1
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ზე ეს ნიშნავს, რომ ლარის რეზერვები (რომელიც
იყო 15) გადავა დოლარის რეზერვებში (რომელიც
ასევე 15 იყო მანამდე და შემდეგ 30 გახდა). შედე
გად, დოლარის აქტივები (15+15+85=115) გახდე
ბა უფრო მეტი ვიდრე დოლარის ვალდებულებები
(100). მაგრამ, როგორც ვთქვით, ბანკს ასეთი ღია
სავალუტო პოზიციის შენარჩუნების უფლება არ
აქვს. შესაბამისად, იგი ამას ვერ იზამს. ცხადია, ბა
ნკი ვერც პირიქით იზამს _ დოლარის რეზერვრების
გადაყვანა ლარის რეზერვებში ასევე გახსნის სა
ვალუტო პოზიციას, რაც რეგულაციით არ შეიძლება
რომ შენარჩუნდეს.
ახლა დავუშვათ, რომ მივიღეთ საგარეო შოკი,
რომელიც ვალუტის შემოდინების 30%-ით შემცირე
ბაში გამოიხატა. ჩვენს მარტივ მაგალითში ეს იმას
ნიშნავს, რომ 100-ის ნაცვლად ექსპორტიორს გასაყ
იდად აქვს 70 დოლარი. იხ. ნახაზი 2.
აქ ხდება უკვე აქტუალური ის მთავარი კითხვა რითიც დავიწყეთ: მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების შემცირებით შეუძლია თუ არა ცენტრალურ ბანკს,
რომ სავალუტო ბაზარს გამოუთავისუფლოს დოლარი საგარეო შოკის დროს და ამით გაან ეიტრალოს
გაუფასურების ზეწოლა? სხვაგვარად რომ დავსვათ
კითხვა, თუკი ცენტრალური ბანკი მინიმალურ სარე
ზერვო მოთხოვნებს შე
ამ
ცირებს (დოლარისთვის),
მიეცემათ თუ არა კომერციულ ბანკებს საშუალება,
რომ ეს გამოთავისუფლებული დოლარები სავალუტო ბაზარზე გაიტანონ?
აქ შესაძლოა ვიფიქროთ, რომ რადგან ქვეყანაში
შემოდის 30 დოლარით ნაკლ
 ები, ხოლო ბანკებს რე
ზერვებად აქვთ 30 დოლარი (ჩვენს მაგალითში ორივე ბანკს ერთად), მაშინ ბანკები სავალუტო ბაზარზე
მათი რეზერვების გამოტანით დააბალანსებენ ქვე
ყანაში ვალუტის შემოდინების დანაკლისს საკუთარი
რეზერვების გაყიდვით (ვინაიდან ვამბობთ, რომ მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების 0-მდე შემცირების შემდეგ ბანკები ვალდებულები აღარ იქნებიან
ეს რეზერვები შეინახონ).
სინამდვილეში ზემოთ დასმულ კითხვაზე პასუხია:
არა, ბანკებს არ შეეძლებათ დამატებით მათი დოლარის რეზერვები სავალუტო ბაზარზე გაიტანონ, თუნდაც ეს რეზერვები აღარ იყოს საჭირო მინიმალური
მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ამის მიზეზი კი
ისაა, რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, კერძოდ, სავალუტო
პოზიცია. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუკი ბანკი დო18
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ლარის რეზერვებს გაყიდის და მის სანაცვლოდ ლარს
მიიღებს, ეს ნიშნავს, რომ მისი დოლარის ვალდებ
ულებები იქნება უფრო მეტი ვიდრე აქტივები. ნახაზზე
ეს ნიშნავს რომ დოლარის დეპოზიტები (100) იქნება
უფრო მეტი ვიდრე დოლარის აქტივები (85).
ამის შემ
დეგ შე
საძ
ლოა, არ
გუმენტი იყოს, რომ
თუ ბანკი გამოთავისუფლებულ დოლარს სავალუტო
ბაზარზე ვერ გაყიდის, მაშინ სესხად მაინც გასცემს,
რამაც ასევე უნდა შეუწყოს ხელი ლარის გაცვლით
კურსს. სინამდვილეში არც ესაა ბოლომდე სწორი.
მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების ცვლილება
ბანკს უბიძგებს შეცვალოს საპროცენტო განაკვე
თები არამარტო დოლარის სესხებზე, არამედ ასევე
დოლარის დეპოზიტებზეც. სხვაგვარად რომ ვთქვათ,
აღნიშნული სარეზერვო მოთხოვნების შემცირება
ნიშნავს, რომ ბანკს გაუადვილდება შუამავლობა დოლარში. ამას კი ბანკმა დოლარის დეპოზიტების განა
კვეთის მცირედი ზრდით, ხოლო დოლარის სესხების
განაკვეთის მცირედი შემცირებით უნდა უპასუხოს.
შედეგად, მართალია გაიზრდება დოლარის სესხები,
მაგრამ ასევე გაიზრდება დოლარის დეპოზიტებიც.
ანუ გაიზრდება დოლარიზაცია, რომელიც სათუოა
ლარის გამ
ყა
რე
ბას შეუწყობს ხელს თუ პირიქით.
ამის საპირისპიროდ, სათუო არ არის ის, რომ ვალ
დებულებების დოლარიზაციის ზრდა კიდევ უფრო
დაასუსტებს ეკონომიკის მდგრადობას საგარეო შოკ
ების მიმართ.
მიუხედავად ამისა, მხოლოდ სესხების მხარესაც
რომ ვუყუროთ, ეს ნიშნავს, რომ დოლარის სესხების მოცულობის ზრდას ექნება ერთჯერადი ეფექტი, რაც სავალუტო ინტერვენციის მსგავსი შეიძლება იყოს. გრძელ
ვადიანი საგარეო შოკის დროს კი სავალუტო ინტერვენ
ცია რომ არასწორია უკვე განვიხილეთ პირველ თავში.
ამასთან, დოლარის ვალდებულებების ზრდა ნიშნავს,
რომ მომავალში დაგვჭირდება მეტი ვალდუბულებების
დაფარვა. ეს გაცვლით კურსზე ზეწოლას მომავალში გა
დაიტანს, რაც უფრო მტკივნეული აღმოჩნდება შემდეგში გაზრდილი დოლარიზაციის პირობებში.
და ბოლოს, მინიმალური სა
რე
ზერვო მოთხოვნების შემცირებით, მცირდება ცენტრალური ბანკის
მთლიანი (gross) საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა. აღნიშნული სტატ
ისტიკა მნიშვნელ
ოვანი
ინდიკ
ატ
ორია ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის
შესაფასებლად და თუ იგი ადეკვატურ დონეზე და
ბალია, შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს უცხოურ
ინვესტიციებზე და ამით, ისედაც შემცირებული სავა-

ლუტო შემოდინებების ფონზე, კიდევ უფრო დაამძიმოს საგარეო შოკი.
შესაბამისად, როდესაც პრობლემაა დოლარის
შემოდინების დანაკლისი მთლიანად ეკონომიკაში,
მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების შემცირებას
სტაბილიზაციის ეფექტი ვერ ექნება.
ნიშნავს ეს იმას თუ არა, რომ მინიმალური სარე
ზერვო მოთხოვნების ცვლილებას არაფერი სარგებელი არ ჰქონია? რა თქმა უნდა, არა. მათი ცვლილება
მართლაც მნიშვნელოვანი სტაბილიზაციის ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს გარკვეულ შემთხვევებში. განვიხილოთ ასეთი შემთხვევა ნახაზზე 3, სადაც ნაჩვე
ნებია საბანკო ნდობის შოკის მაგალითი.
კერძოდ, დავუშვათ, რომ გარკვეული მიზეზების
გამო დეპოზიტარების 10%-მა გადაწყვიტა მათი დეპ
ოზიტების გატანა ბანკებიდან. ანუ ხდება დეპოზიტების
შემცირება 100-დან 90-მდე თითოეულ ბანკში. ამ დროს
ბანკმა ამ დეპოზიტარებს აღნიშნული 10 ლარი და 10
დოლარი რა ფორმით უნდა დაუბრუნოს? მისი ერთი
აქტივია სესხი, ხოლო მეორე სავალდებულო რეზერ-

ვი. სესხი ნაკლებად ლიკვიდურია და ამიტომ რთულია
მისი გამოყენება დეპოზიტარის მოთხოვნის დასაკმაყ
ოფილებლად (ბანკი ამ თანხას ასე უცებ ვერ ამოიღებს;
ან უფრო დინაკიმურად რომ განვიხილოთ, ახალ სესხს
ვეღარ გასცემს), ხოლო რეზერვი სავალდებულოა და
მისი მეტად შემცირება აღარ შეუძლია. ასეთ შემთხვე
ვაში ბანკი აღმოჩნდება რთულ სიტუაციაში, როცა დეპ
ოზიტარის მოთხოვნების დაკმაყოფილება გაუჭირდე
ბა, რამაც შესაძლოა კიდევ უფრო გაამძაფროს ნდობის
შოკი. ამ დროს, მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების
შემცირებით, ცენტრალური ბანკი კომერციულ ბანკს
საშუალებას აძლევს, დააკმაყოფილოს დეპოზიტარის
მოთხოვნა გართულებების გარეშე.
შესაბამისად, როდესაც სახსრების გადინების
პრობლემა აქვთ თავად კომერციულ ბანკებს, მაშინ
მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების შემცირება
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს დოლარის ლიკვიდობის გამოსათავისუფლებლად.
აღნიშნული ნახაზებიდან შეიძლება იმის დანახ
ვაც, რომ ქვეყანაში გაცვლით კურსს კომერციული
ბანკები არ ადგენენ. კომერციული ბანკი ბანკთაშო-

ნახაზი 3.

