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არსებული მაკროეკონომიკური ტენდენციების, კერძოდ, კი საგარეო და შიდა ფაქტორების 
გავლენით გაცვლითი კურსის გაუფასურებისა და ინფლაციური რისკების ზრდის 
გათვალისწინებით, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების პარალელურად არსებითი გახდა 
მთავრობის მიერ ფისკალური (საბიუჯეტო) პოლიტიკის გადახედვის საკითხი. კერძოდ, 
დისკუსიის მთავარ ასპექტად იქცა ფისკალური პოლიტიკის მოსალოდნელი მიმართულება: 
არსებული ფისკალური პოლიტიკის გამკაცრების შესაძლებლობა, რაც გულისხმობს 
სახელმწიფო დანახარჯების შემცირებასა ან/და გადასახადების ზრდას, ან პირიქით 
პოლიტიკის შემსუბუქება, რაც გულისხმობს  სახელმწიფო დანახარჯების ზრდასა ან/და 
გადასახადების შემცირებას. წარმოდგენილი კვლევითი პუბლიკაცია მიზნად ისახავს 
წარმოადგინოს ერთი მხრივ, ფისკალური პოლიტიკის ეკონომიკურ გარემოზე გავლენის 
თეორიული ასპექტები. მეორე მხრივ, პუბლიკაცია ასახავს საერთაშორისო კვლევების 
შედეგებსა და გამოცდილებას ფისკალური პოლიტიკის გავლენისა და გასათვალისწინებელი 
რისკების კუთხით მოკლე და გრძელვადიან პერიოდში. ამ მიმართულებით არსებული 
მრავალფეროვანი გამოცდილების გათვალისწინებით, პუბლიკაცია წარმოადგენს მხოლოდ 
ცალკეულ საყურადღებო კვლევებს/საკითხებს დაინტერესებულ მხარეთა მიერ 
ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების უზრუნველსაყოფად. 

ფისკალური პოლიტიკის ძირითად მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე მოსალოდნელი 
გავლენის შეფასება, განსაკუთრებით ფისკალური პოლიტიკის, როგორც  მაკროეკონომიკური 
სტაბილიზაციის ინტრუმენტის გამოყენების მიზანშეწონილობისა და ეფექტიანობის კუთხით, 
როგორც ეკონომიკურ თეორიაში, ასევე პრაქტიკაში განსხვავებული საერთაშორისო 
გამოცდილების გათვალისწინებით, დებატების საგანია. ერთი მხრივ, ყურადსაღებია 
დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის, როგორც ეკონომიკური სტაბილიზაციის 
ინსტრუმენტის გავლენა მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პერიოდისთვის, ასევე 
მონეტარული პოლიტიკის განსხვავებულ მიმართულებებთან კოორდინაციისას. მეორე მხრივ, 
საყურადღებოა, დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის ეფექტიანობის კავშირი მის 
კომპოზიციასთან (ანუ იმ ინსტრუმენტებთან, რომლებზეც ხდება ფოკუსირება პოლიტიკის 
შესაბამისი მიმართულების განხორციელებისას). 

მოკლევადიან პერიოდში, ფისკალური პოლიტიკის ცვლილება ეკონომიკურ გარემოზე 
ზეგავლენას ძირითადად საქონელსა და მომსახურებაზე შინამეურნეობების, ბიზნესის და 
მთავრობის მოთხოვნაზე ცვლილების არხით ახდენს, რაც თავის მხრივ, ზემოქმედებს 
გამოშვებაზე (მშპ-ზე) პოტენციურ გამოშვებასთან1 (გამოშვების მაქსიმალური ოდენობა, რაც 
ეკონომიკას შეუძლია აწარმოოს რესურსების მაქსიმალური უტილიზაციის პირობებში) 

1 პოტენციური გამოშვება (მშპ), ეს არის გამოშვების ის დონე, რომელიც ეკონომიკას შეუძლია 
აწარმოოს მუდმივი ინფლაციის დონის პირობებში (OECD). 
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მიმართებით. ასე მაგალითად, ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკა (გადასახადების 
შემცირება ან/და სახელმწიფო ხარჯების ზრდა) ზრდის ერთობლივ მოთხოვნას, რაც 
წარმოების და დასაქმების ზრდის სტიმულს ქმნის ბიზნესისათვის. ერთობლივ მოთხოვნასა 
და გამოშვებაზე საპირისპირო ეფექტი აქვს მკაცრ ფისკალურ პოლიტიკას (გადასახადების 
ზრდა ან/და სახელმწიფო ხარჯების შემცირება). გრძელვადიან პერიოდში კი ფისკალური 
პოლიტიკის პოტენციურ მშპ-ზე გავლენა შემდეგ არხებს უკავშირდება: სახელმწიფოს ვალის 
ოდენობის ცვლილება, ფიზიკური პირებისა და ბიზნესის სტიმულების ცვლილება 
მუშაობასთან, დანაზოგებთან და ინვესტიციების განხორციელებასთან დაკავშირებით და 
ასევე სახელმწიფოს ინვესტიციების ცვლილება, რომელსაც, თავის მხრივ, გავლენა აქვს 
სამუშაო ძალისა და  კერძო კაპიტალის მწარმოებლურობაზე. ზემოაღნიშნულის 
გათვალისწინებით2, ცალკეული კვლევების მიხედვით, ფისკალური პოლიტიკის ცვლილება 
გულისხმობს კომპრომისს გრძელვადიან და მოკლევადიან პერიოდში მშპ-ზე გავლენასთან 
დაკავშირებით. კერძოდ, ფისკალურ პოლიტიკაში უმეტეს ცვლილებებს რომელსაც 
ხელსაყრელი ეკონომიკური გავლენა აქვს მოკლევადიან პერიოდში, გრძელვადიან პერიოდში 
გამოშვებაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. აღნიშნული ფენომენის მიზეზად მოიაზრება ის 
ფაქტი, რომ ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკა (სახელმწიფო ხარჯების ზრდა ან 
გადასახადის განაკვეთის შემცირება) მოკლევადიან პერიოდში განაპირობებს მოთხოვნაზე 
ზრდას, რომელიც თავის მხრივ,  გამოშვებას და შემოსავალს ზრდის და შესაბამისად, 
საგადასახადო შემოსავლებს, მაგრამ როგორც წესი, არა იმ მასშტაბით, რომ განეიტრალებულ 
იქნას დეფიციტის ზრდა. შესაბამისად, აღნიშნული პოლიტიკა სახელმწიფოს ვალს ზრდის, 
რაც, თავის მხრივ, ამცირებს დანაზოგებსა და კაპიტალის მარაგს და შესაბამისად გამოშვებას 
(სხვა თანაბარ პირობებში). თუმცა გარკვეულ პირობებში, მოკლე და გრძელვადიან პერიოდებს 
შორის აღნიშნული ალტერნატივის თავიდან აცილება შესაძლებელია. აღნიშნულს ადგილი 
აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ფისკალური პოლიტიკის ცვლილება, რომელიც 
მოკლევადიან პერიოდში ზრდის ერთობლივ მოთხოვნას, ასევე პოზიტიურად იმოქმედებს 
ეკონომიკის გრძელვადიან პოტენციალზე საკმარისად, რომ განეიტრალებულ იქნას 
სახელმწიფო ვალის ზრდის უარყოფითი ეფექტები. 

რაც შეეხება გავლენას მოკლევადიან პერიოდში, ზემოაღნიშნული თეორიული ასპექტების 
გათვალისწინებით, როგორც წესი, მიიჩნევა, რომ ანტიციკლურ დისკრეციულ ფისკალურ 
პოლიტიკას, რაც გულისხმობს ერთობლივი მოთხოვნის ზრდის ხელშეწყობას ეკონომიკური 
აქტივობის შენელებისას და ერთობლივი მოთხოვნის შეზღუდვას ეკონომიკური ბუმის დროს, 
მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ჰქონდეს მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის 
მიზნებისათვის. თუმცა არსებობს გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ანტიციკლური 
ფისკალური პოლიტიკის განხორციელება (მაგ. სახელმწიფო ხარჯების ზრდა ეკონომიკური 
აქტივობის შენელებისას) ეკონომიკური აქტივობის შემცირებისას მიზანშეწონილად არ 

2 ტექნიკურად მაგ. კონგრესის საბიუჯეტო ოფისი მოკლევადიანი პერიოდის გავლენად ერთობლივ 
მოთხოვნაზე ცვლილების ფოკუსით იყენებს საშუალოდ 2 წლიან პერიოდს, ხოლო შემდგომ პერიოდში 
ახდენს ეტაპობრივ გადასვლას გრძელვადიან (პოტენციურ მშპ-ზე ზეგავლენა) გავლენაზე წინასწარ 
განსაზღვრული წონებით. 
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მიიჩნევა, მაგალითად, ცალკეული კვლევების მიხედვით, ფისკალური პოლიტიკის 
შერბილება შესაძლებელია შეუსაბამო იყოს დიდი საგარეო დისბალანსის არსებობის დროს. 
ასეთ დროს, იმ შეთხვევაშიც კი, თუ ეკონომიკური აქტივობა შენელებულია, შესაძლებელია 
აუცილებელი გახდეს ფისკალური კონსოლიდაცია ზრდადი ინფლაციის შეზღუდვისა ან/და 
მიმდინარე ანგარიშის დისბალანსის შემცირების ან კაპიტალის არსებითი გადინების 
დასაძლევად. ამასთან, სტანდარტული კეინზიანური თეორიის საპირისპიროდ (რომლის 
მიხედვითაც ფისკალური გამკაცრება აისახება ერთობლივ მოთხოვნაზე, ხოლო ერთობლივი 
მოთხოვნის შემცირება ეკონომიკურ ზრდას შეამცირებს, ხოლო უმუშევრობას გაზრდის, სულ 
მცირე მოკლევადიან პერიოდში) არსებობს მოსაზრებები, რომ ფისკალურ გამკაცრებას 
შეუძლია სახელმწიფო ვალის შემცირების შედეგად საპროცენტო განაკვეთებზე „სანდოობა“ 
გაზარდოს, რაც რისკის პრემიუმს შეამცირებს და ინვესტორების მოლოდინებს გაზრდის. 
აღნიშნულის შედეგი კი შეიძლება იყოს კერძო ინვესტიციების მოზიდვა (“crowding in“), 
რომელიც დააკომპენსირებს ერთობლივი მოთხოვნის კლებას, რომელიც მთავრობის 
ხარჯების შემცირების და გადასახადების ზრდის შედეგია. ამდენად, ასეთ შემთხვევაში 
ფისკალურმა კონსოლიდაციამ შესაძლოა მოკლევადიან პერიოდში გამოშვების ზრდა და არა 
შემცირება გამოიწვიოს (რასაც ტრადიციულად მიიჩნევენ ხოლმე).  