1) მივიღეთ
ნდობის შოკი

1) მივიღეთ
ნდობის შოკი

10%

10%
ექსპორტიორი

დეპოზიტარი
(დოლარი)
დეპოზიტარი
(ლარი)

10

100
100

100

10
აქტივები

100

ბანკთაშორისი
სავალუტო
ბაზარი

იმპორტიორი

ბანკი #1
ვალდებულებები

100

100

ბანკი #2
აქტივები

დეპოზიტარი
(დოლარი)

10

100
100
10

დეპოზიტარი
(ლარი)

ვალდებულებები

15 (1) რეზერვები (ა) დეპოზიტები
(დოლარი)
(დოლარი)
100

15 (1) რეზერვები (ა) დეპოზიტები
(დოლარი)
(დოლარი)
100

15 (2) რეზერვები (ბ) დეპოზიტები
(ლარი)
(ლარი)		
100

15 (2) რეზერვები (ბ) დეპოზიტები
(ლარი)
(ლარი)		
100

85 (3) სესხები
(დოლარი)
85 (4) სესხები
(ლარი)

2) დეპოზიტების
შემცირებას ბანკმა
რომელი აქტივის
შემცირებით შეიძლება
უპასუხოს???

85 (3) სესხები
(დოლარი)
85 (4) სესხები
(ლარი)

2016. tomi 4, N1

19

laris gacvliTi kursi da saqarTvelos erovnuli bankis
monetaruli politikis Sefasebebi

რის სავალუტო ბაზარზე მისი კლიენტისაგან დამ
ოუკი
დებ
ლად დოლარ
ზე ვერც განგრძობით მოთხოვნას გააჩენს და ვერც მის მიწოდებას, ვინაიდან
ამის გაკეთების საშუალებას მას სავალუტო პოზიციასთან დაკავშირებული რეგულაცია არ აძლევს.
კერძოდ, თუ კო
მერციული ბა
ნკი მისი კლ
იენტის
მოთხოვნის გარეშე იყიდის (გაყიდის) ბანკთაშორის
სავალუტო ბაზარზე დოლარს, მაშინ მისი დოლარის
აქტივები ბევრად უფრო მეტი (ნაკლები) აღმოჩნდე
ბა ვიდრე ვალდებულებები, რისი შენარჩუნების უფლებაც მას, როგორც ვთქვით, არ აქვს. შესაბამისად,
კომერციული ბანკები ბანკთაშორის სავალუტო ბა
ზარზე ვაჭრობით ასრულებენ შუამავლის ფუნქციას
უცხოური ვალუტის გამყიდველებსა და მყიდველებს
შორის.
აქვე აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკაში ღია სავალუტო პოზიცია ყოველთვის 0-ის ტოლი არ არის, არა
მედ აქვს გარკვეული ლიმიტი. სებ-ის წესის მიხედვით ღია სავალუტო პოზიცია არ უნდა აღემატებოდეს
კომერციული ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის
20%-ს. შესაბამისად, ტექსტში დახურულ სავალუტო
პოზიციაში იგულისხმება ისეთი სავალუტო პოზიცია,
რომელიც ლიმიტის ფარგლებში ჯდება. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ მომენტს ზემოთ გაკეთებულ დასკვნაზე
გავლენა არ აქვს, ვინაიდან საზედამხედველო კაპ
იტალი არ იცვლება მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის ცვლილების დროს და, შესაბამისად, ბანკს იმ
ნიშნულამდე შეეძლება სავალუტო პოზიციის გახსნა
მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის შეცვლის შემ
დეგ, რა ნიშნულამდეც მანამდე შეეძლო.
დასკვნა: მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების
შემცირება უცხოურ ვალუტაში მოზიდული სახსრებისთვის შესაძლოა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი
იყოს დოლარის ლიკვიდობის მისაწოდებლად, როდესაც კომერციულ ბანკებს აქვთ სახსრების გადინების პრობლემა. თუმცა, როდესაც თავად ეკონომიკ
ას აქვს უცხოური ვალუტის შემოდინების (საგარეო
შოკის) პრობლე
მა, მაშინ მინიმალური სა
რე
ზერვო
მოთხოვნების შემცირება ვერ იქნება სტაბილიზაციის
ინსტრუმენტი. ამასთან, მინიმალური სარეზერვო
მოთხოვნების შემცირება ხელს შეუწყობს დოლარ
იზაციის ზრდას, რაც კიდევ უფრო დაასუსტებს ეკო
ნომიკის მდგრადობას საგარეო შოკების მიმართ.
შედეგად, საგარეო შოკის პირობებში მინიმალური
სარეზერვო მოთხოვნების შემცირებას ან არანაირი
მნიშვნელოვანი ეფექტი არ ექნება ეკონომიკაზე, ან
_ უარყოფითი.
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მცდარი მოსაზრება #10:
„რეფინანსირების სესხების
მოცულობის შეზღუდვით სებ-ს
ეკონომიკური/ფინანსური
სტაბილურობის
ხელშეწყობა შეეძლო“

რ

ეფინანსირების სესხები ბოლო პერიოდის ერთერთი ყველაზე აქტუალური თემაა სებ-ის მონე
ტარულ პოლიტიკასა და ლარის გაცვლით კურსთან
დაკავშირებით. არსებობს მოსაზრება, რომ რეფინან
სირების სესხები არის ლარის გაუფასურების მიზეზი
და, შესაბამისად, სებ-ს აღნიშნული სესხების მოცულობის შეზღუდვით შეეძლო ხელი შეეწყო ეკონომიკური/
ფინანსური სტაბილურობისთვის. სინამდვილეში, ესეც
მცდარი მოსაზრებაა, ვინაიდან აღნიშნული დასკვნა
დაფუძნებულია მხოლოდ ნაწილობრივ ანალიზზე და
არ ითვალისწინებს ლიკვიდობის მნიშვნელოვანი შე
ზღუდვის ყველა შედეგს მთლიანად ეკონომიკისთვის.
სიცხადისთვის საკითხის განხილვა დავყოთ ორ
ნაწილად. პირველ რიგში, ნაკლებად ტექნიკურ ენაზე
განვიხილოთ ზოგადად თუ რა პოტენციური შედეგები
ექნება ეკონომიკისთვის რეფინანსირების სესხების
შეზღუდვას. შემდეგ კი განვიხლოთ აღნიშნული სა
კითხები უფრო დეტალურად საერთაშორისო ლიტე
რატურისა და კვლევების გამოყენებით.

ზოგადი სურათი

ს

ებ-ის მიერ რეფინანსირების სესხების შეზღუდვა
გამ
ოიწვევს ფინანსურ ბა
ზარ
ზე ლარის ლიკვიდობის დეფიციტს. შედეგად, ლარის ფულად ბაზარზე
მნიშვნელოვნად გაიზრდება საპროცენტო განაკვეთები. ამასთან, როგორც ვიცით, ვალუტის ფასი წარმოდგენილია მისი საპროცენტო განაკვეთით. შესაბამისად,
ლარის საპროცენტო განაკვეთების ზრდა პირველ
ეტაპზე მართლაც გამოიწვევს ლარის გარკვეულ გამ
ყარებას. სწორედ ეს იყო ხოლმე სებ-ის მიმართ კრი
ტიკის საფ
უძველი, რომ თითქოს რეფ
ინან
სირების
სესხების მოცულობა უნდა შემცირებულიყო გაცვლითი კურსის დასაცავად. თუმცა, თუ ანალიზისას აქ გავ
ჩერდებით, შეცდომაში შევალთ, ვინაიდან რეფინან
სირების სესხების მოცულობის შეზღუდვით მიღწეულ
ლარის გამყარებას მნიშვნელოვანი ხარჯები აქვს. ეს

ხარჯები კი ბევრად უფრო მძიმე ტვირთად დააწვება
ეკონომიკას ვიდრე ის შვება, რასაც გაცვლითი კურსის დროებითი გამყარება მოიტანს. ამიტომ აუცილე
ბელია, რომ არ გამოგვრჩეს მხედველობიდან ლიკვიდობის შეზღუდვის ეს უარყოფითი ეფექტები.
რეფინანსირების სესხების შეზღუდვა, პირველ
ეტაპზე, გავლენას მოახდენს კომერციული ბანკების
საქმიანობაზე, ხოლო შემდეგ მთლიანად ეკონომიკა
ზე. აღნიშნული სესხების მოცულობის მნიშვნელოვანი შეზღუდვით ბანკებს გაუჩნდებათ ლიკვიდობის დეფიციტი, რაც ხელს შეუშლის მათ მიერ კლიენტების
დავალებების დროულად შესრულებას. ეს ნიშნავს,
რომ ბა
ნკ
ები ლიკვიდობის დეფიციტის პირობებში
ლარის რესურსის შესანარჩუნებლად შეაჩერებენ
სესხების გაცემას და გაზრდიან საპროცენტო განა
კვეთებს. ამის შემდეგ, საპროცენტო განაკვეთების
მკვეთრი ზრდა და კრედიტების ხელმისაწვდომობის
შემცირება მნიშვნელოვნად შეამცირებს ეკონომიკურ აქტივობას. გარდა ამისა, საპროცენტო განაკ
ვეთების ასეთი ზრდა შეამცირებს აქტივების ფასებს,
რაც კიდევ უფრო შეაფერხებს ფინანსურ შუამავლობასა და ეკონომიკურ ზრდას. ამას ემატება ისიც, რომ
ნომინალური შემოსავლების (ხელფასების, მოგებების და ა.შ.) შემცირება გაზრდის ვალის მომსახურების ტვირთს ყველა (როგორც ლარის, ასევე უცხოური
ვალუტის) მსესხებლისთვის. ეს კი ეკონომიკური აქტივობის შემცირებას კიდევ უფრო დააჩქარებს.
ეკონომიკის გარდა, რეფინანსირების სესხების
შეზღუდვას უარყოფითი გავლენა ექნება სახელმწიფო ბიუჯეტზეც. კომერციული ბანკები ლარის ლიკვიდობის დეფიციტის შესავსებად აქტიურად დაიწყებენ
მთავრობის ფასიანი ქაღალდების გაყიდვას. შედე
გად, მკვეთრად გაიზრდება აღნიშნულ ფასიან ქაღ
ალდებზე საპროცენტო განაკვეთები (ანუ შემცირდე
ბა მათი ფასი). ეს კი მნიშვნელოვნად გაართულებს
ბიუჯეტის დეფიციტის დაფინანსებას (მნიშვნელოვნად გაიზრდება მისი დაფინანსების ხარჯი). ამასთან
ერ
თად, შემ
ცირებული ნომინალური მშპ-ს ფონზე
შემცირდება საგადასახადო შემოსავლები. აღნიშნული გამოიწვევს ბიუჯეტის დეფიციტის მკვეთრ ზრდას,
რაც კიდევ უფრო შეანელებს ეკონომიკურ აქტივობას, ვინაიდან მნიშვნელოვანი ფისკალური კონსოლიდაცია გახდება საჭირო.
გარდა ზემოაღნიშნულისა, რეფინანსირების სეს
ხების მოცულობის შეზღუდვა გამოიწვევს ფინანსურ
ბაზარზე რეფინანსირებისადმი (როგორც ლიკვიდო-

ბის მართვის მოქნილი ინსტრუმენტისადმი) ნდობის
დაკარგვას. შედეგად, ბაზარზე მნიშვნელოვნად გაი
ზრდება საპროცენტო განაკვეთების მერყეობა (ისე
როგორც ეს რეფინანსირების ინსტრუმენტის შემოღ
ებამდე იყო) და, შესაბამისად, რისკ პრემიები. ეს კი
იმას ნიშნავს, რომ შემცირდება არამარტო მიმდინარე
ეკონომიკური ზრდა, არამედ ასევე გრძელვადიანი
(პოტენციური) ეკონომიკური ზრდაც. აქედან გამომდინარე, თუ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება გარ
დაუვალია, მაშინ სჯობს გამკაცრება მოხდეს უფრო სა
ბაზრო მექანიზმით _ საპროცენტო განაკვეთების (ანუ
ფასის) აწევით _ და არა მოცულობების კონტროლით.
შესაბამისად, ამ მარტივი ანალიზითაც შეიძლე
ბა დავასკვნათ, რომ რეფინანსირების სესხების მოცულობის მნიშვნელოვან შეზღუდვას აქვს ბევრად
უფრო მეტი უარყოფითი შედეგი ვიდრე დადებითი.
მიუხედავად ამისა, მეტი დამაჯერებლობისთვის აუ
ცილებელია საკითხის უფრო დეტალური განხილვა
ლიტერატურაში არსებულ კვლევებსა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