აღნიშნული დისკუსიის გავლენით, იმისათვის, რომ განსაზღვრულ იქნას ფისკალური 
პოლიტიკის მიმართულება მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის მიზნებისათვის 
გასათვალისწინებელია, პირველ რიგში, ეკონომიკური გარემოს პრერეკვიზიტები, ხოლო 
მეორე მხრივ, კოორდინაცია მონეტარულ პოლიტიკასთან. მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო 
დისბალანსის სტაბილიზაციისათვის ფისკალური პოლიტიკის გამკაცრება შესაძლებელია 
მიზანშეწონილი იყოს, ცალკეულ მკვლევართა მოსაზრებით მაგ. ინფლაციური რისკების 
პარალელურად უარყოფითი გამოშვების გაპის არსებობისას (როდესაც გამოშვება ნაკლებია 
მის პოტენციურ დონეზე), გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკასთან ერთად ფისკალური 
პოლიტიკის არსებითად გამკაცრება გამოშვების მიმართულებით შესაძლოა მნიშვნელოვან 
რისკებს მოიცავდეს, რასაც საერთაშორისო გამოცდილებაც ადასტურებს. ასეთ დროს 
შესაძლებელია განხილულ იქნას ნეიტრალური  (ან ზომიერად ექსპანსიური, ეკონომიკური 
გარემოს გათვალისწინებით) პოლიტიკის შესაძლებლობა და აქცენტი გაკეთდეს პოლიტიკის 
კომპოზიციის იმგვარ ცვლილებაზე, რომელიც მისაღებია როგორც მოკლევადიანი, ისე 
გრძელვადიანი პერსპექტივიდან.  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების განსაზღვრასთან ერთად 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი კომპოზიცია ანუ ის, თუ რომელ ინსტრუმენტზე 
(ხარჯების თუ გადასახადების ცალკეული კომპონენტები) უნდა მოხდეს ფოკუსირება. მაგ. 
საერთაშორისო გამოცდილებითა და ცალკეული კვლევებით, ფისკალური პოლიტიკის 
გამკაცრების წარმატებული მაგალითები (როდესაც უზრუნველყოფილ იქნა სახელმწიფო 
ვალის დონის შემცირება) ძირითადად ვლინდება იმ შემთხვევებში, როდესაც გამკაცრება 
ფოკუსირებულია მიმდინარე სახელმწიფო ხარჯების და არა სახელმწიფო ინვესტიციების 
შემცირებაზე ან გადასახადების ზრდაზე. 
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პუბლიკაცია ორგანიზებულია შემდეგნაირად: პირველი ნაწილი ეხება ფისკალური 
პოლიტიკის გავლენის თეორიულ ასპექტებს მოკლე და გრძელვადიან პერიოდში. მეორე 
ნაწილი კი ასახავს ემპირიული კვლევებისა და საერთაშორისო გამოცდილების მოკლე 
მიმოხილვას ფისკალური პოლიტიკის, როგორც მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის 
ინსტრუმენტის გამოყენების შედეგებსა და აღნიშნული შედეგების კავშირზე 
განხორციელებული პოლიტიკის ძირითად მახასიათებლებთან
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მიიჩნევა, რომ მოკლევადიან პერიოდში, ფისკალური პოლიტიკის ცვლილება ეკონომიკურ 
გარემოზე ზეგავლენას ძირითადად საქონელსა და მომსახურებაზე შინამეურნეობების, 
ბიზნესის და მთავრობის მოთხოვნაზე ცვლილების არხით ახდენს, რაც თავის მხრივ, 

ზემოქმედებს გამოშვებაზე 
(მშპ-ზე) პოტენციურ 
გამოშვებასთან3 (გამოშვების 
მაქსიმალური ოდენობა, რაც 
ეკონომიკას შეუძლია 
აწარმოოს რესურსების 
მაქსიმალური უტილიზაციის 
პირობებში) მიმართებით. ასე 
მაგალითად, ექსპანსიური 
ფისკალური პოლიტიკა 
(გადასახადების შემცირება 
ან/და სახელმწიფო ხარჯების 
ზრდა) ზრდის ერთობლივ 
მოთხოვნას, რაც წარმოების 
და დასაქმების ზრდის 
სტიმულს ქმნის 
ბიზნესისათვის. ერთობლივ 
მოთხოვნასა და გამოშვებაზე 
საპირისპირო ეფექტი აქვს 
მკაცრ ფისკალურ პოლიტიკას 
(გადასახადების ზრდა ან/და 
სახელმწიფო ხარჯების 
შემცირება).  

მოკლევადიან პერიოდში, ფისკალური პოლიტიკის ცვლილების ეკონომიკურ აგრეგატებზე 
გავლენის შესაფასებლად მიზანშეწონილია შეფასდეს4 ერთი მხრივ, აღნიშნული პოლიტიკის 

3 პოტენციური გამოშვება (მშპ), ეს არის გამოშვების ის დონე, რომელიც ეკონომიკას შეუძლია აწარმოოს 
უმუშევრობის ბუნებრივი დონის  პირობებში (მუდმივი ინფლაციის დონის პირობებში) (OECD). 
4 https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/49494-FiscalPolicies.pdf 
 

მიიჩნევა, რომ მოკლევადიან პერიოდში, 
ფისკალური პოლიტიკის ცვლილება ეკონომიკურ 
გარემოზე ზეგავლენას ძირითადად საქონელსა და 
მომსახურებაზე შინამეურნეობების, ბიზნესის და 
მთავრობის მოთხოვნაზე ცვლილების არხით 
ახდენს, რაც თავის მხრივ, ზემოქმედებს 
გამოშვებაზე (მშპ-ზე) პოტენციურ გამოშვებასთან1 
(გამოშვების მაქსიმალური ოდენობა, რაც 
ეკონომიკას შეუძლია აწარმოოს რესურსების 
მაქსიმალური შესაძლო უტილიზაციის პირობებში) 
მიმართებით. ასე მაგალითად, ექსპანსიური 
ფისკალური პოლიტიკა (გადასახადების შემცირება 
ან/და სახელმწიფო ხარჯების ზრდა) ზრდის 
ერთობლივ მოთხოვნას, რაც წარმოების და 
დასაქმების ზრდის სტიმულს ქმნის 
ბიზნესისათვის. ერთობლივ მოთხოვნასა და 
გამოშვებაზე საპირისპირო ეფექტი აქვს მკაცრ 
ფისკალურ პოლიტიკას (გადასახადების ზრდა 
ან/და სახელმწიფო ხარჯების შემცირება).  
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გავლენა ერთობლივ მოთხოვნაზე, ხოლო მეორე მხრივ, მისი გავლენა სამუშაო ძალის 
მიწოდებაზე.  

ერთობლივ მოთხოვნაზე გავლენა თავის მხრივ, მოიცავს პირდაპირ-„პირველად“ ეფექტს, 
რომელიც უკავშირდება სახელმწიფო უწყებების მიერ მოთხოვნის მოცულობისა და იმ 
საოჯახო მეურნეობებისა და საწარმოების მოთხოვნის მოცულობის ცვლილებას, რომლებიც 
იღებენ სახელმწიფო ტრანსფერებს ან იხდიან გადასახადებს, და არაპირდაპირ ეფექტს, 
რომელიც შეიძლება ასახულ იქნას „მოთხოვნის მულტიპლიკატორით“-(“demand multiplier”) 
გამოშვების ცვლილება ერთობლივი მოთხოვნის ერთი ერთეულით (მაგ. ლარით) 
ცვლილებისას.  

პირდაპირი ეფექტის ზეგავლენის მასშტაბი დამოკიდებულია, ერთი მხრივ, პოლიტიკის 
ცვლილების ხანგრძლივობაზე (დროებითი თუ მუდმივი), მეორე მხრივ, იმ ადამიანების 
ფინანსურ მდგომარეობაზე, რომელთაც აღნიშნული პოლიტიკა ეხება. მაგალითად, 
გადასახადის დროებით შემცირებას შინამეურნეობების შესყიდვებზე უფრო მცირე ეფექტი 

აქვს, ვიდრე გრძელვადიანს, 
ვინაიდან აღნიშნულ 
პოლიტიკას შინამეურნეობის 
ჯამურ განკარგვად 
შემოსავალზე სხვადასხვა 
დროით პერიოდში ნაკლები 
ეფექტი აქვს. ამასთან, 
განკარგვადი შემოსავლის 
ზრდამ მოსალოდნელია უფრო 

გაზარდოს დაბალ შემოსავლიანი, ვიდრე მაღალ შემოსავლიანი შინამეურნეობების 
შესყიდვები. რაც შეეხება დროით ფაქტორს, როგორც წესი, პირდაპირი ეფექტები ვლინდება იმ 
კვარტალში, რომელშიც პოლიტიკა იცვლება და გრძელდება რამდენიმე კვარტლის 
განმავლობაში, თუმცა პოლიტიკის მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ზოგიერთ ფისკალურ 
ცვლილებას ერთობლივ მოთხოვნაზე უფრო სწრაფი გავლენა აქვს. მაგალითად, სახელმწიფოს 
მიერ გაზრდილმა შესყიდვებმა მოსალოდნელია იმავე კვარტალში იქონიოს გავლენა, 
რომლებშიც ფულადი სახსრების ხარჯვა განხორციელდა, თუმცა გადასახადის განაკვეთის ან 
სახელმწიფო ტრანსფერების ცვლილება  ერთობლივ მოთხოვნაზე შედარებით ნელი ტემპით 
ზემოქმედებს.  

რაც შეეხება ფისკალური პოლიტიკის არაპირდაპირ ეფექტებს, აღნიშნული გავლენა 
უკავშირდება პირდაპირი ეფექტის ეკონომიკაზე გადაცემას და როგორც უკვე აღინიშნა, 
აისახება „მოთხოვნის მულტიპლიკატორით“. მოთხოვნის მულტიპლიკატორის სიდიდე 
დამოუკიდებულია არსებულ ეკონომიკურ გარემოსა და შესაბამისად, ფისკალური 
პოლიტიკის ცვლილების პასუხად მონეტარული პოლიტიკის ცვლილებაზე. კერძოდ, იმ 
შემთხვევაში თუ მონეტარული პოლიტიკის პასუხი ლიმიტირებულია (მაგ. უარყოფითი 

პირდაპირი ეფექტის ზეგავლენის მასშტაბი 
დამოკიდებულია, ერთი მხრივ, პოლიტიკის 
ცვლილების ხანგრძლივობაზე (დროებითი თუ 
მუდმივი), მეორე მხრივ, იმ ადამიანების ფინანსურ 
მდგომარეობაზე, რომელთაც აღნიშნული პოლიტიკა 
ეხება. 
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გამოშვების გაპისა და დაბალის ინფლაციის პირობებში მასტიმულირებელი ფისკალური 
პოლიტიკის განხორციელებისას), მოთხოვნის მულტიპლიკატორი მოსალოდნელია უფრო 
დიდი სიდიდე იყოს, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ ფისკალური პოლიტიკის პასუხად 
მოსალოდნელია მონეტარული პოლიტიკის ძლიერი საპასუხო რეაქცია საპროცენტო 
განაკვეთების ცვლილებისათვის. მაგ. „მოთხოვნის მულტიპლიკატორის“ კონგრესის 
საბიუჯეტო ოფისის მიერ გამოყენებული დიაპაზონი მერყეობს 0.5-2.5 შუალედში (ძირითადი 
შეფასებით 1.5), როდესაც ფისკალური პოლიტიკის ცვლილებაზე მონეტარული პოლიტიკის 
პასუხი ლიმიტირებულია, ხოლო ძლიერი საპასუხო რეაქციის შემთხვევაში დიაპაზონი 0.4-1.9 
შუალედში მერყეობს, (ძირითადი შეფასებით 1.2).  

მოკლევადიან პერიოდში ფისკალური პოლიტიკის ჯამური ეფექტის შეფასება, რომელიც 
მოიცავს როგორც პირდაპირ, ასევე არაპირდაპირ ეფექტებს, შესაძლებელია გაანგარიშებულ 
იქნას, როგორც პირდაპირი ეფექტების ცვლილებისა და „მოთხოვნის მულტიპლიკატორის“ 
ნამრავლი, და განიხილება, როგორც „გამოშვების მულტიპლიკატორი“ („output multiplier“). 

აღნიშნული 
მულტიპლიკატორი 

სხვადახვა მნიშვნელობას 
იღებს სხვადასხვა 
ფისკალური პოლიტიკის 
შედეგად. მაგალითად, თუ 
ჩავთვლით, რომ 
სახელმწიფოს მიერ 

განხორციელებულ 
შესყიდვების პირდაპირი 
ეფექტი 1-ს უტოლდება, 

მაშინ გამოშვების და მოთხოვნის მულტიპლიკატორები ერთმანეთის ტოლია. თუმცა, 
ფისკალური პოლიტიკის ცვლილებების უმეტესობისათვის პირდაპირი ეფექტი 1-ზე 
ნაკლებია (ვინაიდან ბენეფიტებით მოსარგებლენი და გადასახადების გადამხდელები 
საკუთარ დანახარჯებს 1 ლარზე ნაკლები ოდენობით აკორექტირებენ, მათი შემოსავლის 
ყოველი 1 ლარის ცვლილების დროს), შედეგად აღნიშნულ შემთხვევებში გამოშვების 
მულტიპლიკატორის მნიშვნელობა მოთხოვნის მულტიპლიკატორის მნიშვნელობაზე  
დაბალია (გამოშვების მულტიპლიკატორთან დაკავშირებით იხ. პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისის კვლევითი პუბლიკაცია „ფისკალური მულტიპლიკატორები“).  

რაც შეეხება ფისკალური პოლიტიკის ცვლილების შრომის მიწოდებაზე გავლენას, აღნიშნული 
უკავშირდება ადამიანთა სტიმულების ცვლილებას მუშაობის მიმართულებით. აღნიშნულ 
სტიმულებზე ზეგავლენას ახდენს ნაწილობრივ შემოსავალზე გადასახადის და სახელმწიფოს 
ბენეფიტების ოდენობა (სხვადასხვა შემოსავლის მქონე ჯგუფებისათვის). ამასთან, 
მოკლევადიან პერიოდში ფისკალური პოლიტიკის პასუხად, სამუშაო ძალის მიწოდების 
ცვლილების გავლენა დამოკიდებულია სამუშაო ბაზრის მდგომარეობაზე. კერძოდ, რაც უფრო 

მოკლევადიან პერიოდში ფისკალური პოლიტიკის 
ჯამური ეფექტის შეფასება, რომელიც მოიცავს 
როგორც პირდაპირ, ასევე არაპირდაპირ ეფექტებს, 
შესაძლებელია გაანგარიშებულ იქნას, როგორც 
პირდაპირი ეფექტების ცვლილებისა და „მოთხოვნის 
მულტიპლიკატორის“ ნამრავლი, და განიხილება, 
როგორც „გამოშვების მულტიპლიკატორი“ 
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დიდია შრომის ბაზრის უმოქმედობის ხარისხი (Labour Market Slack-სხვაობა უმუშევრობის 
არსებულ და ბუნებრივ დონეს შორის), მით უფრო მცირეა სამუშაო ძალის მიწოდების 

ცვლილების გავლენა 
გამოშვებასა და დასაქმებაზე. 
მაგ. კონგრესის საბიუჯეტო 
ოფისის შეფასებით, 
როდესაც უმუშევრობის 
არსებულ და ბუნებრივ 
დონეს შორის სხვაობა 1 %-
ული პუნქტია, შრომის 
მიწოდების ცვლილებების 

დაახლოებით 60% ასახული იქნება დასაქმების და გამოშვების ცვლილებებში; როდესაც 
აღნიშნული სხვაობა 2%-ული პუნქტია, შრომის მიწოდებაში ცვლილებების დაახლოებით 15% 
ასახული იქნება დასაქმების და გამოშვების ცვლილებებში. ხოლო როდესაც სხვაობა 2 %-ულ 
პუნქტს აღემატება, სამუშაო ძალის მიწოდებაში ცვლილებას უმნიშვნელო გავლენა ექნება 
დასაქმებაზე და გამოშვებაზე. ამ უკანასკნელი შემთხვევის დროს, სამუშაო ადგილები რაც 
გამოთავისუფლებულია, დაკავებული იქნება სხვა მომუშავეების მიერ რომლებიც არ არიან 
დასაქმებული და სამუშაო რომელიც იმ დასაქმებულებით არის შევსებული რომელებიც 
სამუშაო საათის რაოდენობას გაზრდიან არ იქნება ხელმისაწვდომი იმ მომუშავეებისთვის 
რომლებიც უმუშევრები არიან. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაო ბაზარი მჭიდროა, რაც 
გულისხმობს, რომ ფაქტიური უმუშევრობის დონე ბუნებრივ დონეს არ აღემატება, მეტ 
დამქირავებელს აქვს სირთულე სამუშაო ძალის მოძიებასთან დაკავშირებით. ასეთი 
შემთხვევის დროს, შრომის მიწოდებაში ცვლილება სრულად აისახება დასაქმების და 
გამოშვების დონეზე. 

 

 

 

 

 

 

 

რაც უფრო დიდია შრომის ბაზრის უმოქმედობის 
ხარისხი (Labour Market Slack-სხვაობა უმუშევრობის 
არსებულ და ბუნებრივ დონეს შორის), მით უფრო 
მცირეა სამუშაო ძალის მიწოდების ცვლილების 
გავლენა გამოშვებასა და დასაქმებაზე. 
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გრძელვადიან პერიოდში, პოტენციური გამოშვება (მშპ) დამოკიდებულია სამუშაო ძალის 
ოდენობასა და ხარისხზე, პროდუქტიული კაპიტალის მარაგსა და წარმოების ფაქტორთა 
მთლიან ფაქტორულ მწარმოებლურობაზე (Total factor productivity -TFP). შესაბამისად, 
გრძელვადიან პერიოდში, ფისკალური პოლიტიკა პოტენციურ მშპ-ზე გავლენას შემდეგი 
არხების მეშვეობით ახდენს: სახელმწიფოს ვალის ოდენობის ცვლილებით, ფიზიკური 

პირებისა და ბიზნესის 
სტიმულების ცვლილებით 
მუშაობასთან, დანაზოგებთან 
და ინვესტიციების 

განხორციელებასთან 
დაკავშირებით და ასევე 

სახელმწიფოს 
ინვესტიციების ცვლილებით, 
რომელსაც, თავის მხრივ, 
გავლენა აქვს სამუშაო ძალისა 
და  კერძო კაპიტალის 
მწარმოებლურობაზე. ასე 
მაგალითად, პოლიტიკის 
ცვლილება, რომელიც  

საგადასახადო განაკვეთს ამცირებს როგორც წესი დასაქმებულს უქმნის სტიმულს მეტი 
მუშაობისა და დაზოგვისათვის. ასევე, პოლიტიკის ცვლილება, რომელიც ამცირებს 
სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტს, ხელს უწყობს ეროვნული დანაზოგების 
(შინამეურნეობების, ბიზნესის, და მთავრობების მიერ განხორციელებული დანაზოგის მთელი 
ოდენობა) და ინვესტიციების ზრდას, რაც თავის მხრივ, ზრდის გამოშვებას. ფისკალური 
პოლიტიკის ზეგავლენა პოტენციურ გამოშვებაზე შესაძლებელია გამოიხატოს მთავრობის 
მიერ განხორციელებული ინვესტიციების არხით (მაგალითად, ხარჯები ან საგადასახადო 
სუბსიდიები ინფრასტრუქტურის, განათლების სექტორში, ან კვლევისა და განვითარების 
(R&D) მიმართულებით).  

მაგალითისათვის, კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის მიერ ფისკალური პოლიტიკის 
გრძელვადიან პერიოდში გავლენის შეფასებისათვის, გამოიყენება ორი მოდელი-სოლოუს 
ზრდის მოდელი (Solow Growth Model), რომელიც ითვალისწინებს დაშვებას, რომ ინდივიდები 
მუშაობასა და დანაზოგის დონეზე გადაწყვეტილებებს მიმდინარე ეკონომიკურ 
მდგომარეობაზე დაფუძნებით იღებენ (როგორიცაა ხელფასის დონე, საპროცენტო განაკვეთი 
და მთავრობის პოლიტიკა) და სასიცოცხლო-ციკლის ზრდის მოდელი (Life-Cycle Growth 
Model), რომელიც ითვალისწინებს დაშვებას, რომ ინდივიდები ითვალისწინებენ არამხოლოდ 
მიმდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობას, არამედ ზემოთმოცემული აგრეგატების 
მოსალოდნელ განვითარებასაც.  

გრძელვადიან პერიოდში, ფისკალური პოლიტიკა 
პოტენციურ მშპ-ზე გავლენას შემდეგი არხების 
მეშვეობით ახდენს: სახელმწიფოს ვალის ოდენობის 
ცვლილებით, ფიზიკური პირებისა და ბიზნესის 
სტიმულების ცვლილებით მუშაობასთან, 
დანაზოგებთან და ინვესტიციების 
განხორციელებასთან დაკავშირებით და ასევე 
სახელმწიფოს ინვესტიციების ცვლილებით, 
რომელსაც, თავის მხრივ, გავლენა აქვს სამუშაო 
ძალისა და  კერძო კაპიტალის მწარმოებლურობაზე. 
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სოლოუს ზრდის მოდელი 
ითვალისწინებს დაშვებას, 
რომ ინდივიდები 
მიმდინარე პროცესებს 
წარსულის მსგავსად 
პასუხობენ. მაგალითად, 
ბიუჯეტის დეფიციტის 
ზრდის შემთხვევაში 
ფიზიკური პირები 
დანაზოგებს ზრდიან 
(სხვადასხვა მიზეზით, მათ 
შორის საპროცენტო 
განაკვეთის მოსალოდნელი 
ზრდის, ასევე ფისკალური 
პოლიტიკის მოსალოდნელი 
გამკაცრების მოლოდინის 
გავლენით). თუმცა მათ არ 
აქვთ ეკონომიკური 

აგრეგატების შესაძლო განვითარების შესახებ ზუსტი ხედვა. სოლოუს ტიპის ზრდის მოდელი 
გავლენის შეფასებისას  ძირითადად ემყარება შემდეგი ოთხი ტიპის ცვლილების (ან მათ 
საპირისპირო) გავლენის ანალიზს: სახელმწიფო ვალის ზრდის, საგადასახადო განაკვეთების 
ზრდის, ტრანსფერების  ზრდის  და სახელმწიფოს ინვესტიციების ზრდის  გავლენა 
პოტენციურ მშპ-ზე. 

1. სახელმწიფო ვალის ზრდა: სახელმწიფოს მიერ გაზრდილი ვალი ძირითადად 
გამოდევნის პროდუქტიულ კაპიტალში კერძო ინვესტიციებს (“Crowding Effect”), 
ვინაიდან ადამიანების მიერ განხორციელებული დანაზოგების ნაწილი კერძო 
ინვესტიციების დაფინანსების ნაცვლად სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების შესაძენად 
იქნება მიმართული. შედეგად მიიღება, სხვა თანაბარ პირობებში, ნაკლები 
პროდუქტიული კაპიტალი და გამოშვების დაბალი დონე. თუმცა 
გასათვალისწინებელია, რომ გამოდევნის ეფექტი შესაძლოა ნაწილობრივ 
განეიტრალდეს ორი ფაქტორის მეშვეობით:  

ა. პირველ რიგში, დამატებითმა ვალმა შესაძლოა უფრო მაღალი კერძო დაზოგვა 
განაპირობოს, რაც თავის მხრივ, ზრდის სახელმწიფო ვალდებულებების 
შესაძენად და კერძო ინვესტიციების დასაფინანსებლად ხელმისაწვდომ ფულად 
სახსრებს. აღნიშნული რამდენიმე მიზეზის გამო ხდება: დამატებითი 
სახელმწიფო ვალი ზრდის საპროცენტო განაკვეთს, რომელიც თავის მხრივ 
დანაზოგზე ამონაგებს ზრდის; ადამიანების ნაწილს აქვს მოლოდინი, რომ 
სახელმწიფო გაზრდის გადასახადებს ან შეამცირებს ხარჯებს (გაამკაცრებს 

სოლოუს ზრდის მოდელი (Solow Growth Model), 
რომელიც ითვალისწინებს დაშვებას, რომ 
ინდივიდები მუშაობასა და დანაზოგის დონეზე 
გადაწყვეტილებებს მიმდინარე ეკონომიკურ 
მდგომარეობაზე დაფუძნებით იღებენ (როგორიცაა 
ხელფასის დონე, საპროცენტო განაკვეთი და 
მთავრობის პოლიტიკა) და სასიცოცხლო-ციკლის 
ზრდის მოდელი (Life-Cycle Growth Model), 
რომელიც ითვალისწინებს დაშვებას, რომ 
ინდივიდები ითვალისწინებენ არამხოლოდ 
მიმდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობას, არამედ 
ზემოთმოცემული აგრეგატების მოსალოდნელ 
განვითარებასაც. 
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ფისკალურ პოლიტიკას) აღებული ვალის მომსახურების ხარჯების დასაფარად, 
შესაბამისად ინდივიდები ზრდიან საკუთარ დანაზოგებს მოვლენების 
განვითარების აღნიშნული მიმართულებისათვის მოსამზადებლად; ბიუჯეტის 
დეფიციტის ზრდის განმაპირობებელი ფისკალური პოლიტიკა აღნიშნული 
სახსრების ნაწილს კერძო სექტორზე გადაანაწილებს, რომლის ნაწილიც 
დაიზოგება. თუმცა მთლიანობაში, კერძო დანაზოგების ზრდა გაცილებით 
მცირეა, ვიდრე სახელმწიფოს ვალის ზრდის მოცულობა, შესაბამისად, 
სახელმწიფო ვალის ზრდა ამცირებს ეროვნულ დანაზოგებს5.  