საერთაშორისო კვლევები

უ

ნდა შე
ამციროს თუ არა ცენ
ტრალ
ურმა ბა
ნკ
მა საგარეო შოკის დროს რეფინანსირების სეს
ხების მოცულობა? სანამ ამ საკითხს განვიხილავთ,
პირველ რიგში უნდა დავაზუსტოთ, თუ რას ნიშნავს
მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. აქ უნდა აღვნიშნოთ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება მონე
ტარული თარგეთირების რეჟიმსა და ინფლაციის
თარგეთირების რეჟიმს შორის. მონეტარული თარ
გეთირების დროს ცენტრალური ბანკის ოპერაციული
მიზანი არის ფულადი აგრეგატი, ხოლო ინფლაციის
თარგეთირების დროს კი _ საპროცენტო განაკვეთი.
შესაბამისად, მონეტარული თარგეთირების დროს
მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება იქნებოდა
რეფინანსირების სესხების მოცულობის შემცირება,
ხოლო ინფლაციის თარგეთირების დროს კი _ რეფ
ინანსირების სესხების საპროცენტო განაკვეთის
ზრდა. ეს ორი გზა, ერთი შე
ხედვით, ერ
თმა
ნეთის
მსგავსია, ვინაიდან ნებისმიერი ცენტრალური ბა
ნკი არის ადგილობრივი ვალუტის ერთადერთი მიმწოდებელი და, შესაბამისად, ის მისი ვალუტის ფასს
გააძვირებს (საპროცენტო განაკვეთს აწევს) თუ მის
მიწოდებას შეამცირებს (რაც იგივე ფასის გაძვირება
გამოვა), შედეგი ორივე შემთხვევაში გამკაცრებული
მონეტარული პოლიტიკაა.
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მიუხედავად ამ მსგავსებისა, ინფლაციის თარ
გეთირება (მონეტარული პოლიტიკის წარმოება
საპროცენტო განაკვეთების მეშვეობით) უფრო და
უფრო მეტი პოპულარობით სარ
გებლობს მთელს
მსოფლიოში, რის ახ
სნაც (ინფლაციის თარ
გეთ
ირების მეტი ტრანსპარენტულობის გარდა) ფულზე
მერყევი მოთხოვნის არსებობით შეიძლება. მონე
ტარული თარგეთირების დროს თუ უცებ გაიზრდება
ფულზე მოთხოვნა ამას მოჰყვება საპროცენტო განა
კვეთების ზრდა, ვინაიდან ამ რეჟიმის დროს ფულის
მიწოდება (მაგ. რეფინანსირების სესხების მოცულობა) უცვლელი იქნებოდა. ინფლაციის თარგეთირების
დროს კი თუ უცებ გაიზრდება ფულზე მოთხოვნა ამას
მოჰყვე
ბა ფულის მიწოდების ანალოგიური ზრდა,
ვინაიდან ცენტრალური ბანკის საოპერაციო მიზან
ია საპროცენტო განაკვეთის სტაბილურობა. ხოლო
იქიდან გამომდინარე, რომ ფულზე მოთხოვნა ძალ
იან მერყევია, ცხადია, რომ მონეტარული თარგეთ
ირების რეჟიმის დროს საპროცენტო განაკვეთებიც
საკმაოდ მერყევია. მაგ. იხ. Clarida, Gali and Gertler
(1999):
`დიდი დაუკვირვებადი შოკები, რომელიც ახასია
თებს ფულზე მოთხოვნას, იწვევს საპროცენტო განაკ
ვეთების მაღალ მერყეობას, როდესაც მონეტარული
აგრეგატი არის გამოყენებული, როგორც პოლიტიკის
ინსტრუმენტი. დიდწილად ამიტომაა, რომ საპროცენტო განაკვეთის ინსტრუმენტი არის უპირატესი~.
ამას ადასტურებს IMF (2014)-ის კვლევაც:
`ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, ქვეყნების დაახლოებით ნახევარმა განიცადა ორი ან მეტი
სტრუქტურული ცვლილე
ბა ფულის მულტიპლიკ
ატ
ორსა და ფულის ბრუნვის სიჩქარეში. ეს ცვლილებები იწვევს: (i) შუალედურ მიზანსა (ფართო ფულსა) და
პოლიტიკის ინსტრუმენტს (სარეზერვო ფულს) შორის
კავშირის არას
ტაბ
ილურობას, რაც არ
თულებს ფულის მიწოდების კონტროლს მონეტარული თარგეთ
ირების დროს; და (ii) არასტაბილურ და არაპროგნოზირებად მოთხოვნას ფულზე, რაც გაურკვეველს
ხდის მონეტარულ აგრეგატსა და ინფლაციას ან რე
ალურ ეკონომიკას შორის არსებულ კავშირებს~.
შესაბამისად, მონეტარული აგრეგატების (მოცუ
ლობების) მართვას აქვს გარკვეული პრობლემები:
(1) ზრდის საპროცენტო განაკვეთების მერყეობას,
რაც იწვევს რისკ პრემ
იების ზრდას და აფერ
ხებს
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გრძელვადიან ეკონომიკურ ზრდას; (2) გაურკვეველს
ხდის მონეტარული პოლიტიკის პოზიციას, ვინაიდან
ფულის მასასა და ინფლაციას შორის კავშირი თან
დათან უფრო ბუნდოვანი ხდება.
შესაბამისად, არცაა გასაკვირი, რომ მრავალი
ქვეყანა გადადის ინფლაციის თარგეთირების რეჟი
მზე. იხ. IMF (2014):
`მაშინ როდესაც ზოგი ქვეყანა ოფიციალურად გა
დავიდა ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმზე, სხვებ
მა შეი
მუშა
ვეს მსგავსი ჩარჩო, რომელიც ითვალ
ისწინებს მიზნის მეტ მოქნილობას ფულზე მერყევი
მოთხოვნის საპასუხოდ, საპროცენტო განაკვეთის
გამოყენებას მონეტარული პოლიტიკის პოზიციის
განსასაზღვრად და ინფლაციის არაცხად მიზნობრივ
მაჩვენებლებს~.
Gerald Bouey-მ, კანადის ცენტრალური ბანკის ყო
ფილმა მმართველმა ეს სიტუაცია კარგად დაახასიათა:
`ჩვენ არ მიგვიტოვებია მონეტარული აგრეგატები,
მათ მიგვატოვეს ჩვენ“.
აქედან გამომდინარე, როდესაც თანამედროვე ლიტერატურაში საუბარია მონეტარული პოლიტიკის გა
მკაცრებაზე, როგორც წესი, ყოველთვის აანალიზებენ
რეფინანსირების სესხების (ან ზოგადად მონეტარული
პოლიტიკის) საპროცენტო განაკვეთებს და არა რეფ
ინანსირების სესხების მოცულობას. ეს კი იმას ნიშნავს,
რომ თუ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება აუცილებელია, სჯობს გამკაცრება მოხდეს საპროცენტო
განაკვეთების აწევით და არა მოცულობების კონტროლით, ვინაიდან ამით თავიდან ავიცილებთ საპროცენტო განაკვეთებისა და ეკონომიკის ზედმეტ მერყეობას.
რაც შეეხება იმ კითხვას, საგარეო შოკის დროს
გაცვლითი კურსის გაუ
ფას
ურების თავ
იდან ასაც
ილებლად უნდა გაამკაცროს ცენტრალურმა ბანკმა
მონე
ტარული პოლიტიკა თუ არა, აღნიშნულ სა
კი
თხზე საერთაშორისო კვლევები მრავლადაა. დავიწყოთ Batini, Levine and Pearlman (2007)-ის დოლარიზაციის გათვალისწინებით გაკეთებული კვლევით.
`მონეტარული პოლიტიკის პირდაპირ გაცვლით კუ
რსზე პასუხი ზრდის საპროცენტო განაკვეთების მერ
ყეობას, რაც აძლიერებს ყველა მაკრო ცვლადსა და
საზოგადოებრივ დანაკარგზე უარყოფით გავლენას~.

ეს კვლევა ამბობს, რომ მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრი გამკაცრება, რომელიც კურსის დაცვის
მიზნით ხდება, ბოლო-ბოლო უარეს შედეგს იძლევა
ეკონომიკისთვის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს იმას არ
ნიშნავს, რომ გაცვლით კურსზე ცენტრალურ ბანკს
რეაქცია არ უნდა ჰქონდეს, თუ ეს ინფლაციის მოლოდინებს ცვლის. პირიქით, ცენტრალურ ბანკს ყოველთვის უნდა ჰქონდეს რეაქცია ნებისმიერ ცვლილება
ზე, რაც ინფლაციის მოლოდინებზე ახდენს გავლე
ნას. იხ. Gertler, Gilchrist and Natalucci (2007):
`ინფლაციის თარგეთირების მოქნილი პოლიტიკა ხასი
ათდება მცურავი გაცვლითი კურსით და კარგად ჩამ
ოყალიბებული ტეილორის წესით, რომლის მიხედვით
საპროცენტო განაკვეთები რეაგირებს ინფლაციისა
და გამოშვების გაპის დასასტაბილურებლად... ფიქსირებული გაცვლითი კურსის პოლიტიკ
ას შეუ
ძლია
მიგვიყვანოს ბევრად უფრო დიდ საზოგადოებრივ და
ნა
კ
არ
გამ
დე ფინანსური კრიზისის დროს, ვიდრე ეს
იქნებოდა მოქნილი ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკის დროს~.
ანუ ეს ავტორებიც ამბობენ, რომ საპროცენტო
განაკვეთების ზრდა გაცვლითი კურსის დაცვის მიზნით არაა გამართლებული, მაგრამ გამართლებ
ულია ინფლაციის მოთოკვის მიზნით (ანუ როდე
საც მონეტარული პოლიტიკა მიჰყვება ტეილორის
ტიპის წესს). აღნიშნულიდან გამომდინარეობს,
რომ ფასებისა და ხელფასების მერყეობა ბევრად
უფრო საზიანოა ეკონომიკისთვის ვიდრე გაცვლითი კურსის მერყეობა, ვინაიდან ზედმეტად მერყევი
ინფლაცია იწვევს რესურსების მნიშვნელოვან მისალოკაციას და ამით ამცირებს გრძელვადიან ეკო
ნომიკურ ზრდას. ეს მომენტი არის თანამედროვე
მაკროეკონომიკის ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი.
მაგ. იხ. Crow (1990):
`ფასების სტაბილურობა არ არის თვითმიზანი. მთა
ვარი ისა
ა, რისი მოტა
ნაც ფასების სტაბ
ილურობას
შეუძლია. აღნიშნულის შერყევა, როგორც ამას ინფლაცია აკეთებს, იწვევს ზედმეტ გაურკვევლობას და
ეკონომიკას ხდის ნაკლებად ეფექტურსა და პროდუქტიულს~.
ან Hossain (2014):
`ემპირიული შე
დე
გები გვიჩვე
ნებს როგორც პოზიტიურ ურთიერთ-დამოკიდებულებას ინფლაციასა და