ბ. მეორე ფაქტორი, რაც გარკვეულწილად ანეიტრალებს გამოდევნის ეფექტს, 
ეხება საპროცენტო განაკვეთის ზრდის გავლენით, სხვა ქვეყნებიდან კაპიტალის 
წმინდა შემოდინების ზრდას. უცხოური კაპიტალის აღნიშნული შემოდინება 
უზრუნველყოფს, რომ ინვესტიციები არ შემცირდება იმ დონით, რა დონითაც 
მცირდება ეროვნული დანაზოგები6. თუმცა, სხვა ქვეყნებიდან კაპიტალის 
შემოდინება ასევე გულისხმობს, რომ აღნიშნული კაპიტალიდან ამონაგების 
ნაწილი სამომვლოდ ქვეყნიდან გაედინება (მოგების, საპროცენტო შემოსავლის 
სახით).  

ჯამურად, ზემოაღნიშნული ფაქტორების გავლენით, სახელმწიფო ვალის ზრდა 
განაპირობებს ინვესტიციების გარკვეული დონით გამოდევნას. მაგალითისათვის, 
კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, ფედერალური ვალის 1 დოლარით ზრდა 
იწვევს ეროვნული დანაზოგების 57 ცენტით შემცირებას და ამავდროულად, უცხოური 
კაპიტალის შემოდინების 24 ცენტით ზრდას, შედეგად, ინვესტიციები მცირდება 33 
ცენტით (ცენტრალური შეფასება). 

2. საგადასახადო განაკვეთის ზრდა: გაზრდილი საგადასახადო განაკვეთები შრომიდან 
და კაპიტალიდან შემოსავალზე ამცირებს დანაზოგების დონესა და სამუშაო ძალის 
მიწოდებას-შესაბამისად, სხვა თანაბარ პირობებში, ამცირებს გამოშვებასა (მშპ-ს) და 
შემოსავლებს. 
გრძელვადიან პერიოდში, მაღალი საგადასახადო განაკვეთი შრომიდან და 
კაპიტალიდან შემოსავალზე ამცირებს დანაზოგზე ამონაგებსა და გადასახადის 
შემდგომ შემოსავალს, რაც თავის მხრივ ამცირებს ინდივიდებისათვის დაზოგვისა და 
სამუშაო ძალის მიწოდების სტიმულს. ამავდროულად, ვინაიდან მაღალი 
საგადასახადო განაკვეთი ასევე ამცირებს არსებულ დანაზოგებზე ამონაგებს, 
ადამიანებს უფრო მეტის დაზოგვა ესაჭიროებათ მომავალში ცხოვრების იმავე დონის 

5 მაგალითისათვის, კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, აშშ ფედერალური ვალის ერთი 
დოლარით ზრდა, კერძო დანაზოგებს მხოლოდ 43 ცენტით ზრდის  და შესაბამისად, 57 ცენტით 
მცირდება ეროვნული დანაზოგები. 
6 მაგალითისათვის, კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, აშშ ფედერალური ვალის ერთი 
დოლარით ზრდა 24 ცენტით ზრდის კაპიტალის წმინდა შემოდინებას. 
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პირობების შესანარჩუნებლად, რომელიც, თავის მხრივ ზრდის არსებული დანაზოგის 
დონეს. მსგავსად, ვინაიდან მაღალი საგადასახადო განაკვეთი ამცირებს გადასახადის 
შემდგომ შემოსავალს, ინდივიდებს იმავე ცხოვრების დონის შესანარჩუნებლად მეტი 
მუშაობა ესაჭიროებათ, რაც  შრომის მიწოდებას ზრდის. თუმცა ანალიტიკოსთა 
უმრავლესობის მოსაზრებით, შემცირების ეფექტი გადაწონის ზრდის ეფექტს, შედეგად 
მაღალი საგადასახადო განაკვეთი კაპიტალიდან და შრომიდან შემოსავალზე ამცირებს 
დანაზოგის დონესა და  სამუშაო ძალის მიწოდებას.7 

3. სახელმწიფო ტრანსფერების ზრდა: სახელმწიფო ტრანსფერების ზრდა სამუშაო ასაკის 
ინდივიდებისთვის ამცირებს სამუშაო ძალის მიწოდებას ორი არხით: 1.  ვინაიდან 
ტრანსფერის ზრდა ადამიანების გადასახადების შემდგომ შემოსავალს ზრდის და 
შედეგად ადამიანებს ნაკლები შრომის მიწოდება ესაჭიროებათ ცხოვრების იმავე 
დონის შესანარჩუნებლად, სამუშაო ძალის მიწოდება მცირდება; 2. ზოგადად,  სამუშაო 
ასაკის ინდივიდებისთვის ტრანსფერების ზრდა ამცირებს მუშაობისთვის მიღებულ 
გასამრჯელოს (ჯილდოს), ვინაიდან ტრანსფერები, როგორც წესი, იმ დასაქმებულებს 
უმცირდებათ, ვისაც მაღალი შემოსავლები აქვთ, გაწეული მუშაობისთვის მიღებული 
გასამრჯელოს შემცირება კი ამცირებს სამუშაო ძალის მიწოდებას. 

4. სახელმწიფო ინვესტიციების ზრდა: სახელმწიფო (არათავდაცვითი) ინვესტიციების 
ზრდა  გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკური ზრდას უწყობს ხელს, მეტწილად 
დასაქმებულებისა და კერძო კაპიტალის პროდუქტიულობის ზრდის გავლენით. ასე 
მაგალითად, განათლების სექტორში ხარჯების ზრდას შეუძლია გაზარდოს 
კვალიფიციური სამუშაო ძალა, კვლევისა და განვითარების მიმართულებით ხარჯების 
ზრდამ ხელი შეუწყოს ინოვაციებს, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ხარჯების 
ზრდამ (გზები, აეროპორტები) ხელი შეუწყოს ვაჭრობის განვითარებას. თუმცა 
სახელმწიფო ინვესტიციების პოტენციური მშპ-ს ზრდაზე ზეგვალენის  მასშტაბისა და 
დროითი პერიოდის შესახებ საკმაო გაურკვევლობაა.  ამასთან, სახელმწიფოს მიერ 
ინვესტიციების ზრდამ შეიძლება კერძო ინვესტიციების განხორციელება შეამციროს 
საინვესტიციო საქონელზე ფასების ზრდის გავლენით. მაგალითისათვის კონგრესის 
საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, დამატებითი სახელმწიფო ინვესტიციის ამონაგები 
კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული მსგავსი ინვესტიციის ტიპიურ ამონაგების 
ნახევარს უტოლდება. თუმცა კონკრეტული სექტორის მიხედვით, აღნიშნული 
მაჩვენებელი შესაძლებელია 0-ს უტოლდებოდეს, ან აჭარბებდეს კერძო სექტორის მიერ 
განხორციელებული ინვესტიციის ტიპური ამონაგების მოცულობას. 

რაც შეეხება სასიცოცხლო-ციკლის ზრდის მოდელს (Life-Cycle Growth Model), აღნიშნული 
მოდელის დაშვებით, შინამეურნეობებს აქვს ხედვა ფისკალური პოლიტიკისა და 
მთლიანობაში ეკონომიკის მოსალოდნელი განვითარების შესახებ („forward-looking in their 

7 მაგალითისთვის, კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, მაღალი საგადასახადო განაკვეთი 
კაპიტალიდან, რომელიც ამცირებს  გადასახადის შემდგომ დანაზოგზე ამონაგებს  1%-ით, კერძო 
დანაზოგს 0.2%-ით ამცირებს. 
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behavior”). შესაბამისად, სოლოუს ზრდის მოდელისაგან განსხვავებით, აღნიშნული მოდელი 
ითვალისწინებს, რომ ადამიანები გადაწყვეტილებებს დაზოგვისა და მუშაობის შესახებ 
იღებენ არამხოლოდ არსებული ფაქტორების (ამონაგები დანაზოგზე, ხელფასები და 
განკარგვადი შემოსავალი და ა.შ.), არამედ მათი მოსალოდნელი განვითარების შესახებ 
მოლოდინების გათვალისწინებით. მოლოდინებთან დაკავშირებული გაურკვევლობის 
გავლენით, აღნიშნულ მოდელში შინამეურნეობებს აქვთ სტიმული დამატებითი დანაზოგები 
ჰქონდეთ იმ შემთხვევაში, თუ მათი პოტენციური შემოსავალი დაიკლებს. ამასთან, 
აღნიშნული სტიმულები ნაკლებად მგრძობიარეა დანაზოგებზე ამონაგების ცვლილების 
მიმართ და აღნიშნულ მოდელში საგადასახადო განაკვეთის ცვლილებას კაპიტალიდან 
შემოსავალზე ნაკლები გავლენა აქვს შინამეურნეობების გადაწყვეტილებებზე დაზოგვის 
კუთხით. 

რაც შეეხება ფისკალური პოლიტიკის შესახებ გადაწყვეტილებებს მოკლე და გრძელვადინ 
პერიოდში8, ცალკეული კვლევების მიხედვით, ფისკალური პოლიტიკის ცვლილება 
გულისხმობს კომპრომისს გრძელვადიან და მოკლევადიან პერიოდში მშპ-ზე გავლენასთან 
დაკავშირებით. კერძოდ, ფისკალურ პოლიტიკაში უმეტეს ცვლილებებს რომელსაც 
ხელსაყრელი ეკონომიკური გავლენა აქვს მოკლევადიან პერიოდში, გრძელვადიან პერიოდში 
გამოშვებაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. აღნიშნულ ფენომენის მიზეზად მოიაზრება ის 
ფაქტი, რომ ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკა (სახელმწიფო ხარჯების ზრდა ან 
გადასახადის განაკვეთის შემცირება) მოკლევადიან პერიოდში განაპირობებს მოთხოვნაზე 
ზრდას, რომელიც თავის მხრივ,  გამოშვებას და შემოსავალს ზრდის და შესაბამისად, 
საგადასახადო შემოსავლებს, მაგრამ როგორც წესი, არა იმ მასშტაბით, რომ განეიტრალებულ 
იქნას დეფიციტის ზრდა. შესაბამისად, აღნიშნული პოლიტიკა სახელმწიფოს ვალს ზრდის, 
რაც, თავის მხრივ, ამცირებს დანაზოგებსა და კაპიტალის მარაგს და შესაბამისად გამოშვებას 
(სხვა თანაბარ პირობებში). ანალოგიურად, ფისკალურ პოლიტიკაში ცვლილებები, რომლებიც 
ერთობლივ მოთხოვნას ამცირებს, მოკლევადიან პერიოდში ამცირებს მშპ-ს და შემოსავლებს, 
თუმცა გრძელვადიან პერიოდში ასევე ამცირებს სახელმწიფოს ვალის დონეს და შედეგად, 
პოზიტიური ზეგავლენა აქვს გამოშვებაზე.  