ინფლაციის მერყეობას შორის, ასევე პოზიტიურ (მავ
ნე) გავლენას ინფლაციის მერყეობისა უმუშევრობის
დონეზე~.
ამ საკითხზე მეტი დეტალებისთვის იხ Woodford
(2003), რომელსაც ლიტერატურაში ყველაზე სიღრ
მისეულად აქვს განხილული მონეტარულ პოლიტიკ
ასთან დაკავშირებული კეთილდღეობის დანახარჯის
(welfare loss) საკითხები.
გარდა ამისა, კურსის დაცვის მიზნით საპროცენტო განაკვეთების მკვეთრი ზრდა ამცირებს აქტივების ფასებს, რაც ეკონომიკურ ზრდას უშლის ხელს,
Batini, Levine and Pearlman (2007):
`გაცვლითი კურსის ფიქსირება ან მისი მერყეობის
ჩახშობა ცენტრალურ ბანკს საშუალებას არ აძლევს
მონეტარული სტაბილიზაციისა, ვინდაიდან იძულებული ხდება დაუშვას საპროცენტო განაკვეთების დიდი
მერყეობა... საპროცენტო განაკვეთებში აგრესიული
ცვლილებები კი იწვევს უარყოფით საბალანსო უწყისის ეფექტებს ადგილობრივ ეკონომიკაში კაპიტალის
ხარჯის მკვეთრი ზრდის გამო, რაც ამცირებს მეწარმის წმინდა ღირებულებას და გამოშვებას~.
იხ. ასევე Mishkin (1996):
`ლიკვიდობის დანაკლისი იწვევს საპროცენტო გა
ნაკვეთების ზრდას... შედეგად საბაზრო საპროცენტო
განაკვეთების ზრდა შესაძლოა დრამატული იყოს,
რაც ამცირებს იმ გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდების ღირებულებას, რომლებიც ბანკებს აქვთ აქტივე
ბად, რაც იწვევს წმინდა ღირებულების შემცირებას
და გადახდისუუნარობას... საპროცენტო განაკვეთების მერყეობის შემცირებისა და გრძელვადიანი სა
ვალო კონტრაქტების ხელშეწყობის აუცილებლობა
კიდევ ერთხელ მიგვითითებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია განვითარებადი ქვეყნებისთვის, რომ
ძირითადი მიზანი ფასების სტაბილურობა იყოს, ვინაიდან ამის გარეშე ადგილი ექნება საპროცენტო
განაკვეთებში დიდ მერყეობას, რაც ხელს შეუშლის
კერძო სექტორისთვის გრძელვადიანი ბაზრების გან
ვითარებას~.
სიტუაც
იას ამ
ძიმებს ე.წ. ფიშერის ვალის დეფ
ლაციის ეფექტიც. კერძოდ, კურსის დაცვის მიზნით
მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრი გამკაცრების
შემთხვევაში მცირდება ეკონომიკური აქტივობა
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და ხდება დეფლაცია. რადგან საგარეო შოკი არის
გრძელვადიანი, ეს გარდაუვალია, ვინაიდან საგარეო
დისბალანსის აღმოფხვრა მოითხოვს რეალური კურსის კორექტირებას, რაც ან ნომინალური კურსის გაუ
ფასურებით უნდა მოხდეს ან დეფლაციით, Cespedes,
Chang and Velasco (2004):
`მცურავი კურსის დროს საჭირო რეალური გაუფას
ურება ხდება ნომინალური გაუფასურების მეშვეობით, რაც უცვლელს ტოვებს ხელფასებს და დასაქ
მების დონეს. ფიქსირებული კურსის დროს კი რე
ალური გაუფასურება ხდება დეფლაციის მეშვეობით~.
ნომინალური შემოსავლების შემცირება კი ნიშნავს ვალის ტვირთის ზრდას. მარტივად რომ ვთქვათ,
როგორც დოლარიზებულ ეკონომიკაში აქვს გაუფას
ურებას უცხოური ვალუტის ვალის მომსახურებაზე
უარყოფითი გავლენა, ასევე აქვს დეფლაციას უარყოფითი გავლენა ვალის მომსახურებაზე, ვინაიდან
საკრედიტო კონტრაქტები ნომინალურ გამოსახულე
ბაშია დადებული. ამასთან, აღნიშნული ფიშერის ვალის დეფლაციის უარყოფითი ეფექტით ვალის ტვირთი ეზრდება არამხოლოდ უცხოური ვალუტის მსეს
ხებლებს, არამედ ყველა მსესხებელს. ამაზე ამახვილებს ყურადღებას Mishkin (1996)-იც:
`განუჭვრეტელი დეფლაციის დროს, ეკონომიკის
აღდგენის პროცესი შესაძლოა გადაიწვას. ამ სიტუაც
იაში, რომელიც Irving Fisher (1933)-ის მიერ
მოხსენიებულია, როგორც ვალის დეფლაცია, გან
უჭვრეტელი დეფლაცია ზრდის ნომინალური ვალის
მომსახურების ტვირთს და ამცირებს ფირმების წმინა ღირებულებას. როგორც ვნახეთ, როდესაც ვალის
დეფლაცია აქტუალური ხდება, არასასურველი შერ
ჩევისა (adverse selection) და მორალური რისკის
(moral hazard) პრობლემა იზრდება. შედეგად მცირდება ხარჯები ინვესტიციებზე, რაც ერთობლივ ეკო
ნომიკურ აქ
ტივობას ტოვებს შემ
ცირებულს დიდი
ხნის მანძილზე~.
აღსანიშნავია, რომ ზემოთ მოყვანილი კვლევები
მონეტარული პოლიტიკის ანალიზისას ითვალისწინებენ საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისთვის დამა
ხასიათებელ მნიშვნელოვან ფაქტორსაც _ ვალდებ
ულებების დოლარიზაციას. დოლარიზაციის გათ
ვალისწინებით, მსგავს ანალიზს აკეთებს ბევრი სხვა
ნაშრომიც, სადაც, როგორც წესი, დასკვნა იგივეა. მაგ.
Edwards and Levy-Yeyati (2005):
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`ჩვენი ანალიზი ადასტურებს, რომ სავაჭრო პირობების შოკი უფრო დიდ გავლენას ახდენს იმ ქვეყნის
ეკო
ნომიკ
ა
ზე, სა
დაც უფრო ხისტი გაცვლითი კურსის რეჟიმია. ამასთან ეკონომიკის პასუხი ასიმეტ
რიულია: უარყოფითი შოკის დროს ბევ
რად მე
ტად
მცირდე
ბა, ვიდრე და
დებითის დროს იზრდე
ბა... ეს
ადასტურებს, რომ მოქნილი გაცვლითი კურსის რეჟიმი ამცირებს საგარეო შოკის გავლენას ეკონომიკაზე,
როგორც განვითარებად ასევე განვითარებულ ქვეყ
ნებში~.
Cespedes, Chang and Velasco (2002):
`თუნდაც (გაცვლითი კურსის) სა
ბა
ლანსო უწყისის
ეფექტების არსებობა არ ნიშნავს მცურავი გაცვლითი
კურსისა და კონტრციკლური მონეტარული პოლიტიკის არასასურველობას~.
Parrado (2004):
`რაც შე
ეხე
ბა გაცვლით კურსს, ანალიზი ასკვნის,
რომ საზოგადოებრივი დანაკარგი ბევრად მეტია
მართული გაცვლითი კურსების შემთხვევაში, ვიდრე
მცურავი კურსების შემთხვევაში, თუ ადგილი აქვს
რეალურ და საგარეო შოკებს... საბანალსო უწყისისა
და ვალდებულებების დოლარიზაციის მიუხედავად,
მონეტარულ პოლიტიკაში პრიორიტეტები მაინც
იგივეა~.
Leiderman, Maino and Parrado (2006):
`მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი დოლარიზაცია სა
კმაოდ ცვლის მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის
მექანიზმს და მის გავლენას რეალურ და ფინანსურ
სექტორებზე, იგი არ გამორიცხავს ინფლაციის თარ
გეთირების, როგორც ეფექტიანი პოლიტიკის რეჟიმის, გამოყენებას~.
Carranza, Galdon-Sanchez and Gomez Biscarri (2009):
`ჩვენი კვლევა იყენებს პანელს ასზე მეტი ქვეყნით,
რომელთაც ახასიათებს სხვადასხვა ზომის დოლარ
იზაცია და ახდენს ემპირიულ ანალიზს იმისა, თუ რა
გავლენა აქვს გაცვლითი კურსის გაუფასურებას
ისეთ ეკონომიკაზე, სადაც ვალდებულებების მაღალი
დოლარიზაციაა... ანალიზის მიხედვით გაცვლითი
კურსის რეჟიმს დიდი მნიშვნელობა აქვს: ის ქვეყნები, რომელთაც ფიქსირებული გაცვლითი კურსის რე