8 ტექნიკურად მაგ. კონგრესის საბიუჯეტო ოფისი მოკლევადიანი პერიოდის გავლენად ერთობლივ 
მოთხოვნაზე ცვლილების ფოკუსით იყენებს საშუალოდ 2 წლიან პერიოდს, ხოლო შემდგომ პერიოდში 
ახდენს ეტაპობრივ გადასვლას გრძელვადიან (პოტენციურ მშპ-ზე ზეგავლენა) გავლენაზე წინასწარ 
განსაზღვრული წონებით. 
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თუმცა არსებობს მოსაზრებები, რომ გარკვეულ პირობებში, მოკლე და გრძელვადიან 
პერიოდებს შორის 
აღნიშნული ალტერნატივის 
თავიდან აცილება 
შესაძლებელია. კერძოდ, 
ფისკალური პოლიტიკის 
ცვლილებას, რომელიც 
მოკლევადიან პერიოდში 
ზრდის ერთობლივ 
მოთხოვნას, შესაძლებელია 
დადებითი ეკონომიკური და 
საბიუჯეტო გავლენა 
ჰქონდეს ასევე გრძელვადიან 
პერიოდშიც, იმ შემთხვევაში, 
თუ მოთხოვნის ზრდა ასევე 
პოზიტიურად იმოქმედებს 
ეკონომიკის გრძელვადიან 
პოტენციალზე საკმარისად, 
რომ განეიტრალებულ იქნას 
სახელმწიფო ვალის ზრდის 
უარყოფითი ეფექტები. 
მაგალითად, აშშ-ში 

გრძელვადიანი 
უმუშევრობის ზრდამ 
კონგრესის საბიუჯეტო 
ოფისის პროგნოზით, 
აღნიშნულ პირთა უნარების 
შემცირების გავლენით ასევე 
გაზარდა უმუშევრობის 
ბუნებრივი დონე შემდეგი 
ათწლეულის განმავლობაში. 
თუ მოკლევადიან პერიოდში 
ფისკალური პოლიტიკა და 
მოთხოვნაზე ზრდა 

გრძელვადიანი 
დაუსაქმებლების დასაქმებას უზრუნველყოფდა, შესაძლებელი იქნებოდა უმუშევრობის 
ბუნებრივი დონის შემცირება და საგადასახადო შემოსავლების ზრდა გრძელვადიან 
პერიოდში (სხვა ფაქტორების უცვლელობის პირობებში). აღნიშნული ლოგიკით, ფისკალური 
პოლიტიკის ცვლილებამ, რომელიც ამცირებს საქონელზე და მომსახურებაზე მოთხოვნას 

ცალკეული კვლევების მიხედვით, ფისკალური 
პოლიტიკის ცვლილება გულისხმობს კომპრომისს 
გრძელვადიან და მოკლევადიან პერიოდში მშპ-ზე 
გავლენასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ფისკალურ 
პოლიტიკაში უმეტეს ცვლილებებს, რომელსაც 
ხელსაყრელი ეკონომიკური გავლენა აქვს 
მოკლევადიან პერიოდში, გრძელვადიან პერიოდში 
გამოშვებაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. 
აღნიშნულ ფენომენის მიზეზად მოიაზრება ის 
ფაქტი, რომ ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკა 
(სახელმწიფო ხარჯების ზრდა ან გადასახადის 
განაკვეთის შემცირება) მოკლევადიან პერიოდში 
განაპირობებს მოთხოვნაზე ზრდას, რომელიც 
თავის მხრივ,  გამოშვებას და შემოსავალს ზრდის 
და შესაბამისად, საგადასახადო შემოსავლებს, 
მაგრამ როგორც წესი, არა იმ მასშტაბით, რომ 
განეიტრალებულ იქნას დეფიციტის ზრდა. 
შესაბამისად, აღნიშნული პოლიტიკა სახელმწიფოს 
ვალს ზრდის, რაც, თავის მხრივ, ამცირებს 
დანაზოგებსა და კაპიტალის მარაგს და 
შესაბამისად გამოშვებას (სხვა თანაბარ პირობებში). 
ანალოგიურად, ფისკალურ პოლიტიკაში 
ცვლილებები, რომლებიც ერთობლივ მოთხოვნას 
ამცირებს, მოკლევადიან პერიოდში ამცირებს მშპ-ს 
და შემოსავლებს, თუმცა გრძელვადიან პერიოდში 
ასევე ამცირებს სახელმწიფოს ვალის დონეს და 
შედეგად, პოზიტიური ზეგავლენა აქვს 
გამოშვებაზე. 
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მოკლევადიან პერიოდში, 
შესაძლოა უარყოფითი 
გავლენა იქონიოს 
გრძელვადიან პერიოდშიც 
იმ შემთხვევაში, თუ 
მოთხოვნის შემცირების 
უარყოფითი ზეგავლენა 
ეკონომიკის გრძელვადიან 
პოტენციალზე  გადაწონის 
სახელმწიფო ვალის 
შემცირების დადებით 
ეფექტებს. 

 

ფისკალური პოლიტიკის ცვლილებას, რომელიც 
მოკლევადიან პერიოდში ზრდის ერთობლივ 
მოთხოვნას, შესაძლებელია დადებითი ეკონომიკური 
და საბიუჯეტო გავლენა ჰქონდეს ასევე გრძელვადიან 
პერიოდშიც, იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნის ზრდა 
ასევე პოზიტიურად იმოქმედებს ეკონომიკის 
გრძელვადიან პოტენციალზე საკმარისად, რომ 
განეიტრალებულ იქნას სახელმწიფო ვალის ზრდის 
უარყოფითი ეფექტები. 
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ზემოთმოცემული თეორიული ასპექტების მიმოხილვის შემდგომ, უმთავრესი კითხვა 
რომელიც ჩნდება, უკავშირდება ფისკალური პოლიტიკის, როგორც მაკროეკონომიკური 
სტაბილიზაციის ინსტრუმენტის ეფექტიანობას. აღნიშნული ეხება, ერთი მხრივ, ემპირიულ 
გამოცდილებას ეკონომიკური ციკლის ეტაპების მიხედვით ფისკალური პოლიტიკის 
გავლენასა და მის ეფექტიანობაზე, ანუ იმის ანალიზს, თუ რა შემთხვევაშია 
მიზანშეწონილი/ეფექტიანი ეკონომიკური აქტივობის შემცირებისას ფისკალური პოლიტიკის 
შერბილება-მაგ. სახელმწიფო ხარჯების ზრდა ან ფისკალური პოლიტიკის გამკაცრება-მაგ. 
გადასახადების ზრდა ან სახელმწიფო ხარჯების შემცირება. მეორე მხრივ, ეს უკავშირდება, 
შერჩეული ფისკალური პოლიტიკის ეფექტიანობის დამოკიდებულებას გამოყენებულ 
ფისკალურ ინსტრუმენტებთან (კომპოზიციასთან), ანუ იმის ანალიზს, თუ ფისკალური 
პოლიტიკის რომელ კომპონენტზე, სახელმწიფო ხარჯების თუ საგადასახადო შემოსავლების 
ცვლილებაზე უნდა იყოს ფოკუსირებული პოლიტიკის ცვლილება მაკროეკონომიკური 
სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად.  

ფისკალური პოლიტიკის, როგორც მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის ინსტრუმენტის  
ზეგავლენა, თავის მხრივ, ორი არხით ზეგავლენას მოიცავს: ავტომატური ფისკალური 
სტაბილიზატორებისა და დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის მეშვეობით.  

ავტომატური ფისკალური სტაბილიზატორები მოიცავს ფისკალური სისტემის იმ 
კომპონენტების 

ცვლილებას, რომლებიც 
ბუნებრივად იცვლება 
ეკონომიკური აქტივობის 
ცვლილების გავლენით, 

მაგალითისათვის 
გამოშვების დონის 
შემცირების გავლენით 
მცირდება საგადასახადო 

შემოსავლები და იზრდება ტრანსფერების მოცულობა დაბალშემოსავლიანი ფენებისათვის 
(მაგ. უმუშევართა შემწეობა). აღნიშნული კომპონენტის  საზომად გამოიყენება ცვლილება 
ბიუჯეტის ბალანსის ციკლური კომპონენტში (Cyclical component of Budget balance) და 
ემპირიული კვლევებით დასტურდება, რომ ავტომატური სტაბილიზატორების გავლენის 
სიდიდე უკავშირდება მთავრობის (სახელმწიფო ხარჯების) სიდიდესა და გამოშვების დონის 
მერყეობას. რაც შეეხება დისკრეციულ ფისკალურ პოლიტიკას, აღნიშნული მოიაზრებს 
მთავრობის მიერ მისი დისკრეციის ფარგლებში განხორციელებულ აქტიურ ფისკალურ 
ღონისძიებებს კონკრეტული მიზნობრიობით (მათ შორის, არამხოლოდ მაკროეკონომიკური 

ფისკალური პოლიტიკის, როგორც მაკროეკონომიკური 
სტაბილიზაციის ინსტრუმენტის  ზეგავლენა, თავის 
მხრივ, ორი არხით ზეგავლენას მოიცავს: ავტომატური 
ფისკალური სტაბილიზატორებისა და დისკრეციული 
ფისკალური პოლიტიკის მეშვეობით. 
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სტაბილიზაციის მიზნებისათვის). აღნიშნული კომპონენტის საზომად, როგორც წესი, 
ციკლურად კორექტირებული პირველადი ბალანსი (cyclically adjusted primary Balance) 
გამოიყენება, რომელიც ასახავს ფისკალური პოლიტიკის ცვლილებას ეკონომიკური ციკლის 
გავლენის გამორიცხვით.  

როგორც უკვე აღინიშნა, ავტომატური ფისკალური სტაბილიზატორების გავლენის სიდიდე 
როგორც წესი, მთავრობის ზომას უკავშირდება, რაც შესაძლოა მიანიშნებს, რომ მთავრობის 
ზომის ზრდამ შესაძლოა განაპირობოს გამოშვების მერყეობა, თუმცა სხვა კვლევების 
მიხედვით მთავრობის ზომის ზრდა უარყოფით გავლენას ახდენს გრძელვადიან ეკონომიკურ 
ზრდაზე. გარდა ზემოაღნიშნულისა, ავტომატური სტაბილიზატორების როგორც 
ანტიციკლური ინსტრუმენტის ეფექტიანობა შესაძლოა უფრო გონივრულ დიზაინს, ვიდრე 
ზომას უკავშირდებოდეს. ზემოაღნიშნული დიქოტომიის გავლენით, განსაკუთრებულ 
მნიშვნელობას იძენს მთავრობის დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის გამოყენების 
მიზანშეწონილობისა და შედეგების საკითხი ეკონომიკური სტაბილიზაციის 
უზრუნველსაყოფად.  
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როგორც წესი მიიჩნევა, რომ ანტიციკლურ დისკრეციულ ფისკალურ პოლიტიკას, რაც 
გულისხმობს ერთობლივი მოთხოვნის ზრდის ხელშეწყობას ეკონომიკური აქტივობის 

შენელებისას და ერთობლივი 
მოთხოვნის შეზღუდვას 
ეკონომიკური ბუმის დროს,  
მნიშვნელოვანი როლი 
შეიძლება ჰქონდეს 

მაკროეკონომიკური 
სტაბილიზაციის 

მიზნებისათვის. თუმცა 
არსებობს გარკვეული 
შემთხვევები, როდესაც 
ანტიციკლური ფისკალური 
პოლიტიკის განხორციელება 
ეკონომიკური აქტივობის 

შემცირებისას 
მიზანშეწონილად არ მიიჩნევა, 
მაგალითად, ცალკეული 
კვლევებით, ფისკალური 
პოლიტიკის შერბილება 
შესაძლებელია შეუსაბამო 
იყოს დიდი საგარეო 
დისბალანსის არსებობის 
დროს. ასეთ დროს, იმ 
შეთხვევაშიც კი, თუ 
ეკონომიკური გარემო 

რეცესიული 
მდგომარეობისაკენ 

ვითარდება, შესაძლებელია 
აუცილებელი გახდეს 

ფისკალური კონსოლიდაცია ზრდადი ინფლაციის შეზღუდვისა ან/და მიმდინარე ანგარიშის 
დისბალანსის შემცირების ან კაპიტალის არსებითი გადინების დასაძლევად. ამასთან, 
სტანდარტული კეინზიანური თეორიის საპირისპიროდ, რომლის მიხედვითაც ფისკალური 
გამკაცრება აისახება ერთობლივ მოთხოვნაზე, ხოლო ერთობლივი მოთხოვნის შემცირება 
ეკონომიკურ ზრდას შეამცირებს, ხოლო უმუშევრობას გაზრდის, სულ მცირე მოკლევადიან 
პერიოდში, სახელმწიფო ვალის შემცირების შედეგად, ძლიერ ფისკალურ გამკაცრებას 

როგორც წესი მიიჩნევა, რომ ანტიციკლურ 
დისკრეციულ ფისკალურ პოლიტიკას, რაც 
გულისხმობს ერთობლივი მოთხოვნის ზრდის 
ხელშეწყობას ეკონომიკური აქტივობის 
შენელებისას და ერთობლივი მოთხოვნის 
შეზღუდვას ეკონომიკური ბუმის დროს,  
მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ჰქონდეს 
მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის 
მიზნებისათვის. თუმცა არსებობს გარკვეული 
შემთხვევები, როდესაც ანტიციკლური ფისკალური 
პოლიტიკის განხორციელება ეკონომიკური 
აქტივობის შემცირებისას მიზანშეწონილად არ 
მიიჩნევა, მაგალითად, ცალკეული კვლევებით, 
ფისკალური პოლიტიკის შერბილება 
შესაძლებელია შეუსაბამო იყოს დიდი საგარეო 
დისბალანსის არსებობის დროს. ასეთ დროს, იმ 
შემთხვევაშიც კი, თუ ეკონომიკური გარემო 
რეცესიული მდგომარეობისაკენ ვითარდება, 
შესაძლებელია აუცილებელი გახდეს ფისკალური 
კონსოლიდაცია ზრდადი ინფლაციის შეზღუდვისა 
ან/და მიმდინარე ანგარიშის დისბალანსის 
შემცირების ან კაპიტალის არსებითი გადინების 
დასაძლევად.  
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შეუძლია საპროცენტო განაკვეთებზე „სანდოობა“ გაზარდოს, რაც რისკის პრემიუმს 
შეამცირებს და ინვესტორების 
მოლოდინებს გაზრდის. 
აღნიშნულის შედეგი კი 
შეიძლება იყოს კერძო 
ინვესტიციების მოზიდვა  
(“crowding in“), რომელიც 

დააკომპენსირებს 
ერთობლივი მოთხოვნის 
კლებას, რომელიც მთავრობის 
ხარჯების შემცირების და 
გადასახადების ზრდის 
შედეგია. ამდენად, ასეთ 
შემთხვევაში ფისკალურმა 
კონსოლიდაციამ შესაძლოა 
მოკლევადიან პერიოდში 
გამოშვების ზრდა და არა 
შემცირება გამოიწვიოს (რასაც 
ტრადიციულად მიიჩნევენ 

ხოლმე).  

ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების ანალიზისას საყურადღებოა მონეტარულ 
პოლიტიკასთან კოორდინაციის საკითხი, კერძოდ, ინფლაციური რისკების შემცირების 

მიზნით გამკაცრებული 
მონეტარული პოლიტიკის 
პარალელურად, მკვეთრი 
ფისკალური კონსოლიდაციის 
განხორციელება შესაძლებელია 
მოიცავდეს ეკონომიკური 
აქტივობის მკვეთარდ 
შენელების რისკებს. როგორც 
საერთაშორისო პრაქტიკამ 
აჩვენა, ფისკალური და 
მონეტარული პოლიტიკის 
ამგვარი კომბინაციის 
შემთხვევაში ნავარაუდებ 

გათვლებთან შედარებით რეალური უარყოფითი შედეგი გაცილებით უფრო ძლიერია ხოლო 
პოზიტიური უფრო სუსტი9, ვინაიდან კავშირი გაცვლით კურსსა და წმინდა ექსპორტს შორის 

9 Frankel, J.( 2004). “Contractionary Currency Crashes in Developing Countries.” IMF Annual Research Conference  

ფისკალური პოლიტიკის მიმართულების 
ანალიზისას საყურადღებოა მონეტარულ 
პოლიტიკასთან კოორდინაციის საკითხი, კერძოდ, 
ინფლაციური რისკების შემცირების მიზნით 
გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის 
პარალელურად, მკვეთრი ფისკალური 
კონსოლიდაციის განხორციელება შესაძლებელია 
მოიცავდეს ეკონომიკური აქტივობის მკვეთარდ 
შენელების რისკებს. 

სტანდარტული კეინზიანური თეორიის 
საპირისპიროდ, რომლის მიხედვითაც ფისკალური 
გამკაცრება აისახება ერთობლივ მოთხოვნაზე, 
ხოლო ერთობლივი მოთხოვნის შემცირება 
ეკონომიკურ ზრდას შეამცირებს, ხოლო 
უმუშევრობას გაზრდის, სულ მცირე მოკლევადიან 
პერიოდში, სახელმწიფო ვალის შემცირების 
შედეგად, ძლიერ ფისკალურ გამკაცრებას შეუძლია 
საპროცენტო განაკვეთებზე „სანდოობა“ გაზარდოს, 
რაც რისკის პრემიუმს შეამცირებს და 
ინვესტორების მოლოდინებს გაზრდის. 
აღნიშნულის შედეგი კი შეიძლება იყოს კერძო 
ინვესტიციების მოზიდვა   
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არ არის ერთნაირად ძლიერი ყველა ქვეყნისთვის. განვითარებადი ქვეყნებისთვის, გაცვლითი 
კურსის გაუფასურების შემდეგ ექსპორტი საშუალოდ 8 თვის განმავლობაში კვლავ დაბალია, 
ამას თან ერთვის შემცირებული მშპ, ინვესტიციები და გაზრდილი უმუშევრობა.    მაგალითად 
შეიძლება დასახელდეს, აზიის ქვეყნების 1997-1998 წწ. კრიზისი: ტაილანდმა, კორეამ და 
ინდონეზიამ 1997-1998 წლებში ბიუჯეტის დეფიციტისა და ინფლაციის მაღალი დონის 
შესამცირებლად გაამკაცრეს ქვეყნის როგორც ფისკალური ისე მონეტარული პოლიტიკა. 
თავდაპირველი მოსაზრებით, რომელსაც დაეყრდნო ამგვარი გადაწყვეტილება10, ფისკალურ-
მონეტარული პოლიტიკის ამგვარი კომბინაცია საკმაოდ ეფექტიანი მექანიზმია მიმდინარე 
ანგარიშის კრიზისის დასაძლევად, რადგან  ერთი მხრივ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა 
ზრდის საპროცენტო განაკვეთს, რაც ამცირებს მიმოქცევაში არსებული ფულის რაოდენობას 
და შესაბამისად მოხმარებას, ხოლო მეორე მხრივ მკაცრი ფისკალური პოლიტიკა ამცირებს 
მოთხოვნას აგრეგატულ დონეზე და აფერხებს ეკონომიკურ ზრდას, რაც იწვევს ინფლაციის 
დონის შემცირებას და შესაბამისად ქვეყნის ექსპორტის გაძლიერებას. თუმცა ჯოზეფ 
შტიგლიცის11, მსოფლიო ბანკის იმდროინდელი მმართველის, აზრით მოცემულ შემთხვევაში 
მიმდინარე ანგარიშის კრიზისს თან ერთოდა აზიის ქვეყნების საკმაოდ სუსტი და 
დაურეგულირებელი საფინანსო-საბანკო სექტორი. მაშინ როდესაც ბიზნესის დაფინანსების 
ძირითად წყაროს უცხო ქვეყნის ვალუტაში მიღებული კრედიტი წარმოადგენდა, ფისკალური 
და მონეტარული პოლიტიკის ერთდროულად გამკაცრებამ კიდევ უფრო გაართულა 
აუცილებელი ფინანსური რეკაპიტალიზაციის პროცესი.  ამასთან, ზედმეტად ოპტიმისტურმა 
ფისკალურმა პროგნოზებმა გაართულა შესაბამისი პოლიტიკის გამკაცრების შედეგების სწორი 
პროგნოზირება და მიუხედავად, კრიზისამდელ პერიოდში გამოშვების დადებითი გაპისა, 
შედეგად აზიის ქვეყნები ეკონომიკური რეცესიის წინაშე აღმოჩნდნენ.  

10 International Monetary Fund. 2003. ‘’ The IMF and Recent Capital Account Crises – Indonesia, Korea, Brazil”. ISBN 
1-58906-188-8. 
11 Stiglitz, J. 1999. ‘’ Responding to Economic Crises: Policy Alternatives for Equitable Recovery and Development”. 
The Manchester School. Vol 67. No. 5. 
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იმ შემთხვევაშიც თუკი ანტიციკლური პოლიტიკის განხორციელება მიზანშეწონილად იქნა 
მიჩნეული, არსებობს გარკვეული პრერეკვიზიტები, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკური 
აქტივობის შენელებისას ანტიციკლური დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის 
ეფექტიანობას. უპირველეს ყოვლისა, არსებობს კითხვები დისკრეციული ფისკალური 
პოლიტიკის დროულობასა და თარგეთირებასთან დაკავშირებით, კერძოდ ცალკეულ 
მკვლევართა აზრით, ეკონომიკური აქტივობის შენელებისას ფისკალური სტიმულები, 

როგორც წესი, მონეტარულ 
პოლიტიკასთან შედარებით 
ნაკლებად სწრაფად 
ხორციელდება, ამასთან 

შესაძლებელია 
უკავშირდებოდეს 

ნაკლებეფექტიან სახელმწიფო 
ხარჯებს. თუმცა იმ 
შემთხვევაშიც კი, თუ 
ფისკალური სტიმულების 
პაკეტი დროულად 
განხორციელდა, არსებობს 
განსახვავებული მოსაზრებები 
აღნიშნული ქმედებების 
შესაძლო შედეგებზე. 

კეინზიანელთა სტანდარტული პოზიციით, კერძო მოხმარებისა და ინვესტიციების შესახებ 
გადაწყვეტილებები არსებულ შემოსავალს უკავშირდება, ამდენად ეკონომიკის გამოშვება 
ფისკალური პოლიტიკის მიმართ მაღალი სენსიტიურობით ხასიათდება. თუმცა აქვე 
ფისკალური პოლიტიკა ნაკლებ ეფექტიანია ღია ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის კაპიტალის 
მობილობის ხარისხისა და გაცვლითი კურსის რეჟიმის გავლენით. გარდა სტანდარტული 
„გამოძევების ეფექტის“ არგუმენტისა, ნეოკლასიკოსების აზრით, მნიშვნელოვანია 
ეკონომიკური აგენტების მოლოდინების როლი სამომავლო შემოსავლისა და გადასახადების 
შესახებ-კერძოდ, თუ ჩავთვლით, რომ ეკონომიკური აგენტები აცნობიერებენ, რომ არსებული 
ფისკალური პოლიტიკა ზეგავლენას მოახდენს სამომავლო ფისკალურ პოლიტიკაზე და 
ამდენად, გადასახადების და მათი მიმდინარე განკარგვადი შემოსავლის დროებითი 
ცვლილება ნაკლებ მნიშვნელოვანია მათი ჯამური შემოსავლისთვის (lifetime income), მაშინ 
ფისკალური მულტიპლიკატორის სიდიდე არათუ მცირე, არამედ უარყოფითიც კი შეიძლება 
გახდეს-ამ შემთხვევაში გაზრდილმა სახელმწიფო დანახარჯებმა შესაძლოა გამოიწვიოს კერძო 
მოხმარებასა და ინვესტიციების გამანეიტრალებელი (მასშტაბური) შემცირება. აღნიშნულის 
საპირისპიროდ, ნეოკეინზიანელების მოსაზრებით, სახელმწიფო ხარჯების ზრდას შესაძლოა 
ჰქონდეს დადებითი გავლენა რეალურ ხელფასებსა (real wage) და მოხმარებაზე (consumption), 
ნომინალური და რეალური სიხისტისა (rigidities) და ლიკვიდობის შეზღუდვების გავლენით.  

ეკონომიკური აქტივობის შენელებისას ფისკალური 
სტიმულები, როგორც წესი, მონეტარულ 
პოლიტიკასთან შედარებით ნაკლებად სწრაფად 
ხორციელდება, ამასთან შესაძლებელია 
უკავშირდებოდეს ნაკლებეფექტიან სახელმწიფო 
ხარჯებს. თუმცა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 
ფისკალური სტიმულების პაკეტი დროულად 
განხორციელდა, არსებობს განსახვავებული 
მოსაზრებები აღნიშნული ქმედებების შესაძლო 
შედეგებზე. 
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რაც შეეხება ემპირიულ მტკიცებულებებს, უპირველეს ყოვლისა, საყურადღებოა ემპირიული 
მტკიცებულებები ეკონომიკური აქტივობის შემცირებისას (economic downturn) ავტომატური 
ფისკალური სტაბილიზატორებისა და დისკრეციული ქმედებების მიმართულებებთან 
დაკავშირებით. ცალკეული კვლევებით, რომელიც ეყრდნობა როგორც განვითარებული, ისე 

გარდამავალი ეკონომიკის 
ქვეყნების გამოცდილების 
ანალიზს, ავტომატური 
ფისკალური სტაბილიზატორები 
უფრო მკვეთრი 
ანტიციკლურობით ხასიათდება, 
ვიდრე დისკრეციული 
ფისკალური პოლიტიკა, რაც 
შესაძლოა მიანიშნებდეს 
დისკრეციული ქმედებების 

განხორციელების 
დროულობასთან დაკავშირებულ 
ხარვეზებზე, ან იმ ფაქტზე, რომ 
აღნიშნული ქმედებები  
დაკავშირებულია გამოშვების 

სტაბილიზაციისაგან 
განსხვავებულ მიზეზებთან. 

მართალია არის შემთხვევები, როდესაც განვითარებული ქვეყნები მიმართავენ დისკრეციულ 
ფისკალურ პოლიტიკას ეკონომიკური აქტივობის შენელებისას12, თუმცა ვლინდება, რომ 
დისკრეციული ფისკალური ქმედებები გაცილებით იშვიათად და ნაკლები მასშტაბურობით 
გამოიყენება, ვიდრე ავტომატური სტაბილიზატორების ეფექტი და მონეტარული პოლიტიკის 

ინსტრუმენტები. კვლევა ასევე 
ადასტურებს დისკრეციული 
ფისკალური პოლიტიკის 
ასიმეტრიულობას  ეკონომიკურ 
ციკლთან მიმართებაში, რაც 
ფისკალური პოლიტიკის 
დაბალეფექტიანობის ერთ-ერთ 
მიზეზად მოიაზრება. კერძოდ, 
ვლინდება, რომ ფისკალური 

12 ეკონომიკური აქტივობის შენელების პერიოდად განხილულია პერიოდი, როდესაც ეკონომიკური 
ზრდის ტემპი უარყოფითია ან გამოშვების გაპი (output gap) ჩვეულზე უფრო მაღალი. 

ცალკეული კვლევებით, რომელიც ეყრდნობა 
როგორც განვითარებული, ისე გარდამავალი 
ეკონომიკის ქვეყნების გამოცდილების 
ანალიზს, ავტომატური ფისკალური 
სტაბილიზატორები უფრო მკვეთრი 
ანტიციკლურობით ხასიათდება,  ვიდრე 
დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკა, რაც 
შესაძლოა მიანიშნებდეს დისკრეციული 
ქმედებების განხორციელების 
დროულობასთან დაკავშირებულ 
ხარვეზებზე, ან იმ ფაქტზე, რომ აღნიშნული 
ქმედებები  დაკავშირებულია გამოშვების 

  

ვლინდება, რომ ფისკალური პოლიტიკა ხშირად 
„შერბილების ცდომილებით“ (Easing Bias) 
ხასიათდება, რაც ეკონომიკური აქტივობის 
შენელებისას ფისკალური პოლიტიკის უფრო 
დიდი დოზით შერბილებას გულისხობს, ვიდრე 
ეკონომიკური აღმავლობის დროს მის 
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პოლიტიკა ხშირად „შერბილების ცდომილებით“ (Easing Bias) ხასიათდება, რაც ეკონომიკური 
აქტივობის შენელებისას ფისკალური პოლიტიკის უფრო დიდი დოზით შერბილებას 
გულისხობს, ვიდრე ეკონომიკური აღმავლობის დროს მის გამკაცრებას. აღნიშნული 
ასიმეტრიულობა აისახება სახელმწიფო ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან ფარდობაზე, რაც, 
თავის მხრივ, შესაძლოა უარყოფითად აისახოს გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის ტემპზე. 
რაც შეეხება ავტომატურ ფისკალურ სტაბილიზატორებს, ისინი უფრო სიმეტრიულად 
მოქმედებენ ეკონომიკური ციკლის სხვადასხვა ეტაპებთან მიმართებაში. 

განვითარებული და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებს შორის განსხვავებებთან 
მიმართებაში, კვლევით ვლინდება, რომ დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკა ზომიერად 
ანტიციკლურია განვითარებულ ქვეყნებში, თუმცა ანალოგიური ტენდენცია არ ვლინდება 
გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებისათვის. კერძოდ, გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში 

პირველადი ბალანსი, 
როგორც წესი, 

პროციკლურია, 
მიუხედავად ავტომატური 

ფისკალური 
სტაბილიზატორების 

ანტიციკლური ეფექტებისა. 
ამასთან, გარდამავალი 

ეკონომიკის ქვეყნები უფრო იშვიათად მიმართავენ ფისკალურ სტიმულებს13 ეკონომიკური 
აქტივობის შენელებისას, ვიდრე განვითარებული ქვეყნები, თუმცა განხორციელების 
შემთხვევაში, მასშტაბი უფრო დიდია. 

რაც შეეხება მაკროეკონომიკურ ცვლადებზე გავლენის ემპირიულ მტკიცებულებებს, 
ემპირიული კვლევების ნაწილი ადასტურებს გამოშვებასა და კერძო მოხმარებაზე ფისკალური 
სტიმულების პოზიტიურ, ხოლო ფისკალური გამკაცრების შემზღუდველ გავლენას. კერძოდ, 
დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის შერბილება ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან 
ფარდობის ზრდას, ხოლო გამკაცრება შემცირებას იწვევს. ქვეყნის მიმდინარე ანგარიშის 
ბალანსი კი პირიქით, უმჯობესდება ეკონომიკური აქტივობის შენელებისას ფისკალური 
პოლიტიკის გამკაცრებით, ხოლო უარესდება მისი შერბილებით. ცალკეული კვლევებით, 
საშუალოდ ფისკალური კონსოლიდაცია, რომელიც მშპ-ს 1%-ს უტოლდება იწვევს რეალური 
მშპ-ს 0.5%-ით და მოხმარებასა და ინვესტიციებს 1%-ით შემცირებას, ხოლო უმუშევრობის 0.3% 
ზრდას (პოლიტიკის გატარებიდან 2 წლის შემდეგ)14. გარდა ამისა, გადასახადების ზრდა 
ფისკალური პოლიტიკის უფრო გამკაცრებულ ფორმას წარმოადგენს ვიდრე სამთავრობო 
ხარჯების შემცირება. კერძოდ, ქრისტინა რომერის და დევიდ რომერის კვლევის შედეგად, 

13 ეკონომიკური აქტივობის შემცირებისას გარდამავალი ქვეყნები  ორჯერ უფრო იშვიათად იყენებენ 
ფისკალურ სტიმულებს განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით - 22% და 41% შესაბამისად. 
14 International Monetary Fund. 2010. ‘’ Will it hurt? Macroeconomic effects of fiscal consolidation”. World Economic 
Outlook – Recovery, Risk and Rebalancing 

კვლევით ვლინდება, რომ დისკრეციული ფისკალური 
პოლიტიკა ზომიერად ანტიციკლურია განვითარებულ 
ქვეყნებში, თუმცა ანალოგიური ტენდენცია არ 
ვლინდება გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებისათვის. 
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გადასახადების ზრდა მშპ-ს 1%-ით 10 კვარტლის შემდეგ ამცირებს აგრეგატულ გამოშვებას 
3.08%-ით.  ამასთან, რომერი აღნიშნავს, რომ მკაცრ ფისკალურ პოლიტიკას განსაკუთრებით 
უარყოფითი ზეგავლენა აქვს ისეთ ქვეყნებზე, სადაც უმუშევრობის დონე მაღალია15. 

მაკროეკონომიკურ აგრეგატებზე გავლენის კუთხით საყურადღებოა განსხვავებები 
განვითარებად და განვითარებულ ქვეყნებს შორის. კერძოდ, წარმოდგენილი კვლევით, 
განვითარებულ ქვეყნებში ფისკალური პოლიტიკის შერბილება 1%-ით (ფისკალური 
შერბილება განისაზღვრება, როგორც ციკლურად კორექტირებული პირველადი ბალანსის მშპ-
თან ფარდობის მშპ-ის 0.25 %-ზე მეტით ზრდა) იწვევს რეალური მშპ-ს დაახლოებით 0.5%-ით 
ზრდას (პოლიტიკის გატარებიდან 3 წლის შემდეგ). თუმცა ანალოგიური შედეგები არ 
ვრცელდება განვითარებადი ქვეყნების მაგალითზე, რომელთათვისაც 1%-ით შერბილების 
შედეგად ეკონომიკური აქტივობის შემცირების შემდგომ წელსა და სამი წლის შემდგომ 
ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი შესაბამისად 0.1%-სა და 0.04%-ს უტოლდება.  

ფისკალური პოლიტიკის, როგორც მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის ინსტრუმენტის 
გამოყენების ეფექტიანობის განხილვისას, განსაკუთრებით საყურადღებოა ფისკალური 
პოლიტიკის კომპოზიცია (გამოყენებული ინსტრუმენტები ფისკალური პოლიტიკის 
გამკაცრების ან შერბილებისას). კერძოდ, ამავე კვლევით ვლინდება, რომ სახელმწიფო 
შემოსავლების სტიმულირებაზე ორიენტირებული ფისკალური სტიმულები შესაძლებელია 
გაცილებით ეფექტიანი აღმოჩნდეს ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისათვის, ვიდრე 
ხარჯვით ნაწილზე ორიენტირებული ფისკალური ცვლილებები. მეტიც, ფისკალური 
იმპულსები, რომელთაც სახელმწიფო დანახარჯების ცვლილების სახე აქვს, შესაძლოა 

უარყოფითად აისახოს 
განვითარებადი ქვეყნების 
ეკონომიკურ ზრდაზე საშუალო 
და გრძელვადიან პერიოდში. 
ასევე მნიშვნელოვანია, თავად 
ხარჯვითი და საშემოსავლო 
ნაწილის გამოყენებული 
ინსტრუმენტების როლი. 
კერძოდ, წარმოდგენილი 
სიმულაციით, ეკონომიკურ 

ზრდაზე უდიდესი ეფექტი ვლინდება სახელმწიფო ინვესტიციების შემთხვევაში, ვინაიდან 
მას აქვს პირდაპირი გავლენა აგრეგატულ მოთხოვნაზე, მაშინ როდესაც სახელმწიფო 
ტრანსფერების ზრდის შემთხვევაში იზრდება რეალური საპროცენტო განაკვეთი 
(გრძელვადიან პერიოდში), რაც ამცირებს ან საუკეთესო შემთხვევაში უცვლელს ტოვებს 
გამოშვების დონეს. 

15 Romer, C. (2012). “Fiscal Policy in the Crisis: Lessons and Policy Implications”. IMF Fiscal Forum 

სახელმწიფო შემოსავლების სტიმულირებაზე 
ორიენტირებული ფისკალური სტიმულები 
შესაძლებელია გაცილებით ეფექტიანი აღმოჩნდეს 
ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისათვის, ვიდრე 
ხარჯვით ნაწილზე ორიენტირებული ფისკალური 
ცვლილებები. 

27 
 

                                                           



 

ამავე მიმართულებით, საყურადღებოა კვლევა16, რომელიც მიზნად ისახავს ფისკალური 
კონსოლიდაციის (fiscal adjustment) შემთხვევაში მაკროეკონომიკურ აგრეგატებზე გავლენის 
კავშირის ანალიზს განხორციელებული ცვლილების კომპოზიციასთან ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) წევრი 20 ქვეყნის შერჩევაზე17 
დაყრდნობით. კვლევაში ფისკალური იმპულსის18 გასაზომად გამოყენებულია ბლანშარდის 
ფისკალური იმპულსი (Blanchard Fiscal Impulse) რომელის მნიშვნელობა განისაზღვრება 
როგორც მიმდინარე წლის საოპერაციო სალდოს კორექტირებული წინა წლის უმუშევრობის 
დონით სხვაობა  წინა წლის საოპერაციო სალდოსთან (ორივე საოპერაციო სალდო 
წარმოდგენილი მშპ-სთან ფარდობით). ფისკალური პოლიტიკის მიმართულება კი აღნიშნულ 
იმპულსზე დაყრდნობით შემდეგნაირად განისაზღვრება: 

 

 

 

 

 

განსაზღვრების მიხედვით, კონკრეტული წელი განხილულია, როგორც შერბილებულ 
ფისკალურ პოლიტიკის პერიოდად, თუ BFI-ს აქვს მნიშვნელობა მშპ-ს 0.5%-1.5%-ს შორის, ანუ 
თუ უმუშევრობით-კორექტირებული საოპერაციო სალდო გაიზრდება მშპ-ს 0.5%-1.5%-ის 
შუალედში წინა წელთან შედარებით. კვლევით პირველ რიგში ვლინდება ფისკალური 
პოლიტიკის გამკაცრებისა და შერბილებისას კომპოზიციის ძირითადი მახასიათებლების 
გარკვეული ტენდენცია. კერძოდ, წარმოდგენილ შერჩევაში შერბილებული ფისკალური 
პოლიტიკა, როგორც წესი, მთავრობის ხარჯების მკვეთრი ზრდის გამოყენებით 

ხორციელდება, ხოლო 
პოლიტიკის გამკაცრება, 
როგორც წესი, 
გადასახადების ზრდაზეა 
ორიენტირებული, კერძოდ 
კი, ფიზიკურ პირებზე 
საშემოსავლო გადასახადის 
ზრდაზე. ამასთან, ხარჯვით 
ნაწილთან დაკავშირებით 

16 Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Countries:  http://www.nber.org/papers/w5214. 
17    ნაშრომი ეფუძნება 1960-1992 წლების წლიურ მონაცემებს  და მოიცავს 20 ქვეყანას. 
18 ფისკალური იმპულსი განისაზღვრება, როგორც მთავრობის მიერ მისი დისკრეციის ფარგლებში 
საბიუჯეტო პოზიციის ცვლილება. 