ჟიმი აქვთ, ხასიათდებიან უფრო მეტად უარყოფითი
საბალანსო უწყისის ეფექტით ეკონომიკაზე~.
Scott, Restrepo and Garcia (2009):
`წონა გაცვლით კურსზე ჰიბრიდულ ჩარჩოში უნდა
იყოს მცირე ინფლაციისა და ეკონომიკური აქტივობის წონებთან შედარებით. სიმულაციები აჩვენებს,
რომ უმნიშვნელო წონაზე მეტი წონის მინიჭება გაცვლითი კურსის მერყეობის ჩახშობაზე მნიშვნელოვნად აუარესებს მაკრეკონომიკურ შედეგებს~.
სხვა ავ
ტორებიც, რომლებიც დოლარ
იზებული
ეკონომიკების ანალიზს აკეთებენ ასკვნიან, რომ
აღნიშნული გამოწვევების (რეალური/საგარეო შოკ
ების) პირობებში მაინც უმჯობესია ისეთი მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც რეაგირებას ახდენს ინფლაციაზე, მაგრამ არა პირდაპირ გაცვლით კურსზე.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვნად უარესდება.
ამრიგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ გრძელ
ვად
იანი სა
გა
რეო შოკ
ების დროს კურსის დაცვის
მცდელობა უფრო დიდ დარტყმას აყენებს ეკონომიკ
ას, ვიდრე კურსის მცურავ რე
ჟიმში მიშვე
ბა. უფრო
მეტიც, ხშირად კურსის დაცვის მცდელობის შედეგად
შემცირებული ეკონომიკა ბოლო-ბოლო აიძულებს
ხოლმე ცენტრალურ ბანკებს, რომ გაუფასურება მაინც
დაუშვან, ვინაიდან კურსის დაცვის შემთხვევაში კიდევ
უფრო ძლიერდება გაუფასურების ზეწოლა, რისი გაძ
ლებაც უფრო და უფრო რთული ხდება. ამ ყველაფერს
ადასტურებს საერთაშორისო გამოცდილებაც.
მაგალითად, ძალიან საინტერესოა ავსტრალიისა
და ახალი ზელანდიის მაგალითების განხილვა, ვინაიდან ეს ორი მსგავსი ეკონომიკის მქონე ქვეყა
ნაა. აზიის ფინანსური კრიზისის დროს მათ მიიღეს
მსგავსი საგარეო შოკები, თუმცა მათი მონეტარული
პოლიტიკის რეაგირება იყო განსხვავებული. ახალმა
ზელანდიამ კურსის დაცვის მიზნით გაამკაცრა მონე
ტარული პოლიტიკა, ავსტრალიამ _ არა. ამგვარად,
ეს ერთგვარი ექსპერიმენტია იმისა, თუ რა შედეგი
აქვს სხვადასხვა მონეტარულ პოლიტიკას ერთი და
იმავე საგარეო შოკზე. დავიწყოთ ახალი ზელანდიით.
ახალ ზელანდიას კრიზისამდე მონეტარული პოლიტიკის წარმოების მიზნით შემუშავებული ჰქონდა
ე.წ. MCI ინდიკატორი (მონეტარული მდგომარეობის
ინდექსი). ეს ინდექსი შედგებოდა საპროცენტო განა

კვეთისა და გაცვლითი კურსისგან. თუ MCI დაბალი
იყო ეს ინფლაციის ზრდის მიზეზად შეიძლება აღქმულიყო, ვინაიდან ამ დროს ან საპროცენტო განაკვე
თები იყო დაბალი ან კურსი ზედმეტად გაუფასურებული (ან ორივე). შესაბამისად, დაბალი MCI კრიზისამ
დე აღიქმებოდა როგორც მონეტარული პოლიტიკის
გამკაცრების აუცილებლობის ნიშანი (ანუ საპროცენტო განაკვეთების ზრდა გაუფასურების აღმოსაფ
ხვრელად). საერთაშორისო კვლევებიდან კი ვიცით,
რომ თუკი გაუფასურებას იწვევს საგარეო (terms of
trade) შოკი, ამ დროს ცენტრალურმა ბანკმა კურსის
დაცვის მიზნით მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრი
გამკაცრება არ უნდა მოახდინოს. აქედან გამომდინარე, MCI-მ ახალი ზელანდიის ცენტრალური ბანკი
შეცდომაში შეიყვანა, ვინაიდან როდესაც საგარეო
შოკმა ახალი ზელანდიური დოლარის გაუფასურება
დაიწყო, რამაც MCI შეამცირა; და ცენტრალურმა ბა
ნკმა ამის გამო მონეტარული პოლიტიკის ავტომატ
ურად გამკაცრება დაიწყო. იხ. Mishkin (2000):
`შედეგი იყო მკვეთრად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა... იქიდან გამომდინარე, რომ გაუფას
ურება გამოწვეული იყო საკმაოდ დიდი ნეგატიური
სავაჭრო პირობების შოკის გამო, რომელმაც ერთობლივი მოთხოვნა შეამცირა, არ არის გასაკვირი, რომ
მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრი გამკაცრება გამ
ოიწვევდა ღრმა რეცესიას და ინფლაციის მიზნობრივი დონის მკვეთრ აცდენას, რაც რეალურად 1999-ში
გადაიზარდა კიდეც დეფლაციაში. ახალი ზელანდიის
სარეზერვო ბანკმა მისი შეცდომა შემდეგ გააცნოებ
იერა და პოლიტიკა შეცვალა საპროცენტო განაკვე
თების ისევ შემცირებით, თუმცა უკვე გვიანი იყო, ვინაიდან ეკონომიკა რეცესიაში იყო გადასული~.
შედეგად, ახალმა ზელანდიამ კურსის გაუფასურე
ბა მაინც ვერ აიცილა თავიდან, ეკონომიკური ზრდა
კი მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრი გამკაცრებით
მნიშვნელოვნად შეაფერხა.
ახალი ზელანდიისგან განსხვავებით, ავსტრალიის ცენტრალურმა ბანკმა არ დაუწყო გაუფასურე
ბას წინ გადადგომა, ვინაიდან ხვდებოდა, რომ საგა
რეო შოკის დროს კურსის დაცვა საზიანო იქნებოდა
ეკონომიკისთვის:
`1997 წლის ივლისში ავსტრალიის სარეზერვო ბანკი
მიხვდა, რომ საქმე ჰქონდათ მნიშვნელოვან უარყოფით სავაჭრო პირობების შოკთან, აზიურ რეგიონთან
მნიშვნელოვანი საგარეო ვაჭრობის გამო, და, შესა
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ბამ
ისად მათი გაუ
ფას
ურებისთვის, რომელიც გარ
დაუვალი იყო, ბრძოლა არ უნდა დაეწყოთ~.
ამ ორი ქვეყნის მონეტარული პოლიტიკის რეაგ
ირებაში განსხვავებებმა ეკონომიკას განსხვავებული
შედეგებიც მოუტანა:
`ავსტრალიის სარეზერვო ბანკის პოლიტიკის შედეგი
ძალზედ ეფექტიანი იყო. ახალი ზელანდიისგან გან
სხვავებით, ეკონომიკური ზრდა შემდეგ პერიოდებში
ძლიერი დარჩა. ამასთან, ინფლაცია მნიშვნელოვნად
არ გაზრდილა, მიუხედავად იმისა, რომ ავსტრალიური დოლარი აშშ დოლართან დაახლოებით 20%-ით
გაუფასურდა~.
ამის შემდეგ ახალი ზელანდია გადავიდა ავსტრალიის მსგავს მონე
ტარულ პოლიტიკ
აზე, რომელიც
გულისხმობს სტანდარტულ ინფლაციის თარგეთირე
ბასა და მცურავ გაცვლით კურსს.
სხვადასხვა ქვეყნის მონეტარული პოლიტიკის
შედარებისთვის საინტერესოა ასევე 1992 წლის სა
ვალუტო კრიზისი, რომელ
საც კარ
გად გან
იხილავს
Mishkin (1999):
`გერმანიის გაერთიანების ერთ-ერთი შედეგი იყო
ასევე 1992 წლის სექტემბრის სავალუტო კრიზისი.
აღნიშნულ პერიოდში გერმანიის მიერ გამკაცრებ
ულმა მონეტარულმა პოლიტიკამ წარმოქმნა უარყოფითი საგარეო მოთხოვნის შოკი გაცვლითი კურსის
მექანიზმში შემავალი ქვეყნებისთვის (რომელთაც
გერმანულ მარკასთან მიმართებაში ჰქონდათ თავ
იანთი გაცვლითი კურსი ფიქსირებული)... სავალუტო
ბაზრის სპეკულატორები მიხვდნენ, რომ ეს ქვეყნები
მათ გაცვლით კურსს, უმუშევრობის გაზრდის ხარჯზე,
დიდხანს არ დაიცავდნენ~.
იმ ქვეყნებში, რომლებიც მონაწილეობდნენ გაცვლითი კურსის მექანიზმში (ERM-ში), გაჩნდა გაუფას
ურების მოლოდინი, ვინაიდან ბაზარი ხედავდა, რომ
ამ ქვეყნებმა განიცადეს საგარეო მოთხოვნის შოკი,
თუმცა მათი ცენტრალური ბანკი მაინც ცდილობდა
კურსის დაცვას. ამ დროს სპეკულაცია განსაკუთრებით ძლიერდება, ვინაიდან როდესაც ცენტრალური ბანკი ცდილობს კურსის დაცვას საგარეო შოკის
დროს, პრაქტიკულად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ მომავალში კურსი ან გაუფასურდება ან არ
შეიცვლება, რასაც ვერ ვიტყვით მცურავი გაცვლითი
კურსის შემთხვევაში (ვინაიდან მცურავი რეჟიმის
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დროს მიმდინა
რე პერიოდისთვის არ
სებული გაუ
ფასურების ზეწოლა, როგორც წესი, უკვე ასახულია
მიმდინა
რე გაცვლით კურსში). აქე
დან გამ
ომდინა
რე, არცაა გასაკვირი, რომ ამ ქვეყნებში კიდევ უფრო
გაძლიერდა გაუფასურების ზეწოლა:
`ამ დროს, სპეკულატორები ხვდებოდნენ, რომ მოსალ
ოდნელი იყო მხოლოდ ერთი მიმარ
თულების
ცვლილება: ფრანგული ფრანკის, ესპანური პესეტის,
შვედური კრონის, იტალიური ლირის და ბრიტანული
ფუნტის გაცვლითი კურსები მხოლოდ თუ გაუფასურდებოდა. ამაზე ფსონის დადება კი დიდი ალბათობით
მა
ღალ მოგე
ბას მოიტან
და მხოლოდ და მხოლოდ
უმნიშვნელო რისკის სანაცვლოდ. შედეგად დაიწყო
სპეკულაციური შეტევა ფრანგულ ფრანკზე, ესპანურ
პესეტაზე, შვედურ კრონაზე, იტალიურ ლირაზე და
ბრიტანულ ფუნტზე~.
პირველ ეტაპ
ზე გაცვლითი კურსის დაცვის
მცდელობა, ცხადია, ხარჯის გარეშე არ იყო. კურსის
დაცვის მიზნით ცენტრალური ბანკის მიერ გაკეთებული სავალუტო ინტერვენციებით მიღებული ზარალი
საკმაოდ დიდი იყო, რომლის ტვირთიც ბოლო-ბოლო
ქვეყანაში გადასახადის გადამხდელებს დააწვათ:
`თავ
იანთი ვალ
უტების დაცვის მცდელ
ობა ხარჯის
გარეშე არ ყოფილა. როდესაც კრიზისი დასრულდა,
ბრიტანეთის, საფრანგეთის, იტალიის, ესპანიის და
შვედეთის ცენტრალური ბანკების მხრიდან განხორციელდა ჯამში 100 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის ინტერვენცია, ხოლო მხოლოდ ბუნდესბანკმა კი
50 მილიარდი აშშ დოლარის სავალუტო ინტერვენცია
გააკეთა. შეფასების მიხედვით ამ ცენტრალურმა ბა
ნკებმა ინტერვენციების გამო მიიღეს 4-6 მილიარდი
აშშ დოლარის ზა
რალი, რომელიც საბოლოოდ ამ
ქვეყნების გადასახადის გადამხდელების მიერ იქნა
გადახდილი~.
თუმცა, როდესაც ზეწოლა უფრო გაძლიერდა,
ქვეყნებმა სხვადასხვა გზა აირჩიეს. შედარებისთვის
საინტერესოა, რომ საფრანგეთმა მკვეთრად გაამკ
აცრა მონეტარული პოლიტიკა და გაცვლით კურსს
გაუფასურების საშუალება მაინც არ მისცა, ხოლო
ბრიტანეთმა კურსი მცურავ რეჟიმში მიუშვა და ინფლაციის თარგეთირებაზე გადავიდა.
`საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის განსხვავებული პასუხი 1992 წლის სექ
ტემბრის სა
ვალუტო
კრ
იზისზე გვიჩვე
ნებს გაცვლითი კურსის დაცვის