ფისკალური პოლიტიკა ფასდება, როგორც  

- ნეიტრალური, თუ BFI Є (-0.005, 0.005); 
- შერბილებული ანუ მცირე ექსპანსია, თუ BFI Є (0.005, 0.015); 
- ძალიან შერბილებული ანუ ძლიერი ექსპანსია, თუ BFI ≥ 0.015; 
- მკაცრი, თუ BFI Є (-0.015, -0.005); 
- ძალიან მკაცრი, თუ: BFI ≤ -0.015. 

კერძოდ, წარმოდგენილ შერჩევაში შერბილებული 
ფისკალური პოლიტიკა, როგორც წესი, მთავრობის 
ხარჯების მკვეთრი ზრდის გამოყენებით 
ხორციელდება, ხოლო პოლიტიკის გამკაცრება, 
როგორც წესი, გადასახადების ზრდაზეა 
ორიენტირებული. 
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საყურადღებოა მკვეთრი ასიმეტრიულობა გამკაცრებასა და ექსპანსიას შორის: გამკაცრებისას 
ძირითადად ხარჯების მცირე შეკვეცა ხორციელდება, რომელიც, თავის მხრივ, სახელმწიფო 
ინვესტიციების შემცირებაზე არის ორიენტირებული, ხოლო სატრანსფერო პროგრამები 
ხელუხლებელია. ფისკალური ექსპანსია კი, როგორც წესი, ტრანსფერებისა და სამთავრობო 
შრომის ანაზღაურების ხარჯების დიდი ოდენობით ზრდით ხორციელდება. მთავრობის 
არასახელფასო მოხმარება თითქმის არასდროს არის ფისკალური პოლიტიკის ცვლილების 
ორიენტირი. 

რაც შეეხება განხორციელებული ფისკალური გამკაცრების შედეგებს, აღნიშნული ავლენს 
საინტერესო ტენდენციას თეორიაში მოცემულ ასპექტებთან მიმართებაში. წარმოდგენილ 
კვლევაში ფისკალური გამკაცრების წარმატებულობის კრიტერიუმად განსაზღვრულია ვალის 
შემცირების სტაბილურობა საშუალოვადიან პერიოდში, კერძოდ, წარმატებულად 
განისაზღვრება ფისკალური პოლიტიკის გამკაცრება, თუ t დროის პერიოდში 
განხორციელებული „ძალიან მკაცრი“ ფისკალური პოლიტიკის შედეგად t+3 დროის 
პერიოდში  ვალის მშპ-სთან ფარდობა არანაკლებ მშპ-ის 5%-ით ნაკლებია t პერიოდის 
ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. გამოვლენილი ტენდენცია კი შემდეგია: 

საშუალოდ, წარმატებული და წარუმატებელი გამკაცრება დეფიციტის თანაბარი ოდენობით 
კლებას განაპირობებს. თუმცა, წარმატებული პოლიტიკა ძირითადად ხარჯების შემცირებას 
ეფუძნება, ხოლო წარუმატებელი-გადასახადების ზრდას. ამასთან, ხარჯვითი ნაწილის 

ცალკეული 
კომპონენტებიდან, 

წარმატებული გამკაცრების 
მაგალითები, როგორც წესი, 
ეყრდნობა სახელმწიფო 
ტრანსფერებისა და 
მთავრობის შრომის 
ანაზღაურების ხარჯების 
მასშტაბურ შემცირებას. 
აღნიშნულის მაგალითია 
ირლანდია, სადაც 1986-1990 
წლებში სახელმწიფო 
ტრანსფერები მშპ-ს 17.6%-
დან 14.3%-მდე, ხოლო 
საჯარო სექტორში დასაქმება 
307,000-დან 269,000-მდე 
შემცირდა, რამაც თავის 
მხრივ განაპირობა ვალის 
მშპ-სთან ფარდობის 120%-
დან 107%-მდე კლება. 

წარმოდგენილ კვლევაში განხილული 
მაგალითებიდან, წარმატებული ფისკალური  
გამკაცრება ძირითადად ხარჯების შემცირებას 
ეფუძნება, ხოლო წარუმატებელი - გადასახადების 
ზრდას. ამასთან, წარმატებული მაგალითები, 
როგორც წესი, ეყრდნობა სახელმწიფო 
ტრანსფერებისა და მთავრობის შრომის 
ანაზღაურების ხარჯების მასშტაბურ შემცირებას. 
წარუმატებელი გამკაცრების ქეისები კი, 
ძირითადად,  ხასიათდება შეზღუდული ოდენობით 
ხარჯების შემცირებით, ძირითადად კი, 
სახელმწიფო ინვესტიციების შემცირებით, მაშინ 
როდესაც სატრანსფერო პროგრამები და მთავრობის 
შრომის ანაზღაურების ხარჯები უცვლელია ან/და 
საჯარო სექტორში დასაქმების დონე იზრდება. 
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წარუმატებელი გამკაცრების ქეისები კი, როგორც წესი,  ხასიათდება შეზღუდული ოდენობით 
ხარჯების შემცირებით, ძირითადად კი, სახელმწიფო ინვესტიციების შემცირებით, მაშინ 
როდესაც სატრანსფერო პროგრამები და მთავრობის შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
უცვლელია ან/და საჯარო სექტორში დასაქმების დონე იზრდება. 
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ავტომატური ფისკალური სტაბილიზატორები - ფისკალური სისტემის იმ კომპონენტების 
ცვლილება, რომლებიც ბუნებრივად იცვლება ეკონომიკური აქტივობის ცვლილების 
გავლენით, მაგალითისათვის გამოშვების დონის შემცირების გავლენით მცირდება 
საგადასახადო შემოსავლები და იზრდება ტრანსფერების მოცულობა დაბალშემოსავლიანი 
ფენებისათვის (მაგ. უმუშევართა შემწეობა).  

ანტიციკლური დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკა - ფისკალური სტიმულების 
მეშვეობით ერთობლივი მოთხოვნის ზრდის ხელშეწყობა ეკონომიკური აქტივობის 
შენელებისას და ფისკალური პოლიტიკის გამკაცრებით ერთობლივი მოთხოვნის შეზღუდვა 
ეკონომიკური ბუმის დროს. 

გამოდევნის ეფექტი - სახელმწიფოს მიერ გაზრდილი ვალის შედეგად პროდუქტიულ 
კაპიტალში კერძო ინვესტიციების შეზუდვა, ადამიანების მიერ განხორციელებული 
დანაზოგების წილის კერძო ინვესტიციების დაფინანსების ნაცვლად სახელმწიფო ფასიანი 
ქაღალდების შეძენისკენ მიმართვის საფუძველზე. 

გამოშვების გაპი - სხვაობა ეკონომიკის არსებულ გამოშვებასა და მის ბუნებრივ დონეს შორის. 

გამოშვების ბუნებრივი დონე - წარმოების მოცულობა, რომელიც მიიღწევა უმუშევრობის 
ბუნებრივი დონი პირობებში. 

გამოშვების მულტიპლიკატორი - ფისკალური პოლიტიკის პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ეფექტის ჯამური  საზომი. 

განკარგვადი შემოსავალი - შემოსავალი, რომელიც რჩება მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი 
მიიღებს ტრანსფერებს მთავრობისგან და გადაიხდის გადასახადებს. 

გრძელვადიანი პერიოდი - დროის მონაკვეთი რომელიც ათწლეულების განმავლობაში 
გრძელდება. 

დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკა - მთავრობის მიერ მისი დისკრეციის ფარგლებში 
განხორციელებული აქტიური ფისკალური ღონისძიებები კონკრეტული მიზნობრიობით (მათ 
შორის, არამხოლოდ მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის მიზნებისათვის). 

ერთობლივი გამოშვება - ეკონომიკაში გამოშვების ჯამური მოცულობა. 

ერთობლივი მოთხოვნა - ეკონომიკაში მოთხოვნის ჯამური მოცულობა. 

მიმდინარე ანგარიში - საგადასახადო ბალანსში, ქვეყნის მიერ დანარჩენი მსოფლიოსთვის და, 
პირიქით, დანარჩენი მსოფლიოს მიერ ქვეყნისთვის განხორციელებულ გადახდათა შეჯამება. 
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მოკლევადიანი პერიოდი - დროის პერიოდი, რომელიც, ყველაზე მეტი, რამდენიმე წელი 
გრძელდება. 

მოთხოვნის მულტიპლიკატორი - გამოშვების ცვლილება ერთობლივი მოთხოვნის ერთი 
ერთეულით ცვლილებისას. 

პოტენციური მშპ - მთლიანი შიდა პროდუქტის დონე, რომელიც მიიღწევა  გამოშვების 
ბუნებრივი დონის დროს, არსებული კაპიტალისა და შრომითი რესურსების მაქსიმალური 
გამოყენებითა და უმშევრობის ბუნებრივი დონის პირობებში. 

რეცესია - მთლიანი შიდა პროდუქტის უარყოფითი ზრდის პერიოდი, როგორც წესი, 
არანაკლებ ბოლო ორი მომდევნო კვარტლის განმავლობაში მთლიანი შიდა პროდუქტის 
უარყოფით ზრდას აღნიშნავს. 

რისკის პრემიუმი - პრემია რისკისათვის - განსხვავება მოცემულ ობლიგაციაზე/ინვესტიციაზე 
გადახდილ საპროცენტო განაკვეთსა და ყველაზე ნაკლები რისკის მქონე 
ობლიგაციაზე/ინვესტიციაზე გადახდილ საპროცენტო განაკვეთს შორის. 

სახელმწიფო ტრანსფერები - სახელმწიფოს მიერ ინდივიდებისთვის განხორციელებული 
გადახდები, რაც არ წარმოადგენს გაცვლას საქონელსა და მომსახურებაზე, მაგალითად, 
ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფისთვის. 

სახელმწიფო ხარჯები - ეროვნული შემოსავლებისა და წარმოების ანგარიშებში, მთავრობის 
მიერ შესყიდული საქონლისა და მომსახურების და საჯარო მოხელეთა შრომის ანაზღაურების 
ჯამი. 

უმუშევრობის ბუნებრივი დონე - უმუშევრობის დონე, რომლის დროსაც ფასებზე და 
ხელფასებზე გადაწყვეტილებები ერთმანეთთან თანხმობაშია. 

ფისკალური კონსოლიდაცია - პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია ბიუჯეტის დეფიციტის 
შემცირებისკენ, სახელმწიფო ხარჯების შემცირების ან გადასახადების ზრდის მეშვეობით. 

ფისკალური პოლიტიკის გამკაცრება - სახელმწიფო დანახარჯების შემცირება ან/და 
გადასახადების ზრდა  

ფისკალური პოლიტიკის შერბილება (ფისკალური სტიმულები) - სახელმწიფო დანახარჯების 
ზრდა ან/და გადასახადების შემცირება  

სამუშაო ძალა - დასაქმებულთა და უმუშევართა რაოდენობის ჯამი. 

შრომის ბაზრის უმოქმედობის ხარისხი - სხვაობა უმუშევრობის არსებულ და ბუნებრივ დონეს 
შორის. 
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