პოტენციურ ხარჯებს. საფრანგეთში, სადაც კურსის
ბოლომდე დაცვა გადაწყვიტეს, ეკონომიკური ზრდა
შეფერხდა 1992 წლის შემდეგ, ხოლო უმუშევრობა
გაი
ზარ
და. ამის საპირისპიროდ, დიდ ბრიტა
ნეთში,
რომელმაც კურსი მცურავ რეჟიმში მიუშვა და ინფლაციის თარგეთირებაზე გადავიდა, ეკონომიკური
მდგომარეობა ბევრად უკეთესი აღმოჩნდა: ეკონომიკური ზრდა იყო უფრო მაღალი, უმუშევრობა შემ
ცირდა, ხოლო ინფლაცია დიდად არც გაზრდილა~.
ისტორია ასევე აჩვენებს, რომ გაცვლითი კურსის
ფიქსირება ამცირებს ქვეყნის მდგრადობას საგა
რეო შოკების მიმართ, ვინაიდან იგი ხელს უწყობს
უცხოური ვალუტის ვალდებულებების ზრდას, მაშინ
როდესაც ქვეყნის შემოსავლები ადგილობრივ ვალ
უტაშია. იხ. Mishkin (1999):
`გაცვლითი კურსის ფიქსირების რე
ჟიმი სტიმულს
აძლევს ადგილობრივ ფირმებსა და ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომ ვალი აიღონ უცხოურ ვალუტაში. სა
გარეო ვალის დიდი მოცულობით აღება იყო სწორედ
დამახასიათებელი თვისება ჩილეს ფინანსური ბაზ
რებისა 1982 წლის ფინანსურ კრიზისამდე, მექსიკის
ფინანსური ბაზრებისა 1994 წლის ფინანსურ კრიზისამდე და აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებისა 1997 წლის
აზიურ კრიზისამდე... როგორც ვნახეთ მექსიკასა და
აღმ
ოსავ
ლეთ აზ
იაში, გაცვლითი კურსის ფიქსირე
ბას საბოლოოდ მოსდევს დამანგრეველი ფინანსური
კრიზისი, რაც ეკონომიკას ანადგურებს~.
ძალიან საინტერესოა მექსიკის 1994 წლის მაგალითი, ვინაიდან იმ დროს მექსიკის ეკონომიკამ გან
იცადა ჩვენი დღევანდელი საგარეო შოკის მსგავსი
შოკი, მაშინ როდესაც მექსიკას ასევე ჰქონდა დოლარიზაციის პრობლემა. კერძოდ, 1994 წელს აშშ-ში
ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ გადაწყვიტა
საპროცენტო განაკვეთების ზრდა, რამაც მექსიკური
ვალუტის გაცვლით კურსზე გაუფასურების ზეწოლა
გააჩინა. ამასთან მექსიკაში ვალდებულებების გარკ
ვეული ნაწილი უცხოურ ვალუტაში იყო, ისე როგორც
საქართველოში. ამ მსგავსებების მიუხედავად, მექ
სიკას ჰქონდა ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება _
მონეტარული პოლიტიკა. მექსიკის ცენტრალურმა
ბანკმა საპროცენტო განაკვეთების მკვეთრი ზრდა
გადაწყვიტა, რათა გაცვლითი კურსი გაუფასურებისგან დაეცვა. იხ. Mishkin (1996):
`1994 წლის თებერვლის დასაწყისში ფედერალურმა
სარეზერვო სისტემამ გადაწყვიტა საპროცენტო გა

ნაკვეთების ზრდა დაეწყო, რათა შესაძლო ინფლაციური პროცესები ჩაეხშო, რაც წარმატებით გააკეთა
კიდეც, თუმცა ამან წარმოშვა ზეწოლა მექსიკურ საპ
როცენტო განაკვეთებზე... დამატებით, რაც მექსიკურ
საპროცენტო განაკვეთებს ზრდიდა მკვეთრად, იყო
ცენტრალური ბანკის მცდელობა დაეცვა გაცვლითი კურსი გაუფასურებისგან, როდესაც წარმოიშვა
სპეკულაციური შეტევა. საპროცენტო განაკვეთების
ასეთმა ზრდამ კიდევ უფრო გაამძაფრა არასასურველი შერჩევის პრობლემა მექსიკურ ფინანსურ ბაზ
რებზე~.
კურსის დაცვის მიზნით საპროცენტო განაკვეთების ასეთმა მკვეთრმა ზრდამ გამოიწვია ეკონომიკის
ვარდნა (ისე როგორც ეს ზემოთ განვიხილეთ):
`მექსიკის ბანკისა და მთავრობის სურვილი, რომ და
ეცვათ გაცვლითი კურსი გაუფასურებისგან, ნიშნავდა
ადგილობრივ ვალუტაში დენომინირებულ ვალზე საპ
როცენტო განაკვეთების ძალიან მკვეთრ ზრდას... ამის
გამო გაურკვევლობის ზრდა და საპროცენტო განაკვე
თების ზრდის გამო ბანკების აქტივების მკვეთრი კლე
ბა, გახდა საწყისი პირობა არასასურველი შერჩევისა
და მორალური რისკის პრობლემის გამწვავებისა, რა
მაც მექსიკის ეკონომიკა სერიოზული კრიზისის წინაშე
დააყენა~.
გარდა საპროცენტო განაკვეთების ზრდისა, ცენ
ტრალური ბანკი აქტიურად აკეთებდა სავალუტო ინტერვენციებს კურსის დასაცავად, თუმცა უშედეგოდ.
ამასთან, საპროცენტო განაკვეთების ასეთმა ზრდამ
ცხადია ძალზედ გაართულა მთავრობისთვის ვალის
აღება ადგილობრივ ვალუტაში. უცხოური ვალუტის
ვალის მკვეთრმა ზრდამ კი ეკონომიკის მდგრადობა
კიდევ უფრო შეასუსტა, ვინაიდან თუკი გაუფასურე
ბა გარდაუვალი აღმოჩნდებოდა, უცხოური ვალის
ტვირთი კიდევ უფრო დიდი იქნებოდა. ასეც აღმოჩნდა და კურსის დაცვა დიდხანს ვერ მოხერხდა. შედე
გად გაუფასურება მოხდა მაშინ, როდესაც ეკონომიკ
ას ისედაც ძალიანუჭირდა მკვეთრად გაზრდილი საპ
როცენტო განაკვეთებისა და უცხოური ვალის გამო:
`მიუხედავად იმისა, რომ მექსიკის ცენტრალურმა ბა
ნკმა მკვეთრად გაზარდა საპროცენტო განაკვეთები,
სავალუტო რეზერვების გამოცლამ მექსიკა აიძულა
მოეხდინა პესოს დევალვაცია 1994 წლის 20 დეკ
ემბერს. სავალო ბაზრების ასეთმა ინსტიტუციურმა
სტრუქტურამ პესოს დევალვაციის ფონზე ეკონომიკა
გადაიყვანა სრულმასშტაბიან ფინანსურ კრიზისში~.
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აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მექსიკაში ამ ყველა
ფერს პოლიტიკური გაურკვევლობაც დაერთო, რამაც
კიდევ უფრო გაამძაფრა სიტუაცია. მკვეთრად გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთების, რეზერვების გამ
ოცლისა და პოლიტიკური გაურკვევლობის ფონზე კი
მექსიკის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად შემცირდა. შე
დეგად, მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრმა გამკაც
რებამ და შემცირებულმა დაკრედიტებამ გაცვლითი
კურსის დაც
ვა მხოლოდ რამ
დენ
იმე თვით შეძლო,
რომელიც ბოლო-ბოლო მაინც გაუ
ფას
ურდა, მაგ
რამ სამაგიეროდ გამოიწვია ეკონომიკის 4.5%-იანი
ზრდის გადაყვანა 10%-იან ვარდნაში.

(თუნდაც ნაწილობრივ დოლარ
იზებული) ეკო
ნომიკისთვის, ვინაიდან ამით მცირდება საპროცენტო გა
ნაკვეთების მერყეობა. ამასთან, აღნიშნული მიდგომისთვის მნიშვნელოვანია ასევე მომავალი მოსალ
ოდნელი მონეტარული პოლიტიკის კომუნიკაციაც.
იხ. Gali and Gertler (2007):
`მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმი
მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული კერძო სექტორის მოლოდინებზე ცენტრალური ბანკის პოლიტიკის
ინსტრუმენტის, საპროცენტო განაკვეთების შესახებ~.
იხ. ასევე Rotemberg and Woodford (1999):

ეკონომიკურ ისტორიაში კიდევ მრავალი მაგალითი არსებობს იმისა, რომ გრძელვადიანი საგარეო
შოკის დროს გაცვლითი კურსის დაც
ვა მნიშვნელ
ოვანი უარყოფითი შედეგებით მთავრდება, თუმცა
ყველას განხილვა შორს წაგვიყვანს.
დასასრულს საერთაშორისო გამოცდილებისა და
კვლევების გაცნობის შემდეგ შეგვიძლია დავასკვ
ნათ, რომ გრძელვადიანი საგარეო შოკების დროს
გაცვლითი კურსის დაცვის მიზნით მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრი გამკაცრება ღია ეკონომიკებისთვის არას
წორია. როგორც კვლევები გვაჩვენებს,
დასკვნა ვრცელდება როგორც არადოლარიზებული
ასევე დოლარიზებული ეკონომიკებისთვის.
თუმცა, როგორც ზემოთ აღვ
ნიშნეთ, ცხად
ია, ეს
იმას არ ნიშნავს, რომ ცენტრალურ ბანკს რეაქცია არც
ინფლაციაზე არ უნდა ჰქონდეს. პირიქით, ოპტიმალური მონე
ტარული პოლიტიკა სწორედ ინფლაც
ია
ზე
კონცენტრირებაა, Clarida, Gali and Gertler (1999):
`ოპტიმალური პოლიტიკა გულისხმობს ინფლაციის
თარგეთირებას, რომლის დროსაც მიზანია, რომ ინფლაცია საშუალოდ დროთა განმავლობაში იყოს მიზნობრივ დონესთან ახლოს~.
ამასთან, საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება
არ უნდა იყოს მკვეთრი არც ინფლაციის თარგეთ
ირების დროს, Batini, Levine and Pearlman (2007):
`ჩვენი შედეგები გვიჩვენებს, რომ საპროცენტო გა
ნაკვეთების ცვლილების ეტაპობრიობა სასურველია,
თუნდაც ფრიქციებისა და დოლარიზაციის ეკონომიკ
აში არსებობის შემთხვევაში~.
ამრიგად, საპროცენტო განაკვეთების ეტაპობრივი ცვლილებები (ე.წ. smoothing) ოპტიმალურია
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`ეს საშუალებას აძლევს ცენტრალურ ბანკს ჰქონდეს
მნიშვნელოვანი გავლენა ერთობლივ მოთხოვნაზე
(წონასწორობაში) საპროცენტო განაკვეთების მკ
ვეთრი ცვლილებების გარეშე. ეს კი სასურველია, თუ
გვინდა საპროცენტო განაკვეთების დაბალი მერყეობის შენარჩუნება~.
მომავალი მონეტარული პოლიტიკისადმი ნდობის არსებობისთვის კი გადამწყვეტი მნიშვნელობა
აქვს ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობას. იხ.
Mishkin (1996):
`დამოუკიდებელი ცენტრალური ბანკის არსებობა
ცხადად განსაზღვრული მანდატით, რომელიც უნდა
იყოს ფასების სტაბილურობა, განვითარებადი ქვეყ
ნებისთვის არის, სავარაუდოდ, კიდევ უფრო მეტად
მნიშვნელოვანი, ვიდრე განვითარებული ქვეყნებისთვის~.
ამრიგად, რაზეც დამოუკიდებელმა ცენტრალურმა ბანკა კონცენტრირება უნდა მოახდინოს ეს ფასების სტაბილურობაა საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში. აღნიშნული კი ყველაზე ნაკლები დანახარ
ჯებით მიიღწევა ინფლაციის ზრდის პარალელურად
საპროცენტო განაკვეთების ეტაპობრივი ზრდით და
იმ პირობის კომუნიკაციით, რომ საპროცენტო განაკ
ვეთები მომავალშიც ეტაპობრივად გაიზრდება მანამ,
სანამ სახეზე არ იქნება ინფლაციის მოლოდინების
შემცირების ტენდენცია.
და
სკვ
ნა: ლარის გაცვლითი კურსის დროებითი გამყარების მიზნით რეფინანსირების სესხების
მოცულობის შეზღუდვა ზედმეტად ხარჯიანი გადაწ
ყვეტილება იქნებოდა. აღნიშნული სესხების მნიშვნელოვანი შეზღუდვა გამოიწვევს საპროცენტო გა

ნაკვეთების ზრდას, დაკრედიტების შემცირებას,
ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდას და ეკონომიკური აქტივობის მკვეთრ ვარდნას. გარდა ამისა, ასეთი შეზღუ
დვა გამოიწვევს ფინანსურ ბაზარზე რეფინანსირებ
ისადმი (როგორც ლიკვიდობის მართვის მოქნილი
ინსტრუმენტისადმი) ნდობის დაკარგვას. შედეგად,
მნიშვნელოვნად გაიზრდება საპროცენტო განაკვე
თების მერყეობა (ისე როგორც ეს რეფინანსირების
ინსტრუმენტის შემოღებამდე იყო), რაც საბოლოოდ,
მკვეთრად შემცირებულ მიმდინარე ეკონომიკურ
აქტივობასთან ერთად, ქვეყნის გრძელვადიან ეკო

ნომიკურ ზრდასაც შეუშლის ხელს. როგორც საერ
თაშორისო ლიტერატურა და კვლევები, ასევე საერ
თაშორისო გამ
ოცდილე
ბა მოწმობს, რომ გრძელ
ვადიანი საგარეო შოკების დროს გაცვლითი კურსის
დაცვის მოტივით მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრი
გამკაცრება არასწორი გადაწყვეტილებაა, როგორც
არადოლარიზებული ასევე დოლარიზებული ეკო
ნომიკებისთვის. შესაბამისად, მოსაზრება, რომ სებ-ი
რეფინანსირების სესხების მოცულობის შეზღუდვით
ეკონომიკურ/ფინანსურ სტაბილურობას შეუწყობდა
ხელს, მცდარია.
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